น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิชาการ บจก. เซ็นทรัลลิ ส

การผสมเทียม (Artificial Insemination, AI) ในสุกร เกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมือ่ 80 กว่าปีทแ่ี ล้ว จากนัน้ ก็ได้รบั ความ
นิยมอย่างกว้างขวางแพร่หลายเรือ่ ยมา เพือ่ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของ
ั บนั ในระบบอุตสาหกรรมการเลีย้ งและผลิตสุกรนัน้ ล้วนแต่เพิม่ ผลผลิตด้วยวิธกี ารผสมเทียม
ประชากรโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ปจจุ
ทัง้ สิน้ ด้วยผลทีแ่ ม่นยา แน่นอน กาหนดระยะเวลาได้ และทีส่ าคัญยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี ลดปญั หาเรือ่ ง
โรคติดต่อจากการผสมจริง ปจั จุบนั ได้มกี ารพัฒนาทัง้ เทคโนโลยีดา้ นอุปกรณ์เช่น ท่อผสมเทียม น้ายาทาละลายน้าเชือ้
เครือ่ งมือในการตรวจคุณภาพน้าเชือ้ และเทคโนโลยีวธิ กี ารผสมเทียมทีม่ ที งั ้ น้าเชือ้ แช่เข็ง และน้าเชือ้ สดทีย่ อมรับ และนิยมใช้
กันอย่างกว้างขวาง การผสมเทียมในสุกรมีหลายแบบ แบ่งตามวิธกี ารปล่อยน้าเชือ้ ทีบ่ ริเวณตาแหน่งต่างๆ ดังนี้

1 การผสมเทียมแบบปล่อยน้าเชื้อที่บริเวณคอมดลูก (Conventional Artificial Insemination, CAI) เป็นวิธี
ตัง้ แต่แรกเริม่ คือ แสดงดังรูป A ปจั จุบนั วิธนี ้กี ย็ งั เป็ นทีน่ ิยมอยูใ่ นภาคสนาม ฟาร์มทัวไป
่ โดยเฉพาะฟาร์มเกษตรกร เนื่องจาก
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ราคาไม่สงู วิธกี ารผสมไม่ยงุ่ ยาก ไม่ตอ้ งการเทคนิค หรือความชานาญมากดังเช่นวิธอี น่ื แต่วธิ นี ้ีกต็ อ้ งใช้น้าเชือ้
ปริมาตรค่อนข้างสูงคือประมาณ 80-100 มล. โดยแต่ละโดสของน้าเชือ้ ต้องมีจานวนตัวอสุจทิ ค่ี อ่ นข้างมาก คือประมาณ
3,000-5,000 ล้านตัว นันหมายความว่
่
าแต่ละครัง้ ของน้าเชือ้ ทีร่ ดี ได้ จะสามารถเจือจางได้จานวนโดสทีน่ ้อยกว่าวิธอี น่ื ๆ ที่
ต้องการจานวนตัวอสุจไิ ม่มากเท่านี้ โดยปกติแล้ว 25-40% ทีผ่ สมไปด้วยวิธนี ้ีจะถูกขับทิง้ ออก และอีกมากกว่า 50% ถูกเก็บ
กินโดยเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึง่ การใช้น้าเชือ้ ซึง่ ถือว่าเป็ นสิง่ แปลกปลอมอย่างหนึ่งในปริมาณมาก ก็อาจพบปญั หาแทรกซ้อน
ตามมามากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มดลูกอักเสบ เนื่องจากมีโอกาสเกิดการไหลย้อนกลับของน้าเชือ้ ขณะผสมได้
ค่อนข้างมาก ซึง่ มีผลต่ออัตราการผสมติด ทัง้ ใช้เวลาในการผสมค่อนข้างนาน อุปกรณ์ทอ่ ผสมเทียมทีพ่ บในท้องตลาดปจั จุบนั
นี้ ก็มมี ากมายหลากหลายยีห่ อ้ ส่วนรูปแบบทีช่ นิ ตากันก็จะมีแบบหัวโฟม และหัวเกลียว ทีท่ กุ ท่านคุน้ เคยกันดี

