สารละลายน้ําเชือ
้ คืออะไร
โดย ทีมงานไลฟ อินโฟรเมติคส
สารละลายน้ําเชื้อ หรือ Extender คือสารละลายที่เกิดจากการนําเอาสารที่มีคุณสมบัติชวยในการ
มีชีวิตรอดของตัวอสุจิ โดยสารเหลานั้นตองไมทําอันตรายตอตัวอสุจิ และสารดังกลาวตองมีคุณสมบัติยืด
อายุของตัวอสุจิใหมีชีวิตนานขึ้น
นอกจากจะทําใหตัวอสุจิมีชีวิตยาวนานขึ้น
สารละลายน้ําเชื้อตองมี
คุณสมบัติที่จะคงความสมบูรณพันธุของตัวอสุจิไวไดอีกดวย
นั่นก็คือความสามารถในการเขาเจาะไข
นั่นเอง
จุดประสงคหลักของการใชสารละลายน้ําเชื้อก็เพื่อเพิ่มปริมาตรของน้ําเชื้อใหมากขึ้นในการที่จะ
นําไปผสมกับแมสุกรไดหลายแม ปจจุบันมีสารละลายน้ําเชื้อหลายสูตรในบานเรา ไมวาจะนําเขาจาก
ตางประเทศหรือผลิตขึ้นในประเทศเองก็ดี ความสําคัญอยูที่วาสารละลายน้ําเชื้อชนิดนั้นๆ มีคุณสมบัติใน
การควบคุมสภาวะที่เหมาะสมใหตัวอสุจิไดหรือไม เชน ความสามารถในการควบคุมความเปนกรด-ดาง
(Buffer) ความสามารถในการรักษาระดับแรงดันออสโมซิส (Osmolarity) ความสามารถในการรักษา
สภาพการนําไฟฟา (Conductivity) และตองมีแหลงของอาหารและพลังงานใหกับตัวอสุจิอยางเพียงพอ
(Nutritional requirements) ฉะนั้นกอนที่ทานจะพิจารณาเลือกใชสารละลายน้ําเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง
ขอใหพิจารณาคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อชนิดนั้นๆกอนที่จะตัดสินใจใช

