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RESEARCH ARTICLE
Effects of Crude Protein in Feed and
Serum Urea Nitrogen on Reproductive
Performance and Milk Production in Dairy
Cows in Small Holder Dairy Farms
Pachjarawan Sukteab1, Suneerat Aiumlamai1*, Chalong Wachirapakorn2

Abstract

Objective—To study effect of crude protein in feed and serum urea nitrogen levels on reproductive performance and milk production in dairy cows in study area.
Materials and Methods—A total of 196 Holstein crossbred dairy cows from 29 randomly selected farms
of Waritchaphum dairy cooperative in Sakon Nakhon province, Thailand were studied. Data and blood
samples were collected twice from each cow in 50 days apart during the study period. Blood samples were
analyzed for serum urea nitrogen concentration.
Results—Correlation coefficients between crude protein on serum urea nitrogen concentration and crude
protein on milk production were 0.477 and 0.446, respectively (P<0.05). The correlation coefficients
between crude protein and serum urea nitrogen concentration on reproductive performance were not statistically significant (P>0.05). Logistic regression for risk of serum urea nitrogen levels and reproductive
performance indices were not significantly found (P>0.05).
Conclusion—No correlation of crude protein and serum urea nitrogen concentration on reproductive
performance was found. The correlation of crude protein on milk production was statistically significant.
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ผลของโปรตีนหยาบในอาหารและยูเรียไนโตรเจนในซีรัม
ต่ อประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์ และผลผลิตน�ำ้ นมของโคนม
ในฟาร์ มโคนมขนาดเล็ก
พัชรจราวรรณ สุ ขเทียบ1, สุ ณีรัตน์ เอี่ยมละมัย1*, ฉลอง วชิราภากร2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยของโปรตีนหยาบในอาหารและระดับความเข้มข้นของยูเรี ยไนโตรเจนใน
ซี รัมต่อประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์และผลผลิตน�้ำนมของโคนมในพื้นที่ศึกษา
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สุ่มแม่โคของสหกรณ์โคนมวาริ ชภูมิ จ�ำกัด จังหวัดสกลนครเข้าศึกษา จ�ำนวน
196 ตัว จาก 29 ฟาร์ม บันทึกข้อมูลการจัดการอาหาร การสื บพันธุ์ คุณภาพน�้ำนม ประเมินองค์ประกอบ
ทางเคมีในสู ตรอาหารและดัชนีความสมบูรณ์พนั ธุ์ในโคนม เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาความเข้มข้น
ยูเรี ยไนโตรเจน
ผลการศึ กษา ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างโปรตี นหยาบในอาหารต่ อความเข้มข้นยูเรี ย
ไนโตรเจนในซี รัม และโปรตีนหยาบในอาหารต่อผลผลิตน�้ำนม เท่ากับ 0.477 และ 0.446 ตาม
ล�ำดับ(P<0.05) แต่ ไม่ พบความสัมพันธ์ระหว่างโปรตี นหยาบในอาหารและความเข้มข้นยูเรี ย
ไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์ (P>0.05) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงของระดับความ
เข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั (P>0.05)
ข้ อสรุป ไม่พบความสัมพันธ์ของโปรตีนหยาบในอาหารโคนมและความเข้มข้นของยูเรี ยไนโตรเจน
ในซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ แต่โปรตีนหยาบในอาหารโคนมมีความสัมพันธ์ตอ่ ผลผลิตน�้ำนม
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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บทนำ�
ศักยภาพการสื บพันธุ์และประสิ ทธิ ภาพการผลิตของโคนมในประเทศไทยเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าเป้ าหมายความสมบูรณ์ พนั ธุ์ของโคนม ยังเป็ นปั ญหาส�ำคัญที่ ตอ้ งการแก้ไข จากรายงาน
สถานภาพทางการสื บพันธุข์ องแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรี เชี่ยนในฟาร์มรายย่อยเขตภาคเหนือ [1]
อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม [2, 3] และอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [4, 5] พบว่า ค่าเฉลี่ยระยะ
ห่างวันคลอดถึงวันผสมครั้งแรก (calving to first service interval; CFS) ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสม
ติด (calving to conception interval; CCI) จ�ำนวนครั้งที่ผสมต่อการผสมติด (number of services per
