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บทคัดย่อ
ข้อมูลกำรเลี้ยงโคนมในจังหวัดชุมพรปี พ.ศ. 2559 พบว่ำเกษตรกรมีกำรจัดกำรอำหำรในสัดส่วนที่ไม่สมดุล
มีกำรใช้วัตถุดิ บ อำหำรข้นในสูตรอำหำรมำกเกิน ไป ส่งผลให้แม่โคนมเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่ง
เฉียบพลัน ซึ่งเป็นปัญหำสุขภำพแม่โคและคุณภำพน้ำนมลดลง ซึ่งกำรตรวจหำภำวะผิดปกติดังกล่ำวต้องใช้วิธีกำร
ตรวจประเมินระดับแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยค่ อนข้ำงสูง กำรศึกษำครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหำค่ำพำรำมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนำมำใช้ในกำรวินิจฉัยภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน
ในแม่โคที่มีควำมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทำงกำรตรวจคัดกรองโรคในภำคสนำม โดยเก็บตัวอย่ำงจำกภำยในกระเพำะหมัก
และจำกภำยนอกกระเพำะหมัก จำกฟำร์ม 4 รำย จำนวนโครีดนม 20 ตัว แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ค่ำ pH ของเหลว
จำกกระเพำะหมั ก < 5.8 เป็ น โคที่ อยู่ ในภำวะเสี่ ย ง และค่ำ pH > 5.8 เป็ น โคกลุ่ ม ควบคุม ผลกำรศึกษำพบว่ ำ
ค่ำพำรำมิเตอร์จำกของเหลวจำกกระเพำะหมัก ได้แก่ค่ำเฉลี่ยกำรลอยตัวและตกตะกอน คะแนนกำรลอยตัว และกำร
เปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู เท่ำนั้น ที่ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติ (P-value < 0.05) จำกกำรศึกษำนี้
ชี้ให้เห็นว่ำตรวจคัดกรองในงำนภำคสนำม ยังมีควำมจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอย่ำงของเหลวจำกกระเพำะหมักเพื่อยืนยัน
ภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันในโครีดนม
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Abstract
The dairy farm managements data of Chumphon province in late 2 0 1 6, found that the
farmers had imbalance ratio in feeding management, over demand of concentration raw materials
were used. Resulted to dairy cows had Subacute Ruminal Acidosis (SARA), caused for health
problems and reduced milk quality. The detection of the abnormal condition required to assess
the level of carbon dioxide and oxygen in the blood, which is quite expensive. The objective of
this study is to find the relevant parameters for the diagnosis of SARA in at-risk cows, to be a
guideline for disease screening test in the field. The samples were collected from inside and
outside the rumen from the 20 routine milking cows of 4 farms, and were divided by using the pH
of the ruminal fluid < 5.8 as risk cows and pH > 5.8 as control group. The results showed that the
ruminal fluid parameters were the mean of flotation and sedimentation test, flotation score and
methylene blue test were significantly different (P-value < 0.05). This study suggests that
screening test in the field is still a need to use a sample of rumen fluid to confirm SARA in milking
cows.
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คานา
ข้อมูลกำรจัดกำรฟำร์มเลี้ยงโคนมในจังหวัดชุมพรของหน่วย HHU ชุมพร กรมปศุสัตว์ เมื่อปลำยปี พ.ศ.
2559 พบว่ำเกษตรกรมีกำรให้อำหำรข้นและอำหำรหยำบในสัดส่วนที่ไม่สมดุ ล โดยใช้ขี้เค้กซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจำก
โรงงำนปำล์มน้ำมันหรือให้วัตถุดิบอำหำรข้นอื่นในสูตรอำหำรมำกเกินควำมต้องกำร ลักษณะทำงกำยภำพของโครีด
นมที่บ่ งชี้สุขภำพ เช่น ถ่ำยเหลว ขำเจ็บ คะแนนร่ำงกำยต่ำ เป็ นต้น ท ำให้เกิดข้อสั นนิ ษฐำนถึงภำวะกรดเกิน ใน
กระเพำะหมัก ชนิดกึ่งเฉียบพลัน (Subacute ruminal acidosis, SARA) ที่โน้มนำให้เกิดควำมเครียดส่งผลเสียต่อ
สุขภำพ ควำมสมบูรณ์พันธุ์ กำรไม่เป็นสัด ผสมไม่ติด มีผลิตน้ำนมและไขมันนมลดลง (Edemark, 2008)
กลไกกำรเกิด ภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก ชนิ ดกึ่งเฉียบพลัน ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสะสมกรดแลคติก ใน
กระเพำะหมัก แต่หมำยถึงกำรสะสมของกรดไขมันระเหยง่ำยโดยรวมทั้งหมดและมีผลทำให้ ค่ำ pH ลดลงต่ำกว่ำ
ระดับพิสัยทำงสรีรวิทยำภำยในกระเพำะหมักของโคเป็นประจำทุกวัน โดยมีค่ำ pH อยู่น้อยกว่ำ 5.5 ติดต่อกันเป็น
เวลำมำกกว่ำ 3 วัน (Prasanth and Ajithkumar, 2016) สำเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยมำจำกกำรได้รับสำรอำหำรจำพวก
คำร์โบไฮเดรทที่ละลำยน้ำและโปรตีนมำกเกินไป ซึ่งส่วนใหญ่พบในโครีดนมที่ให้ผลผลิตสูงภำยใต้ระบบกำรจัดกำร
ผลิตแบบเข้มข้น มีกลุ่มเสี่ยงคือฝูงโครีดนมระยะหลังคลอดและระยะกลำง ที่มีผลิตน้ำนมสูงมีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของพลังงำนอย่ำงรวดเร็วแต่ได้รับโภชนะไม่พอเพียง (Abdela, 2016) ทำให้เกิดกำรสะสมของกรดโพรพิโอนิกเพิ่ม
มำกขึ้น กว่ำปกติ และกรดอะซิ ติ กในกระเพำะหมั กลดต่ ำลง มี ผ ลท ำให้ แม่ โคผลิ ต น้ ำนมที่ ไขมั น นมลดลงตำมมำ
นอกจำกนี้ยังทำให้มีกำรหลั่งกรดแลคติกเข้ำสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นสำเหตุให้โคป่วยด้วยอำกำรต่ำงๆ เช่น เจ็บกีบ กำร
อักเสบของกระเพำะหมักเป็นแผลติดเชื้อเข้ำสู่ตับเกิดฝีลุกลำมไปสู่ปอดเกิดกำรอักเสบรุนแรง เป็นต้น นอกจำกนี้มี
ผลต่อระดับของสเตอรอยด์ฮอร์โมนในช่วงคลอดของแม่โคเป็นสำเหตุทำให้คลอดยำก และยังเกิดภำวะกดภูมิคุ้มกัน
ลดควำมต้ำนทำนต่อโรคระบบทำงเดินหำยใจและโรคอื่นๆ เช่น ปอดอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบ กรวยไต อักเสบ และ
ข้ออักเสบ (Abdela, 2016, Edemark, 2008, Golder and Lean, 2018)
กำรวินิจฉัยภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก ชนิดกึ่งเฉียบพลัน มีควำมซับซ้อน เนื่องจำกโครีดนมมักแสดง
อำกำรโดยรวมมำกกว่ำอำกำรจำเพำะ ต้องอำศัยกำรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่กำรตรวจเยี่ยมฟำร์ม ซักประวัติ รำยงำน
ผลผลิต กำรตรวจร่ำงกำยสัตว์ กำรตรวจสอบวิเครำะห์วัตถุดิบอำหำรสัตว์ และอัตรำกำรเกิดควำมผิดปกติที่สำมำรถ
รับได้ เป็นต้น (Swecker and Thacher, 1988) กำรตรวจประเมิน ระดับแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนใน
เลือดสำมำรถให้ผลกำรวินิจฉัยกำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน ได้แม่นยำแต่เป็นวิธีกำรที่มี
ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง (Abdela, 2016) มีกำรแนะนำให้ติดตำมภำวะดังกล่ำวโดยใช้ของเหลวจำกกระเพำะหมักและ
คุณภำพน้ำนม โดยสำมำรถใช้วินิจฉัยโรคได้ค่อนข้ำงดีอีกทั้งยังไม่ต้องใช้เครื่องมือที่จำเพำะและรำคำแพง (Edemark,
2008, Golder and Lean, 2018) แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนำของเหลวในกระเพำะหมักออกจำกตัวแม่โคเพื่อกำร
ตรวจวินิจฉัยที่นิยมและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำมคือกำรสอดท่อเข้ำสู่กระเพำะหมัก ก็อำจส่งผลต่อตัวแม่
โคเนื่องจำกทำให้เกิดควำมเครียดจำกกำรจับบังคับสัตว์และเกิดกำรระคำยเคืองต่ออวัยวะภำยในช่องลำคอของสัตว์
ได้ (เกียรติศักดิ์ และคณะ, 2542)
กำรศึกษำครั้งนี้จึงได้ ศึกษำวิธีกำรตรวจคัดกรองภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน ในโคนม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและนำมำใช้ในกำรวินิจฉัย ภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก
ชนิดกึ่งเฉียบพลันในโคนมของจังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในภำคสนำมและปรับใช้ในกำรวินิจฉัย
และเฝ้ำระวังกำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันในโคนมควบคู่ไปกับขั้นตอนตำมปกติต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
การคัดเลือกและแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองเป็นแม่โครีดนมจำกฟำร์มโคนมในอำเภอท่ำแซะ และปะทิว จังหวัดชุมพร คัดเลือกมำจำนวน 4
ฟำร์ม (ฟำร์ม A, B, C และ D) ที่มีขนำดและลักษณะกำรจัดกำรฟำร์มใกล้เคียงกัน คือเป็นฟำร์มที่มีแม่ โคกำลังรีดนม
จำนวนไม่เกิน 50 ตัว มีกำรใช้ขี้เค้กปำล์มน้ำมันเลี้ยงโครีดนมร่วมกับอำหำรข้น มีระบบกำรเลี้ยงแบบปล่อยอิสระใน
ลำนดินมีคอกกั้น และเจ้ำของฟำร์มยินยอมให้เก็บตัวอย่ำงจำกแม่โคโดยเก็บของเหลวจำกกระเพำะหมักโดยวิธี สอด
ท่อเข้ำทำงปำก และสุ่มตัวอย่ำงแม่โคที่อยู่ในช่วงกำลังรีดนมที่มีสุขภำพดี จำกทั้ง 4 ฟำร์ม เป็นจำนวน 20 ตัว เพื่อ
เก็บตัวอย่ำงและศึกษำค่ำพำรำมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน
แม่โคทั้ง 20 ตัวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่ำ pH จำกของเหลวในกระเพำะหมัก ใช้เกณฑ์ในกำร
แบ่งแม่โคได้แก่กลุ่มโคปกติ และกลุ่มโคที่อยู่ในภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน
โดยอ้ำงอิงตำมเกณฑ์ของ (Edemark, 2008) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่ง
เฉียบพลัน มีค่ำ pH ต่ำกว่ำ 5.8 และกลุ่มควบคุมคือโคปกติ มีค่ำ pH มำกกว่ำ 5.8 กำรเก็บ ของเหลวในกระเพำะ
หมักจำกแม่โครีดนมสำมำรถเก็บโดยวิธีสอดท่อยำงเข้ำทำงปำกแม่โคผ่ำนหลอดอำหำรจนถึงกระเพำะหมัก วัดค่ำ pH
โดยใช้เครื่อง SCHOTT Instrument Lab 850
ข้ อมู ล การจั ด การอาหารในฟาร์ม และค่า พารามิเตอร์ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ภาวะกรดเกิ นในกระเพาะหมั ก ชนิ ด กึ่ ง
เฉียบพลัน
การจัดการอาหารของฟาร์ม
บันทึก ชนิด ปริมำณอำหำรข้นและอำหำรหยำบ สัดส่วนและวัตถุแห้งที่โครีดนมได้รับในแต่ละวัน ลำดับกำร
ให้อำหำร ช่วงห่ำงของกำรให้อำหำรข้นกับอำหำรหยำบแต่ละมื้อ และระหว่ำงอำหำรมื้อเช้ำกับมื้อเย็น
ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน สำมำรถแบ่ง
ออกเป็น ค่ำพำรำมิเตอร์ภำยในกระเพำะหมัก ได้แก่ กำรลอยตัวและตกตะกอน กำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู กำร
เคลื่อนที่ และปริมำณโปรโตซัว และค่ำพำรำมิเตอร์ภำยนอกกระเพำะหมัก ได้แก่ ลักษณะทำงกำยภำพของร่ำงกำย
คุณภำพน้ำนมรำยฟำร์ม ดัชนีระบบสืบพันธุ์ คุณภำพน้ำนมรำยตัว โดยมีกำรเก็บข้อมูล ดังนี้
- ของเหลวจำกกระเพำะหมัก
เก็บตัวอย่ำงของเหลวจำกกระเพำะหมัก 100-200 มิลลิลิตร/ตัว โดยสอดท่อยำงเข้ำทำงปำกโครีดนมผ่ำน
หลอดอำหำรจนถึงกระเพำะหมัก ทดสอบกำรลอยตัวและตกตะกอน กำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู กำรเคลื่อนที่ และ
ปริมำณโปรโตซัว (พิพัฒน์ และคณะ, 2555)
- กำรตรวจลักษณะทำงกำยภำพของแม่โค
ลักษณะทำงกำยภำพที่ สำมำรถแสดงออกเมื่อเกิด ภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน ได้แก่
คะแนนร่ำงกำย คะแนนอุจจำระ และคะแนนกำรเคลื่อนไหว โดยวิธีของ (วิโรจน์, 2557; Hutjens, 1999; Sprecher
et al., 1997)
- ดัชนีระบบสืบพันธุ์
บันทึกวันคลอดครั้งสุดท้ำย วันผสมเทียมครั้งแรกหลังคลอด จำกสมุดประจำตัวโคนม (ผท.1) และล้วงตรวจ
ท้องแม่โค หำจำนวนวันรีดนม จำนวนวันหลังคลอดถึงผสมครั้งแรก และจำนวนวันหลังคลอดถึงผสมติด

