ผลของการเสริมกวาวเครือขาวในอาหารร่วมกับ PMSG และ HCG ต่ออัตราการเป็นสัด
และอัตราการผสมติดในแพะสาวพันธุ์พื้นเมืองไทย
Effects of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) in diets combination with
PMSG and HCG on rate of estrus and conception in Thai native
nulliparous female goat.
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บทคัดย่อ
แพะสาวพันธุ์พื้นเมืองไทย อายุ 4-6 เดือนน้ำหนักเฉลี่ย 10-12 กิโลกรัม จำนวน 24 ตัว แบ่งเป็น
3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 และ 3 ให้กวาวเครือขาว 15 และ 30 กรัม/ตัว/วัน นาน 15 วัน
ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) ขนาด 400 IU และ Human Chorionic
Gonadotropin (HCG) 200 IU ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ผลการทดลองพบว่า แพะกลุ่มที่ 2 และ 3
มีอัตราการเป็นสัดเท่ากับ 75 และ 75% ตามลำดับ สูงกว่ากลุ่มควบคุม (25%) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P<0.05) และพบการเป็นสัดของแพะกลุ่มที่ 3 ในวันที่ 1 ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 พบในวันที่ 2 และ 5 ตามลำดับ
หลังสิ้นสุดการเหนี่ยวนำการเป็นสัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ระยะเวลาการเป็นสัดของแพะ
กลุ่มที่ 3 นานกว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มควบคุม (78±34.00, 38±4.00 และ36±12.00 ชั่วโมง ตามลำดับ) แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการผสมติดของแพะกลุ่มที่ 3 สูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 3 (83.33,
50.00 และ 33.00 % ตามลำดับ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการกลับสัดหลังผสมของแพะ
กลุ่มที่ 2 ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 3 (16.66, 50.00 และ 66.00% ตามลำดับ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<0.05) อัตราการคลอดลูกแฝดของแพะกลุ่มที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่สูงกว่ากลุ่มควบคุม
(P<0.05) (80.00, 50.00 และ 0.00% ตามลำดับ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากการทดลอง
พบว่าแพะที่ได้รับกวาวเครือขาว 15 กรัม/ตัว/วัน มีอัตราการเป็นสัด วันที่พบการเป็นสัดหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
การเหนี่ยวนำ ระยะเวลาของการเป็นสัด อัตราการผสมติด และอัตราการคลอดลูกแฝด มีแนวโน้มดีที่สุด
คำสำคัญ : กวาวเครือขาว อัตราการเป็นสัด อัตราการผสมติด แพะพันธุ์พื้นเมืองไทย
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ABTRACT
Twenty-four Thai native nulliparous female goats, 4-6 mounts old with average
body weight 10-12 Kg, were equally allocated to 3 groups (8 does/group), The does were receiving
3 different treatment of white kwao kreu (Pueraria mirifica; PM) at 0, 15, 30 g/head/day and
inject Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) 400 IU and Human Chorionic Gonadotropin
(HCG) 200 IU in estrus synchronization program. The result showed that goats in group 2
and 3 were rate of estrus (75 and 75%, respectively) higher (P<0.05) than control group, (25%).
The goats in group 3 showed the day of estrus has one day faster (P<0.05) than group 2 and
1 (on day 2 and 5, respectively) and the duration of estrus of goats in group 3 were long time
(P<0.05) than group 2 and 3 (78, 38 and 36 hrs, respectively). Rate of conspectus of goats in
group 2 (83.33%), were higher (P<0.05) than group 1 and group 3 (50.00 and 33.00%, respec
tively). The goats in group 2 were rate of return to estrus (16.66%) lower (P<0.05) than group 1
and group 3 (50.00 and 66.00%, respectively). Rate of twin parturition of goats in group 2 and
3 were not significant difference (P>0.05), but both groups had twin parturition better (P<0.05)
than group 1 groups (80.00, 50.00 and 0.00%, respectively). In conclusion, the utilization of
PM 15 g/head/day in diet and inject PMSG 400 IU and HCG 200 IU in estrus synchronization
program increase reproductive performance and rate of twin parturition of Thai native goat.
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บทนำ
อาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
แพะที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในพื้นที่ 65 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นแพะพื้นเมืองไทย (กรมปศุสัตว์,2550) เนื่องจากเลี้ยง
ง่าย ใช้ระยะเวลาเลี้ยงลูกสั้น และมักให้ลูกแฝด แต่ปัญหาที่เกษตรกรพบคือ แพะพื้นเมืองมีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำ
อัตราการตายแรกคลอดสูง จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ hexoestrol
และ diethyl stibestrol ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน estrogen กระตุ้นความสมบรูณ์พันธุ์ การเจริญพัฒนาของ
รังไข่รวมทั้งเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ให้เพิ่มสูงขึ้น (สุวิทย์ อโนทัยสินทวี, 2550) แต่ฮอร์โมนสังเคราะห์ ดังกล่าว
มีราคาสูง และใช้แล้วเห็นผลไม่ชัดเจน จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจ
เมื่อมีการค้นพบสาร miroestrol ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน estrogen ในกวาวเครือขาว (Pueraria milifica)
สามารถกระตุ้นการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมีย ได้เช่นเดียวกันกับฮอร์โมน estrogen ที่สังเคราะห์

