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จุดมุง่หมายสงูสดุของระบบการผลติสกุรรวมถงึปศสุตัวท์กุชนิดนัน้กค็อื ผลติใหไ้ดจ้ านวนหรอืผลผลติสงูทีส่ดุ อนัจะ

น ามาซึง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุดว้ยเชน่กนั ระบบสบืพนัธุท์ีเ่ปรยีบไดด้งัโรงงานผลติลกูสกุรนัน้ ถกูควบคมุ และ
ท างานไดด้ปีกตติามหน้าที ่หรอืผดิปกตไิป กโ็ดยฮอรโ์มนเพศทีเ่กีย่วขอ้งมากมายหลายชนิดเป็นตวัก าหนดสัง่การเกอืบทัง้หมด 
ถอืว่าเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อนระบบสบืพนัธุน์ี้ทเีดยีว ความรูค้วามเขา้ใจนี้ในวงจรสรรีวทิยานี้ นอกจากชว่ยป้องกนั หรอื
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบสบืพนัธุไ์ด ้ เชน่ ปญัหาสกุรสาวทีถ่กูคดัทิง้กอ่นใชง้าน พบว่า 90% เกดิจากสาเหตุไมเ่ป็นสดั ยงั
ถกูน ามาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ไมเ่ฉพาะในสกุรสาว เชน่ การเหนี่ยวน าการเป็นสดัครัง้แรก เทา่นัน้ ยงัรวมไปถงึ
ตลอดทัง้วงจรเชน่  การเหนี่ยวน าการคลอด การเหนี่ยวน าใหก้ลบัสดัหลงัคลอด เป็นตน้ 

กอ่นวยัเจรญิพนัธุน์ัน้ ฮอรโ์มนในระบบสบืพนัธุเ์พศเมยีต่างๆ นัน้ แทบจะยงัไมผ่ลติ หรอืผลติเพยีงเลก็น้อย และไมค่อ่ย
มบีทบาทหรอืหน้าทีอ่ะไรส าคญันกั แต่เมือ่สกุรเพศเมยีเขา้สู่วยัเจรญิพนัธุเ์มือ่อายปุระมาณ 5-7 เดอืนนัน้แลว้ ดว้ยปจัจยัจาก
อาย ุสรรีวทิยา พนัธุกรรม สารอาหาร ความยาวแสง อณุหภมู ิการมองเหน็ และฟีโรโมนจากสกุรเพศผูท้ีน่ ามากระตุน้เหนี่ยวน า
การเป็นสดั เหล่านี้ลว้นมผีลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาอนัเริม่ตน้มาจากฮอรโ์มน จุดก าเนดิทีส่มองสว่นไฮโปทาลามสั
ท าหน้าทีผ่ลติฮอรโ์มนโกนาโดโทรปิน รลีสีซิง่ฮอรโ์มน (GnRH) ออกมา โดยมฤีทธิไ์ปกระตุน้ต่อมใตส้มองสว่นหน้า (anterior 
pituitary gland) ใหท้ างานผลติฮอรโ์มนออกมาหลายชนิด ในขัน้ตอนนี้ต่อมใตส้มองสว่นหน้าจะผลติฮอรโ์มนเพศทีส่ าคญั 2 
ชนิดคอื ฟอลลเิคลิสตมิวิเลตงิฮอรโ์มน (FSH) และลทูไินซงิฮอรโ์มน (LH) ฮอรโ์มนทัง้สองชนิดนี้จะไปออกฤทธิท์ างานทีร่งัไข่
ของสกุรเพศเมยี  

โดยในชว่งตน้จะมกีารสรา้งฮอรโ์มน FSH ออกมาในระดบัสงู เพือ่ไปกระตุน้ใหม้กีารสรา้ง แบ่งเซลล ์ และพฒันาของ
ฟอลลเิคลิทีร่งัไข ่ ซึง่ภายในมเีซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยีทีเ่รยีกกนัว่าโอโอไซต ์ (Oocyte) ทัง้ยงัท าหน้าทีเ่หนี่ยวน าใหเ้กดิตวัรบั
ฮอรโ์มน LH ทีฟ่อลลเิคลิมากขึน้ดว้ย นอกจากนี้ฮอรโ์มน FSH ยงัชว่ยกระตุน้ใหเ้ซลลแ์กรนูโลซาทีฟ่อลลเิคลินัน้สามารถ



