
สารละลายน้ําเช้ือคอือะไร 
โดย ทีมงานไลฟ อินโฟรเมติคส 

 
สารละลายน้ําเชื้อ หรือ Extender คือสารละลายท่ีเกิดจากการนําเอาสารท่ีมีคุณสมบัติชวยในการ

มีชีวิตรอดของตัวอสุจิ โดยสารเหลานั้นตองไมทําอันตรายตอตัวอสุจิ และสารดังกลาวตองมีคุณสมบัติยืด
อายุของตัวอสุจิใหมีชีวิตนานขึ้น นอกจากจะทําใหตัวอสุจิมีชีวิตยาวนานขึ้น สารละลายน้ําเชื้อตองมี
คุณสมบัติท่ีจะคงความสมบูรณพันธุของตัวอสุจิไวไดอีกดวย นั่นก็คือความสามารถในการเขาเจาะไข
นั่นเอง จุดประสงคหลักของการใชสารละลายน้ําเชื้อก็เพื่อเพิ่มปริมาตรของน้ําเชื้อใหมากขึ้นในการท่ีจะ
นําไปผสมกับแมสุกรไดหลายแม ปจจุบันมีสารละลายน้ําเชื้อหลายสูตรในบานเรา ไมวาจะนําเขาจาก
ตางประเทศหรือผลิตขึ้นในประเทศเองก็ดี ความสําคัญอยูท่ีวาสารละลายน้ําเชื้อชนิดนั้นๆ มีคุณสมบัติใน
การควบคุมสภาวะท่ีเหมาะสมใหตัวอสุจิไดหรือไม เชน ความสามารถในการควบคุมความเปนกรด-ดาง 
(Buffer) ความสามารถในการรักษาระดับแรงดันออสโมซิส (Osmolarity) ความสามารถในการรักษา
สภาพการนําไฟฟา (Conductivity) และตองมีแหลงของอาหารและพลังงานใหกับตัวอสุจิอยางเพียงพอ
(Nutritional requirements) ฉะนั้นกอนท่ีทานจะพิจารณาเลือกใชสารละลายน้ําเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง
ขอใหพิจารณาคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อชนิดนั้นๆกอนท่ีจะตัดสินใจใช 
 
องคประกอบที่สําคัญของสารละลายน้ําเช้ือ 
หลายฟารมในบานเราท่ีนิยมหันมาใชการผสมเทียมแทนผสมจริง ส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งท่ีจะขาดเสียไมไดก็คือ 
สารละลายน้ําเชื้อ (Extender) ซ่ึงจะทําหนาท่ีเพิ่มปริมาตรของน้ําเชื้อ, ปองกันอันตรายจากการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูม,ิ ปรับสภาพกรด-ดาง เปนแหลงพลังงานและสารอาหาร ท้ังหมดนี้เปนคุณสมบัติของ
สารละลายน้ําเชื้อท่ีชวยใหตัวอสุจิมีชีวิตรอดไดนานขึ้น การท่ีสารละลายน้ําเชื้อจะมีคุณสมบัติดังกลาวได 
ตองประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนดวยกันคือ สวนท่ีเปนสารเคมี, น้ํากล่ัน และยาปฏิชีวนะ ในแต
ละสวนมีรายละเอียดปลีกยอยดังตอไปนี้ 
 

1. สวนท่ีเปนสารเคมี (Chemical mixtures) 
สารเคมีท่ีใชเปนสวนประกอบของสารละลายน้ําเชื้อ มีหนาท่ีหลักอยู 2 ประการ คือ สวนท่ีทํา