จานวนตัวอสุจทิ ใ่ี ช้ : 2.5-3.5 x 109
ปริมาตรต่อโดส : 70-100 มล.
ทีม่ า : Mozo-Martinet et al., 2012

2 การผสมเทียมแบบปล่อยน้าเชื้อที่บริเวณตัวมดลูก (Intrauterine Insemination, IUI) เป็นอีกวิธตี ่อมา ที่
ั บนั เป็ นการปล่อยหลังคอมดลูกแบบหนึ่ง (Post Cervical Artificial
เริม่ ได้รบั ความนิยมแพร่หลายมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในปจจุ
Insemination, PCAI) วิธนี ้ีจะใช้ทอ่ ผสมเทียมคล้ายกับวิธแี รก แต่ภายในท่อผสมเทียมด้านนอกทีเ่ ข้าไปแค่คอมดลูกนัน้ จะใช้
ท่อขนาดเล็กสอดผ่านภายในอีกท่อหนึ่ง โดยท่อเล็กนี้จะถูกสอดผ่านคอมดลูกเข้าไปถึงยังตัวมดลูกได้ โดยจะยาวออกจาก
ท่อปกติไปประมาณ 20 ซม. หรือยืน่ พ้นตัวคอมดลูกออกไปประมาณ 8-10 ซม. ข้อดีของวิธนี ้ีคอื สามารถลดปริมาตรน้าเชือ้
ลงได้เหลือ 30-50 มล.ต่อโดส หรืออย่างน้อยก็หนึ่งเท่าตัว โดยแต่ละโดสของน้าเชือ้ ทีจ่ ะใช้ผสมด้วยวิธนี ้ี สามารถใช้จานวนตัว
อสุจทิ น่ี ้อยกว่าได้ดว้ ย คือเหลือประมาณ 1,000-1,500 ล้านตัว นันคื
่ อลดลงได้ประมาณ 3-5 เท่าตัวจากวิธี CAI บางงานวิจยั
รายงานว่าสามารถลดลงได้เหลือเพียง 500 ล้านตัว โดยทีแ่ ม่สกุ รยังคงให้ผลผลิตได้ใกล้เคียงคงเดิม วิธนี ้ีทาได้คอ่ นข้าง
รวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยากนัก หากปฏิบตั จิ นชานาญแล้ว และใช้เวลาในการผสมทีร่ วดเร็ว กว่า และมักไม่พบปญั หาแทรกซ้อนจาก
มดลูกอักเสบมากนัก รวมถึงลดปญั หาการไหลย้อนกลับของน้าเชือ้ ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ พบเพียงแค่ 1% หรือไม่พบเลย ส่วน
ข้อเสียของวิธนี ้ีคอื ต้องใช้อปุ กรณ์พเิ ศษทีอ่ าจมีราคาสูงกว่าแบบดัง้ เดิม ยุง่ ยากในการปฏิบตั คิ รัง้ แรกๆ และต้องอาศัยความ
ชานาญในการฝึกฝน มิเช่นนัน้ แม่สกุ รอาจบาดเจ็บ หรือปล่อยน้าเชือ้ ผิดตาแหน่ง ทาให้ไม่ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังทีค่ าดหวังไว้ รวมถึงวิธนี ้ีไม่แนะนาให้ใช้กบั สุกรสาว เนื่องจากคอมมดลูกค่อนข้างแคบ การสอดท่อเป็ นไปได้ยากกว่าสุกร
นาง อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บและอักเสบทีค่ อมดลูกได้ การศึกษาในภาคสนามพบว่า ฟาร์มสุกรทัวไปสามารถสอดท่
่
อผสม
เทียมผ่านคอมดลูกแม่สกุ รนางได้มากกว่า 94% และเกิดการบาดเจ็บ พบเลือดออกเล็กน้อยมาก ไม่เกิน 1.7%

