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ผลของรูปแบบการเก็บรักษาน�ำ้ เชื้อเจือจางรูปแบบเหลว และรูปแบบวุ้นร่ วมกับ
การเสริมกลูตาไธโอนต่อคุณภาพน�ำ้ เชือ้ สุกรทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 17 องศาเซลเซียส
Effect of Semen Preservation Storage at 17 ˚C between Liquid and Solid
Forms combined with Glutathione Supplementation on Boar Semen Quality
ธีรภัทร แก้วกัณหา1, วิบณ
ั ฑิตา จันทร์กติ สิ กุล1,2, วุฒไิ กร บุญคุม้ 1,2 และ เทวินทร์ วงษ์พระลับ1,2*
Theerapat Kheawkanha1, Vibuntita Chankitisakul1,2, Wuttigrai Boonkum1,2
and Thevin Vongpralub1,2*
บทคัดย่ อ: การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปรียบเทียบผลของรูปแบบการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อสุกร
เจือจางแบบเหลว (ไม่เสริมเจลาติน) และแบบวุ้น (เสริมเจลาติน 1.5 %(w/v)) ร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอน 4 ระดับ
(0, 0.1, 1 และ 5 mM) ต่อคุณภาพน� ้ำเชื ้อสุกรเจือจางเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 17 OC ที่เก็บรักษาเป็ นเวลา 10 วัน
โดยท�ำการตรวจประเมินคุณภาพน� ้ำเชื ้อภายหลังการเก็บรักษา 1, 4, 7 และ 10 วัน ผลการทดลองพบว่า ภายหลัง
การเก็บรักษาในวันที่ 1, 4, 7 และ 10 การเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบวุ้นรักษาคุณภาพของน� ้ำเชื ้อได้ ดกี ว่าการเก็บรักษา
น� ้ำเชื ้อแบบเหลว โดยมีอตั ราการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรี ยสภาพปกติ
สูงกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)แต่ไม่แตกต่างกันในด้ านอัตราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ า (P>0.05) ในวันที่ 10
ของการเก็บรักษาพบว่าการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อเจือจางทังสองรู
้ ปแบบร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอน พบว่าทีค่ วามเข้มข้น
1 และ 5 mM มีอตั ราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ าของตัวอสุจสิ งู กว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญกว่ากลุม่ ทีเ่ สริมระดับ 0.1 และ
0 mM (P<0.05) ส่วนการเก็บรักษาในวันที่ 7 และ 10 พบว่าการเสริมกลูตาไธโอนทีร่ ะดับ 1 mM มีคา่ เฉลีย่ ของ
อัตราการมีชีวิต ความสมบูรณ์ของอะโครโซม และไมโตรคอนเดรี ยสมบูรณ์สงู ที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม
แต่ไม่แตกต่างกับกลุม่ ทีเ่ สริมระดับ 0.1 และ 5 mM (P>0.05) ดังนันการเก็
้
บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบวุ้นสามารถเพิม่ คุณภาพ
อัตราการมีชวี ติ รอดของตัวอสุจทิ มี่ อี ะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรียสภาพปกติ มากกว่ากลุม่ ทีเ่ ก็บรักษา
น� ้ำเชื ้อแบบเหลว อย่างไรก็ตามระดับการเสริมกลูตาไธโอนทีด่ ที สี่ ดุ ร่วมกับการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อทังสองรู
้ ปแบบ คือ 1 mM
ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพน� ้ำเชื ้อ, กลูตาไธโอน, เจลาติน, สุกร
ABSTRACT: The aim of this study was to compare two forms of semen preservation, liquid
(absence of gelatin)and solid (presence of 1.5% gelatin (w/v)) combined with different concentrations
of glutathione supplementation at 4 levels (0, 0.1, 1 and 5 mM ) on boar semen quality during
storage at 17 OC for 10 days. Semen samples were evaluated on Days 1, 4, 7 and 10 after storage.
The results showed that after storage on Days 1, 4, 7 and 10, percentages of sperm viability,
acrosome integrity, and mitochondrial function of solid semen were significantly higher than
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liquid semen. However, there was no effect on sperm progressive motility (P>0.05). On Day 10,
both forms of sperm preservation combined with glutathione at concentration of 1 and 5 mM
had higher sperm progressive motility than 0. 1 and 0 mM groups (P<0.05). On Days 7 and 10 of
storage, the highest percentages of sperm viability, acrosome integrity, and mitochondrial function
in 1 mM of glutathione was found compared with 0 mM but did not differ with 0.1 and 5 mM
of glutathione supplementation (P>0.05). Conclusions, solid semen preservation could increase
efficiency of percentages of sperm viability, acrosome integrity, and mitochondrial function more
than liquid semen preservation group. The best level of glutathione supplementation combined
with both forms of semen preservation was 1 mM.
Keywords: Semen quality, glutathione, gelatin, boar