conception; S/C) และระยะห่างการตกลูก (calving interval; CI) มีค่าต�่ำกว่าค่าเป้ าหมายความสมบูรณ์
พันธุ์โคนม [4] และความสามารถผลิตน�้ำนมโคนมไทยค่อนข้างต�่ำโดยมีค่าเฉลี่ย 11.83 กิโลกรัม/ตัว/
วัน [6] สาเหตุอาจเกิดจากคุณภาพของอาหารหยาบที่ต่ำ� ต้องเสริ มอาหารข้น แต่เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นส่งผลให้ตน้ ทุนอาหารข้นสูงขึ้น [7] ท�ำให้โคได้รับอาหารไม่เหมาะสม โภชนะ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการส่ งผลต่อการผลิตและการสื บพันธุไ์ ด้ มีรายงานการส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ของภาวะคีโตซิส และการใช้โปรตีนในอาหารในฟาร์มโคนมเขตอ�ำเภอเมืองขอนแก่น พบว่า อาหาร
ที่โคนมได้รับมีพลังงานสูงกว่าความต้องการ แต่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบ (crude protein; CP) ต�่ำ
กว่าความต้องการ และความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด (blood urea nitrogen; BUN) ของแม่โค
ในฟาร์มที่ศึกษาอยูใ่ นระดับต�่ำ [5, 8, 9] สะท้อนถึงการใช้โปรตีนในอาหารในพื้นที่น้ ี การศึกษาใน
ต่างประเทศพบว่าโคที่ได้รับโปรตีนหยาบในสูตรอาหารต�่ำ มีผลผลิตน�้ำนมของโคนมต�่ำกว่าโคที่ได้
รับโปรตีนหยาบในสูตรอาหารสูง (P<0.001) [10]
อย่างไรก็ตาม การศึกษาการได้รับโปรตีนในอาหารโดยประเมินความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจน
ในเลือดต่อการสื บพันธุ์และการผลิตของฟาร์มโคนมขนาดเล็กในประเทศไทยมีค่อนข้างจ�ำกัด และ
ยังไม่มีรายงานในพื้นที่ที่ศึกษามาก่อน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของ
โปรตี นในอาหารและความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซี รัม (serum urea nitrogen; SUN) ต่ อ
ประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์และผลผลิตน�้ำนมของโคนมในพื้นที่ศึกษา เพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดการ
ด้านอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของโคนมในพื้นที่ศึกษาต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทใี่ ช้ ในการศึกษาและวิธีเก็บข้ อมูลจากฟาร์ ม
ท�ำการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยการสุ่ มฟาร์มโคนมร้อยละ 20 ใน
สหกรณ์โคนมวาริ ชภูมิ จ�ำกัด จังหวัดสกลนคร ซึ่ งมีฟาร์มโคนมทั้งหมด 150 ฟาร์ม แม่โคทุกตัวที่อยู่
ในฟาร์มที่ถกู สุ่ มถูกน�ำเข้าการศึกษา แม่โคมีสายเลือดโฮลสไตน์ฟรี เชี่ยนสูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ มีบตั ร
ประจ�ำตัวโคนม และบันทึกข้อมูลทางการสื บพันธุ์รายตัว มีบนั ทึกคุณภาพน�้ำนม เก็บข้อมูลการให้
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อาหารรายฟาร์ม และตัวอย่างเลือดรายตัวในวันที่เข้าฟาร์ม
รู ปแบบการจัดการอาหาร คือ เกษตรกรมีการผสมอาหารข้นเองจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หา
ได้ในท้องถิ่นและสหกรณ์โคนม ได้แก่ มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดบด ร�ำหยาบ ร�ำละเอียด กากปาล์ม กาก
ถัว่ เหลือง แร่ ธาตุและอาหารส�ำเร็ จรู ป เป็ นต้น ส่ วนอาหารหยาบมีการให้หญ้าสดหรื อฟางข้าวแยกกับ
การให้อาหารข้น สู ตรอาหารที่ใช้ในฟาร์ มน�ำมาประเมินองค์ประกอบทางเคมีในสู ตรอาหารด้วย
โปรแกรมส�ำเร็ จ โดยอ้างอิงจากความต้องการโภชนะส�ำหรับโคนม [11] โคแต่ละตัวจะได้รับอาหาร
วันละ 2 ครั้ง ขณะรี ดนม เกษตรกรให้อาหารข้นตามสัดส่ วนผลผลิตน�้ำนม คือ น�้ำนม 2 กิโลกรัม ได้
รับอาหารข้น 1 กิโลกรัม ทุกฟาร์มรี ดนมแบบถัง ใช้ขอ้ มูลผลผลิตน�้ำนมของฟาร์มที่เข้าศึกษาในวันที่
เข้าศึกษาจากบันทึกข้อมูลของสหกรณ์โคนมวาริ ชภูมิ จ�ำกัด และใช้ขอ้ มูลคุณภาพน�้ำนมรายฟาร์ ม
(เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) ตรวจโดยห้องปฏิบตั ิการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือตอนบน จ. ขอนแก่น ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไขมัน (%fat) เปอร์เซ็นต์โปรตีน (%protein) และ
จ�ำนวนเซลล์โซมาติก (somatic cells count; SCC)
การจัดการระบบสื บพันธุ์ โคทุกตัวได้รับการผสมเทียมโดยสัตวแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ดว้ ยน�้ำเชื้อจากกรมปศุสัตว์ และบันทึกข้อมูลวันผสมเทียม วันคลอดลูกในบัตรประจ�ำตัว
โคนม น�ำข้อมูลรายตัวโควิเคราะห์ดชั นีความสมบูรณ์พนั ธุ์ คือ ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมครั้งแรก
