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The Comparison of Frozen-thawed Thamin 
Eld’s Deer (Cervus eldii thamin) Sperm Head 

Morphometric in TRIS and BF5F Extender by 
Computer Assisted Sperm Analysis (CASA)
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Abstract         

Objective—To determine and compare characteristics of frozen-thawed Thamin Eld’s deer sperm head 
morphometry using two different extenders. 

Materials and Methods—Semen was collected from sixteen Thamin Eld’s deer using electroejaculation. 
Semen was immediately evaluated for the percentage of progressively motility, volume, pH and sperm 
concentration. Seven samples were selected based on semen quality and used for cryopreservation with 2 
extenders; TRIS and BF5F that contained 5% of glycerol. Semen of each animal was divided to 2 groups. 
Each part of divided semen was immediately diluted and cryopreserved with different extender. Frozen-
thawed spermatozoa were prepared by twice adding ‘washing’ medium (1% BSA in HAM’s F-10) fol-
lowed by centrifugation for 5 minutes and 3 minutes at 200xg, respectively. The sperm concentration was 
adjusted to 100x106 sperm/ml by adding washing medium then smeared on cleaned glass slide, fixed with 
95% ethanol and stained with Eosin and Polychrome methylene blue. At least 100 spermatozoa from two 
slides in each sample were analyzed by Computer Assisted Sperm Analysis at 60x magnification. 

Results—The average of frozen-thawed sperm morphometric analysis in Tris extender were as followed: 
length 8.2 µm, width 4.3 µm, the ratio of width/length 51.9%, head area 28.7µm2 and head perimeter 21.0 
µm. The average of frozen-thawed sperm morphometrics analysis in BF5F extender were as followed: 
length 8.4 µm, width 4.4 µm, the ratio of width/length 52.6%, head area 29.8 µm2 and head perimeter 
21.6 µm.

Conclusion—The significant differences (P<0.05) in frozen-thawed sperm head morphometric of Tha-
min Eld’s deer between in TRIS and BF5F extender demonstrated the effects of extender for cryopreser-
vation which might be used as indicators for extender choosing in sperm cryopreservation. 
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การเปรียบเทยีบขนาดหัวอสุจลิะมัง่สายพนัธ์ุพม่า (Cervus eldii 
thamin) ทีผ่่านการแช่แขง็ในสารละลายน�า้เช้ือชนิด TRIS และ 

BF5F ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (CASA)
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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาขนาดของหวัอสุจิแช่แขง็ของละมัง่สายพนัธ์ุพม่าในสารละลายน�้ าเช้ือชนิด 

TRIS และ BF5F 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ   เกบ็ตวัอยา่งน�าเช้ือจากละมัง่สายพนัธ์ุพม่าจ�านวน 16 ตวั ดว้ยวธีิการกระ

ตุน้โดยใชไ้ฟฟ้า น�าน�้าเช้ือมาทดสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ คดัเลือกน�้าเช้ือท่ีคุณภาพตามท่ีก�าหนดเพ่ือผา่น

กระบวนการแช่แขง็ 7 ตวัอยา่ง แบ่งแช่แขง็ดว้ยสารละลายน�้าเช้ือ 2 ชนิดคือ TRIS และ BF5F หลงั

จากนั้นน�าตวัอยา่งมาอุ่นละลาย ท�าความสะอาดโดยเติมน�้ ายาท�าความสะอาดน�้ าเช้ือ (1% BSA in 

HAM’s F-10) แลว้ป่ันเหวีย่ง เลือกเกบ็ส่วนตะกอนแลว้เจือจางใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 100x106 ตวั/มล. 

น�าตวัอยา่งท่ีได ้smear บนแผน่กระจกสไลดส์ะอาด 2 แผน่ น�าไปแช่ในเมธานอล 95 เปอร์เซ็นต ์แลว้

ยอ้มดว้ยสี eosin และ polychrome metyhlene blue แลว้วเิคราะห์ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยนบัตวั

อสุจิจากแต่ละตวัอยา่งทั้ง 2 แผน่กระจกสไลด ์100 ตวั

ผลการศึกษา   ค่าเฉล่ียความยาวส่วนหวัอสุจิในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS 8.2 ไมโครเมตร ในสารละลาย

น�้าเช้ือ BF5F 8.4 ไมโครเมตร ค่าเฉล่ียความกวา้งหวัอสุจิในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS 4.3 ไมโครเมตร 

ในสารละลายน�้าเช้ือ BF5F 4.4 ไมโครเมตร เปอร์เซ็นตค์วามกวา้ง/ความยาวของตวัอสุจิในสารละลาย

น�้าเช้ือ TRIS 51.9 เปอร์เซ็นต ์ในสารละลายน�้าเช้ือ BF5F 52.6 เปอร์เซ็นต ์ค่าเฉล่ียพื้นท่ีของหวัอสุจิ

ในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS 28.7 ตารางไมโครเมตร ในสารละลายน�้าเช้ือ BF5F 29.8 ตารางไมโครเมตร 

อยา่ง และคา่เฉล่ียความยาวรอบหวัอสุจิละมัง่ในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS 21 ไมโครเมตร ในสารละลาย

