ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย
พิงค์ลานนา กุญชร1/ กอบสุข ทองสอดแสง 2/
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการผลิตลูกโคจากการย้ายฝากตัวอ่อนเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบสืบพันธุ์ที่สามารถ
เพิ่ ม จ านวนสั ต ว์ พั น ธุ์ ดี เ ป็ น จ านวนมากได้ ใ นเวลาอั น รวดเร็ ว แต่ มี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ที่ สู ง
เพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุน การวางแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนและควบคุม
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
(retrospective study) จากข้อมูลการย้ายฝากตัวอ่อนของโคตัวรับที่ได้รับการเหนี่ยวนาการเป็นสั ดและ
การย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นแบบ Direct transfer โดยเจ้ า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2555-2560
ที่มีผลการตรวจท้อง จานวน 390 ข้อมูล พบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโค
ในประเทศไทย เท่ากับ ร้ อยละ 28.46 (111/390) เมื่อวิเคราะห์ ปัจจั ยที่มี ผลต่ ออั ตราการตั้ งท้ องจาก
การย้ายฝากตัวอ่อน ได้แก่ ลาดับท้องของโคตัวรับ (โคสาวหรือโคนาง) สายพันธุ์โคตัวรับ (โคนมหรือโคเนื้อ)
เกรดของคอร์ปัสลูเทียม (A, B หรือ C) ชนิดของตัวอ่อน (ตัวอ่อนสดหรือตัวอ่อนแช่แข็ง) และดัชนีอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature humidity index; THI) เฉลี่ยรายเดือนที่ดาเนินการย้ายฝากตัวอ่อนโค
ด้วยสมการถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis) ที่ระดับนัยสาคัญที่ α=0.05 พบว่า ปัจจัยทีม่ ีผล
ต่ออัตราการตั้งท้อง คือ ลาดับท้องของโคตัวรับ โดยโคสาวมีอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัว อ่ อน
มากกว่าโคนาง 1.06 ± 0.46 เท่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่ปัจจัยอื่น ได้แก่ สายพันธุ์โค
ตัวรับ เกรดของคอร์ปัสลูเทียม ชนิดของตัวอ่อนและ THI เฉลี่ยรายเดือนที่ดาเนินการย้ายฝากตัวอ่อนโค
ไม่มีผลกับอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน (P>0.05)
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Factors affecting the pregnancy rate of bovine embryo transfer in Thailand
Pinglanna Kunshorn1/ Korbsook Thongsodsaeng2/
Abstract
Bovine embryo transfer is one of the techniques in reproductive biotechnology
which has special advantages, especially, helps to increase the excellent genetic numbers
in bovine production and shortening the generation interval. But this technique has
a high cost of production. Thus, planning for the embryo transfer and affecting factors
are very necessary for the best value. The aim of study was to evaluate the effect of
factors on the pregnancy rate following bovine embryo transfer to the recipients
in Thailand. The research methods used the retrospective study base on 390 data
of recipients, that was induced to estrus and direct transferred of bovine embryos by
the staff from Department of Livestock Development during 2012-2017 and pregnancy
tests were recorded. The percentage of pregnancy rate after embryo transfer (ET) was
28.46 (111/390). Consideration of the factors that affect the pregnancy rate after bovine
embryo transfer includes the parity (cow or heifer), breed (dairy or beef), grade of corpus
luteum (A, B or C), embryo type (fresh or frozen) and the monthly average temperature
humidity index (THI). The statistical analysis was done by logistic regression model
(Significance α = 0.05). The result showed that the factor affecting the pregnancy rate was
the parity. The pregnancy rate of heifers was significantly higher (P<0.05) than that of
the cows which was more than 1.06 ± 0.46 time. No differences were found among breed,
CL grade, type of embryos and THI factors (P>0.05)
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คานา
เทคโนโลยี ก ารย้ า ยฝากตั ว อ่ อ น เป็ น เทคโนโลยี การพั ฒ นาปรั บปรุ งสายพั นธุ์ และขยายพั น ธุ์
โดยการนาตัวอ่อน (embryos) ระยะก่อนการฝังตัวจากแม่ตัวให้ (donors) ไปฝากกับแม่สัตว์อีกตัวหนึ่ง
ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน (recipients) ให้ตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกของแม่ตัวรับ ตั้งท้องและเจริญเติบโตต่อไป
ท าให้ ส ามารถคั ด เลื อ กพั น ธุ ก รรมที่ ดี จ ากทั้ ง สายพ่ อ และแม่ ไ ด้ สามารถเพิ่ ม จ านวนสั ต ว์ พั น ธุ์ ดี
จานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดี
มีรายงานหลายปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโค เช่น อุณหภูมิ ฤดูกาล
ลาดับท้อง และความเครียดจากความร้อน ซึ่งอุณหภูมิที่สูงในฤดูร้อนไม่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจาก
การย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นของโคสาวแต่ มี ผ ลต่ อ โคนาง โดยจะท าให้ อั ต ราการตั้ ง ท้ อ งของโคนางลดลง
(Ono et al., 2016) และ โคตัวรับที่มีภาวะเครียดจากความร้อน (heat stress) จะมีภาวะความเข้มข้น
ของฮอร์ โ มนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลื อ ดลดลง ส่ ง ผลให้ ก ารฝั ง ตัว ไม่ ส มบูร ณ์ แ ละตั ว อ่ อ นตายใน
ระยะแรก (Rani et al., 2018)
ในประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์ ได้นาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนนี้มาใช้ในการขยายพันธุ์โค
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 แต่ยังไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการย้าย
ฝากตัวอ่อนที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก จึงควรศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนเพื่อนามาปรับปรุงงานย้ายฝากตัวอ่อนของกรมปศุสัตว์
เพิ่มความสาเร็จของการย้ายฝากตัวอ่อน ให้ได้ลูกโคพันธุ์ดีตามความต้องการ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนีเ้ พื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ข้อมูลที่นามาศึกษา
ข้อมูลการย้ายฝากตัวอ่อนโค
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลของโคตัวรับที่ได้รับการเหนี่ยวนาการเป็นสัดและการย้ายฝากตัวอ่อนแบบ
Direct transfer ตามคู่มือกระบวนงานการย้ายฝากตัวอ่อนโค กรมปศุสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 โดยข้อมูลโคที่นามาวิเคราะห์ ต้องระบุ วัน เดือน ปี และจังหวัดที่ดาเนินการ
ย้ายฝากตัวอ่อน ลาดับท้องของโคตัวรับ สายพันธุ์โคตัวรับ เกรดของคอร์ปัสลูเทียม ชนิดของตัวอ่อนที่ฝาก
ผลการตรวจการตั้งท้อง จานวน 390 ข้อมูล
1. ลาดับท้องของโคตัวรับ (parity) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โคสาว (Heifer) และกลุ่ม
ที่ 2 โคนาง (Cow)
2. สายพันธุ์โคตัวรับ (breed) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สายพันธุ์โคเนื้อและโคนม
กลุ่มที่ 1 สายพันธุ์โคเนื้อ (Beef) ได้แก่ อเมริกันบราห์มัน กาแพงแสน พื้นเมือง บราห์มัน
แดง ตาก ไทยแบล็ค ซาฮิวาล
กลุ่มที่ 2 สายพันธุ์โคนม (Dairy) ได้แก่ โคที่มีสายเลือด Holstein Friesian
3. เกรดคอร์ปัสลูเทียม (CL grade) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เกรด A ขนาดคอร์ปัสลูเทียม ใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของเนื้อรังไข่
กลุ่มที่ 2 เกรด B ขนาดคอร์ปัสลูเทียม ประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อรังไข่
กลุ่มที่ 3 เกรด C ขนาดคอร์ปัสลูเทียม เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อรังไข่
4. ชนิ ด ตั ว อ่ อ นที่ ฝ าก (embryo type) แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ มที่ 1 ตั ว อ่ อนแช่ แ ข็ ง
(Frozen) และ กลุ่มที่ 2 ตัวอ่อนสด (Fresh)
5. ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (temperature humidity index; THI)
ค านวณจากอุ ณ หภู มิ (องศาเซลเซี ย ส) และความชื้ น สั ม พั ท ธ์ (เปอร์ เ ซนต์ ) ตามวิ ธี ข อง
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (1976) โ ดยอ้ า งอิ ง
ข้อมูลเฉลี่ยของเดือนที่ทาการย้ายฝากตัวอ่อนในพื้นที่จังหวัดที่ทาการย้ายฝากตัวอ่อน
6. ข้อมูลผลตรวจการตั้งท้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ท้องและไม่ท้อง
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ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดที่ดาเนินการย้ายฝาก
ตัวอ่อน ระหว่าง พ.ศ. 2555-2560 จานวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี
ตาก นครราชสี ม า นครสวรรค์ ประจวบคี รี ขั น ธ์ พิ ษ ณุ โ ลก ราชบุ รี ลพบุ รี สกลนคร และสระบุ รี
จากสานักบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา อ.เมือง
จังหวัดที่ดาเนินการย้ายฝากตัวอ่อนเป็นตัวแทนของข้อมูล ยกเว้น จังหวัดสระบุรีที่ไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
จึงเลือกใช้ข้อมูลสถานี อุตุนิยมวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานีฯที่ใกล้ที่สุดแทน นาข้อมูล
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้ มาคานวณหา THI ตามวิธีของ National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) (1976) โดยอ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยของเดือนที่ทาการย้ายฝากตัวอ่อนในพื้นที่จังหวัด
ที่ทาการย้ายฝากตัวอ่อน โดยรูปแบบสมการคานวณค่า THI เป็นดังนี้
THI = (1.8 × temp + 32) – (0.55 – 0.0055 × RH) × (1.8 × temp -26)
THI คือ temperature humidity index
temp คือ อุณหภูมิ (หน่วยเป็นองศาเซลเซียส)
RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิจัย แบบศึกษาข้อมูล ย้อนหลัง (retrospective study) วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ของแต่ ล ะปั จ จั ย กั บ อั ต ราการตั้ ง ท้ อ ง ด้ ว ยสมการถดถอยโลจิ ส ติ ก (logistic regression analysis)
ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 โดยมีตัวแบบ (model) ในการทดสอบ ดังต่อไปนี้
ln(p1/p) = β0+β1 parity + β2CL grade+β3embryo type + β4breed + β5 THI+ e

