คูมือควบคุมการเตรียมน้ําเชื้อเพื่อผสมเทียม

พอ หมู เกษตรศาสต

โดย น.สพ. อารยันต ยืนยาว บริษัทไลฟ อินโฟรเมติคส จํากัด

1. การรีดน้ําเชื้อ
1.1 สิ่งสําคัญสูงสุดที่ตองคํานึงถึงในการรีดเก็บน้ําเชื้อคือ ความสะอาด ดังนั้นอุปกรณทุกชิ้นที่เกี่ยวของใน
การรีดเก็บน้ําเชื้อตองสะอาด
1.2 ในการรีดน้ําเชื้อควรใสถุงมือ ถุงมือที่ใชตองเปนถุงมือที่สะอาด และไมควรใสถุงมือไวรอ ตองใสถุงมือ
เมื่อพรอมที่จะรีดน้ําเชื้อเทานั้น ควรใสถุงมือสองชั้นเมื่อจะรีดใหถอดถุงมือที่สวมไวชั้นนอกทิ้งแลวใชถุง
มือชั้นในรีด กอนการรีดทุกครั้งตองมีถุงมืออีกคูไวสํารองกรณีที่ถุงมือที่รีดอยูนั้นสกปรก (เปอนกับหนัง
หุมลึงค ปสสาวะ สิ่งสกปรกอื่นๆ) อยาใชถุงมือที่ทําจากยาง (ลาเท็กซ) ใหใชที่ทําจากไวนิล หลีกเลี่ยง
การใชถุงมือที่มีแปงทาไว
น้ําเชื้อที่รีดเสร็จแลวตองเก็บไวในกระติกที่แหง สะอาด

รูปที่ 1 ภาพซายการรีดเก็บน้ําเชื้อในสถานีพอพันธุและภาพขวาแบบที่ปฏิบัติกันทั่วไปในประเทศไทย
1.3 พอพันธุตองเตรียมใหพรอมกอนลงมือรีด ตัวพอพันธุตองแหง สะอาด น้ําในกระเปาะตองถูกบีบออกจน
ไมมีเหลือ และถูกบีบนวดผิวหนังบริเวณลึงคกอนการรีด
สิ่งที่ตองระวัง ในขณะรีดน้ําเชื้อก็คือ การปนเปอนของสิ่งสกปรกและน้ําปสสาวะจากกระเปาะเยี่ยวหรือ
ที่เปอนตามหนังหุมลึงค ซึ่งทําไดโดยปลอยใหน้ําเชื้อที่หลั่งออกมาครั้งแรกทิ้งไป 2-5 ซีซี เพราะสวนนี้
เป น ส ว นที่ ทําความสะอาดท อ น้ําเชื้ อ และขณะรีด เก็บน้ําเชื้อตอ งยกปลายลึง คใหสูง ขึ้นเพื่อกัน สิ่ง
สกปรกที่จะไหลจากหนังหุมลึงค
หากน้ําเชื้อมีการปนเปอนทองเททิ้งกอนที่จะนําไปสงที่หองเตรียมน้ําเชื้อ

2. การกรองน้ําเชื้อ
2.1 น้ําเชื้อที่หลั่งออกมาตองกรองดวยผาก็อซหรือกระดาษกรอง และตองแนใจวาตัวกรอง หรือภาชนะอื่นๆ
เชน บีกเกอร กระปอง และกระติกเก็บน้ําเชื้อ หรือแมแตขวดเก็บน้ําเชื้อที่ใสน้ําเชื้อที่เจือจางแลวควรมี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส (ผาก็อซควรซอนทับกัน 5 ชั้น)
พนักงานในหองเตรียมน้ําเชื้อ ตองเปนคนติดฉลากเบอรพอพันธุที่ขวดเก็บน้ําเชื้อ อยาใหพนักงานใน
เลาพอพันธุตามมาติด ฉลากหรือทําสัญญลักษณที่ขวดก็บน้ําเชื้อเพราะจะนําแบคทีเรียและไวรัสจาก
เลาสูหองเตรียมน้ําเชื้อได
3. การตรวจน้ําเชื้อ
3.1 ตองตรวจและเจือจางน้ําเชื้อใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ตองเจือจางน้ําเชื้ออยางนอย 1.5 เทา และใช
เวลาไมเกิน 30 นาทีนับจากการรีดเก็บน้ําเชื้อ
3.2 สิ่งที่ตองตรวจสอบน้ําเชื้อเปนประจํามีดังนี้
ก. ปริมาตร
วัดในหนวย มิลลิลิตร (ซีซ)ี หรือ กรัม (น้ําหนัก)
ข. สี
ตองใชน้ําเชื้อที่สีปกติเทานั้น
สีที่ผิดปติไป (มีสีแดง เหลือง น้ําตาล: เลือดปน หรือปสสาวะปน) ทองเททิ้งเทานั้น และหากน้ําเชื้อมีสี
ไมปกติตองใหสัตวแพทยทําการตรวจรักษา
ค. กลิ่น
น้ําเชื้อที่มีกลิ่นเหมือนปสสาวะหรือมีกลิ่นแอมโมเนียตองเททิ้ง
ช. การตรวจสอบการเคลื่อนที่และรูปรางของอสุจิดวยกลองจุลทรรศน
กลองจุลทรรศนที่ใชไดดีคือชนิดเฟสคอนทราสท กําลังขยายขนาด 200-400 เทา และมีแทนทําความ
รอนอยูดวยเพื่ออุนน้ําเชื้อที่จะตรวจใหมีอุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ช. การตรวจความเขมขน
การตรวจตามหลัก วิชาตอ งตรวจวัด ดวยเครื่องวัดที่เรีย กโฟโตมิเตอร ซึ่ง วิธีการตรวจขึ้นกับชนิดของ
เครื่องนั้นๆ ความเขมขนและระดับการเจือจาง (มล. ของน้ําเชื้อที่รีด/โดส) ขึ้นกับระดับที่ตั้งไววาใชอสุจิ
จํานวนเทาใดตอโดส และอานคาตามตารางที่ตั้งไว
3.3 คําแนะนําในการใชเครื่องโฟโตมิเตอร (Photometer)
การตรวจสอบโฟโตมิเตอร (Photometer control)

