บทที่ 3
สรีรวิทยาการสืบพันธุของสุกร
3.1 ระบบสืบพันธุของสุกร
ระบบสืบพันธุมีความสําคัญมาก ตอคุณลักษณะการสืบพันธุของพอพันธุและแมพันธุ
สุกร เชน การเปนสัด อัตราการผสมติด จํานวนลูกตอครอก เปนตน

ก. ระบบสืบพันธุของสุกรเพศผู (anatomy of the bore reproductive
tracts)
อวัยวะสืบพันธุของสุกรเพศผู ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. อัณฑะ (testis) พบเมื่อตัวออนในทองอายุประมาณ 100 วัน มี 2 อัน
อยูภายนอกรางกายและอยูภายในถุงหุมอัณฑะ ลักษณะเปนรูปกลมรี อัณฑะทําหนาที่
ผลิตอสุจิ (sperm) และผลิตฮอรโมนเพศผู (testosterone หรือ androgen) ภายใน
ลูกอัณฑะมีทอขดฝอย เรียกวา เซมินิเฟอรัสทูบู (seminiferous tubules) ภายในทอนี้บุ
ดวยเจิมเซลลหรือเจิมมินอลอีพิทิเลียม (germ cells หรือ germinal epithelium) ซึ่งตอมา
จะพัฒนาเปนตัวอสุจิ ภายนอกทอนี้มีเซลลชื่อ เลดิกเซลล (leydig cells) หรืออินเตอรสติเซียลเซลล (interstitial cells) ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศผู คือ เทสโตสเตอโรน
(testosterone) ฮอรโมนนี้ถูกสงออกไปตามกระแสเลือดกระจายไปทั่วรางกาย ฮอรโมนนี้
จะมีอยูมากในระยะที่สุกรตัวผูอยูในระยะเปนหนุมหรือระยะที่สืบพันธุได ทําใหสุกรแสดง
ความเปนเพศผู เชน มีมัดกลามเนื้อและอยากผสมพันธุ
2. ถุงหุมอัณฑะ (scrotum) เปนหนังหุมอัณฑะทั้งสอง มีหนาที่หอหุม
อัณฑะและควบคุมอุณหภูมิของอัณฑะใหเหมาะสมตลอดเวลา ซึ่งต่ํากวาอุณหภูมิของ
รางกาย 2-3 องศาเซลเซียส ถุงอัณฑะประกอบดวย ชั้นผิวหนังและชั้นกลามเนื้อที่มี
2 ชั้น คือ ทูนิกา ดารโตส (tumica dartos) และทูนิกา วาไจนาลิส (tumica vaginalis)
ชั้นแรกติดกับผิวหนัง การถายเทอุณหภูมิโดยการระเหยน้ําและควบคุมโดยการยืดหรือ
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หดของชั้นแรก และการปรับตัวทางดานการหมุนเวียนของเลือดที่ไปหลอเลี้ยง ถาอัณฑะ
ไมลงมาอยูในถุงหุม เรียกวา ทองแดง (cryptorchidism) ซึ่งถาเปนขางเดียวสุกรยังคง
สืบพันธุไดแตไมคอยดีนัก แตถาเปนทั้ง 2 ขางจะทําใหเปนหมัน
3. ทอเก็บอสุจิ (epididymis) เปนทอเก็บและพักอสุจิจนกวาจะเจริญเติบโตเปนตัวแก กอนที่จะถูกฉีดเขาอวัยวะเพศเมีย ทอเก็บอสุจิมี 3 สวน คือ สวนหัว
(head) สวนตัว (body) และสวนหาง (tail) อายุอสุจิที่อยูในทอนี้จะนานประมาณ 45 วัน
ถาไมมีการผสมพันธุหรือใชเชื้ออสุจิ เชื้ออสุจิจะสลายตัวและถูกดูดซับหายไป
4. ทอนําน้ําอสุจิ (vas deferens หรือ ductous deferens) ทําหนาที่เปน
ทางเดินของน้ําอสุจิ (semen) ไปยังบริเวณทอปสสาวะในขณะฉีดน้ําเชื้อออกจากรางกาย
(ejaculation) ตอนบนของทอนําน้ําอสุจิติดกับสเปอรมาติคคอรท (spermatic cord) ซึ่ง
เปนเยื่อเหนียวหอหุมเสนประสาท หลอดเลือด และหลอดน้ําเหลือง มาจากบริเวณอุงเชิงกรานผานทางชองทองทางชองบริเวณขาหนีบ (inguinal canal) สงไปยังลูกอัณฑะ มีอยู
2 เสน ขางละเสนของลูกอัณฑะ ทอนําน้ําอสุจิจะขนานกับทอนําสงปสสาวะ ซึ่งออกมา
จากไตขนาดไปตามแนวกระดูกสันหลัง
5. ทอปสสาวะ (urethra) เปนทอรวมระหวางทอนําน้ําอสุจิกับทอนําปสสาวะ ทําหนาที่เปนทางผานของน้ําอสุจิและน้ําปสสาวะไปออกยังอวัยวะเพศผูหรือลึงค
สวนหนึ่งของทอนี้งอเปนรูปตัวเอส (S) เรียก sigmoid flexure ขณะที่สัตวหลั่งน้ําอสุจิสวน
ทอที่งอนี้จะเหยียดตรงเพื่อสงลึงคสวนปลายใหเขาไปปลอยน้ํากามในอวัยวะเพศเมีย
6. อวัยวะเพศผูหรือลึงค (penis) ทําหนาที่ปลอยน้ําอสุจิเขาสูอวัยวะ
สืบพันธุของสุกรเพศเมียและนําปสสาวะออกนอกรางกาย ประกอบดวยเนื้อเยื่อยืดหดได
มีลักษณะเปนเกลียวคลายสวาน เพราะคอมดลูกของสุกรตัวเมียมีชองบิดเปนเกลียวปด
รองอยางมิดชิด เมื่อยืดตัวเต็มที่ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง
1-1½ เซนติเมตร เปนอวัยวะที่หอหุมดวยปลอก (sheath) ตอนปลายของลึงคมีสวนที่รับ
ความรูสึกในขณะที่ผสมพันธุ เรียกวา เกลนเพนนิส (glans pennis)
7. ตอมน้ํากาม เปนตอมที่สรางน้ํากาม เกาะอยูขางทอปสสาวะ มีหนาที่
หลอเลี้ยงและหลอลื่นอสุจิ น้ํากามจะถูกปลอยออกมาขณะผสมพันธุ ตอมน้ํากามมีอยู 3 ตอมคือ
26
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ก. ตอมเซมินอล เวสซิคอล (seminal vesicle) มี 2 ตอมอยูในอุงเชิงกรานติดกับสวนหลังของกระเพาะปสสาวะ ขนาดยาว 15 กวาง 7 เซนติเมตร ทําหนาที่
ผลิตน้ําหลอลื่นใส (fluid) ประกอบดวย ฟอสเฟต ไบคารบอเนต เพื่อปรับ pH ของน้ําเชื้อ
สงเขาไปยังทอนําน้ําอสุจิ เพื่อใหการเดินทางของอสุจิสะดวกขึ้นและใหพลังงานแกอสุจิ
ข. ตอมลูกหมากหรือพรอสเตต (prostate gland) ตอมนี้อยูติดกับ
บริเวณคอของกระเพาะปสสาวะลอมรอบทอปสสาวะตอนตน ทําหนาที่ผลิตน้ําหลอเลี้ยง
อสุจิ น้ําหลอเลี้ยงอสุจิ ประกอบดวยอาหารโปรตีนและเกลือแร เชน โซเดียมคลอไรด
แมกนีเซียม เปนตน มีลักษณะขน สภาพคอนขางเปนดาง
ค. ตอมคาวเปอร (cowper’s gland หรือ bulbo urethral gland)
มี 2 ตอมอยูติดสองขางของทอปสสาวะ มีทอเล็ก ๆ จํานวนมากและปลายทอเปดสูทอ
ปสสาวะ ทําหนาที่ผลิตน้ําสงเขาสูทอปสสาวะ น้ําที่ผลิตในทอนี้จะมีสมบัติเปนดาง เพื่อทํา
ใหน้ําอสุจิเปนกลาง หรือผลิตออกมาเพื่อลางทําความสะอาดทอปสสาวะกอนน้ําอสุจิจะ
ไหลผาน น้ํากามสวนนี้มีลักษณะเปนวุน สําหรับอุดคอมดลูกของตัวเมีย ปองกันไมให
น้ํากามที่ตัวผูปลอยเขาไปในมดลูกไหลกลับออกมาภายนอกอีก

