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Abstract

Objective—To determine the effects of intramuscularly administration of prostaglandin (PGF2α) 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 PGF2α 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 PGF2a 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 PGF2a
administration in bulls. The total number of sperm per ejaculate was dramatically increased in some bulls.
PGF2a administration had no deleterious effect on the sperm qualities of bulls.
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ผลของสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าต่ อปริมาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรน ความก�ำหนัด และปริมาณอสุ จใิ นพ่ อโค
เจษฎา ฐิติรุ่ งเรื อง1, ปรัชญา หิ รัญพัทรวงศ์1, ภูมิพฒั น์ โสภณพัฒนา1,
จินดา สิ งห์ลอ2, เผด็จ ธรรมรักษ์2*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินสังเคราะห์ (โคลโปรสตีนอล) เข้า
กล้ามเนื้อในพ่อโคต่อปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีรั่ม ความก�ำหนัด และปริ มาณอสุ จิในพ่อ
โคพันธุ์โฮไสตล์ฟรี เชียนที่เลี้ยงในโรงเรื อนเปิ ดในประเทศเขตร้อน
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ พ่อโคที่อยูใ่ นวัยเจริ ญพันธุ์ จ�ำนวน 6 ตัว ถูกแบ่งเป็ นสองกลุ่ม โดยรู ปแบบ
การทดลองก�ำหนดให้พ่อโคทุกตัวได้รับการทดลองทั้งสองแบบ กลุ่มควบคุม พ่อโคได้รับการฉี ด
สารละลายน�้ำเกลือ จ�ำนวน 2 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ และกลุ่มทดลอง พ่อโคได้รับการฉี ดสารโพรส
ตาแกนดินเอฟทูอลั ฟ่ า จ�ำนวน 2 มิลลิลิตร (500 ไมโครกรัม) เข้ากล้ามเนื้อ แล้วท�ำการรี ดเก็บน�้ำเชื้อ
ภายในเวลา 30-45 นาที เพื่อน�ำไปตรวจวิเคราะห์ ปริ มาตร ความเข้มข้น การเคลื่อนไหวหมู่ของตัว
อสุ จิ ความเป็ นกรดด่าง การเคลื่อนไหวรายตัว ลักษณะทางกายภาพของตัวอสุ จิ และปริ มาณอสุ จิที่มี
ชีวิต เก็บข้อมูลระยะเวลาในการรี ดเก็บน�้ำเชื้อในพ่อโครายตัว เจาะเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ระดับ
เทสโทสเตอโรนในซีรั่ม หลังจากฉี ดสารตัวอย่าง 30 นาที และตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธี chemiluminescent microparticle immunoassay
ผลการศึกษา จากการทดลองพบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เริ่ มน�ำพ่อโคเข้าสู่ หอ้ งรี ดเก็บน�้ำเชื้อจน
กระทัง่ พ่อโคขึ้นทับดัมมี่ เท่ากับ 5.6±1.0 นาที โดยไม่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
(P=0.937) โดยเฉลี่ยพบว่าปริ มาตรของน�้ำเชื้ อ ความเข้มข้นของน�้ำเชื้ อ ความเป็ นกรดด่าง การ
เคลื่อนไหวรายตัว การมีชีวติ ของตัวอสุ จิ เท่ากับ 8.0 มิลลิลิตร 1,778x106 อสุ จิต่อมิลลิลิตร 6.8 73.9%
และ 12.9% ตามล�ำดับ จ�ำนวนของอสุ จิที่พอ่ โคหลัง่ ในแต่ละครั้งเฉลี่ย 13,648x106 เซลล์ สัดส่ วนของ
ตัวอสุ จิที่ปกติไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง (P=0.467) โดยเฉลี่ยพบว่าจ�ำนวนอสุ จิท้ งั หมด
ต่อการหลัง่ 1 ครั้ง เพิ่มขึ้น 16.7% และในพ่อโคจ�ำนวน 2 ตัว จาก 6 ตัวพบการสู งขึ้นถึง 77.7% และ
