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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 concentration of 20 x 106 sperm/ml and was placed at 4 cm above nitrogen vapor for 15 min before immersed 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 extender without any deleterious effect on the post-thawed sperm quality compared to a conventional
egg yolk tris extender.
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การแช่ แข็งน�ำ้ เชื้อพ่อโคโดยใช้ สารละลายส� ำหรับเจือจางน�ำ้ เชื้อทีม่ ี
ไข่ แดงเป็ นส่ วนประกอบเปรียบเทียบกับสารละลายน�ำ้ เชื้อทีใ่ ช้ สาร
สกัดจากถัว่ เหลือง
กอบแก้ว บ�ำรุ งไทย1, ปวีรนุช บานไม่รู้โรย1, ศิรินนั ท์ พิสมัย1,
จินดา สิ งห์ลอ2, เผด็จ ธรรมรักษ์2*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ เปรี ยบเทียบการแช่แข็งน�้ำเชื้อพ่อโคโดยใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีไข่
แดงเป็ นส่ วนประกอบกับสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่ใช้สารสกัดจากถัว่ เหลือง
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บน�้ำเชื้อจ�ำนวน 51 ตัวอย่าง จากพ่อโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี เชี่ยน จ�ำนวน
5 ตัว แบ่งน�้ำเชื้อออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง โดยที่น้ ำ� เชื้อในกลุ่มควบคุม
ใช้สารละลายส�ำหรั บเจื อจางน�้ำเชื้ อที่ มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ และน�้ำเชื้ อในกลุ่มทดลองใช้
สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่ใช้สารสกัดจากถัว่ เหลือง น�้ำเชื้อพ่อโคถูกรี ดเก็บด้วยช่องคลอด
เทียมเก็บน�้ำเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 4 ºC นาน 4 ชัว่ โมง หลังจากนั้น บรรจุน้ ำ� เชื้อในหลอดฟางขนาด 0.25
มิลลิลิตร โดยมีความเข้มข้นของอสุ จิ 20 x 106 ตัวต่อมิลลิลิตร และแช่แข็งน�้ำเชื้อโดยวางหลอดฟาง
ให้สูงจากไนโตรเจนเหลว 4 เซนติเมตร นาน 15 นาที จากนั้นจุ่มน�้ำเชื้อลงในไนโตรเจนเหลว (-196
ºC) ท�ำละลายน�้ำเชื้อแช่แข็งที่อุณหภูมิ 37 ºC นาน 30 วินาที ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเชื้อหลังการ
ละลาย โดยตรวจการเคลื่อนไหวเฉพาะตัว ความเข้มข้นของน�้ำเชื้อ การมีชีวติ ของอสุ จิ ความสมบูรณ์
ของไมโตคอนเดรี ย ความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ การมีชีวติ ของอสุ จิตรวจโดยวิธีการย้อมสี อีโอซิ น-นิ
โกรซิน ความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอตรวจโดยย้อมสี อะคริ ดีนออเรนจ์ และความสมบูรณ์ของไมโตคอน
เดรี ยตรวจโดยวิธีการย้อมสี เจซีวนั
ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่าน�้ำเชื้อพ่อโคที่ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่ใช้สารสกัดจาก
ถัว่ เหลืองมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวเฉพาะตัวสู งกว่า (66.5% และ 55.4%, P=0.083) และมีความ
สมบูรณ์ของดีเอ็นเอสูงกว่า (89.4% และ 86.6%, P=0.107) และมีความเสี ยหายของไมโตคอนเดรี ยที่
น้อยกว่า (11.7% และ 24.3%, P=0.001) อย่างไรก็ตามไม่พบว่าการมีชีวติ ของอสุ จิระหว่างน�้ำเชื้อที่ใช้
สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (59.9%
และ 58.1%, P=0.754)