องคประกอบที่สําคัญของสารละลายน้ําเชื้อ
หลายฟารมในบานเราที่นิยมหันมาใชการผสมเทียมแทนผสมจริง สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียไมไดก็คือ
สารละลายน้ําเชื้อ
(Extender)
ซึ่งจะทําหนาที่เพิ่มปริมาตรของน้ําเชื้อ,
ปองกันอันตรายจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูม,ิ ปรับสภาพกรด-ดาง เปนแหลงพลังงานและสารอาหาร ทั้งหมดนี้เปนคุณสมบัติของ
สารละลายน้ําเชื้อที่ชวยใหตัวอสุจิมีชีวิตรอดไดนานขึ้น การที่สารละลายน้ําเชื้อจะมีคุณสมบัติดงั กลาวได
ตองประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนดวยกันคือ สวนที่เปนสารเคมี, น้ํากลั่น และยาปฏิชีวนะ ในแต
ละสวนมีรายละเอียดปลีกยอยดังตอไปนี้
1. สวนที่เปนสารเคมี (Chemical mixtures)
สารเคมีที่ใชเปนสวนประกอบของสารละลายน้ําเชื้อ มีหนาที่หลักอยู 2 ประการ คือ สวนที่ทํา
หนาที่ใหพลังงานและ สารอาหารแกตัวอสุจิ เชน น้ําตาลกลูโคส (D-Glucose) น้ําตาลฟรุกโตส
น้ําตาลเทฮาโรสและไขแดง เปนตน อีกสวนหนึ่งทําหนาที่คอยปรับสภาพกรด-ดาง และรักษาระดับ
แรงดันออสโมซิส
ใหเหมาะสมกับตัวอสุจิ
เชน
ไตร-โซเดียมซิเตรท-2-ไฮเดรต,โซเดียมไบ
คารบอเนต (โซเดียม ไฮโดรเจนคารบอเนต [NaHCO3]),โปแตสเซียมคลอไรด (KCI), อีดีทีเอ
(EDTA) และ ทริส(Tris) เปนตน
นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอีกบางตัวที่ใสเพิ่มลงในสารละลายน้ําเชื้อเพื่อชวยใหตัวอสุจิมีชีวิตอยูรอด
ไดนานขึ้น เชน ซิสเตอีน, โพลี่ไวนิล แอลกอฮอล (PVA), B.S.A หรือ พวกบัฟเฟอรบางตัว เชน
HEPES สารเหลานี้มีราคาคอนขางสูงและใชปริมาณนอยมากจึงไมเหมาะสมที่จจะใชในทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษา เรื่องการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อของผูเลี้ยงสุกรในบานเรา พบวา การที่เจาของ
ฟารมสั่งซื้อสารเคมีแตละชนิดจากหลายๆแหลง
โดยคํานึงถึงเรื่องราคาเพียงอยางเดียว
พบวา
สารเคมีที่หาซื้อไดนั้น มีความแตกตางกันในเรื่องระดับของสารเคมี ซึ่งจะบงบอกถึงความบริสุทธิ์ของ
สารแตละชนิด โดยเฉพาะผูทค
ี่ ลุกคลีอยูในวงการสารเคมี ทราบกันดีอยูแลววาสารเคมีแตละชนิด
เหลานี้แบงออกเปนระดับ 4 ระดับดวยกัน ตามความบริสุทธิ์ของสารเคมี
ดังนั้น การที่เกษตรกรจัดซื้อสารเคมีที่ใชในการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อเอง โดยที่ไมรูวาสารเคมี
แบงออกเปนกี่ระดับและซื้อสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์ไมเพียงพอ หรือไดสารเคมีที่บริสุทธิ์เพียงบางตัว
และบางตัวไมบริสุทธิ์ เมื่อนําสารเหลานี้มาเตรียมเปนสารละลายน้ําเชื้อ จึงมักพบความแปรปรวนของ
คาความเปนกรด-ดาง, ออสโมลาริตี้ และการนําไฟฟาซึ่งเปนคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อ ซึ่ง
คุณสมบัติทั้ง 3 คานี้ เปนคาที่มีความสัมพันธโดยตรงกับความสมบูรณพันธุของตัวอสุจิ (Fertility)
เนื่องจากที่ผานมานั้น วงการผสมเทียมในบานเรา มักจะไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เปนเพราะเรา
ใหความสําคัญกับคาการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเปนหลัก (Motility) โดยไมไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ทั้ง 3 ขอดังกลาวของสารละลายน้ําเชื้อเลย ในขณะเดียวกัน เราพบวาตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไดนั้น ไม
จําเปนเสมอวาทุกตัวสามารถเขาปฏิสนธิกับไขได เนื่องจากตองสูญเสียและถูกทําลายไป เนื่องจาก
สารละลายน้ําเชื้อมีคุณสมบัติไมเหมาะสมนั่นเอง

ชนิด

การมีชีวิตรอด
ของอสุจ(ิ วัน)

สารเคมี

กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมคารบอเนต, อีดีทีเอ,
ทริส, กรดซิตริค
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ,
Zorpva
5
ทริส,
กรดซิตริค, ซีสเตอีน, พีวีเอ
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ,
BTS
4-5
โปรแตสเซียมคลอไรด
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ,
Reading
4-6
โปแตสเซียมคลอไรด,
ทริส,
กรดซิตริค,
ซีสเตอีน,
พีวีเอ, เทฮาโรส
KIEV
3
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ,
Zorlesco
5-6
ทริส,
กรดซิตริค, บี.เอส.เอ, ซีสเตอีน
ตารางที่ 1 ตัวอยางสารละลายน้ําเชื้อของสุกร และสวนประกอบที่มีใชในบานเรา
Modena