เมื่อ
p1 = โอกาสการตั้งท้องเมื่อมีปัจจัยที่เลือกมาศึกษา
p =โอกาสการไม่ตั้งท้องเมื่อมีปัจจัยที่เลือกมาศึกษา
β0= ค่าคงที่
βi= สัมประสิทธิ์ของการถดถอยแต่ละปัจจัยแต่ละตัว
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Parity = ลาดับท้องของโคตัวรับ ได้แก่ โคสาว (heifer) หรือ โคนาง (cow)
CL grade = เกรดของคอร์ปัสลูเทียม ได้แก่ A, B หรือ C
Embryo type = ชนิดของตัวอ่อน ได้แก่ ตัวอ่อนแช่แข็ง (Frozen) หรือ ตัวอ่อนสด (Fresh)
Breed = สายพันธุ์โคตัวรับ ได้แก่ โคเนื้อ (beef) หรือ โคนม (Dairy)
THI = ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (temperature humidity index; THI) เฉลี่ยรายเดือนที่ดาเนินการ
ย้ายฝากตัวอ่อนโค
e = ค่าความคาดเคลื่อน
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการตั้ ง ท้ อ งจากการย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นโคในประเทศไทย
ด้วยสมการถดถอยโลจิสติก ที่ระดับนัยสาคัญที่ α = 0.05
Table 1 Significance tests
Factors

