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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ GnRH ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด

ต่ออัตราการตั้งท้องในโคนมที่มีปัญหาไม่เป็นสัดหลังคลอด 60-120 วัน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 80 

ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดด้วยการ

สอดโปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอด (CIDR-B®) เป็นเวลา 11 วัน พร้อมกับฉีดฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดิน เอฟ ทู 

อัลฟ่า (PGF2alpha) ขนาด 500 ไมโครกรัม เข้ากล้ามเนื้อ และท าการผสมเทียม ณ ชั่วโมงที่ 48 และ 72 หลัง

ถอดฮอร์โมน ในกลุ่มทดลองแม่โคได้รับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดและผสมเทียมแบบก าหนดเวลาเหมือนกลุ่ม

ควบคุมพร้อมกับฉีดโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมน (GnRH) ณ ชั่วโมงที่ 48 หลังถอดฮอร์โมน CIDR-B® และ

ท าการตรวจท้องที่ 60 วัน หลังผสมเทียมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ทั้ง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าอัตราการตั้ง

ท้องของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็น 52.5% (21/40) และ 62.5% (25/40) ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: โคนม การเหนี่ยวน าการเป็นสดั อัตราการตั้งท้อง 

เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0116(4)-162 
1 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์  
2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมปศุสัตว์ 
*ผู้รับผดิชอบทความ: โทรศัพท์ 083 148 4426 , อีเมล: vpersi30447@hotmail.com 



   2 

 

Effect of GnRH with Progesterone on Pregnancy rate in postpartum anestrus 

dairy cows in Khon kaen province 

 Nitipat Khumhirun1*, Ratree Yeunyung2 

Abstract  

This study was conducted to investigate effects of GnRH with progesterone on 
pregnancy rate in postpartum anestrus dairy cows in khon kaen province. Eighty dairy cows 
with history of 60-120 days anestrous postpartum were assigned into 2 groups, control and 
treatment. The control group, forty dairy cows, estrus synchronization with CIDR-B® 

(designated as day 0) followed by removed CIDR-B® and injection of PGF2α on day 11. Fixed 
timed artificial insemination after removed CIDR-B® 48 and 72 hours. The treatment group, 
forty dairy cows, received the same as those in control group plus injection of GnRH after 
removed CIDR-B® 48 hour. All dairy cows were pregnant examined by rectal palpation and 
ultrasonography on 60 days after Fixed-time artificial insemination. The results indicated that 
the pregnancy rate in control and treatment groups were 52.5% (21/40) and 62.5% (25/40), 
respectively which were not significant different (P>0.05). 
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บทน า 

 

การจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมเป็นส่วนที่มีความส าคัญมากของการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนม 

เนื่องจากการจัดการระบบสืบพันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่ก าหนด หรือมีผลมากต่อสมรรถภาพการผลิตของฟาร์ม 

เพราะระบบสืบพันธุ์เป็นวงจรที่ควบคู่ไปกับวงจรการให้ผลผลิตน้ านมของฟาร์ม ดังนั้นหากมีปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของฟาร์ม ย่อมส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของฟาร์มนั้นเช่นกัน(ปรียาพันธ์, 

2537) ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ที่เกษตรกรมักพบได้แก่ โคไม่แสดง อาการเป็นสัดหลังคลอด โคผสมติดยาก 

ผสมซ้ าหลายครั้ง เป็นต้น โดยต่างส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะห่างการคลอดที่ยาวนานขึ้นและที่ ส าคัญยัง

แปรผกผันกับปริมาณน้ านมที่ลดลงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบสูงขึ้น ขณะที่

เซลล์เต้านมเองค่อย ๆ เสื่อมลงตามระยะเวลาการรีดนม (Tamburini et al., 2010) ซึ่งถ้าวันท้องว่างของแม่

โคนมยิ่งมาก จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกร เพราะเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ ายในการเลี้ยงแม่โคนมที่

ไม่ได้ให้ผลผลิต และขาดรายได้จากการขายน้ านมดิบที่ควรจะได้จากแม่โคนั้น สาเหตุที่ท าให้แม่โคมีวันท้องว่าง

ที่นานขึ้น เนื่องมาจากปัญหาผสมติดยาก โคไม่แสดงอาการเป็นสัด หรือปัญหาผสมซ้ า อุบัติการณ์ของปัญหาโค

ผสมซ้ าที่มีรายงานอยู่ในหลาย ๆ การศึกษาพบว่าอยู่ในช่วง 10-18% (Kaim et al., 2003) ปัญหาโคผสมซ้ า

สามารถจ าแนกออกตามสาเหตุอย่างคร่าว ๆ ได้ คือ เกิดจากพันธุกรรม ความผิดปกติของไข่ หรือตัวอสุจิ และ