บทน�ำ
เทคโนโลยีการผสมเทียม (Artificial Insemination)
มีบทบาทส�ำคัญในการปรับปรุงพันธุ์ และระบบการ
ผลิตสุกรในระบบฟาร์มสมัยใหม่ โดยส่วนใหญ่การผลิต
สุกรจะใช้ การผสมเทียมมากกว่าผสมตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วมีการผสมพันธุ์
แม่สกุ รด้ วยการผสมเทียมมากถึง 75-80 % (Shinde
and Gupta, 2016) โดยเป็ นน� ้ำเชื ้อเจือจางในประเทศที่
พัฒนาแล้ วมีการผสมพันธุ์แม่สกุ รด้ วยการผสมเทียม
มากถึง 75-80 % (Shinde and Gupta, 2016) โดยเป็น
น� ้ำเชื ้อเจือจางแบบแช่เย็นในการผสมเทียมมากถึง
99 % (Rodriguez-Gil and Estrada, 2013) น� ้ำเชื ้อ
เจือจางอาจน�ำไปผสมเทียม หรือเก็บรักษาแบบแช่เย็น
ที่อณ
ุ หภูมิ 15-20 OC ก่อนน�ำไปใช้ ผสมเทียมสุกร
(Riesenbech, 2011) ส�ำหรับน� ้ำยาเจือจางน� ้ำเชื ้อ
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทตามระยะเวลาในการ
เก็บรักษา ได้ แก่ ระยะสัน้ (short - term) และระยะยาว
(long - term) (Frydrychová et al., 2010) อย่างไรก็ตาม
พบว่าข้อจ�ำกัดของการใช้น� ้ำเชื ้อเจือจางแบบแช่เย็น คือ
มีระยะเวลาการเก็บรักษาสัน้ เป็นผลให้อสุจเิ สือ่ มสภาพ
อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากเยือ่ หุ้มเซลล์อสุจขิ องสุกรประกอบ
ด้ วยกรดไขมันชนิดไม่อมิ่ ตัว (Polyunsaturated fatty
acids; PUFA) ปริ มาณสูงจึงมีความไวต่อการเกิด
ความเสือ่ มของเยือ่ หุ้มเซลล์เนือ่ งจากสารอนุมลู อิสระ
(reactive oxygen species; ROS) (Awda et al., 2009)
และเมือ่ อสุจถิ กู เก็บรักษาในรูปแบบเหลว อสุจสิ ามารถ
เคลื่อนที่ได้ อย่างอิสระก่อให้ เกิดการใช้ พลังงานผ่าน
กระบวนการเมตาบอลิซมึ ก่อให้ เกิดกระบวนการสร้ าง
สารอนุมลู อิสระซึง่ เป็นอันตรายต่อตัวอสุจิ (Nagya et al.,
2002; Gadea, 2003) จึงเป็ นข้ อจ�ำกัดในการขนส่ง
น� ้ำเชื ้อไปยังทีห่ า่ งไกลทีใ่ ช้ เวลายาวนาน ท�ำให้ การใช้

