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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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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลน�้ำเชื้อสุ กรที่เก็บรักษาในรู ปแบบวุน้ ที่อุณหภูมิ 17 °C จากการเสริ ม
เจละติน (gelatin) 4 ระดับ (0%, 0.7%, 1.4% และ2.1%) และผลจากน�้ำยาเจือจางแบบ long-term 3
สู ตร (Androhep, Butschwiller และReading)
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ตรวจคุณภาพน�้ำเชื้อในวันที่ 2, 5 และ12 ของการเก็บรักษา ประเมินลักษณะ
การเคลื่อนที่ดว้ ยเครื่ อง Computer-Assisted Sperm Analysis (CASA) และตรวจดูความผิดปกติของ
อะโครโซมโดยการย้อมสี Giemsa
ผลการศึกษา ในวันที่ 2 พบว่าระดับการเสริ ม เจละติน มีผลลดร้อยละของอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ (%
static cell) โดยพบว่ากลุ่มควบคุมมีร้อยละของอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่สูงกว่ากลุ่มที่เสริ ม เจละติน ทั้ง 3
ระดับ (P<0.05) ส�ำหรับการใช้น้ ำ� ยาเจือจางทั้ง 3 สู ตรไม่มีความแตกต่างกัน ในวันที่ 5 พบว่าร้อย
ละของอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ ในกลุ่มที่เสริ ม เจละติน ระดับ 2.1% และ 1.4% มีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่เสริ ม
เจละติน ที่ระดับ 0.7% และ 0% (P<0.05) ส่ วนผลต่อร้อยละของอะโครโซมปกติน้ นั พบว่าการ
เสริ ม เจละติน ที่ระดับ 2.1% มีผลดีต่ออสุ จิมากที่สุด ต่างจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มการเสริ ม เจละติน
ในระดับ 1.4% (P<0.05) ส�ำหรับผลของน�้ำยาเจือจางต่อร้อยละของอะโครโซมปกติของอสุ จิไม่มี
ความแตกต่างกันทั้งสามสูตรน�้ำยา และคุณภาพน�้ำเชื้อในวันที่ 12 วัน พบว่ากลุ่มที่เสริ ม เจละติน
ทุกระดับให้ผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) ส่ วนผลของน�้ำยาต่อคุณภาพน�้ำเชื้อ
นั้นไม่พบความแตกต่างกัน
ข้ อสรุป การศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่าการเสริ ม เจละติน ลงในน�้ำยาเจือจาง มีผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กร
อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาถึงผลของ เจละติน ต่ออัตราการผสมติดในโอกาสต่อไป
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บทนำ�
สุ กรเป็ นแหล่งโปรตีนที่สำ� คัญของโลก ซึ่ งในปั จจุบนั ความนิยมของการบริ โภคเนื้ อสุ กรมี
อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้สุกรมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั
การผสมเทียมในสุ กรนั้นเป็ นเทคโนโลยีทางการสื บพันธุท์ ี่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ โดยการผลิตสุ กร
เพือ่ การค้านั้นใช้วธิ ีผสมเทียมแทบทั้งสิ้ น เนื่องจากสามารถกระจายพันธุกรรมสัตว์ที่ตอ้ งการได้โดย
สะดวกและรวดเร็ ว โดยยังประโยชน์ท้ งั ในด้านการปรับปรุ งพันธุ์ การประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงดู
พ่อพันธุ์ การควบคุมโรคติดต่อทางระบบสื บพันธุ์ การจัดคู่ผสมพันธุ์ของสุ กรที่อยูห่ ่ างไกลกันได้
และยังช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บจากการผสมในแบบธรรมชาติ ที่อาจเกิดปัญหาจากคู่ผสมที่มีขนาด
ตัวต่างกันจากการผสมจริ ง และในต่างประเทศพบว่าการผสมเทียมได้มีการใช้อย่างแพร่ หลายตั้งแต่
ปี 1980 เนื่องจากมีรูปแบบของการใช้ที่มีมาตรฐานและให้ผลดี [1] ปั จจุบนั มีการใช้การผสมเทียม
