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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 performance of the primiparous sows.
Materials and Methods—Forty primiparous sows with 113 day of gestation were divided randomly 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 gestation. 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 control 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 prostaglandin 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 –toestrus interval reduce the non production day and then maximize the reproductive performance of
sow.
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การเหนี่ยวน�ำการคลอดโดยใช้ ฮอร์ โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ
ทู อัลฟ่ า ชนิดสั งเคราะห์ ร่ วมกับ ฮอร์ โมนออกซิโตซินต่ อ
ประสิ ทธิภาพของระบบสื บพันธุ์ในแม่ สุกรสาว
สุ กญั ญา ลีทองดี1*, อณัญญา สี นอเนตร2, ฉัตรสุ มาลย์ พลแสง1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเหนี่ยวน�ำการคลอดโดยใช้ฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ชนิดสังเคราะห์ ร่ วมกับฮอร์โมนออกซิโตซิน เพือ่ ก�ำหนดเวลาคลอด
ได้ชดั เจน และศึกษาผลการเหนี่ยวน�ำการคลอดต่อระยะหย่านมถึงเป็ นสัด
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ แม่สุกรสาวตั้งท้องครั้งแรกอายุการตั้งท้อง 113 วัน จ�ำนวน 40 ตัว ถูกแบ่ง
เป็ น 2 กลุ่ม โดยวิธีสุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว เป็ นกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 20 ตัว และกลุ่มที่ได้รับการเหนี่ยวน�ำ
การคลอดจ�ำนวน 20 ตัว แม่สุกรในกลุ่มเหนี่ยวน�ำการคลอดได้รับการฉี ดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน
เอฟ ทู อัลฟ่ า ชนิดสังเคราะห์ขนาด 175 ไมโครกรัม เข้ากล้ามเนื้ อในวันที่อายุการตั้งท้อง 113 วัน หลัง
จากนั้น 20 ชัว่ โมง ได้รับการฉี ดฮอร์โมนออกซิ โตซิ น ขนาด 20 IU โดยท�ำการเปรี ยบเทียบตัวชี้วดั
ต่าง ๆ ระหว่างการคลอด และหลังการคลอดเปรี ยบเทียบกันในกลุ่มควบคุมและกลุ่มเหนี่ยวน�ำการ
คลอด
ผลการศึกษา แม่สุกรในกลุ่มที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอดมีระยะอุม้ ท้องเฉลี่ย 113.90 ± 0.06 วัน มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีระยะอุม้ ท้องเฉลี่ย
115±0.28 วัน ในกลุม่ ที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอดพบว่าแม่สุกรคลอดก่อนที่จะได้รับการฉีดฮอร์โมนออก
ซิ โตซิ น จ�ำนวน 6 ตัว (30%) ระยะเวลาคลอดเฉลี่ยหลังจากฉี ดฮอร์ โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู
อัลฟ่ า 14.52 ชัว่ โมง และคลอดหลังจากได้รับฮอร์โมนออกซิ โตซิ น จ�ำนวน 14 ตัว (70%) ระยะเวลา
เฉลี่ย 21.50 ชัว่ โมง ลูกแรกคลอดมีชีวติ อัตราการตายแรกคลอด น�้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ย และน�้ำหนัก
หย่านมเฉลี่ยของลูกสุกรของทั้งสองกลุม่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แม่สุกรกลุม่ ควบคุม
จะมีระยะหย่านมถึงเป็ นสัดนานกว่ากลุ่มที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอด คือ 6.50±1.31 วัน และ 4.45 ±0.21
