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บทคัดยอ 
 ปจจุบันการวินิจฉัยการตั้งทองในโค มีการพัฒนาเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการตรวจการต้ังทอง 
และเปนเทคนิคที่สามารถทําไดงาย มีความแมนยําสูง และตองไมกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายตอสัตว 
ซึ่งสอดคลองกับสวัสดิภาพของสัตว ซึ่งแตละเทคนิคมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน บางเทคนิคมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานในภาคสนามได แตความแมนยําต่ํา มีขอจํากัดในการใชงานจริง สวนที่มีความแมนยําสูง แตตองใช
อุปกรณและทักษะพิเศษ ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายเทคนิคการตรวจการตั้งทองในโค  
 
คําสําคัญ : การต้ังทอง, การตรวจ, โค 
 
Abstract 

Currently, several techniques for pregnancy diagnosis in cows are developed for 
effectively, easily and highly accuracy and non-invasive methods for pregnancy detection in 
cows compatible with animal welfare standards. Each method has advantages and 
disadvantages. Some of them are efficient and applicable in the field, but low accuracy hence 
of limited practical use. Other are precise but require equipment and specialized skills. The 
practical implementation of user-friendly, accurate. The purpose of this manuscript to 
overview the methods of pregnancy diagnosis in cows.
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บทนํา 
การวินิจฉัยการต้ังทองเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเลี้ยงสัตวที่ใหผลผลิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุสัตวที่

จะใชเปนพอแมพันธุ ซึ่งการวินิจฉัยการต้ังทองระยะแรกจะชวยประเมินการรักษาในชวงแรก ๆ เพื่อใหผสมติดได
อยางรวดเร็ว และชวยในการวางแผนการจัดการทางเลือกในระบบการวางแผนดานการผสมพันธุในปจจุบัน 
นอกจากนี้การวินิจฉัยการตั้งทองระยะแรกมีความสําคัญในการจัดการสัตวเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบสัตวเพื่อการต้ังทองในชวงระยะแรกเนื่องจากการศึกษาที่ผานมาไดดําเนินการการวินิจฉัยการต้ังทองแลว
ทําใหไดผลกําไรที่มากขึ้นในโคนม (Omid et al., 2013) และการตรวจวินิจฉัยและระบุวาโคที่ไมไดตั้งทองตั้งแต
ระยะแรกของโคนมสาวที่ไดรับการผสมพันธุซึ่งหลังการผสมแลวจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุและ
อัตราการตั้งทองได โดยการลดชวงเวลาระหวางการผสมพันธุ  และเพิ่มอัตราการการผสมพันธุ ดังนั้นโคสาว ๆ           
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หลังการผสมเทียมในชวงระยะแรก อาจเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการสัตว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ
และผลผลิตในฟารมโคเชิงการคา (Paul M. Fricke, 2010) สวนอุตสาหกรรมดานปศุสัตวที่เปลี่ยนแปลงอาจสงผล
ตอการวินิจฉัยการตั้งทองในอนาคต และการเพิ่มมาตรการของการจัดการระบบสืบพันธุในฝูงโค และการผสมเทียม
เปนการสรางความตองการสําหรับการวินิจฉัยท่ีแมนยําและทันเวลาของการต้ังทอง (Jensen, K.L., et al., 2009) 
จนกระท่ังคลอด ดังนั้นการตรวจการต้ังทองระยะแรกนั้นจึงมีความสําคัญสําหรับการจัดการไดทันทวงที อยางไรก็
ตามในการตรวจไดเร็วหรือชานั้นข้ึนอยูกับข้ันตอนและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทอง 

เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองในโคแบงออกไดเปนวิธีการตรวจโดยทางตรงและทางออม หรือสามารถแบง
ออกเปนวิธีการมองเห็น ทางคลินิก และหองปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยการต้ังทองโดยตรงนั้นรวมถึงการ
คลําลวงทางทวาร และ การอัลตราซาวด (ultrasonography) ซึ่งวิธีการตรวจทางออมสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทอง
ระยะแรกใชการตรวจเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากการผสม หรือ
ตรวจสอบสารที่เฉพาะเจาะจงแนวคิดในของเหลวในรางกายแมโคเปนตัวบงชี้ทางออมของการตรวจพบของการตั้งทอง 
ปจจุบันมีวิธีการทางออมของการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอเชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 
(Progesterone), เอสโตรนซัลเฟต (estrone sulphate) และโปรตีนจําเพาะในการต้ังทอง เชน ไกลโคโปรตีน 
(glycoproteins) ที่เก่ียวของกับการตั้งทอง ซ่ึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยการต้ัง
ทองรวมถึงการเลือกสรรทันเวลาประหยัดคาใชจายรักษาโคซึ่งจะไมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและใหขอมูล
เพ่ือใหสามารถวางแผนความตองการทดแทน [Whittier, D.W., 2013.] การวินิจฉัยการต้ังทองกอนมีความสําคัญ
ตอการลดระยะเวลาการคลอดดวยการทําใหเกษตรกรสามารถระบุตัวสัตวเพื่อทําการรักษาและ / หรือผสมพันธุใน
โอกาสแรก เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจําเปนตองรับรูถึงการที่สัตวไมไดตั้งทองอยางเร็วที่สุดเพื่อที่จะไดทําการผสมพันธุ
ใหมในโอกาสตอไป (Balhara et al., 2013) 
 เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทอง มีหลากหลายเทคนิคที่ไดรบัการยอมรับและพัฒนาในชวงปที่ผานมา แตบาง
เทคนิคก็มีขอจํากัด ในการใชงานในวงกวาง โดยทั่วไปเทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองแบงออกเปนวิธีการทางตรงและ
ทางออมหรือสามารถแบงออกเปนวิธีการมองเห็น ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ (Purohit, G., 2010.) ซ่ึงปจจุบันมี
วิธีการโดยตรงสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการคลําลวงตรวจทางทวาร และ การอัลตราซาวด (ultrasonography) 
และทั้งสองวิธีนี้มีการใชงานในปจจุบันโดยผูปฏิบัติงานทางดานโคเพื่อวินิจฉัยการต้ังทองในโคนม เนื่องจากเปนวิธีที่
ตรวจไดโดยตรง ผลการทดสอบเปนไปไดในกลุมผูปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญดานเทคนิคความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานและการผสมพันธุในระยะหลังที่เทคนิคดําเนินการสามารถสงผลกระทบตอความจําเพาะและความไว
ของการทดสอบ (Paul M. Fricke, 2010) 
 ในสวนวิธีการตรวจทางออมสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองระยะแรกใชการตรวจเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากไดรับการผสม หรือตรวจสอบสารที่เฉพาะเจาะจงใน
ของเหลวในรางกายแมซึ่งเปนตัวบงชี้ทางออมของท่ีพบในชวงการตั้งทอง ปจจุบันมีวิธีการวินิจฉัยการต้ังทองหลาย
วิธีรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอ เชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต และโปรตีนเฉพาะของการ
ตั้งครรภ เชนไกลโคโปรตีนที่เกี่ยวของกับการต้ังทอง วิธีการวินิจฉัยการต้ังทองแบบการสังเกตเห็นรวมถึงการไม
กลับไปเปนสัด และพบในการผสมเทียม [Paul M. Fricke, 2010.] วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการวินิจฉัยการต้ังทอง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของโปรแกรมการสืบพันธุและการพิจารณาท่ีเปนจุดเดนของฟารมแตละแหง (Matt Lucy et 
al. 2011) อยางไรก็ตามเทคนิคการตรวจที่มีในปจจุบันนั้นมีขอจํากัดบางอยาง จึงทําใหมีการพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจอยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปใชงานไดดวยตนเอง 
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การตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในโคหลังไดรับการผสม 
วิธีการวินิจฉัยการต้ังทองแบงออกไดเปนวิธีการทางตรงและทางออมหรือสามารถแบงออกเปนวิธีการ

