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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิคในแม่แพะตัวให้ต่อจ านวนและ
คุณภาพของตัวอ่อนในกระบวนการผลิตตัวอ่อน ในแม่แพะพันธุ์บอร์ทีเ่คยให้ลูกมาแล้วอย่างน้อย 1 ตัว อายุระหว่าง 
2-3 ปี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีระบบสืบพันธุ์และรอบการเป็นสัดปกติ จ านวน 50 ตัว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 
25 ตัว กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองซึ่งผสมพันธุ์
ด้วยวิธีการผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิค และชะล้างเก็บตัวอ่อนภายหลังการผสมพันธุ์ 7 วัน ด้วยวิธีการผ่าตัด  
พบว่ากลุ่มแม่แพะตัวให้ที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์ มีจ านวนไข่และตัวอ่อนที่เก็บได้ และจ านวนไข่ที่
ได้รับการปฏิสนธิ มีค่าเฉลี่ย (Means±SD) เท่ากับ 17.34±5.47 และ 9.63±7.23 ใบ/ตัว และอัตราการปฏิสนธิมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.34±36.31 ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.5) กับกลุ่มแม่แพะตัวให้ที่ผสมพันธุ์ด้วยวิธีการ
ผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิค ซึ่งมีจ านวนไข่และตัวอ่อนที่เก็บได้ และจ านวนไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 14.16±6.40 และ 6.50±5.39 ใบ/ตัว และอัตราการปฏิสนธิมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.89±42.79 และคุณภาพ
ตัวอ่อนเกรด A B C D และไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือเสื่อมสลาย ในกลุ่มที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.54±3.80 3.37±3.60 0.65±1.13 0.23±0.54 ตัวอ่อน/ตัว และ 7.32±7.37 ใบ/ตัว ตามล าดับ 
ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.5) กับกลุ่มท่ีผสมพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิค ซ่ึงมีจ านวนตัวอ่อน
คุณภาพเกรด A B C D และไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือเสื่อมสภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67±0.81 2.66±2.65 
1.34±2.42 0.50±1.23 ตัวอ่อน/ตัว และ 7.67±8.61 ใบ/ตัว ตามล าดับ สรุปได้ว่าการผสมเทียมด้วยวิธีลาพาโรส
โคปิคในแม่แพะตัวให้ในกระบวนการผลิตตัวอ่อนมีผลท าให้จ านวนและคุณภาพตัวอ่อนที่ได้ไม่แตกต่างกับการผสม
พันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์ ดังนั้นการผลิตตัวอ่อนเพ่ือกระจายพันธุกรรมแพะพันธุ์ดีสู่ฟาร์มเกษตรกรสามารถ
เลือกใช้วิธีการผสมพันธุ์ได้ทั้ง 2 วิธีโดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 
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Result of laparoscopic AI in superovulation donor goat on amount and quality of embryo  

Arun Chankrachang1/ Anone  Thuangsanthia 2/ Visid Tongtieng3/ Pinglanna Kunchorn4/ 

