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การตรวจวิเคราะห์ ฮอร์ โมนในอุจจาระเพือ่ ประเมินแบบแผนการเปลีย่ นแปลงของ
ฮอร์ โมน โปรเจสเตอโรนในกลุ่มละมัง่ พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่ าเพศเมีย
Use of Fecal hormones assays for evaluating progesterone patterns in
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ชัยณรงค์ ปั้นคง สุ ทธิลกั ษณ์ มีวรี ะสม และ นิตยา เพชรสุ กร
Chainarong Punkong, Suttiluck Meeveerasom and Nittaya Petsukorn
งานวิจยั ฝ่ ายอนุรักษ์ วิจยั และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี

บทคัดย่ อ
การตรวจวิ เ คราะห์ ฮอร์ โมนในอุจ จาระเพื่อ ประเมิ น แบบแผนการเปลี่ ย นแปลงของฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน
(Progesterone) ในกลุ่ มละมัง่ พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่าเพศเมีย พบการเปลี่ ยนแปลงของฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนที่แสดงถึ ง
วงรอบการทางานของรั งไข่ (ovarian cyclicity) โดยในละมัง่ พัน ธุ์ไทย มี ระยะวงรอบการเป็ นสัด (estrous cycle) นานเฉลี่ ย
21.64±1.83 วัน (±SEM, พิสัย 12-32 วัน; n=11 cycles) มีค่าปริ มาณความเข้มข้นพื้นฐาน (baseline concentration) ของฮอร์ โมนโป
รเจสเตอโรน เฉลี่ยเท่ากับ 298.91±11.99 ng/g of dry feces ทั้งนี้ ค่าปริ มาณฮอร์ โมนที่แสดงถึ งระยะ luteal phase มีค่าอยูร่ ะหว่าง
448 ถึงกว่า 3,000 ng/g สู งสุ ดที่ 3,112 ng/g of dry feces และช่ วงระยะเวลาที่เป็ น follicular phase นาน 5-9 วัน มีระยะเป็ นสัดนาน
1-2 วัน
ในละมัง่ พันธุ์พม่า พบว่า มีวงรอบการเป็ นสัดนานเฉลี่ย 20.75±1.13 วัน (±SEM, พิสัย 14-30 วัน; n=20 cycles) ค่า
ปริ มาณความเข้มข้นพื้นฐานในตัวที่ไม่ต้ งั ท้อง เฉลี่ ยเท่ากับ 172.0±28.09 ng/g of dry feces และความเข้มข้นของฮอร์ โมนในระยะ
luteal phase มีค่าอยูร่ ะหว่าง 258.96 ถึง 1,840 ng/g of dry feces และจากการศึกษาละมัง่ พันธุ์พม่ามีการตั้งท้องจานวน 3 ตัว ใน
จานวนนี้เป็ นละมัง่ ที่ต้ งั ท้องสมบูรณ์ได้ลูกตามปกติ 1 ตัวและตั้งท้องไม่สมบูรณ์ 2 ตัว มีระยะเวลาตั้งท้องปกตินาน 34 สัปดาห์ โดย
ในช่วงสัปดาห์แรกๆ จะมีปริ มาณฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนอยูท่ ี่ระดับประมาณ 400-1,000 ng/g และสู งขึ้นเรื่ อยๆ อย่างเห็ นได้ชดั
(โดยเฉพาะในช่วง 23 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด) ทั้งนี้ พบว่าในช่วงสัปดาห์ทา้ ยๆ ปริ มาณฮอร์ โมนที่พบในละมัง่ พันธุ์พม่าที่ต้ งั ท้อง
จะสู งได้ถึง 14,720 ng/g of dry feces และจะลดต่าลงในช่ วงสุ ดท้ายของการตั้งท้อง ซึ่ งจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ
ฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนในช่ วงฤดูกาลสื บพันธุ์ดงั กล่าว มีเป้ าประสงค์ที่สาคัญต่อการนาไปใช้เป็ นฐานข้อมูลอ้างอิงสาหรับการ
วางแผนบริ หารจัดการการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ (breeding management plan) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิ คต่างๆได้อย่างเหมาะสมมาก
ยิง่ ขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป
คาสาคัญ: ละมัง่ พันธุ์ไทย ละมัง่ พันธุ์พม่า ค่าความเข้มข้นพื้นฐาน ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ระยะการตั้งท้องของละมัง่