ประโยชน์ของพ่อพันธุ์ที่มีสายพันธุกรรมที่ดีลดลง
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าการใช้ น� ้ำยาเจือจางที่
เพิม่ ความหนืดโดยการเสริมเจลาตินส่งผลดีตอ่ อัตรา
การเคลือ่ นที่ อัตราการรอดชีวติ และอัตราการผสมติด
ในสัตว์หลายชนิด (Nagya et al., 2002; Yániz et al.,
2005; Salvador et al., 2006; Corcini et al., 2011)
โดยที่อุณหภูมิห้องสารละลายเจลาตินจะอยู่ในรู ป
ของเหลว แต่เ มื่ อถูกเก็ บที่ อุณ หภูมิ ต�่ำ กว่า 20 ˚C
ความหนืดของสารละลายจะเพิม่ ขึ ้น และสารละลาย
เจือจางน� ้ำเชื ้อจะเปลีย่ นเปลีย่ นสภาพเป็ นของกึง่ แข็ง
(Resseguie, 1981) ส่งผลดีตอ่ การเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อ
เนือ่ งจากความหนืดของสารละลายอาจจะไปขัดขวาง
การเคลือ่ นที่สง่ ผลให้ ความต้ องการในการเผาผลาญ
พลังงานของอสุจิเพื่อใช้ ในการเคลื่อนที่ลดลง และ
หลีกเลี่ยงการตกตะกอนของอสุจิขณะเก็บรักษา ซึง่
ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายใน
น� ้ำยาเจือจางท�ำให้ เซลล์อสุจิไม่ได้ รับความเสียหาย
(Nagya et al., 2002) ระหว่างการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อ
สารต้ านอนุมลู อิสระในน� ้ำยาเจือจางมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการป้องกันอันตรายทีเ่ กิดขึ ้นจาก ROS (Funahashi
and Sano, 2005) พบว่าการใช้ กลูตาไธโอนซึง่ เป็ น
สารต้ านอนุมลู อิสระในกลุม่ ไธออล ทีพ่ บในน� ้ำเชื ้อสัตว์
และมีคณ
ุ สมบัตหิ ลายประการ ได้ แก่ ป้องกันสภาวะ
เครียดทีเ่ กิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress) (Gadea,
2003) ป้องกันการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation
จาก ROS ในกระบวนการเก็บรักษาอสุจใิ นหลอดทดลอง
(Bilodeau et al., 2001) เมื่ออสุจิสกุ รที่ถกู เก็บรักษา
ในน� ้ำยาเจือจางน� ้ำเชื ้อที่มีการเสริ ม กลูตาไธโอนส่ง
ผลดี ต่ อ คุ ณ ภาพน� ำ้ เชื อ้ ภายหลัง การเก็ บ รั ก ษา
(Funahashi and Sano, 2005; Zhang et al., 2012;
Vongpralub et al., 2016) และแม้ วา่ จะมีรายงาน
วิจยั เรื่ องการเสริ มกลูตาไธโอนในน� ้ำยาเจือจางเพื่ อ
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รักษาคุณภาพน� ้ำเชื ้อเจือจางแบบแช่เย็นมาบ้ าง แต่
พบว่ า ยัง ไม่ มี ร ายงานวิ จัย ในเรื่ อ งของการเสริ ม
กลูต าไธโอนร่ ว มกับ การเก็ บ รั ก ษาน� ำ้ เชื อ้ เจื อ จาง
แบบวุ้นมาก่อน ซึง่ เป็ นไปได้ วา่ จะส่งผลดีตอ่ คุณภาพ
น� ้ำเชื ้อสุกรยิง่ ขึ ้น เมือ่ เปรียบเทียบกับการเสริมกลูตาไธโอน
ร่ ว มกับ การเก็ บ รั ก ษาน� ำ้ เชื อ้ เจื อ จางแบบแช่ เ ย็ น
เนื่องจากน� ้ำเชื ้อเจือจางแบบวุ้นอาจจะขัดขวางการ
เคลื่อนที่อสุจิ และหลีกเลี่ยงการตกตะกอนของอสุจิ
ขณะท�ำการเก็บรักษา ท�ำให้ เซลล์อสุจิไม่ได้ รับความ
เสียหายขณะเก็บรั กษา ดังนัน้ งานวิจัยครั ง้ นีจ้ ึงมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพน� ำ้ เชื อ้
ระหว่างวิธกี ารเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบแช่เหลว และแบบ
วุ้นร่วมกับการเสริ มกลูตาไธโอนที่อณ
ุ หภูมิ 17 OC
ภายหลังการเก็บรักษาเวลา 10 วัน ซึง่ อาจเป็ นแนวทาง
ทีส่ ามารถปรับปรุงคุณภาพน� ้ำเชื ้อภายหลังการเก็บรักษา
ให้ มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ ้น เป็ นประโยชน์
ในการน�ำไปใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรระดับ
ครัวเรือนทีอ่ ยูร่ ะยะห่างไกล และฟาร์ มสุกรขนาดเล็ก
ทีไ่ ม่มตี ้ เู ก็บรักษาน� ้ำเชื ้อทีค่ วบคุมภูมใิ นอนาคตต่อไป
วิธีการศึกษา
สัตว์ ทดลอง
ตัวอย่างน� ้ำเชื ้อได้ รบั จากศูนย์ผลิตน� ้ำเชื ้อพ่อพันธุ์
สุกร บริษทั เบทาโกร จ�ำกัด จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
การทดลองใช้ สกุ รพ่อพันธ์ ทางการค้ าอายุระหว่าง
1-2 ปี จ�ำนวน 8 ตัว ถูกเลี ้ยงแบบแยกคอกรายตัวใน
โรงเรื อนระบบปิ ด โดยสุกรได้ รับน� ้ำแบบเต็มที่จาก
เครือ่ งให้น� ้ำอัตโนมัติ และได้รบั อาหารตามความต้องการ
ในการให้ผลผลิตผลิตน� ้ำเชื ้อ ทังนี
้ ้สุกรมีความสมบูรณ์พนั ธุ์
สุขภาพแข็งแรง และถูกใช้ ส�ำหรับการผสมเทียมใน
งานประจ�ำวัน
น�ำ้ ยาเจือจางน�ำ้ เชือ้
สารเคมีทงหมดของการศึ
ั้
กษาครังนี
้ ้ถูกจัดซื ้อจาก
Sigma-Aldrich ซึง่ น� ้ำยาเจือจางสูตร Butsehwiller
ประกอบด้ วย กลูโคส 35.00 g., โซเดียมซิเตรต 6.90 g.,
EDTA 2.25 g., โซเดียมไบคาร์ บอเนต 1.00 g.,
BSA 3.00 g., Tris 5.60 g., กรดซิตริ ก 3.15 g.,
แอลซิเตอีน 0.05 g., พิโนมัยซิน 1.00 g/L (ไม่มีสว่ น
ประกอบของเจลาติน และ กลูตาไธโอน) ถูกน�ำมาใช้
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เป็ นน� ้ำยาเจือจางน� ้ำเชื ้อพื ้นฐาน ส�ำหรับน� ้ำยาเจือจาง
สูตร Butsehwiller กลุม่ ทีเ่ สริมเจลาติน 1.5 % ถูกเตรียม
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 OC ภายหลังการท�ำละลายน� ้ำยาเจือจาง
และเจลาตินเป็ นเนื ้อเดียวกัน บรรจุใส่หลอดทดลอง
ขนาด 50 ml. และปิ ดผลึกหลอด เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
5 OC และท�ำการอุน่ น� ้ำยาเจือจางที่อณ
ุ หภูมิ 37 OC
เป็ นเวลา 30 นาที ก่อนการใช้ งาน
การรีดน�ำ้ เชือ้ และการเตรียมสารละลายเจือจาง
น�ำ้ เชือ้
ภายหลังการรี ดเก็บน� ้ำเชื ้อด้ วยวิธีการบีบนวด
การบีบนวดบริเวณปลายลึงค์ (Gloved hand technique)
และเก็ บ น� ำ้ เชื อ้ เฉพาะน� ำ้ เชื อ้ ส่ ว นที่ มี อ สุ จิ ม าก
(sperm rich fraction) (Vongpralub et al., 2016)
ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน� ำ้ เชื อ้ เบื อ้ งต้ นด้ วย
โปรแกรมตรวจนับ Motility Concentration CASA
dynamic swine sperm (Pornchai intertrade Part.,
Ltd., Thailand) คัดเลือกน� ้ำเชื ้อทีม่ อี ตั ราการเคลือ่ นที่
มากกว่า 80 % มาใช้ ในการทดลอง
ท�ำการเตรี ยมน� ้ำยาเจือจางเชื ้อสองแบบคือ 1)
สูตร Butsehwiller ทีม่ กี ารเสริมเจลาติน 1.5 % ซึง่ เป็ น
ความเข้มข้นทีเ่ คยมีรายงานการใช้ และให้ผลการทดลอง
ที่มีประสิทธิภาพในแกะ (Yániz et al., 2005) แพะ
(Salvador et al., 2006) และสุกร (Corcini et al., 2011)
และ 2) สูตรทีไ่ ม่มเี จลาติน นอกจากนี ้ยังมีการเสริม
กลูตาไธโอนในระดับทีแ่ ตกต่างกัน คือ 0, 0.1, 1 และ
5 mM โดยอัตราส่วนน� ้ำเชื ้อสด (Fresh semen) ต่อ
น� ้ำยาเจือจางในแต่ละทรีทเมนต์เท่ากับ 1:1 ในหลอด
ทดลองขนาด 50 ml. ที่อณ
ุ หภูมิ 35OC จากนัน้
ท� ำการเก็ บน� ำ้ เชื อ้ ที่ อุณหภูมิห้องในกล่องทึบแสง
เพื่อน�ำกลับมาตรวจประเมินความเข้ มข้ นของน� ้ำเชื ้อ
ที่ห้องปฏิบตั ิการภายในเวลา 1 ชัว่ โมง ภายหลังจาก
ตรวจวิเคราะห์ความเข้ มข้ นของน� ้ำเชื ้อท�ำการเจือจาง
ด้ วยน� ้ำยาเจือจางสูตร Butsehwiller ที่มีการเสริ ม
เจลาติน และไม่มเี จลาตินร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอน
ในระดับทีต่ า่ งกัน ภายหลังการเจือจางมีความเข้ มข้ น
ของอสุจทิ ี่ 3 x 107 sperm/ml. แต่ละกลุม่ ถูกน�ำไปใส่
ในหลอดทดลอง ขนาด 15 ml. ปริมาตรหลอดละ 5 ml.
จ�ำนวน 4 ตัวอย่างย่อย ท�ำการเก็บรักษาหลอดน� ้ำเชื ้อ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 17 OC เพือ่ ใช้ ในการประเมินคุณภาพน� ้ำเชื ้อ
ในวันที่ 1, 4, 7 และ 10 ของการเก็บรักษา (Figure 1)
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Figure 1 Experimental method.
แผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การศึกษาครัง้ นี ้มีปัจจัยที่สนใจศึกษาทังหมด
้
3 ปัจจัยได้ แก่ ปัจจัยที่ 1 รูปแบบการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อ
มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเหลว และรูปแบบวุ้น ปัจจัยที่
2 ปริ มาณของกลูตาไธโอนที่ใช้ ในน� ้ำเชื ้อมี 4 ระดับ
(0, 0.1, 1, 5 mM) และปั จจัยที่ 3 ระยะเวลาการเก็บ
รักษาน� ้ำเชื ้อมี 4 ระดับ (วันที่ 1, 4, 7, 10) โดยดู
ข้อมูลอัตราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า อัตราการมีชวี ติ รอด
ของตัวอสุจทิ มี่ อี ะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรีย
สภาพปกติ ถูกวิเคราะห์ภายใต้ แผนการทดลอง Splitplot ที่จดั main plot แบบ 2 x 4 factorial in CRD
และจัด sub plot เป็ น time factor (Steel and Torrie,
1980) ด้ วยวิธี General Linear Model (GLM) และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ปั จจัยด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range test
โดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูป SAS 9.0
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การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน�ำ้ เชือ้ ภายหลังการ
เก็บรั กษา
ตัวอย่างน� ้ำเชื ้อเจือจางปริ มาตรหลอดละ 5 ml.
จากแต่ละทรีทเมนต์ ถูกน�ำมาตรวจวิเคราะห์การทดลอง
ในวันที่ 1, 4, 7 และ 10 ภายหลังการเก็บรักษา โดย
ก่อนตรวจวิเคราะห์จะน�ำน� ้ำเชื ้อมาอุน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 OC
เป็ นเวลา 30 นาที
การตรวจวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิประเมิน
โดยการหยดน� ้ำเชื ้อลงบนแผ่นสไลด์ปริ มาตร 3-5 µl.
จากนันปิ
้ ดด้วยแผ่นปิดกระจกสไลด์ ท�ำการส่องภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ (Olympus รุ่น CH30, Tokyo, Japan)
โดยใช้ ก�ำลังขยาย 400 เท่า นับตัวที่เคลื่อนที่ตรงไป
ข้ างหน้ าจ�ำนวน 300 ตัว และประเมินเป็ นร้ อยละ
การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของอสุจิ
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การประเมินอัตราการมีชีวติ รอดของตัวอสุจทิ ่ มี ี
อะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรียสภาพปกติ
การตรวจประเมินอัตราการมีชวี ติ รอดของตัวอสุจิ
ทีม่ อี ะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรียสภาพปกติ
ด้ วยการย้ อมด้ วยสารเรืองแสง (Fluorescent multiple
staining; FMS) ซึ่งมีการดัดแปลงจากวิธีการของ
Vongpralub et al. (2016) โดยน�ำน� ้ำเชื ้อมาอุน่ ที่
อุณหภูมิ 37 OC เวลา 30 นาที ก่อนย้ อมสี จากนัน้
เตรี ยมตัวอย่างน� ้ำเชื ้อตัวอย่างละ 150 µl. ใส่หลอด
ทดลองขนาด 1.5 ml. ผสมกับ Propidium iodide (PI)
ปริ ม าตร 2 µl. fluorescein isothiocyanateconjugated with Arachis hypogaea agglutinin
from peanut (FITC-PNA) ปริ ม าตร 5 µl. และ
5,5’,6,6’-tetrachloro-1,1’,3,3’
tetraethylbenzimidazolyy-carbocyanine iodide
(JC-1) ปริ มาตร 2 µl. บ่มในความชื ้นที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 10 นาที ตรวจประเมินด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
ชนิดเรืองแสง (fluorescent microscope in triple fitter;
Inverted microscope with micromanipulartor
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Olympus IX71) ที่ก�ำลังขยาย 400 เท่า นับอสุจิ
ทังหมดจ�
้
ำนวน 300 ตัว/ตัวอย่าง ซึง่ หลักการย้ อมสี
สารเรืองแสงนันอาศั
้ ยหลักการซึมผ่านของสารเรืองแสง
เข้ าสูเ่ ซลล์อสุจิ โดยจัดกลุม่ อสุจทิ ส่ี ว่ นหัวไม่ตดิ สี และ
มีไมโตรคอนเดรี ยสีส้มอมแดงเป็ นกลุ่มอสุจิมีชีวิต
อะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตรคอนเดรียมีพลังงานสูง
ผลการศึกษา
การทดลองเพือ่ ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
รูปแบบการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบแช่เหลว และแบบวุ้น
ร่ วมกับการเสริ มกลูตาไธโอนต่อคุณภาพน� ้ำเชื ้อสุกร
ที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 17 OC ภายหลังการเก็บรักษา
เวลา 10 วัน ใช้ตวั อย่างน� ้ำเชื ้อสดจากสุกรพ่อพันธุจ์ ำ� นวน
8 ตัว มีปริมาตรน� ้ำเชื ้อสดเฉลีย่ เท่ากับ 276.75±73.26
ml. ความเข้ มข้ นของอสุจเิ ท่ากับ 343.75±53.88 x 106
sperm/ml. จ�ำนวนอสุจทิ เี่ คลือ่ นทีร่ วมเท่ากับ 96.00±
2.00 % และค่าความเป็ นกรด-ด่างของน� ้ำเชื ้อเท่ากับ
7.47±0.18