ตัวอ่อน การติดเชื้อหรือกระบวนการอักเสบของระบบสืบพันธุ์ (Lopez – Gatius et al., 1996) ความไม่สมดุล

ของฮอร์โมน การขาดสารอาหาร (Butler, 2000) ความเครียดจากปัจจัยต่าง ๆ (Armstrong, 1994; ศิริวัฒน์ 

และคณะ 2544) และสาเหตุอ่ืน ๆ ที่มีผลท าให้ตัวอ่อนตาย หรือเกิดการแท้งขึ้น (Maurer and 

Echternkamp, 1985) 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเลี้ยงโคนมมีต้นทุนสูง คือ แม่โคหลังคลอดไมแสดงอาการเป็นสัด หรือเป็นสัด

หลังคลอดช้ากว่า 3 เดือน การที่แม่โคสูญเสียคะแนนร่างกาย เนื่องจากกินอาหารน้อยลง ป่วยหลังคลอดหรือ

ให้ผลผลิตน้ านมสูงในช่วง 2 เดือนหลังคลอด ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้แม่โคไม่เป็นสัดหลังคลอดได การเป็นสัด

และตกไขหลังคลอดจะช้าเมื่อต่อมใต้สมองหลั่งลูทีไนซิ่งฮอร์โมน(Luteinizing Hormone,LH)น้อยลง ซึ่ง

อาจจะเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม สภาพร่างกาย โภชนาการ หรือการให้น้ านมมาก ซึ่งท าให้คะแนนร่างกายต่ า

ได (Rhodes, 2003) มีรายงานการเหนี่ยวน าการเป็นสัดด้วยโปรเจสเตอโรน (Progesterone) แบบสอดช่อง

คลอด แล้วผสมเทยีมท าให้โอกาสผสมติดมากข้ึน (Xu and Buston, 1999) และเพ่ิมโอกาสผสมติดภายใน 60 

วันหลังคลอด  (Chebel et al., 2006)  นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้โปรเจสเตอโรนแบบสอดช่องคลอดท าให้แม่

โคแสดงอาการเป็นสัดก่อนทีแ่ม่โคจะมีปัญหาไมแสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด (Wash et al., 2007)  
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การให้โกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่งฮอร์โมน (Gonadotropin releasing hormone, GnRH) พร้อมกับการ

ผสมเทียม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการผสมเทียม และกระตุ้นการเกิดลูทีไน

เซชั่น (Luteinization) สามารถเพ่ิมอัตราการผสมติดขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ท าการฉีดฮอร์โมน 

(Stevenson et al., 1990) นอกจากนี้การให้ GnRH หลังการผสมเทียมด้วยจุดประสงค์เพ่ือลดการสูญเสีย

ของตัวอ่อน และเพ่ิมอัตราการผสมติด ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากในโคนมมีการเจริญของกระเปาะไข่ 

(follicular dynamic) เป็น 2 หรือ 3 follicular wave (Webb et al., 1992) 

จังหวัดขอนแก่น มีการลี้ยงโคนม 7 อ าเภอ และยังพบแนวโน้มการผลิตโคนม มีแนวโน้มสูงขึ้น โดย
พบว่าแนวโน้มการผลิตโคนม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ,2560 และ2561 มีจ านวนโคนม 24,035 ตัว 27,098 ตัว
และ27,526 ตัวและปริมาณน้ านมต่อปีคิดเป็น 49,331 ตัน 54,172 ตัน 62,644 ตัน ตามล าดับ (ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตร,2561) จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโคนม ของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุ
สัตว์ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562 พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นพบโคนมที่มีปัญหาระบบสืบพันธุ์ 
322 ตัว โดยเป็นโคท่ีต้องผสมซ้ า 116 ตัว และโคที่ไม่แสดงอาการเป็นสัด 206 ตัว ซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพการ
ผลิตของฟาร์มโคนม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง  

แม่โคนมที่ไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด 60-120 วัน จ านวน 80 ตัว มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย(BCS) ประมาณ 2.5-3.5 อยู่ระหว่างรีดนม และมีการเลี้ยงดูที่ใกล้เคียงกัน

การเป็นสัด หมายถึง การที่สัตว์ยอมรับการผสมพันธุ์ อาการของการเป็นสัดของโค จะแสดงออกหลาย ๆ อย่าง 

ได้แก่ โคจะร้องบ่อยๆ กระวนกระวาย สนใจผู้เลี้ยง สนใจโคตัวอ่ืน เลียและดมตัวอ่ืน อวัยวะเพศบวมแดง มี

เมือกใสไหลออกจากช่องคลอด โคท่ีก าลังให้นมปริมาณน้ านมจะลดลง โคจะกินอาหารได้ลดลง ไล่ขี่ตัวอ่ืน และ

ยืนนิ่งให้ตัวอ่ืนขี่ (ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 

ปศุสัตว์, 2560) 