น�้าเช้ือ BF5F 21.6 ไมโครเมตร 

ข้อสรุป   ขนาดของหวัอสุจิละมัง่ท่ีผา่นการแช่แขง็ดว้ยสารละลายน�้าเช้ือ TRIS และ BF5F มีขนาด

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือคดัเลือกสารละลายน�้ าเช้ือท่ี

เหมาะสมในการแช่แขง็น�้าเช้ือละมัง่ใหไ้ดคุ้ณภาพดีต่อไป
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บทน�า

 ประเทศไทยจดัละมัง่เป็นสตัวป่์าสงวนตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 

2535  มีสถานภาพประชากรอยูใ่นระดบัเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุตามการจดัสถานภาพของไอยซีูเอน็ (The 

International Union for Conservation of Nature or ICUN) และถกูจดัอยูใ่นบญัชีหมายเลข 1 ตาม

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (The Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES)  ปัจจุบนัประเทศไทย

มีละมัง่อยูส่องสายพนัธ์ุ  ไดแ้ก่ละมัง่พนัธ์ุไทย (Cervus eldii siamensis) และละมัง่พนัธ์ุพม่า (Cervus 

eldii thamin)  ซ่ึงละมัง่ทั้งสองพนัธ์ุไดสู้ญพนัธ์ุไปจากป่าธรรมชาติของประเทศไทยแลว้ [1]  แต่ยงั

คงเหลือประชากรของละมัง่ทั้งสองพนัธ์ุในกรงเล้ียงอยูส่่วนหน่ึง  ส�าหรับละมัง่พนัธ์ุไทยนั้นอยูใ่น

ภาวะเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากมีประชากรรวมกนัทั้งประเทศนอ้ยกวา่ 50 ตวัและมี

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมต�่า ส�าหรับละมัง่พนัธ์ุพม่ายงัคงมีอยูใ่นกรงเล้ียง 824 ตวั ในสวนสตัว์

ขององคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภแ์ละสถานีเพาะเล้ียงสตัวป่์าบางแห่ง ในสงักดัของกรม

อุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช [2]  จึงมีความพยายามในการปล่อยละมัง่พนัธ์ุพม่าคืนสู่ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2546 เพื่อใหล้ะมัง่ยงัด�ารงอยูใ่นธรรมชาติ ณ ปัจจุบนัไดมี้การด�าเนินการปล่อยแลว้ในเขตรักษาพนัธ์ุ

สตัวป่์าหว้ยขาแขง้  จ.อุทยัธานี  และเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเวยีงลอ  จ.พะเยาและอยูใ่นระหวา่งการ

ติดตามผล [3] แต่เน่ืองดว้ยจ�านวนประชากรในกรงเล้ียงท่ีมีอยูย่งัไม่เพยีงพอต่อการด�าเนินการในระยะ

ยาว ประกอบกบัการจดัการเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรม เพื่อเตรียมน�าปล่อยสู่ธรรมชาติ 

จึงมีการพฒันาเทคโนโลยกีารช่วยเหลือทางระบบสืบพนัธ์ุ (Asissted-reproductive technology) ใน

ละมัง่ในประเทศไทยเพ่ือประโยชนด์งักล่าว [4]

 การแช่แขง็น�้ าเช้ือเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นธนาคารพนัธุกรรมและน�าไปใชใ้นการผสมเทียมหรือการ

ผลิตตวัอ่อนในหลอดแกว้นั้นเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการช่วยเหลือทางระบบสืบพนัธ์ุ มีการพฒันา

ในสตัวป่์าหายากชนิดต่าง ๆ เช่น ชา้งเอเชีย [5, 6] เสือปลา [7] Iberian red deer [8] bobcat [9] และ

แพนดา้ยกัษ ์[10]  น�้าเช้ือแช่แขง็สามารถน�ามาช่วยในการจดัการประชากรและพฒันาสายพนัธ์ุ โดย

สามารถขนส่งน�้าเช้ือไปผสมกบัแม่พนัธ์ุท่ีตอ้งการในพื้นท่ีห่างกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขนยา้ยสตัว ์  พบวา่

ในละมัง่มีการศึกษาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุและการแช่แขง็น�้าเช้ือค่อนขา้งนอ้ย ตวัอยา่ง เช่น รายงาน

การศึกษาของ Harnal และคณะ (2001) ท่ีศึกษาสารเหน่ียวน�ากระบวนการ capacitation ของตวัอสุจิ

ละมัง่ในหอ้งทดลอง เพื่อพฒันากระบวนการผสมในหอ้งทดลอง  การศึกษาของ Monfort และคณะ 

(1993) [11] ท่ีท�าการทดลองผสมเทียมดว้ยน�้าเช้ือละมัง่ท่ีแช่แขง็ดว้ยสารละลายน�้าเช้ือชนิด BF5F ได้

ส�าเร็จ แต่พบวา่มีอตัราการตั้งทอ้งท่ีตรวจสอบในวนัท่ี 90 หลงัการผสม เพยีงแค่ 9 ตวั จากการผสมเทียม

ทั้งหมด 20 ตวั โดยคุณภาพของตวัอสุจิแช่แขง็หลงัการอุ่นละลาย  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส�าคญัท่ีมีผลต่อ