- คุณภำพน้ำนม
คุณภำพน้ำนมดิบรำยฟำร์มใช้รำยงำนประจำเดือนในกำรตรวจคุณภำพน้ำนมดิบรำยฟำร์มของศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เดือนมิถุนำยน - สิงหำคม พ.ศ.2560 จำนวน 5 ครั้ง หำค่ำเฉลี่ยไขมันนม โปรตีนนม
แลคโตส โซมำติกเซลล์ และสัดส่วนของไขมันนมต่อโปรตีนนมรำยฟำร์ม เพื่อใช้ประเมินสถำนะของกำรเกิดภำวะกรด
เกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันของฟำร์มในภำพรวม โดยอ้ำงอิงตำมเกณฑ์ของ (Edemark, 2008)
คุณภำพน้ำนมรำยตัว เก็บน้ำนมรำยตัวในมื้อเย็นและเช้ำลงในขวดพลำสติก 50 มิลลิลิตร แช่เย็นที่อุณหภูมิ
4 องศำเซลเซี ย ส ตรวจคุ ณ ภำพน้ ำนมโดยใช้ เครื่ อ ง MilkoSonic LA50 ตรวจองค์ ป ระกอบน้ ำนม และเครื่อ ง
Lactoscan somatic cell counter ตรวจโซมำติกเซลล์
การทดสอบทางสถิติ
หำค่ำเฉลี่ยของพำรำมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน ได้แก่ ของเหลว
จำกกระเพำะหมัก ลักษณะทำงกำยภำพของโคที่บ่งชี้ภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก คุณภำพน้ำนมรำยตัว และดัชนี
ระบบสืบพันธุ์ และ เปรียบเทียบค่ำพำรำมิเตอร์ที่ศึกษำระหว่ำงกลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่มคือแม่โคที่อยู่ในภำวะเสี่ยงต่อ
กำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน และแม่โคปกติ โดยใช้สถิติ Independent T-test ที่ควำม
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for Social Science (SPSS)