วัน ตามล�ำดับ
ข้ อสรุ ป การเหนี่ยวน�ำการคลอดในแม่สุกรสาวโดยใช้ ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน ชนิดสังเคราะห์
ร่ วมกับฮอร์โมนออกซิโตซิน สามารถเหนี่ยวน�ำการคลอดในแม่สุกรได้และแม่สุกรส่วนใหญ่จะคลอด
ลูกหลังจากได้รับฮอร์โมนออกซิโตซิน ซึ่งท�ำให้การก�ำหนดระยะเวลาคลอดในแม่สุกรท�ำได้แม่นย�ำ
ขึ้น และการเหนี่ยวน�ำการคลอดส่ งผลให้แม่สุกรกลับมาเป็ นสัดหลังหย่านมภายใน 7 วัน ซึ่ งจะท�ำให้
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การจัดการระบบสื บพันธ์และการผสมพันธุ์แม่สุกรสามารถท�ำได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดจ�ำนวนวัน
ที่ไม่ให้ผลผลิตได้
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(2):198-209.		
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บทนำ�
ในช่วงเวลาที่แม่สุกรคลอดลูกควรที่จะมีการดูแลเพือ่ ให้การช่วยเหลือขณะคลอด เพราะถือว่า
การคลอดเป็ นนาทีวกิ ฤต และเป็ นขบวนการที่ซบั ซ้อน มีกลไกทางด้านสรี รวิทยา ของฮอร์โมน การ
เปลี่ยนแปลงของร่ างกายเกิดขึ้นอย่างซับซ้อนจนขบวนการคลอดสิ้ นสุ ด โอกาสที่ลูกตายขณะคลอด
มีมากโดยสาเหตุการตายที่พบได้เสมอคือ การถูกแม่ทบั สายสะดือพันคอ หรื อรกหุ ม้ ท�ำให้ลูกตาย
ระยะเวลาคลอดลูกแต่ละตัวที่ใช้เวลายาวนานเกินไปก็ทำ� ให้ลูกตายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าผูเ้ ลี้ยงมี
โอกาสอยูใ่ กล้ชิดแม่สุกรในขณะคลอด หรื ออยูช่ ่วยคลอดก็จะช่วยลดหรื อป้ องกันการสูญเสี ยลูกสุ กร
ได้ [1]
ปั จจุบนั ฟาร์ มเลี้ยงสุ กรขนาดใหญ่หลายแห่ งประสบปั ญหาทางด้านการจัดการ ทั้งในด้าน
การวางแผนงานภายในฟาร์ม การจัดตารางการใช้แรงงานของคนงาน การท�ำวัคซีนหรื อการใช้ยาต่าง
ๆ ในแม่สุกรและลูกสุ กร ตลอดจนการดูลกู สุ กรแรกคลอด หรื อช่วยเหลือลูกสุ กรที่อ่อนแอในกรณี ที่
แม่สุกรอ่อนเพลียจากการคลอดลูกที่มากเกินไป โดยปั ญหาการคลอดลูกมักเกิดในสุ กรสาวมากกว่า
แม่สุกรนาง ซึ่งอาจเกิดจากแม่สุกรมีความเครี ยดในการคลอดมากกว่า เนื่องจากการหลัง่ ของฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า (PGF 2 alpha) และฮอร์โมนรี แลกซิ น (relaxin) ระดับที่ต่ำ� กว่าปกติ
ส่ งผลให้มีระยะการขับรกที่ยาวนานขึ้น ท�ำให้เกิดปั ญหาเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบ และนมแห้ง ซึ่ ง
เรี ยกว่า Mastitis Metritis and Agalactia หรื อ MMA [2, 3] นอกจากนี้ยงั ท�ำให้เกิดหนองไหล และ
เป็ นสัดหลังหย่านมช้า ท�ำให้ประสิ ทธิภาพการผลิตต�่ำต้องคัดทิ้งสู ง [3]
การคลอดของสุ กรจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่วา่ จะคลอดช่วงกลางวันหรื อ
กลางคืน ซึ่งส่ วนใหญ่ร้อยละ 60-70 จะคลอดช่วงกลางคืน ซึ่งท�ำให้ลำ� บากในการจัดการลูกสุกรหลังค
ลอด [4] ดังนั้นการเหนี่ยวน�ำการคลอดจึงเป็ นการช่วยให้สามารถที่จะก�ำหนดวันเวลาที่จะคลอดลูก
ของแม่สุกรได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเหนี่ยวน�ำให้คลอดพร้อมกันหลาย ๆ ตัว และยังสามารถแบ่งลูก
ไปฝากให้แม่ที่มีลกู จ�ำนวนน้อยกว่าเลี้ยงได้ เนื่องจากอายุลกู และเวลาคลอดลูกใกล้เคียงกัน นอกจาก
นี้ยงั สามารถเลี้ยงลูกสุ กรเป็ นรุ่ น ๆ ที่มีขนาดเท่า ๆ กันและหย่านมพร้อม ๆ กันได้ ง่ายต่อการจัดการ

