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วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบการผสมเที ยมแบบกาหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch ร่ วมกับการฉี ด
ฮอร์โมนโพรสตาแกลนดิน (PGF2α) 1 และ 2 ครั้ง ต่อการสลายคอร์ปัส ลูเทียม (luteolysis) และความเข้มข้นฮอร์โมนเอ
สตราไดออล (E2) ในช่วงก่อนการตกไข่ ใช้โคนมสาว (การทดลองที่ 1 จานวน 60 ตัว) และโคสาวบราห์มนั x พื้นเมือง
(การทดลองที่ 2 จานวน 60 ตัว) สุ่ มโคให้ได้รับการผสมเทียมดังนี้ (1) ฉี ดฮอร์ โมน GnRH และสอด CIDR เป็ นเวลา 7
และ 5 วัน (2) ฉี ดฮอร์โมน PGF2α ในวันที่ถอน CIDR (3) ฉี ดฮอร์โมน GnRH ในชัว่ โมงที่ 54 และ 72 และ (4) ผสมเทียม
โคทั้ง 2 การทดลอง เก็บตัวอย่างเลือดในวันที่ 0 7 หรื อ 5 9 และวันที่ผสมเทียม เพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของฮอร์โมน
จากการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (P4) การสลายคอร์ปัส ลูเทียม ขนาดฟอลลิเคิลก่อนการ
ตกไข่และอัตราการ ผสมติดไม่มีความแตกต่างกันทั้งในโคนมสาวและโคบราห์มนั x พื้นเมือง (P>0.05) อย่างไรก็ตาม
ความเข้มข้นของฮอร์ โมน E2 ในวันที่ 9 ของโคนมสาวและโคบราห์มนั x พื้นเมืองที่ได้รับ 5-day Co-Synch สู งกว่า โค
ที่ได้รับ 7-day Co-Synch (6.4 vs. 4.7 pg/mL) และ (5.9 vs. 4.0 pg/mL, P<0.05) ดังนั้นการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 5day Co-Synch ที่ฉีดฮอร์โมน PGF2α 2 ครั้ง ส่งผลให้ความเข้มข้นของฮอร์โมน E2 สูงกว่า 7-day Co-Synch และสามารถ
เพิ่มอัตราการผสมติดในโคสาวได้
ABSTRACT
The objective of this study was to determine if there were different in luteolysis and circulating estradiol (E2)
concentrations in 7-day or 5-day Co-Synch with one or two injections of prostaglandin (PGF2α). Holstein dairy heifers
(experiment 1, n = 60) and Brahman x Native heifers (experiment 2, n = 60) were randomly assigned to receive 7-day
and 5-day Co-Synch protocols. Animals received (1) GnRH and a CIDR insertion for 7 and 5 days, (2) injection of
PGF2α at CIDR removal, (3) GnRH at 54 and 72 h, and (4) fixed time AI for animals in both experiments. Blood
samples were taken on day 0, 7 or 5 and 9 and at the AI time to analyze concentration of hormones. Concentrations of
progesterone (P4), luteolysis, follicular size and conception rate in dairy and Brahman x Native heifers were not
different (P>0.05). However, dairy and Brahman x Native heifers received 5-day Co-Synch have greater concentrations
of E2 than heifers received 7-day Co-Synch (6.4 vs. 4.7 pg/mL and 5.9 vs. 4.0 pg/mL; P<0.05). These results provide
evidence that 5- day Co- Synch with two injections of PGF2α affects greater circulating E2 concentrations during
preovulatory period and may increase conception success following a fixed time AI.
คาสาคัญ: การผสมเทียมแบบกาหนดเวลา การสลายคอร์ปัส ลูเทียม ฮอร์โมนเอสตราไดออล
Keywords: Fixed time AI, Luteolysis, Estradiol
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BMO5-2
บทนา
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตั้งท้องของโคมี หลายปั จจัย เช่ น การผสมเที ยมแบบกาหนดเวลา (fixed-time artificial
insemination, fixed-time AI) รวมทั้งการควบคุ มการพัฒนาการของคลื่ นฟอลลิ เคิลและตกไข่ ความสามารถในการ