ข้ อสรุป การแช่แข็งน�้ำเชื้อพ่อโคสามารถใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่สกัดจากถัว่ เหลืองได้
โดยไม่มีอนั ตรายต่อคุณภาพของอสุ จิหลังการท�ำละลายเมื่อเปรี ยบเทียบกับสู ตรเดิมที่ใช้ไข่แดงเป็ น
ส่ วนประกอบ
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บทนำ�
ปั จจุบนั การผสมพันธุ์โคในเชิงอุตสาหกรรมทัว่ โลกใช้การผสมเทียมด้วยน�้ำเชื้อแช่แข็งกัน
อย่างแพร่ หลาย การผสมเทียมเปิ ดโอกาสให้เกิดการคัดเลือกพันธุ์และการพัฒนาผลผลิตให้มีอตั รา
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว การเก็บรักษาอสุ จิแช่แข็งมีความส�ำคัญในการผสมพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์
สัตว์ [1] การค้นพบคุณสมบัติในการป้ องกันความเย็นของกลีเซอรอลเมื่อ ค.ศ. 1949 น�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จในการแช่แข็งอสุจิ ซึ่งมีการพัฒนาจากการแช่แข็งแบบเป็ นเพลเล็ท (pellet) และแอมพูล (ampule)
มาเป็ นเก็บในหลอดฟางขนาดเล็ก (mini straw) [2] มานานกว่า 30 ปี แล้ว นับจากนั้นมาน�้ำเชื้อโคแช่
เเข็งถูกน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้ออย่างกว้างขวาง ในการผลิตน�้ำเชื้อโคแช่แข็ง มีการ
ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อ (extender) เพือ่ ช่วยให้อสุ จิรอดจากการแช่แข็ง สารละลายส�ำหรับ
เจือจางน�้ำเชื้อโคมีหลายชนิด ส่ วนใหญ่ผลิตจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ชนิดไข่แดงทริ ส (egg yolk
tris) ไข่แดงซิ เตรท (egg yolk citrate) และ ชนิดน�้ำนมพร่ องไขมัน [3]
อสุ จิส่วนใหญ่จะสู ญเสี ยความแข็งแรงและหน้าที่ไปเมื่อผ่านกระบวนการแช่แข็ง การใช้
สารละลายส�ำ หรั บ เจื อจางน�้ำเชื้ อที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยปกป้ องของส่ ว นต่ า งๆ ของเซลล์ร ะหว่า ง
กระบวนการแช่เย็น แช่แข็ง และการท�ำละลาย [4] แม้วา่ จะมีการศึกษาถึงสารป้ องกันความเย็นจ�ำนวน
มาก เช่น ไดเมทธิลซัลฟ็ อกซ์ไซด์ (Dimethyl sulfoxide, DMSO) [5] และ โพรเพนไดออล (Propanediol) [6] แต่กลีเซอรอลยังคงเป็ นสารเคมีหลักที่ในการแช่แข็งอสุ จิในโค ส่ วนประกอบหลักของสาร
เจือจางในการแช่แข็งอสุจิ คือ สารไอออนิกและไม่ใช่ไอออนิกเพือ่ รักษาระดับออสโมลาริ ต้ ี และท�ำให้
ความสามารถในการเป็ นสารควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นแหล่งของไลโปโปรตีน หรื อวัตถุที่มีน้ ำ�
หนักโมเลกุลสู งเพื่อป้ องกันการช็อคจากความเย็น เช่น ไข่แดง นม เลคตินจากถัว่ เหลือง ซึ่ งมีกลูโคส
หรื อฟรุ กโตสเป็ นแหล่งพลังงาน [1]
โดยทัว่ ไปไข่แดงเป็ นองค์ประกอบหลักในการป้ องกันอสุ จิจากความเย็น และมีผลเสริ มกัน
ระหว่างกลีเซอรอลกับไข่แดงในการท�ำให้การรอดชีวติ ของเซลล์อสุ จิสูงที่สุดหลังการท�ำละลาย [7]
มีการศึกษาข้อเสี ยของไข่แดงและผลผลิตจากนม พบว่ามีความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรี ย และ
สารพิษจากแบคทีเรี ย ที่ทำ� ลายความสมบูรณ์ของอสุ จิหลังการแช่แข็ง [8, 9] นอกจากนี้ประเทศต่างๆ
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ทัว่ โลกยังวิตกเกี่ยวกับการขนส่ งผลิตภัณฑ์ที่มีนมหรื อไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบว่าอาจน�ำโรคแปลก
ถิ่นเข้ามา [10] ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อโรคหรื อไม่ได้มาจากสัตว์เข้ามาทดแทนจึงเป็ นสิ่ ง
