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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ต่อคุณภาพ
น้ำเชื้อแช่แข็งและความกำหนัดโคชนในภาคใต้ของประเทศไทย ทำการศึกษาในโคชนปลดระวางเพศผู้อายุ 10-
12 ปี จำนวน 4 ตัว ที่มีสุขภาพแข็งแรง ในฟาร์มเกษตรกรพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทำการรีดเก็บน้ำเชื้อติดต่อกัน 8 
ครั้ง (2 สัปดาห์/ครั้ง) โดยแบ่งการรีดเก็บน้ำเชื้อออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 และ 3 รีดเก็บน้ำเชื้อ 3 ครั้ง
ติดต่อกันโดยพ่อพันธุ์ทุกตัวไม่ได้รับการฉีดฮอร์โมน ส่วนช่วงที่ 2 รีดเก็บติดต่อกัน 2 ครั้งโดยพ่อพันธุ์ได้รับการ
ฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ขนาด 2 มิลลิลิตร (Cloprostenol 500 ไมโครกรัม) เข้า
กล้ามเนื้อก่อนรีดเก็บน้ำเชื้อ 1 ชั่วโมง เก็บข้อมูลระยะเวลาในการรีดเก็บ ประเมินคุณภาพน้ำเชื้อสด ได้แก่ 
ปริมาตร ความเข้มข้น จำนวนอสุจิทั้งหมด และอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ และคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง 
ได้แก่ อัตราการเคลื่อนที่ ความเร็วและลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำเชื้ออัตโนมัติ ผลการทดลองพบว่าในช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการฉีดฮอร์โมนใช้ระยะเวลาในการรีดเก็บน้ำเชื้อ 
11.63 นาที น้อยกว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 (32.64 นาทีและ 32.87 นาที ตามลำดับ) ส่วนคุณภาพน้ำเชื้อสด
ของพ่อพันธุ์ในช่วงที่ 2 มีปริมาตรน้ำเชื้อ 7.25 มิลลิลิตร มากกว่าช่วงที่ 1 (3.35 มิลลิลิตร) และช่วงที่ 3 (2.83 
มิลลิลิตร) และมีจำนวนอสุจิทั้งหมด 14,337.25 ล้านตัว มากกว่าช่วงที่ 1 (4,128.36 ล้านตัว) แต่ไม่แตกต่าง
กับช่วงที่ 3 (14,712.87 ล้านตัว) (P<0.05) ในขณะที่อัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 
3 ช่วง (P>0.05) ส่วนคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็ง พบว่าอัตราการเคลื่อนที่และอัตราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า ในช่วงที่ 2 มีค่าไม่แตกต่างจากช่วงที่ 1 แต่สูงกว่าช่วงที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงมีค่า
อัตราการเคลื่อนที่ 63.71, 63.92 และ 56.68 % และค่าอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 56.92, 58.36 และ 
50.53% ในช่วงที่ 2 1 และ 3 ตามลำดับ แต่ความเร็วในการเคลื่อนที่  VAP VSL และ VCL และลักษณะการ
เคลื ่อนที ่ ALH BCF STR และ LIN ของทั ้ง 3 ช่วงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  สรุปผลการทดลอง
ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา สามารถเพิ่มความกำหนัด ปริมาตรน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้ และจำนวน
อสุจิทั้งหมดของน้ำเชื้อสด แต่ไม่มีอิทฺธิพลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของโคชนปลดระวางในภาคใต้ของ
ไทย 
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Influence of PGF2  on semen quality of fighting bulls in southern Thailand 
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Abstract 
The objective of this study was to determine the effects of PGF2α on libido and frozen 

