
 

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 ดังน้ี                  
 

                 1.  อัณฑะ (testis)   พบเมื่อตัวออนในทองอายุประมาณ 100 วัน  มี 2 อัน
อยูภายนอกรางกายและอยูภายในถุงหุมอัณฑะ ลักษณะเปนรูปกลมรี อัณฑะทําหนาที่
ผลิตอสุจิ (sperm) และผลิตฮอรโมนเพศผู (testosterone หรือ androgen) ภายใน
ลูกอัณฑะมีทอขดฝอย เรียกวา เซมินิเฟอรัสทูบู (seminiferous tubules) ภายในทอน้ีบุ
ดวยเจิมเซลลหรือเจิมมินอลอีพิทิเลียม (germ cells หรือ germinal epithelium) ซ่ึงตอมา
จะพัฒนาเปนตัวอสุจิ ภายนอกทอน้ีมีเซลลช่ือ เลดิกเซลล (leydig cells) หรืออินเตอรสติ-
เซียลเซลล (interstitial cells) ทําหนาท่ีผลิตฮอรโมนเพศผู คือ เทสโตสเตอโรน  
(testosterone) ฮอรโมนนี้ถูกสงออกไปตามกระแสเลือดกระจายไปทั่วรางกาย ฮอรโมนนี้
จะมีอยูมากในระยะที่สุกรตัวผูอยูในระยะเปนหนุมหรือระยะที่สืบพันธุได ทําใหสุกรแสดง
ความเปนเพศผู เชน มีมัดกลามเนื้อและอยากผสมพันธุ 
 

                 2.  ถุงหุมอัณฑะ (scrotum)    เปนหนังหุมอัณฑะท้ังสอง   มีหนาท่ีหอหุม
อัณฑะและควบคุมอุณหภูมิของอัณฑะใหเหมาะสมตลอดเวลา ซ่ึงตํ่ากวาอุณหภูมิของ
รางกาย 2-3 องศาเซลเซียส ถุงอัณฑะประกอบดวย ช้ันผิวหนังและช้ันกลามเนื้อท่ีมี      
2 ช้ัน คือ ทูนิกา ดารโตส (tumica dartos) และทูนิกา วาไจนาลิส (tumica vaginalis)     
ช้ันแรกติดกับผิวหนัง    การถายเทอุณหภูมิโดยการระเหยนํ้าและควบคุมโดยการยืดหรือ 
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หดของช้ันแรก และการปรับตัวทางดานการหมุนเวียนของเลือดท่ีไปหลอเลี้ยง ถาอัณฑะ
ไมลงมาอยูในถุงหุม เรียกวา ทองแดง (cryptorchidism) ซ่ึงถาเปนขางเดียวสุกรยังคง
สืบพันธุไดแตไมคอยดีนัก แตถาเปนทั้ง 2 ขางจะทําใหเปนหมัน  
 

                 3.  ทอเก็บอสุจิ  (epididymis)       เปนทอเก็บและพักอสุจิจนกวาจะเจริญ-
เติบโตเปนตัวแก กอนท่ีจะถูกฉีดเขาอวัยวะเพศเมีย ทอเก็บอสุจิมี 3 สวน คือ สวนหัว 
(head) สวนตัว (body) และสวนหาง (tail) อายุอสุจิท่ีอยูในทอน้ีจะนานประมาณ 45 วัน 
ถาไมมีการผสมพันธุหรือใชเช้ืออสุจิ เช้ืออสุจิจะสลายตัวและถูกดูดซับหายไป 
 

                 4.  ทอนํานํ้าอสุจิ (vas deferens หรือ ductous deferens) ทําหนาท่ีเปน
ทางเดินของน้ําอสุจิ (semen) ไปยังบริเวณทอปสสาวะในขณะฉีดนํ้าเช้ือออกจากรางกาย 
(ejaculation) ตอนบนของทอนํานํ้าอสุจิติดกับสเปอรมาติคคอรท (spermatic cord)  ซ่ึง
เปนเยื่อเหนียวหอหุมเสนประสาท หลอดเลือด และหลอดน้ําเหลือง มาจากบริเวณอุงเชิง-
กรานผานทางชองทองทางชองบริเวณขาหนีบ (inguinal canal) สงไปยังลูกอัณฑะ  มีอยู 
2 เสน ขางละเสนของลูกอัณฑะ ทอนํานํ้าอสุจิจะขนานกับทอนําสงปสสาวะ ซ่ึงออกมา
จากไตขนาดไปตามแนวกระดูกสันหลัง  
 

                 5.  ทอปสสาวะ (urethra)    เปนทอรวมระหวางทอนํานํ้าอสุจิกับทอนํา- 
ปสสาวะ ทําหนาท่ีเปนทางผานของน้ําอสุจิและนํ้าปสสาวะไปออกยังอวัยวะเพศผูหรือลึงค 
สวนหน่ึงของทอน้ีงอเปนรูปตัวเอส (S) เรียก sigmoid flexure ขณะท่ีสัตวหลั่งนํ้าอสุจิสวน
ทอที่งอน้ีจะเหยียดตรงเพื่อสงลึงคสวนปลายใหเขาไปปลอยนํ้ากามในอวัยวะเพศเมีย 
 

                 6.  อวัยวะเพศผูหรือลึงค (penis)     ทําหนาท่ีปลอยนํ้าอสุจิเขาสูอวัยวะ 
สืบพันธุของสุกรเพศเมียและนําปสสาวะออกนอกรางกาย ประกอบดวยเนื้อเยื่อยืดหดได 
มีลักษณะเปนเกลียวคลายสวาน เพราะคอมดลูกของสุกรตัวเมียมีชองบิดเปนเกลียวปด
รองอยางมิดชิด เม่ือยืดตัวเต็มท่ียาวประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง     
1-1½ เซนติเมตร เปนอวัยวะที่หอหุมดวยปลอก (sheath) ตอนปลายของลึงคมีสวนท่ีรับ
ความรูสึกในขณะท่ีผสมพันธุ เรียกวา เกลนเพนนิส (glans pennis) 
 

                 7.  ตอมนํ้ากาม  เปนตอมท่ีสรางนํ้ากาม  เกาะอยูขางทอปสสาวะ  มีหนาท่ี
หลอเลี้ยงและหลอลื่นอสุจิ นํ้ากามจะถูกปลอยออกมาขณะผสมพันธุ ตอมนํ้ากามมีอยู 3 ตอมคือ 



                     ก.  ตอมเซมินอล เวสซิคอล (seminal vesicle) มี 2 ตอมอยูในอุงเชิง-
กรานติดกับสวนหลังของกระเพาะปสสาวะ ขนาดยาว 15 กวาง 7 เซนติเมตร ทําหนาท่ี
ผลิตนํ้าหลอลื่นใส (fluid) ประกอบดวย ฟอสเฟต ไบคารบอเนต เพ่ือปรับ pH ของน้ําเช้ือ 
สงเขาไปยังทอนํานํ้าอสุจิ เพ่ือใหการเดินทางของอสุจิสะดวกข้ึนและใหพลังงานแกอสุจิ  
 

                     ข.  ตอมลูกหมากหรือพรอสเตต  (prostate  gland)  ตอมน้ีอยูติดกับ
บริเวณคอของกระเพาะปสสาวะลอมรอบทอปสสาวะตอนตน ทําหนาท่ีผลิตนํ้าหลอเลี้ยง
อสุจิ นํ้าหลอเลี้ยงอสุจิ ประกอบดวยอาหารโปรตีนและเกลือแร เชน โซเดียมคลอไรด 
แมกนีเซียม เปนตน มีลักษณะขน สภาพคอนขางเปนดาง 
 

ค.  ตอมคาวเปอร   (cowper’s gland   หรือ  bulbo urethral gland)                       

