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ความสัมพันธ์ระหว่าง ของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพ  
ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และสภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมนในฟาร์มโคนมที่ศึกษา 

อิสมาแอล ยุมาดีน1* และ กำชัย กิจศิลป2 

บทคัดย่อ 

ภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักก่ึงเฉียบพลัน (subacute ruminal acidosis; SARA) ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
เป็นภาวะที่ภายในกระเพาะหมักมีค่า pH ต่ำกว่า 5.5 ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักเฉียบพลัน 
(acute ruminal acidosis) จนทำให้สัตว์แสดงอาการทางคลินิก ตั้งแต่ป่วยเล็กน้อยจนถึงตาย การตรวจหาฝูง
สัตว์ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA ได้รวดเร็วก็จะช่วยลดความสูญเสียลงได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมน และตัวแปรคุณลักษณะบางประการของโคนม 
ได้แก่ คุณลักษณะของของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพของโค และดัชนีระบบ
สืบพันธุ์ ทำการศึกษาแบบ cross sectional study ในฟาร์มโคนมในจังหวัดชุมพร 4 ฟาร์ม แม่โค 20 ตัว 
พบว่า โค 6 ตัว (ร้อยละ 30) มีระดับความเป็นกรดในกระเพาะรูเมน pH <5.8 เป็นกลุ่มโคเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะ SARA และโค 14 ตัว มีระดับความเป็นกรดในกระเพาะรูเมน pH ≥5.8 เป็นกลุ่มโคปกติ คุณลักษณะ
ด้านระยะเวลาการลอยตัวและตกตะกอนของของเหลวในกระเพาะหมักเป็นตัวแปรเดียวที่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญระหว่างโคทั้ง 2 กลุ่ม (W=16; P-value=0.03) ด้วยสถิติ Mann Whitney U Test ที่ระดับ
ความมีนัยสำคัญน้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงว่าคุณสมบัติด้านนี้ของของเหลวในกระเพาะหมักเป็นตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยงต่อภาวะ SARA ได ้การพบโคที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ SARA ถึงเกือบหนึ่งในสามของโคที่ศึกษา เป็นข้อมูล
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อไปเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรใช้ตรวจจับโคที่มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะ SARA และมีความเข้าใจในความสำคัญและแนวทางการป้องกันปัญหานี้ 
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Associations between Rumen fluid, Milk Quality, Physical Appearance, 
Reproductive Index and Low pH of Rumen in Selective Dairy Farms 

Ismael Yumadeen1 and Kamchai Kidsin2 

Abstract 

 Subacute ruminal acidosis (SARA) in ruminants is a condition in which the ruminal fluid 
pH is less than 5.5, the initial stage leading to acute ruminal acidosis. It causes the animal to 
show clinical signs from mild symptoms to death, therefore being able to detect herds at risk 
of SARA quickly will reduce the loss. This study aimed to determine the associations between 
the low pH of rumen and some characteristics include ruminal fluid, milk quality, physical 
appearance and reproductive index of dairy cows. If any of the latter three characteristics 
would be applied by farmers to monitor and detect cows at risk of SARA. This cross sectional 
study was performed in 20 cows from 4 dairy farms in Chumphon province. The study found 
6 SARA at-risk cows (30%) with a ruminal fluid pH < 5.8 and 14 normal cows with a ruminal 
fluid pH ≥ 5.8. The Mann Whitney U test showed statistically different only in the time of 
floatation and sedimentation of rumen fluid between 2 groups of cows (W=16; P-value=0.03). 
This character of rumen fluid can be used to identify cows of risk for SARA. Additionally, as 
about one-third of cows in the study were SARA at risk, this study provided information for 
further study to identify individual cow’s characteristics that farmer can use to monitor or 
detect SARA at risk cows and they should be informed about the situation of SARA and 
preventive strategy. 
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บทนำ 

สภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอื้องเกิดจากจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนย่อยสลาย
เมล็ดธัญพืชหรือคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้มีผลให้เกิดกรดแลคติกและกรดไขมันระเหยง่ายสะสมอยู่ภายใน 
กรณีท่ีมีกรดแลคติกสูงกว่าจนสามารถวัดค่า pH จากของเหลวในกระเพาะหมักได้ < 5 จะเกิดภาวะกรดเกินใน
กระเพาะหมักเฉียบพลัน (Acute Ruminal Acidosis) ซึ่งทำให้สัตว์แสดงอาการทางคลินิกได้อย่างชัดเจน 
ตั้งแต่ หยุดกินอาหาร ท้องอืด ปวดท้อง หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็วผิดปกติและตื้น ถ่ายเหลว ซึม กระสับกระส่าย 
ล้มลงนอน และตายในท่ีสุด (Oetzel, 2015) ส่วนกรณีท่ีมีกรดไขมันระเหยง่ายสะสมในปริมาณที่สูงกว่า พบว่า
จะมีค่า pH < 5.5 นานติดต่อกันเกิน 3 วัน และโน้มนำให้เกิดภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักกึ่งเฉียบพลัน 
(Subacute ruminal acidosis; SARA) (Prasanth and Ajithkumar, 2016) โดยที ่ส ัตว์จะไม่แสดงอาการ
จำเพาะให้เห็น พบเพียงการกินได้และมีผลผลิตลดลงเท่านั้น (Abdela, 2016) ซึ่งเป็นปัญหาการจัดการฟาร์ม
โคนมที่เกิดขึ้นได้บ่อยและเกษตรกรมักมองข้ามความสำคัญ ในระยะที่โครีดนมกำลังให้ผลผลิตสูง (ระยะหลัง
คลอดและระยะกลางของการให้นม) คือ แม่โคได้รับอาหารข้นหรือวัตถุดิบจำพวกแป้งในปริมาณสูง มีการ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของพลังงานอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มให้เกิดภาวะ SARA โดยในทางปฏิบัติมักสังเกตหรือ
ตรวจพบได้ยาก การตรวจวินิจฉัยต้องอาศัยข้อมูลรายฟาร์ม การซักประวัติ รายงานผลผลิต การตรวจร่างกาย
สัตว์ เป็นต้น ภาวะ SARA เหนี่ยวนำให้แม่โคมีภูมิต้านทานต่อโรคลดลง มีคะแนนร่างกายต่ำ เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ เช่น เจ็บกีบ ถ่ายเหลว เกิดฝีในตับ ปอดอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบ กรวยไตอักเสบ ข้ออักเสบ มีอัตรา
การตายและถูกคัดทิ้งเพ่ิมขึ้น (Enemark, 2008; Macmillan et al., 2017) นอกจากนี้ยังทำให้ปริมาณน้ำนม
และไขมันนมลดลง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภาวะ SARA สร้างความสูญเสียวันละ 1.2 ดอลลาร์/แม่โค 1 ตัว
ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมโคนมโดยรวมสูงถึง 500–1,000 ล้านดอลลาร์/ปี (Krause and Oetzel, 2005)  

