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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อเปรียบเทียบผลการใชฮอรโมนเอฟเอสเอช (FSH: Follicle Stimulating 
Hormone) 3 ระดับ คือ 160, 180 และ 200 mg NIH สําหรับกระตุนเพิ่มการตกไขในโคเนื้อไทยแบล็ค F 1 ใชโคสาว
ที่ผานการคัดเลือกเปนโคตัวให (donor) จํานวน 16 ตัว มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ และมีวงจรการเปนสัดปกติ  อายุ
ประมาณ 2 ป มีน้ําหนักระหวาง 400-450 kg. เลี้ยงดูที่ศูนยพัฒนาบุคลากรและถายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียม 
อ.ทาหลวง จ.ลพบุร ีทําการเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยฮอรโมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดในชองคลอด (CIDR-B®) และ
พรอสตาแกลนดิน  กระตุนเพิ่มการตกไขโดยใชฮอรโมนเอฟเอสเอช (Folltropin V ®, Vetrepharm, Canada)  วาง
แผนการทดลองแบบ Crossover design โดยใหโคทุกตัวไดรับฮอรโมนทั้ง 3 ระดับ โดยฉีดแบบลดระดับเปนเวลา 3 
วัน (160 mg:  40-40, 25-25 และ 15-15 mg; 180 mg: 45-45, 30-30 และ 15-15 mg. และ 200 mg: 50-50, 30-
30 และ20-20 mg) เก็บตัวออนโดยไมผาตัดหลังผสมเทียม 7 วัน  ผลการศึกษาไมพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) ของจํานวน (mean± SE) คอรปสลูเทียม จํานวนไขและตัวออนที่เก็บไดจากโค 
(recovered ova and embryos)  ตัวออนคุณภาพยายฝากได (transferable embryos) ตัวออนเกรดตางๆ รวมถึง
สัดสวนของตัวออนคุณภาพยายฝากไดเทียบกับไขและตัวออนที่เก็บได (transferable embryos/total ova and 
embryos) ในโคที่ไดรับฮอรโมนทั้ง 3 กลุม แตจํานวนตัวออนคุณภาพยายฝากได และตัวออนเกรด A รวมถึงสัดสวน
ของตัวออนคุณภาพยายฝากไดเทียบกับไขและตัวออนที่เก็บได ของโคกลุมที่ไดรับฮอรโมน 160 mg มีแนวโนมสูง
กวากลุมอื่น พบวามีสัดสวนของโคที่มีฟอลลิเคิลขนาดใหญ (∅ ≥ 1 cm.) ณ วันที่เก็บตัวออน ในกลุมที่ไดรับ
ฮอรโมน 200 mg.NIH (71.43%,10/14 ) มากกวากลุมที่ไดรับ 160 (35.71%, 5/14) และ 180 mg.NIH (6.25%, 
1/14) ผลจากการศึกษาครั้งนี ้แสดงใหเห็นวา ฮอรโมนเอฟเอสเอช ขนาด 160, 180 หรอื 200 mg. NIH ใหผลกระตุน
เพิ่มการตกไขไมแตกตางกันในโคไทยแบล็ค F 1 (Bos taurus X Bos indicus).  การยายฝากตัวออนโคไทยแบล็ค
สามารถใชฮอรโมน เอฟเอสเอช ขนาด 160 mg. NIH สําหรับกระตุนเพิ่มการตกไขไดเพื่อเปนการลดคาใชจายดาน
ฮอรโมนลง 
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คําสําคัญ : การเพิ่มการตกไข   โคพันธุไทยแบล็ค  ตัวออน 
 

Abstract 
The objective of this study was to compare the effect of follicle stimulating hormone (FSH) at 