ของสุ กรมีการใช้แพร่ หลายทัว่ โลก ส�ำหรับน�้ำยาเจือจางที่ใช้กม็ ีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ในประเทศแถบยุโรปมีการใช้การผสมเทียมเป็ นส่ วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับใน
แถบสหรัฐอเมริ กานั้นยังคงมีการใช้ผสมเทียมเพียงประมาณร้อยละ 50 [2] การผสมเทียมโดยส่ วน
ใหญ่แล้วนิ ยมเก็บรักษาน�้ำเชื้อสุ กรในรู ปแบบเหลวท�ำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 °C และใช้
ผสมเทียมภายใน 1-5 วัน [1] โดยจะเห็นได้วา่ ยังมีขอ้ จ�ำกัดในเรื่ องของความยืดหยุน่ ในการใช้งานที่
สั้นอยู่ และหากมีวิธีการปรับปรุ งการเก็บรักษาน�้ำเชื้ อให้คงคุณภาพดีได้ยาวนานกว่าเดิม จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการผลิตเพือ่ น�ำไปใช้งานและการปรับปรุ งพันธุ์สุกร ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตมี
แนวโน้ม ความต้องการซื้ อขายน�้ำเชื้อเพื่อน�ำมาผสมเทียมที่เพิ่มสู งขึ้น หากมีการเก็บรักษาน�้ำเชื้อได้
นานขึ้นก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงพาณิ ชย์ และมีความยืดหยุน่ เพิ่มสู งขึ้นในการผสมเทียม
ส�ำหรับการน�ำไปใช้ในฟาร์มสุ กร
การเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบวุน้ (solid semen) คือ การน�ำน�้ำเชื้อมาเจือจางกับน�้ำยาเจือจาง
ที่มีการเสริ มสารที่มีคุณสมบัติก่อให้เกิดวุน้ เช่น เจละติน โดยหากเก็บน�้ำยาเจือจางที่อุณหภูมิหอ้ งน�้ำ
ยาที่เสริ มสารก่อเกิดวุน้ ยังคงมีสภาพเป็ นของเหลว แต่หากน�ำไปเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ� กว่า 20
° C จะท�ำให้กลายสภาพเป็ นวุน้ ซึ่ง เจละติน มีคุณสมบัติเป็ น collagen hydrolyzate โดยจะมีขนาด
ของโมเลกุลใหญ่ที่ไม่สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผวิ เซลล์อสุ จิได้ ท�ำให้ผวิ เซลล์อสุ จิไม่เกิดความเสี ยหาย
และไม่มีความแตกต่างในเรื่ องของ osmolarity และการเกิด plasmolysis [3] จึงเป็ นเหตุผลที่ทำ� ให้
เลือกใช้สาร เจละติน ในการศึกษานี้ โดยมีการศึกษาน�้ำเชื้อที่เก็บรักษาในรู ปแบบวุน้ ที่เสริ ม เจละติน
ในกระต่าย [4,5] แพะ [6] และแกะ [7] พบว่าให้ผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อต่างจากกลุ่มที่เก็บรักษาในรู ป
แบบเหลวทั้งสิ้ น ส่ วนในสุ กรยังไม่มีรายงาน จึงเป็ นวิธีการใหม่ที่น่าสนใจในการน�ำมาใช้เก็บรักษา
น�้ำเชื้อของสุ กร ซึ่งอาจเป็ นแนวทางที่สามารถปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการเก็บรักษาน�้ำเชื้อให้คง
คุณภาพดีได้ยาวนานขึ้น เป็ นประโยชน์ในการน�ำไปใช้สำ� หรับการผสมเทียมสุ กรในอนาคตต่อไป
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สั ตว์ ทดลอง
สุ ก รพ่ อ พัน ธุ์ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี้ เป็ นสุ ก รในหมวดสุ ก รภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้พอ่ สุ กรจ�ำนวน 4 ตัว เป็ นพันธุ์ Large White 2 ตัว และ
พันธุ์ Landrace จ�ำนวน 2 ตัว อายุประมาณ 1-2 ปี ด�ำเนินการศึกษาในช่วงเดือน มิถุนายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2553
การรี ดเก็บน�ำ้ เชื อ้
ด�ำเนินการรี ดน�้ำเชื้อด้วยเทคนิค gloved-hand technique โดยใช้มือบีบรัดล็อกเกลียวปลาย
ลึงค์ ใช้กระติกทึบแสงซึ่งมีถุงพลาสติกอยูด่ า้ นในรองเก็บน�้ำเชื้อ ใช้ผา้ ก๊อตปิ ดทับด้านบนเพื่อกรอง
เม็ดสาคูของน�้ำเชื้อออก รี ดเก็บน�้ำเชื้อในส่ วนที่สองซึ่ งมีลกั ษณะสี ขาวขุ่นซึ่ งจะมีความเข้มข้นของ
อสุ จิที่สูง ส่ วนน�้ำเชื้อส่ วนแรกและส่ วนที่สาม(ส่ วนท้าย) เป็ นส่ วนที่มีตวั อสุ จิในปริ มาณน้อย ไม่นำ�
มาใช้ในการศึกษา น�ำน�้ำเชื้อมาท�ำการเจือจางด้วยน�้ำยาเจือจางบนห้องปฏิบตั ิการภายใน 30 นาที โดย
น�้ำยาเจือจางน�้ำเชื้อจะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของน�้ำเชื้อหรื ออุณภูมิร่างกายของตัวสัตว์
การเตรี ยมน�ำ้ ยาเจื อจาง
ใช้น้ ำ� ยาเจือจางใช้สูตร Androhep, Butsehwiller และ Reading โดยมีการเตรี ยมน�้ำยาเจือ
จางตามองค์ประกอบของสูตร (Table 1) โดยใช้น้ ำ� ที่กลัน่ 3 ครั้งเตรี ยมน�้ำยาเจือจาง ท�ำการเสริ ม
เจละติน ลงในน�้ำยาเจือจางที่อุณหภูมิ 37 °C โดยอุ่นใน water bath จน เจละติน ที่เสริ มลงไปละลาย
เป็ นเนื้อเดียวกัน แบ่งเสริ ม เจละติน ลงไปทั้งสิ้ น 4 ระดับ คือ 0%, 0.7%, 1.4% และ 2.1 % (w/v) บรรจุ
ในหลอดขนาด 50 มิลลิลิตร ปิ ดผนึกฝาหลอดและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 17 °C เมื่อใช้งานน�ำมาเจือ
จางมาอุ่นที่อุณหภูมิ 37 °C จนกลายสภาพเป็ นของเหลวอีกครั้ง แล้วค่อยน�ำไปใช้เจือจางน�้ำเชื้อ
การประเมินคุณภาพอสุจิ
ประเมินความสามารถในเคลื่อนที่ของอสุ จิที่เก็บรักษาด้วยเครื่ อง CASA (computer-assisted sperm analysis) ด้วยเครื่ องของ GTM-IVOS รุ่ น 12.3 D Hammilton- Thorne Bioscience, MA, USA
ท�ำการตรวจอะโครโซม ด้วยการย้อมสี giemsa จากนั้นท�ำการนับจ�ำนวนอสุ จิที่มีอะโครโซม
รู ปร่ างปกติ (Normal Apical Ridge; NAR ) ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำ� ลังขยาย 1000 เท่า [8]
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ส�ำหรับคุณภาพน�้ำเชื้อวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA)
และเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละปั จจัยการทดลองด้วยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test การประเมินคุณภาพน�้ำเชื้อตามแผนการทดลอง (3X4 factorial in CRD) ท�ำการ
ศึกษาคุณภาพน�้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร 4 ซ�้ำต่อตัว/กลุ่มทดลอง และท�ำการทดสอบความแปรปรวน ด้วย
โปรแกรม SAS version 6.12 (SAS Inc., Cary, NC)
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Table 1. Composition of Extenders Used Commercially for Liquid Storage of Boar Semen
Ingredient
D-Glucose
Tri-sodium citrate
Soduim carbonate
EDTA
TRIS
HEPES
Citric acid
Potassium chloriride
Cysteine
Trehalose
BSA
Polyvinyl alcohol(Type II)
Source: Gadea [2]

Formula (g / 1000 ml distilled water)
Androhep
Butsehwiller
Reading
26
35.0
11.0
8.0
6.9
11.65
1.2
1.0
1.75
2.4
2.25
2.35
5.65
5.50
9.0
3.15
4.10
0.75
0.05
0.07
1.0
2.5
3
1.0

ผลการศึกษา
ผลของการเสริ มระดับ เจละติน ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กร เมื่อเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 2 วัน
พบว่าร้อยละของการเคลื่อนที่ของอสุ จิในกลุ่มการเสริ ม เจละติน ที่แตกต่างกัน 4 ระดับไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่ วนร้อยละของอสุ จิเคลื่อนที่แบบตรงไปข้างหน้า (progressive cell) พบว่าการเสริ ม เจ
ละติน ที่ระดับ 2.1% ให้ค่าการเคลื่อนที่แบบตรงไปข้างต�่ำกว่ากลุ่มที่เสริ ม เจละติน ในกลุ่มอื่น
และกลุ่มควบคุม (P<0.05) ส�ำหรับร้อยละของเซลล์อสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ (static cell) พบว่าในกลุ่ม
ควบคุมให้ค่าอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่สูงกว่ากลุ่มที่ทำ� การเสริ ม เจละติน ทั้ง 3 ระดับ (P<0.05) ส่ วนผล
