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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการแชแข็งตอ
คุ ณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลาย (ทรีทเมนท) ไดแก Duragen® Modena™ Acromax® และ Bets-ville
Thawing Solution (BTS®) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยใช
พอพันธุสุกรดูร็อก ลารจไวท และแลนเรซ จำนวนพันธุละ 3 ตัว (บล็อก) รีดน้ำเชื้อสัปดาหละ 1 ครั้งตอเนื่องกัน 5
สัปดาห น้ำเชื้อแตละพอที่รีดเก็บไดจะถูกแบงออกเปน 4 สวนเทาๆ กันเพื่อเจือจางดวยน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการ
แชแข็งทั้ง 4 ชนิด ในอัตราสวน 1 : 1 (v/v) ผลการศึกษาพบวา คุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลายโดยใชน้ำยา
เจือจางน้ำเชื้อกอนการแชแข็ง Duragen® Modena™ Acromax® และ BTS® มีคุณภาพน้ำเชื้อไมแตกตางกันทาง
สถิติ (P > 0.05) ทั้งอัตราการเคลื่อนที่ มีคา 42.12±14.08, 36.76±13.58, 35.57±15.36 และ 37.14±14.70 %
ตามลำดับ อัตราการการเคลื ่อ นที ่ไ ปขางหนา 14.8±9.42, 13.01±9.85, 12.95±10.09 และ 12.87±9.26 %
จำนวนอสุจิมีชีวิต 34.40±13.53, 38.96±11.45, 37.39±10.34 และ 35.37±10.73 % และความสมบูรณของอะ
โครโซม 51.44±19.15, 51.14±23.23, 53.68±21.54 และ 58.95±17.60 % สรุปวาน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการ
แชแข็งทั้ง 4 ชนิด มีผลตอคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลายไมตางกัน ดังนั้นจึงอาจพิจารณาเลือกใชน้ำยาที่มี
ราคาต่ำที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณในการผลิตน้ำเชื้อแชแข็งสุกร หรือตามความสะดวกของผูใชงาน
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Effect of Different Extenders on Quality of Frozen-thawed Boar Semen.
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Abstract
The objective of the present study was to compare the effect of 4 extenders on the quality
of frozen-thawed boar semen. Sperm-rich fraction from nine boars was collected and froze once
a week for 5 consecutive weeks. Each sample was accessed weekly for 4 treated groups: Duragen®
Modena™ Acromax® and Bets-ville Thawing Solution (BTS®) by 1:1 (v/v). There was no significantly
different on post- thawed semen quality between groups ( Sperm motility: 42.12±14.08, 36. 76±
13.58, 35.57±15.36 and 37.14±14.70 %, Progressive motility : 14.8±9.42, 13.01±9.85, 12.95±10.09
and 12.87±9.26 %, Sperm viability : 34.40±13.53, 38.96±11.45, 37.39±10.34 and 35.37±10.73 %,
Intact acrosome : 51.44±19.15, 51.14±23.23, 53.68±21.54 and 58.95±17.60 %). The results from
this study indicated that these 4 extenders made no difference in post- thawed semen quality so
it can be subjectively chosen for boar semen production.
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คำนำ
ปจจุบันการผสมเทียมสุกรยังคงนิยมใชน้ำเชื้อในรูปแบบการแชเย็น ซึ่งมีขอจำกัดในระยะเวลาการเก็บรักษา
ภายหลังมีความพยายามในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผสมเทียมดวยการใชน้ำเชื้อแชแข็ง แตยังไมเปนที่นิยม
เทาที่ควร เนื่องจากการผสมเทียมดวยน้ำเชื้อแชแข็งมีจำนวนลูกตอครอกต่ำกวาการใชน้ำเชื้อสด และมีความผันแปร
ของคุณภาพน้ำเชื้อแชแข็งคอนขางสูง (Wagne and Tibier, 2000)
การผลิตน้ำเชื้อแชแข็งสุกร มีขั้นตอนที่คอนขางซับซอนกวาปศุสัตวชนิดอื่น โดยเฉพาะการปรับ สมดุ ล
อุณหภูมิของอสุจิ ที่มีอยู 2 ชวง ไดแก การปรับสมดุลอุณหภูมิที่ 15 °C และ 5 °C ซึ่งสงผลทำใหอสุจิมีโอกาสเกิด cold
shock จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได สงผลตอความสามารถในการแชแข็งและคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแชแข็ง (Kaeoket
et al., 2008) ดังนั้นน้ำยาเจือจางที่ใชในแตละชวงตองมีคุณสมบัติเปนทั้งแหลงพลังงานและมีสารปองกันอันตรายจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีผลตอการอยูรอดของอสุจิ ลดการเกิดกระบวนการ Lipid Peroxidation (LPO) ในขั้นตอนการ
เจือจางน้ำเชื้อสงผลตอความสามารถในการเคลื่อนที่ของอสุจิ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับตัวอสุจิกอนเขาสู
กระบวนการแชแข็ง (Rienprayoon, 2012)
ในขั้นตอนปรับสมดุลอุณหภูมิที่ 15 °C น้ำยาเจือจางที่ใชถือเปนน้ำยาเจือจางชนิดแรกที่สัมผัสกับน้ำเชื้อที่
รีดเก็บมาจากพอสุกร ซึ่งมีหนาที่ในการปรับสมดุลแรงดันออสโมติกและการซึมผานสารที่จำเปนในการปกปองเซลล
ไมใหเปนอัน ตรายจากอุณหภูมิลดลงในชวงเวลา 120 นาทีแรก และจะถูกปนแยกน้ำยาสวนนี้ทิ้งเพื่อเพิ่มความ
เขมขนของอสุจิในการนำไปคำนวณและเจือจางใหไดความเขมขนตามตองการ และทำการปรับสมดุลอุณหภูมิที่ 5 °C
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูกระบวนการแชแข็งตอไป ซึ่งน้ำยาเจือจางแตละชนิดมีความสัมพันธกับคุณภาพ
น้ ำเชื้อภายหลัง การแชแ ข็ง (Weitze, 1990; Reed, 1990; Althouse, 1997; Johnson, 2000) น้ำยาเจื อ จาง
สำหรับในการปรับสมดุลที่ 15 °C มีคุณสมบัติเชนเดียวกับน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสุกรสำหรับเก็บรักษาในรูปแบบการ
แชเย็น ที่มีจำหนายทั่วไปในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูปหลายชนิด เชน ชนิด short-term extender สำหรับเก็บรักษา
คุณภาพน้ำเชื้อสดไดนาน 1-3 วัน ไดแก Bets-ville Thawing Solution (BT®S) และชนิด long-term extender
สำหรับเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อสดไดนานมากกวา 4 วัน ไดแก Modena™ Acromax® (Gadea, 2003) และ
Duragen® เก็บรักษาไดนาน 10 - 12 วัน (Marina et al., 2016)
ดังนั้นจึงศึกษาผลของชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสุกรสำเร็จรูปที่มีจำหนายในทองตลาด สำหรับใชในขั้นตอน
การปรับสมดุลอสุจิกอนการแชแข็งตอคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลาย
อุปกรณและวิธีการทดลอง
สัตวทดลอง
พ อ พั น ธุ  ส ุ ก รสายพั น ธุ ดูร ็อ ค ลาร จ ไวท และแลนดเ รซ ที ่ มี ค วามสมบูร ณพ ั น ธุ  อายุ ร ะหว า ง 2-3 ป
สายพันธุละ 3 ตัว รวมจำนวน 9 ตัว เลี้ยงทีศ่ ูนยวิจัยและพัฒนาสุกร จังหวัดนครราชสีมา รีดเก็บน้ำเชื้อโดยใชเทคนิค
การใชมือบีบนวดที่ปลายอวัยวะสืบพันธุเพศผู (gloved hand technique) สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 5 สัปดาห
ติดตอกัน โดยน้ำเชื้อสดสุกรที่นำมาผลิตน้ำเชื้อแชแข็งตองมีคาอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิไมต่ำกวา 70% และคา

