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Abstract

Objective—To determine the effects of intramuscularly administration of prostaglandin (PGF
2α) analog 

(cloprostenol) on serum testosterone, libido and sperm output in Holstein Friesian bulls kept in an open 
housing system under tropical climates.

Materials and Methods—Six mature bulls were assigned to have 2 treatments (switchback design; all 
bull given all treatments in random sequence) i.e., control (saline injection, 2 ml i.m.) and treatment 
(cloprostenol injection 2 ml (500 µg) i.m.). The bulls were treated with either saline or cloprostenol at 
30-45 min prior to semen collection. Semen volume, sperm concentration, mass activity, pH, individual 
motility, sperm morphology and sperm viability were determined. The duration of semen collection were 
examined in each individual bull. Blood sample were collected at 30 min after PGF

2α 
administration and 

serum testosterone was determined by chemiluminescent microparticle immunoassay. 

Results—Duration from introducing the bull to the collecting area until mounting was 5.6±1.0 min. This 
duration did not differ significantly between bulls treated with PGF

2a and control (P=0.937). Across the 
groups, the semen volume, sperm concentration, pH, individual motility and sperm viability were 8.0 ml, 
1,778x106 sperm/ml, 6.8, 73.9% and 72.9%, respectively. The total number of sperm was 13,648x106 
cells per ejaculate. The percentage of morphologically normal spermatozoa did not vary by treatment 
(P=0.467). On average, the total number of sperm per ejaculate was increased 16.7%. In 2 out of 6 bulls, 
the total number of sperm per ejaculate was increased up to 77.7% and 146.4%, respectively. Serum 
testosterone concentrations were not significantly increased at 30 min after cloprostenol administration.

Conclusions—It could be concluded that serum testosterone was not increased at 30 min after PGF
2a 

administration in bulls. The total number of sperm per ejaculate was dramatically increased in some bulls. 
PGF

2a administration had no deleterious effect on the sperm qualities of bulls. 
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ผลของสารโพรสตาแกลนดนิเอฟทูอลัฟ่าต่อปริมาณฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน ความก�าหนัด และปริมาณอสุจใินพ่อโค
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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินผลของการฉีดสารโพรสตาแกลนดินสงัเคราะห์ (โคลโปรสตีนอล) เขา้

กลา้มเน้ือในพอ่โคต่อปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีร่ัม ความก�าหนดั และปริมาณอสุจิในพอ่

โคพนัธ์ุโฮไสตลฟ์รีเชียนท่ีเล้ียงในโรงเรือนเปิดในประเทศเขตร้อน 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ   พอ่โคท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุ จ�านวน 6 ตวั ถกูแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยรูปแบบ

การทดลองก�าหนดใหพ้่อโคทุกตวัไดรั้บการทดลองทั้งสองแบบ กลุ่มควบคุม พ่อโคไดรั้บการฉีด

สารละลายน�้าเกลือ จ�านวน 2 มิลลิลิตร เขา้กลา้มเน้ือ และกลุ่มทดลอง พอ่โคไดรั้บการฉีดสารโพรส

ตาแกนดินเอฟทูอลัฟ่า จ�านวน 2 มิลลิลิตร (500 ไมโครกรัม) เขา้กลา้มเน้ือ แลว้ท�าการรีดเกบ็น�้าเช้ือ

ภายในเวลา 30-45 นาที เพื่อน�าไปตรวจวเิคราะห์ ปริมาตร ความเขม้ขน้ การเคล่ือนไหวหมู่ของตวั

อสุจิ ความเป็นกรดด่าง การเคล่ือนไหวรายตวั ลกัษณะทางกายภาพของตวัอสุจิ และปริมาณอสุจิท่ีมี

ชีวิต เก็บขอ้มูลระยะเวลาในการรีดเก็บน�้ าเช้ือในพ่อโครายตวั เจาะเลือดเพ่ือตรวจวิเคราะห์ระดบั     