DF

Chi-Square

Pr > ChiSq

parity

1

6.40

0.01

CL grade

2

3.47

0.18

embryo type

1

0.02

0.89

breed

1

1.04

0.31

THI

1

0.26

0.61

Factors = ปัจจัยที่ศึกษา
DF = degree of freedom
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Table 2 Factors affecting the pregnancy rate after transfer bovine embryos to the
recipients in Thailand.
Factors
parity
- Heifer
- Cow
CL grade
- A
- B
- C
embryo type
Frozen
Fresh
breed
- Beef
- Dairy
THI
Total

N

% Pregnant
recipient (n)

OR ± SE

CL (95%)

Chi-square

P-value

345
45

30.43 (105)
13.33 (6)

1.06 ± 0.46
RC

0.15 to 1.96
RC

5.27
.

0.02
.

79
257
54

32.91 (26)
29.18 (75)
18.52 (10)

0.73 ± 0.43
0.62 ± 0.38
RC

-0.11 to 1.57
-0.13 to 1.36
RC

2.94
2.64
.

0.09
0.10
.

.

0.89
.

1.03
.
0.27

0.31
.
0.61

156
234
146
244
390

28.21 (44)
28.63 (67)
24.66 (36)
30.74 (75)

-0.03 ± 0.24
RC
-0.25 ± 0.25
RC
-0.01 ± 0.02

-0.51 to 0.44
RC
-0.74 to 0.23
RC
-0.06 to 0.03

0.02

28.46 (111)