หนาท่ีใหพลังงานและ สารอาหารแกตัวอสุจิ เชน น้ําตาลกลูโคส (D-Glucose) น้ําตาลฟรุกโตส 
น้ําตาลเทฮาโรสและไขแดง เปนตน อีกสวนหนึ่งทําหนาท่ีคอยปรับสภาพกรด-ดาง และรักษาระดับ
แรงดันออสโมซิส ใหเหมาะสมกับตัวอสุจิ เชน ไตร-โซเดียมซิเตรท-2-ไฮเดรต,โซเดยีมไบ
คารบอเนต (โซเดียม ไฮโดรเจนคารบอเนต [NaHCO3]),โปแตสเซียมคลอไรด (KCI), อีดีทีเอ 
(EDTA) และ ทริส(Tris) เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอีกบางตัวท่ีใสเพิ่มลงในสารละลายน้ําเชื้อเพื่อชวยใหตัวอสุจิมีชีวิตอยูรอด
ไดนานขึ้น เชน ซิสเตอีน, โพล่ีไวนิล แอลกอฮอล (PVA), B.S.A หรือ พวกบัฟเฟอรบางตัว เชน 
HEPES สารเหลานี้มีราคาคอนขางสูงและใชปริมาณนอยมากจึงไมเหมาะสมท่ีจจะใชในทางเศรษฐกิจ 

จากการศึกษา เรื่องการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อของผูเล้ียงสุกรในบานเรา พบวา การท่ีเจาของ
ฟารมส่ังซ้ือสารเคมีแตละชนิดจากหลายๆแหลง โดยคํานึงถึงเรื่องราคาเพียงอยางเดียว พบวา 
สารเคมีท่ีหาซ้ือไดนั้น มีความแตกตางกันในเรื่องระดับของสารเคมี ซ่ึงจะบงบอกถึงความบริสุทธิ์ของ
สารแตละชนิด โดยเฉพาะผูท่ีคลุกคลีอยูในวงการสารเคมี ทราบกันดีอยูแลววาสารเคมีแตละชนิด
เหลานี้แบงออกเปนระดับ 4 ระดับดวยกัน ตามความบริสุทธิ์ของสารเคม ี 

ดังนั้น การท่ีเกษตรกรจัดซ้ือสารเคมีท่ีใชในการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อเอง โดยท่ีไมรูวาสารเคมี
แบงออกเปนก่ีระดับและซ้ือสารเคมีท่ีมีความบริสุทธิ์ไมเพียงพอ หรือไดสารเคมีท่ีบริสุทธิ์เพียงบางตัว 
และบางตัวไมบริสุทธิ์ เมื่อนําสารเหลานี้มาเตรียมเปนสารละลายน้ําเชื้อ จึงมักพบความแปรปรวนของ
คาความเปนกรด-ดาง, ออสโมลาริต้ี และการนําไฟฟาซ่ึงเปนคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อ ซ่ึง
คุณสมบัติท้ัง 3 คานี้ เปนคาท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับความสมบูรณพันธุของตัวอสุจิ (Fertility) 
เนื่องจากท่ีผานมานั้น วงการผสมเทียมในบานเรา มักจะไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เปนเพราะเรา
ใหความสําคัญกับคาการเคล่ือนไหวของตัวอสุจิเปนหลัก (Motility) โดยไมไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ท้ัง 3 ขอดังกลาวของสารละลายน้ําเชื้อเลย ในขณะเดียวกัน เราพบวาตัวอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีไดนั้น ไม
จําเปนเสมอวาทุกตัวสามารถเขาปฏิสนธิกับไขได เนื่องจากตองสูญเสียและถูกทําลายไป เนื่องจาก
สารละลายน้ําเชื้อมีคุณสมบัติไมเหมาะสมนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ชนิด  การมีชีวิตรอด 
ของอสุจ(ิวัน)  

สารเคมี  

Modena  5 กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมคารบอเนต, อีดีทีเอ, 
ทริส, กรดซิตริค  

Zorpva 5 
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ, 
ทริส,  
กรดซิตริค, ซีสเตอีน, พีวีเอ  

BTS 4 - 5 กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ, 
โปรแตสเซียมคลอไรด  

Reading  4 - 6 
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ, 
โปแตสเซียมคลอไรด, ทริส, กรดซิตริค, ซีสเตอีน, 
พีวีเอ, เทฮาโรส  

