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บทคัดยอ 
 การผสมเทียมเปนการนําเอาน้ําเชื้อที่เก็บไดจากสุนัขพอพันธุ นําไปผสมกับไขที่อยูในระบบสืบพันธุเพศเมีย 
เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิโดยไมมีการผสมพันธุตามธรรมชาติ โดยเทคนิคการผสมเทียมนั้นเปนเทคนิคที่สะดวกในการ
สืบพันธุในสัตว ซึ่งการผสมเทียมนี้จะใชเมื่อเกิดความผิดปกติทางกายภาพหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทําใหไม
สามารถผสมพันธุไดทั้งในเพศผูหรือเพศเมีย โดยทําการเก็บและตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อเพื่อประเมินความ
สมบูรณพันธุในสุนัขเพศผูกอนที่จะทําการผสมเทียม นอกจากนี้ปจจัยท่ีจะสงเสริมใหประสบความสําเร็จในการผสม
เทียมนั้น ประกอบดวยสิ่งเหลานี้ คือ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม ปริมาณของน้ําเชื้อที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการผสมเทียมแตละครั้ง การเตรียมและจัดการกับน้ําเชื้ออยางเหมาะสม และตําแหนงในการปลอย
น้ําเชื้อที่ระบบสืบพันธุเพศเมีย 
 
คําสําคัญ : การผสมเทียม, นํ้าเช้ือ, การตกไข, การปฏิสนธ,ิ สุนัข 
 
Abstract 

In Artificial Insemination (AI) the semen is collected manually from a stud male and 
thereafter deposited inseminated in the female so that fertilization can occur in the absence of 
natural mating. Artificial Insemination, one of the earliest techniques for assisted 
reproduction in animals. It is also an important technique whenever physical and behavioural 
abnormalities in the male or female preventing natural mating. Semen collection in the dog is 
a relatively easy procedure. Semen assessment is an important part of the evaluation of 
fertility in males and it should be performed as routine element of pre-breeding examination. 
The key success for artificial insemination include proper timing of the insemination, use of 
adequate number of viable sperm cells per dose, good semen preparation and handling, 
adequate deposition of semen in the female reproductive tract. 
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บทนํา 
การผสมเทียม (Artificial Insemination) 
 การผสมเทียม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน หมายถึง การผสมพันธุโดยการฉีดน้ําเชื้อ
อสุจิเขาอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย โดยไมไดรวมเพศสัมพันธกัน สวนในทางวิทยาศาสตร การผสมเทียมหมายถึงการนํา
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเขามาเพ่ือปรับปรุงและขยายพันธุสัตว โดยทําการรีดน้ําเชื้อจากพอพันธุ แลวนํามาตรวจ
ประเมินคุณภาพน้ําเชื้อทางหองปฏิบัติการ แลวนําไปฉีดเขาในอวัยวะสืบพันธุของสัตวเพศเมียที่อยูในชวงเปนสัด 
เพื่อใหไขและอสุจิปฏิสนธิกัน  
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หลักการของการผสมเทียม คือ จําเปนตองมีการตรวจสัดที่ดีและแมนยํา เพื่อใหไดชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การปฏิสนธิของไขและอสุจิ การนําน้ําเชื้อเขาไปปลอยในสวนใดสวนหนึ่งของทางเดินของระบบสืบพันธุเพศเมีย โดย
ใชอุปกรณในการชวยเหลือ เพ่ือใหเกิดการปฏิสนธิของอสุจิและไขในรางกายของเพศเมีย ซ่ึงการผสมเทียมเปนหนึ่ง
ในเทคนิคที่ชวยในการผสมพันธุทั้งในมนุษยและสัตว โดยขอดีของการผสมเทียมในสุนัข คือ หลีกเล่ียงการสัมผัสกัน
โดยตรงของสุนัขเพศผูและเพศเมีย เพ่ือลดการแพรกระจายของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  (venereal disease) 
เชน Brucella canis หรือ Herpes virus ในกรณีที่พอพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีดีตองการที่จะขยายสายพันธุ
ที่มีลักษณะในชวงระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือตองการเก็บรักษาน้ําเชื้อที่ไดจากพอพันธุที่กรรมพันธุที่ดีไวในอนาคต 
รวมถึงลดความเครียดและคาใชจายในการขนสงสุนัขไปผสมพันธุจริง ลดคาใชจายในการเลี้ยงสุนัขเพศผู กรณีที่สุนัข
เพศผูหรือเพศเมียมีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจึงตองมีการปองกันการผสมพันธุกันเองตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงปญหาในการผสมพันธุจริงที่พบไดในสุนัขเพศเมีย เชน สุนัขตัวเมียปฏิเสธสุนัขตัวผู ความกาวราว และ
ความผิดปกติแตกําเนิด เชน การตีบตันของทอนําไข ชองคลอดมีขนาดเล็ก เยื่อบุชองคลอดมีลักษณะท่ีผิดปกติไป 
นอกจากน้ีในสุนัขเพศผูปญหาที่พบได เชน ความกําหนัดต่ํา ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรม ฮอรโมน อายุ ยา การจัดการ
ในการผสมพันธที่ไมเหมาะสม หรือโรคทางระบบสืบพันธุ  สวนขอเสียของการผสมเทียม คือ หากกระบวนการเก็บ
รักษาน้ําเชื้อไมเหมาะสม จะสงผลทําใหอัตราการผสมติดต่ํา นอกจากนี้ชวงเวลาในการปฏิสนธิเปนปจจัยที่สําคัญ
มากอีกประการหนึ่ง เพราะหากมีการจับสัดที่ผิดพลาด หรือชวงเวลาในการทําการผสมเทียมไมเหมาะสม จะทําให
โอกาสและอัตราการผสมติดต่ําลง 