semen quality of fighting bulls in the southern part of Thailand. This study was conducted in 
4 healthy retired fighting bulls, ranging in age from 10 to 12 years. The semen samples were 
collected over 8 consecutive times (two-week interval) by dividing the collection time into 3 
periods. During the first and the third period, semen samples were collected from all bulls 
without hormone injection. However, in the second period, 2 ml of PGF2α was injected 
intramuscularly 1 hour prior to the collecting of semen. Fresh semen quality was evaluated by 
using several parameters, including volume, concentration and sperm motility. The frozen semen 
quality was evaluated in many aspects, including motility, progressive motility, sperm velocity 
and kinematic movement by using Computer Assisted Semen Analysis. The results showed 
that in the second period, the duration of semen collection was less than the first and the 
third periods, which were 11.63, 32.64 and 32.87 minutes respectively. In terms of fresh semen, 
the volume of fresh semen collected during in the second period (7.25 milliliter) were higher 
than the first period (3.35 milliliter) and the third period (2.83 milliliter). Also, the total sperm 
count of the second period, which was 14,337.25 million, was higher than the first period 
(4,128.36 million), but there was no significantly difference compared to the third period 
(14,712.87 million) (P<0.05). However, the sperm motility did not show significant difference 
in 3 periods. (P> 0.05). Concentrate on the frozen semen quality there were no significant 
difference of motility and progressive motility between the first and the second period 
whereas both parameters of second period were significantly higher than the third period (the 
motility of the second, the first and third period were 63.71%, 63.92% and 56.68%, respectively 
and the progressive motility of the second, the first and third period were 56.92%, 58.36% and 
50.53%, respectively). However, in the velocity movement of VAP, VSL and VCL, and kinetic 
movement of ALH, BCF, STR and LIN did not show significant difference between 3 periods 
(P> 0.05). In conclusion, PGF2α could increase libido, volume and total sperm count of the 
fresh semen but did not direct affect on the frozen semen quality of fighting bulls in the 
southern part of Thailand. 
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การเลี้ยงโคพ้ืนเมืองในภาคใต้โดยทั่วไปจะใช้พ่อพันธุ์โคชนในการผสมพันธุ์เพ่ือผลิตลูกโคพ้ืนเมือง หาก
ได้ลูกโคเพศผู้ที่มีลักษณะดีก็จะนำมาฝึกเป็นโคชน ซึ่งโคชนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าโค เพศผู้และเพศเมีย
ทั่วไปมากกว่า 3-4 เท่าตัว โดยโคชนที่จะนำมาเป็นพ่อพันธุ์ต้องมีลักษณะรูปร่างตรงตามอัตลักษณ์ของโคชน 
และมีประวัติการแข่งขันที่ดี แต่ปัจจุบันจำนวนพ่อพันธุ์มีจำนวนน้อยและยากต่อการเข้าถึงเพราะเกษตรกรจะ
ใช้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงก็ต่อเมื่อปลดระวางจากการชนและมีอายุมากแล้วเท่านั้น ซึ่งพ่อพันธุ์ดังกล่าวอาจมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ ความสมบูรณ์พันธุ์และความกำหนัดต่ำ แต่สวนทางกับความต้องการของเกษตรกรในการขอรับ
บริการผสมพันธุ์ อีกท้ังเจ้าของไม่ยินยอมให้ผสมพันธุ์กับแม่โคของบุคคลอ่ืนนอกเครือข่าย และมีค่าบริการผสม
พันธุ์สูงมาก ทำให้เกษตรกรรายย่อยหันมาสนใจขอรับบริการผสมเทียมจากกรมปศุสัตว์มากขึ้น แต่การผลิต
น้ำเชื้อแช่แข็งโคชนที่มีลักษณะดีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จากข้อจำกัดดังกล่าว
จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์กลุ่มดังกล่าวให้ได้
ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งคุณภาพดี เพื่อบริการผสมเทียมให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร  

ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา (PGF2α) เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของต่อมพิทูอิทา
ร ี(pituitary gland) ในการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนลูทิไนซิ่ง (Luteinizing Hormone) ทำให้อินเตอร์สติเชียล
เซลล์ (interstitial cell) ในอัณฑะผลิตและหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งส่งผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศและกระบวนการสร้างอสุจิ  โดยมีผลกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบ
รอบๆ อิพิดิไดมิส(Epididymis) หรือหลอดเก็บอสุจิ ซึ ่งเป็นที่อยู่ของอสุจิที ่โตเต็มที่พร้อมสำหรับการหลั่ง
ออกมาทางอวัยวะสืบพันธุ์ (Haynes et al., 1977; Reichard et al., 1978; Hib and Oscar, 1978; Hafez 
and Hafez, 2000) จากรายงานการใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟาในพ่อพันธุ์สัตว์แต่ละชนิด 
สำหรับการผลิตน้ำเชื้อ พบว่าให้ผลต่อความกำหนัดและคุณภาพน้ำเชื้อแตกต่างกันไป โดยการฉีดฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ในพ่อพันธุ์โคเนื้อพบว่าไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใน
ซีรั่มแต่มีผลทำให้ปริมาตรอสุจิที่รีดเก็บได้ต่อครั้งเพิ่มขึ้น (เจษฎาและคณะ, 2555) ในขณะที่การฉีดฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ให้กับพ่อพันธุ์โคนมพบว่ามีผลทำให้ความกำหนัด ปริมาตรและความเข้มข้น
ของน้ำเชื้อเพิ่มขึ้น (Masoumi et al., 2011) ส่วนในแพะการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา
สามารถเพิ่มความเข้มข้นของอสุจิ จำนวนอสุจิต่อครั้งการรีด จำนวนอสุจิมีชีวิต อัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิ 
และสามารถลดจำนวนอสุจิรูปร่างผิดปกติได้ (Barwary et al., 2013) ในขณะทีก่ารฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลน
ดิน เอฟ ทู แอลฟาให้กับพ่อพันธุ์แกะพบว่าสามารถเพิ่มปริมาตร ความเข้มข้นและจำนวนอสุจิทั้งหมด แต่ไม่มี
ผลต่ออัตราการเคลื่อนที ่จำนวนอสุจิมีชีวิต และอสุจิที่ผิดปกติ (Olfati et al., 2013) ส่วนในพ่อพันธุ์สุกรพบว่า
การฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา มีผลทำให้ทั้งความกำหนัดและคุณภาพน้ำเชื้อเพิ ่มขึ้น 
(Hashizume and Niwa, 1984) 

ดังนั้นจึงทำการศึกษาผลของฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ต่อความกำหนัด คุณภาพ
น้ำเชื ้อสดและน้ำเชื ้อแช่แข็งของโคชนปลดระวางในภาคใต้ของไทย เพื ่อนำผลการทดลองมาใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งคุณภาพดี สำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการให้บริการผสม
เทียมแก่เกษตรกรทั่วไปเพื่อผลิตโคพ้ืนเมืองภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 



โคชนเพศผู้ปลดระวางในภาคใต้อายุ 10-12 ปี จำนวน 4 ตัว มีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
คะแนนรูปร่าง 3.5 คะแนน สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้ด้วยวิธีโยนีเทียม โดยน้ำเชื้อสดมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่ต่ำ
กว่า 70% ความผิดปกติของตัวอสุจิส่วนหัวไม่เกิน 12% และส่วนหางไม่เกิน 25% อยู่ภายใต้สภาพการเลี้ยงดู
ของฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ผ่านการตรวจโรคตามข้อกำหนดของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานกรม
ปศุสัตว์ ทำการถ่ายพยาธิและให้วิตามินก่อนการรีดเก็บน้ำเชื้อ โดยทำการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือน
สิงหาคม 2560    

ตัวล่อเป็นแม่โคพื้นเมืองที่ทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดก่อนการรีดเก็บน้ำเชื้อ 9 วัน ด้วยการสอด
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด (CIDR-B® , InterAg, New Zealand) ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ในวันที่ 7 พร้อมกับถอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด                                                       

วิธีการทดลอง  
 ทำการรีดเก็บน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ด้วยวิธีโยนีเทียม ติดต่อกัน 8 ครั้ง แต่ละครั้งรีดเก็บน้ำเชื้อห่างกัน 2 
สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้  