อตัราการผสมติด [9, 12,13] ซ่ึงพบวา่มีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อคุณภาพตวัอสุจิภายหลงัการอุ่น
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ละลาย ตวัอยา่งเช่น  สารละลายน�้าเช้ือท่ีใชใ้นการแช่แขง็กเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อคุณภาพตวัอสุจิ

ภายหลงัการอุ่นละลาย  ส�าหรับสารละลายน�้าเช้ือชนิด BF5F มีรายงานการทดลองใชแ้ช่แขง็น�้าเช้ือ

ละมัง่ [11, 14, 15] และสารละลายน�้าเช้ือชนิด TRIS มีรายงานการใชใ้นสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองและสตัวต์ระกลู

กวาง เช่น Sika deer และกวางป่าไทย ซ่ึงสามารถใชแ้ช่แขง็ในสตัวด์งักล่าวไดดี้ [16] สารละลายน�้า

เช้ือ TRIS จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีอาจน�ามาใชใ้นกระบวนแช่แขง็ละมัง่ได้

 การแช่แขง็ตวัอสุจิจะส่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแรงดนัออสโมติก [12] เน่ืองจากการ

เติมสารป้องกนัความเยน็ท่ีมีค่าแรงดนัออสโมติกสูง เช่น กลีเซลรอล หรือ dimethy sulphoxide และ

การเปล่ียนแปลงอุณหภมิูระหวา่งการแช่แขง็และการอุ่นละลาย อาจส่งผลใหส้ภาพของเยือ่หุม้เซลล์

ถูกท�าลาย ความสามารถในการแลกเปล่ียนน�้ าและสารในเซลลล์ดลง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงขนาดหวัอสุจิภายหลงัการแช่แขง็ [12]  มีรายงานการศึกษาขนาดหวัของตวัอสุจิมนุษย ์ 

พบวา่กลุ่มตวัอสุจิท่ีมีเปอร์เซ็นตข์นาดหวัต�่ากวา่ค่าเฉล่ียทัว่ไปจะมีอตัราการผสมติดต�่ากวา่กลุ่มตวั

อสุจิท่ีมีเปอร์เซ็นตข์นาดหวัอยูใ่นค่าเฉล่ียทัว่ไป [17]  มีรายงานพบวา่ส่วนประกอบในสารละลายน�้า

เช้ือ กระบวนการแช่แขง็และการอุ่นละลายมีผลต่อค่าแรงดนัออสโมติกภายในเซลล ์  โดยสามารถ

ท�าให้เซลลข์ยายขนาดข้ึนหรือขนาดเลก็ลง [18] มีรายงานการศึกษาผลของสารละลายน�้ าเช้ือและ

กระบวนการแช่แขง็กบัขนาดของหวัอสุจิแพะ [19] และมา้ [20] พบวา่ชนิดของสารละลายน�้าเช้ือมี

ผลต่อขนาดหวัท่ีเปล่ียนแปลงไปสูงกวา่กระบวนการแช่แขง็ ดงันั้นการวดัขนาดหวัของตวัอสุจิดว้ย

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer assisted sperm analysis; CASA) ท่ีสามารถแสดงความยาว  ความกวา้ง  

อตัราส่วนความกวา้ง/ความยาวของตวัอสุจิ บ่งช้ีรูปร่างหวัของตวัอสุจิ แสดงพื้นท่ีและความยาวรอบ

หัวของตัวอสุจิ จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้ตรวจสอบผลจากการเปล่ียนแปลงขนาดหัวเม่ือผ่าน

กระบวนการแช่แขง็ นอกจากน้ีขนาดหวัของตวัอสุจิจะใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส�าหรับสตัวแ์ต่ละชนิด 

โดยค่าต่าง ๆ  มีความแตกต่างกนัตามแต่ละชนิดสตัว ์ดงัรายงานขนาดหวัของตวัอสุจิในสตัวช์นิดตา่งๆ 

เช่น สุนขั [21] มา้ไทยพื้นเมือง [22] และเลียงผา [23] ส�าหรับในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาขนาดของหวัอสุจิแช่แขง็ของละมัง่สายพนัธ์ุพม่าในสารละลายน�้ าเช้ือชนิด TRIS และ BF5F 

หลงัการอุ่นละลาย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การเกบ็ตัวอย่างน�า้เชือ้

 ท�าการเกบ็ตวัอยา่งน�้าเช้ือจากละมัง่เพศผูโ้ตเตม็วยั (อายมุากกวา่ 2 ปี) สายพนัธ์ุพม่าจ�านวน 

16 ตวั ตวัละ 1 คร้ัง ในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือนกนัยายน ณ สถานีเพาะและขยายพนัธ์ุสัตวป่์า

บางละมุง สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว สวนสัตวน์ครราชสีมา และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน ท�าการวางยาสลบละมัง่ดว้ย Ketamin HCl (Calypsol®; องคก์าร
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เภสชักรรม, กรุงเทพ) ขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Xylazine HCl (X-ZINE®; L.B.S. Laboratory 

Ltd., part, กรุงเทพ) ขนาด 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือ และกระตุน้การหลัง่น�้ า

เช้ือดว้ยกระแสไฟฟ้าผา่นทางทวารหนกั (electro-ejaculation)  โดยใชก้ระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลบั 

ดว้ยความถ่ี 60 Hz และใช ้probe (PT Electronics, Boring OR) ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3 เซนติเมตร 