KIEV  3 กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ  

Zorlesco 5 - 6 
กลูโคส, ไตรโซเดียมซิเตรท, โซเดียมไบคารบอเนต, อีดีทีเอ, 
ทริส, 
กรดซิตริค, บี.เอส.เอ, ซีสเตอีน  

ตารางท่ี 1 ตัวอยางสารละลายน้ําเชื้อของสุกร และสวนประกอบท่ีมีใชในบานเรา 
 

 ขอท่ีควรระวังอีกเรื่องหนึ่ง คือ การบรรจุและเก็บสารเคม ี ตองพยายามอยาใหสารเคมีสัมผัสกับ
ความชื้น เพราะเมื่อชั่งสารจะทําใหปริมาณสารท่ีตองการผิดพลาดได เนื่องจากมีน้ําท่ีสารเคมีดูดเขาไป
รวมอยูดวย และน้ําเหลานี้จะทําใหสารเคมีเส่ือมคุญภาพ ไมสามารถนํามาใชเตรียมสารละลายน้ําเชื้อได 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาแตละชนิดของสารละลายน้ําเชื้อ มีสารเคมีท่ีเปนสวนประกอบคลายๆกัน 
ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในปริมาณของสารแตละชนิด แตสุดทายเมื่อเจือจางดวยน้ํากล่ันบริสุทธิ์แลวตอง
มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยูรอดได คือ คาออสโมลาริต้ี (265-320 mOsmoles) คา
ความเปนกรด-ดาง (pH 6.8-7.2) และคาการนําไฟฟา (6-7 mS.) 

 
2. น้ํากล่ัน (Sterile distilled water) 

น้ําท่ีใชในการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อ มีสวนสําคัญมากตอการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิ การใชน้ําท่ี
มีคุณภาพต่ํา จะทําใหความสามารถในการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิลดลง โอกาสท่ีตัวอสุจิจะเขาปฏิสนธิ
กับไขจะนอยลงตามไปดวย 

น้ําท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชเตรียมสารละลายน้ําเชื้อคือน้ํากล่ันท่ีไมมีประจุ (Deionized water) 
หลายฟารมในบานเราท่ีใชผสมเทียมมักจะใชน้ํากล่ันจากบริษัทท่ีบรรจุอยางดีและผานการฆาเชื้อ
มาแลว แตไมไดหมายความวาน้ําเหลานั้นจะไมมีประจุหลงเหลืออยู การท่ีน้ําเหลานี้มีประจุไฟฟาอยู
จะสงผลตอการเขาปฎิสนธิกับไข บางฟารมท่ีมีทุนสูงสามารถหาซ้ือเครื่องทําน้ํากล่ันมาใชเอง ผูเขียน
เห็นดวยอยางยิ่ง อยางไรก็ตามการเลือกใชน้ําท่ีจะนํามาใชกลั่นก็มีความสําคัญ น้ําท่ีเหมาะสมท่ีจะ
นํามากล่ันคือน้ําฝน กรณีท่ีใชน้ําบาดาลจะมีปญหาขี้ตะกรันเกาะท่ีเครื่องกล่ันทําใหอายุการใชงานของ
เครื่องกล่ันส้ันลง 

สําหรับฟารมท่ีไมสะดวกท่ีจะซ้ือเครื่องทําน้ํากล่ัน ก็สามารถหาซ้ือน้ํากล่ันจากบริษัท่ีผลิตน้ํากล่ัน
สําหรับใชละลายยาฉีดเขาเสนเลือด (Sterile water for injection) ส่ิงหนึ่งท่ีตองการเนนคือปริมาตร
ของน้ําท่ีเติมเพื่อเปนตัวทําละลาย โดยสวนใหญจะแนะนําวาเติมน้ําจนสารละลายมีปริมาตรครบ 1000 
ซีซี (1 ลิตร) แตยังคงมีหลายฟารมท่ียังเขาใจผิดวาตองเติมน้ําอีก 1 ลิตร ซ่ึงจริงๆแลวผิด 
เพราะฉะนั้นผูท่ีปฎิบัติการเตรียมน้ําเชื้อ ควรทําความเขาใจตรงจุดนี้ไวดวย เพราะจะมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อ และทําใหตัวอสุจิมีชีวิตส้ันลง 

