
แรธาตุที่จําเปนสําหรับโคนม  

แรธาตุมีความจําเปนทางดานโภชนศาสตร และจําเปนสําหรับสัตว ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปริมาณที่สัตวตองการ

แรธาตุนัน้ๆ ซึ่งสามารถจําแนกไดเปนแรธาตุหลัก (maior minels) และแรธาตุปลีกยอย trace (minor) minerals 

ในบรรดาแรธาตุหลัก แรธาตุท่ีมีความสําคัญมาก ไดแก แคลเซียม (calcium,ca) ฟอสฟอรัส (phosphorus,P) 

โซเดยีม (sodium,Na) คลอรนี (chlorine,Cl)    แมกนีเซียม (magnesium,Mg)   โพแทสเซียม (potassium,K) และ  

กํามะถัน (sulphur,S)  สวนแรธาตุปลกียอย หรือแรธาตุสํารองทีสํ่าคัญ ไดแก เหล็ก(iron,Fe) โคบอลต 

(cobalt,Co) ทองแดง (copper,Cu)  โมลิบดีนั่ม (Molybdenum,Mo)  แมงกานสี (manganese,Mn) สังกะส ี

(zinc,Zn) ไอโอดีน (iodine,l) และซีลีเนียม (selenium,Se) ท้ังแรธาตุหลักและแรธาตุรองดังกลาวจะมีอยูใน

อาหารสัตวทั้งอาหารหยาบและอาหารขนในปริมาณที่คอนขางจะเพียงพอตอความตองการของสัตว นอกจากนี้

อาหารสัตวที่จาํหนายในทองตลาดมกัมีสวนประกอบของแรธาตุเพียงพอตอความตองการของโคนมภายใน

สภาวะการเลี้ยงดูปกต ิ

อยางไรก็ตาม อาการขาดแรธาตุอาจเกดิขึ้นไดถาสภาพการเลีย้งดผูดิปกติไปจากที่ควรจะเปนอาจพบ

อาการขาดแรธาตุอยางชดัเจนเกิดขึน้ถาสัตวขาดแรธาตุอยางมาก การขาดแรธาตเุพียงเล็กนอยอาจเกดิขึ้น

บอยครั้ง แตไมสังเกตพบอาการชดัเจน แตจะมีผลกระทบตออัตราการเจรญิเติบโต และระดับการใหผลผลิต 

นอกจากการขาดแรธาตโุดยตรง การไดรับแรธาตุที่ไมสมดุลสามารถไปกระตุนใหเกิดการขาดแรธาตุบางชนดิ 

โดยการกอใหเกิดสารประกอบที่ไมสามารถยอยได ซึ่งสตัวจะไมสามารถใชประโยชนจากแรธาตน้ัุนได 

การขาดแรธาตุ หรือการไดรับแรธาตุท่ีไมสมดุลจะเกดิการรบกวนตอเมแทบอลิซึมตางๆ ภายในรางกาย

สัตว และสามารถกอใหเกดิโรคที่เกีย่วของกับการขาดแรธาตุ มผีลตอความสมบูรณพันธุ อัตราการผสมตดิและ

อัตราการคลอดต่ํา สงผลกระทบตอเนื่องถงึผลผลิตน้ํานม 

โคนมที่เจรญิเติบโตชาและโคนมที่ใหผลผลิตน้ํานมนอยตองการแรธาตุนอยกวาโคนมที่เจรญิเติบโตเรว็

และโคนมที่ใหผลผลิตน้ํานมมาก ฉะนั้นการขาดแรธาตุเพียงเล็กนอยในโคนมทีใ่หผลผลิตต่ําอาจไมสามารถ

สังเกตพบอาการ แตในโคนมที่ใหผลผลติสูงมักพบอาการขาดที่ชัดเจน การเสรมิแรธาตุอาจทําใหโคนมที่มี

สุขภาพดีใหผลผลิตมากขึ้น แตผลตอบสนองที่เกิดขึน้อาจเนื่องมากจากโคนมอาจขาดแรธาตเุพียงเล็กนอย เม่ือ

เสริมแรธาตุเพ่ิมขึ้นโคนมจึงตอบสนองตอการเสริมแรธาตุดังกลาว 

 

 



แรธาตุหลัก ( Major Minerals ) ไดแก 

แคลเซียม และฟอสฟอรัส (calcium and phosphorus) 