ของสู ตรน�้ำยาเจือจางทั้ง 3 ไม่มีความแตกต่างกันต่อคุณภาพน�้ำเชื้อ (Table 2 )
ผลของการเสริ ม เจละติน ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กรที่เก็บรักษานาน 5 วัน พบว่าร้อยละของ
การเคลื่อนที่ของอสุ จิ, ร้อยละของอสุ จิเคลื่อนที่แบบตรงไปข้างหน้า(progressive cell) และร้อยละ
ของเซลล์อสุจิที่ไม่เคลื่อนที่ (static cell) ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนร้อยละของเซลล์อสุจิที่ไม่เคลื่อนที่
(static cell) ในกลุ่มที่เสริ ม เจละติน 2.1% และ 1.4% มีค่าน้อยที่สุดต่างจากกลุ่มที่เสริ ม เจละติน
0.7% และกลุ่มควบคุม (P<0.05) ผลของการเสริ ม เจละติน ที่ระดับ 2.1% มีผลดีต่อร้อยละของอะ
โครโซมปกติมากที่สุดรองลงมา คือ กลุ่มที่เสริ ม เจละติน ระดับ 0.7%, 1.4% และ 0% ตามล�ำดับ
(P<0.05) ส่ วนผลของสูตรน�้ำยาเจือจางทั้ง 3 ไม่มีความแตกต่างกันต่อคุณภาพน�้ำเชื้อ

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

169

ผลของการเสริ มระดับ เจละติน ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กรที่เก็บรักษานาน 12 วัน พบว่าร้อย
ละของการเคลื่อนที่และร้อยละของอสุ จิที่เคลื่อนที่แบบตรงไปข้างหน้ากลุ่มที่เสริ ม เจละติน 1.4%
ให้ผลดีกว่าต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ไม่ต่างจากการเสริ ม เจละติน ที่ระดับ 0.7% และ 2.1% (P<0.05)
พบว่ากลุ่มที่เสริ ม เจละติน 1.4% และ 2.1% มีค่าร้อยละของอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่นอ้ ยที่สุดต่างจากกลุ่ม
ควบคุม (P<0.05) แต่ไม่ต่างจากการเสริ ม เจละติน ที่ระดับ 0.7% ส่ วนผลของสู ตรน�้ำยาที่แตกต่าง
กัน 3 สูตร ต่อร้อยละของการเคลื่อนที่ ต่อร้อยละของอสุ จิที่เคลื่อนที่แบบตรงไปข้างหน้า และต่อร้อย
ละของอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ ไม่มีความแตกต่างกัน (Table 2)
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-c
Means within column with no common superscript differ significantly (P<0.05).

วิจารณ์
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเสริ ม เจละติน ดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กรที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
17 °C ซึ่ งเห็นได้จากคุณภาพน�้ำเชื้อในวันที่ 2, 5, และ 12 ของการเก็บรักษาพบว่าร้อยละของอสุ จิที่
ไม่เคลื่อนที่ของการเสริ ม เจละติน ในทุกระดับ ( 0.7%, 1.4% และ 2.1%) มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
(0%) แสดงให้เห็นถึงการเสริ ม เจละติน มีผลดีต่อการเก็บรักษาน�้ำเชื้อสุ กร ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ศึกษาการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบวุน้ ในสัตว์ชนิดอื่น โดยมีรายงานว่าการเสริ ม เจละติน ในน�้ำเชื้อ
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กระต่ายพบว่าให้ผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อที่เก็บรักษาเช่นกัน [4,5] นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา การเสริ ม
เจละติน ในน�้ำยาเจือจางของน�้ำเชื้อแกะที่ระดับ 1.5 กรัม (w/v) พบว่าการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ป
แบบวุน้ ให้ผลดีตอ่ คุณภาพน�้ำเชื้อและร้อยละของการปฎิสนธิ ต่างจากการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบ
เหลว (P<0.05) [7] สอดคล้องกับการศึกษาในน�้ำเชื้อแพะในรู ปแบบวุน้ พบว่าให้ผลดีต่อคุณภาพ
อสุ จิกว่าการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบเหลวอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) [6] ส่ วนการศึกษา