เป็นตวัน�ากระแสไฟฟ้ากระตุน้ผา่นทางทวารหนกั ใชรู้ปแบบการกระตุน้ทั้งหมด 3 ระดบั ดงัน้ี ระดบั

ท่ี 1 กระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าระดบั 3, 4 และ 5 โวลท ์ระดบัท่ี 2 กระตุน้กระแสไฟฟ้าระดบั 4, 5 และ 

6 โวลท ์และระดบัท่ี 3 กระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าระดบั 5, 6 และ 7 โวลท ์โดยแต่ละระดบัจะกระตุน้

ดว้ยกระแสไฟฟ้าระดบัละ 10 คร้ัง เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 30 คร้ังต่อระดบัการกระตุน้ เม่ือครบแต่ละระดบั

การกระตุน้ จะพกัคร้ังละ 5 นาทีจึงเร่ิมการกระตุน้ในระดบัต่อไป การรองเก็บน�้ าเช้ือดว้ยหลอด

พลาสติกสะอาดขนาด 50 มิลลิลิตร 

ดงัแสดงใน Figure 1 [11,14] 

การตรวจคุณภาพน�า้เชือ้เบือ้งต้น

 ท�าการตรวจคุณภาพน�้ าเ ช้ือ

เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ สี  ความหนืด ส่ิงปน

เป้ือน ความเป็นกรด-ด่าง และ

ปริมาตร ดังแสดงใน Figure 2 

ส�าหรับอตัราการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้

ของตวัอสุจิจะท�าการตรวจสอบโดย

ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ธรรมดาแลว้ให้

คะแนนโดยผูต้รวจสอบคนเดียวกนั

ในทุกตวัอยา่ง  ท�าการเลือกใชน้�้ าเช้ือ

ท่ีมีอตัราการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ของ

ตวัอสุจิมากกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์ความ

เขม้ขน้ตวัอสุจินบัโดยใช ้ hemocy-

tometer chamber [24]  ตอ้งมากกวา่ 

700 ลา้นตวั/มิลลิลิตร การนบัจ�านวน

ตวัเป็น- ตวัตายโดยยอ้มสี Eosin 1 

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ใ น น�้ า ก ลั่น ผ ส ม กับ            

Nigrosin 1 เปอร์เซ็นตใ์นน�้ากลัน่ นบั

จ�านวนตวัอสุจิดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์

โดยนับทั้ งหมด 100 ตัว/ตัวอย่าง 

Figure 1. Collecting Semen from Immobilized Thamin 
Eld’s Deer by Using Electroejaculation

Figure 2. Fresh Semen Characteristic of Eld’s 
Deer Stimulated by Electro-ejaculation Technique
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จ�านวนตวัอสุจิมีชีวติตอ้งมากกวา่ 60 เปอร์เซ็นต ์และตรวจนบัรูปร่างลกัษณะตวัอสุจิโดยการยอ้มดว้ย

สี carbol fuchsin และ eosin นบัความผดิปกติจาก ตวัอสุจิ 100 ตวั/ตวัอยา่ง (William’s Stain) [25] 

การแช่แขง็น�า้เชือ้

 น�าน�้าเช้ือท่ีผา่นคุณภาพตามท่ีก�าหนดมาแบ่งเป็นสองกลุ่มการทดลอง โดยกลุ่มท่ีผา่นการแช่

แขง็ดว้ยสารละลายน�้าเช้ือ TRIS (แรงดนัออสโมติก 345 มิลลิออสโม/กิโลกรัม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

6.13) และกลุ่มท่ีสองผ่านการแช่แข็งดว้ยสารละลายน�้ าเช้ือ BF5F (แรงดนัออสโมติก 315 มิลลิ             

ออสโม/กิโลกรัม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.55) ท�าการแช่แขง็ดว้ยวธีิเดียวกนัคือ การแช่แขง็แบบ 2-steps 

[14] โดยแบ่งการเติมสารละลายน�้าเช้ือออกสองส่วนเท่า ๆ กนั โดยปริมาณสารละลายน�้าเช้ือท่ีใชจ้ะ

ค�านวณจากความเขม้ขน้สุดทา้ยของตวัอสุจิหลงัการละลายท่ีตอ้งการใหเ้ท่ากบั 100 ลา้นตวั/มิลลิลิตร 

สารละลายน�้าเช้ือส่วนท่ี 1 ไม่เติมสารป้องกนัอนัตรายจากการแช่แขง็ (cryoprotectant) และสารละลาย

น�้าเช้ือส่วนท่ี 2 เติมสารป้องกนัอนัตรายจากการแช่แขง็ โดยใชก้ลีเซอรอลเขม้ขน้10 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมี

รายงานการใชส้ารดงักล่าวในกระบวนการแช่แขง็น�้ าเช้ือละมัง่และสตัวต์ระกลูกวาง [14,11]  หลงั

จากเติมสารละลายน�้าเช้ือส่วนแรก น�าน�้าเช้ือไปลดอุณหภมิูจากอุณหภมิูหอ้งจนถึง 5 องศาเซลเซียส 

ภายในระยะเวลา 30 นาที หลงัจากนั้นเติมสารละลายน�้าเช้ือส่วนท่ี 2 โดยแบ่งเติม 4 คร้ังคร้ังละเท่าๆ

