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บทคัดย่อ 

               การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับของแร่ธาตุในซีร่ัมที่ส าคัญต่อร่างกายและความ
สมบรูณ์พนัธุ์ ได้แก่  แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานีส โซเดียม โพแทสเซียม 
และคลอไรด์ ในแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลงัคลอด โดยเก็บตัวอย่างเลือดในวันที่ 3 หลงัคลอด จ านวน 150 
ตัว ที่เลีย้งดูในสภาวะของเกษตรกรรายย่อย เขตจังหวัดลพบุรีผลปรากฏว่า  ระดับแคลเซียมมีค่าเท่ากับ 
9.23±1.85 mg/dl ฟอสฟอรัสมีค่าเท่ากบั 8.00±1.40 mg/dl แมกนีเซียมมีค่าเท่ากบั 2.32±0.52 mg/dl ทองแดงมี
ค่าเท่ากบั 59.59±14.11 ug/dl เหล็กมีค่าเท่ากับ 134.92±65.86 ug/dl สงักะสีมีค่าเท่ากับ 108.54±38.49 ug/dl 
แมงกานีสมีค่าเท่ากบั 20.00±8.69 ng/ml โซเดียมมีค่าเท่ากับ 136.22± 19.77 mmol/L โพแทสเซียมมีค่าเท่ากับ 
16.30±5.37 mg/dl และคลอไรด์มีค่าเท่ากับ 107.41±10.79 mmol/Lซึ่งจะพบว่าแม่โคหลงัคลอดในฟาร์ม
เกษตรกรรายย่อยดงักลา่วมีระดบัของแร่ธาตอุยู่ในระดบัปกติ 
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Abstract 

 

 The aim of the study was to determine the essential mineral elements in serum of post -

partum Tropical  Holstein cows in Lopburi province. Blood samples of 150 cows, raised under 

the same condition of small scale farms, were collected on day 3 after parturition. Serum were 

frozen under – 20 q C and then  analysed for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Copper, Iron, 

Zinc, Manganese, Sodium, Potassium and Chloride. The results show that the level of  Calcium, 

Phosphorus, Magnesium, Copper, Iron, Zinc, Manganese, Sodium, Potassium and Chloride are 

9.23±1.85 mg/dl, 8.00±1.40 mg/dl,2.32±0.52 mg/dl, 59.59±14.11 ug/dl., 134.92±65.86 ug/dl., 

108.54±38.49 ug/dl., 20.00±8.69 ng/ml., 136.22± 19.77 mmol/L, 16.30±5.37 mg/dl. And 

107.41±10.79 mmol/L, respectively which are in normal range. 
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บทน า 

ปัญหาของความไม่สมบรูณ์พนัธุ์หลงัคลอดในแม่โคนม เช่น การกลบัเป็นสดัช้า เป็นสดัเงียบ ไม่เป็นสดั 
การผสมไม่ติด ฯลฯ เป็นปัญหาหลกัที่ส าคญั ที่ท าให้เกิดความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ ต่อเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมเป็น
อย่างมาก โดยสาเหตทุี่ส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหานี ้คือ สภาวะความไม่สมดุลของสารอาหารและแร่
ธาตทุี่จ าเป็น เนื่องจากแม่โคนม มีการสญูเสยีสารอาหารต่างๆ ตัง้แต่ในระหว่างตัง้ท้อง โดยต้องน าสารอาหารไป
ใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตของลกูอ่อน และเมื่อคลอดลกูแล้วก็ยังต้องสญูเสียสารอาหาร เพื่อการผลิตน า้นม
ต่อไป ดงันัน้ สภาวะความไม่สมดลุของสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ที่จ าเป็นเหล่านี ้จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่
จะมีผลต่อความสมบรูณ์พนัธุ์ของแม่โคนมหลงัคลอด 