สังเคราะห์สเตียรอยด์ฮอร์ โมนในช่วงก่อนการตกไข่ คุณภาพของโอโอไซต์ และหน้าที่ ของคอร์ ปัส ลูเที ยม (corpus
luteum, CL) ภายหลังการตกไข่ เป็ นต้น จากปั จจัยทั้งหลายเหล่านี้ ทาให้นกั วิจยั พัฒนาวิธีการผสมเทียมขึ้นมาใหม่ เช่น
โปรแกรมการเหนี่ ยวนาการเป็ นสัด และการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา เพื่อเหนี่ ยวนาการตกไข่ ใช้ร่วมกับการสอด
ฮอร์ โ มน โปรเจสเทอโรน (progesterone, P4) สั ง เคราะห์ แ บบซิ ลิ โ คนสอดช่ อ งคลอด (controlled intravaginal
progesterone devices, CIDR) เพื่อเพิ่มการทางานของรังไข่และอัตราการตั้งท้อง (Escalante et al., 2013) การผสมเทียม
แบบกาหนดเวลาที่เรี ยกว่า Co-Synch ร่ วมกับการสอด CIDR ยาวนานเป็ นเวลา 7 วัน โดยฉี ดฮอร์โมนโกนาโดโทรปิ น รี
ลิสซิ่ ง (Gonadotropin releasing hormone, GnRH) ในวันที่สอด CIDR และฉี ดฮอร์ โมนโพรสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา
(Prostaglandin F2alpha, PGF2α) ในวันที่ถอน CIDR แต่พบว่ายังคงมีอตั ราการตั้งท้องที่ต่า (ประมาณ 40%) นักวิจยั จึงมี
ความพยายามในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพอัตราการตั้งท้อง โดยการยืดระยะเวลาช่วงก่อนการเป็ นสัด (proestrus) และ
ความเข้มข้นของฮอร์โมน เอสตราไดออล (Estradiol, E2) ในช่วงก่อนการตกไข่ โดยการปรับเปลี่ยนโปรแกรมจาก 7 วัน
ให้เป็ น 5 วัน การใช้โปรแกรม 5-day โดยลดระยะเวลาการสอด CIDR ให้เหลือ 5 วัน แล้วฉี ดฮอร์ โมน PGF2α และฉี ด
ฮอร์โมน GnRH เข็มที่สองพร้อมกับทาการผสมเทียมในชัว่ โมงที่ 60-66 (7-day) และ 72 (5-day) จากงานวิจยั ของ Santos
et al. (2010) พบว่า อัตราการตั้งท้องของโคนมที่ได้รับโปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 5-day Co-Synch สู ง
กว่า 7-day Co-Synch และยังพบว่าใน โคเนื้ อสามารถช่วยเพิ่มอัตราการตั้งท้องได้ถึง 10% ของโปรแกรมการผสมเทียม
แบบกาหนดเวลา 5-day Co-Synch เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 7-day Co-Synch แต่อย่างไรก็ตาม Nasser et al. (1993) พบว่าแม่
โคหลังคลอดมีสัดส่ วนการแสดงอาการ เป็ นสัด เมื่อได้รับโปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 5-day Co-Synch
น้อยกว่า 7-day Co-Synch ดังนั้นการฉี ดฮอร์โมน PGF2α 2 ครั้ง ของโปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 5-day CoSynch ภายหลังจากถอน CIDR อาจจะทาให้เกิดการสลาย CL (luteolysis) ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Carvalho et al., 2008)
ซึ่ ง luteolysis หมายถึงกระบวนการการสลายของเนื้ อเยื่อ luteal เพื่อสิ้ นสภาพการทางาน โดยมีสมมุติฐานว่าการใช้
โปรแกรมดังกล่าวอาจส่ งผลให้อตั ราการผสมติดสู งขึ้นได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการ
ผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch ร่ วมกับการฉี ดฮอร์ โมน PGF2α 1 และ 2 ครั้งต่อการสลาย CL
และความเข้มข้นของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่ใน โคนมสาวและโคบราห์มนั x พื้นเมือง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการผสมเที ย มแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch ร่ ว มกับ การฉี ด ฮอร์ โ มน
PGF2α 1 และ 2 ครั้ ง ต่ อ การสลาย CL และความเข้ม ข้น ของฮอร์ โมน E2 ในช่ ว งก่ อ นการตกไข่ในโคนมสาวและ
โคบราห์มนั x พื้นเมือง
วิธีการวิจยั
การทดลองทั้ง 2 การทดลอง ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใบอนุญาตเลขที่ ศธ 0514.75/12 และใบอนุญาตใช้สตั ว์เลขที่ U1-04051-2559