5

ขอที่ควรระวังอีกเรื่องหนึ่ง คือ การบรรจุและเก็บสารเคมี ตองพยายามอยาใหสารเคมีสัมผัสกับ
ความชื้น เพราะเมื่อชั่งสารจะทําใหปริมาณสารที่ตองการผิดพลาดได เนื่องจากมีน้ําที่สารเคมีดูดเขาไป
รวมอยูดวย และน้ําเหลานี้จะทําใหสารเคมีเสื่อมคุญภาพ ไมสามารถนํามาใชเตรียมสารละลายน้ําเชื้อได
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาแตละชนิดของสารละลายน้ําเชื้อ มีสารเคมีที่เปนสวนประกอบคลายๆกัน
ซึ่งจะมีความแตกตางกันในปริมาณของสารแตละชนิด แตสุดทายเมื่อเจือจางดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์แลวตอง
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยูรอดได คือ คาออสโมลาริตี้ (265-320 mOsmoles) คา
ความเปนกรด-ดาง (pH 6.8-7.2) และคาการนําไฟฟา (6-7 mS.)
2. น้ํากลั่น (Sterile distilled water)
น้ําที่ใชในการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อ มีสวนสําคัญมากตอการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิ การใชน้ําที่
มีคุณภาพต่ํา จะทําใหความสามารถในการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิลดลง โอกาสที่ตัวอสุจิจะเขาปฏิสนธิ
กับไขจะนอยลงตามไปดวย
น้ําที่เหมาะสมที่สุดที่จะใชเตรียมสารละลายน้ําเชื้อคือน้ํากลั่นที่ไมมีประจุ (Deionized water)
หลายฟารมในบานเราที่ใชผสมเทียมมักจะใชน้ํากลั่นจากบริษัทที่บรรจุอยางดีและผานการฆาเชื้อ
มาแลว แตไมไดหมายความวาน้ําเหลานั้นจะไมมีประจุหลงเหลืออยู การที่น้ําเหลานี้มีประจุไฟฟาอยู
จะสงผลตอการเขาปฎิสนธิกับไข บางฟารมที่มีทุนสูงสามารถหาซื้อเครื่องทําน้ํากลั่นมาใชเอง ผูเขียน
เห็นดวยอยางยิ่ง อยางไรก็ตามการเลือกใชน้ําที่จะนํามาใชกลั่นก็มีความสําคัญ น้ําที่เหมาะสมที่จะ
นํามากลั่นคือน้ําฝน กรณีที่ใชน้ําบาดาลจะมีปญหาขี้ตะกรันเกาะที่เครื่องกลั่นทําใหอายุการใชงานของ
เครื่องกลั่นสั้นลง
สําหรับฟารมที่ไมสะดวกที่จะซื้อเครื่องทําน้ํากลั่น ก็สามารถหาซื้อน้ํากลั่นจากบริษัทผ
ี่ ลิตน้ํากลั่น
สําหรับใชละลายยาฉีดเขาเสนเลือด (Sterile water for injection) สิ่งหนึ่งที่ตองการเนนคือปริมาตร
ของน้ําที่เติมเพื่อเปนตัวทําละลาย โดยสวนใหญจะแนะนําวาเติมน้ําจนสารละลายมีปริมาตรครบ 1000
ซีซี (1 ลิตร) แตยังคงมีหลายฟารมที่ยังเขาใจผิดวาตองเติมน้ําอีก 1 ลิตร ซึ่งจริงๆแลวผิด
เพราะฉะนั้นผูที่ปฎิบัติการเตรียมน้ําเชื้อ
ควรทําความเขาใจตรงจุดนี้ไวดวย
เพราะจะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อ และทําใหตัวอสุจิมีชีวิตสั้นลง
3. ยาปฎิชีวนะ (Antibiotics)
ทําไมจึงตองใสยาปฎิชีวนะลงในสารละลายน้ําเชื้อ? หรือถาไมใสยาปฏิชีวนะไมไดหรือ? คงเปน
คําถามที่หลายๆทานนึกอยูในใจ
โดยทั่วไปเชื้อสวนใหญที่จะปนเปอนในน้ําเชื้อมักจะมาจากสวน
กระพุงของพอสุกร (pre-putial diverticulum) ซึ่งภายในเปนแหลงสะสมของน้ําปสสาวะ และ
ของเหลวที่หลงเหลือจากการลางกระพุงของพอสุกรกอนผสม
ของเหลวที่สะสมในกระพุงพอสุกรมี
สภาวะเปนเบส ซึ่งเปนสภาวะที่เหมาะสมที่เชื้อแบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตไดดี
สิ่งหนึ่งที่ผูเลี้ยงตองทําความเขาใจคือ เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนในน้ําเชื้อจะไมมีผลตอมดลูกของ
แมสุกรแตอยางใด ดังนั้นน้ําเชื้อที่ปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรียจึงไมใชปญหาที่จะเกิดกับตัวแมสุกร แต
อันตรายจากการปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นเนื่องจากของเสียที่เกิดจากขบวนการเมตาบอลิซึ่