ก
ภาพที่ 3.1 ก อัณฑะผลิตทั้งอสุจิและฮอรโมนเพศ
ที่มา : Blakely and Bade (1994)
0
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ตารางที่ 3.1 ขนาดของระบบอวัยวะสืบพันธุของพอพันธุสุกร
อวัยวะ
อัณฑะรวมทั้งทอเก็บอสุจิ
น้ําหนักขางเดียว
ความยาวของทอเก็บอสุจิ
ความยาวของทอนําน้ําเชื้อ
ตอมเซมินอลเวสซิคอล
ตอมพรอสเตต
ตอมคาวเปอร
ความยาวของอวัยวะเพศ
เสนผาศูนยกลางอวัยวะเพศ

ขนาด
13 x 7 x 7 เซนติเมตร
250 - 300 กรัม
55 - 65
เซนติเมตร
25 - 30
เซนติเมตร
13 x 7 x 5 เซนติเมตร
3x3x1
เซนติเมตร
17 x 3 x 3 เซนติเมตร
50 - 75
เซนติเมตร
2
เซนติเมตร

ข. ระบบสืบพันธุของสุกรเพศเมีย (Anatomy of the female reproductive
tracts)

อวัยวะสืบพันธุเพศเมียของสุกร ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. รังไข (ovary) มี 2 ขางอยูปลายสุดของทอนําไข ลักษณะคลายพวงองุน
มีถุงหุมรังไขและมีผนังยึดระหวางรังไขกับมดลูก ภายในมีกระเปาะไข (graffion follicle)
ที่อยูในระยะของการเจริญเติบโตขนาดตาง ๆ กัน น้ําหนักของรังไขแตละขาง 3-7 กรัม
และมีเสนผาศูนยกลาง 8-12 มิลลิเมตร รังไขมีหนาที่ ผลิตไข (egg หรือ ovum) ผลิต
ฮอรโมนเพศเมีย ไดแก เอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน
(progesterone) และสรางคอรปสลูเทียม (corpus lutium หรือ CL) ซึ่งผลิตฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน เพื่อรักษาการตั้งทอง ในระยะเล็กกระเปาะไขจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
จนกระทั่งสัตวอายุถึงวัยสาว กระเปาะไขจะเริ่มขยายตัวใหญขึ้นจนมีการตกไข กระเปาะ
ไขผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน เพื่อใหแสดงอาการเปนสัดเกิดขึ้น
2. ทอนําไข (fallopian tube หรือ oviduct) มีความยาวประมาณ 10 นิ้ว
เริ่มจากตอนปลายของปกมดลูกไปสุดที่ใกล ๆ รังไข สวนปลายมีลักษณะเปนปากแตร
28
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3. มดลูก (uterus) มดลูกประกอบดวย 3 สวนคือ ปกมดลูก ตัวมดลูก และ
คอมดลูก โดยมีผนังยึดมดลูก เรียกวา (broad ligaments of uterus)
ก. ปกมดลูก (uterine horn) มีอยู 2 ขาง ปลายขางหนึ่งติดกับทอนําไข
อีกขางติดกับตัวมดลูก ปกมดลูกของสุกรจะยาวและคดเคี้ยว เพื่อใหมีเนื้อที่พอสําหรับลูก
ออน (fetuses) ปกมดลูกจึงเปนที่ฝงตัวและเจริญเติบโตของตัวออนจนถึงกําหนดคลอด มี
ความยาวประมาณ 1 เมตรหรือยาวกวานั้นเมื่อยืดออกไป
ข. ตัวมดลูก (uterine body) ลักษณะแข็ง ขนาดเล็กมาก ความยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร ทําหนาที่เปนทางผานของอสุจิและลูกสัตวเมื่อคลอด
ค. คอมดลูกหรือปากมดลูก (cervix) เปนกลามเนื้อวงแหวน (circular
ring) มีผนังหนาแข็งแรง เปนโพรงแคบภายในมีกอนเนื้อนูนยื่นออกมา มีลักษณะวนเปน
เกลียวสวาน (cervical fold) มีหนาที่รับการผสมของเพศผูและปองกันสิ่งแปลกปลอมผาน
เขาชองคลอด สุกรที่ผสมตามธรรมชาติอวัยวะเพศผูจะเขาไปภายในคอมดลูก 2-3 เกลียว
แตในการผสมเทียมสวนมากน้ําเชื้อจะอยูในชองคลอดหรืออยางมากไมเกินคอมดลูก
เพราะเครื่องมือผสมเทียมไมสามารถสอดผานปากมดลูกไดงาย ๆ
4. ชองคลอด (vagina) อยูถัดจากคอมดลูกออกมาเปดที่ปากชองคลอด
ความยาว 8-10 เซนติเมตร ทําหนาที่ในการรองรับอวัยวะเพศผูรวมกับคอมดลูกขณะทํา
การผสมพันธุและเปนทางผานของลูกสัตวขณะคลอด บริเวณผนังดานลางของชองคลอด
จะมีชองเปดไปยังกระเพาะปสสาวะ
5. ปากชองคลอด (vulva) เปนสวนปลายสุดของอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย
ความยาวประมาณ 3 นิ้ว มีทางเปดของทอปสสาวะ จึงเปนทางรวมของปสสาวะและการ
สืบพันธุ
6. เม็ดละมุด (clitoris) เปนสวนที่อยูภายในแคมนอก เมื่อใชมือแหวกจะ
มองเห็นได ขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียว ทําหนาที่เปนจุดกระสันของเพศเมีย มี
เสนประสาทหลอเลี้ยงอยูเปนจํานวนมาก
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7. อวัยวะเพศภายนอก (external genitalia) เปนสวนที่ตอจากปากชอง
คลอด ประกอบดวยทางเปดออกของทอที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ เม็ดมะมุด แคมนอก
(labia major) แคมใน (labia minor)

ภาพที่ 3.2 ระบบสืบพันธุของสุกรเพศเมีย
ที่มา : Blakely and Bade (1994)

ตารางที่ 3.2 ขนาดและน้ําหนักของอวัยวะสืบพันธุของสุกรเพศเมียระยะกอนเปนสาว
และระยะเปนสาว
อวัยวะ
อายุ (วัน)
ความยาวของชองคลอด (มิลลิเมตร)
ความยาวของปกมดลูก (มิลลิเมตร)
ความยาวของทอนําไข (มิลลิเมตร)
น้ําหนักของมดลูก (กรัม)
น้ําหนักของรังไข (กรัม)