เทสโทสเตอโรนในซีร่ัม หลงัจากฉีดสารตวัอยา่ง 30 นาที และตรวจวเิคราะห์ดว้ยวธีิ chemilumines-

cent microparticle immunoassay 

ผลการศึกษา   จากการทดลองพบวา่ ระยะเวลาเฉล่ียตั้งแต่เร่ิมน�าพ่อโคเขา้สู่หอ้งรีดเก็บน�้ าเช้ือจน

กระทัง่พอ่โคข้ึนทบัดมัม่ี เท่ากบั 5.6±1.0 นาที โดยไม่แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

(P=0.937) โดยเฉล่ียพบว่าปริมาตรของน�้ าเช้ือ ความเขม้ขน้ของน�้ าเช้ือ ความเป็นกรดด่าง การ

เคล่ือนไหวรายตวั การมีชีวติของตวัอสุจิ เท่ากบั 8.0 มิลลิลิตร 1,778x106 อสุจิต่อมิลลิลิตร 6.8 73.9% 

และ 12.9% ตามล�าดบั จ�านวนของอสุจิท่ีพอ่โคหลัง่ในแต่ละคร้ังเฉล่ีย 13,648x106 เซลล ์สดัส่วนของ

ตวัอสุจิท่ีปกติไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทดลอง (P=0.467) โดยเฉล่ียพบวา่จ�านวนอสุจิทั้งหมด

ต่อการหลัง่ 1 คร้ัง เพิ่มข้ึน 16.7% และในพอ่โคจ�านวน 2 ตวั จาก 6 ตวัพบการสูงข้ึนถึง 77.7% และ 

146.4% ตามล�าดบั ไม่พบการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัของปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีร่ัม

ภายในเวลา 30 นาที หลงัฉีดสารโพรสตาแกลนดิน 

ข้อสรุป   การฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าในพอ่โคไม่พบการเพิ่มข้ึนของฮอร์โมนเทสโทส

เตอโรนในซีร่ัม ภายใน 30 นาที แต่ปริมาณอสุจิท่ีหลัง่ไดต่้อคร้ังในพอ่โคบางตวัมีการเพิม่สูงข้ึนอยา่ง
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ชดัเจน นอกจากน้ียงัพบวา่การฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าไม่มีอนัตรายต่อคุณภาพของน�้า

เช้ือในพอ่โค
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บทน�า

 โดยทัว่ไปพฤติกรรมทางเพศ ความก�าหนดั (libido) และคุณภาพของน�้าเช้ือ ของสตัวเ์พศผู ้

ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซ่ึงผลิตจากอณัฑะ พอ่สตัวจ์ �าเป็นตอ้งมีฮอร์โมนชนิดน้ีใน

ปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อท�าให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศไดอ้ยา่ง  

เหมาะสม โดยทัว่ไปปัจจยัภายนอกท่ีพบวา่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศในสตัวเ์พศผู ้

ประกอบดว้ย พนัธุกรรม ฤดูกาล สงัคม ส่ิงเร้าทางเพศ และการกระตุน้อารมณ์ทางเพศ [1] การศึกษา

วิจยัเก่ียวกบัการควบคุมพฤติกรรมทางเพศในสัตวเ์พศผูส่้วนใหญ่ท�าในหนูทดลอง การวิจยัในช่วง 

ค.ศ. 1940–1960 พบว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของสัตวเ์พศผู ้ และ

ฮอร์โมนน้ีผลิตจากอณัฑะ ดงันั้นการตอนจึงเป็นการลดพฤติกรรมเหล่าน้ีลง โดยพฤติกรรมทางเพศ

ท่ีลดลงน้ีอาจมากนอ้ยต่างกนัไปตามอายแุละประสบการณ์ทางเพศก่อนถูกตอน ผลการวจิยัยงัมีการ

ระบุไวว้า่ปริมาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในสตัวแ์ต่ละชนิดจะมีอยูใ่นระดบัท่ีถกูก�าหนดไวแ้ลว้ 

(threshold concentration) การเพิ่มปริมาณฮอร์โมนใหมี้ค่าสูงกวา่ระดบัน้ี ก็มกัไม่มีผลต่อการเพิ่ม

