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Abstract

Objective—The objective of the present experiment was to determine the effect of the induction 
of parturition using the synthetic prostaglandin F 2alpha and oxytocin on the reproductive perfor-
mance of the primiparous sows. 
Materials and Methods—Forty primiparous sows with 113 day of gestation were divided ran-
domly to 2 groups of 20 sows. Group 1 had been reserved for the control group with naturally 
parturition and group 2 was the inducing parturition sows. The parturition was induced using 175 
microgram of synthetic prostaglandin F 2 alpha intramuscular administration at day 113 of gesta-
tion. At 20 hours after that 20 IU of oxytocin was administrated intramuscularly. 
Results—The average gestation day of the induced parturition sows was shorter than those of con-
trol group significantly (P<0.05); 113.90±0.06 day and 115 ±0.28 day respectively.  In inducing 
parturition group, 30% (6/20) of the sows farrowed within 14.52 hour after the treatment of prosta-
glandin F2alpha. There were 70% (14/20) of the sows farrowed within 21.50 after the induction of 
parturition. There were no significantly different among treatment and control group on the number 
of piglet born alive, birth weight and weaning weight of piglet. The induced parturition sows had 
a weaning-to-estrus interval shorter than those in the control group but not statistical significantly 
(4.45±0.21 day and 6.50±1.31 day, respectively). 
Conclusion—The induction of parturition using synthetic prostaglandin F 2 alpha with oxytocin 
was archived in primiparous sows. Sows were farrowing after the treatment of oxytocin and then 
after weaning the sow was able to return to estrus within 7 day. The shorter day of weaning –to-
estrus interval reduce the non production day and then maximize the reproductive performance of 
sow. 
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การเหน่ียวน�าการคลอดโดยใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดนิ เอฟ 
ทู อลัฟ่า ชนิดสังเคราะห์ ร่วมกบั ฮอร์โมนออกซิโตซินต่อ

ประสิทธิภาพของระบบสืบพนัธ์ุในแม่สุกรสาว

สุกญัญา ลีทองดี1*, อณญัญา  สีนอเนตร2, ฉตัรสุมาลย ์พลแสง1

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์ การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการเหน่ียวน�าการคลอดโดยใชฮ้อร์โมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ชนิดสงัเคราะห์ ร่วมกบัฮอร์โมนออกซิโตซิน เพ่ือก�าหนดเวลาคลอด

ไดช้ดัเจน และศึกษาผลการเหน่ียวน�าการคลอดต่อระยะหยา่นมถึงเป็นสดั 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ แม่สุกรสาวตั้งทอ้งคร้ังแรกอายกุารตั้งทอ้ง 113 วนั จ�านวน 40 ตวั ถกูแบ่ง

เป็น 2 กลุ่ม โดยวธีิสุ่ม กลุ่มละ 20 ตวั เป็นกลุ่มควบคุมจ�านวน 20 ตวั และกลุ่มท่ีไดรั้บการเหน่ียวน�า

การคลอดจ�านวน 20 ตวั แม่สุกรในกลุ่มเหน่ียวน�าการคลอดไดรั้บการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน 

เอฟ ทู อลัฟ่า ชนิดสงัเคราะห์ขนาด 175 ไมโครกรัม เขา้กลา้มเน้ือในวนัท่ีอายกุารตั้งทอ้ง 113 วนั หลงั

จากนั้น 20 ชัว่โมง ไดรั้บการฉีดฮอร์โมนออกซิโตซิน ขนาด 20 IU โดยท�าการเปรียบเทียบตวัช้ีวดั

ต่าง ๆ ระหวา่งการคลอด และหลงัการคลอดเปรียบเทียบกนัในกลุ่มควบคุมและกลุ่มเหน่ียวน�าการ

คลอด

ผลการศึกษา แม่สุกรในกลุ่มท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอดมีระยะอุม้ทอ้งเฉล่ีย 113.90 ± 0.06 วนั มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีมีระยะอุม้ทอ้งเฉล่ีย 

115±0.28 วนั ในกลุ่มท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอดพบวา่แม่สุกรคลอดก่อนท่ีจะไดรั้บการฉีดฮอร์โมนออก

ซิโตซิน จ�านวน 6 ตวั (30%) ระยะเวลาคลอดเฉล่ียหลงัจากฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู 

อลัฟ่า 14.52 ชัว่โมง และคลอดหลงัจากไดรั้บฮอร์โมนออกซิโตซิน จ�านวน 14 ตวั (70%) ระยะเวลา

เฉล่ีย 21.50 ชัว่โมง ลกูแรกคลอดมีชีวติ อตัราการตายแรกคลอด น�้าหนกัแรกคลอดเฉล่ีย และน�้าหนกั

หยา่นมเฉล่ียของลูกสุกรของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แม่สุกรกลุ่มควบคุม

จะมีระยะหยา่นมถึงเป็นสดันานกวา่กลุ่มท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอด คือ 6.50±1.31 วนั และ 4.45 ±0.21 