514

BMO5-3
การทดลองที่ 1 เปรี ยบเทียบการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคนมสาวต่อการ
สลายคอร์ปัส ลูเทียมและความเข้มข้นของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่
สัตว์ ทดลองและแผนการทดลอง
ใช้โคนมสาวพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี เชี ยน จานวน 60 ตัว อายุเฉลี่ย 24 เดื อน มีน้ าหนักเฉลี่ย 300-350 กิ โลกรัม โค
ทดลองได้รับอาหารหยาบอย่างเต็มที่และได้รับอาหารข้นเสริ มในอัตราวันละ 1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และถูกเลี้ยงใน
สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งเลี้ยงโดยเกษตรกรในสหกรณ์โคนมขอนแก่น จากัด สุ่ มโคทดลองให้ได้รับทรี ทเมนต์
ดังต่อไปนี้
ทรีทเมนต์ ที่ 1 โคสาวได้รับโปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา (7-day Co-Synch + CIDR) ดังแสดงในรู ป
ที่ 1 สอด CIDR ในวันที่ 0 ร่ วมกับการฉี ด GnRH (Receptal®, Intervet, Auckland, New Zealand) ขนาด 100 ไมโครกรัม
หลังจากนั้นในวันที่ 7 ถอน CIDR และฉี ด PGF2α (Lutalyse®) ขนาด 25 มิลลิกรัม 1 ครั้ง และผสมเทียมในชัว่ โมงที่ 54 ±
2 ร่ วมกับฉี ด GnRH ครั้งที่ 2 ขนาด 100 ไมโครกรัม
ทรีทเมนต์ ที่ 2 โคสาวได้รับโปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา (5-day Co-Synch + CIDR) ดังแสดงในรู ป
ที่ 2 โดยสอด CIDR ในวันที่ 0 ร่ วมกับฉี ด GnRH ขนาด 100 µg หลังจากนั้นในวันที่ 5 ทาการถอน CIDR และฉี ด PGF2α
ขนาด 25 มิลลิกรัม จากนั้นในชัว่ โมงที่ 8 ± 2 ฉี ด PGF2α ขนาด 25 มิลลิกรัม (ครั้งที่ 2) และผสมเทียมในชัว่ โมงที่ 72 ± 2
ร่ วมกับการฉี ด GnRH ครั้งที่ 2 ขนาด 100 ไมโครกรัม โคทดลองทั้ง 2 ทรี ทเมนต์ได้รับการผสมเทียมโดยใช้น้ าเชื้ อแช่
แข็งจากโคพ่อพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี เชียนที่มีความสมบูรณ์พนั ธุ์ในการผลิตรุ่ นเดียวกัน (ผลิตจากกรมปศุสตั ว์)

PGF2α

GnRH

AI+GnRH
CIDR
7……………………. 54 ± 2 ………10

วันที่ 0
B1

ชม.

B2

B3

รู ปที่ 1 โปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา (7-day Co-Synch + CIDR) ร่ วมกับการฉี ดฮอร์โมน PGF2α 1 ครั้ง

PGF2α

GnRH

PGF2α

AI+GnRH

…...8 ± 2 h….