 

สงัเคราะห ์และเปลีย่นแปลงสารตัง้ตน้จนกลายเป็นฮอรโ์มนเอสโตรเจน (Estrogen)  ซึง่ฮอรโ์มนเอสโตรเจนจะเริม่สะสมภายใน
ฟอลลเิคลิสงูขึน้เรือ่ยๆ ชว่ยปรบัสภาพใหเ้หมาะสมและเอือ้ต่อการเจรญิของฟอลลเิคลิเอง และยงัไปชว่ยเสรมิฤทธิก์บั FSH เอง
ในการกระตุน้เซลลแ์กรนูโลซาใหเ้รว็มากขึน้ ฮอรโ์มนเอสโตรเจนทีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ในชว่งของการสรา้งฟอลลเิคลินี้ออกฤทธิ ์
ส าคญัมาก ท าใหส้กุรแสดงลกัษณะของเพศเมยีอยา่งสมบูรณ์ และทีส่ าคญัคอืแสดงอาการเป็นสดั เชน่ ยนืนิ่ง อวยัวะเพศบวม
แดง มเีมอืกใส พรอ้มยอมรบัการผสม ในสว่นของระบบสบืพนัธุน์ัน้พบว่าฮอรโ์มนเอสโตรเจนชว่ยเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไป
ยงัมดลกู เพิม่การหลัง่สารบางอยา่งเพือ่เตรยีมพรอ้มมดลกู ขยายขนาดและเพิม่จ านวนเซลลข์องทัง้ผนงัมดลกูดา้นใน และ
กลา้มเนื้อเรยีบของมดลกู กลา้มเนื้อมดลกูมกีารพฒันาเพิม่การท างาน ในสว่นของชอ่งคลอดนัน้พบวา่จะมขีนาดขยายใหญ่ขึน้ 
ทัง้แบ่งเซลลเ์พิม่จ านวน สะสมเคราตนิทีเ่ซลลเ์ยือ่บุชอ่งคลอดมากขึน้ และยงัชว่ยเริม่กระตุน้การเจรญิของเตา้นมและทอ่ผลติ
น ้านม นอกจากนี้ฮอรโ์มนเอสโตรเจนยงัชว่ยเพิม่การสะสมของแคลเซยีมในกระดกู สว่นผวิหนงัจะบางและขนออ่นนุ่มขึน้อกีดว้ย 
ปรมิาณฮอรโ์มนเอสโตรเจนนี้เองท าหน้าทีใ่นการควบคุมยอ้นกลบัทัง้บวกและลบทีไ่ฮโปทาลามสัอนัมตี่อการหลัง่ FSH, LH 
กล่าวสัน้ๆ กค็อื หากฮอรโ์มนเอสโตรเจนยงัมปีรมิาณน้อย กจ็ะกระตุน้ใหส้รา้งและหลัง่ FSH และ LH มากขึน้ ขณะทีเ่มือ่
ฮอรโ์มนเอสโตรเจนมรีะดบัสงู จะพบว่าฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) จะอยูใ่นระดบัต ่าเสมอ แนวโน้มฮอรโ์มนทัง้
สองชนิดนี้จะมรีะดบัตรงขา้มกนัเสมอ 

          
ในชว่งแรกทีฮ่อรโ์มน FSH มรีะดบัสงูอยูน่ัน้ ฮอรโ์มน LH ทีม่กักล่าวถงึรว่มกนัเสมอนัน้ จะยงัมรีะดบัไมส่งูมาก 