Abstract
The fecal hormones assays for evaluating progesterone patterns in females Cervus eldi siamensis and Cervus eldi
thamin were found that all of studying females have an evidence of ovarian cyclicity. The average estrous cycle length for all
Cervus eldi siamensis was 21.64±1.83 days (±SEM, range 12-32 days; n=11 cycles). Overall baseline concentrations of fecal
progesterone averaged 298.91±11.99 ng/g. In the luteal phase, concentrations ranging from approximately 448 to 3,000 ng/g with
peak concentrations reaching as high as 3,112 ng/g. The follicular phases (i.e., when progesterone concentrations were at
baseline) generally lasted 5-9 days, behavioral estrus were approximately 24-48 h duration.
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The average estrous cycle length for all Cervus eldi thamin was 20.75±1.13 days (±SEM, range 14-30 days; n=20
cycles). Overall baseline concentrations of fecal progesterone averaged 172.0±28.09 ng/g. In the luteal phase, concentrations
ranging from approximately 258.96 to 1,840 ng/g. One complete and two partial pregnancies were monitored during the study.
This Gestation duration was 34 wk with fecal progesterone concentrations remained at 400-1,000 ng/g for the first several weeks,
then increased markedly during pregnancy (especially the last 23 wk) with peak concentrations reaching as high as 14,720 ng/g
before an abrupt decline coincided with parturition. Finally, from study of fecal progesterone variation in breeding season by
determination reproductive status (ovarian activity, estrous cycle, baseline concentrations and pregnancy diagnosis) has
contained an important purpose for data base requirement to breeding management plan by assisted reproductive technologies to
be appropriate.
Keywords: Cervus eldi siamensis, Cervus eldi thamin, baseline concentrations, progesterone, Gestation duration of Eld’s deer.

1. บทนา
ละมัง่ จัดเป็ นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิ ดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และมีสถานะ
เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ ละมัง่ พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่าจึงเป็ นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่ งที่จดั ว่ามีความสาคัญต่อองค์การสวนสัตว์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ที่ดาเนิ นงานทางด้านการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ รวมถึงศึกษาวิจยั เพื่อการอนุรักษ์และคงความหลากหลายทางชี วภาพ
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ประชากรของละมัง่ ในธรรมชาติลดน้อยลงจนใกล้สูญพันธุ์น้ นั มาจากการถูกล่า และผืนป่ าอันเป็ นที่อยูอ่ าศัยถูก
ทาลายไป ด้วยเหตุเหล่านี้ ทาให้ประชากรละมัง่ ในป่ าธรรมชาติลดน้อยลง กระจัดกระจายอยู่เป็ นกลุ่ มเล็กๆ จนไม่สามารถแพร่
ขยายพันธุ์ให้เป็ นปรกติตามธรรมชาติได้ ปั จจุบนั จึงมีการนาละมัง่ มาเพาะขยายพันธุ์ภายในสวนสัตว์และหน่ วยงานเพาะเลี้ ยงสัตว์
ป่ าของกรมป่ าไม้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการสัตว์ในสวนสัตว์น้ นั มักพบปั ญหาว่าสัตว์ในกรงเลี้ ยงบางชนิ ดไม่สามารถตั้ง
ท้องและให้ลูกได้ หรื อบางชนิด บางกลุ่มประชากรก็อาจพบว่ามีการตั้งท้องและตกลูกได้ง่ายจนเกิดภาวะประชากรมากเกินไป (over
population) ทั้งนี้เนื่องจากการที่ไม่สามารถดาเนินการทางด้านโปรแกรมการเพาะขยายพันธุ์ (breeding program) ได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอเนื่ องจากขาดข้อมู ลสนับสนุ นที่เ กี่ ยวกับสถานภาพของระบบสื บ พันธุ์ ในสัตว์น้ ันๆ โดยเฉพาะในเรื่ องของวงรอบการ
สื บพันธุ์ อาทิวงรอบการเป็ นสัด (estrous cycle) ความเข้มข้นของปริ มาณฮอร์ โมนต่างๆ และระยะการตั้งท้อง ซึ่ งการดาเนิ นการ
ทางด้านฮอร์ โมนนั้นคือการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการสื บพันธุ์ในสัตว์ เพราะฮอร์ โมนคือปั จจัยในการขับเคลื่ อนสู่ กระบวนการ
สื บพันธุ์และรู ปแบบของการหลัง่ ฮอร์ โมนต่างๆ สามารถใช้เป็ นดัชนี ช้ ี วดั สภาวะสภาพของการสื บพันธุ์ได้ (Brown et al., 2001)
ทั้งนี้การประเมินสถานภาพของระบบสื บพันธุ์ในสัตว์เพศเมียในกรงเลี้ ยงด้วยการติดตามการทางานของรังไข่ (ovarian status) นั้น
สามารถกระทาได้ด้วยการใช้วิธี ก ารตรวจติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของระดับ ฮอร์ โมนอย่างเช่ น โปรเจสเตอโรนจากอุจจาระ
(Schwarzenberger et al., 1998) ซึ่ งเป็ นวิ ธีก ารศึกษาแบบไม่ ใช้การจับบังคับตัวสัตว์ หรื อที่ เรี ยกว่า “non-invasive hormone
monitoring” โดยอาศัยการเก็บตัวอย่างอุจาระ (fecal samples) มาทาการวิเคราะห์หาปริ มาณฮอร์โมน (Plame, 2005)
ในกรณี ที่คาดว่าสัตว์เพศเมียนั้นมีการตั้งท้อง เราสามารถทาการยืนยันผลและประมาณกาหนดระยะเวลาการคลอด
ได้จากการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณฮอร์โมน ซึ่ งการตรวจวินิจฉัยการตั้งท้องด้วยการทาอัลตร้าซาวน์ (ultrasound) นั้นถื อว่าเป็ นวิธีที่มี
ความแม่นยามากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่สตั ว์ทุกชนิ ดหรื อทุกตัวที่สามารถจับมาทาการพิสูจน์ทราบด้วยวิธีดงั กล่าวได้ ดังนั้นจึง
เกิดการประยุกต์ใช้การตรวจวัดปริ มาณฮอร์ โมนทั้งในปั สสาวะและอุจจาระที่สามารถนามายืนยันผลการตั้งท้องได้ โดยช่ วงเวลา
ของการคลอดหรื อตกลู กอาจสามารถทาการประมาณได้ถ้าทราบระยะเวลาการตั้งท้องที่ แน่ นอนของสัตว์ชนิ ดนั้นๆ และมี การ
สังเกตพบช่วงของการเริ่ มต้นผสมพันธุ์ร่วมกันกับข้อมูลการตรวจติดตามปริ มาณฮอร์ โมนที่ครอบคลุมถึ งในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ในการวางแผนให้มีการจัดแสดงร่ วมกันระหว่างเพศเมียกับเพศผูน้ ้ นั สามารถกระทาให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดด้วยการวางแผนการ
เก็บตัวอย่างอุจจาระที่ดี เพื่อพิสูจน์ทราบค่าพื้นฐานปริ มาณฮอร์ โมน (baseline hormone) ของเพศเมี ยแต่ละชนิ ดหรื อแต่ละตัว ซึ่ ง
การเก็บตัวอย่างหรื อดาเนิ นการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจะทาให้มนั่ ใจได้ว่าการทางานของรังไข่ (ovarian activity) ในช่วงนั้นๆ มีความ
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พร้ อมต่อการผสมพันธุ์ด้วยการใช้กระบวนการจัดการกรงเลี้ ยงจับคู่ให้อยู่กบั เพศผูไ้ ด้อย่างถู กช่ วงเวลา (Morrow, 2007) หรื อ
ขยายพันธุ์สตั ว์ดว้ ยการใช้เทคนิคต่างๆ อาทิการผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อ การย้ายฝากตัวอ่อนในแม่รับ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ เป็ นต้น