มี 2 ตอมอยูติดสองขางของทอปสสาวะ มีทอเล็ก ๆ จํานวนมากและปลายทอเปดสูทอ
ปสสาวะ ทําหนาท่ีผลิตนํ้าสงเขาสูทอปสสาวะ นํ้าท่ีผลิตในทอน้ีจะมีสมบัติเปนดาง เพ่ือทํา
ใหนํ้าอสุจิเปนกลาง หรือผลิตออกมาเพื่อลางทําความสะอาดทอปสสาวะกอนนํ้าอสุจิจะ
ไหลผาน นํ้ากามสวนน้ีมีลักษณะเปนวุน สําหรับอุดคอมดลูกของตัวเมีย ปองกันไมให
นํ้ากามท่ีตัวผูปลอยเขาไปในมดลูกไหลกลับออกมาภายนอกอีก 
 

                         0ก                                                     ข  
ภาพที่ 3.1   ก  อัณฑะผลิตทั้งอสุจิและฮอรโมนเพศ      ข  อวัยวะสืบพันธุของสุกรเพศผู  
ที่มา : Blakely and Bade (1994) 
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ตารางที่ 3.1  ขนาดของระบบอวัยวะสืบพันธุของพอพันธุสุกร 
 

อวัยวะ            ขนาด 
อัณฑะรวมทั้งทอเก็บอสุจิ 13 x 7 x 7     เซนติเมตร 
นํ้าหนักขางเดียว 250 - 300      กรัม 
ความยาวของทอเก็บอสุจิ 55 - 65         เซนติเมตร 
ความยาวของทอนํานํ้าเช้ือ 25 - 30         เซนติเมตร 
ตอมเซมินอลเวสซิคอล 13 x 7 x 5     เซนติเมตร 
ตอมพรอสเตต 3 x 3 x 1       เซนติเมตร 
ตอมคาวเปอร 17 x 3 x 3     เซนติเมตร 
ความยาวของอวัยวะเพศ 50 - 75         เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลางอวัยวะเพศ 2                 เซนติเมตร 

 

ข.  ระบบสืบพันธุของสุกรเพศเมีย (Anatomy of the female reproductive  

tracts) 
 

                 อวัยวะสืบพันธุเพศเมียของสุกร ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 
 

                 1.  รังไข (ovary) มี 2 ขางอยูปลายสุดของทอนําไข ลักษณะคลายพวงองุน 
มีถุงหุมรังไขและมีผนังยึดระหวางรังไขกับมดลูก ภายในมีกระเปาะไข (graffion follicle) 
ท่ีอยูในระยะของการเจริญเติบโตขนาดตาง ๆ กัน นํ้าหนักของรังไขแตละขาง 3-7 กรัม
และมีเสนผาศูนยกลาง 8-12 มิลลิเมตร รังไขมีหนาที่ ผลิตไข (egg หรือ ovum) ผลิต
ฮอรโมนเพศเมีย ไดแก เอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน 
(progesterone) และสรางคอรปสลูเทียม (corpus lutium หรือ CL) ซ่ึงผลิตฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน เพ่ือรักษาการต้ังทอง ในระยะเล็กกระเปาะไขจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
จนกระท่ังสัตวอายุถึงวัยสาว กระเปาะไขจะเร่ิมขยายตัวใหญข้ึนจนมีการตกไข กระเปาะ
ไขผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน เพื่อใหแสดงอาการเปนสัดเกิดข้ึน 
 

                 2.  ทอนําไข (fallopian tube หรือ oviduct)   มีความยาวประมาณ 10 น้ิว 
เร่ิมจากตอนปลายของปกมดลูกไปสุดท่ีใกล ๆ รังไข สวนปลายมีลักษณะเปนปากแตร 
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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 ปลายขางหน่ึงติดกับทอนําไข 
อีกขางติดกับตัวมดลูก ปกมดลูกของสุกรจะยาวและคดเคี้ยว เพ่ือใหมีเน้ือท่ีพอสําหรับลูก
ออน (fetuses) ปกมดลูกจึงเปนท่ีฝงตัวและเจริญเติบโตของตัวออนจนถึงกําหนดคลอด  มี
ความยาวประมาณ 1 เมตรหรือยาวกวาน้ันเม่ือยืดออกไป 
 

                     ข.  ตัวมดลูก  (uterine  body)  ลักษณะแข็ง  ขนาดเล็กมาก  ความยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร ทําหนาท่ีเปนทางผานของอสุจิและลูกสัตวเม่ือคลอด 
 

                     ค.  คอมดลูกหรือปากมดลูก (cervix) เปนกลามเนื้อวงแหวน (circular 
ring) มีผนังหนาแข็งแรง เปนโพรงแคบภายในมีกอนเนื้อนูนยื่นออกมา มีลักษณะวนเปน
เกลียวสวาน (cervical fold) มีหนาท่ีรับการผสมของเพศผูและปองกันส่ิงแปลกปลอมผาน
เขาชองคลอด สุกรท่ีผสมตามธรรมชาติอวัยวะเพศผูจะเขาไปภายในคอมดลูก 2-3 เกลียว 
แตในการผสมเทียมสวนมากนํ้าเช้ือจะอยูในชองคลอดหรืออยางมากไมเกินคอมดลูก 
เพราะเคร่ืองมือผสมเทียมไมสามารถสอดผานปากมดลูกไดงาย ๆ 
  

                 4.  ชองคลอด (vagina)     อยูถัดจากคอมดลูกออกมาเปดท่ีปากชองคลอด   
ความยาว 8-10 เซนติเมตร ทําหนาท่ีในการรองรับอวัยวะเพศผูรวมกับคอมดลูกขณะทํา
การผสมพันธุและเปนทางผานของลูกสัตวขณะคลอด บริเวณผนังดานลางของชองคลอด
จะมีชองเปดไปยังกระเพาะปสสาวะ 
 

                 5.  ปากชองคลอด (vulva)    เปนสวนปลายสุดของอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย 
ความยาวประมาณ 3 น้ิว มีทางเปดของทอปสสาวะ จึงเปนทางรวมของปสสาวะและการ
สืบพันธุ  
 

                 6.  เม็ดละมุด (clitoris)   เปนสวนที่อยูภายในแคมนอก เม่ือใชมือแหวกจะ
มองเห็นได ขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียว ทําหนาท่ีเปนจุดกระสันของเพศเมีย มี
เสนประสาทหลอเลี้ยงอยูเปนจํานวนมาก 



                 7.  อวัยวะเพศภายนอก  (external  genitalia) เปนสวนที่ตอจากปากชอง
คลอด ประกอบดวยทางเปดออกของทอท่ีเกี่ยวของกับการสืบพันธุ เม็ดมะมุด แคมนอก 
(labia major) แคมใน (labia minor) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.2  ระบบสืบพันธุของสุกรเพศเมีย 
ท่ีมา : Blakely and Bade (1994) 

 

ตารางที่ 3.2  ขนาดและนํ้าหนักของอวัยวะสืบพันธุของสุกรเพศเมียระยะกอนเปนสาว 
                 และระยะเปนสาว 
 

อวัยวะ กอนเปนสาว ระยะเปนสาว 
อายุ (วัน) 169 186 
ความยาวของชองคลอด (มิลลิเมตร) 292 318 
ความยาวของปกมดลูก (มิลลิเมตร) 383 605 
ความยาวของทอนําไข (มิลลิเมตร) 217 241 
นํ้าหนักของมดลูก (กรัม) 153 263 
นํ้าหนักของรังไข (กรัม) 214 283 

 

3.2  ฮอรโมนที่เก่ียวกับการสืบพันธุ 
 

ฮอรโมน คือ สารชีวเคมีท่ีผลิตจากเซลลในตอมไรทอ (endocrine gland) และ
ถูกปลดปลอยไปตามกระแสเลือดสูเซลลเปาหมาย (target cell) ทําหนาท่ีกระตุนเซลล
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1.  สมองสวนกลาง (brain  centre)   ทําหนาท่ีเปนตัวรับสงความรูสึกจากการ 
กระตุนของสภาพแวดลอมไปยังสมองสวนไฮโปทาลามัส ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 