มองเห็น ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ วิธีการวินิจฉัยการตั้งทองโดยตรงรวมถึงการคลําลวงทางทวาร และ 
การอัลตราซาวด (ultrasonography) ซ่ึงวิธีการตรวจทางออมสําหรับการวินิจฉัยการต้ังทองระยะแรกใชการตรวจ
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะท่ีกําหนดหลังจากการผสม หรือตรวจสอบสารท่ี
เฉพาะเจาะจงแนวคิดในของเหลวในรางกายแมโคเปนตัวบงชี้ทางออมของการตรวจพบของการตั้งทอง ปจจุบันมี
วิธีการทางออมของการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอเชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone), 
เอสโตรนซัลเฟต (estrone sulphate) และโปรตีนเฉพาะของการตั้งทอง เชนไกลโคโปรตีน (glycoproteins)           
ที่เก่ียวของกับการตั้งทอง การคลําทางทวารหนัก (Transrectal palpation) และการทําคลื่นเสียงความถ่ีสูง(Ultrasonography) 
ซึ่งเปนวิธีที่ใหความถูกตองและแมนยําสําหรับการวินิจฉัยการต้ังทอง ท้ังสองวิธีนั้นตองใชทักษะและประสบการณ
มากมาย โดยเทคนิคการคลําไมจําเปนตองใชอุปกรณราคาแพงหรือสิ่งสนับสนุน ซึ่งเปนผลดีสําหรับวัวจํานวนนอย 
และสําหรับการตั้งทองชา [NADIS, 2016.] ซ่ึงเปนวิธีที่เกาแกและใชกันอยางแพรหลายในการวินิจฉัยการต้ังทอง
ระยะแรกในโคนม (Paul M. Fricke, 2010) 
 เครื่องอัลตราซาวดที่ใชสําหรับงานทางสัตวแพทยที่ติดตั้งเครื่องแปลงความถ่ีทางทวารหนักมีราคาแพงใน
ประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงใชตนทุนเริ่มตนสูงสวนหนึ่ง และการใชงานจริงไดจํากัด [ Fricke, P.M., 
2002.] การประยุกตใชอัลตราซาวดที่ใชงานไดจริงโดยผูปฏิบัติงานดานวัวเพื่อการตรวจสอบการสืบพันธุประจําวัน
ของวัวเปนการสนับสนุนตอไปเทคโนโลยีนี้อยูในตําแหนงที่จะทําเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว ความสามารถในการ
รวบรวมขอมูลของภาพคล่ืนอัลตราโซนิคนั้นเกินความคลาดเคลื่อนทางทวารหนัก (Cliff Lamb, G. and Paul M. 
Fricke, 2005) วิธีการวินิจฉัยการตั้งทองที่มองเห็นได ไดแก การไมกลับไปเปนสัด การตกเลือดเปนสัด และการ
สัมผัสกับวัวตัวผูหรือการผสมเทียม (Paul M. Fricke, 2010.) 
 ประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดจากการตรวจวินิจฉัยการต้ังทองรวมถึงการเลือกสรรทันเวลาป ระหยัด
คาใชจายรักษาโคซึ่งจะไมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและใหขอมูลเพื่อใหสามารถวางแผนความตองการทดแทน 
[Whittier, D.W., 2013.] การวินิจฉัยการต้ังทองกอนมีความสําคัญตอการลดระยะเวลาการคลอดดวยการทําให
เกษตรกรสามารถระบุตัวสัตวเพื่อทําการรักษาและ / หรือผสมพันธุในโอกาสแรก เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจําเปนตอง
รับรูถึงการที่สัตวไมไดตั้งทองอยางเร็วที่สุดเพื่อที่จะไดทําการผสมพันธุใหมในโอกาสตอไป (Balhara et al., 2013) 
 การวินิจฉัยการตั้งทองในโคเปนขั้นตอนที่มีการปฏิบัติอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับวาเปนเทคนิคการ
จัดการที่นิยมเปนอยางมากในโคเนื้อและโคนม (Whittier, D.W., 2013) การผลิตปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพตองใชการ
ตรวจวินิจฉัยการตั้งทองอยางถูกตองและเร็ว ดังนั้นการวินิจฉัยการตั้งทองเปนขั้นตอนท่ัวไปในฟารมโคนมสวนใหญ มี
การใชวิธีการที่หลากหลายและแตละเทคนิคมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป (NADIS, 2016) การวินิจฉัยการตั้งทองนั้น
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเลี้ยงสัตวที่ทํากําไรได การวินิจฉัยการตั้งทองในระยะแรกนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการลด
ระยะเวลาการคลอดดวยการทําใหเกษตรกรสามารถระบุตัวสัตวเพื่อทําการรักษาและ / หรือผสมพันธุสัตวเหลานี้ใน
โอกาสแรก ๆ (Balhara et al., 2013) 
 เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทอง มีวิธีการที่หลากหลายและไดรับการยอมรับและพัฒนาในชวงปที่ผานมา แต
บางเทคนิคก็มีขอจํากัด ในการใชงานในวงกวาง โดยท่ัวไปเทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองแบงออกเปนวิธีการทางตรง
และทางออมหรือสามารถแบงออกเปนวิธีการมองเห็น ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ (Purohit, G., 2010.) 
 ปจจุบันมีวิธีการโดยตรงสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการคลําลวงตรวจทางทวาร และ การอัลตรา
ซาวด (ultrasonography) และทั้งสองวิธีนี้มีการใชงานในปจจุบันโดยผูปฏิบัติงานทางดานโคเพื่อวินิจฉัยการตั้งทอง
ในโคนม เนื่องจากเปนวิธีที่ตรวจไดโดยตรง ผลการทดสอบเปนไปไดในกลุมผูปฏิบัติงาน ความเช่ียวชาญดานเทคนิค
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ความสามารถของผูปฏิบัติงานและการผสมพันธุในระยะหลังที่เทคนิคดําเนิ นการสามารถสงผลกระทบตอ
ความจําเพาะและความไวของการทดสอบ (Paul M. Fricke, 2010) 
 ในสวนวิธีการตรวจทางออมสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองระยะแรกใชการตรวจเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากไดรับการผสม หรือตรวจสอบสารที่เฉพาะเจาะจงใน
ของเหลวในรางกายแมซึ่งเปนตัวบงชี้ทางออมของท่ีพบในชวงการตั้งทอง ปจจุบันมีวิธีการวินิจฉัยการต้ังทอง
หลากหลายวิธีรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอ เชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต และโปรตีนเฉพาะ
ของการตั้งครรภ เชนไกลโคโปรตีนที่เกี่ยวของกับการตั้งทอง วิธีการวินิจฉัยการต้ังทองแบบการสังเกตเห็นรวมถึง
การไมกลับไปเปนสัด และพบในการผสมเทียม [Paul M. Fricke, 2010.] วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการวินิจฉัยการ
ตั้งทองขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของโปรแกรมการสืบพันธุและการพิจารณาท่ีเปนจุดเดนของฟารมแตละแหง (Matt 
Lucy et al. 2011) 
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองที่ใชในปจจุบันทอง 
ปจจุบันผูผลิตปศุสัตวใชเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองที่แตกตางกัน 3 วิธีไดแก 

