
สาเหตุของภาวะมีบุตรยากเกิดได้จากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความผิดปกติร่วมกัน ซึ่งความ

ผิดปกติที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้

การแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก

ชลธิชา นิวาสประกฤติ จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์� มี

การนำ�วิทยาศาสตร์มาใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ� การรักษาโรคและการวางแผนการมีบุตร� โดย

เมื่อหญิงและชายท่ีตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน� หลายคู่ท่ีวางแผนไว้ว่าหากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอยากมี

บุตรกี่คน�บางครอบครัวสมหวังที่ตั้งใจแต่บางครอบครัวไม่สมหวัง�ซึ่งความไม่สมหวังนี้เอง�สาเหตุ

หนึ่งเกิดจากปัญหาที่เราเรียกกันว่าภาวะมีบุตรยาก�ซึ่งหมายถึง�คู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามี

ภรรยาแล้ว�ไม่สามารถมีบุตรได้�แม้ไม่มีการคุมกำ�เนิด

ที่มา: โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา. มปป. 

1. เกิดจากความผิดปกติของฝ่ายชาย 

ซึ่งมีอสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ มีความผิดปกติ

คือ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไม่แข็งแรง  มีปริมาณน้อย 

รูปร่างผิดปกติ เคล่ือนไหวได้ไม่ดีพอ หรือเป็น

หมัน (ไม่มีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้) ท่อปัสสาวะตีบ

ตัน เป็นต้น

2. เกิดจากความผิดปกติของฝ่ายหญิง 

ซึ่งมีไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย มีความผิดปกติ

คือ ภาวะไข่ไม่ตก (Anovulation) ท่อรังไข่อุด

ตัน พบเนื้องอกที่มดลูก ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกไป

ฝังตัวที่อุ้งเชิงกราน (Endometriosis) เยื่อบุโพรง

มดลูกเจริญผิดที่ เกิดพังผืดในช่องเชิงกรานหรือ

ปีกมดลูก เป็นต้น
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จากปัญหาภาวะมีบุตรยากดังกล่าว ท�าให้นักวิจัยหลายคนจากหลายประเทศพยายามท�าการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาภาวะดังกล่าว ผลจากการศึกษาถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางในการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์จะท�าการรักษาภาวะ

มีบุตรยากตามสาเหตุที่พบก่อน ซึ่งในเบื้องต้นแพทย์จะรักษาโดยการการใช้ยา ผ่าตัด หรือใช้ยาร่วมกับการผ่าตัดก่อน ซึ่งหากท�าการ

รักษาด้วยวิธีที่กล่าวข้างต้นแล้วไม่ส�าเร็จ ก็จะน�าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reporductive medicine: ART) เข้ามา

ช่วยในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งในปัจจุบันวิธีที่น�ามาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากในทางการแพทย์ที่พบใช้กันมีดังนี้

1. การผสมเทียม (Artificial Insemination) คือการฉีดอสุจิโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในมดลูกของสตรีในช่วงที่มีการ

ตกไข่ ซึ่งเม่ือฉีดอสุจิเข้าไปแล้ว อสุจิอาจเข้าปฏิสนธิกับไข่หรือไม่ก็ได้ หากเกิดการปฏิสนธิไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฝังตัวท่ีเยื่อบุ

โพรงมดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

2. การท�ากิฟต์ (Gift: Gamete IntraFallopian Transfer) คือ การกระตุ้นให้ไข่ตก จากนั้นน�าไข่และอสุจิที่ผ่านการคัดเลือก

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ฉีดกลับเข้าไปผ่านท่อน�าไข่ ปล่อยให้เกิดการปฏิสนธิเองตามธรรมชาติ เม่ือเกิดการปฏิสนธิ

แล้วจะเคลื่อนไปฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป โดยจะมีการให้ฮอร์โมนและตรวจสอบการตั้งครรภ์เป็นระยะๆ

ที่มา: การท�ากิ๊ฟ. 2560. 
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3. การปฏิสนธินอกร่างกาย ได้แก่ 

• การท�าเด็กหลอดแก้ว (IVF หรือ In Vitro Fertilization) คือ การท�าให้ไข่และอสุจิเกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย 

โดยจะท�าในหลอดแก้วทดลองในสภาวะควบคุมให้สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิคล้ายกับร่างกายของมนุษย์ จนเมื่อได้เป็นตัว

อ่อนท่ีสมบูรณ์และมีขนาดที่เหมาะสมแล้ว จึงน�ากลับเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนไปฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก

พัฒนา เจริญเติบโตเป็นทารกน้อยต่อไป ปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมท�ากันมากที่สุด

• การท�าอิกซี่ (ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection) คือ การฉีดอสุจิเพียงหนึ่งตัว เข้าไปในไข่ เพื่อให้เกิด

การปฏิสนธิ จากนั้นน�ากลับไปฝังในเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไป ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คล้ายกับการท�า

เด็กหลอดแก้วแตกต่างกันท่ีวิธีน้ีไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิเองตามธรรมชาติ วิธีนี้จะเลือกท�าในกรณีที่ฝ่ายชายผลิตอสุจิ

ได้น้อยหรืออสุจิมีคุณภาพต�่า

ที่มา: ข่าวสด 2559. 

ที่มา: การท�ากิ๊ฟ. 2560.
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• การอุ้มบุญ (Surrogate mother) คือการน�าตัว

อ่อนที่ผ่านการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ แล้วน�า

ไปฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกของสตรีอื่นหรือที่

เราเรียกว่าผู้อุ้มบุญ เนื่องจากภรรยาไม่สามารถ

ตั้งครรภ์เองได้ เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็น

ทารกต่อไป

• การท�าพรอสต์ (Prost) คือการใส่ตัวอ่อนที่

ปฏิสนธิแล้ว โดยตัวอ่อนที่ใส่เข้าไปจะเป็นตัว

อ่อนที่เริ่มแบ่งเซลล์แล้ว ซึ่งคือตัวอ่อนในระยะ 

1 เข้าหลอดมดลูก เพื่อให้ตัวอ่อนไปฝังตัวในเยื่อ

บุโพรงมดลูกเจริญเติบโตต่อไป

• การท�าเทสต์ (Test) คล้ายกับการท�าพรอสต์ แต่จะแตกต่างกันที่จะใส่ตัวอ่อนระยะที่มีสองเซลล์ขึ้นไป เข้าหลอดมดลูก 

เพื่อให้ตัวอ่อนไปฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตต่อไป

• การบริจาคไข่ อสุจิหรือตัวอ่อน โดยผู้ที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากจะรับบริจาคไข่ อสุจิหรือตัวอ่อน แล้วน�าไปผ่าน

กระบวนการท�าเด็กหลอดแก้ว จากนั้นน�าตัวอ่อนที่ได้เข้าสู่โพรงมดลูกของผู้รับบริจาค ตัวอ่อนจะเคล่ือนย้ายไปฝังตัว

ในเยื่อบุโพรงมดลูกและเจริญเติบโตต่อไป  
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