                เปนแรธาตุที่มีความสําคัญมากในโคนม แคลเซียมและฟอสฟอรัส เปนองคประกอบที่สําคัญ

ของน้ํานม (ในน้ํานมมแีคลเซียมเปนองคประกอบรอยละ 0.12%) กระดกูและฟน แคลเซียมชวยใหเกิดการ

แข็งตัวของเลอืด ชวยการทํางานของเซลประสาท กลามเนือ้และหัวใจ ฟอสฟอรัสชวยในการดดูซึม

คารโบไฮเดรต ไขมัน และการเผาผลาญสารอาหารตาง ๆ ในรางกายโค โคนมมักขาดแรธาตแุคลเซียมและ

ฟอสฟอรัสมากกวาขาดแรธาตุชนิดอ่ืนๆ โคนมที่ใหผลผลิตสูงมักไดรับแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหารไม

เพียงพอตอความตองการในชวงตนของระยะใหนม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสามารถในการดูดซึมต่ําที่เกิดขึ้น

ตั้งแตชวงหยดุรีดนม โดยเฉพาะการใหโคไดรับแรธาตทุั้งสองนี้ในระดับสูงในชวงทายของชวงหยุดรีดนม โค

นมสามารถใชแคลเซียมที่สะสมอยูในกระดูกเพื่อใหเพียงพอกับความตองการในชวงตนระยะใหนม 

โครงสรางของกระดกูและฟนมีสวนประกอบของแคลเซยีมและฟอสฟอรัสอยูประมาณครึ่งหนึ่งของ

น้ําหนักแหง และมีสัดสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสประมาณ 2 ตอ 1  ในเลือดก็มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส 

คือมีแคลเซียมประมาณ 10 มิลลกิรัมและฟอสฟอรัสประมาณ 15 มิลลิกรัมตอเลือด 100 มิลลิลิตร ในน้าํนมมี

แคลเซียม ประมาณ 9 กรัม และฟอสฟอรสัประมาณ 7 กรัมตอลิตร 

ถึงแมวาในเนือ้เยื่อรางกายจะมีแคลเซียมอยูนอย (ประมาณ 1 % ของแคลเซียมทั้งหมด) แตแคลเซียมก็มี

ความจําเปนตอการแข็งตัวของเลือด การควบคุมการเตนของหัวใจ ในปฎกิิรยิาตางๆของระบบเอนไซม 

ฟอสฟอรัสเปนสวนประกอบของโครงสรางโปรตีนในรางกาย ฟอสโฟลิปด (phosphorlipids) และกรดนวิคลีอิก 

(nucleic acids) มีสวนเกีย่วของตอเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ประกอบเปนสารประกอบที่เปนผลิตภณัฑ

ทางเมแทบอลกิซึ่งสารประกอบฟอสฟอรัสเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับการสะสมและปลดปลอยพลังงานเพื่อการ

ทํางานของกลามเนื้อ และเพือ่รักษาระดับอุณหภูมิของรางกาย  

อาการขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส (Deficiency symptoms) 

                   อาการทัว่ไปของการขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส ไดแก การเจรญิเติบโต และผลผลิต

น้ํานมลดลง อัตราการผสมตดิต่ํา และเบื่ออาหาร ในสัตวเลก็เกดิโรคกระดูกออน (rickets) ในขณะที่สัตวโตเกดิ

โรคกระดูกพรนุ(osteomalacia) ในกรณีเกดิการสะสมแคลเซียมและฟอสฟอรัสไมเทากันทําใหเห็นอาการชดัเจน

ยิ่งขึ้น สวนปลายของกระดูกหนาและกระดูกสวนกลางบางลง ขอกระดกูยึด และทําใหเกิดโรคขากะเพลก 

(lameness)  



 อาการกระดกูโคงงอและกระดูกแตกเกิดจากการขาดวิตามินดี เชนเดยีวกัน และในบางครั้งเกดิจากการ

ขาดแมกนีเซียม วิตามินดี ทาํหนาที่ควบคุมการสะสมแรธาตุในกระดูก 

 อาการเริ่มแรกของการขาดธาตุแคลเซยีมและ/หรือฟอสฟอรัสคือ อัตราการผสมติดต่ํา โคนมจะไมคอย