ผลการทดลอง
ข้อมูลรายฟาร์ม
ฟำร์ม A, B, C, และ D มีอัตรำส่วนของกำรได้รับอำหำรหยำบต่ออำหำรข้น คือ 41:59, 60:40, 52:48 และ
41:59 ตำมลำดับ ฟำร์ม A, และ C ได้รับอำหำรหยำบอย่ำงเพียงพอ ช่วงห่ำงของเวลำที่ได้รับอำหำรข้นและอำหำร
หยำบในมื้อเช้ำและมื้อเย็น มีเพียงเฉพำะฟำร์ม D เท่ำนั้นที่ห่ำงกัน 150 นำที (Table 1)
ฟำร์ม A, B, C, และ D มีค่ำเฉลี่ยไขมันนม ร้อยละ 4.13, 4.24, 4.25 และ 3.30 ค่ำเฉลี่ยโปรตีนนม ร้อยละ
2.99, 3.02, 3.01 และ 2.92 ค่ำสัดส่วนของไขมันนมต่อโปรตีนนม คือ 1.38, 1.41, 1.41 และ 1.13 และค่ำเฉลี่ย
โซมำติกเซลล์ คือ 379, 354, 560 และ 983 (×1000 เซลล์ / มิลลิลิตร) ตำมลำดับ (Table 1)
ฟำร์ม A, B, C, และ D มีค่ำเฉลี่ยกำรลอยตัวและตกตะกอนของของเหลวในกระเพำะหมัก คือ 8.00, 7.55,
6.00 และ 14.25 นำที ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรลอยตัว คือ 3.00, 2.75, 2.50 และ 4.75 คะแนน ค่ำเฉลี่ย pH คือ 6.14,
6.63, 6.67 และ 5.97 และค่ำเฉลี่ยของระยะเวลำกำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู คือ 6.00, 5.00, 5.75 และ 7.25 นำที
ตำมลำดับ (Table 1)
ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน
ควำมแตกต่ำงของค่ำพำรำมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก ระหว่ำงแม่โคกลุ่มควบคุม
(กลุ่มโคปกติ) และกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน ซึ่งได้ผลกำรศึกษำ ดังนี้
ของเหลวจากกระเพาะหมัก
ของเหลวจำกกระเพำะหมักของโครีดนมจำนวน 20 ตัว เมื่อแบ่งตำมกลุ่มโคปกติ 14 ตัว และโคที่อยู่ใน
ภำวะเสี่ยง 6 ตัว พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยกำรลอยตัวและตกตะกอน คือ 8.50 และ 13.66 นำที ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรลอยตัว
คือ 3.07 และ 4.67 คะแนน ค่ำเฉลี่ย pH คือ 6.54 และ 5.65 และค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู คือ 5.79

