บทที่ 3
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการทดลอง
การชักนําใหแพะเปนสัดพรอมๆ กัน
แพะทดลองที่ชักนําการเปนสัดดวย CLO ครัง้ ที่ 1 มีแพะแสดงการเปนสัดจํานวน 9 ตัว
จากแพะทดลองทั้งหมด 20 ตัว คิดเปน 45 เปอรเซ็นต เมื่อฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 หางจากครั้งแรก 11
วัน แพะแสดงการเปนสัดจํานวน 18 ตัว คิดเปน 90 เปอรเซ็นต และการฉีด CLO ครั้งที่ 3 (ฉีดหลัง
จากฉีด FSH ครั้งที่ 5) หรือ14 วัน หลังจากการฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 แพะแสดงการเปนสัด 19 ตัว
คิดเปน 95 เปอรเซ็นต พบวาอัตราการกลับมาเปนสัดหลังจากการฉีด CLO ครั้งที่ 1 ตํ่ากวา
อัตราการกลับมาเปนสัดหลังจากการฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 และ ครั้งที่ 3 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) อัตราการกลับมาเปนสัดหลังจากการฉีด CLO ครัง้ ที่ 3 หรือที่ฉีดรวมกับการชักนํา
การตกไขมากกวาปกติดวย FSH มีอตั ราการกลับมาเปนสัดสูงกวาการฉีด CLO ครั้งที่ 2 คือ 95
เปอรเซ็นต กับ 90 เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางกันทาง สถิติ (P>0.05)
ระยะเวลาหลังจากฉีด CLO จนถึงเวลาที่แพะแสดงอาการเปนสัด พบวา การฉีด CLO
ครัง้ ที่ 1 ในการชักนําใหแพะเปนสัด แพะแสดงอาการเปนสัดหลังจากฉีด CLO เฉลีย่ 69.73±20.27
ชัว่ โมง ครั้งที่ 2 และ 3 เทากับ 62.55±25.81 และ 54.74±16.45 ชัว่ โมง ตามลําดับ การฉีด
CLO ครัง้ ที่ 3 ระยะเวลาที่แพะแสดงอาการเปนสัดเฉลี่ยหลังจากการฉีด CLO สัน้ กวา การฉีด
CLO ครัง้ ที่ 2 และครั้งที่ 1 แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เวลาเฉลี่ยของการฉีด
CLO จนถึงเวลาทีแ่ พะแสดงการเปนสัดในการชักนําการเปนสัดทั้ง 3 ครั้งเทากับ 60.73 ชั่วโมง
และระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากฉีด FSH ครั้งสุดทาย จนถึงระยะเวลาที่แพะเริ่มเปนสัดเทากับ
19.40±16.45 ชัว่ โมง
ระยะเวลาการแสดงอาการเปนสัด (ระยะ Estrus) การฉีด CLO ในการชักนําการเปนสัด
ครัง้ ที่ 1 แพะแสดงอาการเปนสัดนานเฉลี่ย 24.06±10.18 ชัว่ โมง นานกวาการแสดงอาการเปนสัด
ของการฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.65±6.53 ชัว่ โมง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีด CLO ครัง้ ที่ 3 ซึ่งแพะทดลองแสดงอาการเปนสัดนาน
เฉลี่ย 35.43±9.56 ชัว่ โมง พบวาแพะแสดงอาการเปนสัดเฉลี่ยนานกวาทั้งการฉีด CLO ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) และหลังจากฉีด CLO ในการชักนําการเปนสัดทั้ง 3
ครัง้ แพะทดลองแสดงการเปนสัดนานเฉลี่ย เทากับ 27.83 ชั่วโมง ดังตารางที่ 8
32
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ตารางที่ 8

จํานวนแพะทดลองที่แสดงอาการเปนสัด ระยะเวลาเฉลี่ยหลังฉีด CLO ถึงเวลาที่
แพะ เริม่ เปนสัด ระยะเวลาเฉลี่ยในการเปนสัด และระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากฉีด
ฮอรโมน FSH ครัง้ สุดทายถึงเวลาที่แพะเริ่มเปนสัด ( X ± SD,ชั่วโมง)

จํานวนแพะ *จํานวนแพะ ระยะเวลาเฉลี่ยหลัง
ทรีทเมนต
ทดลอง ที่เปนสัด (ตัว) ฉีด CLO ถึงเวลาที่
(ตัว)
แพะเริ่มเปนสัด
ข
ชักนําครั้งที่ 1
69.73 ± 20.27
20
9
พิสัย
39.33 -- 90.38
ก
18
ชักนําครั้งที่ 2
62.55 ± 25.81
20
17.23 -- 123.88
พิสัย
19ก
54.74 ± 16.45
ชักนําครั้งที่ 3
20
(รวมกับ FSH)
43.58 -- 90.40
พิสัย
60.73
ทั้งหมด

หมายเหตุ

แสดงการเปน ระยะเวลาเฉลี่ยหลังฉีด
สัดนานเฉลี่ย
FSH ครั้งสุดทายถึง
เวลาที่แพะเริ่มเปนสัด
ข
24.06 ±10.18
11.45 -- 44.62
21.65 ± 6.53ข
9.00 -- 36.10
19.40 ± 16.45
35.43 ± 9.56ก
20.17 -- 47.70
27.83

8.32 -- 55.07
-

1. การฉีด CLO ครัง้ ที่ 1 ไมทราบวาแพะอยูในวันที่เทาใดของวงรอบการ เปนสัด
2. การฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 หลังจากฉีด CLO ครัง้ ที่ 1 แลวนับไปอีก 11 วัน
3. การฉีด CLO ครัง้ ที่ 3 เปนการฉีดรวมกับ FSH ในการชักนําใหเกิดการตกไข
มากกวาปกติ หลังจากฉีด CLO ครั้งที่ 2 แลวนับไปอีก 14 วัน (พรอมกับการ
ฉีด FSH ครั้งที่ 5)
4. กข อักษรตางกันในสดมภเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
5. * วิเคราะหไคสแควสสําหรับอัตราการเปนสัดหลังจากฉีด CLO ชักนํา
2
χ = 16.96, DF = 2, Prob = 0.001
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วงรอบการเปนสัด ระยะเวลาของระยะตางๆ ของวงรอบการเปนสัด
การศึกษาวงรอบการเปนสัด ระยะเวลาของระยะตางๆ ของการเปนสัด ใชแพะทดลอง
ทัง้ หมด 26 ตัว แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 (ควบคุม) จํานวน 6 ตัว ศึกษาวงรอบการเปนสัด
ธรรมชาติ 1 วงรอบ เมื่อแพะทดลองเปนสัดในวงรอบถัดมาจึงผสมพันธุ หลังจากผสมพันธุ 12 วัน
ทํา laparoscopy เพือ่ ศึกษาการตกไขตามธรรมชาติ กลุมที่ 2 จํานวน 20 ตัว แบงเปน แพะสาว
6 ตัว แพะนาง 14 ตัว ศึกษาวงรอบการเปนสัดธรรมชาติ 1 วงรอบ แลวชักนําใหแพะเปนสัด
พรอมๆ กันดวย CLO โดยฉีดให 2 ครัง้ หางกัน 11 วัน หลังจากฉีด CLO ครัง้ ที่ 2 นับไปอีก 12
วัน ชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH และฉีด CLO (ครัง้ ที่ 3) หลังจากฉีด FSH ครั้ง
ที่ 5 แลว (14 วัน หลังจากฉีด CLO ครั้งที่ 2) ผลปรากฎวา
ระยะ proestrus ของแพะกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.54±3.29 ชัว่ โมง กลุมชักนําวง
รอบธรรมชาติ (6.68±3.40 ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 1 (8.05±3.62 ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 2
(8.30±3.41 ชม.) และวงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเทากับ 7.26±2.62 ชัว่ โมง พบวาทุกวงรอบของ
ระยะ proestrus ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ระยะ estrus กลุมควบคุม (18.40±5.75 ชม.) กลุมชักนําวงรอบธรรมชาติ (21.35±7.14
ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 1 (24.06±10.18 ชม.) และวงรอบชักนําครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย เทากับ
21.65±6.53 ชัว่ โมง ตามลําดับ แมวาระยะ estrus วงรอบชักนําครั้งที่ 1 จะมีระยะเวลาเฉลี่ย
นานกวาวงรอบชักนําครั้งที่ 2 กลุมชักนําวงรอบธรรมชาติและกลุมควบคุม แตไมมีความแตก
ตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมือ่ เปรียบเทียบระยะ estrus ของทุกวงรอบกับวงรอบการชักนําครั้งที่
3 (35.43±9.56 ชม.) จะเห็นวาคาเฉลี่ยของระยะ estrus ในแพะทดลอง วงรอบการชักนําครั้งที่
3 มีคา เฉลีย่ นานกวาวงรอบการชักนําครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่ 2 วงรอบธรรมชาติ และกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ระยะ metestrus ของกลุมควบคุม (15.90±5.74 ชม.) กลุมชักนําวงรอบธรรมชาติ
(13.49±4.73 ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 1 (13.16±3.70 ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 2 (12.21±4.58
ชม.) และวงรอบชักนําครั้งที่ 3 เทากับ 14.44±3.51 ชัว่ โมง ซึ่งทุกวงรอบของระยะ metestrus
ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ระยะ diestrus ของวงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ยนานที่สุดคือ 691.95±166.02 ชัว่ โมง
รองลงมา คือกลุมควบคุม (484.76±18.63 ชม.) และกลุมชักนําวงรอบธรรมชาติ (447.72±
158.95 ชม.) กลุม ควบคุมกับกลุมชักนําวงรอบธรรมชาติ ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และ
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วงรอบชักนําครั้งที่ 2 (279.36±39.34 ชม.) กับวงรอบชักนําครั้งที่ 1 (217.38±31.08 ชม.) ไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตวงรอบชักนําครั้งที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม กลุมชัก
นําวงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 2 และวงรอบชักนําครั้งที่ 1 พบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ความยาวของวงรอบการเปนสัด พบวากลุมชักนําวงรอบการชักนําครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ยนาน
ที่สุดคือ 32.01±6.73 วัน แตกตางกับกลุมควบคุม (21.94±0.59 วัน) กลุมชักนําวงรอบธรรมชาติ
(20.76±6.06 วัน) วงรอบชักนําครั้งที่ 2 (13.37±1.53 วัน) และวงรอบชักนําครั้งที่ 1 (10.98±
1.26 วัน) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กลุม ควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมชักนําวง
รอบธรรมชาติ ไมพบความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) และกลุม ชักนําวงรอบชักนําที่ 1 เมื่อเปรียบ
เทียบกับวงรอบชักนําครั้งที่ 2 ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เชนกัน แตกลุมควบคุม
และกลุม ชักนําวงรอบธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมชักนําวงรอบการชักนําครั้งที่ 1 และ 2 พบ
วามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ระยะเวลาของระยะตางๆ ของการเปนสัด (ชั่วโมง) ความยาวของวงรอบสัด (วัน) ของ
แพะทดลอง
กลุมควบคุม
วงรอบธรรมชาติ
จํานวนแพะทดลอง, ตัว
6
จํานวนแพะที่เปนสัด,
6 (100)
ตัว (%)
ระยะของการเปนสัด
proestrus,( X ± SD) ns
7.54 ± 3.29
พิสัย
5.17 -- 11.83
estrus, ( X ± SD)
18.40 ± 5.75ข
พิสัย
9.67 -- 24.50
ns
metestrus,( X ± SD)
15.90 ± 5.74
พิสัย
11.75 -- 23.50
diestrus,( X ± SD)
484.76±18.63ข
พิสัย
463.92--513.83
ความยาวของวงรอบ
21.94 ± 0.59ข
การเปนสัด,( X ± SD)
พิสัย
21.34 -- 22.99

