แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2 : 443-447 (2555).

KHON KAEN AGR. J. 40 SUPPLMENT 2 : 443-447 (2012).
443

การศึกษาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดจากการใช้
อุปกรณ์สอดช่องคลอดเพื่อควบคุมการเป็นสัดในกระบือปลัก
Plasma progesterone profile after synchronization of estrus with
intravaginal device in swamp buffal
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บทคัดย่อ: การศึกษาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือดของกระบือปลัก จากการใช้อุปกรณ์เหนี่ยวน�ำการเป็นสัด
แบบสอดช่องคลอดที่ผลิตขึ้นเปรียบเทียบกับอุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดทางการค้า โดย
แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ใช้อุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดทางการค้า
(Control : n=3) กลุ่มที่ 2 ใช้อุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดที่ผลิตขึ้น (MJID1 : n=3) และกลุ่ม
ที่ 3 ใช้อุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดที่ผลิตขึ้น (MJID2 : n=3) โดยกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มจะ
ท�ำการสอดอุปกรณ์เหนี่ยวน�ำการเป็นสัดเข้าช่องคลอดพร้อมกับฉีด 100 mg/ml P4 + 2 mg/ml E2 ในวันที่ 0 และวันที่ 6
ท�ำการฉีดฮอร์โมน PGF2α วันที่ 7 ถอดอุปกรณ์เหนี่ยวน�ำเป็นสัด วันที่ 8 ท�ำการฉีดฮอร์โมน Estradiol Benzoate 1mg/ml
เฝ้าสังเกตการเป็นสัดในช่วง 24-36 ชั่วโมง โดยจะท�ำการเก็บตัวอย่างเลือดกระบือปลักเป็นเวลา 10 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่ม
สอดอุปกรณ์ เพือ่ ท�ำการวัดปริมาณของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือดด้วยเทคนิค ELISA ผลการทดลองพบว่ากระบือปลัก
ในกลุ่ม MJID2 มีปริมาณโปรเจสเตอโรนในเลือดสูงกว่ากลุ่มทางการค้า (Control) และกลุ่ม MJID1 (P<0.05)
ค�ำส�ำคัญ: กระบือปลัก, การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัด, อุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอด
ABSTRACT: The experiment is a study on plasma progesterone profile after synchronization of estrus with intravaginal
device in swamp buffalo. The estrus synchronization device of commercial vagina inserting type was used for
comparing with that of the invented one. The experiment consisted of 3 groups : 1) using of commercial device (Control :
n=3). 2) using of the invented vagina inserting device (MJID1 : n=3). 3) using of the invented vagina inserting device
(MJID2 : n=3). All of the experimented groups was used on the first day of being estrus (Day 0) 100 mg/mlP4+2mg/
mlE2 was injected. After that,PGF2α was injected on Day6. The vaginal inserting device was removed from the vagina
on Day7 and Estradiol Benzoate 1 mg/ml was injected on Day8 and Estrus detected for 24-36 hours. The swamp
buffalo blood sample was collected for 10 days after the first day of inserting the device. This was aimed measure
the amount of progesterone hormone in blood circulation by using ELISA technique. Results, the researcher device
(MJID2) gave a higher plasma progesterone concentration than that of the commercial and MJID1 device (P<0.05)