Table 1 Physiochemical parameters of fresh semen after ejaculation
Fresh semen parameters (n=8)
Volume (ml) Sperm concentration (106sperm/ml) Total sperm motility (%)
276.75 ± 73.26
343.75 ± 53.88
96.00 ± 2.00
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนคุณภาพของ
อสุจเิ จือจางทีท่ ำ� การเก็บรักษาแบบเหลว และแบบวุ้น
ร่ วมกับการเสริ มกลูตาไธโอนต่อคุณภาพน� ้ำเชื ้อสุกร
ที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 17 ◦C ภายหลังการเก็บรักษา
เวลา 10 วัน ในด้ านอัตราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ าของ
อสุจพิ บว่า การเสริมกลูตาไธโอนในระดับทีแ่ ตกต่างกัน
(P<0.05) และระยะเวลาในการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อส่งผล
ต่อคุณภาพน� ้ำเชื ้อภายหลังการเก็บรักษาทังสองรู
้ ปแบบ
(P<0.05) แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการเก็บรักษาน� ้ำ
เชื อ้ เจื อ จางไม่ส่ง ผลต่อ อัต ราการเคลื่ อ นที่ ไ ปข้ า ง
หน้ าของอสุจิ (P>0.05) ขณะที่ในด้ านอัตราการมี
ชีวิตรอดของตัวอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ และไม
โตคอนเดรี ยสภาพปกติ พบว่าการเสริ มกลูตาไธโอน
ในระดับที่แตกต่างกัน (P<0.05) และระยะเวลาใน