อาหารพลงังานและโปรตีนเป็นโภชนะหลกัที่มีความส าคัญมาก ในขณะที่ในด้านของแร่ธาตุต่างๆแม้
ร่างกายจะต้องการเป็นจ านวนน้อยแต่ก็เป็นโภชนะที่จ าเป็นที่สตัว์จะต้องได้รับอย่างครบถ้วน เนื่องจากแร่ธาตุมี
บทบาทที่ส าคัญทัง้ต่อกระบวนการทางสรีระวิทยาและชีวเคมีในร่างกาย  โดยมีส่วนช่วยทัง้ในด้านการ
เจริญเติบโต  กระบวนการเมตาโบลิซึม  ระบบการท างานของเอนไซม์ต่างๆในร่างกาย เป็นส่วนประกอบของ
ฮอร์โมน ไวตามิน กรดอะมิโน  และช่วยรักษาดลุยภาพของกรด-ด่างในร่างกาย อันจะมีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ 
และการให้ผลผลิตของสตัว์ด้วย (Georgievskiiet al.,  1982 ; McDowell, 1992 ; Scalettiet al., 1999; ฉลอง, 
2543) แต่ยงัไม่มีรายงานการศึกษามากนักเกี่ยวกับสภาวะของแร่ธาตุที่ส าคัญโดยเฉพาะในแม่โคนมหลงัคลอด 
สว่นใหญ่การให้แร่ธาตเุสริมในแม่โคนมหลงัคลอดของเกษตรกรจะให้ไปตามค าแนะน าหรือท าตามเกษตรกรราย
อื่นซึ่งยังขาดความรู้ที่ถูกต้องโดยไม่ทราบสภาวะการขาดแร่ธาตุที่แท้จริงของแม่โคนม ท าให้การเสริมแร่ธาตุ
บางอย่างมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุอื่นๆ ดังนัน้การทราบสภาวะการขาดแร่ธาตุที่
แท้จริงจะท าให้เกษตรกรสามารถจดัการให้แร่ธาตเุสริมได้ถกูต้องเหมาะสมกบัความต้องการของร่างการแม่โคนม
หลงัคลอด  

นอกจากนีก้ารตรวจระดับสารอาหาร แร่ธาตุ และอื่นๆ ในกระแสเลือดในสภาวะปกติ  มักจะพบว่ามี
ระดบัอยู่ในเกณฑ์ปกติ (normal range) เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วร่างกายของคนและสตัว์จะมีภาวะธ ารงดุล หรือ
ภาวะการรักษาดุลยภาพของร่างกาย (homeostasis) ซึ่งจะรักษาสภาวะแวดล้อมต่างๆในร่างกายให้คงที่ หรือ
เกือบคงที่อยู่ตลอดเวลา โดยจะควบคุมให้ความเข้มข้นของสารอาหาร เกลือแร่ อิเล็คโตรไลท์ แก๊ส pH และ สิ่ง
อื่นๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพให้อยู่ในสภาวะปกติ เพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติ  โดย
มีกลไกการควบคุมย้อนกลับ (feedback mechanism) เป็นตัวช่วยรักษาภาวะความสมดุลดังกล่าว ทัง้การ
ควบคุมการย้อนกลบัแบบบวก (positive feedback control) และการควบคุมการย้อนกลบัแบบลบ (negative 
feedback control) เช่นถ้าสารตวัใดตวัหนึง่ในกระแสเลือดมีมากเกินไป ระบบก็จะควบคุมโดยเปลี่ยนกลบัให้ไป
สะสมอยู่ในอวยัวะที่เป็นท่ีเก็บสะสม (storage organ) หรือเร่งให้มีการขบัออกจากร่างกายผ่านทางอุจจาระ หรือ
ปัสสาวะ   ระบบดังกล่าวจึงเป็นข้อจ ากัดในการท าให้ไม่สามารถทราบถึงระดับของสารอาหาร และแร่ธาตุที่
แท้จริงในร่างกายในขณะนัน้ได้  เน่ืองจากแม้จะอยู่ในภาวะขาด  แต่ก็จะมีการดึงสารอาหาร และแร่ธาตุบางตัวที่
สะสมไว้ออกมาเพื่อรักษาระดบัในกระแสเลือดให้คงที่  ดังนัน้ถ้าร่างกายจ าเป็นต้องใช้สารอาหารเหล่านีส้ าหรับ
การสร้างผลผลิตต่อไป  ก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะต่อไปได้  โดยเฉพาะในโคนมหลังคลอดซึ่งจ าเป็นต้องใช้