การตรวจพบภาวะ SARA ได้รวดเร็วสามารถลดความเสียหายกับสุขภาพแม่โคได้มาก ซึ่งการประเมิน
สภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมน โดยวัดค่า pH จากของเหลวในกระเพาะหมักด้วยการสอดท่อเข้าสู่
กระเพาะรูเมน เป็นวิธีการมาตรฐานและนิยมใช้ในทางปฏิบัติ (Abdela, 2016) แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บตัวอย่างและอาจส่งผลต่อตัวโคเนื่องจากทำให้เกิดความเครียดจากการจับบังคับสัตว์และ
ระคายเคืองต่ออวัยวะภายในช่องลำคอ (เกียรติศักดิ์ และคณะ, 2542) ดังนั้นหากต้องการให้เกษตรกรหรือ
ผู ้ปฏิบัติงานในฟาร์มสามารถเฝ้าระวังและคัดกรองเบื้องต้นได้นั ้น จึงต้องมีวิธีการสังเกตตัวแปรอื ่นๆที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดภาวะ SARA ในโค โดยการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Enemark (2008) และ Colman        
et al. (2010) พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ SARA ในโคนม ได้แก่คุณภาพน้ำนม เช่น ปริมาณ
ไขมันนม สัดส่วนไขมันนมและโปรตีนนม รวมถึงลักษณะทางกายภาพของโค เช่น คะแนนร่างกาย คะแนน 
การเดิน คะแนนมูลโค เป็นต้น และนำมาใช้ในการตรวจติดตามความผิดปกติของโคได้สะดวกรวดเร็วเพื่อลด
ความเจ็บป่วยของโคและการสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มโคนม 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ คุณลักษณะของของเหลวในกระเพาะ
หมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพของโค และดัชนีระบบสืบพันธุ์ กับสภาพความเป็นกรดของกระเพาะ
รูเมนของโคนม เพ่ือนำตัวแปรคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้ในการสังเกตและติดตามแม่โคเมื่อเกิด
ความเสี่ยงต่อภาวะ SARA สามารถใช้เป็นแนวทางการให้เกษตรกรตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะ SARA ใน
ฟาร์มโคนม และทำให้มีโอกาสตรวจพบความผิดปกตินี้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดการสูญเสียที่จะเกิดแก่ตัว
แม่โคและเกษตรกรได ้
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ประชากรเป้าหมายและประชากรศึกษา 
ประชากรเป้าหมายคือโคนมในจังหวัดชุมพร ประชากรที่ศึกษาคือโคนม 4 ฟาร์ม ในอำเภอท่าแซะ 

และปะทิว มีโครีดนม 20-50 ตัว เลี้ยงแบบปล่อยอิสระบนลานดิน ใช้ขี ้เค้กปาล์มน้ำมันร่วมกับอาหารข้น      
โคได้รับอาหารข้นระหว่างรีดนมและกินอาหารหยาบหลังเดินออกจากซองรีดนม  เลือกแม่โครีดนมสุขภาพดี
ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน ด้วยวิธีเลือกตามสะดวก จำนวน 20 ตัว  

วิธีเก็บตัวอย่างของเหลวในกระเพาะหมัก 
เก็บของเหลวในกระเพาะหมัก 100-200 มิลลิลิตร/ตัว หลังจากได้รับอาหารมื้อเช้า 4 ชั่วโมง (Steen, 

2001) โดยวิธี stomach tube method (เกียรติศักดิ์ และคณะ, 2542) และวัดค่า pH ด้วยเครื่อง Schott 
Lab 850 (SI Analytics GmbH, Mainz, Germany)  

วิธีการเก็บข้อมูลของคุณลักษณะท่ีศึกษา  
คุณลักษณะของเหลวในกระเพาะหมัก ได้แก่ เวลาของการลอยตัวและตกตะกอน โดยวัดเวลาเป็น

นาทีที่ของเหลวในกระเพาะหมัก 10 มิลลิลิตร เกิดการลอยตัวและตกตะกอน ระยะเวลาของการเปลี่ยนสี     
เมธิลีนบลู (พิพัฒน์ และคณะ, 2555) โดยวัดเวลาเป็นนาทีที่ของเหลวในกระเพาะหมัก 20 มิลลิลิตร เปลี่ยนสี
ฟ้าของสารละลาย 0.04 % เมธิลีนบลู 1 มิลลิลิตร และคะแนนโปรโตซัว โดยดูการเคลื่อนไหวและปริมาณ  
โปรโตซัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย ×10 และให้คะแนน 1-4 ทั้งสองลักษณะ (พิพัฒน์ และคณะ, 
2555) และสรุปเป็นคะแนนโปรโตซัวตามวิธีของ Atkinson (2017)  

