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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch ร่วมกับการฉีด

ฮอร์โมนโพรสตาแกลนดิน (PGF2α) 1 และ 2 คร้ัง ต่อการสลายคอร์ปัส ลูเทียม (luteolysis) และความเขม้ขน้ฮอร์โมนเอ
สตราไดออล (E2) ในช่วงก่อนการตกไข่ ใชโ้คนมสาว (การทดลองท่ี 1 จ านวน 60 ตวั) และโคสาวบราห์มนั x พ้ืนเมือง 
(การทดลองท่ี 2 จ านวน 60 ตวั) สุ่มโคให้ไดรั้บการผสมเทียมดงัน้ี (1) ฉีดฮอร์โมน GnRH และสอด CIDR เป็นเวลา 7 
และ 5 วนั (2) ฉีดฮอร์โมน PGF2α ในวนัท่ีถอน CIDR (3) ฉีดฮอร์โมน GnRH ในชัว่โมงท่ี 54 และ 72 และ (4) ผสมเทียม
โคทั้ง 2 การทดลอง เก็บตวัอยา่งเลือดในวนัท่ี 0 7 หรือ 5 9 และวนัท่ีผสมเทียม เพ่ือวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน 
จากการทดลองพบวา่ ความเขม้ขน้ของฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (P4) การสลายคอร์ปัส ลูเทียม ขนาดฟอลลิเคิลก่อนการ
ตกไข่และอตัราการ ผสมติดไม่มีความแตกต่างกนัทั้งในโคนมสาวและโคบราห์มนั x พ้ืนเมือง (P>0.05) อยา่งไรก็ตาม
ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในวนัท่ี 9 ของโคนมสาวและโคบราห์มนั x พ้ืนเมืองท่ีไดรั้บ 5-day Co-Synch สูงกวา่ โค
ท่ีไดรั้บ 7-day Co-Synch (6.4 vs. 4.7 pg/mL) และ (5.9 vs. 4.0 pg/mL, P<0.05) ดงันั้นการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 5-
day Co-Synch ท่ีฉีดฮอร์โมน PGF2α 2 คร้ัง ส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 สูงกวา่ 7-day Co-Synch และสามารถ
เพ่ิมอตัราการผสมติดในโคสาวได ้

 

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.   

 
 
      

ค าส าคญั: การผสมเทียมแบบก าหนดเวลา  การสลายคอร์ปัส ลูเทียม  ฮอร์โมนเอสตราไดออล   
Keywords: Fixed time AI, Luteolysis, Estradiol 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งทอ้งของโคมีหลายปัจจัย เช่น การผสมเทียมแบบก าหนดเวลา (fixed-time artificial 