สารอาหารและแร่ธาตตุ่างๆ ทัง้เพื่อการสร้างน า้นม และขบวนการสร้างฟอลลิเคิลส าหรับการเป็นสดัครัง้ต่อไปแต่
ในภาวะที่เกิดความเครียดทัง้จาก physical stress เช่นระยะหลงัคลอด หรือในภาวะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ จะท า
ให้สภาวะการรักษาดุลยภาพของร่างกายเสียไป  ดังนัน้การตรวจระดับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆในขณะนัน้ 
น่าจะอยู่ในระดบัที่เป็นตามจริง  

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับที่แท้จริงของแร่ธาตุที่ส าคัญต่อร่ างกายและความ
สมบรูณ์พนัธุ์ ในแม่โคนมหลงัคลอด ได้แก่  แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกานีส 
โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ โดยเก็บตวัอย่างซีร่ัมจากแม่โคนมในวนัท่ี 3 หลงัคลอด เพื่อประโยชน์ในการให้
ทราบถงึสภาวะที่แท้จริงของระดบัแร่ธาตดุงักล่าวในแม่โคนมหลงัคลอดในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ เพื่อประโยชน์ใน
การสามารถจัดการโภชนาการที่เหมาะสม ที่ท าให้แม่โคสามารถให้ผลผลิตน า้นมตามศักยภาพ และมีความ
สมบรูณ์พนัธุ์หลงัคลอด 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 

โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ มีระดับสายเลือด ตัง้แต่ 87.5 – 93.75 เปอร์เซ็นต์ แม่โคทัง้หมดมีสขุภาพ

สมบรูณ์ อายใุนช่วง 3-7 ปีเลีย้งในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดั ลพบรีุ โดย แม่โคทัง้หมดได้รับการ

เลีย้งดแูละการจัดการที่คล้ายคลงึกัน คือ อยู่ในโรงเรือนแบบปล่อยตลอดเวลา รีดนมวันละ 2 ครัง้ พร้อมสงัเกต

การเป็นสดั คือ ช่วงเช้า 06.00 – 07.00 น. ในช่วงบ่าย 14.00 – 15.00 น. การให้อาหารข้นโปรตีน 16 % วันละ 2 

ครัง้ โดยให้เป็นสดัส่วนคือ ให้อาหารข้น 1 กิโลกรัม ต่อปริมาณน า้นม 2 กิโลกรัม ที่แม่โคผลิตได้ ส าหรับอาหาร

หยาบช่วงเดือน มิถนุายน – ธันวาคมให้หญ้าสดเช่น หญ้าขน หญ้ารูซี่ หญ้าเนเปียร์ กินเต็มที่สลบักับฟางวันละ 2 

มือ้สว่นช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมให้ฟางหรือฟางหมกัวนัละ 2 มือ้  

การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ 

     สุม่ตวัอย่างโคนมตัง้ท้องจ านวน  150  ตัว จดบนัทึกประวัติ และเก็บตัวอย่างเลือดแม่โคนมเหล่านีห้ลงั
คลอด 3 วันจ านวน 10 ซีซี.  ป่ันแยกซีร่ัม   แช่แข็งไว้ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ระดับ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหลก็ สงักะส ีแมงกานีส โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์  
         การตรวจวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกานีส 