ในสุ กรนั้นยังไม่พบรายงานมาก่อนและจากข้อมูลการศึกษาการเก็บรักษาน�้ำเชื้ อในรู ปแบบวุน้ ใน
กระต่าย แพะ และในแกะจากที่กล่าวข้างต้น ล้วนแต่มีผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อซึ่ งสอดคล้องกับการ
ศึกษาในครั้งนี้
การที่คุณภาพน�้ำเชื้อในกลุ่มที่เก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบวุน้ ให้ผลดีกว่าในกลุ่มที่เก็บรักษา
น�้ำเชื้อในรู ปแบบของเหลว นั้นอาจเนื่ องมาจากการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบวุน้ ขณะเก็บรักษา
ความเป็ นวุน้ อาจขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุ จิและอสุ จิเคลื่อนที่ได้ยากล�ำบาก เมื่อการเคลื่อนที่ลด
ลงจึงท�ำให้มีอตั ราการ เมตาบอลิซึมลดต�่ำลงด้วยเช่นกัน [5] โดยอสุ จิที่เกิดขบวนการเมตาบอลิซ่ ึ ม
สู งในระหว่างการเก็บรักษาเป็ นสาเหตุให้อสุ จิมีอายุส้ นั ลง ต่างจากการเก็บรักษาในรู ปแบบเหลวซึ่ ง
อสุจิสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ [9] ท�ำให้อสุจิเสี ยพลังงานจากการเคลื่อนที่และอาจเป็ นเหตุทำ� ให้
คุณภาพน�้ำเชื้อในรู ปแบบเหลวด้อยกว่าการเก็บในรู ปแบบวุน้
ส่ วนในการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผลการศึกษาของสู ตรน�้ำยาทั้ง 3 สู ตร คือ Androhep, Butsehwiller และ Reading โดยภาพรวมแล้วมีผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กรที่เก็บรักษาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่ องจากน�้ำยาเจือจางทั้ง 3 สู ตร มีความใกล้เคียงกันในเรื่ องของความดันของสารละลายและองค์
ประกอบชองสู ตรน�้ำยา โดยสูตรน�้ำยาเจือจาง Androhep มีค่าเท่ากับ 309 mOsm และ Reading มี
ค่าเท่ากับ 300 mOsm [2] Butschwiller มีค่าเท่ากับ 284 [10] ปกติแล้วอสุ จิของสุ กรนั้นจะมีค่า osmotic pressure ของเหลวในร่ างกายอยูท่ ี่ 290-300 mOsm และอสุ จิอาจสามารถทนค่า osmotic
pressures อยูไ่ ด้ในช่วงระหว่าง 240-380 mOsm ค่า osmotic pressure ต�่ำกว่า 200 mOsm จะมีผล
ท�ำให้การเคลื่อนที่ลดต�่ำลง [11,12] ทั้งนี้น้ ำ� ยาเจือจางที่ใช้ทางการค้าจะมีคา่ osmotic pressure ประมาณ
300 mOsm ซึ่ งจะมีค่าความดันของสารละลายเป็ น isotonic หรื อมีค่าความดันของสารละลายที่เป็ น
hypertonic แบบอ่อน ๆ [2] ส่ วนในการศึกษานี้น้ ำ� ยาเจือจางมีค่าความดันของสารละลาย และองค์
ประกอบทางเคมีที่มีความเหมาะสมต่ออสุจิที่คล้ายคลึงกัน จึงเป็ นเหตุทำ� ให้คุณภาพน�้ำเชื้อในการการ
รักษาด้วยน�้ำยาทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันต่อคุณภาพน�้ำเชื้อสุ กรที่เก็บรักษาของการศึกษานี้
เมื่อท�ำการเก็บรักษาน�้ำเชื้อสุ กรที่อุณหภูมิ 17 ° C ในวันที่ 2 พบว่าในกลุ่มที่เก็บรักษาในรู ป
แบบวุน้ ทุกระดับ เจละติน มีร้อยละของอสุจิที่ไม่เคลื่อนที่ต่ำ� กว่าการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในรู ปแบบเหลว
(P<0.05) ส่ วนการเก็บรักษาน�้ำเชื้อในวันที่ 5 และวันที่ 12 พบว่าการเสริ ม เจละติน ที่ระดับ 1.4%
และ 2.1% มีผลต่อร้อยละของอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ลดลงต่างจากกลุ่มที่เก็บรักษาในรู ปแบบเหลว แต่ไม่
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ต่างจากกลุ่มที่เสริ ม เจละติน ที่ระดับ 0.7% (P<0.05) ส่ วนน�้ำยาเจือจางทั้ง 3 สู ตรคือ Butsehwiller,
Androhep และ Reading เมื่อท�ำการเก็บรักษาน�้ำเชื้อให้คุณภาพที่ใกล้เคียงกัน
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