และ 7.83 นำที ตำมลำดับ โดยค่ำเฉลี่ยของพำรำมิเตอร์ทั้ง 4 มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P-value <
0.05) (Table 2)
Table 1. The average of dairy herds data on farm management, cow comfort, milk quality and rumen fluid of each farm
Dairy Herds data
A
41:59
enough
0
0
8.50
4.13
2.99
1.38
379
8.00
3.00
6.14
6.00

Concentrate and roughage ratio
Dry matter intake
TBCR morning meal (min.)
TBCR evening meal (min.)
Time morning & evening meal (hrs.)
Milk fat (%)
Milk protein (%)
Milk fat / protein ratio
SCC (×1000) (cell/ml)
Floatation/sedimentation (min)
Floatation score
Rumen pH
Methylene blue (min)
TBCR = time between concentrate and roughage, *TMR feeding

Farms
B
60:40
not enough
0
0
7.50
4.24
3.02
1.41
354
7.55
2.75
6.63
5.00

C
52:48*
enough
0
0
9.00
4.25
3.01
1.41
560
6.00
2.50
6.67
5.75

D
41:59
not enough
150
150
9.00
3.30
2.92
1.13
983
14.25
4.75
5.97
7.25

ส่วนกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรเคลื่อนที่ของโปรโตซัว ของทั้ง 2 กลุ่ม คือ 1.93 และ 1.50 คะแนน
และคะแนนปริมำณของโปรโตซัว คือ 2.57 และ 3.00 คะแนน ตำมลำดับ ไม่พบควำมแตกต่ำงกันของค่ำเฉลี่ยของ
พำรำมิเตอร์ทั้ง 2 ชนิด (P-value > 0.05) (Table 2)
Table 2. The results of the t- test on the mean and SD of rumen fluid parameters from 2 groups of this study (control gr. and risk gr.)
parameter
Floatation/sedimentation
(min)
Floatation score