146.4% ตามล�ำดับ ไม่พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญของปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซี ร่ัม
ภายในเวลา 30 นาที หลังฉี ดสารโพรสตาแกลนดิน
ข้ อสรุป การฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าในพ่อโคไม่พบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทส
เตอโรนในซีร่ัม ภายใน 30 นาที แต่ปริ มาณอสุ จิที่หลัง่ ได้ต่อครั้งในพ่อโคบางตัวมีการเพิม่ สูงขึ้นอย่าง
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บทนำ�
โดยทัว่ ไปพฤติกรรมทางเพศ ความก�ำหนัด (libido) และคุณภาพของน�้ำเชื้อ ของสัตว์เพศผู ้
ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่ งผลิตจากอัณฑะ พ่อสัตว์จำ� เป็ นต้องมีฮอร์โมนชนิดนี้ ใน
ปริ มาณที่เพียงพอ เพื่อท�ำให้เกิดความรู ้สึกทางเพศ และสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศได้อย่าง
เหมาะสม โดยทัว่ ไปปัจจัยภายนอกที่พบว่ามีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศในสัตว์เพศผู ้
ประกอบด้วย พันธุกรรม ฤดูกาล สังคม สิ่ งเร้าทางเพศ และการกระตุน้ อารมณ์ทางเพศ [1] การศึกษา
วิจยั เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมทางเพศในสัตว์เพศผูส้ ่ วนใหญ่ทำ� ในหนูทดลอง การวิจยั ในช่วง
ค.ศ. 1940–1960 พบว่าฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของสัตว์เพศผู ้ และ
ฮอร์โมนนี้ผลิตจากอัณฑะ ดังนั้นการตอนจึงเป็ นการลดพฤติกรรมเหล่านี้ลง โดยพฤติกรรมทางเพศ
ที่ลดลงนี้อาจมากน้อยต่างกันไปตามอายุและประสบการณ์ทางเพศก่อนถูกตอน ผลการวิจยั ยังมีการ
ระบุไว้วา่ ปริ มาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในสัตว์แต่ละชนิดจะมีอยูใ่ นระดับที่ถกู ก�ำหนดไว้แล้ว
(threshold concentration) การเพิ่มปริ มาณฮอร์ โมนให้มีค่าสู งกว่าระดับนี้ ก็มกั ไม่มีผลต่อการเพิ่ม
พฤติกรรมทางเพศในเพศผูแ้ ต่อย่างใด [1]
มีการวิจยั พบว่าการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าสามารถกระตุน้ ความก�ำหนัดและ
ปริ มาณอสุ จิในสัตว์เพศผูห้ ลายชนิด เช่น โค สุ กร ม้า สุ นขั และกระต่าย [2,3,4,5] นอกจากนี้ ผลการ
วิจยั ยังพบว่า การักษาพ่อสุ กรที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้วแต่เริ่ มหย่อนสมรรถภาพลงโดยใช้
สารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า สามารถท�ำให้พอ่ สุกรกลับมามีความก�ำหนัดเหมือนเดิมได้ [6] และ
พบอีกว่าระยะเวลาในการฝึ กพ่อสุ กรและระยะเวลาในการขึ้นดัมมี่ และหลัง่ น�้ำเชื้อ ของพ่อสุ กรใช้
เวลาลดลงในกลุม่ ที่ฉีดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า [4] การใช้สารโพรสตาแกลนดินกับพ่อสุกร
หนึ่งเพื่อฝึ กขึ้นดัมมี่พบว่าจะท�ำให้คะแนนความก�ำหนัด (libido score) ดีข้ ึนแต่ไม่พบว่าจ�ำนวนพ่อ
สุ กรที่ฝึกได้แตกต่างกับกลุ่มควบคุม [7] พ่อสุ กรที่ถูกกดการหลัง่ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามารถ
แก้ไขได้โดยการรักษาด้วยการใช้สารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า [8] กลไกที่สารโพรสตาแกลน
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ดินเอฟทูอลั ฟ่ าสามารถกระตุน้ ความก�ำหนัดในสัตว์เพศผูบ้ างชนิดยังไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั และยังคง