หมายเหตุ

กลุมแพะที่ชักนําการเปนสัดพรอมๆ กัน ดวย CLO 2 ครั้ง หางกัน 11 วัน
วงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่ 2 วงรอบชักนําครั้งที่ 3
20
20 (100)

6.68 ± 3.40
2.50 --12.00
21.35 ± 7.14ข
9.17 – 33.33
13.49 ± 4.73
5.23 – 24.00
447.72±158.95ข
79.42 – 758.25
20.76 ± 6.06ข
5.41 -- 34.03

20
9 (45)

20
18 (90)

8.05 ± 3.62
8.30 ± 3.41
3.12 – 12.75
3.03 – 12.38
24.06 ± 10.18ข 21.65 ± 6.53ข
11.45 – 44.62
9.00 – 36.10
13.16 ± 3.70
12.21 ± 4.58
11.42 – 22.93
5.28 – 23.92
217.38 ± 31.08ค * 279.36±39.34ค
178.28–263.67 212.33–368.87
(n=8)
(n=17)
10.98 ± 1.26ค
13.37 ± 1.53ค
9.84 -- 13.49

10.43 -- 16.60

20
19 (95)

7.26 ± 2.62
5.00 – 11.82
35.43 ± 9.56ก
20.17 – 47.70
14.44 ± 3.51
11.17 – 20.58
691.95±166.02ก
394.08--1019.46
(n=17)
32.01 ± 6.73ก
19.01 -- 45.07

1. ns คาเฉลีย่ ในบรรทัดเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
2. กขค อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01)
3. * คาเฉลี่ยของระยะ diestrus ในแพะทดลองที่ชักนําการเปนสัดดวย CLO
ครัง้ ที่ 2 คิดจากจํานวนแพะกลุมละ 17 ตัว เนื่องจากหลังชักนําการเปน
สัดครัง้ ที่ 3 มีแพะทดลอง 1 ตัว ไมแสดงอาการเปนสัด ทําใหวงรอบการ
เปนสัดครั้งที่ 2 ไมสามารถทราบระยะ diestrus ได สวนการชักนําการ
เปนสัดครั้งที่ 3 (แพะทดลอง 1 ตัว หลังจากผาตัดเก็บเอ็มบริโอแลว 35
วัน หมวดแพะไดจําหนายเปนแพะเนื้อ สวนแพะทดลองอีก 1 ตัว ตั้งทอง
จึงไมสามารถคํานวณระยะเวลาระยะ diestrus ได)
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ระยะเวลาของระยะตางๆ ของการเปนสัด เมื่อเปรียบเทียบระหวางแพะสาวกับแพะนาง
ระยะ proestrus ของแพะสาววงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่ 2 และ
วงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.07±3.56, 7.66±4.12, 8.82±3.45 และ 7.12±
2.61 ชัว่ โมง ตามลําดับ สวนของแพะนางมีคาเฉลี่ยของวงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1
วงรอบชักนําครั้งที่ 2 และวงรอบชักนําครั้งที่ 3 เทากับ 6.72±3.25, 8.53±3.43, 8.04±3.51
และ 7.31±2.70 ชัว่ โมง ตามลําดับ ถึงแมระยะ proestrus ของแพะสาววงรอบชักนําครั้งที่ 2
จะมีคาเฉลี่ยนานที่สุด คือ 8.82±3.45 ชัว่ โมง และคาเฉลี่ยของแพะนางวงรอบธรรมชาติจะสั้น
ที่สุด (6.72±3.25 ชม.) แตพบวาระยะ proestrus ของแพะสาวและแพะนางในทุกวงรอบไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ระยะ estrus ของกลุมแพะสาววงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 และวงรอบชักนํา
ครัง้ ที่ 2 มีคาเฉลี่ย เทากับ 17.57±6.41, 21.27±9.28 และ 18.72±5.19 ชัว่ โมง ตามลําดับ
โดยทัง้ สามวงรอบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบกับวงรอบชักนํา
ครั้งที่ 3 (37.39±10.37 ชม.) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ใน
กลุม แพะนางวงรอบธรรมชาติ (23.32±6.23 ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 1 (26.97±11.77 ชม.) วง
รอบชักนําครั้งที่ 2 (23.12±6.82 ชม.) ซึ่งระยะ estrus ของกลุม แพะนางทั้งสามวงรอบไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตวงรอบการชักนําครั้งที่ 3 (34.73±9.56 ชม.) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ วงรอบการชักนําครั้งที่ 1 พบวาไมตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบกับวงรอบ
ธรรมชาติ และวงรอบการชักนําครั้งที่ 2 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
เมือ่ เปรียบเทียบระยะ estrus ระหวางกลุมแพะสาวกับแพะนาง วงรอบธรรมชาติ (17.57±6.41
กับ 23.34±6.23 ชม.) วงรอบชักนําครั้งที่ 1 (21.72±9.38 กับ 26.97±11.77 ชม.) และวงรอบ
ชักนําครั้งที่ 2 (18.72±5.19 กับ 23.12±6.82 ชม.) ทัง้ สามวงรอบของกลุมแพะสาวกับแพะนาง
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และระยะ estrus วงรอบการชักนําครั้งที่ 3 ของกลุมแพะสาวกับ
แพะนาง (37.39±10.37 กับ 34.73±9.56 ชม.) ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดวยเชนกัน
ระยะ metestrus ของแพะสาววงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่
2 และวงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.87±4.42, 11.94±0.52, 12.65±6.03 และ
15.60±4.18 ชัว่ โมง ตามลําดับ สวนกลุมแพะนางมีคาเฉลี่ยของวงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนํา
ครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่ 2 และวงรอบชักนําครั้งที่ 3 เทากับ 14.03±5.49, 14.68±5.53,
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11.99±3.96 และ 14.02±3.31 ชัว่ โมง ตามลําดับ โดยทุกวงรอบของระยะ metestrus ทัง้ กลุม
แพะสาวกับกลุมแพะนางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ระยะ diestrus เฉพาะในกลุม แพะสาว พบวาวงรอบการชักนําครั้งที่ 3 มีคานานที่สุด
(539.34±85.40 ชม.) รองลงมา คือ วงรอบธรรมชาติ (480.87±35.57 ชม.) ไมแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) เมือ่ เปรียบเทียบ วงรอบชักนําครั้งที่ 2 (280.63±24.34 ชม.) กับวงรอบชักนํา
ครั้งที่ 1 (235.97±21.44 ชม.) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
แตวงรอบการชักนําครั้งที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับวงรอบชักนําครัง้ ที่ 1 ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) สวนในกลุม แพะนาง วงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ยนานเทากับ 755.53±149.81
ชัว่ โมง เมื่อเปรียบเทียบกับวงรอบธรรมชาติ (435.18±188.25 ชม.) วงรอบการชักนําครั้งที่ 2
(278.83±45.11 ชม.) และวงรอบการชักนําครั้งที่ 1 (186.41±12.54 ชม.) พบวาคาเฉลี่ยระยะ
diestrus ของวงรอบชักนําครั้งที่ 3 นานกวาทุกวงรอบอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และ
วงรอบการชักนําครัง้ ที่ 1 เมื่อเทียบกับวงรอบธรรมชาติ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ยิง่ ทางสถิติ (P<0.01) แตวงรอบชักนําครั้งที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับวงรอบชักนําครั้งที่ 2 ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมือ่ เปรียบเทียบระยะ diestrus ระหวางกลุมแพะสาวเปรียบเทียบ
กับกลุมแพะนางในวงรอบธรรมชาติ (480.87±35.57 กับ 435.18±188.25 ชม.) วงรอบชักนําครั้ง
ที่ 1 (235.97±21.44 กับ 186.41±12.54 ชม.) และวงรอบชักนําครั้งที่ 2 (280.63±24.34 กับ
278.83±45.11 ชม.) พบวาทัง้ สามวงรอบระหวางกลุมแพะสาวกับกลุมแพะนาง ไมมีความแตก
ตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตวงรอบชักครั้งที่ 3 (539.34±85.40 กับ 755.53±149.81 ชม.) พบ
วากลุมแพะนางมีระยะ diestrus นานกวากลุม แพะสาวอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ความยาววงรอบการเปนสัด ในกลุมแพะนางวงรอบชักนําครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
34.94±5.44 วัน แตกตางกับกลุมแพะสาววงรอบเดียวกัน (24.98±3.51 วัน) อยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) วงรอบธรรมชาติระหวางกลุมแพะนางกับแพะสาว (20.51±7.17 กับ 21.64±
1.58 วัน) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) วงรอบชักนําครั้งที่ 1 ระหวางกลุมแพะนางกับ
กลุมแพะสาว (10.03±0.21 กับ 11.55±1.29 วัน) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และ
วงรอบชักนําครั้งที่ 2 ของกลุมแพะนางกับกลุมแพะสาว (13.42±1.73 กับ 13.26±1.07 วัน) ไม
พบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เชนกัน ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ระยะเวลาของระยะตางๆ ของการเปนสัด (ชั่วโมง) ระหวางแพะสาวกับแพะนาง
แพะสาว