แสดงอาการเปนสัด และแสดงอาการเปนสัดไมชัดเจน และผสมไมติด การเสริมธาตแุคลเซียมในเมื่อโคนม

ไดรับอาหารทีม่ีแคลเซียมต่ําจะชวยแกไขปญหาโคนมไมสมบูรณพนัธุ 

 อัตราสวนแคลเซียมตอฟอสฟอรัส (calcium to phosphorus Ratio) 

    เมื่อโคนมไดรับอาหารที่มีอัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสไมสมดุลจะเกิดอาการเหลานี ้

- ในขณะทีโ่คเดินจะวางเทาหลังคอนไปขางหนาอยางผดิปกติ ในขณะที่โคยืนจะขอขาหลังโคง การเดิน

ที่ผิดปกติจะทําใหอุงเทายาวขึ้น และทําใหอุงเทาเปนแผล เปนผลใหเกดิขอขาตอกับกีบแหงและบวม ในบางครัง้

จะเกิดอาการบวมที่ขอกีบ อาการดังกลาวมีสาเหตุมาจากไดรับฟอสฟอรัสมากเกินไปแตขาดแคลเซยีม 

- ขาของโคจะโคงงอ เมื่ออยูในทายืนขอขาหลัง (hocks) จะบีบเขาหากัน และขอขาหลังจะยืน่ไปขาง

หลัง หางมักเปอนดวยดนิและมลูโคจะหดอยูระหวางขอขาหลังที่ย่ืนไปขางหลัง กรณนีี้จะเกดิในเมื่อโคนมไดรบั

แคลเซียมมากเกินไปแตไดรบัฟอสฟอรัสไมเพียงพอ 

อาการดังกลาวสามารถลดลงไดเมื่อมีการเสริมปูนขาว (lime) ในแรธาตุกอน นอกจากนี้ยังเพิ่มความ

สมบูรณพนัธุ  ARCแนะนําอัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสอยูท่ีระหวาง 2:1 และ 1:1 อยางไรกต็าม ถา

อัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสไมเกนิกวา 3:1 จะไมมผีลกระทบตอความสมบูรณพันธุ เม่ือตองทําการ

เสริมแคลเซียมและฟอสฟอรัสใหไดอัตราสวนท่ีเหมาะสม ตองคํานึงถึงชนดิของอาหารหยาบและอาหารขน 

อาหารหยาบโดยทัว่ๆ ไป มอีงคประกอบของแคลเซียมตอฟอสฟอรัส ระหวาง 1:1 และ 1.2 :1 โดยมีฟอสฟอรัส

อยูระหวาง 0.2 % และ 0.35 % ของวัตถุแหง 

ความตองการฟอสฟอรัสของโคนม (phosphorus requirements of the lactating cow) 

ความตองการฟอสฟอรัสในอาหารตอวันทีแ่นะนํา ARC (1965)  

-  เพื่อการดํารงชีพ (maintenance) 25.5 g 

-  เพื่อผลผลิตน้ํานม (milk production): 1.75 g/kg of milk 

ความตองการแคลเซียมของโคนม (calcium requirements of the lactating cow) 

อัตราสวนที่เหมาะสมของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสอยูระหวาง 1.3 :1 และ 1.5 :1 ซ่ึง NRC แนะนําที ่  

1.5- :1 ดังนัน้ความตองการแคลเซียมของโคนมสามารถหาไดโดยคูณความตองการฟอสฟอรัสดวย 1.3 หรือ 1.5 

 



แหลงของแคลเซียมแลฟอสฟอรัส (sources of calcium and phosphorus) 

      % แคลเซียม    %ฟอสฟอรสั 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต (Dicalcium phosphate)        23.6        17.9 

แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate)         16.0        21.0 

โมโนโซเดยีมฟอสเฟต (Monosodium phosphate)                        -                    17.0 

 ปูนขาว (Feed lime)                         38.0        - 

 แรธาตุที่มีจาํหนายในทองตลาดมีมากมายหลายชนิด และมีองคประกอบของแรธาตตุางๆหลากหลาย 

ดังนั้นเมื่อตองการใช ตองทําการศกึษาถึงองคประกอบของแรธาตุเพื่อที่จะใชไดอยางถูกตอง 

 โรคที่เกีย่วของกับการขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส (Disease associated with calcium and 

phosphorus deficiencies) 
                             โรคไขนม (Milk fever) อาการของโรคไขนมที่โคนมแสดงออก ประกอบดวย กลามเนื้อ