ฮอรโ์มน LH ท าหน้าทีอ่อกฤทธิก์ระตุน้ใหเ้ซลลบ์างชัน้ของฟอลลเิคลิสรา้งฮอรโ์มนแอนโดรเจน ซึง่เป็นสารตัง้ตน้ในการ
สงัเคราะหฮ์อรโ์มนเอสโตรเจนโดยฮอรโ์มน FSH ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ในสกุรเมือ่ฟอลลเิคลิเจรญิเตม็ทีจ่ะมขีนาดประมาณ 10 มม. 
กพ็รอ้มจะตกไขไ่ดเ้องตามธรรมชาต ิ โดยไมต่อ้งอาศยักระตุน้จากการผสมพนัธุด์งัเชน่ แมว หรอืกระต่าย กระบวนการตกไขน่ี้
เกีย่วขอ้งกบัฮอรโ์มน LH โดยตรง ดว้ยกลไกของการพฒันาไข ่ และฟอลลเิคลิ เมือ่เจรญิเตม็ทีก่จ็ะมกีารสรา้งฮอรโ์มนเอสโตร
เจนมากยิง่ขึน้ เมือ่เพิม่สงูขึน้ถงึระดบัหนึ่งกจ็ะสง่ผลกระตุน้ไปยงัไฮโปทาลามสั/ต่อมใตส้มองสว่นหน้า ท าใหเ้กดิการหลัง่
ฮอรโ์มน LH ออกมาในระดบัสงูมากอยา่งรวดเรว็ ทีเ่รยีกกนัว่า LH surge สง่ผลใหเ้กดิการตกไขต่ามมา อกีทัง้ฮอรโ์มน LH ยงั
ออกฤทธิช์ว่ยในการหลัง่ฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรน และยบัยัง้ใหไ้มม่กีารผลติฮอรโ์มนเอสโตรเจน ดงันัน้หลงัไขต่กแลว้ ฮอรโ์มน
เอสโตรเจนจะคอ่ยๆ ลดปรมิาณต ่าลง 

ฟอลลเิคลิทีต่กไขไ่ปแลว้นัน้ จะพฒันาเปลีย่นแปลงกลายเป็นคอรป์สั ลเูทยีม (CL) เซลลภ์ายใน CL จะท าหน้าทีผ่ลติส
เตยีรอยดฮ์อรโ์มนทีส่ าคญัมากของชว่งนี้คอื โปรเจสเตอโรน ในสกุรจะมรีะยะนี้ประมาณ 16 วนั หากไมม่กีารฝ ัง่ของตวัออ่นใน
มดลกูแลว้ เยือ่บุโพรงมดลกูเองจะผลติฮอรโ์มนพรอสตาแกลนดนิ เอฟ ท ูแอลฟา่ (PGF2) มาเพือ่ออกฤทธิส์ลาย CL ท าให้
ระดบัฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนต ่าลง ในขณะทีฮ่อรโ์มนเอสโตรเจนกลบัมรีะดบัเพิม่สงูขึน้ เพือ่เป็นสดัรอบต่อไป   แต่กรณีทีม่กีาร 



 

 

 
ผสมพนัธุ ์และมกีารฝงัของตวัออ่นในมดลกู กระบวนการสลาย CL ทีก่ล่าวมาจะไมเ่กดิขึน้ โดยตวัออ่นทีฝ่งัตวัจะหลัง่สารเพือ่ไป
ป้องกนั CL หรอืยบัยัง้กระบวนการสลายตวัของ CL เมือ่ CL คงอยู ่ กจ็ะยงัคงผลติฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาทีส่กุรตัง้ทอ้ง   