Abstract 

 The objective of this study was to determine Laparoscopic artificial insemination in the 
donor Boar goat for the number and quality of embryos in the embryo production.  In doe that 
had given 1 kid, aged between 2-3 years old, being healthy and strong. There were 50 does with 
normal reproductive systems and estrous cycles, divided into 2 groups of 25 individuals. The first 
group was a control group which natural service and the second group was an experimental 
group which Laparoscopic artificial insemination and flushed embryo 7 days after breeding using 
surgical methods. Total number of ova/ embryos recovered, the number of ova fertilized and 
percent ova fertilized per doe flushed, in natural service, (Means±SD) were 17.34±5.47, 9.63±7.23 
and 56 .3 4±36 .3 1 , respectively, which was not statistically significant difference (P>0.05) with 
Laparoscopic artificial insemination group. In Laparoscopic artificial insemination, (Means±SD)  
were 14.16±6.40, 6.50±5.39 and 49.89±42.79 , respectively. And embryos grade A, B, C, D and 
unfertilized ova /degenerated per doe flushed, in natural service, (Means±SD) were 6.54±3.80 , 
3.37±3.60, 0.65±1.13, 0.23±0.54 and 7.32±7.37, respectively, which were not statistically different 
(P>0 .05 ) with Laparoscopic artificial insemination group. In Laparoscopic artificial insemination, 
(Means±SD) were 5.67±0.81, 2.66±2.65, 1.34±2.42, 0.50±1.23 and 7.67±8.61, respectively. It can 
be concluded that Laparoscopic artificial insemination in donor of embryo production process 
was effective. The number and quality of the embryo was not statistically different from natural 
service. Therefore, the production of embryo for distributing genetically produced goats to 
farms, farmers can choose both methods of breeding, with no difference in efficiency. 
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ค าน า 
      ประเทศไทยมีการเลี้ยงแพะจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี จากปี 2561 มีแพะจ านวน 719,872  ตัว และ
เกษตรกรจ านวน 55,762 ราย ในปี 2563 มีจ านวนแพะเพ่ิมเป็น 900,964 ตัว และมีเกษตรกรจ านวน 68,509 ราย 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2563) เพ่ิมขึ้นประมาณ 180,000 ตัว ภายในระยะเวลาปี
เศษ ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพที่มีการขยายและเป็นที่สนใจของเกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากการเลี้ยงแพะเป็นปศุสัตว์ที่
ราคาผันแปรค่อนข้างน้อย ให้ผลตอบแทนเร็ว และมีวงจรการสืบพันธุ์ที่สั้น ท าให้เกิดเลือดชิดได้ในเวลาอันสั้น 
ดังนั้นการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และกระจายแพะพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถกระจายพันธุกรรมที่ดีสู่ฟาร์ม
เกษตรกรได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 การผลิตตัวอ่อนแพะประกอบด้วยขั้นตอน  การคัดเลือกแม่แพะตัวให้ โปรแกรมการเหนี่ยวน าการเป็นสัด
และกระตุ้นการตกไข่หลายใบ การผสมพันธุ์ การเก็บตัวอ่อนหลังจากผสมพันธุ์แล้ว 7 วันด้วยวิธีการผ่าตัด การ
คัดเลือกและประเมินคุณภาพตัวอ่อน และการแช่แข็งตัวอ่อน ซึ่งแต่ละขั้นตอนนับว่ามีความส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการผลิตตัวอ่อนทั้งสิ้น (Chemineau et al., 1996; Morand-Fehr and Boyazoglu, 1999) โดย
ขัน้ตอนการผสมพันธุ์ในกระบวนการผลิตตัวอ่อนนั้นมีทั้งวิธีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์หรือการผสม
เทียมด้วยน้ าเชื้อ กรณีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินั้นพ่อพันธุ์แพะจะต้องมีสุขภาพ ความสมบูรณ์พันธุ์ และน้ าเชื้อ
คุณภาพที่ดี สามารถผสมพันธุ์กับแม่แพะตัวให้ได้หลายครั้ง แต่มีข้อจ ากัดคือพ่อพันธุ์มีราคาแพงและมีการจัดการ
เลี้ยงดูที่ยุ่งยาก จึงนิยมเลี้ยงเฉพาะแม่พันธุ์ดีไว้ในฟาร์ม ท าให้ไม่สามารถผลิตตัวอ่อนในฟาร์มเกษตรกรที่ไม่มีพ่อ
พันธุ์ได ้ซ่ึงเป็นปัญหาหนึ่งของการผลิตตัวอ่อนที่จ ากัดอยู่เฉพาะในฟาร์มเกษตรกรที่มีพ่อพันธุ์เท่านั้น ดังนั้นการผสม
เทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพ่ือลดข้อจ ากัดดังกล่าว โดยการผสมเทียมมีทั้งวิธีผ่านคอมดลูก 
และลาพาโรสโคปิค ซึ่งการผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิค เป็นวิธีการผสมเทียมโดยใช้กล้องลาพาโรสโคปส่องหา
ต าแหน่งปีกมดลูก และผสมเทียมด้วยการฉีดน้ าเชื้อแช่แข็งเข้าโพรงมดลูกที่ต าแหน่งปีกมดลูกทั้งสองข้าง 
เพ่ือที่จะให้มีอัตราการผสมติดที่สูงขึ้นและตัวอสุจิสามารถอยู่ที่ต าแหน่งมดลูกโดยตรง (Sohnrey and Holtz, 
2005) โดยวิธีการผสมเทียมแบบนี้จะมีอัตราการผสมติดประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์ (Cseh et al., 2012) และ
อาจสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ (Dovenski et al., 2013) ซึ่งสูงกว่าการผสมเทียมด้วยวิธีผ่านคอมดลูก เนื่องจากคอ
มดลูกในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กมีความยาว คดเคี้ยว และมีลักษณะเป็นวงแหวนประมาณ 4-7 วง ซึ่งวงแหวนคอ
มดลู กดั งกล่ าวมี ผลท า ให้ เกิ ด การขัด ขวางท างกายภ าพ ของน้ า เชื้ อผ่ านท่ อทางเดิ น ระบบสืบ พั น ธุ์             
Meinecke et al. (1986) รายงานว่าการผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิคจากการกระตุ้นการตกไข่หลายใบในแพะ
และแกะมีอัตราการผสมติดสูงกว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิคในแม่แพะตัวให้ต่อจ านวนและ
คุณภาพของตวัอ่อน ในกระบวนการผลิตตัวอ่อน เพ่ือน าไปใช้ประโยขน์ในการขยายเทคโนโลยีการผลิตและการย้าย
ฝากตัวอ่อนส าหรับการปรับปรุงพันธุ์และกระจายแพะพันธุ์ดีสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงต่อไป 