160, 180 and 200 mg. NIH on superovulatory responses and embryo quality in Thai Black cattle (Bos 
taurus X Bos indicus). Sixteen cyclic heifers were assigned to three-dose treatment groups (total 160, 
180 and 200 mg NIH of FSH) with a crossover design. These heifers were ∼ 2 years of age and 
weighed 400-450 kg, raised at AI Technology Transfer Center, Thaluong, Lopburi province. All donors 
were estrous synchronized with CIDR-B® and Prostaglandin F2α and were injected with FSH (Folltropin 
V ®, Vetrepharm, Canada) twice daily for 3 days in decreasing doses according to its dose assignment 
(160 mg:  40-40, 25-25, 15-15 mg; 180 mg: 45-45, 30-30, 15-15 mg. and 200 mg: 50-50, 30-30, 20-20 
mg). Non-surgical embryo recovery was performed on day 7 after AI. No significant differences in the 
numbers (mean ± SE) of corpus luteum, recovered ova and embryos, transferable embryos, other 
embryos at various grades and the proportion of  transferable embryos/total ova and embryos were 
found between three treatment groups (P>0.05). However, numbers (mean ± SE) of transferable 
embryos, A-grade embryos and the proportion of transferable embryos/total ova and embryos tended to 
be higher in 160 mg FSH group than those in other groups.  Higher proportion of donors having large 
follicle/follicles (∅ ≥ 1 cm.) on ovary/ovaries, at the day of flushing, was found in 200 mg FSH group 
(71.43%, 10/14) as compared with the 160 mg (35.71%, 5/14) and 180 mg FSH (6.25%, 1/14) groups. 
This study demonstrated that 160, 180 or 200 mg of FSH did not give different results in superovulatory 
responses and embryo quality in Thai Black cattle (Bos taurus X Bos indicus). The 160 mg FSH dose 
could be used for superovulation in Thai Black cattle for cost reduction.  
 
Keywords : Superovulation, Thai Black cattle, Embryos        
E-mail : narong_bblp@hotmail.com, maleeapime@yahoo.com 
 

คํานํา 
การกระตุนเพิ่มการตกไขดวยฮอรโมน เปนขั้นตอนสําคัญที่สุดขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน 

เนื่องจากในธรรมชาติโคจะมีการตกไขครั้งละ 1 ใบในแตละรอบ เทานั้น การใชฮอรโมนเพื่อกระตุนใหมีการตกไข 
มากขึ้นในโคและสัตวอื่นๆ จึงเขามามีบทบาทสําคัญในเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน โดยฮอรโมนที่นิยมใชกัน คือ      
เอฟเอสเอช (FSH: Follicle stimulating hormone) มีหลายรายงานไดแสดงใหเห็นวา โคพวก Bos indicus ซึ่งเปน
โคในแถบเอเชีย โคบราหมัน รวมถึงโคพื้นเมืองในประเทศไทย มีการตอบสนองตอฮอรโมนเอฟเอสเอช ไดดีกวา 
โคพวก Bos taurus  (อนนท และคณะ, 2547; ณรงค และคณะ, 2550; Barros et al., 2003; Barati et al., 2006) 
ดังนั้นจึงตองการปริมาณฮอรโมนนอยกวา เนื่องจากโค Bos indicus สามารถปรับตัวเขากับสภาพอากาศรอนชื้นได
ดีกวาพวก Bos taurus ซึ่งเปนโคเชื้อสายยุโรป จึงทําใหเกิดความเครียดนอยกวา ดังนั้นจึงไดรับอิทธิพลจากฮอรโมน
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มากกวา  มีรายงานวาโคกลุม Bos indicus  มีการตอบสนองตอฮอรโมน เอฟเอสเอช มากกวาโคกลุม Bos taurus 
ซึ่ง Lewis (1992) รายงานวาสามารถใชฮอรโมนในขนาดที่นอยกวาที่ใชใน Bos taurus ประมาณ 25-30% 
การศึกษาเพื่อหาขนาดของฮอรโมนที่เหมาะสมในการกระตุนเพิ่มการตกไขในโค สวนใหญจะศึกษากันในโคพันธุแท 
เชน โค Bos indicus มักเปนโคพื้นเมืองของประเทศตางๆ  พบวาใชฮอรโมนขนาดแตกตางกันในโคพื้นเมืองของ 
แตละแหง แตไมแตกตางกันมากนักและใชปริมาณคอนขางต่ํา (120-200 mg. Folltropin-V®, Canada) แตถาใช
ปริมาณมากเกินไป จะเกิดการตอบสนองมากเกินไป (overstimulation) และจะมีฟอลลิเคิลที่ไมตกไข (unovulatory 
follicles) เปนจํานวนมาก (Barati et al., 2006) 

