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การชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติในแพะดวย Follicle stimulating hormone (FSH)
ใชแพะทดลองเพศเมีย จํานวน 26 ตัว แบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 ใชแพะสาวจํานวน 6 ตัว
กลุม ที่ 2 ใชแพะสาวจํานวน 6 ตัว กลุมที่ 3 และ 4 ใชแพะนางกลุมละ 7 ตัว โดยกลุมที่ 1 ศึกษาวง
รอบการเปนสัดตามธรรมชาติ 1 วงรอบ เมื่อแพะทดลองเปนสัดในวงรอบถัดมาจึงผสมพันธุ หลัง
จากผสม 12 วัน เจาะทองแพะ (laparoscopy) เพือ่ ตรวจนับจํานวน และวัดขนาด CL กระเปาะไข
และรังไข แพะทดลองกลุมที่ 2, 3 และ 4 หลังจากศึกษาวงรอบการเปนสัดตามธรรมชาติแลว 1 วง
รอบ ชักนําใหแพะเปนสัดพรอมๆ กันดวย Cloprostenol (CLO) ปริมาณ 250 ไมโครกรัม 2 ครั้ง
หางกัน 11 วัน หลังจากฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 นับไปอีก 12 วัน ฉีด FSH เพือ่ ชักนําใหเกิดการตกไขมาก
กวาปกติ ในแพะกลุมที่ 2 และ 4 ฉีดใหปริมาณทั้งหมด 20 mg NIH-FSH-P1 โดยฉีดติดตอกัน 4
วันๆ ละ 2 ครัง้ (เชาเวลาประมาณ 07.00 น. เย็นเวลาประมาณ 19.00 น.) โดยลดปริมาณลง
เรือ่ ยๆ (4/4, 3/3, 2/2, และ 1/1 mg) ตามลําดับ สวนกลุมที่ 3 ฉีด FSH ใหปริมาณทั้งหมด 15 mg
NIH-FSH-P1 (3/3, 2/2, 1.5/1.5, และ 1/1 mg) ตามลําดับ ทั้งกลุม 2, 3 และ 4 จะถูกฉีด CLO
(ครัง้ ที่3)ปริมาณ 250 ไมโครกรัม หลังจากฉีด FSH ครัง้ ที่ 5 เมื่อแพะเปนสัด ผสมกับพอพันธุที่
สมบูรณพนั ธุ แพะทดลองกลุมที่ 3 และ 4 จะทยอยผาตัดเก็บเอ็มบริโอ เมื่อมีอายุ 1, 2, 3, 4, 5, 6
และ 7 วัน สวนแพะกลุมที่ 2 ผาตัดเก็บเอ็มบริโอที่อายุ 4, 5 และ 6 วัน จากผลการทดลอง พบวา
การชักนําใหแพะเปนสัดพรอมๆ กัน ดวย CLO ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 แพะแสดงการเปนสัด 45, 90
และ 95 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 และ 3 แมแพะมีเปอรเซ็นตการแสดงการ
เปนสัดสูงกวาครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากฉีด CLO
ครั้งที่ 1, 2 และ 3 จนถึงเวลาที่แพะแสดงการเปนสัดเทากับ 69.73±20.27, 62.55±25.81 และ
54.74±16.45 ชัว่ โมง ตามลําดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) พบวาระยะ
proestrus ของวงรอบธรรมชาติมีคาเทากับ 6.68±3.40 ชัว่ โมง และวงรอบการชักนําการเปนสัด
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ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 8.66±3.62, 8.30±3.41 และ 7.26±2.62 ชัว่ โมง ตามลําดับ ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระยะ estrus ของวงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 และ
2 มีคาเทากับ 21.35±7.14, 24.06±10.18 และ 21.65±6.53 ชัว่ โมง ตามลําดับ ไมมีความแตก
ตางกัน (P>0.05) และระยะ estrus ของวงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเทากับ 35.43±9.56 ชัว่ โมง สูง
กวาทุกวงรอบอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ระยะ metestrus ของวงรอบธรรมชาติ วง
รอบการชักนําครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 13.49±4.73, 13.16±3.70, 12.21±4.58 และ
14.44±3.51 ชัว่ โมง ตามลําดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระยะ diestrus ของวง
รอบธรรมชาติมีคาเฉลี่ยเทากับ 447.72±158.95 ชัว่ โมง อัตราการตกไขของแพะกลุมที่ 1, 2, 3
และ 4 มีคาเทากับ 1.50±0.55, 2.50±3.99, 3.57±1.81 และ 3.14±3.62 ฟอง ตามลําดับ ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และจากการผาตัดเก็บเอ็มบริโอจากแพะทดลอง 13 ตัว พบ
จํานวน CL ทัง้ หมด 55 อัน สามารถเก็บไขไดทั้งหมด 30 ฟอง (54.55 เปอรเซ็นต) เปนไขที่ไดรับ
การปฏิสนธิ 27 ฟอง (90 เปอรเซ็นต) และเปนเอ็มบริโอคุณภาพดี (เกรด 1 และ 2) ทั้งหมด 24 ตัว
(88.88 เปอรเซ็นต) เอ็มบริโออายุ 1-3 วัน มีการพัฒนาอยูในระยะตั้งแต 1-8 เซลล สามารถเก็บได