 



อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง  
แพะเพศเมียพันธุ์บอร์ที่เคยให้ลูกมาแล้วอย่างน้อย 1 ตัว อายุระหว่าง 2-3 ปี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มี

ระบบสืบพันธุ์และรอบการเป็นสัดปกติ จ านวน 50 ตัว เลี้ยงดูที่ศูนย์วิจัยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สงขลา โดยให้อาหารหยาบเป็นหญ้าแพงโกล่าแห้งกินตลอดเวลา และอาหารข้นวันละ 200 กรัม/ตัว/วัน ฉีดวิตามิน
บ ารุงร่างกายและถ่ายพยาธิก่อนเริ่มโปรแกรมการเหนี่ยวน าการเป็นสัดและกระตุ้นการตกไข่หลายใบ  โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่มๆ ละ 25 ตัว เพ่ือศึกษาวิธีการผสมพันธุ์ส าหรับการผลิตตัวอ่อน  

วิธีการทดลอง 
แพะทุกตัวจะได้รับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดและกระตุ้นการตกไข่หลายใบ ดังนี้ 
วันที่ 0  สอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด (Cidr-G®, Pharmacia & Upjohn, NSW, 

Australia) 
วันที่ 13 ฉีดฮอร์โมน FSH (Folltropin-V®, Bioniche Animal Health (A/Asia) Pty. Ltd., Australia) 

ปริมาณ 50 mg. เข้ากล้ามเนื้อ และฉีด PGF2αปริมาณ 175 µg. (Estrumate®,Cloprostenol, Schering-Plough 
Animal Health, NSW, Australia) เข้ากล้ามเนื้อเวลา 18.00 น.  

วันที่ 14 ฉีดฮอร์โมน FSH ปริมาณ 50 mg. เข้ากล้ามเนื้อเวลา 06.00 น. และปริมาณ 30 mg. เข้า
กล้ามเนื้อ เวลา 18.00 น. 

วันที่ 15 ฉีดฮอร์โมน FSH ปริมาณ 30 mg. เข้ากลา้มเนื้อเวลา 06.00 น. และปริมาณ 20 mg. เข้า
กล้ามเนื้อ เวลา 18.00 น. และถอด Cidr-G®ออก เวลา 16.00 น. 