สําหรับการศึกษาในประเทศไทย พบวา โคขาวลําพูน โคบราหมัน ใชฮอรโมนเอฟเอสเอชขนาดไมเกิน       
200 mg. (อนนท และคณะ, 2547; ณรงค และคณะ, 2550)  ขณะที่โคนมระดับสายเลือดสูงคือมีระดับสายเลือด
โฮลสไตน ตั้งแต 90% ที่ผานการคัดเลือกเปน Bull Dam ในโครงการของกรมปศุสัตว ใชฮอรโมนขนาด 300-360 
mg. ขึ้นกับน้ําหนักตัว โดยใหผลเฉลี่ยจํานวนคอรปสลูเทียม (corpus luteum: CL)  ประมาณ 12 CL และตัวออน
คุณภาพยายฝากไดเฉลี่ย 4 ตัวออนไมแตกตางกัน (ขอมูลไมไดเผยแพร) แตสําหรับลูกผสมระหวางโค 2 สายพันธุ            
(Bos taurus X Bos indicus) ในระดับสายเลือด 50% ยังมีขอมูลการศึกษานอยมาก ซึ่งมักจะนําไปเปนโคตัวรับ
และมีการศึกษาการเหนี่ยวนําการเปนสัดเทานั้น (Marqures et al., 2003; Nasser et al., 2004) สืบเนื่องจาก
โครงการพัฒนาพันธุโคเนื้อของกรมปศุสัตว ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางพอพันธุโคเนื้อคุณภาพสูงไทยแบล็คที่
จะมีสายเลือดของโคพันธุแองกัส (Bos taurus) ผสมกับโคสายพื้นเมืองไทย (Bos indicus) สําหรับนําไปผลิต
น้ําเชื้อแชแข็งเพื่อบริการผสมเทียมใหแกโคเนื้อของเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับเนื้อโคของเกษตรกร โดยที่พอพันธุ
โคเนื้อ ชนิดนี้จะมีสายเลือดของโคทั้งสองสายพันธุ ตั้งแตรุนที ่1 (F 1) ตองการใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนมา
ชวยเรงการพัฒนาพันธุใหเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น ดังนั้นวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาผลการใช
ฮอรโมนเอฟเอสเอช ขนาด 160, 180 และ 200 mg.NIH  ตออัตราการตกไขและคุณภาพของตัวออนในโคพันธุ
ไทยแบล็ค  เพื่อหาขนาดของฮอรโมนเอฟเอสเอชที่เหมาะสม สําหรับใชกระตุนเพิ่มการตกไข เพื่อที่จะใหไดตัวออน
ในจํานวนที่เหมาะสมและมากพอสําหรับนําไปฝากใหมีลูกเกิดในจํานวนที่เพียงพอในกระบวนการสรางพันธุ  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
โคทดลอง 
 โคที่นํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ ใชโคไทยแบล็ค F 1 ซึ่งเปนโคสาวลูกผสม 50% แองกัส-พื้นเมือง อายุ
ประมาณ 2 ป มีน้ําหนักประมาณ 400-450 kg. เปนสัดมาแลวอยางนอย 2 รอบ มีรอบการเปนสัดปกติ ผาน
การคัดเลือกเปนโคตัวให (donor) ในกระบวนการสรางพันธุโคเนื้อไทยแบล็ค จํานวน 16 ตัว เลี้ยงที่ศูนย
พัฒนาบุคลากรและถายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียม อ.ทาหลวง จ.ลพบุร ี 
 