CIDR

5……………………. 72 ± 2 ………8

วันที่ 0
B1

B2

ชม.
B3

B4

รู ปที่ 2 โปรแกรมการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา (5-day Co-Synch + CIDR) ร่ วมกับการฉี ดฮอร์โมน PGF2α 2 ครั้ง
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BMO5-4
การทดลองที่ 2 เปรี ยบเทียบการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคสาวบราห์มนั x
พื้นเมืองต่อการสลายคอร์ปัส ลูเทียมและความเข้มข้นของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่
สัตว์ ทดลองและแผนการทดลอง
ใช้โคสาวบราห์ มนั x พื้นเมื อง มี ระดับสายเลื อด 50-75% จานวน 60 ตัว อายุเฉลี่ ย 24 เดื อน มี น้ าหนักเฉลี่ย
250-300 กิโลกรัม แสดงอาการเป็ นสัดไม่นอ้ ยกว่า 1 วงรอบ โคทดลองได้รับอาหารหยาบอย่างเต็มที่และได้รับอาหาร
ข้นเสริ มในอัตราวันละ 0.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งเป็ นโคเนื้อที่เลี้ยงโดย
เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น สุ่ มโคทดลองให้ได้รับทรี ทเมนต์เช่นเดี ยวกับการทดลองที่ 1 และโคทดลองทั้ง 2 ทรี ท
เมนต์ได้รับการ ผสมเทียมโดยใช้น้ าเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์บราห์มนั ที่มีความสมบูรณ์พนั ธุ์ในการผลิตรุ่ นเดี ยวกัน
(ผลิตจากกรมปศุสตั ว์)
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในการทดลองที่ 1 และ 2
(1) สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าเชื้อที่ใช้ในการผสมเทียม เพื่อประเมินคุณภาพน้ าเชื้อที่ใช้ในการทดลอง
(2) การทางานของรั งไข่ (ovarian function) โดยการใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์ (Real-time, B-mode, 5-7.5 MHz
transrectal transducer (linear array), HS-2000, Honda electronics, Japan) โดยสอด transducer ผ่านทวารหนัก
เพื่อติ ดตามการพัฒนาและการเจริ ญเติ บโตของฟอลลิเคิลบนรั งไข่ และโครงสร้างอื่นๆ ที่ ปรากฏ รวมทั้ง
ระยะเวลาการตกไข่ ในช่วงที่โคทดลองได้รับโปรแกรมฮอร์โมนและกาหนดเวลาผสมเทียม
(3) เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อวัดความเข้มข้นของฮอร์ โมน P4 และ E2 ในวันที่ โคทดลองได้รับโปรแกรมฮอร์ โมน
และวันที่ผสมเทียม โดยเก็บตัวอย่างเลือดจาก coccygeal vein จานวน 10 มิลลิลิตร แล้วนาตัวอย่างเลือดเก็บที่
อุณหภูมิ 4 oC นาน 24 ชัว่ โมง เพื่อให้เลือดแข็งตัว แล้วจึงนาไปปั่ นเหวี่ยงโดยเครื่ อง centrifuge ด้วยความเร็ ว
3,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที (Navanukraw et al., 2004) แล้วนาซี รั่มที่อยู่ดา้ นส่ วนด้านบน (supernatant)
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 oC จนกว่าจะนาไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของฮอร์ โมน E2 ด้วยวิธี ELISA Kit และ
ฮอร์โมน P4 ด้วยวิธี competitive ELISA (Crane et al., 2006)
3.1) การเก็บตัวอย่างเลือดโคทดลองที่ได้รับโปรแกรม 7-day CO-Synch + CIDR แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ
B1 หมายถึ ง การเก็ บ เลื อ ดก่ อ นที่ โ คทดลองจะได้รั บ ฮอร์ โ มน เพื่ อ ให้ ท ราบสถานะของ
โคทดลองว่า อยู่ใ นระยะไหนของวงรอบการเป็ นสัด (ระยะ follicular phase หรื อ luteal
phase) ซึ่งดูได้จากความเข้มข้นของสเตียรอยด์ฮอร์โมน P4 และ E2
B2 หมายถึงการเก็บเลือดในวันที่ ถอนฮอร์ โมน เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้ฮอร์ โมนว่า
ส่งผลให้ความเข้มข้นของฮอร์โมน P4 สูงขึ้นหรื อไม่
B3 หมายถึงการเก็บเลือดก่อนที่ จะทาการผสมเที ยม เพื่อประเมินความเข้มข้นของสเตียรอยด์
ฮอร์โมนก่อนการผสมเทียม ซึ่งความเข้มข้นของฮอร์โมน P4 ควรอยูใ่ นระดับที่ต่ามาก
3.2) การเก็บตัวอย่างเลือดโคทดลองที่ได้รับโปรแกรม 5-day CO-Synch + CIDR แบ่งออกเป็ น 4 ช่วง คือ
B1 หมายถึ ง การเก็ บ เลื อ ดก่ อ นที่ โ คทดลองจะได้รั บ ฮอร์ โ มน เพื่ อ ให้ ท ราบสถานะของ
โคทดลองว่า อยู่ใ นระยะไหนของวงรอบการเป็ นสัด (ระยะ follicular phase หรื อ luteal
phase) ซึ่งดูได้จากความเข้มข้นของสเตียรอยด์ฮอร์โมน P4 และ E2
B2 หมายถึงการเก็บเลือดในวันที่ ถอนฮอร์ โมน เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้ฮอร์ โมนว่า
ส่งผลให้ความเข้มข้นของฮอร์โมน P4 สูงขึ้นหรื อไม่