insemination, fixed-time AI) รวมทั้ งการควบคุมการพฒันาการของคล่ืนฟอลลิเคิลและตกไข่ ความสามารถในการ
สังเคราะห์สเตียรอยด์ฮอร์โมนในช่วงก่อนการตกไข่ คุณภาพของโอโอไซต์ และหน้าท่ีของคอร์ปัส ลูเทียม (corpus 
luteum, CL) ภายหลงัการตกไข่ เป็นตน้ จากปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี ท าให้นกัวิจยัพฒันาวิธีการผสมเทียมข้ึนมาใหม่ เช่น 
โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัด และการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา เพ่ือเหน่ียวน าการตกไข่ ใชร่้วมกบัการสอด
ฮอร์โมน โปรเจสเทอโรน (progesterone, P4)  สัง เคราะห์แบบซิลิโคนสอดช่องคลอด (controlled intravaginal 
progesterone devices, CIDR) เพื่อเพ่ิมการท างานของรังไข่และอตัราการตั้งทอ้ง (Escalante et al., 2013) การผสมเทียม
แบบก าหนดเวลาท่ีเรียกวา่ Co-Synch ร่วมกบัการสอด CIDR ยาวนานเป็นเวลา 7 วนั โดยฉีดฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รี
ลิสซ่ิง (Gonadotropin releasing hormone, GnRH) ในวนัท่ีสอด CIDR และฉีดฮอร์โมนโพรสตาแกลนดิน เอฟ ทู อลัฟา 
(Prostaglandin F2alpha, PGF2α) ในวนัท่ีถอน CIDR แต่พบวา่ยงัคงมีอตัราการตั้งทอ้งท่ีต ่า (ประมาณ 40%) นกัวิจยัจึงมี
ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพอตัราการตั้งทอ้ง โดยการยืดระยะเวลาช่วงก่อนการเป็นสดั (proestrus) และ
ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน เอสตราไดออล (Estradiol, E2) ในช่วงก่อนการตกไข่ โดยการปรับเปล่ียนโปรแกรมจาก 7 วนั 
ให้เป็น 5 วนั การใชโ้ปรแกรม 5-day โดยลดระยะเวลาการสอด CIDR ให้เหลือ 5 วนั แลว้ฉีดฮอร์โมน PGF2α และฉีด
ฮอร์โมน GnRH เขม็ท่ีสองพร้อมกบัท าการผสมเทียมในชัว่โมงท่ี 60-66 (7-day) และ 72 (5-day) จากงานวจิยัของ Santos 
et al. (2010) พบว่า อตัราการตั้งทอ้งของโคนมท่ีไดรั้บโปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 5-day Co-Synch สูง
กวา่ 7-day Co-Synch และยงัพบวา่ใน โคเน้ือสามารถช่วยเพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งไดถึ้ง 10% ของโปรแกรมการผสมเทียม
แบบก าหนดเวลา 5-day Co-Synch เม่ือเปรียบเทียบกบั 7-day Co-Synch แต่อยา่งไรก็ตาม Nasser et al. (1993) พบวา่แม่
โคหลงัคลอดมีสัดส่วนการแสดงอาการ  เป็นสัด เม่ือไดรั้บโปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 5-day Co-Synch 
นอ้ยกวา่ 7-day Co-Synch ดงันั้นการฉีดฮอร์โมน PGF2α 2 คร้ัง ของโปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 5-day Co-
Synch ภายหลงัจากถอน CIDR อาจจะท าให้เกิดการสลาย CL (luteolysis) ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน (Carvalho et al., 2008) 
ซ่ึง luteolysis หมายถึงกระบวนการการสลายของเน้ือเยื่อ luteal เพ่ือส้ินสภาพการท างาน โดยมีสมมุติฐานว่าการใช้
โปรแกรมดงักล่าวอาจส่งผลให้อตัราการผสมติดสูงข้ึนได ้ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการ
ผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch ร่วมกบัการฉีดฮอร์โมน PGF2α 1 และ 2 คร้ังต่อการสลาย CL 
และความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่ใน  โคนมสาวและโคบราห์มนั x พ้ืนเมือง  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อเปรียบเทียบการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน 
PGF2α 1 และ 2 คร้ัง ต่อการสลาย CL และความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่ในโคนมสาวและ
โคบราห์มนั x พ้ืนเมือง 
 
วธีิการวจิยั 

การทดลองทั้ง 2 การทดลอง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตวท์ดลองของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใบอนุญาตเลขท่ี ศธ 0514.75/12 และใบอนุญาตใชส้ตัวเ์ลขท่ี U1-04051-2559  
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การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคนมสาวต่อการ
สลายคอร์ปัส ลูเทียมและความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่  

สัตว์ทดลองและแผนการทดลอง  
ใชโ้คนมสาวพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียน จ านวน 60 ตวั อายุเฉล่ีย 24 เดือน มีน ้ าหนักเฉล่ีย 300-350 กิโลกรัม โค

ทดลองไดรั้บอาหารหยาบอย่างเต็มท่ีและไดรั้บอาหารขน้เสริมในอตัราวนัละ 1 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั และถูกเล้ียงใน
สภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเล้ียงโดยเกษตรกรในสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั สุ่มโคทดลองใหไ้ดรั้บทรีทเมนต ์
ดงัต่อไปน้ี 

ทรีทเมนต์ที ่1 โคสาวไดรั้บโปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา (7-day Co-Synch + CIDR) ดงัแสดงในรูป
ท่ี 1 สอด CIDR ในวนัท่ี 0 ร่วมกบัการฉีด GnRH (Receptal®, Intervet, Auckland, New Zealand) ขนาด 100 ไมโครกรัม 
หลงัจากนั้นในวนัท่ี 7 ถอน CIDR และฉีด PGF2α (Lutalyse®) ขนาด 25 มิลลิกรัม 1 คร้ัง และผสมเทียมในชัว่โมงท่ี 54 ± 
2 ร่วมกบัฉีด GnRH คร้ังท่ี 2 ขนาด 100 ไมโครกรัม  

