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 ตามท่ีไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง เชียงใหมไนทซาฟารี และ 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้ัน  ตอมาไดจัดทําโครงการการเก็บรักษา
พันธุกรรมและการตรวจสุขภาพในสัตวปาตระกูลแมว โดยมีการดําเนินงานแบงเปน 3 ชวง 
เวลาคือ คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2554 ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26 
– 30 พฤษภาคม 2554 และ คร้ังท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15 – 19 สิงหาคม 2554 ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงานตามหัวขอและรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
1. ผลการรีดเก็บน้ําเชื้อและการเก็บรักษาน้ําเชื้อแบบแชแข็ง 
1.1 การรีดเก็บนํ้าเช้ือ 
1.2 คุณภาพนํ้าเช้ือ 
1.3 การเก็บรักษานํ้าเช้ือแบบแชแข็ง 
 
2. ผลการศึกษาการผสมเทียมเบื้องตน 
2.1 การผสมเทียมในเสือโครง 
2.2 การผสมเทียมในเสือจากัวร 
2.3 การผสมเทียมในเสือปลา 
 
3. ผลการตรวจโรคและพยาธิ 
3.1 คาเม็ดเลือดอดัแนนและระดับโปรตีนในเลือด 
3.2 โรคติดตอท่ีเกิดจากไวรัส 
3.3 น่ิว 
3.4 พยาธิ 
3.5 อื่นๆ 
 
4. สรุปและขอเสนอแนะ 
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1. ผลการรีดเก็บน้ําเชื้อและการเก็บรักษาน้ําเชื้อแบบแชแข็ง 
 
1.1 การรีดเก็บน้าํเชื้อ 

หลังจากสัตวสลบแลว ทําการรีดเก็บนํ้าเช้ือดวยวิธีการกระตุนดวยไฟฟา โดยใช
เครื่องกระตุนไฟฟา (ภาพท่ี 1) และ probe ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 – 3.5 เซนติเมตร 
ท้ังน้ีขนาด probe ข้ึนอยูกับขนาดตัวสัตว ทําการสอด probe ผานทางทวารหนัก (ภาพท่ี 2) 
ใชไฟฟาขนาดความตางศักยท่ี 2 – 6 โวลต กระตุนเปน 3 ระยะ คือ 2 – 4 โวลต, 3 – 5 
โวลตและ 4 – 6 โวลตตามลําดับ ซ่ึงแตละความตางศักยไฟฟาจะถูกกระตุนซํ้าเปนจํานวน 10 
ครั้งและมีการพักระหวางการกระตุนในแตระยะนาน 5 นาที 

วิธีการดังกลาว สามารถรีดเก็บนํ้าเช้ือเสือไดท้ังหมด ดังรายละเอียดแสดงในหวัขอ 1.2 
คุณภาพนํ้าเช้ือ 

 

  
ภาพที่ 1 เครื่องกระตุนไฟฟา ภาพที่ 2 การสอด probe ผานทางทวารหนักในสิงโต 
 
1.2 คุณภาพน้ําเชื้อ 
 แบงไดเปน 2 กลุม คือ 
 กลุมคุณภาพนํ้าเชื้อดี ไดแก เสือปลา 9 ตัว (ภาพท่ี 3) เสือจากัวร 2 ตัว และเสือ
ดาว/ดํา 1 ตัว 
 กลุมคุณภาพนํ้าเชื้อไมดี ไดแก เสือลายเมฆ 1 ตัว เสือไฟ 1 ตัว เสือพูมา 1 ตัว เสือ
ดาว/ดํา 1 ตัว เสือโครง 2 ตัว เสือโครงขาว 2 ตัว สิงโต 2 ตัวและ สิงโตขาว 1 ตัว (ภาพท่ี 
4) 
 