2.  ไฮโปทาลามัส (hypothalamus)  อยูระหวางสมองสวนบนและตอมใตสมอง 
ทําหนาท่ีกระตุนตอมใตสมองใหหลั่งฮอรโมนออกมา ฮอรโมนที่สรางจากตอมน้ีคือ 
Releasing hormone (RH) มี 2 รูป ไดแก FSH-RH (follicle stimulating releasing 
hormone และ LH-RH (luteinizing releasing hormone) ฮอรโมนทั้งสองชนิดน้ีรวมกัน
เรียก gonadotrophin releasing hormone (Gn-RH) ฮอรโมนนี้ถูกนําไปยังตอมใตสมอง 
 

3.  ตอมใตสมอง (pituitary gland)   แบงเปน 3 สวนคือ  สวนหนา  (anterior 
lobe) สวนกลาง (intermediate lobe) และสวนหลัง (posterior lobe) ซ่ึงแตละสวนมี
หนาท่ีดังน้ี 
 

                 ก.  ตอมใตสมองสวนหนา สรางฮอรโมนที่สําคัญคือ 
 

                      -  follicle stimulating hormone (FSH)   ทําหนาท่ีกระตุนใหไขเจริญ-
เติบโตและทําใหไขสุกในเพศเมียและกระตุนใหเกิดการสรางตัวอสุจิในเพศผู 
                      -  lutenizing hormone (LH)      ทําหนาท่ีกระตุนใหเกิดการตกไขและ 
สรางคอรปสลูเทียม เพ่ือทําหนาท่ีหลั่งฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในระหวางสัตวอุมทอง 
                      -  prolactin (Luteotropic hormone, LTH)    ทําหนาท่ีกระตุนใหเกิด 
การหลั่งนํ้านมและแสดงความเปนแม 
 

                 ข.  ตอมใตสมองสวนหลัง สรางฮอรโมนที่สําคัญคือ 
 

                      -  ออกซี่โตซิน (oxytocin)  ทําหนาท่ีชวยใหเกิดการหลั่งนํ้านมและการ
บีบตัวของมดลูกขณะคลอดและผสมพันธุ 
                      -  รีแลกซิน (relaxin)    ทําหนาท่ีกระตุนคอมดลูกและกระดูกเชิงกราน 
ขยายออกเพื่อเตรียมการคลอด 
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4.  อวัยวะสืบพันธุ 
 

                 ก.  อัณฑะ  ทําหนาท่ีสรางฮอรโมนเทสโตสเตอโรนหรือแอนโดรเจน  ซ่ึงทํา
ใหสัตวแสดงลักษณะเพศผู 
 

                 ข.  รังไข ทําหนาท่ีสรางฮอรโมน 2 ชนิดคือ 
                      -  เอสโตรเจน  สรางจากไขกระเปาะไข (follicle)  ทําหนาท่ีชวยกระตุน
การเติบโตของระบบสืบพันธุของเพศเมียและแสดงอาการเปนสัด 
                      -  โปรเจนเตอโรน  สรางจากคอรปสลูเทียม  ทําหนาท่ีรักษาสภาพการ
ต้ังทองของสัตวใหเปนไปตามปกติและยับยั้งการผลิต FSH ทําใหกระเปาะไขหยุดเจริญ 
 

                 ค.  รก (placenta) ทําหนาท่ีสรางฮอรโมนโปรเจนเตอโรน เอสโตรเจน และ
โคริโอนิค โกนาโดโทรปน (chorionic gonadotrophin) 
 

                 ง.  มดลูก สรางฮอรโมนโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin)  ทําหนาท่ีทําให    
คอรปสลูเทียมสลายตัวเม่ือไขไมไดรับการผสม และทําใหไขท่ีตกฝอและสลายตัวไป 
 

3.3  สวนประกอบของน้ําเช้ือ  
 

นํ้าเช้ือ (semen) เปนสวนประกอบของน้ําหลอเลี้ยงจากตอมท่ีชวยในการสืบ-
พันธุรวมกับเช้ืออสุจิจากอัณฑะ  การหลั่งนํ้าเช้ือแตละคร้ังประกอบดวยน้ําเช้ือ 3 สวนคือ 
 

1.  นํ้าเชื้อสวนแรก (the pre-sperm fraction)    ในสวนน้ีขับออกมาโดยตอม
ตาง ๆ ท่ีชวยในการสืบพันธุ สวนมากแลวจะไมสะอาดมีเช้ือแบคทีเรียปะปนอยู 

2.  นํ้าเชื้อสวนเช้ืออสุจิ (sperm-rich fraction)  ในสวนน้ีจะประกอบดวย เช้ือ
อสุจิเปนสวนใหญและมีปริมาตรมากท่ีสุด 

3.  นํ้าเชื้อสวนหลัง (the post sperm fraction)     ในสวนหลังน้ีเปนพวกสาร
เหนียวคลายเจลาติน (gelatin)  
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3.4  ระยะการเปนหนุมสาวของสุกร (puberty age) 
 

ก.  ระยะการเปนสาวของสุกรเพศเมีย  
 

                 เม่ือสุกรเพศเมียอายุ 4-9 เดือนเริ่มเปนสาว สุกรจะแสดงอาการเปนสัด 
(heat) และมีไขตก ระยะนี้เร็วหรือชาข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สุกรท่ีมีการ
เจริญเติบโตเร็วจะเปนสัดเร็ว การเลี้ยงสุกรเพศเมียและสุกรเพศผูใกลกันจะกระตุนใหเปน
สัดเร็วข้ึน การขังหรือผูก การผสมเลือดชิด การขาดวิตามินบี12 หรือสุกรอวนเกินไปมีผล
ทําใหสุกรเปนสัดชาออกไปหลายสัปดาห แตวงรอบการเปนสัดไมแตกตางกัน  
 

ข.  ระยะการเปนหนุมของสุกรเพศผู 
 

                 เม่ือสุกรเพศผูอายุประมาณ 7 เดือนเริ่มแสดงความเปนหนุม สุกรสามารถ
สรางเช้ืออสุจิ แตยังไมควรใชผสมพันธุจนกวาจะมีอายุประมาณ 8 เดือน การรีดนํ้าเช้ือ
อาจจะทําไดต้ังแตอายุ 5 เดือน แตปริมาณและความเขมขนจะนอยกวาสุกรท่ีโตเต็มท่ีแลว 
พฤติกรรมในการผสมกับตัวเมียจะเร่ิมต้ังแตการเขาไปใกล การขี่หลัง การผสม และหลั่ง
นํ้าเช้ือ สุกรท่ีโตเต็มท่ีแลวอยาขังรวมกัน นอกจากวาจะอยูดวยกันมากอนไมเชนนั้นจะกัด
กันตาย 
 

3.5  การเปนสัด  
 

การเปนสัด (heat) หมายถึง การที่สุกรตัวเมียยอมรับการผสมจากสุกรตัวผู 
การเปนสัดเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวและเปนวงรอบ ระยะเวลาการแสดงอาการเปนสัดของสุกร
นาน 2-3 วัน  การเปนสัดเกิดข้ึนโดยการกระตุนของฮอรโมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากถุงไข
แกในรังไข ซ่ึงมีปริมาณสูงข้ึนในกระแสเลือด ทําใหสุกรเพศเมียแสดงอาการเปนสัดดังน้ี 
อวัยวะเพศบวมแดง อาจมีเมือกใสไหลออกจากชองคลอด กระวนกระวาย รองครวญคราง ไม
คอยกินอาหาร ลุกนอนบอย หรือข้ึนขี่สุกรตัวอื่นเม่ือเลี้ยงรวมกันหลายตัว และเม่ือข้ึนน่ัง
บนตัวสุกรหรือเอามือกดสะโพกสุกรตัวน้ันจะยืนน่ิงเฉยไมเดินหนีไปไหน แสดงวาแมสุกร
น้ันเปนสัดเต็มท่ี การตกไขเกิดข้ึนภายหลังจากเริ่มแสดงอาการเปนสัดแลว 30-36 ช่ัวโมง 
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 ข้ึนขี่สุกรอื่นในคอกแตไมยอมใหผสม 
ลักษณะอาการเชนน้ีสุกรบางตัวสังเกตงายบางตัวสังเกตยาก โดยเฉพาะสุกรสาวจะไม
แสดงใหเห็นเดนชัด เรียก สัดเงียบ (silent heat) ใชเวลาประมาณ 1-3 วัน 
 

