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Abstract

Objective—To compare the frozen-thawed (FT) sperm quality of bull semen after extended in egg yolk 
based extender and soya bean extract based extender.

Materials and Methods—A total of 51 ejaculates of semen from five Holstein Friesian bulls were 
included. Each ejaculates of semen was divided into two groups, i.e., control and treatment. The 
semen in the control group was extended in egg yolk tris extender and the semen in the treatment 
group was extended in a soya bean extract based extender. Semen was collected by using artificial 
vagina. The semen was held at 4 ºC for 4 h and was loaded into 0.25 ml French straws at a concen-
tration of 20 x 106 sperm/ml and was placed at 4 cm above nitrogen vapor for 15 min before im-
mersed into liquid nitrogen (-196 ºC) for storage. The frozen semen was thawed at 37 °C for 30 sec. 
The post-thawed subjective motility, sperm concentration, sperm viability, sperm mitochondrial 
function and DNA integrity were evaluated. The sperm viability was determined by eosin-nigrosin 
staining, DNA integrity was determined by Acridine orange staining and mitochondrial function 
was determined by JC-1 staining.
Results—It was found that the bull semen extended in the soya bean extract based extender tended 
to have a higher subjective motility (66.5% and 55.4%, P=0.083) and DNA integrity (89.4% and 
86.6%, P=0.107) and less mitochondrial damage (11.7% and 24.3%, P=0.001) than the semen 
extended in egg yolk based extender. No significant difference between the two extenders on the 
sperm viability was found (59.9% and 58.1%, P=0.754).
Conclusions—The bull semen cryopreservation can be extended in soya bean extracted based ex-
tender without any deleterious effect on the post-thawed sperm quality compared to a conventional 
egg yolk tris extender. 
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การแช่แขง็น�า้เช้ือพ่อโคโดยใช้สารละลายส�าหรับเจอืจางน�า้เช้ือทีม่ี
ไข่แดงเป็นส่วนประกอบเปรียบเทยีบกบัสารละลายน�า้เช้ือทีใ่ช้สาร
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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์   เพือ่เปรียบเทียบการแช่แขง็น�้าเช้ือพอ่โคโดยใชส้ารละลายส�าหรับเจือจางน�้าเช้ือท่ีมีไข่

แดงเป็นส่วนประกอบกบัสารละลายส�าหรับเจือจางน�้าเช้ือท่ีใชส้ารสกดัจากถัว่เหลือง 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ   เกบ็น�้าเช้ือจ�านวน 51 ตวัอยา่ง จากพอ่โคพนัธ์ุโฮลสไตนฟ์รีเช่ียน จ�านวน 

5 ตวั แบ่งน�้าเช้ือออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง โดยท่ีน�้าเช้ือในกลุ่มควบคุม

ใช้สารละลายส�าหรับเจือจางน�้ าเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ และน�้ าเช้ือในกลุ่มทดลองใช้

สารละลายส�าหรับเจือจางน�้ าเช้ือท่ีใชส้ารสกดัจากถัว่เหลือง  น�้ าเช้ือพอ่โคถูกรีดเก็บดว้ยช่องคลอด

เทียมเกบ็น�้าเช้ือไวท่ี้อุณหภมิู 4 ºC นาน 4 ชัว่โมง หลงัจากนั้น บรรจุน�้าเช้ือในหลอดฟางขนาด 0.25 

มิลลิลิตร โดยมีความเขม้ขน้ของอสุจิ 20 x 106 ตวัต่อมิลลิลิตร และแช่แขง็น�้าเช้ือโดยวางหลอดฟาง

ใหสู้งจากไนโตรเจนเหลว 4 เซนติเมตร นาน 15 นาที จากนั้นจุ่มน�้าเช้ือลงในไนโตรเจนเหลว (-196 

ºC) ท�าละลายน�้าเช้ือแช่แขง็ท่ีอุณหภมิู 37 ºC นาน 30 วนิาที ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน�้าเช้ือหลงัการ

ละลาย โดยตรวจการเคล่ือนไหวเฉพาะตวั ความเขม้ขน้ของน�้าเช้ือ การมีชีวติของอสุจิ ความสมบูรณ์

ของไมโตคอนเดรีย ความสมบูรณ์ของดีเอน็เอ การมีชีวติของอสุจิตรวจโดยวธีิการยอ้มสีอีโอซิน-นิ

โกรซิน ความสมบูรณ์ของดีเอน็เอตรวจโดยยอ้มสีอะคริดีนออเรนจ ์และความสมบูรณ์ของไมโตคอน

เดรียตรวจโดยวธีิการยอ้มสีเจซีวนั 

ผลการศึกษา   จากการศึกษาพบวา่น�้าเช้ือพอ่โคท่ีใชส้ารละลายส�าหรับเจือจางน�้าเช้ือท่ีใชส้ารสกดัจาก

ถัว่เหลืองมีแนวโนม้การเคล่ือนไหวเฉพาะตวัสูงกว่า (66.5% และ 55.4%, P=0.083) และมีความ

สมบูรณ์ของดีเอน็เอสูงกวา่ (89.4% และ 86.6%, P=0.107) และมีความเสียหายของไมโตคอนเดรียท่ี