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

201

ในชุดผสม ลดปัญหาการสูญเสี ยในระหว่างการคลอดลูกได้ การเหนี่ยวน�ำการคลอดลูกนั้นสามารถ
กระท�ำได้ได้โดยใช้ฮอร์ โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับการใช้ฮอร์ โมนออกซิ โตซิ น
(Oxytocin) [1, 5, 6] ทั้งนี้การใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเพียงตัวเดียวยังไม่สามารถก�ำหนดชัว่ โมง
การคลอดที่แคบลงได้ การใช้ฮอร์โมนออกซิโตซินร่ วมด้วยจะท�ำให้การก�ำหนดระยะคลอดได้ชดั ขึ้น
ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการเหนี่ ยวน�ำการคลอดลูกในแม่สุกรสาวโดยการใช้
ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับฮอร์โมนออกซิ โตซิ น ต่ออัตราการตายของลูกสุ กร
แรกคลอดในแม่สุกรสาวที่ถกู เหนี่ยวน�ำให้คลอดลูก การกลับมาเป็ นสัดหลังหย่านมและการเกิดภาวะ
MMA หลังคลอดลูก ซึ่งจะได้ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการแม่สุกรในระยะคลอดลูกในฟาร์มสุ กรได้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การจัดการสัตว์ ทดลอง
การทดลองใช้แม่สุกรสาวลูกผสมสองสายพันธุ์แลนเรชและลาร์จไวท์ต้ งั ท้องครั้งแรกมีอายุ
การตั้งท้อง 113 วัน แม่สุกรสาวถูกเลี้ยงในฟาร์มสุ กรของเอกชนที่มีการจัดการอย่างถูกสุ ขลักษณะใน
โรงเรื อนระบบเปิ ด จ�ำนวน 40 ตัว แม่สุกรมีสุขภาพแข็งแรง มีคะแนนร่ างกายประมาณ 3.5 โดยประเมิน
จากการใช้สายตาและการใช้มือคล�ำ แม่สุกรถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว ซ�้ำละ 1 ตัว แม่
สุ กรถูกจัดเข้ากลุ่มทดลองโดยวิธีการสุ่ ม การทดลองแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม คือ แม่สุกรที่
ปล่อยให้คลอดตามปกติ กลุ่มฮอร์ โมน คือ แม่สุกรที่ได้รับการเหนี่ยวน�ำการคลอดโดยใช้ฮอร์ โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า และ ฮอร์โมนออกซิ โตซิ น ในกรณี ที่แม่สุกรขาเจ็บ ป่ วยเป็ นไข้และ
มีอาการเต้านมอักเสบก่อนคลอด หรื อแม่สุกรซึ่ งคลอดก่อนวันที่ 113 จะถูกคัดออกจากการทดลอง
แม่สุกรได้รับอาหารวันละ 2 ครั้งโดยปริ มาณอาหารสัมพันธ์กบั คะแนนร่ างกาย และได้รับน�้ำดื่มตาม
ต้องการ (ad libitum) ทุกวันเวลา 14.00 น. แม่สุกรทุกตัวจะได้รับการอาบน�้ำเพื่อให้รู้สึกสบายตัวและ
เป็ นการคลายความร้อน ทั้งนี้การทดลองได้รับอนุญาตตามระเบียบด้านจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การใช้สตั ว์เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการเหนี่ยวน�ำการคลอดลูก
แม่สุกรสาวในกลุ่มทดลองได้รับการบริ หารฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินชนิดสังเคราะห์สาร
ออกฤทธิ์คือ cloprostenol (Plannate®, Schering-Plough Animal Health, USA) โดยการฉี ดเข้ากล้าม
เนื้อที่คอในวันที่ 113 ของการตั้งท้อง ปริ มาณ 175 ไมโครกรัมต่อตัว หลังจากนั้น 20 ชัว่ โมง ได้รับ
การฉี ดฮอร์โมนออกซิโตซิน ปริ มาณ 20 หน่วยสากล (IU) ต่อตัว รายละเอียดการบริ หารฮอร์โมนดัง
แสดงใน Figure 1
การวัดผลการทดลอง
ลูกสุกรทีค่ ลอดจากแม่สุกรเหล่านี้ได้รบั การเช็ดตัวให้แห้งทันทีหลังจากตัดสายสะดือ ท�ำความ
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Figure 1. The Parturition Induction Program Using the Synthetic Prostaglandin F 2alpha
Analogue and Oxytoxin
Group 1: Control
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23hr
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7
day

day

Group 2: Induction of Parturition
Oxytocin
20hr
PGF 2 alpha
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7hr
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Return to estrus

