ผลของ PMSG รวมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดชองคลอดในการเหนี่ยวนําการเปนสัดและ
ผสมเทียมแบบกําหนดเวลาตออัตราการตั้งทองในกระบือปลัก
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ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอประสิทธิภาพการเพิ่มจํานวนประชากรกระบือปลักคือเกษตรกรไม
สามารถจับสัดไดหรือจับสัดยาก การเหนี่ยวนําการเปนสัดและผสมเทียมแบบกําหนดเวลาเปนอีกวิธีที่นิยมใช
กันอยางแพรหลายเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตในกระบือปลัก วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของ PMSG
ร ว มกั บ โปรเจสเตอโรนชนิ ด สอดช อ งคลอด (CIDR-B®) ในการเหนี่ ย วนํ า การเป น สั ด และผสมเที ย มแบบ
กําหนดเวลาตออัตราการตั้งทอง โดยคัดเลือกแมกระบือปลักเพศเมียจํานวน 60 ตัว ในฟารมเกษตรกรพื้นที่
จังหวัดนครพนม แบงกลุมออกเปน 2 กลุมๆละ 30 ตัว ไดแก กลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมควบคุมใช
โปรแกรมเหนี่ยวนําการเปนสัดดวย CIDR-B® รวมกับ PGF2α และกลุมทดลองใชโปรแกรมเหนี่ยวนําการเปน
สัดแบบเดียวกันและเสริมดวยฮอรโมน PMSG ทําการทดลองโดยการสอด CIDR-B® เขาทางชองคลอดกระบือ
ในวันเริ่มตนการทดลองหลังจากนั้น ในวันที่ 11 ถอด CIDR-B® พรอมฉีด PGF2α ใหกระบือทั้ง 2 กลุมและฉีด
PMSG เฉพาะในกลุมทดลอง ผสมเทียมชั่วโมงที่ 60 และ 72 หลังการถอด CIDR-B® และตรวจการตั้งทองดวย
การลวงตรวจรวมกับใชเครื่องอัลตราซาวดหลังจากผสมเทียม 60 วัน ผลการทดลองพบวาอัตราการเปนสัดของ
กระบือกลุมควบคุมและกลุมทดลอง คือ 73.33% (22/30) และ 86.60% (26/30) ตามลําดับ ซึ่งไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ในทางกลับกันพบวาอัตราการตั้งทองของทั้ง 2 กลุมคือ 33.33%
(10/30) และ 60.00% (18/30) ตามลําดับ ซึ่งแมกระบือปลักกลุมทดลองมีอัตราการตั้งทองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สรุปผลการทดลองนี้ คือ กระบือปลักสามารถถูกเหนี่ยวนําใหเปนสัดโดยใช
โปรแกรมเหนี่ยวนําการเปนสัดดวย CIDR-B® รวมกับ PGF2α และสามารถผสมเทียมโดยวิธีกําหนดเวลาได ซึ่ง
การใช PMSG รวมในโปรแกรมการผสมเทียมสามารถเพิ่มอัตราการตั้งทองใหสูงกวากระบือที่ไมไดรับ PMSG
ผลการทดลองนี้สามารถใชเปนแนวทางการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุกระบือปลักตอไป
คําสําคัญ: กระบือปลัก การเหนี่ยวนําการเปนสัด ผสมเทียมแบบกําหนดเวลา
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The effect of PMSG with progesterone for synchronization and fixed time AI on
pregnancy rate in swamp buffaloes
Korbsook Thongsodsaeng1/, Tanapol Ampratchar2/, Chatchai Suebkom2/,
Sukanya Leethongdee3/
Abstract
One of significant problems related on increasing population of swamp buffaloes is an
inappropriate estrus detection. Estrus synchronization and fixed time AI have widely been
applied for enhancing in term of the productivity. The research objective was to investigate
the effect of PMSG with progesterone hormone for estrus synchronization and fixed time AI
on pregnancy rate in swamp buffaloes. Sixty females swamp buffaloes were selected from
farms in Nakornpanom province which were healthy and had normal reproductive system.
Animals were divided into 2 groups as control and experimental groups. The control group
was treated with CIDR-B® and PGF2α whereas the experimental group was treated with the
same program plus a dose of PMSG injection at Day 11. AI was performed in all animals at day
14th. All buffaloes were pregnant examined by rectal palpation and ultrasonography on 60
days after fixed-time AI. The results indicated that the heat rate in control and experimental
groups were 73.33% (22/30) and 86.60% (26/30), respectively which were not significant
different (p>0.05). In contrast, the pregnancy rate in experimental group (60.00%) was
significant different higher than the control group (33.33%) (P<0.05). The study showed that
estrus synchronization using CIDR-B® with PGF2α and the fixed time AI method could be applied
to the AI procedure for the swamp buffalos. The additional PMSG injection could enhance
increasing rate of pregnancy in order to manage the production of swamp buffalo.
Keywords: swamp buffalo, estrus synchronization, fixed time Artificial insemination
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คํานํา
ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและกระบือทั้งประเทศ พ.ศ. 2561 รายงานวา ประเทศไทยมีกระบือเพศผู
จํานวน 338,526 ตัว กระบือเพศเมีย 842,497 ตัว รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,181,023 ตัว โดยมีเกษตรกรผูเลี้ยง
กระบือ จํานวน 217,539 ราย และมีแนวโนมที่ปริมาณกระบือจะลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุมาจากการใช
เครื่องจักรแทนการใชแรงงานกระบือ และเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือสวนใหญไมไดใหความสําคัญกับการผลิต
และการพัฒนาปรับปรุงพันธุที่เหมาะสม สงผลใหกระบือมีจํานวนที่ลดลง นอกจากนี้ยังพบวามีการบริโภคเนื้อ
กระบื อป ล ะกว า 200,000 ตั ว ในขณะที่ มีลูกกระบือ เกิ ดใหมเ พีย งปล ะประมาณ 150,000 ตัว ส งผลให
คาดการณวากระบือไทยอาจจะสูญพันธุ (กรมปศุสัตว, 2561) นอกจากนี้กระบือปลักมีความสมบูรณพันธุชา
(late puberty) เพศเมียแสดงอาการเปนสัดไมชัดเจนหรือเปนสัดเงียบ (silent heat) ยากตอการจับสัดและ
การทํานายเวลาตกไข ทําใหกระบือมีชวงไมใหผลผลิต (non-productive life) ที่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับ
โค อีกทั้งความแตกตางของสายพันธุ ฤดูกาล สภาพอากาศ การใหอาหารและอัตราการเจริญเติบโตตางก็มีผล
ตอการเขาสูวัยเจริญพันธุของกระบือ (Barile, 2005) แมวาในเขตอบอุนกระบือจะถูกจัดใหอยูในกลุมสัตวที่
ผสมพันธุในฤดูกาลที่มีชวงเวลากลางวันสั้น (short-day breeder) แตประเทศแถบเสนศูนยสูตรมีชวงแสงใน
แตละวันยาวเกือบเทากันตลอดทั้งปทําใหกระบือแสดงอาการเปนสัดและเขาสูชวงผสมพันธุไดทั้งปหากมีการ
จัดการดานอาหารที่ดีและเพียงพอ (Campanile et al., 2010)
การเหนี่ยวนําการเปนสัดเปนอีกวิธกี ารหนึ่งในการชวยเพิ่มการผสมติดใหดีขึ้น โดยการกระตุนใหสัตว
เปนสัดพรอมกัน แลวทําการผสมเทียมในคราวเดียวกันทีละหลายๆตัว มีการนําโปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปน
สัดตางๆที่มีความคลายคลึงกับที่ใชในโคมาใชในกระบือ การเหนี่ยวนําการเปนสัดสามารถแบงออกเปน 2 สวน
หลัก (De Rensis and Lopez-Gatius, 2007) คือ การควบคุมระยะลูเตี ยล (luteal phase) ในวงรอบการ
เ ป น สั ด โ ด ย ก า ร ใ ห ฮ อ ร โ ม น prostaglandin (PGF2α) (Prasad et al., 1978) ห รื อ ก า ร ใ ช ฮ อ ร โ ม น
progesterone ชนิดตางๆ (Naseer et al., 2011) และการควบคุมการเจริญของไขและการตกไขโดยการใช
ฮอร โ มนต า งๆ เช น gonadotropin releasing hormone (GnRH), human chorionic gonadotropin
(hCG), equine chorionic gonadotropin (eCG) และ estrogen hormone (Estradiol) เปนตน
Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) เปนฮอรโมนที่ถูกสรางโดยเซลลมดลูกของแมมา
ที่กําลังตั้งทองระหวาง 45-120 วัน มีคาครึ่งชีวิตนานประมาณ 40-125 ชั่วโมง (Techakumphu et al.,
2000; Gupta et al., 2001) ทําหนาที่คลาย Follicle Stimulating Hormone (FSH) ในการกระตุนรังไขให
มีการเจริญของกระเปาะไขและยังมีฤทธิ์ของ Luteinizing hormone (LH) อยูเล็กนอยในการกระตุนใหไขตก
(Techakumphu et al., 2000) เมื่อนํามาเสริมหรือใชรวมกับฮอรโมนอื่นๆ เชน PGF2α และ progesterone
ชนิดสอดชองคลอด (CIDR-B®) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมเหนี่ยวนําการเปนสัดใหดีขึ้น (Neglia et
al., 2003)
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แมว า การเหนี่ ย วนํ า การตกไข และผสมเทีย มแบบกําหนดเวลา นิย มใชกัน อยางแพรห ลายในโค
(Kirkwood and Kauffold, 2015; Gugssa et al., 2016; Hall et al., 2017; Garcia-Ispierto et al.,
2018) และกระบือแมน้ํา (Pathiraja et al., 1979; Neglia et al., 2016) แตยังไมคอยมีการศึกษาในกระบือ
ปลั ก (Presicce et al., 2004; Campanile et al., 2005; De Rensis and Lopez-Gatius, 2007;
Chaikhun et al., 2010) ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการเหนี่ยวนําการเปนสัดและเสริมดวย
PMSG กอนการผสมเทียมแบบกําหนดเวลา สําหรับเปนขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระบือปลักใน
ประเทศไทย
อุปกรณและวิธีการทดลอง
สัตวทดลอง
แมกระบือปลัก จํานวน 60 ตัว ที่เคยมีลูกแลวอยางนอย 1 ตัว สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีคะแนน
รางกายระหวาง 2.5-3.5 ทําการตรวจระบบสืบพันธุแมกระบือทุกตัว โดยการลวงตรวจผานทางชองทวารหนัก
และใชเครื่องอัลตราซาวดตรวจดูการทํางานของรังไข โดยแมกระบือที่ใชในการทดลองไมมีความผิดปกติของ
ระบบสืบพันธุ รังไขทํางานปกติ ไมมีภาวะมดลูกอักเสบหรือไมมีหนองในโพรงมดลูก
วิธีการทดลอง
แม กระบื อ ถู กแบ งออกเป น 2 กลุ มอยางสุม กลุมละ 30 ตัว เพื่อรับ การเหนี่ย วนําการเปน สัด 2
โปรแกรม ดังนี้
กลุมที่ 1: กลุมควบคุม
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กลุมที่ 2: กลุมทดลอง

