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ปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือปลักดวยการผสมเทียมคือการจับสัดยาก การ
เหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา (Ovsynch-TAI) นิยมใชกนั อยางแพรหลายในโคและกระบือแมน้ํา แตยัง
ไมมีการศึกษาดังกลาวในกระบือปลัก วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม Ovsynch-TAI โดย
คัดเลือกกระบือปลักไทยเพศเมียจํานวน 95 ตัวในฟารมเกษตรกรรายยอยเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผานการตรวจวามี
วงรอบการเปนสัดและมีอวัยวะสืบพันธุที่ปกติ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมควบคุมเปน
กระบือที่ไดรับการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ (n=43 ตัว) และกลุมทดลองเปนกระบือที่ใชโปรแกรม OvsynchTAI โดยคัดเลือกกระบือที่มีฟอลลิเคิลขนาดมากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร ณ วันเริ่มตนโปรแกรม (n=52 ตัว) ฉีด GnRH
10 ไมโครกรัม โดยกําหนดใหเปนวันที่ 0 หลังจากนั้นฉีดฮอรโมน PGF2α 500 ไมโครกรัม ในวันที่ 7 และฉีด GnRH อีก
ครั้งในขนาดเดิมหลังจากฉีด ฮอรโมน PGF2α 48 ชั่วโมง กําหนดเวลาผสมเทียม ในชั่วโมงที่ 12±4 และ 24±4 หลังฉีด
GnRH ครั้งที่ 2 จากผลการลวงตรวจทองผานทางทวารหนักหลังผสม 60 วัน พบวาอัตราการผสมติดของกระบือกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง คือ 34.9% (15/43) และ 34.6% (18/52) ตามลําดับ โดยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p = 0.98) ประสิทธิภาพของโปรแกรม Ovsynch-TAI ในการเหนี่ยวนําการเปนสัด เทากับ 100% (52/52) และอัตรา
การผสมติดในกระบือนาง (17.6%; 3/17) มีคาสูงกวาอัตราการผสมติดในกระบือสาว (42.9%; 15/35) แตไมมคี วามแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.07) จากการตรวจระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในซีรัมและการลวงตรวจผานทางทวาร
หนักพบวาอัตราการตายของตัวออนระหวาง 22 ถึง 60 วันหลังผสมมีคาเทากับ 7.9% (3/38) และอัตราการคลอดของกระบือ
กลุมทดลอง Ovsynch-TAI มีคาเทากับ 100% (18/18) นอกจากนี้ระยะหางระหวางการคลอดถึงผสมติดมีความสัมพันธกับ
อัตราการผสมติด (p = 0.03) จากการศึกษานี้ สรุปไดวาโปรแกรม Ovsynch-TAI มีประสิทธิภาพสามารถใชกับกระบือปลัก
ไทย ซึ่งใหผลของอัตราการผสมติดไมแตกตางจากการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ โดยไมตองจับสัด และมี
แนวโนมของอัตราการผสมติดในกระบือนางสูงกวากระบือสาวในกลุมที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI
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The artificial insemination in swamp buffalo is rarely applied due to a poor heat detection.
Ovulation synchronization (Ovsynch) program combined with fixed-time insemination was widely used in
cattle and riverine buffalo, not in swamp buffalo. The objective of the study was to investigate the
efficiency of Ovsynch-TAI program in swamp buffaloes. Ninety-five female Thai swamp buffaloes were
selected from small farms in Chonburi province by the criteria of their cyclicity and normal reproductive
tract through rectal palpation. The buffaloes were divided into 2 groups as control and treated groups.
The control animals were inseminated by AI at natural heat (n=43) while the treated buffaloes were
applied Ovsynch-TAI program in animals with ≥10 mm follicle on the day of starting the program (n=52).
The treatment buffaloes received 10 μg of GnRH at day of treatment assigned as day 0, followed by
500 μg of PGF2α 7 days later. A second-treatment of the same regimen of GnRH was given 48 h after
PGF2α and AI was performed at 12 and 24 h after the second-GnRH treatment. The animals were rectal
palpated and ultrasonographed on 60 days after fixed-time AI. The results showed that the conception
rate of control group and treatment group were 34.9% (15/43) and 34.6% (18/52), respectively, which no
statistical difference (p=0.98). The efficiency rate of Ovsynch-TAI program to induce estrus was 100%
(52/52). The conception rate of cows (17.6%; 3/17) were higher than that of heifers (49.9%; 15/35), but not
statistically significant (p=0.07). According to progesterone and ultrasonographic assay, the embryonic
mortality rate between 22 and 60 days after artificial insemination was 7.9% (3/38) and the calving rate of
Ovsynch-TAI group was 100% (18/18). The calving to conception interval associated on the conception
rate (p=0.03). It was concluded that Ovsynch-TAI program without estrous detection can be successfully
applied in Thai swamp buffaloes whose the conception rate did not differ from AI at natural heat. While
there are no difference of conception rate of heifers and the cows , but it trends to be higher in cows.
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ตัวอยางลูกกระบือที่คลอดจากแมกระบือที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI (ก)และ
ลูกกระบือทีค่ ลอดจากแมกระบือที่ผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ (ข)…..
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ น.สพ.อยุทธ หรินทรานนท ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชวี ภาพการ
ผลิตปศุสตั ว
และน.สพ.จิรุตม
รัตนเทพ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ทีไ่ ดใหความชวยเหลือในการวางแผนประสานงานกับเจาหนาที่ในพื้นที่
และสนับสนุนฮอรโมนบางสวนในการศึกษา คุณชาญชัย อัศฤกษ คุณสุวัฒน ศรีคํามวม
คุณอุเทน ลีประโคน ที่ไดใหความชวยเหลือในการประสานงานกับเกษตรกรผูเลีย้ งกระบือในเขต
จังหวัดชลบุรแี ละชวยเหลือในการปฏิบตั งิ านภาคสนาม รวมถึงเจาหนาที่ศูนยวิจยั การผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีทุกทานที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ขอบคุณศูนย
อนุรักษและพัฒนาควายไทย เครือเจริญโภคภัณฑ ที่ใหการสนับสนุนน้ําเชือ้ แชแข็งพอพันธุ
กระบือปลักชัน้ เยี่ยม รวมถึงคุณสมนึก เอกนาวากิจ และคุณโชคชัย เสมอ เจาหนาที่สนับสนุน
การปฏิบตั ิงานภาคสนาม
ขอขอบคุณเจาของกระบือทุกตัวที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง
เจาหนาที่ภาควิชาสูตศิ าสตรฯ ทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือและประสานงานในงานวิจัยใหลุลว งไป
ไดดวยดี อ. น.สพ. ดร.เอกชาติ พรหมดิเรก อ. น.สพ. ดร. จําลอง มิตรชาวไทย และอ. สพ.ญ.
ดร. อภิรดี อินทรพักตร ที่ใหคําปรึกษาในการคนควาและใหขอคิดเห็นเพื่อเขียนวิทยานิพนธ
ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบที่ใหเกียรติในการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ขอขอบคุณผูส นับสนุนเงินทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รวมไปถึง
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ 2550
ขอบพระคุณ คุณพิษณุชัย ไชยคุณ และคุณสิรินทิพย ถิรกมล บิดาและมารดาผูที่เปน
กําลังใจและใหการสนับสนุนในการศึกษาทุกระดับ ตลอดทั้งคุณชลกร โพธิ์ทอง และคุณปราณต
รายะนคร ที่เปนกําลังใจตลอดมา และในสวนสุดทายนีข้ อขอบพระคุณ ศ. น.สพ.ดร. มงคล
เตชะกําพุ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่ใหคําปรึกษาทั้งดานการศึกษาและการดําเนิน
ชีวติ อ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน ธาราศานิต อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ใหคําแนะนําและ
กําลังใจเสมอมา

บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การลดจํานวนกระบือปลักไทยเปนปญหาสําคัญที่นําไปสูการสูญเสียพันธุกรรม ที่จําเปน
ที่จะตองใหความสนใจอยางยิ่ง จากรายงานของกรมปศุสตั วพบวามีจํานวนกระบือปลักไทยมี
จํานวนลดลงถึง 60% ในระยะเวลาเพียง 10 ป เมื่อเปรียบเทียบขอมูลสถิตยิ อนหลังไปในป
พ.ศ. 2539 กระบือปลักไทยมีประมาณ 2.7 ลานตัว แตตอมาในปพ.ศ. 2548 มีเหลือเพียง 1.6
ลานตัว ดังแสดงดังรูปที่ 1 เนื่องจากมีการฆามาบริโภคมากกวาการทดแทน รวมไปถึง
คานิยมการตอนกระบือเพศผูเพื่อตองการขุนขายเนื้อทําใหขาดพอพันธุกระบือปลักไทยพันธุดใี น
ฝูง สงผลใหเกิดปญหาการผสมเลือดชิดภายในฝูง ลูกที่เกิดมามีขนาดเล็ก มีอัตราเจริญเติบโตต่ํา
ตามมา รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะตัวของกระบือปลักในดานประสิทธิภาพระบบสืบพันธุยังเปน
ขอจํากัดที่สําคัญ ไดแก ชวงอายุเขาสูว ัยสมบูรณพนั ธุที่ลาชา และระยะหางการคลอดลูกแตละ
ตัวยาวนาน ซึง่ ทําใหจํานวนการผลิตลูกในชวงอายุขัยมีจํานวนนอยกวาที่คาดหมายไว
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รูปที่ 1 กราฟแสดงจํานวนประชากรกระบือของประเทศไทยระหวางปพ.ศ. 2539 – 2548
(กรมปศุสตั ว, 2551)
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การเพิ่มจํานวนกระบือสามารถทําไดโดยการลดการทําลาย หรือการเพิ่มจํานวนการ
ผลิต
แตอยางไรก็ตามการผลิตกระบือปลักไทยไมมีการผลิตในลักษณะเปนฟารมขนาดใหญ
การเพิ่มจํานวนจึงทําไดยาก การนําเอาเทคโนโลยีชวี ภาพดานการผสมเทียมไมใชเปนวิธที ี่จะ
เพิ่มจํานวนกระบือไดเร็ว เนื่องจากกระบือมีขอจํากัดในดานประสิทธิภาพการผลิตดวยตัวมันเอง
แตการผสมเทียมเปนเทคโนโลยีชวี ภาพสามารถพัฒนาพันธุกรรมของฝูงไดอยางรวดเร็วและ
สะดวกในการปฏิบตั ิ ในประเทศไทยนั้นการผสมเทียมกระบือแมวาไดมีการพัฒนามาไมนอย
กวา 50 ป แตยังไมเปนทีน่ ิยมมากนัก เนื่องจากมีอุปสรรคของการผสมเทียมในกระบือที่สําคัญ
ที่สุดคือ ปญหาที่แมกระบือไมแสดงอาการเปนสัดชัดเจน ทําใหการกําหนดเวลาผสมเปนไปได
ยาก
ไดมีการศึกษาวิจัยนําเทคโนโลยีชวี ภาพอื่นๆมาใชรวมกับการผสมเทียมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตกระบือในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะเทคนิคการเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขโดยใช
ฮอรโมนลอกเลียนแบบวงรอบการเปนสัดดวยฮอรโมนโกนาโดโทรปน และฮอรโมน
พรอสตาแกลนดิน หรือโปรแกรมที่เรียกวา “การกระตุนใหมีการตกไขพรอม ๆ กัน (ovulation
synchronization, Ovsynch)” เปนโปรแกรมที่สามารถกําหนดเวลาผสมเทียมไดอยางแนนอน
โดยไมตองอาศัยการจับสัด มีรายงานผลการศึกษาโปรแกรม Ovsynch ในโคและกระบือแมน้ํา
อยางแพรหลายซึ่งใหผลอัตราการผสมติดที่ดีมาก แตยังไมมีรายงานการศึกษานี้ในประเทศไทย
เลย
โดยหากโปรแกรมดังกลาวไดผลดีจะสามารถนํามาเปนโปรแกรมตนแบบและสามารถ
ประยุกตใชกบั เกษตรกรผูเ ลี้ยงกระบือปลักในประเทศไทย รวมทั้งนําไปเพื่ออนุรักษกระบือปลัก
ไทยที่มีพันธุกรรมดี
สอดคลองกับนโยบายของประเทศที่สงเสริมการสรางอาชีพตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
คําถามของการวิจัย
1.โปรแกรมการเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาสามารถนํามา
ประยุกตใชในฟารมกระบือปลักของเกษตรกรรายยอยไดหรือไม
2.ปจจัยของกระบือที่ยังไมเคยมีลูกและกระบือที่เคยมีลกู มีความสัมพันธตออัตราการ
ผสมติดดวยวิธีการเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาในฟารมกระบือปลักของ
เกษตรกร รายยอยหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเหนีย่ วนําการตกไข และผสมเทียมแบบกําหนดเวลาใน
กระบือปลักในฟารมเกษตรกรรายยอย และศึกษาความสัมพันธของปจจัยกรณีกระบือที่ยงั ไม
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เคยมีลูกและกระบือที่เคยมีลกู ตออัตราการผสมติดดวยวิธีเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียม
แบบกําหนดเวลา
สมมติฐานของการวิจัย
1.โปรแกรมการเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาสามารถประยุกตใช
ในฟารมกระบือปลักของเกษตรกรรายยอยได
2.กระบือที่เคยมีลูกมีอัตราการผสมติดแตกตางจากกระบือที่ไมเคยมีลูกเมื่อใชวิธกี าร
เหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา

ขอบเขตของการวิจัย
ทําการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเหนีย่ วนําการตกไข และผสมเทียมแบบกําหนดเวลา
ในกระบือปลักในฟารมเกษตรกรรายยอย เขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งคัดเลือกกระบือปลักเพศเมียทอง
วางทั้งหมดจํานวน 95 ตัว โดยกระบือแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมควบคุม เปนกลุมกระบือที่
ไดรับการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ และกลุมทดลองซึ่งเปนกลุมที่เขาสูโปรแกรม
เหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา จากนั้นทําการเปรียบเทียบอัตราการผสม
ติดระหวางกลุม ควบคุม และกลุมทดลอง ศึกษาความสัมพันธของปจจัยกรณีกระบือสาวและ
กระบือนางตออัตราการผสมติดดวยวิธีเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา และ
ศึกษาปจจัยทีม่ ีความสัมพันธตออัตราการผสมติดหลังใชโปรแกรมนี้ อาทิเชน จํานวนวันทองวาง
อายุ ลําดับทอง สถานภาพกระบือ และการสอดผานของปนผสมเทียม
ขอตกลงเบื้องตน
1. กระบือที่ใชในงานวิจัย เปนกระบือปลักไทยเพศเมีย ของเกษตรกรรายยอย เขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ที่ไดรับทราบการประชาสัมพันธ และไดทําความเขาใจถึงวิธีการวิจัยกับตัวสัตว
จากคณะผูทํางานวิจัย และยินยอมที่จะเขารวมงานวิจัยโดยไมเสียคาใชจายใดๆทัง้ สิ้น
2. กระบือที่ไดรับคัดเลือกและไดเขาสูการวิจัยบางสวนที่ถูกเคลื่อนยายออกนอกเขต
พื้นที่ คัดทิ้ง และตาย จะไมนําเขาสูการวิเคราะห และรายงานผลการวิจัย
3. รูปแบบวิจยั เปนการศึกษาทางคลินิก (clinical study) ในฟารมเกษตรกรรายยอย ซึ่ง
รูปแบบการเลีย้ งในสวนปลีกยอยอาจมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามไดกําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัตขิ องฟารมและกระบือที่จะทําการคัดเลือกใหเหมือนกันมากที่สุด
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. กระบือสาว หมายถึง กระบือที่ยังไมเคยไดรับการผสมและมีลูก
2. กระบือนาง หมายถึง กระบือที่เคยไดรบั การผสมและเคยคลอดลูกแลว
3. กระบือมีวงรอบการเปนสัด หมายถึง กระบือเพศเมียที่ตรวจดวยการลวงตรวจและ/
หรือตรวจดวยคลื่นความถีส่ ูง พบวามีคอรปส ลูเตียม และ/หรือฟอลลิเคิล ขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแตหรือเทากับ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไมวาจะเปนการตรวจพบในครั้งแรกหรือ
ครั้งที่ 2 หางกันอยางนอย 1 สัปดาห
4. อัตราการผสมติด หมายถึง สัดสวนระหวางจํานวนกระบือทีต่ ั้งทองและจํานวนกระบือ
ที่ไดรับการผสมเทียมทั้งหมด
5. อัตราการเปนสัด หมายถึง สัดสวนระหวางจํานวนกระบือที่เปนสัดและจํานวนกระบือ
ที่ไดรับคัดเลือกทั้งหมด
6. กลุมควบคุม หมายถึง กลุมของกระบือเพศเมียทีผ่ านการคัดเลือกและไดรับการแจง
ผสมเทียมจากการเปนสัดธรรมชาติในสถานที่ทําการทดลองเดียวกัน
7. กลุมทดลอง หมายถึง กลุมของกระบือเพศเมียที่ไดรับการคัดเลือกและเขาสู
โปรแกรมเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาในสถานที่ทําการทดลอง
8. GnRH
Hormone)

หมายถึง ฮอรโมนโกนาโดโทรปน รีลซิ ซิง (Gonadotropin Releasing

9. PGF2α หมายถึง ฮอรโมนพรอสตาแกรนดิน เอฟ ทู อัลฟา (Prostaglandin F 2
alpha)
10. Ovsynch-TAI หมายถึง วิธีการหรือโปรแกรมการเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียม
แบบกําหนดเวลา (Ovulation synchronization-Time Artificial Inseminination)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เปนการนําโปรแกรมการเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลามาใชกับ
กระบือในประเทศไทย
2. ลดการใชแรงงานและเวลาในการจับสัดเพื่อผสมเทียม
3. สามารถนําขอมูลที่ไดและโปรแกรมตนแบบนี้ไปประยุกตใชในพื้นทีเ่ ลี้ยงกระบือในเขต
อื่นได
4. เปนการอนุรักษพันธุกระบือปลักไทยลักษณะดีใหมีจํานวนเพิ่มมากขึน้
5. เปนการชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในการผลิตกระบือคุณภาพดี และเพิ่มจํานวน
ประชากรกระบือภายในประเทศ
6. เกษตรกรใชนา้ํ เชื้อจากพอกระบือพันธุดีและทําใหพันธุกรรมของฝูงกระบือไทยมี
ลักษณะที่ดี
7. สามารถใชรว มกับการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็งจากพอพันธุกระบือได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎี
ประสิทธิภาพในการใหผลผลิตในกระบือเพศเมียที่จํากัดเปนปญหาสําคัญที่ทําใหจาํ นวน
ประชากรกระบือในโลกมีจํานวนลดลง ซึ่งมักเกิดจากลักษณะทางระบบสืบพันธุข องสัตวชนิดนี้
เอง เชน
อายุชวงเขาสูว ัยสมบูรณพนั ธุที่ลาชา
การแสดงอาการเปนสัดไมชัดเจน
ระยะหางการคลอดลูกแตละตัวยาวนาน อัตราการผสมติดขึ้นอยูกับฤดูกาล การทํางานของรังไข
ที่ลดลงในชวงฤดูรอน ปญหาการจับสัดที่ดอยประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่เปนสัดที่ไมแนนอน
สงผลใหกําหนดเวลาตกไขและผสมเทียมยาก (Madam and Raina, 1984.; Madam, 1998; De
Araujo Berber et al., 2002; Neglia et al., 2003; Presicce et al., 2004; Campanile et al.,
2005; De Rensis et al., 2005; Paul and Prakash, 2005; Lohachit et al., 2006) ปญหา
ดังกลาวสงผลใหมีการวิจัยคิดคนหาวิธีการหรือเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางระบบ
สืบพันธุกันอยางแพรหลาย ไดแก การศึกษาวงรอบการเปนสัดของกระบือ
การนํา
เทคโนโลยีชวี ภาพมาประยุกตใช เชน การผสมเทียม การเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไข การ
ยายฝากตัวออน การปฏิสนธิภายนอกรางกาย และการโคลนนิง เปนตน อยางไรก็ตามสําหรับ
ในประเทศไทย ไดมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวมากวา 30 ป แตการนําไปใชกับเกษตรกรในพื้นที่
จริงคอนขางมีจํากัด โดยเฉพาะการศึกษาขอมูลของวิธีการเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขใน
กระบือปลักไทยซึ่งมีขอมูลงานวิจัยนอยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยในโค
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
1. ขอมูลพื้นฐานทางชีววิทยาของกระบือ
กระบือเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ในตระกูล Bovidae ซึ่งเปนพวกสัตวเคี้ยวเอื้องที่มีกีบคู
การแบงชนิดและสายพันธุ เปนการแบงตามลักษณะภูมิศาสตรและสถานที่ โดยอาศัยลักษณะ
รูปรางภายนอกคราว ๆ และมักเรียกชื่อตามภาษาทองถิ่นอยูนั้น ๆ โดยไมมีมาตรฐานที่แนนอน
กระบือในโลกนี้จึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก

7
1.1 กระบือแอฟริกา เปนกระบือปาซึ่งมีเพียงชนิดเดียว คือ Syncerus
caffer
1.2 กระบือเอเชีย จัดอยูใน Bubalus spp. มีทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก
1.2.1 กระบือเซเลเบส
1.2.2 กระบือมินโดโร
1.2.3 กระบือปาอินเดีย
กระบือปาอินเดีย เปนกระบือชนิดเดียวเทานั้นที่ไดนํามาเปนสัตวเลีย้ งหรือกระบือบาน
จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อทางวิทยาศาสตร เปน Bubalus bubalis และแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
กระบือแมน้ํา (river buffalo) เปนกระบือที่พบในประเทศอินเดีย ปากีสถาน อียิปต และยุโรป
ตอนใต มีจํานวนโครโมโซม 2n = 50 นิยมเลี้ยงไวเพื่อผลิตน้ํานมซึ่งใหน้ํานมมากถึงวันละ 5
ลิตร จึงนิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา กระบือนม มีลักษณะนิสัยชอบแชตวั ในน้าํ สะอาด สวน
กระบืออีกชนิดหนึ่งคือ กระบือปลัก (swamp buffalo) พบไดในประเทศแถบทวีปเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ไดแก จีน ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย พมา
เวียดนาม กัมพูชา และลาว มีจํานวนโครโมโซม 2n = 48 นิยมเลี้ยงไวเพื่อใชงานทางการเกษตร
ชอบอยูตามปลักในทองนาเพื่อปองกันแสงแดดและแมลงรบกวน (Mahadevan, 1992)
กระบือปลักไทยมีลักษณะ ขนาด และสี คลายกระบือในพมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่ง
มีสี 2 สี คือ สีเทาเขมเกือบดําและอีกสี คือสีเผือก-ผิวหนังสีชมพู สวนใหญรูปรางอวนเตี้ย ลําตัว
สั้น ทองกางกลม แขงขาสั้น เขากางยาว ปลายเขาโคงเปนวงคลายพระจันทรเสี้ยว
2. ขอมูลพื้นฐานทางระบบสืบพันธุในกระบือปลัก
2.1 วัยเจริญพันธุ (puberty)
จากการศึกษาระบบสืบพันธุในกระบือ พบวามีความคลายคลึงกับโคทั้งทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยา (Jainudeen, 1983; Bodhipaksha, 1985) กระบือปลักเพศเมียจะเขาสู
วัยเจริญพันธุพ รอมผสมพันธุที่อายุ 1.6-4 ป (Chantalakhana, 1981) น้ําหนักเฉลี่ย 378.0 ±
38.0 กิโลกรัม (Intaramongkol et al., 1990) ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับการเลี้ยงและอาหารเปนสําคัญ
(Arora,1979) Intramongkol และคณะ (1990) แนะนําวากระบือเพศเมียที่มีอายุประมาณ 2 ป
และมีน้ําหนักมากกวา 300 กิโลกรัม สามารถรับการผสมครั้งแรกไดโดยไมเปนอันตรายใดตอตัว
สัตว และมีรายงานการศึกษาในกระบือปลักในประเทศไทยพบวากระบือคลอดลูกตัวแรกที่อายุ
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ระหวาง 3.5-6.68 ป (Chantalakhana, 1981; Intramongkol et al., 1990 ) สวนเพศผูจะ
เขาสูวัยเจริญพันธุเมื่ออายุประมาณ 2 ป (Chantaraprateep et al., 1985)
2.2 วงรอบการเปนสัด
ประเทศไทยไดมีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของรังไขในวงรอบการเปนสัดในกระบือ
ปลักครั้งแรกในป ค.ศ. 1974 (Bodhipaksha et al., 1978) โดยศึกษาการเปลีย่ นแปลงของรังไข
ดวยการลวงตรวจผานทางทวารหนักและตรวจระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 17- ไฮดรอกซี
โปรเจสเตอโรน และฮอรโมนเอสตราไดออล 17-เบตา ในกระบือทองวางจํานวน 10 ตัว
ระยะเวลา 120 วัน พบวาวงรอบการเปนสัดมีคาเฉลีย่ 22.1 วัน Chantalakhana (1981)
ศึกษาวงรอบการเปนสัดในกระบือปลักไทยเชนกัน พบวามีคาอยูระหวาง 20-34 วัน และ 20
วัน จากรายงานของ Wetchrutpimon and Mongkonpunya (1978) สวนความแตกตางและ
ความผันแปรของระยะวงรอบการเปนสัดของกระบือนั้นเกิดจากการพัฒนาของฟอลลิเคิลที่มี
ลักษณะเปนคลื่น (follicular wave) ที่แตกตางกันในกระบือแตละตัว การศึกษาในกระบือสวน
ใหญมีรายงานในกระบือแมน้ํา (river buffalo) ซึ่งมีการศึกษาทั้งในลูกกระบือและแมกระบือ แตก็
ยังมีการศึกษานอยมากเมื่อเทียบกับโค (Techakumphu et al., 2006) อยางไรก็ตาม Presicce
et al. (2003) ไดทําการศึกษาในกระบือเมดิเตอรเรเนียน อายุ 5-9 เดือน พบวาการพัฒนาของ
ฟอลลิเคิลในกระบือมีรูปแบบเชนเดียวกันกับโค Baruselli และคณะ (1997) ศึกษาคลื่น
ฟอลลิเคิลในวงรอบการเปนสัดในกระบือพันธุเมดิเตอรเรเนียนจํานวน 30 ตัว พบวามีคลื่น
ฟอลลิเคิล 1-3 คลื่น ซึ่งสวนใหญ (63.3%) จะมี 2 คลื่น และพบวาจํานวนคลืน่ มีความสัมพันธ
กับระยะลูเตียลและระยะเวลาของวงรอบการเปนสัด โดยวงรอบการเปนสัดที่มี 2 คลื่นฟอลลิเคิล
จะมีระยะสั้นกวา 3 คลื่น คือ 21 วัน และ 24 วัน ตามลําดับ สอดคลองกับการรายงานของ De
Rensis and Löpez-Gatius (2006) พบวาโดยปกติกระบือจะมี 1-2 คลื่นฟอลลิเคิลที่ไมมีการ
ตกไข ตามดวยคลื่นหลังทีเ่ กิดการตกไข ในแมกระบือสวนใหญจะมี 1-2 คลื่น สวนในกระบือสาว
จะพบวามี 2 คลื่น มีรายงานการศึกษาการพัฒนาของฟอลลิเคิลดวยการใชเครื่องอัลตราซาวนด
(ultrasounography) ในกระบือปลักครั้งแรกในประเทศไทยโดย เอกชาติ
(2548) โดย
ทําการศึกษาในกระบือปลัก ชวงฤดูรอนและฤดูหนาวทุก ๆวัน พบวามีคลื่นฟอลลิเคิล 1-2 คลื่น
ซึ่งสวนมากจะเปนรูปแบบ 2 คลื่น
จากการศึกษาการพัฒนาของฟอลลิเคิลในแมกระบือปลักไทยหลังคลอดจํานวน 16 ตัว
ของ Yindee และคณะ (2005) พบวาแมกระบือมีการตกไขครั้งแรกเฉลี่ย 39 ± 13.5 วันหลัง
คลอด (อยูในชวง 21-59 วัน ) อยางไรก็ตามการตกไขครั้งแรกจะไมสามารถสังเกตอาการเปน
สัดได อาจเนื่องจากระดับฮอรโมนที่ไมคงที่หลังคลอด และแนะนําใหมีการผสมไดในชวงตกไข
ครั้งที่ 2 หรือภายใน 1-2 เดือนหลังคลอด ทั้งนี้ตองมีการจัดการอภิบาลอยางดี
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาสามารถแบงระยะตางๆของวงรอบ
การเปนสัดในกระบือออกเปน 4 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ 2 (พีระศักดิ์ และคณะ, 2523b, ประสบ,
2527) และมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.2.1 ระยะกอนเปนสัด (proestrus)
เปนระยะที่ฟอลลิเคิลถูกกระตุนดวยอิทธิพลของฮอรโมนฟอลลิเคิล สติมูเลติง ให
เปลี่ยนเปนฟอลลิเคิลที่เจริญเต็มที่ (graafian follicle) ซึ่งภายในจะมีของเหลวและมีฮอรโมน
เอสโตรเจนจํานวนมาก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ โดยจะมีเลือดมาเลี้ยงมาก
ขึ้นที่เยื่อบุดานในมดลูก ชองคลอด และเยื่อบุชองคลอด ทําใหมีความหนาบวมขึ้น ปากมดลูก
เริ่มหยอน อาจมีของเหลวคอนขางใสหรือขาวขุนเปนเมือกไหลออกมา ระยะนีก้ ระบือจะเริ่ม
แสดงอาการเปนสัดเปนเวลานาน 11 – 28 ชั่วโมง (Kanai and Shimizu, 1983)
2.2.2 ระยะเปนสัด (estrus)
เปนระยะทีส่ ัตวแสดงออกถึงการยอมรับการผสมจากเพศผู แตกระบือมีความแตกตาง
จากโค โดยกระบือจะไมคอยแสดงอาการสัดตางๆใหเห็นเดนชัด มักเปนสัดเงียบ (silent heat)
ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 28 ชั่วโมง จากการรายงานของ Chantalakhana (1992) พบวาชวง
ระยะการเปนสัดในกระบือปลักอยูระหวาง 12-36 ชั่วโมง อยางไรก็ตามการศึกษาสวนใหญ
รายงานวาอยูในชวง 24-36 ชั่วโมง และมีการตกไข 6-21 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการเปนสัด (เฉลี่ย
13.3 ชั่วโมง) (Kanai and Shimizu, 1983)
2.2.3 ระยะหลังเปนสัด (metestrus)
เปนระยะทีเ่ กิดหลังเปนสัด ซึง่ คอรปส ลูเตียมจะเจริญอยางรวดเร็ว และสรางฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน ระยะนี้ยาวนานประมาณ 3 วัน หลังจากระยะเปนสัด (Fischer and
Bodhipaksha, 1992)
2.2.4 ระยะสิ้นสุดการเปนสัด (diestrus)
เปนระยะที่นานที่สุดของวงรอบการเปนสัดประมาณ 17 วัน (Fischer and
Bodhipaksha, 1992) โดยคอรปส ลูเตียม จะเจริญและสรางฮอรโมนโปรเจสเตอโรนมากขึ้น เยื่อ
บุมดลูกหนาตัวขึ้น เพื่อเตรียมรับการฝงตัวของไขที่ไดรับการผสม ในตอนทายของระยะนี้
คอรปส ลูเตียม จะฝอตัวไป และเริ่มมีการเจริญของฟอลลิเคิลขึ้นมาใหม
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(1) (1)
(3)
Proestrus
Estrus
Metestrus
Diestrus
(17)

