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 กิ๊ฟท ซิฟท และเด็กหลอดแกว 
ดย นายแพทย สมบูรณ คุณาธิคม เลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 

.ญ.หลุยส บราวน เด็กหลอดแกวคนแรกของโลกถือกาํเนิด เมื่อป พ.ศ. 2521 เปนตนมา 
ีชวยการเจริญพนัธุก็ไดเจริญรุดหนามาเปนลาํดับ 

กอตัราการตั้งครรภของเด็กหลอดแกว หรือ ไอ.วี.เอฟ. (IVF : in vitro fertilization) ยังคอนขางต่าํ 
อยละ 10-15 จึงมีผูคิดคนวา ในคูสมรสที่ฝายหญิงมีทอนําไขที่ปกติไมตีบตัน นาจะนาํเอาไขกับ
นทอนําไขอัตราการตั้งครรภนาจะดีข้ึน เพราะทอนาํไขเปนตาํแหนงตามธรรมชาติที่ไขกับอสุจิไป

า กิฟ๊ท (GlFT:gametes intra-fallopian transfer) และปรากฏวาอัตราการตั้งครรภสูงถึงรอยละ 
ิ๊ฟทจึงเปนที่นยิมกันมากในระยะนัน้ รวมทัง้ในประเทศไทยดวย 

รุป เทคโนโลยชีวยการเจริญพนัธุจึงมีเปน 2 แนวทาง 

ึ่งคอื ยายตัวออนใสกลับเขาไปในโพรงมดลูกผานทางชองคลอด ไดแก เด็กหลอดแกว วิธีนี้ไม
ไมตองดมยาสลบ  

วทางหนึง่คือ ยายเซลลสืบพนัธุใสกลับเขาไปในทอนําไข ไดแก กิ๊ฟท วิธนีี้ตองดมยาสลบ ผาตัด
งเขาไปในชองทอง และตองนอนพักในโรงพยาบาล 
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ทั้ง 2 แนวทางนี้ชวงเริ่มตนจะเหมือนกนั คือตองฉีดยาฮอรโมนกระตุนไข ตรวจถุงไขจากอัลตราซาวดทาง
ชองคลอดตรวจเลือด จนไขสุกเต็มที ่เมื่อเจาะเก็บไขออกมาแลว จึงทําเด็กหลอดแกวหรือกิ๊ฟทตอ 
 
หลังจากนั้น ก็มีการพฒันาวธิีตางๆ ตอยอดขึ้นมา โดยแนวทางของกิฟ๊ทก็จะมีซิฟท (ZIFT : zygote intra-
fallopian transfer) คือหลังจากเก็บไขออกมาแลว แทนทีจ่ะใสกลับทนัทีแบบกิ๊ฟท ก็เอามาเลีย้งในตูอบกับ
อสุจิ ประมาณ 18 ชั่วโมงหลังจากนั้น 
 
เมื่อมีการปฏิสนธิแลวกอนจะมีการแบงเซลลเราเรียกไขที่ปฏิสนธิในระยะนีว้า zygote ก็ใสกลับเขาไปในทอ
นําไข จงึเรียกวา ซิฟท 
 
สวนการตอยอดอีกวิธีหนึง่เรียกวา เทต (TET:tubal embryo transfer) โดยเลี้ยงไขที่ปฏิสนธิแลวตออีก 1 
วัน ใหมกีารแบงเซลลกอน อาจจะเปนระยะ 2,4 หรือ 6 เซลล ที่เรียกวา ตัวออน (embryo) แลวจึงใสกลับ
เขาไปที่ทอนําไข 
 
ซิฟทและเทตตางจากกิฟ๊ทตรงจุดที่วา รอใหมีการปฏิสนธิแนๆ แลวคอยใสกลับ อัตราการตั้งครรภเพิ่มมา
อีกเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 5 แตตองเสียคาใชจายเพิม่คือ คาเลี้ยงตัวออน 
 