กอนเปนสาว
169
292
383
217
153
214

ระยะเปนสาว
186
318
605
241
263
283

3.2 ฮอรโมนที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ

ฮอรโมน คือ สารชีวเคมีที่ผลิตจากเซลลในตอมไรทอ (endocrine gland) และ
ถูกปลดปลอยไปตามกระแสเลือดสูเซลลเปาหมาย (target cell) ทําหนาที่กระตุนเซลล
30
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1. สมองสวนกลาง (brain centre) ทําหนาที่เปนตัวรับสงความรูสึกจากการ
กระตุนของสภาพแวดลอมไปยังสมองสวนไฮโปทาลามัส ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
2. ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) อยูระหวางสมองสวนบนและตอมใตสมอง
ทําหนาที่กระตุนตอมใตสมองใหหลั่งฮอรโมนออกมา
ฮอรโมนที่สรางจากตอมนี้คือ
Releasing hormone (RH) มี 2 รูป ไดแก FSH-RH (follicle stimulating releasing
hormone และ LH-RH (luteinizing releasing hormone) ฮอรโมนทั้งสองชนิดนี้รวมกัน
เรียก gonadotrophin releasing hormone (Gn-RH) ฮอรโมนนี้ถูกนําไปยังตอมใตสมอง
3. ตอมใตสมอง (pituitary gland) แบงเปน 3 สวนคือ สวนหนา (anterior
lobe) สวนกลาง (intermediate lobe) และสวนหลัง (posterior lobe) ซึ่งแตละสวนมี
หนาที่ดังนี้
ก. ตอมใตสมองสวนหนา สรางฮอรโมนที่สําคัญคือ
- follicle stimulating hormone (FSH) ทําหนาที่กระตุนใหไขเจริญเติบโตและทําใหไขสุกในเพศเมียและกระตุนใหเกิดการสรางตัวอสุจิในเพศผู
- lutenizing hormone (LH) ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการตกไขและ
สรางคอรปสลูเทียม เพื่อทําหนาที่หลั่งฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในระหวางสัตวอุมทอง
- prolactin (Luteotropic hormone, LTH) ทําหนาที่กระตุนใหเกิด
การหลั่งน้ํานมและแสดงความเปนแม
ข. ตอมใตสมองสวนหลัง สรางฮอรโมนที่สําคัญคือ
- ออกซี่โตซิน (oxytocin) ทําหนาที่ชวยใหเกิดการหลั่งน้ํานมและการ
บีบตัวของมดลูกขณะคลอดและผสมพันธุ
- รีแลกซิน (relaxin) ทําหนาที่กระตุนคอมดลูกและกระดูกเชิงกราน
ขยายออกเพื่อเตรียมการคลอด
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4. อวัยวะสืบพันธุ
ก. อัณฑะ ทําหนาที่สรางฮอรโมนเทสโตสเตอโรนหรือแอนโดรเจน ซึ่งทํา
ใหสัตวแสดงลักษณะเพศผู
ข. รังไข ทําหนาที่สรางฮอรโมน 2 ชนิดคือ
- เอสโตรเจน สรางจากไขกระเปาะไข (follicle) ทําหนาที่ชวยกระตุน
การเติบโตของระบบสืบพันธุของเพศเมียและแสดงอาการเปนสัด
- โปรเจนเตอโรน สรางจากคอรปสลูเทียม ทําหนาที่รักษาสภาพการ
ตั้งทองของสัตวใหเปนไปตามปกติและยับยั้งการผลิต FSH ทําใหกระเปาะไขหยุดเจริญ
ค. รก (placenta) ทําหนาที่สรางฮอรโมนโปรเจนเตอโรน เอสโตรเจน และ
โคริโอนิค โกนาโดโทรปน (chorionic gonadotrophin)
ง. มดลูก สรางฮอรโมนโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin) ทําหนาที่ทําให
คอรปสลูเทียมสลายตัวเมื่อไขไมไดรับการผสม และทําใหไขที่ตกฝอและสลายตัวไป

3.3 สวนประกอบของน้ําเชื้อ
น้ําเชื้อ (semen) เปนสวนประกอบของน้ําหลอเลี้ยงจากตอมที่ชวยในการสืบพันธุรวมกับเชื้ออสุจิจากอัณฑะ การหลั่งน้ําเชื้อแตละครั้งประกอบดวยน้ําเชื้อ 3 สวนคือ
1. น้ําเชื้อสวนแรก (the pre-sperm fraction) ในสวนนี้ขับออกมาโดยตอม
ตาง ๆ ที่ชวยในการสืบพันธุ สวนมากแลวจะไมสะอาดมีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู
2. น้ําเชื้อสวนเชื้ออสุจิ (sperm-rich fraction) ในสวนนี้จะประกอบดวย เชื้อ
อสุจิเปนสวนใหญและมีปริมาตรมากที่สุด
3. น้ําเชื้อสวนหลัง (the post sperm fraction) ในสวนหลังนี้เปนพวกสาร
เหนียวคลายเจลาติน (gelatin)
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3.4 ระยะการเปนหนุมสาวของสุกร (puberty age)
ก. ระยะการเปนสาวของสุกรเพศเมีย
เมื่อสุกรเพศเมียอายุ 4-9 เดือนเริ่มเปนสาว สุกรจะแสดงอาการเปนสัด
(heat) และมีไขตก ระยะนี้เร็วหรือชาขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สุกรที่มีการ
เจริญเติบโตเร็วจะเปนสัดเร็ว การเลี้ยงสุกรเพศเมียและสุกรเพศผูใกลกันจะกระตุนใหเปน
สัดเร็วขึ้น การขังหรือผูก การผสมเลือดชิด การขาดวิตามินบี12 หรือสุกรอวนเกินไปมีผล
ทําใหสุกรเปนสัดชาออกไปหลายสัปดาห แตวงรอบการเปนสัดไมแตกตางกัน

ข. ระยะการเปนหนุมของสุกรเพศผู
เมื่อสุกรเพศผูอายุประมาณ 7 เดือนเริ่มแสดงความเปนหนุม สุกรสามารถ
สรางเชื้ออสุจิ แตยังไมควรใชผสมพันธุจนกวาจะมีอายุประมาณ 8 เดือน การรีดน้ําเชื้อ
อาจจะทําไดตั้งแตอายุ 5 เดือน แตปริมาณและความเขมขนจะนอยกวาสุกรที่โตเต็มที่แลว
พฤติกรรมในการผสมกับตัวเมียจะเริ่มตั้งแตการเขาไปใกล การขี่หลัง การผสม และหลั่ง
น้ําเชื้อ สุกรที่โตเต็มที่แลวอยาขังรวมกัน นอกจากวาจะอยูดวยกันมากอนไมเชนนั้นจะกัด
กันตาย