Keyword: swamp buffalo, estrus synchronization, intravaginal device for estrus synchronization
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บทน�ำ
อุปสรรคประการหนึ่งของการผสมเทียมกระบือ
ปลั ก คื อ การตรวจการเป็นสัด (estrus) เนื่องจาก
กระบือปลักมีวงรอบการเป็นสัด ระยะเวลาการเป็น
สัดที่ผันแปรและเห็นได้ไม่ชัดเจน ซึ่งระยะเป็นสัดเป็น
ระยะที่แสดงออกถึงการยอมรับการผสมจากกระบือ
ปลักเพศผู้ แต่กระบือปลักจะมีความแตกต่างจากโค
โดยกระบือปลักจะไม่แสดงอาการเป็นสัดต่างๆ ให้เห็น
เด่นชัด มักเป็นสัดเงียบ Rensis et al. (1997) รายงาน
ว่าระยะการเป็นสัดของกระบือปลักจะอยู่ประมาณ
19-42 ชั่ ว โมง อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
รายงานว่ า อยู ่ ใ นช่ ว ง 24-36 ชั่ ว โมงและมี ก ารตก
ไข่ 6-21 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการเป็นสัด การเหนี่ยวน�ำ
การเป็ น สั ด จึ ง เป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเหนี่ยวน�ำให้กระบือปลักมีวงรอบ
การเป็นสัดที่พร้อมกันและสามารถก�ำหนดเวลาการ
ผสมเทียมได้ ช่วยลดปัญหาการตรวจสัดและการจับ
สัดยากได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุม
หรื อ เหนี่ ย วน�ำ การเป็ น สั ด ขึ้ น เองเพื่ อ ใช้ ใ นประเทศ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถ
ทางระบบสืบพันธุข์ องกระบือปลัก เพือ่ เป็นแหล่งความ
หลากหลายทางพันธุกรรมที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
กระบือปลักต่อไป
วิธีการทดลอง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท�ำการสุ่ม
กระบือปลักทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก
ท�ำการสอดอุปกรณ์การเหนีย่ วน�ำการเป็นสัดแบบสอด
ช่องคลอดทางการค้า (Control) จ�ำนวน 3 ตัว กลุ่มที่
2 ใช้อุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่อง
คลอดที่ผลิตขึ้นมีปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 1.5
กรัม (MJID1) จ�ำนวน 3 ตัว และกลุ่มที่ 3 ใช้อุปกรณ์
การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดที่ผลิต
ขึ้นมีปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 2 กรัม (MJID2)
จ�ำนวน 3 ตัว โดยแบ่งกระบือปลักทั้งหมดอยู่ในคอกๆ
ละ 1 ตัว จากนัน้ ท�ำการสอดอุปกรณ์การเหนีย่ วน�ำการ
เป็นสัดกลุ่ม Control , MJID1 และ MJID2 ร่วมกับ
การใช้ โ ปรแกรมเหนี่ ย วน� ำ การตกไข่ ด ้ ว ยฮอร์ โ มน
โดยในวั น ที่ เ ริ่ ม สอดอุ ป กรณ์ เ หนี่ ย วน� ำ การเป็ น สั ด
(วันที่ 0) จะท�ำการฉีดฮอร์โมน Estradiol 17β 1mg/ml
และฉีด Progesterone 1mg/ml จากนั้นในวันที่ 6
จะท�ำการฉีด PGF2α 2ml เพือ่ สลายคอร์ปสั ลูเทียม มีผล
ให้ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดต�ำ่ ลงและในวันที่ 7
จึงท�ำการถอดอุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบ
สอดช่องคลอด และในวันที่ 8 จะท�ำการฉีด Estradiol
Benzoate 1mg/ml ปริมาณ 1 ml สังเกตการเป็นสัดใน
ช่วง 24-36 ชัว่ โมง โดยท�ำการตรวจการเป็นสัดวันละ 2
ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง และวันที่ 10 (D10) ท�ำการผสมพันธุ์
เมือ่ พบว่ากระบือปลักแสดงอาการเป็นสัด ดังแสดงใน
Figure 1 โดยจะท�ำการเก็บตัวอย่างเลือดโคเป็นเวลา
10 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มสอดอุปกรณ์