ที่ตอ้ งการ โดยในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมามีการศึกษาการใช้สารสกัดจากถัว่ เหลืองมาใช้แทนไข่แดง
ในการท�ำเป็ นสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อ เพื่อลดความเสี่ ยงในการปนเปื้ อนที่มาจากผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ [11] อย่างไรก็ดีการใช้สารสกัดจากถัว่ เหลืองในการเป็ นสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อแช่
แข็งในโคยังไม่แพร่ หลายมากนักในประเทศไทย เนื่องจากยังขาดข้อมูลจากการวิจยั การศึกษาครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพน�้ำเชื้อโคระหว่างการใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มี
ไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบและสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่ใช้สารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่ วน
ประกอบ

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลอง
การศึกษาครั้งนี้ทำ� ในพ่อโคพันธุโ์ ฮสไตล์ฟรี เชี่ยน (Holstein Friesian) จ�ำนวน 5 ตัว อายุเฉลี่ย
3.3±2.3 ปี (พิสยั 1-6 ปี ) มีประวัติการให้น้ ำ� เชื้อปกติ พ่อโคถูกเลี้ยงในโรงพยาบาลปศุสตั ว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรื อนเป็ นโรงเรื อนแบบเปิ ด อยูใ่ นคอก
เดี่ยว ได้รับน�้ำเต็มที่ และได้รับอาหารวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น โดยพ่อโคถูกใช้ในการรี ดน�้ำเชื้อปกติ
ทุก 7-14 วัน
การรี ดน�้ำเชื้อ และการตรวจคุณภาพน�้ำเชื้อก่ อนแช่ แข็ง
ท�ำการรี ดน�้ำเชื้อโคตัวผูท้ ้ งั 5 ตัว ด้วยการใช้ช่องคลอดเทียม (artificial vagina) โดยมีโคตัว
ล่อ (teaser) เป็ นโคเพศเมีย ท�ำการรี ดน�้ำเชื้อแต่ละตัว ตัวละ 2 ครั้ง หลังจากท�ำการรี ดน�้ำเชื้อโคทั้ง 5
ตัว แล้วท�ำการประเมินคุณภาพน�้ำเชื้อเบื้องต้น ได้แก่ ปริ มาตร สี ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) การ
เคลื่อนไหวหมู่ (mass activity) การเคลื่อนไหวเฉพาะตัว (individual motility) ความเข้มข้นของน�้ำ
เชื้อ (semen concentration) การมีชีวติ ของอสุ จิ (sperm viability) และการตรวจกายสัณฐานวิทยาของ
อสุ จิ (sperm morphology)
การตรวจคุณภาพน�้ำเชื้อ
การเคลื่อนไหวหมู่ หยดน�้ำเชื้อ 5 ไมโครลิตร ลงบนแผ่นสไลด์อุ่นบนแผ่นให้ความร้อน 1-2
นาที จากนั้นน�ำสไลด์ตรวจดูการเคลื่อนไหวของอสุ จิภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) ก�ำลังขยาย 40 เท่า ให้คะแนนการเคลื่อนไหวหมู่เป็ นสเกลอันดับ (0-5) โดย คะแนน 0 หมาย
ถึงมีการเคลื่อนไหวหมู่นอ้ ยที่สุด และ คะแนน 5 หมายถึงมีการเคลื่อนไหวหมู่มากที่สุด
การเคลื่อนไหวเฉพาะตัว หยดน�้ำเชื้อ 1 ไมโครลิตร ลงบนแผ่นสไลด์ที่อุ่นบนแผ่นให้ความ
ร้อน แล้วปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ (cover glass) ที่อุ่นบนแผ่นให้ความร้อน ดูการเคลื่อนไหวของอสุ จิ
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รายตัวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) ก�ำลังขยาย 400 เท่า ให้เกณฑ์
การเคลื่อนไหวเป็ นเปอร์เซ็นต์ โดยท�ำการประเมินโดยผูต้ รวจคนเดียวกันตลอดการทดลอง
ความเข้ มข้ นของน�ำ้ เชื อ้ เจือจางน�้ำเชื้อ 200 เท่า ในสารละลายฟอร์มลั ซาไลน์ ใส่ ตวั อย่างลง
ในฮีโมซัยโตมิเตอร์ (hemocytometer) ปิ ดกระจกปิ ดสไลด์ นับจ�ำนวนอสุ จิในฮีโมซัยโตมิเตอร์ 5 ช่อง
ใหญ่ แล้วค�ำนวณ จ�ำนวนอสุจิในน�้ำเชื้อ 1 มิลลิลิตร โดยน�้ำเชื้อ 1 มิลลิลิตร มีจำ� นวนอสุจิเท่ากับ จ�ำนวน