(วัน) ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด (วัน) จ�ำนวนครั้งที่ผสมต่อการผสมติด (ครั้ง) ระยะห่างการ
ตกลูก (วัน) อัตราการผสมติดครั้งแรก (conception rates at first service; CRFS) (เปอร์เซ็นต์) และ
อัตราการตั้งท้อง (pregnancy rates; PR) (เปอร์เซ็นต์) โดยการตรวจการตั้งท้องใช้วนั ไม่กลับเป็ นสัด
(non-return estrus) หลังการผสมครั้งสุ ดท้าย 60 วัน นับจากวันที่เข้าศึกษาเป็ นเกณฑ์ [4]
การเก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างเลือดจากแม่โครี ดนมทุกตัวในฟาร์มที่ทำ� การศึกษาจ�ำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 50 วัน
โดยเก็บตัวอย่างเลือดหลังกินอาหารประมาณ 1-2 ชัว่ โมง จากหลอดเลือดโคนหาง (coccygeal vessels)
ปริ มาณ 10 มิลลิลิตร/ตัว ใส่ ในหลอดปลอดเชื้อที่ปราศจากสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือด บรรจุ
ตัวอย่างเลือดลงกระติกน�้ำแข็ง จากนั้นน�ำตัวอย่างเลือดที่ได้ปั่นเหวีย่ งที่ 3000 รอบ/นาที ประมาณ 10
นาที น�ำส่ วนที่เป็ นซีรัมประมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ หลอดพลาสติก (microtube) เก็บที่อุณหภูมิ –20 องศา
เซลเซียส เพือ่ รอการวิเคราะห์หาความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนด้วยเครื่ องวิเคราะห์ OLYMPUS AU400
โดยวิธี GLDH-KineticUV (Beckman Coulter ®, Beckman Coulter, Inc. Brea, CA 92821, USA)
ประเมินคะแนนความสมบูรณ์ของร่ างกายโคนม (Body Condition Score; BCS) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน 1 หมายถึง ผอมมาก ถึง 5 หมายถึง อ้วนมาก [12] และวัดน�้ำหนักตัวโค (body weight; BW)
ด้วยสายวัด ANI meter (cattle & pig weighing tape) ทุกครั้งที่มีการเข้าเก็บตัวอย่างเลือดจากแม่โครี ด
นม
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การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ข้อมูลดิบที่ได้ถูกคัดกรองโดยใช้เกณฑ์การตัดข้อมูลที่เป็ น outlier จากโปรแกรม SPSS version 17.0 ร่ วมกับเกณฑ์ตามหลักสรี รวิทยาทางการสื บพันธุ์ การตั้งท้องและการให้ลกู ของโคนม ท�ำการ
คัดกรองข้อมูล คือ ตัดข้อมูลของระยะห่างวันตกลูกที่ ≥724 และ <365 วัน ระยะห่างวันคลอดถึงวัน
ผสมครั้งแรก ≥232 และ < 21 วัน ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด ≥380 และ <21 วัน จ�ำนวนครั้งที่
ผสมต่อการผสมติด ≥6 ครั้ง จ�ำนวนครั้งของการให้นม (lactation number; LN) ≥9 ครั้ง จ�ำนวนวันให้
นม (days in milk; DIM) ≥693 วัน คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายเฉลี่ย ≥4.4 ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจน
เฉลี่ย ≥33 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และแม่โคที่ไม่มีขอ้ มูลระบบสื บพันธุ์
ข้อมูลทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS version 17.0 ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรตีน
ในอาหาร ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซีรัม ประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์ ผลผลิตน�้ำนม คุณภาพน�้ำนม
ล�ำดับท้อง จ�ำนวนวันรี ดนม น�้ำหนักตัว และคะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistic) เพื่อค�ำนวณค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD)
มัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) ค่าสูงสุ ด (maximum) และค่าต�่ำสุ ด (minimum) หาความสัมพันธ์
ระหว่างโปรตีนหยาบในอาหารและความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์
ผลผลิตน�้ำนม และคุณภาพน�้ำนมด้วยวิธี Pearson correlation coefficient (r) และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง
จากระดับความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนต่อระยะห่ างวันคลอดถึงวันผสมครั้งแรก ระยะห่ างวันคลอด
ถึงวันผสมติด จ�ำนวนครั้งที่ผสมต่อการผสมติด ระยะห่างการตกลูก อัตราการผสมติดครั้งแรก และ
อัตราการตั้งท้องด้วยวิธี Logistic regression โดยระดับความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจน 2 กลุ่ม คือ <12
และ ≥12 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมครั้งแรก ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด
จ�ำนวนครั้งที่ผสมต่อการผสมติด ระยะห่างการตกลูก ≥88 วัน, ≥114 วัน, ≥1 ครั้ง และ ≥432 วัน ตาม
ล�ำดับ จากการใช้ค่ามัธยฐานตามงานวิจยั ของ Melendez et al. [13]