ทีท่ อ นําไข เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 4-5 วัน มีการเจริญและพัฒนาจนถึงระยะ morula สามารถเก็บได
ทัง้ ทีท่ อ นําไขและปกมดลูก แพะทดลองกลุมควบคุม ตรวจพบ CL จํานวน 9 อัน และมีไขที่ผสมติด
แลวสามารถพัฒนาจนคลอดไดลูกแพะจํานวน 7 ตัว (77.81 เปอรเซ็นต) ระยะเวลาอุมทองเฉลี่ย
เทากับ 149.86±3.34 วัน
คาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลาง CL ทีม่ อี ายุ 1 วัน (4.96±1.83 มม.) 2 วัน (5.07±1.80 มม.)
และ 3 วัน (5.12±2.25 มม.) ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยนี้ของ
CL อายุ 3 วัน (5.12±2.25 มม.) อายุ 4 วัน (7.95±2.04 มม.) และ 5 วัน (10.74±2.31 มม.)
และพบวาขนาดของ CL ทีม่ อี ายุ 3, 4 และ 5 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) คาเฉลีย่ ความกวางและความยาวของรังไขในแพะทดลองกลุมเดียวกัน พบวาไมมีความ
แตกตางกัน(P>0.05) จํานวนของกระเปาะไข (รวมทุกขนาด) บนรังไขขางซายกับขางขวาในแพะ
ทดลองกลุมเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สัดสวนของกระเปาะไขขนาดเล็กตอ
ขนาดกลาง และตอขนาดใหญ ของแพะทดลองกลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 พบวาไมแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) แตเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ยิง่ ทางสถิติ (P<0.01) จํานวนกระเปาะไขขนาดใหญ (เสนผาศูนยกลาง มากกวา 5 มม.) ของแพะ
ทดลองกลุมที่ 2 (5.50±3.73 ฟอง) กลุมที่ 3 (3.57±2.23 ฟอง) และกลุมที่ 4 (6.57±3.82 ฟอง)
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ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตของแพะกลุมที่ 2 และ 4 มีคาเฉลี่ยสูงกวาของแพะ
กลุมที่ 1 (1.33±1.21 ฟอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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Abstract
The follicle stimulating hormone (FSH) induced superovulation was studied using
26 female goats. The animals were allocated into 4 groups : 6 (group 1 and 2) or 7
(group 3, 4) animals each. The animals in the group 1 and 2 were nulliparous and those
in the group 3 and 4 were multiparous . After observation of the first estrus, the group 1
does were mated at the second estrus. On the 12th day post mating, the size of ovaries,
the size and number of follicles and CL were studied using laparoscopical
technique.The group 2, 3 and 4 does were estrus induced synchronisely. After the first
natural estrus was observed. This treatment applied 250 µg Cloprostenol (CLO) twice at
11th day interval. After 12 days from the second administration of CLO, the
superovulation was induced with FSH. The injection of the FSH was applied to group 2
and 4 does for 4 successive days, twice a day (7 am. and 7 pm.). The diminishing
dosages (4/4, 3/3, 2/2 and 1/1mg) were used with the total amount of 20 mg. NIH-FSHP1 per does. Each does in group 3 was injected with the 15 mg NIH-FSH-P1 (3/3, 2/2,
1.5/1.5 and 1/1 mg). The third administration of CLO was injected to all does in group 2,
3 and 4 at 250 µg, after the fifth administration of the FSH. When the does came on
estrus, it was mated with a fertile buck. The embryos of group 3 and 4 does were
collected on day 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 using surgical technique. The embryos of group 2
does were collected on day 4, 5 and 6. It was shown that the 1,st 2nd or 3rd CLO
administration brought the does to estrus synchronisely at 45, 90 or 95%, respectively.