 
3. ยาปฎิชีวนะ (Antibiotics) 

ทําไมจึงตองใสยาปฎิชีวนะลงในสารละลายน้ําเชื้อ? หรือถาไมใสยาปฏิชีวนะไมไดหรือ? คงเปน
คําถามท่ีหลายๆทานนึกอยูในใจ โดยท่ัวไปเชื้อสวนใหญท่ีจะปนเปอนในน้ําเชื้อมักจะมาจากสวน
กระพุงของพอสุกร (pre-putial diverticulum) ซ่ึงภายในเปนแหลงสะสมของน้ําปสสาวะ และ
ของเหลวท่ีหลงเหลือจากการลางกระพุงของพอสุกรกอนผสม ของเหลวท่ีสะสมในกระพุงพอสุกรมี
สภาวะเปนเบส ซ่ึงเปนสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตไดดี 

ส่ิงหนึ่งท่ีผูเล้ียงตองทําความเขาใจคือ เชื้อแบคทีเรียท่ีปนเปอนในน้ําเชื้อจะไมมีผลตอมดลูกของ
แมสุกรแตอยางใด ดังนั้นน้ําเชื้อท่ีปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรียจึงไมใชปญหาท่ีจะเกิดกับตัวแมสุกร แต
อันตรายจากการปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นเนื่องจากของเสียท่ีเกิดจากขบวนการเมตาบอลิซ่ึ



มของแบคทีเรีย (Metabolic product) เชน กรดแลคติก เปนตน ซ่ึงจะทําใหตัวอสุจิเคล่ือนไหวลดลง 
มีอายุส้ันลงและตายในท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการเก็บน้ําเชื้อไวขามคืน ควรเก็บน้ําเชื้อไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 
17-20 องศาเซลเซียส จะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได 
พบบอย  พบไมบอย  
Staphylococcus spp. Corynebacerium spp. 
Pseudomonas spp. Streptococcus spp. 
Escherichia spp. Proteus spp. 
Klebsiella spp. Serratia spp. 
Citrobacter spp. Bacillus spp. 
Micrococcus spp. Enterobacter spp. 
Eubacterium suis. Aerobacter spp. 
  Bordetella spp. 
  Mycoplasma spp. 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงเชื้อแบคทีเรียท่ีพบในน้ําเชื้อของสุกร 
 
  วิธีการหนึ่งท่ีใชเปนมาตรการในการควบคุมเชื้อท่ีอยูในสวนกระพุมของพอสุกร คือ การจัดใหมี
โปรแกรม การใชยา สอดกระพุงพอสุกรเปนประจํา ยาท่ีใชควรเปนยาท่ีใชสอดเตานมวัวระยะพักการรีดนม 
ตัวยาท่ีแนะนําใหใชคือ Ampicillin,Clamoxycillin หรือกลุม Cephalosporin เปนตน กอนท่ีจะทําการสอด
ยาใหลางกระพุงพอสุกรดวยน้ําสะอาด จากนั้นบีบเอาของเหลวท่ีอยูขางในออกใหหมดกอนจึงจะทําการ
สอดยาเขาไปในสวนกระพุงของพอสุกร ใชยาหนึ่งหลอดตอพอสุกร 1 ตัว จากนั้นใชมือคลึงใหยากระจาย
ท่ัวกระพุงของพอสุกร ขอควรระวังคือพอสุกรบางตัวอาจเกิดการระคายเคืองได 
  ตัวยาปฎิชีวนะท่ีนิยมใสในสารละลายน้ําเชื้อ คือ Gentamicin, Ampicillin, Neomycin 
นอกจากนี้ยังมียากลุมอ่ืนๆอีกหลายตัวท่ีสามารถใชได ดังตารางท่ี 3 
 