วันที่ 16 ฉีดฮอร์โมน FSH ปริมาณ 20 mg. เข้ากล้ามเนื้อเวลา 06.00 น. และสังเกตอาการเป็นสัด 
วันที่ 17 ท าการผสมพันธุ์ ตามแผนการทดลองดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์ ภายหลังการเป็นสัดยืนนิ่งจ านวน 3 ครั้ง ห่างกัน 12 

ชั่วโมง 
กลุ่มท่ี 2 ผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิค ในชั่วโมงท่ี 46 หลังจากถอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่อง

คลอด (Cidr-G®)   

 วันที่ 24  ท าการชะล้างเก็บตัวอ่อน ด้วยวิธีการผ่าตัด ตรวจนับและประเมนิคุณภาพตัวอ่อน ตามวิธีของ 
Linder and Wright (1983) ซึ่งแบ่งตัวอ่อนออกเป็น 4 เกรด คือ เกรด A B C D และกลุ่มไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธ ิ
(UFO: unfertilized oocytes) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 เกรด A เป็นตัวอ่อนคุณภาพดีมาก มีการพัฒนาการปกติ ลักษณะของเซลล์ตัวอ่อน  
หรอืบลาสโตเมียร์ต้องเป็นทรงกลมเกาะกันแน่น ไม่มีเซลล์แตก 
 เกรด B เป็นตัวอ่อนคุณภาพดี มีคุณภาพปกติ ลักษณะของตัวอ่อนเป็นทรงกลม มีบาง 
เซลล์แยกออกจากเซลล์กลุ่มใหญ่ 10-20 % ของเซลล์ทั้งหมด 
  เกรด C เป็นตัวอ่อนคุณภาพพอใช้ ตัวอ่อนอาจมีรูปร่างเปน็ทรงกลม มีการเสื่อมของ 



เซลล์ประมาณ 30-40 % 
  เกรด D เป็นตัวอ่อนที่มีการเสื่อมสลายของเซลล์มาก มีเซลล์ทีย่ังเกาะแน่นต่ ากว่า 40% 
 หรือเป็นตัวอ่อนที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติและหยุดเจริญ ไม่สามารถน าไปย้ายฝากตัวอ่อนได้ 
  UFO (Unfertilized Oocytes) เป็นไข่ท่ีไมไ่ด้รับการปฏิสนธิ 
                                                                                       standing 
D0                                 D13    D14    D15     D16    D17       heat   12 hr. 12 hr. 12 hr.           
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->      
Insert Cidr-G®                 FSH   FSH     FSH    FSH   Remove Cidr-G®     I1     I2    I3 

                         -/50   50/30  30/20  20/-  PGF2α 175 ug   
                PGF2α 175 ug            
 Figure 1 Estrous synchronization program and Natural service (Group 1)                       

 
                                                                                          
D0                                 D13    D14    D15     D16    D17              46 hr.               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->      
Insert Cidr-G®                 FSH   FSH     FSH    FSH    Remove Cidr-G®  LAI.    

                         -/50   50/30  30/20  20/-   PGF2α 175 ug   
                PGF2α 175 ug            
Figure 2 Estrous synchronization program and Laparoscopic A.I. (Group 2)                                                                   

                                              
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ านวนไข่และตัวอ่อนที่เก็บได้ทัง้หมด จ านวนไข่ที่ได้รับการ
ปฏิสนธิ ไข่ท่ีไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือเสื่อมสภาพ จ านวนตัวอ่อนคุณภาพเกรด A B C และ D ทั้งสองกลุ่ม โดยใช ้
Chi Square                             

                                 ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองพบว่าจ านวนไข่และตัวอ่อนที่เก็บได้ทั้งหมด จ านวนไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิ และเปอร์เซ็นต์ไข่

ทีได้รับการปฏิสนธิ ที่ได้จากการผลิตตัวอ่อนที่ใช้วิธีการผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิคและการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติด้วยพ่อพันธุ์ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถติิ (P>0.05) (Table 1)  

 
 

 



Table 1. Means±SD total number of ova/embryos recovered, total number of ova fertilized and 
percent ova fertilized per doe of Natural service and Laparoscopic Artificial 
Insemination. 