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโคนมที่เข้าศึกษาทั้งหมด 29 ฟาร์ ม จ�ำนวน 196 ตัว มีค่าเฉลี่ย
จ�ำนวนวันให้นม จ�ำนวนครั้งของการให้นม น�้ำหนักตัว และคะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย เท่ากับ
226.22±119.89 วัน, 2.76±1.85 ครั้ง, 485.61±52.08 กิโลกรัม และ 2.83±0.38 ตามล�ำดับ ประเมินองค์
ประกอบทางเคมีในสูตรอาหารจากสัดส่วนวัตถุดิบและปริ มาณอาหารที่โคได้รับของแต่ละฟาร์ม พบ
ว่า อาหารที่แม่โคได้รับมีโปรตีนหยาบเฉลี่ย 11.01±3.47 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 7 ฟาร์ม (24.14 เปอร์เซ็นต์)
ที่ได้รับโปรตีนหยาบต�่ำกว่าความต้องการโภชนะส�ำหรับโคนม และฟาร์มทุกฟาร์มได้รับพลังงานใน
อาหารเพียงพอ [11] ทั้ง 2 ครั้งที่เข้าศึกษา การวิเคราะห์ตวั อย่างซี รัมในแม่โคมีความเข้มข้นยูเรี ย
ไนโตรเจนเฉลี่ย 12.95±6.36 มิลลิกรัม/เดซิลิตร การค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์
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จากข้อมูลรายตัว ได้แก่ ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมครั้งแรก ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด จ�ำนวน
ครั้งที่ผสมต่อการผสมติด ระยะห่างการตกลูก อัตราการผสมติดครั้งแรก และอัตราการตั้งท้อง เท่ากับ
98.58±42.63 วัน, 130.20±65.48 วัน, 1.90±1.18 ครั้ง, 460.48±86.15 วัน, 51.46 และ 52.55 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ ปริ มาณน�้ำนม (milk yield) เฉลี่ย 10.02±2.77 กิโลกรัม/ตัว/วัน และคุณภาพน�้ำนมเฉลี่ย
ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์ไขมันนม เปอร์ เซ็นต์โปรตีนนม และจ�ำนวนเซลล์โซมาติก เท่ากับ 3.44±0.31,
3.15±0.16 และ 556.17±349.64 (×103) เซลล์/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ (Table 1)
Table 1. Crude Protein, Serum Urea Nitrogen, Reproductive Performances, Milk Production
and Milk Composition Summarized from 29 Farms, 196 Cross–bred Holstein Friesian Dairy
Cows