รูปที่ 1 : แสดงโปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปนสัดแตละกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
กลุม1 กลุมควบคุม (CIDR-B® + PGF2α) แมกระบือปลักไดรับการเหนี่ยวนําการเปนสัดโดยการใช
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดชองคลอด (controlled internal drug release device; CIDR-B®) ขนาด
1.38 กรัมสอดทางปากชองคลอดในวันเริ่มตนการทดลอง (day 0) เปนเวลา 11 วัน และในวันที่ 11 ทําการ
ถอด CIDR-B® ออกทําการฉีด PGF2α ขนาด 500 ไมโครกรัม เขากลามเนื้อ หลังจากนั้นทําการผสมเทียมดวย
น้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุกระบือ
กลุมที่ 2 กลุมทดลอง (CIDR-B® + PGF2α + PMSG) แมกระบือปลักไดรับการเหนี่ยวนําการเปนสัด
โดยการใช CIDR-B® ขนาด 1.38 กรัมสอดทางปากชองคลอดในวันเริ่มตนการทดลอง (day 0) เปนเวลา 11 วัน
และในวันที่ 11 ทําการถอด CIDR-B® ออกทําการฉีด PGF2α ขนาด 500 ไมโครกรัมและฮอรโมน PMSG ขนาด
500 IU เขากลามเนื้อ หลังจากนั้นทําการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุกระบือ
การผสมเทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็งแบบกําหนดเวลาผสมเทียม
แมกระบือทุกตัวจะถูกผสมเทียมในเวลาที่กําหนด (Fixed-time artificial insemination) จํานวน 2
ครั้ง ที่ 60 และ 72 ชั่วโมง หลังจากทําการถอด CIDR-B® โดยเจาหนาที่ผูผสมเทียมเพียงคนเดียวและใชน้ําเชื้อ
พอพันธุก ระบือตัวเดียวจากในชุดการผลิตเดียวกันที่มีอัตราการเคลื่อนที่ไปขางหนาของอสุจิ (motility) ไมนอย
กวา 60 เปอรเซ็นต
การประเมินการเปนสัดและการตั้งทอง
ใหเกษตรกรทําการตรวจการเปนสัดในกระบือหลังการเหนี่ยวนําดวยโปรแกรมฮอรโมนทั้ง 2 กลุม โดย
สังเกตจากอาการแสดงเปนสัดดังนี้ อวัยวะเพศบวมแดง แสดงอาการขึ้นขี่ตัวอื่น หรือมีกระบือตัวอื่นขึ้นขี่ พบ
เมือกบริเวณชองคลอด สงเสียงรอง หรือไมกินอาหาร และหลังจากที่ทําการผสมเทียมไปแลว 60 วันตรวจการ
ตั้ ง ท อ ง ด ว ยเครื่ อ งอั ล ตราซาวด (imago, France) ที่ ค วามถี่ 7.5 MHz บั น ทึ ก ข อ มู ล และคํ า นวณหาค า
เปอรเซ็นตอัตราการเปนสัดและอัตราการตั้งทอง
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะอาการเปนสัดในกระบือที่ : ภาพ A แสดงเมือกลักษณะขาวขุน (mucus) บริเวณชอง
คลอด (ศรชี้) และภาพ B แสดงลักษณะบวมแดงของอวัยวะเพศ (ในวงกลม)