จานวนตัวอสุจทิ ใ่ี ช้ : 1-1.5 x 109
ปริมาตรต่อโดส : 30-50 มล.
ทีม่ า : Mozo-Martinet et al., 2012

3 การผสมเทียมแบบปล่อยน้าเชื้อที่บริเวณปี กมดลูก (Deep Intrauterine Insemination, DIUI) ถือเป็นการ
ปล่อยหลังคอมดลูก (PCAI) อีกแบบหนึ่ง โดยพัฒนาการของวิธนี ้ีเริม่ แรกด้วยการผ่าตัด ต่อมาเป็ นการสอดท่อเอนโดสโคป
ซึง่ ทัง้ สองวิธกี ไ็ ด้ผลดี แต่มรี าคาแพง และไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในภาคสนาม จึงได้พฒ
ั นาต่อมาเป็ นท่อไฟเบอร์ทย่ี าว
ประมาณ 180 ซม. สอดผ่านคอมดลูก ตัวมดลูก จนเข้าสูป่ ีกมดลูก ซึ่งเป็ นการสุม่ ว่าจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ แต่จากงานวิจยั
มีการสังเกตว่าจะเข้าไปอยูด่ า้ นซ้ายมากกว่า โดยการปล่อยน้าเชือ้ ไว้ขา้ งใดข้างหนึ่ง ก็พบว่าสามารถทาให้เกิดการปฏิสนธิได้
ลูกสุกรทัง้ สองข้างของปี กมดลูก ข้อดีของวิธนี ้ีคอื สามารถลดปริมาตรน้าเชือ้ ลงได้มากทีส่ ุด จนเหลือเพียง 5-20 มล.ต่อโดส
(น้อยสุด 0.5 มล.) โดยแต่ละโดสของน้าเชือ้ ทีจ่ ะใช้ผสมด้วยวิธนี ้ี สามารถใช้จานวนตัวอสุจทิ น่ี ้อยสุด ประมาณ 150-600 ล้าน
ตัว บางรายงานพบว่าสามารถลดจานวนตัวอสุจลิ งได้ถงึ 150 เท่าเมือ่ เทียบกับวิธดี งั ้ เดิม CAI โดยผลผลิตสุกรยังคงเดิม วิธนี ้ี
อาจยังไม่เหมาะสาหรับการใช้งานจริงในภาคสนามของบ้านเรามากนัก เนื่องจากอุปกรณ์ราคาสูง และต้องใช้ความชานาญ
ค่อนข้างมาก เหมาะสาหรับการผสมเทียมด้วยน้าเชือ้ ทีอ่ อ่ นแอกว่าปกติในการคัดเลือกพันธุ์ น้าเชือ้ แช่แข็ง และน้าเชือ้ ทีผ่ า่ น
การคัดแยกเพศมาแล้ว รวมถึงยังใช้วธิ นี ้ีกบั การย้ายฝากตัวอ่อนอีกด้วย วิธนี ้ีชว่ ยลดผลข้างเคียงต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับวิธี
ดัง้ เดิมทีก่ ล่าวมาแล้วได้เป็ นอย่างดี อสุจไิ ม่ตอ้ งเดินทางไกล ซ้ายังมีฮอร์โมนรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา่ (PGF2)ทีเ่ กิด
จากการสัมผัสของท่อไฟเบอร์กบั ผนังมดลูก มาช่วยในการกระตุ้นบีบตัวของมดลูก ทาให้การขนส่งอสุจไิ ปยังตาแหน่งปฏิสนธิ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ดี วิธนี ้ียงั คงมีขอ้ จากัดมากเช่นกัน