มีการวิจยั เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กีปีที่ผา่ นมา ทั้งในโค สุ กร และ สุ นขั [5,9] ซึ่งการศึกษาส่ วน
ใหญ่ให้ผลที่สอดคล้องกัน
ในประเทศไทยและในภูมิภาคเขตร้อนพบปัญหาความไม่สมบูรณ์พนั ธุ์ในสัตว์เพศผูจ้ ำ� นวน
มาก แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขและแนวทางการรักษาเป็ นรายตัวอย่างจริ งจัง การศึกษา
ก่อนหน้านี้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าการฉีดสารโพรสตาแกรนดินในพ่อโคช่วยกระตุน้ การหลัง่
ฮอร์โมนเพศผูส้ ูงขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ [3,10] อย่างไรก็ดี การศึกษาผลของการให้สารโพรสตาแกลน
ดินเอฟทูอลั ฟ่ าในพ่อโคต่อปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนทั้งในพ่อโคปกติและให้เพื่อการรักษา
พ่อโคที่มีปัญหาขาดความก�ำหนัด และคุณภาพน�้ำเชื้อต�่ำยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย
และในเขตร้อน การทดลองครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาผลของการฉี ดสารโพรสตาแกรนดิน
ในพ่อ โคต่ อ ปริ ม าณน�้ำ เชื้ อ และตัว อสุ จิ ปริ ม าณฮอร์ โ มนเพศผู ้ และความก�ำ หนัด ในพ่อ โคใน
ประเทศไทย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลอง
การศึ กษาครั้ งนี้ ทำ� ในพ่อโคพันธุ์โฮสไตล์ฟรี เชี่ ยน อายุเฉลี่ ย 3.3±2.3 ปี (พิสัย 1-6 ปี )
มีประวัติการให้น้ ำ� เชื้อปกติ จ�ำนวน 6 ตัว พ่อโคถูกเลี้ยงในโรงพยาบาลปศุสตั ว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรื อนเป็ นโรงเรื อนแบบเปิ ด อยูใ่ นคอกเดี่ยว ได้รับน�้ำเต็มที่ และได้รับ
อาหารวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น โดยพ่อโคถูกใช้ในการรี ดน�้ำเชื้อปกติทุก 7-14 วัน พ่อโคแต่ละตัว
ได้รับการฉี ดสารโพรสตาแกนดินเอฟทูอลั ฟ่ าชนิดสังเคราะห์ ได้แก่ โคลโปรสตีนอล (Cloprostenol
250 µg/mL, Estrumate®, Intervet/Schering plough Animal Health, Boxmeer, The Netherlands)
ตัวละ 2 มิลลิลิตร และสารละลายน�้ำเกลือ (กลุ่มควบคุม) สลับกัน ตัวละ 2 ครั้ง ทั้งสารโพรสตาแกน
ดินเอฟทูอลั ฟ่ าและน�้ำเกลือถูกฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อในพ่อโคก่อนท�ำการรี ดเก็บน�้ำเชื้อ 30 นาที การศึกษา
นี้ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของการใช้สตั ว์ทดลอง สภาวิจยั แห่งชาติ
การรี ดน�้ำเชื้อ
ท�ำการรี ดเก็บน�้ำเชื้อด้วยวิธีการใช้โยนีเทียม (artificial vagina, AV) ตัวละ 2 ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกันอย่างน้อย 3 วัน โดยแต่ละครั้งของการรี ดน�้ำเชื้อ เตรี ยม AV ที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึง 3 ปั จจัย
คือ อุณหภูมิ ความดัน และ การหล่อลื่น ประกอบหลอดรองรับน�้ำเชื้อที่สะอาดติดกับ AV ก่อนการ
รี ดทุกครั้งส่ วนประกอบทุกส่ วนของ AV ถูกล้างท�ำความสะอาดและอบความร้อนก่อนน�ำมาใช้ทุก
ครั้ง การควบคุมอุณหภูมิและความดัน เติมน�้ำอุ่น อุณหภูมิ 45 °C และเติมลมเพื่อปรับความดันในท่อ
ชั้นในของ AV ให้บีบกระชับพอดี ถ้าแน่นไปจะท�ำการปล่อยลมออก AV จะถูกเตรี ยมทันทีก่อนรี ด
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ทุกครั้งเพื่อไม่ให้ AV เย็นตัวก่อนการรี ดเก็บน�้ำเชื้อ หลอดเก็บน�้ำเชื้อ (collecting tube) ถูกอบให้มี