โซเดียม โพแทสเซียม ในซีร่ัม ด าเนินการเตรียมตวัอย่างที่ห้องปฏิบติัการกลุม่วิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหาร

สัตว์ส านักพัฒนาอาหารสัตว์และตรวจวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Inductively Coupled Plasma-Optical 

Emission Spectrometer; ICP-OESด้วยสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละธาตตุามคู่มือการใช้งานเคร่ือง ICP-OES 

(PerkinElmer,ไม่ระบุพ.ศ.) และตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีตาม AOAC (2012) วิเคราะห์สถิติโดยหาค่าเฉลี่ย และ

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัแร่ธาตแุต่ละชนิด  



 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

           ระดบัแร่ธาตแุคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม  ทองแดง เหลก็ สงักะส ีแมงกานีส โซเดียม โพแทสเซียม และคลอ

ไรด์  ในซีร่ัมของแม่โคนมในวนัท่ี 3 หลงัคลอด มีค่าดงัตารางที่ 1  

ตารางที่  1   แสดงระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานีส โซเดียม  

โพแทสเซียม และคลอไรด์  ในซีร่ัมของแม่โคนมในวนัท่ี 3 หลงัคลอด จ านวน 150 ตวั   

แร่ธาต ุ means±SD ค่าที่เหมาะสม 

แคลเซียม (mg/dl) 9.23±1.85 8.0-12.0 

ฟอสฟอรัส (mg/dl) 8.00±1.40 4.0-8.0 

แมกนีเซียม (mg/dl) 2.32±0.52 2.0-5.0 

ทองแดง (ug/dl) 59.59±14.11 19.0-60.0 

เหลก็ (ug/dl) 134.92±65.86 110-223 

สงักะส ี(ug/dl) 108.54±38.49 39-120 

แมงกานีส (ng/ml) 20.00±8.69 11-20 

โซเดียม (mmol/L) 136.22± 19.77 124-150 

โพแทสเซียม (mg/dl) 16.30±5.37 15-22 

คลอไรด์ (mmol/L) 107.41±10.79 98-110 

 

              จะพบว่าแม่โคนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที่เลีย้งดูในเขตจังหวัดลพบุรี มีระดับแร่ธาตุ แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกานีส โซเดียม โพแทสเซียมและคลอไรด์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

นบัว่าการให้อาหารและการเสริมแร่ธาตขุองเกษตรกรให้กบัแม่โคนมหลงัคลอดมีอย่างพอเพียง ซึ่งโคนมมีโอกาส

ขาดโภชนะปลีกย่อย(แร่ธาตุ วิตามิน)จากการให้อาหารของเกษตรกรเอง เนื่องจากปริมาณและความเป็น

ประโยชน์ของแร่ธาต ุโดยเฉพาะ แคลเซี่ยม โซเดียม ทองแดงและสงักะส ีในวตัถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทยมี

ต ่ากว่าความต้องการของโคนม (ฉลอง,2540) ทัง้นีแ้ร่ธาตุเป็นโภชนะที่จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตและการ

สืบพันธุ์  แร่ธาตุมีความเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร กระบวนการทางสรีระวิทยาและชีวเคมี ในร่างกาย เป็น

องค์ประกอบของโครงร่าง(กระดกู) ท าหน้าที่เป็นอิเล็กโตรไลท์ในของเหลวร่างกาย เป็นองค์ประกอบและกระตุ้น

การท างานของเอนไซม์ ฮอร์โมน และระบบภูมิคุ้มกัน (ฉลอง,2543) ดังนัน้ แร่ธาตุและวิตามินจึงมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและสบืพนัธุ์ รวมทัง้สขุภาพของโคนมด้วย   แร่ธาตปุลกีย่อยที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ในโคนมจะเกี่ยวข้องกบับทบาทหน้าที่เป็นสารก าจัดอนุมูลอิสระที่ส าคัญในกลุ่มที่ละลายในน า้ ท าหน้าที่ป้องกัน