รูปที่ 2 ระยะตางๆของวงรอบการเปนสัดในกระบือปลัก (จํานวนวัน)
3. การเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขในกระบือ
โปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขนั้นเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยทีส่ ําคัญ
2 ประการ คือ การควบคุมการทํางานของคอรปส ลูเตียมภายในรังไข และการเหนี่ยวนําการ
เจริญและพัฒนาของฟอลลิเคิลและการตกไข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การควบคุมการทํางานของคอรปส ลูเตียม ภายในรังไข
สามารถทําไดโดยใชโปรแกรมฮอรโมน 2 รูปแบบ (De Rensis and LöpezGatius, 2006) คือ
3.1.1 การฉีดฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา
(PGF2α) หรือสารสังเคราะหในกลุมเดียวกัน เชน คลอโปรสตินอล (cloprostenol),
ลูโปรสตีนอล (luprostenol) และไทอะพรอส (tiaprost) (Kornmatitsuk and Kornmatitsuk,
2006) ซึง่ สวนใหญจะใชวธิ ีการฉีดเขากลามเนื้อ นอกจากนี้พบวาสามารถฉีดฮอรโมนในปริมาณ
ที่ลดต่ําลงบริเวณใตเยื่อเมือกปากชองคลอด (intravulvo submucosa) ขางเดียวกับที่ปรากฏ
คอรปส ลูเตียม ซึ่งใหผลดีเชนเดียวกันกับการฉีดเขากลามเนื้อ (Rao, 1988; Subramaniam et
al., 1989.) ผลการใชฮอรโมนดังกลาวในกระบือมีลักษณะเชนเดียวกันกับในโค ซึ่งออกฤทธิ์ทํา
ใหคอรปส ลูเตียม ที่สมบูรณเกิดการสลายตัว (luteolysis) สงผลใหระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
ลดต่ําลงภายใน 24 ชั่วโมง หลังฉีด (De Rensis and Löpez-Gatius, 2006) การหลั่งของ
ฮอรโมนแอลเอช (LH ; luteinizing hormone) ที่มีความถี่เพิ่มสูงขึ้นกระตุนใหมกี ารพัฒนาของ
ฟอลลิเคิลขนาดใหญ (dominant follicle) กอนที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนแอลเอชอยาง
ฉับพลัน (LH surge) เปนผลใหเกิดการตกไข ในขณะเดียวกันฮอรโมนเอสโตรเจนภายใน
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ฟอลลิเคิลจะออกฤทธิ์กระตุน ใหแสดงพฤติกรรมการเปนสัด (Mihm et al., 2002)
ประสิทธิภาพของการเหนี่ยวนําการเปนสัดขึ้นอยูกับระยะของคอรปส ลูเตียม ในวงรอบการเปน
สัด และระยะการพัฒนาของฟอลลิเคิลขณะที่เริ่มโปรแกรมการเหนี่ยวนํา (Chantaraprateep,
1987; Peters, 2005; De Rensis and Löpez-Gatius, 2006) ซึ่งพบวาควรใชในระยะ 5 วัน
หลังเปนสัดถึง 5 วัน กอนการเปนสัดครัง้ ตอไป (Chantaraprateep, 1987) จากการศึกษาการ
ฉีดฮอรโมน PGF2α ครั้งเดียว (single dose) สามารถเหนี่ยวนําการเปนสัดภายใน 48-144
ชั่วโมงหลังฉีด (Brito et al., 2002) สวนการฉีดฮอรโมน PGF2α 2 ครั้ง (double dose)
ระยะหางกัน 11-14 วัน พบวาสามารถเหนี่ยวนําการตกไขภายใน 4-5 วันหลังฉีดฮอรโมนครั้งที่
2 (Williams et al., 1984) และอาจใชการผสมเทียมแบบกําหนดเวลารวมดวยได
(Chantaraprateep, 1987)
อยางไรก็ตามการรายงานของ Peters (2005) พบวาการผสม
เทียมที่สังเกตพบอาการเปนสัดหลังฉีดฮอรโมน PGF2α ใหผลอัตราการตั้งทองดีกวาการผสม
เทียมแบบกําหนดเวลาหลังการฉีดฮอรโมน PGF2α 2 ครั้ง ผลของอัตราการตั้งทองจากการใช
โปรแกรมนี้จากการศึกษาในกระบือ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราการตั้งทองในกระบือภายหลังการใชโปรแกรมฮอรโมน
พรอสตาแกลนดินในรูปแบบตางๆ
โปรแกรม
Single or double PGF2α
treatment

Double PGF2α plus GnRH
treatment

อัตราการตั้งทอง
25-81.2%
41.2% (n=17)
50% (n=24)
45-50%
25%
in non-breeding season
48%

เอกสารอางอิง
Chantaraprateep, 1987
Demakarn et al.,1990
Wei and Jea, 2006
De Rensis et al., 2005

De Rensis et al., 2005

3.1.2 การใชโปรแกรมการใชสารโปรเจสเตอโรนหรือ
โปรเจสตาเจน ซึง่ มีอยูหลายรูปแบบ เชน ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดเขาชองคลอด ซึ่งมี
2 แบบ คือ PRID (Progesterone-Releasing Intravaginal Device) และ CIDR (Controlled
Internal Drug Release) สารนอรเจสโทเมท (norgestomet) ชนิดฝงใตผวิ หนังบริเวณใบหู และ
สารมีเลนเจสทรอล อะซิเตท (melengestrol acetate; MGA) ชนิดใหกินผสมในอาหาร โดยใน
แตละรูปแบบมีความแตกตางกันในแงของความสะดวกในการใชและประสิทธิภาพการเหนี่ยวนํา

12
การเปนสัดและตกไข (Kornmatitsuk and Kornmatitsuk, 2006) อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพการเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขในกระบือคอนขางจํากัดเมื่อเทียบกับโปรแกรม
ที่ใชฮอรโมน PGF2α (De Rensis and Löpez-Gatius, 2006) จากการศึกษาของ Revah
and Butler (1996) พบวาโดยปกติแลวการใหสารโปรเจสเตอโรนในโปรแกรมการเหนี่ยวนําการ
เปนสัดมีระยะเวลาประมาณ 7-9 วัน หรือไมเกิน 10-12 วัน เนื่องจากการใหสารดังกลาวในระยะ
นาน 14-16 วัน อาจเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะการคงอยูของฟอลลิเคิล (persistent follicle) สงผล
ทําใหไข (oocyte) ภายในฟอลลิเคิลมีคุณภาพลดต่ําลง จึงมีการใชฮอรโมนชนิดอื่นรวมใน
โปรแกรมดวย อาทิเชน ฮอรโมนเอสตราไดออล เบนโซเอท ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลิเรท
ฮอรโมนเอสตราไดออล ไซพิโอเนต ฮอรโมนเพรกเนนท แมร ซีรัม โกนาโดโทรปน (Pregnant
Mare Serum Gonadotropin; PMSG) และ ฮอรโมน PGF2α เปนตน สามารถเหนี่ยวนําให
แสดงอาการเปนสัดและเกิดการตกไขหลังจากถอดสารโปรเจสเตอโรนประมาณ 43-117 ชั่วโมง
(Rao and Sreemannarayanan, 1982) และ 40-96 ชั่วโมง (De Rensis and Löpez-Gatius,
2006)ตามลําดับ และอัตราการเหนี่ยวนําการเปนสัดอยูระหวาง 80-93%
(Rao and
Sreemannarayanan, 1982; Rajamahendran and Thamotharam, 1983; Barile et al., 2001)
ขึ้นอยูกับความแตกตางในรายละเอียดของโปรแกรมตางๆที่เลือกใช
อัตราการตั้งทองของ
โปรแกรมการใชสารโปรเจสเตอโรนในรูปแบบตางๆ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราการตั้งทองในกระบือภายหลังการใชโปรแกรมสาร
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในรูปแบบตางๆ
อัตราการตั้งทอง
โปรแกรม
เอกสารอางอิง
PRID®
PRID®+PMSG
PRID®+PGf2α+ PMSG
CRESTAR®+PMSG

27.8%
48.5%
70.5% (n=17)
28.2% (n=117)
38.89% (n=36)

Chantaraprateep, 1987
Chantaraprateep, 1987
Presicce et al., 2005
Neglia et al., 2003
Vadhanakul et al., 1988