ทรีทเมนต์ที ่2 โคสาวไดรั้บโปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา (5-day Co-Synch + CIDR) ดงัแสดงในรูป
ท่ี 2 โดยสอด CIDR ในวนัท่ี 0 ร่วมกบัฉีด GnRH ขนาด 100 µg หลงัจากนั้นในวนัท่ี 5 ท าการถอน CIDR และฉีด PGF2α 
ขนาด 25 มิลลิกรัม จากนั้นในชัว่โมงท่ี 8 ± 2 ฉีด PGF2α ขนาด 25 มิลลิกรัม (คร้ังท่ี 2) และผสมเทียมในชัว่โมงท่ี 72 ± 2 
ร่วมกบัการฉีด GnRH คร้ังท่ี 2 ขนาด 100 ไมโครกรัม โคทดลองทั้ง 2 ทรีทเมนตไ์ดรั้บการผสมเทียมโดยใชน้ ้ าเช้ือแช่
แขง็จากโคพอ่พนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียนท่ีมีความสมบูรณ์พนัธ์ุในการผลิตรุ่นเดียวกนั (ผลิตจากกรมปศุสตัว)์   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 โปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา (7-day Co-Synch + CIDR) ร่วมกบัการฉีดฮอร์โมน PGF2α  1 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 โปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา (5-day Co-Synch + CIDR) ร่วมกบัการฉีดฮอร์โมน PGF2α  2 คร้ัง 

วันที่   0                                    5…………………….                ………8 72 ± 2 

ชม. 

CIDR 

GnRH PGF2α 

AI+GnRH 

…...8 ± 2 h…. 

PGF2α 

B1 B2 B3 B4 

วันที่   0                                    7…………………….              ………10 54 ± 2 

ชม. 

CIDR 

GnRH PGF2α 

AI+GnRH 

B1 B2 B3 
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การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคสาวบราห์มนั x 
พ้ืนเมืองต่อการสลายคอร์ปัส ลูเทียมและความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่ 

สัตว์ทดลองและแผนการทดลอง   
ใช้โคสาวบราห์มนั x พ้ืนเมือง มีระดับสายเลือด 50-75% จ านวน 60 ตวั อายุเฉล่ีย 24 เดือน มีน ้ าหนักเฉล่ีย              

250-300 กิโลกรัม แสดงอาการเป็นสัดไม่นอ้ยกวา่ 1 วงรอบ โคทดลองไดรั้บอาหารหยาบอยา่งเต็มท่ีและไดรั้บอาหาร
ขน้เสริมในอตัราวนัละ 0.5 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั และถูกเล้ียงในสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเป็นโคเน้ือท่ีเล้ียงโดย
เกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น สุ่มโคทดลองให้ไดรั้บทรีทเมนต์เช่นเดียวกบัการทดลองท่ี 1 และโคทดลองทั้ง 2 ทรีท
เมนตไ์ดรั้บการ ผสมเทียมโดยใชน้ ้ าเช้ือแช่แข็งจากโคพ่อพนัธ์ุบราห์มนัท่ีมีความสมบูรณ์พนัธ์ุในการผลิตรุ่นเดียวกนั 
(ผลิตจากกรมปศุสตัว)์     

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลในการทดลองที ่1 และ 2  
(1) สุ่มเก็บตวัอยา่งน ้ าเช้ือท่ีใชใ้นการผสมเทียม เพ่ือประเมินคุณภาพน ้ าเช้ือท่ีใชใ้นการทดลอง 
(2) การท างานของรังไข่ (ovarian function) โดยการใช้เคร่ืองอลัตราซาวนด์ (Real-time, B-mode, 5-7.5 MHz 

transrectal transducer (linear array), HS-2000, Honda electronics, Japan) โดยสอด transducer ผา่นทวารหนกั 
เพ่ือติดตามการพฒันาและการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลบนรังไข่ และโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ รวมทั้ ง
ระยะเวลาการตกไข่ ในช่วงท่ีโคทดลองไดรั้บโปรแกรมฮอร์โมนและก าหนดเวลาผสมเทียม  

(3) เก็บตวัอย่างเลือด เพื่อวดัความเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 และ E2 ในวนัท่ีโคทดลองไดรั้บโปรแกรมฮอร์โมน
และวนัท่ีผสมเทียม โดยเก็บตวัอยา่งเลือดจาก coccygeal vein จ านวน 10 มิลลิลิตร แลว้น าตวัอยา่งเลือดเก็บท่ี
อุณหภูมิ 4 oC นาน 24 ชัว่โมง เพ่ือให้เลือดแข็งตวั แลว้จึงน าไปป่ันเหวี่ยงโดยเคร่ือง centrifuge ดว้ยความเร็ว 
3,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที (Navanukraw et al., 2004) แลว้น าซีร่ัมท่ีอยู่ดา้นส่วนดา้นบน (supernatant) 
เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20 oC จนกว่าจะน าไปวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ดว้ยวิธี ELISA Kit และ
ฮอร์โมน P4 ดว้ยวธีิ competitive ELISA (Crane et al., 2006) 
3.1) การเก็บตวัอยา่งเลือดโคทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรม 7-day CO-Synch + CIDR แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