การวางแผนการทดลอง  
 วางแผนการทดลองแบบ Crossover design ใหโคทุกตัวไดรับฮอรโมนเอฟเอสเอช (Folltropin-V®, 
Canada) ทั้ง 3 ระดับ คือ   160, 180 และ 200 mg. NIH ดําเนินงานทดลองระหวางเดือน มีนาคม 2552-
กันยายน 2553  
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การเหนี่ยวนําการเปนสัดและการกระตุนเพิ่มการตกไข 
เหนี่ยวนําการเปนสัดตามวิธขีอง จุรีรัตน และคณะ (2549) การกระตุนเพิ่มการตกไข โดยใชฮอรโมนเอฟเอส

เอช (Folltropin V®, Vetrepharm, Canada) 3 ระดับ คือ 160, 180 และ 200 mg. NIH ตอตัว โดยฉีดเขากลามแบบ
ลดโดส 3 วัน วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น หางกัน 12 ชั่วโมง ดังนี้ ฮอรโมนขนาด 160 mg. ฉีด 40-40 mg.  25-25 mg., 
15-15 mg. ขนาด 180 mg. ฉีด 45-45 mg., 30-30 mg., 15-15 mg. และขนาด 200 mg. ฉีด 50-50 mg., 30-30 
mg. และ 20-20 mg. สังเกตอาการสัดหลังจากฉีดพรอสตาแกลนดิน (Estrumate®, New Zealand) เข็มที่สอง ทํา
การผสมเทียม 2 ครั้ง ที ่12 และ 24 ชั่วโมง หลังเปนสัดยืนนิ่ง ดวยน้ําเชื้อแชแข็งของโคพันธุแองกัสที่ผานการพิสูจน
การเปนพอพันธุแลว (proven sire)  
 
การเก็บตัวออน 

เก็บตัวออนหลังผสมเทียม 7 วัน วันที่เก็บตัวออน ตรวจนับจํานวนคอรปสลูเทียม รวมถึงฟอลลิเคิลบนรังไข
ทั้งสองขางดวยการลวงตรวจรังไขและดวยอัลตราซาวนผานทางผนังทวารหนัก ทําการเก็บตัวออนดวยวิธีไมผาตัด 
โดยใชน้ํายาชะลางตัวออน  (Emcare®, New Zealand)  ชะลางตัวออนออกจากปกมดลูกทั้ง  2  ขางดวยน้ํายาขาง
ละ  500  ml.โดยใชชุดสายยางสําหรับชะลางตัวออน (flushing  set) ตอกับทอสวนตามวิธีของ Saito (1994) และ
ปลอยน้ํายาไหลผานถวยกรองตัวออน ในกรณีที่จํานวนคอรปสลูเทียมเทากับ 0-2 ถือวารังไขไมตอบสนองตอ
ฮอรโมน จะไมเก็บตัวออนของโคตัวนั้น ตรวจหาตัวออนจากน้ํายาที่ชะลางตัวออนจากแมโค และประเมินคุณภาพ  
ตัวออนภายใตกลองจุลทรรศน สเตอริโอ (stereomicroscope)  ตามวิธีของ Linder and Wright (1983) บันทึก
จํานวน และคุณภาพตัวออนที่เก็บได นับจํานวนไข/ตัวออนที่เก็บไดทั้งหมดจากโคแตละตัว 
 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจํานวนคอรปสลูเทียม จํานวนไข/ตัวออนที่เก็บได คุณภาพตัวออน โดยใช Analysis of 
variances วิเคราะหความแตกตางดวย Duncan’s New Multiple Range Test  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 ผลจากการศึกษานี้ พบวาอัตราการเก็บไขและตัวออนทั้งหมดจากโคทั้ง 3 กลุม ที่ไดรับฮอรโมนเอฟเอสเอช 
ขนาด 160, 180 และ 200 mg NIH อยูระหวาง 69.70-87.82% (Table 1)  และคาเฉลี่ยการเก็บไดตอครั้ง (Table 2) 
ใกลเคียงกับรายงานในโคพื้นเมือง Sistani cattle (Bos indicus) ของอิหราน (Barati et al., 2006) ซึ่งไดอัตราการ
เก็บเฉลี่ย 61-84% เมื่อใหฮอรโมนขนาด 120-200 mg. และรายงานในโคพันธุแองกัสที่เก็บได 74% เมื่อใชฮอรโมน
ขนาด 286.4 mg.NIH (Larson et al., 2010) อยางไรก็ตามพบวาอัตราการเก็บไดมากกวา เมื่อเทียบกับรายงานใน
โคพื้นเมืองภาคใตของไทย (Bos indicus) กอนหนานี้ ซึ่งใชทีมผูปฏิบัติกลุมเดียวกัน (ชาญยุทธ และคณะ, 2552)   
ที่เก็บได 49-64% เมื่อใชฮอรโมนขนาด 150-200 mg.NIH  ทั้งนี้อาจเนื่องจากโคในการศึกษานี้ซึ่งเปนโคพันธุผสม 
50% (Bos taurus X Bos indicus) มีขนาดตัวโตกวา (น้ําหนัก 400-450 kg.) โคพื้นเมืองภาคใต (น้ําหนัก250-350 
kg.) มีขนาดปกมดลูกใหญกวา ทําใหไมเปนอุปสรรคตอการเก็บตัวออนมากนัก  
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Table 1 Effect of FSH doses for superovulation on total no. corpora lutea (CL), follicles appearance and     
             recovered ova/embryos in Thai Black cattle.  