2. วิธกี ารศึกษา
2.1 ตัวอย่างสั ตว์ และการเก็บตัวอย่ างมูลสั ตว์ (Animals and Fecal Sample Collection)
รวมจานวนสัตว์ที่ใช้ในการศึกษานี้ มีจานวนทั้งสิ้ น 10 ตัว เป็ นเพศเมียทั้งหมด จากสวนสัตว์ และหน่ วยงานภาครัฐ
รวม 3 แห่ ง (ตามตารางที่ 1) โดยเป็ นละมัง่ พันธุ์พม่า จานวน 8 ตัว และละมัง่ พันธุ์ไทย จานวน 2 ตัว ซึ่ งถูกใช้เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการสื บพันธุ์แบบการผสมเทียม หรื อ artificial insemination (AI) และการย้ายฝากตัวอ่อน หรื อ embryo transfer (ET)
ทาการเก็บตัวอย่างมูลของละมัง่ แต่ละตัว (individual fecal sample) 10-50 g สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง เป็ นระยะเวลา 6-10
เดือน (ระหว่างช่วงเดือน เมษายน 2553-มกราคม 2554) ซึ่ งหลังจากการเก็บตัวอย่างได้จะนาไปเก็บรักษาสภาพที่อุณหภูมิ-20 องศา
เซลเซียส จนกว่าจะนาไปเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์

2.2 การสกัดเสตียรอยด์ ฮอร์ โมนจากมูลสั ตว์ (Fecal Steroid Extraction)
นาตัวอย่างมูลสัตว์ที่แช่แข็งไว้มาทาให้แห้งด้วยการนาเข้าตูอ้ บความร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
จนแห้ง ทุบให้แตกเป็ นผง เก็บเข้าตูแ้ ช่แข็งรักษาสภาพที่ -20 องศาเซลเซี ยส จนกว่าจะนาไปทาการสกัด ทาการสกัดโดยชัง่ น้ าหนัก
มูลสัตว์ที่แห้งเป็ นผง 0.1 กรัม ใส่ ลงในหลอดทดลอง (test tube) เติม 90 % เอทิลแอลกอฮอล์ 5 มิลลิลิตร (ml.) แล้วนาไปต้มเป็ น
เวลานาน 20 นาที หลังจากนั้นนาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 2,500 g เป็ นเวลานาน 20 นาที ริ นเก็บเฉพาะสารละลายใสๆ ด้านบน
จากนั้นนาตะกอนที่เหลือไปทาละลายใหม่อีกครั้ง ในเอทานอล 90 % 5 มิลลิลิตร นาสารละลายที่เป็ น extractans ไป vortex ราว 30
วินาที แล้วนาไปปั่ นเหวี่ยงที่ 2,500 g เป็ นเวลานาน 15 นาที ริ นสารละลายใสๆ ด้านบนที่เป็ น supernatants รวมกันกับตอนแรก
นาไปทา dry แล้วทาละลายอีกรอบ (redissolv) โดยการละลายในเอทานอล หรื อ dilution buffer (อย่างใดอย่างหนึ่ ง) 1 มิลลิลิตร นา
extractans ไป vertex ราว 1 นาที เก็บแช่ แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส จนกว่าจะนาไปทาการตรวจวิเคราะห์ (assay) ซึ่ ง
กระบวนการสกัดด้วยวิธีการต้ม แบบใกล้เคียงกันนี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการสกัดเอาเสตียรอยด์ฮอร์ โมนได้มากกว่า 85% ขึ้ นไป
(Extraction recovery efficiency was >85% for all steroids.) (Brown et al., 2004)