สะอาดเช็ดเมือกที่ผวิ หนังเพื่อกระตุน้ การหายใจ บันทึกน�้ำหนักลูกสุ กรมีชีวติ แรกคลอด เพศ จ�ำนวน
ลูกตายแรกคลอด และสาเหตุการตาย ในวันที่ 2 หลังคลอดลูกสุ กรจะได้รับการฉี ดสารละลายธาตุ
เหล็ก ขนาด 200 มก./ตัว เข้ากล้ามเนื้อที่คอ ท�ำการตัดเขี้ยว ตัดหาง ท�ำเบอร์หู ท�ำการบันทึกช่วงห่าง
ของการฉี ดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า และฮฮร์โมนออกซิ โตซิ น จนถึงการคลอดลูก
ตัวแรกของแม่สุกรแต่ละตัว และบันทึกช่วงห่างของการคลอดลูกแต่ละตัว ล้างปากช่องคลอด (vulva)
หลังจากแม่สุกรขับรกออกมาจนหมด ช่วงเลี้ยงน�้ำนมลูก สังเกตกลุ่มอาการ MMA หนองไหล การ
เป็ นไข้ในแม่สุกร และการกินอาหารของแม่สุกรหลังคลอดลูกจนถึงหย่านม หลังหย่านมชัง่ น�้ำหนัก
ลูกสุ กรแต่ละตัว สังเกตกลุ่มอาการ MMA และหนองไหลในแม่สุกร และบันทึกระยะเวลาเป็ นสัด
หลังหย่านมของแม่สุกร
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลการคลอดน�ำเสนอในรู ปแบบค่าเฉลี่ย±ค่าต�่ำสุ ดและสู งสุ ด (Mean±range) ส่ วนข้อมูล
ประสิ ทธิภาพระบบสื บพันธุ์นำ� เสนอในรู ปแบบค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) จากนั้น
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Student’s t-Test ส่ วนค่าสัดส่ วนปรี ยบเทียบความแตกต่าง
โดยใช้วธิ ี Chi-squre test โดยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป SPSS version 15
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ผลการศึกษา
ระยะเวลาจากการฉีดฮอร์ โมนถึงคลอด
จากการทดลองท�ำการเหนี่ยวน�ำการคลอดโดยฉี ดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า
ให้แก่แม่สุกรที่ต้ งั ท้อง 113 วัน และหลังจากนั้น 20 ชัว่ โมง ท�ำการฉี ดฮอร์โมนออกซิ โตซิ น เพื่อให้
แม่สุกรคลอดลูกภายในอีก 3 ชัว่ โมง จ�ำนวน 20 ตัว พบว่าแม่สุกรจะมีระยะเวลาจากการฉี ดฮอร์โมน
จนถึงคลอดลูกตัวแรกเฉลี่ย 21.50 ± 1.00-10.50 ชัว่ โมง และมีแม่สุกรที่คลอดลูกก่อนฉี ดฮอร์ โมน
ออกซิโตซิน จ�ำนวน 6 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสุ กรในกลุ่มทดลอง โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยนับ
จากการฉี ด ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า จนถึงเวลาคลอดลูก 14.52 ± 11.00-18.45 ชัว่ โมง
แม่สุกรคลอดเร็ วที่สุดที่ 11 ชัว่ โมงและช้าที่สุดที่ 18.45 ชัว่ โมง โดยยังอยูใ่ นระยะก่อนฉี ดฮอร์โมน
ออกซิ โตซิ น แม่สุกรที่คลอดหลังจากฉี ดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับฮอร์โมน
ออกซิ โตซิ น ภายใน 3 ชัว่ โมง จ�ำนวน 5 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 25 โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยถึงคลอดเท่ากับ
1.37 ± 1.00-2.00 ชัว่ โมง แม่สุกรที่มีการคลอดหลังฉี ด ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วม
กับฮอร์โมน ออกซิโตซิน ภายใน 3-7 ชัว่ โมง มีจำ� นวน 6 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 30 โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย
ถึงคลอดเท่ากับ 5.08 ± 3.36-5.15 ชัว่ โมง และมีแม่สุกรที่มีการคลอดหลังฉีดฮอร์โมนแล้ว นานมากกว่า
7 ชัว่ โมง จ�ำนวน 3 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 15 และมีระยะเวลาเฉลี่ยถึงคลอดเท่ากับ 9.33 ± 8.23-10.50
ชัว่ โมง (Table 1)

Table 1. The Parturition Period in Primiparous Sows*
Parturition period

Farrowing before oxytocin treatment
Farrowing after oxytocin treatment
after oxytocin treatment 1-3 hours
after oxytocin treatment 3-7 hours
after oxytocin treatment > 7 hours
Total
*