วนั ตามล�าดบั 

ข้อสรุป การเหน่ียวน�าการคลอดในแม่สุกรสาวโดยใช ้ ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน ชนิดสงัเคราะห์ 

ร่วมกบัฮอร์โมนออกซิโตซิน สามารถเหน่ียวน�าการคลอดในแม่สุกรไดแ้ละแม่สุกรส่วนใหญ่จะคลอด

ลกูหลงัจากไดรั้บฮอร์โมนออกซิโตซิน ซ่ึงท�าใหก้ารก�าหนดระยะเวลาคลอดในแม่สุกรท�าไดแ้ม่นย �า

ข้ึน และการเหน่ียวน�าการคลอดส่งผลใหแ้ม่สุกรกลบัมาเป็นสดัหลงัหยา่นมภายใน 7 วนั ซ่ึงจะท�าให้
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การจดัการระบบสืบพนัธ์และการผสมพนัธ์ุแม่สุกรสามารถท�าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดจ�านวนวนั

ท่ีไม่ใหผ้ลผลิตได้
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บทน�า

 ในช่วงเวลาท่ีแม่สุกรคลอดลูกควรท่ีจะมีการดูแลเพือ่ใหก้ารช่วยเหลือขณะคลอด เพราะถือวา่

การคลอดเป็นนาทีวกิฤต และเป็นขบวนการท่ีซบัซอ้น มีกลไกทางดา้นสรีรวทิยา ของฮอร์โมน การ

เปล่ียนแปลงของร่างกายเกิดข้ึนอยา่งซบัซอ้นจนขบวนการคลอดส้ินสุด โอกาสท่ีลูกตายขณะคลอด

มีมากโดยสาเหตุการตายท่ีพบไดเ้สมอคือ การถูกแม่ทบั สายสะดือพนัคอ หรือรกหุม้ท�าใหลู้กตาย 

ระยะเวลาคลอดลูกแต่ละตวัท่ีใชเ้วลายาวนานเกินไปกท็�าใหลู้กตายไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นถา้ผูเ้ล้ียงมี

โอกาสอยูใ่กลชิ้ดแม่สุกรในขณะคลอด หรืออยูช่่วยคลอดกจ็ะช่วยลดหรือป้องกนัการสูญเสียลกูสุกร

ได ้[1]

  ปัจจุบนัฟาร์มเล้ียงสุกรขนาดใหญ่หลายแห่งประสบปัญหาทางดา้นการจดัการ ทั้งในดา้น

การวางแผนงานภายในฟาร์ม การจดัตารางการใชแ้รงงานของคนงาน การท�าวคัซีนหรือการใชย้าต่าง 

ๆ ในแม่สุกรและลกูสุกร ตลอดจนการดูลกูสุกรแรกคลอด หรือช่วยเหลือลกูสุกรท่ีอ่อนแอในกรณีท่ี

แม่สุกรอ่อนเพลียจากการคลอดลูกท่ีมากเกินไป โดยปัญหาการคลอดลูกมกัเกิดในสุกรสาวมากกวา่

แม่สุกรนาง ซ่ึงอาจเกิดจากแม่สุกรมีความเครียดในการคลอดมากกวา่ เน่ืองจากการหลัง่ของฮอร์โมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า (PGF 2 alpha) และฮอร์โมนรีแลกซิน (relaxin) ระดบัท่ีต�่ากวา่ปกติ

ส่งผลใหมี้ระยะการขบัรกท่ียาวนานข้ึน ท�าใหเ้กิดปัญหาเตา้นมอกัเสบ มดลกูอกัเสบ และนมแหง้ ซ่ึง

เรียกวา่ Mastitis Metritis and Agalactia หรือ  MMA [2, 3] นอกจากน้ียงัท�าใหเ้กิดหนองไหล และ

เป็นสดัหลงัหยา่นมชา้ ท�าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตต�่าตอ้งคดัท้ิงสูง [3] 

 การคลอดของสุกรจะเกิดข้ึนในเวลาท่ีไม่สามารถควบคุมไดไ้ม่วา่จะคลอดช่วงกลางวนัหรือ

กลางคืน ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 60-70 จะคลอดช่วงกลางคืน ซ่ึงท�าใหล้ �าบากในการจดัการลกูสุกรหลงัค

ลอด [4] ดงันั้นการเหน่ียวน�าการคลอดจึงเป็นการช่วยใหส้ามารถท่ีจะก�าหนดวนัเวลาท่ีจะคลอดลูก

ของแม่สุกรได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเหน่ียวน�าใหค้ลอดพร้อมกนัหลาย ๆ  ตวั และยงัสามารถแบ่งลกู

ไปฝากใหแ้ม่ท่ีมีลกูจ�านวนนอ้ยกวา่เล้ียงได ้เน่ืองจากอายลุกูและเวลาคลอดลูกใกลเ้คียงกนั นอกจาก

น้ียงัสามารถเล้ียงลกูสุกรเป็นรุ่น ๆ ท่ีมีขนาดเท่า ๆ กนัและหยา่นมพร้อม ๆ กนัได ้ง่ายต่อการจดัการ
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ในชุดผสม ลดปัญหาการสูญเสียในระหวา่งการคลอดลูกได ้ การเหน่ียวน�าการคลอดลูกนั้นสามารถ