ขึ้นในร่างกาย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) มีรายงานการทดลองการให้กวาวเครือขาวในหนู
แรทที่ทำการตัดรังไข่ที่ระดับ 10, 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ทำให้ระดับ Luteinizing hormone
(LH) และ Follicle stimulation hormone (FSH) เพิ่มขึ้น แต่เมื่อให้กวาวเครือขาวที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัม/
น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน จะมีผลทำให้ระดับฮอร์โมน LH และ FSH ลดลง (Suchinda et. al., 2004) และ
Sukanya et. al., (2007) รายงานว่าหนูไมซ์ที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 10 และ 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว
1 กิโลกรัม/วัน มีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์และการตั้งท้องสูงขึ้นถึง 66.67 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ฮอร์โมนสังเคราะห์ diesthylstilbestol (DES) ขนาด 200 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว
1 กิโลกรัม/วัน แต่เมื่อให้กวาวเครือขาวที่ระดับ 1000 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน มีผลทำให้ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการตั้งท้องลดลง Hataitip. et. al. (2006b) รายงานว่า ลิงหางยาวเพศเมียที่ได้รับ
กวาวเครือขาวที่ระดับ 10 และ 100 มิลลิกรัม/วัน มีรอบประจำเดือนยาวขึ้น แต่เมื่อได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ
1,000 มิลลิกรัม/วัน ประจำเดือนจะขาดหายไปตลอดการทดลอง สุรพล ชลดำรงสกุลและคณะ (2550)
รายงานว่า แพะนมที่ได้รับกวาวเครือขาวในอาหารที่ระดับ 25 และ 30 กรัม/ตัว/วัน มีสัดส่วนการเป็นสัดในรอบ
108 วันของการทดลองก่อนการผสมพันธุ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ในกลุ่มที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 30
กรัม/ตัว/วัน จะมีอาการเป็นสัดตลอดเวลา อย่างไรก็ตามแพะนมในกลุ่มที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 25 และ
30 กรัม/ตัว/วัน มีผลผลิตน้ำนมสูงกว่ากลุ่มควบคุม จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กวาวเครือขาวจึงน่าที่จะสามารถ
นำมาพัฒนาเป็นฮอร์โมนที่ใช้เพิ่มความสมบรูณ์พันธุ์ และกระตุ้นการเจริญพัฒนาของรังไข่รวมทั้งการเหนี่ยวนำให้
เกิดการตกไข่ในแพะพันธุ์พื้นเมืองได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กวาวเครือขาว
ร่วมกับฮอร์โมน Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) และ Human Chorionic Gonadotropin
(HCG) ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ต่ออัตราการเป็นสัดและอัตราการผสมติดในแพะสาวพันธุ์พื้นเมือง
ไทย เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
สัตว์ทดลอง
ใช้แพะสาวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพศเมียอายุ 4-6 เดือนน้ำหนักเฉลี่ย 10-12 กิโลกรัม จำนวน 24 ตัว
เลี้ยงในคอกขังเดี่ยวขนาดพื้นที่ 1x1.5 ตารางเมตร/ตัว แพะทุกตัวได้รับอาหารข้นที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่ากับ 18
เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 300 กรัม/ตัว/วัน ให้น้ำสะอาดตลอดเวลาและให้หญ้าซิกแนลเลื้อยสดเต็มที่
กวาวเครือขาว
ใช้ผงกวาวเครือขาวที่ผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิ 65 ๐C ตามวิธีของ สุระชัย แก้วบุญเรือง
และคณะ (2550) แล้วทำการบดเป็นผงให้ละเอียดและเก็บไว้ในที่เก็บที่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพได้ แล้วทำ
การวิเคราะห์

สารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน estrogen ด้วย วิธี Radioimmunoassay (RIA 125I-labelled radioligands)
ตามวิธีของ Taya. et. al. (1985)
ฮอร์โมนสังเคราะห์
1. Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) สร้างจากเซลล์มดลูกของแม่ม้า
ที่ตั้งท้องระหว่าง 45-120 วันทำหน้าที่คล้าย Follicle stimulation hormone (FSH) กระตุ้นรังไข่ให้มีการ
เจริญของกระเปาะไข่ (Hafez, 2000)
2. Human Chorionic Gonadotropin (HCG) สร้างจากเซลล์มดลูกของคนที่ตั้งท้อง
ทำหน้าที่คล้าย Luteinizing hormone (LH) กระตุ้นให้เกิดการตกไข่และการคลอดลูก (Hafez, 2000)
การวางแผนการทดลองและวิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomize Design; CRD) แบ่งสัตว์
ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม
แพะได้รับอาหารข้นที่ไม่เสริมกวาวเครือขาวและเหนี่ยวนำการเป็นสัดตามโปรแกรมดังนี้
1. ฉีด Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) ขนาด 400 IU เข้าใต้ผิวหนัง ในวันที่ 4
ของการทดลองหลังจากที่แพะได้รับอาหารข้นมาแล้ว 3 วัน เร่งการพัฒนาของรังไข่และการสร้างไข่
2. ฉีด PMSG ขนาด 400 IU พร้อมกับ HCG ขนาด 200 IU เข้าใต้ผิวหนัง
ในวันที่16 ของการทดลองกระตุ้นให้เกิดการตกไข่
PMSG 400 IU

PMSG 400 IU+ HCG 200 IU

ตรวจเช็คการเป็นสัด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6
แพะได้รบั อาหารข้นทีไ่ ม่เสริมกวาวเครือขาว

กลุ่มที่ 2 ให้กวาวเครือขาวในอาหารข้น 15 กรัม/ตัว/วัน
แพะได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นในอัตรา 15 กรัม/ตัว/วันเป็นระยะเวลา 15 วัน
และเหนี่ยวนำการเป็นสัดตามโปรแกรมดังนี้
1. ฉีดฮอร์โมน PMSG เข้าใต้ผิวหนังวันที่ 4 ของการทดลอง หลังจากที่แพะได้รับกวาวเครือขาว
จากอาหารข้นในอัตรา 15 กรัม/ตัว/วัน มาแล้ว 3 วัน เร่งการพัฒนาของรังไข่และการสร้างไข่
2. ฉีด PMSG ขนาด 400 IU พร้อมกับ HCG ขนาด 200 IU เข้าใต้ผิวหนังในวันที่ 16 ของการ
ทดลอง กระตุ้นให้เกิดการตกไข่

PMSG 400 IU

PMSG 400 IU+ HCG 200 IU ตรวจเช็คการเป็นสัด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6
แพะได้รบั กวาวเครือขาวจากอาหารข้น 15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วัน

กลุ่มที่ 3 ให้กวาวเครือขาวในอาหารข้น 30 กรัม/ตัว/วัน
แพะได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นในอัตรา 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วัน และ
เหนี่ยวนำการเป็นสัดตามโปรแกรมดังนี้
1. ฉีดฮอร์โมน Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) เข้าใต้ผิวหนังวันที่ 4 ของการ
ทดลอง หลังจากที่แพะได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นในอัตรา 30 กรัม/ตัว/วัน มาแล้ว 3 วัน เร่งการพัฒนา
ของรังไข่และการสร้างไข่
2. ฉีด PMSG ขนาด 400 IU พร้อมกับ HCG ขนาด 200 IU ในวันที 15 ของการทดลอง กระตุ้นให้
เกิดการตกไข่
PMSG 400 IU

PMSG 400 IU+ HCG 200 IU ตรวจเช็คการเป็นสัด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6
แพะได้รบั กวาวเครือขาวจากอาหารข้น 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วัน