FSH dose 
(mg NIH) 

No. 
cows 

No. CL 
(range) 

No. cows having 
follicles3 (%) 

No. recovered 
ova/embryos 

(range) 

Recovery rate 
(%) 

1601 14 143 (3-18) 5 (35.71) 124 (1-18) 86.71 (124/143) 
180 16 198 (4-20) 1 (6.25) 138 (0-17) 69.70 (138/198) 
2002 14 156 (2-23) 10 (71.43) 137 (0-23) 87.82 (137/156) 

1one cow did not respond to treatment  
 2one cow did not respond to treatment 
3 No. cows had follicle ∅ ≥ 1 cm. on ovary/ovaries at the day of embryo flushing 

Recovery rate: calculated from total no. CL / no. recovered embryos  
 

 ผลจาก Table 1 เปนที่นาสังเกตวา มีโคทีพ่บวามีฟอลลิเคิลขนาดใหญ (เสนผานศูนยกลางมากกวา 1 cm.) 
ณ วันที่เก็บตัวออน ในกลุมโคที่ไดรับฮอรโมน 200 mg.NIH (71.43%) มากกวากลุมที่ไดรับ 160 (28.57%) และ 
180 (6.25%) mg.NIH  (ขอมูลสวนนี้ไมไดวิเคราะหทางสถิติ) แสดงวาการใหฮอรโมน เอฟเอสเอช ขนาด 200 
mg.NIH  ในโคกลุมที่ศึกษานี้ อาจมีผลทําใหรังไขไดรับการกระตุนมากเกินไป จนทําใหมีโอกาสสูงที่จะเกิด 
unovulatory follicles และไดตัวออนคุณภาพต่ําไมสามารถนําไปยายฝากไดรวมถึงไขที่ไมไดรับการผสม 
(unfertilized ova) ในโคจํานวนมากขึ้น (Barati et al., 2006)  การกระตุนรังไขมากเกินไป นอกจากจะทําใหเกิด
ปรากฏการณดังกลาวแลว ยังอาจทําใหไดตัวออนคุณภาพยายฝากได (transferable embryos) จํานวนนอย แมวา
จะสามารถเก็บตัวออนไดจํานวนมาก (อนนท และคณะ, 2547; ณรงค และคณะ, 2550)   