อุณหภูมิ 37 °C เพื่อป้ องกันการเกิดตายของอสุ จิเนื่องจากความเย็น (cold shock) เมื่อเตรี ยม AV เสร็ จ
ท�ำการหล่อลื่นด้วย sterile KY jelly ในบริ เวณส่ วนปลายท่อ AV หลังจาก AV มีความพร้อมในการ
ใช้งานแล้ว น�ำพ่อโคเข้ามาในบริ เวณที่รีดน�้ำเชื้อ ซึ่ งประกอบด้วยตัวล่อที่ได้รับการพันธนาการอย่าง
ปลอดภัย พื้นยางกันลื่น และผูค้ วบคุมบังคับสัตว์ที่มีความช�ำนาญ เริ่ มจับเวลาตั้งแต่นำ� พ่อโคเข้ามา
จนถึงเวลาที่พอ่ โคขึ้นขี่ตวั ล่อ ท�ำการรี ดเก็บน�้ำเชื้อ โดยผูร้ ี ดถือ AV ในแนวขนานกับแนวของลึงค์
(penis) ของพ่อโค ผูร้ ี ดใช้มือช่วยพยุงลึงค์เข้าหา AV โดยการใช้มือดึงที่หนังหุ ม้ ลึงค์ และพยายาม
ท�ำให้ลึงค์เข้าสู่ AV ให้สอดคล้องกับจังหวะที่พอ่ โคเคลื่อนที่กระแทก (thrust) ตัวล่อ อย่างแม่นย�ำ และ
ผูร้ ี ดผ่อน AV ตามแรงของพ่อโคและยึดปลาย AV ให้ติดอยูก่ บั ลึงค์ตลอดเวลาแล้วค่อยๆ เอียงให้น้ ำ�
เชื้อไหลลงสู่ หลอดเก็บน�้ำเชื้อที่ส่วนปลาย ท�ำการเก็บน�้ำเชื้อที่ได้ในหลอดเก็บน�้ำเชื้อส่ งห้องปฏิบตั ิ
การทันทีเพื่อท�ำการตรวจคุณภาพน�้ำเชื้อ
การตรวจคุณภาพน�้ำเชื้อ
การตรวจด้ วยตาเปล่ า - ท�ำการตรวจปริ มาตร ตรวจสี และ ความหนาแน่นของน�้ำเชื้อ (density) โดยแบ่งความหนาแน่นออก เป็ น 4 ระดับ ได้แก่ + ++ +++ และ ++++ ตรวจหาสิ่ งแปลกปลอม
ปะปนจากบริ เวณหนังหุม้ อัณฑะ และฝุ่ น ตรวจความเป็ นกรดด่าง โดยใช้กระดาษวัด pH
การตรวจการเคลื่อนไหวหมู่ - ตรวจการเคลื่อนไหวหมู่ (mass activity) โดยหยดน�้ำเชื้อลง
บนสไลด์ โดยไม่ตอ้ งปิ ดกระจกปิ ดสไลด์ ใช้กำ� ลังขยาย 40 เท่าโดยดูการเคลื่อนไหวเป็ นคลื่นเร็ วหรื อ
ช้าซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ตัวอสุ จิที่วิง่ และตัวที่ไม่วงิ่ และจ�ำนวนตัวอสุ จิที่มีอยู่ แบ่งคะแนนการเคลื่อนไหวหมู่
เป็ น 5 ระดับ ได้แก่ 1 (poor), 2 (fair), 3 (moderate), 4 (good) และ 5 (very good)
การตรวจความเข้ มข้ นอสุจิและการเคลื่อนไหวเป็ นรายตัว - ตรวจความเข้มข้นอสุ จิโดยใช้
การนับเซลล์ดว้ ย Bürker haemocytometer (Boeco, Germany) (Beardon and Fuquay, 1997) จ�ำนวน
ที่นบั ได้แสดงหน่วยเป็ น ล้านตัว/มิลลิลิตร การเคลื่อนไหวรายตัวตรวจนับโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แสง
สว่างก�ำลังขยาย 400 เท่า โดยอ่านที่อุณหภูมิ 35 °C การตรวจนับเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวรายตัวท�ำ
โดยนักวิจยั คนเดิมตลอดการทดลอง
การตรวจการมีชีวิตของอสุจิ - ตรวจการมีชีวติ ของอสุ จิโดยใช้สียอ้ ม eosin-nigrosin (Dott
and Foster, 1972) โดยท�ำการผสมน�้ำเชื้อ 50 ไมโครลิตร รวมกับสี ยอ้ ม eosin-nigrosin dyes (Fluka
Chemie GmbH, Sigma-Aldrich, Switzerland) แล้วน�ำส่ วนผสมปริ มาตร 10 ไมโครลิตรใส่ ลงในแผ่น
สไลด์แล้วเกลี่ยให้แห้ง ท�ำการตรวจนับจ�ำนวน 200 ตัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสงสว่างก�ำลังขยาย
1,000 เท่า อสุ จิที่ยอ้ มไม่ติดสี ที่หวั แสดงว่ามีชีวติ
การตรวจลักษณะของอสุจิ - ตรวจความผิดปกติส่วนหัวของอสุ จิ (head abnormality) ใช้น้ ำ�
เชื้อเจือจางด้วยสารละลายน�้ำเกลือ (normal saline) สเมียร์บนสไลด์ แล้วแช่สไลด์ลงในแอลกอฮอล์
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100% นาน 3-4 นาที และในสารละลายคลอรามีน (chloramine solution) 0.5% นาน 1-2 นาที จากนั้น