นอ้ยกวา่ (11.7% และ 24.3%, P=0.001) อยา่งไรกต็ามไม่พบวา่การมีชีวติของอสุจิระหวา่งน�้าเช้ือท่ีใช้

สารละลายส�าหรับเจือจางน�้าเช้ือทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (59.9% 

และ 58.1%, P=0.754)

ข้อสรุป   การแช่แขง็น�้าเช้ือพอ่โคสามารถใชส้ารละลายส�าหรับเจือจางน�้าเช้ือท่ีสกดัจากถัว่เหลืองได้

โดยไม่มีอนัตรายต่อคุณภาพของอสุจิหลงัการท�าละลายเม่ือเปรียบเทียบกบัสูตรเดิมท่ีใชไ้ข่แดงเป็น

ส่วนประกอบ
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บทน�า

 ปัจจุบนักำรผสมพนัธ์ุโคในเชิงอุตสำหกรรมทัว่โลกใชก้ำรผสมเทียมดว้ยน�้ ำเช้ือแช่แขง็กนั

อยำ่งแพร่หลำย กำรผสมเทียมเปิดโอกำสใหเ้กิดกำรคดัเลือกพนัธ์ุและกำรพฒันำผลผลิตใหมี้อตัรำ

เพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว กำรเกบ็รักษำอสุจิแช่แขง็มีควำมส�ำคญัในกำรผสมพนัธ์ุ และกำรเกบ็รักษำพนัธ์ุ

สตัว ์ [1] กำรคน้พบคุณสมบติัในกำรป้องกนัควำมเยน็ของกลีเซอรอลเม่ือ ค.ศ. 1949 น�ำไปสู่ควำม

ส�ำเร็จในกำรแช่แขง็อสุจิ ซ่ึงมีกำรพฒันำจำกกำรแช่แขง็แบบเป็นเพลเลท็ (pellet) และแอมพลู (ampule) 

มำเป็นเกบ็ในหลอดฟำงขนำดเลก็ (mini straw) [2] มำนำนกวำ่ 30 ปี แลว้ นบัจำกนั้นมำน�้ำเช้ือโคแช่

เเขง็ถูกน�ำมำใชใ้นอุตสำหกรรมโคนมและโคเน้ืออยำ่งกวำ้งขวำง ในกำรผลิตน�้ำเช้ือโคแช่แขง็ มีกำร

ใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือ (extender) เพ่ือช่วยใหอ้สุจิรอดจำกกำรแช่แขง็ สำรละลำยส�ำหรับ

เจือจำงน�้ำเช้ือโคมีหลำยชนิด ส่วนใหญ่ผลิตจำกผลิตภณัฑจ์ำกสตัว ์เช่น ชนิดไข่แดงทริส (egg yolk 

tris) ไข่แดงซิเตรท (egg yolk citrate) และ ชนิดน�้ำนมพร่องไขมนั [3]

 อสุจิส่วนใหญ่จะสูญเสียควำมแข็งแรงและหน้ำท่ีไปเม่ือผ่ำนกระบวนกำรแช่แข็ง กำรใช้

สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีเหมำะสมจะช่วยปกป้องของส่วนต่ำงๆ ของเซลล์ระหว่ำง

กระบวนกำรแช่เยน็ แช่แขง็ และกำรท�ำละลำย [4] แมว้ำ่จะมีกำรศึกษำถึงสำรป้องกนัควำมเยน็จ�ำนวน

มำก เช่น ไดเมทธิลซลัฟ็อกซ์ไซด ์(Dimethyl sulfoxide, DMSO) [5] และ โพรเพนไดออล (Propane-

diol) [6] แต่กลีเซอรอลยงัคงเป็นสำรเคมีหลกัท่ีในกำรแช่แขง็อสุจิในโค ส่วนประกอบหลกัของสำร

เจือจำงในกำรแช่แขง็อสุจิ คือ สำรไอออนิกและไม่ใช่ไอออนิกเพือ่รักษำระดบัออสโมลำริต้ี และท�ำให้

ควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรควบคุมควำมเป็นกรด-ด่ำง เป็นแหล่งของไลโปโปรตีน หรือวตัถุท่ีมีน�้ำ

หนกัโมเลกลุสูงเพื่อป้องกนักำรช็อคจำกควำมเยน็ เช่น ไข่แดง นม เลคตินจำกถัว่เหลือง ซ่ึงมีกลโูคส

หรือฟรุกโตสเป็นแหล่งพลงังำน [1]

 โดยทัว่ไปไข่แดงเป็นองคป์ระกอบหลกัในกำรป้องกนัอสุจิจำกควำมเยน็ และมีผลเสริมกนั

ระหวำ่งกลีเซอรอลกบัไข่แดงในกำรท�ำใหก้ำรรอดชีวติของเซลลอ์สุจิสูงท่ีสุดหลงักำรท�ำละลำย [7] 

มีกำรศึกษำขอ้เสียของไข่แดงและผลผลิตจำกนม พบวำ่มีควำมเส่ียงต่อกำรปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย และ