ใชประจํา  ใชบางคร้ัง  
Ampicillin Amikacin 
Gentamicin Bacitracin 
Dihydrosterptomycin Chlortetracycline 
Lincomycin Colistin 
Neomycin Dibekacin 
Penicillin Enrofloxacin 
Plymixin B Erythromycin 
Spectinomycin Kanamycin 
  Sulfadiazine 
  Tylosin 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดง ยาปฏิชีวนะท่ีเติมในสารละลายน้ําเชื้อ 
 

ทีนี้หลายทานคงพอเขาใจแลวนะครับวา ทําไมจึงตองใสยาปฏิชีวนะลงในสารละลายน้ําเชื้อ ก็
มาถึงคําถามท่ีวา ถาไมใสยาปฎิชีวนะลงในสารละลายน้ําเชื้อไดไหม คําตอบคือ ไดครับ ถาทางฟารม
สามารถใชน้ําเชื้อหมดทันทีหลังจากเตรียมน้ําเชื้อพูดงายๆวาพอเตรียมเสร็จก็ใชหมดทันทีในวันนั้นเลย 
เชือ้แบคทีเรียยังไมมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตสรางสารพิษท่ีเปนอันตรายตอตัวอสุจิ 

จุดท่ีควรระวัง คือ ถามีการเตรียมสารละลายน้ําเชื้อเก็บไวเกิน 24 ชั่วโมง ยาปฎิชีวนะท่ีผสมใน
สารละลายน้ําเชื้อจะเส่ือมประสิทธิภาพ และไมสามารถออกฤทธิ์คุมเชื้อแบคทีเรียท่ีปนเปอนมากับน้ําเชื้อ
ได 

ปจจุบันการผสมเทียมไดเขามามีบทบาทคอนขางมากตออุตสาหกรรมการเล้ียงสุกร โดย
พิจารณาไดจากหลายฟารมท่ีหันมาสรางโรงเรือนสุกรพอพันธุแบบ Evaporative cooling system 
จุดประสงคเพื่อใหพอหมูผลิตน้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพ และนําน้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพเหลานี้แพรกระจายไปยังแม
สุกรไดหลายๆแม ในขณะท่ีพอสุกรสามารถหล่ังน้ําเชื้อไดเพียงครั้งละ 150-250 ซีซี ดังนั้นจึงตองมี
สารละลายท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ําเชื้อท่ีหล่ังออกมาจากตัวพอสุกร เพื่อชวยใหน้ําเชื้อมีปริมาตร
เพิ่มขึ้นจึงมีผูคิดคนและพัฒนาสูตรของสารละลายน้ําเชื้อขึ้นมาหลายชนิดดวยกัน โดยอาศัยพื้นฐานความ
เขาใจเรื่องการคงสภาพของเยื่อหุมเซลของตัวอสุจิ และความตองการทางสรีรวิทยาของตัวอสุจิ 

ปจจุบันมีสารละลายน้ําเชื้อสุกรจากตางประเทศเขามาขายในบานเราเปนจํานวนมาก ฉะนั้นกอนท่ี
ผูเล้ียงสุกรจะเลือกใชสารละลายน้ําเชื้อชนิดใดนั้น ผูเล้ียงจะตองทราบถึงคุณสมบัติท่ีดีของสารละลาย
น้ําเชื้อกอน เพื่อจะไดมั่นใจวาสารละลายน้ําเชื้อไมใชสารละลายท่ีจะไปทํารายตัวอสุจิ  