กระดกู (muscular spasm) อัมพาต (paralysis) หมดสติ อาจถึงขั้นโคมา และตายในที่สุด อาการเหลานี้จะเกิดขึน้

เมื่อระดับแคลเซียมในกระแสเลือดลดลงอยางรวดเรว็หลงัคลอด ซึ่งอาจไมใชสาเหตุจากการไดรับอาหารที่มี

แคลเซียมต่ํา อาการเหลานี้เกิดจากการทําหนาท่ีผิดปกตขิองตอมพาราไทรอยดกลาวคือ ประสิทธภิาพการทํางาน

ของตอมพาราไทรอยดซึ่งควบคุมการดูดซึมแคลเซียมผานทางผลผลิตแคลซโิทนิน (calcitonin) ต่ําลงในชวง

ระยะหยดุรีดนม เม่ือความตองการนอยกวาที่ไดรับจากอาหาร การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสในชวงตน

ระยะใหนมจะต่ําเนื่องจากมรีะดับแคลซิโทนินต่ํา ในขณะที่ความตองการธาตุทั้งสองนี้สูงเนื่องจากใหผลผลิต

น้ํานมสูงขึ้นหลังคลอดทําใหรางกายขาดแคลเซียม การลดลงของระดับแคลเซียมในอาหารในชวง 3 สัปดาห

สุดทายของระยะหยุดรดีนมจะกระตุนการทํางานของตอมพาราไทรอยดเพ่ือผลิตแคลซิโทนิน และลดอาการของ

โรคไขนมได เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของการดดูซึมแคลเซียม การปองกันโรคไขนมอาจทําไดดวยการฉีดวิตามนิ 

ดี-3 ปริมาณ 0.4 กรัม 7 วันกอนคลอด แตถาภายใน 7 วันแลวโคยังไมคลอด ใหฉีดซํ้าอีกครั้ง 

            โซเดียม และคลอรีน (Sodium and chlorine) 

               -โซเดียม (sodium, Na) 

 โซเดยีมและคลอไรดพบไดทั่วไปในชีวิตประจําวนัคือ เกลือที่ใชรับประทานนั่นเอง ในโคเองก็ตองการ

ในปริมาณมากรวมทั้งเกลือใชเปนชรูส โซเดยีมเปนธาตุหลกัท่ีใหประจุบวกภายในเซลลและมีความสําคญัตอ

การควบคุมความเปนกลางของเลือด โซเดียมยังเปนสวนประกอบในกลามเนื้อท่ีมีความเกีย่วของกับการบีบตัว

ของกลามเนื้อ การขาดโซเดียมจะมีผลกระทบตอการใชประโยชนไดของโปรตีนและพลังงาน และความ



สมบูรณพนัธุ การขาดโซเดียมยังทําใหเกิดโรคทองอืด เมือ่ปลอยโคแทะเล็มในแปลงหญาที่ใสปุยไนโตรเจนมาก 

นอกจากนี้การใสปุยโพแทสเซียมมากจะทําใหพืชมีโซเดยีมต่ํา หญามีองคประกอบของโพแทสเซียมมากกวา

โซเดยีมหลายเทาตัว ดังนัน้โคนมที่ปลอยแปลงตองการเกลือ (sodium chloride) มากกวาโคนมที่เลีย้งดวย

อาหารแหง หรืออาหารรวมสําเร็จรูป (complete feeds) เมื่อโคนมไดรับโพแทสเซียมที่ระดับหนึ่ง การเพิ่มการ

กินไดโซเดยีมจะเพิ่มความเขม็ขนของโพแทสเซียมในกระเพาะหมัก การเพิ่มระดับของโซเดียมยงัยับยั้งการดูด

ซึมของแมกนีเซียม 

 - คลอรนี (chlorine, Cl) 

 คลอไรด (chlorides) ในกระแสเลือดประกอบไปดวยโซเดียม (sodium chlorides) เปนสวนใหญ ซ่ึงมีอยู

มากกวาครึ่งหนึ่งของประจุทีเ่ปนกรด (acidic ions) นอกจากนี้คลอไรดยังมีผลกระทบหลักตอความสัมพันธของ