สำรพิษจำกแบคทีเรีย ท่ีท�ำลำยควำมสมบูรณ์ของอสุจิหลงักำรแช่แขง็ [8, 9] นอกจำกน้ีประเทศต่ำงๆ 
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ทัว่โลกยงัวติกเก่ียวกบักำรขนส่งผลิตภณัฑท่ี์มีนมหรือไข่แดงเป็นส่วนประกอบวำ่อำจน�ำโรคแปลก

ถ่ินเขำ้มำ [10] ดงันั้นกำรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ปลอดเช้ือโรคหรือไม่ไดม้ำจำกสตัวเ์ขำ้มำทดแทนจึงเป็นส่ิง

ท่ีตอ้งกำร โดยในช่วงเวลำ 10 ปีท่ีผำ่นมำมีกำรศึกษำกำรใชส้ำรสกดัจำกถัว่เหลืองมำใชแ้ทนไข่แดง

ในกำรท�ำเป็นสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรปนเป้ือนท่ีมำจำกผลิตภณัฑ์

จำกสตัว ์[11] อยำ่งไรกดี็กำรใชส้ำรสกดัจำกถัว่เหลืองในกำรเป็นสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือแช่

แขง็ในโคยงัไม่แพร่หลำยมำกนกัในประเทศไทย เน่ืองจำกยงัขำดขอ้มูลจำกกำรวจิยั กำรศึกษำคร้ังน้ี

มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบคุณภำพน�้ำเช้ือโคระหวำ่งกำรใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมี

ไข่แดงเป็นส่วนประกอบและสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีใชส้ำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วน

ประกอบ

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

สัตว์ทดลอง

 กำรศึกษำคร้ังน้ีท�ำในพอ่โคพนัธ์ุโฮสไตลฟ์รีเช่ียน (Holstein Friesian) จ�ำนวน 5 ตวั อำยเุฉล่ีย 

3.3±2.3 ปี (พิสยั 1-6 ปี) มีประวติักำรใหน้�้ ำเช้ือปกติ พอ่โคถกูเล้ียงในโรงพยำบำลปศุสตัว ์คณะสตัว

แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั จงัหวดันครปฐม โรงเรือนเป็นโรงเรือนแบบเปิด อยูใ่นคอก

เด่ียว ไดรั้บน�้ำเตม็ท่ี และไดรั้บอำหำรวนัละ 2 ม้ือ เชำ้และเยน็ โดยพอ่โคถกูใชใ้นกำรรีดน�้ำเช้ือปกติ

ทุก 7-14 วนั 

การรีดน�้าเช้ือ และการตรวจคณุภาพน�้าเช้ือก่อนแช่แขง็

 ท�ำกำรรีดน�้ำเช้ือโคตวัผูท้ ั้ง 5 ตวั ดว้ยกำรใชช่้องคลอดเทียม (artificial vagina) โดยมีโคตวั

ล่อ (teaser) เป็นโคเพศเมีย ท�ำกำรรีดน�้ำเช้ือแต่ละตวั ตวัละ 2 คร้ัง หลงัจำกท�ำกำรรีดน�้ำเช้ือโคทั้ง 5 

ตวั แลว้ท�ำกำรประเมินคุณภำพน�้ ำเช้ือเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ปริมำตร สี ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) กำร

เคล่ือนไหวหมู่ (mass activity) กำรเคล่ือนไหวเฉพำะตวั (individual motility) ควำมเขม้ขน้ของน�้ำ

เช้ือ (semen concentration) กำรมีชีวติของอสุจิ (sperm viability) และกำรตรวจกำยสณัฐำนวทิยำของ

อสุจิ (sperm morphology)

การตรวจคณุภาพน�้าเช้ือ

 การเคล่ือนไหวหมู่   หยดน�้ำเช้ือ 5 ไมโครลิตร ลงบนแผน่สไลดอุ่์นบนแผน่ใหค้วำมร้อน 1-2 

นำที จำกนั้นน�ำสไลดต์รวจดูกำรเคล่ือนไหวของอสุจิภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศนแ์บบใชแ้สง (light mi-

croscope) ก�ำลงัขยำย 40 เท่ำ ใหค้ะแนนกำรเคล่ือนไหวหมู่เป็นสเกลอนัดบั (0-5) โดย คะแนน 0 หมำย

ถึงมีกำรเคล่ือนไหวหมู่นอ้ยท่ีสุด และ คะแนน 5 หมำยถึงมีกำรเคล่ือนไหวหมู่มำกท่ีสุด

 การเคล่ือนไหวเฉพาะตัว   หยดน�้ำเช้ือ 1 ไมโครลิตร ลงบนแผน่สไลดท่ี์อุ่นบนแผน่ใหค้วำม

ร้อน แลว้ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์(cover glass) ท่ีอุ่นบนแผน่ใหค้วำมร้อน ดูกำรเคล่ือนไหวของอสุจิ
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รำยตวัภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศนช์นิดตดัแสง (phase contrast microscope) ก�ำลงัขยำย 400 เท่ำ ใหเ้กณฑ์