B1  หมายถึงการเก็บเลือดก่อนท่ีโคทดลองจะได้รับฮอร์โมน เพ่ือให้ทราบสถานะของ 
โคทดลองว่าอยู่ในระยะไหนของวงรอบการเป็นสัด (ระยะ follicular phase หรือ luteal 
phase) ซ่ึงดูไดจ้ากความเขม้ขน้ของสเตียรอยดฮ์อร์โมน P4 และ E2  

B2   หมายถึงการเก็บเลือดในวนัท่ีถอนฮอร์โมน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้ฮอร์โมนว่า
ส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 สูงข้ึนหรือไม่ 

B3  หมายถึงการเก็บเลือดก่อนท่ีจะท าการผสมเทียม เพ่ือประเมินความเขม้ขน้ของสเตียรอยด์
ฮอร์โมนก่อนการผสมเทียม ซ่ึงความเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 ควรอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก 

3.2) การเก็บตวัอยา่งเลือดโคทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรม 5-day CO-Synch + CIDR แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ  
B1  หมายถึงการเก็บเลือดก่อนท่ีโคทดลองจะได้รับฮอร์โมน เพ่ือให้ทราบสถานะของ 

โคทดลองว่าอยู่ในระยะไหนของวงรอบการเป็นสัด (ระยะ follicular phase หรือ luteal 
phase) ซ่ึงดูไดจ้ากความเขม้ขน้ของสเตียรอยดฮ์อร์โมน P4 และ E2 

B2  หมายถึงการเก็บเลือดในวนัท่ีถอนฮอร์โมน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้ฮอร์โมนว่า
ส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 สูงข้ึนหรือไม่  
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B3  หมายถึงการเก็บเลือดก่อนการฉีด PGF2α เข็มท่ีสอง เพื่อประเมินความเขม้ขน้ของฮอร์โมน 
P4 หลงัจากถอนฮอร์โมนและได้รับการฉีด PGF2α เข็มแรกไปแลว้ ซ่ึงความเขม้ขน้ของ
ฮอร์โมน P4 ควรลดต ่าลงเม่ือเทียบกบั B2 

B4  หมายถึงการเก็บเลือดก่อนท่ีจะท าการผสมเทียม เพ่ือประเมินความเขม้ขน้ของสเตียรอยด์
ฮอร์โมนก่อนการผสมเทียม ซ่ึงความเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 ควรอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก  

(4) บนัทึกขอ้มูลการกลบัสัดในวนัท่ี 21 หลงัการผสมเทียม (return cyclic) และตรวจการตั้งทอ้งในวนัท่ี 42 หลงั
การผสมเทียม (Navanukraw et al., 2004) โดยการใช้เคร่ืองอลัตราซาวนด์ (real-time, B-mode, 5-7.5 MHz 
transrectal transducer (linear array), HS-2000, Honda electronics, Japan) ในการตรวจการตั้งทอ้ง 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตใินการทดลองที ่1 และ 2 
ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์โดย GLM procedures (SAS Inst. Inc., Cary, NC) และทดสอบความแตกต่างโดยการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนโดยใช ้PROC GLM (SAS, 2001) และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของขอ้มูล
ท่ีไดโ้ดยวธีิ Student’s t-test และ Chi-square (Steel et al., 1997) 
  
ผลการวจิยั  
ผลการทดลองที ่1 

จากตารางท่ี 1 ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 ในโคนมสาวทั้งสองทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) 
อยา่งไรก็ตาม โคนมสาวท่ีไดรั้บโปรแกรม 5-day Co-Synch + CIDR มีความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในวนัท่ี 9 หรือช่วง
ก่อนการตกไข่สูงกวา่โคสาวท่ีไดรั้บโปรแกรม 7-day Co-Synch + CIDR (6.4 และ 4.7 pg/mL; P<0.05) ขนาดของฟอลลิ
เคิลขณะท่ีฉีด GnRH เข็มท่ีสองและอตัราการผสมติดทั้งในโคสาวไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) นอกจากนั้น พบวา่
การสลาย CL ของโคทั้งสองทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (86.7% (26/30 ตวั) และ 90.0% (27/30 ตวั); 
P>0.05; รูปท่ี 3) 