- การลวงตรวจทางทวารหนักของระบบสืบพันธุ (Rectal Palpation for Pregnancy) 
- ตรวจโดยใชอัลตราซาวนแบบเรียลไทมของอารเรยแบบเสนตรง (ultrasonography) 
- การตรวจเลือดโดยทดสอบจากแหลงสารรกอยางใดอยางหนึ่งหรือสองอยางที่มีอยูในเลือดของแมโคที่ตั้งทอง 

เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทอง Transrectal Palpation 
Transrectal Palpation เปนการคลําระบบสืบพันธุผานผนังทวารหนักเปนวิธีการตามปกติสําหรับการ

วินิจฉัยการต้ังครรภ (Youngquist, 2006.) การตรวจทางทวารหนักของแมโคเปนเทคนิคที่ไดรับการยกยองในการ
วินิจฉัยการตั้งครรภ ความใกลชิดของระบบสืบพันธุของวัวกับไสตรงและความยืดหยุนชวยใหผูปฏิบัติงานทีไ่ดรับการ
ฝกอบรมสามารถตรวจสอบลักษณะของระบบทางเดินที่ตรงกับการตั้งครรภหรือการต้ังครรภที่ไมใช (Whittier, 
2013) ปจจุบันการคลําทางทวารหนักเปนวิธีที่งายทีสุ่ดเร็วที่สุดถูกที่สุดและแมนยําที่สดุซึ่งตรงกับเปาหมายสวนใหญ
ของเรา (UGA, 2013) 

จุดมุงหมายในการตรวจวินิจฉัยโดยการคลําทางทวารหนักคือความถูกตอง 100% ในการกําหนด
สถานะการตั้งทอง 35 วันหลังการผสมเทียม (Purohit, 2010) เกณฑของการตรวจการต้ังทองทางทวารหนักรวมถึง
การตรวจทางเดินท้ังหมดกอนท่ีจะประกาศวาโคพรอมผสม และหาสัญญาณเชิงบวกอยางหนึ่งของการตั้งทองกอนท่ี
คุณจะเรียกวาโคกําลังตั้งทอง หากคุณไมแนใจใหตรวจสอบโค สัญญาณเชิงบวกเพียงอยางเดียวของการต้ังทองในโค
คือตัวออนในทอง, cotyledons/caruncles, ถุงน้ําครํ่าและสลิปเมมเบรนในทอง (Whittier, 2013) เทคนิคการ
วินิจฉัยการต้ังทองโดยคลําทางทวารหนักของมดลูกหดไดหลังจากหดมดลูกอยางเต็มท่ีและถูกตองคร้ังแรกรูสึก
มดลูกสําหรับความไมสมดุล เมื่อตั้งทอง 35 วันของการตั้งทองฮอรนตั้งทองจะรูสึกใหญขึ้นเล็กนอย (Purohit, 
2010) การไมตั้งทองจะพิจารณาจากการตรวจของมดลูกอยางละเอียด โดยปกติหลังจากที่มันถูกหดกลับเขาไปใน
กระดูกเชิงกราน และการไมมีสัญญาณสําคัญของการต้ังทองดังนั้นจะตองตรวจสอบใหรอบคอบ (Whittier, 2013) 
เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองโดยวิธี Ultrasonography 
 การตรวจโดยใชเคร่ืองอัลตราซาวด ซึ่งเปนการตรวจเอมบริโอนิค เวสซิเคิล (embryonic vesicle)       
ในมดลูกของโค หรือตรวจหาการเตนของหัวใจของตัวออนในทองแมโค (Fetus) แตตองใชเวลาในการตรวจ หลัง
การผสมเทียมประมาณ 27-30 วัน หรือการลวงตรวจทางทวารหนัก (rectal palpation) ซึ่งตองใชผูที่มีทักษะและ
ความชํานาญลวงตรวจหลังจากการผสมเทียมประมาณ 45-60 วัน (Broaddus and Vries, 2005) และเปนวิธีการ
ที่ใชระยะเวลานานในการตรวจวินิจฉัย 
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เทคนิควินิจฉัยการตั้งทองโดยการตรวจเลือด 
 ในป 1980 มีการคนพบโปรตีนในเลือดของโคต้ังทองที่ผลิตโดยโปรตีนชนิดแรกที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
แบบทดสอบเชิงพาณิชยสําหรับการตั้งทองเรียกวา“Pregnancy Specific Protein B ” หรือ PSPB เปนที่ทราบกัน
วาโปรตีนชนิดนี้ผลิตมาจากรก ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่พบในเลือดไดทันทีหลังจากเริ่มตั้งทองเปนกลุมของสารที่เรียกวา" 
Protein Associated Glycoproteins” หรือ PAGs สารท่ีเรียกวา Protein Associated Glycoprotein 1 หรือ 
PAG1 สามารถตรวจพบไดโดยชุดทดสอบสําเร็จรูป 

