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Effect of Solid Storage on Subsequent 
Quality of Boar Semen
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Abstract

Objective—To  study  effect  of  storage  in  solid  phase  extender  on  boar semen quality conserved  at  
17 °C.  

Materials and Methods—Effect of  four  level  of  gelatin  (0%, 0.7%, 1.4%, and  2.1%)  and the  benefits  
of  3 long-term  diluents (Androhep, Butschwiller, and Reading )  on  storage for 2, 5,  and 12 days  were 
evaluated. Individual motility assessments were made using computer-assisted sperm analysis (CASA) 
system and acrosome integrity was evaluated by giemsa stianing.  

Results—At the storage time of 2 days, the percentage of static cells of control extender was higher than 
that of solid phase extender (P<0.05). The percentage of semen quality was similar for 3 extenders. At 
the storage time of  5 days, comparision of effect of levels gelatin (0%, 0.7%, 1.4%, and 2.1%) on static 
cell, the results indicated that 2.1% and  1.4% gelatin groups were lower than the 0.7% and 0% groups 
(P<0.05). The percentage of normal acrosome of 2.1% gelatin extender was superior to liquid semen and 
1.4% gelatin extender. The long term extenders gave similar of normal acrosome affer storage semen. At 
the storage time of 12 days, the results showed that supplementation of gelatin gave significant higher 
semen quality than that of control group (P<0.05). The long term extenders gave similar semen quality 
affer storage.

Conclusion—Dilution in gelatin-supplemented extender could be a successful method for boar semen 
storage at 17˚C, but it warrants further evaluation in fertility trail.
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ผลของการเกบ็รักษาน�า้เช้ือในรูปแบบวุ้น ต่อคุณภาพของน�า้เช้ือ
สุกรภายหลงัการเกบ็รักษา

พรจิต  สอนสีดา1,  เทวนิทร์  วงษพ์ระลบั1* ,  จตุพร พงษเ์พง็2

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลน�้าเช้ือสุกรท่ีเกบ็รักษาในรูปแบบวุน้ ท่ีอุณหภมิู  17 °C จากการเสริม 

เจละติน (gelatin)   4 ระดบั (0%, 0.7%, 1.4% และ2.1%) และผลจากน�้ายาเจือจางแบบ long-term 3 

สูตร (Androhep, Butschwiller และReading)  

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ ตรวจคุณภาพน�้าเช้ือในวนัท่ี 2, 5 และ12 ของการเกบ็รักษา ประเมินลกัษณะ

การเคล่ือนท่ีดว้ยเคร่ือง Computer-Assisted Sperm Analysis (CASA) และตรวจดูความผดิปกติของ   

อะโครโซมโดยการยอ้มสี Giemsa 

ผลการศึกษา ในวนัท่ี 2 พบว่าระดบัการเสริม เจละติน มีผลลดร้อยละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ี (% 

static cell)  โดยพบวา่กลุ่มควบคุมมีร้อยละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีเสริม เจละติน  ทั้ง  3  

ระดบั (P<0.05) ส�าหรับการใชน้�้ ายาเจือจางทั้ง  3  สูตรไม่มีความแตกต่างกนั  ในวนัท่ี  5  พบวา่ร้อย

ละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ี ในกลุ่มท่ีเสริม เจละติน  ระดบั  2.1%  และ  1.4%  มีค่านอ้ยกวา่กลุ่มท่ีเสริม  

เจละติน  ท่ีระดบั  0.7%  และ 0%  (P<0.05)  ส่วนผลต่อร้อยละของอะโครโซมปกตินั้นพบวา่การ

เสริม เจละติน ท่ีระดบั  2.1% มีผลดีต่ออสุจิมากท่ีสุด ต่างจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มการเสริม  เจละติน  

ในระดบั 1.4%  (P<0.05)  ส�าหรับผลของน�้ายาเจือจางต่อร้อยละของอะโครโซมปกติของอสุจิไม่มี