มของแบคทีเรีย (Metabolic product) เชน กรดแลคติก เปนตน ซึ่งจะทําใหตัวอสุจิเคลื่อนไหวลดลง
มีอายุสั้นลงและตายในที่สุด ในกรณีที่มีการเก็บน้ําเชื้อไวขามคืน ควรเก็บน้ําเชื้อไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ
17-20 องศาเซลเซียส จะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได

พบบอย

พบไมบอย

Staphylococcus spp.
Pseudomonas spp.
Escherichia spp.
Klebsiella spp.
Citrobacter spp.
Micrococcus spp.
Eubacterium suis.

Corynebacerium spp.
Streptococcus spp.
Proteus spp.
Serratia spp.
Bacillus spp.
Enterobacter spp.
Aerobacter spp.
Bordetella spp.
Mycoplasma spp.
ตารางที่ 2 ตารางแสดงเชื้อแบคทีเรียที่พบในน้ําเชื้อของสุกร
วิธีการหนึ่งที่ใชเปนมาตรการในการควบคุมเชื้อที่อยูในสวนกระพุมของพอสุกร คือ การจัดใหมี
โปรแกรม การใชยา สอดกระพุงพอสุกรเปนประจํา ยาที่ใชควรเปนยาที่ใชสอดเตานมวัวระยะพักการรีดนม
ตัวยาที่แนะนําใหใชคือ Ampicillin,Clamoxycillin หรือกลุม Cephalosporin เปนตน กอนที่จะทําการสอด
ยาใหลางกระพุงพอสุกรดวยน้ําสะอาด จากนั้นบีบเอาของเหลวที่อยูขางในออกใหหมดกอนจึงจะทําการ
สอดยาเขาไปในสวนกระพุงของพอสุกร ใชยาหนึ่งหลอดตอพอสุกร 1 ตัว จากนั้นใชมือคลึงใหยากระจาย
ทั่วกระพุงของพอสุกร ขอควรระวังคือพอสุกรบางตัวอาจเกิดการระคายเคืองได
ตัวยาปฎิชีวนะที่นิยมใสในสารละลายน้ําเชื้อ คือ Gentamicin, Ampicillin, Neomycin
นอกจากนี้ยังมียากลุมอื่นๆอีกหลายตัวที่สามารถใชได ดังตารางที่ 3

ใชประจํา

ใชบางครั้ง

Ampicillin
Gentamicin
Dihydrosterptomycin
Lincomycin
Neomycin
Penicillin
Plymixin B
Spectinomycin

