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Abstract 

Objective—The present study was conducted to determine the fetal and maternal growth during early 
pregnancy in Thai-native goats.

Materials and Methods—Sixteen Thai native goats with the average age and weight of 24.7±2.9 months 
and 23.8±1.6 kg were used.  Does were synchronized estrus using medroxyprogesterone acetate and 
natural mated with a fertile goat.  Does were pregnancy diagnosed using ultrasonography, weighed and 
examined crown-rump length every week post mating starting from day 21-56 of gestation.

Results—The average early pregnancy diagnosis was 25.0±1.4 days.  Fetal growth equations as de-
termined by the crown-rump length for single (Y

1
), twin (Y

2
) and triplet (Y

3
) pregnancies were Y

1
 = 

2.934e0.570X (r2 = 0.945), Y
2
 = 3.444e0.564X (r2 = 0.986) and Y

3
 = 8.161e0.320X (r2 = 0.917), respectively.  Ma-

ternal growth of single, twin and triplet pregnancy was increased gradually with the linear equation of Y
1
 

= 21.5+0.516X (r2 = 0.993), Y
2
 = 24.43+0.717X (r2 = 0.986) and Y

3
 = 31.03+0.800X (r2 = 0.946), respec-

tively.  Average daily gain of single and multiple pregnancies at 63 day of gestation were 0.074±0.009 
and 0.106±0.034 kg/day, respectively.

Conclusion—This study indicates that during early pregnancy, the growth of fetus exhibited the expo-
nential growth, whereas maternal growth exhibited the linear growth as determined by ultrasonography.
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การเจริญเตบิโตของลูกในท้องและของแม่แพะพืน้เมอืงไทยใน
ระยะแรกของการตั้งท้อง

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ1, ไชยณรงค ์นาวานุเคราะห์1,2*, วนิยั ใจขาน1, อารีย ์ไกรสูรย์1, 

กนกวรรณ จารุก�าจร3, ทศพล มูลมณี1

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินรูปแบบการเจริญเติบโตของลูกในทอ้งและของแม่แพะในระยะแรกของ

การตั้งทอ้ง 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ ใชแ้ม่แพะพื้นเมืองไทยจ�านวน 16 ตวั (อายเุฉล่ีย 24.7+2.9 เดือน; น�้ าหนกั

ตวัเฉล่ีย 23.8+1.6 กิโลกรัม) เหน่ียวน�าการเป็นสดัโดยใชฮ้อร์โมน medroxyprogesterone acetate และ

น�าไปผสมพนัธ์ุกบัแพะเพศผู ้ตรวจสอบการตั้งทอ้ง วดัความยาวของลกูในทอ้งทุกสปัดาห์โดยเคร่ือง

อลัตราซาวนดต์ั้งแต่วนัท่ี 21-56 ของการตั้งทอ้งและบนัทึกน�้าหนกัแม่แพะทุกสปัดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 0-63 

ของการตั้งทอ้ง 

ผลการศึกษา ค่าเฉล่ียของเวลาท่ีเร่ิมสามารถตรวจสอบการตั้งทอ้งได ้ คือ 25.0±1.4 วนั และสมการ

การเจริญเติบโตของลกูในทอ้งจากการตั้งทอ้งลกูตวัเดียว (Y
1
) สองตวั (Y

2
) และสามตวั (Y

3
) โดย Y 

คือ อายขุองการตั้งทอ้ง มีหน่วยเป็นวนั และ X คือ ความยาวของลกูในทอ้ง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ซ่ึง

มีสมการดงัน้ี Y
1
 = 2.934e0.570X (r2 = 0.945), Y

2
 = 3.444e0.564X (r2 = 0.986) และ Y

3
 = 8.161e0.320X (r2 = 

0.917) ตามล�าดบั สมการเจริญเติบโตของแม่แพะท่ีตั้งทอ้ง ดงัน้ี Y
1
 = 21.57+0.516X (r2 = 0.993), Y

