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คํานํา
การทําปศุสัตวนั้น เรามุงหวังใหสัตวที่เลี้ยงเพิ่มจํานวนมากขึ้น ขบวนการคลอดลูกจึงมีความ
สําคัญตอการเพิ่มปริมาณสัตวที่เลี้ยง โคนับเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ผูเลี้ยงควรเอาใจใสดูแลเมื่อ
เวลาโคคลอดลูก เพราะถาการคลอดมีปญหาเชน คลอดยากและแมโคไมไดรับการชวยเหลือที่ถูกตอง
แลว อาจมีผลทําใหลูกโคตาย หรือทั้งแมและลูกอาจจะตายได ซึ่งจะทําใหเกิดความสูญเสียแกผูเลี้ยงเปน
อยางมาก ดังนั้นถาเราทราบและเขาใจถึงขบวนการคลอดลูกของแมโค ลักษณะทาทางของลูกที่คลอด
ออกมา จะทําใหเราสามารถชวยเหลือดูแลทั้งแมและลูกโคไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
แมโคมีปญหาในการคลอด เราสามารถจะชวยชีวิตโคไดทันทวงที
เอกสารเผยแพรเลมนี้ไดอธิบายและแสดงภาพขบวนการคลอดลูกของโค
ตลอดจนปญหา
อุปสรรคตางๆ ที่อาจพบในขณะที่โคคลอดลูก และวิธีการแกไขไวอยางชัดเจน หวังวาคงจะเปนประโยชน
ตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคบางไมมากก็นอย แทนที่จะปลอยใหลูกโคและแมโคตายไปตอหนาตอตาทาน

(ประพันธ เกษมสังข)

การคลอดลูกในโค
และการชวยเหลือ
การคลอดลูกในโค คือ การที่แมโคขับเอาลูกออกมาจากมดลูกเมื่อครบกําหนดของระยะการตั้ง
ทอง (ประมาณ 280 วัน) โดยที่ลูกจะผานมาทางชองคลอดของแมโค
การคลอดลูกในโคมี 2 ลักษณะคือ
1. การคลอดลูกงาย หรือการคลอดตามปกติ
การคลอดลูกแบบนี้เปนไปตามธรรมชาติ แมโคสามารถคลอดลูกออกมาเอง โดยไมตองบรับ
การชวยเหลือแตอยางใดเลย
2. การคลอกลูกยาก หรือคลอดลําบาก
เปนการคลอดลูกที่เนินนานกวาปกติ จนกระทั่งแมโคไมสามารถจะคลอดลุกออกมาไดเองตาม
ธรรมชาติ จะตองไดรับการชวยเหลือ การคลอดยากในโค มีประมาณรอยละ 5 มักจะพบในโคนมมาก
กวาโคเนื้อ และพบในโคสาวมากกวาโคที่เคยมีลูกมาแลว
1. การคลอดลูกงาย หรือการคลอดตามปกติ
เมื่อโคตั้งทองมาประมาณ 280 วัน ก็จะครบกําหนดคลอด ซึ่งการคลอดปกติจะมี 3 ขั้นตอน
ดวยกัน คือ
1.1 ขั้นตอนการเตรียมตัว
แมโคจะแสดงอาการดังนี้ คือ
-กระวนกระวายอยูไมเปนสุข เดินไปมา ยืนบาง นอนบาง
-ปสสาวะบอย ๆ ยกขาสูง
-กินอาหารลดนอยลง
-มีการเบงเปนชวง ๆ ระยะเวลาหางกัน
-มีถงุ น้าํ คร่าํ โผลออกมาแลวแตกออก
ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
1.2 ขั้นตอนการขับเอาลูกโคออกมา
เมื่อถุงน้าํ คร่าํ โผลออกมาแลวประมาณ 10-20 นาทีก็จะเห็นสวนจมูกและหัวโผลตามออกมา
แมโคจะเบงแรงขึ้น ๆ จนหัวของลูกโคโผลพนชองคลอดออกมา และหลนถึงพื้นภายใน 10-20 นาที
ระยะนี้จะใชเวลาประมาณ 40-60 นาที
1.3 ขั้นตอนการขับเอารกออกมา
หลังจากการคลอดลูกออกมาแลว รกควรจะตามออกมาหรือหลุดออกมาภายใน 6 ชั่วโมงหลัง
คลอดเทานั้น ถาหากเกิน 12 ชั่วโมงแลวยังไมออก แสดงวาเกิดรกคางอยูในมดลูก ตองตามสัตวแพทย
มาแกไขตอไป
ทาคลอดลูกโค
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