Traits
n
Mean
SD
Median Mode
Min
Max
%CP
29
11.01
3.47
11.23
5.42
5.42
19.70
SUN
196
12.95
6.36
12.00
5.50
3.00
32.50
CFS
144
98.58
42.63
88.00
88.00
21.00
217.00
CCI
103
130.20
65.48
114.00
83.00
46.00
348.00
S/C
103
1.90
1.18
1.00
1.00
1.00
5.00
CI
123
460.48
86.15
432.00
430.00
365.00
714.00
Milk yield
29
10.02
2.77
9.71
12.10
4.40
14.90
Abbreviations: %CP=crude protein, SUN=serum urea nitrogen, CFS= calving to first service interval, CCI=
calving to conception interval, S/C= number of services per conception, CI=calving interval

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พบว่า โปรตีนหยาบในอาหารมีความสัมพันธ์ต่อ
ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซีรัม (r = 0.477) อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.01) ผลผลิตน�้ำนม (r = 0.446)
และน�้ำหนักตัว (r = 0.384) อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญระหว่าง
โปรตีนหยาบในอาหารและความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซีรัม ต่อระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมครั้ง
แรก ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด จ�ำนวนครั้งที่ผสมต่อการผสมติด ระยะห่างการตกลูก จ�ำนวน
ครั้งของการให้นม จ�ำนวนวันให้นม คะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย และคุณภาพน�้ำนม (P>0.05)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงโดยใช้ระดับความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซี รัม <12 และ ≥12
มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ไม่พบความแตกต่างทางสถิติในทุกดัชนีความสมบูรณ์
พันธุ์ (P>0.05) (Table 2)
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Table 2. Logistic Regression for Risk of Serum Urea Nitrogen on Reproductive Performances
196 Cross–bred Holstein Friesian Dairy Cows in 29 Farms
Dependent variable

Factor

Outcome (%)

Odds ratio

95% CI

P-value

CFS (≥88 days)

SUN< 12 (0)
SUN≥ 12 (1)

47.69
56.96

0.69
1.00

0.36 to 1.33
reference

0.268

CCI (≥114 days)

SUN< 12 (0)
SUN≥ 12 (1)

45.83
56.36

0.66
1.00

0.30 to 1.43
reference

0.287

S/C (>1 time)

SUN< 12 (0)
SUN≥ 12 (1)

45.83
50.91

0.82
1.00

0.38 to 1.77
reference

0.607

CI (≥432 days)

SUN< 12 (0)
SUN≥ 12 (1)

45.59
55.36

0.68
1.00

0.33 to 1.38
reference

0.280

CRFS

SUN< 12 (0)
SUN≥ 12 (1)

40.00
34.18

1.28
1.00

0.65 to 3.53
reference

0.471

PR

SUN< 12 (0)
SUN≥ 12 (1)

73.85
69.62

1.23
1.00

0.59 to 2.56
reference

0.576

Abbreviations: SUN=serum urea nitrogen, CFS= calving to first service interval, CCI= calving to conception
interval, S/C= number of services per conception, CI=calving interval, CRFS= conception rates at first service,
PR=pregnancy rate