ใช้กระบือปลักสาวที่เป็นสัดครั้งแรก ซึ่งไม่เคย
ได้รับการผสมจ�ำนวน 9 ตัว จากฟาร์มโคนม-โคเนื้อ

Figure 1 Estrous synchronization protocols using the intravaginal device for swamp buffalo. Sangsritavong et al. (2002)
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การเก็บตัวอย่างเลือด
ท�ำการเก็บตัวอย่างเลือดกระบือปลักตั้งแต่วันที่
เริ่มสอดอุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอด
ช่องคลอด (วันที่ 0) ไปจนถึงวันที่ 10 โดยท�ำการเก็บ
ตัวอย่างเลือดกระบือปลักจากเส้นเลือดด�ำบริเวณหาง
ปริมาณ 10 ml.โดยเก็บในหลอดทดลองขนาด 15 ml
.ที่มีการเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA)
หลังจากนั้นน�ำตัวอย่างเลือดที่ได้ไปท�ำการปั่นเหวี่ยง
ที่ความเร็ว 1,500 รอบเป็นเวลา 20 นาที ท�ำการเก็บ
ส่วนที่เป็นพลาสมาใส่ในหลอดไมโครทิวป์ขนาด 1.9
มิลลิลติ รและเก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ -20ºC เพือ่ รอการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใน
ตัวอย่างโดยวิธี Competitive ELISA
เคลือบเพลท 96 หลุม ด้วยแอนติเจนที่จ�ำเพาะ
ต่อโปรเจสเตอโรนความเข้มข้น 1:100 ปริมาตร 100
ไมโครลิตรต่อหลุม บ่มที่อุณหภูมิ 4ºC นาน 16 ชั่วโมง
ล้างด้วยเพลทด้วยสารละลายส�ำหรับการล้างจากนั้น
เติมสารละลายเจลาตินความเข้มข้น 1% ปริมาตร 200
ไมโครลิตรต่อหลุม บ่มที่อุณหภูมิ 37ºC นาน 60 นาที
ระหว่ า งนั้ น ท� ำ การเติ ม โพลี โ คลนอลที่ จ� ำ เพาะต่ อ
โปรเสเตอโรน (PAb-P4) ที่มีความเข้มข้น 1:5,000
ปริมาตร 100 ไมโครลิตรรวมกับตัวอย่างพลาสมา
ที่ จ ะท� ำ การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต รบ่ ม
รวมกันในไมโครทิวป์ที่อุณหภูมิ 37ºC นาน 60 นาที
ท�ำการล้างเพลท หลังจากนั้นท�ำการเติมตัวอย่างที่
บ่มรวมกับ PAb-P4 ปริมาตร 100 ไมโครลิตรต่อหลุม
บ่มที่อุณหภูมิ 37ºC นาน 60 นาที ล้างเพลทแล้วเติม
สารละลายที่ท�ำให้เกิดสีปริมาตรา 100 ไมโครลิตรต่อ
หลุม บ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 20 นาที และ

ท�ำการหยุดปฏิกิริยาด้วย 4NH2SO4 ปริมาตร 100
ไมโครลิตรต่อหลุม น�ำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 492
นาโนเมตรด้วยเครื่อง Microplate reader
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ในการทดลองนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ รุ่น 18.0
ส�ำหรับวินโดว์. (Statistics Package for the Social
Science: SPSS 18.0 For Windows) ลิขสิทธิ์ส�ำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2554
ผลการทดลอง
เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ของกระบือปลักทั้ง 3 กลุ่มพบว่า มีระดับของฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากวั น ที่ ท� ำ การสอด
อุปกรณ์ และจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้รับ
การฉีด PGF2α ในวันที่ 6 หนึ่งวัน จากนั้นในวันที่ 8
จะท�ำการฉีด Estradiol Benzoate เหนีย่ วน�ำให้เกิดการ
ตกไข่ มีผลให้ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเพิ่ม
ระดับสูงขึน้ อีกเล็กน้อยในวันที่ 8-10 แสดงใน Figure 2
และเมื่อน�ำข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
กระบือปลักในกลุ่ม MJID2 มีปริมาณฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนในเลือดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (P<0.05)
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Figure 2 Plasma progesterone profile 10 days after insertion intravaginal device in swamp buffalo.
Table 1 The plasma progesterone profile of swamp buffalo in 3 groups (Control, MJID1 and MJID2) measured
on a daily basis.
Progesterone concentrations ng/ml (Mean ± SE (Min-Max, n))
Control (n=3)
MJID1 (n=3)
MJID2 (n=3)
1.00±0.10a
0.88±0.10a
0
0.99±0.10a
1
1.20±0.09a
1.17±0.09a
1.31±0.09a
2
1.22±0.07a
1.17±0.07a
1.32±0.07a
3
1.21±0.06ab
1.15±0.06a
1.34±0.06b
4
1.20±0.08a
1.19±0.08a
1.38±0.08a
5
1.21±0.08a
1.18±0.08a
1.36±0.08a
6
1.24±0.08a
1.22±0.08a
1.38±0.08a
a
a
7
1.08±0.02
1.07±0.02
1.18±0.02b
8
1.22±0.08a
1.23±0.08a
1.37±0.08a
9
1.22±0.07a
1.19±0.07a
1.37±0.07a
10
1.21±0.08a
1.16±0.08a
1.34±0.08a
a,b
described the significantly different value in row at P<0.05
Day
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วิจารณ์ผลการทดลอง