ตองมีการตรวจสอบการอานคาของเครื่องโฟโตมิเตอรเปรียบเทียบกับเครื่องรุนเดียวกันอยางนอยปละ
สองครั้งเพื่อทดสอบความเที่ยงตรง
การเก็บตัวอยาง (Collections of samples)
กอนที่จะดูดเก็บน้ําเชื้อสดมาตรวจ ควรทําใหน้ําเชื้อสดเคลากันเปนเนื้อเดียวโดยการหมุน และกลับ
ขวดจนกระทั่งทุกสวนเปนเนื้อเดียวกัน หามทําการเขยาขวดอยางแรง การที่ตองทําเชนนี้เพราะหลังการ
ตั้งทิ้งไวไมนานน้ําเชื้อก็จะมีการตกตะกอนแยกสวนที่เปนอสุจิเขมขนและสวนน้ําเลี้ยงอสุจิออกจากกัน
การใชไปเปตอัตโนมัติ (Automatic pipette)
เมื่อจะทําการดูดเก็บ ตัวอยา งน้ําเชื้อ ใหสว นปลายที่สวมจุก แหลม(tip)ของไปเปตจุมลงไปในน้ําเชื้อ
ประมาณ 1 ซม. แลวใชนิ้วโปงกดไปที่หัวของไปเปตลงไปจนรูสึกไดถึงแรงตาน แลวก็ปลอยแรงใหกาน
ไปเปตดันกลับขึ้นมาเองในตําแหนงเดิม ตัวไปเปตก็จะดูดน้ําเชื้อขึ้นมา ระวังอยาทําใหมีฟองอากาศอยู
ในน้ําเชื้อ พยายามรักษาความสะอาดอยาใหน้ําเชื้อเปอนตัวไปเปต
ก็ตองเลือกขนาดหัวจุก(tip)ใหถูกตอง เมื่อเสียบไปเปตเขากับหัวจุกเก็บน้ําเชื้อตองแนใจวาเขากันแนน
สนิท อยาใหห ลวม หากหลวมจะทําใหดูด อากาศเขาไปและทําใหดูดน้ําเชื้อลําบาก หรือไดไมเต็ม
ปริมาตร หรือหลวมจนหลุดออกจากกันได
ตัวไปเปตตองรักษาใหสะอาดเสมอ โดยการถอดแยกชิ้นสวนและทําความสะอาดตามคําแนะนําของผู
ผลิต
ควรตรวจเช็คไปเปตอยางนอยเดือนละครั้ง ซึ่งทําไดโดยดูดน้ําสะอาดในปริมาณ 1.00 มล. (4 x 250
ไมโครลิตร) แลวตวงในหลอดวัดปริมาตร ถาคาความแตกตาง +/- 25 ไมโครลิตร ถือวายอมรับได ถา
แตกตางไปจากนี้ตองทําการซอมหรือปรับปรุงตัวไปเปตและตรวจสอบอีกครั้ง
เครื่องชั่ง
ตองตรวจสอบเครื่องชั่งอยางนอยเดือนละครั้ง โดยเทน้ําในขวดรูปชมพู 50 มล. แลวชั่งน้ําหนัก ซึ่งตอง
ชั่งได 50 กรัม ถาไมไดตองทําการตรวจสอบแกไข แลวทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
การตรวจสอบแทนทําความรอนที่กลองจุลทรรศน
ใหตรวจสอบเดือนละครั้ง โดยใชเทอรโมมิเตอรชนิดดิจิตอลเปนตัววัด ถาอุณหภูมิไมอยูในชวง 37-39
องศาเซลเซียส ตองหาทางแกไข และตรวจสอบใหมอีกครั้ง