pH
7.47 ±0.18

การเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อ (P<0.05) รวมทังรู้ ปแบบการ
เก็บรักษาน� ้ำเชื ้อรูปแบบเหลว และรูปแบบวุ้นส่งผลต่อ
คุณภาพน� ้ำเชื ้อภายหลังการเก็บรักษาทังสองรู
้
ปแบบ
(P>0.05) ดังแสดงใน Table 2
การศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเก็บรั กษา
น� ำ้ เชื อ้ สุกรเจื อจางระหว่างการเก็ บรั กษาแบบวุ้น
และการเก็บรักษาแบบเหลว พบว่ารูปแบบการเก็บ
รักษาน� ้ำเชื ้อทังสองรู
้
ปแบบไม่ส่งผลต่อคุณภาพน� ้ำ
เชื อ้ เจื อจางในด้ านอัตราการเคลื่อนที่ ไปข้ างหน้ า
ของอสุจิ (P>0.05) แต่สง่ ผลต่ออัตราการมีชีวิตรอด
ของตัวอสุจทิ มี่ อี ะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรีย
สภาพปกติภายหลังการเก็บรักษาในวันที่ 1, 4, 7 และ
10 ซึง่ การเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อเจือจางสุกรแบบวุ้นนัน้
ส่งผลให้ อตั ราการมีชวี ติ รอดของตัวอสุจทิ มี่ อี ะโครโซม
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Table 2 Summary of analysis of variance for progressive motility and sperm viability, acrosome
integrity, and mitochondrial function of different sperm preservation model between liquid
semen and solid semen combined with various glutathione concentrations and stored for
10 days after cooling storage at 17 OC
Source of variation
Preservation model (Pre)
Glutathione (Glu)
Day of storage (Day)
Pre x Glu
Pre x Day
Glu x Day
Pre x Glu x Day

Level of significance
Progressive motility
(P-value)
0.2780
0.0006
<.0001
0.9996
0.4406
0.0180
0.9978

สมบูรณ์ และไมโตคอนเดรี ยสภาพปกติสงู กว่าการ
เก็บรักษาน� ้ำเชื ้อเจือจางแบบเหลวในทุกวันที่ท�ำการ
ตรวจประเมินคุณภาพ (P<0.05) ดังแสดงใน Table 3
การศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเก็บรั กษา
น� ้ำเชื ้อร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอน พบว่ากลุม่ ทีเ่ สริม
กลูตาไธโอนทีร่ ะดับ 1 และ 5 mM มีอตั ราการเคลือ่ นที่
ไปข้ างหน้ ามากกว่ากลุม่ ที่เสริ มกลูตาไธโอนที่ระดับ
0.1 และ 0 mM (P>0.05) ในวันที่ 10 ของการเก็บ
รักษาทังแบบเหลว
้
และแบบวุ้น ขณะที่ในวันที่ 7
และ 10 ของการเก็บรักษาทังสองรู
้
ปแบบพบว่ากลุม่
ที่เสริ มกลูตาไธโอนที่ระดับ 1 mM มีคา่ เฉลี่ยของ
อัตราการมีชีวิต ความสมบูรณ์ของ อะโครโซม และ
ไมโตรคอนเดรี ยสมบูรณ์ สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม แต่ไม่แตกต่างกับกลุม่ ที่เสริ มกลูตาไธโอนที่
ระดับ 0.1 และ 5 mM (P<0.05) นอกจากนี ้พบว่า
ระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาน� ำ้ เชื อ้ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ
คุณ ภาพน� ำ้ เชื อ้ ที่ ล ดลงภายหลัง การเก็ บ รั ก ษาที่
ยาวนานขึ ้น (P>0.05) ดังแสดงใน Table 3
วิจารณ์
การศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าการเก็บรักษา
น� ้ำเชื ้อแบบวุ้นดีกว่าการเก็บรักษาแบบเหลวโดยพบว่า
ส่งผลดีตอ่ อัตราการมีชวี ติ รอดของตัวอสุจทิ ม่ี อี ะโครโซม
สมบูรณ์ และไมโตคอนเดรี ยสภาพปกติ เมื่อเสริ ม