กระท�าไดไ้ดโ้ดยใชฮ้อร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัการใชฮ้อร์โมนออกซิโตซิน 

(Oxytocin) [1, 5, 6] ทั้งน้ีการใชฮ้อร์โมนพรอสตาแกลนดินเพียงตวัเดียวยงัไม่สามารถก�าหนดชัว่โมง

การคลอดท่ีแคบลงได ้การใชฮ้อร์โมนออกซิโตซินร่วมดว้ยจะท�าใหก้ารก�าหนดระยะคลอดไดช้ดัข้ึน 

ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเหน่ียวน�าการคลอดลูกในแม่สุกรสาวโดยการใช้

ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัฮอร์โมนออกซิโตซิน  ต่ออตัราการตายของลกูสุกร

แรกคลอดในแม่สุกรสาวท่ีถูกเหน่ียวน�าใหค้ลอดลกู การกลบัมาเป็นสดัหลงัหยา่นมและการเกิดภาวะ 

MMA หลงัคลอดลกู ซ่ึงจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัการแม่สุกรในระยะคลอดลูกในฟาร์มสุกรได ้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การจดัการสัตว์ทดลอง

 การทดลองใชแ้ม่สุกรสาวลูกผสมสองสายพนัธ์ุแลนเรชและลาร์จไวทต์ั้งทอ้งคร้ังแรกมีอายุ

การตั้งทอ้ง 113 วนั แม่สุกรสาวถกูเล้ียงในฟาร์มสุกรของเอกชนท่ีมีการจดัการอยา่งถกูสุขลกัษณะใน

โรงเรือนระบบเปิด จ�านวน 40 ตวั แม่สุกรมีสุขภาพแขง็แรง มีคะแนนร่างกายประมาณ 3.5 โดยประเมิน

จากการใชส้ายตาและการใชมื้อคล�า แม่สุกรถกูแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตวั ซ�้ าละ 1 ตวั แม่

สุกรถกูจดัเขา้กลุ่มทดลองโดยวธีิการสุ่ม การทดลองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม คือ แม่สุกรท่ี

ปล่อยใหค้ลอดตามปกติ กลุ่มฮอร์โมน คือ แม่สุกรท่ีไดรั้บการเหน่ียวน�าการคลอดโดยใชฮ้อร์โมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า และ ฮอร์โมนออกซิโตซิน ในกรณีท่ีแม่สุกรขาเจบ็ ป่วยเป็นไขแ้ละ

มีอาการเตา้นมอกัเสบก่อนคลอด หรือแม่สุกรซ่ึงคลอดก่อนวนัท่ี 113 จะถูกคดัออกจากการทดลอง 

แม่สุกรไดรั้บอาหารวนัละ 2 คร้ังโดยปริมาณอาหารสมัพนัธ์กบัคะแนนร่างกาย และไดรั้บน�้าด่ืมตาม

ตอ้งการ (ad libitum) ทุกวนัเวลา 14.00 น. แม่สุกรทุกตวัจะไดรั้บการอาบน�้าเพื่อใหรู้้สึกสบายตวัและ

เป็นการคลายความร้อน ทั้งน้ีการทดลองไดรั้บอนุญาตตามระเบียบดา้นจรรยาบรรณและมาตรฐาน

การใชส้ตัวเ์พื่องานทางดา้นวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

การจดัการเหน่ียวน�าการคลอดลกู

 แม่สุกรสาวในกลุ่มทดลองไดรั้บการบริหารฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินชนิดสงัเคราะห์สาร

ออกฤทธ์ิคือ cloprostenol (Plannate®, Schering-Plough Animal Health, USA) โดยการฉีดเขา้กลา้ม

เน้ือท่ีคอในวนัท่ี 113 ของการตั้งทอ้ง ปริมาณ 175 ไมโครกรัมต่อตวั หลงัจากนั้น 20 ชัว่โมง ไดรั้บ

การฉีดฮอร์โมนออกซิโตซิน ปริมาณ 20 หน่วยสากล (IU) ต่อตวั รายละเอียดการบริหารฮอร์โมนดงั

แสดงใน Figure 1

การวดัผลการทดลอง

 ลกูสุกรท่ีคลอดจากแม่สุกรเหล่าน้ีไดรั้บการเช็ดตวัใหแ้หง้ทนัทีหลงัจากตดัสายสะดือ ท�าความ
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สะอาดเช็ดเมือกท่ีผวิหนงัเพื่อกระตุน้การหายใจ บนัทึกน�้าหนกัลกูสุกรมีชีวติแรกคลอด เพศ จ�านวน

ลูกตายแรกคลอด และสาเหตุการตาย ในวนัท่ี 2 หลงัคลอดลูกสุกรจะไดรั้บการฉีดสารละลายธาตุ

เหลก็ ขนาด 200 มก./ตวั เขา้กลา้มเน้ือท่ีคอ ท�าการตดัเข้ียว ตดัหาง ท�าเบอร์หู ท�าการบนัทึกช่วงห่าง

ของการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า และฮฮร์โมนออกซิโตซิน จนถึงการคลอดลกู

ตวัแรกของแม่สุกรแต่ละตวั และบนัทึกช่วงห่างของการคลอดลกูแต่ละตวั ลา้งปากช่องคลอด (vulva) 

หลงัจากแม่สุกรขบัรกออกมาจนหมด ช่วงเล้ียงน�้านมลูก สงัเกตกลุ่มอาการ MMA หนองไหล การ

เป็นไขใ้นแม่สุกร และการกินอาหารของแม่สุกรหลงัคลอดลกูจนถึงหยา่นม  หลงัหยา่นมชัง่น�้ าหนกั

ลูกสุกรแต่ละตวั สงัเกตกลุ่มอาการ MMA และหนองไหลในแม่สุกร และบนัทึกระยะเวลาเป็นสดั

หลงัหยา่นมของแม่สุกร

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 ขอ้มูลการคลอดน�าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย±ค่าต�่าสุดและสูงสุด (Mean±range) ส่วนขอ้มูล

ประสิทธิภาพระบบสืบพนัธ์ุน�าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) จากนั้น    

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มดว้ยวธีิ Student’s  t-Test ส่วนค่าสดัส่วนปรียบเทียบความแตกต่าง

โดยใชว้ธีิ Chi-squre test โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS version 15

Figure 1. The Parturition Induction Program Using the Synthetic Prostaglandin F 2alpha 

Analogue and Oxytoxin

Group 1: Control

Group 2: Induction of Parturition

Oxytocin

WeaningFarrowing
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 ผลการศึกษา

ระยะเวลาจากการฉีดฮอร์โมนถงึคลอด

 จากการทดลองท�าการเหน่ียวน�าการคลอดโดยฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า 

ใหแ้ก่แม่สุกรท่ีตั้งทอ้ง 113 วนั และหลงัจากนั้น 20 ชัว่โมง ท�าการฉีดฮอร์โมนออกซิโตซิน เพื่อให้

แม่สุกรคลอดลกูภายในอีก 3 ชัว่โมง จ�านวน 20 ตวั พบวา่แม่สุกรจะมีระยะเวลาจากการฉีดฮอร์โมน

จนถึงคลอดลูกตวัแรกเฉล่ีย 21.50 ± 1.00-10.50 ชัว่โมง และมีแม่สุกรท่ีคลอดลูกก่อนฉีดฮอร์โมน 

ออกซิโตซิน จ�านวน 6 ตวั คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ�านวนสุกรในกลุ่มทดลอง โดยมีระยะเวลาเฉล่ียนบั

จากการฉีด ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า จนถึงเวลาคลอดลกู 14.52 ± 11.00-18.45 ชัว่โมง 

แม่สุกรคลอดเร็วท่ีสุดท่ี 11 ชัว่โมงและชา้ท่ีสุดท่ี 18.45 ชัว่โมง โดยยงัอยูใ่นระยะก่อนฉีดฮอร์โมน 

ออกซิโตซิน แม่สุกรท่ีคลอดหลงัจากฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัฮอร์โมน 

ออกซิโตซิน ภายใน 3 ชัว่โมง จ�านวน 5 ตวั คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีระยะเวลาเฉล่ียถึงคลอดเท่ากบั 

1.37 ± 1.00-2.00 ชัว่โมง แม่สุกรท่ีมีการคลอดหลงัฉีด ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วม

กบัฮอร์โมน ออกซิโตซิน ภายใน 3-7 ชัว่โมง มีจ�านวน 6 ตวั คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีระยะเวลาเฉล่ีย

ถึงคลอดเท่ากบั 5.08 ± 3.36-5.15 ชัว่โมง และมีแม่สุกรท่ีมีการคลอดหลงัฉีดฮอร์โมนแลว้ นานมากกวา่ 

7 ชัว่โมง จ�านวน 3 ตวั คิดเป็นร้อยละ 15 และมีระยะเวลาเฉล่ียถึงคลอดเท่ากบั 9.33 ± 8.23-10.50 

ชัว่โมง (Table 1)

Table 1. The Parturition Period in Primiparous Sows*

Parturition period No.
of sows

Percentage
(%)

Mean
(hour)

Range
(Min-max)

Farrowing before oxytocin treatment 6 30b 14.52 11.00-18.45

Farrowing  after oxytocin treatment 14 70a

             after oxytocin treatment  1-3 hours 5 25 1.37 1.00-2.00

             after oxytocin treatment  3-7 hours 6 30 5.08 3.36-5.15

             after oxytocin treatment  > 7 hours 3 15 9.33 8.23-10.50

                 Total 20 100 21.50
*The farrowing time /interval follow the parturition induction by prostaglandin F 2 alpha at day 113 of 
gestation and then following by administrated by oxytocin at 20 hours following the prostaglandin F 2 alpha in 
primiparous sows
a,bWithin columns, values with different superscripts are significantly different at P<0.05.
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ผลของการเหน่ียวน�าการคลอดต่อประสิทธิภาพของระบบสืบพนัธ์ุ