รูปที่ 2 เครื่องชั่งน้ําเชื้อ
การทําละลายน้ําเชื้อเพื่อตรวจวัด
ใสน้ําเชื้อในคิวเว็ท (cuvette) 0.25 มล. และดูดสารละลายเติมลงไป 9.75 มล. ซึ่งน้ําเชื้อและสาร
ละลายจะผสมรวมกันเอง อยาเขยาคิวเว็ทเพราะจะทําหเกิดฟองอากาศขึ้น
การวัดความเขมขนดวยโฟโตมิเตอร
เปดโฟโตมิเตอรเพื่ออุนเครื่องกอนใชงาน 15 นาที คิวเว็ทที่จะใชตองไมมีรอยขีดขวนและใหจับเฉพาะ
ดานบนสุดเทานั้น ระวังอยาใหสารละลายเปอนผิวดานนอกถาเปอนตองเปลี่ยนหรือเช็ดใหสะอาด และ
ตองเปลี่ยนคิวเว็ททุกๆ 10 ตัวอยาง การรีเซ็ทเครื่องโฟโตมิเตอรตองใชคิวเว็ทอันใหมและใชสารละลาย
ที่ไมใสยาปฏิชีวนะ
ตองอานคาเมื่อตัวเลขนิ่งที่คาใดคาหนึ่งเทานั้น
ถาคิวเว็ท สกปรกตองทําความสะอาดทันที หากผิวของมันเกิดฝามัวซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโปรตีนเกิด
การตกตะกอน ใหทําการลางดวย กรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 10% (ควรใสถุงมือและแวนตากัน
ปองกันการสัมผัสโดยตรง)

รูปที่ 3 โฟโตมิเตอรรุนที่อานคาออกมาเปนคาการดูดซึม หรือคาการผานของแสงแลวมาเปรียบหา
ความเขมขนของอสุจิจากตารางที่หาคาไว
3.4 โฟโตมิเตอรที่มีเครื่องแปลงไฟกระแสสลับเปนกระแสตรงในตัวตองตอสายดินเพื่อปองกันไฟฟารั่ว

3.5 ผลการตรวจทุกอยางตองเก็บไวในแฟมเปนเวลาอยางนอย 2 ป

รูปที่ 4 โฟโตมิเตอรรุนที่สามารถระบุความเขมขนของอสุจิตอซีซีได (Spermacue TM)
4. การประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ
4.1 การตรวจเบื้องตน
4.1.1 ปริมาตร: ปริมาตรอาจมีตั้งแต 80-600 มล.
4.1.2 สี ลักษณะ ความเขมขน
A

ใสเปนน้ํา (clear watery):
ไมมีหรือมีอสุจิเล็กนอย อาจเนื่องมาจากพอหนุมเกิน หรือเกิดจากความผิดปกติของอัณฑะ
ทําใหไมสามารถพัฒนาตัวอสุจิได (โรค อัณฑะเสื่อม)

B

ขุนใส (greyish-watery-semitransparent):
มีอสุจินอยมาก (นอยกวา 150,000 เซลล/ลบ.มม. หรือ 150,000,000 เซลล/มล) ตองถือวา
พอพันธุตัวที่ใหน้ําเชื้อไมสมบูรณพันธุ น้ําเชื้อที่ไดตองเททิ้ง

C

ขุน (greyish-white-watery):
ความเขมขนอสุจิต่ํา (ต่ํากวา150-250,000 เซลล/ลบ.มม. หรือ 150-250,000,000 เซลล/
มล.)

D

ขาวน้ํานม (whitish-milky):
ความเขมขนอสุจิปกติ (250-500,000 เซลล/ลบ.มม. หรือ 250-500,000,000 เซลล/มล.)

E

ขาวขน-ขาวครีมเหลือง (whitish-yellowish white-creamy):
ความเขมขนอสุจิสูง หรือสูงมาก (500-800,000 เซลล/ลบ.มม. หรือ 500-500,000 เซลล/
มล.) ความเขมขนระดับนี้จะพบไดในพอพันธุที่มีความสมบูรณพันธุดีและรีดเอาเฉพาะน้ําเชื้อ
สวนขนเทานั้น (spermrich fraction)

☺☺☺ ในการปอนขอมูลในโปรแกรม “พอหมู” เกษตรศาสตร มีการกําหนดใหบันทึกเพียง
เปน “ใส” และถาเกรด C หรือ D ใหบันทึกเปน “ขุน” และหากเปนเกรด E ใหบันทึกเปน “ขุน
ขน”
4.1.3