กำรเคล่ือนไหวเป็นเปอร์เซ็นต ์โดยท�ำกำรประเมินโดยผูต้รวจคนเดียวกนัตลอดกำรทดลอง  

 ความเข้มข้นของน�า้เชือ้   เจือจำงน�้ำเช้ือ 200 เท่ำ ในสำรละลำยฟอร์มลัซำไลน ์ใส่ตวัอยำ่งลง

ในฮีโมซยัโตมิเตอร์ (hemocytometer) ปิดกระจกปิดสไลด ์นบัจ�ำนวนอสุจิในฮีโมซยัโตมิเตอร์ 5 ช่อง

ใหญ่ แลว้ค�ำนวณ จ�ำนวนอสุจิในน�้ำเช้ือ 1 มิลลิลิตร โดยน�้ำเช้ือ 1 มิลลิลิตร มีจ�ำนวนอสุจิเท่ำกบั จ�ำนวน

อสุจิท่ีนบัไดจ้ำกฮีโมซยัโตมิเตอร์ ทั้ง 5 ช่อง คูณดว้ย 107

 การตรวจการมีชีวิตของอสุจิ   ท�ำกำรยอ้มสีอีโอซิน-นิโกรซิน (eosin-nigrosin) เพ่ือตรวจกำร

มีชีวติของอสุจิ ใชน้�้ ำเช้ือ 10 ไมโครลิตร หยดลงบนสไลด ์ตำมดว้ยอีโอซิน 1 หยด และนิโกรซิน 1 

หยด ผสมใหเ้ขำ้กนั อุ่นสไลดบ์นแผน่ใหค้วำมร้อน นบัจ�ำนวนอสุจิ 200 ตวั ภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

ชนิดตดัแสงแลว้คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์โดยอสุจิท่ีมีชีวติจะไม่ติดสี ส่วนตวัท่ีตำยแลว้จะติดสี [12]

 การตรวจกายสัณฐานวิทยาของอสุจิ   ตรวจควำมผดิปกติส่วนหวัของอสุจิ (head abnormal-

ity) ใชน้�้ ำเช้ือเจือจำงดว้ยนอร์มลัซำไลน ์สเมียร์บนสไลด ์แลว้แช่สไลดล์งในแอลกอฮอลอ่ิ์มตวั นำน 

3-4 นำที  ตำมดว้ยสำรละลำยคลอรำมีน 0.5% นำน 1-2 นำที จำกนั้นลำ้งสไลดด์ว้ยน�้ำกลัน่ และจุ่มลง

ในแอลกอฮอล ์96% ยอ้มสไลดด์ว้ยสีคำร์บอนฟุคซินอีโอซิน (carbol-fuchsin-eosin) 6-8 นำที แลว้

ลำ้งออกดว้ยน�้ำเปล่ำ ปล่อยใหส้ไลดแ์หง้ นบัจ�ำนวนอสุจิ 500 ตวัภำยใตก้ลอ้ง จุลทรรศนแ์บบใชแ้สง 

ก�ำลงัขยำย 1,000 เท่ำ [13] ตรวจส่วนหำงของอสุจิ เจือจำงกบัฟอร์มลัซำไลน ์นบัจ�ำนวนอสุจิ 200 ตวั 

ภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศนช์นิดตดัแสงก�ำลงัขยำย 400 เท่ำ [14]

 การตรวจวดัความสมบูรณ์ของดีเอน็เอ (DNA integrity)  ท�ำกำรสเมียร์น�้ำเช้ือท่ีผำ่นกำรละลำย

แลว้ 10 ไมโครลิตร ลงบนสไลดท้ิ์งใหแ้หง้ ใส่สำรละลำยคำร์นอย (Carnoy’s solution) ซ่ึงเตรียมจำก 

เมทำนอล:กรดอะซิติกเยน็ อตัรำส่วน 3:1 ท้ิงไวข้ำ้มคืนท่ีอุณหภูมิหอ้ง น�ำสไลดอ์อกแลว้ปล่อยให้

แหง้ น�ำไปยอ้มดว้ยสีอะคริดีน ออเรนจ ์(Acridine orange) 1.0% นำน 5 นำที สำรละลำยสีอะคริดีน 

ออเรนจ ์เตรียมโดยใชห้ลอด 3 หลอด หลอดท่ี 1 ใส่ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na
2
HPO

4
) 0.335 

กรัม เติมน�้ำกลัน่ใหไ้ดป้ริมำตร 3 มิลลิลิตร หลอดท่ี 2 กรดซิตริก 0.84 กรัม เติมน�้ำกลัน่ใหไ้ดป้ริมำตร 

40 มิลลิลิตร และหลอดท่ี 3 อะคริดีน ออเรนจ ์100 มิลลิลิตร  เติมน�้ำกลัน่ใหไ้ดป้ริมำตร 10 มิลลิลิตร 

เขยำ่แต่ละหลอดใหล้ะลำยเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้เททั้ง 3 หลอดรวมกนั แลว้ลำ้งออกดว้ยน�้ำกลัน่ท้ิงไว้

ใหส้ไลดแ์หง้ ประเมินควำมสมบูรณ์ของดีเอน็เอ โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนตก์�ำลงั