ช่วงที่ 1 เป็นช่วงก่อนทดลอง รีดเก็บน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ทุกตัวโดยไม่ได้รับการฉีดฮอร์โมนพรอสตา
แกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา โดยรีดเก็บน้ำเชื้อจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน ห่างกัน 2 สัปดาห์ 

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงทดลอง โดยพ่อพันธุ์ได้รับการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ขนาด 2 
มิลลิลิตร  (Cloprostenol 250  ไมโครกรัม ต่อ มิลลิลิตร, Estrumate®, MSD Animal Health ) เข้ากล้ามเนื้อ
ก่อนรีดเก็บน้ำเชื้อ 1 ชั่วโมง โดยรีดเก็บน้ำเชื้อจำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน ห่างกัน 2 สัปดาห์ 

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงหลังทดลอง รีดเก็บน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ทุกตัวโดยไม่ได้รับการฉีดฮอร์โมนพรอสตา
แกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา โดยรีดเก็บน้ำเชื้อจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน ห่างกัน 2 สัปดาห์ 

การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง 
ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งจากพ่อพันธุ์ทั้ง 4 ตัว ตามวิธีของการผลิตน้ำเชื้อโคของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ

พันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง กรมปศุสัตว์ โดยกำหนดให้มีความเข้มข้น 30 ล้านตัว/โด๊ส บรรจุน้ำเชื้อในหลอด
ขนาด 0.25 มิลลิลิตร (French ministraws) และเก็บรักษาภายใต้ระดับไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา 

การประเมินความกำหนัด  
ประเมินจากระยะเวลาในการรีดเก็บตั้งแต่พ่อพันธุ์เข้ามาในบริเวณรีดเก็บน้ำเชื้อ แสดงอาการสนใจ

และสัมผัสแม่โคตัวล่อ ขึ้นทับและกระแทกจนถึงหลั่งน้ำเชื้อ (Reaction time) 

การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ 
 คุณภาพน้ำเชื้อสด ประเมินด้วย ปริมาตร ความเข้มข้น และอัตราการเคลื่อนที่ และน้ำเชื้อแช่แข็ง 
ประเมินคุณภาพภายหลังการแช่แข็ง 24 ชั่วโมง โดยการสุ่มน้ำเชื้อแช่แข็งจำนวน 3 หลอด จากแต่ละพ่อในแต่
ละช่วงการทดลองมาทำละลายโดยแช่ในน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 วินาที ตรวจ
ประเมินค่าอัตราการเคลื่อนที่ (Motility) อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (Progressives motility) ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ (Velocity movement) ได้แก่ Average path velocity (VAP) Straight-line velocity (VSL) 
และ Curvilinear velocity (VCL) และลักษณะการเคลื่อนที่  (Kinematic movement) ได้แก่ Amplitude 
of lateral head displacement (ALH) Beat cross  frequency (BCF) Straightness (STR) และ Linearity 



(LIN) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้ออัตโนมัติ (CASA) โปรแกรม IVOS motility analyzer version 
12.0 (รุ่น Hamilton-Thorne, Biosciences, MA., USA.) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ้ำ ด้วยวิธี Repeated Measures ANOVA (Lund Research 
Ltd©, 2018) โดยใช้ General linear model procedure และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ทดลองด้วย Duncan’s new multiple range test ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ให้กับพ่อโคชนปลดระวางพบว่า