Level of significance Viability,
Acrosome integrity, and Mitochondrial
function (P-value)
0.0309
0.0002
<.0001
0.6607
0.8219
<.0001
0.6477

กลูตาไธโอนร่วมกับการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อเจือจางทังสอง
้
รูปแบบพบว่าที่การเสริ มระดับ 1 mM รักษาคุณภาพ
น� ้ำเชื ้อได้ ดีที่สดุ โดยมีแนวโน้ มส่งผลดีต่ออัตราการ
เคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ าของอสุจิ อัตราการมีชวี ติ รอดของ
ตัวอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรี ย
สภาพปกติ นอกจากนี ้ยังพบว่าระยะเวลาการเก็บรักษา
ที่ยาวนานขึ ้นท�ำให้ อสุจิเกิดความเสียหายเพิ่มขึ ้น
ผลของการเก็ บรั กษาน� ำ้ เชื อ้ เจื อจางแบบวุ้น
พบว่าไม่สง่ ผลอัตราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า แต่สง่ ผลดี
ต่ออัตราการมีชวี ติ ความสมบูรณ์ของ อะโครโซม และ
ไมโตรคอนเดรี ยสมบูรณ์ที่เก็บรักษาในวันที่ 1, 4, 7
และ 10 เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีเ่ ก็บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบเหลว
เนือ่ งจากเจลาตินมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น Collagen hydrolyzate
สามารถละลายน� ้ำได้ สารละลาย เจลาตินจะอยูใ่ น
รูปของเหลวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้อง เมือ่ ถูกเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า
20 OC ความหนื ดของสารละลายจะเพิ่ มขึน้ และ
เปลีย่ นแปลงสภาพเป็นของกึง่ แข็ง (Resseguie, 1981)
เมื่ออสุจิถูกเก็บรักษาในน�ำ้ ยาเจือจางที่มีการเสริ ม
เจลาตินขณะการเก็บรักษาภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 17 OC
ความหนืดของสารละลายอาจจะขัดขวางการเคลือ่ นที่
ของอสุจิส่งผลให้ ความต้ องการในการเผาผลาญ
พลังงานของอสุจิเพื่อใช้ ในการเคลื่อนที่ลดลง และ
หลีกเลีย่ งการตกตะกอนของอสุจขิ ณะท�ำการเก็บรักษา
ซึง่ ช่วยลดการเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใน
น� ้ำยาเจือจาง ท�ำให้ เซลล์อสุจิไม่ได้ รับความเสียหาย

1
4
7
10
1
4
7
10

Day of
storage

Concentration of Glutathione (Mm)

Concentration of Glutathione (Mm)

0
0.1
1
5
0
0.1
1
5
83.87 ± 0.91A 84.58 ± 1.58A
85.07 ± 0.63A
81.97 ± 1.86A
85.07 ± 0.68A
86.20±1.15A
85.28 ± 1.93A
84.38 ± 0.90A
B
B
B
A
B
B
B
80.69 ± 1.16
81.30 ± 1.44
81.19 ± 1.08
81.11 ± 1.19
80.02 ± 1.08
81.16±1.34
81.36 ± 0.97
80.81 ± 0.60B
73.77 ± 0.96C 74.86 ± 0.92C
76.06 ± 1.08C
75.59 ± 1.08B
73.46 ± 0.97C
74.64±1.08C
76.49 ± 1.28C
75.69 ± 0.85C
bD
abD
aD
aC
bD
bD
aD
61.88 ± 1.65 65.07 ± 1.13
68.13 ± 0.89
68.07 ± 2.07
63.02 ± 1.37
65.48±0.84a
69.17 ± 0.73
68.38 ± 1.65aD
81.27 ± 1.67A* 83.08 ± 1.81A* 81.05 ± 2.92A* 81.18 ± 1.27A*
84.41 ± 0.89A**
82.44±1.70A** 84.963 ± 1.21A** 83.95 ± 1.09A**
B*
B*
A*
B*
B**
74.76 ± 0.92
77.88 ± 2.13
80.09 ± 1.59
78.22 ± 1.51
76.17 ± 1.35
79.94±1.02A** 79.94 ± 2.20B** 77.94 ± 2.06B**
66.07 ± 2.08bC* 66.13 ± 4.41bC* 73.91 ± 1.46 abB* 72.91 ± 2.16abC* 69.36 ± 3.28 abC** 72.02±2.49abB** 76.07 ± 1.14aC** 71.76 ± 1.89abC**
52.81 ± 3.37cD* 68.49 ± 2.31aD* 68.51 ± 2.18aC* 68.96 ± 1.57aD* 60.42 ± 1.58bD** 68.60 ± 2.99aB** 70.38 ± 1.97aD** 69.00 ± 0.77aD**
------------------------------------------------------------------------------------------------ >0.05 ---------------------------------------------------------------------------------

(+) Gelatin

(-) Gelatin

a, b, c

*,**

Different super script within row indicated a highly significant difference (P<0.05), ± Standard error of mean (SEM)
Different super script within row indicated a highly significant difference (P<0.05), ± Standard error of mean (SEM)
A, B, C, D
Different super script within column indicated a highly significant difference (P<0.05), ± Standard error of mean (SEM)

Viability,
Acrosome
integrity, and
Mitochondrial
function (%)
P-value

Progressive
motility (%)