  ความผิดปกติอีกอยางหนึ่งท่ีสามารถพบไดบอยท่ีสวนหาง คือ ลักษณะคลายหยดน้ําท่ีหาง เรา
เรียกรวมๆวา "Cytoplasmic droplet" มักเกิดขึ้นในกรณีท่ีพอสุกรตัวนั้นถูกใชงานตั้งแตอายุยังนอย (ต่ํา
กวา 8 เดือน) หรือพอสุกรตัวนั้นถูกใชงานบอยเกินไป บางกรณีเกิดเนื่องจากผลกระทบจากการทําวัคซีน
ชนิดส่ือน้ํามัน สงผลใหตัวอสุจิเกิดความผิดปกติในลักษณะของการเกิดหยดน้ําท่ีสวนหางของตัวอสุจิ 
(Distal cytoplasmic droplet) ซ่ึงจะเกิดหลังจากทําวัคซีน 3-4 สัปดาห สงผลใหเกิดความไมสมบูรณ
พันธุช่ัวคราวได 
  พอทราบกันคราวๆ แลวนะครับวา ตัวอสุจิของพอสุกรท่ีเห็นว่ิงอยูในกลองจุลทรรศนมีลักษณะ
เปนอยางไร และมีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลใหเกิดความผิดปกติขึ้นในแตละสวน ในท่ีนี้ผูเขียนจะกลาวถึง
เฉพาะปจจัยท่ีเกิดจากสารละลายน้ําเชื้อท่ีจะมีผลตอความผิดปกติหรือความไมสมบูรณพันธุของตัวอสุจิ
เทานั้น 

คุณสมบัติของสารละลายน้ําเช้ิอที่ดี มีดังตอไปนี ้
สารละลายน้ําเชื้อท่ีดีตองมีคุณสมบัติของความเปนกรด-ดาง (pH) แรงดันออสโมติก (Osmotic 

pressure) และการนําไฟฟา (Conduc-tivity) ใกลเคียงหรือเทียบเทากับน้ําเชื้อของพอสุกร จึงจะทําให
ตัวอสุจิคงความสมบูรณพันธุเอาไวได มาพิจารณาดูซิครับวารายละเอียดของคุณสมบัติดังกลาวมีอะไรบาง
ท่ีนาสนใจ 
1. คุณสมบัติของความเปน กรด-ดาง (pH) 

คา pH หมายถึงคาความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน (H+) ของสารละลายซ่ึงใชบงบอกความ
เปนกรด-ดาง ของสารละลาย ในสภาวะท่ีเปนกลางจะมีคา 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
ทําใหเราทราบวาสารละลายน้ําเชื้อท่ีจะนํามาเจือจางน้ําเชื้อ ควรจะมีคา pH ใกลเคียงหรือเทากับคา pH 
ของน้ําเชื้อดวยเชนกัน  
  ถาสารละลายน้ําเชื้อมีคุณสมบัติความเปนกรด-ดาง ตางจากคา pH ของน้ําเชื้อจะสรางความ
เสียหายกับตัวอสุจิอยางมาก โดยคา pH ท่ีผันแปรจะทําใหความคงทนของอะโครโซม (Acrosome 
integrity) ลดลง หมายความวาสวนของอะโครโซมจะถูกทําลาย เนื่องจากมีความแตกตางของคา pH 
ระหวางน้ําเชื้อกับสารละลายน้ําเชื้อนั่นเอง 
  นอกจากจะทําใหอะโครโซมถูกทําลายแลว ความแตกตางของคา pH ยังมีผลทําใหเกิดความ
ผิดปกติท่ีสวนหางของตัวอสุจิ ในลักษณะหางงอ(Bent tails) ความผิดปกติเหลานี้อาจเกิดรวมกับสาเหตุ
อ่ืนไดอีกหลายสาเหต ุ เพราะฉะนั้นทางฟารมตองตรวจสอบคุณภาพของสารละลายน้ําเชื้อใหมั่นใจกอนวา 
สารละลายน้ําเชื้อแตละสูตรท่ีใชกันอยูมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพื่อท่ีจะกําจัดสาเหตุอันจะทําให
เกิดความไมสมบูรณของตัวอสุจิ กรณีท่ีคา pH ต่ําหรือสูงเกินไปจะทําใหการเคล่ือนท่ีของตัวอสุจิลดลง
ทันที และจะตายหมดทันที ถาคา pH ต่ํากวา 5.2 เห็นไดวาถาคา pH ของสารละลายน้ําเชื้อยิ่งมีคาออก
หางจากคา pH ปกติของน้ําเชื้อมากเพียงใดก็จะกอใหเกิดความเสียหายกับตัวอสุจิมากขึ้นเทานั้น 
2. คุณสมบัติของแรงดันออสโมติก (Osmotic pressure) หรือคาออสโมลาริต้ี (Osmolarity) 