Parameters Natural service Laparoscopic A.I. 
number of does    18 12 
Total number of ova/embryos recovered  17.34±5.47 14.16±6.40 
Total number of ova fertilized       9.63±7.23 6.50±5.39 
percent ova fertilized   56.34±36.31 49.89±42.79 

จากการทดลองครั้งนี้พบว่าจ านวนตัวอ่อนที่ เก็บได้จะสูงกว่าของ Melican and Gavin (2008) และ 
Menchaca et al. (2010) ที่รายงานการเก็บตัวอ่อนทั้งแบบการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ได้จ านวนตัวอ่อนอยู่ระหว่าง 
0-18 ตัวอ่อนต่อแม่ตัวให้ 1 ตัว ซึ่งจ านวนตัวอ่อนที่ได้เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวอ่อนต่อแม่ตัวให้ 1 ตัว โดยจ านวนไข่
และตัวอ่อนที่เก็บได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความผิดปกติของการตกไข่ การปฏิสนธิ การพัฒนาของตัวอ่อน และการ
เคลื่อนที่ของตัวอ่อนในท่อทางเดินระบบสืบพันธุ์ ซึ่งความผิดปกติของการตกไข่เกิดจากการคงอยู่ของฟอลลิเคิลที่มี
ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่ตกไข่ ซึ่งสัมพันธ์กับความล้มเหลวของการปฏิสนธิ (Ishwar et al., 1996) การตอบสนองที่
แตกต่างกันต่อการกระตุ้นการตกไข่หลายใบมีความสัมพันธ์กับสภานภาพของฟอลลิเคิลของแม่แพะตัวให้ในขณะที่
เริ่มการให้ฮอร์โมน FSH โดยจ านวนคอรป์ัสลูเทียมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนทั้งหมดของฟอลลิเคิลที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 มิลลิเมตร นั่นหมายความว่าขนาดของฟอลลิเคิลดังกล่าวมีการตกไข่ นอกจากนี้ขนาดของ
ฟอลลิเคิลไม่เพียงแต่เป็นตัวก าหนดอัตราการตกไข่ แต่ยังมีความส าคัญต่อความสามารถในการเจริญเติบโตของไข่
และการพัฒนาของตัวอ่อนในที่สุดอีกด้วย ซึ่งจ านวนไข่และตัวอ่อนที่เก็บได้ทั้งหมดและตัวอ่อนมีชีวิตจากการ
กระตุ้นการตกไข่หลายใบมีความสัมพันธ์กับฟอลลิเคิลขนาด 4-6 มิลลิเมตร ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไข่จากฟอลลิเคิลขนาด
เล็กกว่านี้ไม่สามารถเจริญเติบโตเต็มที่ (González-Bulnes et al., 2003) โดยฟอลลิเคิลขนาดตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร
เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนอินฮิบิน และเป็นแหล่งที่มาหลักของไข่ที่มีผลต่อจ านวนตัวอ่อนมีชีวิตที่เก็บได้ (González-
Bulnes et al., 2004a) และจ านวนฟอลลิเคิลที่มีขนาดมากกว่า 6 มิลลิเมตรที่จุดเริ่มต้นของการกระตุ้นการตกไข่
หลายใบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนของไข่ท่ีไม่ได้รับการปฏิสนธิ (Nare et al., 2018) อย่างไรก็ตามแม้ว่าไม่
มีผลต่ออัตราการตกไข่ แต่ทั้งจ านวนและตัวอ่อนมีชีวิตที่เก็บได้จะลดลง (González-Bulnes et al., 2002d) ซึ่ง
ฟอลลิเคิลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับการหลั่งเสตียรอยด์และอินฮิบิน จะยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มฟอลลิเคิล
ขนาดเล็กจากการกระตุ้นการตกไข่หลายใบ และน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของจ านวนไข่ที่ ไม่ได้รับการปฏิสนธิ 
(Driancourt, 2001) นั่นคือที่จุดเริ่มต้นของการกระตุ้นการตกไข่หลายใบในขณะที่ไม่มีฟอลลิเคิลขนาดใหญ่จะ
ส่งผลให้มีการเพิม่ข้ึนของกลุ่มฟอลลิเคิล อัตราการตกไข่ และ/หรือจ านวนตัวอ่อน (Menchaca et al., 2002) 
         คุณภาพของตัวอ่อนที่เก็บได้ พบว่าแพะในกลุ่มที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยใช้พ่อพันธุ์ และกลุ่มแม่แพะตัว
ให้ที่ผสมพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียมแบบลาพาโรสโคปิค มีจ านวนตัวอ่อนคุณภาพเกรด A B C D และไข่ที่ไม่ได้รับการ
ปฏิสนธิหรือเสื่อมสภาพ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (Table 2) 
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Table 2. Means±SD embryos quality in grades A B C D and unfertilized ova /  degenerated per 
doe. 