Amikacin
Bacitracin
Chlortetracycline
Colistin
Dibekacin
Enrofloxacin
Erythromycin
Kanamycin
Sulfadiazine
Tylosin
ตารางที่ 3 ตารางแสดง ยาปฏิชีวนะที่เติมในสารละลายน้ําเชื้อ
ทีนี้หลายทานคงพอเขาใจแลวนะครับวา ทําไมจึงตองใสยาปฏิชีวนะลงในสารละลายน้ําเชื้อ ก็
มาถึงคําถามที่วา ถาไมใสยาปฎิชีวนะลงในสารละลายน้ําเชื้อไดไหม คําตอบคือ ไดครับ ถาทางฟารม
สามารถใชน้ําเชื้อหมดทันทีหลังจากเตรียมน้ําเชื้อพูดงายๆวาพอเตรียมเสร็จก็ใชหมดทันทีในวันนั้นเลย
เชือ
้ แบคทีเรียยังไมมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตสรางสารพิษที่เปนอันตรายตอตัวอสุจิ
จุดที่ควรระวัง คือ ถามีการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อเก็บไวเกิน 24 ชั่วโมง ยาปฎิชีวนะที่ผสมใน
สารละลายน้ําเชื้อจะเสื่อมประสิทธิภาพ และไมสามารถออกฤทธิ์คุมเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนมากับน้ําเชื้อ
ได
ปจจุบันการผสมเทียมไดเขามามีบทบาทคอนขางมากตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
โดย
พิจารณาไดจากหลายฟารมที่หันมาสรางโรงเรือนสุกรพอพันธุแบบ Evaporative cooling system
จุดประสงคเพื่อใหพอหมูผลิตน้ําเชื้อที่มีคุณภาพ
และนําน้ําเชื้อที่มีคุณภาพเหลานี้แพรกระจายไปยังแม
สุกรไดหลายๆแม ในขณะที่พอสุกรสามารถหลั่งน้ําเชื้อไดเพียงครั้งละ 150-250 ซีซี ดังนั้นจึงตองมี
สารละลายที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ําเชื้อที่หลั่งออกมาจากตัวพอสุกร
เพื่อชวยใหน้ําเชื้อมีปริมาตร
เพิ่มขึ้นจึงมีผูคิดคนและพัฒนาสูตรของสารละลายน้ําเชื้อขึ้นมาหลายชนิดดวยกัน โดยอาศัยพื้นฐานความ
เขาใจเรื่องการคงสภาพของเยื่อหุมเซลของตัวอสุจิ และความตองการทางสรีรวิทยาของตัวอสุจิ
ปจจุบันมีสารละลายน้ําเชื้อสุกรจากตางประเทศเขามาขายในบานเราเปนจํานวนมาก ฉะนั้นกอนที่
ผูเลี้ยงสุกรจะเลือกใชสารละลายน้ําเชื้อชนิดใดนั้น
ผูเลี้ยงจะตองทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของสารละลาย
น้ําเชื้อกอน
เพื่อจะไดมั่นใจวาสารละลายน้ําเชื้อไมใชสารละลายที่จะไปทํารายตัวอสุจิ

ความผิดปกติอีกอยางหนึ่งที่สามารถพบไดบอยที่สวนหาง คือ ลักษณะคลายหยดน้ําที่หาง เรา
เรียกรวมๆวา "Cytoplasmic droplet" มักเกิดขึ้นในกรณีที่พอสุกรตัวนั้นถูกใชงานตั้งแตอายุยังนอย (ต่ํา
กวา 8 เดือน) หรือพอสุกรตัวนั้นถูกใชงานบอยเกินไป บางกรณีเกิดเนื่องจากผลกระทบจากการทําวัคซีน
ชนิดสื่อน้ํามัน
สงผลใหตัวอสุจิเกิดความผิดปกติในลักษณะของการเกิดหยดน้ําที่สวนหางของตัวอสุจิ
(Distal cytoplasmic droplet) ซึ่งจะเกิดหลังจากทําวัคซีน 3-4 สัปดาห สงผลใหเกิดความไมสมบูรณ
พันธุชั่วคราวได
พอทราบกันคราวๆ แลวนะครับวา ตัวอสุจิของพอสุกรที่เห็นวิ่งอยูในกลองจุลทรรศนมีลักษณะ
เปนอยางไร และมีปจจัยอะไรบางที่สงผลใหเกิดความผิดปกติขึ้นในแตละสวน ในที่นี้ผูเขียนจะกลาวถึง
เฉพาะปจจัยที่เกิดจากสารละลายน้ําเชื้อที่จะมีผลตอความผิดปกติหรือความไมสมบูรณพันธุของตัวอสุจิ
เทานั้น