พฤติกรรมทางเพศในเพศผูแ้ต่อยา่งใด [1]

 มีการวิจยัพบวา่การฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าสามารถกระตุน้ความก�าหนดัและ

ปริมาณอสุจิในสตัวเ์พศผูห้ลายชนิด เช่น โค สุกร มา้ สุนขั และกระต่าย [2,3,4,5] นอกจากน้ี ผลการ

วจิยัยงัพบวา่ การักษาพอ่สุกรท่ีเคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแลว้แต่เร่ิมหยอ่นสมรรถภาพลงโดยใช้

สารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า สามารถท�าใหพ้อ่สุกรกลบัมามีความก�าหนดัเหมือนเดิมได ้[6] และ

พบอีกวา่ระยะเวลาในการฝึกพอ่สุกรและระยะเวลาในการข้ึนดมัม่ี และหลัง่น�้ าเช้ือ ของพอ่สุกรใช้

เวลาลดลงในกลุ่มท่ีฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า [4] การใชส้ารโพรสตาแกลนดินกบัพอ่สุกร

หน่ึงเพื่อฝึกข้ึนดมัม่ีพบวา่จะท�าใหค้ะแนนความก�าหนดั (libido score) ดีข้ึนแต่ไม่พบวา่จ�านวนพอ่

สุกรท่ีฝึกไดแ้ตกต่างกบักลุ่มควบคุม [7] พอ่สุกรท่ีถูกกดการหลัง่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามารถ

แกไ้ขไดโ้ดยการรักษาดว้ยการใชส้ารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า [8] กลไกท่ีสารโพรสตาแกลน
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ดินเอฟทูอลัฟ่าสามารถกระตุน้ความก�าหนดัในสตัวเ์พศผูบ้างชนิดยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดั และยงัคง

มีการวจิยัเพิม่เติมอยา่งต่อเน่ืองในช่วงไม่กีปีท่ีผา่นมา ทั้งในโค สุกร และ สุนขั [5,9] ซ่ึงการศึกษาส่วน

ใหญ่ใหผ้ลท่ีสอดคลอ้งกนั

 ในประเทศไทยและในภมิูภาคเขตร้อนพบปัญหาความไม่สมบูรณ์พนัธ์ุในสตัวเ์พศผูจ้ �านวน

มาก แต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาแนวทางการแกไ้ขและแนวทางการรักษาเป็นรายตวัอยา่งจริงจงั การศึกษา

ก่อนหนา้น้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่การฉีดสารโพรสตาแกรนดินในพอ่โคช่วยกระตุน้การหลัง่

ฮอร์โมนเพศผูสู้งข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญั [3,10] อยา่งไรกดี็ การศึกษาผลของการใหส้ารโพรสตาแกลน

ดินเอฟทูอลัฟ่าในพอ่โคต่อปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทั้งในพอ่โคปกติและใหเ้พื่อการรักษา

พอ่โคท่ีมีปัญหาขาดความก�าหนดั และคุณภาพน�้าเช้ือต�่ายงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย

และในเขตร้อน การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาผลของการฉีดสารโพรสตาแกรนดิน

ในพ่อโคต่อปริมาณน�้ าเช้ือและตวัอสุจิ ปริมาณฮอร์โมนเพศผู ้ และความก�าหนัดในพ่อโคใน

ประเทศไทย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

สัตว์ทดลอง

 การศึกษาคร้ังน้ีท�าในพ่อโคพนัธ์ุโฮสไตล์ฟรีเช่ียน อายุเฉล่ีย 3.3±2.3 ปี (พิสัย 1-6 ปี)                      

มีประวติัการใหน้�้าเช้ือปกติ จ�านวน 6 ตวั พอ่โคถกูเล้ียงในโรงพยาบาลปศุสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงเรือนเป็นโรงเรือนแบบเปิด อยูใ่นคอกเด่ียว ไดรั้บน�้าเตม็ท่ี และไดรั้บ

อาหารวนัละ 2 ม้ือ เชา้และเยน็ โดยพอ่โคถูกใชใ้นการรีดน�้ าเช้ือปกติทุก 7-14 วนั พอ่โคแต่ละตวั      