ขยำย 100 เท่ำ นบัจ�ำนวนอสุจิ 200 ตวั ส่วนหวัของอสุจิท่ีมีดีเอน็เอ สมบูรณ์หรือปกติจะมีสีเขียว ใน

ขณะท่ีอสุจิท่ีมีดีเอน็เอถกูท�ำลำยหรือเสียสภำพไปจะมีเหลือง สม้ หรือแดง [15] 

 การตรวจวัดความสมบูรณ์ของไมโตคอนเดรีย (mitochondrial activity)   ใชน้�้ ำเช้ือ 10 

ไมโครลิตร ผสมกบัสำร เจซี-วนั (JC-1) ปริมำตร 1 ไมโครลิตร ควำมเขม้ขน้ 15 ไมโครโมล ในท่ีมืด 

ท่ีอุณหภมิู 37 ºC เป็นเวลำ 30 นำที น�ำน�้ำเช้ือหยดลงบนสไลดปิ์ดดว้ยกระจกปิดสไลด ์ประเมินกำร
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ท�ำงำนของ ไมโตคอนเดรียโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนช์นิดฟลูออเรสเซนตก์ �ำลงัขยำย 100 เท่ำ นบัจ�ำนวน

อสุจิ 200 ตวั อสุจิท่ีมี เยือ่หุม้ไมโตคอนเดรียท�ำงำนดีจะมีสีสม้ ในขณะท่ีอสุจิท่ีมีเยือ่หุม้ไมโตคอนเด

รียถกูท�ำลำยหรือเสียสภำพไปจะมีเขียว [16]

การเตรียมสารละลายส�าหรับเจอืจางน�้าเช้ือ

 น�ำทริส 3.785 กรัม กรดซิตริก 2.125 กรัม น�้ ำตำลฟรุกโตส 1.562 กรัม เติมน�้ ำกลัน่ 115 

มิลลิลิตร ใหไ้ดป้ริมำตรสำรรวมทั้งหมด 156.25 มิลลิลิตร ละลำยสำรทั้งหมดใหเ้ขำ้กนั ปรับควำม

เป็นกรด-ด่ำง ของสำรละลำยใหอ้ยูใ่นช่วง 6.5-6.7 โดยใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด ์และกรดซิตริก สำมำรถ

เกบ็สำรละลำยน้ีไวไ้ดน้ำน 7 วนั ท่ีอุณหภมิู 4 ºC ก่อนน�ำสำรละลำยมำใช ้ใหอุ่้นสำรละลำยท่ี 52 ºC 

และเติมไข่แดง 31.25 มิลลิลิตร  ผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนักบัสำรละลำย แลว้ปล่อยใหส้ำรละลำยเยน็

ลงท่ีอุณหภมิูหอ้ง จำกนั้นเติม กลีเซอรอล 10 มิลลิลิตร เพนนิซิลิน (penicillin) 1,000 ไอย/ูมิลลิลิตร 

และ สเตรปโตไมซิน (streptomycin) 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ท�ำกำรค�ำนวณปริมำตรสำรละลำยน�้ำเช้ือ

ท่ีเติมทั้งสำรละลำยส�ำหรับน�้ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบและสำรละลำย Cryobos® (Magapor 

Co. Ltd., Zaragoza, Spain)

การแช่แขง็น�้าเช้ือ

 น�ำน�้ำเช้ือจำกแต่ละคร้ังของโคแต่ละตวัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกเติมสำรละลำยส�ำหรับ

เจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ  ส่วนท่ีเหลือเติมสำรละลำย Cryobos® โดยใส่น�้ ำเช้ือ 1 

มิลลิลิตร ลงในขวดท่ีเตรียมไวแ้ลว้ เติมสำรละลำยน�้ำเช้ือลงไป จำกนั้นน�ำไปเกบ็ท่ี 4 ºC นำน 4 ชัว่โมง  

เม่ือครบ 4 ชัว่โมง น�ำน�้ำเช้ือแต่ละขวดวดักำรเคล่ือนไหวเฉพำะตวัของอสุจิ หำกน�้ำเช้ือขวดใดมีกำร

เคล่ือนไหวนอ้ยกวำ่ 60 % จะไม่ท�ำกำรแช่แขง็ หำกน�้ำเช้ือมีกำรเคล่ือนไหวของอสุจิมำกกวำ่ 60% จะ

ท�ำกำรแช่แขง็ โดยน�ำน�้ ำเช้ือลงในหลอดฟำงขนำด 0.25 มิลลิลิตร หลงัจำกนั้นวำงหลอดฟำงใหสู้ง

จำกไนโตรเจนเหลว 4 เซนติเมตร นำน 15 นำที จำกนั้นน�ำหลอดฟำงแช่ลงในไนโตรเจนเหลว (-196 

ºC) [17]

การท�าละลายน�้าเช้ือแช่แขง็

 น�ำหลอดฟำงข้ึนจำกไนโตรเจนเหลวอุ่นท่ีอุณหภมิู 37 ºC นำน 30 วนิำที แลว้น�ำไปตรวจวดั