แสดงระยะเวลา
แตละขั้นของการคลอดลูกในโค

เริ่มกระวนกระวาย

1-2 ชั่วโมง
ถุงน้าํ คร่าํ โผล

รกหลุดออกมา

10-20 นาที

24 ชั่งโมง

ขาหนาโผล

ลูกหลนถึงพื้น

10-20 นาที
จมูกโผล

5-10 นาที
5-10 นาที
หัวโผลพนออกจากชองคลอด

การคลอกลูกงายในโคนี้ ลูกโคมักจะอยูในทาเอาขาหนาทั้งสองขางเหยียดโผลออกมาจากชอง
คลอดแลงจึงถึงสวนจมูก ปากและหัวก็จะตามออกมา ลูกจะคลอดในทาพุงหลาวออกมา มีบางครั้งลูกโค
อาจเอาสวนขาหลังและกนออกมากอน ซึ่งมักจะทําใหเกิดการคลอดยากมากกวา

ทาคลอดปกติ เอาสวนขาหนาและ
สวนหัวออกมากอน

ทาคลอดปกติ เอาสวนขาหลังและ
สวนกนออกมากอน (ทานี้มัก
เกิดการคลอดยากได)

2. การคลอกยาก
ถาแมโคคลอดลูกไมไดตามกําหนด ตองรีบใหความชวยเหลือทันที มิฉะนั้นแมโคและลูกโคอาจ
จะตาย ซึ่งถือวาเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงปศุสัตวเปนอยางมาก คือแทนที่จะมีจาํ นวน
โคเพิ่มมากขึ้น กลับลดนอยลงไป ซึ่งกวาจะไดลูกเพิ่มขึ้น ตัวหนึ่ง ๆ จะตองใชเวลาเลี้ยงนานนับป
2.1 สาเหตุของการคลอดยาก
การคลอดยากที่เกิดในโคมักพบบอย ๆ มักจะมีสาเหตุใหญ ๆ อยู 2 ประการคือ
2.1.1 สาเหตุที่เกิดเนื่องจากแมโค (ลูกโคปกติ) ไดแก
- ปากมดลูกเปดไมเต็มที่หรือไมเปด
- มดลูกพลิก บิดตัว
- ชองคลอดแคบเล็กผิดปกติ เนื่องจากแมโคอวนเกินไปหรือไมมีบาดแผลที่เกิดจากการคลอด
ครั้งที่แลว ๆ มา
- แมโคมีสภาพออนแอ เจ็บปวยเมื่อตอนใกลคลอด
- แมโคไมมีลมเบง มดลูกไมสามารถบีบตัวได
- มดลูกปลิ้นทะลักออกมา
- ชองเชิงกรานของแมโคมีขนาดเล็กกวาปกติ

แมโคที่เกิดมดลูกปลิ้นทะลัก

การเปดของปากมดลูกของโคในเวลาคลอดลูก
ก. ปากมดลูกไมเปด

ข. ปากมดลูกเปด ไมเต็มที่

ค. ปากมดลูกเปดไมเต็มที่
ง. ปากมดลูกเปดเต็มที่
2.1.2 สาเหตุเนื่องมาจากการผิดปกติของลูกโค (แมโคปกติ) ไดแก
- ขนาดของลูกโคใหญกวาปกติ
- ลูกโคมีลักษณะบวมน้าํ
- ลูกโคมีรูปรางผิดปกติ เชน หัวลูกบาตร
- ทาทางของลูกโคในมดลูกผิดปกติ
2.2 การแกไขการคลอดยาก
กอนที่จะทําการแกไขชวยเหลือการคลอกยากในโค เราจะตองตรวจใหทราบเสียกอนวามันมี
สาเหตุมาจากอะไรแน เมื่อทราบแลวเราตองพิจารณาดูวาจะทําการแกไขดวยวิธีใดที่จะไดผลดีที่สุด ถา
หากเราไมชาํ นาญ ไมสามารถชวยเหลือแกไขไดรีบตามสัตวแพทยมาใหความชวยเหลือตอไป ถาทําการ
ชวยเหลือไดเร็วเทาใดชีวิตแมโคและลูกโคก็จะปลอดภัยมากขึ้นเทานั้น