3.5 การเปนสัด
การเปนสัด (heat) หมายถึง การที่สุกรตัวเมียยอมรับการผสมจากสุกรตัวผู
การเปนสัดเกิดขึ้นเปนครั้งคราวและเปนวงรอบ ระยะเวลาการแสดงอาการเปนสัดของสุกร
นาน 2-3 วัน การเปนสัดเกิดขึ้นโดยการกระตุนของฮอรโมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากถุงไข
แกในรังไข ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นในกระแสเลือด ทําใหสุกรเพศเมียแสดงอาการเปนสัดดังนี้
อวัยวะเพศบวมแดง อาจมีเมือกใสไหลออกจากชองคลอด กระวนกระวาย รองครวญคราง ไม
คอยกินอาหาร ลุกนอนบอย หรือขึ้นขี่สุกรตัวอื่นเมื่อเลี้ยงรวมกันหลายตัว และเมื่อขึ้นนั่ง
บนตัวสุกรหรือเอามือกดสะโพกสุกรตัวนั้นจะยืนนิ่งเฉยไมเดินหนีไปไหน แสดงวาแมสุกร
นั้นเปนสัดเต็มที่ การตกไขเกิดขึ้นภายหลังจากเริ่มแสดงอาการเปนสัดแลว 30-36 ชั่วโมง
การเปนสัดจะแสดงอาการออกมาใหเห็นภายนอก พรอมกับมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
รางกายดวย
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วงรอบการเปนสัด (oestrus cycle) เปนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ
ทางพฤติกรรมของสัตว วงรอบการเปนสัดของสุกรนานประมาณ 21 วัน ถูกควบคุมโดย
ฮอรโมนจากตอมใตสมองและรังไข วงรอบการเปนสัดแบงออกเปน 4 ระยะคือ
1. ระยะกอนการเปนสัด (pro-oestrus) แมสุกรแสดงอาการกระวนกระวาย
สงเสียงครวญคราง อวัยวะเพศขยายและบวมแดง ขึ้นขี่สุกรอื่นในคอกแตไมยอมใหผสม
ลักษณะอาการเชนนี้สุกรบางตัวสังเกตงายบางตัวสังเกตยาก โดยเฉพาะสุกรสาวจะไม
แสดงใหเห็นเดนชัด เรียก สัดเงียบ (silent heat) ใชเวลาประมาณ 1-3 วัน
2. ระยะเปนสัด (oestrus) ระยะนี้ถุงไขแกมากจนแตกและปลอยไขตกลงมา
ในทอนําไข สัตวจะแสดงอาการรุนแรงและชัดเจน คือ อวัยวะเพศจะขยายและบวมแดง
เขมขึ้น อาจมีน้ําเมือกขับออกมา ปสสาวะบอย ๆ ถาเอามือกดหลังหรือขึ้นขี่จะยืนนิ่ง เปน
ระยะที่แมสุกรพรอมหรือยอมใหพอพันธุขึ้นผสมและเปนระยะที่เหมาะสมแกการผสมพันธุ
เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ไขตก โดยเฉลี่ยสุกรจะมีระยะเปนสัดนาน 2-3 วัน สุกรสาวจะมี
ระยะเวลาเปนสัดสั้นกวาสุกรนาง
3. ระยะหลังเปนสัด (metoestrus) เปนระยะทายของการเปนสัด ระยะนี้
ถุงไขปลอยไขออกไปแลว
มีการเปลี่ยนแปลงภายในถุงไขเปนสารสีเหลือง เรียกวา
คอรปสลูเทียม ซึ่งผลิตฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ปริมาณฮอรโมนเอสโตรเจนจะลดลง สุกร
คอยคลายความรุนแรงอาการเปนสัดลง อวัยวะเพศอาจยังบวมแดงอยู แตแมสุกรจะไม
ยอมใหพอพันธุขึ้นผสมอีกตอไป
4. ระยะหมดการเปนสัด (dioestrus) เปนระยะระหวางการเปนสัด แมสุกร
จะแสดงอาการปกติ ปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในเลือดสูงมาก ทําใหไมมีการเจริญ
ของไขในรังไข เปนระยะพักจนกวาจะถึงวงรอบครั้งตอไป
ถามีการผสมและตั้งทอง
คอรปสลูเทียมจะคงอยูเพื่อรักษาการอุมทอง และปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในเลือด
จะสูงมาก ทําใหไมมีการเจริญของไขเกิดขึ้นในระยะนี้ แตถาไมมีการผสมหรือผสมไมติด
คอรปสลูเทียมจะคงอยูชั่วระยะหนึ่งแลวจะสลายตัวไป ทําใหปริมาณฮอรโมนโปรเจส- เต
อโรนลดลง เปนการสิ้นสุดวงรอบและจะขึ้นวงรอบใหมโดยฮอรโมน FSH จะเริ่มทําหนาที่
กระตุนใหถุงไขเจริญขึ้นมาอีก
ฮอรโมนเอสโตรเจนจะเพิ่มขึ้นตามการเจริญของถุงไข
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สุกรไมแสดงอาการเปนสัด มีสาเหตุดังนี้
1. เกี่ยวกับกรรมพันธุและการเปนหนุมเปนสาวชา
2. สภาพอากาศรอนจัดเกินไป
3. สภาพแวดลอมอยูอยางหนาแนน
4. มีปญหาเกี่ยวกับการอักเสบหรือติดเชื้อของระบบสืบพันธุหรือระบบขับถาย
ซึ่งสังเกตไดจากการมีหนองไหลออกจากชองคลอด
5. ผลจากสารพิษอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) ในอาหาร ทําใหมีการแทงและการ
ดูดซึมกลับของตัวออนหรือทําใหเกิดทองเทียม

3.6 การตกไขและการปฏิสนธิ
ปกติไขของแมสุกรตกในระหวาง 30-60 ชั่วโมงหลังจากเปนสัด (หลังจากยอมรับ
การผสม) หรือประมาณวันที่ 2 ของการเปนสัด แตจะตกไขมากในชวงระหวาง 35-40
ชั่วโมง (36 ชั่วโมง) หลังการเปนสัด ไขจะสุกและตกครั้งละ 10-25 ฟอง ไขของสุกรมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 120-170 ไมครอน สามารถมองเห็นไดโดยกลองจุลทรรศน
กําลังขยายต่ํา ๆ
กอนการเปนสัด 2-3 วัน ฮอรโมน FSH กระตุนใหไขและกระเปาะไขขยายตัว
และสุก และฮอรโมน LH กระตุนใหไขตกจากรังไข (ovulation) หลังจากที่ไขหลุดออกจาก
รังไขเขามาที่ปากแตรแลวจะเดินทางตอไปตามทอนําไข ไขไมสามารถเคลื่อนไหวไดเองตอง
อาศัยการบีบตัวของทอนําไขเพื่อนําไขไปผสมกับอสุจิ ถาในทอนําไขมีอสุจิคอยอยูกอน
แลว การผสมพันธุจะเริ่มขึ้นในทอนําไขทันที
น้ําเชื้อของสุกรเพศผูถูกปลอยที่บริเวณคอมดลูก อสุจิเดินทางไปถึงทอนําไข
อยางรวดเร็วโดยการบีบรัดตัวของมดลูก ในการผสมระหวางไขกับอสุจิจะเปดโอกาสให
อสุจิเพียงตัวเดียวผสมกับไข เมื่ออสุจิตัวหนึ่งสามารถเจาะผานเปลือกไขหรือเยื่อเมือก
เหนียว (zona pellucida) ที่หุมรอบไขเขาไปภายในไขไดแลว เปลือกไขนั้นเกิดปฏิกิริยา
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ปองกันไมใหอสุจิตัวอื่นเขาไปในไขไดอีก อสุจิมีชีวิตอยูภายในทอนําไขไดประมาณ 24
ชั่วโมง ไขที่ตกจากรังไขจะมีชีวิตอยูไดประมาณ 2-3 วัน ไขที่ตกลงมาใหม จะทําใหผสม
ติดงาย แตเมื่อไขมีอายุมากขึ้นการผสมติดจะยากขึ้น หรือถาผสมติดในระยะตอมาจะตาย
ไดงาย ดังนั้นจังหวะในการผสมพันธุจึงมีความสําคัญมาก
การผสมระหวางไขกับอสุจิเกิดขึ้นประมาณ 6-10 ชั่วโมงหลังจากสุกรผสมกัน
ตามวิธีธรรมชาติ แตอาจเกิดขึ้นเพียง 2 ชั่วโมงหลังจากผสมเทียม และเคลื่อนไปฝงตัวอยู
ในปกมดลูก สวนของกระเปาะที่ไขตกจะเปลี่ยนเปนคอรปสลูเทียม ภายหลังจากไขตก
ประมาณ 7 วัน ซึ่งจะผลิตฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเพื่อรักษาการตั้งทอง เซลลตามผิว
ชั้นในของปกมดลูกและมดลูกจะขยายตัว ถาสุกรไมไดรับการผสมพันธุหรือผสมพันธุไมติด
หลังจากไขตกประมาณ 12 วัน มดลูกจะสงสัญญาณไปยังคอรปสลูเทียมทําใหสลายตัว
และทําใหไขฝอไป เซลลตามผิวชั้นในของปกมดลูกและมดลูกเหลานั้นจะเปลี่ยนกลับมา
เปนปกติ แลวขึ้นรอบการเปนสัดใหมทุก ๆ 21 วัน