วิจารณ์
จากการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบในอาหาร และความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจน
ในซี รัมในการศึกษานี้เป็ น 11.01±3.47 และ 12.95±6.36 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร ตามล�ำดับ มีระดับสู งกว่า
รายงานในจังหวัดขอนแก่นของ Aiumlamai et al. [8] ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบในอาหาร และ
ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดเป็ น 9.9±1.2 และ 5.86±3.72 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร ตามล�ำดับ แต่
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Chanlun et al. [9] ที่รายงานค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบในอาหารไว้
ที่ 13.9±4.9 ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการสื บพันธุ์ภาพรวมของโคนมในงานวิจยั นี้ มีค่าความสมบูรณ์พนั ธุ์
ได้แก่ ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมครั้งแรก ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด จ�ำนวนครั้งที่ผสมต่อ
การผสมติด ระยะห่างการตกลูก อัตราการผสมติดครั้งแรก และอัตราการตั้งท้อง เท่ากับ 98.58±42.63
วัน, 130.20±65.48 วัน, 1.90±1.18 ครั้ง, 460.48±86.15 วัน, 51.46 และ 52.55 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาอื่นๆในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รายงานระยะห่างวันคลอด
ถึงวันผสมครั้งแรก 106, 85.00±40.61 และ 87.0±35.0 วัน [4, 5, 14] ระยะห่างวันคลอดถึงวันผสมติด
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131.62±70.79, 145.32±84.64, 174, 111.00±42.69 และ 123.7±59.1 วัน [1, 3-5, 14] จ�ำนวนครั้งที่ผสม
ต่อการผสมติด 1.87±1.27, 2.94±2.20, 2.6 และ 2.0±1.3 ครั้ง [1, 3, 4, 14] และระยะห่างการตกลูก
รายงานไว้ 430.94±96.07, 452, 447.00±119.66 และ 470.6±97.2 วัน [3-5, 14] ซึ่ งทุกรายงาน แสดง
ถึงความสมบูรณ์พนั ธุ์โคนมของประเทศไทยต�่ำกว่าค่าเป้ าหมาย [4] เช่นเดียวกับการศึกษานี้
ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนหยาบในอาหารต่อความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนใน
ซี รัม ผลผลิตน�้ำนม และน�้ำหนักตัว พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
สอดคล้องกับการรายงานของ Chapa et al. [15] เปรี ยบเทียบอาหารโปรตีนหยาบ 16.6 และ 22.8
เปอร์เซ็นต์ สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในพลาสม่า (plasma urea nitrogen; PUN) ที่เพิ่ม
ขึ้นจาก 16.2 เป็ น 21.2 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร เช่นเดียวกับการให้อาหารโดยแบ่งโปรตีนหยาบ 5 กลุ่ม
ได้แก่ 13.1, 13.5, 16.6, 17.0 และ 17.0 (control) เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนใน
น�้ำนม (milk urea nitrogen; MUN) เพิ่มขึ้น 20.43, 20.84, 29.32, 32.49 และ 29.37 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร
ตามล�ำดับ และผลผลิตน�้ำนมเพิม่ ขึ้น 32.3, 33.4, 35.1, 35.4 และ 36.2 กิโลกรัม ตามล�ำดับ [10] และ
การศึกษาของ Law et al. [16] พบว่า โคที่ได้รับโปรตีนหยาบ 114, 144 และ 173 กรัม/กิโลกรัมของ
วัตถุแห้ง ให้ผลผลิตน�้ำนมสู งขึ้น 25.4, 31.8 และ 35.4 กิโลกรัม/วัน ตามล�ำดับ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
(P<0.001) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนในอาหารและความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซีรัม
ต่อประสิ ทธิ ภาพการสื บพันธุ์สอดคล้องกับการศึกษานี้และรายงานในต่างประเทศและประเทศไทย