คุณภำพ ไดแ้ก่  อตัรำกำรเคล่ือนไหวเป็นเฉพำะตวั กำรตรวจกำรมีชีวติของอสุจิ ควำมสมบูรณ์ของดี

เอน็เอ และ กำรเสียหำยของไมโตคอนเดรีย

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 วเิครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติดว้ยโปรแกรม SAS version 9.0 วเิครำะห์พำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ดว้ยวธีิ 

Multiple analysis of variance (ANOVA) โดยใช ้General Linear Model Procedure (PROC GLM) 

ของโปรแกรม SAS ตวัแปรตำม (dependent variable) ท่ีท�ำกำรวเิครำะห์ ไดแ้ก่ อตัรำกำรเคล่ือนไหว

เป็นเฉพำะตวั  กำรมีชีวิตของอสุจิ ควำมสมบูรณ์ของดีเอน็เอ และ กำรเสียหำยของไมโตคอนเดรีย 



วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน 2555 57

โมเดลทำงสถิติ ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ ชนิดของสำรละลำย (2 

ชนิด) คร้ังท่ีหลัง่น�้ ำเช้ือ (2 คร้ัง) พอ่โค (5 ตวั) คร้ังท่ีหลัง่น�้ ำเช้ือถูกวเิครำะห์แบบซอ้น (nested) ในพอ่

โคแต่ละตวั อนัตรกิริยำ (interaction) ระหวำ่งชนิดของสำรละลำยและคร้ังท่ีหลัง่น�้ ำเช้ือ และอนัตร

กิริยำระหวำ่งชนิดของสำรละลำยและพอ่โค ท�ำกำรค�ำนวณค่ำ Least squares means ของแต่ละกลุ่ม

และท�ำกำรเปรียบเทียบดว้ยวธีิ Least significant different (LSD) ค่ำ P<0.05 ถือวำ่มีควำมแตกต่ำง

อยำ่งมีนยัส�ำคญั

ผลการศึกษา

คณุภาพน�้าเช้ือพ่อโค

 คุณภำพของน�้ำเช้ือโคก่อนกำรแช่แขง็แสดงใน Table 1 จำกตำรำงพบวำ่โดยเฉล่ีย จ�ำนวน

เซลลอ์สุจิท่ีพอ่โคหลัง่น�้ ำเช้ือมีปริมำณคร้ังละ 9,055 ลำ้นตวั โดยแต่ละคร้ังมีควำมเขม้ขน้เฉล่ีย 1,968 

ลำ้นตวั/มิลลิลิตร และปริมำตร 4.7 มิลลิลิตร น�้ ำเช้ือพ่อโคท่ีน�ำไปใชใ้นกำรแช่แข็งมีอตัรำกำร

เคล่ือนไหวเฉพำะตวัตวัเฉล่ีย 82.2% และกำรมีชีวติของอสุจิ เฉล่ีย 77.8% (Table 1)

ผลของสารละลายส�าหรับเจอืจางน�้าเช้ือแช่แขง็ต่อคณุภาพน�้าเช้ือพ่อโคหลงัท�าละลาย

 คุณภำพของน�้ำเช้ือโคหลงักำรแช่แขง็และท�ำละลำยแสดงใน Table 2 จำกตำรำงพบวำ่ อตัรำ

กำรเคล่ือนไหวเฉพำะตวั และควำมสมบูรณ์ของดีเอน็เอ ของน�้ำเช้ือพอ่โคหลงักำรแช่แขง็ในสำรละลำย

ส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีไม่มีไข่แดงเป็นส่วนประกอบสูงกว่ำ น�้ ำเช้ือแช่แขง็ท่ีเจือจำงในสำรละลำย

ส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ แต่มีกำรเสียหำยของไมโตคอนเดรียนอ้ยกวำ่ ใน

ขณะท่ีกำรมีชีวติของอสุจิไม่แตกต่ำงกนั (Table 2) ส่วน Figure 1 แสดงใหเ้ห็นอตัรำกำรรอดชีวติ

ของอสุจิหลงักำรแช่แขง็และท�ำละลำยในพอ่โคแต่ละตวั ท่ีใชส้ำรละลำยท่ีมีไขแ่ดงเป็นส่วนประกอบ 

เปรียบเทียบกบัสำรละลำยท่ีใชถ้ัว่เหลือง จำก Figure 1 พบวำ่น�้ำเช้ือพอ่โคท่ีแช่แขง็และท�ำละลำยใน

Table 1. Descriptive Statistics on the Semen Quality of Bull Before Cryopreservation

Parameter N Mean±SD Range

Semen volume (ml) 51 4.7±2.1 1.0-9.5

pH 51 6.7±0.3 6.2-7.5

Mass activity 50 3.2±0.9 1-5

Total sperm output (x106 sperm) 51 9,055±6,036 1,780-33,000

Sperm concentration (x106 sperm/ml) 51 1,968±912 520-4,400

Sperm viability (%) 50 77.8±12.1 53-96

Individual motility (%) 51 82.2±11.3 50-95
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สำรละลำยท่ีใชถ้ัว่เหลืองมีแนวโนม้สูงกวำ่สำรละลำยท่ีมีไขแ่ดงเป็นส่วนประกอบในพอ่โค 4 ตวั จำก 