สรุป

การสอดอุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบ
สอดช่ อ งคลอดทางการค้ า ร่ ว มกั บ การฉี ด ฮอร์ โ มน
เอสโตรเจนสามารถเหนี่ยวน�ำให้เกิดการเป็นสัดและ
ตกไข่ในกระบือปลักได้ (Neglia et al. 2008) ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ Chaikhun et al. (2010)
คือการเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดด้วยอุปกรณ์ทางการค้า
ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตรา
การผสมติดและอัตราการตั้งท้องในกระบือปลักเพิ่ม
สูงขึน้ โดยปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทีส่ งู ขึน้ ก่อน
การฉีด PGF2α ในวันที่ 6 เกิดจากการที่ยังมีคอร์ปัสลู
เที ย มคงอยู ่ แ ละยั ง ไม่ มี ก ารถอดอุ ป กรณ์ อ อกจาก
ช่ อ งคลอด ส่ ว นในวั น ที่ 8-10 ระดั บ ฮอร์ โ มน
โปรเจสเตอโรนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย เนื่องจาก
มี ก ารตกไข่ แ ละคอร์ ป ั สลู เ ที ย มเริ่ ม มีก ารพั ฒนาขึ้ น
ใหม่ ส�ำหรับการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์การ
เหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดที่ผลิตขึ้น
(MJID1,MJID2) มีความสามารถในการปลดปล่อย
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าสู่กระแสเลือดของกระบือ
ปลักได้ไม่แตกต่างทางสถิติกับอุปกรณ์การเหนี่ยวน�ำ
การเป็นสัดแบบสอดช่องคลอดทางการค้า ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งต้องน�ำเข้ามาในราคา
ค่อนข้างสูง ดังนัน้ การคิดค้นอุปกรณ์เหนีย่ วน�ำการเป็น
สัดเพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เหนี่ยวน�ำการเป็นสัดทาง
การค้า จะช่วยลดมูลค่าการน� ำเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศได้ และให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึง
เทคนิคการเหนี่ยวน�ำการเป็นสัดในการเพิ่มจ�ำนวน
กระบื อ ปลั ก ที่ ตั้ ง ท้ อ งด้ ว ยวิ ธี ก ารควบคุ ม นี้ ม ากขึ้ น
รวมถึงจะช่วยให้ท�ำการผสมพันธุ์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
กระบือปลักจะเป็นสัดในเวลาเดียวกัน ท�ำให้ง่ายต่อ
การจัดการ ช่วยให้การผสมพันธุม์ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
และสามารถพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ การเหนี่ ย วน� ำ
การเป็ น สั ด ส� ำ หรั บ น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โคเนื้อ, โคนม และสัตว์อื่นๆ
ต่อไป

อุปกรณ์เหนีย่ วน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอด
สามารถน�ำมาใช้ในการเหนีย่ วน�ำการเป็นสัดในกระบือ
ปลักได้จริง รวมถึงใช้ทดแทนและลดมูลค่าการน�ำ
เข้าอุปกรณ์เหนี่ยวน�ำการเป็นสัดแบบสอดช่องคลอด
ทางการค้าที่เป็นเทคโนโลยีน�ำเข้าจากต่างประเทศได้
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