2.  ระยะเปนสัด (oestrus)   ระยะนี้ถุงไขแกมากจนแตกและปลอยไขตกลงมา
ในทอนําไข สัตวจะแสดงอาการรุนแรงและชัดเจน คือ อวัยวะเพศจะขยายและบวมแดง
เขมข้ึน อาจมีนํ้าเมือกขับออกมา ปสสาวะบอย ๆ ถาเอามือกดหลังหรือข้ึนขี่จะยืนน่ิง เปน
ระยะที่แมสุกรพรอมหรือยอมใหพอพันธุข้ึนผสมและเปนระยะท่ีเหมาะสมแกการผสมพันธุ 
เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ไขตก โดยเฉลี่ยสุกรจะมีระยะเปนสัดนาน 2-3 วัน สุกรสาวจะมี
ระยะเวลาเปนสัดส้ันกวาสุกรนาง 
 

 3.  ระยะหลังเปนสัด (metoestrus)    เปนระยะทายของการเปนสัด  ระยะนี้
ถุงไขปลอยไขออกไปแลว  มีการเปลี่ยนแปลงภายในถุงไขเปนสารสีเหลือง เรียกวา   
คอรปสลูเทียม ซ่ึงผลิตฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ปริมาณฮอรโมนเอสโตรเจนจะลดลง สุกร
คอยคลายความรุนแรงอาการเปนสัดลง อวัยวะเพศอาจยังบวมแดงอยู แตแมสุกรจะไม
ยอมใหพอพันธุข้ึนผสมอีกตอไป 

4.  ระยะหมดการเปนสัด (dioestrus) เปนระยะระหวางการเปนสัด  แมสุกร
จะแสดงอาการปกติ ปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในเลือดสูงมาก ทําใหไมมีการเจริญ
ของไขในรังไข เปนระยะพักจนกวาจะถึงวงรอบคร้ังตอไป     ถามีการผสมและต้ังทอง
คอรปสลูเทียมจะคงอยูเพ่ือรักษาการอุมทอง และปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในเลือด
จะสูงมาก ทําใหไมมีการเจริญของไขเกิดข้ึนในระยะนี้ แตถาไมมีการผสมหรือผสมไมติด
คอรปสลูเทียมจะคงอยูช่ัวระยะหนึ่งแลวจะสลายตัวไป ทําใหปริมาณฮอรโมนโปรเจส-   เต
อโรนลดลง เปนการส้ินสุดวงรอบและจะขึ้นวงรอบใหมโดยฮอรโมน FSH จะเร่ิมทําหนาท่ี
กระตุนใหถุงไขเจริญข้ึนมาอีก ฮอรโมนเอสโตรเจนจะเพิ่มข้ึนตามการเจริญของถุงไข 
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สุกรไมแสดงอาการเปนสัด มีสาเหตุดังน้ี 
 

1.  เกี่ยวกับกรรมพันธุและการเปนหนุมเปนสาวชา 
2.  สภาพอากาศรอนจัดเกินไป 
3.  สภาพแวดลอมอยูอยางหนาแนน 
4.  มีปญหาเกี่ยวกับการอักเสบหรือติดเช้ือของระบบสืบพันธุหรือระบบขับถาย    

ซ่ึงสังเกตไดจากการมีหนองไหลออกจากชองคลอด 
5.  ผลจากสารพิษอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) ในอาหาร ทําใหมีการแทงและการ

ดูดซึมกลับของตัวออนหรือทําใหเกิดทองเทียม 
 

3.6 การตกไขและการปฏิสนธิ  
 

ปกติไขของแมสุกรตกในระหวาง 30-60 ช่ัวโมงหลังจากเปนสัด (หลังจากยอมรับ
การผสม) หรือประมาณวันท่ี 2 ของการเปนสัด แตจะตกไขมากในชวงระหวาง 35-40 
ช่ัวโมง (36 ช่ัวโมง) หลังการเปนสัด ไขจะสุกและตกคร้ังละ 10-25 ฟอง ไขของสุกรมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 120-170 ไมครอน สามารถมองเห็นไดโดยกลองจุลทรรศน
กําลังขยายตํ่า ๆ 
 

กอนการเปนสัด 2-3 วัน ฮอรโมน FSH กระตุนใหไขและกระเปาะไขขยายตัว
และสุก และฮอรโมน LH กระตุนใหไขตกจากรังไข (ovulation) หลังจากท่ีไขหลุดออกจาก
รังไขเขามาท่ีปากแตรแลวจะเดินทางตอไปตามทอนําไข ไขไมสามารถเคลื่อนไหวไดเองตอง
อาศัยการบีบตัวของทอนําไขเพ่ือนําไขไปผสมกับอสุจิ ถาในทอนําไขมีอสุจิคอยอยูกอน
แลว การผสมพันธุจะเริ่มข้ึนในทอนําไขทันที  

 

นํ้าเช้ือของสุกรเพศผูถูกปลอยท่ีบริเวณคอมดลูก อสุจิเดินทางไปถึงทอนําไข
อยางรวดเร็วโดยการบีบรัดตัวของมดลูก ในการผสมระหวางไขกับอสุจิจะเปดโอกาสให
อสุจิเพียงตัวเดียวผสมกับไข เม่ืออสุจิตัวหน่ึงสามารถเจาะผานเปลือกไขหรือเยื่อเมือก
เหนียว (zona pellucida) ท่ีหุมรอบไขเขาไปภายในไขไดแลว  เปลือกไขน้ันเกิดปฏิกิริยา 
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ปองกันไมใหอสุจิตัวอื่นเขาไปในไขไดอีก อสุจิมีชีวิตอยูภายในทอนําไขไดประมาณ 24 
ช่ัวโมง ไขท่ีตกจากรังไขจะมีชีวิตอยูไดประมาณ 2-3 วัน ไขท่ีตกลงมาใหม  จะทําใหผสม
ติดงาย แตเม่ือไขมีอายุมากข้ึนการผสมติดจะยากข้ึน หรือถาผสมติดในระยะตอมาจะตาย
ไดงาย ดังน้ันจังหวะในการผสมพันธุจึงมีความสําคัญมาก  

 

การผสมระหวางไขกับอสุจิเกิดข้ึนประมาณ 6-10 ช่ัวโมงหลังจากสุกรผสมกัน
ตามวิธีธรรมชาติ แตอาจเกิดข้ึนเพียง 2 ช่ัวโมงหลังจากผสมเทียม และเคลื่อนไปฝงตัวอยู
ในปกมดลูก สวนของกระเปาะที่ไขตกจะเปลี่ยนเปนคอรปสลูเทียม ภายหลังจากไขตก
ประมาณ 7 วัน ซ่ึงจะผลิตฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเพื่อรักษาการต้ังทอง เซลลตามผิว
ช้ันในของปกมดลูกและมดลูกจะขยายตัว ถาสุกรไมไดรับการผสมพันธุหรือผสมพันธุไมติด
หลังจากไขตกประมาณ 12 วัน มดลูกจะสงสัญญาณไปยังคอรปสลูเทียมทําใหสลายตัว
และทําใหไขฝอไป เซลลตามผิวช้ันในของปกมดลูกและมดลูกเหลาน้ันจะเปลี่ยนกลับมา
เปนปกติ แลวข้ึนรอบการเปนสัดใหมทุก ๆ 21 วัน  

 