แพะนาง

วงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่ 2 วงรอบชักนําครั้งที่ 3 วงรอบธรรมชาติ วงรอบชักนําครั้งที่ 1 วงรอบชักนําครั้งที่ 2 วงรอบชักนําครั้งที่ 3
ระยะของการเปนสัด
proestrus,( X ± SD) ns
พิสัย
estrus,( X ± SD)
พิสัย
metestrus,( X ± SD) ns
พิสัย
diestrus, ( X ± SD)
พิสัย
ความยาวของวงรอบ
การเปนสัด, ( X ± SD)
พิสัย

7.07 ± 3.56
2.67 – 11.92
(n =12)
17.57 ± 6.41ค
9.17 – 24.50
(n=12)
13.87±4.42
11.42 – 23.50
(n=12)
480.87±35.57ข
433.42--559.08
(n=12)
21.64±1.58ข
(n=12)
19.34 – 25.33

7.66 ± 4.12
8.82 ± 3.45
7.12 ± 2.61
6.72 ± 3.25
8.53 ±3.43
8.04 ± 3.51
7.31 ± 2.70
3.12 – 12.75
5.40 – 12.17
5.83 – 11.80
2.50 – 12.00
5.45 – 11.58
3.03 – 12.38
5.00 – 11.88
(n=5)
(n=6)
(n=5)
(n=14)
(n=4)
(n=12)
(n=14)
21.72 ± 9.38ค 18.72 ± 5.19ค 37.39 ± 10.37ก 23.34 ± 6.23ขค 26.97 ±11.77กขค 23.12 ± 6.82ขค 34.73 ± 9.56กข
11.45 – 35.92
9.10 – 22.75
20.17 – 44.10
11.00 – 33.33
20.58 – 44.62
9.00 – 36.10
20.75 – 47.70
(n=5)
(n=6)
(n=5)
(n=14)
(n=4)
(n=12)
(n=14)
11.94 ± 0.52
12.65 ± 6.03
15.60 ± 4.18
14.03 ± 5.49
14.68 ± 5.53
11.99 ± 3.96
14.02 ± 3.31
11.42 – 12.50
5.57 – 23.92
12.25 – 20.58
5.23 – 24.00
11.50 – 22.93
5.28 – 22.92
11.17 – 20.33
(n=5)
(n=6)
(n=5)
(n=14)
(n=4)
(n=12)
(n=14)
235.97±21.44ง 280.63±24.34คง 539.34±85.40ข 435.18±188.25ขค 186.41±12.54ง 278.83±45.11คง 755.53±149.81ก
216.33--263.67 264.92--323.75 394.08--601.38 79.42 – 758.25 178.28--200.85 212.33--368.87 488.95--1019.46
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=14)
(n=3)
(n=12)
(n=12)
11.55 ± 1.29ค 13.26 ± 1.07ค 24.98 ± 3.51ข
20.51 ± 7.17ข
10.03 ± 0.21ค 13.42 ± 1.73ค 34.94 ± 5.44ก
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=14)
(n=3)
(n=12)
(n=12)
10.65 – 13.49
12.29 – 15.10 19.01 – 27.95
5.41 – 34.03
9.84 – 10.25
10.43 – 16.60
23.65 – 45.07

หมายเหตุ 1. n คือ จํานวนสัตวทดลอง

2.

กขคง

อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
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อัตราการกลับสัด และระยะเวลาของระยะตางๆ ของวงรอบสัด ในแพะทดลองทั้ง 4 กลุม
กลุม ควบคุม (กลุมที่ 1) แพะทดลองจํานวน 6 ตัว แพะทุกตัวแสดงการเปนสัด (100
เปอรเซ็นต) กลุมที่ 2, 3 และ 4 หลังจากชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH และชักนํา
การเปนสัดดวย CLO พบวากลุม ที่ 2 ที่มีแพะทดลองจํานวน 6 ตัว แสดงการเปนสัดจํานวน 5
ตัว (83.33 เปอรเซ็นต) สวนกลุม 3 และ 4 ที่มีจํานวนแพะทดลองกลุมๆ ละ 7 ตัว แสดงการ
กลับสัดครบทุกตัว (100 เปอรเซ็นต) เชนเดียวกันกับกลุมควบคุม ระยะเวลาของระยะตางๆ ของ
การเปนสัด พบวา ระยะ proestrus กลุม ควบคุมมีระยะเวลาเฉลี่ยนานที่สุด (7.54±3.30 ชม.)
รองลงมา คือ กลุม 4, 3 และกลุมที่ 2 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.42±2.76, 7.20±2.88 และ
7.12±2.62 ชัว่ โมง ตามลําดับ โดยแพะทดลองทั้ง 4 กลุม มีระยะเวลาเฉลี่ยของระยะ
proestrus ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระยะ estrus ของแพะทดลองกลุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย
นานที่สุด คือ 37.40±10.37 ชัว่ โมง รองลงมา คือ กลุมที่ 4 (25.54±11.17 ชม.) และกลุมที่ 3
(33.63±8.49 ชม.) ทั้งสามกลุมมีระยะ estrus ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตทั้งสามกลุม
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (18.43±5.75 ชม.) พบวาทั้งสามกลุมมีระยะ estrus นานกวา
กลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ระยะ metestrus กลุม ควบคุมมีคาเฉลี่ยเทา
กับ 15.90±5.74 ชัว่ โมง ซึ่งนานกวากลุมที่ 2 (15.60±4.18 ชม.) กลุมที่ 4 (14.91±3.64 ชม.)
และกลุมที่ 3(13.14±2.96 ชม.) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระยะ diestrus ของ
กลุมที่ 3 มีคา เฉลี่ยนานกวาทุกกลุม (830.25±120.20 ชม.) รองลงมาคือ กลุมที่ 4 (722.92±
115.58 ชม.) ทั้งกลุมที่ 3 และ 4 มีระยะ diestrus ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 (539.34±85.40 ชม.) และกลุมควบคุม (484.76±18.63 ชม.) พบวา
ทัง้ กลุมที่ 3 และ 4 มีระยะ diestrus นานกวากลุม ที่ 2 และกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) เมือ่ เปรียบเทียบกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุมพบวา ระยะ diestrus ของแพะทั้ง
สองกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
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ระยะเวลาหลังจากฉีด CLO ปริมาณ 250 ไมโครกรัม เขาบริเวณกลามเนื้อคอเพียงครั้ง
เดียว หลังจากฉีด FSH ครัง้ ที่ 5 แลว จนถึงแพะแสดงการเปนสัด ในแพะที่ชักนําใหเกิดการตกไข
มากกวาปกติดวย FSH ทัง้ สามกลุม พบวา กลุมที่ 3 (แพะนาง 15 mg NIH-FSH-P1) ใชเวลา
เฉลีย่ นานกวาทุกกลุม (63.12 ±21.73 ชม.) รองลงมาเปนกลุมที่ 4 (แพะนาง 20 mg NIH-FSHP1) ใชเวลากลับสัดหลังจากฉีด CLO เฉลี่ย 52.91±13.19 ชัว่ โมง และกลุมที่ 2 (แพะสาว 20 mg
NIH-FSH-P1) 45.57±3.77 ชัว่ โมง ซึ่งจะสังเกตไดวา หลังจากฉีด CLO ใหกับแพะทดลองในกลุม
แพะสาวจะมีระยะเวลาเฉลี่ยสั้นกวากลุมแพะนางในการกลับแสดงอาการเปนสัด และเมื่อเปรียบ
เทียบระหวางแพะนางดวยกัน พบวากลุมแพะนางที่ฉีด 20 mg NIH-FSH-P1 มีระยะเวลาหลังจาก
ฉีด CLO สัน้ กวากลุมแพะนางที่ฉีด 15 mg NIH-FSH-P1 (52.91±13.19 กับ 63.12±21.73 ชม.)
แตแพะทั้งสามกลุมมีระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากฉีด CLO จนถึงแสดงอาการเปนสัดไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05)
ระยะเวลาหลังจากฉีด FSH ครัง้ สุดทายจนถึงระยะที่แพะแสดงอาการเปนสัด พบวากลุม
แพะนาง 15 mg NIH-FSH-P1 มีระยะเวลาเฉลี่ย 27.78±21.74 ชัว่ โมง ซึง่ นานกวากลุมแพะนาง
20 mg NIH-FSH-P1 (17.57±13.16 ชม.) และกลุมแพะสาว 20 mg NIH-FSH-P1 (10.22±3.78
ชม.) แตแพะทั้งสามกลุมมีระยะเวลาหลังจากฉีด FSH ครัง้ สุดทายจนถึงแสดงอาการเปนสัดไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ระยะเวลาของระยะตางๆ ของการเปนสัด เวลาหลังจากฉีด CLO ครั้งที่ 3 และ FSH
จนถึงเวลาที่แพะแสดงการเปนสัด ของแพะทดลองทั้ง 4 กลุม
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
แพะสาว (ควบคุม) แพะสาว FSH 20 mg* แพะนาง FSH 15 mg* แพะนาง FSH 20 mg*
6
7
7
จํานวนแพะทดลอง, ตัว
6
5
7
7
จํานวนแพะที่เปนสัด, ตัว
6
ระยะการเปนสัด (ชม.)
proestrus,( X ± SD) ns
7.12 ± 2.62
7.20 ± 2.88
7.42 ± 2.76
7.54 ± 3.30
พิสัย
5.83 -- 11.80
5.00 -- 11.53
5.50 – 11.88
5.17 – 11.83
estrus, ( X ± SD)
37.40 ± 10.37ก
33.63 ± 8.49ก
35.54 ± 11.17ก
18.43 ± 5.75ข
พิสัย
9.67 – 24.50
20.17 -- 44.10
22.77 -- 44.23
20.75 -- 47.70
ns
metestrus,( X ± SD)
15.90 ± 5.74
15.60 ± 4.18
13.14 ± 2.96
14.91 ± 3.64
พิสัย
11.75 – 23.50
12.25 -- 20.58
11.17 – 19.75
11.62 – 20.33
(
diestrus, X ± SD)
484.76±18.63ข
539.34±85.40ข
830.25±120.20ก **722.92±115.58ก
พิสัย
463.92--513.83
394.08--601.38
683.33--1019.46
528.50--821.42
ระยะเวลาหลังจากฉีด CLO จน
63.12 ± 21.73
52.91 ± 13.19
45.57 ± 3.77
ns
ถึงเวลาที่แพะเปนสัด ( X ± SD)
พิสัย
43.65 – 75.58
43.58 -- 52.30
43.98 – 90.40
ระยะเวลาหลังจากฉีด FSH ครั้งสุด 10.22 ± 3.78
27.78 ± 21.74
17.57 ± 13.16
ns
(
)
X
SD
ทายจนถึงเวลาที่แพะเปนสัด ±
พิสัย
8.57 – 55.07
8.32 – 40.17
8.25 -- 16.97