  
ภาพที่ 3 อสุจิของเสือปลา ภาพที่ 4 อสุจิของสิงโตขาว 
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1.2.1 เสือปลา 
- นํ้าเช้ือมีคุณภาพดีมาก  
- พบตัวผูท่ีมีอัณฑะผิดปกติ 2 ตัวจากท้ังหมด 9 ตัว อาจเปนผลจากภาวะเลือดชิด 

(inbreeding) 
 
วันที่ หมายเลข ปริมาณ

น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

2538 0.140 307 43.0 80 93.5 93 
3176 0.580 482 279.6 90 93.5 95 
2915 0.600 596 357.6 95 95.0 95 

28 ก.พ. 54 

2268* 0.335 154 51.6 95 96.0 89 
2917** 0.200 408 81.6 90 87.5 87 
3010 0.170 371 63.1 90 83.5 86 

27 พ.ค. 54 

3862 0.113 355 40.1 95 82.5 87 
3176 0.260 430 111.7 80 87.0 80 
2194 0.200 112 22.4 80 70.5 75 

16 ส.ค. 54 

2538 0.080 261 20.9 85 79.5 89 
3136 0.180 195 35.1 80 65.0 88 
2268* 0.050 105 5.3 85 71.0 75*** 

17 ส.ค. 54 

3010 รีดไมได  
*อัณฑะขวาเล็กผิดปกติ **มีแตอัณฑะซาย (ภาวะทองแดง) ***ผลจากการยอมส ี

 
1.2.2 เสือลายเมฆ 

- นํ้าเช้ือมีจํานวนอสุจินอย  
 
วันที่ หมายเลข ปริมาณ

น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

1 มี.ค. 54 2173 0.280 23 6.4 70 63.5 71 
 
 

1.2.3 เสือไฟ 
- นํ้าเช้ือมีเปอรเซ็นตอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีคอนขางตํ่า  
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

1 มี.ค. 54 3554 0.550 98 53.9 50 69.0 72 
 
 
1.2.3 เสือพูมา 

- นํ้าเช้ือมีเปอรเซ็นตอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีและอสุจิท่ีมีรูปรางปกติตํ่า  
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต   
(Eosin-
nigrosin, %) 

2 มี.ค. 54 2636 1.170 55 64.3 30 43.0 45 
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1.2.4 เสือจากัวร 
- นํ้าเช้ือมีคุณภาพดี  
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

2 มี.ค. 54 8920 1.655 96 158.4 60 76.5 80 
8920 4.75 36 171.0 60 - 79 29 พ.ค. 54 

200-635-330 1.58 105 165.9 70 - 86 
 
 
1.2.5 เสือดาว/ดํา 

- นํ้าเช้ือมีคุณภาพดี 1 ตัว (2954) 
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

27 พ.ค. 54 2954 0.790 622 491.4 70 - 66 
18 ส.ค. 54 2769 (3986) 1.500 10.2 15.3 50 - 70 

 
 
1.2.6 เสือโครง 

- นํ้าเช้ือมีความเขมขนของอสุจินอยมาก 
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

068-030-292 7.13 5 35.6 60 - - 28 พ.ค. 54 
114-918-361A 8.43 4.8 40.8 60 - - 

 
 
1.2.7 เสือโครงขาว 

- นํ้าเช้ือมีความเขมขนของอสุจินอยมาก 
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

3028 5.0 3 15.0 70 - - 28 พ.ค. 54 
000-347-276 19.8 0.44 8.7 60 - - 

 
 

1.2.8 สิงโต 
- นํ้าเช้ือมีความเขมขนของอสุจินอยมาก  
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

2335 3.80 12.8 48.7 50 - 71 18 ส.ค. 54 
3611 4.80 0 0 - - - 
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1.2.9 สิงโตขาว 
- นํ้าเช้ือมีจํานวนอสุจิ เปอรเซ็นตอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีและอสุจิท่ีมีรูปรางปกติตํ่า 
 

วันที่ หมายเลข ปริมาณ
น้ําเชื้อ 
(ml) 