ล้างสไลด์ดว้ ยน�้ำกลัน่ และจุ่มลงในแอลกอฮอล์ 95% ย้อมสไลด์ดว้ ยสี carbol-fuchsin-eosin นาน 6-8
นาที แล้ว ล้า งออกด้ว ยน�้ำ เปล่ า ปล่ อ ยให้ ส ไลด์ ใ ห้ แ ห้ ง แล้ว นับ จ�ำ นวนอสุ จิ 500 ตัว ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยาย 1,000 เท่า ตรวจส่ วนหางของอสุ จิโดยการเจือจางกับฟอร์มลั ซาไลน์ นับ
จ�ำนวนอสุ จิ 200 ตัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสงก�ำลังขยาย 400 เท่า
การตรวจฮอร์ โมน
เจาะเลือดพ่อโคจากหลอดเลือดด�ำที่หางปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ก่อนฉี ดสารโพรสตาแกนดินเอฟทูอลั ฟ่ าชนิดสังเคราะห์ หรื อน�้ำเกลือ และหลังรี ดน�้ำเชื้อเสร็ จ ทุกครั้งที่ทำ� การรี ดเก็บน�้ำเชื้อ ท�ำการ
ปั่ นแยกซี รั่ม และเก็บที่อุณหภูมิ -20 °C และตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนด้วยวิธี Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) (ARCHITECT i2000, Abbott Laboratories, Abbott Park,
IL, USA)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติดว้ ยโปรแกรม SAS version 9.0 (SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA)
ค�ำนวนค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จ�ำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสยั ของข้อมูลที่ทำ� การ
สังเกต ทั้งหมด ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ปริ มาตร ความเข้มข้น จ�ำนวนอสุ จิท้ งั หมด เปอร์เซนต์การ
เคลื่อนไหวเป็ นรายตัว ช่วงเวลาที่ใช้ในการรี ดน�้ำเชื้อ และ เปอร์เซนต์อสุ จิที่มีลกั ษณะปกติ วิเคราะห์
ด้วยวิธี multiple analysis of variance (ANOVA) โดยใช้วธิ ีการ General Linear Model procedure
(PROC GLM) ของโปรแกรม SAS ปัจจัยที่ทำ� การวิเคราะห์ในโมเดลทางสถิติ ประกอบด้วย เบอร์ของ
พ่อโค (6 ตัว) และ กลุ่มทดลอง (2 กลุ่ม) ค�ำนวนค่า Least squares mean ของแต่ละกลุ่มแล้วท�ำการ
เปรี ยบเทียบด้วยวิธี Least significant different test (LSD) ค่า P<0.05 ถือว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา
โดยเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มน�ำพ่อโคเข้ามาที่บริ เวณรี ดน�้ำเชื้อจนกระทัง่ พ่อโคขึ้นทับตัวล่อ
เท่ากับ 5.6±1.0 นาที ระยะเวลานี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพ่อโคที่ฉีดสารโพรสตาแกนดินเอฟทูอลั ฟ่ า (5.2 นาที) กับพ่อโคที่ฉีดน�้ำเกลือ (5.9 นาที) (P=0.939) โดยเฉลี่ย ปริ มาตรน�้ำเชื้อ ความเข้ม
ข้น ค่าความเป็ นกรดด่าง อัตราการเคลื่อนที่เป็ นรายตัว และ เปอร์เซนต์การมีชีวติ ของอสุ จิ เท่ากับ 8
มิลลิลิตร 1,778x106 เซลล์/มิลลิลิตร 6.8 73.9% และ 72.9% ตามล�ำดับ ปริ มาณอสุ จิที่พอ่ โคหลัง่ ใน
แต่ละครั้งเท่ากับ 13,648x106 เซลล์ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของน�้ำเชื้อในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
แสดงใน Table 1 สัดส่ วนของจ�ำนวนอสุ จิที่ปกติไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง (P=0.467)
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Table 1. Mean±SEM of Semen Quality of Bull Treated with PGF2a Compared with Control
Parameters