37.68% (n=69)

Virakul et al., 1992
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3.2 การเหนี่ยวนําการเจริญและพัฒนาของฟอลลิเคิลและการตกไข
นิยมใชฮอรโมนหลายชนิดรวมกัน (De Rensis and Löpez-Gatius, 2006)
แตที่นิยมมากที่สุดคือการใช GnRH รวมกับฮอรโมน PGF2α จากขอมูลการใชโปรแกรม
Ovsynch-TAI ในโคที่มีการใชอยางแพรหลาย De Araujo Berber และคณะ (2002) ไดนํามาใช
ศึกษาในกระบือลูกผสมระหวางพันธุมูรา หกับพันธุเมดิเตอรเรเนียนในประเทศบราซิล จํานวน
15 ตัว พบวาอัตราการตกไขมีคา 93.3% ระยะหางระหวางฉีดฮอรโมน GnRH ครั้งที่ 2
จนกระทั่งตกไขเทากับ 26.5±9.6 ชั่วโมง โดยสังเกตการตกไขดวยวิธีอัลตราซาวนทุก 6 ชั่วโมง
หลังจากฉีดฮอรโมน GnRH ครั้งที่ 2 จนกระทั่งไขตก ซึ่งใหผลใกลเคียงกับการศึกษาของ Paul
and Prakash (2005) ในกระบือพันธุม ูราหในประเทศอินเดียจํานวน 10 ตัว แลวทําการลวง
ตรวจคลํารังไขหลังฉีด GnRH ครั้งที่ 2 ทุก 2 ชั่วโมง จนกระทั่งไขตกหรือครบ 96 ชั่วโมงหลัง
จากนั้น พบวาอัตราการตกไขและระยะหางระหวางฉีด GnRH ครั้งที่ 2 จนกระทั่งตกไขเทากับ
90% และ 23±1.3 ชั่วโมง ตามลําดับ ปริมาณฮอรโมนแอลเอชในกระแสเลือดสูงสุดที่ 1.2-3.0
ชั่วโมงหลังฉีด GnRH ครั้งที่ 2 สําหรับผลอัตราการตั้งทองจากการใชโปรแกรม Ovsynch-TAI
ในแตละการศึกษาแสดงในตารางที่ 3 สิ่งสําคัญที่ทําใหการใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ประสบ
ความสําเร็จคือการปรากฏฟอลลิเคิลขนาดใหญ (dominant follicle ขนาดเสนผานศูนยกลาง
มากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร) ในเวลาเริ่มตนฉีด GnRH ครั้งแรก (Vasconcelos et al.,
1999; Thatcher et al., 2001; De Rensis et al., 2005) ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการ
อัลตราซาวนดรังไข (De Rensis et al., 2005) หรือใชการฉีดฮอรโมน PGF2α 2 ครั้ง (double
dose) กอนเขาสูโปรแกรมที่เรียกวา “Co-synch” (Moreira et al., 2001)
นอกจากนี้จาก
รายงานของ De Rensis and Löpez-Gatius (2006) ยังพบวาลําดับทอง (parity) เปนปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมดังกลาว ซึ่งพบวาแมกระบือที่มีลําดับทองมากใหผลดีกวา
แมกระบือทองแรก (51% และ 35% ตามลําดับ) อัตราการตั้งทองหลังใชโปรแกรม Ovsynch
ทั้งการผสมเทียมดวยการจับสัดและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาไมมคี วามแตกตางกัน คือ 30%
และ 33% ตามลําดับ (Paul et al., 2005) และจากการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลการใชโปรแกรม
Ovsynch ระหวางโคและกระบือของ De Rensis and Löpez-Gatius (2006) ไดแนะนําวาควร
ผสมเทียมแบบกําหนดเวลา ในชวงระหวางชั่วโมงที่ 12-24 หลังจากฉีด GnRH ครั้งที่ 2

14
ตารางที่ 3

การเปรียบเทียบอัตราการตั้งทองในกระบือภายหลังการใชโปรแกรม
Ovsynch-TAI ในรูปแบบตางๆ
โปรแกรม
อัตราการตั้งทอง
เอกสารอางอิง

GnRH+ PGF2α+ GnRH

36.0% (n=111) (3 mts) Neglia et al., 2003
40.9% (n=44) (25-30d) Presicce et al., 2005
34.0% (n= 243) (40d) Campanile et al., 2005
56.5% (n=154) (30d)
De Araujo Berber et al., 2002

GnRH+ PGf2α+ LH

64.2% (n=151) (30d)

De Araujo Berber et al., 2002

4. การใชโปรแกรมเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาในโค
ไดมีรายงานการศึกษาการใชโปรแกรมเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบ
กําหนดเวลา(Ovsynch-TAI) ในโคจากหลายพื้นที่ในโลกเปนจํานวนมาก ซึ่งมีวัตถุประสงคการ
ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI หลายประการ ไดแก การแกไขปญหาโคไมเปนสัดหลังคลอด การ
ลดระยะวันทองวาง (days open) และระยะหางระหวางการคลอด (calving interval) การรักษา
ภาวะถุงน้ําในรังไข (cystic ovary) การลดปญหาแรงงานในการจับสัดเพื่อผสมเทียม การ
จัดการผสมเทียมและประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุข องฝูงในฤดูกาลที่พบวามีอัตราการผสม
ติดต่ํา เปนตน (Mialot et al., 1999; De Jarnette and Marshall, 2003; Baruselli et al., 2004;
Crane et al., 2006; Sakase et al., 2007 ) ในโคพบวาโปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปนสัดและ
ตกไขรูปแบบนี้ไดรับการพัฒนาอยางมาก มีการใชในหลายรูปแบบ ใหผลดี และไดรับการ
ยอมรับสูง โดยโปรแกรม Ovsynch-TAI เปนโปรแกรมพื้นฐานทีน่ ิยมใชในโค (Kornmatitsuk
and Kornmatitsuk, 2006) เริ่มจากการฉีด GnRH ครั้งแรก ซึ่งสงผลใหฮอรโมนแอลเอชสูงขึ้น
เพื่อทําใหเกิดการตกไขของฟอลลิเคิลขนาดใหญ และเหนี่ยวนําใหเกิดการเจริญพัฒนาของ
ฟอลลิเคิลชุดใหมพรอมกัน (Thatcher et al., 1989; Thatcher et al., 1993; Wolfenson et al.,
1994; Xu et al., 2000b ) หลังจากนั้น 7 วัน จึงฉีดฮอรโมน PGF2α เพื่อสลายคอรปส ลูเตียม
ที่อยูตามธรรมชาติ หรือคอรปส ลูเตียม ที่เกิดจากการเหนี่ยวนําดวย GnRH ในครั้งแรก จากนั้น
48 ชั่วโมงตอมาจะฉีด GnRH ครั้งที่ 2 เพื่อเหนี่ยวนําใหเกิดการตกไขที่ระยะ 24-32 ชั่วโมงถัด
มา ทําใหสามารถทําการผสมเทียมที่ 16 ชั่วโมงหลังฉีด GnRH ครั้งที่ 2 โดยไมจําเปนตอง
สังเกตอาการเปนสัด (Pursley et al.,1995) อยางไรก็ตามการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาใน
แมโคที่เคยใหลูกซึ่งพบวาไดผลดี
แตกตางจากโคสาวซึ่งพบวาประสิทธิภาพของโปรแกรม
Ovsynch-TAI คอนขางต่ํามาก (Pursley et al., 1995; Schmitt et al., 1996) สวนการศึกษา
ของ Tenhagen และคณะ (2004) ถึงอัตราการตั้งทองของโคนมที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ใน
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ประเทศเยอรมัน พบวาอัตราการผสมติดจากการผสมครั้งแรกหลังคลอดในแมโคใหลูกตัว
แรกสูงกวาแมโคใหลูกหลายตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 37.9% และ 31.6% ตามลําดับ
การเปรียบเทียบผลการตรวจการตั้งทองของแมโคนมที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ในประเทศ
อุรุกวัย โดยตรวจหาระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในน้ํานมของวันที่ 20 หลังจากผสมเทียม
เทียบกับการตรวจทองจากการลวงตรวจผานทางทวารหนัก 45 วันหลังผสมเทียม พบวามีความ
แตกตางของอัตราการตั้งทองเปน 33.3% และ 20% ตามลําดับ ซึง่ อาจมีการตายของตัวออนใน
ระยะแรกเกิดขึ้นได (Cavestany et al., 2003) อัตราการตั้งทองของการใชโปรแกรม OvsynchTAI รูปแบบตางๆในโค แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4

การเปรียบเทียบอัตราการตั้งทองในโคภายหลังการใชโปรแกรม
Ovsynch-TAIในรูปแบบตางๆ
โปรแกรม
อัตราการตั้ง
เอกสารอางอิง
ทอง
GnRH+ PGF2α+ GnRH 36.1% (n=97) (50 d) Mialot et al., 1999
48.6% (n=35) (45 d) Sakase et al., 2005

Ovsynch + CIDR

28.1% (n=231) (100d)

Cavestany et al., 2003

30.0% (n= 30)

วีระศักดิ์ และปราจีน, 2543

29% (n=175) (100d)

De Jarnette and Marshall, 2003

15.0% (n=100)

Baruselli et al., 2004

30.6% (n=186) (43 d)

Tenhagen et al., 2001

67.7% (n=31) (45 d)