ความเขมขน
ของอสุจิ  
(x106/ml) 

จํานวนอสุจิ
ทั้งหมด 
(x106) 

อสุจิที่
เคลื่อนที่ 
(%) 

อสุจิที่มี
รูปรางปกติ 
(%) 

อสุจิที่มีชีวิต  
(HOS test, 
%) 

2 มี.ค. 54 2939 20.5 41 25.4 30 40.5 73 
 

 
1.3 การเก็บรักษาน้าํเชื้อแบบแชแข็ง 
 ตัวอยางนํ้าเช้ือท่ีรีดเก็บได ทําการเก็บรักษาแบบแชแข็ง โดยใชสารเจือจางนํ้าเช้ือ 
TEST-yolk buffer และ 4% glycerol (Refrigerated medium TYB และ Freezing medium 
TYB; Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) ดวยอัตราสวนปริมาตรนํ้าเช้ือ 1 สวน ตอ 
สารเจือจาง 1 สวน โดยแบงการเติมสารเจือจางนํ้าเช้ือเปน 3 ครั้ง แบงเปน 1/4, 1/4 และ 1/2 
ตามลําดับเพ่ือใหไดความเขมขนสุดทายของกลีเซอรอลท่ี 4% โดยใชเวลาหางกันแตละคร้ัง 
นาน 15 นาที 
 

ชนิดสัตว วันที่ หมายเลข จํานวนหลอดน้ําเชื้อแชแข็ง  
(ปริมาณน้ําเชื้อตอหลอด) 

จํานวนหลอด (จํานวนอสุจิตอ 
หลอด x106) 

2538 1 (0.1 ml)  1 (35)  
3176 3 (0.2 ml) + 2 (0.1 ml)  3 (66) + 2 (33) 
2915 2 (0.2 ml) + 1 (0.1 ml) 2 (130) + 1 (65) 

28 ก.พ. 54 

2268 1 (0.1 ml) + 1 (0.05 ml) 1 (30) + 1 (15) 
2917 2 (0.2 ml) 2 (35) 
3010 2 (0.2 ml) 2 (25) 

เสือปลา 

27 พ.ค. 54 

3862 2 (0.2 ml) 2 (16) 
เสือลายเมฆ 1 มี.ค. 54 2173 2 (0.1 ml) 2 (2.5) 
เสือไฟ 1 มี.ค. 54 3554 2 (0.1 ml) 2 (25) 
เสือพูมา 2 มี.ค. 54 2636 1 (0.1 ml) + 1 (0.07 ml) 1 (35) + 1 (24) 
เสือจากัวร 2 มี.ค. 54 8920 1 (0.2 ml) + 2 (0.1 ml) +  

1 (0.05 ml) 
1 (60) + 2 (30) + 1 (15) 

27 พ.ค. 54 2954 2 (0.2 ml) 2 (200) เสือดาว/ดํา 
18 ส.ค. 54 2769 (3986) 2 (0.2 ml) 2 (3) 

สิงโต 18 ส.ค. 54 2335 2 (0.2 ml) + 1 (0.1 ml) 2 (16) + 1 (8) 
สิงโตขาว 2 มี.ค. 54 2939 5 (0.2 ml) 5 (4) 
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2. ผลการศึกษาการผสมเทียมเบื้องตน 
 
2.1 การผสมเทียมในเสือโครง 
 
ขั้นตอน ผลการศึกษา 
การเหน่ียวนําการเปนสัด  
ตัวเมีย 1 PMSG 1000 IU และ hCG 1000 IU 
(ขาวตัง) AI ท่ี ~42 ชม. หลัง hCG 