คาแรงดันออสโมติก หรือคาออสโมลาริต้ี(Osmolarity) เปนอีกคุณสมบัติหนึ่งของสารละลาย
น้ําเชื้อท่ีควรจะพิจารณาเพราะคาออสโมลาริต้ีของสารละลายน้ําเชื้อมีความสัมพันธโดยตรงกับความ
สมบูรณพันธุ (Fertility) ของตัวอสุจิ นั่นหมายความวาถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริต้ีตํ่าหรือสูง
เกินไป มีผลทําใหความคงทนของอะโครโซม (Acrosome integrity) ของตัวอสุจิลดลงตามไปดวย 

โดยปกติคาออสโมลาริต้ีของน้ําเชื้อพอสุกรท่ีปกติจะมีคาประมาณ 310 มิลลิออสโมล ดังนั้น
สารละลายน้ําเชื้อสุกรจึงตองมีคาออสโมลาริต้ีใกลเคียง หรือเทากับคาออสโมลาริต้ีของน้ําเชื้อพอสุกร คอื 
อยูในชวง 265-320 มิลลิออสโมล 

ถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริต้ีสูงกวาหรือต่ํากวาคาปกติของน้ําเชื้อสุกร จะมีผลตอตัวอสุจิ
หรือไมอยางไร? มีผลแนนอนครับ คือวา ถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริต้ีสูงกวาน้ําเชื้อ จะทําใหตัว
อสุจิเหี่ยวแฟบและตายในท่ีสุด แตถาสารละลายน้ําเชื้อมีคาออสโมลาริต้ีตํ่าเกินไปจะสงผลใหตัวอสุจิเกิด
ลักษณะบวมน้ํา ทําความเสียหายกับสวนของอะโครโซม และในท่ีสุดตัวอสุจิก็จะตาย นอกจากนี้คาออสโม
ลาริต้ีท่ีสูงเกินไป จะทําใหสวนหางของตัวอสุจิแยกออกจากสวนหัว (Detached head) ทําใหตัวอสุจิไม
สามารถเขาปฎิสนธิกับไขได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สูตรสารละลายนํ้าเชื้อ คาออสโมลาริต้ี (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 

ตารางท่ี4 แสดงคาออสโมลาริตี ้ของสารละลายน้ําเชื้อ 
 

การท่ีจะทําใหคาออสโมลาริต้ีอยูในชวงปกติไดตองเกิดจากสูตรของสารละลายน้ําเชื้อท่ีใช ความ
แมนยําในการชั่งสารและความบริสุทธิ์ของสารเคมีท่ีใช สารท่ีจะนํามาเตรียมเปนสารละลายน้ําเชื้อตองเปน
สารท่ีมีความบริสุทธิ์คอนขางสูง และไมช้ืนหรือเกาเกินไป การพิจารณาสารเคมีวาเกาหรือใหมนั้น ให
พิจารณาจากการจับตัวกันเปนกอนหรือสารเคมีมีสีเปล่ียนไปจากปกติ โดยเฉพาะโปแตสเซ่ียมคลอไรด 
(KCI) ซ่ึงชื้นไดงาย และมีความสําคัญเพราะคาออสโมลาริต้ีถูกควบคุมโดยความเขมขนของโซเดียมอิ
ออน (Na+)และความเขมขนของโปแตสเซ่ียมอิออน (K+) ถาความเขมขนของโปแตสเซ่ียมอิออนมาก
เกินไปจะทําใหการเคล่ือนไหวของตัวอสุจิลดลงเนื่องจาก K+ ท่ีมากเกินไปจะยับยั้งขบวนการเมตาบอลิ
ซึมของตัวอสุจิ 
 
3. คุณสมบัติของการนําไฟฟา (Conductivity) 