สีน้ําเชื้อที่ผิดปกติ
มักจะเจือปนเลือด หรือปสสาวะ ถาปสสาวะเจือปนน้ําเชื้อจะสีออกเหลืองและมีกลิ่นเหม็น
มักเกิดจากการไมไดเตรียมตัวพอพันธุใหถูกตองกอนการรีด แลวไมพิถีพิถันและระมัดระวัง
เรื่องความสะอาดในขณะรีดเก็บน้ําเชื้อ แมน้ําเชื้อจะมีการเคลื่อนที่ที่ดี (สมบูรณพันธุ) แตไม
ใหใชตองเททิ้ง

4.1 การตรวจดวยกลองจุลทรรศน
ถาจะใหไดผลดีตองตรวจดวยกลองจุลทรรศนแบบเฟส-คอนทราสท (phase-contrast microscope)
ดวยกําลังขยาย 200-400 เทา แผนสไลดที่ใสน้ําเชื้อตองตั้งอยูบนแทนทําความรอน (37-39 0ซ) เมื่อจะ
ตรวจก็หยดน้ําเชื้อลงแผนสไลดแลวใชแผนกระจกบาง(cover glass) วางทาบลงไปใหสนิท
ในการตรวจจําเปนจะตองทําใหตัวอยางที่ตรวจมีความพรอม การหยดน้ําเชื้อควรหยดใหเปนหยดเล็ก
ดีกวาหยดใหญ โดยใหมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 5-6 มม.เมื่อวางแผนกระจกบางปดทับลงไปตอง
ไมใหเกิดฟองอากาศขึ้น จัดตําแหนงใหแผนกระจกวางคอนไปดานใดดานหนึ่งของกระจกสไลด
4.1.1

ตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนา
ตารางที่ 1 การแบงเกรดการเคลื่อนที่ไปขางหนาของอสุจิ
การเคลื่อนที่ของอสุจิ
คุณภาพ
90%
ดีมาก
70-80%
ดี
50-60%
ต่ํา
20-40%
เลว
ต่ํากวา 20%
ใชไมไดอยางสัมบูรณ
น้ําเชื้อที่มีการเคลื่อนที่ไปขางหนาต่ํากวา 70% ไมสามารถใชในการผสมเทียม หากไมผาน
การเห็นชอบรวมกันในเงื่อนไขบางประการ และหากมีการนําน้ําเชื้อมาผสมกันก็จะยอมใหมี
การเจือจางน้ําเชื้อไดตอเมื่อน้ําเชื้อที่ผสมกันนั้นมีการเคลื่อนที่มากกวา 70% ขึ้นไป

รูปที่ 5 การตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนาแบบรายตัวดวยกลองจุลทัศน
ตารางที่ 2 การประเมินความสมบูรณพันธุโดยอาศัยการเคลื่อนที่ไปขางหนา ทําไดดังนี:้
การเคลื่อนที่ไปขางหนา, %
ความสมบูรณพันธุ
มากกวาหรือ เทากับ 70% ความสมบูรณพันธุปกติ
60-50% ความสมบูรณพันธุลดลงแตยังมีโอกาส
กลับมาปกติ
40-20% ความสมบูรณพันธุต่ํา/ต่ํามาก
ต่ํากวา 20% พิ จ า ร ณ า เ ป น พ อ พั น ธุ ไ ม มี ค ว า ม
สมบูรณพันธุ หรือเปนหมัน
4.1.2

ตรวจรูปรางอสุจิ
(ลักษณะรูปรางของอสุจิแตละตัว)
ในตัวอยางน้ําเชื้อที่ตรวจอาจพบวามีตัวอสุจิที่ผิดปกติอยู 1-5% ในระดับนี้เราถือวาเปนน้ํา
เชื้อปกติ เพราะไมกระทบตอความสมบูรณพันธุ แตถาความผิดปกติเริ่มสูงกวา 5% ใหเริ่ม
พิจารณาวาน้ําเชื้อหรือพอพันธุตัวนั้นอาจมีความผิดปกติ
ความผิดปกติในรูปรางของอสุจิที่พบไดบอยคือหางบิด(curled tail) อสุจิที่หางบิดจะมีการ
เคลื่อนที่ผิดปกติ ดังนั้นน้ําเชื้อที่มีอสุจิหางบิดมากๆ จะมีการเคลื่อนที่ที่ต่ําลง ความผิดปกติ
อื่นๆ ที่พบไดเสมอเชน หยดน้ําสวนคอ หยดน้ําสวนหาง หรืออสุจิที่ไมมีหัวเปนตน
ตารางต อ ไปนี้ แ สดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํา นวนของอสุ จี่ ผิ ด ปกติ แ ละผลกระทบต อ
เปอรเซ็นตการเคลื่อนที่ที่ลดลงของมัน