2.2.1 ขั้นตอนและวิธีการชวยเหลือคลอดยาก มีดังนี้คือ
วิธีที่ 1 แกไขโดยการจัดทาทางของลูกใหมาอยูในทาคลอดที่ปกติเสียกอนดังนี้
- โดยการดันลูกกลับเขาไปขางในมดลูก
- แลวทําการหมุนตัวลูก หรือ
- โดยการกลับตัวลูก หรือ
- เหยียดอวัยวะบางสาวนของลูกโคใหยืดออก จากนั้นจึงคอยออกแรงดึงลูก
โคใหเขามาอยูในชองคลอด แลวปลอยใหแมโคเบงคลอดลูกออกมาเอง
ถาทําวิธีนี้แลวยังไมประสบผลสําเร็จ ก็ตองใชวิธีตอไป คือ
วิธีที่ 2 โดยใชเชือกหรือโซผูกขาหนาทั้งสองขาง (ผูกทีละขาง) แลวออกแรงดึง
ลูกใหออกมาตามจังหวะแรงเบงของแมโค (ใชคนชวยดึงขางละ 1 คน) ถายังไมประสบผลสําเร็จอีกก็ทาํ
วิธีอื่นตอไป คือ
วิธีที่ 3 ในกรณีที่เราตรวจพบวาลูกโคยังมีชีวิตอยู เราควรทําการผาทองเอาลูก
ออก (ควรใหสัตวแพทยเปนผูกระทํา)
วิธีที่ 4 ในกรณีที่ตรวจพบวาลุกโคตายอยูในทองแลว เราแกไขโดยการใชเครื่อง
มือชนิดพิเศษสอดเขาไปในมดลูกแลวตัดยอยเอาสวนของลูกอกมาทีละชิ้น ๆ จนสามารถที่จะนําลูกโค
ออกมาได วิธีนี้เรียกวา "วิธีตัดยอยลูกโค" (ควรใหสัตวแพทยเปนผูกระทํา)
2.2.2 อุปกรณที่จะใชในการชวยเหลือการคลอดยาก
ในการชวยเหลือการคลอดยากในโค ควรจะเตรียมอุปกรณ ดังตอไปนี้คือ
1.) ถังน้าํ สําหรับใสนา้ํ ยาฆาเชื้อ 1 ใบ
2.) ถังน้าํ ใสนา้ํ สะอาด ๆ ไวสาํ หรับลางมือ
3.) ถังน้าํ ที่บรรจุนา้ํ ยาหลอลื่น เชน แปงเปยก
4.) เชือกหรือโซที่สะอาด
5.) ในบางครั้งจะตองแดยาชวยระงับความเจ็บปวด

การคลอดยากเนื่องจากทาทางของลูกโคที่ผิดปกติ ตลอดจนการแกไข
ลูกโคอยูในทาขาหนาซายงอพับ
วิธีการแกไข
1. เอาเชือกหรือโซผูกขาหนาขางขวาที่โผลออกมา
2. ดันลูกโคกลับเขาไปขางในมดลูก
3. เอามือลวงเขาไปขางในมดลูกชอนใตลางกีบของขา
ซายแลวคอยเหยียดขาซายที่งอพับออกมา
4. ใชเชือกหรือโซผูกขาซายที่เหยียดออกมา
5. ดึงลูกโคอก
(ถาเปนขาหนาขวางอพับก็ทาํ เชนเดียวกัน ถาหาก
ขางอทั้งสองขางก็ตองทําการแกไขทีละขาง)

ทาขาหนาทั้งสองขางหรือขางเดียวของลูกโคไขวอยูเหนือหัว
วิธีการแกไข
1. เอาเชือกหรือโซผูกขาทั้ง 2 ชาง
2. ดันลูกโคกลับเขาไปในมดลูก
3. จับขาหนาใหมาอยูขามแกมที่ละขาง ๆ
4. คอย ๆ ดึงขาหนาทั้งสองขาง ใหเขามาในชองคลอด
5. ดึงลูกโคออก
ทาหัวของลูกโคคว่าํ ลงติดหนาอก