คา serum E2 0.6 ng/ml P4 >20 ng/ml  
 

ตัวเมีย 2 PMSG 1000 IU และ hCG 750 IU 
(ปกกาจู) AI ท่ี ~42 ชม. หลัง hCG 

คา serum E2 0.01  ng/ml P4 3.5 ng/ml  

การผสมเทียม (transcervical AI)  
ตัวเมีย 1 ไมไดผสม เน่ืองจากชองคลอดอักเสบ (vaginitis) 
ตัวเมีย 2 น้ําเชื้อ 068-030-292 (28 พ.ค. 54)  ไมตั้งทอง 
 
2.2 การผสมเทียมในเสือจากัวร (ภาพที่ 5 – 7)  
 
ขั้นตอน ผลการศึกษา 
การเหน่ียวนําการเปนสัด  
ตัวเมีย 1 PMSG 800 IU และ hCG 400 IU 
(ทีนา)   AI ท่ี ~42 ชม. หลัง hCG 

คา serum E2 0.4 ng/ml P4 1.9 ng/ml และ 
vaginal cytology เปน cornified cells 70% 

ตัวเมีย 2 PMSG 600 IU และ hCG 300 IU 
(จีจา)    AI ท่ี ~42 ชม. หลัง hCG 

คา serum E2 0.3  ng/ml P4 17.2 ng/ml และ 
vaginal cytology เปน cornified cells 90%  

การผสมเทียม (transcervical AI)  
ตัวเมีย 1 น้ําเชื้อ 8920 (29 พ.ค. 54)  ไมตั้งทอง 
ตัวเมีย 2 น้ําเชื้อ 200-635-330 (29 พ.ค. 54)  ไมตั้งทอง 
 

 
ภาพที่ 5 การเก็บน้ําเชื้อของเสือจากัวร 

 
 

ภาพที่ 6 Vaginal epithelium cells ของเสือจากัวร ภาพที่ 7 การผสมเทียมเสือจากัวร 
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2.3 การผสมเทยีมในเสือปลา 
 
ขั้นตอน ผลการศึกษา 
การเหน่ียวนําการเปนสัด 
ตัวเมีย 1 PMSG 400 IU และ hCG 200 IU 
(2964)  AI ท่ี 41.5 ชม. หลัง hCG 

 
คา serum E2 0.10 ng/ml P4 <0.2 ng/ml และ 
vaginal cytology เปน cornified cells 85% 
มี follicle ขนาด 2-3 mm ท่ีรังไขท้ัง 2 ขาง รวมกัน
ประมาณ 5 follicles (laparoscope) 

ตัวเมีย 2 PMSG 400 IU และ hCG 200 IU 
(2087)  AI ท่ี 35 ชม. หลัง hCG 

คา serum E2 0.13  ng/ml P4 <0.2 ng/ml และ 
vaginal cytology เปน cornified cells 75% 
ไมม ีfollicle ท่ีรังไขท้ัง 2 ขาง 

ตัวเมีย 3 PMSG 200 IU และ hCG 100 IU 
(3852)  AI ท่ี 41.5 ชม. หลัง hCG 

คา serum E2 0.07 ng/ml P4 <0.2 ng/ml และ 
vaginal cytology เปน cornified cells 10% 
มี follicle ท่ีรังไขซาย ประมาณ 4 follicles ไม
ทราบสภาพของรังไขขวา 

ตัวเมีย 4 PMSG 200 IU และ hCG 100 IU 
(2271)   AI ท่ี 34 ชม. หลัง hCG  

คา serum E2 0.08  ng/ml P4 7.3 ng/ml และ 
vaginal cytology เปน cornified cells 85% 
ไมม ีfollicle ท่ีรังไขท้ัง 2 ขาง 

การผสมเทียม (laparoscopic & surgical AI) 
ตัวเมีย 1 น้ําเชื้อ 3176 (16 ส.ค. 54)  

 
รอผล 

ตัวเมีย 2 น้ําเชื้อ 2194 และ 2538 (16 ส.ค. 54)   รอผล 
ตัวเมีย 3 น้ําเชื้อ 3136 (17 ส.ค. 54)    รอผล 
ตัวเมีย 4 ไมไดผสม เน่ืองจากไมพบ follicle ประกอบกับมีน้ําเชื้อนอย 