หมายเหตุ 1. mg* = mg NIH-FSH-P1
2. ns คาเฉลีย่ ในบรรทัดเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
3. กข อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
4. ** คาเฉลีย่ ของระยะ diestrus ของแพะทดลองกลุม ที่ 4 คิดจากแพะจํานวน 5 ตัว
เนือ่ งจากหลังจากผาตัดเก็บเอ็มบริโอแลว 35 วัน หมวดแพะไดจาหน
ํ ายเปนแพะ
เนือ้ สวนอีก 1 ตัว ไมไดผา ตัดเก็บเอ็มบริโอ เนือ่ งจากทํา laparoscopy เมือ่
เอ็มบริโอมีอายุ 4 วัน และนับจํานวน CL ได 2 อัน ซึง่ อยูบ นรังไขคนละขาง จึง
ปลอยใหตงั้ ทอง ปรากฏวาแมแพะตัง้ ทองนาน 150 วัน และคลอดลูกแฝด 2 เปน
เพศเมียทัง้ คู นําหนั
้ กแรกคลอดเทากับ 2,800 กรัม และ 2,900 กรัม ตามลําดับ
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จํานวนและขนาดของ CL จํานวนของกระเปาะไขบนรังไข และขนาดของรังไข
การศึกษาการตกไข ในแพะทดลองทั้ง 4 กลุม กลุมควบคุมเจาะทองแพะหลังจากผสม
พันธุ 12 วัน โดยนับจํานวน CL จํานวนกระเปาะไขทุกขนาดบนรังไข การวัดขนาด รังไข CL และ
กระเปาะไข (ใชวิธีการประมาณ) สวนแพะกลุมชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH จะ
ผาตัดเก็บเอ็มบริโอและใชเวอรเนียวัดขนาดของรังไข CL และกระเปาะไข (แพะกลุมที่ 2 มีแพะ
เพียง 1 ตัวทีผ่ า ตัดเก็บเอ็มบริโอ เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 4 วัน สวนอีก 5 ตัว และแพะกลุมที่ 4 จํานวน
1 ตัว วัดขนาดรังไข CL และขนาดของกระเปาะไขโดยการประมาณ หลังจากทํา laparoscopy
เมือ่ เอ็มบริโอมีอายุ 4-6 วัน) พบวา กลุมควบคุมแพะทดลองจํานวน 6 ตัว นับจํานวน CL ไดทั้ง
หมด 9 อัน เฉลี่ยตอตัวเทากับ 1.50±0.55 อัน กลุมที่ 2 (แพะสาว 20 mg NIH-FSH-P1) มี
จํานวน CL ทัง้ หมด 15 อัน เฉลี่ยตอตัวเทากับ 2.50±3.99 อัน กลุมที่ 3 (แพะนาง 15 mg NIHFSH-P1) มีจานวน
ํ
CL ทัง้ หมด 25 อัน เฉลี่ยตอตัว 3.57±1.81 อัน และกลุมที่ 4 (แพะนาง 20
mg NIH-FSH-P1) มีจานวน
ํ
CL ทัง้ หมด 22 อัน เฉลี่ยตอตัว 3.14±3.62 อัน เมื่อเปรียบเทียบ
กลุม ควบคุมกับกลุมชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH (กลุม ที่ 2, 3 และ 4) ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบจํานวนการตกไขระหวางกลุมที่ชักนําใหเกิดการ
ตกไขมากกวาปกติดวย FSH ดวยกัน คือ ระหวางกลุมที่ 2, 3 และ 4 (2.50±3.99, 3.57±1.81
และ 3.14±3.62 อัน) พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เชนกัน แตเมื่อคิดคํานวณ
เฉพาะแพะทีม่ กี ารตกไข พบวากลุมควบคุม แพะที่มีการตกไขจํานวน 6 ตัว จํานวน CL เฉลี่ยตอ
ตัวเทากับ 1.50±0.55 อัน กลุม ที่ 2 แพะที่มีการตกไขจํานวน 3 ตัว จํานวน CL เฉลีย่ ตอตัวเทา
กับ 5.00±4.58 อัน กลุม ที่ 3 แพะที่มีการตกไขจํานวน 7 ตัว จํานวน CL เฉลีย่ ตอตัวเทากับ
3.57±1.81 อัน และแพะกลุมที่ 4 แพะที่มีการตกไขจํานวน 6 ตัว จํานวน CL เฉลีย่ ตอตัวเทากับ
3.67±3.67 อัน เมือ่ คิดคํานวณเฉพาะแพะที่มีการตกไขมากกวาปกติ (มีจํานวน CL ตัง้ แต 3 อัน
ขึน้ ไป เพราะกลุมควบคุมมีจํานวน CL สูงสุดเทากับ 2 อัน) ปรากฏวากลุมที่ 2 แพะที่มีการตก
ไขมากกวาปกติจํานวน 2 ตัว จํานวน CL เฉลี่ยตอตัว 7.00±4.24 อัน กลุมที่ 3 แพะที่มีการตกไข
มากกวาปกติจํานวน 6 ตัว จํานวน CL เฉลี่ยตอตัว 4.00±1.55 อัน และกลุมที่ 4 แพะที่มีการตก
ไขมากกวาปกติจํานวน 3 ตัว จํานวน CL เฉลี่ยตอตัว 5.67±4.62 อัน ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จํานวน CL ทีป่ กติ จํานวน CL ทีไ่ มมกี ารพัฒนาตอหลังจากตกไข ของแพะทดลองทัง้
4 กลุม
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

แพะสาวควบคุม แพะสาว FSH 20 mg* แพะนาง FSH 15 mg* แพะนาง FSH 20 mg*

จํานวนแพะทดลองทั้งหมด, ตัว
จํานวน CL ที่ปกติทั้งหมด, อัน
เฉลี่ยตอตัว ( X ± SD) ns
จํานวนแพะที่มีการตกไข, ตัว
จํานวน CL ที่ปกติทั้งหมด, อัน
เฉลี่ยตอตัว ( X ± SD) no
จํานวนแพะที่ตกไขมากกวาปกติ, ตัว
จํานวน CL ที่ปกติทั้งหมด, อัน
เฉลี่ยตอตัว ( X ± SD) no
จํานวนแพะที่มี CL ที่ไมมีการพัฒนา
ตอหลังจากตกไข, ตัว
จํานวน CL ที่ไมมีการพัฒนาตอหลัง
จากตกไขทั้งหมด, อัน
เฉลี่ยตอตัว ( X ± SD) no

6
9
1.50 ±0.55
6
9
1.50±0.55
-

6
15
2.50±3.99
3
15
5.00±4.58
2
14
7.00±4.24
2

7
25
3.57±1.81
7
25
3.57±1.81
6
24
4.00±1.55
-

7
22
3.14±3.62
6
22
3.67±3.67
3
17
5.67±4.62
2

-

7

-

10

-

3.50±3.54

-

5.00±4.24

หมายเหตุ 1. ns คาเฉลี่ยในบรรทัดเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
2. no คาเฉลี่ยในบรรทัดเดียวกันไมไดทดสอบทางสถิติ
3. แพะทดลองกลุมที่ 1 จํานวน CL และขนาดกระเปาะไขใชวิธีวัดขนาดโดยการประมาณ
หลังจากผสมพันธุ 12 วัน โดยวิธี laparoscopy
4. แพะทดลองกลุมที่ 2 มีแพะเพียงตัวเดียวเทานั้นที่ผาตัดเก็บเอ็มบริโอ สวนอีก 5 ตัว ขนาด
รังไข CL และขนาดกระเปาะไข ใชวิธีวัดขนาดโดยการประมาณ เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 4-6
วัน โดยวิธี laparoscopy
5. แพะทดลองกลุม ที่ 3 และ 4 ผาตัดเก็บเอ็มบริโอ เมือ่ เอ็มบริโอมีอายุ 1-7 วัน จํานวน CL และ
ขนาดของกระเปาะไข วัดโดยใชเวอรเนีย มีแพะทดลองกลุม ที่ 4 จํานวน 1 ตัว ขนาดรังไข CL
และกระเปาะไข ใชวธิ วี ดั โดยการประมาณเมือ่ เอ็มบริโอมีอายุ 4 วัน โดยวิธี laparoscopy

45

ลักษณะของ CL ทีพ่ บบนรังไขในแพะทดลองมี 3 ชนิด คลายคลึงกับที่จรวย (2540) และ
ทองเจือ (2545) ไดรายงานสอดคลองกันวา ลักษณะ CL ทีพ่ บหลังจากเจาะทองแพะทดลองมี 3
ชนิดคือ 1 เปน CL ทีม่ เี ฉพาะรอยปูด ดังภาพที่ 10 (ก) มีลกั ษณะเปนรอยปูดโผลนูนออกจากเนื้อ
รังไขประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ผิวที่โผลขึ้นมามีทั้งผิวเรียบและไมเรียบ ชนิดที่ 2 เปน CL ที่มี
เฉพาะฐาน ลักษณะ CL จะฝงอยูในเนื้อรังไข ไมมีรอยปูดขึ้นมาจากผิวของรังไข ดังภาพที่ 10 (ข)
และชนิดที่ 3 เปน CL ชนิดทีม่ ที ั้งฐานและรอยปูด ดังภาพที่ 10 (ค) โดยที่รอยปูดอยูตรงกึ่งกลาง
ของฐาน CL มีลกั ษณะสีสมสด สีแดงทับทิม สีแดงเขม มีเสนเลือดจํานวนมากมาหลอเลี้ยง
สามารถสังเกตไดชัดเจน นอกจากนั้นในการทดลองครั้งนี้ยังพบลักษณะ CL ทีแ่ ตกตางจาก
ลักษณะทัง้ 3 ชนิด ที่กลาวมา คือ CL ทีพ่ บจะมีลักษณะสีแดงชํ้าเลือดเขมเกือบเปนสีดํา และมี
รอยปริแตกบริเวณกึ่งกลางของฐาน CL ดังภาพที่ 10 (ง) ซึง่ พบในแพะทดลองที่ผาตัดเก็บเอ็มบริโอ
ทีอ่ ายุเอ็มบริโอ 1 วัน คาดวานาจะเปน CL ทีพ่ งึ่ มีการตกออกจากกระเปาะไขใหมๆ นอกจากนี้ยัง
พบ CL ทีม่ ลี กั ษณะสีเหลืองซีดคลายกับ CL ทีม่ รี อยปูดแตมีลักษณะเหลืองซีดจนเกือบเปนสีขาว
มีเสนเลือดมาหลอเลี้ยงเชนกันแตมีลักษณะเปนเสนจางๆ เปนรางแหรอบๆ CL ดังภาพที่ 10 (จ)
ซึง่ พบในแพะกลุมที่ 2 จํานวน 2 ตัว มี CL ทีม่ สี เี หลืองซีด 7 อัน เฉลี่ยตอตัว 3.50±3.54 อัน
และพบในแพะกลุมที่ 4 จํานวน 2 ตัว มีจํานวน CL ทีม่ สี เี หลืองซีด 10 อัน เฉลี่ยตอตัว 5.00±
4.24 อัน และบนรังไขที่มีการตอบสนองตอฮอรโมนจะมี CL หลายชนิดอยูรวมกัน ดังภาพที่ 10 (ฉ)