ไดรั้บการฉีดสารโพรสตาแกนดินเอฟทูอลัฟ่าชนิดสงัเคราะห์ ไดแ้ก่ โคลโปรสตีนอล (Cloprostenol 

250 µg/mL, Estrumate®, Intervet/Schering plough Animal Health, Boxmeer, The Netherlands)        

ตวัละ 2 มิลลิลิตร และสารละลายน�้าเกลือ (กลุ่มควบคุม) สลบักนั ตวัละ 2 คร้ัง ทั้งสารโพรสตาแกน

ดินเอฟทูอลัฟ่าและน�้าเกลือถกูฉีดเขา้ท่ีกลา้มเน้ือในพอ่โคก่อนท�าการรีดเกบ็น�้าเช้ือ 30 นาที การศึกษา

น้ีไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของการใชส้ตัวท์ดลอง สภาวจิยัแห่งชาติ

การรีดน�้าเช้ือ

 ท�าการรีดเกบ็น�้าเช้ือดว้ยวธีิการใชโ้ยนีเทียม (artificial vagina, AV) ตวัละ 2 คร้ัง แต่ละคร้ัง

ห่างกนัอยา่งนอ้ย 3 วนั โดยแต่ละคร้ังของการรีดน�้าเช้ือ เตรียม AV ท่ีเหมาะสม โดยค�านึงถึง 3 ปัจจยั 

คือ อุณหภมิู ความดนั และ การหล่อล่ืน ประกอบหลอดรองรับน�้าเช้ือท่ีสะอาดติดกบั AV ก่อนการ

รีดทุกคร้ังส่วนประกอบทุกส่วนของ AV ถูกลา้งท�าความสะอาดและอบความร้อนก่อนน�ามาใชทุ้ก

คร้ัง การควบคุมอุณหภมิูและความดนั เติมน�้าอุ่น อุณหภมิู 45 °C และเติมลมเพื่อปรับความดนัในท่อ

ชั้นในของ AV ใหบี้บกระชบัพอดี ถา้แน่นไปจะท�าการปล่อยลมออก AV จะถูกเตรียมทนัทีก่อนรีด
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ทุกคร้ังเพื่อไม่ให ้ AV เยน็ตวัก่อนการรีดเกบ็น�้ าเช้ือ หลอดเกบ็น�้ าเช้ือ (collecting tube) ถูกอบใหมี้

อุณหภมิู 37 °C เพื่อป้องกนัการเกิดตายของอสุจิเน่ืองจากความเยน็ (cold shock) เม่ือเตรียม AV เสร็จ

ท�าการหล่อล่ืนดว้ย sterile KY jelly ในบริเวณส่วนปลายท่อ AV หลงัจาก AV มีความพร้อมในการ

ใชง้านแลว้ น�าพอ่โคเขา้มาในบริเวณท่ีรีดน�้าเช้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัล่อท่ีไดรั้บการพนัธนาการอยา่ง

ปลอดภยั พื้นยางกนัล่ืน และผูค้วบคุมบงัคบัสตัวท่ี์มีความช�านาญ เร่ิมจบัเวลาตั้งแต่น�าพอ่โคเขา้มา

จนถึงเวลาท่ีพอ่โคข้ึนข่ีตวัล่อ ท�าการรีดเก็บน�้ าเช้ือ โดยผูรี้ดถือ AV ในแนวขนานกบัแนวของลึงค ์

(penis) ของพอ่โค ผูรี้ดใชมื้อช่วยพยงุลึงคเ์ขา้หา AV โดยการใชมื้อดึงท่ีหนงัหุม้ลึงค ์ และพยายาม

ท�าใหลึ้งคเ์ขา้สู่ AV ใหส้อดคลอ้งกบัจงัหวะท่ีพอ่โคเคล่ือนท่ีกระแทก (thrust) ตวัล่อ อยา่งแม่นย �า และ