อสุ จิที่นบั ได้จากฮีโมซัยโตมิเตอร์ ทั้ง 5 ช่อง คูณด้วย 107
การตรวจการมีชีวิตของอสุจิ ท�ำการย้อมสี อีโอซิน-นิโกรซิน (eosin-nigrosin) เพือ่ ตรวจการ
มีชีวติ ของอสุ จิ ใช้น้ ำ� เชื้อ 10 ไมโครลิตร หยดลงบนสไลด์ ตามด้วยอีโอซิ น 1 หยด และนิโกรซิ น 1
หยด ผสมให้เข้ากัน อุ่นสไลด์บนแผ่นให้ความร้อน นับจ�ำนวนอสุ จิ 200 ตัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ชนิดตัดแสงแล้วคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ โดยอสุ จิที่มีชีวติ จะไม่ติดสี ส่ วนตัวที่ตายแล้วจะติดสี [12]
การตรวจกายสัณฐานวิทยาของอสุจิ ตรวจความผิดปกติส่วนหัวของอสุ จิ (head abnormality) ใช้น้ ำ� เชื้อเจือจางด้วยนอร์มลั ซาไลน์ สเมียร์บนสไลด์ แล้วแช่สไลด์ลงในแอลกอฮอล์อิ่มตัว นาน
3-4 นาที ตามด้วยสารละลายคลอรามีน 0.5% นาน 1-2 นาที จากนั้นล้างสไลด์ดว้ ยน�้ำกลัน่ และจุ่มลง
ในแอลกอฮอล์ 96% ย้อมสไลด์ดว้ ยสี คาร์บอนฟุคซิ นอีโอซิ น (carbol-fuchsin-eosin) 6-8 นาที แล้ว
ล้างออกด้วยน�้ำเปล่า ปล่อยให้สไลด์แห้ง นับจ�ำนวนอสุ จิ 500 ตัวภายใต้กล้อง จุลทรรศน์แบบใช้แสง
ก�ำลังขยาย 1,000 เท่า [13] ตรวจส่ วนหางของอสุ จิ เจือจางกับฟอร์มลั ซาไลน์ นับจ�ำนวนอสุ จิ 200 ตัว
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสงก�ำลังขยาย 400 เท่า [14]
การตรวจวัดความสมบูรณ์ ของดีเอ็นเอ (DNA integrity) ท�ำการสเมียร์น้ ำ� เชื้อที่ผา่ นการละลาย
แล้ว 10 ไมโครลิตร ลงบนสไลด์ทิ้งให้แห้ง ใส่ สารละลายคาร์นอย (Carnoy’s solution) ซึ่ งเตรี ยมจาก
เมทานอล:กรดอะซิ ติกเย็น อัตราส่ วน 3:1 ทิ้งไว้ขา้ มคืนที่อุณหภูมิหอ้ ง น�ำสไลด์ออกแล้วปล่อยให้
แห้ง น�ำไปย้อมด้วยสี อะคริ ดีน ออเรนจ์ (Acridine orange) 1.0% นาน 5 นาที สารละลายสี อะคริ ดีน
ออเรนจ์ เตรี ยมโดยใช้หลอด 3 หลอด หลอดที่ 1 ใส่ ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) 0.335
กรัม เติมน�้ำกลัน่ ให้ได้ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร หลอดที่ 2 กรดซิ ตริ ก 0.84 กรัม เติมน�้ำกลัน่ ให้ได้ปริ มาตร
40 มิลลิลิตร และหลอดที่ 3 อะคริ ดีน ออเรนจ์ 100 มิลลิลิตร เติมน�้ำกลัน่ ให้ได้ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร
เขย่าแต่ละหลอดให้ละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน แล้วเททั้ง 3 หลอดรวมกัน แล้วล้างออกด้วยน�้ำกลัน่ ทิ้งไว้
ให้สไลด์แห้ง ประเมินความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนต์กำ� ลัง
ขยาย 100 เท่า นับจ�ำนวนอสุ จิ 200 ตัว ส่ วนหัวของอสุ จิที่มีดีเอ็นเอ สมบูรณ์หรื อปกติจะมีสีเขียว ใน
ขณะที่อสุ จิที่มีดีเอ็นเอถูกท�ำลายหรื อเสี ยสภาพไปจะมีเหลือง ส้ม หรื อแดง [15]
การตรวจวัดความสมบูรณ์ ของไมโตคอนเดรี ย (mitochondrial activity) ใช้น้ ำ� เชื้ อ 10
ไมโครลิตร ผสมกับสาร เจซี-วัน (JC-1) ปริ มาตร 1 ไมโครลิตร ความเข้มข้น 15 ไมโครโมล ในที่มืด
ที่อุณหภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา 30 นาที น�ำน�้ำเชื้อหยดลงบนสไลด์ปิดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ ประเมินการ
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ท�ำงานของ ไมโตคอนเดรี ยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนต์กำ� ลังขยาย 100 เท่า นับจ�ำนวน