ทาลูกโคคอพับขึ้นดานบน

วิธีการแกไข
1. ใชเชือกหรือโซคลองผูกขาหนาทั้ง 2 ขาง
2. พยายามดันตัวลูกโคใหกลับเขาไปในมดลูก
3. เอามือลวงเขาไปชอนใตคางของลูกโคแลวคอย ๆ
ยกหัวลูกโคขึ้นใหเขาไปอยูในชองคลอด
4. ดึงลูกออก
วิธีการแกไข
1. เอาเชือกหรือโซผูกขาหนาทั้งสองขางไว
2. พยายามดันตัวลูกโคใหกลับเขาไปในมดลูก
3. พยายามเลื่อนคอใหกลับมาอยูทางดานขาง
ของลําตัวลูกโค
4. เอามือจับมราปากลูกโคแลวยือหัวที่อยูขางลํา
ตัวใหเขามาอยูในชองคลอดเหมือนกับในทา
คลอดปกติ
5. ดึงลูกโคออก

หัวของลูกโคเอียงไปทางดานซาย
วิธีการแกไข
1. เอาเชือกหรือโซผูกขาหนาทั้ง 2 ขางไว
2. ดันลูกโคกลับเขาไปในมดลูก
3. เอามือลวงเขาไปจับปากลูกโคแลวคอย ๆ
ขยับใหปากมาอยูระหวางขาหนาทั้ง 2 ขาง
4. ดึงลูกโคออก

ขาหนาทั้งสองขางงอพับอยูในมดลูกและหัวของลูกโคเอียงไปทางดานซายของลําตัว
วิธีการแกไข
1. พยายามจัดใหหัวของลูกโคอยูในทาปกติ
2. เอาเชือกหรือโซคลองที่ขากรรไกรลางของลูกโค
แลวดึงไว
3. พยายามเหยียดขาลูกโคออกมาใหไดโดยทําที
ละขาง
4. ดึงลูกโคออก

วิธีการแกไขขาหนาและไหลงอพับ

ก. เอาโซหรือ
เชือกผูกขาที่โผล
อ อ ก ม า แ ล ว ใ ช
เครื่ อ งมือหรือใช
มื อ ดั น ลู ก โคให
ก ลั บ เ ข า ไ ป ใ น
มดลู ก พร อ มกั น
นั้นก็เอามือไปจับ
ข อ ขาหน า ที่ ง อ
พับอยูแลวยกขึ้น

ข. เมื่อจับขอ
ที่ ง อยกขึ้ น ได
แล ว ก็ เ อาเชื อ ก
หรือโซผูกขากับ
ขอขาหนา แลว
ดึ ง ขาหน า ที่ ง อ
ให เ หยี ย ดออก
มา

ค. หรือใชมือ
ล ว งเข าไปชอน
ใตกีบ แลวดึง
ข า ใ ห เ ห ยี ย ด
ออก

ง. ในกรณีที่
หั ว ไหล ง อติ ด
ต อ งพยายาม
แก จ ากหั ว ไหล
ใ ห ม า เ ป น ข า
ห น า ง อ เ สี ย
กอน

จ. แลวจึงใช
มือเขาไปจับ
กระดูกขาหนา
ใหเหยียดออก
แลวแกไขตาม
วิธีขางตนที่
กลาว ดังภาพ
ก-ข-ค. ตอไป

ทาลูกโคเอากน (สวนทาย) ออกและขาหลังทั้งสองขางงอพับ
วิธีการแกไข
1. พยายามเหยียดขาหลังของลูกโคออกมาทีละขาง
2. ใชเชือกหรือโซผูกคลองที่ขาหลัง
3. ดึงลูกโคออก

วิธีการแกไขลูกโคที่เอากนออก
และขาหลังทั้งสองขางงอพับอยู
ในมดลูก

ข. เอามือดึงขาหลังใหงอ (ทําทีละขาง)
เอามือจับที่ปลายขาของลูกแลวยกขึ้นพรอมกับ
ดันใหหัวกระดูกเบนออกขางนอก
ง. เหยียดปลายขาทีงอใหยืดออกมากอน
จ. ดึงปลายขาใหเหยียดเขามาในชองคลอด (แลว
ทําสลับอีกขางหนึ่ง เชนเดียวกัน)