จานวนตัวอสุจทิ ใ่ี ช้ : 0.15-0.6 x 109
ปริมาตรต่อโดส : 5-20 มล.
ทีม่ า : Mozo-Martinet et al., 2012
สาหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรด้วยการผสมเทียมวิธตี ่างๆ
นัน้
มีคอ่ นข้างมากมาย
หลากหลาย แต่สว่ นใหญ่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ดีใกล้เคียงเหมือนกัน ทัง้ 3 วิธี อาจแตกต่างกันในแง่ของอัตราการเข้า
คลอด จานวนลูกแรกคลอดมีชวี ติ เฉลีย่ ต่อครอก ดัชนีการให้ลกู ดก และน้าหนักแรกคลอดเฉลีย่ ทัง้ หมดต่อครอกบ้างเล็กน้อย
แตกต่างกันไปในแต่การศึกษาวิจยั แต่ความแตกต่างนัน้ ก็ดรู าวกับว่าไม่จาเป็ น หรือสาคัญขนาดนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
เลือกเอามาใช้ปฏิบตั จิ ริงในฟาร์มหรือภาคสนาม เพราะเกณฑ์ทน่ี ่าจะถูกเลือกนามาใช้จริง คงเป็ นค่าใช้จ่าย ต้นทุนอุปกรณ์
ต้นทุนค่าน้าเชือ้ ความยากง่าย เวลา เทคนิค และความชานาญของผูป้ ฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ รวมถึงพิจารณาจากข้อดีขอ้ เสียอืน่ ๆ
เช่น ภาวะมดลูกอักเสบมีหนองไหล ความผิดพลาดจนนามาสูอ่ นั ตรายทีอ่ าจเกิดกับแม่สกุ ร เป็ นต้น เลือกใช้วธิ ที เ่ี หมาะสมใน
ทุกๆ ด้าน กับฟาร์มของท่านจะดีกว่า จะใช้วธิ ดี งั ้ เดิม หรือทันสมัย ถูกแพง ยากง่าย ไม่สาคัญเลย แม้ใช้วธิ ดี งั ้ เดิม ถูก และง่าย
ก็อาจให้ผลดีเยีย่ มทีส่ ดุ ก็ได้ ถ้าท่านทาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับ
1. ตรวจคุณภาพน้าเชือ้ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานทีด่ สี ดุ เช่น จานวนอสุจมิ ชี วี ติ -ตาย ความเข้มข้น จานวนที่
เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า จานวนตัวผิดปกติ

2. น้าเชือ้ ได้รบั การเตรียมอย่างสะอาด มีการปนเปื้ อนของสารเคมี หรือเชือ้ โรคน้อยทีส่ ดุ ซึง่ อาจมีผลทาให้ตวั อสุจิ
ตาย และมดลูกแม่สกุ รอักเสบ ผสมไม่ตดิ มีหนองไหล
3. ความสะอาดของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่อผสมเทียม ตลอดจนวิธขี นั ้ ตอนการผสมทีต่ อ้ งลดการปนเปื้ อน
เข้าไปให้น้อยทีส่ ดุ รวมถึงทีบ่ ริเวณอวัยวะเพศของแม่สกุ รทีค่ วรได้รบั การทาความสะอาดด้วย
4. ช่วงเวลา และจานวนครัง้ การผสมทีเ่ หมาะสม เริม่ ตัง้ แต่การตรวจสัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แม่นยา ผสมเฉพาะในช่วงที่
เป็ นสัดยืนนิ่ง อาจผสม 2-3 ครัง้ ช่วงห่างการผสม 12 หรือ 24 ชม. ทัง้ เรือ่ งครัง้ และช่วงห่างอาจพิจารณาให้
เหมาะสมกับประเภทสุกรว่าเป็ นสุกรสาว สุกรนาง และคุณลักษณะพิเศษบางตัว บางตัวไม่คอ่ ยนิ่ง บางตัวเป็ น
สัดเงียบ บางตัวยืนนิ่งไม่นาน เป็ นต้น
5. ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง นุ่มนวล ไม่รนุ แรง ไม่กอ่ ให้เกิดการบาดเจ็บ และเกิดความเครียดกับแม่สกุ รน้อยทีส่ ดุ
เอกสารอ้างอิ ง
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