ความผิดปกติของอสุจิในสวนหัวและสวนหางไมเกิน 12% และ 25% ตามลำดับ (Buranaamnuay et al. 2009;
Kaeoket et al. 2010)
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) กำหนดให ส ายพั น ธุ
พอสุกรเปนบล็อก (block) ปจจัยที่ศกึ ษา (ทรีทเมน) คือชนิดของน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการแชแข็ง (Extender I)
ไดแก Duragen® Modena™ Acromax® และ Bets-ville Thawing Solution (BTS®) จำนวน 5 ซ้ำ โดยน้ำเชื้อ
พอพันธุสุกรทุกตัว แบงออกเปน 4 กลุมเทาๆ กัน เจือจางดวยน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อในอัตราสวน 1:1 (v/v) ดังนี้
กลุมที่ 1 เติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ Duragen®
กลุมที่ 2 เติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ Modena™
กลุมที่ 3 เติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ Acromax®
กลุมที่ 4 เติมน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ Bets-ville Thawing Solution (BTS®)
การเจือจางน้ำเชื้อและการแชแข็ง
นำน้ำเชื้อที่ผสมกับ Extender I แตละทรีทเมนทวางในภาชนะที่หลอดวยน้ำใหมีระดับเดียวกันกับของเหลว
ภายในขวด บมที่อุณหภูมิ 15 °C นาน 120 นาทีเพื่อปรับสมดุล เมื่อครบเวลานำมาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 800 x g
อุณหภูมิ 15 °C นาน 10 นาที เทสวนใสทิ้ง (Extender I) นำสวน pellet ที่ไดมาตรวจนับความเขมขนอีกครั้ งเพื่อ
เจือจางน้ำเชื้อดวยน้ำยาเจือจางที่ 2 (Extender II) lactose-egg yolk (LEY; 20% ไขแดง ในสารละลาย 11%
lactose) ใหอสุจิมีความเขมขน 1.5x109 ตัว/มิลลิลิตร และแชเย็นที่ 5 °C นาน 90 นาที เมื่อครบเวลาเจือจางดวย
น้ำยาเจือจางที่ 3 (Extender III) LEY ผสมกับ 9% glycerol และ 1.5% Equex-STM ใหมีความเขมขน 1.0x109
ตัว/มิลลิลิตร จากนั้นบรรจุน้ำเชื้อดวยหลอดบรรจุขนาด 0.5 มิลลิลิตร นำไปอังไวเหนือไอไนโตรเจนเหลว 3-4
เซนติเมตร อุณหภูมิประมาณ -120 °C นาน 20 นาที ดัดแปลงจากวิธีของ Buranaamnuay et al. (2009) และเก็บ
รักษาไวภายใตระดับไนโตรเจนเหลวเพื่อตรวจคุณภาพน้ำเชื้อตอไป
การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแชแข็งภายหลังการละลาย
สุมน้ำเชื้อแชแข็งจากทุกชุดการผลิต ชุดละ 3 หลอดตอพอพันธุสุกร ละลายน้ำเชื้อแชแข็งสุกรดวยวิธีการอุน
ในน้ำอุณหภูมิที่ 50 °C นาน 12 วินาที และรักษาอุณหภูมิ ตัวอยางไวที่ 37 °C ตลอดการตรวจคุณภาพ ดังนี้
1) อัตราการเคลื่อนที่ (motility; %) อัตราการเคลื่อนที่ไปขางหนา (progressive motility; %)
2) ความเร็วในการเคลื่อนที่ ไดแก
- Average Path Velocity (VAP; µm/s) หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ยจากระยะทาง
จริงใน 1 วินาที
- Straight Line Velocity (VSL; µm/s) หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีตรง เปนการคำนวณ
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวเสนตรงในชวงระยะเวลา 1 วินาที
- Curvilinear Velocity (VCL; µm/s) หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีโคง เปนการคำนวณ
แนวโนมของการเคลื่อนที่เฉลี่ยใน 1 วินาที

