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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 determined by the crown-rump length for single (Y1), twin (Y2) and triplet (Y3) pregnancies were Y1 =
2.934e0.570X (r2 = 0.945), Y2 = 3.444e0.564X (r2 = 0.986) and Y3 = 8.161e0.320X (r2 = 0.917), respectively. Maternal growth of single, twin and triplet pregnancy was increased gradually with the linear equation of Y1
= 21.5+0.516X (r2 = 0.993), Y2 = 24.43+0.717X (r2 = 0.986) and Y3 = 31.03+0.800X (r2 = 0.946), respectively. 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 exponential growth, whereas maternal growth exhibited the linear growth as determined by ultrasonography.
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การเจริญเติบโตของลูกในท้ องและของแม่ แพะพืน้ เมืองไทยใน
ระยะแรกของการตั้งท้ อง
กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ1, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์1,2*, วินยั ใจขาน1, อารี ย ์ ไกรสู รย์1,
กนกวรรณ จารุ กำ� จร3, ทศพล มูลมณี 1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินรู ปแบบการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องและของแม่แพะในระยะแรกของ
การตั้งท้อง
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ใช้แม่แพะพื้นเมืองไทยจ�ำนวน 16 ตัว (อายุเฉลี่ย 24.7+2.9 เดือน; น�้ำหนัก
ตัวเฉลี่ย 23.8+1.6 กิโลกรัม) เหนี่ยวน�ำการเป็ นสัดโดยใช้ฮอร์โมน medroxyprogesterone acetate และ
น�ำไปผสมพันธุก์ บั แพะเพศผู ้ ตรวจสอบการตั้งท้อง วัดความยาวของลูกในท้องทุกสัปดาห์โดยเครื่ อง
อัลตราซาวนด์ต้งั แต่วนั ที่ 21-56 ของการตั้งท้องและบันทึกน�้ำหนักแม่แพะทุกสัปดาห์ต้งั แต่วนั ที่ 0-63
ของการตั้งท้อง
ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยของเวลาที่เริ่ มสามารถตรวจสอบการตั้งท้องได้ คือ 25.0±1.4 วัน และสมการ
การเจริ ญเติบโตของลูกในท้องจากการตั้งท้องลูกตัวเดียว (Y1) สองตัว (Y2) และสามตัว (Y3) โดย Y
คือ อายุของการตั้งท้อง มีหน่วยเป็ นวัน และ X คือ ความยาวของลูกในท้อง มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร ซึ่ ง
มีสมการดังนี้ Y1 = 2.934e0.570X (r2 = 0.945), Y2 = 3.444e0.564X (r2 = 0.986) และ Y3 = 8.161e0.320X (r2 =
0.917) ตามล�ำดับ สมการเจริ ญเติบโตของแม่แพะที่ต้ งั ท้อง ดังนี้ Y1 = 21.57+0.516X (r2 = 0.993), Y2
= 24.43+0.717X (r2 = 0.986) และ Y3 = 31.03+0.800X (r2 = 0.946) ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริ ญ
เติบโตต่อวันของแม่แพะตั้งท้องลูกตัวเดี ยวและลูกแฝดในช่ วง 0-63 วันของการตั้งท้อง เท่ากับ
0.074±0.009 และ 0.106±0.034 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามล�ำดับ
ข้ อสรุป ลูกในท้องของแม่แพะมีการเจริ ญเติบโตในระยะแรกของการตั้งท้องเป็ นแบบยกก�ำลัง ขณะ
ที่แม่แพะพื้นเมืองไทยมีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็ นแบบเส้นตรง
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บทนำ�
ระยะแรกของการตั้งท้อง (early gestation) นับเป็ นระยะวิกฤติที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของแม่และลูก ซึ่งในระยะนี้มีพฒั นาการของรก การแปรสภาพของเซลล์
(cell differentiation) กระบวนการสร้างหลอดเลือด เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างและอวัยวะ
ต่างๆ ของลูกในท้อง [1] จากการศึกษาของ Gootwine et al. [2] ถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการ
เมแทบอลิซึมระหว่างแม่ รก และลูกในท้อง แสดงถึงลูกในท้องแพะที่มาจากการตั้งท้องลูกหลายตัว
มีพฒั นาการที่แตกต่างจากลูกในท้องที่มาจากการตั้งท้องลูกตัวเดียว แต่อย่างไรก็ตามยังขาดข้อมูลการ
ศึกษาความสัมพันธ์และรู ปแบบการเจริ ญเติบโตของแม่แพะ พัฒนาการของรก และลูกในท้องในแพะ
พื้นเมืองไทย จึงท�ำให้การเชื่อมโยงองค์ความรู ้เพือ่ พัฒนาแนวทางการจัดการระหว่างการตั้งท้องยังไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ได้มีการน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย อาทิการน�ำเครื่ อง
อัลตราซาวนด์แบบ B-mode มาใช้ร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื บพันธุ์ เพื่อตรวจสอบการ
ตกไข่ การตั้งท้อง และความผิดปกติต่างๆ ของรังไข่ เป็ นต้น มีประสิ ทธิภาพในการแสดงผลได้อย่าง
แม่นย�ำ ท�ำงานได้ผลรวดเร็ ว และปลอดภัยต่อสุ ขภาพของสัตว์ โดยการใช้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
(แพะและแกะ) สามารถใช้วธิ ีการสอดผ่านทวารหนัก (transrectal approaches) และ/หรื อแนบบริ เวณ
ผนังหน้าท้อง (transabdominal approaches) [3] นอกจากนี้รายงานของ McDonald et al. [4] และ
Martinez et al. [5] พบว่าการใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์ตรวจวัดความยาวของลูกในท้อง (crown-rump
length) สามารถน�ำไปใช้ในการคาดคะเนอายุการตั้งท้องในแพะได้ และจากการศึกษาของ Abdelghafar et al. [6] รายงานว่าการใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพส�ำหรับใช้ในการจัดการ
การสื บพันธุข์ องแพะ เนื่องจากให้ขอ้ มูลพื้นฐานทางด้านชีววิทยาการตั้งท้องที่สำ� คัญที่เกี่ยวกับสภาวะ
การตั้งท้องของแม่แพะ จ�ำนวนลูกในท้องและอายุของการตั้งท้อง ซึ่ งข้อมูลที่ได้นำ� ไปสู่ การจัดการ
การตั้งท้องที่มีประสิ ทธิภาพเพือ่ ให้แม่แพะและลูกในท้องมีการเจริ ญเติบโตที่สมบูรณ์จนกระทัง่ ครบ
ก�ำหนดการตั้งท้องได้ ดังนั้นการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารู ปแบบการเจริ ญเติบโตของแม่แพะ
และลูกในท้องช่วงระยะแรกของการตั้งท้องในรู ปแบบของสมการเชิงเส้นโดยใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์
เพื่อประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการระหว่างการตั้งท้องในแพะพื้นเมืองไทย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการศึกษาครั้งนี้ผา่ นการพิจารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยง
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สัตว์ ทดลอง
แม่แพะพื้นเมืองไทยจ�ำนวน 16 ตัว อายุเฉลี่ย 24.7±2.9 เดือน และน�้ำหนักตัวเฉลี่ย 23.8±1.6
กิโลกรัม ถูกเลี้ยงในโรงเรื อนเปิ ด ให้หญ้าสดเป็ นแหล่งอาหารหยาบและให้กินอย่างเต็มที่ มีอาหาร
ข้น (โปรตีน 16 %) เสริ มในระดับ 1.5 % ของน�้ำหนักตัว ให้ในช่วงเช้าและเย็น จัดเตรี ยมน�้ำสะอาด