ภายในเซลล์ ได้แก่ ซีลีเนียม เหล็ก สงักะสี ทองแดง แมงกานีส  โดยบทบาทหลกัๆของสารก าจัดอนุมูลอิสระท า

หน้าที่ในการปอ้งกนัการเกิดหรือเปลีย่นสารอนมุลูอิสระให้เป็นน า้ซึง่ไม่เป็นอนัตรายต่อเซลล์(Weiss,2002)    

แร่ธาตทุี่เกี่ยวข้องกบัระบบสบืพนัธุ์ ท าให้ความยาวของวงรอบการเป็นสดัไม่แน่นอน ได้แก่ ทองแดง โม

ลิบดินัม ไอโอดีน ท าให้เป็นสัดเงียบหรือไม่เป็นสัด ได้แก่ ทองแดง โมลิบดินัม ไอโอดีน แมงกานีส ท าให้เพิ่ม

จ านวนครัง้ต่ออตัราการผสมติด ได้แก่ ทองแดง โมลบิดินมั ไอโอดีน แมงกานีส โคบอลต์ ท าให้เกิดการแท้ง ได้แก่ 

ไอโอดีน แมงกานีส ซีลีเนียม สงักะสี ท าให้เกิดรกค้าง ได้แก่ ไอโอดีน ซีลีเนียม(Wattiaux,1995) นอกจากนีย้ังมี

รายงานการใช้แร่ธาตุปลีกย่อย ได้แก่ ซีลีเนียม ทองแดง สังกะสี แมงกานีส เสริมในโคนมหลังคลอดนาน 12 

สปัดาห์ พบว่าให้ผลผลิตมากขึน้ รวมถึงองค์ประกอบน า้นมอื่นๆ ยกเว้น ไขมันนม อีกทัง้มีค่าเฉลี่ยของโซมาติก

เซลล์ลดลงถึง 35% และมีการเสริมแร่ธาตุปลีกย่อย โดยเฉพาะสังกะสี ทองแดง และซีลีเนียม ท าให้จ านวนโซ

มาติกเซลล์ลดลงตัง้แต่ 35-52%ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะและช่วงการให้นม(Boland,2003) 

ความต้องการแร่ธาตขุองโคนมแบง่เป็น 2 กลุม่ตามปริมาณที่ต้องการ(McDowell,1997) คือกลุ่มแร่ธาตุ

หลกั ได้แก่แคลเซียม ฟอสฟอรัส คลอรีน แมกนีเซียม โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ และกลุ่มแร่ธาตุรอง ได้แก่ ซีลีเนียม 

ทองแดง สงักะส ีแมงกานีส ซึง่มีความส าคัญที่จ าเป็นต่อร่างกายทัง้ 2 กลุ่ม โดยแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสเป็นแร่

ธาตทุี่ส าคัญมาก เป็นองค์ประกอบของกระดูกฟัน และน า้นม ซึ่งมีความใกล้ชิดกันมาก เมื่อเพิ่มอย่างหนึ่งจะมี

ผลกระทบอีกอย่างหนึง่ทนัที  ฟอสฟอรัสมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศตามปกติ ถ้าขาดจะ

ลดความสมบูรณ์พันธุ์น าไปสู่ปัญหาการผสมซ า้และลดอัตราการผสมติด  (Sathish Kumar, 2003) การเข้าสู่วัย

เจริญพันธุ์ช้าและการเป็นสดัผิดปกติหรือเป็นสดัเงียบในโคสาว การไม่เป็นสดัและระยะห่างระหว่างการคลอด

นานในแม่โคนมและลกูตายแรกคลอด หรือลกูคลอดออกมาอ่อนแอ หรือเกิดการตายของตัวอ่อน  (Chaudhary 

and Singh, 2004) สมัพนัธ์ถงึการใช้พลงังานมีประสทิธิภาพน้อยลง ลดความอยากอาหาร ร่วมถงึข้ออ่อน กระดูก