3) ลักษณะการเคลื่อนที่ ไดแก
- Amplitude of Lateral Head Displacement (ALH; µm) หมายถึง ความกวา งของสว นหัว
ของอสุจิที่สายไปมา
- Beat Cross Frequency (BCF; Hz) หมายถึง ความถี่ของการสายสวนหัวของอสุจิ
- Straightness (STR; %) หมายถึง ความตรงในการเคลื่อนที่ ซึ่งคำนวณจากอัตราสวนความเร็ว
ของการเคลื่อนที่ในวิถีตรง (VSL) ตอความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (VAP) คูณดวยรอย
- Linearity (LIN; %) หมายถึง อัตราสวนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงตอความเร็วเฉลี่ยของ
การเคลื่อนที่วิถีโคง (VCL) คูณดวยรอย
- Wobble (WOB; %) หมายถึง อัตราสวนความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (VAP) ตอความเร็วเฉลี่ย
ของการเคลื่อนที่วิถีโคง (VCL) คูณดวยรอย
4) ความผิดปกติในสวนหางของอสุจิโดยใชโปรแกรมตรวจความผิดปกติอสุจิดวยเครื่อง CASA
5) อสุจิมีชีวิตและความสมบูรณของอะโครโซมดวยเครื่อง flow cytometer (Attune NxT, Thermo
Fisher Scientific, USA) ดังนี้
- ความสมบูรณของอะโครโซมโดยยอมดวยสี FITC-PNA (Lectin PNA From Arachis hypogaea
(peanut), Alexa Fluor™ 488, Thermo Scientific, Kalamazoo, MI, L21409.) และ PI (LIVE/DEAD
Sperm Viability Kit ,Molecular Probes) ตามวิธีการของ Nagy et al. (2003) นับจำนวนอสุจิ ทั ้ งสิ้ น
10,000 ตัวอสุจิ
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเ คราะห ค วามแปรปรวนของขอ มู ล ดว ย one-way analysis of variance (one-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบผลเฉลี่ยดวยวิธี Tukey’s multiple comparison test กำหนดคาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ที่
ระดับรอยละ 95 (P > 0.05) โดยใชโปรแกรมทางสถิติ R commander version 3.5.2 (R Core Team, 2018)
ผลการทดลอง
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการแชแข็งที่ใชน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการแชแข็งทั้ง 4
ชนิด พบวาสายพันธุสุกรไมมีอิทธิพลตอปจจัยการทดลอง โดยคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแชแข็งจากการเจือจาง
น้ำเชื้อสำหรับปรับสมดุลอุณหภูมิที่ 15 °C เปนเวลา 120 นาทีดวยน้ำยาเจือจาง Duragen® Modena™ Acromax®
และ BTS® มีอัตราการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ไปขางหนา ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิ (Velocity) ไดแก VAP VSL
และ VCL และลักษณะการเคลื่อนที่ (Kinematic movement) ไดแก ALH BCF STR LIN และ WOB มีคาไมตางกันทาง
สถิติ (P > 0.05) ดัง Table 1