กนั ห่างกนัคร้ังละ 15 นาที ท่ีอุณหภมิู 5 องศาเซลเซียส โดยสุดทา้ยแลว้ความเขม้ขน้กลีเซอรอลเหลือ

เป็น 5 เปอร์เซ็นต ์หลงัจากนั้นท้ิงไวท่ี้อุณหภมิูเดิมเป็นเวลา 1 ชัว่โมง เม่ือครบก�าหนดเวลาบรรจุน�้า

เช้ือลงในหลอดพลาสติกขนาด 0.25 มิลลิลิตร น�าไปแช่แขง็ดว้ยวธีิองัไอไนโตรเจนเหลวท่ีระดบัความ

สูงเหนือไนโตรเจนเหลว 2.5 เซนติเมตร เป็นเวลา 10 นาที หลงัจากนั้นเกบ็หลอดพลาสติกท่ีบรรจุน�้า

เช้ือแช่แขง็ไวใ้นไนโตรเจนเหลวซ่ึงบรรจุอยูใ่นถงัเพื่อรอน�าไปทดสอบคุณภาพหลงัการแช่แขง็

การอุ่นละลายน�า้เชือ้

 น�าน�้าเช้ือละมัง่แช่แขง็มาอุ่นละลาย ในน�้าอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วนิาที ซ่ึง

เป็นวธีิการท่ีดดัแปลงมาจากรายงานของ Soler และคณะ (2003) [26] ท่ีใชอุ้ณหภมิูระดบัเดียวกนั แต่

ท�าการเพิ่มระยะเวลาในการอุ่นละลายมากข้ึน

การตรวจวดัขนาดหัวอสุจิละมัง่ท่ีผ่านการแช่แขง็และอุ่นละลายด้วยเคร่ือง CASA

 เตรียมตวัอยา่งอสุจิโดยดูดน�้าเช้ือ 500 ไมโครลิตรใส่ Eppendorf แลว้เติมน�้ายาท�าความสะอาด

น�้าเช้ือ คือ 1% BSA (Sigma, St. Louis, MO)ใน HAM’s F-10 (Sigma, St. Louis, MO)500 ไมโครลิตร 

น�าไปป่ันดว้ยความเร็ว 200 g  เป็นเวลา 5 นาที เม่ือครบเวลาน�าตะกอนท่ีไดเ้ติมน�้ายาท�าความสะอาด

น�้าเช้ือ 250 ไมโครลิตรน�าไปป่ันอีกคร้ังดว้ยความเร็ว 200 g เป็นเวลา 3 นาที เลือกเกบ็ส่วนตะกอนน�า

มาเติมน�้ ายาท�าความสะอาดน�้ าเช้ือ เพื่อเจือจางใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของตวัอสุจิ 100 ลา้นตวั/มล. น�า

ตวัอยา่งน�้าเช้ือ smear บนกระจกสไลดส์ะอาด 2 แผน่ น�าไปแช่ในเมธานอล 95 เปอร์เซ็นต ์5 นาทีแลว้

ยอ้มดว้ยสี eosin และ polychrome metyhlene blue 20 นาทีตามล�าดบั น�าสไลดท่ี์ผา่นการยอ้มสีมาลา้ง
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น�้ าสะอาดเพ่ือล้างสีส่วนเกินออก 

แล้วน�าไปวิเคราะห์ขนาดหัวอสุจิ 

ดว้ยเคร่ือง Computer Assisted Sperm 

Analysis (CASA) รุ่น TOX IVOS 

version 12.0 (Hamilton Thorne Bio-

sciences, Beverly MA, USA) ดว้ย

โปรแกรมทางการคา้ Oval Metrix 

Version 4.18 โดยนับตวัอสุจิจาก

ตวัอยา่งทั้ง 2 แผน่กระจกสไลด ์100 

ตวั/ตวัอยา่ง การวดัขนาดหวัและการ

ตรวจสอบโดยใชก้�าลงัขยายกลอ้ง 60 

เท่า การนับแบบสุ่มจากตัวอสุจิท่ี

กลอ้งจบัไดแ้ละสามารถจบัภาพหัว

อสุจิได้อย่างสมบูรณ์ โดยนับจาก

เฉพาะบริเวณท่ีมีการวดัขนาดหวัหวัอสุจิแบบสมบูรณ์มากกวา่ 60 เปอร์เซ็นต ์ดงัแสดงใน Figure 3

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 น�าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ (P<0.05) โดยหาค่าเฉล่ียของดชันีบ่งช้ีคุณภาพน�้าเช้ือสด

ภายหลงัการกระตุน้การหลัง่น�้ าเช้ือของละมัง่ และเปรียบเทียบขนาดหวัของตวัอสุจิภายหลงัการอุ่น

ละลายในสารละลาย TRIS และ BF5F ดว้ยวธีิ Paired sample T-Test  

ผลการศึกษา

 จากการกระตุน้เกบ็น�้าเช้ือละมัง่พนัธ์ุพม่าจ�านวน 16 ตวั สามารถเกบ็น�้าเช้ือของละมัง่ไดท้ั้ง

ส้ิน 12 ตวั มีละมัง่จ �านวน 4 ตวัจาก 16 ตวัไม่สามารถเกบ็น�้าเช้ือไดแ้มไ้ดรั้บการกระตุน้ดว้ยกระแส