Parameters

Treatments

Table 3 Effect of different sperm preservation model between liquid semen and solid semen combined with glutathione at various concentrations
on progressive motility and viability, acrosome integrity, and mitochondrial function percentage of boar sperm at Day 1, 4, 7 and 10 after
cooling at 17 OC
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(Nagya et al., 2002) สอดคล้องกับงานทดลองทีผ่ า่ นมา
ในสัตว์ชนิดอื่น (Yániz et al, 2005; Salvador et
al., 2006; Corcinai et al., 2011) ในทางตรงกัน
ข้ ามการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบเหลวนันอสุ
้ จิสามารถ
เคลื่อนที่ได้ อย่างอิสระก่อให้ เกิดการใช้ พลังงานผ่าน
กระบวนการเมตาบอลิซมึ เกิดการสร้ างสารอนุมลู อิสระ
(Gadea, 2003) เมือ่ ผ่านกระบวนการเก็บรักษาจะเกิด
การตกตะกอนของอสุจิ ส่งผลให้ ความเป็ นกรด-ด่าง
ในน� ้ำยาเจือจางเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มขึ ้นของ
สารพิษที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซมึ (Nagya
et al., 2002) ส่งผลให้ อสุจิเกิดความเสียหายขณะ
ท�ำการเก็บรักษา นอกจากนี ้ยังมีความเกี่ยวข้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการตายภายในเซลล์อสุจิ
(apoptotic-like changes) เช่น เกิดการเสื่อมของ
เยื่อหุ้มไมโตรคอนเดรี ย และการเปลี่ยนแปลงของ
phosphatidylserine จากภายในออกสูภ่ ายนอกของ
เยื่ อ หุ้ม เซลล์ อ สุจิ ล ดลง ซึ่ง การเสื่ อ มของเยื่ อ หุ้ม
ไมโตรคอนเดรี ยมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเพิ่มขึ ้นเป็ น
อย่างมากของอสุจทิ ผี่ ดิ ปกติ และการลดลงของอัตรา
การผสมติด (Anaya et al., 2013)
อสุ จิ ส ามารถเกิ ด ความเสี ย หายเนื่ อ งจาก
กระบวนการออกซิเดชัน (oxidation damage) มีสาเหตุ
มาจากการสร้ าง ROS โดยเซลล์อสุจิระหว่างการ
เก็บรักษาได้ แก่ superoxide anion radical, hydrogen
peroxide radical และ lipid hydroperoxide เป็ น
สาเหตุที่ท�ำให้ คณ
ุ ภาพของอสุจิลดลง (Alvarez and
Storey, 2005) จากการศึกษาก่อนหน้ านี ้แสดงให้
เห็นว่าเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิสุกรประกอบด้ วย PUFA
ปริ มาณสูงจึงมีความไวต่อการเกิดความเสื่อมของ
เยื่อหุ้มเซลล์เนื่องจากสารอนุมลู อิสระ ROS (Awda
et al., 2009) ดังนันอนุ
้ มลู อิสระจ�ำเป็ นต้ องถูกก�ำจัด
โดยการเติมสารต้ านอนุมลู อิสระ อย่างไรก็ตามการ
ศึกษาครั ง้ นีพ้ บว่าการเก็บรั กษาน� ำ้ เชือ้ เจือจางทัง้
สองรูปแบบร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอนทีร่ ะดับ 1 และ
5 mM ส่งผลดีตอ่ อัตราการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าของ
การเก็บรักษาในวันที่ 10 และเมือ่ เสริมทีร่ ะดับ 1 mM
ท�ำให้ อตั ราการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิที่มีอะโครโซม
สมบูร ณ์ และไมโตคอนเดรี ย สภาพปกติ สูง ที่ สุด
เนือ่ งจากกลูตาไธโอนเป็นสารต้านอนุมลู อิสระกลุม่ ไธออล
พบในน�ำ้ เชือ้ มีบทบาทในการป้องกันภายในเซลล์
อสุจจิ ากสภาวะเครียดทีเ่ กิดจากออกซิเดชัน (oxidative
stress) (Gadea, 2003) ป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
lipid peroxidation จาก ROS ในกระบวนการเก็บ