คุณภาพน้ำนมรายตัว โดยเก็บน้ำนมรายตัวในมื้อเย็นและเช้าใส่ขวดพลาสติก ปริมาณ 50 มิลลิลิตร 
แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 Co ตรวจไขมันนม โปรตีนนม น้ำตาลแลคโตส ของแข็งรวม สัดส่วนของไขมันนมต่อโปรตีน
นม ด้วยเครื่อง MilkoSonic LA50 (Milkotronic, Nova Zagora, Bulgaria) ตรวจนับโซมาติกเซลล์ด้วยเครื่อง 
Lactoscan somatic cell counter (Milkotronic, Nova Zagora, Bulgaria) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  

ลักษณะทางกายภาพของโค ได้แก่ คะแนนร่างกาย โดยการสักเกตด้วยตาเปล่าและให้คะแนนตั้งแต่
ระดับ 1 โคผอม จึงถึง 5 โคอ้วน (วิโรจน์, 2557) คะแนนการเดินของโค โดยสังเกตตำแหน่งของหลังโคตอน
เดิน ยืน กีบและขอบกีบตอนเดิน การให้คะแนนใช้ ระดับ 1 เป็นปกติ จนถึง 5 คือเจ็บขาขั้นรุนแรง (Sprecher 
et al., 1997) และคะแนนมูลโค โดยการสังเกตลักษณะเนื้อมูล และให้คะแนนตั้งแต่ระดับ 1 เนื้อมูลไม่คงรูป
บนพื้นและโคมีอาการท้องร่วง จนถึง 5 มูลมีเนื้อแน่นไม่เป็นของเหลว (Hutjens, 1999)   

ดัชนีระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ จำนวนวันรีดนม (วันคลอดครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่เก็บตัวอย่าง) จำนวนวัน
ผสมเทียมครั้งแรกหลังคลอด และจำนวนวันหลังคลอดถึงผสมติด เก็บข้อมูลจากสมุดประจำตัวโคนม (ผท.1)  

การวิเคราะห์ผล 
 ผลลัพธ์ของการศึกษาคือ ค่า pH ของของเหลวในกระเพาะหมัก กำหนดให้โคที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.8 
เป็นโคเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA และ โคที่มีค่า pH ตั้งแต่ 5.8 ขึ้นไป เป็นโคปกติ (Golder and Lean, 
2018) ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อม และการจัดการของโคที่ศึกษา 
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน (median) ค่าต่ำสุด (min) ค่าสูงสุด (max) พิสัย (range) และพิสัย    
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ควอไทล์ (interquartile range; IQR) ของค่า pH ของของเหลวในกระเพาะหมัก และคุณลักษณะที่ศึกษา 
เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของคุณลักษณะระหว่างโคทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิต ิMann Whitney U Test และตัดสิน
ความมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ P-value<0.05 ด้วยโปรแกรม R version 4.1.1 (R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria)  

ผลการศึกษา 

 ฟาร์มโคนมที ่ศึกษามีโครีดนมรวม 112 ตัว จำนวนโครีดนมต่อฟาร์ม 12-38 ตัว เฉลี ่ย 28 ตัว 
ทำการศึกษาและเก็บตัวอย่างฟาร์มละ 4 ตัว ยกเว้นฟาร์มที่มีแม่โครีดนมมากท่ีสุด 38 ตัว เก็บตัวอย่างโค 8 ตัว 
รวมโคนมที่ศึกษาจำนวน 20 ตัว อายุระหว่าง 4-7 ปี อายุเฉลี่ย 5.64 ปี  

ความชุกของโคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA ในประชากรโคนมที่ทำการศึกษา 
โคมีค่า pH ของของเหลวในกระเพาะหมักระหว่าง 5.29-7.49 มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 6.32 โคจำนวน 6 

