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Abstract 
Seventy nine cows were randomly divided into 2 groups. Group1(n=40) 

received a norgestomet  ear implant and an injection of norgestomet (3 mg) plus 

oestradiol valerate (5mg).  After 10 days, an ear implant was removed.  AI was 

performed at 48 and 72 hours after implant removal.   Group 2 (n=39) received 2 

injections of 25 mg. Prostaglandin F2∞ (Lutalyse) 11 days apart and was inseminated at 

48 and 72 hours after second injection.   Pregnancy was checked by rectal palpation on 

day 60 after insemination. The study showed Group 2 had higher conception rate 

(P<0.05) than Group1, 66.66 % (26/39) and 35.00 % (14/40), respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

107 
การวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนาตามยุทธศาสตรจังหวัดภาคใตตอนบน 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบอัตราการผสมติดในโคเนื้อทีเ่หนี่ยวนําการเปนสดั 

ดวยฮอรโมนนอรเจสโตเมทและพรอสตาแกลนดินเอฟทแูอลฟา 
 

นายชาญยุทธ     กาพล๑        นายจิตศักดิ์       เมืองเขียว๒ 
 

บทคัดยอ 
ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผสมติดในโคเนื้อที่เหนี่ยวนําการเปนสัดดวยฮอรโมน  โดยแบง

โคเปน 2 กลุมโดยวิธีสุม   โคกลุมที่ 1. จํานวน  40  ตัว  ไดรับการการเหนี่ยวนําดวยฮอรโมนนอรเจสโต

เมทชนิดฝงที่ใบหูดานนอก รวมกับฉีดนอรเจสโตเมท 3 มิลลิกรัมและเอสตราไดออลวาลีเรท 5 มิลลิกรัม 

เขากลามเนื้อ  อีก 10 วันตอมาถอดฮอรโมนที่ฝงใบหูออก และทําการผสมเทียม 2  ครั้ง ในชั่วโมงที่ 48 

และ72 ตามลําดับหลังจากถอดฮอรโมน  โคกลุมที่ 2. จํานวน 39 ตัว ไดรับการฉีดดวยฮอรโมนพรอสตา

แกลนดินเอฟทูแอลฟา ขนาด 25 มิลลิกรัม เขากลามเนื้อ 2  ครั้งหางกัน 11 วัน และทําการผสมเทียม  2 

ครั้งในชั่วโมงที่ 48 และ 72 ตามลําดับ หลังจากฉีดฮอรโมนครั้งที่ 2        ผลการศึกษาพบวาโคกลุมที่ 1 

และโคกลุมที่ 2 มีโคที่ผสมติดต้ังทองจํานวน 14 และ 26 ตัว ตามลําดับ คิดเปนอัตราการผสมติดตั้งทอง

เทากับ 35.00 % และ 66.66 % ตามลําดับ โดยโคกลุมที่  2  มีอัตราการผสมติดตั้งทองแตกตางจากโค

กลุมที่  1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติยิ่ง (p < 0.05 ) 

คําสําคัญ :นอรเจสโตเมท, พรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟา, อัตราการผสมติด, การเหนี่ยวนําการเปนสัด 

 
1 นายสัตวแพทย   6    ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี   84130 
2.นักวิชาการสัตวบาล  5  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม   50200 
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บทนํา 
 

ในเขตรับผิดชอบของศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี  มีหลาย

พื้นที่ที่มีจํานวนแมโคไมมากพอที่จะเปดหนวยผสมเทียมเพื่อใหบริการได แตเกษตรกรยังมีความตองการที่

จะเลี้ยงโคและรับบริการผสมเทียมอยู     จึงทําใหศูนยฯไมสามารถใหบริการผสมเทียมไดอยางทั่วถึง    

ดังนั้นศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานีจึงมีนโยบายใชหนวยเคลื่อนที่เพื่อ

ใหบริการผสมเทียมในพื้นที่ดังกลาว   และใชเทคนิคการเหนี่ยมนําใหโคเปนสัดพรอมกันดวยฮอรโมนและ

ทําการผสมเทียมแบบกําหนดเวลา 

การเหนี่ยวนําการเปนสัดนั้นมีหลายวิธี เชน การฉีดพรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟา หรือการ

ใสหวง (PRID) (Rowson et.al.,1972 ; C ooper,1974 ; ปราจีนและคณะ,2525 ;Chantaraprateep 

et.al.,1993) การใช CIDR-B (ประชุมและคณะ,2532) นอกจากนี้ยังมีการใชฮอรโมนนอรเจสโตเมทชนิด

ฝงที่ใบหูดานนอก (สุรจิตและคณะ,2536)    การที่จะใชฮอรโมนและวิธีการแตละวิธีจะตองคํานึงถึงความ

สะดวกคาใชจายและอัตราการผสมติดดวย 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราการผสมติดตั้งทองในโคเนื้อที่

ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยฮอรโมนนอรเจสโตเมท (Crestar) ชนิดฝงที่ใบหูดานนอกและพรอสตา

แกลนดินเอฟทูแอลฟา (Lutalyse) เพื่อที่จะนําผลที่ไดไปใชในหนวยเคลื่อนที่ใหบริการผสมเทียมตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. คัดเลือกโคเนื้อจํานวน 79 ตัว เปนโคเนื้อพื้นเมืองอายุระหวาง 2–10 ป สุขภาพสมบูรณ 