Mean

Std. Deviation

t-test for Equality of Means
t
P value
-2.485
.023 **

Control gr.
8.50
4.587
Risk gr.
13.66
3.266
Control gr.
3.07
1.385
-2.609
Risk gr.
4.67
0.816
Rumen pH
Control gr.
6.54
0.472
4.389
Risk gr.
5.65
0.186
Methylene blue
Control gr.
5.79
1.528
-2.172
(min)
Risk gr.
7.83
2.714
Motility of protozoa
Control gr.
1.93
0.615
1.470
(score)
Risk gr.
1.50
0.547
No. of protozoa
Control gr.
2.57
0.851
-1.214
(score)
Risk gr.
3.00
0
Control gr.: the healthy cows and had the rumen pH > 5.8., Risk gr.: the suspect cows and had the rumen pH < 5.8.
**: Statistic significant (P value < 0.05)

.018 **
.000 **
.043 **
0.159
0.241

ลักษณะทางกายภาพของแม่โครีดนม
ลักษณะทำงกำยภำพที่บ่งชี้ภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก ของโครีดนมจำนวน 20 ตัว เมื่อแบ่งตำมกลุ่มโค
ปกติ 14 ตัว และโคที่อยู่ในภำวะเสี่ยง 6 ตัว มีค่ำเฉลี่ยคะแนนร่ำงกำย คือ 2.82 และ 2.67 คะแนน ค่ำเฉลี่ยคะแนน
กำรเคลื่อนไหว คือ 1.57 และ 1.67 คะแนน และค่ำเฉลี่ยคะแนนอุจจำระ คือ 1.79 และ 1.33 คะแนน ตำมลำดับ
ไม่พบควำมแตกต่ำงกันของค่ำเฉลี่ยของพำรำมิเตอร์ทั้ง 3 ชนิด (P-value > 0.05) (Table 3)

Table 3. The results of the t- test on the mean and SD of HCP from 2 groups of this study (control gr. and risk gr.).
parameter

Mean

Std. Deviation

BCS.

t-test for Equality of Means
t
P value
.921
0.369

Control gr.
2.82
0.316
Risk gr.
2.67
0.408
Lameness score
Control gr.
1.57
0.646
-.318
Risk gr.
1.67
0.516
Feces score
Control gr.
1.79
0.578
1.649
Risk gr.
1.33
0.516
Control gr.: the healthy cows and had the rumen pH > 5.8., Risk gr.: the suspect cows and had the rumen pH < 5.8.
HCP: health characteristics parameters

0.754
0.117

ดัชนีระบบสืบพันธุ์
ดัชนีระบบสืบพันธุ์ของโครีดนมจำนวน 20 ตัว เมื่อแบ่งตำมกลุ่มโคปกติ จำนวน 14 ตัว และโคที่อยู่ในภำวะ
เสี่ยง 6 ตัว มีค่ำเฉลี่ยจำนวนวันรีดนม คือ 203.86 และ 123.67 วัน ค่ำเฉลี่ยจำนวนวันหลังคลอดถึงผสมครั้งแรก คือ
160.50 และ 113.50 วัน และค่ำเฉลี่ยจำนวนวันหลังคลอดถึงผสมติด คือ 203.86 และ 123.67 วัน ตำมลำดับ ไม่
พบควำมแตกต่ำงกันของค่ำเฉลี่ยของพำรำมิเตอร์ทั้ง 3 ชนิด (P-value > 0.05) (Table 4)
Table 4. The results of the t- test on the mean and SD of RIP from 2 groups of this study (control gr. and risk gr.)
parameter

Mean

Std. Deviation

t-test for Equality of Means
t
P value
1.020
0.321

DIM
Control gr.
203.86
182.890
(days)
Risk gr.
123.67
80.604
s.t
1 service
Control gr.
160.50
142.488
0.760
(days)
Risk gr.
113.50
70.949
Calving to conceptus
Control gr.
203.86
182.894
1.020
(days)
Risk gr.
123.67
80.604
Control gr.: the healthy cows and had the rumen pH > 5.8., Risk gr.: the suspect cows and had the rumen pH < 5.8.
RIP: reproduction index parameters

0.457
0.321

Table 5. The results of the t- test on the mean and SD of milk quality parameters from 2 groups of this study (control gr. and risk gr.)
parameter
Milk fat (%)

Mean

Std. Deviation

t-test for Equality of Means
t
P value
0.070
0.945

Control gr.
3.81
1.686
Risk gr.
3.76
0.656
Milk protein (%)
Control gr.
3.01
0.226
0.811
Risk gr.
2.93
0.125
Milk lactose (%)
Control gr.
4.45
0.332
0.804
Risk gr.
4.34
0.177
Somatic cell count (cell/ml)
Control gr.
1,030,923
1,035,461.609
0.169
Risk gr
947,166
917,321.627
Total solid (%)
Control gr.
11.86
1.408
0.533
Risk gr.
11.54
0.692
Milk fat protein ratio
Control gr.
1.30
0.667
0.035
Risk gr.
1.29
0.247
Control gr.: the healthy cows and had the rumen pH > 5.8., Risk gr.: the suspect cows and had the rumen pH < 5.8.