 สําหรับจํานวน (mean± SE) คอรปสลูเทียม จํานวนไขและตัวออนที่เก็บไดจากโค (No. recovered 
ova/embryos)  ตวัออนคุณภาพยายฝากได (No. transferable embryos) ตัวออนเกรดตางๆ รวมถึงสัดสวนของตัว
ออนคุณภาพยายฝากไดเทียบกับไขและตัวออนที่เก็บได (Transferable embryos/total ova and embryos) ในโคที่
ไดรับฮอรโมนทั้ง 3 กลุม (Table 2) ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (P > 0.05)  และลักษณะ
ตางๆทุกลักษณะใน Table 2 ก็ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิแตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง
จํานวนคอรปสลูเทียม ซึ่งเปนลักษณะบงชี้โดยตรงถึงการตอบสนองของรังไขที่ถูกกระตุนดวยฮอรโมน พบมีแนวโนม
วาการตอบสนองจะสูงขึ้นตามขนาดของฮอรโมนที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับรายงานของ Barati et al.(2006) เมื่อโค
(Bos indicus) ไดรับฮอรโมนเอฟเอสเอช ตั้งแต 120, 160 และ 200 mg และแสดงอาการเปนสัดเมื่อเวลา 8.00 น. 
แตที่ขนาดฮอรโมน 180 mg (12.38 ± 1.18) ในการศึกษานี้มีจํานวนคอรปสลูเทียม(mean CL ระหวาง 10.21-
12.38, Table 2) สูงกวาที่ขนาด 200 mg เล็กนอย (11.14 ± 1.42) จํานวนคอรปสลูเทียมจากการศึกษาครั้งนี ้
ใกลเคียงกับรายงานอื่นที่ศึกษาในโคพื้นเมืองขาวลําพูนของ ณรงค และคณะ (2549) โดยใชฮอรโมน 150 และ 200 
mg (mean CL = 11.75 และ 10.71)  
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จํานวนตัวออนคุณภาพยายฝากได และตัวออนเกรด A รวมถึงสัดสวนของตัวออนคุณภาพยายฝากไดเทียบ
กับไขและตัวออนที่เก็บได พบวา โคกลุมที่ไดรับฮอรโมน 160 mg มีแนวโนมสูงกวากลุมอื่นและใหผลในทางตรงกัน
ขามการตอบสนองตอการกระตุนที่เพิ่มขึน้ (จํานวนคอรปสลเูทียมเพิ่มขึ้นตามขนาดฮอรโมนที่ใหเพิ่มขึ้น) ที่เปนเชนนี ้
Ireland et al. (2007) ไดอธิบายวา เปนเพราะสัดสวนของไข (โอโอไซต) คุณภาพดีที่อยูภายในฟอลลิเคิลของโค        
ที่ตอบสนองต่ํามีมากกวาของโคที่มีการตอบสนองสูง มีผลทําใหตัวออนที่เกิดจากไขเหลานี ้มีคุณภาพดีกวา และการ
ใหฮอรโมนจําพวกโกนาโดโทรปน (เชน เอฟเอสเอช) ปริมาณสูงๆสําหรับกระตุนเพิ่มการตกไข จะมีผลเสียตอ
คุณภาพของไขในโคที่มีการตอบสนองมากๆ  สําหรับรายงานในโคเนื้อพันธุแองกัส (Larson et al., 2010) เมื่อให
ฮอรโมน    เอฟเอสเอช ขนาด 286.4 mg.พบวาไดตัวออนคุณภาพยายฝากไดเทากับ 5.9 ตัวออนและในโคเนื้อพันธุ
อื่นๆ ไดเทากับ 6.2 ตัวออน จากการเก็บตัวออนโคจํานวน 2,048 ตัว (อางโดย Barati et al., 2006)  ซึ่งใกลเคียงกับ
ผลการศึกษาครั้งนี ้ 

 
Table 2  Ovarian responses and embryo yields in Thai Black cattle treated with FSH 160, 180 or 200 

mg. NIH for superovulation. 