อสุ จิ 200 ตัว อสุ จิที่มี เยือ่ หุม้ ไมโตคอนเดรี ยท�ำงานดีจะมีสีสม้ ในขณะที่อสุ จิที่มีเยือ่ หุม้ ไมโตคอนเด
รี ยถูกท�ำลายหรื อเสี ยสภาพไปจะมีเขียว [16]
การเตรี ยมสารละลายส�ำหรั บเจือจางน�้ำเชื้อ
น�ำทริ ส 3.785 กรัม กรดซิ ตริ ก 2.125 กรัม น�้ำตาลฟรุ กโตส 1.562 กรัม เติมน�้ำกลัน่ 115
มิลลิลิตร ให้ได้ปริ มาตรสารรวมทั้งหมด 156.25 มิลลิลิตร ละลายสารทั้งหมดให้เข้ากัน ปรับความ
เป็ นกรด-ด่าง ของสารละลายให้อยูใ่ นช่วง 6.5-6.7 โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดซิตริ ก สามารถ
เก็บสารละลายนี้ไว้ได้นาน 7 วัน ที่อุณหภูมิ 4 ºC ก่อนน�ำสารละลายมาใช้ ให้อุ่นสารละลายที่ 52 ºC
และเติมไข่แดง 31.25 มิลลิลิตร ผสมให้เป็ นเนื้อเดียวกันกับสารละลาย แล้วปล่อยให้สารละลายเย็น
ลงที่อุณหภูมิหอ้ ง จากนั้นเติม กลีเซอรอล 10 มิลลิลิตร เพนนิซิลิน (penicillin) 1,000 ไอยู/มิลลิลิตร
และ สเตรปโตไมซิน (streptomycin) 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ท�ำการค�ำนวณปริ มาตรสารละลายน�้ำเชื้อ
ที่เติมทั้งสารละลายส�ำหรับน�้ำเชื้อที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบและสารละลาย Cryobos® (Magapor
Co. Ltd., Zaragoza, Spain)
การแช่ แข็งน�้ำเชื้อ
น�ำน�้ำเชื้อจากแต่ละครั้งของโคแต่ละตัวแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเติมสารละลายส�ำหรับ
เจือจางน�้ำเชื้อที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ ส่ วนที่เหลือเติมสารละลาย Cryobos® โดยใส่ น้ ำ� เชื้อ 1
มิลลิลิตร ลงในขวดที่เตรี ยมไว้แล้ว เติมสารละลายน�้ำเชื้อลงไป จากนั้นน�ำไปเก็บที่ 4 ºC นาน 4 ชัว่ โมง
เมื่อครบ 4 ชัว่ โมง น�ำน�้ำเชื้อแต่ละขวดวัดการเคลื่อนไหวเฉพาะตัวของอสุ จิ หากน�้ำเชื้อขวดใดมีการ
เคลื่อนไหวน้อยกว่า 60 % จะไม่ทำ� การแช่แข็ง หากน�้ำเชื้อมีการเคลื่อนไหวของอสุ จิมากกว่า 60% จะ
ท�ำการแช่แข็ง โดยน�ำน�้ำเชื้อลงในหลอดฟางขนาด 0.25 มิลลิลิตร หลังจากนั้นวางหลอดฟางให้สูง
จากไนโตรเจนเหลว 4 เซนติเมตร นาน 15 นาที จากนั้นน�ำหลอดฟางแช่ลงในไนโตรเจนเหลว (-196
ºC) [17]
การท�ำละลายน�้ำเชื้อแช่ แข็ง
น�ำหลอดฟางขึ้นจากไนโตรเจนเหลวอุ่นที่อุณหภูมิ 37 ºC นาน 30 วินาที แล้วน�ำไปตรวจวัด
คุณภาพ ได้แก่ อัตราการเคลื่อนไหวเป็ นเฉพาะตัว การตรวจการมีชีวติ ของอสุ จิ ความสมบูรณ์ของดี
เอ็นเอ และ การเสี ยหายของไมโตคอนเดรี ย
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SAS version 9.0 วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ด้วยวิธี
Multiple analysis of variance (ANOVA) โดยใช้ General Linear Model Procedure (PROC GLM)
ของโปรแกรม SAS ตัวแปรตาม (dependent variable) ที่ทำ� การวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราการเคลื่อนไหว
เป็ นเฉพาะตัว การมีชีวิตของอสุ จิ ความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ และ การเสี ยหายของไมโตคอนเดรี ย
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โมเดลทางสถิติ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก่ ชนิดของสารละลาย (2
ชนิด) ครั้งที่หลัง่ น�้ำเชื้อ (2 ครั้ง) พ่อโค (5 ตัว) ครั้งที่หลัง่ น�้ำเชื้อถูกวิเคราะห์แบบซ้อน (nested) ในพ่อ
โคแต่ละตัว อันตรกิริยา (interaction) ระหว่างชนิดของสารละลายและครั้งที่หลัง่ น�้ำเชื้อ และอันตร
กิริยาระหว่างชนิดของสารละลายและพ่อโค ท�ำการค�ำนวณค่า Least squares means ของแต่ละกลุ่ม