(2268, 17 ส.ค. 54)    
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3. ผลการตรวจโรคและพยาธิ 
 

ทําการตรวจสุขภาพของ เสือปลา 14 ตัว เสือลายเมฆ 1 ตัว เสือไฟ 1 ตัว เสือพูมา 1 
ตัว เสือจากัวร 1 ตัว เสือดาว/ดํา 1 ตัว สิงโต 2 ตัว และ สิงโตขาว 1 ตัว โดยเก็บตัวอยาง
เลือด (ภาพท่ี 8 – 9) เพ่ือตรวจคาเม็ดเลือดอัดแนน/ระดับโปรตีนในเลือด และการเปน
โรคติดตอท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ตัวอยางปสสาวะ (ภาพท่ี 10) เพ่ือตรวจหาน่ิว และตัวอยาง
อุจจาระ (ภาพท่ี 11) เพ่ือตรวจหาพยาธิ 
 

  

ภาพที่ 8 การเจาะเก็บเลือดเสือปลา ภาพที่ 9 ตัวอยางเลือด 

 

 

 

ภาพที่ 10 การเก็บตัวอยางปสสาวะเสือจากัวร ภาพที่ 11 ตัวอยางอุจจาระเสือปลา 

 
3.1 คาเม็ดเลือดอัดแนนและระดับโปรตีนในเลือด 

จากการตรวจคาเม็ดเลือดอดัแนนและระดับโปรตีนในเลือด ซ่ึงแสดงถึงสุขภาพสัตวใน
เบ้ืองตน พบวา ทุกตัว ยกเวนเสือดาว มีคาเม็ดเลือดอัดแนน อยูในเกณฑปกติ (35 – 45%) 
โดยเสือดาวมีคาตํ่ากวาเกณฑปกติเล็กนอย (33%) สวนระดับโปรตีนในเลือด ทุกตัวมีคาอยูใน
เกณฑปกติ (~7)  
 
3.2 โรคติดตอที่เกิดจากไวรัส 

จากการตรวจหาโรคติดตอท่ีเกดิจากไวรัสในสัตวตระกูลแมว ไดแก Feline 
Panleukopenia Virus (FPV), Feline Immunodeficiency Virus (FIV), และ Feline 
Leukemia Virus (FeLV) พบวา สัตวทุกตัวไมเปนโรค (ใหผลลบ) 
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3.3 นิ่ว 
พบผลึกของน่ิวในปสสาวะของเสือพูมาและเสือจากัวร โดยในเสือพูมาเปนน่ิวแบบ 

Struvite (ภาพท่ี 12) และ Calcium oxalate (ภาพท่ี 13) สวนในเสือจากัวรเปนน่ิวแบบ 
Calcium oxalate ท้ังน้ีในเสือท้ัง 2 ตัวไมพบอาการผิดปกติใดๆ 
 

  

ภาพที่ 12 นิ่วแบบ Struvite ภาพที่ 13 นิ่วแบบ Calcium oxalate 

 
3.4 พยาธ ิ

จากการตรวจอุจจาระ พบไขพยาธิตัวตืด Spirometra mansoni (ภาพท่ี 14) ในเสือ
ปลา 1 ตัว ไขพยาธิชนิด Spirometer ในเสือดาว 1 ตัว ไขพยาธิ Strongyle (ภาพท่ี 15) ใน
สิงโต จํานวน 1 ตัว และ ไขพยาธิชนิด Toxoscaris leonina (ภาพท่ี 16) ในสิงโตขาว 1 ตัว  
 