แตกง่าย และปริมาณน า้นมลดลง ท าให้โคชะงักการเจริญเติบโต กระดูกผิดปกติ ถ้าให้ฟอสฟอรัสมากเกินไปท า

ให้เกิด bone resorption, urinary calculi  สว่นใหญ่การผิดปกติหรือเกิดการขาดแคลเซี่ยมมักเกิดขึน้ช่วงระหว่าง

การคลอดหรือหลงัคลอดไม่กี่วนั การเปลีย่นแปลงอัตราส่วนแคลเซี่ยมต่อฟอสฟอรัสมีผลต่อการท างานของรังไข่ 

ท าให้การเป็นสดัครัง้แรก การตกไข่ การเข้าอู่ของมดลกูช้า  เพิ่มอุบติัการณ์คลอดยาก รกค้างและมดลกูทะลัก 

(Sathish Kumar, 2003)การให้โคได้รับปริมาณแคลเซียมก่อนคลอดมากๆ จะท าให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือด

ต ่า หลังคลอดจะเกิดโรคไข้นม การขาดแคลเซียมยังท าให้เกิดโรคกระดูกอ่อนโตช้า       แคระแกรน กระดูก

ผิดปกติ และน า้นมลด (วิโรจน์,2546)   

แมกนีเซียมเป็นธาตทุี่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับแคลเซียมและฟอสฟอรัส เป็นส่วนประกอบของกระดูก

และฟัน ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการควบคมุการท างานของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ และเป็นตัวกระตุ้นการท างาน

ของเอนไซม์ต่างๆในร่างกาย ยิ่งกว่านัน้การขาดแมกนีเซียมสง่ผลต่อกาดลดประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ (Sathish 



Kumar, 2003) โพแทสเซียมส่วนใหญ่จะอยู่ในเซลล์มีหน้าที่ในการควบคุมความสมดุลของของเหลวในร่างกาย 

และควบคมุความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกาย โดยท างานร่วมกบัโซเดียม และคลอไรด์อิออน นอกจากนีย้งัมีหน้าที่

เกี่ยวข้องกบัระบบประสาทและการหดตวัของกล้ามเนือ้ ถ้าขาดจะท าให้กล้ามเนือ้อ่อนล้าและส่งผลต่อกล้ามเนือ้

ของทางเดินระบบสืบพันธุ์ เพศเมีย เป็นสาเหตุของความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์  โซเดียมมีความสัมพันธ์

ทางอ้อมกับระบบสืบพันธุ์ เมื่อขาดโซเดียมจะส่งผลต่อสรีระวิทยาทางระบบสืบพันธุ์  คลอไรด์ในกระแสเลือด

ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์เป็นสว่นใหญ่ ซึง่มีอยู่มากกว่าคร่ึงหนึ่งของประจุที่เป็นกรด นอกจากนีค้ลอไรด์ยังมี

ผลกระทบหลกัต่อความสมัพันธ์ของกรด-ด่าง คลอรีนจะถูกจับกับไฮโดรเจนเป็นกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งเป็นกรดที่

หลัง่ออกมาในกระเพาะจริงของสตัว์เคีย้วเอือ้ง ทองแดงเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการสงัเคราะห์เม็ดเลือดแดง และ

เกี่ยวข้องกบัสมรรถนะการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและการสืบพันธุ์ การขาดทองแดงมีผลต่อการตายของตัว

อ่อน และการดดูซมึกลบัของตวัอ่อน(Miller et al., 1988)  เพิ่มการเกิดรกค้างและการตายของรก (O’Dell, 1990)  

ทองแดงเป็นแร่ธาตุที่มีโอกาสที่จะไม่เพียงพอในโคนม เนื่องจากในอาหารโคนมทั่วไปมักมีทองแดงต ่า