คุณสมบัติของสารละลายน้ําเชิ้อที่ดี มีดังตอไปนี้
สารละลายน้ําเชื้อที่ดีตองมีคุณสมบัติของความเปนกรด-ดาง (pH) แรงดันออสโมติก (Osmotic
pressure) และการนําไฟฟา (Conduc-tivity) ใกลเคียงหรือเทียบเทากับน้ําเชื้อของพอสุกร จึงจะทําให
ตัวอสุจิคงความสมบูรณพันธุเอาไวได มาพิจารณาดูซิครับวารายละเอียดของคุณสมบัติดังกลาวมีอะไรบาง
ที่นาสนใจ
1. คุณสมบัติของความเปน กรด-ดาง (pH)
คา pH หมายถึงคาความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน (H+) ของสารละลายซึ่งใชบงบอกความ
เปนกรด-ดาง ของสารละลาย ในสภาวะที่เปนกลางจะมีคา pH เทากับ 7 ถาคา pH มากกวา 7 แสดงวา
สารละลายมีสภาพเปนดาง (alkalinity) และถาคา pH นอยกวา 7 แสดงวสารละลายนั้นมีสภาพเปนกรด
(acidity) โดยปกติน้ําเชื้อของพอสุกร มีคา pH อยูประมาณ 7 (pH6.8-7.2) จากขอมูลทางวิทยาศาสตร
ทําใหเราทราบวาสารละลายน้ําเชื้อที่จะนํามาเจือจางน้ําเชื้อ ควรจะมีคา pH ใกลเคียงหรือเทากับคา pH
ของน้ําเชื้อดวยเชนกัน
ถาสารละลายน้ําเชื้อมีคุณสมบัติความเปนกรด-ดาง ตางจากคา pH ของน้ําเชื้อจะสรางความ
เสียหายกับตัวอสุจิอยางมาก โดยคา pH ที่ผันแปรจะทําใหความคงทนของอะโครโซม (Acrosome
integrity) ลดลง หมายความวาสวนของอะโครโซมจะถูกทําลาย เนื่องจากมีความแตกตางของคา pH
ระหวางน้ําเชื้อกับสารละลายน้ําเชื้อนั่นเอง
นอกจากจะทําใหอะโครโซมถูกทําลายแลว ความแตกตางของคา pH ยังมีผลทําใหเกิดความ
ผิดปกติที่สวนหางของตัวอสุจิ ในลักษณะหางงอ(Bent tails) ความผิดปกติเหลานี้อาจเกิดรวมกับสาเหตุ
อื่นไดอีกหลายสาเหตุ เพราะฉะนั้นทางฟารมตองตรวจสอบคุณภาพของสารละลายน้ําเชื้อใหมั่นใจกอนวา
สารละลายน้ําเชื้อแตละสูตรที่ใชกันอยูมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะกําจัดสาเหตุอันจะทําให
เกิดความไมสมบูรณของตัวอสุจิ กรณีที่คา pH ต่ําหรือสูงเกินไปจะทําใหการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิลดลง
ทันที และจะตายหมดทันที ถาคา pH ต่ํากวา 5.2 เห็นไดวาถาคา pH ของสารละลายน้ําเชื้อยิ่งมีคาออก
หางจากคา pH ปกติของน้ําเชื้อมากเพียงใดก็จะกอใหเกิดความเสียหายกับตัวอสุจิมากขึ้นเทานั้น
2. คุณสมบัติของแรงดันออสโมติก (Osmotic pressure) หรือคาออสโมลาริตี้ (Osmolarity)
คาแรงดันออสโมติก หรือคาออสโมลาริต(ี้ Osmolarity) เปนอีกคุณสมบัติหนึ่งของสารละลาย
น้ําเชื้อที่ควรจะพิจารณาเพราะคาออสโมลาริตี้ของสารละลายน้ําเชื้อมีความสัมพันธโดยตรงกับความ
สมบูรณพันธุ (Fertility) ของตัวอสุจิ นั่นหมายความวาถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริตี้ต่ําหรือสูง
เกินไป มีผลทําใหความคงทนของอะโครโซม (Acrosome integrity) ของตัวอสุจิลดลงตามไปดวย
โดยปกติคาออสโมลาริตี้ของน้ําเชื้อพอสุกรที่ปกติจะมีคาประมาณ 310 มิลลิออสโมล ดังนั้น
สารละลายน้ําเชื้อสุกรจึงตองมีคาออสโมลาริตี้ใกลเคียง หรือเทากับคาออสโมลาริตี้ของน้ําเชื้อพอสุกร คือ
อยูในชวง 265-320 มิลลิออสโมล
ถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริตี้สูงกวาหรือต่ํากวาคาปกติของน้ําเชื้อสุกร จะมีผลตอตัวอสุจิ
หรือไมอยางไร? มีผลแนนอนครับ คือวา ถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริตี้สูงกวาน้ําเชื้อ จะทําใหตัว
อสุจิเหี่ยวแฟบและตายในที่สุด แตถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริตี้ต่ําเกินไปจะสงผลใหตัวอสุจิเกิด
ลักษณะบวมน้ํา ทําความเสียหายกับสวนของอะโครโซม และในที่สุดตัวอสุจิก็จะตาย นอกจากนี้คาออสโม
ลาริตี้ที่สูงเกินไป จะทําใหสวนหางของตัวอสุจิแยกออกจากสวนหัว (Detached head) ทําใหตัวอสุจิไม
สามารถเขาปฎิสนธิกับไขได