0.429
0.432
0.868
0.601
0.972

คุณภาพนานมรายตัว
ค่ำคุณภำพน้ำนมรำยตัวของโครีดนมจำนวน 20 ตัว พบว่ำในโคปกติ จำนวน 14 ตัว และโคที่อยู่ในภำวะ
เสี่ยง 6 ตัว มีค่ำเฉลี่ยไขมันนม ร้อยละ 3.81 และ 3.76 ค่ำเฉลี่ยโปรตีนนม ร้อยละ 3.01 และ 2.93 ค่ำเฉลี่ยน้ำตำล
แลคโตสร้อยละ 4.45 และ 4.34 ค่ำเฉลี่ ย โซมำติ กเซลล์ 1,030.92 และ 947.167 (×1000 เซลล์ / มิ ล ลิ ลิ ต ร)
ค่ำเฉลี่ยของแข็งรวม ร้อยละ 11.86 และ 11.54 และค่ำเฉลี่ยสัดส่วนของไขมัน นมต่อโปรตีน นม 1.30 และ 1.29
ตำมลำดับ ไม่พบควำมแตกต่ำงกันของค่ำเฉลี่ยของพำรำมิเตอร์ทั้ง 6 ชนิด (P-value > 0.05) (Table 5)

วิจารณ์ผลการทดลอง
ของเหลวจากกระเพาะหมัก
ค่ ำ เฉลี่ ย pH ในกำรศึ ก ษำครั้ ง นี้ ข องกลุ่ ม โคปกติ คื อ 6.54 และกลุ่ ม โคที่ อ ยู่ ในภำวะเสี่ ย ง คื อ 5.65
สอดคล้องกับรำยงำนของ Edemark, (2008), Golder and Lean, (2018) ที่กล่ำวว่ำค่ำ pH นิยมน ำมำใช้ในกำร
ตรวจหำภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน กรณีน้อยกว่ำ 5.5 จัดเป็นโคที่แสดงอำกำร ระหว่ำง 5.5 5.8 จัดเป็นโคที่อยู่ในภำวะเสี่ยง และมำกกว่ำ 5.8 จัดเป็นโคปกติ โดยมีกำรได้ป้องกันควำมคลำดเคลื่อนของค่ำ pH
จำกกำรปนเปื้อนน้ำลำยของโคและจำกกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระเพำะหมัก ตำมคำแนะนำของ Steen, (2001) ที่
ให้เก็บตัวอย่ำงครั้งละ 100 – 200 มิลลิลิตร และควบคุมเวลำกำรเก็บที่เหมำะสมกับหลังจำกโคได้รับอำหำรมื้อเช้ำ
ประมำณ 2-4 ชั่วโมง
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ ได้จ ำกกำรทดสอบมีควำมแตกต่ ำงกัน อย่ำงมีนั ยสำคัญ โดยมี ค่ำเฉลี่ยกำรลอยตัวและ
ตกตะกอนในกลุ่มโคปกติ 8.50 นำที สอดคล้องกับรำยงำนของ Petrovski, (2017) ที่กล่ำวว่ำกำรแปลผลในโคปกติ
ควรมีค่ำระหว่ำง 5–10 นำที โดยที่อนุภำคละเอียดของอำหำรจะตกตะกอนลงไปที่ก้นหลอดทดลอง และอนุภำคที่มี
ควำมหยำบจะลอยขึ้นสู่ผิวด้วยแรงดันของแก็สที่เกิดขึ้นจำกขบวนกำรหมักภำยในเวลำที่กำหนด ส่วนกลุ่มโคที่อยู่ใน
ภำวะเสี่ยงมีค่ำเฉลี่ย 13.66 นำที บ่งชี้ถึงกำรได้รับอำหำรข้นหรือเมล็ดธัญพืชมำกเกินไป มีแนวโน้ม ที่จะเกิดภำวะ
อำหำรไม่ย่อยและค่ำ pH ในกระเพำะหมักลดลงอย่ำงรวดเร็ว (Petrovski, 2017, Peter, 2019)
กำรศึกษำครั้งนี้ค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู ในกลุ่มโคปกติ 5.79 นำที สอดคล้องกับรำยงำนของ
พิพัฒน์ และคณะ, (2555), Edemark, (2008) โดยที่โครีดนมปกติจะมีกำรทำงำนของเชื้อจุลินทรีย์ในกระเพำะหมัก
ใช้เวลำกำรเปลี่ยนสีระหว่ำง 3 - 6 นำที ในขณะที่กลุ่มโคที่อยู่ในภำวะเสี่ยงเท่ำกับ 7.83 นำที สอดคล้องกับรำยงำน
ของ Petrovski, (2017) ที่อธิบ ำยว่ำกรณี ที่ผลทดสอบมำกกว่ำ 6 นำที นั้นหมำยถึงกำรที่โคเกิดภำวะกรดเกิน ใน
กระเพำะหมัก อำหำรไม่ย่อย อดอำหำร และไม่ย่อยอำหำรจำพวกเยื่อใย
จำกข้อมูลรำยฟำร์ม จะเห็น ได้ ว่ำฟำร์ม D มีค่ำเฉลี่ ยกำรลอยตัวและตกตะกอน 14.25 นำที กำรจัดกำร
อำหำรไม่เหมำะสมมีอัตรำส่วนอำหำรหยำบต่ออำหำรข้น 41:59 ได้รับวัตถุแห้งไม่เพียงพอ และมีช่วงห่ำงระหว่ำง
กำรให้อำหำรข้นและอำหำรหยำบยำวนำนในมื้อเช้ำและเย็นถึง 150 นำที เพียงรำยเดียว สำมำรถอธิบำยได้ว่ำอำหำร
ข้นและพลังงำนจำกวัตถุดิบที่โคได้รับถูกย่อยโดยจุลินทรีย์เป็นเวลำนำน และไม่มีไบคำร์บอเนตจำกกำรเคี้ยวเอื้องมำ
ช่วยเป็นตัวบัพเฟอร์ในกระเพำะหมักและโน้มนำทำให้ค่ำ pH ลดลง (Abdela, 2016, Edemark, 2008) นอกจำกนี้
ยังพบว่ำมีค่ำเฉลี่ย pH กำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู และกำรลอยตัวและตกตะกอน คือ 5.97, 7.25 นำที และ 14.25
นำที ตำมลำดับ บ่งชี้ถึงกำรที่โครีดนมของฟำร์มมีแนวโน้มเสี่ ยงต่อกำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่ง
เฉีย บพลัน โดยพบว่ำมี โครีดนมจำกฟำร์ม D ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่ มที่ มีควำมเสี่ยงมำกถึงร้อยละ 66.67 (4 ตัว จำก
ทั้งหมด 6 ตัว)