การเก็บข้อมูล
ทำการทดลอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โดยมีการเก็บข้อมูลดังนี้ตรวจการเป็นสัดของแพะทุกกลุ่มโดยใช้แพะเพศผู้ตอน แพะเพศเมียตัวใดเป็นสัดที่แพะ
เพศผู้ตอนขึ้นผสมจะนับชั่วโมงเริ่มต้นเพื่อทำการผสม ผสมจริงโดยใช้พ่อพันธุ์พื้นเมืองเพศผู้อายุ 18 เดือน หลัง
จากการผสมจริงไปแล้ว 45 วันตรวจการตั้งท้อง ด้วยเครื่องตรวจการตั้งท้องแพะ ultra sound (RENCO
PREG I ALERT) ทั้ง 3 กลุ่ม ตรวจการกลับสัดหลังการผสมโดยใช้แพะเพศผู้ตอนตรวจการกลับสัดของแพะ
ทุกตัวที่ได้รับการผสมแล้ว

การวิเคราะห์ทางสถิติ

นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแบบของ CRD
design ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan new multiple rang
test (DMRT) (Stell and Torries, 1980)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของการใช้กวาวเครือขาวร่วมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำ
การเป็นสัด ต่ออัตราการเป็นสัดและระยะเวลาการเป็นสัดในแพะสาวพื้นเมืองไทย (ตารางที่ 1) พบว่าแพะในกลุ่มที่
2 และ 3 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ 15 และ 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันร่วมกับการ
ฉีดฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดมีอัตราการเป็นสัดเท่ากันคือ 75 เปอร์เซ็นต์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มควบคุมมีอัตราการเป็นสัดเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ สุรพล ชลดำรงกุล และคณะ (2550) ที่พบว่าแพะนมพันธุ์ซาเนนที่ได้รับ
กวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ 20 และ 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 108 วัน มีอัตราการเป็นสัดเท่ากับ 62.5
และ 87.5 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีอัตราการเป็นสัด 50 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญในทาง
สถิติ (P<0.05) และแพะในกลุ่มที่ได้รับกวาวเครือขาวสองกลุ่มมีอัตราการเป็นสัดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอาจมีผล
อันเนื่องมาจากการออกฤทธิ์ของสาร miroestrol และ deoxymiroestrol ที่เป็นสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน
estrogen ในกวาวเครือขาว (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) ไปออกฤทธิ์กระตุ้นการพัฒนาระบบ
สืบพันธุ์โดยมีผลไปพัฒนามดลูกเพื่อรองรับการสืบพันธุ์ และอาจเกิดจากฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวที่ได้รับเข้าไป
จาก ภายนอกร่างกายจะไปออกฤทธิ์ร่วมกับการทำงานของฮอร์โมน PMSG ที่ทำการฉีดในวันที่ 4 ของ โปรแกรม
การเหนีย่ วนำการเป็นสัด ทีท่ ำหน้าทีค่ ล้ายฮอร์โมน Follicle Stimulating hormone (FSH) กระตุน้ รังไข่ให้มกี าร
เจริญของกระเปาะไข่ เร่งการเจริญเติบโตของ follicle (Hafez, 2,000) และยิ่งไปกว่านั้น ฮอร์โมน estrogen จาก
กวาวเครือขาวที่แพะได้รับเข้าไปจะมีผลต่อการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน Luteinizing hormone (LH) ส่งผล
ทำให้สตั ว์มกี ารหลัง่ LH เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ฮอร์โมนดังกล่าวจะมีฤทธิไ์ ปกระตุน้ ให้เกิดการตกไข่รว่ มกับฮอร์โมน estrogen
ที่ได้รับจากกวาวเครือขาวจึงมีผลทำให้เกิดการตกไข่เพิ่มขึ้น (Hataitip et. al., 2005) ซึ่งมีรายงานในหนูที่ได้รับ
กวาวเครือขาวที่ระดับไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้สัตว์ทดลอง
มีน้ำหนักมดลูกเพิ่มสูงขึ้น (Suchinda. et. al. 2006) และยังมีรายงานว่า miroestrol มีผลในการกระตุ้นการ
พัฒนาของเต้านมทำให้เต้านมใหญ่ขึ้น มีผลต่อการขยายตัวของอวัยวะเพศในลิงหางยาวเพศเมียที่ได้รับกวาวเครือ
ขาวที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 60 วัน (Hataitip. et. al. 2006a) สอดคล้องกับรายงานของ
Jittima.et. al. (2007) ที่พบว่า ในหนูที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวเป็น
ระยะเวลา 24 สัปดาห์มอี วัยวะเพศทีข่ ยายใหญ่ขน้ึ และผิวหนังเต่งตึงขึน้ นอกจากนีห้ นูทไ่ี ด้รบั กวาวเครือขาวทีร่ ะดับ