ตัว (ร้อยละ 30) มีค่า pH ของเหลวในกระเพาะหมักต่ำกว่า 5.8 จัดเป็นโคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 
SARA โคในกลุ่มนี้ 1 ตัวมีค่า pH ของเหลวในกระเพาะหมักต่ำสุดถึง 5.29 และโคจำนวน 14 ตัว (ร้อยละ 70) 
มีค่า pH ของเหลวในกระเพาะหมักเท่ากับหรือมากกว่า 5.8 จัดเป็นโคปกติ พบโคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะ SARA ถึง 3 ใน 4 ฟาร์ม 

Table 1. Descriptive statistics of selected characteristics of rumen fluid, milk quality, physical appearance, 
reproductive index in dairy cows in Chumphon Province. 
 

Study variables Median Min Max Range IQR 
Rumen fluid       
Floatation/Sedimentation time (min) 9.50 4.00 15.00 11.00 10.00 
Methylene blue time (min) 5.50 4.00 10.00 6.00 3.00 
Protozoa score 5.00 2.00 7.00 5.00 1.00 
Milk quality      
Milk fat (%) 3.69 1.58 7.75 6.17 1.73 
Milk protein (%) 2.95 2.58 3.52 0.94 0.25 
Milk lactose (%) 4.36 3.81 5.20 1.39 0.34 
Total solid (%) 12.00 10.18 14.60 4.42 1.79 
Somatic cell counts (cell/ml) 780000.00 21000.00 3963000.00 3942000.00 899000.00 
Milk fat protein ratio  1.25 0.45 3.00 2.56 0.53 
Physical Appearance      
Body Condition Score 2.50 2.50 3.50 1.00 0.50 
Locomotion score 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 
Feaces score 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 
Reproductive index      
Day in milk (day) 110.00 41.00 625.00 584.00 175.00 
Calving to 1st. service (day) 84.50 41.00 481.00 440.00 153.50 
Calving to conceptus (day) 178.00 87.00 708.00 621.00 159.00 
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คุณลักษณะของของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนมรายตัว ลักษณะทางกายภาพของโค และดัชนี
ระบบสืบพันธุ์ของประชากรโคนมที่ทำการศึกษา 

เวลาของการลอยตัวและตกตะกอนของของเหลวในกระเพาะหมัก ของโคนมที่ทำการศึกษา มีค่า
ระหว่าง 4.00 ถึง 15.00 โดยมีค่ามัธยฐานที่ 9.50 นาที ค่ามัธยฐานเวลาของการเปลี่ยนสีเมธิลีนบลูที่ 5.50 
นาที และค่ามัธยฐานคะแนนโปรโตซัวที ่5.50    

คุณภาพน้ำนมรายตัว มีค่ามัธยฐานดังนี้ ไขมันนม ร้อยละ 3.69 โปรตีนนม ร้อยละ 2.95 น้ำตาล   
แลคโตส ร้อยละ 4.36 ของแข็งรวม ร้อยละ 12.00 สัดส่วนของไขมันนมต่อโปรตีนนม 1.25 และโซมาติกเซลล์ 
780000.00 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ทั้งนี้ค่าร้อยละของไขมันนม และจำนวนโซมาติกเซลล์ มีพิสัยกว้าง  

ลักษณะทางกายภาพของโค มีค่ามัธยฐานดังนี้ คะแนนร่างกาย 2.50  คะแนนการเดินของโค 1.60   
และคะแนนมูลโค 1.65 ส่วนดัชนีระบบสืบพันธุ์มีพิสัยของข้อมูลกว้างดังนี้ จำนวนวันรีดนม 41-625 วัน       
วันผสมเทียมครั้งแรกหลังคลอด 41-481 วัน และ จำนวนวันหลังคลอดถึงผสมติด 87 วัน 708 วัน (Table 1) 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนมรายตัว ลักษณะทางกายภาพ
ของโค และดัชนีระบบสืบพันธุ์ กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะ SARA ในประชากรโคนมที่ศึกษา 

Table 2. Descriptive statistics and P-value from the test for different in selected characteristics of rumen fluid, milk 
quality, physical appearance, reproductive index in SARA risk and normal dairy cows in Chumphon Province. 
 