ความแตกต่างกนัทั้งสามสูตรน�้ายา  และคุณภาพน�้าเช้ือในวนัท่ี  12  วนั พบวา่กลุ่มท่ีเสริม  เจละติน 

ทุกระดบัใหผ้ลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือสูงกวา่กลุ่มควบคุม (P<0.05)  ส่วนผลของน�้ายาต่อคุณภาพน�้าเช้ือ

นั้นไม่พบความแตกต่างกนั

ข้อสรุป การศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่การเสริม เจละติน ลงในน�้ายาเจือจาง  มีผลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกร

อยา่งไรกต็ามควรมีการศึกษาถึงผลของ เจละติน ต่ออตัราการผสมติดในโอกาสต่อไป
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บทน�า

 สุกรเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส�าคญัของโลก  ซ่ึงในปัจจุบนัความนิยมของการบริโภคเน้ือสุกรมี

อยา่งกวา้งขวาง  นอกจากน้ีสุกรมีความส�าคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก  ในปัจจุบนั

การผสมเทียมในสุกรนั้นเป็นเทคโนโลยทีางการสืบพนัธ์ุท่ีมีบทบาทส�าคญัอยา่งยิง่  โดยการผลิตสุกร

เพือ่การคา้นั้นใชว้ธีิผสมเทียมแทบทั้งส้ิน  เน่ืองจากสามารถกระจายพนัธุกรรมสตัวท่ี์ตอ้งการไดโ้ดย

สะดวกและรวดเร็ว  โดยยงัประโยชนท์ั้งในดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุ  การประหยดัตน้ทุนในการเล้ียงดู

พ่อพนัธ์ุ การควบคุมโรคติดต่อทางระบบสืบพนัธ์ุ  การจดัคู่ผสมพนัธ์ุของสุกรท่ีอยูห่่างไกลกนัได ้ 

และยงัช่วยลดปัญหาการบาดเจบ็จากการผสมในแบบธรรมชาติ  ท่ีอาจเกิดปัญหาจากคู่ผสมท่ีมีขนาด

ตวัต่างกนัจากการผสมจริง  และในต่างประเทศพบวา่การผสมเทียมไดมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลายตั้งแต่

ปี  1980  เน่ืองจากมีรูปแบบของการใชท่ี้มีมาตรฐานและใหผ้ลดี [1] ปัจจุบนัมีการใชก้ารผสมเทียม

ของสุกรมีการใชแ้พร่หลายทัว่โลก  ส�าหรับน�้ายาเจือจางท่ีใชก้มี็ความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ  

ในประเทศแถบยโุรปมีการใชก้ารผสมเทียมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัใน

แถบสหรัฐอเมริกานั้นยงัคงมีการใชผ้สมเทียมเพียงประมาณร้อยละ 50 [2]  การผสมเทียมโดยส่วน

ใหญ่แลว้นิยมเก็บรักษาน�้ าเช้ือสุกรในรูปแบบเหลวท�าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 °C  และใช้

ผสมเทียมภายใน 1-5 วนั [1] โดยจะเห็นไดว้า่ยงัมีขอ้จ�ากดัในเร่ืองของความยดืหยุน่ในการใชง้านท่ี

สั้นอยู ่  และหากมีวิธีการปรับปรุงการเก็บรักษาน�้ าเช้ือให้คงคุณภาพดีไดย้าวนานกว่าเดิม จะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการผลิตเพือ่น�าไปใชง้านและการปรับปรุงพนัธ์ุสุกร  ทั้งน้ีเน่ืองจากในอนาคตมี

แนวโนม้  ความตอ้งการซ้ือขายน�้าเช้ือเพื่อน�ามาผสมเทียมท่ีเพิ่มสูงข้ึน  หากมีการเกบ็รักษาน�้าเช้ือได้

นานข้ึนก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในเชิงพาณิชย ์  และมีความยืดหยุน่เพ่ิมสูงข้ึนในการผสมเทียม