2.3 การตรวจวิเคราะห์ ปริมาณฮอร์ โมน
ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Enzyme immunoassay แบบ Competitive ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)
โดยใช้หลักการแย่งกันจับกับ Monoclonal Antibody: Pregnane CL-425 (Provided by Quidel Corporation) ระหว่างแอนติเจน
(antigen) หรื อฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน เมตะบอไลเตส (progesterone metabolites)ในตัวอย่างนั้นๆ กับ enzyme conjugate: Pregnane
Horseradish Peroxidase (HRP) แล้วทาให้เกิ ดสี ด้วยการใช้สารละลาย substrate (ABTS and catalyst: Hydrogen peroxide) ทา
ปฏิกิริยากับ HRP-labeled hormone วัดค่าความเข้มแสงที่เกิ ดขึ้นและคานวณปริ มาณความเข้มข้นด้วยเครื่ องสเปตโตรโฟโตมิเตอร์
(spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร (nm.) (Brown et al., 2004)

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหน่ วยงานหรือสถาบันเพาะเลีย้ งละมั่งทีน่ ามาใช้ ในการศึกษานี้
Institutions

ละมั่งพันธุ์ไทย (Cervus eldi siamensis)
N (M/F)
Age (yr)*

ละมั่งพันธุ์พม่ า (Cervus eldi thamin)
N (M/F)
Age (yr)*

สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว

-

-

0/3

-/-/-

สวนสัตว์ดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(กาแพงแสน **)
*: ข้อมูลถึงปี 2553

0/2
-

-/-

0/5

-/-/-

** ได้รับละมัง่ จากสวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว
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2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data analysis)
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในที่น้ ี นาเสนอในรู ปแบบ ค่าเฉลี่ย±ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Mean±SEM) ซึ่ งนิ ยามของคาว่า
“Estrous cycle” อยู่บนพื้นฐานของแบบแผนหรื อโครงร่ าง (profiles) ของฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนจากอุจจาระ (fecal progesterone)
ทั้งนี้ ในกรณี ของสัตว์ที่ไม่ได้ต้ งั ท้อง (non pregnant) ค่าระดับความเข้มข้นพื้นฐาน (baseline) ฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนที่ตรวจวัดได้
สามารถคานวณได้จากการนาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ตวั อย่างสองครั้งมาหาค่าเฉลี่ ยของมูลแต่ละตัวอย่าง แล้วนาค่าเฉลี่ ยของ
แต่ละตัวอย่างที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยซ้ าอีก (recalculated) คัดเอาค่าที่เกิ นจากค่าเฉลี่ยบวกด้วย 1.5 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1.5 SD)
ออกไป และทาการค านวณใหม่ ซ้ าๆ แบบนี้ อีกหลายครั้ งจนกระทัง่ ไม่ มีค่ าใดที่ สู งเกิ นกว่าค่าเฉลี่ ยบวกด้วย 1.5 เท่ าของค่ า SD
(Brown et al., 1994)
ในการกาหนดระยะที่เป็ น luteal phase นั้น จะเริ่ มจากจุดเริ่ มต้นที่ระดับความเข้มข้นของฮอร์ โมนสู งขึ้นจากระดับ
baseline ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์และคงระดับที่สูงต่อเนื่ อง โดยจุดสิ้ นสุ ดของ luteal phase จะนับจากจุดที่ค่าระดับความเข้มข้นลดลง
มาอยูใ่ นระดับความเข้มข้นพื้นฐาน (baseline) อีกครั้ง ส่ วนวงรอบการเป็ นสัด (estrous cycle) จะมีความยาวนานเท่าไหร่ น้ นั สามารถ
คานวณได้จากจุดเริ่ มของการเป็ น luteal phase อันหนึ่ งไปถึงจุดเริ่ มต้นอีกอันหนึ่ งที่ต่อเนื่ องกัน (Brown et al., 1994) ส่ วนภาวะที่เป็ น
anestrus หรื อภาวะที่วงรอบทางเพศมีการหยุดวงจรลงชัว่ คราว (sexual cycle rest) จะกาหนดให้อยู่ระหว่างระยะของการเป็ น luteal
phase ที่พกั ตัวยาวนานกว่า 2 เท่าของช่วงเวลาปกติของระยะที่เป็ น follicular phase
ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ จะกล่ าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่เป็ นวงรอบแบบ estrous cycle หรื อ cyclic changes ของฮอร์ โมน
โปรเจสเตอโรน (progesterone) โดยวงรอบการเป็ นสั ด ในละมั่งทั่วไปจะอยู่ที่ ประมาณ 21 วัน หรื ออาจยาวนานได้ถึ ง 30 วัน
ส่วนระยะเวลาการตั้งท้องในละมัง่ เฉลี่ย 33.5 สัปดาห์ (Monfort et al., 1990)