ปริมาณไขที่ตกจากรังไขแตละขางไมเทากัน ขึ้นอยูกับ 
 

1.  การผสมเลือดชิด  ทําใหสุกรเพศเมียมีอัตราการตกไขนอยลง  ถาอัตราการ
ผสมเลือดชิดเพ่ิมข้ึน 10 เปอรเซ็นตจะทําใหมีอัตราการตกไขลดลงประมาณ 0.55 ฟอง 
การผสมขามมีผลทําใหอัตราการตกไขมากกวาปกติ 0.55 ฟอง 
 

2.  อายุและน้ําหนักแมสุกร   แมสุกรนางมีอัตราการตกไขมากกวาแมสุกรสาว 
แมสุกรสาวตกไขคร้ังละ 8-14 ฟอง แตแมสุกรนางตกไข 12-20 ฟอง สุกรมีอายุมากข้ึน
ทุก 10 วันจะมีอัตราการตกไขเพ่ิมข้ึน 0.67 ฟอง 
 

3.  อาหารพลังงานและโปรตีน การเพ่ิมอาหารพลังงานมากข้ึนในชวงกอนการ
เปนสัดจะทําใหเพิ่มอัตราการตกไข สวนการเพิ่มอาหารโปรตีนไมมีผล (แตตองไมนอย
มาก 83 กรัมตอวัน) ดังตารางที่ 3.3 
 

4.  พันธุกรรม  เปนตัวควบคุมการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ
และการเปนหนุมเปนสาว ซ่ึงมีผลตออัตราการตกไขของแมสุกร 

 

5.  การใชฮอรโมนกระตุน มีฮอรโมนบางชนิด  เชน  PMS (pregnant mare’s 
serum) HCG (human chorionic gonadotropin) และ FSH ฉีดใหแมสุกรกอนการเปนสัด 
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ตารางที่ 3.3  ผลการเพิ่มปริมาณอาหารชวงกอนแมสุกรเปนสัดตออัตราการตกไข 
 

จํานวนวันที่เพ่ิมอาหารกอนการเปนสัดหรือผสมพันธุ 
(วัน) 

อัตราการตกไขเพิ่มข้ึน  
(ฟอง) 

0-1 1.35 
2.-7 0.86 
10 1.58 

11-14 2.23 
17-21 0.66 

 

3.7  การอุมทอง  
 

การอุมทอง (gestation หรือ pregnancy) คือ ระยะเวลาตั้งแตเกิดการปฏิสนธิ
ของไขกับอสุจิจนกระท่ังส้ินสุดเม่ือมีการคลอดเกิดข้ึน ระยะเวลาอุมทองของสุกรประมาณ 
114 วัน (110-116 วัน) 

 

ไขท่ีถูกผสมแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงเซลลอยางรวดเร็วภายในเปลือกไขโดย
การเพ่ิมจํานวนเซลลแตไมเพ่ิมขนาดของเซลลและไดรับอาหารจากไขแดง เม่ือคัพภะ 
(embryo) อายุ 10 วันเปลือกไขจะสลายตัวไป คัพภะมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ระยะ
น้ีคัพภะลอยตัวอยางอิสระอยูในทอนําไข และเคลื่อนเขาไปในปกมดลูกเตรียมพรอมฝงตัว
ท่ีผนังปกมดลูก ใชเวลาประมาณ 12 วัน   

 

ขบวนการฝงตัวเกิดข้ึนในวันที่ 13-14 และพัฒนาเขาสูระยะตัวออน (fetus) การ
ฝงตัวจะสมบูรณประมาณสัปดาหท่ี 4 ของการอุมทอง   ในระยะแรก ๆ ของการอุมทอง
ตัวออนไดรับอาหารจากนํ้าเลี้ยงของผนังมดลูก ซ่ึงสรางขึ้นเปนพิเศษ เรียก นํ้านมมดลูก 
(uterine milk) เม่ือตัวออนมีขนาดใหญข้ึนตองการอาหารมากข้ึนจึงคอย ๆ สรางรก ซ่ึง
เปนเยื่อสําหรับเกาะกับผนังมดลูก (endometrium) อยางชา ๆ และเปนที่ลําเลียงอาหาร
จากแมทางน้ําเลือด การสรางรกของสุกรใชเวลา 24 วัน เม่ือสรางรกเสร็จแลวตัวออนจะ



                                                                                                                            AT 328 38 

  

รก เปนเยื่อหุมอยูนอกตัวออน ประกอบดวยเยื่อ 3 สวนคือ เยื่อช้ันใน (amnion) 
เยื่อช้ันกลาง (allantois) และเยื่อช้ันนอก (chorion) และยังมีสายสะดือ (umbilical cord) 
เช่ือมโยงตอระหวางตัวออนกับเยื่อช้ันนอก สําหรับเปนทางลําเลียงเลือดจากมดลูกเขาไป
ภายในตัวออน เย่ือชั้นในเปนถุงมีนํ้าลอมรอบตัวออนท่ีอยูภายในถุงน้ัน ทําหนาท่ีเสมือน
เบาะปองกันตัวออนไมใหไดรับความกระทบกระเทือนและปองกันไมใหตัวออนเกาะติดกับ
เยื่อช้ันใน ในขณะที่สัตวคลอดถุงช้ันในทําหนาท่ีเปนลิ่มแหวกทางเปดชองคอมดลูกและ
กระดูกเชิงกรานเพื่อใหลูกสัตวผานออกมาได เย่ือชั้นกลางเปนเยื่อท่ีเช่ือมตอสายสะดือ
ของตัวออนมาประกบติดกับเยื่อช้ันนอก เปนเสนทางลําเลียงเลือดจากภายนอกเขาไปใน
ตัวลูก เย่ือชั้นนอกหุมอยูรอบนอก ดานนอกติดกับผนังมดลูก ดานในติดกับเยื่อช้ันกลาง 
ลักษณะการเกาะติดของรกกับผนังสุกรจะใชเยื่อช้ันนอกประกบติดกับผนังมดลูกท้ังหนา 
เรียกวา รกแบบ diffused type  
 

การตรวจสอบการตั้งทองในสุกร สามารถทําหลายวิธี แตวิธีที่นิยมคือ 
 

1.  การสังเกตการกลับสัด ภายหลังจากการผสมไปแลวตามวงรอบการเปนสัด
ของสุกร ประมาณ 21 วัน แตบางครั้งพบวาแมสุกรไมอุมทองแตไมแสดงอาการกลับสัด 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีการตายของตัวออนในระยะตน ๆ  ซ่ึงจะไมพบตัวออนท่ีตายถูกขับ
ออกมาใหเห็นเพราะรางกายแมสุกรดูดซึมตัวออนท่ีตายน้ันกลับหมด ทําใหเขาใจวาแมสุกร
ต้ังทอง 
 

2.  การใชเครื่องตรวจการตั้งทอง เปนเคร่ืองตรวจการตั้งทองใชอุลตราโซนิค-
ซาวดในการหาชีพจรของตัวออน โดยสงคลื่นอุลตราซาวดออกไปแลวสะทอนกลับมาเปน
คลื่นเสียงของเสนเลือดท่ีไปเลี้ยงมดลูก ในลักษณะเปนจังหวะการสูบฉีดเลือดจากหัวใจ
เปนระยะ 
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3.8  ปญหาและสาเหตุทางระบบสืบพันธุของแมสุกร 
 

ฟารมสุกรพอแมพันธุมักประสบปญหาทางระบบสืบพันธุ ไดแก การแทงสูง การ
เกิดลูกกรอก (มัมม่ี) หรือการตายแรกคลอดของลูกสุกร ซ่ึงสงผลใหจํานวนลูกสุกรท่ีผลิต
ไดตอแมตอปลดลง และมีผลถึงรายไดลดลงดวย ผูเลี้ยงจึงควรมีความรูเบื้องตนถึงสาเหตุ
ท่ีกอใหเกิดปญหาดังกลาวและความผิดปกติท่ีอาจพบได เพ่ือชวยใหสามารถปองกันและ
แกไขปญหาไดทัน ตัวเลขที่บงช้ีถึงปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด 
(ตารางที่ 3.4) 

 

ตารางที่ 3.4  ตัวเลขที่บงช้ีถึงปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด 
 