 แม่สุกรในกลุ่มควบคุมมีระยะเวลาอุม้ทอ้งเฉล่ีย 115±0.28 วนั ซ่ึงมากกว่ากลุ่มฮอร์โมน 

(P<0.05) ท่ีมีระยะอุม้ทอ้งเฉล่ีย 113.90±0.06 วนั ซ่ึงตามปกติสุกรจะมีระยะอุม้ทอ้งเฉล่ีย 114 วนั แต่

ส�าหรับสุกรสาวมีความแปรปรวนของช่วงห่างของระยะเวลาของการอุม้ทอ้งมากโดยพบวา่แม่สุกร

สามารถคลอดลกูไดต้ั้งแต่วนัท่ี 112 ของการอุม้ทอ้งจนถึงวนัท่ี 117 (Figure 2) จากการเกบ็ขอ้มูลพบ

วา่ขนาดครอกของแม่สุกรในกลุ่มควบคุมมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดครอกของกลุ่มฮอร์โมน (P<0.05) 

โดยมีขนาดครอกเฉล่ีย 13.35±0.60 ตวั และ11.80±0.50 ตวั ตามล�าดบั จากการทดลองพบวา่ลกูสุกร

ตายแรกคลอดในกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ีย 0.35±0.15 ตวั  ซ่ึงมีค่าสูงกวา่จ�านวนลูกสุกรตายแรกคลอด

ในกลุ่มฮอร์โมน ซ่ึงมีจ�านวนเฉล่ีย 0.05±0.05 ตวั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05)  

ส่วนจ�านวนลูกตายในทอ้ง และจ�านวนมมัม่ีของแม่สุกรทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติ (P>0.05) นอกจากน้ียงัพบวา่จ�านวนลกูมีชีวติแรกคลอดในกลุ่มควบคุมคือ 12.25±0.45 

ตวั มีจ�านวนมากกวา่จ�านวนลกูมีชีวติแรกคลอดในกลุ่มฮอร์โมน ซ่ึงมีค่า 11.10±0.43 ตวั มีความแตก

Figure 2. The Distribution of Gestation Day among the Primiparous Sows Belong to Control 

Group (blank bracket) and the Inducing Parturition Group (back bracket)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

112 113 114 115 116 117

Control

Inducing Parturition

N
um

be
r o

f p
rim

ip
ar

ou
s s

ow

Day of Gestation



วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 205

ต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) ผลการทดลองช้ีวา่การเหน่ียวน�าการคลอดโดยใชฮ้อร์โมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัฮอร์โมนออกซิโตซิน ไม่มีผลท�าใหน้�้ าหนกัตวัของลกูสุกร

แรกคลอดในสองกลุ่มแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และน�้าหนกัลูกสุกรเม่ือหยา่นมในวนัท่ี 23 ไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P>0.05) (Table 2) 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่สุกรสาวในกลุ่มควบคุมมีระยะเป็นสดัหลงัหยา่นมนานกวา่กลุ่ม

ฮอร์โมน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P>0.05) พบวา่แม่สุกรในกลุ่มควบคุมจะมี

ค่าเฉล่ียของวนักลบัสดัหลงัคลอดลกูอยู ่6.5±1.31 วนั และกลุ่มฮอร์โมนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.45±0.21 วนั 

พบวา่กลุ่มควบคุมมีแม่สุกรท่ีมีระยะเป็นสดัหลงัหยา่นมนานถึง 29 วนั ในขณะท่ีกลุ่มฮอร์โมนมีระยะ

เป็นสดัหลงัหยา่นมนานท่ีสุด 6 วนั เม่ือคิดเป็นร้อยละแลว้พบวา่กลุ่มควบคุมแสดงการเป็นสดัภายใน 

4 วนัหลงัหยา่นมจ�านวน 7 ตวั คิดเป็นร้อยละ 35 เป็นสดัภายใน 5-7 วนั จ�านวน 11 ตวั คิดเป็นร้อยละ 

55 และแสดงอาการเป็นสดัหลงัจากหยา่นมไปแลว้มากกวา่ 7 วนั จ�านวน 2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 10 

ส�าหรับในกลุ่มท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอดนั้น มีแม่สุกรเป็นสดัหลงัหยา่นมภายใน 4 วนั จ�านวน 12 ตวั 

Table 2. Effect of the Using Prostaglandin F 2 Alpha and Oxytocin  to Induce the Parturition on 

the Reproduction Performance in Primiparous Sows

Parameter Control Inducing Parturition 

Gestation length (day) 115.05±0.28a 113.90±0.06b

Total born (piglet) 13.35±0.60a 11.80±0.50b

         Born alive (piglet) 12.25±0.45a 11.10±0.43b

         Stillborn (piglet) 0.35± 0.15a 0.05 ±0.05b

         Born death (piglet) 0.45±0.20a 0.30±0.15a

         Mummy (piglet) 0.30±0.13a 0.35±0.17a

         Born weight (kg.) 1.37±0.06a 1.30±0.06a

         Weaning weight (kg.) 6.61 ±0.16a 6.49±0.17a

Lactating length (day) 23.25± 0.20a 23.45±0.16a

Return to estrus after weaning (day) 6.50± 1.31a 4.45±0.21a

          % Return to estrus in 1-4 day 35 b(7 sow) 60a (12 sow)