และท�ำการเปรี ยบเทียบด้วยวิธี Least significant different (LSD) ค่า P<0.05 ถือว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ

ผลการศึกษา
คุณภาพน�้ำเชื้อพ่อโค
คุณภาพของน�้ำเชื้อโคก่อนการแช่แข็งแสดงใน Table 1 จากตารางพบว่าโดยเฉลี่ย จ�ำนวน
เซลล์อสุ จิที่พอ่ โคหลัง่ น�้ำเชื้อมีปริ มาณครั้งละ 9,055 ล้านตัว โดยแต่ละครั้งมีความเข้มข้นเฉลี่ย 1,968
ล้านตัว/มิ ลลิ ลิตร และปริ มาตร 4.7 มิ ลลิ ลิตร น�้ำเชื้ อพ่อโคที่ นำ� ไปใช้ในการแช่ แข็งมี อตั ราการ
เคลื่อนไหวเฉพาะตัวตัวเฉลี่ย 82.2% และการมีชีวติ ของอสุ จิ เฉลี่ย 77.8% (Table 1)
Table 1. Descriptive Statistics on the Semen Quality of Bull Before Cryopreservation
Parameter
Semen volume (ml)
pH
Mass activity
Total sperm output (x106 sperm)
Sperm concentration (x106 sperm/ml)
Sperm viability (%)
Individual motility (%)

N
51
51
50
51
51
50
51

Mean±SD
4.7±2.1
6.7±0.3
3.2±0.9
9,055±6,036
1,968±912
77.8±12.1
82.2±11.3

Range
1.0-9.5
6.2-7.5
1-5
1,780-33,000
520-4,400
53-96
50-95

ผลของสารละลายส�ำหรั บเจือจางน�้ำเชื้อแช่ แข็งต่ อคุณภาพน�้ำเชื้อพ่ อโคหลังท�ำละลาย
คุณภาพของน�้ำเชื้อโคหลังการแช่แข็งและท�ำละลายแสดงใน Table 2 จากตารางพบว่า อัตรา
การเคลือ่ นไหวเฉพาะตัว และความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ ของน�้ำเชื้อพ่อโคหลังการแช่แข็งในสารละลาย
ส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่ไม่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบสู งกว่า น�้ำเชื้อแช่แข็งที่เจือจางในสารละลาย
ส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ แต่มีการเสี ยหายของไมโตคอนเดรี ยน้อยกว่า ใน
ขณะที่การมีชีวติ ของอสุ จิไม่แตกต่างกัน (Table 2) ส่ วน Figure 1 แสดงให้เห็นอัตราการรอดชีวติ
ของอสุ จิหลังการแช่แข็งและท�ำละลายในพ่อโคแต่ละตัว ที่ใช้สารละลายที่มีไข่แดงเป็ นส่วนประกอบ
เปรี ยบเทียบกับสารละลายที่ใช้ถวั่ เหลือง จาก Figure 1 พบว่าน�้ำเชื้อพ่อโคที่แช่แข็งและท�ำละลายใน
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สารละลายที่ใช้ถวั่ เหลืองมีแนวโน้มสูงกว่าสารละลายที่มีไข่แดงเป็ นส่วนประกอบในพ่อโค 4 ตัว จาก
5 ตัว ในขณะที่น้ ำ� เชื้อพ่อโคที่แช่แข็งและท�ำละลายในสารละลายที่ใช้ถวั่ เหลืองมีแนวโน้มต�่ำกว่า
สารละลายที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบในพ่อโค 1 ตัว จาก 5 ตัว (Figure 1) อย่างไรก็ดีผลการเปรี ยบ
เทียบทางสถิติไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญในพ่อโคทุกตัว (P>0.05)
Table 2. Sperm Quality After Extended in Egg Yolk Tris (Control) Compared with Soybean
Based Extender (Cryobos®)
Parameter
Control
P-value
Cryobos®
Sperm viability (%)
Individual motility (%)
DNA integrity (%)
Mitochondrial damage (%)
a
(least-square means ±SEM (n=51)

58.1±3.9a
56.4±4.6
86.6±1.8
24.3±3.0

59.9±3.8
66.5±3.9
89.4±0.7
11.7±2.2

0.754
0.083
0.107
0.001

Figure 1. Frozen-thawed Sperm Viability (%) in Five Bulls After Extended in Egg Yolk Tris
(Control) Compared With Soybean Extracted Based Extender (Cryobos®)

วิจารณ์
สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีส่วนประกอบของไข่แดงมีการใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตน�้ำเชื้อแช่แข็งอย่างแพร่ หลาย เป็ นสารละลายน�้ำเชื้อที่ทำ� ให้น้ ำ� เชื้อคงสภาพความสมบูรณ์ของ
อสุ จิไว้ได้ดีแต่มีขอ้ เสี ยคือ ความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนจุลชีพอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และ
ยากต่ อการท�ำให้สารละลายนั้นมี มาตรฐานที่ เท่ ากันทุ กครั้ ง ดังนั้นการหาทางเลื อกของการใช้
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สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 10
ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่วนประกอบได้มีการน�ำ
มาศึกษาการใช้เพือ่ รักษาคุณภาพน�้ำเชื้อโคโดยเปรี ยบเทียบกับการใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อ
ที่ มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ จากการศึ กษาที่ ผ่านมาในปี ค.ศ. 2002 พบว่าคุณภาพน�้ำเชื้ อที่ ใช้
สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีไข่แดงเป็ นส่วนประกอบนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าน�้ำเชื้อที่เจือจางโดย
ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่ วนประกอบ [12] ต่อมาได้มีความ
พยายามในการปรับปรุ งคุณภาพของสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองให้ดี
ขึ้น และมีการศึกษาการแช่แข็งน�้ำเชื้อโดยใช้สารละลายที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบเปรี ยบเทียบกับ
สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่ วนประกอบอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 2003
โดยท�ำการทดลองทั้งในห้องทดลองและจากการผสมเทียมในแม่โค ผลการวิจยั พบว่าการทดลองใน
ห้องทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นการประเมินการเคลื่อนไหวของ
อสุ จิหลังจากท�ำการละลายที่พบว่า น�้ำเชื้อที่ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่
เหลืองนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าการใช้สารละลายที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ (58.1% และ 36.7%
ตามล�ำดับ) และการประเมินอัตราการผสมติดพบว่าน�้ำเชื้อที่ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มี
ถัว่ เหลืองเป็ นส่วนประกอบมีความส�ำเร็ จในการผสมติดมากกว่าน�้ำเชื้อที่ใช้สารละลายที่มีไข่แดงเป็ น
ส่ วนประกอบ (70.5% และ 67.9% ตามล�ำดับ) [1] ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เปรี ยบเทียบการแช่แข็ง
น�้ำเชื้อพ่อโคโดยใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มไี ข่แดงเป็ นส่วนประกอบกับสารละลายส�ำหรับ
เจือจางน�้ำเชื้อที่ใช้สารสกัดจากถัว่ เหลือง ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าน�้ำเชื้อพ่อโคหลังการแช่แข็งที่
ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่วนประกอบมีอตั ราการเคลื่อนไหว
เฉพาะตัวสู งกว่าน�้ำเชื้ อแช่แข็งที่ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้ อที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมา [1] และยังพบอีกว่าน�้ำเชื้อพ่อโคที่ใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำ
เชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่วนประกอบมีการเสี ยหายของไมโตคอนเดรี ยน้อยกว่า จากผลการ
ทดลองนี้ สามารถกล่าวได้วา่ การใช้สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ น