ส�าหรับการน�าไปใชใ้นฟาร์มสุกร  

 การเกบ็รักษาน�้าเช้ือในรูปแบบวุน้ (solid  semen) คือ การน�าน�้าเช้ือมาเจือจางกบัน�้ายาเจือจาง

ท่ีมีการเสริมสารท่ีมีคุณสมบติัก่อใหเ้กิดวุน้  เช่น  เจละติน  โดยหากเกบ็น�้ายาเจือจางท่ีอุณหภมิูหอ้งน�้า

ยาท่ีเสริมสารก่อเกิดวุน้ยงัคงมีสภาพเป็นของเหลว  แต่หากน�าไปเกบ็รักษาไวใ้นท่ีอุณหภมิูต�่ากวา่ 20 

° C จะท�าใหก้ลายสภาพเป็นวุน้  ซ่ึง เจละติน มีคุณสมบติัเป็น  collagen  hydrolyzate  โดยจะมีขนาด

ของโมเลกลุใหญ่ท่ีไม่สามารถซึมผา่นเขา้สู่ผวิเซลลอ์สุจิได ้  ท�าใหผ้วิเซลลอ์สุจิไม่เกิดความเสียหาย

และไม่มีความแตกต่างในเร่ืองของ  osmolarity  และการเกิด plasmolysis  [3]  จึงเป็นเหตุผลท่ีท�าให้

เลือกใชส้าร เจละติน ในการศึกษาน้ี  โดยมีการศึกษาน�้าเช้ือท่ีเกบ็รักษาในรูปแบบวุน้ท่ีเสริม  เจละติน  

ในกระต่าย [4,5] แพะ [6] และแกะ [7]  พบวา่ใหผ้ลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือต่างจากกลุ่มท่ีเกบ็รักษาในรูป

แบบเหลวทั้งส้ิน  ส่วนในสุกรยงัไม่มีรายงาน  จึงเป็นวธีิการใหม่ท่ีน่าสนใจในการน�ามาใชเ้กบ็รักษา

น�้าเช้ือของสุกร  ซ่ึงอาจเป็นแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการเกบ็รักษาน�้าเช้ือใหค้ง

คุณภาพดีไดย้าวนานข้ึน  เป็นประโยชนใ์นการน�าไปใชส้�าหรับการผสมเทียมสุกรในอนาคตต่อไป
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

สัตว์ทดลอง 

 สุกรพ่อพนัธ์ุท่ีใช้ในการศึกษาน้ี เป็นสุกรในหมวดสุกรภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใชพ้อ่สุกรจ�านวน  4 ตวั  เป็นพนัธ์ุ  Large White 2 ตวั  และ

พนัธ์ุ  Landrace จ�านวน  2  ตวั อายปุระมาณ 1-2 ปี ด�าเนินการศึกษาในช่วงเดือน  มิถุนายน-ธนัวาคม  

พ.ศ. 2553

การรีดเกบ็น�า้เชือ้

 ด�าเนินการรีดน�้าเช้ือดว้ยเทคนิค  gloved-hand technique โดยใชมื้อบีบรัดลอ็กเกลียวปลาย

ลึงค ์ ใชก้ระติกทึบแสงซ่ึงมีถุงพลาสติกอยูด่า้นในรองเกบ็น�้าเช้ือ  ใชผ้า้ก๊อตปิดทบัดา้นบนเพื่อกรอง

เมด็สาคูของน�้ าเช้ือออก  รีดเกบ็น�้ าเช้ือในส่วนท่ีสองซ่ึงมีลกัษณะสีขาวขุ่นซ่ึงจะมีความเขม้ขน้ของ

อสุจิท่ีสูง  ส่วนน�้าเช้ือส่วนแรกและส่วนท่ีสาม(ส่วนทา้ย)  เป็นส่วนท่ีมีตวัอสุจิในปริมาณนอ้ย  ไม่น�า

มาใชใ้นการศึกษา  น�าน�้าเช้ือมาท�าการเจือจางดว้ยน�้ายาเจือจางบนหอ้งปฏิบติัการภายใน 30 นาที  โดย