ผูรี้ดผอ่น AV ตามแรงของพอ่โคและยดึปลาย AV ใหติ้ดอยูก่บัลึงคต์ลอดเวลาแลว้ค่อยๆ เอียงใหน้�้ า

เช้ือไหลลงสู่หลอดเกบ็น�้ าเช้ือท่ีส่วนปลาย ท�าการเกบ็น�้ าเช้ือท่ีไดใ้นหลอดเกบ็น�้ าเช้ือส่งหอ้งปฏิบติั

การทนัทีเพื่อท�าการตรวจคุณภาพน�้าเช้ือ

การตรวจคณุภาพน�้าเช้ือ

 การตรวจด้วยตาเปล่า - ท�าการตรวจปริมาตร ตรวจสี และ ความหนาแน่นของน�้าเช้ือ (den-

sity) โดยแบ่งความหนาแน่นออก เป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ +  ++  +++ และ ++++ ตรวจหาส่ิงแปลกปลอม

ปะปนจากบริเวณหนงัหุม้อณัฑะ และฝุ่ น ตรวจความเป็นกรดด่าง โดยใชก้ระดาษวดั pH 

 การตรวจการเคล่ือนไหวหมู่ - ตรวจการเคล่ือนไหวหมู่ (mass activity) โดยหยดน�้าเช้ือลง

บนสไลด ์โดยไม่ตอ้งปิดกระจกปิดสไลด ์ใชก้�าลงัขยาย 40 เท่าโดยดูการเคล่ือนไหวเป็นคล่ืนเร็วหรือ

ชา้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัตวัอสุจิท่ีวิง่และตวัท่ีไม่วิง่ และจ�านวนตวัอสุจิท่ีมีอยู ่ แบ่งคะแนนการเคล่ือนไหวหมู่ 

เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1 (poor), 2 (fair), 3 (moderate), 4 (good) และ 5 (very good)

 การตรวจความเข้มข้นอสุจิและการเคล่ือนไหวเป็นรายตัว - ตรวจความเขม้ขน้อสุจิโดยใช้

การนบัเซลลด์ว้ย Bürker haemocytometer (Boeco, Germany) (Beardon and Fuquay, 1997) จ�านวน

ท่ีนบัไดแ้สดงหน่วยเป็น ลา้นตวั/มิลลิลิตร การเคล่ือนไหวรายตวัตรวจนบัโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนแ์สง

สวา่งก�าลงัขยาย 400 เท่า โดยอ่านท่ีอุณหภมิู 35 °C การตรวจนบัเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนไหวรายตวัท�า

โดยนกัวจิยัคนเดิมตลอดการทดลอง

 การตรวจการมีชีวิตของอสุจิ - ตรวจการมีชีวติของอสุจิโดยใชสี้ยอ้ม eosin-nigrosin (Dott 

and Foster, 1972) โดยท�าการผสมน�้าเช้ือ 50 ไมโครลิตร รวมกบัสียอ้ม eosin-nigrosin dyes (Fluka 

Chemie GmbH, Sigma-Aldrich, Switzerland) แลว้น�าส่วนผสมปริมาตร 10 ไมโครลิตรใส่ลงในแผน่

สไลดแ์ลว้เกล่ียใหแ้หง้ ท�าการตรวจนบัจ�านวน 200 ตวั ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนแ์สงสวา่งก�าลงัขยาย 

1,000 เท่า อสุจิท่ียอ้มไม่ติดสีท่ีหวัแสดงวา่มีชีวติ

 การตรวจลกัษณะของอสุจิ - ตรวจความผดิปกติส่วนหวัของอสุจิ (head abnormality) ใชน้�้ า

เช้ือเจือจางดว้ยสารละลายน�้าเกลือ (normal saline) สเมียร์บนสไลด ์แลว้แช่สไลดล์งในแอลกอฮอล ์
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100% นาน 3-4 นาที และในสารละลายคลอรามีน (chloramine solution) 0.5% นาน 1-2 นาที จากนั้น

ลา้งสไลดด์ว้ยน�้ากลัน่ และจุ่มลงในแอลกอฮอล ์95% ยอ้มสไลดด์ว้ยสี carbol-fuchsin-eosin นาน 6-8 

นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ าเปล่า ปล่อยให้สไลด์ให้แห้งแล้วนับจ�านวนอสุจิ 500 ตัวภายใต้

กลอ้งจุลทรรศนก์�าลงัขยาย 1,000 เท่า ตรวจส่วนหางของอสุจิโดยการเจือจางกบัฟอร์มลัซาไลน ์นบั

จ�านวนอสุจิ 200 ตวั ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนช์นิดตดัแสงก�าลงัขยาย 400 เท่า

การตรวจฮอร์โมน

 เจาะเลือดพอ่โคจากหลอดเลือดด�าท่ีหางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ก่อนฉีดสารโพรสตาแกนดิน-

เอฟทูอลัฟ่าชนิดสงัเคราะห์ หรือน�้าเกลือ และหลงัรีดน�้าเช้ือเสร็จ ทุกคร้ังท่ีท�าการรีดเกบ็น�้าเช้ือ ท�าการ

ป่ันแยกซีร่ัม และเกบ็ท่ีอุณหภมิู -20 °C และตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนดว้ยวธีิ Chemilumines-

cent Microparticle Immunoassay (CMIA) (ARCHITECT i2000, Abbott Laboratories, Abbott Park, 

IL, USA)

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติดว้ยโปรแกรม SAS version 9.0 (SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA)             

ค �านวนค่าสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ จ�านวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสยั ของขอ้มูลท่ีท�าการ

สงัเกต ทั้งหมด ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปริมาตร ความเขม้ขน้ จ�านวนอสุจิทั้งหมด เปอร์เซนตก์าร

เคล่ือนไหวเป็นรายตวั ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการรีดน�้าเช้ือ และ เปอร์เซนตอ์สุจิท่ีมีลกัษณะปกติ วเิคราะห์

ดว้ยวธีิ multiple analysis of variance (ANOVA) โดยใชว้ธีิการ General Linear Model procedure 

(PROC GLM) ของโปรแกรม SAS ปัจจยัท่ีท�าการวเิคราะห์ในโมเดลทางสถิติ ประกอบดว้ย เบอร์ของ

พอ่โค (6 ตวั) และ กลุ่มทดลอง (2 กลุ่ม) ค�านวนค่า Least squares mean ของแต่ละกลุ่มแลว้ท�าการ

เปรียบเทียบดว้ยวธีิ Least significant different test (LSD) ค่า P<0.05 ถือวา่มีนยัส�าคญัทางสถิติ

ผลการศึกษา

 โดยเฉล่ียระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมน�าพอ่โคเขา้มาท่ีบริเวณรีดน�้าเช้ือจนกระทัง่พอ่โคข้ึนทบัตวัล่อ 

เท่ากบั 5.6±1.0 นาที ระยะเวลาน้ีไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพอ่โคท่ีฉีดสารโพรสตาแกนดินเอฟ-   

ทูอลัฟ่า (5.2 นาที) กบัพอ่โคท่ีฉีดน�้าเกลือ (5.9 นาที) (P=0.939) โดยเฉล่ีย ปริมาตรน�้าเช้ือ ความเขม้

ขน้ ค่าความเป็นกรดด่าง อตัราการเคล่ือนท่ีเป็นรายตวั และ เปอร์เซนตก์ารมีชีวติของอสุจิ เท่ากบั 8 

มิลลิลิตร 1,778x106 เซลล/์มิลลิลิตร 6.8 73.9% และ 72.9% ตามล�าดบั ปริมาณอสุจิท่ีพอ่โคหลัง่ใน

แต่ละคร้ังเท่ากบั 13,648x106 เซลล ์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของน�้าเช้ือในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

แสดงใน Table 1 สัดส่วนของจ�านวนอสุจิท่ีปกติไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มควบคุมและ      

กลุ่มทดลอง (P=0.467)
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Table 1. Mean±SEM of Semen Quality of Bull Treated with PGF
2a Compared with Control

Parameters Control (n=15) PGF
2a (n=15)