ส่ วนประกอบนั้น สามารถน�ำมาใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในกระบวนการแช่แข็งน�้ำเชื้อโค เนื่องจาก
สามารถรักษาคุณภาพน�้ำเชื้อไว้ได้ดีกว่าน�้ำเชื้อที่ใช้สารละลายที่มีไข่แดงเป็ นส่ วนประกอบ อย่างไร
ก็ตามการศึกษาถึงผลของการผสมติดในแม่โคที่ทำ� การผสมเทียมด้วยน�้ำเชื้อที่ใช้สารละลายส�ำหรับ
เจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลืองเป็ นส่ วนประกอบชนิดนี้เป็ นสิ่ งส�ำคัญที่ตอ้ งท�ำการศึกษาต่อ
ไป เนื่องจากมีอีกหลายปัจจัยที่ทำ� ให้การผสมติดในแม่โคนั้นประสบความส�ำเร็ จ
เทคนิคที่นำ� มาใช้ในการประเมินคุณภาพน�้ำเชื้อในการศึกษาครั้งนี้ได้นำ� เทคนิคการประเมิน
ความเสี ยหายของไมโตคอนเดรี ยของอสุ จิ โดยวิธีการย้อมสี เจซี -วัน มาใช้ในการประเมิน เนื่องจาก
สถานะของไมโตคอนเดรี ยของอสุ จิน้ นั มีความส�ำคัญ บ่งบอกถึงแหล่งพลังงานของเซลล์ในการ
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เคลื่อนไหวของอสุ จิซ่ ึ งมีความสัมพันธ์กบั การผสมติด โดยเทคนิ คนี้ได้เคยมีการศึกษาการประเมิน
คุณภาพในน�้ำเชื้อแกะ [16] อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้สามารถน�ำมามาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพ
น�้ำเชื้อโคในการศึกษาครั้งนี้ และจากผลการทดลองนั้นสามารถประเมินถึงความเสี ยหายของไมโต
คอนเดรี ยของอสุ จิหลังจากผ่านกระบวนการแช่แข็งได้
นอกจากนี้ ทางเลือกอื่นของสารละลายน�้ำเชื้ อนั้น เป็ นสิ่ งที่ควรท�ำการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากประเด็นของการปนเปื้ อนจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การน�ำมาของโรคแปลกถิ่น และการรักษา
มาตรฐานของสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อนั้น เป็ นสิ่ งที่ยงั เป็ นปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตน�้ำ
เชื้อโคแช่แข็ง ดังนั้นทางเลือกอื่น ที่นำ� มาใช้ทดแทนไข่แดงทริ สได้ จึงเป็ นประเด็นที่สมควรแก่การน�ำ
มาศึกษา เช่น การใช้ไข่แดงที่ผา่ นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์มาเป็ นสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อ
เพื่อลดการปนเปื้ อนจุลชีพจากไข่แดง โดยเคยมีการทดลองน�ำมาใช้กบั น�้ำเชื้อโค และได้มีการน�ำไป
ศึกษาผลของสารละลายน�้ำเชื้อส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่ผลิตจากไข่แดงที่ผา่ นกระบวนการพาสเจอร์
ไรซ์ต่อน�้ำเชื้อม้าแช่แข็ง พบว่าสามารถน�ำมาใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งได้ และได้มีการทดลองน�ำเอา
สารสกัดจากถัว่ เหลืองมาผสมกับไข่แดงที่ผา่ นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เป็ นสารละลายน�้ำเชื้อม้าแช่
แข็ง แต่อาจต้องท�ำการศึกษาถึงสัดส่ วนที่พอเหมาะในการผสม เพือ่ ให้ได้ร้อยละการผสมติดที่ดีที่สุด
[18]
โดยสรุ ป การศึกษาครั้งนี้ พบว่าสารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลือง
เป็ นส่วนประกอบสามารถรักษาคุณภาพของน�้ำเชื้อพ่อโคหลังการแช่แข็งไว้ได้ดีกว่าสารละลายส�ำหรับ
เจือจางน�้ำเชื้อที่มีไข่แดงเป็ นส่วนประกอบ สารละลายส�ำหรับเจือจางน�้ำเชื้อที่มีสารสกัดจากถัว่ เหลือง
จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในกระบวนการแช่แข็งน�้ำเชื้อพ่อโคในประเทศไทย
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