No.
of sows
6
14
5
6
3
20

Percentage
(%)
30b
70a
25
30
15
100

Mean
(hour)
14.52

Range
(Min-max)
11.00-18.45

1.37
5.08
9.33

1.00-2.00
3.36-5.15
8.23-10.50

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,b
Within columns, values with different superscripts are significantly different at P<0.05.
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ผลของการเหนี่ยวน�ำการคลอดต่ อประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์
แม่สุกรในกลุ่มควบคุมมีระยะเวลาอุม้ ท้องเฉลี่ย 115±0.28 วัน ซึ่ งมากกว่ากลุ่มฮอร์ โมน
(P<0.05) ที่มีระยะอุม้ ท้องเฉลี่ย 113.90±0.06 วัน ซึ่ งตามปกติสุกรจะมีระยะอุม้ ท้องเฉลี่ย 114 วัน แต่
ส�ำหรับสุ กรสาวมีความแปรปรวนของช่วงห่างของระยะเวลาของการอุม้ ท้องมากโดยพบว่าแม่สุกร
สามารถคลอดลูกได้ต้ งั แต่วนั ที่ 112 ของการอุม้ ท้องจนถึงวันที่ 117 (Figure 2) จากการเก็บข้อมูลพบ
ว่าขนาดครอกของแม่สุกรในกลุ่มควบคุมมีขนาดใหญ่กว่าขนาดครอกของกลุ่มฮอร์ โมน (P<0.05)
โดยมีขนาดครอกเฉลี่ย 13.35±0.60 ตัว และ11.80±0.50 ตัว ตามล�ำดับ จากการทดลองพบว่าลูกสุ กร
ตายแรกคลอดในกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย 0.35±0.15 ตัว ซึ่ งมีค่าสู งกว่าจ�ำนวนลูกสุ กรตายแรกคลอด
ในกลุม่ ฮอร์โมน ซึ่งมีจำ� นวนเฉลี่ย 0.05±0.05 ตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ส่ วนจ�ำนวนลูกตายในท้อง และจ�ำนวนมัมมี่ของแม่สุกรทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ยงั พบว่าจ�ำนวนลูกมีชีวติ แรกคลอดในกลุม่ ควบคุมคือ 12.25±0.45
ตัว มีจำ� นวนมากกว่าจ�ำนวนลูกมีชีวติ แรกคลอดในกลุ่มฮอร์โมน ซึ่ งมีค่า 11.10±0.43 ตัว 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)
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ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการทดลองชี้วา่ การเหนี่ยวน�ำการคลอดโดยใช้ฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับฮอร์โมนออกซิ โตซิ น ไม่มีผลท�ำให้น้ ำ� หนักตัวของลูกสุ กร
แรกคลอดในสองกลุ่มแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และน�้ำหนักลูกสุ กรเมื่อหย่านมในวันที่ 23 ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 2)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าสุกรสาวในกลุม่ ควบคุมมีระยะเป็ นสัดหลังหย่านมนานกว่ากลุม่
ฮอร์โมน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) พบว่าแม่สุกรในกลุ่มควบคุมจะมี
ค่าเฉลี่ยของวันกลับสัดหลังคลอดลูกอยู่ 6.5±1.31 วัน และกลุ่มฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.45±0.21 วัน
พบว่ากลุ่มควบคุมมีแม่สุกรที่มีระยะเป็ นสัดหลังหย่านมนานถึง 29 วัน ในขณะที่กลุ่มฮอร์โมนมีระยะ
เป็ นสัดหลังหย่านมนานที่สุด 6 วัน เมื่อคิดเป็ นร้อยละแล้วพบว่ากลุ่มควบคุมแสดงการเป็ นสัดภายใน
4 วันหลังหย่านมจ�ำนวน 7 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 35 เป็ นสัดภายใน 5-7 วัน จ�ำนวน 11 ตัว คิดเป็ นร้อยละ
55 และแสดงอาการเป็ นสัดหลังจากหย่านมไปแล้วมากกว่า 7 วัน จ�ำนวน 2 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 10
ส�ำหรับในกลุ่มที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอดนั้น มีแม่สุกรเป็ นสัดหลังหย่านมภายใน 4 วัน จ�ำนวน 12 ตัว

Table 2. Effect of the Using Prostaglandin F 2 Alpha and Oxytocin to Induce the Parturition on
the Reproduction Performance in Primiparous Sows
Parameter
Gestation length (day)
Total born (piglet)
Born alive (piglet)
Stillborn (piglet)
Born death (piglet)
Mummy (piglet)
Born weight (kg.)
Weaning weight (kg.)
Lactating length (day)
Return to estrus after weaning (day)
% Return to estrus in 1-4 day