ตารางที่ 3 ความผิดปกติของอสุจิตอผลการเคลื่อนที่ไปขางหนา
ความผิดปกติของอสุจิ
ผลตอการลดการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของอสุจิ
ของอสุจิ, %
0
90
≤5
10
80
6-15
20
70
16-25
30 หรือมากกวา
<70
>25

รูปที่ 6 ตัวอยางความผิดปกติของรูปรางอสุจิที่พบไดบอย
A: หางบิด
B: หางบิดรวมกับหยดน้ําสวนปลาย
C: หยดน้ําสวนคอ
D: หยดน้ําสวนหาง
ถาอสุจิจํานวนมากกวา 30% ผิดปกติ หรือไมเคลื่อนที่ ตองถือวาพอพันธุในกลุมนี้เขาขายมี
ความสมบูรณพันธุลดลง ถามีความผิดปกติหรือตายมากกวา 50% ถือวาพอพันธุมีความ
สมบูรณพันธุต่ํามากหรือเปนหมันได
การเจือจางน้ําเชื้อในระดับ 40 เทา ซึ่งเหมือนการเตรียมตัวอยางเพื่อตรวจดวยโฟโตมิเตอร
อาจมีผลทําใหน้ําเชื้อเกิดความผิดปกติได
การตรวจน้ําเชื้อเปนการประเมินคุณภาพอสุจิเพื่อคัดเลือกน้ําเชื้อพอพันธุมาผสมเทียม เปน
ไปไดที่จะคัด ทิ้งพอพันธุที่คุณภาพน้ําเชื้อไมผานทิ้งไปดวยเหตุผลวาไมสมบูรณพันธุ แตการ
ตรวจเปน การตรวจลักษณะของอสุจิพอพันธุที่น้ําเชื้อ ผานการตรวจในชวงนั้น ก็ไมสามารถ
กลาวไดวามันมีความสมบูรณพันธุ นอกไปจากสรุปไดวาน้ําเชื้อของมันไมมีความผิดปกติ แต
ไมทราบไดวาสมบูรณพันธุหรือไมสมบูรณพันธุ

ดังนั้น: การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อจึงไมไดรับประกันถึงความสมบูรณพันธุ
รูปที่ 7 ความผิดปกติของอสุจิในรูปแบบอื่นๆ

5 การเจือจางน้ําเชื้อ
5.1 สารละลายที่ใชตองใสยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะที่ใชตองเปนชนิดที่สามารถฉีดเขากระแสโลหิตได เชน
เจนตามัยซิน แอมม็อกซีซ่ ิลลิน
หามสัมผัสกับยาปฏิชีวนะโดยตรง
5.2 ตองเตรีย มสารละลายกอนใชอยา งนอยหนึ่ง ชั่วโมง ถาเปนสารละลายที่ชั่งเองตองชั่งและเตรียมสาร
ละลายไวกอน ถาเปน ซองสําเร็จ รูปตอ งอานรายละเอียดทุก ครั้ง กอนใชเพราะสารละลายแตละสูตร
หรือแตละยี่หอมีคําแนะนําที่ตางกัน เชน 1 ซองอาจสามารถละลายไดตั้งแต 1-10 ลิตร บางชนิดผสม
ยาปฏิชีวนะมาแลว เปนตน ควรดูสีของผงสารละลายดวย ตองเปนสีขาวบริสุทธิ์ ไมจับตัวกันเปนกอน
เมื่อทําละลายใหเตรียมขวดตวง (ขวดตวง ขวดรูปชมพู บีกเกอร) และกรวยแกวไว เทผงสารละลายลง
ไปในกรวยใหผานลงไปที่ภาชนะ ถามีผงสารละลายติดที่กนซองใหใชน้ํากลั่นเทลงเขยาใหเขากันแลวเท
ราดลงไปใหทั่วกรวยแกว เทน้ํากลั่น (Sterile water for injection) ลงไปใหครบตามปริมาตร ปดฝาขวด
ตวงแลวเขยาใหเกิดการละลาย ในกรณีใชบีกเกอรและมีเครื่องมือชวยทําละลาย(เครื่องปน) ใหนําแทง
แมเหล็กใสลงไปในภาชนะ นําวางบนแทนเครื่องแลวเปดสวิตชใหแทงแมเหล็กหมุน จนกระทั่งสาร

ละลายละลายหมดก็เสร็จสิ้น หากจะใชในวันนั้นใหผสมยาลงไปตามขนาดที่กําหนด อุนในเครื่องอุนที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสอยางนอย 1 ชั่วโมงจึงจะนําไปใชได