ไฟฟ้าทั้ง 3 ระดบั จากขอ้มลูพบวา่ละมัง่ท่ีไม่สามารถเกบ็น�้าเช้ือนั้น ท�าการรีดเกบ็ในช่วงเดือนสิงหาคม

และกนัยายน ซ่ึงลกัษณะภายนอกของละมัง่ทั้งส่ีตวัมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ เขาแก่ท่ีมีลกัษณะแขง็

และสีเขม้ ท่ีเกิดข้ึนในฤดูกาลผสมพนัธ์ุหลุดออกแลว้ 

 กลุ่มละมัง่ท่ีสามารถกระตุน้การหลัง่น�้ าเช้ือไดเ้ม่ือกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้า พบวา่น�้ าเช้ือมี

ลกัษณะต่างกนัตามระดบัไฟฟ้าท่ีใชก้ระตุน้ โดยสามารถแบ่งตามระดบัไฟฟ้าท่ีใชก้ระตุน้ได ้3 ส่วน 

ดงัน้ี น�้ าเช้ือจากระดบัการกระตุน้ท่ี 1 มีสีขาวขุ่น คลา้ยสีน�้านม ขน้ ไม่มีตะกอน พบวา่มีละมัง่ 33.33 

เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มละมัง่ท่ีเกบ็น�้าเช้ือได ้ไม่สามารถหลัง่น�้ าเช้ือออกมาในระดบัการกระตุน้น้ี ระดบั

การกระตุน้ท่ี 2 พบน�้าเช้ือสีขาวขุ่นคลา้ยสีน�้านม มีความขน้นอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัน�้าเช้ือท่ีหลัง่

Figure 3. The Morphometric of Frozen-thaw Spermatozoa 
of Eld’s Deer Evaluated by CASA
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ในระดบัการกระตุน้ท่ี 1 พบวา่ละมัง่ทั้ง 12 ตวัในกลุ่มการทดลองน้ีสามารถหลัง่น�้าเช้ือออกมาท่ีระดบั

การกระตุน้ท่ี 2 ส�าหรับน�้าเช้ือท่ีเกบ็ไดใ้นระดบัการกระตุน้ท่ี 3 มีลกัษณะใสและมีความหนืดเพิ่มข้ึน

เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัน�้าเช้ือท่ีไดจ้ากการกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าระดบัอ่ืน ละมัง่ 12 ตวั สามารถหลัง่

น�้ าเช้ือท่ีระดบัการกระตุน้น้ี

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน�้ าเช้ือสดโดยน�าน�้ าเช้ือท่ีไดจ้ากการกระตุน้ทุกระดบัรวมกนัแลว้

ท�าการวเิคราะห์ ขอ้มูลแสดงใน Table 1 พบวา่ปริมาตรเฉล่ียของน�้าเช้ือในละมัง่ท่ีท�าการศึกษา คือ 

2.3 มิลลิลิตร ความเป็นกรด-ด่างมีค่า 7.6 ความเขม้ขน้เฉล่ียของตวัอสุจิ คือ 1124.4 ลา้นตวั/มิลลิลิตร 

การเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ของตวัอสุจิเฉล่ีย 79.2 เปอร์เซ็นต ์เปอร์เซ็นตจ์�านวนตวัอสุจิท่ีมีชีวติเฉล่ีย 83.8 

เปอร์เซ็นต ์ตรวจสอบรูปร่างพบจ�านวนตวัอสุจิละมัง่รูปร่างปกติเฉล่ีย 92.3 เปอร์เซ็นต์

 จากการวดัขนาดหวัของตวัอสุจิละมัง่แช่แขง็หลงัการอุ่นละลายในสารละลายน�้าเช้ือทั้งสอง

ชนิดเปรียบเทียบกนั  พบค่าเฉล่ียความยาวส่วนหัวอสุจิในสารละลายน�้ าเช้ือ TRIS เท่ากบั 8.2 

ไมโครเมตร ต�่ากวา่ในสารละลายน�้าเช้ือ BF5F ท่ีมีความยาวส่วนหวัอสุจิเท่ากบั 8.4 ไมโครเมตร อยา่ง

Table 1. Fresh Semen Characteristics of Eld’s Deer (Mean ± SEM)

Semen Characteristics Cervus eldii thamin (n=12)

Volume (ml) 2.3 +0.3

pH 7.6+0.2

Concentration (x106/ml) 1124.4+258.6

Progressive motility (%) 79.2+2.1

Viable sperm (%) 83.8+4.1

Normal Morphology (%) 92.3+1.8

Table 2. Morphometry Characteristics of Eld’s Deer Spermatozoa by Using CASA (Mean ± 

SEM)

Morphometry characteristics Cervus eldii thamin (n=7)

TRIS BF5F

Length (µM) 8.2+1.5 a 8.4+1.4 b

Width  (µM) 4.3+1.3 a 4.4+1.4 b

Wildth/Length (%) 51.9+0.2 a 52.6+0.1 b

Head area (µM2) 28.7+0.1 a 29.8+0.1 b

Head perimeter (µM) 21.0+4.4 a 21.6+0.3 b

(a) The value of TRIS groups are significantly different (p<0.05) from the value of BF5F groups (b).
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มีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) ค่าเฉล่ียความกวา้งของหวัอสุจิในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS เท่ากบั 4.3 