รู ปที่ 3 : แสดงลั กษณะของตั ว อ อนในมดลูกแมกระบือปลักที่ตั้งทองเปน เวลา 60 วัน โดยการตรวจดวย
เครื่องอัลตราซาวด
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหทางสถิติแบบไคสแควร (Chi-Square Test) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบอัตรา
การเปนสัด และอัตราการตั้งทอง
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ผลการทดลอง
การแสดงพฤติกรรมการเปนสัดหลังจากไดรับการเหนี่ยวนํา
เมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของพฤติกรรมการเปนสัดของแมกระบือปลักในกลุมทดลองที่ไดรับการ
เหนี่ยวนําการเปนสัดดวยการใช CIDR-B® รวมกับการเสริมฮอรโมน PMSG และกลุมควบคุมที่ไมไดรับการ
เสริม PMSG พบวากลุมที่ไดรับการเสริม PMSG มีการแสดงพฤติกรรมการเปนสัด 86.60% สวนกลุมที่ไมไดรับ
PMSG มีแมกระบือแสดงพฤติกรรมการเปนสัด 73.33% แสดงวาแมกระบือทั้งสองกลุมแสดงพฤติกรรมการ
เปนสัดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.197) (Table 1)

Table 1 Percentage of estrus detection in control and experimental groups after receiving
different hormonal treatment programs.
Treatments

n

No. of estrus detection
Estrus

No estrus

CIDR-B®+ PGF2α

30

22 (73.33%)

8 (26.67%)

CIDR-B® + PGF2α+PMSG

30

26 (86.60%)

4 (13.45%)

Note: number in the parenthesis indicated the percentage of estrus/non-estrus animals in each
treatment which were not statically significantly different (p>0.05).
อัตราการตั้งทองหลังจากเหนี่ยวนําการเปนสัดและผสมเทียมแบบกําหนดเวลา
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตั้งทองของแมกระบือปลักหลังจากไดรับการเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยการ
ใชฮอรโมน CIDR-B® รวมกับการเสริมฮอรโมน PMSG และกลุมที่ไมไดรับการเสริมฮอรโมน PMSG พบวากลุม
ที่ไดรับการเสริม PMSG มีแมกระบือที่ตั้งทอง จํานวน 18 ตัวจากทั้งหมด 30 ตัว โดยคิดอัตราการตั้งทองเปน
60.00% สวนกลุมที่ไมไดรับ PMSG มีแมกระบือที่ตั้งทอง จํานวน 10 ตัวจากทั้งหมด 30 ตัว โดยคิดเปนอัตรา
การตั้งทอง 33.33 % เห็นไดวาแมกระบือกลุมที่ไดรับการเสริม PMSG มีอัตราการตั้งทองสูงกวากลุมที่ไมไดรับ
การเสริม PMSG อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.035) (Table 2)
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Table 2 Percentage of pregnancy in control and experimental groups after fixed time AI .
Treatments