N = Number of recipients
n = Number of pregnant recipients
% Pregnant recipient = (n/N)×100
OR ± SE = odd ratios ± standard error
CL (95%) = confidence interval 95%
RC = reference class
ค่า OR เป็นตัวบ่งชี้ว่า Factor แต่ละตัว มีผลต่อ n อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ RC ที่ 95% CI
ค่า P-value จะถูกนามาใช้ประเมิน Factor แต่ละตัวที่มีผลต่อตัวอัตราการตั้งท้อง ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05
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อัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ระหว่างปี
พ.ศ. 2555-2560 เท่ากับร้อยละ 28.46 (111/390) โดยลาดับท้องของโคตัวรับเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
อัตราการตั้งท้องการย้ายฝากตัวอ่อนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) ปัจจัยอื่นที่นามาศึกษา ได้แก่
สายพัน ธุ์โ คตัวรั บ เกรดของคอร์ ปั ส ลูเทียม ชนิดของตัว อ่อน และ THI ไม่ได้มีผ ลต่ออัตราการตั้งท้อง
จากการย้ายฝากตัวอ่อน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อพิจารณาลาดับท้องของโคตัวรับ พบว่าอัตราการตั้งท้องจากโคสาวและโคนางแตกต่างกัน
โดยในช่วงความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ โคสาวมีอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนมากกว่าโคนาง
ถึง 1.06 ± 0.46 เท่า อัตราการตั้งท้อ งโคสาวเท่ากับร้อยละ 30.43 (105/345) ในขณะที่โคนางเท่ากับ
ร้อยละ 13.33 (6/45) (Table 2) ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Ono et al. (2016) จากประเทศ
ญี่ปุ่นที่สนับสนุนว่าการคัดเลือกโคเพื่อนามาเป็นตัวรับในการย้ายฝากตัวอ่อนนั้น โคสาวมีความเหมาะสม
มากกว่าโคนางเนื่ องจากโคสาวไม่มีปัญหาโภชนาการ (nutrient stress) และไม่มี ภ าวะความเครี ย ด
ช่วงหลังคลอด อีกทั้งยังสอดคล้องกับรายงานของ Estrada-Cortes et al. (2019) ที่พบว่าการใช้ตัวอ่อน
แช่แข็งในแม่โคที่มีภาวะมดลูกอักเสบหลังคลอดระยะแรกภายใต้ภาวะความเครียดต่อความร้อนนั้น ทาให้
อัตราการตั้งท้องลดลง แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ เขียนไม่ได้นาประเด็นทางสรีรวิทยาหลั งคลอด และ
ค่าคะแนนร่างกาย (body condition score: BCS) ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการมาพิจารณาร่วมด้วย
เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูลระยะการให้ผลผลิต และข้อมูล BCS ของโคตัวรับที่ได้มามีลักษณะไม่กระจายตัว
เนื่ อ งจากโคตั ว รั บ ที่ น ามาศึ ก ษานั้ น ได้ ถู ก คั ด เลื อ กโดยเจ้ า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ใ ห้ เ หมาะสมส าหรั บ
การปฏิบั ติงานตามคู่มือกระบวนงานการย้ายฝากตัว อ่อนโค กรมปศุสั ตว์แล้ ว แต่อย่างไรก็ตามก็พ บ
รายงานของ Bridges et al. (2012) ที่สนับสนุนว่า BCS ของโคตัวรับมีความสัมพันธ์กับขนาดของฟอลลิเคิล
คอร์ ปั สลู เทียมบนรั งไข่ และการผลิ ตฮอร์โ มนโปรเจสเตอโรน แต่ไม่สั มพัน ธ์กับ อัตราการตั้งท้อ งจาก
การย้ายฝากตัวอ่อนแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาเกรดของคอร์ปัสลูเทียม แม้ว่าในการศึกษาครั้งนี้เกรดของคอร์ปัสลูเทียมไม่ได้มีผลต่อ
อั ต ราการตั้ ง ท้ อ งจากการย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นโคอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) แต่ เมื่ อพิ จารณา
ค่าร้อยละอัตราการตั้งท้อง พบว่า อัตราการตั้งท้องจากโคตัวรับที่มีคอร์ปัสลูเทียม เกรด A มีแนวโน้มดีกว่า
เกรด B และ C ตามลาดับ (32.91% 29.18% และ 18.52%) (Table 2) สอดคล้องกับรายงานของศิวัชและ
คณะ (2555) ที่พบว่าขนาดของคอร์ปัสลูเทียมของแม่โคตัวรับในวันย้ายฝากมีค่าสหสัมพันธ์ ทางบวกกับ
อัตราความสาเร็จในการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน
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เมื่อพิจารณาชนิดของตัวอ่อน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอัตราการตั้งท้องจากการใช้ตัวอ่อนสด
และตัว อ่อนแช่แข็ง ของกรมปศุสัตว์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งขัดแย้งกับ
รายงานของรั งสรรค์ และคณะ (2555) ที่พบว่าอัตราการตั้งท้องและอัตราลู กเกิดของตัว อ่อนแช่ แ ข็ง
มีค่าต่ากว่าของตัวอ่อนสด เนื่องจากตัวอ่อนแช่แข็ง นั้นมีความไวต่อความเครียดจากความร้อนมากกว่า
ตัวอ่อนสด จึงเสียหายได้ง่ายกว่า การลดความเครียดจากความร้อนหรือลดความเสียหายของตัวอ่อน
ระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความอยู่ ร อดของตั ว อ่ อ นและอั ต ราการตั้ ง ท้ อ ง
(Sakatani, 2017) เป็ น ไปได้ ว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นของกรมปศุ สั ต ว์ ที่ น ามาศึ ก ษาครั้ ง นี้
ล้วนสามารถปฏิบัติงานด้วยเทคนิคที่ มีความชานาญ และมีประสบการณ์สูง ทาให้ผลอัตราการตั้งท้อง
จากการย้ายฝากตัวอ่อนของโคจากตัวอ่อนสดกับแช่แข็งไม่แตกต่างกัน
ส าหรั บ สายพัน ธุ์ของโคตัวรับ (โคเนื้อหรือโคที่มีส ายเลื อดโคนม) พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่ออัตรา
การตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทย
ของรังสรรค์และคณะ (2555) ที่รายงานว่าสายพันธุ์โ คตัวรับ (โคนมลูกผสมพื้นเมืองพันธุ์บราห์มัน โคเนื้อ
พันธุ์กาแพงแสน โคนมลูกผสม) ไม่ส่งผลต่ออัตราการตั้งท้องและอัตราการคลอดของโคตัวรับหลังย้ายฝาก
ตัวอ่อนโคเนื้อแช่แข็งด้วยวิธี direct transfer
กรณีความเครียดจากความร้อนที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโค พบใน
รายงานของ Julion et al. (2018) ที่สนับสนุนว่าความเครียดต่อความร้อนมีผลต่อความอยู่รอดของตัวอ่อน
และอั ต ราการตั้ ง ท้ อ ง โดยอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ในระหว่ า งฤดู ร้ อ นส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาของตั ว อ่ อ นล่ า ช้ า
ความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดโคลดต่าลง การฝังตัวไม่สมบูรณ์และตัวอ่อนตาย
ในระยะแรก (Rani et al., 2018) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากในประเทศไทยอยู่ ใ นเขตร้อ นชื้น และ
มีอุณหภูมิใกล้ เคีย งกันตลอดทั้งปี การพิจารณาผลกระทบของความเครียดจากความร้อนไม่ส ามารถ
พิจารณาจากอุณหภูมิอย่างเดียวได้ ต้องพิจารณาความชื้นสัมพัทธ์ร่วมด้วยในรูปแบบ THI ซึง่ ผลการศึกษานี้
พบว่าค่า THI ที่เพิ่มขึ้น 1 ค่า ไม่ทาให้อัตราการตั้งท้องของโคตัวรับแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05)
แม้ว่าข้อมูลที่นามาศึกษาครั้งนี้ มาจากฐานข้อมูลหน่วยงานราชการ 2 แห่ง ได้แก่ กรมปศุสั ตว์
และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อจากัด เนื่องจากเป็นการศึกษาแบบ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง จึงไม่ได้มีการออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้บางส่วนอาจ
ไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีการคัดกรองข้อมูลที่ไม่สามารถนาไปใช้ได้ออกไปก่อนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
ข้อมูลโคตัวรับที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อนแต่การไม่มีผลตรวจการตั้งท้อง ทาให้จานวนข้อมูล ที่สามารถ
นามาวิเคราะห์ได้ มีจานวนเพียง 390 ข้อมูล ซึ่งในความเป็นจริง กรมปศุสัตว์ดาเนินการย้ายฝากตัวอ่อน
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โคที่ ไ ด้ รั บ การเหนี่ ย วน าการเป็ น สั ด และการย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นแบบ Direct transfer ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2555-2560 มากกว่า 390 ตัว อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ข้อมูลอัตราการตั้งท้องมีโอกาสคาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ THI ที่นามาศึกษาครั้งนี้ อาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงของพื้นที่
ที่ดาเนินการย้ายฝากตัวอ่อน ณ เวลานั้นๆ เนื่องจากข้อจากัด คือ ข้อมูลที่ได้มา ไม่ทราบพิกัดฟาร์มหรือ
สถานที่ ที่ ย้ า ยฝากตั ว อ่ อ นแน่ ชั ด ทราบเพี ย งจั ง หวั ด ที่ ด าเนิ น การย้ า ยฝากตั ว อ่ อ น จึ ง เลื อ กข้ อ มู ล
สถานีอุตุนิยมวิทยา ณ อาเภอเมือง จังหวัดที่ดาเนินการย้ายฝากตัวอ่อนเป็นตัวแทนของข้อมูล ยกเว้น
บางจังหวัด เช่น จังหวัดสระบุรี ที่ ไม่มีสถานีตรวจอากาศ จึงเลือกใช้ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยา อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานีตรวจอากาศที่ ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดแทน จึงอาจทาให้ THI มีการคาดเคลื่อนของไป
จากความเป็นจริง
สรุป
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้อง คือ ลาดับท้องของโคตัวรับ โดยโคสาวจะมีอัตราการตั้งท้องจาก
การย้ายฝากตัวอ่อนมากกว่าโคนาง 1.06 ± 0.46 เท่า แต่ปัจจัยอื่น ได้แก่ สายพันธุ์โคตัวรับ เกรดของ
คอร์ ปั ส ลู เทีย ม ชนิ ดของตัว อ่อน THI เฉลี่ ยรายเดือนที่ดาเนินการย้ายฝากตัว อ่อ นโคไม่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
อัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคใน
ประเทศไทย ด้วยวิธี direct transfer ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 เท่ากับร้อยละ 28.46 (111/390)
ข้อเสนอแนะ
ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจมีผลต่อ ต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน ซึ่งเป็นประเด็นที่
น่าสนใจและควรศึกษาเพิ่มเติม เช่น ความสมบูรณ์ด้านโภชนะ ระยะการให้ผลผลิต อายุโคตัวรับ และ
ระดับฮอร์โมนพื้นฐาน แต่อย่างไรก็ตามต้องคานึงถึงความคุ้มค่า ทางเศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้การเตรียม
ความพร้อมโคตัวรับก่อนการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงาน การจัดการโคตัวรับหลังฝากตัวอ่อนและ
การจัดการฟาร์ม ก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง จึงควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ เพิ่มเติมเพื่อนาไปศึกษา
พัฒนางานย้ายฝากตัวอ่อนโคต่อไป
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