คุณภาพนานม
ค่ำสั ด ส่ ว นไขมั น นมกับ โปรตี น นมมั ก ถู ก น ำมำใช้ ในกำรติ ด ตำมภำวะกรดเกิน ในกระเพำะหมั กชนิ ด กึ่ ง
เฉียบพลันของฝูงโคนมทั่วไป โดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 1 และในโคปกติต้องมีค่ำระหว่ำง 1.00 -1.5 (Edemark, 2008)
กำรทดลองครั้งนี้ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ย ในกลุ่มโคปกติ คือ 1.30 และ ในกลุ่มโคที่ มีภำวะเสี่ยง คือ 1.29 โดยไม่พ บควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ดีผลกำรทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับรำยงำนของ Oetzel, (2007) ที่กล่ำวว่ำค่ำ
ดังกล่ำวถูกใช้ในกำรตรวจหำภำวะคีโตซิสแบบไม่แสดงอำกำรได้ดีในโคที่มีจำนวนวันรีดนม 30–70 วัน เนื่องจำกเป็น
ช่วงที่มีไขมันนมเพิ่มขึ้นและโปรตีนนมลดลงอย่ำงแท้จริง แต่จะไม่ใช้เพื่อติดตำมสภำวะกำรกดไขมันนมเพรำะกำร
สังเครำะห์สำรประกอบทั้งสองมีขบวนกำรทำงสรีรวิทยำที่แยกออกจำกกันในร่ำงกำยของโค ดังนั้นจึงอำจทำให้กำร
แปลผลเกิดควำมคลำดเคลื่อน นอกจำกนี้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันและ
สภำวะกำรกดไขมั น นมในโครีด นมนั้ น มี ค วำมไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจำกยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ ส ำมรถท ำให้ ค่ ำ ไขมั น นม
เปลี่ยนแปลง เช่น อำหำร ฤดูกำล พันธุ์ และจำนวนวันรีดนม เป็นต้น (Oetzel, 2007)
ลักษณะทางกายภาพของแม่โครีดนม
กำรศึกษำครั้งนี้ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ของลักษณะทำงกำยภำพที่บ่งชี้ภำวะกรดเกิน
ในกระเพำะหมัก โดยให้ผลสอดคล้องกับรำยงำนที่กล่ำวว่ำ ยังไม่มีกำรศึกษำใดที่สำมำรถอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงอำกำรเจ็บกีบของแม่โคกับภำวะกรดเกินในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน ได้อย่ำงชัดเจน โดยมีสำเหตุจำก
หลำยปั จ จั ย ร่ ว มกั น และมี ค วำมชุ ก เพี ย งร้ อ ยละ 10 เท่ ำ นั้ น ที่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกั น (Tajik and Nazifi, 2011)
นอกจำกนี้ยังไม่ทรำบพยำธิกำเนิดที่ชัดเจน โดยสันนิษฐำนว่ำเกิดจำกกำรที่มี กรดแลคติคในกระเพำะหมักมำกเกิ น
และถูกดูดซึมเข้ำสู่กระแสเลือด กระตุ้นให้สร้ำงพิษจำกฮีสตำมีนและไลโปโพลีแซกคำไรด์ ส่งผลต่อหลอดเลือดฝอย
บริเวณไรกีบให้เกิดกำรขยำยตัวและอักเสบเกิดขึ้น (Plaizier et al., 2008) ส่วนกำรศึกษำลักษณะอุจจำระมีรำยงำน
ว่ำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติเช่นกัน และใช้อ้ำงอิงในกรณีที่เกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก
ชนิดชนิดเฉียบพลันเท่ำนั้น ส่วนคะแนนร่ำงกำยไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคัดแยกโคที่แสดงอำกำรกับโคปกติในฝูง
(Tajik and Nazifi, 2011) อย่ำงไรก็ดีวิธีนี้เป็นกำรประเมินถึงระดับพลังงำนโดยอ้อมที่แสดงถึงกำรที่ร่ำงกำยโคเก็บ
สะสมไว้ในรูปของไขมันบริเวณใต้ผิวหนังและกล้ำมเนื้อ ทำให้ทรำบได้ว่ำโคได้รับสำรอำหำรเพียงพอต่อควำมต้องกำร
หรือไม่ (วิโรจน์, 2557)