n

No. of pregnancy
Pregnancy

Non-pregnancy

CIDR-B® + PGF2α

30

10 (33.33%)a

20 (66.66%)a

CIDR-B® + PGF2α+PMSG

30

18 (60.00%)b

12 (40.00%)b

Note: number in the parenthesis indicated the percentage of pregnant/non-pregnant animals
in each treatment with different letters in the same column were significant different at
(p<0.05).
วิจารณผลการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยการใช CIDR-B® ซึ่งเปนฮอรโมนโปรเจสเตอ
โรนชนิดสอดชองคลอด การถอดฮอรโมนโปรเจสเตอโรนออกหลังจากสอดไวในรางกายกระบือเปนระยะเวลา
11 วัน จะทําใหระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการเจริญเติบโตของ
ฟอลลิ เ คิ ล ในรั งไข (De Rensis and Lopez-Gatius, 2007) การเสริมฮอรโ มน PMSG ในวั น ที่ ทําการถอด
CIDR-B® จะชวยใหกระตุนการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไขไดดีขึ้น เนื่องจากฮอรโมน PMSG มีคุณสมบัติใน
การกระตุนการหลั่งฮอรโมน FSH ซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล นําไปสูการแสดง
พฤติกรรมการเปนสัดและเกิดการตกไขตามมา
โดยปกติพฤติกรรมการเปนสัดของแมกระบือจะมีอวัยวะเพศบวมแดง ปสสาวะกะปริดกะปรอยบางตัว
สงเสียงรองมีลักษณะกระวนกระวายไมกินอาหาร ปนตัวอื่น พบวามีกระบือตัวอื่นมาดมอวัยวะเพศมีเมือกไหล
ออกมาจากปากอวัยวะเพศจนกระทั้งมีอาการยืนนิ่งรอรับการผสมพันธุ (Warriach et al., 2008; Perera,
2011) ผลจากการทดลองนี้พบวาแมกระบือแสดงการเปนสัดดังที่กลาวมาทั้งในกลุมที่ไดรับการเสริม PMSG
และกลุมที่ไมไดรับ PMSG สําหรับรายงานการวิจัยในสัตวอื่น อภิชัย พูนชัยและคณะ (2553) พบวาแพะที่
ไดรับการเหนี่ยวนําการเปนสัดโดย CIDR-G® รวมกับการฉีด PMSG สามารถเหนี่ยวนําการเปนสัดไดผลเปน
อยางดีและมีการตอบสนองทุกตัว ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Romano ในป 2004 ที่แพะแสดงอาการ
เปนสัดทุกตัวเชนกัน เมื่อฟอลลิเคิลมีการเจริญเพิ่มขนาดขึ้น หมายถึงมีปริมาณฮอรโมนเอสโตรเจนอยูในฟอลลิ
เคิลจํานวนมากมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมการเปนสัดของสัตว (Singh et al., 2000) อยางไรก็ตาม ผล
ตรวจการตอบสนองตอการเหนี่ยวนําการเปนสัดขึ้นอยูกับปจจัยอื่นดวยเชน เกษตรกรผูจับสัดมีหลายคน ซึ่งแต
ละคนอาจสั ง เกตอาการเป น สั ด ไม เ หมื อ นกั น ประกอบกั บ ป จ จั ย เรื่ อ งในการเลี้ ย ง การจั ด การรวมไปถึ ง
ความเครียด ซึ่งควรมีการศึกษาตอไปเพื่อหาโปรแกรมการเหนี่ยวนําที่เหมาะสมในพื้นที่ประเทศไทยและใช
ประโยชนในการผลิตกระบือปลักตอไป
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จากผลการทดลองพบวาเมื่อทําการเหนี่ยวนําการเปนสัดและผสมเทียมตามโปรแกรมที่กําหนด แม
กระบือจากกลุมทดลองที่ ไดรับ PMSG ขนาด 500 IU ในวันที่ถอด CIDR-B® มีอัตราการตั้งทองที่ 60.00%
ซึ่งสูงกวาอัตราการตั้งทองของแมกระบือกลุมควบคุมที่ไมไดรับ PMSG ซึ่งมีอัตราการตั้งทองที่ 33.33% อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P= 0.035) แสดงใหเห็นถึงการเสริม PMSG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปนสัดมีผลตอ
อั ต ราการตั้ ง ท อ งกระบื อ มี ร ายงานการวิ จั ย ในกระบื อ แม น้ํ า (Hattab et al., 2000; Rastegarnia et al.,