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หมายถึงการเก็บเลือดก่อนการฉี ด PGF2α เข็มที่สอง เพื่อประเมินความเข้มข้นของฮอร์ โมน
P4 หลังจากถอนฮอร์ โมนและได้รับการฉี ด PGF2α เข็มแรกไปแล้ว ซึ่ งความเข้มข้นของ
ฮอร์โมน P4 ควรลดต่าลงเมื่อเทียบกับ B2
B4 หมายถึงการเก็บเลือดก่อนที่ จะทาการผสมเทียม เพื่อประเมินความเข้มข้นของสเตียรอยด์
ฮอร์โมนก่อนการผสมเทียม ซึ่งความเข้มข้นของฮอร์โมน P4 ควรอยูใ่ นระดับที่ต่ามาก
(4) บันทึกข้อมูลการกลับสัดในวันที่ 21 หลังการผสมเทียม (return cyclic) และตรวจการตั้งท้องในวันที่ 42 หลัง
การผสมเที ยม (Navanukraw et al., 2004) โดยการใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์ (real-time, B-mode, 5-7.5 MHz
transrectal transducer (linear array), HS-2000, Honda electronics, Japan) ในการตรวจการตั้งท้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตใิ นการทดลองที่ 1 และ 2
ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดย GLM procedures (SAS Inst. Inc., Cary, NC) และทดสอบความแตกต่างโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ PROC GLM (SAS, 2001) และทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ที่ได้โดยวิธี Student’s t-test และ Chi-square (Steel et al., 1997)
ผลการวิจยั
ผลการทดลองที่ 1
จากตารางที่ 1 ความเข้มข้นของฮอร์ โมน P4 ในโคนมสาวทั้งสองทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)
อย่างไรก็ตาม โคนมสาวที่ได้รับโปรแกรม 5-day Co-Synch + CIDR มีความเข้มข้นของฮอร์โมน E2 ในวันที่ 9 หรื อช่วง
ก่อนการตกไข่สูงกว่าโคสาวที่ได้รับโปรแกรม 7-day Co-Synch + CIDR (6.4 และ 4.7 pg/mL; P<0.05) ขนาดของฟอลลิ
เคิลขณะที่ฉีด GnRH เข็มที่สองและอัตราการผสมติดทั้งในโคสาวไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) นอกจากนั้น พบว่า
การสลาย CL ของโคทั้งสองทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (86.7% (26/30 ตัว) และ 90.0% (27/30 ตัว);
P>0.05; รู ปที่ 3)
ตารางที่ 1 ผลของโปรแกรมการกาหนดเวลาผสมเทียมแบบ 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคนมสาว
Measurement
7-day Co-Synch
5-day Co-Synch
Number of heifers (n)
30
30
Plasma progesterone concentrations at the second GnRH injection
<1
<1
(ng/mL)
Plasma estradiol concentrations at the second GnRH injection
4.7a
6.4b
(pg/mL)
Size of follicle at the second GnRH injection (mm)
12.7
13.2
Conception rate (%)
53.3 (16/30)
60.0 (18/30)
หมายเหตุ : a b Values with different superscripts differed (P<0.05) between 7-day Co-Synch and 5-day Co-Synch groups.
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รู ปที่ 3 การสลาย CL (luteolysis) ในโคนมสาวที่ได้รับการฉี ดฮอร์โมน PGF2α 1 ครั้ง (7-day Co-Synch) และ 2 ครั้ง
(5-day Co-Synch)
ผลการทดลองที่ 2
จากตารางที่ 2 ความเข้มข้นของฮอร์ โมน P4 ในโคเนื้ อทั้งสองทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)
อย่างไร ก็ตาม โคทดลองที่ได้รับโปรแกรม 5-day Co-Synch + CIDR มีความเข้มข้นของฮอร์ โมน E2 ในวันที่ 9 หรื อ
ช่วงก่อนการตกไข่สูงกว่าโคทดลองที่ ได้รับโปรแกรม 7-day Co-Synch + CIDR (5.9 และ 4.0 pg/mL; P<0.05) ขนาด
ของฟอลลิ เ คิ ล ขณะที่ ฉี ด GnRH เข็ม ที่ ส องและอัตราการผสมติ ดทั้ง ในโคทดลองไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน (P>0.05)
นอกจากนั้น พบว่าการสลาย CL ของโคทดลองทั้งสองทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (80.0% (24/30 ตัว)
และ 93.3% (28/30 ตัว); P>0.05; รู ปที่ 4)
ตารางที่ 2 ผลของการผสมเทียมแบบกาหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคสาวบราห์มนั x พื้นเมือง
Measurement
7-day Co-Synch
5-day Co-Synch
Number of heifers (n)
30
30
Plasma progesterone concentrations at the second GnRH injection
<1
<1
(ng/mL)
Plasma estradiol concentrations at the second GnRH injection
4.0a
5.9b
(pg/mL)
Size of follicle at the second GnRH injection (mm)
11.2
12.4
Conception rate (%)
56.6 (17/30)
63.3 (19/30)
หมายเหตุ : a b Values with different superscripts differed (P<0.05) between 7-day Co-Synch and 5-day Co-Synch groups.