100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีการพัฒนาของรังไข่ทำให้ไข่มกี ารเจริญเติบโต
พร้อมทีจ่ ะตกไข่รองรับการผสมพันธุ์ (Sukanya. et. al., 2006) เมื่อพิจารณาวันที่พบการเป็นสัดพบว่าแพะใน
กลุ่มที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 15 และ 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันรวมกับการฉีดใช้ฮอร์โมน PMSG
และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดสามารถตรวจพบการเป็นสัดได้ในวันที่ 2 และวันที่ 1 โดยเป็น
สัดเร็วกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทีพ่ บการเป็นสัดได้ในวันที่ 5 หลังจากฉีดฮอร์โมนทัง้ สอง
ชนิด ในวันที่ 16 ของโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากอิทธิพลของกวาวเครือขาวที่สัตว์
ได้รับเข้าไปจะออกฤทธิ์เสริมกันกับฮอร์โมน PMSG 400 IU+ HCG 200 IU ที่ฉีดในวันที่ 16 ของโปรแกรมการ
เหนี่ยวนำการเป็นสัด (Sarah and Andrea., 2007) เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่เนื่องจากฮอร์โมน estrogen
ที่แพะได้รับเข้าไปจากภายนอกร่างกายนั้นจะคงอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาจึงไปกระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมน
LH อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีฮอร์โมนในประมาณที่มากกว่าปกติที่ร่างกายผลิตขึ้นไปกระตุ้นส่งผลให้การ
ตกไข่และการเป็นสัดเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ส่วนเรื่องระยะของการเป็นสัดนั้นพบว่าแพะในกลุ่มที่ 3 ที่ได้รับกวาวเครือ
ขาวที่ระดับ 30 กรัม/ตัว/วันร่วมกับการใช้ฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
เป็นระยะเวลา 15 วัน จะเกิดการเป็นสัดนานกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ได้รับกวาวเครือขาว 15 กรัม/ตัว/วัน และกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (78±34.00, 38±4.00 และ 36±12.00 ชั่วโมง ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม
ตามธรรมชาติของแพะนั้นจะมีวงรอบการเป็นสัดเฉลี่ยประมาณ 21 วัน และมีระยะเวลาของการเป็นสัดเพียง 30- 40
ชั่วโมงเท่านั้น (Bearden and John, 2000) ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ สุรพลและคณะ (2550) ที่พบว่า
แพะนมที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 35 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 108 วัน จะมีอาการการเป็นสัดนานกว่า
24 ชั่วโมง และพบการเป็นสัดซ้ำภายใน 74 ชั่วโมงถึง 37.5 เปอร์เซ็นต์ และยังสอดคล้องกับ Hataitip et. al. (2004a)
ที่รายงานว่า ในลิงที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัม/วัน จะมีระยะเวลาของการเป็นสัดยาวนานขึ้นและ
มีการกลับมาเป็นสัดซ้ำหลังจากหมดการเป็นสัดไปแล้ว 2 ถึง 3 วัน Hataitip et. al. (2005) ได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่า
ในลิงที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 10 และ100 มิลลิกรัม/วัน จะมีวงรอบการเป็นสัดยาวขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นการ
เสริมกวาวเครือขาวขึน้ อยูก่ บั ปริมาณทีเ่ หมาะสมด้วยซึ่งหากได้รบั มากเกินไปอาจเกิดสภาวะทีเ่ ป็นสัดตลอดเวลาได้

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเป็นสัดและระยะเวลาของการเป็นสัดของแพะสาวพื้นเมืองไทยที่ได้รับกวาวเครือขาวรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG
ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
จำนวนแพะ (ตัว)
จำนวนแพะ
วันที่พบการเป็นสัด
ระยะเวลา
อัตราการเป็นสัด (%)
ที่เป็นสัด (ตัว) หลังจากฉีดฮอร์โมน PMSG+ HCG (วัน)
ของการเป็นสัด (ชั่วโมง)
กลุ่มที่ 1
2
กลุ่มที่ 2
3
กลุ่มที่ 3

8
8
8

1

2 (2/8)
6 (6/8)
6 (6/8)