Study variables SARA risk cows (n=6)  Normal cows (n=14) P-value 
Median IQR  Median IQR 

Rumen fluid           
Floatation/Sedimentation time (min) 15.00 0.00  6.00 10.00 0.03* 
Methylene blue time (min) 9.00 5.00  5.00 1.00 0.18 
Protozoa score 4.50 1.00  5.00 2.00 0.82 
Milk quality       
Milk fat (%) 3.65 0.71  3.77 1.97 0.76 
Milk protein (%) 2.90 0.11  3.00 0.21 0.36 
Milk lactose (%) 4.31 0.15  4.44 0.29 0.36 
Total solid (%) 11.73 0.80  12.03 2.49 0.57 
Somatic cell counts (cell/ml) 768000.00 899000.00  862000.00 1134500.00 0.99 
Milk fat protein ratio  1.26 0.32  1.24 0.61 0.51 
Physical Appearance       
Body Condition Score 2.50 0.00  3.00 0.50 0.23 
Locomotion score 2.00 1.00  1.50 1.00 0.67 
Feces score 1.00 1.00  2.00 1.00 0.12 
Reproductive index       
Day in milk (day) 91.00 115.00  148.00 208.00 0.60 
Calving to 1st. service (day) 89.00 131.00  84.50 167.00 0.17 
Calving to conceptus (day) 192.50 96.00  167.00 165.00 0.84 

* Statistically significant difference with P-value<0.05 from Mann Whitney U test 
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พบว่าเฉพาะค่ามัธยฐานเวลาของการลอยตัวและตกตะกอนของของเหลวในกระเพาะหมักของ       
โคกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA และโคปกติ (15.00 และ 6.00 นาที) เวลาของการเปลี่ยนสีเมธิลีนบลู 
(9.00 และ 5.00 นาท)ี มีความแตกต่างกันค่อนข้างเด่นชัด สำหรับคะแนนมูลโค (1.00 และ 2.00) และวันผสม
เทียมครั้งแรกหลังคลอด (89.00 และ 84.50 วัน)  มีค่า P-value<0.20  อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะของเวลา
ของการลอยตัวและตกตะกอนของของเหลวในกระเพาะหมักของโคเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (W=16; P-value=0.03) (Table 2)   

วิจารณ์ผลการศึกษา 

 แม่โคที่ศึกษาเกือบหนึ่งในสามอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA ในจำนวนนี้มีโคอยู่ในภาวะ 
SARA ร้อยละ 5 คุณลักษณะองค์ประกอบน้ำนมรายตัวของแม่โคที่ศึกษามีค่าต่ำกว่าระดับมาตรฐานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ดัชนีระบบสืบพันธุ์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ และจากการศึกษาบ่งชี้ว่าระยะเวลาของ
การลอยตัวและตกตะกอนของเหลวในกระเพาะหมักมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะ SARA 
ส่วนคุณภาพน้ำนมรายตัว ลักษณะทางกายภาพของโค และดัชนีระบบสืบพันธุ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง
ของการเกิดภาวะ SARA 