ปริมาณไขที่ตกจากรังไขแตละขางไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
1. การผสมเลือดชิด ทําใหสุกรเพศเมียมีอัตราการตกไขนอยลง ถาอัตราการ
ผสมเลือดชิดเพิ่มขึ้น 10 เปอรเซ็นตจะทําใหมีอัตราการตกไขลดลงประมาณ 0.55 ฟอง
การผสมขามมีผลทําใหอัตราการตกไขมากกวาปกติ 0.55 ฟอง
2. อายุและน้ําหนักแมสุกร แมสุกรนางมีอัตราการตกไขมากกวาแมสุกรสาว
แมสุกรสาวตกไขครั้งละ 8-14 ฟอง แตแมสุกรนางตกไข 12-20 ฟอง สุกรมีอายุมากขึ้น
ทุก 10 วันจะมีอัตราการตกไขเพิ่มขึ้น 0.67 ฟอง
3. อาหารพลังงานและโปรตีน การเพิ่มอาหารพลังงานมากขึ้นในชวงกอนการ
เปนสัดจะทําใหเพิ่มอัตราการตกไข สวนการเพิ่มอาหารโปรตีนไมมีผล (แตตองไมนอย
มาก 83 กรัมตอวัน) ดังตารางที่ 3.3
4. พันธุกรรม เปนตัวควบคุมการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ
และการเปนหนุมเปนสาว ซึ่งมีผลตออัตราการตกไขของแมสุกร
5. การใชฮอรโมนกระตุน มีฮอรโมนบางชนิด เชน PMS (pregnant mare’s
serum) HCG (human chorionic gonadotropin) และ FSH ฉีดใหแมสุกรกอนการเปนสัด
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ตารางที่ 3.3 ผลการเพิ่มปริมาณอาหารชวงกอนแมสุกรเปนสัดตออัตราการตกไข
จํานวนวันที่เพิ่มอาหารกอนการเปนสัดหรือผสมพันธุ

อัตราการตกไขเพิ่มขึ้น

(วัน)

(ฟอง)

0-1
2.-7
10
11-14
17-21

1.35
0.86
1.58
2.23
0.66

3.7 การอุมทอง
การอุมทอง (gestation หรือ pregnancy) คือ ระยะเวลาตั้งแตเกิดการปฏิสนธิ
ของไขกับอสุจิจนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อมีการคลอดเกิดขึ้น ระยะเวลาอุมทองของสุกรประมาณ
114 วัน (110-116 วัน)
ไขที่ถูกผสมแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงเซลลอยางรวดเร็วภายในเปลือกไขโดย
การเพิ่มจํานวนเซลลแตไมเพิ่มขนาดของเซลลและไดรับอาหารจากไขแดง เมื่อคัพภะ
(embryo) อายุ 10 วันเปลือกไขจะสลายตัวไป คัพภะมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ระยะ
นี้คัพภะลอยตัวอยางอิสระอยูในทอนําไข และเคลื่อนเขาไปในปกมดลูกเตรียมพรอมฝงตัว
ที่ผนังปกมดลูก ใชเวลาประมาณ 12 วัน
ขบวนการฝงตัวเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 และพัฒนาเขาสูระยะตัวออน (fetus) การ
ฝงตัวจะสมบูรณประมาณสัปดาหที่ 4 ของการอุมทอง ในระยะแรก ๆ ของการอุมทอง
ตัวออนไดรับอาหารจากน้ําเลี้ยงของผนังมดลูก ซึ่งสรางขึ้นเปนพิเศษ เรียก น้ํานมมดลูก
(uterine milk) เมื่อตัวออนมีขนาดใหญขึ้นตองการอาหารมากขึ้นจึงคอย ๆ สรางรก ซึ่ง
เปนเยื่อสําหรับเกาะกับผนังมดลูก (endometrium) อยางชา ๆ และเปนที่ลําเลียงอาหาร
จากแมทางน้ําเลือด การสรางรกของสุกรใชเวลา 24 วัน เมื่อสรางรกเสร็จแลวตัวออนจะ
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รก เปนเยื่อหุมอยูนอกตัวออน ประกอบดวยเยื่อ 3 สวนคือ เยื่อชั้นใน (amnion)
เยื่อชั้นกลาง (allantois) และเยื่อชั้นนอก (chorion) และยังมีสายสะดือ (umbilical cord)
เชื่อมโยงตอระหวางตัวออนกับเยื่อชั้นนอก สําหรับเปนทางลําเลียงเลือดจากมดลูกเขาไป
ภายในตัวออน เยื่อชั้นในเปนถุงมีน้ําลอมรอบตัวออนที่อยูภายในถุงนั้น ทําหนาที่เสมือน
เบาะปองกันตัวออนไมใหไดรับความกระทบกระเทือนและปองกันไมใหตัวออนเกาะติดกับ
เยื่อชั้นใน ในขณะที่สัตวคลอดถุงชั้นในทําหนาที่เปนลิ่มแหวกทางเปดชองคอมดลูกและ
กระดูกเชิงกรานเพื่อใหลูกสัตวผานออกมาได เยื่อชั้นกลางเปนเยื่อที่เชื่อมตอสายสะดือ
ของตัวออนมาประกบติดกับเยื่อชั้นนอก เปนเสนทางลําเลียงเลือดจากภายนอกเขาไปใน
ตัวลูก เยื่อชั้นนอกหุมอยูรอบนอก ดานนอกติดกับผนังมดลูก ดานในติดกับเยื่อชั้นกลาง
ลักษณะการเกาะติดของรกกับผนังสุกรจะใชเยื่อชั้นนอกประกบติดกับผนังมดลูกทั้งหนา
เรียกวา รกแบบ diffused type

การตรวจสอบการตั้งทองในสุกร สามารถทําหลายวิธี แตวิธีที่นิยมคือ
1. การสังเกตการกลับสัด ภายหลังจากการผสมไปแลวตามวงรอบการเปนสัด
ของสุกร ประมาณ 21 วัน แตบางครั้งพบวาแมสุกรไมอุมทองแตไมแสดงอาการกลับสัด
ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีการตายของตัวออนในระยะตน ๆ ซึ่งจะไมพบตัวออนที่ตายถูกขับ
ออกมาใหเห็นเพราะรางกายแมสุกรดูดซึมตัวออนที่ตายนั้นกลับหมด ทําใหเขาใจวาแมสุกร
ตั้งทอง
2. การใชเครื่องตรวจการตั้งทอง เปนเครื่องตรวจการตั้งทองใชอุลตราโซนิคซาวดในการหาชีพจรของตัวออน โดยสงคลื่นอุลตราซาวดออกไปแลวสะทอนกลับมาเปน
คลื่นเสียงของเสนเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูก ในลักษณะเปนจังหวะการสูบฉีดเลือดจากหัวใจ
เปนระยะ

38

AT 328

3.8 ปญหาและสาเหตุทางระบบสืบพันธุของแมสุกร
ฟารมสุกรพอแมพันธุมักประสบปญหาทางระบบสืบพันธุ ไดแก การแทงสูง การ
เกิดลูกกรอก (มัมมี่) หรือการตายแรกคลอดของลูกสุกร ซึ่งสงผลใหจํานวนลูกสุกรที่ผลิต
ไดตอแมตอปลดลง และมีผลถึงรายไดลดลงดวย ผูเลี้ยงจึงควรมีความรูเบื้องตนถึงสาเหตุ
ที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวและความผิดปกติที่อาจพบได เพื่อชวยใหสามารถปองกันและ
แกไขปญหาไดทัน ตัวเลขที่บงชี้ถึงปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด
(ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 ตัวเลขที่บงชี้ถึงปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด
ปญหา
แทงลูก (abortion)
ลูกกรอก (mammy)
ตายแรกคลอด (stillbirth)