5.00±1.5a
2.00±1.0b
1.00±0.5b

36±12.00 a
38±4.00a
78±34.00 b

25.00a
75.00b
75.00b

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม,2กลุ่มที่ 2 แพะได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ 15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันร่วมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG
ในโปรแกรมการเหนีย่ วนำการเป็นสัด,3กลุม่ ที่3แพะได้รบั กวาวเครือขาวจากอาหารข้นทีร่ ะดับ30กรัม/ตัว/วันเป็นระยะเวลา15วันร่วมกับฮอร์โมนPMSGและHCG
ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการผสมติดและอัตราการกลับสัดหลังผสมของแพะสาวพื้นเมืองไทยที่ได้รับกวาวเครือขาวรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ใน
โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
แพะทีได้รับการผสม (ตัว) จำนวนแพะที่ผสมติด (ตัว) อัตราการผสมติด (%) อัตราการกลับสัดหลังผสม (%) อัตราการคลอดลูกแฝด(%)
1
กลุ่มที่ 1
2
1 (1/2)
50.00 a
50.00 a (1/2)
0 a (0/1)
2
กลุ่มที่ 2
6
5 (5/6)
83.33 b
16.66 b (1/6)
80 b (4/5)
3
กลุ่มที่ 3
6
2 (2/6)
33.00 c
66.00 c (4/6)
50 c (1/2)
a,b,c
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)
1
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม,2กลุ่มที่ 2 แพะได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ 15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันร่วมกับฮอร์โมน PMSG
และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด,3กลุ่มที่ 3 แพะได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา
15 วันร่วมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
a,b
1

ผลของการใช้กวาวเครือขาวร่วมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ต่ออัตรา
การผสมติด และอัตราการกลับสัดหลังผสม และอัตราการคลอดลูกแฝด (ตารางที่ 2) พบว่าในเรื่อง อัตราการ
ผสมติดแพะกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ 15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วัน ร่วมกับ
ฮอร์โมน PMSG และ HCG มีอัตราการผสมติดสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P<0.05) (83.33, 50.00 และ 33.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับ Sukanya
et. al. (2006) ที่รายงานว่า ในหนูเพศเมียที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์และการตั้งท้องได้ถึง 66.67% และสอดคล้องกับ Lyche et. al. (2004)
ที่รายงานว่า แพะสาวเพศเมียที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 98 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา
2 เดือน มีอัตราการผสมติดสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการที่แพะกลุ่มที่ 2 มีอัตราการผสมติดสูงกว่ากลุ่มอื่นอาจ
เนื่องจากสาร miroestrol ในกวาวเครือขาวที่เป็นสารที่ออกฤทธิ์สำคัญคล้ายฮอร์โมน estrogen ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ในเพศหญิง ที่ออกฤทธิ์ในการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ มีผลไปพัฒนามดลูกเพื่อรองรับการสืบพันธุ์ นอกจากนี้
การให้สารทีอ่ อกฤทธิค์ ล้ายฮอร์โมน estrogen ของกวาวเครือขาวจากภายนอกเข้าสูร่ า่ งกายซึง่ สารดังกล่าวจะไปออก
ฤทธิ์ร่วมกับการทำงานของฮอร์โมน PMSG ที่ทำการฉีดในวันที่ 4 ของโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดซึ่ง เป็น
ฮอร์โมนทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมน FSH กระตุ้นรังไข่ให้มีการเจริญของกระเปาะไข่ เร่งกระเจริญเติบโตของ follicle
(Hafez, 2000) ฮอร์โมน estrogen จากกวาวเครือขาวที่แพะได้รับเข้าไปจะไปมีผลต่อการกระตุ้นการหลั่ง ฮอร์โมน
LH ส่งผลทำให้สัตว์มีการหลั่ง LH เพิ่มสูงขึ้นซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะมีฤทธิ์ไปกระตุ้นให้เกิดการตกไข่รวมกับ
ฮอร์โมน estrogen ที่ได้รับจากกวาวเครือขาวจึง ไปมีผลทำให้เกิดการตกไข่เพิ่มขึ้น (Sukanya. et. al., 2006)
ส่งผลทำให้อัตราการผสมติดเพิ่มตามมาด้วย นอกจากนี้แล้วอาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก สาร miroestrol ที่เป็นสาร
ที่ออกฤทธิ์สำคัญคล้ายฮอร์โมน estrogen ในกวาวเครือขาวมีผลไปกระตุ้นการพัฒนา Secondary sex
characteristics โดยเฉพาะการพัฒนาเต้านมและมดลูกเพื่อรองรับการตั้งท้องและการพัฒนาของโครงสร้างของ
ร่างกายให้เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์เช่นการขยายใหญ่ของอวัยวะเพศ (Hataitip. et. al., 2006a) และมีรายงานว่า
หนูที่ได้รับ กวาวเครือขาวที่ระดับ 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีการ
พัฒนาเต้านมและมดลูกเพื่อรองรับการตั้งท้องและการพัฒนาของโครงสร้างของร่างกายเหมาะสมต่อการสืบพันธุ์
ประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์สูงขึ้นเนื่องจากหนูเกิดการตั้งท้องถึง 100 เปอร์เซ็นต์ (Sukunya. et. al., 2007)
ซึ่งสอดคล้องกับ Jittima. et. al. (2007) ที่รายงานว่าในคนที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/วัน
เป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ จะมีขนาดเต้านมและสะโพกขยายใหญ่ขึ้น และมีรอบเดือนเร็วขึ้น แต่ก็ขึ้นกับขนาดที่
ได้รับและระยะเวลาที่ได้รับด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีรายงานว่าในหนูที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับไม่เกิน 1000
มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 14 วันมีน้ำหนักมดลูกเพิ่มสูงขึ้น (Suchinda. et al., 2006)
นอกจากนั้น Sukanya. et. al.(2006) รายงานว่า กวาวเครือขาวยังมีผลไปกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่ทำให้ไข่มีกา
รเจริญเติบโตพร้อมที่จะตกไข่รองรับการผสมพันธุ์ โดยพบว่า ในหนูที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 100 มิลลิกรัม/
น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ส่งผลให้หนูทดลองมีขนาดรังไข่ใหญ่ขึ้น