กว่าความต้องการ รวมทัง้การที่มีแร่ธาตุอื่นๆ เช่น ก ามะถัน โมลิบดินัม สงักะสี หรือเหล็ก ในระดับที่สงู ก็ท าให้

ความเป็นประโยชน์ของทองแดงลดลงเช่นเดียวกนั (NRC, 2001) เหล็ก เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินในเม็ด

เลือดแดง ไมโอโกลบินในกล้ามเนือ้ และมีบทบาทต่อการท างานของน า้ย่อยต่างๆ ที่อยู่ในขบวนการ oxidation 

ของการเผาผลาญสารอาหารของร่างกาย ถ้าขาดมีผลต่อภาวะโลหิตจาง น า้หนักลดและลดความอยากกินถ้ามี

เหลก็มากเกินไปจะมีผลเสยี เพราะเหลก็ไปจบักบัฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่โคใช้ประโยชน์ไม่ได้อันจะท าให้เกิดการ

ขาดฟอสฟอรัส  สังกะสี มีความจ าเป็นต่อความสมบูรณ์พันธุ์ และยังเกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมน การ

เจริญเติบโต  ภูมิคุ้ มกันและความเครียด รวมทัง้การรักษาระดับของวิตามินเอในพลาสมา และหน้าที่ในรังไข่ 

ส าหรับแร่ธาตุที่อาจมีผลต่อการลดความเป็นประโยชน์ของสงักะสีลงคือเหล็กและทองแดง กรณีขาดสงักะสีจะ

สง่ผลต่อการเกิดการแท้งลกู(Wattiuax,1995) ลดความสมบรูณ์พนัธุ์และมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ในเพศ

เมีย(Sathish Kumar, 2003) คณุภาพน า้เชือ้ต ่า ลดขนาดของอณัฑะและความก าหนดัในเพศผู้ (Mass, 1987)  

ส่วนแมงกานีสเป็นแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับระบบเอนไซม์เป็นส่วนใหญ่ รวมทัง้เอนไซม์ที่มีเหล็กเป็น

องค์ประกอบที่ต้องการแมงกานีสในการท างาน (co-factor) และแมงกานีสยังจ าเป็นในการสร้างคลอเรสเตอรอล

ที่เป็นสารตัง้ต้นในการสงัเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน (progesterone) แมงกานีส

จงึเกี่ยวข้องกบักระบวนการเมทาบอลซิมึของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน และยังมีส่วนในระบบสืบพันธุ์และ

ระบบภมูิคุ้มกนัด้วย กรณีขาดแมงกานีสจะสง่ผลต่อการเพิ่ม         จ านวนครัง้ต่อการผสมติด การไม่เป็นสดัหรือ

เป็นสดัเงียบ ความผนัแปรของช่วงวงรอบการเป็นสดั (Wattiuax,1995;Corrah, 1996) 

 

 



สรุป 

การเฝา้ระวงั  ติดตาม และประเมินสภาวะแร่ธาตุในโคนม โดยเฉพาะในช่วงหลงัคลอดของแม่โคนมซึ่ง

จ าเป็นต้องได้รับสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆที่เหมาะสมส าหรับขบวนการสร้างน า้นม และความสมบูรณ์พันธุ์  

เพื่อการกลับเป็นสัดและการผสมติดหลังคลอดในช่วงเวลาที่เหมาะสม  จึงต้องมีระบบของการเฝ้าระวังเพื่อ

ปอ้งกนัไม่ให้แม่โคหลงัคลอดเกิดปัญหาความไม่สมดุลของแร่ธาตุต่างๆ ท าให้แม่โคกลบัมาเป็นสดัหลงัคลอดช้า 

ผสมติดช้าและมีระยะวนัท้องว่างยาวนาน  อนัจะสง่ผลให้เกิดการสญูเสยีทางด้านเศรษฐกิจ 
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