 

ปญหาการผสมไมติดในสุนัข  
อาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย อาทิเชน การจัดการผสมเทียมไมถูกชวงเวลา คุณภาพน้ําเชื้อ ชนิดของ

น้ําเชื้อไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ทําการปลอยน้ําเชื้อในระบบสืบพันธุเพศเมีย ส่ิงสําคัญคือ จะตองอาศัยความรูใน
เร่ือง สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ วิทยาการการสืบพันธุ เทคนิคและความชํานาญในการผสมเทียม ประวัติสุนัข ผลการ
ตรวจทางคลนิิกทั้งในสุนัขเพศผูและเพศเมีย ประกอบกันเพื่อกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมที่จะทําการผสมทียม 

 
การจัดการเพื่อใหผสมติดในสุนัข (Management fertility in dogs) 
  การจัดการจะตองมีการเตรียมการท่ีดีทั้งในสุนัขเพศผูและเพศเมีย เพ่ือใหสุนัขไดรับการผสมเทียมในชวง
ระเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหน้ําเชื้อและไขปฏิสนธิกันได โดยสามารถจัดการไดดังนี้ 

การจัดการในสุนัขเพศผู ควรไดรับการตรวจรางกาย มีการรีดและตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ เพ่ือ
ประเมินคุณภาพน้ําเชื้อเบื้องตนกอนที่จะนาํมาผสมเทียม โดยในการตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ สามารถทําไดโดย 
ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเชื้อเบื้องตน (macroscopic examination) ไดแก สี ปริมาตร ความหนืด ความ
หนาแนน ความเปนกรดดาง และความเขมขนของน้ําเชื้อ และในสวนการตรวจวิเคราะหคุณภพน้ําเชื้อดวยกลอง
จุลทรรศน (microscopic examination) ไดแก การเคล่ือนไหวแบบหมู การเคล่ือนไหวรายตัว รอยละการเคลื่อนท่ี
ของตัวอสุจิ รอยละตัวเปนตัวตายขออสุจิ ความผิดปกติของรูปรางอสุจิ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะแสดงเห็นถึงความแข็งแรง
และศักยภาพน้ําเชื้อจากสุนัขพอพันธุตัวนั้น นอกจากนี้การนําน้ําเชื้อเขาไปผสมในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับเวลาท่ีไข
พรอมปฏิสนธิที่สุด เปนอีกหนึ่งในปจจัยของความสําเร็จในการผสมเทียมในสุนัข 