2
 

= 24.43+0.717X (r2 = 0.986) และ Y
3 
= 31.03+0.800X (r2 = 0.946) ตามล�าดบั ค่าเฉล่ียอตัราการเจริญ

เติบโตต่อวนัของแม่แพะตั้งทอ้งลูกตวัเดียวและลูกแฝดในช่วง 0-63 วนัของการตั้งทอ้ง เท่ากบั 

0.074±0.009 และ 0.106±0.034 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั ตามล�าดบั 

ข้อสรุป ลกูในทอ้งของแม่แพะมีการเจริญเติบโตในระยะแรกของการตั้งทอ้งเป็นแบบยกก�าลงั ขณะ

ท่ีแม่แพะพื้นเมืองไทยมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเป็นแบบเสน้ตรง
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ค�าส�าคญั: การเจริญเติบโตของลกูในทอ้ง การเจริญเติบโตของแม่ การตั้งทอ้ง แพะพื้นเมืองไทย
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บทน�า

 ระยะแรกของการตั้งทอ้ง (early gestation) นบัเป็นระยะวิกฤติท่ีมีความส�าคญัยิ่งต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาของแม่และลกู ซ่ึงในระยะน้ีมีพฒันาการของรก การแปรสภาพของเซลล ์

(cell differentiation) กระบวนการสร้างหลอดเลือด เกิดข้ึนพร้อมกบัการพฒันาโครงสร้างและอวยัวะ

ต่างๆ ของลูกในทอ้ง [1] จากการศึกษาของ Gootwine et al. [2] ถึงความสมัพนัธ์ของกระบวนการ    

เมแทบอลิซึมระหวา่งแม่ รก และลกูในทอ้ง แสดงถึงลูกในทอ้งแพะท่ีมาจากการตั้งทอ้งลกูหลายตวั

มีพฒันาการท่ีแตกต่างจากลกูในทอ้งท่ีมาจากการตั้งทอ้งลูกตวัเดียว แต่อยา่งไรกต็ามยงัขาดขอ้มลูการ

ศึกษาความสมัพนัธ์และรูปแบบการเจริญเติบโตของแม่แพะ พฒันาการของรก และลูกในทอ้งในแพะ

พื้นเมืองไทย จึงท�าใหก้ารเช่ือมโยงองคค์วามรู้เพ่ือพฒันาแนวทางการจดัการระหวา่งการตั้งทอ้งยงัไม่

สมบูรณ์เท่าท่ีควร ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดมี้การน�าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั อาทิการน�าเคร่ือง

อลัตราซาวนดแ์บบ B-mode มาใชร่้วมในการพฒันาเทคโนโลยทีางการสืบพนัธ์ุ เพื่อตรวจสอบการ

ตกไข่ การตั้งทอ้ง และความผดิปกติต่างๆ ของรังไข่ เป็นตน้ มีประสิทธิภาพในการแสดงผลไดอ้ยา่ง

แม่นย �า ท�างานไดผ้ลรวดเร็ว และปลอดภยัต่อสุขภาพของสตัว ์โดยการใชใ้นสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดเลก็ 

(แพะและแกะ) สามารถใชว้ธีิการสอดผา่นทวารหนกั (transrectal approaches) และ/หรือแนบบริเวณ

ผนงัหนา้ทอ้ง (transabdominal approaches) [3] นอกจากน้ีรายงานของ McDonald et al. [4] และ 

Martinez et al. [5] พบวา่การใชเ้คร่ืองอลัตราซาวนดต์รวจวดัความยาวของลูกในทอ้ง (crown-rump 

length) สามารถน�าไปใชใ้นการคาดคะเนอายกุารตั้งทอ้งในแพะได ้และจากการศึกษาของ Abdelgha-

far et al. [6] รายงานวา่การใชเ้คร่ืองอลัตราซาวนดเ์ป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับใชใ้นการจดัการ

การสืบพนัธ์ุของแพะ เน่ืองจากใหข้อ้มลูพื้นฐานทางดา้นชีววทิยาการตั้งทอ้งท่ีส�าคญัท่ีเก่ียวกบัสภาวะ