แก่นเกษตร 47 (2) : 225-234 (2562). /doi: 10.14456/kaj.2019.26

รักษาอสุจิในหลอดทดลอง (Bilodeau et al., 2001)
ช่วยป้องอสุจิไม่ให้ เกิ ดความเสียหายขณะท�ำการ
เก็บรั กษา สอดคล้ องกับการทดลองที่ผ่านมาโดย
Joaquin et al. (2015) พบว่าการเสริมกลูตาไธโอนที่
ระดับ 1 และ 5 mM ลงในน� ้ำยาเจือจางแช่แข็งน� ้ำ
เชื ้อสุกรช่วยให้ ลดการเกิด capacitation จึงส่งผลดี
ต่ อ ไมโตคอนเดรี ยของอสุ จิ ใ นขณะเก็ บ รั ก ษา
Zhang et al. (2012) รายงานว่าการเสริมกลูตาไธ
โอนในน� ้ำยาเจือจางแบบแช่เย็นที่ระดับ 1, 5 และ
10 mM ส่งผลดีตอ่ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์
อัตราการเคลื่อนที่ และอัตราการมีชีวิตรอดของอสุจิ
และ Vongpralub et al. (2016) พบว่าการเสริ ม
กลูตาไธโอนที่ระดับ 0.1, 1และ 5 mM ช่วยปรับปรุง
ให้ อตั ราการเคลื่อนที่ของอสุจิดีขึ ้น และถึงแม้ วา่ ใน
การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่าการเสริ มกลูตาไธโอน 0.1,
1 และ 5 mM ส่งผลดีตอ่ อัตราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ า
และอัตราการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิที่มีอะโครโซม
สมบูรณ์ และไมโตคอนเดรียสภาพปกติทไี่ ม่แตกต่างกัน
แต่พบว่าที่ระดับการเสริ มที่ 1 mM ส่งผลให้ คา่ เฉลี่ย
ในแต่ละค่าสังเกตสูงที่สดุ
ภายหลังการเก็บรั กษาน�ำ้ เชือ้ เจือจางทัง้ สอง
รูปแบบ ร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอนทีเ่ ก็บรักษาเป็ น
เวลา 10 วัน พบว่าคุณภาพของน� ้ำเชื ้อลดลงภายหลัง
การเก็บรักษาทีย่ าวนานขึ ้น ทังนี
้ ้เนือ่ งจากระยะเวลา
การเก็บรักษาทีเ่ พิม่ ขึ ้น ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของ
เยื่อหุ้มเซลล์ การแตกหักของโครมาตินเพิ่มขึ ้น และ
มีการท�ำงานของอะโครซินลดลง (Yeste, 2017) แต่
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าเมื่อเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อแบบวุ้น
ร่วมกับการเสริ มกลูตาไธโอนที่ระดับ 1 mM สามารถ
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อได้ ยาวนานขึ ้น ซึง่ อาจ
เกิดจากบทบาทหน้ าที่ที่ต่างกันของเจลาติน และ
กลูตาไธโอนที่ส่งผลต่ออสุจิขณะเก็บรักษา โดยใน
กระบวนการเก็บรักษาน� ้ำเชื ้อมีการลดอุณหภูมิจาก
น� ้ำเชื ้อเจือจางไปทีม่ อี ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 28-25 OC ไปยัง
อุณหภูมทิ ที่ ำ� การเก็บรักษาที่ 17 OC ก่อให้เกิดความเครียด
ทางกายวิภาค และทางเคมีบริ เวณเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ
ท�ำให้อตั ราการมีชวี ติ และอัตราในการผสมติดลดต�ำ่ ลง
(Gadea et al., 2005) ความเครียดเนือ่ งจากความเย็น
ของอสุจเิ กีย่ วกับ oxidative stress โดยการสร้ าง ROS
(Johnson et al., 2000) การเสริ มกลูตาไธโอนลงใน
น� ำ้ ยาเจื อจางน� ำ้ เชื อ้ สุกรท� ำให้ ความเสียหายของ
อสุจลิ ดลง เนือ่ งจากกลูตาไธโอนมีบทบาทในการป้องกัน
ภายในเซลล์อสุจิจาก oxidative stress (Gadea,
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2003) ล�ำดับต่อมาเมือ่ อุณหภูมใิ นการเก็บรักษาลดต�ำ่
กว่า 20 OC สารละลายเจลาตินจะเปลีย่ นสถานะเป็ น
สารกึง่ แข็ง อาจช่วยลดความเสียหายจากสารพิษที่
ได้ รับจากกระบวนการเมตาบอลิซมึ ของอสุจิ และค่า
ความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายไม่เปลี่ยนแปลง
(Nagya et al., 2002; Gadea, 2003)
โดยสรุปการศึกษาครังนี
้ ้ชี ้ให้ เห็นว่าการเก็บรักษา
น� ้ำเชื ้อเจือจางรูปแบบวุ้นดีกว่าแบบเหลวโดยส่งผลดี
ต่อคุณภาพน�ำ้ เชือ้ ในด้ านอัตราการมีชีวิตรอดของ
ตัวอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรี ย
สภาพปกติ ภายหลังการเก็บรั กษาภายระยะเวลา
10 วัน เมื่อท�ำการเก็บรักษาทังสองรู
้
ปแบบร่ วมกับ
การเสริ มกลูตาไธโอน พบว่าที่ระดับการเสริ ม 1 mM
นันดี
้ ทสี่ ดุ โดยส่งผลดีตอ่ อัตราการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ า
อัตราการมีชวี ติ รอดของตัวอสุจทิ มี่ อี ะโครโซมสมบูรณ์
และไมโตคอนเดรียสภาพปกติ อย่างไรก็ตามการศึกษา
ครัง้ นีแ้ สดงให้ เห็นเพียงความแตกต่างของรู ปแบบ
การเก็บรักษาน�ำ้ เชือ้ ร่ วมกับการเสริ มกลูตาไธโอน
ในห้ องปฏิบตั ิการเท่านัน้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการเก็ บ รั ก ษาน� ำ้ เชื อ้ ที่
แตกต่างกันร่ วมกับการเสริ มกลูตาไธโอนไปใช้ ใน
งานผสมเทียมเพื่อทดสอบคุณภาพน� ้ำเชื ้อภายหลัง
การเก็บรักษา รวมทังเพื
้ ่อใช้ ในการตัดสินใจเลือกใช้
วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาน� ำ้ เชื อ้ เจื อ จางร่ ว มกับ การเสริ ม
กลูตาไธโอนที่เหมาะสมต่อการน�ำไปใช้ ผสมเทียม
ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรระดับครั วเรื อนที่ อยู่
ระยะห่างไกลและฟาร์ มสุกรขนาดเล็กต่อไป
ค�ำขอบคุณ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนงานวิจยั (สกว.) ทีส่ นับสนุนทุนวิจยั ภายใต้
โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น 18
ระดับ ปริ ญ ญาเอก ศูนย์ ผ ลิต น� ำ้ เชื อ้ พ่อ พันธ์ สุกร
บริ ษัท เบทาโกร จ�ำกัด อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ที่ให้
ความอนุเคราะห์ตวั อย่างน� ้ำเชื ้อสุกร กลุม่ วิจยั โคนม
ทนร้ อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนสารเคมี
บางส่วนในการวิจยั และห้ องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
ชี ว ภาพ สาขาสัต วศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ อื ้อเฟื อ้ ทีเ่ อื ้อเฟื อ้ อนุเคราะห์
สถานที่ในการท�ำงานวิจยั ครัง้ นี ้
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