5 ตวั ในขณะท่ีน�้ ำเช้ือพ่อโคท่ีแช่แขง็และท�ำละลำยในสำรละลำยท่ีใชถ้ัว่เหลืองมีแนวโนม้ต�่ำกว่ำ

สำรละลำยท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบในพอ่โค 1 ตวั จำก 5 ตวั (Figure 1) อยำ่งไรกดี็ผลกำรเปรียบ

เทียบทำงสถิติไม่พบควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส�ำคญัในพอ่โคทุกตวั (P>0.05)

วิจารณ์

 สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมีส่วนประกอบของไข่แดงมีกำรใชใ้นอุตสำหกรรมกำร

ผลิตน�้ ำเช้ือแช่แขง็อยำ่งแพร่หลำย เป็นสำรละลำยน�้ ำเช้ือท่ีท�ำใหน้�้ ำเช้ือคงสภำพควำมสมบูรณ์ของ

อสุจิไวไ้ดดี้แต่มีขอ้เสียคือ ควำมเส่ียงจำกกำรปนเป้ือนจุลชีพอนัเน่ืองมำจำกผลิตภณัฑจ์ำกสตัว ์และ

ยำกต่อกำรท�ำให้สำรละลำยนั้นมีมำตรฐำนท่ีเท่ำกนัทุกคร้ัง ดงันั้นกำรหำทำงเลือกของกำรใช้

Table 2. Sperm Quality After Extended in Egg Yolk Tris (Control) Compared with Soybean 

Based Extender (Cryobos®)

Parameter Control Cryobos® P-value 

Sperm viability (%) 58.1±3.9a 59.9±3.8 0.754

Individual motility (%) 56.4±4.6 66.5±3.9 0.083

DNA integrity (%) 86.6±1.8 89.4±0.7 0.107

Mitochondrial damage (%) 24.3±3.0 11.7±2.2 0.001
a(least-square means ±SEM (n=51)

Figure 1. Frozen-thawed Sperm Viability (%) in Five Bulls After Extended in Egg Yolk Tris 

(Control) Compared With Soybean Extracted Based Extender (Cryobos®)
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สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือเพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวจึงมีกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ืองในช่วงเวลำ 10 

ปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบไดมี้กำรน�ำ

มำศึกษำกำรใชเ้พือ่รักษำคุณภำพน�้ำเช้ือโคโดยเปรียบเทียบกบักำรใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือ

ท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ จำกกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำในปี ค.ศ. 2002 พบว่ำคุณภำพน�้ ำเช้ือท่ีใช้

สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบนั้นมีคุณภำพท่ีดีกวำ่น�้ำเช้ือท่ีเจือจำงโดย

ใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบ [12] ต่อมำไดมี้ควำม

พยำยำมในกำรปรับปรุงคุณภำพของสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองใหดี้

ข้ึน และมีกำรศึกษำกำรแช่แขง็น�้ำเช้ือโดยใชส้ำรละลำยท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบเปรียบเทียบกบั

สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบอีกคร้ัง ในปี ค.ศ. 2003 

โดยท�ำกำรทดลองทั้งในหอ้งทดลองและจำกกำรผสมเทียมในแม่โค ผลกำรวจิยัพบวำ่กำรทดลองใน

หอ้งทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส�ำคญัทำงสถิติ ยกเวน้กำรประเมินกำรเคล่ือนไหวของ

อสุจิหลงัจำกท�ำกำรละลำยท่ีพบวำ่ น�้ ำเช้ือท่ีใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่

เหลืองนั้นมีกำรเคล่ือนไหวท่ีดีกวำ่กำรใชส้ำรละลำยท่ีมีไขแ่ดงเป็นส่วนประกอบ (58.1% และ 36.7% 

ตำมล�ำดบั) และกำรประเมินอตัรำกำรผสมติดพบวำ่น�้ ำเช้ือท่ีใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมี

ถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบมีควำมส�ำเร็จในกำรผสมติดมำกกวำ่น�้ำเช้ือท่ีใชส้ำรละลำยท่ีมีไข่แดงเป็น

ส่วนประกอบ (70.5% และ 67.9% ตำมล�ำดบั) [1] ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ปรียบเทียบกำรแช่แขง็

น�้ำเช้ือพอ่โคโดยใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบกบัสำรละลำยส�ำหรับ

เจือจำงน�้ำเช้ือท่ีใชส้ำรสกดัจำกถัว่เหลือง ผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำพบวำ่น�้ ำเช้ือพอ่โคหลงักำรแช่แขง็ท่ี

ใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบมีอตัรำกำรเคล่ือนไหว

เฉพำะตวัสูงกว่ำน�้ ำเช้ือแช่แข็งท่ีใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ 

สอดคลอ้งกบักำรศึกษำท่ีผำ่นมำ [1] และยงัพบอีกวำ่น�้ ำเช้ือพอ่โคท่ีใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำ

เช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบมีกำรเสียหำยของไมโตคอนเดรียนอ้ยกวำ่ จำกผลกำร