Control
Inducing Parturition
a
115.05±0.28
113.90±0.06b
13.35±0.60a
11.80±0.50b
12.25±0.45a
11.10±0.43b
0.35± 0.15a
0.05 ±0.05b
0.45±0.20a
0.30±0.15a
0.30±0.13a
0.35±0.17a
1.37±0.06a
1.30±0.06a
6.61 ±0.16a
6.49±0.17a
23.25± 0.20a
23.45±0.16a
6.50± 1.31a
4.45±0.21a
35 b(7 sow)
60a (12 sow)
55 a(11 sow)
40 b(8 sow)
% Return to estrus in 5-7 day
10a (2 sow)
0b (0 sow)
% Return to estrus > 7 day
a,b
Within rows, values with different superscripts are significantly different at P<0.05.
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คิดเป็ นร้อยละ 60 และเป็ นสัดภายใน 5-7 วัน จ�ำนวน 8 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 40 โดยเป็ นกลุ่มที่แม่สุกร
แสดงอาการเป็ นสัดหลังหย่านมภายใน 7 วันทุกตัว (Table 2)
ผลของการเหนี่ยวน�ำการคลอดต่ อการเกิดกลุ่มอาการไข้ นมหลังคลอด (MMA)
ผลการทดลองพบแม่สุกรในกลุ่มควบคุมเกิดอาการมดลูกอักเสบจ�ำนวน 8 ตัว คิดเป็ นร้อยละ
40 โดยมีอาการหนองไหลจากปากช่องคลอด ไม่พบอาการเต้านมอักเสบ ส่ วนในแม่สุกรกลุ่มที่ถูก
เหนี่ยวน�ำการคลอดลูกด้วยฮอร์โมนพบว่า เกิดอาการมดลูกอักเสบจ�ำนวน 6 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 30 โดย
มีอาการหนองไหลออกจากปากช่องคลอด และไม่พบอาการเต้านมอักเสบ (Table 3)

วิจารณ์
การใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับฮอร์โมนออกซิโตซิน ถูกน�ำมาใช้ใน
การเหนี่ยวน�ำการคลอดในสุ กรเพือ่ ช่วยการจัดการแม่สุกรและลูกสุ กรหลังคลอดมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น [7] โดยเฉพาะช่วยให้การฝากเลี้ยงลูกสุ กร และลูกสุ กรที่เกิดมีน้ ำ� นมจากแม่ที่คลอดในระยะ
เดียวกันได้ การไม่มีน้ ำ� นมให้ลกู สุ กรแรกคลอดเป็ นปัญหาที่พบได้เสมอในแม่สุกรสาวซึ่งมักมีปัญหา
ความเครี ยดในการคลอดลูกครั้งแรก และมีผลต่อระยะเวลากลับมาเป็ นสัดหลังหย่ายมนานขึ้นกว่า 7
วัน หรื อไม่กลับมาเป็ นสัดเลย [8] ดังนั้นการใช้การจัดการในการเหนี่ยวน�ำการคลอดลูกจึงถูกน�ำมา
ใช้เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการฟาร์มและช่วยลดปัญหาดังกล่าว ในการทดลองนี้มีการใช้ฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับฮอร์โมนออกซิ โตซิ น ฉี ดเข้ากล้ามเนื้อในแม่สุกรสาวที่ต้ งั
ท้อง 113 วัน เปรี ยบเทียบกับแม่สุกรที่คลอดตามธรรมชาติ พบว่าแม่สุกรสาวที่ได้รับฮอร์โมนเหนี่ยว