   
ภาพที่ 14 ไขพยาธิ Spirometra 
mansoni 

ภาพที่ 15 ไขพยาธิ Strongyle ภาพที่ 16 ไขพยาธิ Toxoscaris 
leonina 

 
3.5 อื่นๆ 

เสือโครง 1 ตัว (ขาวตัง) มีชองคลอดอักเสบ (vaginitis) 
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4. สรุป 
การรีดเก็บนํ้าเช้ือโดยใชเครื่องกระตุนไฟฟา สามารถรีดเก็บไดในเสือท้ังหมด โดยไมมี

ปญหาแทรกซอนในระหวางการรีด สัตวท่ีใหนํ้าเช้ือคุณภาพดี สามารถเปนตัวใหนํ้าเช้ือเพ่ือทํา
นํ้าเช้ือแชแข็งสําหรับการผสมเทียมหรือแลกเปล่ียนพันธุกรรม สวนสัตวท่ีใหนํ้าเช้ือคุณภาพไมดี 
ในเบ้ืองตน ควรใชสําหรับการผสมพันธุตามธรรมชาติ หากไมสามารถทําใหตัวเมียท่ีปกติเกิด
การต้ังทองหลังจากมีการผสมพันธุ แสดงวาตัวผูน้ันไมสามารถใชเปนพอพันธุได 
 

ในการดําเนินงานครั้งน้ี ไดทําการเก็บรักษานํ้าเช้ือท้ังท่ีมีคุณภาพดีและคุณภาพไมดี
แบบแชแข็ง ซ่ึงในการใชนํ้าเช้ือแชแข็งน้ี กรณีของนํ้าเช้ือท่ีมีคุณภาพดี อาจพิจารณาใชการผสม
เทียมใหตัวเมียโดยตรง สวนนํ้าเช้ือท่ีคุณภาพไมดี อาจจําเปนตองใชเทคโนโลยีชวยสืบพันธุอื่น 
เชน การฉีดอสุจิเขาไปในไข (intracytoplasmic sperm injection; ICSI)  
 

ในกรณีของเสือปลา พบตัวท่ีเปนทองแดง 1 ตัวและตัวท่ีอัณฑะเล็ก 1 ตัว อาจเปน
ลักษณะท่ีเร่ิมแสดงใหเห็นถึงการเกิดภาวะเลือดชิดหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ีลดลง 
ซ่ึงเปนปญหาดานพันธุกรรม ควรตรวจหาสาเหตุท่ีแทจริง หากเกิดจากพันธุกรรม อาจ
พิจารณาแกไขโดยการแลกเปล่ียนสัตวหรือนําสัตวตัวใหมเขาฝูง หรือใชการผสมเทียมชวยใน
การแลกเปล่ียนพันธุกรรม  
 

การศึกษาการผสมเทียมเบ้ืองตน พบวา ในตัวเมีย จําเปนตองมีการศึกษาระดับ
ฮอรโมนของระบบสืบพันธุ (เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน) วามีรูปแบบตามธรรมชาติ
อยางไร ท้ังในกรณีท่ีเปนสัดและขณะต้ังทอง นอกจากน้ันการศึกษาในครั้งน้ี ไมสามารถ
ติดตามผลของการเหน่ียวนําใหเปนสัดและตกไขโดยใชฮอรโมนได ซ่ึงหากตองการใชเทคโนโลยี
การผสมเทียม ควรท่ีจะมีการศึกษาเกี่ยวกับฮอรโมนอยางตอเน่ือง  
 

สุขภาพสัตวโดยท่ัวไป อยูในเกณฑปกติ อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีพบผลึกน่ิวในปสสาวะ
ของเสือพูมาและเสือจากัวร อาจเกี่ยวของกับคุณภาพของนํ้าที่สัตวกิน จึงควรพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า  
 

นอกจากน้ันการท่ีมีจํานวนสัตวอยูมาก มีความจําเปนท่ีตองเตรียมบุคลากร อุปกรณ
และเวชภัณฑ ใหพรอมอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดทันที ท้ังในการรักษา การผาตัด 
และการปองกันโรค 
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