(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

ภาพที่ 10 CL ลักษณะตางๆ : (ก) CL ทีม่ เี ฉพาะรอยปูด, (ข) CL ทีม่ เี ฉพาะฐาน,
(ค) CL ทีม่ ที งั้ ฐานและรอยปูด, (ง) CL สีแดงชํ้าเลือดมีรอยปริตรงกลาง,
(จ) CL ทีส่ เี หลืองซีด, (ฉ) CL หลายอันบนรังไขที่ตอบสนองตอฮอรโมน
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จํานวนและขนาดของกระเปาะไข
จํานวนและขนาดของกระเปาะไข พบวากระเปาะไขขนาดใหญ (เสนผาศูนยกลางมากกวา
5 มม.) ของแพะทดลองกลุมที่ 4 มีจํานวนมากที่สุด (46 ฟอง) เฉลี่ยตอตัว 6.57±3.82 ฟอง รอง
ลงมา คือ กลุมที่ 2 (33 ฟอง) เฉลี่ยตอตัว 5.50±3.73 ฟอง และกลุมที่ 3 (25 ฟอง) เฉลี่ยตอตัว
3.57±2.22 ฟอง ทัง้ สามกลุม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนกลุมควบคุม (8 ฟอง)
เฉลี่ยตอตัว 1.33±1.21 ฟอง เมือ่ เปรียบเทียบจํานวนกระเปาะไขขนาดใหญเฉลี่ยตอตัวของกลุม
ควบคุมกับกลุม ชักนําทั้งสามกลุม พบวา จํานวนกระเปาะไขขนาดใหญเฉลี่ยตอตัวของกลุมควบ
คุมนอยกวากลุมที่ 3 (3.57±2.22 ฟอง) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตนอยกวากลุม
ที่ 2 (5.50±3.73 ฟอง) และกลุมที่ 4 (6.57±3.82) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ลักษณะ
ของกระเปาะไขขนาดใหญสวนใหญมีลักษณะสีแดงสด ผิวเตง เรียบ มันวาวคลายทับทิม ผนัง
บางและนูนเปง สังเกตไดอยางชัดเจน ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ลักษณะกระเปาะไขขนาดใหญที่ไขไมตกออกจากรังไข
จํานวนกระเปาะไขขนาดกลาง (เสนผาศูนยกลาง 4-5 มม.) ของแพะทดลองกลุมควบคุม,
กลุม ที่ 2, 3 และ 4 มีจํานวนกระเปาะไขขนาดกลางทั้งหมดและเฉลี่ยตอตัว 9 ฟอง เฉลี่ย
1.50±1.76 ฟอง, 5 ฟอง เฉลี่ย 0.83±2.04 ฟอง, 2 ฟอง เฉลี่ย 0.29±0.76 ฟอง และ 6 ฟอง
เฉลี่ย 0.86±1.86 ฟอง ตามลําดับ จํานวนกระเปาะไขขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง – นอยกวา 4
มม.) ของแพะทดลองกลุมควบคุม, กลุมที่ 2, 3 และ 4 มีจํานวนกระเปาะไขขนาดเล็กทั้งหมดและ
เฉลี่ยตอตัว 55 ฟอง เฉลี่ย 9.17±1.94 ฟอง, 41 ฟอง เฉลี่ย 6.83±6.01 ฟอง, 75 ฟอง เฉลี่ย
10.71±7.28 ฟอง และ 53 ฟอง เฉลี่ย 7.57±5.26 ฟอง ตามลําดับ ดังตารางที่ 13 กระเปาะไข
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีลักษณะเปนกระเปาะใส อาจมีสีขาวขุนคลายนํ้านมอยูขางใน หรือมีสี
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แดงจนถึงแดงเขม ผิวบางและมันวาว เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนกระเปาะไขขนาดเล็กตอ
ขนาดกลางตอขนาดใหญ ของแพะทดลองทั้ง 4 กลุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนกระเปาะไขระหวางแพะทดลองไดผล
ดังตารางที่ 14 พบวาสัดสวนของจํ านวนกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลางตอขนาดใหญ
ระหวางกลุม ที่ 1 (ควบคุม) กับกลุมที่ 2, กลุมที่ 1 กับกลุมที่ 4, กลุมที่ 2 กับกลุมที่ 3 และกลุมที่ 3
กับกลุม ที่ 4 ทุกคูเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แตกลุม
ที่ 2 กับกลุม ที่ 4 สัดสวนของจํานวนกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลางตอขนาดใหญ ไมแตก
ตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 13 จํานวนกระเปาะไขบนรังไขทั้งสองขางของแพะทดลอง โดยจําแนกตามขนาดเสน
ผาศูนยกลาง
จํานวนกระเปาะไขรวมบนรังไข
ทั้งสองขาง
ขนาดเล็ก ( 2 – นอยกวา 4 มม.), ฟอง

แพะสาว
แพะนาง
ควบคุม (n=6) FSH 20 mg*(n=6) FSH 15 mg*(n=7) FSH 20 mg*(n=7)
55
41
75
53
10.71 ± 7.28
7.57 ± 5.26
จํานวนกระเปาะไขเฉลี่ยตอแม,( X ± SD) no 9.17 ± 1.94 6.83 ± 6.01
9
5
2
6
ขนาดกลาง ( 4 – 5 มม.), ฟอง
0.29 ± 0.76
0.86 ± 1.86
จํานวนกระเปาะไขเฉลี่ยตอแม,( X ± SD) no 1.50 ± 1.76 0.83 ± 2.04
8
33
25
46
ขนาดใหญ ( มากกวา 5 มม.), ฟอง
1.33 ± 1.21ข 5.50 ± 3.73ก
3.57 ± 2.23กข
6.57 ± 3.82ก
จํานวนกระเปาะไขเฉลี่ยตอแม, ( X ± SD)

หมายเหตุ 1. no คาเฉลี่ยในบรรทัดเดียวกันไมไดทดสอบทางสถิติ
2.กข อักษรตางกันหมายถึงคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
3. วิเคราะหไคสแควสสัดสวนของกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลาง และตอขนาดใหญ
ของแพะทดลองทัง้ 4 กลุม ปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) โดย χ2 = 33.34, DF = 6, Prob = 0.001 เนือ่ งจากการวิเคราะหไคสแควส
ไมสามารถบอกไดวาสัดสวนของกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลางและตอขนาด
ใหญ ของแพะทดลองกลุมใดบางที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองแยกวิเคราะห
เปรียบเทียบสัดสวนของกระเปาะไขระหวางแพะกลุมทดลองทีละคู ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบสัดสวนของกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลางและตอขนาดใหญ
ของแพะทดลอง
แพะสาว
ควบคุม (n=6)
FSH 20 mg*(n=6)
a
X
Xb

แพะนาง
FSH 15 mg*(n=7) FSH 20 mg*(n=7)
Xc
Xb

หมายเหตุ 1. X = สัดสวนของกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลาง และตอขนาดใหญของ
แพะทดลอง
2. abc อักษรตางกัน หมายถึง สัดสวนของกระเปาะไขขนาดเล็กตอขนาดกลาง
และตอขนาดใหญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01)
เมือ่ เปรียบเทียบจํานวนกระเปาะไขทุกขนาด (เล็ก, กลางและใหญ) บนรังไขระหวางขาง
ซายกับขางขวา ในแพะทดลองกลุมเดียวกัน พบวา กลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยจํานวนกระเปาะไข
ทุกขนาดบนรังไขขางซายกับขางขวา เทากับ 5.83±2.32 กับ 6.17±2.23 ฟองตอตัว กลุมแพะ
สาว 20 mg NIH-FSH-P1 (6.67±3.14 กับ 6.50±2.59 ฟองตอตัว) กลุมแพะนาง 15 mg NIHFSH-P1 (7.43±2.23 กับ 7.14±4.88 ฟองตอตัว) กลุมแพะนาง 20 mg NIH-FSH-P1 เทากับ
7.29±2.06 กับ 7.57±3.87 ฟองตอตัว จํานวนกระเปาะไขทุกขนาดบนรังไขแพะทดลองในกลุม
เดียวกัน ระหวางขางซายกับขางขวาของแพะทดลองทั้ง 4 กลุม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 จํานวนกระเปาะไข (รวมทุกขนาด) เฉลี่ย( X ± SD) ,ฟอง) บนรังไขแตละขางของ
แพะทดลองทั้ง 4 กลุม
กลุมแพะทดลอง
รังไข
ขางซาย
ขางขวา
6.17 ± 2.23
แพะสาว (ควบคุม) (n=6) ns
5.83 ± 2.32
แพะสาว FSH 20 mg NIH-FSH-P1 (n=6) ns
6.67 ± 3.14
6.50 ± 2.59
7.43 ± 2.23
7.14 ± 4.88
แพะนาง FSH 15 mg NIH-FSH-P1(n=7) ns
แพะนาง FSH 20 mg NIH-FSH-P1(n=7) ns
7.29 ± 2.06
7.57 ± 3.87
หมายเหตุ

ns

คาเฉลีย่ ในบรรทัดเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
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ผลการศึกษาขนาดเสนผาศูนยกลางของ CL ในแพะทดลองกลุมที่ชักนําใหเกิดการตกไข
มากกวาปกติดวย FSH ใชแพะทดลองจํานวน 2 ตัวตอการผาตัดเก็บเอ็มบริโอที่มีอายุ 1, 2, 3, 4,
5, 6 และ 7 วัน แตแพะทดลองที่ผาตัดเก็บเอ็มบริโอที่อายุ 6 วัน วัดขนาดเสนผาศูนยกลางของ
CL จากแพะทดลองเพียง 1 ตัว เนื่องจากแพะทดลองอีก 1 ตัวไมมี CL (แตมี CL ทีไ่ มมีการ
พัฒนาตอหลังจากตกไข ซึ่ง CL ทีพ่ บมีลกั ษณะสีเหลืองซีด บนรังไขขางซาย 1 อัน และขางขวา
7 อัน) แพะกลุม ชักนําที่มีการผาตัดเก็บเอ็มบริโอ การวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของ CL วัดดวย
เวอรเนีย สวนแพะกลุมควบคุมวัดขนาด CLโดยใชวิธีการประมาณ จากการทํา laparoscopy ใน
วันที่ 12 หลังจากผสมพันธุ