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
a
Proportion 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�ำการคลอดจะคลอดลูกตัวแรกภายในเวลาเฉลี่ย 21.05 ชัว่ โมงหลังจากได้รับฮอร์โมน ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าการเหนี่ยวน�ำการคลอดโดยใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า ร่ วมกับฮอร์โมนออก
ซิ โตซิ น สามารถกระท�ำได้ และเป็ นผลดี ต่อการก�ำหนดวันคลอดได้อย่างแน่ นอนซึ่ งจะช่ วยให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการคลอดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ท�ำให้แม่สุกรและลูกสุกรได้รับการดูและ
ยังช่วยลดปั ญหาของระบบสื บพันธุ์หลังการคลอดได้ ฮอร์ โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า มี
คุณสมบัติทำ� ให้ระดับของโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดลดลงซึ่ งมีผลจากการเสื่ อมสะลายของ
คอร์ปัส ลูเตียม [7-9] อย่างไรก็ตามการเสื่ อมสะลายของ คอร์ปัส ลูเตียม (luteolysis) อาจไม่สมบูรณ์
ท�ำให้ปริ มาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดยังคงค้างอยู่ ทั้งนี้มกั พบปั ญหาดังกล่าวในแม่
สุ กรสาวท้องแรก ในการทดลองนี้ พบว่ามีแม่สุกรคลอดก่อนที่จะฉี ดฮอร์ โมนออกซิ โตซิ น จ�ำนวน
ร้อยละ 30 ซึ่ งมีระยะเวลาคลอดลูกเฉลี่ย 14.52 ชัว่ โมงหลังจากได้รับ ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ
ทู อัลฟ่ า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ามีแม่สุกรสาวร้อยละ 30 ซึ่ งมี คอร์ปัส ลูเตียมที่ตอบสนองต่อ ฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่ า เกิดการเสื่ อมสะลายลงของ คอร์ปัส ลูเตียมและท�ำให้เกิดการคลอด
ลูกได้ [7] จากผลการทดลองพบว่าหลังจากที่แม่สุกรได้รับฮอร์โมนออกซิ โตซิ น แม่สุกรร้อยละ 55
คลอดลูกภายใน 7 ชัว่ โมง และมีแม่สุกรร้อยละ 15 คลอดลูกภายใน 9.33 ชัว่ โมง จากผลดังกล่าวท�ำให้
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการก�ำหนดเวลาคลอดของสุ กรในฝูงได้แม่นย�ำขึ้น และสามารถจัดการให้
สุกรคลอดลูกในระหว่างที่มีคนดูแลเช่นในช่วงเวลากลางวันได้ ซึ่งต่างจากสุกรที่คลอดตามธรรมชาติ
ซึ่ งมักจะคลอดลูกในเวลากลางคืนถึงร้อยละ 70 [10] การคลอดลูกที่อยูใ่ นระยะเวลาที่มีคนคอยดูแล
อย่างใกล้ชิดนี้จะสามารถจัดการการคลอดได้และลดอัตราการตายแรกคลอดของลูกสุกร และสามารถ
ลดปั ญหาเรื่ องระบบสื บพันธุ์หลังจากหย่านมได้ [11] จากการทดลองพบว่าขนาดครอก (Litter size)
ของแม่สุกรในกลุม่ ควบคุมมีขนาดใหญ่กว่าแม่สุกรในกลุม่ ฮอร์โมน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสุ่มแม่สุกร
เข้าสู่ การทดลองในกลุ่มควบคุมมีแม่สุกรที่มีจำ� นวนลูกมากอยู่ในกลุ่มเป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่ งผลการ
ทดลองของนัก วิ จ ัย กลุ่ ม อื่ น ระบุ ว่า การเหนี่ ย วน�ำ การคลอดลู ก นั้น ไม่ ท ำ� ให้ข นาดของลู ก สุ ก ร
เปลี่ยนแปลงได้ [4] เนื่ องจากขนาดของลูกสุ กรต่อครอกนั้นมีปัจจัยเรื่ องพันธุ์และการจัดการตั้งแต่
ผสมจนถึงก่อนคลอด จากการทดลองพบว่าสุ กรตายแรกคลอดในกลุ่มควบคุมมีจำ� นวนมากกว่าที่ถกู
เหนี่ ยวน�ำการคลอด ทั้งนี้ อาจเพราะว่าการก�ำหนดเวลาคลอดลูกได้แน่นอนท�ำให้ผดู ้ ูแลสามารถให้
ความช่วยเหลือลูกสุ กรในเวลาคลอดได้ทนั และมีการจัดการลูกสุ กรหลังคลอดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เช่น สามารถช่วยเหลือเมื่อแม่สุกรคลอดยาก จัดการช่วยลูกสุ กรที่เกิดรกหุม้ และช่วยเหลือลูกสุ กรที่
อ่อนแอได้ทนั และมีรายงานว่าการตายแรกคลอดของลูกสุ กรในแม่ที่มีการคลอดธรรมชาติสูงกว่าใน
แม่ที่มีการเหนี่ยวน�ำการคลอด [10, 12] ในการทดลองครั้งนี้พบว่าจ�ำนวนลูกเกิดทั้งหมดในกลุม่ ควบคุม