Sakase et al., 2005

5. การตรวจการตั้งทองในกระบือ
โดยปกติกระบือมีระยะการตั้งทองประมาณ 300 – 340 วัน การวินจิ ฉัยการตั้งทองนั้น
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ตองมีความแมนยําสูง ราคาไมแพง สามารถทําไดงายและสะดวก
ใหผลการตรวจทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจซ้ํา
และวิธีการทีใ่ ชตรวจนั้นไมควรที่จะรบกวน
ขบวนการตั้งทองเพราะอาจทําใหเกิดการแทงได (Chantaraprateep, 1987) การตรวจทองใน
กระบือมีหลายวิธี ไดแก
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5.1 การลวงตรวจผานทางทวารหนัก (rectal palpation)
สามารถตรวจไดหลังผสม 2 เดือนเปนตนไป ซึ่งปฏิบัตติ ามวิธีการที่ใชกันทัว่ ไปเปน
ลําดับขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการลวงตรวจลักษณะปากมดลูก คอมดลูก ปกมดลูกแตละขางจน
สุดปลาย
เพื่อตรวจหาความแตกตางของขนาดปกมดลูกทั้งสองขางในกรณีที่ตั้งทองใน
ระยะแรกๆ จากนั้นตรวจหาลักษณะ กระเพื่อมน้ํา (fluctuation) การเลื่อนหลุดของมดลูกและถุง
หุมตัวออน (slipping membrane) ปุมจากการเกาะระหวางรกและมดลูก (placentomes) การ
เดงกลับของลูก (foetal bump) คลํารังไขแตละขางเพื่อตรวจหาคอรปส ลูเตียม ตลอดจนเสน
เลือดที่เลี้ยงมดลูก (middle uterine artery) ทั้งสองขางเพื่อแยกความแตกตางของดานที่ตั้งทอง
ออกจากดานที่ไมตั้งทอง สําหรับการประมาณอายุของตัวออนที่ 2 เดือน จะพบวา รังไขดานที่
ทองพบคอรปส ลูเตียม ปกมดลูกมีทั้งสองขางมีขนาดไมเทากัน ขางที่ทองจะมีขนาดเพิ่มขึ้น พบ
ลักษณะกระเพื่อมน้ํา การเลื่อนหลุดของมดลูกและถุงหุมตัวออน (พีระศักดิ์ และคณะ, 2523a;
สุวรรณา และคณะ, 2526)
5.2 การตรวจวิเคราะหระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (progesterone analysis)
มีรายงานการวิจัยตรวจหาระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนดวยวิธีเรดิโออิมมูโน
เอสเสย (RIA) ในกระบือครั้งแรกในป ค.ศ. 1976 (Kamonpatana et al., 1976) ซึ่งสามารถ
นํามาใชศึกษาสถานภาพของระบบสืบพันธุของกระบือได จากการศึกษาประสิทธิภาพของการ
ตรวจทองในระยะ 24 วันหลังผสมดวยวิธีดังกลาวพบวา ระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนใน
พลาสมาในกระบือไมทองและกระบือทองเทากับ <0.3 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร และ > 0.75 นาโน
กรัมตอมิลลิลติ ร ตามลําดับ จากการศึกษาในโคพบวาระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่ลดลงต่ํา
กวาระดับทีส่ ามารถมีการคงอยูของการตั้งทองไดนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่บงบอกถึงการตายของ
ตัวออน (embryonic mortality) (Mann et al., 1998; Mann and Lamming, 1999; Mann and
Lamming, 2001) สอดคลองกับกระบือซึ่งมีการศึกษาในกระบือพันธุเมดิเตอรเรเนียนประเทศ
อิตาลีจํานวน 243 ตัว เหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขดวยโปรแกรม Ovsynch-TAI และตรวจ
ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนหลังผสมในวันที่ 10 และ 20 พบวา กระบือทีท่ องจะมีระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสูงกวากระบือทีม่ ีการตายของตัวออนในระยะดังกลาว (Campanile et
al., 2005) Leenauraksa และคณะ (1979) พบวา ในวันที่ทําการผสมระดับฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนในพลาสมาจะอยูในระดับต่ําประมาณ 0.16±0.20 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร หลังจาก
นั้น 24 วัน และ 30 วัน กระบือที่ผสมติดจะมีระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนโดยเฉลี่ย 1.81±0.92
นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร และ 2.05±1.08 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่ง Kamonpatana
และคณะ (1980) ไดทําการศึกษาในขณะที่กระบือตั้งทองระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนใน
พลาสมาจะคงที่อยูในระดับสูง โดยเฉลี่ย 1.47±0.23 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร และลดลงทันทีในวัน
คลอดจนถึงระดับปกติ
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5.3 การตรวจทองดวยคลื่นความถี่สูง (ultrasonography)
การนําเครื่องอัลตราซาวนดมาใชเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ เริ่มมีการใชครั้งแรกใน
แกะโดยนํามาใชในการตรวจทอง และนับจํานวนลูกออน (Russel and Goddard, 1995) นิยม
ใชเครื่องอัลตราซาวนดชนิดเรียลไทม บีโหมด ในการศึกษาระบบสืบพันธุทางสัตวแพทย (Boyd
and Omran, 1991) Boyd และคณะ (1990) รายงานวาความแมนยําในการตรวจในชวงกอน 20
วันแรกจะต่ํา ในกระบือ Pawshe และคณะ (1994) ไดทําการตรวจทองระยะแรก สามารถพบ
สวนของลูกออน (embryonic proper) ไดในประมาณวันที่ 20 หลังการผสมและยังพบการเตน
ของหัวใจไดประมาณวันที่ 30 ถาพบขาหนา ขาหลัง ประมาณไดวาตัวออนนั้นมีอายุประมาณ
30-60 วัน ถาพบการเคลื่อนไหวของตัวออนประมาณไดวาอายุของตัวออนประมาณ 50 วัน หาก
พบกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังประมาณไดวาตัวออนมีอายุประมาณ 60 วัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เปนการรวมมือกันจาก 3 หนวยงาน คือ กรมปศุสัตว บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้คือ
กรมปศุสัตว สนับสนุนเจาหนาที่เพื่อติดตอเกษตรกรและสงเสริมโครงการวิจัย
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) โครงการอนุรักษและพัฒนาควายไทย
ไดสนับสนุนพอกระบือปลักไทยพันธุดีทชี่ นะการประกวดพอพันธุกระบือปลักระดับประเทศ เพื่อ
รีดเก็บน้ําเชื้อและผลิตน้ําเชือ้ แชแข็งสําหรับใชในโครงการและสนับสนุนเจาหนาที่สงเสริม
โครงการวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร นิสิตปริญญาโท 1 คน รับผิดชอบ
การวางแผนโครงการวิจัย ทําการวิจัย ประสานงานแตละหนวยงาน การตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ รวบรวมขอมูล และรายงานผล
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาเชิงคลินิก (clinical study)
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย
12 เดือน
สถานที่ทําการวิจัย
1. หองปฏิบัติการภาควิชาสูตศิ าสตร เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. ศูนยอนุรกั ษและพัฒนาควายไทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
3. ฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือรายยอยในเขตจังหวัดชลบุรี
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ประชากร
คัดเลือกกระบือเพศเมียทองวาง จํานวน 95 ตัว จากกระบือที่ไดรบั การสํารวจทัง้ หมด
240 ตัว โดยการสุมตัวอยาง จากฟารมเกษตรกรรายยอยทั้งหมด 42 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี อําเภอบานบึง อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง และกิ่งอําเภอเกาะจันทร ดังแสดงในรูป
ที่ 3 ที่ใหความรวมมือในการวิจัย ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 ซึ่ง
มีรูปแบบการเลี้ยงโดยปลอยแปลงหญาในทองถิ่นรวมกับการใหฟางในชวงกลางวัน และผูกใน
บริเวณบานหรือโรงเรือนในชวงกลางคืน และตองเปนฟารมที่ไมมีพอพันธุคุมฝูง โดยกําหนดให
มีคุณสมบัติกอ นคัดเลือกเขาสูกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดังนี้
1. กระบือสาวมีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป (ตรวจอายุดวยการดูฟน)
2. แมกระบือหลังคลอดตั้งแต 60 วันขึ้นไป
3. คัดเลือกเฉพาะพันธุกระบือปลักไทย
4. สุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมมีประวัติปว ยหรือมีความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ
5.มีความสมบูรณพันธุและมีวงรอบการเปนสัดโดยผานการตรวจความสมบูรณของ
ระบบสืบพันธุด วยการลวงตรวจและอัลตราซาวนลักษณะมดลูกและรังไขกอนคัดเลือกเขาสูการ
ทดลองอยางนอย 1 สัปดาห
6. บันทึกประวัติกระบือ ไดแก อายุ สถานภาพทางระบบสืบพันธุ จํานวนวันทองวาง
ลําดับทอง จํานวนกระบือที่เลี้ยงในฟารม และลักษณะการเลี้ยง (เจาของเลี้ยงเองหรือจางเลี้ยง)
ในวันทีเ่ ขาสํารวจฟารมครั้งแรก
กระบือทุกตัวจะไดรับการดูแลสุขภาพโดยการถาย
พยาธิ และใหวิตามินแรธาตุบํารุง เพื่อเตรียมสภาพรางกายใหพรอมกอนทําการศึกษา
ทําการคัดเลือกกระบือเขาสูก ลุมควบคุม และกลุมทดลอง โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กลุมควบคุม สุมคัดเลือกกระบือเพศเมียที่ผานการกําหนดคุณสมบัติขางตน
ที่ไดรับการแจงผสมเทียมจากการเปนสัดธรรมชาติ (conventional artificial insemination)
ในชวงระยะเวลาเดียวกันกับการศึกษาในกลุมทดลอง ผสมเทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็งจากพอพันธุ
ตัวเดียวกับที่ใชในกลุมทดลอง พรอมทั้งบันทึกขอมูลอาการเปนสัด
(2) กลุมทดลอง สุมคัดเลือกกระบือที่ตรวจพบฟอลลิเคิลขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง มากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร ดวยเครือ่ งคลื่นความถี่สูง โดยไมมีอาการเปนสัด
ณ วันเริ่มตนโปรแกรม เขาสูโปรแกรม

20

รูปที่ 3 พื้นที่ทําการศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การตรวจอวัยวะสืบพันธุดว ยเครื่องอัลตราซาวนด
ทําการตรวจอวัยวะสืบพันธุใ นกระบือปลักกอนเขาสูโปรแกรมอยางนอย 1 สัปดาห และ
วันที่ 1 ของการเริ่มตนโปรแกรม Ovsynch-TAI ดวยเครื่องอัลตราซาวนดเคลื่อนที่ แบบ
เรียลไทม บี-โมด ความถี่ 7.5 เมกะเฮิรซ หัวโพรบชนิดไลเนียร (linear- array transducer) ดัง
รูปที่ 3 ดวยผูตรวจคนเดียวกันตลอดการศึกษา บันทึกขนาดและลักษณะรังไข รวมถึงขนาด
ฟอลลิเคิล หรือคอรปส ลูเตียม ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การศึกษานี้กระบือจะจัดวามี
วงรอบการเปนสัดตอเมื่อพบวามีคอรปส ลูเตียม และ/หรือฟอลลิเคิล ขนาด 5 มิลลิเมตรขึ้นไป
ไมวาจะเปนครั้งแรกหรือครั้งที่ 2 หางกันอยางนอย 1 สัปดาห และหากพบฟอลลิเคิลขนาดเสน
ผานศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร ในการตรวจครั้งที่ 2 จะจัดเขาสูกลุมทดลอง
เพื่อเขาสูโปรแกรม Ovsynch-TAI สวนกระบือตัวใดที่ยังไมพบฟอลลิเคิลตามเกณฑดังกลาวจะ
จัดอยูในกลุมควบคุมเพื่อรอใหเปนสัดธรรมชาติ และเจาของกระบือจะทําการแจงเจาหนาที่เพื่อ
ผสมเทียม
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รูปที่ 4 การตรวจคัดเลือกกระบือในภาคสนามดวยเครื่องอัลตราซาวนดแบบเคลื่อนที่เพื่อตรวจ
อวัยวะสืบพันธุ

2. การเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาในกลุมทดลอง
คัดเลือกกระบือที่ตรวจพบฟอลลิเคิลขนาดเสนผานศูนยกลาง มากกวาหรือเทากับ 10
มิลลิเมตร โดยไมมีอาการเปนสัด ณ วันเริ่มตนโปรแกรม ดังรูปที่ 4 จะถูกจัดเขาสูโปรแกรม
เหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา (Ovsynch-TAI) ดังรูปที่ 5 โดยฉีด GnRH
10 ไมโครกรัม (buserelin acetate) ในวันที่ 0 และ 9 ฉีดฮอรโมน PGF2α 500 ไมโครกรัม
(cloprostenol) ในวันที่ 7 โดยผลิตภัณฑฮอรโมนที่ใชแสดงในรูปที่ 6 จากนั้นกระบือทุกตัวจะ
ไดรับการผสม ในชั่วโมงที่ 12±4 และ 24±4 หลังฉีด GnRH ครั้งที่ 2 ในกลุมทดลอง ดวยน้ําเชื้อ
แชแข็งคุณภาพดีซึ่งมีอัตราการเคลื่อนที่รายตัวหลังจากแชแข็ง (individual motility) 60% จาก
พอพันธุตัวเดียวกัน โดยเปนพอพันธุที่ไดเลี้ยงไวที่ศูนยอนุรักษและพัฒนาควายไทย เครือเจริญ
โภคภัณฑ จังหวัดชลบุรี และทําการผสมเทียม ทําการจดบันทึกเวลาและผูปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนของโปรแกรม และสังเกตพรอมกับจดบันทึกลักษณะอาการเปนสัดขณะผสมเทียม ไดแก
อวัยวะเพศบวมแดง มีเมือกใสไหลจากชองคลอด สัตวยืนนิ่ง มดลูกหดเกร็ง และสามารถสอด
ปนผสมเทียมผานเขาบริเวณปากมดลูกได (cervix) แสดงดังรูปที่ 7
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รูปที่ 5 ลักษณะฟอลลิเคิลขนาดเสนผานศูนยกลาง มากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร จากการ
ตรวจดวยเครือ่ งอัลตราซาวนด

7 days

Induce
ovulation of DF
Follicle
development
GnRH

48 hrs

Induce
luteolysis
PGF2α

Induce
ovulation of DF
GnRH

60 days

22 -24 days

12-24

12 and 24 hrs
after GnRH
TAI

22 days
after AI
Pregnancy
diagnosis by
P4 (RIA)

60days
after AI
Pregnancy diagnosis by
ultrasound and
rectalpalpation

รูปที่ 6 โปรแกรมเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา (Ovsynch-TAI)
ดัดแปลงจาก Paul, V. and Prakash, 2005 และ De Rensis and Löpez-Gatius,
2006
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รูปที่ 7 ผลิตภัณฑฮอรโมนที่ใชในโปรแกรม Ovsynch-TAI

รูปที่ 8 ลักษณะอาการเปนสัดที่สามารถสังเกตเห็นขณะผสมเทียม ไดแก อวัยวะเพศบวม
แดง มีเมือกใสบริเวณปากชองคลอด
3. การจับสัดและการผสมเทียมจากการเปนสัดธรรมชาติในกลุม ควบคุม
กระบือเพศเมียที่ไมไดถูกคัดเลือกใหอยูในกลุมทดลองจะรอใหเปนสัดตามธรรมชาติ ซึ่ง
เจาของจะแจงตอเจาหนาที่ผสมเทียมเมื่อสังเกตพบวากระบือเปนสัด โดยลักษณะอาการเปนสัด
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ในกระบือแตละตัวจะแตกตางกันออกไป ซึ่งเจาของหรือผูเลี้ยงจะสามารถสังเกตไดดวยตัวเอง
ยกตัวอยางเชน กระบือกระวนกระวาย ไมคอยกินอาหาร ถูกตัวอื่นปนและยืนนิ่ง มีเมือกใสไหล
ออกมาจากชองคลอด และอวัยวะเพศบวมแดง เจาหนาที่ผสมเทียมจะเขาฟารมเพื่อใหบริการ
ผสมเทียมหลังจากไดรับแจงประมาณ 12 ชั่วโมง ตามรูปแบบที่กรมปศุสัตวกําหนดไว ดวย
น้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุกระบือปลักไทยตัวเดียวกันตลอดการศึกษา พรอมสังเกตอาการเปนสัด
ดังที่กลาวมาในขางตน
อนึ่ง เจาหนาที่ผสมเทียมทีใ่ หบริการในการศึกษาครั้งนีม้ ีจํานวนทั้งหมด 5 คน ซึ่งได
ผานการอบรมตามหลักสูตรการผสมเทียมของกรมปศุสัตวและมีประสบการณผสมเทียม
มากกวา 3 ป
การวัดผล
พิจารณาจากผลของอัตราการผสมติดดวยการตรวจหาระดับของฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน การตรวจดวยเครื่องคลืน่ ความถี่สูง และการลวงตรวจผานทางทวารหนัก ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
1. การตรวจวิเคราะหระดับโปรเจสเตอโรน
ทําการเจาะเก็บตัวอยางเลือดในกลุมทดลองและกลุมควบคุมวันที่ 22-24 หลังผสม โดย
เก็บเลือดจากหลอดเลือดดําบริเวณคอ (jugular vein) ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ดวยหลอดเก็บซีรัม
(Monovette®) ดังรูปที่ 8 ตั้งทิ้งไวที่อณ
ุ หภูมิหองประมาณ 2 ชั่วโมง และแยกซีรัมดวยเครือ่ ง
ปนความเร็วสูง 3,000 รอบ 5 นาที เก็บซีรัมปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร
นําไปแชแข็งรักษาไวที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําตัวอยางมาวิเคราะหหาระดับ
ความเขมขนของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนดวยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเสย
ดวยชุดตรวจระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสําเร็จรูป (Hegstad, 1992) ณ หองปฏิบัตกิ ารภาควิชาสูติศาสตร เธนุ
เวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระบือที่คาด
วามีการตั้งทองจะมีระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในซีรัมมากกวา 1.0 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร ซึ่ง
แสดงวามีคอรปส ลูเตียม ในรังไข โดยการตรวจทางหองปฏิบัติการในการศึกษานี้มีคาความไว
(sensitivity) 0.02 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร คาความจําเพาะ (specitivity) 100% และ Intra
assay เทากับ 6.2%
2. การตรวจทอง
ทําการลวงตรวจผานทางทวารหนักหลังผสมประมาณ 60 วัน และยืนยันผลการตรวจ
ทองดวยเครื่องอัลตราซาวนด ดังรูปที่ 9
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รูปที่ 9 การเจาะเก็บตัวอยางเลือดจากหลอดเลือดดําบริเวณคอกระบือ