คาปกติ
(เปอรเซ็นต)
<1
0.5-1
<6

คาที่บงชี้ถึงความผิดปกติ
(เปอรเซ็นต)
>2
> 1.5
>8

ก. ปญหาทางระบบสืบพันธุ
1. การแทงลูก
การแทงลูกเกิดจากการที่แมสุกรไมสามารถรักษาสภาวะการอุมทองไวได
จึงทําใหตัวออนถูกขับออกมากอนกําหนดคลอด คือ กอน 110 วันของการอุมทอง การ
ตายของตัวออนในระยะตนของการอุมทอง เปนตัวออนยังไมมีโครงสรางกระดูกและการ
สะสมแคลเซียม ตัวออนในระยะนี้จึงยังไมคงตัวถาถูกกระทบกระเทือนจะเกิดการสูญเสีย
ไดงายและถูกดูดซึมกลับอยางสมบูรณ
การตายของตัวออนเกิดขึ้นในระยะตนของการอุมทองไมเกิน 30-40 วัน
สวนใหญผูเลี้ยงจะไมเห็นการแทง เนื่องจากตัวออนถูกดูดซึมกลับจนหมดภายในมดลูก
กรณีนี้แมสุกรมักกลับเปนสัดอีก หากตัวออนตายภายในชวง 14 วันแรกของการอุมทอง
แมสุกรจะกลับเปนสัดตามรอบปกติ (ประมาณ 18-24 วันหลังผสม) หากตัวออนตายหลัง
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จาก 14 วันแรกของการอุมทอง แมสุกรจะกลับสัดชาอออกไปไมตรงรอบ หากตัวออน
ตายไมหมดและมีเหลือรอดชีวิตอยางนอย 4 ตัว แมสุกรสามารถอุมทองจนครบกําหนด
คลอดไดแตใหลูกขนาดครอกเล็ก แมสุกรบางตัวแมวาตัวออนจะตายหมดในชวงแรกของ
การอุมทอง แตเนื่องจากสภาวะการสรางฮอรโมนผิดปกติทําใหไมกลับเปนสัด แมสุกรมี
ลักษณะเหมือนตั้งทองตอไปจนครบกําหนดคลอดแตไมมีการคลอด เรียกวา ทองเทียม
หรือทองลม (pseudopregnancy)
การสูญเสียตัวออนในชวงวันที่ 13 หลังการผสมมีการสูญเสีย 41 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 13-18 หลังการผสมมีการสูญเสีย 28.4 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 24-60
หลังการผสมมีการสูญเสีย 34.8 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 30-35 หลังการผสมมีการสูญเสีย
30 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 9-13 หลังผสมเปนชวงที่มีความวิกฤติตอการสูญเสียตัวออน
มากที่สุด

2. ลูกกรอกหรือมัมมี่
ลูกกรอกคือ ซากสวนที่เหลืออยูของลูกออนที่ตายขณะตั้งทอง น้ําใน
รางกายถูกดูดซึมกลับไปในมดลูกแลวเหลือเพียงเนื้อหนังแหงหุมโครงกระดูก มีสีเขียว
คล้ําปนน้ําตาล พบไดเมื่อตัวออนตายหลังจากที่มีการสรางโครงกระดูกแลว คือ หลังจาก
ชวง 30-40 วันของการตั้งทอง ลูกที่ตายจะคอย ๆ เปลี่ยนสภาพเปนลูกกรอก สุกรที่ตาย
กอนคลอดไมนานนักก็เรียกลูกกรอกเชนกัน แมวาสภาพรางกายอาจยังไมเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน ลูกสุกรที่ตายกอนคลอดนี้สภาพรางกายเริ่มเนา คือ มีการบวมน้ําใตผิวหนัง
ที่อวัยวะภายใน มีเลือดคั่งหรือมีจุดเลือดออก สีผิวหนังเปลี่ยนไป ลูกนัยนตายุบลงในเบา
และเนื้อคอนขางนิ่มเลอะ

3. การตายแรกคลอด
ลูกที่ตายแรกคลอดคือ ลูกสุกรที่ยังมีชีวิตอยูเมื่อเริ่มตนการคลอด แตตาย
ในขณะที่คลอด ลักษณะของลูกที่ตายแรกคลอดจะเหมือนลูกสุกรปกติ ลูกสุกรที่ตายแรก
คลอดมักพบไดในชวงทาย ๆ ของการคลอด หลังจากทิ้งชวงเปนเวลานานจากการคลอด
ลูกสุกรตัวกอนหนานั้น พบไดมากในแมสุกรที่มีปญหาคลอดยากหรือมีชวงระยะการคลอด
นานเกิน 24 ชั่วโมง สวนใหญเกิดจากการขาดอากาศหายใจ เพราะสายสะดือขาดหรือรก
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ข. สาเหตุการเกิดปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือตายแรกคลอด
การเกิดปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือตายแรกคลอด มีสาเหตุดังนี้
1. การติดเชื้อที่มีผลโดยตรงตอระบบสืบพันธุของแมสุกร ไดแก การติดเชื้อ
โรคแทงติดตอหรือบรูเซลโลซีส (Brucellosis) แล็ปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) พิษสุนัข
บาเทียม (Pseudorabies) พารโวไวรัส (Parvovirus) เปนตน ซึ่งเปนปญหา 30-40
เปอรเซ็นต
2. สาเหตุทางออม ไดแก สารพิษ สิ่งแวดลอม โรคทั่วไปที่ทําใหไขสูง
เปนตน ซึ่งเปนปญหา 60-70 เปอรเซ็นต

ลูกที่แทง (ตายระยะแรกของการทอง)

ลูกกรอกที่ตายกอนคลอด

ลูกกรอกหรือมัมมี่

ลูกที่ตายแรกคลอด

ภาพที่ 3.3 การตายของลูกสุกร
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ค. การวินิจฉัยสาเหตุการแทง ลูกกรอก หรือ การตายแรกคลอด
การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการแทงในสุกรนั้นคอนขางยุงยากและบอยครั้ง
ที่ประสบความลมเหลว เพราะสาเหตุไมปรากฏในขณะที่สุกรแทง แตมีแนวทาง การ
วินิจฉัยไดดังนี้

1. ประวัติ อาการ และความรุนแรง
ผูเลี้ยงตองสังเกตถึงปญหาที่เกิดขึ้นในฟารม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองใน
การพิจารณา เชน แมสุกรไมคลอดเมื่อครบกําหนด ไมไดหมายความวาแมสุกรแทง แต
อาจเกิดการการผสมไมติด การตรวจสัดไมดี หรือการตรวจทองไมดี เปนตน การวินิจฉัย
ตองใชประวัติการเกิดปญหาและลักษณะความผิดปกติตาง ๆ ที่พบในแมสุกรและสุกรตัว
อื่นในฟารม ประวัติการใหยาและวัคซีนปองกันโรค การเลี้ยงดู การใหอาหาร เปนตน
ตัวอยางเชน การติดเชื้อโรคที่มีผลตอระบบสืบพันธุจะกอใหเกิดปญหาแทงในสุกรจํานวน
มาก และมักเกิดกับสุกรสาวทดแทนหรือแมสุกรทองแรก ๆ ปญหาขนาดครอกเล็กที่พบ
รวมกับลูกกรอกในเปอรเซ็นตสูงมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
หากพบลูกสุกรตายแรก
คลอดเพียง 1-2 ตัวรวมกับลูกที่ปกติและขนาดครอกปกติมักเกิดจากใชเวลาคลอดนาน
หรือมีขนาดตรอกใหญเกินไป เปนตน

2. การตรวจลูกที่แทง ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด
การตรวจลักษณะและขนาดของลูกที่แทง ลูกกรอก หรือตายแรกคลอด
เพื่อชวยในการคาดคะเนอายุของลูกที่ตาย ซึ่งชวยใหคาดเดาไดวาเกิดปญหาในชวงใด
ของการอุมทอง ควรเก็บตัวอยางน้ําในชองอกหรือชองทองหรืออวัยวะภายในของลูกที่
ตาย เก็บตัวอยางเลือดในลูกที่ตายหรือลูกที่ออนแอในครอกเดียวกัน (สงตรวจทางซีรั่ม
วิทยาเพื่อหาภูมิตานทานโรคในตัวลูกที่แทงหรือตาย จะชวยบอกไดวามีการติดเชื้อใน
มดลูกของแมหรือไม) การเพาะเชื้อ การตรวจดูเนื้อเยื่อ และการตรวจหาภูมิตา นทาน
เชื้อโรคหรือภูมิคุมโรคในแมสุกร เปนตน