การตั้งทอ้งของแม่แพะ จ�านวนลูกในทอ้งและอายขุองการตั้งทอ้ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้�าไปสู่การจดัการ

การตั้งทอ้งท่ีมีประสิทธิภาพเพือ่ใหแ้ม่แพะและลกูในทอ้งมีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์จนกระทัง่ครบ

ก�าหนดการตั้งทอ้งได ้ดงันั้นการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตของแม่แพะ

และลกูในทอ้งช่วงระยะแรกของการตั้งทอ้งในรูปแบบของสมการเชิงเสน้โดยใชเ้คร่ืองอลัตราซาวนด ์

เพื่อประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการจดัการระหวา่งการตั้งทอ้งในแพะพื้นเมืองไทย 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

 วิธีการศึกษาคร้ังน้ีผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเล้ียง

และการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (Reference No. 0514.1.12.2/51)
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สัตว์ทดลอง

 แม่แพะพื้นเมืองไทยจ�านวน 16 ตวั อายเุฉล่ีย 24.7±2.9 เดือน และน�้าหนกัตวัเฉล่ีย 23.8±1.6 

กิโลกรัม ถูกเล้ียงในโรงเรือนเปิด ใหห้ญา้สดเป็นแหล่งอาหารหยาบและใหกิ้นอยา่งเตม็ท่ี มีอาหาร

ขน้ (โปรตีน 16 %) เสริมในระดบั 1.5 % ของน�้าหนกัตวั ใหใ้นช่วงเชา้และเยน็ จดัเตรียมน�้าสะอาด

และกอ้นแร่ธาตุเพือ่ใหแ้พะเลียกินไดต้ลอดเวลา ก่อนเร่ิมท�าการทดลองแพะทุกตวัไดรั้บวคัซีนป้องกนั

โรคบรูเซลโลซิส (brucellosis) โรคปากเทา้เป่ือย (foot and mouth disease) และยาถ่ายพยาธิ ตาม

มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสตัว ์

วธีิการ

 เหน่ียวน�าการเป็นสดัโดยใชก้ารสอดฮอร์โมน medroxyprogesterone acetate (MAP) ซ่ึงเป็น

โปรเจสเทอโรนสงัเคราะห์ (Synchrogest esponjas®, Spain) ในรูปฟองน�้า (sponge) ซ่ึงแต่ละอนับรรจุ 

MAP ขนาด 60 มิลลิกรัม สอดไวใ้นช่องคลอด (intravaginal insertion) เป็นเวลา 14 วนัและถอดฟองน�้า

ท่ีมีฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนสงัเคราะห์ออกจากช่องคลอดในเชา้ของวนัท่ี 14 แพะทุกตวัไดรั้บการ

ตรวจสอบการเป็นสดัดว้ยพอ่พนัธ์ุแพะท่ีตดัท่อน�าเช้ือ (vasectomized buck) สงัเกตพฤติกรรมการเป็น

สดั โดยแพะแสดงการกระดิกหางและปัสสาวะบ่อย อวยัวะเพศมีเมือกใส ยนืน่ิงใหพ้อ่พนัธ์ุข้ึนทบั 

เม่ือแพะแสดงอาการยนืน่ิง (standing heat) น�าไปผสมพนัธ์ุกบัแพะเพศผูท่ี้มีความสมบูรณ์พนัธ์ุและ

ปล่อยใหต้ั้งทอ้ง จากนั้นชัง่น�้ าหนกัแม่แพะตลอดการทดลองทุกสปัดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 0-63 วนั ตรวจ

สอบการตั้งทอ้งและวดัความยาวของลูกในทอ้งทุกสัปดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 21-56 ของการตั้งทอ้ง ดว้ย

เคร่ืองอลัตราซาวนด ์ (real-time, B-mode, 5 MHz transrectal transducer (linear array), HS-2000, 