2004) ที่ มีการวั ดระดั บ ฮอร โ มนในกระแสเลื อดเมื่ อใชโ ปรเจสเตอโรนชนิดฝ งใตผิว หนัง (norgestomet;
CRESTAR®) แตไมไดทําการศึกษาถึงอัตราการเปนสัดและการตั้งทองแตอยางใด สําหรับการทดลองกระบือ
ปลักในประเทศไทยโดยฉัตรชัยและคณะ ในป 2560 ที่เปรียบเทียบผลของ CRESTAR® และ CIDR-B® โดยไม
มีการเสริมฮอรโมน PMSG พบวามีอัตราการตั้งทอง ในกลุมที่ใช CRESTAR® และ CIDR-B® เปน 36.67%
และ 30% ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับกลุมควบคุมที่ไมมีการเสริม PMSG ของการทดลองครั้งนี้ที่มีอัตราการตั้ง
ทอง 33.33 % และเมื่อมีการเสริม PMSG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปนสัดทําใหอัตราการตั้งทองของ
กระบือกลุมทดลองสู งขึ้ นอยางมีนัยสํ าคั ญทางสถิติเ มื่ อเปรียบเทียบกับ กลุ มควบคุ ม การสอด CIDR-B® ใน
รางกายกระบือทําใหระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในรางกายสูงขึ้นจนยับยั้งการเจริญของฟอลลิเคิลในรัง
ไข โดยยับยั้งการหลั่งฮอรโมน FSH เมื่อถอด CIDR-B® ออกซึ่งในขณะเดียวกัน corpus luteum ที่อยูในรังไข
และเปนแหลงสรางโปรเจสเตอรโรนปกติจะสลายไปโดยการทํางานของ PGF2α ทําใหระดับโปรเจสเตอโรนลด
ต่ําลง สงผลใหฟอลลิเคิลมีการพัฒนาใหมีขนาดใหญขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฮอรโมน FSH และ estrogen ทํา
ใหแมกระบือเปนสัดและเกิดการตกไขดวยอิทธิพลของฮอรโมน LH (Fierro et al., 2016) ทั้งนี้มีงานวิจัยที่
รายงานการใช GnRH รวมกับ CIDR-B® ของสุกัญญา ลีทองดีและคณะ, 2559 ที่พบวามีอัตราการตั้งทองของ
กระบือที่ 46.15% ซึ่งใหผลไมดีเทาการใช PMSG ของการทดลองครั้งนี้ที่มีอัตราการตั้งท องของกระบื อที่
60.00%
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองในครั้งนี้สรุปวากระบือสามารถถูกเหนี่ยวนําใหเปนสัดโดยใช CIDR-B® และตั้งทองโดย
ใชวิธีผสมเทียมแบบกําหนดเวลาได และเมื่อมีการเสริมฮอรโมน PMSG เพื่อการกระตุนการเจริญเติบโตของ
ฟอลลิเคิลจะทําใหอัตราการตั้งทองในกระบือปลักมีอัตราทีเ่ พิ่มขึ้น ซึ่งขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชน
และเปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายพันธุของกระบือปลักตอไปได
กิตติกรรมประกาศ
ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณนายสัตวแพทยณรงค เลี้ยงเจริญ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัย ขอขอบคุณนายสัตวแพทยภาณุพันธ พงษเพ็ง ผูเชี่ยวชาญดานวิจัย
การผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ และ สัตวแพทยหญิง ดร. สายใจ ชื่นสุข ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทาง
พันธุกรรมสัตว ที่เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําองคความรูดานระบบสืบพันธุและการเขียนบทความรายงาน
การวิจัย ขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน จังหวัดขอนแกนและ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ชวยเหลือในการใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการลงพื้นที่
เปนอยางดี ขอขอบคุณเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือปลัก จังหวัดนครพนมที่ใหความอนุเคราะหสัตวทดลองและให
ความรวมมือ จนสามารถดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค
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