น�้ายาเจือจางน�้าเช้ือจะมีอุณหภมิูอยูท่ี่ใกลเ้คียงกบัอุณหภมิูของน�้าเช้ือหรืออุณภมิูร่างกายของตวัสตัว์

การเตรียมน�า้ยาเจือจาง

 ใชน้�้ ายาเจือจางใชสู้ตร  Androhep, Butsehwiller และ  Reading  โดยมีการเตรียมน�้ายาเจือ

จางตามองคป์ระกอบของสูตร (Table 1)   โดยใชน้�้ าท่ีกลัน่  3  คร้ังเตรียมน�้ายาเจือจาง ท�าการเสริม  

เจละติน  ลงในน�้ายาเจือจางท่ีอุณหภมิู  37 °C โดยอุ่นใน water bath จน เจละติน ท่ีเสริมลงไปละลาย

เป็นเน้ือเดียวกนั  แบ่งเสริม เจละติน ลงไปทั้งส้ิน 4 ระดบั คือ 0%, 0.7%, 1.4% และ 2.1 % (w/v)  บรรจุ

ในหลอดขนาด  50  มิลลิลิตร ปิดผนึกฝาหลอดและเกบ็รักษาไวท่ี้อุณหภมิู 17 °C เม่ือใชง้านน�ามาเจือ

จางมาอุ่นท่ีอุณหภมิู 37 °C จนกลายสภาพเป็นของเหลวอีกคร้ัง  แลว้ค่อยน�าไปใชเ้จือจางน�้าเช้ือ 

การประเมินคุณภาพอสุจิ

 ประเมินความสามารถในเคล่ือนท่ีของอสุจิท่ีเกบ็รักษาดว้ยเคร่ือง  CASA (computer-assist-

ed sperm analysis) ดว้ยเคร่ืองของ GTM-IVOS  รุ่น  12.3 D  Hammilton- Thorne  Bioscience, MA, USA  

 ท�าการตรวจอะโครโซม  ดว้ยการยอ้มสี giemsa จากนั้นท�าการนบัจ�านวนอสุจิท่ีมีอะโครโซม

รูปร่างปกติ  (Normal Apical Ridge; NAR )  ตรวจภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนท่ี์ก�าลงัขยาย  1000  เท่า [8]

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ

 ส�าหรับคุณภาพน�้ าเช้ือวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA) 

และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัการทดลองดว้ยวิธี Duncan’s New 

Multiple Range Test การประเมินคุณภาพน�้าเช้ือตามแผนการทดลอง (3X4 factorial in CRD) ท�าการ

ศึกษาคุณภาพน�้าเช้ือพอ่พนัธ์ุสุกร 4 ซ�้ าต่อตวั/กลุ่มทดลอง และท�าการทดสอบความแปรปรวน ดว้ย

โปรแกรม   SAS version 6.12 (SAS Inc., Cary, NC)
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ผลการศึกษา

 ผลของการเสริมระดบั  เจละติน  ต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกร  เม่ือเกบ็รักษาเป็นระยะเวลา  2  วนั  

พบวา่ร้อยละของการเคล่ือนท่ีของอสุจิในกลุ่มการเสริม  เจละติน  ท่ีแตกต่างกนั 4  ระดบัไม่มีความ

แตกต่างกนั  ส่วนร้อยละของอสุจิเคล่ือนท่ีแบบตรงไปขา้งหนา้ (progressive cell) พบวา่การเสริม  เจ

ละติน  ท่ีระดบั  2.1%  ใหค่้าการเคล่ือนท่ีแบบตรงไปขา้งต�่ากวา่กลุ่มท่ีเสริม  เจละติน  ในกลุ่มอ่ืน 

และกลุ่มควบคุม (P<0.05)  ส�าหรับร้อยละของเซลลอ์สุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ี (static cell)  พบวา่ในกลุ่ม

ควบคุมใหค้่าอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีท�าการเสริม  เจละติน  ทั้ง  3  ระดบั (P<0.05)  ส่วนผล