สรุป
จำกผลกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำค่ำพำรำมิเตอร์จำกภำยนอกกระเพำะหมักที่มีควำมเกี่ยวข้องกับภำวะกรดเกิน
ในกระเพำะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันในโครีดนม เช่น ค่ำคุณภำพน้ำนม ทั้งค่ำสัดส่วนไขมันนมกับโปรตีนนมและค่ำ
ไขมัน นม ไม่สำมำรถนำมำใช้ในกำรตรวจติดตำมภำวะกรดเกินในกระเพำะหมั กชนิ ดกึ่งเฉียบพลันในโครีดนมได้
เนื่องจำกมีปัจจัยอีกหลำยชนิดที่ทำให้กระบวนกำรผลิตไขมันนมในเต้ำนมของแม่โคเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ของลักษณะทำงกำยภำพของโครีดนมที่บ่งชี้ภำวะดังกล่ำว คือคะแนนร่ำงกำย คะแนนกำรเคลื่อนไหว
และคะแนนอุจจำระ ตลอดจนกำรใช้ดัชนีระบบสืบพันธุ์ นั้นนำมำใช้ในกำรตรวจคัดกรองไม่ได้เช่นกัน โดยยังไม่มี
กำรศึกษำใดๆที่สำมำรถนำมำใช้อธิบำยควำมสัมพันธ์และพยำธิกำเนิดของควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นในโครีดนมได้อย่ำง
ชัดเจน ดังนั้นกำรตรวจคัดกรองภำวะนี้ในงำนภำคสนำมของเจ้ำหน้ำที่ จึงมีจำเป็นที่จะต้องใช้ของเหลวจำกกระเพำะ
หมักเพื่อนำมำหำค่ำพำรำมิเตอร์จำกภำยในกระเพำะหมัก โดยกำรวัดค่ำ pH แล้วนำมำทดสอบหำค่ำกำรลอยตัวและ

ตกตะกอน คะแนนกำรลอยตัว และกำรเปลี่ยนสีน้ำยำเมธิลีนบลู เพื่อใช้ยืนยันกำรเกิดภำวะกรดเกินในกระเพำะหมัก
ชนิดกึ่งเฉียบพลันในโครีดนม
กำรปฏิบัติงำนเพื่อเก็บตัวอย่ำงของเหลวจำกกระเพำะหมักมักทำให้เกิดควำมเครียดของแม่โคจำกกำรบังคับ
สัตว์ ดังนั้นจึงควรเตรียมซองบังคับที่แข็งแรง ผู้ช่วย 2-3 คน และอุปกรณ์มำตรฐำนสำหรับสอดท่อเข้ำสู่กระเพำะหมัก
เพื่อลดควำมอ่อนล้ำของผู้ปฏิบัติงำนและตัวสัตว์ นอกจำกนี้ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรมีกำรเก็บข้อมูลอื่นๆที่สำคัญ
เช่ น คี โตน กลู โคส และแคลเซี ย มในซี รั่ม ของแม่ โคเพิ่ ม เติ ม เพื่ อใช้ วิ นิ จ ฉัย โรคทำงเมตำบอลิ กอื่ น ๆร่วมด้ ว ยใน
กำรศึกษำครั้งเดียว
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กำรศึกษำครั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์ จำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำ
เขตชุมพร ให้ใช้ห้องปฏิบัติกำรน้ำนม สำขำวิชำสัตวศำสตร์ และห้องปฏิบัติกำรโรงนมกรมหลวงชุมพร ในกำรตรวจ
สำรน้ ำจำกกระเพำะหมั กและคุณ ภำพน้ ำนม โดยได้ รับควำมร่วมมื อ จำกเกษตรกรเจ้ำของฟำร์ม ทั้ ง 4 รำย กำร
สนับสนุนอุปกรณ์จำกสำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 และคณำจำรย์สำขำวิชำสัตวแพทย์สำธำรณสุข คณะสัตวแพทยศำสตร์
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