Table 1 Effect of extender on post-thawed sperm motility, velocity and kinematic movement
(mean ± SD)
Extenders
Parameters (%)
Total motility
Progressive motility
Velocity
VAP (µm/s)
VSL (µm/s)
VCL (µm/s)
Kinematic movement
ALH (µm)
BCF (Hz)
STR (%)
LIN (%)
WOB (%)

Duragen®
42.12±14.08
14.8±9.42

Modena™
36.76±13.58
13.01±9.85

Acromax®
35.57±15.36
12.95±10.09

BTS®
37.14±14.70
12.87±9.26

80.91±16.71
59.11±14.50
162.90±38.11

79.61±17.15
57.77±15.21
161.28±35.78

76.36±21.86
56.11±17.72
152.78±46.45

75.83±21.33
55.69±17.16
151.83±44.95

7.03±1.54
31.23±1.56
75.26±6.76
43.18±9.23
54.84±6.81

6.92±1.29
31.52±2.01
75.14±6.04
42.64±9.35
54.38±5.33

6.70±1.89
31.65±2.92
76.14±7.49
44.83±10.84
56.13±8.10

6.58±1.74
32.24±3.63
76.76±6.26
45.67±8.68
56.70±6.47

เมื่อเปรียบเทียบความผิดปกติสวนหางของอสุจิภายหลังการแชแข็ง (Sperm with tail defects) และอสุจิมี
ชีวิตภายหลังการแชแข็ง (sperm viability and intact acrosome) พบวา น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการแชแข็งทั้ง 4
ชนิด ใหผลไมตางกันทางสถิติ (P > 0.05) ดัง Table 2
Table 2 Effect of extender on post-thawed sperm with tail defects, sperm viability and intact
acrosome (mean ± SD)
Parameters (%)