กรด-ดาง คลอรีนจะถูกจับไฮโดรเจนเปนกรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) ซึ่งเปนกรดที่หลั่งออกมาใน

กระเพาะจริงของสัตวเคี้ยวเอ้ือง ทั้งโซเดียมและคลอรนีเปนสวนประกอบในเกลือซึ่งใหสัตวกินและเปนสวน

สําคัญในแรธาตุเสริม อัตราสวนของโซเดียมตอคลอรนีในเกลือคือ 1:1.6 

 - เกลอื (salt) 

 การขาดเกลือในโคนมมผีลกระทบทําใหเบือ่อาหาร น้ําหนักตัวลดลงอยางรวดเรว็ และผลผลิตน้ํานม

ลดลง โคนมจะเดินไมสะดวก ตัวสั่น และออนแอ ถาโคลมลงมักจะตาย โดยเฉพาะโคนมที่ใหผลผลิตน้ํานมมาก

อาการขาดเกลอืจะแสดงออกชัดเจนในชวงที่มีอากาศรอน เนื่องจากการสูญเสียเกลอืทางลมหายใจ โคปลอย

แปลงหญาสวนใหญตองการเกลือมากกวาปกติ เพราะพืชจะสะสมเกลือไวทีร่ากไมใชท่ีตนและใบ ขอแนะนํา

ระดับการใหโซเดียมกับโคนมคือ 8.5 กรัมสําหรับเพื่อการดํารงชีพของโคนมที่มีน้ําหนักตัว 500 กโิลกรัม รวม

กับ 0.63 กรัมตอลิตรของน้ํานมที่ผลิต  หรือเทียบไดกับเกลือประมาณ 20 – 25 กรัมเพื่อการดํารงชีพ และ 1.6 

กรัมตอลิตรของผลผลิตน้ํานม ในอาหารจะมีคลอรีนอยูมากเมื่อเปรยีบเทียบกับโซเดียม จึงมกัไมพบอาการขาด

คลอรนีในโคนม ดังนัน้การเสริมตองพิจารณาถึงโซเดียมเปนหลัก โคนมจะไดรับโซเดยีมจากอาหารเพยีง

เล็กนอยเทานัน้ ดังนั้นในอาหารโคนมจึงควรมีการเสรมิเกลือ โคนมมีความทนทานตอระดับของเกลือมากเมือ่

โคนมไดรับน้ําอยางเพยีงพอ 

 

 แมกนีเซียม (Magnesium , Mg) 

 แมกนีเซยีมเปนสวนประกอบของโครงสรางกระดกู และมีความเกีย่วของกับการสรางกระดูกรวมกับ

แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวติามินดี แมกนีเซียมเปนตวัเรงปฎิกริยิาในกระบวนการเมแทบอลิซึมของฟอสฟอรัส 



นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต และเปนสวนสําคัญท่ีมีหนาท่ีตอระบบประสาทของ

กลามเนื้อ ถึงแมวาจะมีแมกนีเซียมสํารองในกระดูกและเนื้อเยื่อ อัตราการเคลื่อนยายจากที่สํารองไวคอนขางชา

และไมทันกับความตองการปจจุบันทันดวน เชนกรณีทีโ่รคชักกระตุก  

 อาการขาดแมกนีเซียมทีรู่จกัในโคนมมี 2 อาการ คือ 

 - ลกูโคทีก่ินนมเพียงอยางเดียว ซึ่งมีแมกนีเซียมอยูในระดับต่ํา เปนระยะเวลานานๆ จะมีอาการที่

ผิวหนัง ระบบประสาทของกลามเนื้อ 

 - ในสัตวทีโ่ตเต็มวยัจะแสดงอาการชักกระตกุโดยเฉพาะในชวงท่ีมีหญาออน และปลอยโคแทะเล็ม

แปลงหญา อาการของโรคจะคลายกับโรคไขนม แตมอีาการหนักกวา การฉีดแคลเซียม หรือแมกนีเซียม เชน

แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate) จะทําใหอาการดีข้ึนทนัที แตถาไมไดรับการฉีดซ้าํ หรือไดรับ