กระดูกสันหลัง

สวนขา

รูปที่ 10 ผลการตรวจทองดวยเครื่องอัลตราซาวนดในกระบือหลังการผสมประมาณ 2 เดือน
พบปกมดลูกมีชองวางสีดําซึ่งเปนถุงน้ําหุมตัวลูก กระดูกสันหลัง และขาของลูก
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหอตั ราการผสมติดจากการตรวจทองดวยวิธกี ารตรวจระดับโปรเจสเตอโรน การ
ตรวจทองดวยเครื่องอัลตราซาวด และ/หรือการตรวจทองดวยการลวงตรวจผานทางทวารหนัก
ดวยการหาคาเปนเปอรเซ็นต เปรียบเทียบอัตราการผสมติดระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
และอัตราการผสมติดระหวางกระบือสาวกับกระบือนาง ดวยการทดสอบไค สแควร (χ2- test)
วิเคราะหขอมูลกระบือในกลุม ทดลองเพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธกบั อัตราการผสมติดดวย
วิธีโลจิสติก รีเกรสชัน (logistic regression analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ดวย
®
โปรแกรม SPSS โดยแบงระดับของปจจัยตางๆ ดังนี้
1. อายุ
ระดับ 1
หมายถึง
อายุนอยกวา 5 ป
ระดับ 2
หมายถึง
อายุระหวาง 5 – 10 ป
หมายถึง
อายุระหวาง 10 – 15 ป
ระดับ 3
2. ลําดับทอง
ระดับ 1
หมายถึง
ลําดับทองที่ 0 (heifer)
ระดับ 2
หมายถึง
ลําดับทองที่ 1 (primiparus)
ระดับ 3
หมายถึง
ลําดับทองที่ 2 – 8 (multiparus)
3. ลักษณะการเลี้ยง
ระดับ 1
หมายถึง
เจาของเลี้ยงเอง
ระดับ 2
หมายถึง
จางคนเลี้ยง
4. สถานภาพ
ระดับ 1
หมายถึง
แมเลี้ยงลูก (suckling)
ระดับ 2
หมายถึง
แมหยานมหรือกระบือสาว
5. การสอดผานของปนผสมเทียมขณะผสม
ระดับ 1
หมายถึง
สอดผานถึง internal os
ระดับ 2
หมายถึง
สอดไมผานถึง internal os
6. จํานวนวันทองวาง
ระดับ 1
หมายถึง
จํานวนวันทองวาง 2 - 6 เดือน
ระดับ 2
หมายถึง
จํานวนวันทองวาง 6 - 12 เดือน
ระดับ 3
หมายถึง
จํานวนวันทองวาง 12 - 24 เดือน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากตารางที่ 5 แสดงถึงอัตราการผสมติดของกระบือกลุมควบคุมและกลุมทดลอง คือ
34.9% (15/43) และ 34.6% (18/52) ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.98)
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบอัตราการผสมติดระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองดวย
การทดสอบทางสถิติไค-สแควร
กลุม
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

จํานวน
อัตราการผสมติด
ทั้งหมด (ตัว)
(ตัว)
43
34.9% (15)
52

34.6% (18)

คาการทดสอบ
ไคสแควร

p-value

0.00

0.98

จากตารางที่ 6 แสดงผลการผสมเทียมในกระบือนางและกระบือสาวพบวามีการตั้งทอง
หลังผสมเทียม 60 วัน ที่ตรวจดวยการลวงตรวจผานทางทวารหนักและ/หรือยืนยันดวยการ
ตรวจดวยเครือ่ งอัลตราซาวนด พบวากระบือตั้งทองจํานวน 15 ตัว (34.9%) โดยเปนกระบือสาว
จํานวน 6 ตัว (31.6%) และกระบือนางจํานวน 9 ตัว (37.5%) เมื่อทําการทดสอบถึง
ความสัมพันธหรือความแตกตางระหวางอัตราการผสมติดในกระบือสาวและกระบือนางในกลุม
ควบคุม พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.69) ดังแสดงในตารางที่
ในขณะทีใ่ นกลุมทดลองพบวาอัตราการเปนสัดตอโปรแกรม Ovsynch-TAI เทากับ 100%
(43/43) สวนอัตราการผสมติดเทากับ 34.6% (18/52) เมื่อทดสอบความสัมพันธหรือความ
แตกตางของอัตราการผสมติดระหวางกระบือสาวและกระบือนางพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.07) ซึ่งมีคาเทากับ 17.6% (3/17) และ 42.9% (15/35)
ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวามีแนวโนมของความแตกตางของอัตราการผสมติดในกระบือสาว
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และกระบือนาง และรูปที่ 10 แสดงถึงอัตราการผสมติดของกลุมกระบือทั้ง 2 กลุมแยกระหวาง
กระบือสาวและกระบือนาง พบวาอัตราการผสมติดของกระบือนางมีแนวโนมสูงกวากระบือสาว
ในกลุมกระบือทั้ง 2 กลุม
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบอัตราการผสมติดระหวางกระบือสาวและกระบือนางในกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง
กลุม
กลุมควบคุม
กระบือสาว
กระบือนาง
กลุมทดลอง
กระบือสาว
กระบือนาง

จํานวนทั้งหมด
(ตัว)

อัตราการผสมติด
(ตัว)

คาการทดสอบ
ไคสแควร

p-value

19
24

31.6% (6)
37.5% (9)

1.16

0.69

17
35

17.6% (3)
42.9% (15)

3.21

0.07

ผลตรวจการตัง้ ทองของกระบือกลุม Ovsynch-TAI จํานวน 38 ตัว ที่สามารถเก็บ
ตัวอยางซีรัมได เมื่อตรวจดวยระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนจากซีรัม หลังการผสม 22-24 วัน
พบวามีกระบือที่มีระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในซีรัม มากกวา 1.0 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร
จํานวน 12 ตัว โดยคาเฉลีย่ ของระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในซีรัมเทากับ 2.0±0.9 นาโนกรัม
ตอมิลลิลติ ร เมื่อตรวจดวยวิธีลว งตรวจผานทางทวารหนักและ/หรือเครื่องอัลตราซาวนดที่ 60
วันหลังผสม พบวาการตายของตัวออนเทากับ 7.9% (3/38) สวนกลุมควบคุมทีต่ รวจพบวาตัง้
ทองจากกการลวงตรวจผานทางทวารหนักและ/หรือเครื่องอัลตราซาวนดไมสามารถเก็บตัวอยาง
เลือดหลังผสม 22-24 วันได เนื่องจากอุปสรรคในการติดตอประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานและ
เจาของกระบือ
อัตราการคลอดของกระบือกลุมทดลอง Ovsynch-TAI มีคาเทากับ 100% (18/18)
เชนเดียวกันกับอัตราการคลอดของกลุมควบคุม ที่มีคาเทากับ 100% (15/15) โดยตัวอยางลูก
กระบือที่คลอดจากแมกระบือที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI และลูกกระบือที่คลอดจากแมกระบือ
ที่ผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ แสดงดังรูปที่ 11

จํานวน (ตัว)
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15
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15

Crl+P

OvsychTAI+P

กระบือสาว

13

14

Crl+NP

OvsychTAI+NP

3

กระบือนาง

กลุ มกระบือ

รูปที่ 11 จํานวนกระบือทองและไมทองของกระบือทั้ง 2 กลุม แยกระหวางกระบือสาว
และกระบือนาง
Crl+P

หมายถึง กระบือกลุมควบคุมและทอง

Ovsynch-TAI+P

หมายถึง กระบือกลุมทดลองและทอง

Crl+NP

หมายถึง กระบือกลุมควบคุมและไมทอง

Ovsynch-TAI+NP

หมายถึง กระบือกลุมทดลองและไมทอง
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ก

ข

รูปที่ 12ตัวอยางลูกกระบือที่คลอดจากแมกระบือที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI (ก)
และลูกกระบือที่คลอดจากแมกระบือที่ผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ (ข)

ข

ขอมูลตางๆ ของกระบือ ไดแก จํานวนวันทองวาง อายุ ลําดับทอง ลักษณะการเลีย้ ง
สถานะแมกระบือ และการสอดผานของปนผสมเทียม เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวา
ระยะหางระหวางคลอดถึงผสม เปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธตออัตราการผสมติดของกระบือที่ใช
โปรแกรม Ovsynch-TAI อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.03) ซึ่งหากกระบือมีระยะหาง
ระหวางคลอดถึงผสมที่นานขึ้นจะสงผลใหอัตราการผสมติดเพิ่มขึ้น (OR = 1.13) ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติถึงปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับอัตราการผสมติด
ในกลุมกระบือที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI (logistic regression analysis)
ปจจัย
จํานวนวันทองวาง
การสอดผานของปนผสมเทียม
สถานะแมกระบือ
ลักษณะการเลี้ยง
อายุ
ลําดับทอง

p-value

Odd ratio

0.03
0.15
0.12
0.28
0.50
0.24

1.13
4.96
0.26
1.99
1.36
0.76

95% C.I. for OR
Lower
Upper
1.01
1.27
0.56
44.10
0.05
1.44
0.58
6.86
0.56
3.33
0.49
1.20