3. ผลการศึกษา
จากการตรวจวิเคราะห์ฮอร์ โมนในอุจจาระเพื่อประเมินแบบแผนที่เป็ นวงรอบ และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน
โปรเจสเตอโรนในกลุ่มละมัง่ พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่าเพศเมีย (ที่รวมถึงกลุ่มที่มียา้ ยฝากตัวอ่อนและผสมเทียมด้วยน้ าเชื้ อแช่
แข็ง) ด้วยวิธีการสกัดแบบ boiling method และทาการตรวจวัดปริ มาณฮอร์ โมนด้วยวิธี Enzyme immunoassay สามารถจาแนกผล
การศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้

3.1 ละมั่งพันธุ์ไทย (Cervus eldi siamensis)
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนในตัวอย่างอุจจาระ (fecal progesterone) ของ
ละมัง่ พันธุ์ไทยเพศเมียจานวน 2 ตัว พบว่าระดับฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนสามารถแสดงถึงการเปลี่ ยนแปลงของรังไข่ที่เป็ นวงรอบ
ได้อย่างชัดเจน (ovarian cyclicity) โดยมี ช่วงระยะความยาวนานของวงรอบการเป็ นสัด (estrous cycle) เฉลี่ ย 21.64±1.83 วัน
(±SEM, n = 11 cycles) โดยช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นวงรอบมีความแปรปรวนและอาจล่าช้าออกไป ซึ่ งอยูใ่ นช่ วง (พิสัย)
12-32 วัน
ค่าปริ มาณความเข้มข้นพื้นฐาน (baseline concentrations) ของ fecal progesterone ในละมัง่ พันธุ์ไทยเพศเมียมี
ค่าเฉลี่ย (Mean±SEM) เท่ากับ 298.91±11.99 ng/g โดยมีปริ มาณความเข้มข้นของฮอร์ โมนที่แสดงถึงระยะที่เป็ น luteal phase อยู่
ระหว่าง 448 ถึ งมากกว่า 3,000 ng/g ทั้งนี้ ระดับความเข้มข้นสู งสุ ด (peak concentration) สู งถึ ง 3,112 ng/g of dry feces
(ภาพที่ 1. a, b) ซึ่งช่วงระยะที่เป็ น follicular phase (เมื่อปริ มาณ progesterone ลงมาอยูใ่ นระดับของ baseline) นานประมาณ 5-9 วัน
นอกจากนี้ พฤติกรรมที่ แสดงถึ งภาวะของการเป็ นสัด (behavioral estrus) มี ระยะเวลานานราว 1-2 วัน โดยตลอดช่ วงระยะที่ มี
การศึกษาปริ มาณฮอร์โมน (พฤษภาคม-กันยายน 2553) ไม่พบว่าละมัง่ พันธุ์ไทยทั้งสองตัวแสดงถึ งภาวะที่เป็ น anestrus แต่อย่างใด
และไม่พบการตั้งท้องของละมัง่ พันธุ์ไทยทั้งสองตัว
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ภาพที่ 1 Individual profiles of fecal progesterone concentrations in two representative Eld’s
Deer females (Cervus eldi siamensis). Reproductive cycles are designated by an asterisk.
(single asterisk represent normal cycle and double asterisk a long cycle; *normal, **long
cycles)
3.2 ละมั่งพันธุ์พม่ า (Cervus eldi thamin)
จากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของระดับ ฮอร์ โ มนโปรเจสเตอโรนในตัวอย่า งอุ จจาระ (fecal progesterone)
ของละมัง่ พันธุ์พม่าเพศเมียพบว่ามีการเปลี่ ยนแปลงของรังไข่เป็ นวงรอบ (ovarian cyclicity) เช่ นกัน โดยมีช่วงระยะความยาวนาน
ของการเป็ นสัด (estrous cycle) เฉลี่ย 20.75±1.13 วัน (±SEM ,พิสยั 14-30 วัน; n= 20 cycles)
สาหรับค่าปริ มาณความเข้มข้นพื้นฐาน (baseline concentrations) ของ fecal progesterone มีค่าเฉลี่ ย (Mean±SEM)
เท่ากับ 172±28.09 ng/g โดยมีปริ มาณความเข้มข้นของฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) ที่ แสดงถึ งระยะ luteal phase
อยูร่ ะหว่าง 258.96 ถึงกว่า 1,800 ng/g of dry feces ทั้งนี้ ระดับความเข้มข้นสู งสุ ด (peak concentration) สู งถึง 1,840 ng/g of dry
feces (ภาพที่ 2. a, b and c) โดยตลอดช่ วงระยะที่ มีการศึกษาปริ มาณฮอร์ โมนดังกล่าวพบว่าละมัง่ พันธุ์พม่า 3 ตัวจาก 8 ตัว
แสดงถึ ง การตั้ง ท้อ ง โดยเป็ นการตั้ งท้อ งจากการผสมเที ย มด้ ว ยน้ าเชื้ อแช่ แ ข็ ง ตามการปฏิ บ ัติ ง านของที ม สั ต ว์ แ พทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน 1 ตัว อีก 2 ตัว เป็ นละมัง่ ที่ผสมเทียมในหลอดแก้วแล้วย้ายฝากตัวอ่อนตามการ
ปฏิบตั ิงานของคณะเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ฯ นาโดยสานักอนุรักษ์ วิจยั และการศึกษา ทั้งนี้ สามารถจาแนกผลการศึกษาปริ มาณ
ฮอร์โมน progesterone ได้ดงั ต่อไปนี้