สูตรสารละลายน้ําเชื้อ
คาออสโมลาริตี้ (mOsmoles)
KIEV
380
BTS
isotonic
Zolesco
240
Modena
240
Butschwiler
284
Androheps
309
MR-A
290
BW 25
312
BL-1
isotonic
Modifies IVT
isotonic
ตารางที่4 แสดงคาออสโมลาริตี้ ของสารละลายน้ําเชื้อ
การที่จะทําใหคาออสโมลาริตี้อยูในชวงปกติไดตองเกิดจากสูตรของสารละลายน้ําเชื้อที่ใช ความ
แมนยําในการชั่งสารและความบริสุทธิ์ของสารเคมีที่ใช สารที่จะนํามาเตรียมเปนสารละลายน้ําเชื้อตองเปน
สารที่มีความบริสุทธิ์คอนขางสูง และไมชื้นหรือเกาเกินไป การพิจารณาสารเคมีวาเกาหรือใหมนั้น ให
พิจารณาจากการจับตัวกันเปนกอนหรือสารเคมีมีสีเปลี่ยนไปจากปกติ
โดยเฉพาะโปแตสเซี่ยมคลอไรด
(KCI) ซึ่งชื้นไดงาย และมีความสําคัญเพราะคาออสโมลาริตี้ถูกควบคุมโดยความเขมขนของโซเดียมอิ
ออน (Na+)และความเขมขนของโปแตสเซี่ยมอิออน (K+) ถาความเขมขนของโปแตสเซี่ยมอิออนมาก
เกินไปจะทําใหการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิลดลงเนื่องจาก K+ ที่มากเกินไปจะยับยั้งขบวนการเมตาบอลิ
ซึมของตัวอสุจิ
3. คุณสมบัติของการนําไฟฟา (Conductivity)
น้ําเชื้อของสุกรปกติจะมีคาการนําไฟฟาประมาณ 6-7 mSeimen. คาการนําไฟฟาของน้ําเชื้อสุกร
จะถูกกําหนดโดยประจุที่ถูกผลิตออกมาจากตอมที่ทําหนาที่สรางสารอาหาร เพื่อใชดํารงชีวิตของตัวอสุจิ
ในขณะที่อยูนอกตัวพอสุกร ถาตอมดังกลาวเกิดความผิดปกติ เชนมีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อ จะสงผล
ใหการทําหนาที่ในการสรางสารอาหารเพือ
่ มาเลี้ยงตัวอสุจิเสียไป น้ําเชื้อที่ออกมาก็จะมีคุณภาพไมดีตาม
ไปดวย สังเกตไดจากสีของน้ําเชื้อที่ออกมา หรือจากการดูดวยกลองจุลทรรศนจะสังเกตเห็นวา ตัวอสุจิที่
เคลื่อนที่ไปขางหนาจะลดลง และมีตัวอสุจิตายลอยเปนแพมากขึ้น
สารละลายน้ําเชื้อที่ดีตองมีคุณสมบัตข
ิ องการนําไฟฟาใกลเคียงหรือเทากับคาการนําไฟฟาของ
น้ําเชื้อดวย เชนกัน คาการนําไฟฟาของสารละลายน้ําเชื้อจะถูกควบคุมโดยคลอไรดอิออน (CI- )