และก้อนแร่ ธาตุเพือ่ ให้แพะเลียกินได้ตลอดเวลา ก่อนเริ่ มท�ำการทดลองแพะทุกตัวได้รับวัคซีนป้ องกัน
โรคบรู เซลโลซิ ส (brucellosis) โรคปากเท้าเปื่ อย (foot and mouth disease) และยาถ่ายพยาธิ ตาม
มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสตั ว์
วิธีการ
เหนี่ยวน�ำการเป็ นสัดโดยใช้การสอดฮอร์โมน medroxyprogesterone acetate (MAP) ซึ่ งเป็ น
โปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ (Synchrogest esponjas®, Spain) ในรู ปฟองน�้ำ (sponge) ซึ่งแต่ละอันบรรจุ
MAP ขนาด 60 มิลลิกรัม สอดไว้ในช่องคลอด (intravaginal insertion) เป็ นเวลา 14 วันและถอดฟองน�้ำ
ที่มีฮอร์ โมนโปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ออกจากช่องคลอดในเช้าของวันที่ 14 แพะทุกตัวได้รับการ
ตรวจสอบการเป็ นสัดด้วยพ่อพันธุแ์ พะที่ตดั ท่อน�ำเชื้อ (vasectomized buck) สังเกตพฤติกรรมการเป็ น
สัด โดยแพะแสดงการกระดิกหางและปั สสาวะบ่อย อวัยวะเพศมีเมือกใส ยืนนิ่งให้พอ่ พันธุ์ข้ ึนทับ
เมื่อแพะแสดงอาการยืนนิ่ง (standing heat) น�ำไปผสมพันธุ์กบั แพะเพศผูท้ ี่มีความสมบูรณ์พนั ธุ์และ
ปล่อยให้ต้ งั ท้อง จากนั้นชัง่ น�้ำหนักแม่แพะตลอดการทดลองทุกสัปดาห์ต้ งั แต่วนั ที่ 0-63 วัน ตรวจ
สอบการตั้งท้องและวัดความยาวของลูกในท้องทุกสัปดาห์ต้ งั แต่วนั ที่ 21-56 ของการตั้งท้อง ด้วย
เครื่ องอัลตราซาวนด์ (real-time, B-mode, 5 MHz transrectal transducer (linear array), HS-2000,
Honda electronics, Japan) โดยสอด transducer ผ่านทวารหนัก วัดความยาวของลูกในท้องด้วย electronic caliper ผ่านโปรแกรมของเครื่ องอัลตราซาวนด์ วัดจากจุดสู งสุ ดบนหัว (crown) ไปจนถึงจุด
ท้ายสุ ดของสันหลังหน้าโคนหาง (rump) จากนั้นท�ำการประเมินการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องวันที่
28-56 วันของการตั้งท้อง และแม่แพะในรู ปแบบสมการการเจริ ญเติบโตวันที่ 28-63 ตามวิธีการของ
Redmer et al. [7] โดยการสร้างสมการรี เกรซชัน่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง crown-rump length กับ
อายุของลูกในท้อง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องโดยการใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์ในแม่แพะพื้น
เมืองไทย นับเป็ นการศึกษาครั้งแรกถึงการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องและแม่แพะพื้นเมืองไทยใน
ระยะแรกของการตั้งท้อง โดยสามารถพบถุงหุม้ ลูกในท้อง (embryonic vesicle) อยูบ่ ริ เวณระหว่าง
ส่ วนต้นของมดลูกกับกระเพาะปัสสาวะ [8] และจังหวะการเต้นของหัวใจ [3] (Figure 1) ซึ่ งค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่เริ่ มสามารถตรวจสอบการตั้งท้องได้ คือ 25.0±1.4 วัน และจากแม่แพะพื้นเมืองไทยจ�ำนวน
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16 ตัว พบว่าแพะตั้งท้องลูกตัวเดียวจ�ำนวน 8 ตัว แพะที่ต้ งั ท้องลูกสองตัวจ�ำนวน 7 ตัว และแพะที่ต้ งั
ท้องลูกสามตัวจ�ำนวน 1 ตัว โดยมีสมการการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องของการตั้งท้องลูกตัวเดียว
(Y1) สองตัว (Y2) และสามตัว (Y3) ดังนี้ Y1 = 2.934e0.570X (r2 = 0.945), Y2 = 3.444e0.564X (r2 = 0.986)