Honda electronics, Japan) โดยสอด transducer ผา่นทวารหนกั วดัความยาวของลกูในทอ้งดว้ย elec-

tronic caliper ผา่นโปรแกรมของเคร่ืองอลัตราซาวนด ์วดัจากจุดสูงสุดบนหวั (crown) ไปจนถึงจุด

ทา้ยสุดของสนัหลงัหนา้โคนหาง (rump) จากนั้นท�าการประเมินการเจริญเติบโตของลกูในทอ้งวนัท่ี 

28-56 วนัของการตั้งทอ้ง และแม่แพะในรูปแบบสมการการเจริญเติบโตวนัท่ี 28-63 ตามวธีิการของ 

Redmer et al. [7] โดยการสร้างสมการรีเกรซชัน่แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง crown-rump length กบั

อายขุองลกูในทอ้ง

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของลูกในทอ้งโดยการใชเ้คร่ืองอลัตราซาวนดใ์นแม่แพะพื้น

เมืองไทย นบัเป็นการศึกษาคร้ังแรกถึงการเจริญเติบโตของลูกในทอ้งและแม่แพะพื้นเมืองไทยใน

ระยะแรกของการตั้งทอ้ง โดยสามารถพบถุงหุม้ลูกในทอ้ง (embryonic vesicle) อยูบ่ริเวณระหวา่ง

ส่วนตน้ของมดลกูกบักระเพาะปัสสาวะ [8] และจงัหวะการเตน้ของหวัใจ [3] (Figure 1) ซ่ึงค่าเฉล่ีย

ของเวลาท่ีเร่ิมสามารถตรวจสอบการตั้งทอ้งได ้คือ 25.0±1.4 วนั และจากแม่แพะพื้นเมืองไทยจ�านวน 
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16 ตวั พบวา่แพะตั้งทอ้งลกูตวัเดียวจ�านวน 8 ตวั แพะท่ีตั้งทอ้งลกูสองตวัจ�านวน 7 ตวั และแพะท่ีตั้ง

ทอ้งลูกสามตวัจ�านวน 1 ตวั โดยมีสมการการเจริญเติบโตของลูกในทอ้งของการตั้งทอ้งลูกตวัเดียว 

(Y
1
) สองตวั (Y

2
) และสามตวั (Y

3
) ดงัน้ี Y

1
 = 2.934e0.570X (r2 = 0.945), Y

2
 = 3.444e0.564X (r2 = 0.986) 

และ Y
3
 = 8.161e0.320X (r2 = 0.917) ตามล�าดบั (Figure 2) 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การเจริญของลกูในทอ้งระยะแรกมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั

กบัการเจริญเติบโตต่อวนัของแม่แพะในรูปแบบการเจริญเติบโตแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล ถึงแมว่้าการ

เจริญเติบโตของลกูในทอ้งในระยะแรกท่ีมาจากแม่แพะท่ีตั้งทอ้งลกูตวัเดียว สองตวั และสามตวัเป็น

รูปแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล แตพ่บวา่การเจริญของลกูในทอ้งท่ีมาจากแมแ่พะท่ีตั้งทอ้งลกูสองตวัมีอตัรา

การเจริญสูงสุด รองลงมาเป็นการเจริญของลูกในทอ้งจากแม่แพะท่ีตั้งทอ้งลูกสามตวั และหน่ึงตวั 

ตามล�าดบัและการเจริญเติบโตของแม่แพะท่ีตั้งทอ้งลูกตวัเดียว (Y
1
) สองตวั (Y

2
) และสามตวั (Y

3
) 

ระหวา่งวนัท่ี 28-63 ของการตั้งทอ้งพบวา่มีค่าเฉล่ียน�้าหนกัตวัเพิ่มสูงข้ึนตามปกติ รูปแบบการเจริญ

เติบโตเป็นแบบเสน้ตรง ดงัสมการน้ี Y
1
 = 21.57+0.516X (r2 = 0.993), Y

2
 = 24.43+0.717X (r2 = 0.986) 

และ Y
3
 = 31.03+0.8X (r2 = 0.946) ตามล�าดบั (Figure 3) จากการศึกษาอตัราการเจริญเติบโตของแม่