สารประกอบท่ีเกี่ยวของกับการต้ังทองเหลานี้สามารถตรวจพบไดในเลือดของโคบางตัว ในชวงสองสาม
สัปดาหแรกของการต้ังทอง อยางไรก็ตามการพัฒนาของการทดสอบนั้นรวมถึงประสิทธิภาพของชุดทดสอบและการ
เปลี่ยนแปลงของโคแตละตัว โดยชุดทดสอบสําเร็จรูปในปจจุบันถือเปนที่ยอมรับสําหรับการตรวจทองไดที่ 28 หรือ 
29 วันหลังจากการปฏิสนธิ ซึ่งการตรวจวินิจฉัย PSPB และ PAG1 โดยใชเทคนิคที่เรียกวา radioimmune assay 
(RIA) ในขณะท่ีเทคนิคนี้มีความไวและแมนยํามากโดยการใชวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งแนขอจํากัดของเทคนิคนี้ นอกจากนี้
ยังมีการวินิจฉัยโดยใชชุดทดสอบสําเร็จรูป ท่ีเรียกวา Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA)           
ซึ่งไดรับการพัฒนาและใชในโฮสตแตละชนิด ซึ่งเทคนิคนี้ใชในการทดสอบการตั้งทองระยะแรกที่ตรวจพบไดทั้ง 
PSPB และ PAG1 นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดฮอรโมนตอมไรทอ เชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต 
Pregnancy Associated Glycoproteins 
 Glycoproteins ที่เกี่ยวของกับการตั้งทอง (PAGs) เปนผลิตภัณฑที่หลั่งจากโมโนเซลลและนิวเคลียสของ
เซลล trophoblastic ในรกของโค (Balhara et al., 2013) PAGs ประกอบดวยตระกูลใหญกวา 20 โปรตีนที่ผลิต
โดยรกเทานั้น (Telugu et al., 2009) สามารถตรวจพบไดในเลือดโคตั้งทองเริ่มตนที่ประมาณ 25 วันหลังจากการ
ผสมเทียม (Green et al., 2005) การติดตามความเขมขนของ PAGs ในเลือดเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับการตั้งทอง (Matt Lucy and Scott Poock, 2012.) โดยใชกระบวนการทางชีวเคมีบางโมเลกุลของ PAGs 
แยกไดจาก cotyledons ของวัว (Klisch et al., 2005) แมวาหนาที่ในชวงระหวางการตั้งทองหรือการคลอดยังไม
ชัดเจน (Xie et al., 1991) แสดงใหเห็นวา PAGs นั้นเปนกลุมที่ไมจําเปนของกลุมโปรตีนแอสพาริค (Aspartic 
acid) หากมีการใชงานเอนไซม PAGs อาจมีความสําคัญในการเปล่ียนแปลงโครงสรางของรกในระหวางตั้งทองหรือ
ในรกหลังการคลอดบุตร (Zoli et al., 1992) 
 แมวาในปจจุบัน PAGs จะเปนหนึ่งเทคนิคที่มีแนวโนมมากขึ้นสําหรับการตรวจหาการตั้งทองในโคใน
ระยะแรก การทดสอบการต้ังครรภจาก PAG นั้นมีขอจํากัด ดวยปจจัยหลายประการ ประการแรก PAG ไมสามารถ
ตรวจพบไดในน้ํานมหรือปสสาวะ ดังนั้นจึงจําเปนตองเก็บตัวอยางเลือดซึ่งเปนขั้นตอนที่ยากสําหรับฟารมบางแหง 
ประการที่สองเนื่องจาก PAG มีความเขมขนสูงในการไหลเวียนจากแมในชวงระยะเวลาคลอด และมีเซรั่มครึ่งชีวิตที่
ยาวนานวัวที่ผสมเทียมหลังคลอดเร็วเกินไปไมเหมาะสมสําหรับการทดสอบ (Paul M. Fricke, 2010) 
Progesterone 
 โปรเจสเตอโรนเปนสเตียรอยดฮอรโมน ที่มีขนาดโมเลกุล 314.45 ดาลตัน โดยมีแหลงผลิตที่สําคัญคือ 
คอรปสลูเทียมในรังไข นอกจากนี้โปรเจสเตอโรนยังผลิตไดในปริมาณนอยจากรก (placenta) และตอมหมวกไต
สวนนอก (adrenal cortex) โปรเจสเตอโรนมีความสําคัญตอการรักษาสภาพการตั้งทองของโคนม โดยมีผลตอการ
เตรียมชั้นเอ็นโดมีเทียมของมดลูกสาหรับการฝงตัวของตัวออน (Zygote) และชวยลดการบีบตัวของมดลูก 
(Shelton et al., 1990) โดยท่ัวไปวงรอบการเปนสัดของโคนมจะมีประมาณ 21 วัน โดยระดับของโปรเจสเตอโรน
จะต่ําในชวง 1-3 วันแรก ตอมาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 4-12 และสูงคงท่ีในชวงวันที่ 15-18 จากนั้นจะ
ลดลงอยางรวดเร็วในชวง 2-4 วันสุดทายของวงรอบการเปนสัด ในกรณีที่โคนมไดรับการผสมพันธุและเกิดการต้ัง
ทอง ระดับของโปรเจสเตอโรนจะสูงตลอดวงรอบการเปนสัด จนกระท่ังใกลคลอด (Rioux and Rajotte, 2004) 
ดังนั้นระดับของโปรเจสเตอโรนในน้ํานมและซีรั่มจึงสามารถนํามาใชบงชี้การตั้งทองหลังการผสมเทียม  โดยการ
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ตรวจระดับของโปรเจสเตอโรนตั้งแตวันที่ 19-24 หลังการผสมเทียม จะทําใหสามารถจัดการแยกกลุมโคนมที่ตั้ง
ทองออกจากฝูงได นอกจากนี้การตรวจสอบฮอรโมนโปรเจสเตอโรนยังสามารถใชศึกษาวงรอบของการเปนสัด เพ่ือ
การวางแผนการผสมเทียมไดหรือใชในการศึกษาการทํางานของรังไข (Oku et al.,2011) 
 การตรวจวัดระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในชวงวงรอบของการเปนสัดมีประโยชนสําหรับการวางแผนการ
ผสมพันธุในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในน้ํานมโคสามารถบงชี้การเปนสัดของโค
กอนการผสมเทียม ยืนยันการตั้งทองและตรวจสอบการทํางานของรงัไขได  
Estrone Sulphate 