น้ําเชื้อของสุกรปกติจะมีคาการนําไฟฟาประมาณ 6-7 mSeimen. คาการนําไฟฟาของน้ําเชื้อสุกร
จะถูกกําหนดโดยประจุท่ีถูกผลิตออกมาจากตอมท่ีทําหนาท่ีสรางสารอาหาร เพื่อใชดํารงชีวิตของตัวอสุจิ
ในขณะท่ีอยูนอกตัวพอสุกร  ถาตอมดังกลาวเกิดความผิดปกติ เชนมีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อ จะสงผล
ใหการทําหนาท่ีในการสรางสารอาหารเพือ่มาเล้ียงตัวอสุจิเสียไป น้ําเชื้อท่ีออกมาก็จะมีคุณภาพไมดีตาม
ไปดวย สังเกตไดจากสีของน้ําเชื้อท่ีออกมา หรือจากการดูดวยกลองจุลทรรศนจะสังเกตเห็นวา ตัวอสุจิท่ี
เคล่ือนท่ีไปขางหนาจะลดลง และมีตัวอสุจิตายลอยเปนแพมากขึ้น 

สารละลายน้ําเชื้อท่ีดีตองมีคุณสมบัติของการนําไฟฟาใกลเคียงหรือเทากับคาการนําไฟฟาของ
น้ําเชื้อดวย เชนกัน คาการนําไฟฟาของสารละลายน้ําเชื้อจะถูกควบคุมโดยคลอไรดอิออน (CI- ) 
โซเดียมอิออน (Na+) และโปแตสเซ่ียมอิออน (K+) ถาสารละลายน้ําเชื้อมีอิออนตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป
จะทําใหเกิดสภาวะท่ีไมเหมาะสมกับตัวอสุจิ ในท่ีสุดตัวอสุจิพวกนี้ก็ไมสามารถเขาปฏิสนธิกับไขได 

เนื้อหาท้ังหมดดังท่ีไดเสนอมาขางตน ผูอานหลายๆทานอาจจะไมเคยคุนหูคุนตามากอน เพราะ
รายละเอียดของเรื่องนี้มีผูศึกษากันนอยมาก เปนเพราะวาผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับตัวอสุจิไมสามารถ
มองเหน็ไดดวยตาเปลา แตจะเห็นอีกทีก็ตอเมื่อสุกรกลับสัดและมักกลับสัดแบบตรงรอบ หรือถาไมกลับ
สัดลูกท่ีคลอดออกมาก็จะมีจํานวนนอย ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาดังกลาวท่ีไดนําเสนอไปขางตน
ผูอานสามารถนําไปใชเปนหลักในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ เลือกใชสารละลายน้ําเชื้อ (Extender) ใน
การท่ีจะคงสภาวะท่ีเหมาะสมใหกับตัวอสุจิ ทําใหเรามั่นใจไดวาน้ําเชื้อท่ีเราใชในการผสมเทียมนั้น มีความ
สมบูรณพันธุและมีความพรอมท่ีจะเขาปฎิสนธิกับไข ไดเปนลูกสุกรท่ีทําเงินใหกับผูเล้ียงตอไปในอนาคต 

ฉะนั้นกอนท่ีทานจะเลือกใชสารละลายน้ําเชื้อสูตรใดนั้น ทานจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
สารละลายน้ําเชื้อใหมั่นใจเสียกอนวา คุณสมบัติอยูในเกณฑมาตรฐานเดียวกับน้ําเชื้อ และไมทําใหความ
สมบูรณพันธุของตัวอสุจิเสียไป การท่ีจะทําใหคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้ออยูในชวงปกติไดนั้น ตอง
ประกอบดวยปจจัยหลายปจจัยดวยกัน ถาทานใดมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามมาไดท่ี ทีมงาน ไลฟ 
อินโฟรเมติคส  

 
คุณสมบัติ คามาตรฐาน 
คาความเปนกรด-คาง (pH) 6.8 - 7.2 
คาออสโมลาริต้ี (Osmolarity) 265 - 320 mOsmoles 
คาการนําไฟฟา (Conductivity) 6 - 7 mS 

ตารางท่ี 5 สรุปคุณสมบัติของสารละลายน้ําเชื้อในสุกร 
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