3. การตรวจหาภูมิตานทานโรคในแมสุกร
การวัดระดับของภูมิตานทานโรคในเลือดของแมสุกรดวยวิธีทางซีรั่มวิทยา
รวมกับการตรวจลูกที่แทง เพราะการที่แมมีภูมิตานทาน (titers) ตอเชื้อโรคตัวที่ตรวจ
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ง. สิ่งที่ควรทําเมื่อพบปญหาการแทง ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด
ผูเลี้ยงตองรีบนําลูกที่แทง ลูกกรอก หรือลูกที่ตายแรกคลอดทั้งหมดรวมทั้ง
รกที่ขับออกมาสงไปยังหนวยงานทางสัตวแพทยเพื่อชันสูตรโรคใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
(อยางชาภายใน 12 ชั่วโมง) โดยใสถุงพลาสติกปดปากถุงใหแนน 2-3 ชั้น ควรแชน้ําแข็ง
เพื่อกันการเนาขณะนําสง ถาพบลูกแรกคลอดในครอกเดียวกันที่มีลักษณะออนแอมากก็
ควรนําสงทั้งเปน ๆ หนวยงานที่รับตรวจโรคคือ หนวยงานชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สถาบันสุขภาพสัตวและผลิตสัตว
แหงชาติ กรมปศุสัตว กรุงเทพฯ และศูนยชันสูตรโรคสัตวประจําภาคตาง ๆ ของกรมปศุสัตว

จ. การแกปญหาและการควบคุมปองกัน
การแกปญหาและการควบคุมปองกันคือ การจัดการสุกรพอพันธุแมพันธุ
อยางดี ไดแก การดูแลใหสัตวมีสุขภาพดี ใหอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสม รักษาความ
สะอาดของโรงเรือนและพื้นคอก การจัดการเวลาผสมพันธุใหดี ดูแลแมสุกรไมใหรอน
จนเกินไปในชวงอากาศรอนโดยอาบน้ําหรือใชน้ําหยดหรือพนละอองน้ํา คอยดูแลแมสุกร
ตอนคลอดเพื่อชวยเหลือเมื่อมีปญหา สรางภูมิคุมกันโรคใหสุกรดวยการฉีดวัคซีนตาม
โปรแกรม การนําสุกรสาวทดแทนหรือพอสุกรตัวใหมเขาฟารมตองตรวจใหแนใจวาไมเปน
พาหะนําโรคเขาฟารม

ฉ. ปจจัยที่มีผลตอการตายของตัวออนในระยะตนของการอุมทอง คือ
1. พันธุกรรม ความผิดปกติทางพันธุกรรม เชน การกลายพันธุเฉพาะ
ตําแหนงของยีน ความผิดปกติของโครโมโซม การขาดหายของยีน การเพิ่มจํานวนยีน
การสลับตําแหนงของยีน เปนตน
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2. โภชนาการ การใหแมสุกรไดรับอาหารพลังงานสูงในชวงกอนผสมพันธุ
จะเพิ่มอัตราการตกไข (ตารางที่ 3.5) แตถายังไดรับอาหารพลังงานสูงตอไปหลังผสมพันธุ
จะทําใหอัตราการอยูรอดของตัวออนลดลง เนื่องจากการเพิ่มอาหารในชวงอุมทองจะลด
ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาและลดการมีชีวิตรอดของตัวออน (ตารางที่ 3.6)
นอกจากนี้การขาดวิตามิน เชน ไรโบฟลาวิน กรดโฟลิก ไบโอติน โคลีน วิตามินเอ และแร
ธาตุ เชน สังกะสี แมงกานีส ทองแดง ไอโอดีน จะลดการมีชีวิตรอดของตัวออนดวย
(ตารางที่ 3.7)
3. สารพิษจากเชื้อรา ไดแก ซีลารีโนน (zelarenone) อะฟลาทอกซิน
(aflatoxin) ซีลารีโนนซึ่งเปนสารพิษจากเชื้อรา Fusarium roseum ออกฤทธิคลาย
เอสตราไดออน (estradiol) ในระดับมากกวา 7 ppm. ทําใหเกิดการตายของตัวออน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากทําใหโปรเจสเตอโรนในพลาสมาลดลง และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากของโภชนะในการสรางเนื้อเยื่อมดลูก (uterine histotroph) ตัวออนไมสามารถ
เขากับสภาพแวดลอมในมดลูกและตายในที่สุด สวนอะฟลาทอกซิน ทําใหเกิดการผสมไม
ติดและเกิดการแทงลูกในสุกร
4. โรคติดเชื้อ กลุมของแบคทีเรียที่ทําใหเกิดมดลูกอักเสบ ซึ่งอาจติดเชื้อ
จากการผสมพันธุทั้งผสมจริงและผสมเทียม เชน Escherichia coli, Staphylococus
aureus, Corynebacterium pyogenes เชื้อไวรัสและโปรโตซัว เชน โรคแทงติดตอ
พาโวไวรัส แล็บโตสไปโรซีส มีผลทําใหแมสุกรที่ติดเชื้อ ปวย และแทงลูก เนื่องจากเชื้อโรคทํา
ใหโลหิตเปนพิษ (septicemea) และการมีไขสูงมากกวา 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหตัวออนตาย
5. สภาพแวดลอมอุณหภูมิสูง สุกรอยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง
ในชวง 1-2 สัปดาหแรกของการอุมทอง ทําใหเกิดการเสื่อมสลายของไขและการผสมติด
ลดลง ในชวง 8 วันหลังผสม ทําใหฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาเปลี่ยนแปลง
ในชวง 9-16 วันทําใหแทงเพิ่มขึ้นและการตายของตัวออนเพิ่มขึ้น
6. ฮอรโมน ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนมีผลตอการอยูรอดของตัวออน
7. การผสมแมสุกรหลังหยานมเร็วเกินไป ทําใหตัวออนมีการตายสูง
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8. ปจจัยอื่น ๆ เชน สายพันธุ ความสามารถในการรับตัวออนของมดลูก
อัตราการปฏิสนธิ เปนตน
ตารางที่ 3.5 การใหระดับพลังงานในอาหารตางกันแกแมสุกรกอนผสมพันธุตอจํานวน
ตัวออน
พลังงานที่ไดรับ (Mcal MEตอวัน)
9.2
5.2

จํานวนตัวออน (ตัว)
10.1
9.7

ที่มา : ดัดแปลงจาก den Hartog and van Kampen (1980)

ตารางที่ 3.6 การใหระดับอาหารตางกันแกแมสุกรหลังผสมพันธุตอการมีชีวิตรอดของ
ตัวออน
ระดับอาหาร

การมีชีวิตรอดของตัวออน

(กิโลกรัมตอวัน)

(เปอรเซ็นต)

1.8
3.6

94.2
85.1

ที่มา : ดัดแปลงจาก Hughes and Varley (1980)

ตารางที่ 3.7 การเสริมวิตามินเอและเบตาแคโรทีนตอการมีชีวิตรอดของตัวออนแมสุกร
อัตราการตกไข จํานวนลูกที่เกิด การมีชีวิตรอดของตัวออน
(ฟอง)
(ตัว)
(เปอรเซ็นต)
ขาดวิตามินเอ
11.6
7.9
71.0
เสริมวิตามินเอใหกิน
11.6
8.6
75.0
เสริมวิตามินเอโดยฉีด
11.0
9.5
86.0
ที่มา : ดัดแปลงจาก Brief and Chew (1985)
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3.9 การคลอด
การคลอด (parturition) หมายถึง การขับลูกสัตวและเยื่อรกออกจากมดลูก
ผานทางชองคลอด
การคลอดเกิดขึ้นโดยมดลูกสรางฮอรโมนโพรสตาแกลนดินทําให
คอรปสลูเทียมสลายตัว มีผลใหระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนลดลง สวนระดับเอสโตรเจน
ที่สรางจากรกจะสูงขึ้น มีผลไปกระตุนมดลูกใหไวตอฮอรโมนออกซี่โตซินและรีแลกซินที่
ผลิตจากตอมใตสมองสวนหลัง ซึ่งจะมีผลทําใหคอมดลูกและกระดูกเชิงกรานขยายออก
เพื่อเตรียมการคลอด และในขณะคลอดฮอรโมนออกซี่โตซินจากตอมใตสมองสวนหลัง
และโพรสตาแกลนดินจากมดลูกจะถูกปลอยออกมา มีผลทําใหกลามเนื้อมดลูกบีบรัดตัว
รุนแรงขึ้น เพื่อขับลูกสุกรใหผานคอมดลูกและปากชองคลอดออกมา