Parameters Natural service Laparoscopic A.I. 
Total number of ova/embryos  17.34±5.47 14.16±6.40 
Embryo grade A  6.54±3.80 5.67±0.81 
Embryo grade B  3.37±3.60 2.66±2.65 
Embryo grade C  0.65±1.13 1.34±2.42 
Embryo grade D  0.23±0.54 0.50±1.23 
Unfertilized Ova / degenerated  7.32±7.37 7.67±8.61 

   จ านวนคุณภาพตัวอ่อนขึ้นอยู่กับจ านวนและขนาดของฟอลลิเคิลที่มีอยู่ในขณะเริ่มต้นการกระตุ้นการตกไข่
หลายใบด้วยการให้ฮอร์โมน FSH โดยการมีจ านวนของฟอลลิเคิลขนาดกลาง(4-5 มิลลิเมตร)ที่จุดเริ่มต้นของการ
กระตุ้นการตกไข่หลายใบส่งผลให้จ านวนตัวอ่อนที่ย้ายฝากได้(ตัวอ่อนเกรด A B และ C) มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
(Menchaca et al., 2002) ซึ่งในแพะความสามารถในการเจริญเติบโตของไขจ่นถึงระยะโตเต็มที่จะอยู่ในฟอลลิเคิล
ที่มีขนาดมากกว่า 3 มิลลิเมตร ดังนั้นคุณภาพของตัวอ่อนจึงเพ่ิมขึ้นตามจ านวนของฟอลลิเคิลขนาดดังกล่าว (De 
Smedt et al., 1994) ความสามารถในการเจริญเติบโตของไข่ที่พัฒนาเป็นตัวอ่อนมีปัจจัยหลักส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับ
ความผิดปกติของทั้ง ท่อน าไข่ หรือมดลูก และ/หรือการท างานของคอร์ปัสลูเทียม (Barnes, 2000) ในการผ่าตัด
เพ่ือเก็บตัวอ่อนของแพะมักจะแนะน าไม่ให้ชะล้างตัวอ่อนที่พบว่ามีการสลายของคอร์ปัสลูเทียมในระยะแรกหรือ
ระยะก่อนสมบูรณ์เต็มที่ โดยในแพะที่กระตุ้นการตกไข่หลายใบด้วยฮอร์โมน FSH พบว่ามีการเสื่อมสลายของคอร์
ปัสลูเทียมระยะก่อนสมบูรณ์เต็มที่ประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน าไปสู่อัตราการเก็บตัวอ่อนได้ลดลง รวมทั้งจ านวน
ไข่ที่ ไม่ได้รับการปฏิสนธิและตัวอ่อนที่ เสื่อมสลายเพ่ิมมากขึ้น (Armstrong et al., 1983; Baldassarre and 
Karatzaz, 2004) การสลายของคอร์ปัสลูเทียมระยะแรกมักเกิดขึ้นโดยทั่วไปในการกระตุ้นการตกไข่หลายใบใน
แพะที่มีสาเหตุจากการลดลงของระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเกิดการเสื่อมสลายของตัวอ่อน (Armstrong et 
al., 1982) การที่คอร์ปัสลูเทียมไม่ท างานภายหลังกระตุ้นการตกไข่หลายใบท าให้ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใน
กระแสเลือดลดลงภายใน 4 วันหลังการตกไข่ (Southee et al., 1988) เนื่องจากการขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ในแพะที่มีการสลายของคอร์ปัสลูเทียมในระยะก่อนสมบูรณ์เต็มที่ ท าให้มีการสูญเสียตัวอ่อนจ านวนมากก่อนที่จะมี
การเก็บตัวอ่อนในวันที่ 6 หรือ 7 หลังจากแพะเริ่มแสดงอาการเป็นสัด (Armstrong et al., 1987) ซึ่งการสลาย
ของคอรป์ัสลูเทียมระยะก่อนสมบูรณ์เต็มที่อาจเกิดจากการคงอยู่ของฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ในจุดที่เริ่มต้นการกระตุ้น
การตกไข่หลายใบ (Cognie et al., 2003; Nare et al., 2018) 