และ Y3 = 8.161e0.320X (r2 = 0.917) ตามล�ำดับ (Figure 2)
ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเจริ ญของลูกในท้องระยะแรกมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
กับการเจริ ญเติบโตต่อวันของแม่แพะในรู ปแบบการเจริ ญเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ถึงแม้วา่ การ
เจริ ญเติบโตของลูกในท้องในระยะแรกที่มาจากแม่แพะที่ต้ งั ท้องลูกตัวเดียว สองตัว และสามตัวเป็ น
รู ปแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล แต่พบว่าการเจริ ญของลูกในท้องที่มาจากแม่แพะที่ต้งั ท้องลูกสองตัวมีอตั รา
การเจริ ญสู งสุ ด รองลงมาเป็ นการเจริ ญของลูกในท้องจากแม่แพะที่ต้ งั ท้องลูกสามตัว และหนึ่ งตัว
ตามล�ำดับและการเจริ ญเติบโตของแม่แพะที่ต้ งั ท้องลูกตัวเดียว (Y1) สองตัว (Y2) และสามตัว (Y3)
ระหว่างวันที่ 28-63 ของการตั้งท้องพบว่ามีค่าเฉลี่ยน�้ำหนักตัวเพิ่มสู งขึ้นตามปกติ รู ปแบบการเจริ ญ
เติบโตเป็ นแบบเส้นตรง ดังสมการนี้ Y1 = 21.57+0.516X (r2 = 0.993), Y2 = 24.43+0.717X (r2 = 0.986)
และ Y3 = 31.03+0.8X (r2 = 0.946) ตามล�ำดับ (Figure 3) จากการศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโตของแม่
แพะในระหว่างวันที่ 0-63 ของการตั้งท้องพบว่า น�้ำหนักเฉลี่ยเริ่ มต้น น�้ำหนักตัวสุ ดท้ายเมื่อแพะตั้ง
ท้องในวันที่ 63 และอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันในช่วง 0-63 วันของการตั้งท้องเพิ่มสู งขึ้นเล็กน้อย
ในช่วงระยะแรกของการตั้งท้องทั้งในกลุ่มแม่ที่ต้ งั ท้องลูกตัวเดียว ลูกสองตัว และลูกสามตัว (Table
1) ซึ่งสามารถวัดขนาดของลูกในท้องได้ระหว่างวันที่ 28-56 ของการตั้งท้อง ในการวัดการเจริ ญเติบโต
ของลูกในท้องของแม่แพะพื้นเมืองไทย การใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์สามารถประเมินการเจริ ญเติบโต
อายุการตั้งท้องและจ�ำนวนลูกในท้องต่อแม่แพะได้ ซึ่ งมีความส�ำคัญต่อการจัดการการตั้งท้อง การ
คลอดและการจัดการหลังคลอดในการผลิตแพะพื้นเมือง
Table 1. Average Daily Gain from Single and Multiple Pregnancies in Thai-native Goat
throughout Gestation
Items

Initial weight (kg)
Final weight at 63 day (kg)
Body weight change at 63 day (kg)
Average daily gain at 63 day (kg/day)

Single pregnancy Multiple pregnancy
(n=8)
(n=7)
21.7±1.5
25.9±2.8
24.8±1.7
29.6±3.2
2.6±0.3
0.074±0.009

3.7±1.2
0.106±0.034

P-value
0.22
0.21
0.38
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
สมการรู ปแบบการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Gonzalez-Bulnes et al. [8] ที่แสดงให้เห็นว่าการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องของแกะ
สายพันธุ์ Menchaga สามารถศึกษาได้จากการวัดความยาวของลูกในท้องในระยะแรกของการตั้งท้อง
(19-48 วัน) พบว่ามีรูปแบบการเจริ ญเป็ นรู ปแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เช่นเดียวกัน การเจริ ญของลูกใน
ท้องจากแม่แกะสายพันธุ์ Menchaga ตั้งท้องลูกตัวเดียวและสองตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) และการวัดขนาดของลูกในท้องแกะสามารถวัดได้ช่วงวันที่ 19-48 ของการตั้งท้อง หลังจาก