ขนาดเสนผาศูนยกลางของ CL มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อ CL มีอายุมากขึ้น โดย CL ที่มี
อายุ 1, 2 และ 3 วัน มีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางเทากับ 4.96±1.83, 5.07±1.80 และ
5.12±2.25 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตพบวา CL ที่มีอายุทั้ง 1, 2 และ 3 วัน มีคาเฉลี่ยเสนผา
ศูนยกลางไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ในขณะที่ CL ที่มีอายุ 4 วัน คาเฉลี่ยเสนผาศูนย
กลางเพิ่มขึ้นเปน 7.95±2.04 มิลลิเมตร ซึ่งมากกวา CL ที่มีอายุ 1, 2 และ 3 วัน อยางมีนัย
สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และ CL ที่มีอายุ 5 วัน มีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางเทากับ
10.74±2.31 มิลลิเมตร โดยมากกวา CL ทีม่ อี ายุ 1, 2, 3 และ 4 วัน อยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แตเมื่อ CL มีอายุ 6 วัน มีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางลดลงเปน
7.13±5.09 มิลลิเมตร แตเปนการวัดขนาด CL จากแพะเพียงตัวเดียว และแพะทดลอง
ตัวดังกลาวมีสุขภาพรางกายไมสมบูรณ มีนํ้าหนักตัวเพียง 15.5 กิโลกรัม ทั้งที่มีอายุ 2 ป
และเคยใหลูกมาแลว 1 ครั้ง จํานวนลูก 1 ตัว นอกจากนี้ขนาดรังไขขางซาย (ขางที่มี CL
ทั้งสามอัน) มีความกวางนอยกวาปกติ (กวาง 11.20 มม. ยาว 22.00 มม.) สวนรังไขขาง
ขวาไมมี CL แตพบกระเปาะไขขนาดใหญ (ขนาด 7 มม.) จํานวน 1 ฟอง กระเปาะไข
ขนาดเล็ก (3-4 มม.) จํานวน 4 ฟอง และรังไขมีสีเหลืองซีด สวน CL ที่มีอายุ 7 วัน มีคา
เฉลี่ยเสนผาศูนยกลางเพิ่มขึ้นเปน 11.05±0.07 มิลลิเมตร คาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลาง CL ที่
อายุ 6 และ 7 วัน ไมไดนํามาทดสอบทางสถิติ เนื่องจากจํานวนขอมูลมีจํานวนนอยเกินไป
และในแพะทดลองกลุมควบคุมที่ทํา laparoscopy ในวันที่ 12 หลังจากผสมพันธุ จํานวน 6
ตัว มีจํานวน CL ทั้งหมด 9 อัน คาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางเทากับ 12.11±2.42 มิลลิเมตร
เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลาง CL ที่มีอายุ 5 วัน (10.74±2.31 มม.) ไม
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มีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบกับ CL ที่มีอายุ 1, 2, 3 และ 4 วัน
(4.96±1.83, 5.07±1.80, 5.12±2.25 และ 7.95±2.04 มม.) ตามลําดับ พบวา CL ของ
กลุมควบคุม (อายุ 12 วัน) มีคาเฉลี่ยของเสนผาศูนยกลางมากกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ขนาดเสนผาศูนยกลางของ CL ที่อายุตางๆ กัน ของแพะกลุมที่ชักนําใหเกิด
การตกไขมากกวาปกติดวย FSH และแพะกลุมควบคุม
อายุ CL
1 วัน (n1 = 2, n2 = 18)
2 วัน (n1 = 2, n2 = 7)
3 วัน (n1 = 2, n2 = 6)
4 วัน (n1 = 2, n2 = 13)
5 วัน (n1 = 2, n2 = 13)
6 วัน (n1 = 1, n2 = 3) no
7 วัน (n1 = 2, n2 = 2) no
12 วัน (n1 = 6, n2 = 9)

เสนผาศูนยกลางของ CL (มม.)
คาเฉลี่ย ( X ± SD)
พิสัย
2.95 – 9.70
4.96 ± 1.83ค
2.85 – 8.35
5.07 ± 1.80ค
5.12 ± 2.25ค
3.25 – 9.45
5.10 – 11.70
7.95 ± 2.04ข
10.74 ± 2.31ก
6.00 – 12.80
7.13 ± 5.09
3.90 – 13.00
11.05 ± 0.07
11.00 – 11.10
12.11 ± 2.42ก
8.00 – 15.00

หมายเหตุ 1. n1 = จํานวนสัตวทดลอง n2 = จํานวน CL
2. ขนาดเสนผาศูนยกลาง CL อายุ 1-7 วัน วัดขนาดโดยใชเวอรเนีย จากกลุม
แพะทดลองที่ชักนําใหตกไขมากกวาปกติดวย FSH สวนขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของ CL อายุ 12 วัน ใชวิธีการประมาณโดยใชปลาย Probe (แทงโลหะปลายมน
ใชสําหรับเขี่ยตรวจหารังไข) หลังจากทํา laparoscopy ในแพะกลุมควบคุม
3. no คาเฉลีย่ ของขนาดเสนผาศูนยกลาง CL ไมไดทดสอบทางสถิติ เพราะจํานวน
ขอมูลมีจํานวนนอยเกินไป
4. กขค อักษรตางกันในสดมภเดียวกัน หมายถึงคาเฉลี่ยของเสนผาศูนยกลาง CL มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
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จากการศึกษาลักษณะและขนาดของรังไขของแพะทดลองทั้ง 4 กลุม พบวาสีของรังไข
สวนใหญมสี ชี มพูออนๆ จนถึงสีแดง และสีสม มีเสนเลือดจํานวนมากมาหลอเลี้ยงรังไข โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรังไขที่มีจํานวน CL และกระเปาะไขขนาดใหญหลายอัน สามารถสังเกตเสนเลือดฝอย
จํานวนมากมาหลอเลี้ยง CL และรังไข แตรังไขที่มีขนาดเล็กกวาปกติ พบวามีสีเหลือง จนถึงสีขาว
ซีด และไมมี CL หรือถามี CL ก็มกั จะเปน CL ทีไ่ มมกี ารพัฒนาตอหลังจากการตกไข ซึ่งจะมี
ลักษณะสีเหลืองซีด มีเสนเลือดมาหลอเลี้ยงนอย เมื่อนับจํานวนกระเปาะไขบนรังไข จะมีเพียง
กระเปาะไขขนาดเล็กกระจายอยูไมกี่ฟอง มักจะไมพบกระเปาะไขขนาดกลาง หรือขนาดใหญ
สวนขนาดของรังไข ศึกษาโดยวัด ความกวางและความยาว เพื่อเปรียบเทียบขนาดรังไข ระหวาง
ขางซายและขางขวา ในแพะทดลองกลุมเดียวกัน พบวา กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยความกวางของรัง
ไขระหวางขางซายกับขางขวาเทากับ 14.00±2.61 กับ 16.17±1.83 มิลลิเมตร และมีคาเฉลี่ย
ความยาว (19.17±2.99 กับ 21.00±2.10 มม.) กลุมแพะสาว 20 mg NIH-FSH-P1 มีคาเฉลี่ย
ความกวางรังไขระหวางขางซายกับขางขวา (16.39±1.30 กับ 15.61±1.78 มม.) มีคาเฉลี่ย
ความยาว (20.59±1.67 กับ 20.15±1.58 มม.) กลุมแพะนาง 15 mg NIH-FSH-P1 มีคาเฉลี่ย
ความกวางรังไขระหวางขางซายกับขางขวา (12.60±2.18 กับ 14.49±2.91 มม.) มีคาเฉลี่ย
ความยาว (21.19±2.04 กับ 20.13±2.79 มม.) และกลุมแพะนาง 20 mg NIH-FSH-P1 มีคา
เฉลีย่ ความกวางรังไขระหวางขางซายกับขางขวา (13.68±2.25 กับ 13.27±2.91 มม.) มีคา
เฉลี่ยความยาว (20.31±3.10 กับ 19.06±3.82 มม.) ผลการเปรียบเทียบขนาดของรังไข พบวา
คาเฉลี่ยความกวางและความยาว เมื่อเปรียบเทียบระหวางขางซายกับขางขวาของแพะทดลอง
ภายในกลุม เดียวกัน (ทั้ง 4 กลุม) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ความกวางและความยาวของรังไขขางซายกับขางขวาในแพะทดลองทั้ง 4 กลุม
กลุมแพะทดลอง
แพะสาวกลุมควบคุม (n=6)
ความยาว, มม. ( X ± SD) ns
พิสัย
ความกวาง, มม. ( X ± SD) ns
พิสัย
แพะสาว 20 mg NIH-FSH-P1 (n=6)
ความยาว, มม. ( X ± SD) ns
พิสัย
ความกวาง, มม. ( X ± SD) ns
พิสัย
แพะนาง 15 mg NIH-FSH-P1 (n=7)
ความยาว, มม. ( X ± SD) ns
พิสัย
ความกวาง, มม. ( X ± SD) ns
พิสัย
แพะนาง 20 mg NIH-FSH-P1 (n=7)
ความยาว, มม.( X ± SD) ns
พิสัย
ความกวาง, มม.( X ± SD) ns
พิสัย
หมายเหตุ