สําหรับการตอยอดวิธีเด็กหลอดแกว หรือ ไอ.วี.เอฟ. ที่รูจักกันด ีไดแก บลาสโตซีส (blastocyst) คือ แทนที่
จะเลี้ยงตวัออนเพยีง 2-3 วนั ซึง่จะอยูในระยะ 4-8 เซลล และใสกลับ ปจจุบันมีน้าํยาเพาะเลีย้งที่สามารถ
เลี้ยงตอไปถึงวันที่ 5 ตัวออนจะพัฒนาถงึระยะบลาสโตซีส ซึ่งเปนระยะกอนฝงตัว แลวคอยยายกลับเขา
โพรงมดลูก  
 
แมอัตราการตั้งครรภจะสูงถงึรอยละ 50 แตมีตัวออนที่สามารถเลีย้งไปถึงระยะบลาสโตซีส เพยีงประมาณ
รอยละ 60 นอกนัน้จะตายกอน แพทยจงึจะเปนผูประเมนิคุณภาพของตัวออนในวันที่ 2-3 วาจะสามารถ
เลี้ยงตอไดไหม  
 
อีกวิธหีนึง่ที่ตอยอด ไดแก อ๊ิกซี่ (ICSI : intracytoplasmic sperm injection) คือ หลงัจากเจาะเก็บไขออก
มาแลว แทนทีจ่ะใหผสมกับอสุจิเอง ก็ใชเข็มแกวเล็กๆ ดูดอสุจิเพียงหนึ่งตัว แลวฉีดเขาไปในเซลลไข
โดยตรง วธิีนี้จะใชกับคูสมรสที่สามีเชื้อออนมากๆ หรืออสุจิไมออกมาจากในอัณฑะ  
 
สวนขั้นตอนอยางอืน่ก็จะเหมือนกนัหมด 
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ในปจจุบันมีการพัฒนาน้ํายาเพาะเลี้ยงทีม่ีคุณภาพดี และมีการพัฒนาตูเพาะเลี้ยงตัวออนมาตลอด 
จนกระทั่งอัตราการตั้งครรภของเด็กหลอดแกวหรือ ไอ.วี.เอฟ. เพิม่สูงขึน้มาเรื่อยๆ จนใกลเคียงกับอัตราการ
ต้ังครรภของกิ๊ฟท ดังนั้นการทํากิฟ๊ทจึงเริ่มลดลงเปนลาํดับ เพราะกิฟ๊ทนอกจากตองเสี่ยงกับการดมยา
ผาตัดแลว ยังมีคาใชจายสูงกวามากเพราะตองเขาหองผาตัดและนอนพักในโรงพยาบาล 
 
จากสถติิของประเทศไทยในป พ.ศ.2548 มีการรักษาคูสมรสดวยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทั้งหมด 
3,164 รอบ เปน ไอ.วี.เอฟ. รวมกับอ๊ิกซี่/ไอ.วี.เอฟ. 2,946 รอบ อัตราการตั้งครรภรอยละ 26 และเปนกิ๊ฟท 
37 รอบ อัตราการตั้งครรภรอยละ 28 เปนซิฟท 10 รอบ อัตราการตั้งครรภรอยละ 30 ที่เหลือเปนวิธอ่ืีนๆ 
 
สําหรับผูที่ต้ังครรภจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ มีอัตราการแทงรอยละ 17 สูงกวาการตั้งครรภตาม
ธรรมชาติที่มกีารแทงรอยละ 12 อัตราการตั้งครรภแฝดรอยละ 18 เพราะสวนใหญจะใสตัวออนกลบัคืน 3 
ใบ เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ 
 
การที่อัตราของครรภแฝดสูงถือวาเปนภาวะแทรกซอนอยางหนึ่งของการทํากิ๊ฟทหรือเด็กหลอดแกว เพราะ
จะนํามาซึง่ปญหาการแทงและการคลอดกอนกาํหนด บางครั้งอาจเกิดอันตรายตอคุณแมที่ต้ังครรภดวย 
 
ในอนาคตเมื่อสามารถเพาะเลี้ยงตัวออนใหมีคุณภาพดีมากๆ และอัตราการตั้งครรภเพิ่มสูงขึน้แลว อาจจะ
ถึงยุคที่ยายกลับตัวออนเขาสูโพรงมดลูกเพียง 1 ใบ  
 
หนา 6< 
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