รูปที่ 8 สารละลายและยาปฏิชีวนะ (ตัวอยางในภาพ SPEED TM เปนสารละลายน้ําเชื้อสําเร็จรูป)
หากเตรียมสารละลายเพื่อใชในวันตอไปใหนําแชในตูเย็นอุณหภูมิ 4 องศา เมื่อจะนําสารละลายที่เก็บ
รักษาไวในตูเย็นมาใชใหอุนจนไดอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสกอนทุกครั้ง
อยา! อุนสารละลายเกินปริมาตรที่ตองใชในแตละครั้ง
เลือกใชสารละลายน้ําเชื้อจากแหลงที่เชื่อใจได (มีการผลิตและตรวจสอบที่ไดมาตรฐาน) หากทําสาร
ละลายเองตองใชสารละลายเกรดวิเคราะห (Analytical grade) และสั่งซื้อมาใชในขนาดที่เหมาะสม
กับฟารม(ไมเกิน 6 เดือน) และควรตรวจคุณภาพทางเคมีหลังการทําละลายทุก 3 เดือน ยาปฏิชีวนะ
ตองเปนชนิดฉีดเขากระแสโลหิตได
ตารางที่ 4 คุณสมบัติของสารละลาย
คุณสมบัติ
ความเปนกรดเปนดาง(pH)
ออสโมลาริตี้ (Osmolarity)
คาการนําไฟฟา (Conductivity)

คามาตรฐาน
6.8-7.2
300-310 mOsmoles/kg
6-7 mSeimen

5.3 ในการทําละลายหนึ่งโดสผสมตองมีจํานวนอสุจิอยางนอย 2,000,000,000 ลานเซลล (2,000 x 10 6)
ในทางปฏิบัติหากทําละลายเพื่อใชในฟารมไมควรต่ํากวา 3,000,000,000 ลานเซลล ไมวาจะเปนการ
เจือจางแบบงายหรือตามความเขมขนของอสุจิ เมื่อทราบจํานวนโดสที่ตองทําละลายแลวใหปฏิบัติดังนี้

-

ทําใหอุณหภูมิของสารละลายเทากับน้ําเชื้อ (หามปรับใหน้ําเชื้อเทากับสารละลาย)

-

ทําการเจือจาง 1:1 กอน (น้ําเชื้อกับสารละลายปริมาตรเทากัน) คอยๆ เทสารละลายที่ใสยา
ปฏิชีวนะแลวลงไปในน้ําเชื้อ เอียงภาชนะไปมาใหน้ําเชื้อและสารละลายผสมเขากัน (หามคน หรือ
ปนดวยเครื่องทําละลาย) ทําการตรวจการวิ่งไปขางหนา การเคลื่อนที่ไปขางหนาตองมากกวา
70%

-

ทําการเจือจางสวนที่เหลือ โดยคอยๆ เทสารละลาย รวมกับการเอียงและหมุนภาชนะไปมาเพื่อ
ผสมน้ําเชื้อกับ สารละลายใหเขากัน ทําการตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนาอีกครั้งซึ่งตองมากกวา
70% อุณหภูมิสุดทายตองอยูระหวาง 20-35 องศาเซลเซียส (ควรรักษาอุณหภูมิไวใหสม่ําเสมอที่
ที่ 35 0ซ)

-

บรรจุใสขวดผสมใหมีปริมาตร 80-100 มล. แตละขวดตองระบุ เบอรพอ พันธุ สายพันธุหรือรหัส
และวันที่ที่ทําการเจือจาง หากมีพอพันธุอยูหลายโรงเรือนตองระบุโรงเรือนที่พอพันธุอยูดวย

6 การควบคุมการเจือจางน้ําเชื้อ
6.1 น้ําเชื้อสดที่มีการเคลื่อนที่ต่ํา (70%) หรือมีรูปรางผิดปกติมากกวา 10% เมื่อทําละลายเสร็จตองมีการ
ตรวจซ้ําอยา งรอบคอบ ซึ่งการตรวจซ้ําในน้ําเชื้อที่มีคุณภาพเชนนี้ตองทําหลังจากตรวจครั้งแรกอยาง
นอยหนึ่งชั่วโมง
6.2 น้ําเชื้อที่ซื้อมาจากที่อื่นหากมีการรับรองคุณภาพการผสมแมการเคลื่อนที่ต่ํากวา 70% อาจอนุโลมให
ใชได
6.3 ตองมีการเก็บตัว อยางน้ําเชื้อไวต รวจสอบการเคลื่อนที่หลังการทําละลายแลว 72 ชั่วโมง(ในตูเย็น)
อยางนอย 15% ของจํานวนทั้งหมด
6.4 เมื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของอสุจิหลัง 72 ชั่วโมง หากพบวาน้ําเชื้อของพอพันธุตัวใดเคลื่อนที่ไมถึง
70% ใหงดใชกอน จนกวาจะตรวจสอบผาน
6.5 ขอมูลทุกอยางตองจดบันทึกไว และเก็บอยางเปนระบบ ปจจุบันมีโปแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่เก็บ
ขอมูล และวิเคราะหการผลิตของพอพันธุโดยเฉพาะ (โปรแกรม “พอหมู” เกษตรศาสตร TM ซึ่งพัฒนา
โดยบริษัทไลฟ อินโฟรเมติคสจํากัด)