Control (n=15)

PGF2a (n=15)

Volume (ml)
Sperm concentration (x106/ml)
Total sperm per ejaculate (x106)
Individual motility (%)
Sperm viability (%)
Tail abnormality (%)
Head abnormality (%)

8.2±0.7
1,780±53
13,339±349
72.0±6.2
70.2±4.5
6.6±1.6
7.3±2.8

7.9±0.7
1,777±38
13,939±338
75.9±5.4
75.4±4.5
6.1±1.5
7.3±4.0

Table 2. Total Numbers of Sperm per Ejaculates in 6 Bulls Treated with PGF2a Compared with
Control (least-squares means)
Bull

Control (x 106)

PGF2a (x 106)

Improvement (%)

1
2
3
4
5
6
Total

18,930
7,290
8,790
5,100
12,410
20,560
12,180

13,720
8,250
15,620
3,080
30,580
6,210
12,910

-27.5
+13.2
+77.7
-39.6
+146.4
-69.8
+16.7

Testosterone (ng/ml)

Figure 1. Serum Testosterone Before and 30 min After PGF2a or Normal Saline (Control)
Administration in Bulls

Control

PGF2a
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จ�ำนวนอสุจิที่รีดได้ในแต่ละครั้งระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในพ่อโคแต่ละตัวแสดง
ใน Table 2 จากตารางพบว่าโดยเฉลี่ยจ�ำนวนอสุ จิท้ งั หมดต่อการหลัง่ 1 ครั้ง เพิม่ ขึ้น 16.7% และใน
พ่อโคจ�ำนวน 2 ตัว จาก 6 ตัวพบการสูงขึ้นถึง 77.7% และ 146.4% ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดีจำ� นวนอสุ จิ
มีแนวโน้มลดลงในพ่อโค จ�ำนวน 3 ตัว (Table 2) ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซี ร่ัม มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในพ่อโคที่ได้รับการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า แต่เนื่องจากปริ มาณ
ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนในซี รั่มมี ความแปรปรวนระหว่างตัวสัตว์ค่อนข้างสู งจึ งไม่ พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Figure 1)