ในช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการฉีดฮอร์โมนพ่อพันธุ์ใช้ระยะเวลาในการรีดเก็บน้ำเชื้อ 11.63 นาที น้อยกว่าช่วงที่ 
1 และช่วงที่ 3 ( 32.64 นาทีและ 32.87 นาที ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ส่วนคุณภาพน้ำเชื้อสด
ของพ่อพันธุ์ในช่วงที่ 2 มีปริมาตรน้ำเชื้อ 7.25 มิลลิลิตร มากกว่าช่วงที ่1 (3.35 มิลลิลิตร) และช่วงที่ 3 (2.83 
มิลลิลิตร) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และมีจำนวนอสุจิทั ้งหมด 14,337.25 ล้านตัว มากกว่าช่วงที ่ 1 
(4,128.36 ล้านตัว) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับช่วงที่ 3 (14,712.87 ล้านตัว) (P>0.05) 
ในขณะทีอั่ตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ช่วง (P>0.05) ดัง Table 1  

Table 1 Reaction time and Characteristics of fresh semen from 3 periods in fighting bulls. 

Parameter 
Period  

SEM P-value 
1 2 3 

Reaction time (min.) 32.64a 11.63 b 32.87a 1.58 0.0001 
Volume (ml.) 3.35b 7.25a 4.57b 0.40 0.0005 
Concentration (x106/ml.)   1,376.36b 2,167.5b   3,142a 211.02 0.0003 
Total sperm (x106) 4,128.36b    14,337.25a   14,712.87a 1532 0.001 
Motility (%) 72.73 74.38 71.67 0.67 0.2987 

  a,b Least Square means followed by different letters on the same row are significantly different (P<0.05) 

 คุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็งพบว่า อัตราการเคลื่อนที่ และอัตราการเคลื่อนทีไ่ปข้างหน้า ในช่วง
ที่ 2 มีค่าไม่แตกต่างจากช่วงที่ 1 แต่สูงกว่าช่วงที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งมีค่าอัตราการ
เคลื่อนที่ 63.92, 63.71 และ 56.68 % และมีค่าอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 58.36, 56.92 และ 50.53 % 
ในช่วงที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ แต่ความเร็วในการเคลื่อนที่  VAP VSL และ VCL และลักษณะการเคลื่อนที่ 
ALH BCF STR และ LIN ของทั้ง 3 ช่วงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดัง Table 2 

Table 2 Characteristics of frozen semen from 3 periods in fighting bulls. 

Parameter 
Period 

SEM P-value 
1 2 3 

Motility (%) 63.92a 63.71a 56.68b 5.337 0.022 
Progressive motility (%) 58.36 a 56.92a 50.53b 5.134 0.017 



VAP (µm/s) 55.17 51.90 55.30 3.339 0.178 
VCL (µm/s) 87.37 79.45 84.32 5.352 0.097 
VSL (µm/s) 45.27 44.40 46.73 3.057 0.371 
ALH (µm) 4.47 4.10 4.31 0.293 0.193 
BCF (Hz) 23.64 23.18 23.46 1.216 0.855 
STR (%) 82.33 81.94 84.10 4.268 0.609 
LIN (%) 53.83 55.95 57.00 3.739 0.385 

    a,b Least Square means followed by the different letters on the same row are significantly different 
(P<0.05) 

จากผลการทดลองการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ให้กับพ่อพันธุ์โคชนปลดระวาง
พบว่าสามารถเพิ่มความกำหนัด โดยประเมินจากระยะเวลาในการรีดเก็บน้ำเชื้อที่น้อยกว่าช่วงที่ไม่ได้ฉีด
ฮอร์โมน นอกจากนี้ยังมีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อสด ในการเพิ่มปริมาตรน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้ โดยในช่วงที่ 2 ที่ฉีด
ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา มีผลทำให้จำนวนอสุจิทั ้งหมดเพิ ่มขึ้นมากกว่าช่วงที่ 1 แต่ไม่
แตกต่างกับช่วงที่ 3 สอดคล้องกับ Masoumi et al. (2011) ที่ศึกษาอิทธิพลของฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน 
เอฟ ทู แอลฟา ต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมที่มีความกำหนัดต่ำ โดยทำการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน 
เอฟ ทู แอลฟา กับพ่อพันธุ์โคนมก่อนรีดเก็บน้ำเชื้อ 30 นาที ในกลุ่มทดลองโดยรีดเก็บน้ำเชื้อทุก 2 สัปดาห์ 
เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าระยะเวลาในการรีดเก็บน้ำเชื้อลดลง ในขณะที่ปริมาตรน้ำเชื้อและความเข้มข้น
เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม สันนิษฐานว่าฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ไม่ใช่ฮอร์โมน
ที่กระตุ้นความกำหนัดโดยตรงแต่เป็นฮอร์โมนในกลุ่มเสตียรอยด์ที่มีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศ
ผู้และเพศเมีย โดยมีผลไปกระตุ้นต่อมพิทูอิทารี ให้หลั่งฮอร์โมนลูทิไนซิ่ง ซึ่งจะมีผลต่ออินเตอร์สติเชียลเซลล์ใน
อัณฑะให้ผลิตและหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน โดยไปกระตุ้นกระบวนการสร้างตัวอสุจิและกระตุ้นการบีบตัว
ของกล้ามเนื้อเรียบทำให้พ่อพันธุ์โคนมหลั่งอสุจิออกมาในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรมทางเพศของพ่อพันธุ์ (Hafez and Hafez, 2000) และจากการศึกษาของ Haynes et al (1977) 
ทำการศึกษาให้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ในพ่อโคอายุ 18 เดือนในปริมาณ 2,000 นาโนกรัม/
นาที เข้าสู ่เส้นเลือด เป็นระยะเวลา 3 ชั ่วโมงพบว่าส่งผลให้ระดับฮอร์โมนลูทิไนซิ ่ง กลูโคคอติคอยด์ 
(Glucocorticoids) และเทสโทสเตอโรน ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นและคงระดับอยู่ได้นานขึ้น นอกจากนี้การฉีด
พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ยังส่งผลต่อการบีบตัวกล้ามเนื้อเรียบของอิพิดิไดมิสอย่างช้าๆ ซึ่งกระตุ้นโดย
นอร์อิพิเนฟิน (norepinephrine) หรือ อะซิติลโคลีน (Acetylcholine) เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการปล่อยน้ำเชื้อและ
ต่อมร่วม (Accessory glands) ที่ผลิตเซมินอลพลาสมา (Seminal plasma) ที่อยู่โดยรอบบีบตัวและปล่อย
น้ำเชื้อออกมา (Hib and Oscar, 1978) ดังผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ำเชื้อสดในส่วนของปริมาตรที่รีดเก็บ
ไดใ้นช่วงที่ 2 ที่มีค่าสูงกว่าช่วงที่ 1 และ 3 เนื่องจากมีกลไกการทำงานของฮอร์โมนที่มีผลต่อกล้ามเนื้อเรียบจึง
ทำให้ทั้งจำนวนอสุจิและเซมินอลพลาสมาถูกหลั่งออกมาในปริมาณมากกว่าปกติ แต่จำนวนอสุจิทั้งหมดในช่วง
ที่ 2 มีค่าสูงกว่าช่วงที่ 1 แต่ไม่แตกต่างกับช่วงที่ 3 นั้นอาจเนื่องจากผลของฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู 
แอลฟา ไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างอสุจิตลอดวงรอบการผลิต ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาจากสเปอร์มาโต
ไซต์ (Spermatocyte) และเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นสเปอร์มาติก (Spermatid) ที่เก็บไว้ในท่อเซมินิเฟอรัส 
(Seminiferous tubules) จนกระท่ังเป็นอสุจิ (Spermatozoa) ซึ่งจะใช้เวลาในการพัฒนาดังกล่าวประมาณ 2 
สัปดาห์ถึง 1 เดือนกว่าจะถูกหลั่งออกนอกร่างกาย (Staub and Johnson, 2018)  

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=C.%20Staub&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=L.%20Johnson&eventCode=SE-AU