รูปที่ 9 โปรแกรม “พอหมู” เกษตรศาสตรTM โปรแกรมเพื่อการจัดการพอพันธุและการผสมเทียม
7 การควบคุมคุณภาพดานสุขาภิบาลของสารละลายน้ําเชื้อและยาปฏิชีวนะ
7.1 ในสถานีพอพันธุตองตรวจการปนเปอนของแบคทีเรียในสารละลายทุกชุด ซึ่งตองนอยกวา 1 CFU ตอ
มล. ถาปริมาณสูงเกินกวา 1,000 – 5,000 CFU ตอ มล. ตองปรึกษาสัตวแพทย ซึ่งถาสูงเกินระดับนี้ติด
ตอกัน 3 สัปดาห ตองตรวจสอบอุปกรณในกระบวนการผลิตทุกอยาง เกิน 5,000 CFU ถือวามีปญหา
รุนแรงน้ําเชื้อที่ผลิตในชุดนั้นตองทําลายทิ้ง
7.2 การตรวจ pH ของสารละลาย
สารละลายตองมีคา pH อยูระหวาง 6.8-7.1 ถาเบี่ยงเบนไปจากนี้ตองปรึกษาสัตวแพทย และตรวจ
สอบสารเคมี อุปกรณและกระบวนการทํางานทุกอยาง
ถา pH ของสารละลายต่ํากวา 6.0 และสูงกวา 7.9 สารละลายชุดนั้นตองทําลายทิ้ง และตรวจสอบแก
ไขจนคา pH อยูระหวาง 6.8-7.1 จึงจะสามารถใชได
7.3 การทดสอบสารละลายกับความเสียหายของน้ําเชื้อ
ใหสุมนําขวดสารละลาย 5 ขวดตอชุดไปตรวจสอบ แตละขวดใหดูดสารละลายไปใสหลอดทดลอง 2
หลอด หลอดละ 7 มล. แลวใสน้ําเชื้อลงไปหลอดละ 1 มล. (น้ําเชื้อคนละตัว) ทําใหเขากันแลวตรวจดู
การเคลื่อนที่ไปขางหนา เก็บไวในตูเย็น(16-18 0ซ) แลวตรวจซ้ําหลังจากการตรวจครั้งแรก 6 ชั่วโมง
การเคลื่อนที่ของอสุจิตองเทาเดิม
หลัง 6 ชั่วโมงหากการเคลื่อนที่ไปขางหนาของอสุจิลดลง แต pH ยังอยูในชวง 6.8-7.1 แลวทดสอบ
ดวยวิธีขางตนซ้ําอีก 2 พอ ถาการเคลื่อนที่ยังต่ําลงใหทําลายน้ําเชื้อทุกขวดทิ้ง แลวใหนําผลตรวจสอบ
และตัวอยางที่เก็บไวปรึกษากับสัตวแพทย