ทดลองน้ี สำมำรถกล่ำวไดว้ำ่กำรใชส้ำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็น

ส่วนประกอบนั้น สำมำรถน�ำมำใชเ้ป็นอีกทำงเลือกหน่ึงในกระบวนกำรแช่แขง็น�้ ำเช้ือโค เน่ืองจำก

สำมำรถรักษำคุณภำพน�้ำเช้ือไวไ้ดดี้กวำ่น�้ ำเช้ือท่ีใชส้ำรละลำยท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ อยำ่งไร

กต็ำมกำรศึกษำถึงผลของกำรผสมติดในแม่โคท่ีท�ำกำรผสมเทียมดว้ยน�้ ำเช้ือท่ีใชส้ำรละลำยส�ำหรับ

เจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบชนิดน้ีเป็นส่ิงส�ำคญัท่ีตอ้งท�ำกำรศึกษำต่อ

ไป เน่ืองจำกมีอีกหลำยปัจจยัท่ีท�ำใหก้ำรผสมติดในแม่โคนั้นประสบควำมส�ำเร็จ

 เทคนิคท่ีน�ำมำใชใ้นกำรประเมินคุณภำพน�้ำเช้ือในกำรศึกษำคร้ังน้ีไดน้�ำเทคนิคกำรประเมิน

ควำมเสียหำยของไมโตคอนเดรียของอสุจิ โดยวธีิกำรยอ้มสีเจซี-วนั มำใชใ้นกำรประเมิน เน่ืองจำก

สถำนะของไมโตคอนเดรียของอสุจินั้นมีควำมส�ำคญั บ่งบอกถึงแหล่งพลงังำนของเซลลใ์นกำร
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เคล่ือนไหวของอสุจิซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กบักำรผสมติด โดยเทคนิคน้ีไดเ้คยมีกำรศึกษำกำรประเมิน

คุณภำพในน�้ำเช้ือแกะ [16] อยำ่งไรกต็ำมเทคนิคน้ีสำมำรถน�ำมำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรประเมินคุณภำพ

น�้ ำเช้ือโคในกำรศึกษำคร้ังน้ี และจำกผลกำรทดลองนั้นสำมำรถประเมินถึงควำมเสียหำยของไมโต

คอนเดรียของอสุจิหลงัจำกผำ่นกระบวนกำรแช่แขง็ได้

 นอกจำกน้ีทำงเลือกอ่ืนของสำรละลำยน�้ ำเช้ือนั้น เป็นส่ิงท่ีควรท�ำกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง 

เน่ืองจำกประเดน็ของกำรปนเป้ือนจำกผลิตภณัฑจ์ำกสตัว ์กำรน�ำมำของโรคแปลกถ่ิน และกำรรักษำ

มำตรฐำนของสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือนั้น เป็นส่ิงท่ียงัเป็นปัญหำในอุตสำหกรรมกำรผลิตน�้ำ

เช้ือโคแช่แขง็ ดงันั้นทำงเลือกอ่ืน ท่ีน�ำมำใชท้ดแทนไข่แดงทริสได ้จึงเป็นประเดน็ท่ีสมควรแก่กำรน�ำ

มำศึกษำ เช่น กำรใชไ้ข่แดงท่ีผำ่นกระบวนกำรพำสเจอร์ไรซ์มำเป็นสำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือ 

เพื่อลดกำรปนเป้ือนจุลชีพจำกไข่แดง โดยเคยมีกำรทดลองน�ำมำใชก้บัน�้ำเช้ือโค และไดมี้กำรน�ำไป

ศึกษำผลของสำรละลำยน�้ ำเช้ือส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีผลิตจำกไข่แดงท่ีผำ่นกระบวนกำรพำสเจอร์

ไรซ์ต่อน�้ ำเช้ือมำ้แช่แขง็ พบวำ่สำมำรถน�ำมำใชเ้ป็นอีกทำงเลือกหน่ึงได ้ และไดมี้กำรทดลองน�ำเอำ

สำรสกดัจำกถัว่เหลืองมำผสมกบัไข่แดงท่ีผำ่นกระบวนกำรพำสเจอร์ไรซ์เป็นสำรละลำยน�้ำเช้ือมำ้แช่

แขง็ แต่อำจตอ้งท�ำกำรศึกษำถึงสดัส่วนท่ีพอเหมำะในกำรผสม เพ่ือใหไ้ดร้้อยละกำรผสมติดท่ีดีท่ีสุด 

[18]

 โดยสรุป กำรศึกษำคร้ังน้ีพบวำ่สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลือง

เป็นส่วนประกอบสำมำรถรักษำคุณภำพของน�้ำเช้ือพอ่โคหลงักำรแช่แขง็ไวไ้ดดี้กวำ่สำรละลำยส�ำหรับ

เจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบ สำรละลำยส�ำหรับเจือจำงน�้ำเช้ือท่ีมีสำรสกดัจำกถัว่เหลือง

จึงเป็นทำงเลือกหน่ึงในกระบวนกำรแช่แขง็น�้ำเช้ือพอ่โคในประเทศไทย
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