          % Return to estrus in 5-7 day 55 a(11 sow) 40 b(8 sow)

          % Return to estrus > 7 day 10a (2 sow) 0b (0 sow)

a,bWithin rows, values with different superscripts are significantly different at P<0.05.
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คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นสดัภายใน 5-7 วนั จ�านวน 8 ตวั คิดเป็นร้อยละ 40 โดยเป็นกลุ่มท่ีแม่สุกร

แสดงอาการเป็นสดัหลงัหยา่นมภายใน 7 วนัทุกตวั (Table 2)

ผลของการเหน่ียวน�าการคลอดต่อการเกดิกลุ่มอาการไข้นมหลงัคลอด (MMA)

 ผลการทดลองพบแม่สุกรในกลุ่มควบคุมเกิดอาการมดลกูอกัเสบจ�านวน 8 ตวั คิดเป็นร้อยละ 

40 โดยมีอาการหนองไหลจากปากช่องคลอด ไม่พบอาการเตา้นมอกัเสบ ส่วนในแม่สุกรกลุ่มท่ีถูก

เหน่ียวน�าการคลอดลูกดว้ยฮอร์โมนพบวา่ เกิดอาการมดลกูอกัเสบจ�านวน 6 ตวั คิดเป็นร้อยละ 30 โดย

มีอาการหนองไหลออกจากปากช่องคลอด และไม่พบอาการเตา้นมอกัเสบ (Table 3)

วิจารณ์

 การใชฮ้อร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัฮอร์โมนออกซิโตซิน ถกูน�ามาใชใ้น

การเหน่ียวน�าการคลอดในสุกรเพือ่ช่วยการจดัการแม่สุกรและลกูสุกรหลงัคลอดมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  [7] โดยเฉพาะช่วยให้การฝากเล้ียงลูกสุกร และลูกสุกรท่ีเกิดมีน�้ านมจากแม่ท่ีคลอดในระยะ

เดียวกนัได ้การไม่มีน�้านมใหล้กูสุกรแรกคลอดเป็นปัญหาท่ีพบไดเ้สมอในแม่สุกรสาวซ่ึงมกัมีปัญหา

ความเครียดในการคลอดลกูคร้ังแรก และมีผลต่อระยะเวลากลบัมาเป็นสดัหลงัหยา่ยมนานข้ึนกวา่ 7 

วนั หรือไม่กลบัมาเป็นสดัเลย [8] ดงันั้นการใชก้ารจดัการในการเหน่ียวน�าการคลอดลูกจึงถูกน�ามา

ใชเ้พือ่เป็นเคร่ืองมือในการจดัการฟาร์มและช่วยลดปัญหาดงักล่าว ในการทดลองน้ีมีการใชฮ้อร์โมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัฮอร์โมนออกซิโตซิน ฉีดเขา้กลา้มเน้ือในแม่สุกรสาวท่ีตั้ง

ทอ้ง 113 วนั เปรียบเทียบกบัแม่สุกรท่ีคลอดตามธรรมชาติ พบวา่แม่สุกรสาวท่ีไดรั้บฮอร์โมนเหน่ียว

Table 3. Effect of the Using Prostaglandin F 2 Alpha and Oxytocin to Induce the Parturition on 

the Incidence of Mastitis Metritis Agalactia in Primiparous Sows during the Lactating Period

Parameter Control (n=20) Inducing Parturition (n=20)

No. of sows percentage No. of sows percentage

Vaginal dischargea 8 40 6 30

Mastitis 0 0 0 0

Agalactia 0 0 0 0

Lameness 0 0 0 0

Fever 0 0 0 0
aProportion of sows with vaginal discharge did not differ significantly between control group and inducing 

parturition group (P=0.507, Chi-square test).  
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น�าการคลอดจะคลอดลกูตวัแรกภายในเวลาเฉล่ีย 21.05 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บฮอร์โมน  ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่การเหน่ียวน�าการคลอดโดยใชฮ้อร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า ร่วมกบัฮอร์โมนออก

ซิโตซิน สามารถกระท�าได ้ และเป็นผลดีต่อการก�าหนดวนัคลอดไดอ้ย่างแน่นอนซ่ึงจะช่วยให้

เกษตรกรสามารถวางแผนการคลอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท�าใหแ้ม่สุกรและลกูสุกรไดรั้บการดูและ

ยงัช่วยลดปัญหาของระบบสืบพนัธ์ุหลงัการคลอดได ้ ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า มี

คุณสมบติัท�าให้ระดบัของโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดลดลงซ่ึงมีผลจากการเส่ือมสะลายของ 

คอร์ปัส ลเูตียม [7-9] อยา่งไรกต็ามการเส่ือมสะลายของ คอร์ปัส ลเูตียม (luteolysis) อาจไม่สมบูรณ์