แพะในระหวา่งวนัท่ี 0-63 ของการตั้งทอ้งพบวา่ น�้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ น�้าหนกัตวัสุดทา้ยเม่ือแพะตั้ง

ทอ้งในวนัท่ี 63 และอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัในช่วง 0-63 วนัของการตั้งทอ้งเพิ่มสูงข้ึนเลก็นอ้ย

ในช่วงระยะแรกของการตั้งทอ้งทั้งในกลุ่มแม่ท่ีตั้งทอ้งลกูตวัเดียว ลกูสองตวั และลกูสามตวั (Table 

1) ซ่ึงสามารถวดัขนาดของลกูในทอ้งไดร้ะหวา่งวนัท่ี 28-56 ของการตั้งทอ้ง ในการวดัการเจริญเติบโต

ของลกูในทอ้งของแม่แพะพื้นเมืองไทย การใชเ้คร่ืองอลัตราซาวนดส์ามารถประเมินการเจริญเติบโต 

อายกุารตั้งทอ้งและจ�านวนลูกในทอ้งต่อแม่แพะได ้ ซ่ึงมีความส�าคญัต่อการจดัการการตั้งทอ้ง การ

คลอดและการจดัการหลงัคลอดในการผลิตแพะพื้นเมือง

Table 1. Average Daily Gain from Single and Multiple Pregnancies in Thai-native Goat     

throughout Gestation

Items Single pregnancy
(n=8)

Multiple pregnancy 
(n=7)

P-value

Initial weight (kg) 21.7±1.5 25.9±2.8 0.22

Final weight at 63 day (kg) 24.8±1.7 29.6±3.2 0.21

Body weight change at 63 day (kg) 2.6±0.3 3.7±1.2 0.38

Average daily gain at 63 day (kg/day) 0.074±0.009 0.106±0.034 0.38
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Figure 1. Transrectal Ultrasonograpic images of Fetus in mm at Day 28 and 56 of Gestation in 
Thai-native Goat with Single (a and b) Twin (c and d) and Triplet Pregnancies (e and f)

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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Figure 2. Relationship Between Day of Gestation and Crown-rump Length (CRL) from Single 

(a), Twin (b),   and Triplet (c) Pregnancies in Thai-native Goat during Day 28-56 of Gestation 

(a)

(b)

(c)
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Figure 3. Maternal Weight from Single (a), Twin (b), and Triplet (c) pregnancies in Thai-native 

Goat during Day 28-63 of Gestation

(a)

(b)

(c)
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วิจารณ์

 สมการรูปแบบการเจริญเติบโตของลกูในทอ้งท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Gonzalez-Bulnes et al. [8] ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การเจริญเติบโตของลกูในทอ้งของแกะ

สายพนัธ์ุ Menchaga สามารถศึกษาไดจ้ากการวดัความยาวของลกูในทอ้งในระยะแรกของการตั้งทอ้ง 

(19-48 วนั) พบวา่มีรูปแบบการเจริญเป็นรูปแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล เช่นเดียวกนั การเจริญของลกูใน

ทอ้งจากแม่แกะสายพนัธ์ุ Menchaga ตั้งทอ้งลูกตวัเดียวและสองตวัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

(P>0.05) และการวดัขนาดของลกูในทอ้งแกะสามารถวดัไดช่้วงวนัท่ี 19-48 ของการตั้งทอ้ง หลงัจาก

นั้นไม่สามารถวดัไดเ้น่ืองจากขนาดลูกในทอ้งใหญ่เกินกวา่ท่ีสามารถแสดงผลผา่นจอภาพของเคร่ือง

อลัตราซาวนด ์อยา่งไรกต็าม สามารถวดัขนาดของอวยัวะอ่ืนๆ แทนการวดัขนาดของลกูในทอ้ง ไดแ้ก่ 

ขนาดของกะโหลกศีรษะ ความกวา้งของส่วนอก กระดูกสันหลงัส่วนกน้กบ และความยาวส่วน

ทา้ยทอย-จมูก เป็นตน้ [8] อยา่งไรกต็าม Martinez et al. [5] ศึกษาความยาวของลกูในทอ้งวนัท่ี 19 