ปญหา  คาปกติ  
(เปอรเซ็นต) 

คาที่บงช้ีถึงความผิดปกติ 
(เปอรเซ็นต) 

แทงลูก (abortion)  < 1 > 2 
ลูกกรอก (mammy) 0.5-1 > 1.5 
ตายแรกคลอด (stillbirth) < 6 > 8 

 

ก.  ปญหาทางระบบสืบพันธุ  
 

                 1.  การแทงลูก 
  

                     การแทงลูกเกิดจากการที่แมสุกรไมสามารถรักษาสภาวะการอุมทองไวได 
จึงทําใหตัวออนถูกขับออกมากอนกําหนดคลอด คือ กอน 110 วันของการอุมทอง การ
ตายของตัวออนในระยะตนของการอุมทอง เปนตัวออนยังไมมีโครงสรางกระดูกและการ
สะสมแคลเซียม ตัวออนในระยะนี้จึงยังไมคงตัวถาถูกกระทบกระเทือนจะเกิดการสูญเสีย
ไดงายและถูกดูดซึมกลับอยางสมบูรณ   
 

                     การตายของตัวออนเกิดข้ึนในระยะตนของการอุมทองไมเกิน 30-40 วัน 
สวนใหญผูเลี้ยงจะไมเห็นการแทง เน่ืองจากตัวออนถูกดูดซึมกลับจนหมดภายในมดลูก 
กรณีน้ีแมสุกรมักกลับเปนสัดอีก 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 แตเน่ืองจากสภาวะการสรางฮอรโมนผิดปกติทําใหไมกลับเปนสัด แมสุกรมี
ลักษณะเหมือนต้ังทองตอไปจนครบกําหนดคลอดแตไมมีการคลอด เรียกวา ทองเทียม
หรือทองลม (pseudopregnancy)  
 

                     การสูญเสียตัวออนในชวงวันที่ 13 หลังการผสมมีการสูญเสีย 41 เปอร-
เซ็นต ในชวงวันที่ 13-18 หลังการผสมมีการสูญเสีย 28.4 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 24-60 
หลังการผสมมีการสูญเสีย 34.8 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 30-35 หลังการผสมมีการสูญเสีย 
30 เปอรเซ็นต ในชวงวันที่ 9-13 หลังผสมเปนชวงที่มีความวิกฤติตอการสูญเสียตัวออน
มากท่ีสุด  
 

                 2.  ลูกกรอกหรือมัมม่ี 
 

                     ลูกกรอกคือ ซากสวนที่เหลืออยูของลูกออนท่ีตายขณะตั้งทอง นํ้าใน
รางกายถูกดูดซึมกลับไปในมดลูกแลวเหลือเพียงเนื้อหนังแหงหุมโครงกระดูก มีสีเขียว
คล้ําปนนํ้าตาล พบไดเม่ือตัวออนตายหลังจากท่ีมีการสรางโครงกระดูกแลว คือ หลังจาก
ชวง 30-40 วันของการตั้งทอง ลูกท่ีตายจะคอย ๆ เปลี่ยนสภาพเปนลูกกรอก  สุกรท่ีตาย
กอนคลอดไมนานนักก็เรียกลูกกรอกเชนกัน แมวาสภาพรางกายอาจยังไมเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน ลูกสุกรท่ีตายกอนคลอดนี้สภาพรางกายเร่ิมเนา คือ มีการบวมนํ้าใตผิวหนัง
ท่ีอวัยวะภายใน มีเลือดคั่งหรือมีจุดเลือดออก สีผิวหนังเปลี่ยนไป ลูกนัยนตายุบลงในเบา 
และเน้ือคอนขางน่ิมเลอะ 

 

                 3.  การตายแรกคลอด    
 

                    ลูกท่ีตายแรกคลอดคือ ลูกสุกรท่ียังมีชีวิตอยูเม่ือเร่ิมตนการคลอด แตตาย
ในขณะที่คลอด ลักษณะของลูกท่ีตายแรกคลอดจะเหมือนลูกสุกรปกติ ลูกสุกรท่ีตายแรก
คลอดมักพบไดในชวงทาย ๆ ของการคลอด หลังจากท้ิงชวงเปนเวลานานจากการคลอด
ลูกสุกรตัวกอนหนาน้ัน พบไดมากในแมสุกรท่ีมีปญหาคลอดยากหรือมีชวงระยะการคลอด
นานเกิน 24 ช่ัวโมง สวนใหญเกิดจากการขาดอากาศหายใจ เพราะสายสะดือขาดหรือรก



 

ข.  สาเหตุการเกิดปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือตายแรกคลอด 
 

การเกิดปญหาการแทงลูก ลูกกรอก หรือตายแรกคลอด มีสาเหตุดังน้ี                  
  

                 1.  การติดเช้ือท่ีมีผลโดยตรงตอระบบสืบพันธุของแมสุกร ไดแก การติดเช้ือ
โรคแทงติดตอหรือบรูเซลโลซีส (Brucellosis) แล็ปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) พิษสุนัข
บาเทียม (Pseudorabies) พารโวไวรัส (Parvovirus) เปนตน ซ่ึงเปนปญหา 30-40 
เปอรเซ็นต 
                 2.  สาเหตุทางออม   ไดแก  สารพิษ  ส่ิงแวดลอม   โรคท่ัวไปที่ทําใหไขสูง   
เปนตน ซ่ึงเปนปญหา 60-70 เปอรเซ็นต 
 

     ลูกที่แทง (ตายระยะแรกของการทอง)                         ลูกกรอกหรือมัมม่ี     

  
ลูกกรอกที่ตายกอนคลอด                              ลูกที่ตายแรกคลอด                     

 

ภาพที่ 3.3  การตายของลูกสุกร 
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ค.  การวินิจฉัยสาเหตุการแทง ลูกกรอก หรือ การตายแรกคลอด 
 

                 การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการแทงในสุกรน้ันคอนขางยุงยากและบอยคร้ัง
ท่ีประสบความลมเหลว เพราะสาเหตุไมปรากฏในขณะที่สุกรแทง แตมีแนวทาง การ
วินิจฉัยไดดังน้ี 

 

                 1.  ประวัติ อาการ และความรุนแรง 
 

                     ผูเลี้ยงตองสังเกตถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในฟารม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองใน
การพิจารณา เชน แมสุกรไมคลอดเมื่อครบกําหนด ไมไดหมายความวาแมสุกรแทง แต
อาจเกิดการการผสมไมติด การตรวจสัดไมดี หรือการตรวจทองไมดี เปนตน การวินิจฉัย
ตองใชประวัติการเกิดปญหาและลักษณะความผิดปกติตาง ๆ ท่ีพบในแมสุกรและสุกรตัว
อื่นในฟารม ประวัติการใหยาและวัคซีนปองกันโรค การเลี้ยงดู การใหอาหาร เปนตน 
ตัวอยางเชน การติดเช้ือโรคท่ีมีผลตอระบบสืบพันธุจะกอใหเกิดปญหาแทงในสุกรจํานวน
มาก และมักเกิดกับสุกรสาวทดแทนหรือแมสุกรทองแรก ๆ   ปญหาขนาดครอกเล็กท่ีพบ
รวมกับลูกกรอกในเปอรเซ็นตสูงมักเกิดจากการติดเช้ือไวรัส หากพบลูกสุกรตายแรก
คลอดเพียง 1-2 ตัวรวมกับลูกท่ีปกติและขนาดครอกปกติมักเกิดจากใชเวลาคลอดนาน
หรือมีขนาดตรอกใหญเกินไป เปนตน   

 