ขั้นตอนการคลอด มี 4 ขั้นตอนคือ
1. ระยะเริ่มตน ระยะนี้อาจนานหลายชั่วโมงถึงหลายวัน กอนคลอดเตานม
ขยายใหญจนเห็นไดชัดเจน กอนคลอด 3-7 วันจะมีการสรางนมน้ําเหลือง (colostrum)
ขึ้นภายในเตานมทําใหเตานมเตง สัตวจะแสดงอาการกระวนกระวาย
2. ระยะคอมดลูกคลายตัว สุกรกระวนกระวายมากขึ้น ลุกนั่งบอยครั้ง ยกขา
หลังแตะทอง เนื่องจากการเจ็บทอง ซึ่งเปนผลจากการบีบตัวของมดลูก เพื่อใหลูกสัตว
เคลื่อนออกจากมดลูก ซึ่งมาจาก 2 ทางคือ จากการหดตัวของกลามเนื้อมดลูก และจาก
การหดตัวของผนังชองทอง ทําใหเกิดแรงบีบอัดภายในชองทอง ผลของการบีบอัดทั้งสอง
ทางทําใหเกิดการเจ็บทองกอนคลอด (labor pain) การเจ็บทองในระยะแรกจะเจ็บออน ๆ
ระยะเจ็บสั้น ๆ และเวนระยะหางกัน อาการเจ็บจะรุนแรงขึ้น นานขึ้น และถี่ขึ้น ซึ่งทําให
แมสัตวอึดอัดไมสบายมากขึ้นจนเกิดความเจ็บสูงสุดแลวก็จะคลายลง ระยะแรกของการ
เจ็บทอง แรงดันเกิดขึ้นอยางมากที่คอมดลูก ถุงรกที่ยังอยูในสภาพปกติเคลื่อนตัวมาเพื่อ
เปดทางผานใหแกลูกสุกร โดยทําหนาที่เหมือนลิ่มที่ออนแตมีแรงดันหนัก เพราะมีน้ําอยู
ภายใน คอมดลูกคอย ๆ ขยายออกตามแรงถางของถุงรก คอมดลูกและกระดูกเชิงกราน
ออนตัวลงผลจากการกระตุนของฮอรโมนรีแลกซิน ขณะที่สวนหนาของถุงรกออกมาถึง
ปากชองคลอด
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3. ระยะขับลูกสัตว เริ่มตั้งแตคอมดลูกเปดเต็มที่จนถึงลูกสุกรคลอดออกจาก
ทองแม แมสุกรจะโกงหลังเพื่อเบง เมื่อปลายขาหรือหัวของลูกสัตวมาถึงปากชองคลอด
ถุงรกแตกและปลอยน้ําคร่ําภายในออกมา ทําใหลูกสุกรอยูในลักษณะแหง แมสุกรมีการ
พักระยะหนึ่งกอนออกแรงเบงครั้งสุดทายและเกิดความเจ็บสูงสุด เพื่อผลักใหลูกสุกรหลุด
พนชองเชิงกราน ทันทีที่ลูกสุกรหลุดพนชองเชิงกรานออกมาได ลูกสุกรก็จะคลอดออกมา
ทันที ถามีการคลอดยากในระยะนี้ควรทําการชวยเหลือบาง
4. ระยะขับรก หลังจากคลอดลูกออกมาแลว ประมาณครึ่งชั่วโมงรกจะถูกขับ
ออกมา ถารกไมถูกขับออกมาหลังจากคลอดแลว 8 ชั่วโมงถือวาผิดปกติตองรีบแกไข

การคลอดยาก (dystocia)
การคลอดลูกยากหรือผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุที่แมสุกรเองหรือที่ลูกสุกร ซึ่ง
การแกไขโดยการชวยดึงออก ชวยจัดทา หรือผาตัดออก
1. สาเหตุจากแมสุกร เปนความผิดปกติของอวัยวะเพศของแมสุกร ดังนี้
1.1 กระดูกเชิงกรานผิดปกติ เนื่องจากการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือผิดรูป
1.2 คอมดลูกไมขยายตัวเต็มที่ เนื่องจากฮอรโมนไมทําหนาที่อยางสมบูรณ
1.3 ชองคลอดและปากชองคลอดมีสิ่งกีดขวาง เนื่องจากสวนของกระเพาะ
ปสสาวะทะลักเขามาขวางในชองคลอด
1.4 มดลูกผิดปกติ เชน มดลูกบิด (torsion of the uterus) มดลูกไมมีการรัดตัว
(uterine inertia) และมดลูกหยอนยาน (uterine hernia)
2. สาเหตุจากลูกสัตว ดังนี้
2.1 ลูกสัตวขนาดใหญเกินไป
2.2 ลูกสัตวคลอดในทาผิดปกติ เชน หัวพับไปขางหลัง เอากนออก เปนตน
2.3 สายรกพันเปนเกลียว
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3.10 โรคที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุของพอแมพันธุสุกร
โรคที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุสุกร แบงออกเปน 3 กลุมคือ

1. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไดแก โรคพารโวไวรัส โรคพิษสุนัขบาเทียม
โรคสมองและหัวใจอักเสบ (Encephalomyocardities, EMVC) โรคเหลานี้กอใหเกิดการ
สูญเสียทางระบบสืบพันธุ เพราะเชื้อโรคไวรัสเหลานี้สามารถผานรกไปสูตัวลูกได ทําให
ขนาดของครอกลดลง หรือลูกตายระยะแรก หรือลูกถูกดูดซึมและกลับสัดชา แตถาแมสุกร
ไดรับเชื้อโรคในระยะผสมพันธุจะทําใหเกิดการตายของตัวออนระยะแรก นอกจากนี้ยังมี
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและทําใหเกิดอาการเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ ไดแก โรคพีอาร-อาร
เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS หรือ Swine Infertility
and Respiratory Syndrome; SIRS) ซึ่งเปนกลุมอาการโรคระบบสืบพันธุและหายใจ โรค
นี้ทําใหเกิดการแทงระยะทายของการอุมทอง ลูกตายแรกคลอด เกิดมัมมี่และลูกคลอด
ออกมาออนแอ อัตราลูกแรกคลอดตายสูงรวมกับระบบหายใจ โรคนี้ทําใหอัตราผสมติดติด
ต่ําลง ไขสูง ผอม ซึม แทงขณะทองแกหรือตาย
2. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก โรคแทงติดตอและโรคเเล็บโตสไปโรซีส
3. โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ไดแก โรคไขนมหลังคลอด (Milk Fever) เมิ่อ
เกิดปญหาเหลานี้แลวทําใหเกิดการสูญเสียไมเฉพาะพอแมพันธุสุกรเทานั้น แตมีผลไปถึง
ลูกและยังแพรโรคไปยังสุกรตัวอื่นในฟารมอีกดวย การรักษาสวนใหญไดผลนอย วิธีการที่
เหมาะสมที่สุดคือ การควบคุมการเคลื่อนยายหรือการนําสัตวจากแหลงปลอดโรคกอน
นําเขาฟารม 1 เดือน ทําการตรวจสอบโรคใหแนใจกอน นอกจากนี้การกําหนดโปรแกรม
การฉีดวัคซีนที่เหมาะสมจะมีความสําคัญอยางยิ่ง รวมทั้งการศึกษาระบาดวิทยาภายใน
ฟารม เพื่อประโยชนในการกําหนดแผนการฉีดวัคซีนอยางเหมาะสมในฟารมนั้น
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