Volume (ml) 8.2±0.7 7.9±0.7

Sperm concentration (x106/ml) 1,780±53 1,777±38

Total sperm per ejaculate (x106) 13,339±349 13,939±338

Individual motility (%) 72.0±6.2 75.9±5.4

Sperm viability (%) 70.2±4.5 75.4±4.5

Tail abnormality (%) 6.6±1.6 6.1±1.5

Head abnormality (%) 7.3±2.8 7.3±4.0

Table 2. Total Numbers of Sperm per Ejaculates in 6 Bulls Treated with PGF
2a Compared with 

Control (least-squares means)

Bull Control (x 106) PGF
2a (x 106) Improvement (%)

1 18,930 13,720 -27.5

2 7,290 8,250 +13.2

3 8,790 15,620 +77.7

4 5,100 3,080 -39.6

5 12,410 30,580 +146.4

6 20,560 6,210 -69.8

Total 12,180 12,910 +16.7

Figure 1. Serum Testosterone Before and 30 min After PGF
2a or Normal Saline (Control) 

Administration in Bulls
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 จ �านวนอสุจิท่ีรีดไดใ้นแต่ละคร้ังระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในพอ่โคแต่ละตวัแสดง

ใน Table 2 จากตารางพบวา่โดยเฉล่ียจ�านวนอสุจิทั้งหมดต่อการหลัง่ 1 คร้ัง เพิ่มข้ึน 16.7% และใน

พอ่โคจ�านวน 2 ตวั จาก 6 ตวัพบการสูงข้ึนถึง 77.7% และ 146.4% ตามล�าดบั อยา่งไรกดี็จ�านวนอสุจิ

มีแนวโนม้ลดลงในพอ่โค จ�านวน 3 ตวั (Table 2) ปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีร่ัม มีแนว

โนม้เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย ในพอ่โคท่ีไดรั้บการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า แต่เน่ืองจากปริมาณ

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีร่ัมมีความแปรปรวนระหว่างตวัสัตวค่์อนขา้งสูงจึงไม่พบความ            

แตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญั (Figure 1)

วิจารณ์

 การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าในพ่อโคปกติ 

สามารถช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิท่ีพอ่โคหลัง่ไดใ้นแต่ละคร้ังในพอ่โคเป็นบางตวัแต่ไม่ทั้งหมด ผลการ

ทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัการทดลองก่อนหน้าน้ีในโค [2,3] และในสุนัข [5] ในสุนัขการฉีดสาร               

โพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าร่วมกบัการใชแ้ม่สุนขักระตุน้ระหวา่งการรีดน�้าเช้ือ ใหผ้ลท่ีเสริมฤทธ์ิ

กนัในการช่วยเพิ่มจ�านวนของอสุจิต่อการหลัง่น�้ าเช้ือแต่ละคร้ังไดม้ากข้ึน [5] ในสุกรการฉีดสาร       

โพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าชนิดธรรมชาติ (Lutalyse®, Pfizer) ก่อนการรีดเกบ็น�้าเช้ือ ไม่สามารถ

เพิม่ปริมาณอสุจิท่ีหลัง่ต่อคร้ังได ้และไม่ท�าใหคุ้ณภาพน�้าเช้ือดีข้ึน แต่ช่วยท�าใหพ้อ่สุกรมีความก�าหนดั

ดีข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญั โดยช่วยลดช่วงเวลาในกระตุน้พอ่สุกรก่อนการรีดน�้าเช้ือจาก 7.7 นาที เหลือ 5.1 

นาที [11] นอกจากน้ียงัพบวา่การฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าในพอ่สุกรหนุ่ม ยงัช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการฝึกพอ่สุกรใหส้ามารถรีดน�้าเช้ือบนดมัม่ีไดส้�าเร็จมากข้ึน โดยพบวา่พอ่สุกรท่ีได้

รับสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าประสบความส�าเร็จในการหลัง่น�้ าเช้ือบนดมัม่ีดว้ยการฝึกเพียง 

1-2 คร้ัง เท่านั้น [6]