Estrone Sulphate: Estrone ซัลเฟตเปนฮอรโมนทดแทนเอสโตรเจนที่ใชในการวินิจฉัยการตั้งทองโดยใช
ตัวอยางน้ํานมโค Estrone Sulphate เปนผลผลิตเฉพาะ (ตัวออนและทารกในครรภและเย่ือหุมรกที่เกี่ยวของ) 
ดังนั้นการตรวจพบนั้นเปนตัวบงชี้โดยตรงของการตั้งทอง (Paul M. Fricke, 2010) ซ่ึงเปนผลผลิตสเตียรอยด
ฮอรโมนของ estrone ซ่ึงสรางจากรกในระหวางตั้งทอง โดยจะตรวจพบในพลาสมาของโคในวันที่ 70-100 ของการ
ตั้งทอง และจะคอย ๆ เพ่ิมสูงขึ้น ในวันที่ 265 จนกระท่ังคลอด (Balhara et al., 2013) 

ความเขมขนของ estrone sulphate ในของเหลวในรางกายของแมเปนตัวบงชี้ที่มีประโยชนสําหรับการ
ทํางานของรกโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของตัวออน ความเขมขนของ Estrone sulphate 
ยังสัมพันธกับจํานวนทารกในครรภบอยครั้ง (Hirako et al., 2002) ส่ิงเหลานี้จะสูงขึ้นเม่ือจํานวนตัวออนในครรภ
พัฒนามากกวาหนึ่งตัว กระนั้น estrone sulphate ยังไมเหมาะกับการใชเปน biomarker ในการตรวจการต้ังทอง 
เนื่องจากขอมูลพลาสมาและน้ํานมไดรับอิทธิพลจากปจจัยอื่น ๆ เชนการตัดแตงทางพันธุกรรม น้ําหนัก สถานะ
ความเทาเทียมและสภาพแวดลอม (Lobago et al., 2009) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอดีขอเสียของเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในโค 

เทคนิคการวินิจฉัย 
การตั้งทอง 

ขอดี ขอเสีย 

Rectal palpation - ทําไดทันที  
- ใชอุปกรณเล็กนอย 
- ทราบระยะของการต้ังทอง 
- การประเมินความมีชีวิต 
- การประเมินความปกติของตัวออนได 
- ราคาถูกถึงปานกลาง 

- รบกวนและอาจเปนอันตรายตอสัตว 
- ตองใชทักษะหรือเรียนรูนาน 
- อาจเปนอันตรายตอตัวออนในทอง 
- ใชสัตวแพทยที่มีความชํานาญ 
- อาจเกิดขอผิดพลาดได 