ของ Law et al. [16] และ Yawongsa et al. [17]
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงระดับความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซี รัมต่อประสิ ทธิภาพการ
สื บพันธุ์ในการศึกษานี้ไม่มีความสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับการศึกษาของ Melendez et al. [13] ซึ่ งใช้
ค่ามัธยฐานระดับความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในน�้ำนมในกลุ่มโคที่มีระดับน้อยกว่า 16 และมากกว่า
หรื อเท่ากับ 16 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ไม่มีผลต่ออัตราการผสมติดครั้งแรก (33.9 และ 30.7 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ) (P>0.05) แต่ขดั แย้งกับการศึกษาของ Barton et al. [18] พบว่า กลุ่มโคนมที่มีความเข้มข้น
ยูเรี ยไนโตรเจนในพลาสม่าที่ระดับที่ต่ำ� (8.5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) มีผลต่อระยะห่างวันคลอดถึงวันผสม
ครั้งแรก และอัตราการตั้งท้องที่ต่ำ� กว่ากลุ่มที่มีระดับสู งกว่า (P>0.05)
โคนมที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนหยาบสู ง โดยเฉพาะโปรตีนที่ยอ่ ยสลายได้ในกระเพาะหมัก
สูง ท�ำให้ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนใน พลาสม่า และน�้ำนมสูง [10, 19] ส่ งผลต่อการมีชีวติ รอดของ
เอ็มบริ โอในระยะต้นท�ำให้อตั ราการตั้งท้องจากการผสมติดครั้งแรกและอัตราการตั้งท้องต�่ำลง [2024] ทั้งนี้โคที่ได้รับโปรตีนหยาบในอาหารสูงจะมีผลผลิตน�้ำนมสู งขึ้น (P<0.001) [10, 16] อย่างไร
ก็ตามผลการศึกษานี้และรายงานอื่นๆในประเทศไทยไม่พบปั ญหาโปรตีนหยาบในอาหารและความ
เข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนสูงที่มีผลต่อการสื บพันธุ์เช่นที่มีรายงานในต่างประเทศ
จากการศึกษาในครั้งนี้ เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบได้จากประเมินองค์ประกอบทางเคมีในสูตร
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อาหาร อาจจะไม่ตรงกับอาหารที่โคได้รับจริ งโดยเฉพาะปริ มาณที่โคกินได้จริ ง การศึกษานี้มีเพียง 7
ฟาร์มเท่านั้นที่ได้รับอาหารโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และหากน�ำตัวอย่างอาหารมาวิเคราะห์
คุณภาพน่าจะได้ขอ้ มูลที่แม่นย�ำกว่า อย่างไรก็ตามการใช้ความเข้มข้นยูเรี ยไนโตรเจนในซี รัมจากโค
รายตัวจะให้ผลที่แม่นย�ำ แต่การศึกษาครั้งนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ต่อความสมบูรณ์พนั ธุ์ในทุกดัชนี
หากออกแบบการศึกษาแบบกลุ่มควบคุม (case-control study) หรื อเพิม่ จ�ำนวนฟาร์มตัวอย่างน่าจะให้
ผลการศึกษาที่ชดั เจนมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการผลิตน�้ำนมและการสื บพันธุ์ที่มี
รายงานในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่นความเครี ยดจากความร้อนชื้นมีผลกระทบชัดเจนต่อการ
ผสมติดในโคนม ฤดูกาลที่ผสมมีผลต่อการผสมติด [25-27] ดังนั้นหากศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่มีผล
กระทบต่อปั ญหาด้านการผลิตและการสื บพันธุ์มากกว่าปั จจัยเรื่ องอาหารในพื้นที่ศึกษา อาจใช้เป็ น
แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและแก้ไขปั ญหาความไม่สมบูรณ์พนั ธุ์ในโคนมในพื้นที่
ศึกษาและในประเทศไทยได้ดีข้ ึน
จากการศึ กษานี้ โปรตี นหยาบในอาหารโคนมมี ความสัมพันธ์ต่อความเข้มข้นของยูเรี ย
ไนโตรเจนในซี รัมและผลผลิตน�้ำนม โดยฟาร์ มที่โคนมได้รับอาหารโปรตีนสู งจะให้ผลผลิตน�้ำนม
สู ง แต่โปรตีนหยาบในอาหารโคนมและระดับความเข้มข้นของยูเรี ยไนโตรเจนในซี รัมไม่มีความ
สัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์ในโคนม
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