ของสูตรน�้ายาเจือจางทั้ง  3  ไม่มีความแตกต่างกนัต่อคุณภาพน�้าเช้ือ (Table  2 )

 ผลของการเสริม  เจละติน  ต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกรท่ีเกบ็รักษานาน  5  วนั พบวา่ร้อยละของ

การเคล่ือนท่ีของอสุจิ, ร้อยละของอสุจิเคล่ือนท่ีแบบตรงไปขา้งหนา้(progressive cell) และร้อยละ

ของเซลลอ์สุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ี (static cell)  ไม่มีความแตกต่างกนั  ส่วนร้อยละของเซลลอ์สุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ี 

(static cell)  ในกลุ่มท่ีเสริม  เจละติน  2.1%  และ  1.4%  มีค่านอ้ยท่ีสุดต่างจากกลุ่มท่ีเสริม  เจละติน  

0.7%  และกลุ่มควบคุม (P<0.05)  ผลของการเสริม  เจละติน  ท่ีระดบั  2.1%  มีผลดีต่อร้อยละของอะ

โครโซมปกติมากท่ีสุดรองลงมา คือ กลุ่มท่ีเสริม  เจละติน  ระดบั  0.7%, 1.4% และ  0%  ตามล�าดบั  

(P<0.05) ส่วนผลของสูตรน�้ายาเจือจางทั้ง  3  ไม่มีความแตกต่างกนัต่อคุณภาพน�้าเช้ือ

Table  1.  Composition of Extenders Used Commercially for Liquid Storage of Boar Semen 

Ingredient 
Formula (g / 1000 ml distilled water) 

Androhep Butsehwiller Reading

D-Glucose 26 35.0 11.0

Tri-sodium citrate 8.0 6.9 11.65

Soduim carbonate 1.2 1.0 1.75

EDTA 2.4 2.25 2.35

TRIS - 5.65 5.50

HEPES 9.0 - -

Citric acid - 3.15 4.10

Potassium chloriride - - 0.75

Cysteine - 0.05 0.07

Trehalose - - 1.0

BSA 2.5 3 -

Polyvinyl alcohol(Type II) - - 1.0

Source: Gadea [2]
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 ผลของการเสริมระดบั  เจละติน  ต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกรท่ีเกบ็รักษานาน  12  วนั พบวา่ร้อย

ละของการเคล่ือนท่ีและร้อยละของอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีแบบตรงไปขา้งหนา้กลุ่มท่ีเสริม  เจละติน 1.4% 

ใหผ้ลดีกวา่ต่างจากกลุ่มควบคุม  แต่ไม่ต่างจากการเสริม เจละติน ท่ีระดบั 0.7% และ 2.1% (P<0.05) 

พบวา่กลุ่มท่ีเสริม  เจละติน 1.4% และ  2.1% มีค่าร้อยละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดต่างจากกลุ่ม

ควบคุม (P<0.05)  แต่ไม่ต่างจากการเสริม  เจละติน  ท่ีระดบั  0.7%  ส่วนผลของสูตรน�้ายาท่ีแตกต่าง

กนั 3  สูตร ต่อร้อยละของการเคล่ือนท่ี ต่อร้อยละของอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีแบบตรงไปขา้งหนา้ และต่อร้อย

ละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ี  ไม่มีความแตกต่างกนั   (Table 2)

วิจารณ์

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การเสริม  เจละติน  ดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกรท่ีเกบ็รักษาท่ีอุณหภมิู  

17 °C  ซ่ึงเห็นไดจ้ากคุณภาพน�้าเช้ือในวนัท่ี 2, 5, และ 12 ของการเกบ็รักษาพบวา่ร้อยละของอสุจิท่ี

ไม่เคล่ือนท่ีของการเสริม เจละติน ในทุกระดบั ( 0.7%, 1.4% และ 2.1%)  มีค่านอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม 