3.2.1 ละมัง่ พันธุ์พม่ าทีผ่ สมเทียมด้ วยการใช้ นา้ เชื้อแช่ แข็ง
จากการตรวจวัดปริ มาณฮอร์ โมน progesterone ในช่วงวันที่ละมัง่ พันธุ์พม่าดังกล่าวได้รับการผสมเทียมโดยการ
สอดน้ าเชื้ อแช่แข็ง จะมีปริ มาณฮอร์ โมน progesterone อยูใ่ นระดับต่าๆ (nadir levels) โดยคาดว่าจะเป็ นช่ วงที่สัตว์อยูใ่ นระยะของ
การเป็ นสัดหรื อมีไข่ตกพร้ อมต่อการถูกผสมด้วยการฉี ดน้ าเชื้ อ (มีปริ มาณฮอร์ โมน progesterone ≤ 300 ng/g of dry feces) ซึ่ งใน
ระหว่างช่วงที่มีการตั้งท้องนั้นพบว่าปริ มาณฮอร์ โมน progesterone จะคงอยูใ่ นระดับสู ง กล่าวคือในช่ วงระยะเริ่ มต้นของการตั้งท้อง
ระดับฮอร์ โมนจะคงอยูใ่ นระดับประมาณ 400-1,000 ng/g (ช่ วง1-11 สัปดาห์แรก) และสู งขึ้นเรื่ อยๆ อย่างเห็ นได้ชดั (p> 1,500 ng
ขึ้นไป) โดยเฉพาะในช่ วง 23 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด ทั้งนี้ พบว่าในช่ วงสัปดาห์ทา้ ยๆ ปริ มาณฮอร์ โมน Progesterone ที่พบใน
ละมัง่ พันธุ์พม่าที่ต้ งั ท้องด้วยการผสมเทียมจะสู งได้ถึง 14,720 ng/g of dry feces และจะลดลงจนถึงระดับต่าสุ ดในช่ วงสัปดาห์
สุดท้ายของการตั้งท้องซึ่งโดยสรุ ปแล้วพบว่าละมัง่ พันธุ์พม่าที่ได้รับการผสมเทียมด้วยน้ าเชื้ อแช่ แข็งดังกล่าวมีระยะการตั้งท้องนาน
ประมาณ 34 สัปดาห์ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 Individual profiles of fecal progesterone concentrations in three representative
Eld’s Deer females (Cervus eldi thamin).

ภาพที่ 3 Fecal progesterone concentrations in an individual Eld’s Deer female
(Cervus eldi thamin) throughout gestation.
3.2.2 ละมัง่ พันธุ์พม่ าทีท่ าการย้ ายฝากตัวอ่ อน
จากการตรวจวัดปริ มาณฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) ในละมัง่ พันธุ์พม่าที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน
ภายหลังการย้ายฝาก (ทาการย้ายฝากช่ วงวันที่ 30 มีนาคม 2553) พบว่าละมัง่ พันธุ์พม่าทั้งสองตัวที่ต้ งั ท้องจะมีปริ มาณฮอร์ โมนอยู่
ในช่วง 200-5,000 ng/g of dry feces โดยในช่ วงประมาณ 11-15 สัปดาห์แรกของการตั้งท้องจะมีปริ มาณฮอร์ โมน progesterone
เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 200-1,000 ng/g of dry feces หลังจากนั้นปริ มาณฮอร์ โมน progesterone จะเพิ่มสู งขึ้น เฉลี่ ยมากกว่า 1,000 ng/g of
dry feces และในช่วงสัปดาห์ที่ 21-23 ปริ มาณฮอร์ โมน progesterone จะเพิ่มถึ งระดับประมาณ 3,000-5,000 ng/g of dry feces และ
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ลดระดับความเข้มข้นลงในช่วง 1-2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด ทั้งนี้ พบว่าละมัง่ ย้ายฝากตัวอ่อนดังกล่าวมีระยะเวลาการตั้งท้องนาน
เฉลี่ย 31 สัปดาห์ โดยลูกละมัง่ เกิดใหม่ตายขณะคลอดทั้งสองตัว (ภาพที่ 4 a and b)

ภาพที่ 4 Fecal progesterone concentrations in two Eld’s Deer females (Cervus eldi thamin)
throughout gestation from ET techniques.

4. สรุปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุ ปอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการตรวจวิเคราะห์ฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนในอุจจาระ (fecal progesterone) เพื่อประเมินแบบ
แผนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) ในกลุ่มละมัง่ พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่าเพศเมีย พบว่าในละมัง่
พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่ามีการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ที่เป็ นวงรอบโดยมีช่วงระยะความยาวนานของการเป็ นสัด (estrous cycle)
เฉลี่ย (Mean±SEM) เท่ากับ 21.64±1.83 วัน (พิสัย = 12-32 วัน) และ 20.75±1.13 วัน (พิสัย 14-30 วัน) ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าใกล้เคียง
กัน สาหรับค่าปริ มาณความเข้มข้นพื้นฐาน (baseline concentrations) ของ fecal progesterone ในละมัง่ นั้น พบว่าในละมัง่ พันธุ์ไทย
และพันธุ์พม่าเพศเมียจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) กล่าวคือในละมัง่ พันธุ์ไทยจะมีค่าเฉลี่ ย (Mean±SEM)
ของ fecal progesterone ที่ เป็ น baseline เท่ากับ 298.91±11.99 ng/g ซึ่ งมากกว่าที่ พบในละมัง่ พันธุ์พม่าที่ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
172.0±28.09 ng/g ทั้งนี้พบว่าในละมัง่ พันธุ์พม่าที่มีการตั้งท้องและได้ลูกที่มีลกั ษณะปกติ (จากการผสมเทียมด้วยน้ าเชื้ อ) จะมีระยะ
การตั้งท้องนานประมาณ 34 สัปดาห์ โดยตลอดระยะของการตั้งท้องมีปริ มาณฮอร์ โมน progesterone อยูใ่ นช่วง 400 ถึงประมาณ
14,000 ng/g of dry feces ซึ่งในช่วงระยะเริ่ มต้นของการตั้งท้องระดับฮอร์ โมนจะคงอยูใ่ นระดับต่า และจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะ
ในช่วง 23 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด และจะลดลงจนถึ งระดับต่าสุ ดในช่ วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง ในกรณี ของละมัง่ ที่ต้ งั
ท้องด้วยวิธีการย้ายฝากตัวอ่อนในการศึกษาดังกล่าวนี้ พบว่ามีระยะตั้งท้องที่ส้ ันกว่าละมัง่ ที่ได้รับการผสมเทียมด้วยน้ าเชื้ อแช่ แข็ง
กล่ าวคื อ มี ระยะการตั้งท้องนานเฉลี่ ยเพี ยง 31 สัป ดาห์ แ ละเมื่ อทาการเปรี ยบเที ย บระดับ ความเข้มข้นของปริ มาณฮอร์ โมน
progesterone พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) โดยละมัง่ ที่มีการย้ายฝากตัวอ่อนในการศึกษาดังกล่าวมีระดับของ
ฮอร์โมนการตั้งท้องที่ค่อนข้างต่า เพียง 200-5,000 ng/g of dry feces ซึ่ งคิดเป็ นประมาณ ½ ของละมัง่ ที่มีการต้องท้องด้วยการผสม
เทียม ทั้งนี้ พบว่าลูกละมัง่ เกิดใหม่ดว้ ยวิธีการดังกล่าวมีลกั ษณะที่ยงั ไม่เป็ นไปตามปกติและตายขณะคลอดสอดคล้องกับรู ปแบบของ
การเปลี่ ยนแปลงปริ ม าณฮอร์ โมนที่เ ป็ นไปในรู ปแบบที่ ค่ อนข้างมีค วามแปรปรวนสู งซึ่ งสาเหตุข องการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณ
ฮอร์ โมนที่ผิดปกติดงั กล่าวมีแนวโน้มที่จะเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของปริ มาณฮอร์ โมนความเครี ยด (cortisol) ที่เบื้องต้น
พบว่ามีการเพิ่มขึ้ นผิดปกติระหว่างช่ วงที่ มีการตั้งท้องในละมัง่ ย้ายฝากตัวอ่อนทั้ง 2 ตัว ทั้งนี้ สาเหตุของการมี ปริ มาณฮอร์ โมน
ความเครี ยดในระดับสู งอาจมีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องทาการแก้ไขปรับปรุ งในการศึกษาต่อๆ ไป

- 52 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารวิจยั ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