ไมโครเมตร ต�่ากวา่ในสารละลายน�้ าเช้ือ BF5F ท่ีมีความกวา้งส่วนหวัอสุจิเท่ากบั 4.4 ไมโครเมตร 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05)  ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ความกวา้ง/ความยาวของตวัอสุจิใน

สารละลายน�้าเช้ือ TRIS เท่ากบั 51.9 เปอร์เซ็นต ์ต�่ากวา่ในสารละลายน�้าเช้ือ BF5F ท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วาม

กวา้ง/ความยาวของตวัอสุจิเท่ากบั 52.6 เปอร์เซ็นต ์ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05)  ส�าหรับค่า

เฉล่ียพื้นท่ีของหวัอสุจิในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS เท่ากบั 28.7 ตารางไมโครเมตร ต�่ากวา่ในสารละลาย

น�้าเช้ือ BF5F ท่ีมีค่าเฉล่ียพื้นท่ีของหวัอสุจิเท่ากบั 29.8 ตารางไมโครเมตร อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

(P<0.05)  และค่าเฉล่ียความยาวรอบหวัอสุจิละมัง่ในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS เท่ากบั 21 ไมโครเมตร 

ต�่ากวา่ในสารละลายน�้าเช้ือ BF5F ท่ีค่าเฉล่ียความยาวรอบหวัอสุจิ เท่ากบั 21.6 ไมโครเมตร อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) (Table 2) 

วิจารณ์ 

 จากขอ้มูลการกระตุน้เกบ็น�้าเช้ือละมัง่ทั้งส้ิน 16 ตวั สามารถกระตุน้เกบ็น�้าเช้ือจากละมัง่ได้

จ �านวน 12 ตวัโดยทุกตวัมีเขาลกัษณะแขง็สีน�้าตาล และกลุ่มท่ีไม่สามารถกระตุน้เกบ็น�้าเช้ือ 4 ตวั โดย

ทุกตวัในกลุ่มน้ีมีการผลดัเขาแก่แลว้ มีรายงานการศึกษาลกัษณะน�้าเช้ือของ spotted deer พบวา่ลกัษณะ

เขามีความสมัพนัธ์กบัปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน(testosterone)ในกระแสเลือด คือใน spotted 

deer ท่ีมีลกัษณะเขาแก่เตม็ท่ีคือ เขามีสีน�้าตาลและแขง็ ปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแส

เลือดมีค่าสูงกวา่ในละมัง่ท่ีผลดัเขาแก่แลว้ และปริมาตรน�้าเช้ือ ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ และเปอร์เซ็นต์

การเคล่ือนท่ีมีคา่สูงท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซ่ึง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็น

ช่วงท่ีปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดสูงท่ีสุดและลกัษณะทางกายภาพของน�้าเช้ือ 

เม่ือไดรั้บการกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าต่างระดบัมีค่าสอดคลอ้งกนั คือ น�้ าเช้ือส่วนแรกมีสีขาวขุ่น

คลา้ยน�้านม ส่วนท่ีสองมีลกัษณะใส และยงัพบวา่คุณภาพน�้าเช้ือมีความสอดคลอ้งกบัช่วงฤดูกาลผสม

พนัธ์ุซ่ึงเป็นผลของช่วงความยาวแสง [27] ซ่ึงจากขอ้มูลของ pampas deer พบวา่ลกัษณะเขาท่ีแขง็

ของ pampas deer มีความสมัพนัธ์กบัช่วงฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม คุณภาพของ

ตวัอสุจิจากการกระตุน้เกบ็พบวา่ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์มีคุณภาพดีปกติ ส่วนช่วงเดือนกรกฎาคมและ

กนัยายน จะมีคุณภาพต�่า [28] และ ขอ้มูล roe deer พบวา่มีช่วงฤดูผสมพนัธ์ุคือ กลางเดือนกรกฎาคม

ถึงกลางเดือนสิงหาคม ในการศึกษาพบว่าช่วงเวลาดงักล่าว ปริมาณเทสโทสเตอโรนในซีร่ัมและ

พลาสมามีค่าสูงสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิและเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัต่อมเพศชายมีจ�านวน

เซลลท่ี์มีการท�างานสูงข้ึน [29]  

 จากรายงานการศึกษาคุณภาพน�้าเช้ือ fallow deer พบวา่มีค่าเฉล่ียปริมาตรน�้าเช้ือ 2.5 มิลลิลิตร

และมีความเขม้ขน้เฉล่ียของตวัอสุจิ >1000 ลา้นตวั/มิลลิลิตร  แต่จากรายงานดงักล่าวพบวา่ในกรณีท่ี
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สามารถกระตุน้เกบ็น�้าเช้ือไดป้ริมาตรถึง 4 มิลลิลิตรนั้น  อาจมีการปนเป้ือนของปัสสาวะขณะกระตุน้

เกบ็น�้าเช้ือ [30]  เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลในการศึกษาน้ีกบัการรายงานดงักล่าว  พบวา่มีตวัอยา่งละมัง่