(0%)  แสดงใหเ้ห็นถึงการเสริม เจละติน  มีผลดีต่อการเกบ็รักษาน�้าเช้ือสุกร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาการเกบ็รักษาน�้าเช้ือในรูปแบบวุน้ในสตัวช์นิดอ่ืน  โดยมีรายงานวา่การเสริม เจละติน ในน�้าเช้ือ

Table  2.    Effect of  Solid Semen Storage  and the  Benefits  of  Long-term  Diluents on Boar 

Semen Quality

2 day 5 day 12 day

%
Motile

%
Prog

%
Static

%
Norm

%
Motile

%
Prog

%
Static

%
Motile

%
Prog

%
Static

gelatin 0% 91.3 57.1a 4.2a 71.2c 82.6 45.7 6.7a 21.4b 5.8b 56.8a

gelatin 0.7% 92.7 57.4a 2.5b 76.5ab 84.3 51.0 5.0a 35.1ab 12.4ab 31.6ab

gelatin 1.4% 90.8 54.7ab 1.7b 73.9bc 84.7 51.2 2.4b 51.2a 21.0a 26.0b

gelatin 2.1% 91.9 51.2b 0.8b 78.9a 86.4 53.0 1.6b  42.9ab 14.3ab 15.2b

Androhep 90.0  54.9 2.7 74.5 85.6 53.2 4.6 32.3 11.3 35.9

Butsehwiller 92.4 58.4 2.2 75.4 85.8 52.9 3.3 48.7 18.2 28.8

Reading 92.6  55.0 2.0 76.5 82.2 51.5 3.9 31.9 10.6 32.5

extender x %gelatin ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

CV (%) 3.3 9.5 11.5 6.9 6.1 17.3 10.6 6.1 17.3 46.6

Abbreviations: Motile = % total motile sperm; Prog = % progressive motile sperm; Static =  % static sperm; 
Norm = % Normal acrosome; ns = non significantly (P>0.05); CV= coefficient of variation. 
a-cMeans within column with no common superscript differ significantly (P<0.05).  
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กระต่ายพบวา่ใหผ้ลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือท่ีเกบ็รักษาเช่นกนั [4,5] นอกจากน้ียงัมีการศึกษา การเสริม  

เจละติน    ในน�้ายาเจือจางของน�้าเช้ือแกะท่ีระดบั  1.5  กรัม  (w/v)  พบวา่การเกบ็รักษาน�้าเช้ือในรูป

แบบวุน้ใหผ้ลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือและร้อยละของการปฎิสนธิ   ต่างจากการเกบ็รักษาน�้าเช้ือในรูปแบบ

เหลว  (P<0.05) [7]  สอดคลอ้งกบัการศึกษาในน�้าเช้ือแพะในรูปแบบวุน้  พบวา่ใหผ้ลดีต่อคุณภาพ

อสุจิกวา่การเกบ็รักษาน�้าเช้ือในรูปแบบเหลวอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ  (P<0.05) [6] ส่วนการศึกษา

ในสุกรนั้นยงัไม่พบรายงานมาก่อนและจากขอ้มูลการศึกษาการเก็บรักษาน�้ าเช้ือในรูปแบบวุน้ใน

กระต่าย แพะ และในแกะจากท่ีกล่าวขา้งตน้  ลว้นแต่มีผลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาในคร้ังน้ี  

 การท่ีคุณภาพน�้าเช้ือในกลุ่มท่ีเกบ็รักษาน�้ าเช้ือในรูปแบบวุน้ใหผ้ลดีกวา่ในกลุ่มท่ีเกบ็รักษา

น�้ าเช้ือในรูปแบบของเหลว  นั้นอาจเน่ืองมาจากการเก็บรักษาน�้ าเช้ือในรูปแบบวุน้ขณะเก็บรักษา  

ความเป็นวุน้อาจขดัขวางการเคล่ือนท่ีของอสุจิและอสุจิเคล่ือนท่ีไดย้ากล�าบาก  เม่ือการเคล่ือนท่ีลด