นอกจากนี้ เมื่อทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการศึกษาระดับของฮอร์ โมน progesterone ในการศึ กษาดังกล่ าวนี้
เทียบกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน progesterone ในละมัง่ พันธุ์ไทย (Cervus eldi
siamensis) ดังรู ปแบบดังกล่าวเป็ นรายงานการศึกษาครั้งแรก ซึ่ งรายงานการศึกษาส่ วนใหญ่ที่พบจะเป็ นการศึกษาในกลุ่มละมัง่ พันธุ์
พม่า (Cervus eldi thamin) ทั้งนี้ เมื่อทาการพิจารณาความยาวนานของการเปลี่ยนแปลงฮอร์ โมนที่เป็ น estrous cycle ของกลุ่มละมัง่
พันธุ์ไทยและพันธุ์พม่าพบว่าโดยเฉลี่ยจะมีความยาวนานประมาณ 21 วัน นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่าวงรอบอาจยาวนานได้ถึง
30-32 วัน สอดคล้องกับรายงานของ Monfort et al. (1990) ที่ระบุถึงวงรอบที่เป็ น estrous ในละมัง่ ทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ประมาณ 21 วัน และ
ยาวนานได้ถึง 30 วัน และเมื่อทาการพิจารณารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณฮอร์ โมน progesterone ในละมัง่ ที่มีการตั้งท้องและ
ได้ลูกที่มีลกั ษณะปกติน้ นั พบว่าระยะการตั้งท้อง (34 สัปดาห์) และช่วงสัปดาห์ที่มีการเพิม่ ขึ้นของปริ มาณฮอร์ โมนที่เห็นได้ชดั (ตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 23 ขึ้นไป) มีค่าใกล้เคียงกัน
โดยสรุ ปแล้วทั้งละมัง่ พันธุ์ไทยและละมัง่ พันธุ์พม่านั้นจัดเป็ นสัตว์ที่มีช่วงฤดูกาลสื บพันธุ์ที่ยาวนาน ทั้งนี้ ในหนึ่ ง
ฤดูกาลสื บพันธุ์ (breeding or reproductive season) สามารถมีวงรอบการเปลี่ ยนแปลงของรังไข่ได้หลายครั้ง (polyestrous) ทั้งนี้ มี
แนวโน้มว่าละมัง่ พันธุ์พม่าบางตัวในการศึกษาดังกล่าว แสดงถึ งช่ วงพักหรื อช่ วงที่ เป็ น anestrous ในระหว่างช่ วงเดื อนตุลาคมถึ ง
มกราคม (ภาพที่ 2 b and c) และเดือนมกราคมถึงมีนาคม (ภาพที่ 3) ใกล้เคียงกับรายงานการศึกษาของ Monfort et al. (1990) ที่ระบุว่า
ฤดูกาลที่มีการเปลี่ ยนแปลงของรั งไข่จะเริ่ มในช่ วงเดื อนมกราคมถึ งมี นาคม และสิ้ นสุ ดในช่วงเดือนสิ งหาคมถึงตุลาคม นอกจากนี้
Hosack et al. (1997) ได้รายงานว่าละมัง่ พันธุ์พม่าเพศเมียในกรงเลี้ ยงของอเมริ กาเหนื อ จะมีฤดูกาลสื บพันธุ์ (reproductive season)
นานเฉลี่ย 277.9±9.7 วัน และมีวงรอบการเปลี่ยนแปลงของรังไข่เฉลี่ย 13.8±0.5 วงรอบต่อฤดูกาล โดยอาจคิดเป็ นความยาวนาน
ของวงรอบประมาณ 19-21 วัน ซึ่งใกล้เคียงกันกับการศึกษาที่ได้กล่าวถึงข้างต้นและการศึกษาในครั้งนี้
ทั้งนี้ในการศึกษาดังกล่าวด้วยการประเมินแบบแผนการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณฮอร์ โมน progesterone ในตัวอย่าง
มูลสัตว์เพื่อพิสูจน์ทราบวงรอบการเป็ นสัด (estrous cycle) ค่าเฉลี่ ยฐานปริ มาณฮอร์ โมน (baseline) การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ
ฮอร์โมน progesterone ในช่วงฤดูกาลสื บพันธุ์และระยะการตั้งท้อง จึงสามารถนามาใช้เป็ นฐานข้อมูลที่สาคัญต่อการประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการจัดการละมัง่ ในกรงเพาะเลี้ ยงและต่อยอดการถ่ายฝากตัวอ่อนและการผสมเทียมในละมัง่ พันธุ์พม่าและพันธุ์ไทยใน
อนาคตได้ต่อไป ซึ่ งในการเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ที่ดีน้ นั ควรกระทาสัปดาห์ละประมาณ 3-6 ครั้ ง (เป็ นอย่างน้อย) มาทาการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้งนี้ สามารถกระทาควบคู่ไปกับการสังเกตพฤติกรรมจากพนักงานผูด้ ู แลสัตว์ (keeper) และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆ
(volunteer) ร่ วมด้วยจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่สาคัญมาใช้ในการประเมินสถานภาพการสื บพันธุ์ของเพศเมี ยแต่ละตัวเพื่อการวางแผน
บริ หารจัดการการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ หรื อ “breeding management plan”ได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น (Morrow, 2007)

4.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาดังกล่าว เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของการดาเนิ นงานโดยความร่ วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ฯ โดยสานัก
อนุรักษ์ วิจยั และการศึกษา สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียวและสวนสัตว์ดุสิต ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ พบว่าความถี่ จานวนซ้ า
และความยาวนานของการเก็บข้อมูลหรื อช่วงที่มีการเก็บตัวอย่างอุจจาระของละมัง่ ที่นามาทาการตรวจวัดปริ มาณฮอร์ โมนนั้นมีผล
ต่อความแม่นยา การแปรผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งหากมีการเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ในจานวนซ้ าที่เหมาะสม มีความถี่ ที่สม่าเสมอและ
ต่อเนื่ องจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถู กต้องเหมาะสมมากขึ้ น อี กทั้งการแสดงแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณของฮอร์ โมน
(แผนภูมิแสดงความเคลื่ อนไหวของปริ มาณฮอร์ โมน) จะมี ความต่อเนื่ องและง่ายต่อการแปรผลข้อมูลซึ่ งช่วยให้การศึกษามีความ
น่าเชื่ อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ ยวกับฮอร์ โมนในสัตว์ป่าของสวนสัตว์ฯ สามารถที่จะกระทาและ
นาไปใช้อา้ งอิงหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการกรงเลี้ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ซ่ ึ งควรที่จะมีการสนับสนุ นการดาเนิ นงาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ ในการศึกษาดังกล่ าวยังไม่ครอบคลุมตลอดช่ วงฤดูกาลหรื อความยาวนานของฤดูกาลเนื่ องจากข้อจากัด
ของจานวนตัวอย่างมูลสัตว์ที่ได้รับและระยะเวลาในการดาเนิ น งาน ซึ่ งอาจสามารถนามาพิจารณาในการวางแผนการศึ กษาใน
โอกาสต่อๆ ไป
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