วิธีการทดลอง 

แม่โคนมถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างสุ่มกลุ่มละ 40 ตัว เพ่ือรับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดที่แตกต่างกัน 2 

โปรแกรม ดังนี้ 

กลุ่ม 1 กลุ่มควบคุม (CIDR-B®+PGF2alpha) แม่โคได้รับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดด้วยการสอดโปรเจสติน

ชนิดสอดช่องคลอด (controlled internal drug release device; EAZI-BREED CIDR-B®) เป็นเวลา 11 วัน พร้อมกับ



   5 

 

ฉีดฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่า (PGF2alpha) ขนาด 500 ไมโครกรัม เข้ากล้ามเนื้อ และท าการผสมเทียม ณ 

ชั่วโมงท่ี 48 และ 72 หลังถอดฮอร์โมน 

กลุ่ม 2 กลุ่มทดลอง (CIDR-B®+PGF2alpha+GnRH) แม่โคได้รับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดด้วยการสอด      

โปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอด (controlled internal drug release device; EAZI-BREED CIDR-B®) เป็นเวลา 11 วัน 

พร้อมกับฉีดฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟ่า (PGF2alpha) ขนาด 500 ไมโครกรัม เข้ากล้ามเนื้อ และท าการ

ผสมเทียม ณ ชั่วโมงที่ 48 หลังถอดฮอร์โมน พร้อมกับฉีดโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมน (GnRH) ยี่ห้อ Receptal® 

ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ และท าการผสมเทียมอีกครั้งที่ชั่วโมง 72 หลังถอดฮอร์โมน 

 

        กลุ่มท่ี 1: กลุ่มควบคุม 

 

 

 

 

 

 

        กลุ่มท่ี 2: กลุ่มทดลอง 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 1: แสดงโปรแกรมการเหนี่ยวน าการเป็นสัดกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

การประเมินการตั้งท้อง  

หลังจากที่ท าการผสมเทียมไปแล้ว 60 วัน ตรวจการตั้งท้อง ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (imago, 

France) ทีค่วามถี่ 7.5 MHz บันทึกข้อมูลและค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์อัตราการตั้งท้อง 

 

วันท่ี 0 วันท่ี 11 

ถอด CIDR-B®

และฉีด PGF2α  

ชม.ที่ 48 และ 72 หลังถอด CIDR-B® 

ผสมเทียม    

60 วันหลังผสมเทียม 

ตรวจการตั้งท้องด้วย

เครื่อง ultrasound  

สอด CIDR-B® 

วันท่ี 11 

ถอด CIDR-B®

และฉีด PGF2α  

ชม.ที ่48 และ 72 หลังถอด CIDR-B® 

ผสมเทียม   และฉดี GnRH                            

(ฉีด GnRH เฉพาะ ชม.ที่ 48 หลังถอด CIDR-B®) 

60 วันหลังผสมเทียม 

ตรวจการตั้งท้องด้วย

เครื่อง ultrasound  

วันท่ี 0 

สอด CIDR-B® 
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การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกน ามาค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( IBM SPSS version 23) โดยจะใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติแบบไควสแควร์ (chi-x2) เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการตั้งท้อง (pregnancy rate) ของแต่
ละโปรแกรมการเหนี่ยวน าการเป็นสัด   
 

ผลการทดลอง 
 
อัตราการตั้งท้องหลังจากเหนี่ยวน าการเป็นสัดและผสมเทียมแบบก าหนดเวลา  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องของแม่โคนม หลังจากได้รับการเสริมฮอร์โมน GnRH และกลุ่มที่

ไม่ได้รับการเสริมฮอร์โมน GnRH พบว่ากลุ่มที่ได้รับการเสริม GnRH มีแม่โคนมที่ตั้งท้อง จ านวน 25 ตัวจาก

ทั้งหมด 40 ตัว โดยคิดอัตราการตั้งท้องเป็น  62.5% ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับ GnRH มีแม่โคนมที่ตั้งท้อง จ านวน 

21 ตัวจากทั้งหมด 40 ตัว โดยคิดเป็นอัตราการตั้งท้อง 52.5% เห็นได้ว่ากลุ่มแม่โคนมที่ได้รับการเสริม GnRH 

กับกลุ่มท่ีไมไ่ด้รับการเสริม GnRH มีอัตราการตั้งท้องไม่แตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละการตั้งท้องในแม่โคนมในกลุ่มทดลองหลังจากได้รับการเสริมฮอร์โมน 

GnRH เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมฮอร์โมน GnRH  

 

 

กลุ่มแม่โคนม 

ผลตรวจการตั้งท้อง 

ตัว (%) รวม (ตัว) 