                     ความส าเร็จของการกระตุ้นการตกไข่หลายใบและการผลิตตัวอ่อนขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุ 
สภาวะโภชนาการ และสถานภาพระบบสืบพันธุ์ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ แหล่งและความบริสุทธิ์ของฮอร์โมน 
และขั้นตอนการให้ฮอร์โมน (Baril et al., 1993) โดยอายุก่อนสมบูรณ์พันธุ์ในเพศเมียสามารถกระตุ้นการตกไข่
หลายใบได้เพราะว่าฟอลลิเคิลมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (Driancourt et al., 1990b) แต่อัตรา
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การตกไข่จะต่ ากว่าสัตว์โตเต็มวัย (Driancourt and Avdi, 1993) ซึ่งความล้มเหลวของการกระตุ้นการตกไข่หลาย
ใบ และการปฏิสนธิต่ า จะเป็นข้อจ ากัดจ านวนของตัวอ่อนที่ได้รับจากแม่แพะและแกะตัวให้ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี 
และแพะที่มีความสมบูรณ์พันธุ์จะมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นการตกไข่หลายใบได้ดีกว่า (Gonzalez-Bulnes et 
al., 2004a) ภาวะพร่องโภชนาการ ส่งผลต่อความสามารถในการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลและไข่ (O’Callaghan 
et al., 2000) การท างานของคอร์ปัสลูเทียม (Jabbour et al., 1991) และการพัฒนาของตัวอ่อน (Abecia et al., 
1997) ส่วนสถานะภาพระบบสืบพันธุ์ เป็นบทบาทหลักส าคัญของประสิทธิภาพการกระตุ้นการตกไข่หลายใบ ซึ่ง
การตอบสนองของรังไข่ต่อการกระตุ้นการตกไข่หลายใบมีผลต่อจ านวนตัวอ่อนที่ได้  ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ขั้นตอนและวิธีการให้ฮอร์โมน FSH ซึ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลไปถึงระยะก่อนการตกไข่ โดยขั้นตอน
และวิธีการให้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินมีทั้งการให้แบบคงที่หรือการลดขนาดลง (Hoffman et al., 1988) โดยพบว่า
การให้ฮอร์โมน FSH ในขนาดสูงในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล อาจกระตุ้นการเสื่อมสลายของ
ฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ที่สุด (López-Sebastián et al., 1999) และเกิดอุบัติการสูงของความล้มเหลวของการตกไข่
จากการให้ฮอร์โมน FSH ในขนาดคงที่ (González-Bulnes et al., 2000a) ส่วนการกระตุ้นการตกไข่หลายใบซ้ า
กันหลายครั้งด้วยฮอร์โมน FSH จะเป็นสาเหตุของการลดการพัฒนาของรังไข่  รวมถึงสมรรถภาพระบบสืบพันธุ์ 
ส่งผลต่อการตอบสนองและคุณภาพของไข่ลดลง (Swanson et al., 1996; Combelles et al., 2003) ซึ่งการ
ลดลงของความสมบูรณ์พันธุ์ภายหลังการใช้ฮอร์โมนโกรนาโดโทรปินซ้ า ๆ จะสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นของภูมิคุ้มกัน
การต่อต้านฮอร์โมน FSH (Baril et al., 1992) น าไปสู่การลดการท างานของรังไข่ (Bavister et al., 1986; Remy 
et al., 1991)                                                   

สรุปผลการทดลอง 

          การผสมเทียมด้วยวิธีลาพาโรสโคปิคในแม่แพะตัวให้ในกระบวนการผลิตตัวอ่อนมีผลท าให้จ านวนและ
คุณภาพตัวอ่อนไม่แตกต่างกับการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยพ่อพันธุ์ ชี้ให้เห็นว่าการผลิตตัวอ่อนเพ่ือกระจาย
พันธุกรรมแพะพันธุ์ดีสู่ฟาร์มเกษตรกรสามารถเลือกใช้วิธีการผสมพันธุ์ได้ทั้ง 2 วิธีโดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของฟาร์ม  
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