Duragen®

Extenders
Modena™
Acromax®

BTS®

Tail defects
Bent tail
Coil tail
Proximal droplet
Distal droplet
Viability
Sperm viability

22.63±6.89
3.27±1.60
11.95±4.89
8.63±3.48

22.77±6.54
3.70±1.56
12.15±4.18
9.01±3.49

23.80±7.21
3.89±2.18
12.69±4.78
9.26±3.13

23.75±8.90
4.01±2.37
12.64±4.16
8.77±3.24

34.40±13.53

38.96±11.45

37.39±10.34

35.37±10.73

Intact acrosome

51.44±19.15

51.14±23.23

53.68±21.54

58.95±17.60

วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อแชแข็งสุกรภายหลังการละลายโดยใชน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสำเร็จรูปเปน
สารละลายที่ 1 (Extender I) กอนการแชแข็ง ไดแก Duragen® Modena™ Acromax® และ BTS® มีอัตราการ
เคลื่อนที่ (Motility) การเคลื่อนที่ไปขางหนา (Progressive motility) ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิ (Velocity ;
VAP, VSL, VCL) ลักษณะการเคลื่อนที่ (Kinematic movement ; ALH, BCF, STR, LIN, WOB) ความผิดปกติที่
สวนหางของตัวอสุจิ อสุจิมีชีวิต และความสมบูรณของอะโครโซม ในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อกอนการแชแข็งทั้ง 4 ชนิด
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้อาจเปนเพราะในขั้นตอนการปรับสมดุลของตัวอสุจิเพื่อการผลิตเปนน้ำเชื้อ
แชแข็ง ตางไปจากการเก็บรักษาน้ำเชื้อสด คือน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสำเร็จรูปมีโอกาสสัมผัสกับตัวอสุจิเพียงชวงเวลา
สั้น ๆ เทานั้น โดยในกระบวนการผลิตน้ำเชื้อแชแข็งสุกรนั้น น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสำเร็จรูปมีโอกาสสัมผัสกับอสุจิ
เพียง 90-120 นาที ในชวงระยะปรับสมดุลหลังจากนั้นจะปนแยกน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อออก สอดคลองกับ Chumpol
et al. (2014) รายงานวาน้ำเชื้อสุกรสดที่เจือจางดวยน้ำยาเจือจางสำเร็จรูปทั้งระยะสั้นและระยะยาวในชวง 24
ชั่วโมงแรกไมพบความแตกตางของอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิ
การทดลองในครั้งนี้พบวาชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อในระยะปรับสมดุลอุณหภูมิไมมีผลตอคุณภาพน้ำเชื้อ
ภายหลังการแชแข็ง ในขณะที่ Rienprayoon et al. (2012) รายงานวาการผลิตน้ำเชื้อแชแข็งสุกรในขั้นตอนการ
ปรับสมดุลของตัวอสุจิดวยน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อที่อุณหภูมิ 15 °C เปนเวลา 120 นาที ชนิดของน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อมี
อิทธิพลตอคุณภาพน้ำเชื้อพอสุกรหลังการทำละลายอยางมีนัยสำคัญ และ Kaeoket et al. (2011) ทำการศึกษา
เปรียบเทียบน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแบบระยะยาวไดแก Vitasem Androstar® plus และ Modena™ กับแบบระยะ
สั้น ไดแก BTS® เปนสารละลายที่ 1 (Extender I) ในการผลิตน้ำเชื้อแชแข็งสุกร พบวาน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแบบ
ระยะยาวชนิด Modena™ มีผลทำใหคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการละลาย ไดแก อัตราการเคลื่อนที่ไปขางหนา และ
ตัวอสุจิมีชีวิต ดีกวาน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแบบระยะสั้น เชนเดียวกับ Chanapiwat et al. (2008) ศึกษาการใชน้ำยา
เจือจางน้ำเชื้อชนิด Modena™ ในขั้นตอนการรักษาอุณหภูมิที่ 15 °C นาน 120 นาที พบวามีอัตราการเคลื่อนที่ไป
ขางหนา และตัวอสุจิมีชีวิตภายหลังการละลายดีกวาน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อชนิด BTS® ในขณะที่น้ำเชื้อสด น้ำยาเจือ
จางน้ำเชื้อแบบระยะยาว สามารถรักษาสภาพตัวอสุจิใหมีอัตราการเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่ไปขางหนาไดดีกวา
น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแบบอื่น (Marina et al., 2016) อาจเนื่องมาจากน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อระยะยาว เชน Modena™
มีปริมาณ EDTA เปนสวนประกอบอยูมากกวาสารละลายเจือจางน้ำเชื้อระยะสั้นชนิด BTS® ซึ่ง EDTA เปนสารที่มี
คุณสมบัติในการจับกับแคลเซียมในน้ำเชื้อ ชวยปองกันการเกิดกระบวนการคาปาซิเตชั่น (capacitation) และมีผล
ตออั ตราการเคลื่อนที่ข องอสุจ ิ (Luconi et al., 2006) โดยน้ำ ยาเจือจางน้ำ เชื้อแบบระยะสั้น สว นใหญจ ะมี
องคประกอบหลักเปนกลูโคส EDTA โซเดียมซิเตรท โซเดียมคารบอเนท โพแทสเซียมคลอไรด ในสัดสวนที่นอยกวา
(Pursel and Johnson,1975)
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนีพ้ บวา น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อสำเร็จรูปที่วางจำหนายทั่วไปตามทองตลาดทั้ง
4 ชนิดที่ใชในขั้นตอนการปรับสมดุลอุณหภูมทิ ี่ 15 °C เปนเวลา 120 นาทีมีผลตอคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการละลาย
ไมแตกตางกัน โดยที่ไมมีอิทธิพลของสายพันธุ แตน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแบบระยะยาวจะมีราคาสูงกวาแบบระยะสั้น
โดยแตละชนิดมีราคาประมาณตั้งแต 80 – 360 บาท (Table 3) และสามารถเตรียมเปนน้ำยาเจือจางได 1,000
มิลลิลิตรเทากัน ดังนั้นจึงอาจพิจารณาเลือกใชน้ำยาที่มีราคาต่ำที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณในการผลิตน้ำเชื้อแช
แข็งสุกร หรือตามความสะดวกของผูใชงาน