ท�าใหป้ริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดยงัคงคา้งอยู ่ ทั้งน้ีมกัพบปัญหาดงักล่าวในแม่

สุกรสาวทอ้งแรก ในการทดลองน้ีพบวา่มีแม่สุกรคลอดก่อนท่ีจะฉีดฮอร์โมนออกซิโตซิน จ�านวน

ร้อยละ 30 ซ่ึงมีระยะเวลาคลอดลกูเฉล่ีย 14.52 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บ ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ 

ทู อลัฟ่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มีแม่สุกรสาวร้อยละ 30 ซ่ึงมี คอร์ปัส ลูเตียมท่ีตอบสนองต่อ ฮอร์โมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟ่า เกิดการเส่ือมสะลายลงของ คอร์ปัส ลูเตียมและท�าใหเ้กิดการคลอด

ลกูได ้[7]  จากผลการทดลองพบวา่หลงัจากท่ีแม่สุกรไดรั้บฮอร์โมนออกซิโตซิน แม่สุกรร้อยละ 55 

คลอดลกูภายใน 7 ชัว่โมง และมีแม่สุกรร้อยละ 15 คลอดลูกภายใน 9.33 ชัว่โมง จากผลดงักล่าวท�าให้

สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก�าหนดเวลาคลอดของสุกรในฝงูไดแ้ม่นย �าข้ึน และสามารถจดัการให้

สุกรคลอดลกูในระหวา่งท่ีมีคนดูแลเช่นในช่วงเวลากลางวนัได ้ ซ่ึงต่างจากสุกรท่ีคลอดตามธรรมชาติ

ซ่ึงมกัจะคลอดลกูในเวลากลางคืนถึงร้อยละ 70 [10] การคลอดลกูท่ีอยูใ่นระยะเวลาท่ีมีคนคอยดูแล

อยา่งใกลชิ้ดน้ีจะสามารถจดัการการคลอดไดแ้ละลดอตัราการตายแรกคลอดของลกูสุกร และสามารถ

ลดปัญหาเร่ืองระบบสืบพนัธ์ุหลงัจากหยา่นมได ้[11]  จากการทดลองพบวา่ขนาดครอก (Litter size) 

ของแม่สุกรในกลุ่มควบคุมมีขนาดใหญ่กวา่แม่สุกรในกลุ่มฮอร์โมน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการสุ่มแม่สุกร

เขา้สู่การทดลองในกลุ่มควบคุมมีแม่สุกรท่ีมีจ�านวนลูกมากอยู่ในกลุ่มเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงผลการ

ทดลองของนักวิจัยกลุ่มอ่ืนระบุว่าการเหน่ียวน�าการคลอดลูกนั้ นไม่ท�าให้ขนาดของลูกสุกร

เปล่ียนแปลงได ้ [4] เน่ืองจากขนาดของลูกสุกรต่อครอกนั้นมีปัจจยัเร่ืองพนัธ์ุและการจดัการตั้งแต่

ผสมจนถึงก่อนคลอด จากการทดลองพบวา่สุกรตายแรกคลอดในกลุ่มควบคุมมีจ�านวนมากกวา่ท่ีถกู

เหน่ียวน�าการคลอด ทั้งน้ีอาจเพราะวา่การก�าหนดเวลาคลอดลูกไดแ้น่นอนท�าใหผู้ดู้แลสามารถให้

ความช่วยเหลือลูกสุกรในเวลาคลอดไดท้นั และมีการจดัการลูกสุกรหลงัคลอดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่น สามารถช่วยเหลือเม่ือแม่สุกรคลอดยาก จดัการช่วยลูกสุกรท่ีเกิดรกหุม้และช่วยเหลือลูกสุกรท่ี

อ่อนแอไดท้นั และมีรายงานวา่การตายแรกคลอดของลกูสุกรในแม่ท่ีมีการคลอดธรรมชาติสูงกวา่ใน

แม่ท่ีมีการเหน่ียวน�าการคลอด [10, 12] ในการทดลองคร้ังน้ีพบวา่จ�านวนลกูเกิดทั้งหมดในกลุ่มควบคุม

สูงกวา่กลุ่มทดลอง (13.35 ±0.60 ตวั ต่อ 11.80±0.50 ตวัตามล�าดบั) ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถติ อยา่งไรกต็ามจ�านวนลูกเกิดทั้งหมดท่ีแตกต่างกนัน้ีอาจเน่ืองจากปัจจยัของแม่สุกรเอง ซ่ึง
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เม่ือพิจารณาจาดผลการทดลองในนกัวิจยักลุ่มอ่ืนนั้นจะไม่มีความแตกต่างของลูกเกิดทั้งหมดในแม่

สุกรท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอด [4, 10, 12, 13] Catton (1980) รายงานวา่มีจ�านวนลูกท่ีเป็นมมัม่ีจากกลุ่ม

คลอดตามธรรมชาติ ร้อยละ 3.03 และกลุ่มท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอดร้อยละ 3.11 [12, 13] ดงันั้นการ

เพิ่มผลผลิตสุกรโดยการลดความสูญเสียท่ีเกิดจากการตายของลูกสุกรแรกคลอดจึงเป็นแนวทางการ