The rates of does came on estrus after the 2nd and 3rd CLO administration were
significantly greater than that of the first administration (P<0.01). The average times
between the 1,st 2nd and 3rd CLO administration to the time at the estrus was observed
were 69.73±20.27, 62.55±25.81 and 54.74±16.45 hours, respectively, and were not
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significantly different (p>0.05). The proestrous period of natural estrous cycle was 6.68±
3.40 and that of the 1,st 2nd or 3rd induced estrous cycle was 8.66±3.62, 8.30±3.41 or 7.26±
2.62 hours, respectively (p>0.05). The estrous period of the natural estrous cycle and that
of the 1st or 2nd induced estrous cycle was 21.35±7.14, 24.06±10.18 or 21.65±6.53
hours respectively (p>0.05), but that of the third induction (35.43±9.56 hours) was
significantly longest (p<0.01). The metestrous period of the natural and the 1,st 2nd or 3rd
induced estrous cycle was 13.49±4.73, 13.16±3.70, 12.21±4.58 or 14.44±3.51 hours
(p>0.05). The natural diestrous period was 447.72±158.95 hours. The ovulation rate of
group 1, 2, 3 or 4 does was 1.50±0.55, 2.50±3.99, 3.57±1.81 or 3.14±3.62 respectively
(p>0.05). It was found in the surgical experiment on 13 does that the total number of CL
was 55 but the number of collected ova was 30 (54.55%). Among them, 27 ova (90%)
were fertilized, and 24 (88.88%) were classified as good quality (grade1-2) embryos.
The 1-3 day embryos were able to develop to 8 cells and were found in the oviduct .The
4-5 day embryos developed to morula stage and were found in both oviduct or uterine
horn. In the control group, the total number of CL was 9. These CL gave eggs that
developed to be 7 kids (77.81%). It was also found that the average gestation period
was 149.86±3.34 days.
The average CL sizes at day 1 (4.96±1.83 mm.), 2 (5.07±1.80mm.) or 3 (5.12±
2.25mm.) were not significantly different but that of day 3 (5.12±2.25mm.), 4 (7.95±
2.04mm.) or 5 (10.74±2.31mm.) were significantly different (p<0.01). The ovarian
diameter of does in the same group were not different (p>0.05). The number of follicles
(all sizes) on the left or right ovary in the same group were not different (p>0.05). The
ratio of small follicle : medium follicle : large follicle in group 2 and 4 does were not
different (p>0.05) but the difference (p<0.01) was found when group 1 and 3 were
compared. The number of large follicles (>5 mm. diameter) in the group 2 (5.50±3.73 ),
3 (3.57±2.23 ) or 4 (6.57±3.82 ) were not different (p>0.05) but these of group 2 and 4
were significantly greater than of that in the group 1 (1.33±1.21 )(p<0.05).
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