ถาการเคลื่อนที่ไปขางหนาลดลงพรอมกับ pH ไมอยูในชวง 6.8-7.1 ใน 6 ชั่วโมง ใหทําลายน้ําเชื้อทุก
ขวดทิ้ง แลวใหนําผลตรวจสอบและตัวอยางที่เก็บไวปรึกษากับสัตวแพทย
ตารางที่ 5 แบบแผนการทํางานในการตรวจสอบผลของสารละลายตอความเสียหายของน้ําเชื้อ
0 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
2 x 1 มล. ของน้ําเชื้อ + สารทํา ตรวจการเคลื่อนที่ไป ตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนา
ละลาย
ขางหนา และ pH
ตารางที่ 6 การประเมินผลการตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนาหลังจาก 6 ชั่วโมง
การเคลื่อนที่ไปขางหนาลดลง
ใหตรวจสอบซ้ํา กับน้ําเชื้อพอพันธุสองตัว ถาการเคลื่อนที่
pH ของสารละลาย 6.8-7.1
ลดลงหลังหกชั่วโมงใหทําลายชุดนั้นทิ้ง และแจงผูเกี่ยวของ
ใหทราบ
การเคลื่อนที่ไปขางหนาลดลง
ทําลายน้ําเชื้อชุดนั้น และแจงผูเกี่ยวของใหทราบ
pH ของสารละลาย <6.8 หรือ >7.1
ตัวอยางที่สุมมาและไมไดตรวจใหเก็บไวในตูเย็น 5 0ซ เปนเวลา 1 เดือน
8 การทําความสะอาด
8.1 เครื่องแกว เช็ดลางดวยน้ําสบู แลวลางดวยน้ําสะอาด กลั้วดวยน้ํากลั่น ฆาเชื้อดวยการอบในตูอบแหง
ตั้งอุณหภูมิ 150 0ซ เปนเวลาสองชั่วโมง หรือ 140 0ซ เปนเวลาสองชั่วโมงครึ่ง
8.2 ขวดพลาสติก เช็ดลางดวยน้ําสบู แลวลางดวยน้ําสะอาด กลั้วดวยน้ํากลั่น และทําใหแหงที่อุณหภูมิที่
พลาสติกนั้นจะทนได
8.3 หัวจุกไปเปต หลังใชใหแชไวในน้ําทันที
ทําการลางดวยน้ําสะอาด แลวแชใน RBS35 อยางนอย 30 นาที นําขึ้นมาลางลางดวยน้ําอุน แลวจุม
ลางในน้ํารอน 80 0ซ ผึ่งใหแหง
9 การควบคุมสารกอพิษตอน้ําเชื้อ
9.1 ภาชนะที่ใชในการเก็บน้ําเชื้อและสารทําละลายอันใหม (โดยเฉพาะขวดหรือถุงผสม) ตองทดสอบกอน
วาไมเปนพิษหรือมีผลตอการเคลื่อนที่ของอสุจิ ซึ่งทดสอบโดยการใสน้ําเชื้อสด และน้ําเชื้อที่เจือจาง
แลวในภาชนะนั้น (ทดสอบอยางนอย 25 อัน) เปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อตรวจการเคลื่อนที่ตองไมแตก
ตางไปจากภาชนะอันเดิม

10 การนําน้ําเชื้อที่แชเก็บไวมาใช ตองตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนากอนทุกครั้ง
10.1 ดูดเก็บน้ําเชื้อจากขวดที่เก็บไวมา 3 มล. ใสในหลอดทดลองที่มีฝาปด (screw-capped plastic tube)
ผสมสารทําละลายประมาณ 7 มล. ลงไป ปดฝา แลวกลับหลอดทดลองไปมาจนผสมเขากันดี
10.2 ใชไปเปตดูดน้ําเชื้อใสในหลอดทดลอง 2-4 มล. เขยาเบาๆ ใหเขากัน อุนในอางอุนน้ําเชื้อที่อุณหภูมิ
37-39 0ซ

10.3 หลังอุนได 5 นาที นําขึ้นมาแลวเขยาเบาๆ นําลงอุนอีกครั้ง
10.4 หลังอุนครั้งที่สองเปนเวลา 5 นาที่ นําน้ําเชื้อในหลอดทดลองมาตรวจการเคลื่อนที่ไปขางหนา
10.5 ถาการเคลื่อนที่ไ ปขางหนา ต่ํากวา 70% ใหเขยาหลอดทดลองใหมอีกครั้งแลวอุนในอางอุนน้ําเชื้อ
ประมาณ 10 นาที แลวตรวจน้ําเชื้อซ้ําอีกครั้ง
10.6 ถาการเคลื่อนที่ดีขึ้น น้ําเชื้อของพอพันธุชุดนั้นก็สามารถอุนและนําไปใชผสมได
10.7 หากน้ําเชื้อของพอพันธุตัวใดไมผานการตรวจหลังเก็บเปนเวลา 24 ชั่วโมงตองทําลายทิ้ง หามนําไปใช
10.8 ผลการตรวจทุกอยางตองบนทึกขอมูลไว

11 การจัดการพอเขาฝูงใหม
11.1 พอพันธุที่จะใชงานตองผานการตรวจคุณภาพน้ําเชื้ออยางนอย 3 ครั้ง โดยทดสอบการเคลื่อนที่หลัง
การรีดทันที หลังการทําละลาย 24 และ 72 ชั่วโมง
คุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุตัวใหมตองเปนไปตามเกณฑดังนี้
การเคลื่อนที่ไปขางหนา: 80-90%
ความเขมขนขั้นต่ํา: 150,000 เซลล/มม 3 หรือ 150,000,000 เซลล/มล.
11.2 น้ําเชื้อที่ตรวจครั้งแรกแมจะผานการตรวจก็หามใช และหามขาย
การตรวจในครั้งที่สองและสามตองตรวจดวยเชน กัน ถาการตรวจครั้งที่สองและสามมีการเคลื่อนที่
มากกวา 70% หลัง 24 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง น้ําเชื้อนั้นสามารถใช และขายได อยางไรก็ตามน้ําเชื้อ
ตองมีการตรวจคุณภาพและประเมินผลตลอดเวลา

หมู เกษตรศาสตร”
พอ หมู“พอเกษตรศาสตร
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