Table 3 Price per unit of commercial extender
Extender
Duragen®
Modena™
Acromax®
BTS®

Unit price (Baht)
250
360
180
80

สรุปผลการทดลอง
น้ ำยาเจือจางน้ำ เชื้อ กอนการแชแ ข็ง ในขั้นตอนการปรับสมดุลอุณหภูมิที่ 15 °C ทั้ง 4 ชนิด ไดแก Duragen®
Modena™ Acromax® และ BTS® มีผลตอคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแชแข็งหลังการละลาย (อัตราการเคลื่อนที่ การ
เคลื่อนที่ไปขางหนา ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิ ลักษณะการเคลื่อนที่ ความผิดปกติสวนหาง และความ
สมบูรณของอะโครโซม) ไมตางกัน (P > 0.05) ดังนั้นจึงอาจพิจารณาเลือกใชน้ำยาที่มีราคาต่ำที่สุดเพื่อประหยัด
งบประมาณในการผลิตน้ำเชื้อแชแข็งสุกร หรือตามความสะดวกของผูใชงาน
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแหงชาติที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย นายกมล ฉวีวรรณ และ
เจาหนาที่ของศูนยวิจยั และพัฒนาสุกรที่ใหการสนับสนุนสัตวทดลองและใหความชวยเหลือในการดำเนินการวิจัย
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสัตวที่ใหการสนับสนุนหองปฏิบัติการ
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