แม่โคในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA 1 ตัว อยู่ในภาวะ SARA ตามนิยามของ Oetzel (2015) คือ 
มีค่า pH ของของเหลวในกระเพาะหมักน้อยกว่า 5.5 มีการรายงานทั้งอุบัติการณ์การและความชุกของการเกิด
ภาวะ SARA จากหลายประเทศ เช่น ประเทศแคนาดาพบอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 19 และร้อยละ 26 ของ
โคนมในระยะต้นและระยะกลางของการให้นม (Plaizier et al., 2008) การศึกษาหนึ่งในเยอรมนีพบความชุก
ของภาวะ SARA ในฝูงโคนมถึง 11 ใน 26 ฝูง (Kleen et al., 2013) รายงานจากสหราชอาณาจักรพบความ
ชุกของภาวะ SARA ในโคนมร้อยละ 26.2 (Atkinson, 2014) ในประเทศกรีซพบความชุกของภาวะ SARA ใน
โคนมรายตัวประมาณร้อยละ 16 และรายฝูงร้อยละ 32 (Kitas et al., 2013) การพบความชุกของภาวะ SARA 
เพียงร้อยละ 5 ในการศึกษาครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอาจเนื่องมาจากแนวทางการเลือกประชากรตัวอย่าง
ที่ต่างกันโดยที่การศึกษาครั้งนี้มุ่งเลือกโคที่มีสุขภาพดี แต่การพบโคเหล่านี้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA จำนวน
ไม่น้อย จึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีต้องแนะนำให้เกษตรกรทราบปัญหาและแนวทางการป้องกัน 

ในการศึกษานี้ ค่าร้อยละขององค์ประกอบน้ำนมรายตัวของแม่โค ได้แก่ ไขมัน โปรตีน แลกโตส และ
องค์ประกอบที่เป็นของแข็งในน้ำนม อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (มกอช, 2553; Enemark, 2008) นอกจากนี้
โคยังมีวันผสมเทียมครั ้งแรกหลังคลอด และจำนวนวันหลังคลอดถึงผสมติด ที ่ยาวนานเกินกว่าค่าปกติ 
(นพวรรณ, 2562) ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบน้ำนม ได้แก่ อาหาร ฤดูกาล พันธุ์ และจำนวน
วันรีดนม เป็นต้น (Oetzel, 2007) เช่นเดียวกัน Lee (2004) กล่าวว่าการจัดการและสภาพแวดล้อม เป็น
ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่ออัตราการผสมติดในโคนม ซ่ึงลักษณะของโคที่พบในการศึกษานี้กำลังส่งผลทางลบโดยตรง
ในทางเศรษฐกิจต่อการผลิตน้ำนมของเกษตรกร กล่าวคือ จำหน่ายน้ำนมได้ในราคาที่ต่ำเนื่องจากน้ำนมมี
คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ผลผลิตน้ำนมหายไปจากโคที่มีปัญหาผสมติดช้า ซึ่งควรให้คำแนะนำเกษตรกรเพ่ือ
จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว 

ลักษณะที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะ SARA ในโคนมจาก
การศึกษานี้มีเพียงระยะเวลาของการลอยตัวและตกตะกอนของเหลวในกระเพาะหมักเท่านั้น พบว่าโคนมกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ SARA มีระยะเวลาของการลอยตัวและตกตะกอนของเหลวในกระเพาะหมักที่ยาวนาน
กว่าโคปกติ สอดคล้องกับการศึกษาของ Petrovski (2017) ที่พบว่าโคปกติมีระยะเวลาของการลอยตัวและ
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ตกตะกอนอยู่ในช่วง 5–10 นาที ทั้งนี้ โคที่ได้รับอาหารข้นหรือเมล็ดธัญพืชมากเกินไป หรือโคที่เกิดภาวะ 
SARA จะสูญเสียแบคทีเรียที่จำเป็นต่อการย่อยเยื่อใยที่อยู่ในกระเพาะรูเมนทำให้ไม่สามารถย่อยอาหารหยาบ
ได้ละเอียดมากพอ จึงใช้เวลาในการตกตะกอนยาวนานขึ้น (Peter, 2019) การศึกษานี้ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาของการลอยตัวและตกตะกอนของเหลวในกระเพาะหมักเกิดขึ้นก่อนการเกิดภาวะ SARA อีกด้วย 