จดัการท่ีตอ้งน�ามาพิจารณาใชใ้นฟาร์ม

 ในขณะท่ีแม่สุกรเล้ียงลกูอยูน่ั้นแม่สุกรจะไม่แสดงอาการเป็นสดัจนกวา่จะท�าการหยา่นมลกู

ไปแลว้ ในการจดัการฟาร์มมีเป้าหมายใหแ้ม่สุกรหลงัจากหยา่นมแลว้แสดงอาการเป็นสดัและผสม

ติดภายใน 7 วนั แต่มกัพบวา่แม่สุกรทอ้งแรกมกัประสบปัญหาไม่กลบัมาเป็นสดัหลงัจากหยา่นมแลว้

ทั้งน้ีมีสาเหตุหลายประการ เช่น การสูญเสียคะแนนร่างกายในขณะใหน้�้ านมลกู ความเครียดจากการ

คลอดและการเล้ียงลกูคร้ังแรก [14, 15] และปัญหาท่ีพบเสมอคือ การเกิดภาวะเตา้นมอกัเสบ มดลกู

อกัเสบ และน�้านมแหง้ [2] ในระหวา่งเล้ียงนมลูกและยงัส่งผลท�าใหแ้ม่สุกรหลงัจากหยา่นมแลว้ไม่

แสดงอาการเป็นในช่วงเวลาท่ีก�าหนด หรือไม่แสดงอาการเป็นสดัเลย จากการทดลองพบวา่แม่สุกร

กลุ่มท่ีถกูเหน่ียวน�าการคลอดสามารถกลบัมาเป็นสดัภายใน 4.45±21 วนั ในขณะท่ีแมสุ่กรกลุ่มควบคุม

กลบัมาเป็นสดัท่ี 6.5±1.31 วนั และมีแม่สุกรในกลุ่มควบคุมกลบัมาเป็นสดัในวนัท่ี 29 ซ่ึงท�าใหเ้กิด

วนัทอ้งวา่งหรือ non production day; NPD ในแม่สุกรดงักล่าวเพ่ิมมากข้ึน ท�าใหภ้าพรวมของดชันีวดั

ประสิทธิภาพผลผลิตของฟาร์มสุกรลดลง ในการจดัการฟาร์มสุกรตวัช้ีวดัในการวดัประสิทธิภาพการ

ผลิตท่ีส�าคญัคือ จ�านวนวนครอกต่อแม่ต่อปี (litter per sow per year) การท่ีมีแม่สุกรในฝงูมีวนัทอ้ง

วา่งเพิ่มมากข้ึน จะท�าใหจ้�านวนครอกต่อแม่สุกรต่อปีลดลง ซ่ึงกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตโดย

ภาพรวมของฟาร์ม การทดลองน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่แม่สุกรกลุ่มท่ีถูกเหน่ียวน�าการคลอดนั้นสามารถกลบัมา

เป็นสดัหลงัจากหยา่นมไดภ้ายใน 7 วนัทุกตวั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การใชก้ารเหน่ียวน�าการคลอดโดย

เฉพาะในแม่สุกรสาวตั้งทอ้งคร้ังแรกจะช่วยลดปัญหาการกลบัสดัหลงัหยา่นมชา้ในฟาร์มได ้ผลจาก

การทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่การเกิดภาวะหนองไหลเกิดข้ึนในแม่สุกรทั้งในกลุ่มเหน่ียวน�าการคลอด

และกลุ่มควบคุม การเกิดภาวะหนองไหล (vaginal discharge) ระหวา่งแม่ใหน้มลกูมกัเป็นอาการร่วม

กบัอาการอ่ืน เช่น การเกิดเตา้นมอกัเสบ (Mastitis) และการไม่มีน�้ านมใหลู้ก (agalactia) ส่งผลต่อ

สุขภาพของลกูเน่ืองจากไม่มีน�้านม เกิดภาวะอ่อนแอและตายก่อนหยา่นมเพิ่มข้ึน [3] ได ้ปัญหาน้ีมกั

เกิดในแม่สุกรสาวซ่ึงอาจเผชิญกบัภาวะเครียดในการเล้ียงลูกและความเครียดท่ีเกิดจากการคลอดลูก 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การเหน่ียวน�าการคลอดช่วยลดปัญหาการเกิดหนองไหลจากช่องคลอดเม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดเ้หน่ียวน�าใหเ้กิดการคลอด ช้ีใหเ้ห็นวา่การเหน่ียวน�าใหเ้กิดการคลอดลกู

ในแม่สุกรจะช่วยใหก้ารจดัการระบบสืบพนัธ์ุของแม่สุกรดีข้ึนและยงัช่วยใหแ้ม่สุกรสามารถกลบัมา

เป็นสดัแลว้ไดรั้บการผสมพนัธ์ุภายใน 7 วนั ได ้ท�าใหก้ารจดัการฝงูสุกรสาวซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งจดั

ใหมี้การเพิ่มเขา้ไปในฝงูการผลิตสามารถด�าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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