ก. พยายามดันกนของลูกโค
กลับเขาไปในมดลูกให
มากที่สุด

ทาลูกโคนอนหงายทอง
เอาขาหลังออก
วิธีการแกไข
1. พยายามหมุนตัวลูกโค ใหกลับมาอยูในทานอน
คว่าํ
2. ใชโซหรือเชือกผูกคลองขาหลังทั้งสองขาง
3. ดึงออก

วิธีการหมุนจัดทาลูกโค
ในกรณี ที่ ลู ก โคเอาขาหน า ออก
แต ลู ก โคอยู ใ นท า นอนหงายหรื อ นอน
ตะแคงเราจั ด ให ลู ก โคมาอยู ใ นท า นอน
คว่าํ แลวจึงคอยดึงลูกโคออก วิธีการจัด
ทาตามรูปมีดังนี้
รูป ก. เอามือที่สะอาดลวงเขาไป
ทางชองคลอดเขาไปจับที่หัวลูกโคดันลูก
โคกลับเขาไปในมดลูก พรอมกันนั้นก็
พยายามหมุนหัวลูกโค ใหมาอยูในทา
นอนตะแคงกอน (ในรูป ข.) และนอน
คว่าํ (รูป ค.) ถาหากแมโคเจ็บปวดและ
เบงมากเราควรฉีดยาชา เขาที่โคนหาง
ดวย เพื่อลดการเบงและบรรเทาความ
เจ็บปวดของแมโค

ทาลูกโคนอนขวางเอาขาทั้ง 4ขางออกมา
วิธีการแกไข
1. เอาเชือกหรือโซผูกขาหนาทั้งสองขางไว
2. พยายามดันขาหลังทั้งสองขางกลับเขาไปใน
มดลูก
3. ดึงขาหนาและสวนหัวของลูกโคใหกลับเขามา
อยูในชองคลอด
4. ดึงเอลูกโคออกมา

ลูกโคนอนขวางเอาสันหลังออก
วิธีการแกไข
1. ดันตัวลูกโคกลับเขาไปในมดลูก
2. ดึ ง ขาหลั ง ของลู ก โคให เ ข า มาอยู ใ นช อ งเชิ ง
กราน (ดึงทีละขาง)
3. ใชเชือกหรือโซผูกคลองขาหลังทั้งสองขางแลว
ดึงออก

วิธีการดึงลูกโคออกจากชองคลอด

รูป ก. ใหใชเชือกหรือโซผูกคลองขา
ทั้งสองขางแลวคอย ๆ ดึงขาหนาทั้งสองขาง
เหยียดออกแลวดึงลูกโคออก โดยใชแรงคนดึง
เพียง 2 คน (ดึงขางละ 1 คน) ไมควรใช
เครื่องมืออยางอื่นชวยดึง เพราะอาจจะทําให
เกิดอันตรายตอแมโคได เชน ชองคลอดฉีก
ขาด มดลูกปลิ้นทะลัก แลผูทาํ หนาที่คอยแก
ไขจะตองคอยดันที่ปากชองคลอดเอาไวปอง
กันมดลุกทะลักออกมา

รูป ข. เมื่อสวนนอกและทองของลูกโค
ผานสวนปากชองคลอดออกมาแลว ผูที่ทาํ
หนาที่ชวยเหลือจะตองเอามือขวาชอนรองรับ
ตั ว ลู ก แล ว เอามือซานกดที่ป ากชองคลอดไว
กันไมใหมดลูกทะลักและไมใหกระแทกพื้นจน
ไดรับอันตรายได

ในการชวยเหลือ โปรดคํานึงถึง
1. ความสามารถในการชวยเหลือของตนเอง
2. ความสะอาดทุกดาน
3. ถาชวยเหลือการคลอดไดเร็วเทาใด ชีวิตแมและ
ลูกโคจะปลอดภัยมากขึ้น
เมื่อทานไมสามารถจะชวยเหลือ
แมโคคลอดลูกยากแลวโปรดนึกถึง
1.
2.
3.
4.

ปศุสัตวอาํ เภอ
เจาหนาที่ผสมเทียม
ปศุสัตวจังหวัด
โรงพยาบาลสัตว หือคลีนิครักษาสัตวทุกแหง