มีคุณลักษณะบางประการ ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสีของเมธิลีนบลูเมื่อทดสอบของเหลวใน
กระเพาะหมัก คะแนนมูลโค และวันผสมเทียมครั้งแรกหลังคลอด ซึ่งมีความแตกต่างในระหว่างโคกลุ่มเสี่ยงใน
การเกิดภาวะ SARA กับโคปกติแต่ความแตกต่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าไม่มีความแตกต่าง
จริงเนื่องจากโคที่ศึกษาเป็นโคกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นยังไม่เกิดภาวะ SARA หรือความแตกต่างอาจมีอยู่จริงแต่
การศึกษามีปริมาณตัวอย่างน้อยเกินไปจึงเป็นข้อจำกัดในการทดสอบ จากรายงานของ Enemark (2008) และ 
พิพัฒน์ และคณะ (2555) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสีของเมธิลีนบลูเมื่อทำการทดสอบของเหลวในกระเพาะ
หมักจากโคที่เกิดภาวะ SARA ที่ต้องใช้เวลานานมากกว่า 6 นาที สอดคล้องกับการศึกษาของ Petrovski 
(2017) ที่พบว่าการฟอกสีของเมธิลีนบลูใช้ระยะเวลานานขึ้นในภาวะที่กระเพาะรูเมนมีสภาพความเป็นกรด
สูงขึ้น ในส่วนของลักษณะมูลโคนั้น Abdela (2016) รายงานว่ามูลโคในกลุ่มที่มีภาวะ SARA อาจมีลักษณะ
เหลว ซึ่งเกิดจากขบวนการย่อยที่ผิดปกติในกระเพาะรูเมน หรืออาจพบมูลโคลักษณะเหลวปนมูก เนื่องจาก
ขบวนการหมักที่ผิดปกติทำให้เยื ่อบุผิวบริเวณท่อทางเดินอาหารส่วนหลั งเกิดความเสียหายหลุดลอก ซึ่ง
การศึกษาของ Plaizier et al. (2008) สนับสนุนว่าคะแนนมูลโคมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นกรดใน
กระเพาะรูเมน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Enemark (2008) และ Colman et al. (2010) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาโดย Tajik and Nazifi (2011) ไม่พบความแตกต่างของคะแนนมูลโค ระหว่างโคที่เกิดภาวะ SARA 
และโคปกติ นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาใดที่บ่งชี้ว่าจำนวนวันผสมเทียมครั้งแรกหลังคลอดสัมพันธ์กับความ
เสี่ยงต่อภาวะ SARA 

สรุป 

การศึกษาครั้งนี้พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างเวลาของการลอยตัวและตกตะกอน
ของของเหลวในกระเพาะหมักกับความเสี ่ยงในการเกิดภาวะ SARA ในโคนม ไม่พบความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะด้านองค์ประกอบน้ำนม ลักษณะทางกายภาพของโค และดัชนีระบบสืบพันธุ์ กับความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะ SARA ในโคนม อันเป็นสิ่งที่เกษตรกรสามารถใช้ในการติดตามและตรวจจับโคนมที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดภาวะ SARA ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดของการศึกษาซึ่งมีจำนวนตัวอย่างน้อย หรืออาจ
เป็นเพราะไม่มีความผิดปกติของคุณลักษณะเหล่านี้ในโคกลุ่มเสี่ยงจริง จึงควรมีการศึกษาต่อไปโดยออกแบบให้
มีจำนวนตัวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การพบความชุกของโคนมที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ SARA ถึงเกือบ
หนึ่งในสามของโคนมที่ศึกษา โคส่วนใหญ่ให้น้ำนมคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการผสมติดช้ากว่าปกติ 
แสดงให้เห็นถึงการมีปัญหาในการผลิตน้ำนม และความจำเป็นทีต่้องชี้แนะเกษตรกรให้ตระหนักและทราบแนว
ทางการป้องกันแก้ไขเพ่ือลดความสูญเสียโดยเร็ว  
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