                 2.  การตรวจลูกที่แทง ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด 
 

                     การตรวจลักษณะและขนาดของลูกท่ีแทง ลูกกรอก หรือตายแรกคลอด 
เพ่ือชวยในการคาดคะเนอายุของลูกท่ีตาย ซ่ึงชวยใหคาดเดาไดวาเกิดปญหาในชวงใด
ของการอุมทอง ควรเก็บตัวอยางนํ้าในชองอกหรือชองทองหรืออวัยวะภายในของลูกท่ี
ตาย เก็บตัวอยางเลือดในลูกท่ีตายหรือลูกท่ีออนแอในครอกเดียวกัน (สงตรวจทางซีร่ัม
วิทยาเพื่อหาภูมิตานทานโรคในตัวลูกท่ีแทงหรือตาย จะชวยบอกไดวามีการติดเช้ือใน
มดลูกของแมหรือไม)   การเพาะเช้ือ  การตรวจดูเน้ือเยื่อ  และการตรวจหาภูมิตานทาน
เช้ือโรคหรือภูมิคุมโรคในแมสุกร เปนตน  

   

                 3.  การตรวจหาภูมิตานทานโรคในแมสุกร 
 

                     การวัดระดับของภูมิตานทานโรคในเลือดของแมสุกรดวยวิธีทางซีร่ัมวิทยา
รวมกับการตรวจลูกท่ีแทง เพราะการที่แมมีภูมิตานทาน (titers) ตอเช้ือโรคตัวท่ีตรวจ 
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ง.  สิ่งที่ควรทําเม่ือพบปญหาการแทง ลูกกรอก หรือการตายแรกคลอด 
 

                 ผูเลี้ยงตองรีบนําลูกท่ีแทง ลูกกรอก หรือลูกท่ีตายแรกคลอดทั้งหมดรวมทั้ง
รกท่ีขับออกมาสงไปยังหนวยงานทางสัตวแพทยเพ่ือชันสูตรโรคใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
(อยางชาภายใน 12 ช่ัวโมง) โดยใสถุงพลาสติกปดปากถุงใหแนน 2-3 ช้ัน ควรแชนํ้าแข็ง
เพ่ือกันการเนาขณะนําสง ถาพบลูกแรกคลอดในครอกเดียวกันที่มีลักษณะออนแอมากก็
ควรนําสงท้ังเปน ๆ หนวยงานที่รับตรวจโรคคือ  หนวยงานชันสูตรโรคสัตว คณะสัตว-
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะสัตว-
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สถาบันสุขภาพสัตวและผลิตสัตว
แหงชาติ กรมปศุสัตว กรุงเทพฯ และศูนยชันสูตรโรคสัตวประจําภาคตาง ๆ ของกรมปศุสัตว 
 

จ.  การแกปญหาและการควบคุมปองกัน 
 

                 การแกปญหาและการควบคุมปองกันคือ การจัดการสุกรพอพันธุแมพันธุ
อยางดี ไดแก การดูแลใหสัตวมีสุขภาพดี ใหอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสม รักษาความ
สะอาดของโรงเรือนและพื้นคอก การจัดการเวลาผสมพันธุใหดี ดูแลแมสุกรไมใหรอน
จนเกินไปในชวงอากาศรอนโดยอาบน้ําหรือใชนํ้าหยดหรือพนละอองน้ํา คอยดูแลแมสุกร
ตอนคลอดเพื่อชวยเหลือเม่ือมีปญหา สรางภูมิคุมกันโรคใหสุกรดวยการฉีดวัคซีนตาม
โปรแกรม การนําสุกรสาวทดแทนหรือพอสุกรตัวใหมเขาฟารมตองตรวจใหแนใจวาไมเปน
พาหะนําโรคเขาฟารม  

 

ฉ.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตายของตัวออนในระยะตนของการอุมทอง คือ  
 

                 1.  พันธุกรรม    ความผิดปกติทางพันธุกรรม   เชน  การกลายพันธุเฉพาะ
ตําแหนงของยีน ความผิดปกติของโครโมโซม การขาดหายของยีน การเพ่ิมจํานวนยีน 
การสลับตําแหนงของยีน เปนตน 
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                 2.  โภชนาการ  การใหแมสุกรไดรับอาหารพลังงานสูงในชวงกอนผสมพันธุ
จะเพิ่มอัตราการตกไข (ตารางที่ 3.5) แตถายังไดรับอาหารพลังงานสูงตอไปหลังผสมพันธุ
จะทําใหอัตราการอยูรอดของตัวออนลดลง เน่ืองจากการเพิ่มอาหารในชวงอุมทองจะลด
ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาและลดการมีชีวิตรอดของตัวออน (ตารางที่ 3.6) 
นอกจากน้ีการขาดวิตามิน เชน ไรโบฟลาวิน กรดโฟลิก ไบโอติน โคลีน วิตามินเอ และแร
ธาตุ เชน สังกะสี แมงกานีส ทองแดง ไอโอดีน จะลดการมีชีวิตรอดของตัวออนดวย 
(ตารางที่ 3.7) 

 

                 3.  สารพิษจากเชื้อรา  ไดแก   ซีลารีโนน  (zelarenone)   อะฟลาทอกซิน   
(aflatoxin)    ซีลารีโนนซึ่งเปนสารพิษจากเช้ือรา   Fusarium roseum    ออกฤทธิคลาย
เอสตราไดออน (estradiol) ในระดับมากกวา 7 ppm. ทําใหเกิดการตายของตัวออน
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากทําใหโปรเจสเตอโรนในพลาสมาลดลง และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากของโภชนะในการสรางเนื้อเยื่อมดลูก (uterine histotroph) ตัวออนไมสามารถ
เขากับสภาพแวดลอมในมดลูกและตายในที่สุด สวนอะฟลาทอกซิน ทําใหเกิดการผสมไม
ติดและเกิดการแทงลูกในสุกร 

 

                 4.  โรคติดเชื้อ  กลุมของแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดมดลูกอักเสบ  ซ่ึงอาจติดเช้ือ
จากการผสมพันธุท้ังผสมจริงและผสมเทียม เชน Escherichia coli, Staphylococus 
aureus, Corynebacterium pyogenes เช้ือไวรัสและโปรโตซัว  เชน  โรคแทงติดตอ    
พาโวไวรัส แล็บโตสไปโรซีส มีผลทําใหแมสุกรท่ีติดเช้ือ ปวย และแทงลูก เน่ืองจากเช้ือโรคทํา
ใหโลหิตเปนพิษ (septicemea) และการมีไขสูงมากกวา 40 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนสาเหตุ
ทําใหตัวออนตาย 

 

                 5.  สภาพแวดลอมอุณหภูมิสูง     สุกรอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง
ในชวง 1-2 สัปดาหแรกของการอุมทอง ทําใหเกิดการเส่ือมสลายของไขและการผสมติด
ลดลง ในชวง 8 วันหลังผสม ทําใหฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาเปลี่ยนแปลง       
ในชวง 9-16 วันทําใหแทงเพิ่มข้ึนและการตายของตัวออนเพิ่มข้ึน   

 

                 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) จํานวนตัวออน (ตัว) 
9.2 10.1 
5.2 9.7 

ที่มา : ดัดแปลงจาก den Hartog and van Kampen (1980) 
 

ตารางที่ 3.6  การใหระดับอาหารตางกันแกแมสุกรหลังผสมพันธุตอการมีชีวิตรอดของ 
                 ตัวออน 
  

ระดับอาหาร 
(กิโลกรัมตอวัน) 

การมีชีวิตรอดของตัวออน 
(เปอรเซ็นต) 

1.8 94.2 
3.6 85.1 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Hughes and Varley (1980) 
 

ตารางที่ 3.7  การเสริมวิตามินเอและเบตาแคโรทีนตอการมีชีวิตรอดของตัวออนแมสุกร 
 

 อัตราการตกไข 
 (ฟอง) 

จํานวนลูกท่ีเกิด  
(ตัว) 