สู งกว่ากลุ่มทดลอง (13.35 ±0.60 ตัว ต่อ 11.80±0.50 ตัวตามล�ำดับ) ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถติ อย่างไรก็ตามจ�ำนวนลูกเกิดทั้งหมดที่แตกต่างกันนี้อาจเนื่ องจากปั จจัยของแม่สุกรเอง ซึ่ ง
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เมื่อพิจารณาจาดผลการทดลองในนักวิจยั กลุ่มอื่นนั้นจะไม่มีความแตกต่างของลูกเกิดทั้งหมดในแม่
สุ กรที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอด [4, 10, 12, 13] Catton (1980) รายงานว่ามีจำ� นวนลูกที่เป็ นมัมมี่จากกลุ่ม
คลอดตามธรรมชาติ ร้อยละ 3.03 และกลุ่มที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอดร้อยละ 3.11 [12, 13] ดังนั้นการ
เพิ่มผลผลิตสุ กรโดยการลดความสู ญเสี ยที่เกิดจากการตายของลูกสุ กรแรกคลอดจึงเป็ นแนวทางการ
จัดการที่ตอ้ งน�ำมาพิจารณาใช้ในฟาร์ม
ในขณะที่แม่สุกรเลี้ยงลูกอยูน่ ้ นั แม่สุกรจะไม่แสดงอาการเป็ นสัดจนกว่าจะท�ำการหย่านมลูก
ไปแล้ว ในการจัดการฟาร์มมีเป้ าหมายให้แม่สุกรหลังจากหย่านมแล้วแสดงอาการเป็ นสัดและผสม
ติดภายใน 7 วัน แต่มกั พบว่าแม่สุกรท้องแรกมักประสบปัญหาไม่กลับมาเป็ นสัดหลังจากหย่านมแล้ว
ทั้งนี้มีสาเหตุหลายประการ เช่น การสูญเสี ยคะแนนร่ างกายในขณะให้น้ ำ� นมลูก ความเครี ยดจากการ
คลอดและการเลี้ยงลูกครั้งแรก [14, 15] และปัญหาที่พบเสมอคือ การเกิดภาวะเต้านมอักเสบ มดลูก
อักเสบ และน�้ำนมแห้ง [2] ในระหว่างเลี้ยงนมลูกและยังส่ งผลท�ำให้แม่สุกรหลังจากหย่านมแล้วไม่
แสดงอาการเป็ นในช่วงเวลาที่กำ� หนด หรื อไม่แสดงอาการเป็ นสัดเลย จากการทดลองพบว่าแม่สุกร
กลุม่ ที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอดสามารถกลับมาเป็ นสัดภายใน 4.45±21 วัน ในขณะที่แม่สุกรกลุม่ ควบคุม
กลับมาเป็ นสัดที่ 6.5±1.31 วัน และมีแม่สุกรในกลุ่มควบคุมกลับมาเป็ นสัดในวันที่ 29 ซึ่ งท�ำให้เกิด
วันท้องว่างหรื อ non production day; NPD ในแม่สุกรดังกล่าวเพิม่ มากขึ้น ท�ำให้ภาพรวมของดัชนีวดั
ประสิ ทธิภาพผลผลิตของฟาร์มสุกรลดลง ในการจัดการฟาร์มสุกรตัวชี้วดั ในการวัดประสิ ทธิภาพการ
ผลิตที่สำ� คัญคือ จ�ำนวนวนครอกต่อแม่ต่อปี (litter per sow per year) การที่มีแม่สุกรในฝูงมีวนั ท้อง
ว่างเพิ่มมากขึ้น จะท�ำให้จำ� นวนครอกต่อแม่สุกรต่อปี ลดลง ซึ่ งกระทบต่อประสิ ทธิภาพการผลิตโดย
ภาพรวมของฟาร์ม การทดลองนี้ช้ ีให้เห็นว่าแม่สุกรกลุ่มที่ถกู เหนี่ยวน�ำการคลอดนั้นสามารถกลับมา
เป็ นสัดหลังจากหย่านมได้ภายใน 7 วันทุกตัว ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการใช้การเหนี่ยวน�ำการคลอดโดย
เฉพาะในแม่สุกรสาวตั้งท้องครั้งแรกจะช่วยลดปั ญหาการกลับสัดหลังหย่านมช้าในฟาร์มได้ ผลจาก
การทดลองแสดงให้เห็นว่าการเกิดภาวะหนองไหลเกิดขึ้นในแม่สุกรทั้งในกลุ่มเหนี่ยวน�ำการคลอด
และกลุ่มควบคุม การเกิดภาวะหนองไหล (vaginal discharge) ระหว่างแม่ให้นมลูกมักเป็ นอาการร่ วม
กับอาการอื่น เช่น การเกิดเต้านมอักเสบ (Mastitis) และการไม่มีน้ ำ� นมให้ลูก (agalactia) ส่ งผลต่อ
สุ ขภาพของลูกเนื่องจากไม่มีน้ ำ� นม เกิดภาวะอ่อนแอและตายก่อนหย่านมเพิ่มขึ้น [3] ได้ ปั ญหานี้มกั
เกิดในแม่สุกรสาวซึ่งอาจเผชิญกับภาวะเครี ยดในการเลี้ยงลูกและความเครี ยดที่เกิดจากการคลอดลูก
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเหนี่ยวน�ำการคลอดช่วยลดปั ญหาการเกิดหนองไหลจากช่องคลอดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เหนี่ยวน�ำให้เกิดการคลอด ชี้ให้เห็นว่าการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการคลอดลูก
ในแม่สุกรจะช่วยให้การจัดการระบบสื บพันธุข์ องแม่สุกรดีข้ ึนและยังช่วยให้แม่สุกรสามารถกลับมา
เป็ นสัดแล้วได้รับการผสมพันธุ์ภายใน 7 วัน ได้ ท�ำให้การจัดการฝูงสุ กรสาวซึ่ งจะเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งจัด
ให้มีการเพิ่มเข้าไปในฝูงการผลิตสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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