Ultrasound - สามารถทําไดทันที ใชเวลาไมนาน 
- ทราบระยะของการต้ังทอง 
- การประเมินการมีชีวิตอยูไดดีเยี่ยม 
- การประเมินตัวออนในทองและน้ําครํ่าไดดี 

- รบกวนและเปนอาจอันตรายตอสัตว 
- จําเปนตองใชอุปกรณราคาแพง 
- ใชเวลาในการฝกฝนนาน 
- อาจสรางความเสียหายตอถุงน้ําคํ่า 
- ใชสัตวแพทยที่มีความชํานาญ 
- อาจเกิดขอผิดพลาดได 
- ราคาแพง 
- ใชเวลาเพิ่มข้ึน 

การตรวจเลือด - ไมรบกวนหรือเปนอันตรายตอสัตว 
- ใชทักษะในการตรวจนอย 
- ไมตองใชความชํานาญ / ไมตองใชสัตวแพทยที่มี
ความชํานาญ 
- อุปกรณราคาไมแพง 
- ใชเวลาในการเรียนรูไดเร็ว 
- โอกาสในการเกิดขอผิดพลาดนอยลง 

- ราคาปานกลางถึงราคาสูง 
- ไมสามารถทราบไดทันที  
- ไมทราบระยะของการต้ังทอง 
- ไมทราบถึงการมีชีวิตของตัวออน 
- ไมสามารถประเมินความปกติของตัวออนใน
ทองได 

ที่มา: Whittier, 2013 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
การวินิจฉัยการตั้งทองเปนสวนสําคัญสําหรับการจัดการท่ีดีและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ และยัง

เปนสวนสําคัญของการจัดการภาวะเจริญพันธุ โดยทั่วไปการระบุวาแมโคที่ตั้งทองและไมไดตั้งทองในระยะแรก ๆ 
จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุและอัตราการต้ังทองในโคไดดี และการวินิจฉัยการต้ังโคระยะแรกเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนม แตนาเสียดายที่ในปจจุบันยังไมมีการวินิจฉัยที่เปนไปความตองกร
ของเกษตรกรตองการ เนื่องจากขอจํากัด ทั้งความถูกตองแมนยํา ขั้นตอนของการบังคับใช และขอกําหนดสําหรับ
เครือ่งมือที่ซับซอน  

อยางไรก็ตามเทคนิคการตรวจการตั้งทองในโคโดยวิธกีารคลําทางทวารหนักซึ่งเปนวิธีแบบด้ังเดิมนั้นยังคง
ใชกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ ทั้งความแมนยํา และความเร็วในการวินิจฉัย แตก็ยัง
ใชกันไมแพรหลายเพราะผูปฏิบัติงานที่มีทักษะนอยเกินไป สําหรับที่จะสามารถทําการวินิจฉัยการต้ังทองดวยการ
คลําดวยมือหรืออัลตราซาวด ในหลายๆที่ได สวนการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในเลือดซึ่งเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสม
สําหรับการวินิจฉัยการตั้งทอง ทั้งเร่ืองความแมนยําในการวินิจฉัย ขั้นตนนั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานสัตวที่
มีขนาดใหญที่สุด เทคนิคการตรวจการตั้งทองในโคที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีหลากหลายวิธีสําหรับการวินิจฉัยการตั้ง
ทองระยะแรก ซึ่งในอนาคตคาดวายังจะมีการพัฒนาเทคนิคการตรวจการตั้งทองที่เหมาะสมและเกษตรกรสามารถ
ทําเองไดโดยวิธีไมซับซอน  
 

เอกสารอางอิง 
Omid Mavedati, Abdolreza Rastegarnia, Reza Habibian, Yousef Nasiri Bari and Esmail Bandarian. 2013.  
 Early Pregnancy Diagnosis in Water Buffalo by Early Pregnancy Factor Measurement 

Using Rosette Inhibition Test. Global Veterinaria, 10(4): 391-393. 
Paul M. Fricke. 2010. Methods for Diagnosis and Monitoring of Pregnancy in Dairy Cattle and their 

Implementation. University of Wisconsin, Madison, WI, USA. National extension.org/ pages/11200. 
Jensen, K.L., B.C. English, R.J. Menard and R.E. Holland. 2009. Livestock producers' views on 

accessing food-animal veterinary services: implications for student recruitment, training 
and practice management. J. Vet. Med. Educ., 36: 30-38. 

NADIS. 2016. Fertility in Dairy Herds Part 5-Pregnancy Diagnosis-An essential part of fertility 
management, available at: http://www. qmscotland. co.uk. 