บทที่ 5
อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้พบวาอัตราการผสมติดของกระบือกลุมทดลองโปรแกรม OvsynchTAI เทากับ 34.6% (18/52) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมควบคุมที่ได
ทําการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติซึ่งมีคาเทากับ 34.9% (15/43) เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Paul และ Prakash (2005) ไดทําการศึกษาในกระบือมูราหประเทศอินเดีย
พบวาอัตราการตั้งทองของกระบือที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ไมแตกตางจากกระบือผสม
เทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ ซึ่งมีคาเทากับ 33.3% (5/15) และ 30.7% (23/75) (p=0.84)
อยางไรก็ตาม Warriach และคณะ (2008) ไดรายงานการศึกษาในกระบือนิลิ-ราวิ ซึ่งเปน
กระบือนมในประเทศปากีสถาน พบวาอัตราการตั้งทองในชวงฤดูกาลผสมพันธุในกลุมกระบือที่
ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI เทากับ 36.3% (8/22) และกลุมกระบือที่ผสมเทียมจากการเปนสัด
ตามธรรมชาติ เทากับ 62.5% (25/40) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(p<0.05) สอดคลองกับการศึกษาในโคในบางรายงาน พบวาอัตราการตั้งทองของโปรแกรม
Ovsynch-TAI ต่ํากวาอัตราการตั้งทองในโคที่ไดรับการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ
(Ryan et al., 1995; Xu et al., 2000a)
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการสงเสริมใหมีการผสมเทียมในกระบือมานานกวา 50 ปแต
ยังไมมีรายงานขอมูลสถิติอตั ราการผสมติดจากการผสมเทียมของกระบือในประเทศไทย สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากลักษณะการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรมักจะเลี้ยงปลอยแปลงหญาตามทุงนา
ในชวงเชาและเย็นนอกเหนือจากเวลาการใชงานในไรนา ซึ่งเปนโอกาสที่กระบือของเกษตรกร
แตละฝูงไดมาพบกัน
โดยฝูงที่มีพอกระบือคุมฝูงก็จะทําการผสมพันธุตามธรรมชาติซึ่งเปน
วิธีการที่งายและสะดวกตอเกษตรกร อีกทั้งยังทําใหมีอัตราการผสมติดที่สูงอีกดวย โดยสังเกต
ไดจากจํานวนการใหลูก 2 ตัวภายใน 3 ป อยางไรก็ตามในฝูงกระบือดังกลาวพบวามีปญหา
การผสมเลือดชิดเกิดขึ้น ทําใหลูกที่ไดแคระแกร็น ลักษณะรูปรางผิดปกติ อีกทั้งเกษตรกรตอง
รับภาระในการเลี้ยงดูพอพันธุกระบือซึ่งควบคุมยาก หากจะนํามาใชแรงงานตองทําการตอน
กอน จากผลการศึกษาในกลุมควบคุมทีไ่ ดทําการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติอยูใน
เกณฑที่คอนขางใกลเคียงกับอัตราการผสมติดจากการผสมเทียมในโคนมภายในประเทศในป
พ.ศ. 2547 ซึ่งมีคาเทากับ 40.48% (สํานักเทคโนโลยีชวี ภาพการผลิตปศุสตั ว, 2551) แตการ
ผสมเทียมจําเปนตองอาศัยการจับสัดและกําหนดเวลาผสมใหถูกตองแมนยําที่สุด ดังนั้นการใช
โปรแกรม Ovsynch-TAI ในกระบือจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ใหอัตราการผสมติดไมแตกตางจาก
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การผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติโดยไมตอ งกังวลถึงการจับสัด
สามารถกําหนด
ชวงเวลาผสมในแตละปไดอยางที่เกษตรกรตองการ อีกทั้งลดระยะหางระหวางคลอดจนถึงผสม
และลดจํานวนวันทองวาง ทําใหกระบือสามารถผลิตลูกไดจํานวนที่มากขึ้นในชวงชีวิต โดยการ
ลงทุนใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ตามรูปแบบงานวิจยั นี้ เมื่อคิดตนทุนฮอรโมนทั้งหมด มีมูลคา
เทากับ 600 บาทตอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับแลวจัดวามีความคุมคาในการ
ลงทุนโปรแกรมดังกลาวในฟารมเกษตรกร
อัตราการผสมติดของกระบือปลักไทยทีใ่ ชโปรแกรม Ovsynch-TAI ของการศึกษานี้
พบวามีคาใกลเคียงกับการศึกษาลักษณะเดียวกันในกระบือแมน้ําในประเทศตางๆ
ไดแก
กระบือเมดิเตอรเรเนียน ในประเทศอิตาลี ที่มีอัตราการตั้งทองเทากับ 34% (Campanile et al.,
2005) 35.7%
(De Rensis et al., 2005) 36% (Neglia et al., 2003) และ 40.9%
(Presicce et al., 2005) กระบือมูราหในประเทศอินเดีย มีอัตราการตั้งทองเทากับ 33.3% (Paul
และ Prakash, 2005) กระบือนิริ-ราวิ ในประเทศปากีสถานมีอัตราการตั้งทองเทากับ 36.3%
ในชวงฤดูผสมพันธุ และ 30.4% นอกชวงฤดูผสมพันธุ (Warriach et al., 2008) แตกตางจาก
รายงานของ De Araujo Berber และคณะ (2002) ไดศึกษาในกระบือเนื้อพันธุผ สมระหวางพันธุ
เมดิเตอรเรเนียนและพันธุมรู าห พบวามีอัตราการผสมติดเทากับ 56.5% ซึ่งมีอัตราการผสมติด
สูงกวาการศึกษาในครั้งนี้
กอนหนานี้ไดมีการศึกษาการใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ในโคกันอยางแพรหลาย มี
รายงานการศึกษาในแมโคนมหลังคลอดจํานวน 30 ตัว ในประเทศไทย พบวาอัตราการผสมติด
มีคาเทากับ 30% (วีระศักดิ์ และปราจีน, 2543) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการศึกษาในครั้งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Mialot และคณะ (1999) พบวาอัตราการตั้งทองเทากับ 36.1% ใน
แมโคนมประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีรายงานอัตราการตั้งทองที่มีคาใกลเคียงกันในโคนม
จากการศึกษาอื่น ซึ่งมีคาเทากับ 28.1% และ 29% (Cavestany et al., 2003; De Jarnette and
Marshall, 2003) อยางไรก็ตามมีรายงานของ Sakase และคณะ (2005) ที่ศกึ ษาโปรแกรม
Ovsynch-TAI ในโคเนื้อประเทศญี่ปุน พบวามีอัตราการผสมติดเทากับ 48.6% ซึ่งสูงกวาอัตรา
การผสมติดในการศึกษาปจจุบัน แตกตางจากรายงานของ Baruselli และคณะ (2004) ไดผล
การศึกษาอัตราการตั้งทองในแมโคนมที่ต่ํากวาการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีคาเทากับ 15%
มีรายงานการวิจัยหลายรายงานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโปรแกรม
Ovsynch-TAI
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
ไมวาจะเปนการใชฮอรโมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดเขาชอง
คลอดหรือชนิดกินระหวางวันที่เริ่มฉีด GnRH เข็มแรก จนกระทั่งถึงวันที่ฉีดฮอรโมน PGF2α
จึงถอดฮอรโมนโปรเจสเตอโรนออกจากชองคลอดหรือหยุดกิน ตัวอยางรายงานการใชฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนรวมกับโปรแกรม Ovsynch-TAI ไดแก งานวิจัยของ Cavestany และคณะ
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(2003) ไดมีการใช Ovsynch-TAI รวมกับเมดรอกซีโปรเจสเตอโรน อะซิเตต ในโคที่ไมแสดง
อาการเปนสัดหลังคลอด
สามารถทําใหเพิม่ อัตราการตั้งทองไดสูงกวาโคที่ใชโปรแกรม
Ovsynch-TAI เพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (34.9% และ 11.1% ตามลําดับ)
สอดคลองกับการศึกษาของ De Rensis และคณะ (2005) ที่ไดนํา PRID® ซึ่งเปนฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนอีกรูปแบบหนึ่ง มาศึกษาในกระบือเมดิเตอเรเนียนที่ไมมีวงรอบการเปนสัด พบวา
อัตราการผสมติดในกลุม Ovsynch-TAI+PRID® มีคาเทากับ 30% ซึ่งมีคาสูงกวากลุม
Ovsynch-TAI (4.7%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.04) แตจากรายงานของการศึกษาทั้ง 2
รายงาน พบวาไมมีความแตกตางของอัตราการตั้งทองหรืออัตราการผสมติดของทั้ง 2 กลุมเมื่อ
นํามาใชกับสัตวที่มีวงรอบเปนปกติ
การศึกษาในครั้งนี้พบวา อัตราการผสมติดในกระบือสาวและกระบือนางในกลุมที่ใช
โปรแกรม Ovsynch-TAI ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมวาอัตรา
การผสมติดในกระบือนางคอนขางสูงกวากระบือสาว เชนเดียวกับอัตราการผสมติดของกระบือ
สาวและกระบือนางในกลุมควบคุมที่ไดรบั การผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ พบวาไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตก็มีแนวโนมที่กระบือนางมีอัตราการผสมติดสูง
กวากระบือสาว เหตุผลหนึ่งที่อาจเปนสาเหตุซึ่งไดมาจากการสังเกตระหวางการศึกษา คือ มี
กระบือสาวทีใ่ ชโปรแกรม Ovsynch-TAI จํานวน 2 ตัว แสดงอาการเปนสัด ณ เวลาผสมเทียม
แตสอดปนผสมเทียมไดคอนขางยาก เนื่องจากอวัยวะสืบพันธุโดยเฉพาะปากมดลูกคอนขางเล็ก
มากซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการผสมเทียม สอดคลองกับรายงานของ Lohachit และคณะ
(1981)
ซึ่งเปรียบเทียบขนาดอวัยวะระบบสืบพันธุของกระบือปลักพบวามีขนาดเล็กกวา
กระบือมูราหและโค
สอดคลองกับการศึกษาในโคซึ่งพบวาประสิทธิภาพของโปรแกรม
Ovsynch-TAI คอนขางต่ํามากในโคสาว แตก็ยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน (Pursley et
al., 1995; Schmitt et al., 1996)
การศึกษานี้ไดคัดเลือกกระบือที่มีฟอลลิเคิลขนาดมากกวาหรือเทากับ1มิลลิเมตร ณ วัน
เริ่มตนโปรแกรม Ovsynch-TAI
ตามที่มีการศึกษาโปรแกรมดังกลาวในกระบือกอนหนานี้
พบวาสิ่งสําคัญที่ทําใหการใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ประสบความสําเร็จคือการปรากฏฟอลลิ
เคิลขนาดใหญ (dominant follicle ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร)
ในเวลาเริ่มตนฉีด GnRH ครั้งแรก (Vasconcelos et al., 1999; Thatcher et al., 2001; De
Rensis et al., 2005) เนื่องจาก GnRH ที่ฉีดในครั้งแรกจะไปทําหนาที่กระตุนให
ฟอลลิเคิลใหญเกิดการตกไข พรอมทั้งกระตุนใหมีการเจริญของฟอลลิเคิลจากคลื่นฟอลลิเคิล
คลื่นใหม (Thatcher et al., 1989; Thatcher et al., 1993; Wolfenson et al., 1994; Xu et al.,
2000b ) เชนเดียวกันกับ Presicce และคณะ (2005) ที่ใหเหตุผลวาความลมเหลวของการตก
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ไขหลังจากฉีด GnRH ครั้งแรก และการลดระดับลงของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในขณะที่ฉดี
ฮอรโมน PGF2α รวมกัน สงผลใหอัตราการเหนี่ยวนําการตกไขและอัตราการผสมติดลดลงใน
กระบือ นอกจากนี้มีการศึกษาในโคนม พบวาปญหาการเปนสัดกอนเวลา (premature estrus)
ระหวางการให GnRH เข็มแรกถึงวันทีใ่ หฮอรโมน PGF2α ซึ่งตรวจพบได 5 – 11.8% รวมถึง
ปญหาการสลายตัวที่ไมสมบูรณของคอรปส ลูเตียม ที่เกิดจากฟอลลิเคิลใหญในวันเริ่มตน
โปรแกรม (incomplete luteal regression) มีความสัมพันธตอ การผสมติดที่ลมเหลว (Kim et
al., 2003) นอกจากนี้ Peters and Pursley (2003) ไดรายงานวาระยะเวลาระหวางชวงการลด
ต่ําลงของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนถึงชวงที่ฮอรโมนแอลเอชสูงสุด (LH surge) ที่ยาวนานยิ่งทํา
ใหเพิ่มอัตราการผสมติดมากขึ้น
อาจเนื่องมาจากไดชวยใหอสุจมิ ีชีวิตรอดและเดินทางไปยัง
ตําแหนงปฏิสนธิไดดีขึ้น
โปรแกรม Ovsynch-TAI ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดดัดแปลงมาจากงานวิจัยที่ไดศกึ ษา
โปรแกรมดังกลาวในกระบือนมในตางประเทศ ไดแก Paul and Prakash (2005) และ De
Rensis and Löpez-Gatius (2006) จากรายงานของ Paul and Prakash (2005) พบวา
สามารถเหนี่ยวนําการตกไขได 90% (9/10) ระยะเวลาการตกไขอยูในชวง 20 – 32 ชั่วโมง หรือ
เฉลี่ย 23.3 ± 1.3 ชั่วโมง (Mean ± S.E.M.) สวน De Rensis and Löpez-Gatius (2006)
รายงานวาอัตราเหนี่ยวนําการตกไขอยูระหวาง 60 – 86% ระยะเวลาตกไขเทากับ 33 ± 8.3
ชั่วโมง หลังจากฉีด GnRH เข็มที่ 2 ซึ่งคาดการณวาจะสามารถนํามาทดลองใชกับกระบือปลัก
ไทยได และจากการศึกษาของ ธัชฎาพร และคณะ (2551; ขอมูลยังไมไดตีพิมพ) ถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกระบือปลักไทยทีเ่ หนีย่ วนําการตกไขดวยโปรแกรม OvsynchTAI รูปแบบเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ พบวา อัตราการตกไขเทากับ 83.3% (10/12)
ระยะเวลาตกไขอยูในชวง 18 – 38 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยเทากับ 30.4 ± 1.47 ชั่วโมง (Mean ±
S.E.M.) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในกระบือนมพบวาใหผลคอนขางใกลเคียงกัน และ
หากพิจารณาความสัมพันธของเวลาตกไขและเวลาผสม
จากการกําหนดเวลาผสมเทียมใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 2 ครั้ง คือ 12 และ 24 ชั่วโมง หลังจากฉีด GnRH เข็มที่ 2 คาดวา
ยังคงเปนระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดการปฏิสนธิระหวางไขและอสุจิ เนื่องจากระยะเวลามี
ชีวติ อยูของอสุจิภายในอวัยวะสืบพันธุเพศเมียยาวนานถึง 24 – 30 ชั่วโมงหลังผสม
(Kasimanickam et al., 2008) และเปนไปไดวาสามารถกําหนดเวลาผสมเปน 24 ชั่วโมง
หลังจากฉีด GnRH เข็มที่ 2 ได หากตองการปรับเวลาผสมเทียมใหเหลือเพียง 1 ครั้ง เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
อยางไรก็ตามการศึกษาของเวลาการตกไขหลังการใหโปรแกรม
Ovsynch ในกระบือปลักเปนสิ่งที่สมควรศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ในสวนของอัตราการตายของตัวออน (embryonic mortality rate) ในกระบือที่ใช
โปรแกรม Ovsynch-TAI จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผลการตรวจการตั้งทองดวยวิธี
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ตรวจระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในซีรัมในวันที่ 22-24 หลังจากผสม และวิธลี วงตรวจทาง
ทวารหนัก
หรือตรวจดวยเครื่องอัลตราซาวนดหลังผสม 60 วัน พบวาอัตราการตายของตัว
ออนมีคาเทากับ 7.9% สอดคลองกับการศึกษาโดยตรวจหาระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนใน
น้ํานมของวันที่ 20 หลังจากผสมเทียมเทียบกับการตรวจทองจากการลวงตรวจผานทางทวาร
หนัก 45 วันหลังผสมเทียม พบวามีความแตกตางของอัตราการตั้งทองเปน 33.3% และ 20%
ตามลําดับ ซึ่งอาจเกิดการตายของตัวออนเกิดขึ้นได (Cavestany et al., 2003) เชนเดียวกับ
การศึกษาในโคเนื้อที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI พบมีอัตราการตายของตัวออนระหวางวันที่
24- 45 วันหลังผสม 8.5%(Mialot et al., 2003) ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาในโคนมคือ 8-17.5%
(Bartolome et al., 2005) และ 13.5% (Fricke et al., 1998) แตกตางจากรายงานของ
Campanile และคณะ (2007) ที่ศึกษาอัตราการตายของตัวออนระยะทายในกระบือเมดิเตอรเร
เนียนมีคาสูงถึง 22.9% สาเหตุที่ทําใหมีการตายของตัวออนที่สําคัญคือ ระดับฮอรโมนโปรเจส
เตอโรนที่ต่ําซึง่ อาจเนื่องมากจากขนาดฟอลลิเคิลที่เกิดการตกไขมีขนาดเล็ก บางรายงานไดทํา
การลดปญหาดังกลาวดวยการเสริม GnRH และฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในชวง 5 วันหลังจาก
ผสมเพื่อกระตุนใหเกิดการสรางคอรปส ลูเตียมเสริม (accessory corpus luteum) ขึ้นมา
(Bartolome et al., 2005; Howard et al., 2006; Lopes et al., 2007)
เมื่อนําขอมูลตางๆ ของกระบือ ไดแก ระยะหางระหวางคลอดถึงผสม อายุ ลําดับทอง
ลักษณะการเลี้ยง (เจาของเลี้ยงเองหรือจางเลี้ยง) สถานะแมกระบือ (เลี้ยงลูกหรือหยานม) และ
การสอดผานของปนผสมเทียม มาวิเคราะหทางสถิติ พบวา ระยะหางระหวางคลอดถึงผสม
เปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธตออัตราการผสมติดของกระบือที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI (p=0.03)
เหตุผลอาจเนือ่ งมาจากกระบือที่มีระยะหางระหวางคลอดถึงผสมที่ยาวนานเปนกระบือที่ระบบ
สืบพันธุอยูในสภาพสมบูรณแตกตางจากระยะหลังคลอดในชวงแรกๆ ซึ่งพบวาการกลับสูสภาพ
ปกติของมดลูก (uterine involution) หลังคลอดใชเวลาเฉลี่ย 32.7 ± 3.59 วัน มีการตกไขครัง้
แรกเฉลี่ย 39 ± 13.5 วันหลังคลอด (ชวง 21-59 วัน ) อยางไรก็ตามการตกไขครั้งแรกจะไม
สามารถสังเกตอาการเปนสัดได อาจเนื่องจากระดับฮอรโมนที่ไมคงที่หลังคลอด (Yindee et
al.,2005) ตลอดจนแมกระบือที่มีระยะหางระหวางคลอดถึงผสมยาวนานมักเปนกระบือที่หยา
นมลูกแลว ซึง่ มีรายงานของการใหนมลูกหลังคลอดตอผลการทํางานของรังไข โดยกระบือที่ให
นมลูกจะหลั่งฮอรโมนโปรแลคตินซึ่งจะไปยับยั้งการหลั่ง GnRH จากสมองสวนไฮโปทาลามัส
ทําใหไมมีการทํางานของรังไขและไมเปนสัดเชนเดียวกันกับการศึกษาของ วรรณวิภา (2537) ที่
ไมพบการตอบสนองของรังไขตอ GnRH ระยะ 60 วันหลังคลอดในกระบือปลัก 20% (1/5)
สอดคลองกับรายงานของ Jainudeen และคณะ (1983) พบกระบือปลักที่มีผลกระทบลักษณะ
ดังกลาวสูงถึง 30-40% เมื่ออยูในระหวางใหนมลูกจนกระทั่งหยานมตามธรรมชาติหรือแยกลูก
ออกจากแม
และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะความไมสมดุลย
ของสารอาหารและพลังงานในชวงหลังคลอด (negative energy balance) ซึ่งอาจเปนอีกสาเหตุ
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หนึ่งที่สงผลตอการไมเปนสัดหลังคลอด และอัตราการผสมติดที่ต่ํา (Mahadevan, 1992) รวมไป
ถึงผลกระทบตอเนื่องถึงคุณภาพไขในระยะยาวนานถึง 80 วันหลังคลอด (Tenhagen et al.,
2003)
ถึงแมวาการเพิ่มผลผลิตประชากรกระบือปลักโดยใชโปรแกรม Ovsynch-TAI จะเปน
การเพิ่มคาใชจายของฮอรโมนมากขึ้นเมื่อเทียบกับการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ
ซึ่งไมมีคาใชจายก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงความคุมคา การใชโปรแกรม Ovsynch-TAI สามารถ
ลดระยะหางระหวางคลอดถึงผสมติด และลดจํานวนวันทองวาง สงผลใหระยะหางระหวางการ
คลอดสั้นลง และสามารถผลิตลูกกระบือไดจํานวนมากขึ้นในหนึ่งชวงอายุขัยของกระบือ รวมทั้ง
ลดภาระคาใชจายในการจับสัด ผลที่ไดนสี้ อดคลองกับรายงานการศึกษาลักษณะที่คลายคลึงกัน
ในโคที่พิจารณาจากคาใชจายของฮอรโมน คาน้ําเชื้อ คาแรงงาน และคาความสูญเสียเนื่องจาก
วันทองวาง ซึ่งพบวาการใชโปรแกรม Ovsynch-TAI มีคาใชจายตอการตั้งทองต่ํากวาการใช
PGF2α และการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติ (วีระศักดิ์, 2543; Risco et al., 1998;
Britt and Gaska, 1998)
หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษากระบือในกลุม ที่ใชโปรแกรม Ovsynch-TAI กระบือที่มีการ
จะไดรับการผสมเทียมจากการเปนสัดธรรมชาติและพบวามี
กลับสัดหลังผสมเทียมรอบแรก
อัตราการผสมติดสูงถึง 60% (อยุทธ, 2551) หากกระบือยังกลับสัดในรอบถัดมาจะทําการ
พิจารณาการใชโปรแกรมฮอรโมนตามลักษณะของรังไขโดยตรวจดวยการลวงตรวจผานทาง
ทวารหนักและ/หรืออัลตราซาวนด ไดแก
กรณีตรวจพบฟอลลิเคิลบนรังไขแตไมพบคอรปส ลูเตียม ใชฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
ชนิดสอดเขาชองคลอด PRID เปนเวลา 12 วัน แลวถอดออก และผสมเทียม 48 ชั่วโมงหลังจาก
ถอดฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
กรณีตรวจพบคอรปส ลูเตียม ใชฮอรโมน PGF2α ฉีดเขากลามเนือ้ และรอจับสัดและ
ผสมเทียมภายใน 5 วันหลังจากฉีด
นอกจากนี้จากการปฏิบัติงานภาคสนามของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
กรมปศุสัตวยงั พบวากระบือที่ไดรับการเตรียมสุขภาพโดยการถายพยาธิ เสริมวิตามินและแร
ธาตุกอนไดรบั การเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยโปรแกรมฮอรโมนในรูปแบบตางๆ มีอัตราการผสม
ติดสูงกวากระบือที่ไมไดรับการเตรียมสุขภาพประมาณ 6% (อยุทธ, 2551)