ns

รังไข
ขางซาย

ขางขวา

19.17 ± 2.99
15.00 – 22.00
14.00 ± 2.61
10.00 – 17.00

21.00 ± 2.10
18.00 – 24.00
16.17 ± 1.83
14.00 – 18.00

20.59 ± 1.67
17.55 – 22.00
16.39 ± 1.30
15.00 – 18.00

20.15 ± 1.58
18.00 – 22.00
15.16 ± 1.78
14.00 – 18.00

21.19 ± 2.04
17.90 – 23.00
12.60 ± 2.18
9.15 – 15.45

20.13 ± 2.79
16.65 – 24.50
14.49 ± 2.91
12.20 – 20.65

20.31 ± 3.10
17.20 – 25.55
13.68 ± 2.25
9.85 – 16.00

19.06 ± 3.82
11.90 – 23.30
13.27 ± 2.91
9.30 – 18.00

คาเฉลีย่ ในบรรทัดเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
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ผลผลิตและคุณภาพของเอ็มบริโอ
แพะทดลองกลุม ที่ 2 จํานวน 6 ตัว หลังจากชักนําใหเปนสัดพรอมๆ กัน และชักนําใหเกิด
การตกไขมากกวาปกติดวย FSH แลว มีแพะที่มีการตกไขจํานวน 3 ตัว ดังตารางที่ 12 แตมีการผา
ตัดเก็บเอ็มบริโอเพียง 1 ตัว เอ็มบริโอมีอายุ 4 วัน (แพะที่มีการตกไขอีก 2 ตัว หลังทํา
laparoscopy แลวพบวา ตัวที่ 1 มีจํานวน CL เพียง 1 อัน ที่รังไขขางขวา ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 6 มิลลิเมตร สวนแพะอีกตัวไมแสดงอาการเปนสัดหลังจากฉีด FSH และ CLO จึงไมได
ผสมพันธุ แตพบ CL จํานวน 4 อัน ที่รังไขขางซาย มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 14.00, 4.20,
4.24 และ 4.30 มม. ตามลําดับ) มีจํานวน CL ทั้งหมด 10 อัน ที่รังไขขางซาย 3 อัน และขางขวา 7
อัน สามารถเก็บเอ็มบริโอได 7 ตัว คิดเปน 70 เปอรเซ็นตของจํานวน CL ทั้งหมด เอ็มบริโอที่เก็บได
อยูใ นระยะ morula และสามารถประเมินคุณภาพจําแนกเปนเอ็มบริโอเกรด 1 (ดีเยี่ยม) แพะ
ทดลองกลุม ที่ 3 จํานวน 7 ตัว มีการตกไขทุกตัว จํานวน CL ทั้งหมด 25 อัน สามารถเก็บเอ็มบริโอ
ไดเทากับ 13 ตัว จํานวนเอ็มบริโอที่เก็บไดเฉลี่ยตอตัว เทากับ 1.86 ± 1.46 ตัว เอ็มบริโอที่เก็บได
คิดเปน 52 เปอรเซ็นตของ CL ทั้งหมด เปนไขที่ไดรับการปฏิสนธิ 12 ฟอง คิดเปน 92.31
เปอรเซ็นตของไขที่เก็บไดทั้งหมด เปนเอ็มบริโอที่มีคุณภาพดี (เกรด 1 และ 2) เทากับ 10 ตัว คิด
เปน 83.33 เปอรเซ็นตของเอ็มบริโอที่เก็บไดทั้งหมด เอ็มบริโอที่คุณภาพพอใช เทากับ 1 ตัว คิด
เปน 8.33 เปอรเซ็นตของเอ็มบริโอที่เก็บไดทั้งหมด และเอ็มบริโอที่เสื่อมสภาพ (เกรด 4) เทากับ
1 ตัว คิดเปน 8.33 เปอรเซ็นตของเอ็มบริโอที่เก็บไดทั้งหมด สวนแพะกลุมที่ 4 มีจํานวน 7 ตัว มี
แพะทีม่ กี ารตกไข 6 ตัว แตผาตัดเก็บเอ็มบริโอจากแพะทดลอง 5 ตัว (แพะทดลองอีก 1 ตัว มีอายุ
เอ็มบริโอ 4 วัน และมี CL 2 อัน โดยอยูคนละขางของรังไข หลังจากทํา laparoscopy แลวปลอย
ใหแพะตัง้ ทองตอไป) มี CL ทั้งหมด 20 อัน สามารถเก็บเอ็มบริโอไดเทากับ 10 ตัว จํานวน
เอ็มบริโอที่เก็บไดเฉลี่ยตอตัวเทากับ 2.00±1.87 เอ็มบริโอที่เก็บไดคิดเปน 50 เปอรเซ็นตของ
จํานวน CL ที่พบทั้งหมด เปนไขที่ไดรับการปฏิสนธิ 8 ฟอง คิดเปน 80 เปอรเซ็นตของไขที่เก็บได
ทัง้ หมด เปนเอ็มบริโอที่มีคุณภาพดีเทากับ 7 ตัว คิดเปน 87.50 เปอรเซ็นตของเอ็มบริโอที่เก็บไดทั้ง
หมด และคุณภาพพอใชเทากับ 1 ตัว คิดเปน 12.50 เปอรเซ็นต ของเอ็มบริโอที่เก็บไดทั้งหมด ดัง
ตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 จํานวน CL เอ็มบริโอที่เก็บได ไขที่ไดรับการปฏิสนธิ และเอ็มบริโอที่สามารถยาย
ฝากได ของแพะทดลองที่ชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH
กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

แพะสาว FSH 20 mg* แพะนาง FSH 15 mg* แพะนาง FSH 20 mg*

จํานวน CL ทั้งหมด, อัน (n)
10 (1)
จํานวนเอ็มบริโอที่เก็บได
7
จํานวนเอ็มบริโอที่เก็บไดเฉลี่ยตอตัว ( X ± SD) 7.00
เปอรเซ็นตเอ็มบริโอที่เก็บได
70.00
จํานวนไขที่ไดรับการปฏิสนธิ, ฟอง (%)
7 (100.00)
จํานวนเอ็มบริโอที่มีคุณภาพดี, ตัว (%)
7 (100.00)
(เกรด 1 และ 2)
จํานวนเอ็มบริโอคุณภาพพอใช (เกรด 3), ตัว (%) จํานวนเอ็มบริโอที่เสื่อมสภาพ (เกรด 4), ตัว (%)
-

รวม

25 (7)
13
1.86±1.46
52.00
12 (92.31)
10 (83.33)

20 (5)
10
2.00±1.87
50.00
8 (80.00)
7 (87.50)

55 (13)
30
2.30
54.55
27 (90.00)
24 (88.88)

1 (8.33)
1 (8.33)

1 (12.50)
-

2 (7.40)
1 (3.70)

หมายเหตุ n = จํานวนแพะทดลองที่ผาตัดเก็บเอ็มบริโอ
นอกจากทีแ่ สดงผลในตารางที่ 18 ยังมีแพะทดลองกลุมที่ 4 อีก 1 ตัว หลังจากทํา
laparoscopy พบวามีจํานวน CL ทีไ่ มมกี ารพัฒนาตอหลังจากการตกไข ซึ่งมีลักษณะเปนสี
เหลืองซีดจนเกือบขาว มีเสนเลือดมาหลอเลี้ยงบางเปนเสนจางๆ โดยพบ CL ทีไ่ มมีการพัฒนาตอ
หลังจากตกไขทงั้ หมดจํานวน 8 อัน ที่รังไขขางซายจํานวน 1 อัน ขางขวาจํานวน 7 อัน เนื่องจาก
รังไขขางขวามี CL ทีไ่ มมกี ารพัฒนาตอหลังจากตกไขมากกวาปกติ จึงผาตัดแพะทดลองเพื่อเก็บ
เอ็มบริโอขณะที่เอ็มบริโอมีอายุ 6 วัน และชะลางเก็บเอ็มบริโอเฉพาะที่ปกมดลูกขางขวา ผล
ปรากฏวาไมพบเอ็มบริโอหรือโอโอไซดแตอยางใด แพะทดลองตัวดังกลาวมีสภาพรางกายไมคอย
สมบูรณมากนัก อายุ 2 ป เคยใหลูกมาแลวจํานวน 1 ครั้ง มีนํ้าหนักตัว 19.5 กิโลกรัม
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การเคลือ่ นที่และการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอในระบบสืบพันธุ
จากการศึกษาการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอแพะที่อายุ 1-7 วัน ในแพะทดลอง แสดงดัง
ตารางที่ 19 พบวา เอ็มบริโอที่มีอายุ 1-2 วัน ตรวจพบวามีการเจริญพัฒนาอยูในระยะ 1-4 เซลล
เมือ่ อายุเอ็มบริโอ 3 วัน มีการพัฒนาตออยูในระยะ 6-8 เซลล เอ็มบริโอที่มีอายุ 1-3 วัน จะ
เคลือ่ นทีอ่ ยูใ นทอรังไข และมีการเจริญพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเตรียมตัวเคลื่อนที่เขาสูปกมดลูก
เมือ่ เอ็มบริโอมีอายุ 4 วัน เริ่มเขาสูระยะ early morula และ morula พบเอ็มบริโอทั้งที่ทอนําไข
และทีป่ ก มดลูก เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 5 วัน จะเคลื่อนที่เขาสูปกมดลูก และไมพบเอ็มบริโอที่ทอนํา
ไข เอ็มบริโอยังพัฒนาอยูในระยะ morula เอ็มบริโอที่มีอายุ 6 และ 7 วัน ไมสามารถเก็บจากระบบ
สืบพันธุแ มแพะทดลองได เนื่องจาก แพะทดลองที่มีอายุเอ็มบริโอ 6 วัน ตัวแรกมี CL 3 อัน แต
เปน CL ทีส่ มบูรณเพียง 1 อัน สวน CL อีก 2 อัน มีขนาดเล็กกวาปกติ (3.90 และ 4.0 มม. ตาม
ลําดับ) และแพะทดลองตัวที่ 2 มีจํานวน CL ถึง 8 อัน แตเปน CL ทีไ่ มมกี ารพัฒนาตอหลังจาก
ตกไข (มีสเี หลืองซีด) สวนแพะทดลองที่มีอายุเอ็มบริโอ 7 วัน ทั้งสองตัวไมตอบสนองตอฮอรโมน
โดยแตละตัวมี CL ตัวละ 1 อัน จึงไมสามารถเก็บเอ็มบริโอไดจากแมแพะที่อายุเอ็มบริโอ 6 และ 7
วัน ลักษณะรูปรางเอ็มบริโอที่มีการพัฒนาในระยะตางๆ แสดงดังภาพที่ 12
ตารางที่ 19 การเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอที่อายุตางๆ กัน และตําแหนงที่พบ ของแพะทดลองที่
ชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH
1 วัน
2 วัน
3 วัน
4 วัน
5 วัน
6 วัน
7 วัน

อายุเอ็มบริโอ
(n1=2, n2 =8)
(n1=2, n2 =6)
(n1=2, n2 =3)
(n1=2, n2 =9)
(n1=2, n2 =4)
(n1=1, n2 =0)
(n1=2, n2 =0)

ระยะการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอ
1 - 4 เซลล
1 - 4 เซลล
6 - 8 เซลล
morula
morula
-