518

BMO5-7

รู ปที่ 4 การสลายของ CL (luteolysis) ในโคสาวบราห์มนั x พื้นเมืองที่ได้รับการฉี ดฮอร์โมน PGF2α 1 ครั้ง (7-day CoSynch) และ 2 ครั้ง (5-day Co-Synch)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั พบว่า การผสมเทียมแบบกาหนดเวลา (fixed-time AI) โดยการใช้โปรแกรม 5-day
CoSynch ร่ วมกับการฉี ดฮอร์ โมน PGF2α 2 ครั้ ง ในโคนมสาวและโคบราห์ มนั x พื้นเมื อง ส่ งผลให้ความเข้มข้นของ
ฮอร์ โมน E2 สู งในช่วงก่อนการตกไข่และสามารถเพิ่มอัตราการผสมติดภายหลังการผสมเที ยมได้ เนื่ องจากการผสม
เที ย มแบบกาหนดเวลาโดยโปรแกรม 5-day Co-Synch (ฉี ด ฮอร์ โมน PGF2α สองครั้ ง) สามารถสลาย CL ได้อ ย่าง
สมบูรณ์และมีช่วงระยะเวลา proestrus ที่ยาวนานกว่าโปรแกรม 7-day Co-Synch (ฉี ดฮอร์ โมน PGF2α ครั้งเดียว) ที่ถูก
เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bridges et al. (2014) และ Whittier et al. (2013)
พบว่าความเข้มข้นของฮอร์ โมน E2 ในช่ วงก่ อนการตกไข่ และอัตราการผสมติดภายหลังผสมเที ยมของโคที่ ได้รับ
โปรแกรม 5-day Co-Synch สู งกว่ากลุ่ม 7-day Co-Synch โดยการเหนี่ ยวนาการเป็ นสัดและตกไข่ ทาให้ฟอลลิเคิ ลมี
ปริ มาณฮอร์ โมน E2 สู งในช่วงเวลาดังกล่าวและสามารถผสมเที ยมแบบกาหนดเวลาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น
วิธีการทั้ง 2 จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งในการเพิ่มอัตราการสลาย CL และอัตราการผสมติด นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้การบริ การ
ผสมเทียมของเจ้าหน้าที่ สะดวกและมีความแม่นยามากยิ่งขึ้นส่ งผลต่อความยากง่ายในการจัดการการผสมพันธุ์โคเนื้ อ
และโคนมภายในฟาร์มเกษตรกร
กิตติกรรมประกาศ
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