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยในครัง้ นี้ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมเหนี่ยวนําการตกไขและ
ผสมเทียมแบบกําหนดเวลาในกระบือปลักในฟารมเกษตรกรรายยอย และศึกษาความสัมพันธ
ของปจจัยกรณีกระบือที่ยังไมเคยมีลูกและกระบือที่เคยมีลูกตออัตราการผสมติดดวยวิธี
เหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2550 โดยทําการคัดเลือกกระบือปลักไทยเพศเมียจํานวน 95 ตัว จากฟารม
เกษตรกรรายยอยในเขตพืน้ ที่จังหวัดชลบุรีที่มีวงรอบการเปนสัดและระบบสืบพันธุเปนปกติ
แบงกระบือออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมควบคุม ซึ่งเปนกระบือทีไ่ ดรับการผสมเทียมจากการ
เปนสัดตามธรรมชาติจํานวน 43 ตัว และกลุมทดลองโปรแกรม Ovsynch-TAI ซึ่งอัลตราซาวนด
ตรวจพบฟอลลิเคิลขนาดมากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร ณ วันเริ่มตนโปรแกรม จํานวน 52
ตัว พบวาอัตราการผสมติดของกระบือกลุมที่ผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติและกลุม
ทดลองโปรแกรม Ovsynch-TAI คือ 34.9% (15/43) และ 34.6% (18/52) ตามลําดับ ซึ่งพบวา
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.98) โดยมีแนวโนมของความแตกตาง
ของอัตราการผสมติดในกระบือสาวและกระบือนางของกระบือกลุมทดลองโปรแกรม OvsynchTAI ซึ่งมีคาเทากับ 17.6% (3/17) และ 42.9% (15/35) ตามลําดับ (p = 0.07) สวนอัตราการ
คลอดของกระบือกลุมทดลอง Ovsynch-TAI มีคาเทากับ 100% (18/18) และมีอัตราการตาย
ของตัวออน 7.9% (3/38)
จากการศึกษานี้สรุปไดวา โปรแกรมเหนี่ยวนําการตกไขและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา
(Ovsynch-TAI) สามารถนํามาใชกับกระบือปลักไทยในฟารมเกษตรกรรายยอยได ซึ่งให
ประสิทธิภาพไมแตกตางจากการผสมเทียมจากการเปนสัดตามธรรมชาติโดยไมจําเปนตองจับ
สัด และความสัมพันธของอัตราการผสมติดจากการใชโปรแกรม Ovsynch-TAI ระหวางกระบือ
สาวและกระบือนางไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามพบวาอัตรา
การผสมติดในกระบือนางมีแนวโนมสูงกวากระบือสาว
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ขอจํากัดของการวิจัย
1.การนําโปรแกรม Ovsynch-TAI ประยุกตใชในพืน้ ที่ จําเปนตองมีทักษะของการลวง
ตรวจลักษณะรังไข หรือการใชเครื่องอัลตราซาวนด เพื่อประเมินขนาดฟอลลิเคิล
2.โปรแกรม Ovsynch-TAI นี้ เปนการศึกษาที่สามารถใชไดในกระบือที่มีการทํางานของ
รังไขที่ปกติ และปรากฏฟอลลิเคิลที่มขี นาดมากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิเมตร เทานั้น
3.การปฏิบัติงานภาคสนามในการฉีดฮอรโมนสําหรับโปรแกรม
Ovsynch-TAI
จําเปนตองปฏิบัติกบั ตัวสัตวถึง 3 ครั้ง อาจเปนอุปสรรคในการนัดหมายกับเจาของสัตว

ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษาปจจุบัน ไมไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและลักษณะ
ของรังไขที่เกิดขึ้นในกระบือกลุมทดลองใชโปรแกรม Ovsynch-TAI เนื่องจากการศึกษาเปน
การศึกษาในพื้นที่จริงและไมสะดวกตอการปฏิบัติงานกับตัวสัตวไดอยางเต็มที่ ดังนั้นจึงเปน
เรื่องที่นาสนใจที่จะการศึกษาวิจัยถึงความแตกตางทางสรีรวิทยาทีต่ อบสนองตอโปรแกรม
Ovsynch-TAI ระหวางกระบือสาวและกระบือนางพันธุป ลักไทยตอไปในอนาคต และอาจมีการ
นําโปรแกรม Ovsynch-TAI ไปใชกับกระบือปลักไทยในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจํานวนประชากรกระบือปลักไทยมากที่สดุ นอกจากนี้คุณภาพน้ําเชื้อ
แชแข็งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตออัตราการผสมติด

ประโยชนในทางประยุกตผลงานวิจยั ที่ได
1. สามารถนําขอมูลที่ไดและโปรแกรมตนแบบนี้ไปประยุกตใชในพื้นทีเ่ ลี้ยงกระบือ
ปลักไทยในเขตอื่นไดลดการใชแรงงานและเวลาในการจับสัดเพื่อผสมเทียม
2. เปนการอนุรักษพันธุกระบือปลักไทยลักษณะดีใหมีจํานวนเพิ่มมากขึน้
3. เปนการชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในการผลิตพอพันธุกระบือคุณภาพดี ตาม
โครงการผลิตกระบือพันธุดปี ระจําหมูบานเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา และเพิ่มจํานวนประชากรกระบือภายในประเทศ
4. เกษตรกรไดใชน้ําเชื้อจากพอกระบือพันธุดีและทําใหพันธุกรรมของฝูงกระบือไทยมี
ลักษณะที่ดี
5. เปนแนวทางสงเสริมเทคโนโลยีการผสมเทียมกระบือใหแพรหลายขึ้น

ภาคผนวก
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

นางสาว ธัชฎาพร ไชยคุณ เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2523 มี
ภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดพะเยา
สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาตรบัณฑิต
จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อปพุทธศักราช 2548 ผานประสบการณการทํางาน
ตําแหนง
ผูชวยวิจัยโครงการการใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ้
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมระหวางเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน พุทธศักราช
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สนับสนุนการวิจัยและ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เปนสัดในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis): การศึกษาเบื้องตน. ใน ประมวล
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