การจัดการในสุนัขเพศเมีย ควรไดรับการตรวจเพื่อประมาณหาวันตกไข (timing ovulation) เพื่อหา
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุหรือผสมเทียม โดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ไดแก 1. การสังเกตพฤติกรรม
การยืนนิ่ง ยอมรับการผสมจากสุนัขเพศผู (acceptance of male) โดยในชวงท่ีสุนัขเพศเมียเปนสัด จะแสดง
พฤติกรรมยืนนิ่งยอมรับการผสมพันธุจากสุนัขเพศผู ในวันที่ LH surge โดยวิธีการนี้ไมแมนยํานักจะตองไดรับการ
ยืนยันรวมกับวิธีการอ่ืนในการประเมิน 2. ลักษณะการนิ่มลงของอวัยวะเพศภายนอก (vulval softening) เนื่องจาก
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ในระยะ proestrus อวัยวะเพศของสุนัขจะมีการบวมน้ําและแข็งเนื่องจากอิทธิพลของฮอรโมน estrogen แต
หลังจากการตกไขแลว ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนจะลดตํ่าลง รวมกับมีการเพ่ิมขึ้นของฮอรโมน โปรเจสเตอโรน 
สงผลใหอวัยวะเพศภายนอกออนนิ่มลง 3. การใชกลองสองดูลักษณะผนังชองคลอด (vaginoscopy) ใชกลอง 
endoscope โดยสังเกตจากลักษณะผิว สี ของเหลวบนรอยพับเยื่อเมือกภายในชองคลอด (vaginal mucosal 
fold) คือ การบวมนําจะหายไป พบรอยพับยนบนหนังชองคลอด (รูปภาพที่ 1) 4. สิ่งคัดหลั่งจากคอมดลูกและชอง
คลอด ของเหลวที่ออกจากชองคลอด จะมีสีคลายน้ําฟางขาว 5. การตรวจเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด (รูปภาพท่ี 2) 
โดยการใชไมพันสําลีจุมน้ําเกลือสอดเขาไปในชองคลอด เพื่อปายเซลลเยื่อบุชองคลอด แลวนํามาปายลงแผนสไลด
ยอมดวยสี modified Wrights-Giemsa แลวสองดวยกลองจุลทรรศน จะพบวาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสม
เทียมคือ ลักษณะเซลลที่พบเปนเซลลชนิดเหลี่ยม (superficial cells) มากกวารอยละ 80 วิธีนี้มักใชรวมกันกับการ
ตรวจระดับฮอรโมนในเลือด 6. การตรวจระดับฮอรโมน LH ในกระแสเลือด (LH assays) 7. การตรวจระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือด (progesterone assay) โดยพบวา 1 วันหลังจากการเพิ่มขึ้นของฮอรโมน 
โปรเจสเตอโรน มากกวา 8-10 ng/ml หรือ 25-32 nmol/l เปนวันเร่ิมตนของระยะปฏิสนธิ ซึ่งวิธีการนี้เปนที่นิยม
และใหผลคอนขางแมนยําในการตรวจหาชวงเวลาท่ีเหมาะสม 8. การตรวจการตกไขโดยใชเครื่องอัลตราซาวน เพ่ือ
ดูการตกไข แตสามารถทําไดยากและยังไมเปนที่นิยมในทางคลินิก 

 

รูปภาพที่ 1 ภาพลักษณะผนังชองคลอด (vagino endoscopy) ในระยะ anestrus, proestrus, estrus และ diestrus  
ที่มา : Carreira et al. (2011) 

 
รูปภาพท่ี 2 ภาพลักษณะเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด ระดับฮอรโมน Progesterone, Estradiol, LH ในระยะ 
anestrus, proestrus, estrus และ diestrus  
ที่มา : Carreira et al. (2011) 
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เทคนิคการผสมเทียมในสุนัข หลักๆแลวสามารถแบงได 3 เทคนิค คือ  
1. Deep vaginal insemination เปนเทคนิคการผสมเทียมที่นิยมใชอยางแพรหลายในการผสมเทียม

ดวยน้ําเชื้อสด โดยการสอดทอผานชองคลอด แลวทําการฉีดน้ําเชื้อที่ตําแหนง paracervical ใกลกับตําแหนงของ 
external cervical os ซึ่งวิธีการนี้เปนการผสมเทียมเลียนแบบการผสมตามธรรมชาติ เหมาะกับน้ําเชื้อสดมากกวา
น้ําเชื้อแชแข็ง อุปกรณที่ใชในการผสมเทียมเตรียมการไมยุงยากและเทคนคิที่ใชไมซับซอน 

2. Intrauterine insemination เปนเทคนิคการผสมเทียมที่มีการปลอยน้ําเชื้อที่ตําแหนงของมดลูก 
พบวามีอัตราการผสมติดที่ดีกวาการปลอยน้ําเชื้อที่ตําแหนงชองคลอด deep vaginal insemination ซึ่งการปลอย
น้ําเชื้อที่มดลูก เหมาะสําหรับน้ําเชื้อแชแข็ง ซึ่งแบงไดเปน 2 เทคนิค คือ 1. The Norwegian or Scandinavian 
technique เปนเทคนิคที่ใชอุปกรณสอดเขาไปปลอยน้ําเชื้อที่ตําแหนงของมดลูก และ 2. Endoscope-assisted 
vaginoscopic method (New Zealand method) เปนเทคนิคการผสมเทียมที่อาศัยกลอง endoscope ชอง
สองเพื่อชวยกําหนดทิศทางในการนําพาน้ําเชื้อไปยังตําแหนงที่จะทําการฉีดน้ําเชื้อโดยสอดทอผสมเทียมผานคอ
มดลูก ซึ่งเทคนิคนี้เร่ิมเปนที่นิยมและมีประสิทธิภาพที่ดี เหมาะแกการใชในทางคลินิก 