การมีชีวิตรอดของตัวออน  
(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   การคลอดเกิดข้ึนโดยมดลูกสรางฮอรโมนโพรสตาแกลนดินทําให
คอรปสลูเทียมสลายตัว มีผลใหระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนลดลง สวนระดับเอสโตรเจน
ท่ีสรางจากรกจะสูงขึ้น มีผลไปกระตุนมดลูกใหไวตอฮอรโมนออกซี่โตซินและรีแลกซินที่
ผลิตจากตอมใตสมองสวนหลัง ซ่ึงจะมีผลทําใหคอมดลูกและกระดูกเชิงกรานขยายออก
เพ่ือเตรียมการคลอด และในขณะคลอดฮอรโมนออกซี่โตซินจากตอมใตสมองสวนหลัง
และโพรสตาแกลนดินจากมดลูกจะถูกปลอยออกมา มีผลทําใหกลามเนื้อมดลูกบีบรัดตัว
รุนแรงขึ้น เพ่ือขับลูกสุกรใหผานคอมดลูกและปากชองคลอดออกมา 
  

ข้ันตอนการคลอด มี 4 ข้ันตอนคือ 
 

1.  ระยะเร่ิมตน    ระยะนี้อาจนานหลายช่ัวโมงถึงหลายวัน   กอนคลอดเตานม
ขยายใหญจนเห็นไดชัดเจน กอนคลอด 3-7 วันจะมีการสรางนมนํ้าเหลือง (colostrum) 
ข้ึนภายในเตานมทําใหเตานมเตง สัตวจะแสดงอาการกระวนกระวาย 
 

2.  ระยะคอมดลูกคลายตัว  สุกรกระวนกระวายมากขึ้น ลุกน่ังบอยคร้ัง ยกขา
หลังแตะทอง เน่ืองจากการเจ็บทอง ซ่ึงเปนผลจากการบีบตัวของมดลูก เพ่ือใหลูกสัตว
เคลื่อนออกจากมดลูก ซ่ึงมาจาก 2 ทางคือ จากการหดตัวของกลามเนื้อมดลูก และจาก
การหดตัวของผนังชองทอง ทําใหเกิดแรงบีบอัดภายในชองทอง ผลของการบีบอัดท้ังสอง
ทางทําใหเกิดการเจ็บทองกอนคลอด (labor pain) การเจ็บทองในระยะแรกจะเจ็บออน ๆ  
ระยะเจ็บส้ัน ๆ และเวนระยะหางกัน อาการเจ็บจะรุนแรงข้ึน นานขึ้น และถี่ข้ึน ซ่ึงทําให
แมสัตวอึดอัดไมสบายมากข้ึนจนเกิดความเจ็บสูงสุดแลวก็จะคลายลง ระยะแรกของการ
เจ็บทอง แรงดันเกิดข้ึนอยางมากท่ีคอมดลูก ถุงรกท่ียังอยูในสภาพปกติเคลื่อนตัวมาเพื่อ
เปดทางผานใหแกลูกสุกร โดยทําหนาท่ีเหมือนลิ่มท่ีออนแตมีแรงดันหนัก  เพราะมีนํ้าอยู
ภายใน คอมดลูกคอย ๆ ขยายออกตามแรงถางของถุงรก คอมดลูกและกระดูกเชิงกราน
ออนตัวลงผลจากการกระตุนของฮอรโมนรีแลกซิน ขณะท่ีสวนหนาของถุงรกออกมาถึง
ปากชองคลอด 
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3.  ระยะขับลูกสัตว   เร่ิมต้ังแตคอมดลูกเปดเต็มท่ีจนถึงลูกสุกรคลอดออกจาก
ทองแม แมสุกรจะโกงหลังเพื่อเบง เม่ือปลายขาหรือหัวของลูกสัตวมาถึงปากชองคลอด 
ถุงรกแตกและปลอยนํ้าครํ่าภายในออกมา ทําใหลูกสุกรอยูในลักษณะแหง แมสุกรมีการ
พักระยะหน่ึงกอนออกแรงเบงคร้ังสุดทายและเกิดความเจ็บสูงสุด เพ่ือผลักใหลูกสุกรหลุด
พนชองเชิงกราน ทันทีท่ีลูกสุกรหลุดพนชองเชิงกรานออกมาได ลูกสุกรก็จะคลอดออกมา
ทันที ถามีการคลอดยากในระยะนี้ควรทําการชวยเหลือบาง 

4.  ระยะขับรก   หลังจากคลอดลูกออกมาแลว ประมาณคร่ึงช่ัวโมงรกจะถูกขับ
ออกมา ถารกไมถูกขับออกมาหลังจากคลอดแลว 8 ช่ัวโมงถือวาผิดปกติตองรีบแกไข 
 

การคลอดยาก (dystocia) 
 

การคลอดลูกยากหรือผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุท่ีแมสุกรเองหรือท่ีลูกสุกร ซ่ึง
การแกไขโดยการชวยดึงออก ชวยจัดทา หรือผาตัดออก 
 

1.  สาเหตุจากแมสุกร เปนความผิดปกติของอวัยวะเพศของแมสุกร ดังนี้  
 

                1.1  กระดูกเชิงกรานผิดปกติ เน่ืองจากการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือผิดรูป 
                1.2  คอมดลูกไมขยายตัวเต็มท่ี เน่ืองจากฮอรโมนไมทําหนาท่ีอยางสมบูรณ 
                1.3  ชองคลอดและปากชองคลอดมีส่ิงกีดขวาง   เน่ืองจากสวนของกระเพาะ
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 
 
 
 
 
 



3.10  โรคที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุของพอแมพันธุสุกร  
 

โรคท่ีเกิดข้ึนกับระบบสืบพันธุสุกร แบงออกเปน 3 กลุมคือ  
 

1.  โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส   ไดแก   โรคพารโวไวรัส     โรคพิษสุนัขบาเทียม   
โรคสมองและหัวใจอักเสบ (Encephalomyocardities, EMVC) โรคเหลาน้ีกอใหเกิดการ
สูญเสียทางระบบสืบพันธุ เพราะเช้ือโรคไวรัสเหลาน้ีสามารถผานรกไปสูตัวลูกได ทําให
ขนาดของครอกลดลง หรือลูกตายระยะแรก หรือลูกถูกดูดซึมและกลับสัดชา แตถาแมสุกร
ไดรับเช้ือโรคในระยะผสมพันธุจะทําใหเกิดการตายของตัวออนระยะแรก นอกจากน้ียังมี
โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสและทําใหเกิดอาการเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ ไดแก โรคพีอาร-อาร
เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS หรือ Swine Infertility 
and Respiratory Syndrome; SIRS) ซ่ึงเปนกลุมอาการโรคระบบสืบพันธุและหายใจ โรค
น้ีทําใหเกิดการแทงระยะทายของการอุมทอง ลูกตายแรกคลอด เกิดมัมม่ีและลูกคลอด
ออกมาออนแอ อัตราลูกแรกคลอดตายสูงรวมกับระบบหายใจ โรคน้ีทําใหอัตราผสมติดติด
ตํ่าลง ไขสูง ผอม ซึม แทงขณะทองแกหรือตาย  

 

2.  โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย   ไดแก   โรคแทงติดตอและโรคเเล็บโตสไป-
โรซีส  

 

3.  โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว  ไดแก โรคไขนมหลังคลอด (Milk Fever)  เม่ิอ
เกิดปญหาเหลาน้ีแลวทําใหเกิดการสูญเสียไมเฉพาะพอแมพันธุสุกรเทาน้ัน แตมีผลไปถึง
ลูกและยังแพรโรคไปยังสุกรตัวอื่นในฟารมอีกดวย การรักษาสวนใหญไดผลนอย วิธีการที่
เหมาะสมท่ีสุดคือ การควบคุมการเคลื่อนยายหรือการนําสัตวจากแหลงปลอดโรคกอน
นําเขาฟารม 1 เดือน ทําการตรวจสอบโรคใหแนใจกอน นอกจากน้ีการกําหนดโปรแกรม
การฉีดวัคซีนที่เหมาะสมจะมีความสําคัญอยางยิ่ง รวมท้ังการศึกษาระบาดวิทยาภายใน
ฟารม เพ่ือประโยชนในการกําหนดแผนการฉีดวัคซีนอยางเหมาะสมในฟารมน้ัน 
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