 ในการศึกษาคร้ังน้ี พอ่โคแต่ละตวัมีปริมาณและคุณภาพน�้าเช้ือท่ีแตกต่างกนัมาก ปริมาณอสุจิ

ท่ีหลัง่ไดใ้นแต่ละคร้ังเพิ่มข้ึนหลงัการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าในพ่อโคบางตวัเท่านั้น 

ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัการทดลองก่อนหนา้น้ีในสุนขั โดยพบวา่สุนขัเพียงบางตวัเท่านั้นท่ีตอบ

สนองต่อการกระตุน้ดว้ยการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าเพียงอยา่งเดียว แต่เม่ือท�าการเพิ่ม

ส่ิงเร้าทางเพศใหม้ากข้ึน เช่น การรีดน�้าเช้ือต่อหนา้สุนขัเพศเมียท่ีเป็นสดัร่วมกบัการฉีดสารโพรสตา

แกลนดินเอฟทูอลัฟ่า สุนขัเพศผูจ้ะมีการตอบสนองท่ีดีมากข้ึน [5] 

 กลไกท่ีสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าสามารถกระตุน้การผลิตน�้ าเช้ือในสัตวเ์พศผูบ้าง

ตวัไดน้ั้นยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดั การศึกษาเม่ือไม่นานมาน้ีในสุกรพบวา่การฉีดสารโพรสตาแกลน

ดินเอฟทูอลัฟ่า ไม่ไดช่้วยเพิม่ปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน ลทิูไนซิงคฮ์อร์โมน และ 

คอติซอล แต่การฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า สามารถท�าใหพ้อ่สุกรท่ีถูกตอนไปแลว้กลบั
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มามีความพฤติกรรมทางเพศและมีความก�าหนดัไดอี้กคร้ัง [12] ผูว้จิยัสนันิษฐานวา่ การกลบัมาแสดง

พฤติกรรมทางเพศใหม่น้ีอาจเกิดจากผลของการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า ไปกระตุน้ท่ี

พื้นท่ีในสมองบางส่วนโดยตรง หรือ ไปกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนบางอยา่งท่ีไปมีผลกระทบต่อสมอง

อีกทอดหน่ึง ท�าใหส้ตัวแ์สดงพฤติกรรมทางเพศออกมาไดแ้มจ้ะถกูตอนไปแลว้

 การศึกษาก่อนหน้าน้ีในพ่อโคพบว่าภายหลงัการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่า           

พบการสูงข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัของลทิูไนซิงคฮ์อร์โมน ภายในเวลา 40 นาที และคงอยูน่านถึง 6 ชัว่โมง 

และ พบการสูงข้ึนของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนภายใน 1 ชัว่โมงหลงัการฉีดสารโพรสตาแกลนดิน

เอฟทูอลัฟ่าและคงอยูน่าน 2 ชัว่โมงก่อนค่อยๆ ลดลงภายในเวลา 3 ชัว่โมงต่อมา [2] อยา่งไรกดี็ระดบั

ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลงัการฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าไม่ต่างจากกลุ่มท่ีฉีดน�้า

เกลืออยา่งมีนยัส�าคญั [2] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี การศึกษาเหล่าน้ีบ่งช้ีวา่สารโพรสตา

แกลนดินเอฟทูอลัฟ่าอาจมีผลต่อสมองและต่อมใตส้มองมากกวา่ระดบัฮอร์โมนในกระแสเลือด ใน

การศึกษาคร้ังน้ีการตรวจวดัปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจึงพบการสูงข้ึนเพียงเลก็นอ้ย และไม่

ต่างจากกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส�าคญั

 การวิจยัคร้ังน้ีสรุปวา่ฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าในพ่อโคไม่พบการเพิ่มข้ึนของ

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีร่ัม ภายใน 30 นาที แต่ปริมาณอสุจิท่ีหลัง่ไดต่้อคร้ังในพอ่โคบางตวัมี

การเพิม่สูงข้ึนอยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัพบวา่การฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟ่าไม่มีอนัตราย

ต่อคุณภาพของน�้าเช้ือในพอ่โค
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