แมกนีเซียมจากอาหาร หรือแรธาตุ อาการจะกลับมากําเริบอีก 

 เกลือแคลเซยีมและแมกนีเซยีมสามารถใชทดแทนกันไดในบางกรณ ี และสามารถชวยในการรกัษาไข

นม และอาการชักกระตุก อาหารหยาบที่ระดับของโพแทสเซียมสูง จะขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมและ

แมกนีเซียม มีขอแนะนําวาความสมดุลของประจุระหวางโพแทสเซียมและแคลเซียม+แมกนเีซียมไมควรเกนิ

กวา 2 K/(Ca + Mg) ควรจะนอยกวาหรือเทากับ 2  การไดรับโซเดยีมมากเกนิไปอาจทําใหเกิดการขาด

แมกนีเซียม (hypomagnesaemia) ทั้งนี้เพราะการเพิ่มโซเดียม และ/หรอืโพแทสเซยีมจะลดการดูดซมึแมกนีเซยีม

จากระบบทางเดินอาหารและลดความเข็มขนของแมกนเีซียมในกระแสเลือดของโคนม ผลกระทบดังกลาวมกั

เกิดขึ้นในกรณีท่ีไดรับโพแทสเซียมมากเกินไป ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายปจจยัทีม่ีผลตอการดูดซึมแมกนีเซียม 

เชน การขาดหรือการไดรับโซเดยีมมากเกนิไป การไดรับแคลเซียมมากเกินไป การไดรับไนโตรเจนมาก  ระดับ

ความเปนกรด-ดางสูง มีองคประกอบของวัตถแุหงในกระเพาะหมักต่ํา และการไดรับโพแทสเซียมมากเกินไป 

 โคนมมีความตองการแมกนเีซียมตอวันประมาณ 9 กรมัเพื่อการดํารงชีพ และ 0.74 กรัมตอลิตรของ

น้ํานมที่ผลิต โคนมที่ใหนม 20 ลิตร มีความตองการแมกนีเซียม 24 กรัมตอวัน พืชอาหารแตละชนดิมี

แมกนีเซียมสะสมตางกัน เชน พืชตระกลูถัว่จะมีแมกนีเซียมสูง แตขาวโพด ขาวโพดหมักจะมีนอย 

 

 โพแทสเซียม (Potassium, K) 

 เปนธาตุหลักท่ีใหประจุบวกภายในเซลล และเกี่ยวของกับการควบคุมความดันของของเหลวภายใน

เนื้อเยื่อและเกีย่วของกับสมดุลกรด-ดาง ความสมดุลของประจุคงอยูระหวางโพแทสเซียม โซเดยีม แคลเซียม 

และแมกนีเซียม 



 ความตองการโพแทสเซียมของสัตวเคี้ยวเอื้องประมาณวาอยูระหวาง 0.5 – 0.8% ของอาหาร ความ

ตองการโพแทสเซียมจะเพิม่ขึ้นเมื่อสัตวเครียด หญาจะมีสวนประกอบของโพแทสเซียมอยูในระดบัสูงโคนมที่

ปลอยแทะเล็มแปลงหญามักไมพบอาการขาดโพแทสเซียม อยางไรกต็ามแปลงหญาท่ีใสปุยโพแทสเซียมมากๆ 

จะมีการสะสมโพแทสเซียมในหญามาก จะมีผลกระทบตอการดูดซึมแมกนีเซียม ระดับโพแทสเซยีมในอาหารที่

สัตวสามารถทนทานไดอยูทีร่ะดับ 3% ของวัตถแุหง ถึงแมวาโพแทสเซียมสวนเกนิจะถกูขับถายออกทาง

ปสสาวะ การที่สัตวไดรับโพแทสเซียมเกินกวาความตองการจะทําใหเกิดอาการขาดโซเดยีม เพราะจะไปลด

ระดับโซเดียมลง 30 – 60% ทุงหญาทีม่ีโพแทสเซียมมากกวา 5% จะทําใหเกดิโรคทองอืด (bloat) และไม

สมบูรณพนัธุ (infertility) โซเดียมสามารถลดอาการของโรคทองอืดได ความไมสมบูรณพันธุสามารถลดลงได

ดวยการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซยีม 

  

 กํามะถัน (Sulphur, S) 

 ในรางกายโคนมจะพบกํามะถนัสวนใหญอยูในโปรตีนที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ กลาวคือโปรตีนท่ี