ตําแหนงที่พบ
ทอนําไข
ทอนําไข
ทอนําไข
ทอนําไข, ปกมดลูก
ปกมดลูก
-

หมายเหตุ 1. n1 = จํานวนสัตวทดลอง, n2 = จํานวนเอ็มบริโอที่เก็บได
2. เอ็มบริโอทีม่ อี ายุ 6วัน ผาตัดเก็บจากแพะทดลอง 1 ตัว มีจํานวน CL 3 อัน แต
ไมสามารถเก็บเอ็มบริโอได และเอ็มบริโอที่มีอายุ 7 วัน ผาตัดเก็บจากแพะ
ทดลอง 2 ตัว ซึ่งแตละตัวมี CL เพียง 1 อัน และไมสามารถเก็บเอ็มบริโอไดเชนกัน
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 12 เอ็มบริโอแพะระยะตางๆ : (ก) เอ็มบริโอ 1 เซลล อายุ 1 วัน, (ข) เอ็มบริโอ 2 เซลล อายุ
1 วัน, (ค) เอ็มบริโอ 4 เซลล อายุ 2 วัน, (ง) เอ็มบริโอ 8 เซลล อายุ 3 วัน, (จ)
เอ็มบริโอ ระยะ early morula อายุ 5 วัน, (ฉ) เอ็มบริโอ ระยะ morula อายุ 5 วัน
จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของเอ็มบริโอ โดยชะลางเก็บเอ็มบริโอเฉพาะรังไขขางซายที่มี
CL จากรังไขทั้งหมด 20 อัน เปนรังไขขางซาย 11 อัน และขางขวา 9 อัน พบจํานวน CL ทั้งหมด
55 อัน อยูบ นรังไขขางซาย 30 อัน ขางขวา 25 อัน สามารถเก็บเอ็มบริโอที่ทอนําไขขางซายได
จํานวน 10 ตัว คิดเปน 33.38 เปอรเซ็นต ของ CL ทัง้ หมดจากรังไขขางซาย และเก็บเอ็มบริโอที่
ทอนําไขขางขวาได 9 ตัว คิดเปน 36 เปอรเซ็นต ของ CL ทัง้ หมดจากรังไขขางขวา และเอ็มบริโอ
ทีเ่ ก็บไดทที่ อ นําไขทั้งขางซายและขางขวารวมกันทั้งหมด 19 ตัว คิดเปน 34.55 เปอรเซ็นต ของ
จํานวน CL ทัง้ หมด แพะทดลองที่เก็บเอ็มบริโอโดยการตัดกึ่งกลางของปกมดลูก เมื่อนําไปชะลาง
เก็บเอ็มบริโอ สามารถเก็บเอ็มบริโอที่ปกมดลูกขางซายได 4 ตัว คิดเปน 13.33 เปอรเซ็นต ของ CL
ทัง้ หมดจากรังไขขางซาย และเก็บเอ็มบริโอไดจํานวน 5 ตัว คิดเปน 20.0 เปอรเซ็นต ของ CL ทั้ง
หมดจากรังไขขางขวา เอ็มบริโอที่เก็บไดที่ปกมดลูก โดยการตัดกึ่งกลางปกมดลูก สามารถเก็บ
เอ็มบริโอไดทั้งหมด 9 ตัว คิดเปน 16.36 เปอรเซ็นต ของ CL ทัง้ หมด สวนเอ็มบริโอที่เก็บไดที่ปก
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มดลูก โดยใชวิธีการฉีดชะลางจากทอปกมดลูก (ไมตดั ปกมดลูก) สามารถเก็บเอ็มบริโอไดทั้งหมด
2 ตัว คิดเปน 3.64 เปอรเซ็นต ของจํานวน CL ทัง้ หมด ซึง่ ไดจากปกมดลูกขางซาย 1 ตัว คิดเปน
3.33 เปอรเซ็นต ของ CL ทัง้ หมดจากรังไขขางซาย และจากปกมดลูกขางขวา 1 ตัว คิดเปน 4
เปอรเซ็นตของ CL ทั้งหมดจากปกมดลูกขางขวา เอ็มบริโอที่เก็บไดทั้งหมดจากรังไขขางซาย
จํานวน 15 ตัว คิดเปน 50 เปอรเซ็นต ของจํานวน CL ทัง้ หมดจากรังไขขางซาย และเก็บเอ็มบริโอ
จากรังไขขางขวาไดทั้งหมด 15 ตัว คิดเปน 60 เปอรเซ็นต ของจํานวน CL ทัง้ หมดจากรังไขขาง
ขวา เอ็มบริโอทีเ่ ก็บไดจากรังไขทั้ง 2 ขาง รวมทั้งหมด 30 ตัว คิดเปน 54.55 เปอรเซ็นต ของจํานวน
CL ทัง้ หมดบนรังไข ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 จํานวน CL ทัง้ หมด และจํานวนเอ็มบริโอที่เก็บไดที่ตําแหนงตางๆ จากระบบสืบพันธุ
ของแพะทดลองที่ชักนําใหเกิดการตกไขมากกวาปกติดวย FSH ทีเ่ อ็มบริโอมีอายุ
1-5 วัน
รังไข
จํานวนรังไขขางที่มี CL และเก็บเอ็มบริโอ (อัน)
จํานวน CL ทัง้ หมด (อัน)
เอ็มบริโอที่เก็บไดที่ทอนําไข, ตัว (%)*
เอ็มบริโอที่เก็บไดที่ปกมดลูก,ตัดปกมดลูก,ตัว (%)**
เอ็มบริโอที่เก็บไดที่ปกมดลูก,ไมตัดปกมดลูก,ตัว (%)***
เอ็มบริโอที่เก็บไดทั้งหมด
หมายเหตุ * เอ็มบริโอมีอายุ 1-4 วัน
** เอ็มบริโอมีอายุ 4 วัน
*** เอ็มบริโอมีอายุ 5 วัน

ขางซาย
11
30
10 (33.33)
4 (13.33)
1 (3.33)
15 (50.00)

รวม

ขางขวา
9
20
25
55
9 (36.00) 19 (34.55)
5 (20.00) 9 (16.36)
1 (4.00)
2 (3.64)
15 (60.00) 30 (54.55)
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อัตราการคลอดลูก อัตราไขที่ผสมติดและพัฒนาจนคลอดของแพะทดลอง
แพะทดลองกลุมควบคุมจํานวน 6 ตัว หลังจากทํา laparoscopy ในวันที่ 12 หลังจาก
ผสมพันธุแ ลวปลอยใหแพะทดลองตั้งทองตอไป ปรากฏวามีแพะกลับสัด 1 ตัว (16.67 เปอรเซ็นต)
แพะเขาคลอดจํานวน 5 ตัว (83.33 เปอรเซ็นต) ไดลูกแพะจํานวน 7 ตัว เมื่อคิดอัตราไขที่ผสมติด
และสามารถพัฒนาจนคลอด พบวามีจํานวน CL บนรังไขทั้งหมด 9 อัน และมีจํานวนไขที่ผสมติด
และพัฒนาจนคลอดเทากับ 7 ฟอง (77.81 เปอรเซ็นต) แพะทดลองกลุมที่ 2 (แพะสาว 20 mg
NIH-FSH-P1) จํานวน 1 ตัว มี CL 1 อัน บนรังไขขางขวา คลอดลูกโทนเพศผู และแพะทดลอง
กลุม ที่ 4 (แพะนาง 20 mg NIH-FSH-P1) จํานวน 1 ตัว มี CL 2 อัน อยูบนรังไขคนละขางกัน
คลอดลูกแฝดเพศเมีย จํานวน 2 ตัว
ชนิดการคลอด นํ้าหนักแรกคลอด และระยะเวลาในการอุมทอง
แพะทดลองกลุมควบคุมเขาคลอดทั้งหมดจํานวน 5 แม เปนการคลอดลูกแฝด 2 จํานวน
2 แม และเปนการคลอดลูกโทนจํานวน 3 แม มีจํานวนลูกที่คลอดทั้งหมดจํานวน 7 ตัว เปนเพศผู
จํานวน 4 ตัว และเพศเมียจํานวน 3 ตัว จํานวนลูกแรกคลอดเฉลี่ยตอแมของกลุมควบคุมเทากับ
1.40±0.55 ตัว นําหนั
้ กแรกคลอดเฉลี่ยของลูกแฝดของแพะกลุมควบคุมเทากับ 1,415±159.69
กรัม (พิสัย 1,210-1,600 กรัม) นําหนั
้ กแรกคลอดเฉลี่ยของลูกโทนของแพะกลุมควบคุมเทากับ
1750±396.86 กรัม (พิสัย 1,300-2,050 กรัม) นํ้าหนัดแรกคลอดเฉลี่ยรวมทั้งลูกแฝดและลูกโทน
ของแพะทดลองกลุมควบคุมเทากับ 1,558.00±311.95 กรัม (พิสัย 1,210-2,050 กรัม) นํ้าหนัก
แรกคลอดเฉลี่ยลูกเพศผูกลุมควบคุมเทากับ 1,502±313.09 กรัม (พิสัย 1,210-1,900 กรัม) นํ้า
หนักแรกคลอดเฉลี่ยของลูกเพศเมียของแพะทดลองกลุมควบคุมเทากับ 1633.33±360.88 กรัม
(พิสัย 1,420-2,050 กรัม) แพะทดลองกลุมที่ 2 เขาคลอดจํานวน 1 แม คลอดลูกโทนเพศผู นํ้าหนัก
แรกคลอดเทากับ 3,050 กรัม และแพะทดลองกลุมที่ 4 มีจํานวนแพะเขาคลอด 1 แม คลอดลูก
แฝด 2เปนเพศเมียทั้งคู นํ้าหนักแรกคลอดเทากับ 2,800 กรัม และ 2,900 กรัม ตามลําดับ การ
ทดลองครัง้ นีม้ แี พะเขาคลอดทั้งหมด 7 แม ไดลูกแพะทั้งหมด 10 ตัว เปนเพศผูจํานวน 5 ตัว เพศ
เมียจํานวน 5 ตัว และไมมีลูกแพะแรกคลอดเสียชีวิต
ระยะเวลาในการอุมทองเฉลี่ยของแมแพะทดลองที่เขาคลอดทั้งหมดจํานวน 7 ตัว เทากับ
149.86±3.34 วัน (พิสยั 147-157 วัน) จําแนกเปนระยะเวลาเฉลี่ยในการอุมทองลูกโทนเทากับ
150.75±4.27 วัน (พิสยั 148-157 วัน) และระยะเวลาเฉลี่ยในการอุมทองลูกแฝดเทากับ 148.67±
1.53 วัน (พิสัย 147-150 วัน)