ของการตั้งทอ้งในแพะแองโกลนูเบียน พบวา่มีความยาวเฉล่ีย 5.3±0.3 มม. และลกูในทอ้งมีพฒันาการ

ไปจนกระทัง่วนัท่ี 40 ของการตั้งทอ้ง มีความยาวเฉล่ีย 34.2±0.6 มม. ความยาวของลกูในทอ้งระหวา่ง

วนัท่ี 19-38 ของการตั้งทอ้งถูกน�ามาแสดงในรูปสมการเสน้ตรงรีเกรซชัน่ Y = -2.23+0.13X (r2=0.94) 

 จากผลการศึกษาถึงรูปแบบการเจริญเติบโตของแม่แพะมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Wallace et al. [9] รายงานวา่การเจริญเติบโตของแม่แกะช่วงระยะแรกของการตั้งทอ้งเพิ่มสูงข้ึนเลก็

นอ้ยทั้งในกลุ่มแม่ท่ีตั้งทอ้งลกูตวัเดียว ลกูสองตวั และลกูสามตวั โดยอตัราการเจริญของแม่แพะสาย

พนัธ์ุ Gwembe Valley ระหวา่งการตั้งทอ้ง ซ่ึงมีน�้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 23.2±0.82 กิโลกรัม โดยการให้

อาหารเปรียบเทียบกนั 3 กลุ่ม คือ อาหารระดบัโปรตีนสูง-พลงังานต�่า อาหารระดบัโปรตีนปานกลาง-

พลงังานปานกลาง และอาหารท่ีมีระดบัโปรตีนและพลงังานต�่า อตัราการเจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัของ

แม่แพะแต่ละกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารในระดบัท่ีต่างกนัเท่ากบั 25±0.08, 43±0.53 และ 24±0.08 กรัมต่อตวั

ต่อวนั ตามล�าดับ [10] โดยในการน�าเคร่ืองอลัตราซาวนด์มาใช้ในการตรวจและติดตามการ

เปล่ียนแปลงของระบบสืบพนัธ์ุ ซ่ึงไม่มีผลเสียหรือตกคา้งใดต่อตวัสตัว ์ใหผ้ลท่ีแม่นย �าถกูตอ้ง เช่น 

การเจริญเติบโตของลกูในทอ้ง การประมาณอายขุองลกูแกะในทอ้งโดยวดัขนาดของกะโหลก ล�าตวั

หรือการเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ [11] น�าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการดา้นอาหารและวธีิการให้

อาหารท่ีจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกในทอ้งแพะและแม่แพะในช่วงแรกของการตั้งทอ้ง 

เน่ืองจากน�้าหนกัตวัมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการสืบพนัธ์ุของแพะ และควรมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการ

จ�านวนตวัของลกูแพะต่อการตั้งทอ้ง [12] 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเม่ือพิจารณาจากความยาว (crown-rump length) ท่ีเพิ่มข้ึนตามอายกุารตั้ง

ทอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่การเจริญเติบโตของลูกในทอ้งในระยะแรกของการตั้งทอ้งมีรูปแบบเป็นเอก็ซ์

โพเนนเชียล ในขณะท่ีเม่ือพจิารณาจากการเพิม่น�้าหนกัตวัตามอายตุั้งทอ้งท่ีมากข้ึน แม่แพะมีการเจริญ
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เติบโตในระยะแรกของการตั้งทอ้งเป็นแบบเสน้ตรง ดงันั้นการใชเ้คร่ืองอลัตราซาวนดส์ามารถใชใ้น

การประเมินการเจริญเติบโต อายกุารตั้งทอ้งและจ�านวนลกูในทอ้งต่อแม่แพะได ้ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ

ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาดา้นการจดัการระหวา่งการตั้งทอ้ง การคลอด และการจดัการหลงั 

คลอดในแพะพื้นเมืองไทย
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