นอกจากนี้ยังพบว่ามีการประยุกต์ใช้ในปศุสัตว์หลายชนิด เช่น การฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ
ทู แอลฟาในแพะพบว่าสามารถเพิ่มความเข้มข้นของอสุจิ จำนวนอสุจิต่อครั้งการรีด  อสุจิมีชีวิต อัตราการ
เคลื่อนที่ของอสุจิ และลดจำนวนตัวอสุจิที ่ผิดปกติ (Barwary et al., 2013) ในแกะลูกผสมพบว่าการฉีด
ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟาสามารถเพ่ิมปริมาตร ความเข้มข้นและจำนวนอสุจิทั้งหมดแต่ไม่มีผล
ต่อการเคลื่อนที่อสุจิรายตัว จำนวนอสุจิมีชีวิตและอสุจิรูปร่างผิดปกติ (Olfati et al., 2013) และในสุกรทำให้
จำนวนอสุจิทั้งหมดสูงขึ้นแต่ไม่มีผลต่ออัตราการเคลื่อนที่และยังทำให้พ่อพันธุ์สุกรมีพฤติกรรมทางเพศดีขึ้น 
(Ryu et al., 2007) แต่ให้ผลแตกต่างในกระบือซ่ึงพบว่าการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ไม่มี
ผลต่อระยะเวลาการรีดเก็บ ปริมาตร ความเข้มข้น จำนวนอสุจิทั้งหมดต่อครั้งรีดและอัตราการเคลื่อนที่ของ
อสุจิ (Capitan et al., 1990)  

ผลของการฉีดฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง พบว่าอัตราการ
เคลื่อนที่และค่าอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิในช่วงที่ 2 มีค่าไม่แตกต่างกับช่วงที่ 1 แต่มีค่าสูงกว่าช่วง
ที่ 3  แต่ไม่พบความแตกต่างของลักษณะการเคลื่อนที่ ทั้งนี้อาจไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนพรอสตา
แกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา แตคุ่ณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งขึ้นอยู่กับปัจจัยของคุณลักษณะของน้ำเชื้อสดตั้งต้นก่อนเข้า
สู่กระบวนการผลิตมากกว่า เช่น แรงดันออสโมติก และความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ เป็นต้น (Correa et 
al., 1997; Parks and Graham, 1992) โดยเฉพาะในช่วงที่ 3 ซึ่งพบว่ามีอัตราการเคลื่อนที่ต่ำสุด อาจสืบเนื่อง
จากน้ำเชื้อสดตั้งต้นมีอสุจิจากขบวนการสร้างที่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
คุณภาพน้ำเชื้อสดของพ่อโคชนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้จะเป็นโคท่ีมีอายุมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดูแล
และการจัดการโคที่มีผลต่อสมรรถภาพระบบสืบพันธุ์ (ยุทธชัย, 2557) โดยเฉพาะโคชนที่เลี้ยงไว้เพื่อ
จุดประสงค์ในการแข่งกีฬาโคชน ซึ่งมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านอาหารและสุขภาพรวมทั้งการออก
กำลังกายเป็นประจำ จึงส่งผลให้น้ำเชื้อแช่แข็งทั้งหมดจากการศึกษาในครั้งนี้มีคุณภาพดีสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว์ปี พ.ศ. 2548 เรื่องการรีดเก็บและผลิตน้ำเชื้อของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์
สัตว์ น้ำเชื้อแช่แข็งโค กระบือต้องมีอสุจิมีชีวิตไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัว/โด๊ส หรือมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่ต่ำกว่า 
40% 

สรุปผลการทดลอง 
ผลของฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา สามารถเพิ่มความกำหนัด โดยทำให้ระยะเวลาใน

การรีดเก็บน้ำเชื้อลดลง และมีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อสด ในส่วนของปริมาตรน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้ และจำนวนอสุจิ
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน แต่ไมม่ีอิทฺธิพลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของโคชนปลดระวางในภาคใต้ของไทย 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.

มงคล เทพรัตน์ ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และขอขอบคุณนายสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ แสงสกุล ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลาที่ให้ความช่วยเหลือการวิจัยครั้งนีจ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

เอกสารอ้างอิง 
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