Whittier, D.W. 2013. Pregnancy Determination in Cattle, a review of Available Alternatives.  
Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle. Virginia-Maryland Regional College of Veterinary 

Medicine, Virginia Tech, Blacksburg, VA, pp: 165-176. 
Balhara, A.K., M. Gupta, S. Singh, A.K. Mohanty and I. Singh. 2013. Early pregnancy diagnosis in 

bovines: current status and future directions. The Scientific World Journal, pp: 1-10. 
Purohit, G.. 2010. Methods of Pregnancy Diagnosis in Domestic Animals: The Current Status.  
WebmedCentral reproduction, 1(12): WMC001305.  
Youngquist, R.S.. 2006. Pregnancy Diagnosis. Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle.  
Department of Veterinary Medicine and Surgery, University of Missouri, Columbia, MO, pp: 329-338. 
UGA. 2013. Pregnancy Examination of the Cow, available at: http: //www. vetmed. lsu.edu/ 

eiltslotus/ theriogenology-5361/ bovine_pregnanacy.htm, March, 29. 

��



Hirako, M., T. Takahashi and I. Domeki. 2002. “Peripheral changes in estrone sulfate 
concentrationduring the first trimester of gestation in cattle: comparison with unconjugated 
estrogens and relationship to fetal number” Theriogenology, 57(7): 1939-1947. 

Lobago, F., M. Bekana, H. Gustafsson, J.F. Beckers, G. Yohannes, Y. Aster and H. Kindahl. 2009. Serum  
Profiles of Pregnancy-Associated Glycoprotein, Oestrone Sulphate and Progesterone during 

Gestation and Some Factors Influencing the Profiles in Ethiopian Borana and Crossbred 
Cattle. Reproduction in domestic animals, 44(4): 685-692. 

Telugu, B.P., A.M. Walker and J.A. Green. 2009. Characterization of the bovine pregnancy  
associated glycoprotein gene family--analysis of gene sequences, regulatory regions within the 

promoter and expression of selected genes. BMC Genomics, 10: 185. 
Green, J.A., T.E. Parks, M.P. Avalle, B.P. Telegu, A.L. McLain, A.J. Peterson, W. McMillan, N. Mathialagan, 

R.R. Hook, S. Xie and R.M. Roberts. 2005. The establishment of an ELISA for the detection 
of pregnancy-associated glycoproteins (PAGs) in the serum of pregnant cows and 
heifers. Theriogenology, 63: 1481-1503. 

Matt Lucy and Scott Poock. 2012. Pregnancy determination by palpation and beyond. Applied 
Reproductive Strategies in Beef Cattle. Sioux Falls, SD, University of Missouri, pp: 309-318. 

Klisch, K., N.M. De Sousa, J.F. Beckers, R. Leiser and A. Pich. 2005. Pregnancy associated 
Glycoprotein-1, -6, -7 and -17 are major products of bovine binucleate trophoblast 
giant cells at mid pregnancy. Mol Reprod Dev, 71(4): 453-460. 

Xie, S., B.G. Low, K.K. Kramer, R.J. Nagel, R.V. Anthony, A.P. Zoli, J.F. Beckers and R.M. Roberts. 1991.  
Identification of the major pregnancy-specific antigens of cattle and sheep as inactive 

members of the aspartic proteinase family. Proc Natl Acad Sci USA., 88: 10247-10251. 
Zoli, A.P., P. Demez, J.F. Beckers, M. Reznik and A. Beckers. 1992. Light and electron microscopic 

immunolocalization of bovine pregnancy-associated glycoprotein in the bovine 
placentome. Biol Reprod, 46: 623-629. 

Broaddus, B and Vries, A.d. 2005. Proceedings 2nd Florida Dairy Road Show. 
Rioux, P and Rajotte, D. 2004. Progesterone in milk: a sample experiment illustrating the estrous 

cycle and enzyme immunoassay. Adv Physiol Educ 28: 64-67. 
Munro, C and G. Stabenfeldt. 1984. Development of a microtitre plate enzyme immunoassayfor 

the determination of progesterone. J. Endocr. 101: 41-49. 
Graham, L.H., Schwarzenberger, F., Moestl, E., Galama, W. and A. Savage. 2001. A versatile enzyme 

immunoassay for the determination of progestogens in feces and serum. Zoo Biol. 20: 227-236. 
Shelton, K., Gayerie de Abreu, M. F., Hunter, M. G., Parkinson, T. J. and G. E. Lamming. 1990. Luteal 

inadequacy during early luteal phase of subfertile cows. J. Repro. Fertil. 90: 1-10. 
Rioux, P and Rajotte, D. 2004. Progesterone in milk: a sample experiment illustrating the estrous 

cycle and enzyme immunoassay. Adv Physiol Educ 28: 64-67. 
Oku, Y., Osawa, T., Hirata, T., Kon N., Akasaka, S., Senosy, W.,Takahashi, T and I.Yoshiaki. 2011.  
Validation of a direct time-resolved fluoroimmunoassay for progesterone in milk from dairy 

and beef cows. The Veterinary Journal. 190: 244–248.  

�	