เมื่อพิจารณาอัตราการกลับสัดหลังผสมพบว่าแพะกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้น
ที่ระดับ 15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการ
เป็นสัดมีอัตราการกลับสัดหลังผสมต่ำกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 3 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ
30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
(16.66, 50.00 และ 66.00 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ) จากการทดลองเห็นได้ชัดว่าการใช้กวาวเครือขาวรวมที่ระดับ
15 กรัม/ตัว/วัน มีอัตราการกลับสัดต่ำกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากแพะในกลุ่มที่ 3 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหาร
ข้นที่ระดับ 30 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG มีอัตราการผสมติดต่ำแล้ว
ยังมีอัตราการกลับสัดสูงกว่าทุกกลุ่มของการทดลอง อาจมีสาเหตุจากการให้กวาวเครือขาวในระดับที่สูงเกินความ
ต้องการของร่างกายซึ่งส่งผลทำให้การพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ลดลงได้ (Hataitip. et. al., 2005) เนื่องจาก สาร
miroestrol ที่เป็นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน estrogen ของสัตว์เพศเมีย เป็นสารที่สัตว์ได้รับจากภายนอก
ร่างกาย ถ้าสัตว์อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์สัตว์มีฮอร์โมนดังกล่าวในร่างกายสูงอยู่แล้วถ้าได้รับฮอร์โมนจากภาย
นอกเข้าไปเสริมจะทำให้มฮี อร์โมน estrogen ในร่างกายเพิม่ สูงขึน้ เป็นอย่างมากจึงส่งผลทำให้เกิดกระบวนการ
Negative feedback ไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน GnRH ที่มีผลไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน FSH, LH,estrogen
และ progesterone ในกลไก Hypotamic Pituitary Gonad axis (HPG axis) (Hafez, 2,000) ส่งผลทำให้ระบบ
สืบพันธุ์ของสัตว์หยุดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ Lyche et. al. (2004) รายงานว่าในแพะสาวที่ได้
รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 98 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 9 เดือนมีระดับฮอร์โมน LH
ในร่างกายลดลง นอกจากนั้น Hataitip. et. al. (2004b) รายงานว่าลิงเพศเมียที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ
1,000 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 60 วัน มีระดับฮอร์โมน FSH, LH, estrogen และ progesterone
ในร่างกายลดลง สอดคล้องกับ Sukanya. et. al. (2006) ที่รายงานว่า หนูทดลองที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ
1,000 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการ
ตั้งท้องลดลง นอกจากนั้น Hataitip. et. al. (2007) รายงานว่า ลิงที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัม/
วัน เป็นระยะเวลา 90 วัน ประจำเดือนจะขาดหายไป ดังนั้นสัตว์เพศเมียที่ได้รับกวาวเครือขาวที่ระดับสูงเป็นระยะ
เวลานาน มีผลทำให้ระบบสืบพันธุ์หยุดการพัฒนา อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับขนาดของกวาวเครือขาวที่ได้รับ
ในเรื่องการให้ลูกแฝดพบว่าแพะในกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหารข้นที่ระดับ
15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 15 วันรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
มีอัตราการให้ลูกแฝดสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และลูกมีความสมบรูณ์ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งอาจมี
ผลเนื่องมาจากกวาวเครือขาวที่ได้รับเข้าไปจะเป็นการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศผ่าน HPG axis ไปมีผลต่อ
การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ การกระตุ้นการพัฒนา Secondary sex characteristics ทำให้แพะพันธุ์พื้นเมืองไทยที่
มีความสมบรูณ์พันธุ์ต่ำอยู่แล้วเมื่อได้รับกวาวเครือขาวในระดับ ที่เหมาะสมและ ระยะเวลาที่เหมาะสม จึงส่งผลให้
การแสดงจุดเด่นทางพันธุกรรมได้สูงขึ้นเนื่องจากพบรายงานว่าแม่พันธุ์พื้นเมืองมีเปอร์เซ็นต์การให้ลูกแฝดสูงกว่า
แม่พันธุ์ต่างประเทศ โดยมีอัตราการให้ลูกแฝดสูงถึง 46 เปอร์เซ็นต์ (สุวิทย์ อโนทัยสินทวี, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับ

สมเกียรติ สายธนูและ คณะ (2535) ที่รายงานว่า แพะพันธุ์พื้นเมืองไทยมีอัตราการคลอดลูกและการให้ลูก
แฝดสูงถึงร้อยละ 88.3 ดังนั้นจากอิทธิพลของกวาวเครือขาวที่ได้รับที่ระดับ 15 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา
15 วัน ที่มีผลต่อการเพิ่มความสมบรูณ์พันธุ์รวมกับจุดเด่นทางพันธุกรรมของการให้ลูกแฝดของแพะพันธุ์พื้น
เมืองไทยจึงส่งผลให้แพะกลุ่มที่ 2 อัตราการให้ลูกแฝดสูงกว่ากลุ่มอื่น

สรุปผลการทดลอง
ผลของการใช้กวาวเครือขาวรวมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำ
การเป็นสัด ต่ออัตราการเป็นสัด ระยะเวลาที่พบการเป็นสัดหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการเหนี่ยวนำ ระยะเวลาของ
การเป็นสัด อัตราการผสมติด อัตราการกลับสัดหลังผสม และต่ออัตราการคลอดลูกแฝด พบว่าแพะในกลุ่มที่ 2
และกลุ่มที่ 3 พบการเป็นสัดได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุม และแพะกลุ่มที่ 3 มีการเป็นสัดนานกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ที่ 2 อย่างไรก็ตามแพะกลุ่มที่ 2 มีระยะเวลาการเป็นสัดไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ผลต่ออัตราการผสมติดนั้นพบ
ว่ากลุ่มที่ 2 มีอัตราการผสมติดสูงที่สุดและสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ 3 ส่วนผลต่ออัตราการกลับสัดหลังผสม
นั้น กลุ่มที่ 2 มีอัตราการกลับสัดหลังผสมต่ำที่สุดและมีแนวโน้มดีกว่าทั้งสองกลุ่ม และอัตราการคลอดลูกแฝด
กลุ่มที่ 2 มีอัตราการคลอดลูกแฝดสูงที่สุด ดังนั้นจากการทดลองแพะกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับกวาวเครือขาวจากอาหาร
ที่ระดับ 15 กรัม/ตัว/วัน ร่วมกับฮอร์โมน PMSG และ HCG ในโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเป็นระยะ
เวลา 15 วัน ให้ผลดีที่สุด ทั้งอัตราการเป็นสัด วันที่พบการเป็นสัดหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการเหนี่ยวนำ ระยะเวลา
ของการเป็นสัด อัตราการผสมติด และอัตราการคลอดลูกแฝด อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงระดับฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ จากการได้รบั กวาวเครือขาวทีร่ ะดับต่างๆ เพือ่ เป็นข้อมูลในการนำ
กวาวเครือขาวไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นฮอร์โมนที่ใช้ในอุสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ต่อไป
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