ท้อง ไม่ท้อง 

กลุ่มควบคุม 21 (52.5%) 19 (47.5%)       40 

กลุ่มทดลอง 25 (62.5%) 15 (37.5%)       40 

 P>0.05   
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วิจารณ์ผลการทดลอง 

อัตราการตั้งท้องในการศึกษาครั้งนี้ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็น 52.5% (21/40) และ 

62.5% (25/40) ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) การฉีดฮอร์โมน GnRH ในแม่

โคนมกลุ่มทดลองพร้อมกับการผสมเทียมที่ชั่วโมงที่ 48 หลังการถอด CIDR-B® และฉีด PGF2α นั้น  เป็นการ

กระตุ้นให้ เกิดการตกไข่ในช่วงเวลาที่ เหมาะสมกับการผสมเทียม และกระตุ้นการเกิดลูทีไนเซชั่น 

(Luteinization) การให้ GnRH จะเพ่ิมระดับของ LH และ FSH ในกระแสเลือดภายใน 2-4 ชม. (Stevenson 

et al., 2008) ซึ่ง LH และFSH จะช่วยให้กระตุ้นการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไข่ได้ดีขึ้น น าไปสู่การแสดง

พฤติกรรมการเป็นสัดและเกิดการตกไข่ตามมาโดย Stevenson และคณะ 1990 พบว่า สามารถเพ่ิมอัตราการ

ผสมติดขึ้น 18% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ท าการฉีดฮอร์โมน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mee et al. 

(1990) และ Morgan and Lean (1993) สุรจิตร และคณะ (2531) และวิษณุ และนิวัฒน์ (2544) นอกจากนี้ 

Aiumlamai et al. (2009) ได้ท าการศึกษาผลการใช้ ฮอร์โมน GnRH พร้อมกับการผสมเทียมในโครีดนม 

พบว่ากลุ่มที่ท าการเสริมฮอร์โมน GnRH พร้อมการผสมเทียมมีอัตราการตั้งท้องสูงกว่ากลุ่มควบคุม (78.0% 

และ 48.8% ตามล าดับ) ในขณะที่ นิวัฒน์ และวิษณุ (2545) และ เจษฎา และพิพรรธพงศ์ (2547) ได้รายงาน

การศึกษาด้วยวิธีเดียวกันนี้ในแม่โคนมที่มีปัญหาผสมซ้ ามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป แต่ไม่มีความผิดปกติอ่ืนของ

ระบบสืบพันธุ์ และพบว่ากลุ่มที่ได้รับการฉีดฮอร์โมนมีอัตราการผสมติดที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญ และในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 2 ครั้ง คือผสมเทียมหลังจากถอด 

CIDR-B® และ ฉีด PGF2α ที่ชั่วโมงท่ี 48 และชั่วโมงที่ 72 ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งอัตราการตั้งท้อง

ของแม่โคนมท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้น อาจเกิดจากการผสมเทียมสองครั้งดังกล่าว

ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสการตั้งท้องส าหรับแม่โคที่มีการตกไข่ช้า หรือแม่โคที่ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน GnRH ซี่งการ

ตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมน GnRH แตกต่างกันไปขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของโค (โคเนื้อ, โคนม) ล าดับ

การคลอดลูก และวิธีการเหนี่ยวน าให้เกิดการเป็นสัด เป็นต้น (Peters, 2005)   

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม่โคนมสามารถท าให้ตั้งท้องได้ในอัตราที่ดีดังการศึกษาต่าง ๆ 

ที่กล่าวมาข้างต้น โดยใช้วิธีผสมเทียมแบบก าหนดเวลา และเมื่อมีการเสริมฮอร์โมน GnRH มีแนวโน้มในการ

ช่วยแก้ปัญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเทียมและเพ่ิมอัตราการผสมติดในแม่โคนมที่มีปัญหาระบบ

สืบพันธุ์ได้ โดยในกลุ่มควบคุมมีต้นทุนค่าฮอร์โมนอยู่ที่ 637 บาทต่อตัว (CIDR-B® และ PGF2α) มีอัตราการตั้ง

ท้อง 52.5% และกลุ่มทดลองมีต้นทุนค่าฮอร์โมนอยู่ที่ 899.50 บาทต่อตัว (CIDR-B®, PGF2α และ GnRH)    

มีอัตราการตั้งท้อง 62.5% ซ่ึงสามารถน าโปรแกรมการเหนี่ยวน าการเป็นสัดทั้งสองกลุ่มนี้ไปใช้ตามความ

ต้องการและความเหมาะสมของเกษตรกรได้ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ 
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ทั้งขนาดและจ านวนของคอร์ปัสลูเทียมภายหลังได้รับฮอร์โมน GnRH และระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งควรจะต้องมีการศึกษาต่อไปและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์แม่โคนมในฟาร์มของเกษตรกร เพ่ิมอัตราการตั้งท้อง และ

ลดวันท้องว่างได ้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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