ลงจึงท�าใหมี้อตัราการ   เมตาบอลิซึมลดต�่าลงดว้ยเช่นกนั [5] โดยอสุจิท่ีเกิดขบวนการเมตาบอลิซ่ึม

สูงในระหวา่งการเกบ็รักษาเป็นสาเหตุใหอ้สุจิมีอายสุั้นลง  ต่างจากการเกบ็รักษาในรูปแบบเหลวซ่ึง

อสุจิสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ [9]  ท�าใหอ้สุจิเสียพลงังานจากการเคล่ือนท่ีและอาจเป็นเหตุท�าให้

คุณภาพน�้าเช้ือในรูปแบบเหลวดอ้ยกวา่การเกบ็ในรูปแบบวุน้  

 ส่วนในการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ผลการศึกษาของสูตรน�้ายาทั้ง 3 สูตร คือ Androhep, Butse-
hwiller และ Reading  โดยภาพรวมแลว้มีผลดีต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกรท่ีเกบ็รักษาใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากน�้ ายาเจือจางทั้ง 3 สูตร มีความใกลเ้คียงกนัในเร่ืองของความดนัของสารละลายและองค์

ประกอบชองสูตรน�้ายา โดยสูตรน�้ายาเจือจาง Androhep มีค่าเท่ากบั  309  mOsm  และ Reading  มี

ค่าเท่ากบั  300  mOsm [2]  Butschwiller มีค่าเท่ากบั 284 [10] ปกติแลว้อสุจิของสุกรนั้นจะมีค่า  os-

motic  pressure  ของเหลวในร่างกายอยูท่ี่  290-300 mOsm และอสุจิอาจสามารถทนค่า  osmotic  

pressures  อยูไ่ดใ้นช่วงระหวา่ง 240-380 mOsm ค่า  osmotic pressure ต�่ากวา่  200  mOsm  จะมีผล

ท�าใหก้ารเคล่ือนท่ีลดต�่าลง [11,12] ทั้งน้ีน�้ายาเจือจางท่ีใชท้างการคา้จะมีคา่  osmotic pressure  ประมาณ  

300 mOsm  ซ่ึงจะมีค่าความดนัของสารละลายเป็น  isotonic  หรือมีค่าความดนัของสารละลายท่ีเป็น  

hypertonic แบบอ่อน ๆ  [2] ส่วนในการศึกษาน้ีน�้ายาเจือจางมีค่าความดนัของสารละลาย  และองค์

ประกอบทางเคมีท่ีมีความเหมาะสมตอ่อสุจิท่ีคลา้ยคลึงกนั  จึงเป็นเหตุท�าใหคุ้ณภาพน�้าเช้ือในการการ

รักษาดว้ยน�้ายาทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกนัต่อคุณภาพน�้าเช้ือสุกรท่ีเกบ็รักษาของการศึกษาน้ี  

 เม่ือท�าการเกบ็รักษาน�้าเช้ือสุกรท่ีอุณหภมิู 17 ° C  ในวนัท่ี 2  พบวา่ในกลุ่มท่ีเกบ็รักษาในรูป

แบบวุน้ทุกระดบั  เจละติน  มีร้อยละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ีต�่ากวา่การเกบ็รักษาน�้าเช้ือในรูปแบบเหลว 

(P<0.05)  ส่วนการเกบ็รักษาน�้าเช้ือในวนัท่ี 5 และวนัท่ี 12 พบวา่การเสริม  เจละติน  ท่ีระดบั  1.4%  

และ 2.1% มีผลต่อร้อยละของอสุจิท่ีไม่เคล่ือนท่ีลดลงต่างจากกลุ่มท่ีเกบ็รักษาในรูปแบบเหลว  แต่ไม่
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ต่างจากกลุ่มท่ีเสริม  เจละติน  ท่ีระดบั  0.7% (P<0.05)  ส่วนน�้ายาเจือจางทั้ง 3 สูตรคือ  Butsehwiller, 

Androhep  และ Reading  เม่ือท�าการเกบ็รักษาน�้าเช้ือใหคุ้ณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั
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