วิจารณ์
การศึ กษาครั้ งนี้ แสดงให้เห็ นว่าการฉี ดสารโพรสตาแกลนดิ นเอฟทูอลั ฟ่ าในพ่อโคปกติ
สามารถช่วยเพิ่มปริ มาณอสุ จิที่พอ่ โคหลัง่ ได้ในแต่ละครั้งในพ่อโคเป็ นบางตัวแต่ไม่ท้ งั หมด ผลการ
ทดลองนี้ สอดคล้องกับการทดลองก่อนหน้านี้ ในโค [2,3] และในสุ นัข [5] ในสุ นัขการฉี ดสาร
โพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าร่ วมกับการใช้แม่สุนขั กระตุน้ ระหว่างการรี ดน�้ำเชื้อ ให้ผลที่เสริ มฤทธิ์
กันในการช่วยเพิ่มจ�ำนวนของอสุ จิต่อการหลัง่ น�้ำเชื้ อแต่ละครั้งได้มากขึ้น [5] ในสุ กรการฉี ดสาร
โพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าชนิดธรรมชาติ (Lutalyse®, Pfizer) ก่อนการรี ดเก็บน�้ำเชื้อ ไม่สามารถ
เพิม่ ปริ มาณอสุจิที่หลัง่ ต่อครั้งได้ และไม่ทำ� ให้คณ
ุ ภาพน�้ำเชื้อดีข้ นึ แต่ช่วยท�ำให้พอ่ สุกรมีความก�ำหนัด
ดีข้ ึนอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยช่วยลดช่วงเวลาในกระตุน้ พ่อสุ กรก่อนการรี ดน�้ำเชื้อจาก 7.7 นาที เหลือ 5.1
นาที [11] นอกจากนี้ ยงั พบว่าการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าในพ่อสุ กรหนุ่ม ยังช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการฝึ กพ่อสุ กรให้สามารถรี ดน�้ำเชื้อบนดัมมี่ได้สำ� เร็ จมากขึ้น โดยพบว่าพ่อสุ กรที่ได้
รับสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าประสบความส�ำเร็ จในการหลัง่ น�้ำเชื้อบนดัมมี่ดว้ ยการฝึ กเพียง
1-2 ครั้ง เท่านั้น [6]
ในการศึกษาครั้งนี้ พ่อโคแต่ละตัวมีปริ มาณและคุณภาพน�้ำเชื้อที่แตกต่างกันมาก ปริ มาณอสุจิ
ที่หลัง่ ได้ในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นหลังการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าในพ่อโคบางตัวเท่านั้น
ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลองก่อนหน้านี้ในสุนขั โดยพบว่าสุนขั เพียงบางตัวเท่านั้นที่ตอบ
สนองต่อการกระตุน้ ด้วยการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อท�ำการเพิ่ม
สิ่ งเร้าทางเพศให้มากขึ้น เช่น การรี ดน�้ำเชื้อต่อหน้าสุ นขั เพศเมียที่เป็ นสัดร่ วมกับการฉี ดสารโพรสตา
แกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า สุ นขั เพศผูจ้ ะมีการตอบสนองที่ดีมากขึ้น [5]
กลไกที่สารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าสามารถกระตุน้ การผลิตน�้ำเชื้อในสัตว์เพศผูบ้ าง
ตัวได้น้ นั ยังไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ในสุ กรพบว่าการฉี ดสารโพรสตาแกลน
ดินเอฟทูอลั ฟ่ า ไม่ได้ช่วยเพิม่ ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน ลูทิไนซิงค์ฮอร์โมน และ
คอติซอล แต่การฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า สามารถท�ำให้พอ่ สุ กรที่ถูกตอนไปแล้วกลับ
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มามีความพฤติกรรมทางเพศและมีความก�ำหนัดได้อีกครั้ง [12] ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่า การกลับมาแสดง
พฤติกรรมทางเพศใหม่น้ ีอาจเกิดจากผลของการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ า ไปกระตุน้ ที่
พื้นที่ในสมองบางส่ วนโดยตรง หรื อ ไปกระตุน้ การหลัง่ ฮอร์โมนบางอย่างที่ไปมีผลกระทบต่อสมอง
อีกทอดหนึ่ง ท�ำให้สตั ว์แสดงพฤติกรรมทางเพศออกมาได้แม้จะถูกตอนไปแล้ว
การศึ กษาก่ อนหน้านี้ ในพ่อโคพบว่าภายหลังการฉี ดสารโพรสตาแกลนดิ นเอฟทูอลั ฟ่ า
พบการสูงขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญของลูทิไนซิงค์ฮอร์โมน ภายในเวลา 40 นาที และคงอยูน่ านถึง 6 ชัว่ โมง
และ พบการสู งขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนภายใน 1 ชัว่ โมงหลังการฉี ดสารโพรสตาแกลนดิน
เอฟทูอลั ฟ่ าและคงอยูน่ าน 2 ชัว่ โมงก่อนค่อยๆ ลดลงภายในเวลา 3 ชัว่ โมงต่อมา [2] อย่างไรก็ดีระดับ
ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลังการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าไม่ต่างจากกลุ่มที่ฉีดน�้ำ
เกลืออย่างมีนยั ส�ำคัญ [2] ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ การศึกษาเหล่านี้บ่งชี้วา่ สารโพรสตา
แกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าอาจมีผลต่อสมองและต่อมใต้สมองมากกว่าระดับฮอร์โมนในกระแสเลือด ใน
การศึกษาครั้งนี้การตรวจวัดปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจึงพบการสู งขึ้นเพียงเล็กน้อย และไม่
ต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
การวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปว่าฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าในพ่อโคไม่พบการเพิ่มขึ้นของ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีร่ัม ภายใน 30 นาที แต่ปริ มาณอสุ จิที่หลัง่ ได้ต่อครั้งในพ่อโคบางตัวมี
การเพิม่ สูงขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั พบว่าการฉี ดสารโพรสตาแกลนดินเอฟทูอลั ฟ่ าไม่มีอนั ตราย
ต่อคุณภาพของน�้ำเชื้อในพ่อโค
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