3. Surgical technique เปนวิธีการผสมเทียมโดยการผาตัดเปดผาชองทอง (laparotomy) หรือ การ
สองกลองผาตัดผานชองทอง (laparoscopy) เพ่ือทําการผสมเทียม โดยการฉีดน้ําเชื้อเขาไปในตําแหนงปกมดลูก 
(uterine horn) วิธีการจะตองทําการวางยาสลบแกสุนัขเพื่อทําการผาตัด รวมถึงผูทําการผสมเทียมจะตองมีทักษะ
ที่ดีในการผาตัด ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะสําหรับสุนัขเพศเมียที่มีปญหาทางกายภาพ เชน การตรวจพบวาอวัยวะสืบพันธุ
เพศเมียมีบางสวนตีบตันไป แตอยางไรก็ตามเทคนิคนี้ยังไมเปนที่ยอมรับนัก เนื่องจากไมเปนไปตามหลักสวัสดิภาพ
สัตว (animal welfare) ซ่ึงชนิดของน้ําเชื้อ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม ตําแหนงที่ปลอยน้ําเชื้อและรอย
ละในการปฏิสนธิไดเทียบเทียบไวในตารางท่ี 1 ดังแสดง 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบชนิดของนํ้าเชื้อ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม ตําแหนงที่ปลอยน้ําเชื้อและ          

รอยละในการปฏิสนธิ 

ชนิดของ
น้ําเชื้อ 

ระยะเวลา
การอยูรอด ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม 

ตําแหนงในการปลอยน้ําเชื้อแล
รอยละความสําเร็จในการ

ปฏิสนธิ 
น้ําเชื้อสด 4-6 วัน - เมื่อระดับโปรเจสเตอโรนสูงกวา 4 ng/ml  

 ทําการผสมเทียมวันเวนวนั 3 คร้ัง 
- วันที่ 1-4 หลังการตกไข 
- ระดับโปรเจสเตอโรน ระหวาง 8-15 
ng/ml 

Transcervical หรือ Vaginal 
80-90% 

น้ําเชื้อแชเย็น 24-72 
ชั่วโมง 

- ทําการผสมเทียม 1-2 ครั้งหลังจากการตก
ไข 2-4 วันหลังการตกไข (ระดบัโปรเจสเตอ
โรน 4-10 ng/ml) 
- วันที่ 2-4 หลังวันตกไข 
- ระดับโปรเจสเตอโรน ระหวาง 8-15 
ng/ml 
 
 
 

Transcervical หรือ Vaginal 
80-90% 

��



ชนิดของ
น้ําเชื้อ 

ระยะเวลา
การอยูรอด ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม 

ตําแหนงในการปลอยน้ําเชื้อแล
รอยละความสําเร็จในการ

ปฏิสนธิ 
น้ําเชื้อแช

แข็ง 
12-24 
ชั่วโมง 

- ผสม 2 คร้ังเมื่อระดับโปรเจสเตอโรน
มากกวา 8 ng/ml และ estrus vaginal 
cytology 
- วันที่ 5-7 หลังวันตกไข 
- ระดับโปรเจสเตอโรน ระหวาง 18-28 
ng/ml 

45% ใน Vaginal 
67-84% ใน Transcervical 
หรือ Intrauterine 

 ที่มา : ดัดแปลงจาก Pankaj et al. (2015) 
 
บทสรุป 
 ปจจัยที่ทําใหการผสมเทียมในสุนัขประสบความสําเร็จ คือ คุณภาพน้ําเชื้อตองดี การรีดเก็บน้ําเชื้อและการ
รักษาสภาพน้ําเชื้อถูกวิธี เทคนิคการผสมเทียมถูกตอง เลือกใชน้ําเชื้อที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะปลอยน้ําเชื้อใน
สุนัขเพศเมีย ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียมก็จะชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการปฏิสนธิระหวางไขและอสุจิ 
ทักษะประสบการณความพรอมของผูทําการผสมเทียม 
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