นั้นไม่สามารถวัดได้เนื่องจากขนาดลูกในท้องใหญ่เกินกว่าที่สามารถแสดงผลผ่านจอภาพของเครื่ อง
อัลตราซาวนด์ อย่างไรก็ตาม สามารถวัดขนาดของอวัยวะอื่นๆ แทนการวัดขนาดของลูกในท้อง ได้แก่
ขนาดของกะโหลกศีรษะ ความกว้างของส่ วนอก กระดูกสันหลังส่ วนก้นกบ และความยาวส่ วน
ท้ายทอย-จมูก เป็ นต้น [8] อย่างไรก็ตาม Martinez et al. [5] ศึกษาความยาวของลูกในท้องวันที่ 19
ของการตั้งท้องในแพะแองโกลนูเบียน พบว่ามีความยาวเฉลี่ย 5.3±0.3 มม. และลูกในท้องมีพฒั นาการ
ไปจนกระทัง่ วันที่ 40 ของการตั้งท้อง มีความยาวเฉลี่ย 34.2±0.6 มม. ความยาวของลูกในท้องระหว่าง
วันที่ 19-38 ของการตั้งท้องถูกน�ำมาแสดงในรู ปสมการเส้นตรงรี เกรซชัน่ Y = -2.23+0.13X (r2=0.94)
จากผลการศึกษาถึงรู ปแบบการเจริ ญเติบโตของแม่แพะมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
Wallace et al. [9] รายงานว่าการเจริ ญเติบโตของแม่แกะช่วงระยะแรกของการตั้งท้องเพิ่มสู งขึ้นเล็ก
น้อยทั้งในกลุ่มแม่ที่ต้ งั ท้องลูกตัวเดียว ลูกสองตัว และลูกสามตัว โดยอัตราการเจริ ญของแม่แพะสาย
พันธุ์ Gwembe Valley ระหว่างการตั้งท้อง ซึ่งมีน้ ำ� หนักเริ่ มต้นเฉลี่ย 23.2±0.82 กิโลกรัม โดยการให้
อาหารเปรี ยบเทียบกัน 3 กลุ่ม คือ อาหารระดับโปรตีนสูง-พลังงานต�่ำ อาหารระดับโปรตีนปานกลางพลังงานปานกลาง และอาหารที่มีระดับโปรตีนและพลังงานต�่ำ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อตัวต่อวันของ
แม่แพะแต่ละกลุ่มที่ได้รับอาหารในระดับที่ต่างกันเท่ากับ 25±0.08, 43±0.53 และ 24±0.08 กรัมต่อตัว
ต่ อ วัน ตามล�ำ ดับ [10] โดยในการน�ำ เครื่ อ งอัล ตราซาวนด์ม าใช้ใ นการตรวจและติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสื บพันธุ์ ซึ่งไม่มีผลเสี ยหรื อตกค้างใดต่อตัวสัตว์ ให้ผลที่แม่นย�ำถูกต้อง เช่น
การเจริ ญเติบโตของลูกในท้อง การประมาณอายุของลูกแกะในท้องโดยวัดขนาดของกะโหลก ล�ำตัว
หรื อการเต้นของหัวใจ เป็ นต้น [11] น�ำไปสู่ การประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านอาหารและวิธีการให้
อาหารที่ จะมี ผลต่ อการเจริ ญเติ บโตของลูกในท้องแพะและแม่ แพะในช่ วงแรกของการตั้งท้อง
เนื่องจากน�้ำหนักตัวมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการสืบพันธุข์ องแพะ และควรมุง่ เน้นไปที่การจัดการ
จ�ำนวนตัวของลูกแพะต่อการตั้งท้อง [12]
การศึกษาในครั้งนี้เมื่อพิจารณาจากความยาว (crown-rump length) ที่เพิ่มขึ้นตามอายุการตั้ง
ท้องแสดงให้เห็นว่าการเจริ ญเติบโตของลูกในท้องในระยะแรกของการตั้งท้องมีรูปแบบเป็ นเอ็กซ์
โพเนนเชียล ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากการเพิม่ น�้ำหนักตัวตามอายุต้งั ท้องที่มากขึ้น แม่แพะมีการเจริ ญ

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน 2555

27

เติบโตในระยะแรกของการตั้งท้องเป็ นแบบเส้นตรง ดังนั้นการใช้เครื่ องอัลตราซาวนด์สามารถใช้ใน
การประเมินการเจริ ญเติบโต อายุการตั้งท้องและจ�ำนวนลูกในท้องต่อแม่แพะได้ ข้อมูลที่ได้สามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาด้านการจัดการระหว่างการตั้งท้อง การคลอด และการจัดการหลัง
คลอดในแพะพื้นเมืองไทย
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