ท่ีท�าการกระตุน้เกบ็น�้าเช้ือเพียง 1 ตวัอยา่งท่ีมีปริมาตรน�้าเช้ือ 4.1 มิลลิลิตร โดยตวัอยา่งน้ีน�้าเช้ือท่ีได้

มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (8.3) สูงกวา่ค่าเฉล่ีย และความเขม้ขน้ของอสุจิ (6 ลา้นตวั/มิลลิลิตร) ต�่ากวา่

ค่าเฉล่ีย จากขอ้มูลขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่น�้ าเช้ือจากตวัอยา่งดงักล่าวเกิดการปนเป้ือนปัสสาวะขณะ

กระตุน้เกบ็ นอกจากน้ีค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ของน�้าเช้ือสดละมัง่ในการศึกษา

คร้ังน้ี (79.2%) พบวา่ค่าท่ีไดสู้งกวา่เม่ือเทียบกบัน�้าเช้ือสดของ fallow deer (60%) [30] และสูงกวา่

เม่ือเทียบกบัน�้าเช้ือสดของ spotted deer ท่ีมีเขาแก่ (66.5%) และใน spotted deer ท่ีผา่นการผลดัเขาแก่ 

(29.9%) [27] 

 ขนาดหวัของตวัอสุจิในสตัวแ์ต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกนัดงัค่าท่ีแสดงใน Table 3 พบวา่ 

ค่าเฉล่ียความยาว ค่าเฉล่ียความกวา้ง เปอร์เซ็นตค์วามกวา้ง/ความยาว ค่าเฉล่ียพื้นท่ีของหวัอสุจิ และ

ค่าเฉล่ียความยาวรอบหวัอสุจิละมัง่ทั้งในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS และ BF5F มีค่าสูงกวา่ในหวัอสุจิ

แช่แขง็ของสุนขั [21] มา้ไทยพื้นเมือง [22] และเลียงผา [23] และมีค่าต�่ากวา่เม่ือเทียบกบั Iberian Red 

Deer [31] การศึกษาผลของสารละลายน�้าเช้ือและกระบวนการแช่แขง็ต่อขนาดของหวัอสุจิแพะ [19] 

และมา้ [20] พบวา่สารละลายน�้าเช้ือมีผลต่อขนาดหวัท่ีเปล่ียนแปลงไปสูงกวา่ผลจากกระบวนการแช่

แขง็

 เม่ือเปรียบเทียบขนาดหวัอสุจิละมัง่หลงัการแช่แขง็และอุ่นละลายในสารละลายน�้าเช้ือทั้ง 2 

ชนิดในการทดลอง พบวา่ขนาดหวัอสุจิละมัง่ในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS มีขนาดต�่ากวา่ในสารละลาย

น�้ าเช้ือ BF5F อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลแรงดนัออสโมติกใน

สารละลายน�้าเช้ือ TRIS พบวา่ในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS มีค่าแรงดนัออสโมติกสูงกวา่ในสารละลาย

น�้าเช้ือ BF5F ซ่ึงอาจส่งผลต่ออตัราการเคล่ือนท่ีของน�้าในเซลลอ์สุจิและสารละลายน�้าเช้ือ และอาจ

เป็นผลใหข้นาดหวัอสุจิในสารละลายน�้าเช้ือ TRIS มีขนาดต�่ากวา่ [12] ซ่ึงมีการศึกษาขนาดหวัอสุจิ

Table 3. Comparison of Thamin Eld’s Deer in Different Extender with Animal Sperm 

Morphometric (Mean ± SEM)

Length 
(µM)

Width (µM) Length/ 
Width (%)

Area (µM2) Perimeter 
(µM)

Thamin eld’s deer  (TRIS)
Thamin eld’s deer  (BF5F)
Serow [23] 
Thai native crossbred stallions [18]
Iberian Red Deer [7]
Canine [20]

8.2+1.5 

8.4+1.4  
6.0+0.6

6.2+0.01
8.53

6.72+0.17 

4.3+1.3  
4.4+1.4  
4.3+0.3 

3.09+0.0
4.63

3.89+0.15 

51.9+0.2  
52.6+0.1 

71.7+8.6
34+0.001

32.56
58.17+2.56

28.7+0.1  
29.8+0.1 

19.8+2.5 
15.88+0.03 

18.49
20.94+1.06 

21.0+4.4 

21.6+0.3 

17.9+2.1 
15.77+0.07

30.05
17.70+0.4
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แพะพบว่าในสารละลายน�้ าเช้ือ TRIS ขนาดหัวอสุจิมีค่าต�่ากว่าในสารละลายน�้ าเช้ือ Milk [19]   

เน่ืองจากในรายงานไม่ไดเ้ปรียบเทียบขนาดหวัอสุจิหลงัผา่นการแช่แขง็และขนาดหวัอสุจิก่อนการ

แช่แขง็  และนอกจากน้ียงัไม่มีขอ้มูลรายงานขนาดหวัอสุจิละมัง่ก่อนการแช่แขง็มาก่อน  ท�าใหไ้ม่

สามารถสรุปไดว้า่สารละลายชนิดใดท่ีรักษาสภาพของหวัตวัอสุจิละมัง่ไดดี้กวา่กนั  ดงันั้นจึงควรมี

การศึกษาเพื่อน�ามาเปรียบเทียบต่อไป  
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