ระบบสบืพันธุปกตจิากการลวงตรวจผานทางทวารหนกัในวันที่ศึกษา คะแนนรางกายระบบ 9 คะแนน 

มากกวาหรือเทากับ 5 ในพื้นที่จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

2. แบงโคโดยวิธีสุมออกเปนสองกลุม ดังนี ้

กลุมที่ 1.จํานวน 40 ตัว ไดรับการฝงดวยฮอรโมนนอรเจสโตเมท (Crestar®) ซึ่งเปน

ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ที่ใบหูดานนอกรวมกับฉีดนอรเจสโตเมทขนาด 3 มิลลกิรมั และเอสตราไดออลวา

ลีเรทขนาด 5 มิลลิกรัมเขากลามเนื้อ   อีก 10 วันตอมาถอดฮอรโมนที่ฝงใบหูดานนอกออกและทําการ

ผสมเทียม 2  ครั้งในชั่วโมงที่ 48 และ 72 ตามลําดับ หลงัจากถอดฮอรโมน 

กลุมที่ 2. จํานวน 39 ตัว ไดรับการฉีดดวยฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟา 

(Lutalyse®) ขนาด  25  มิลลิกรัม เขากลามเนื้อ 2  ครั้งหางกัน  11  วัน และทําการผสมเทียม  2  ครั้ง

ในช่ัวโมงที่ 48 และ 72 ตามลําดับ หลังจากฉีดฮอรโมนครั้งที่ 2  

3. ตรวจการตั้งทองโดยการลวงตรวจผานทางทวารหนัก  60  วันหลังผสมเทียม 

4.คํานวณอัตราการผสมติดต้ังทองของโคทัง้สองกลุมและวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ

โดยวิธี Chi-square แบบสองทางขนาด 2×2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผลการวิจัย 

 
อัตราการผสมติดหลังจากเหนี่ยวนําดวยฮอรโมนนอรเจสโตเมทและพรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟา 

กลุม จํานวนที่ศึกษา(ตัว) จํานวนที่ผสมติดต้ังทอง(ตัว) อัตราการผสมติด(%) 

กลุมที่ 1 (Crestar®) 40 14 35.00 

กลุมที่ 2 (Lutalyse®) 39 26 66.66 

 

อภิปราย 
จากผลการทดลองพบวา โคกลุมที่ 1 ซึ่งฝงหูดวยฮอรโมนนอรเจสโตเมทผสมติดตั้งทอง

จํานวน 14 ตัว คิดเปนอัตราการผสมติดต้ังทองเทากบั 35 % แตผลการทดลองของวินัย และคณะ(2544)  

รายงานวา โคที่ไดรับการเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยฮอรโมนนอรเจสโตเมท และฉีด PMSG ในวันที่ถอด

ฮอรโมนมีอัตราการผสมติดตั้งทองเทากับ 56.36%.  Kastelic et al,1999 รายงานการเปนสัดและตัง้ทอง

สูงกวาในโคที่ไดรบัการเหนี่ยวนําการเปนสัดฮอรโมนนอรเจสโตเมท และฉีด PMSG  ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก

ผลของฮอรโมน PMSG ที่ฉีดในวันที่ถอดฮอรโมนนอรเจสโตเมททําใหโคเปนสัดดจีึงมอีัตราผสมติดสงูกวา  

เพราะวาฮอรโมน PMSG จะมผีลคลายกับฮอรโมน FSH และ ฮอรโมน LH ซึ่งจะกระตุนใหรังไขทํางาน

และกระตุนใหเกิดการตกไข  สวนโคกลุมที่ 2 ผสมติดตัง้ทองจํานวน 26 ตัว คิดเปนอัตราการผสมติดต้ัง

ทองเทากับ 66.66%  ซึ่งใกลเคียงกับรายงานของวินัย  และคณะ(2544) และสมเกียรติ และคณะ(2543) 

ที่รายงานวาโคทีเ่หนี่ยวนําการเปนสัดดวยฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟา จะมีอัตราการผสม

ติดต้ังทองเทากบั 51.06%และ 42.8% ตามลําดับ 

เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเปรียบเทียบอัตราการผสมติดตั้งทองของโคทั้ง 2 

กลุมโดยใช Chi-square test ปรากฏวาโคกลุมที่ 2 มีอัตราการผสมติดตั้งทองสูงกวาโคกลุมที่ 1  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติยิ่ง (p<0.05).   ขอนาพิจารณาอีกประการหนึง่คือ การใชฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน

เอฟทูแอลฟาเพื่อเหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนื้อมีความงายกวาในทางปฏิบัติเมื่อเทียบกบัการใชฮอรโมน

นอรเจสโตเมทชนิดฝงใบห ู

บทสรปุ 
ในการศึกษาครั้งนี้พบวาการเหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนือ้พืน้เมืองดวยฮอรโมนพรอสตา

แกลนดินเอฟทูแอลฟาใหอัตราการผสมติดต้ังทองสูงกวาการใชฮอรโมนนอรเจสโตเมทชนิดฝงใบหูดาน

นอก  จึงนาพจิารณาใชฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟาเพือ่เหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนื้อพื้นเมือง

สําหรับหนวยเคลื่อนที่ใหบริการผสมเทียมในการ แกไขปญหาการใหบริการผสมเทียมในพื้นทีห่างไกล 

นอกจากนีก้ารใชฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟาเพือ่เหนี่ยวนําการเปนสัดในโคเนือ้มีความงาย

กวาในทางปฏิบัติเมื่อเทียบกับการใชฮอรโมนนอรเจสโตเมทชนิดฝงใบห ู
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