โซเดียมอิออน (Na+) และโปแตสเซี่ยมอิออน (K+) ถาสารละลายน้ําเชื้อมีอิออนตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป
จะทําใหเกิดสภาวะที่ไมเหมาะสมกับตัวอสุจิ ในที่สุดตัวอสุจิพวกนี้ก็ไมสามารถเขาปฏิสนธิกับไขได
เนื้อหาทั้งหมดดังที่ไดเสนอมาขางตน ผูอานหลายๆทานอาจจะไมเคยคุนหูคุนตามากอน เพราะ
รายละเอียดของเรื่องนี้มีผูศึกษากันนอยมาก
เปนเพราะวาผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอสุจิไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา แตจะเห็นอีกทีก็ตอเมื่อสุกรกลับสัดและมักกลับสัดแบบตรงรอบ หรือถาไมกลับ
สัดลูกที่คลอดออกมาก็จะมีจํานวนนอย ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาดังกลาวที่ไดนําเสนอไปขางตน
ผูอานสามารถนําไปใชเปนหลักในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ เลือกใชสารละลายน้ําเชื้อ (Extender) ใน
การที่จะคงสภาวะที่เหมาะสมใหกับตัวอสุจิ ทําใหเรามั่นใจไดวาน้ําเชื้อที่เราใชในการผสมเทียมนั้น มีความ
สมบูรณพันธุและมีความพรอมที่จะเขาปฎิสนธิกับไข ไดเปนลูกสุกรที่ทําเงินใหกับผูเลี้ยงตอไปในอนาคต
ฉะนั้นกอนที่ทานจะเลือกใชสารละลายน้ําเชื้อสูตรใดนั้น
ทานจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
สารละลายน้ําเชื้อใหมั่นใจเสียกอนวา คุณสมบัติอยูในเกณฑมาตรฐานเดียวกับน้ําเชื้อ และไมทําใหความ
สมบูรณพันธุของตัวอสุจิเสียไป การที่จะทําใหคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้ออยูในชวงปกติไดนั้น ตอง
ประกอบดวยปจจัยหลายปจจัยดวยกัน ถาทานใดมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามมาไดที่ ทีมงาน ไลฟ
อินโฟรเมติคส
คุณสมบัติ
คามาตรฐาน
คาความเปนกรด-คาง (pH)
6.8 - 7.2
คาออสโมลาริตี้ (Osmolarity)
265 - 320 mOsmoles
คาการนําไฟฟา (Conductivity)
6 - 7 mS
ตารางที่ 5 สรุปคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อในสุกร
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