FSH dose (mg NIH)  
Characteristic 

160 180 200 P- Value 
No. corpora lutea 10.21 ± 1.38 12.38 ± 1.18 11.14 ± 1.42 0.285 
No. recovered ova/embryos 8.86 ± 1.61 8.63 ± 1.42 9.79 ± 1.83 0.637 
No. transferable embryos (grade A+B+C) 6.14 ± 1.47 5.25 ± 1.00 5.64 ± 1.55 0.660 
No. embryos grade A 3.00 ± 0.66 2.56 ± 0.61 2.50 ± 1.12 0.686 
No. embryos grade B 2.14 ± 0.63 2.00 ± 0.50 2.29 ± 0.60 0.744 
No. embryos grade C 1.00 ± 0.43 0.69 ± 0.25 0.86 ± 0.40 0.572 
No. degenerate embryos 1.5 ± 0.54 1.69 ± 0.48 2.86 ± 1.32 0.291 
No. unfertilized ova 1.07 ± 0.57 1.50 ± 0.55 1.14 ± 0.40 0.589 
Transferable embryos/total ova and  
embryos (%)1 

69.11± 8.45 67.47 ± 7.69 57.73 ± 9.14 0.531 

Recovery rate (%)2 79.18 ± 7.41 69.60 ± 8.83 84.53 ± 12.43 0.314 
Values are means ± SE. 
1 Percentage of transferable embryos within each flush compared with no.ova and embryos recovered. 
2   Percentage of recovered ova and embryos within each flush compared with no. corpora lutea.  
No significant difference was found among 3 treatment groups in each characteristic (P > 0.05). 

 
อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมจะเห็นวา การตอบสนองตอการกระตุนเพิ่มการตกไข มีความแปรปรวนสูงมาก 

ซึ่งถือวาหนึ่งในปญหาที่ใหญสุดในวงการอุตสาหกรรมการยายฝากตัวออนในโค โดยทั่วไปมีโคตัวใหเพียง 30% 
เทานั้นที่ผลิตตัวออนไดในปริมาณ 70% ของตัวออนทั้งหมดที่ผลิตได และมีโคตัวใหถึง 25% ที่ไมสามารถผลิตตัว
ออนได (Lerner et al., 1986) ดังนั้น การดําเนินงานยายฝากตัวออนตองพิจารณาโปรแกรมการใหฮอรโมนแกโค
อยางเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียดานเวลา ประหยัดงบประมาณ และเพื่อใชทรัพยากรสัตวที่มีอยูอยางคุมคา 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
การใชฮอรโมนเอฟเอสเอช ขนาด 160, 180 หรือ 200 mg. NIH  เพื่อกระตุนเพิ่มการตกไขในโคตอ

อัตราการตกไขและคุณภาพของตัวออนในโคพันธุไทยแบล็ค F1 ใหผลคาลักษณะตางๆ ที่ไมตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก จํานวนคอรปสลูเทียม จํานวนไขและตัวออนที่เก็บไดจากโค ตัวออนคุณภาพยายฝากได 
(mean± SE) รวมถึงสัดสวนของตัวออนคุณภาพยายฝากไดเทียบกับไขและตัวออนที่เก็บได ยกเวนการพบโคที่มี
ฟอลลิเคิลขนาดใหญในกลุมที่ไดรับฮอรโมน เอฟเอสเอช 200 mg. NIH  มากกวากลุมอื่นๆ อยางไรก็ตามตัวออน
คุณภาพยาย     ฝากได รวมถึงสัดสวนของตัวออนคุณภาพยายฝากไดเทียบกับไขและตัวออนที่เก็บไดในโคที่ไดรับ
ฮอรโมนเอฟเอสเอช 160 mg. NIH  มีแนวโนมสูงกวาโคที่ไดรับฮอรโมน ขนาด 180 หรือ 200 mg. NIH   

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ในการยายฝากตัวออนโคไทยแบล็ค F 1 สามารถใชฮอรโมน         
เอฟเอสเอช ขนาด 160 mg. NIH (40-40 mg. 25-25 mg.และ 15-15 mg) สําหรับกระตุนเพิ่มการตกไขได นับวา
ชวยใหประหยัดคาใชจายของฮอรโมนซึ่งมีราคาแพงได  

 
กิตติกรรมประกาศ 
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