ในสว่นของระบบสบืพนัธุน์ัน้พบว่าฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนท าหน้าทีส่ าคญัมากต่อการตัง้ทอ้งคอื เตรยีมผนงั และต่อม
ต่างๆ รวมถงึปรบัสภาพมดลกูดา้นในใหพ้รอ้มเหมาะสม เพือ่รอรบัการฝ ัง่ตวัของตวัอ่อน ตวัออ่นสามารถรอดชวีติได ้ ทัง้ชว่ย
เพิม่จ านวนและขยายขนาดของเซลลก์ลา้มเนื้อเรยีบมดลกูในชว่งตัง้ทอ้ง เพือ่ใหม้จี านวนกลา้มเนื้อมากพอและมคีวามแขง็แรง
มากพอทีจ่ะพยงุ และบบีขบัลกูออกมาในตอนคลอด แต่ในชว่งทีฮ่อรโ์มนโปรเจสเตอโรนสงูนี้จะออกฤทธิย์บัยัง้การบบีตวัของ
กลา้มเนื้อเรยีบมดลกูเอาไว ้ ไมใ่หเ้กดิการบบีตวัออกมากอ่นครบก าหนดคลอด เรยีกว่า Progesterone block ทัง้ยงัสง่ผลใหค้อ
มดลกูปิดสนิท รวมถงึออกฤทธิย์บัยัง้การผลติและหลัง่ฮอรโ์มน FSH และ LH จากไฮโปทาลามสั และต่อมใตส้มอง สกุรทีต่ัง้ทอ้ง
จงึไมเ่ป็นสดั และไมต่กไข ่ปรมิาณฮอรโ์มนเอสโตรเจนโดยสว่นมากจะต ่าในชว่งแรกของการตัง้ทอ้ง และจะเริม่สงูขึน้บา้งในชว่ง
กลางของการตัง้ทอ้ง โดยรก จะเป็นแหล่งส าคญัทีผ่ลติฮอรโ์มนเอสโตรเจนในระหว่างการตัง้ทอ้ง ทัง้ฮอรโ์มนเอสโตรเจนในชว่ง
นี้จะรว่มกบัฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนในการชว่ยขยายเตา้นม และเตรยีมตวัส าหรบัการผลติน ้านมใหล้กูสกุร รวมทัง้ยงัมรีายงาน
ว่าชว่ยในเรือ่งการสงัเคราะห ์DNA, RNA โปรตนี สะสมไกลโคเจนอกีดว้ย 

ในชว่งเริม่ตน้ของสกุรสาวนี้ ปญัหาทีพ่บไดบ้่อยอนัเกีย่วขอ้งกบัระบบฮอรโ์มนเพศนี้กค็อื สกุรสาวไมเ่ขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ ์
ไมเ่ป็นสดั หรอืเป็นสดัไมช่ดัเจน นอกจากการจดัการดา้นพนัธุกรรม สารอาหาร และเหนี่ยวน าใหไ้ดก้ลิน่ มองเหน็ ไดย้นิเสยีง 
และสมัผสัพอ่สกุรแลว้นัน้ ถา้ยงัไมส่ าเรจ็ โดยสกุรสาวไมแ่สดงอาการเป็นสดัเสยีท ีสามารถแกไ้ขปญัหานี้ไดด้ว้ยการใชฮ้อรโ์มน
เพือ่เหนี่ยวน าการเขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ ์ และกระตุน้การเป็นสดั ซึง่ฮอรโ์มนนี้ในรปูแบบจ าหน่ายทางการคา้จะเป็นกลุม่โกนาโด
โทรปินทีป่ระกอบไปดว้ยฮอรโ์มน eCG (PMSG) 400 IU ซึง่ออกฤทธิค์ลา้ยฮอรโ์มน FSH ผสมรว่มกบัฮอรโ์มน hCG ซึง่ออก
ฤทธิค์ลา้ยฮอรโ์มน LH หลงัฉีดฮอรโ์มนนี้ สกุรสาวจะแสดงอาการเป็นสดัภายใน 7 วนัหลงัไดร้บัฮอรโ์มน (3-7) สกุรสาวทีม่อีายุ
อยา่งน้อย 5.5 เดอืน และน ้าหนกัไมน้่อยกว่า 85 กก. สามารถตอบสนองต่อการใชฮ้อรโ์มนนี้ไดเ้ป็นอยา่งด ีนบัว่าเป็นฮอรโ์มนที่
มปีระโยชน์อยา่งมาก ในการชว่ยแกไ้ขสกุรสาวอนัเกดิจากความบกพรอ่งผดิปกตริะบบฮอรโ์มนทีท่ าใหเ้ขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุช์า้ 
และไมแ่สดงอาการเป็นสดั ท าใหก้ารคดัเลอืกและใชง้านสกุรสาวทดแทนท าไดง้า่ยยิง่ขึน้ สามารถลด % การคดัทิง้สกุรสาว
ทดแทน อนัน ามาซึง่ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิไมน้่อยทเีดยีว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งทีย่งัมโีรคระบาด ASF และตน้ทนุการ
ผลติทีส่งู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตน้ทนุวตัถุดบิอาหารสตัว์ 
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