 
ตารางที ่1 ผลของโปรแกรมการก าหนดเวลาผสมเทียมแบบ 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 
(ng/mL) 

<1 <1 

Plasma estradiol concentrations at the second GnRH injection 
(pg/mL) 

4.7a 6.4b 

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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รูปที ่3 การสลาย CL (luteolysis) ในโคนมสาวท่ีไดรั้บการฉีดฮอร์โมน PGF2α 1 คร้ัง (7-day Co-Synch) และ 2 คร้ัง  
           (5-day Co-Synch) 
 
ผลการทดลองที ่2 

จากตารางท่ี 2 ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน P4 ในโคเน้ือทั้ งสองทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 
อย่างไร ก็ตาม โคทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรม 5-day Co-Synch + CIDR มีความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในวนัท่ี 9 หรือ
ช่วงก่อนการตกไข่สูงกว่าโคทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรม 7-day Co-Synch + CIDR (5.9 และ 4.0 pg/mL; P<0.05) ขนาด
ของฟอลลิเคิลขณะท่ีฉีด GnRH เข็มท่ีสองและอัตราการผสมติดทั้ งในโคทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 
นอกจากนั้น พบว่าการสลาย CL ของโคทดลองทั้งสองทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (80.0% (24/30 ตวั) 
และ 93.3% (28/30 ตวั); P>0.05; รูปท่ี 4) 
 
ตารางที ่2 ผลของการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 7-day และ 5-day Co-Synch + CIDR ในโคสาวบราห์มนั x พ้ืนเมือง 

Measurement 7-day Co-Synch  5-day Co-Synch  
Number of heifers (n) 30 30 
Plasma progesterone concentrations at the second GnRH injection 
(ng/mL) 

<1 <1 

Plasma estradiol concentrations at the second GnRH injection 
(pg/mL) 

4.0a 5.9b 

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. 
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รูปที ่4 การสลายของ CL (luteolysis) ในโคสาวบราห์มนั x พ้ืนเมืองท่ีไดรั้บการฉีดฮอร์โมน PGF2α 1 คร้ัง (7-day Co- 
           Synch) และ 2 คร้ัง (5-day Co-Synch) 
 
 อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษาวจิยัพบวา่ การผสมเทียมแบบก าหนดเวลา (fixed-time AI) โดยการใชโ้ปรแกรม 5-day          Co-
Synch ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน PGF2α 2 คร้ัง ในโคนมสาวและโคบราห์มนั x พ้ืนเมือง ส่งผลให้ความเขม้ขน้ของ
ฮอร์โมน E2 สูงในช่วงก่อนการตกไข่และสามารถเพ่ิมอตัราการผสมติดภายหลงัการผสมเทียมได ้เน่ืองจากการผสม
เทียมแบบก าหนดเวลาโดยโปรแกรม 5-day Co-Synch (ฉีดฮอร์โมน PGF2α สองคร้ัง) สามารถสลาย CL ได้อย่าง
สมบูรณ์และมีช่วงระยะเวลา proestrus ท่ียาวนานกวา่โปรแกรม 7-day Co-Synch (ฉีดฮอร์โมน PGF2α คร้ังเดียว) ท่ีถูก
เล้ียงในสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bridges et al. (2014) และ Whittier et al. (2013) 
พบว่าความเขม้ขน้ของฮอร์โมน E2 ในช่วงก่อนการตกไข่ และอตัราการผสมติดภายหลงัผสมเทียมของโคท่ีไดรั้บ
โปรแกรม 5-day Co-Synch สูงกว่ากลุ่ม 7-day Co-Synch โดยการเหน่ียวน าการเป็นสัดและตกไข่ ท าให้ฟอลลิเคิลมี
ปริมาณฮอร์โมน E2 สูงในช่วงเวลาดงักล่าวและสามารถผสมเทียมแบบก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
วิธีการทั้ง 2 จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมอตัราการสลาย CL และอตัราการผสมติด นอกจากน้ียงัช่วยให้การบริการ
ผสมเทียมของเจา้หนา้ท่ีสะดวกและมีความแม่นย  ามากยิ่งข้ึนส่งผลต่อความยากง่ายในการจดัการการผสมพนัธ์ุโคเน้ือ
และโคนมภายในฟาร์มเกษตรกร 
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