มีกรดอะมโิน ซิสทีน (cystine) และเมทไธโอนีน (methionine) เปนองคประกอบโมเลกลุของโปรตนี วิตามนิบี 

บางชนิด และฮอรโมนอนิซูลินมีกาํมะถันเปนองคประกอบอยูดวย การเกิดอาการขาดกํามะถันจึงมกัไมเปน

ปญหาในโคนมที่ไดรับอาหารที่มโีปรตีนสงู 

 กํามะถันเปนแรธาตุสําคัญตอการพัฒนาและการดํารงอยูของจุลนิทรียในกระเพาะหมัก เพราะวา

กํามะถันอาจเปนตัวจํากัดการสังเคราะหซิสทีนและเมทไทโอนนี ซึ่งมีสวนสําคัญในการสังเคราะหโปรตีนใน

เซลลจุลนิทรยี 

 อาการขาดกํามะถันมักไมเฉพาะเจาะจง และไมสามารถวินิจฉยัไดงาย การขาดกํามะถนั โคนมมกัจะ

แสดงอาการเหลานี้ กินอาหารไดนอย น้ําหนักตัวลดลง  บางครั้งอาจถงึตาย นอกจากนี้ยังมผีลทําใหจํานวนจลุิน- 

ทรียในกระเพาะหมักลดลง ทําใหการใชประโยชนเยื่อใยลดลงดวยและมีการสังเคราะหโปรตนีต่ํา 

 ระดับของกํามะถนัที่พอเหมาะในอาหารโคนมควรอยูระหวาง 0.16 และ 0.24% อยางไรกต็ามการไดรบั

กํามะถันมากเกินไปจะทําใหเกิดการขาดทองแดง โดยเฉพาะในอาหารที่มโีมลิบดีนมัอยูสูง 

 

 

 

 



แรธาตุรอง(Trace Mineral ) ไดแก 

เหล็กและโคบอลต (lron and cobalt) 

แรธาตุทั้งสองนี้ถาขาดนอกจากจะแสดงอาการอื่นๆแลว อาการเฉพาะของการขาดคือการเปนโรคโลหิต

จาง เหล็กเปนสวนประกอบของเม็ดเลือดแดง ในขณะทีโ่คบอลตจําเปนตอการสังเคราะหวิตามิน บี 12  ถาขาด

จะเกิดโรคโลหิตจาง 

-เหลก็ (lron, Fe) 

การขาดธาตเุหล็กจะทําใหเกดิโรคโลหิตจางซึ่งอาการของโรคเหมือนกบัโรคขาดอาหาร เห็นเสนเลือด

ชัดเจนที่ตาขาว สวนใหญจะพบในลกูโคท่ีกินนมเปนระยะยาวนาน ท้ังนี้เนื่องจากน้ํานมมีสวนประกอบของธาตุ

เหล็กต่ํา สวนอาหารอื่นทั่วๆ ไปทีโ่คนมกินจะมีธาตุเหล็กในปริมาณมาก จึงมักไมพบอาการขาดธาตุเหลก็ในโค

นม โคหยุดรดีนมมีความตองการธาตุเหลก็ 30 มิลลกิรัมตอกโิลกรมัวัตถแุหงและโครีดนมมีความตองการธาตุ

เหล็ก 40 มิลลกิรัมตอกิโลกรมัวัตถแุหง 

         - โคบอลต (cobalt, Co) 

 โคบอลตเปนสวนประกอบของวิตามินบี -12  การขาดโคบอลตจะทําใหจุลินทรียในกระเพาะหมักไม

สามารถสังเคราะหวิตามินบี -12 ไดจลุินทรยีในกระเพาะหมักตองการโคบอลตอยางตอเนื่อง  อาการขาด

โคบอลต ไดแก เบ่ืออาหาร โลหิตจาง การทํางานของกลามเนื้อไมสัมพนัธกนั 

 การทีโ่คนมไดรับโคบอลตมากเกินไปจะทาํใหเกิดอาการเปนพิษ การไดรับโคบอลตวันละ 220 ถึง 275 

มิลลกิรัมตอ 100 กิโลกรัมน้าํหนักมีชีวิต จะแสดงอาการเปนพิษภายใน 4 ถึง 30 วนั อาการเปนพิษ คือ การกนิได

ลดลง นํ้าหนักตัวลดลง ซูปผอม โลหิตจาง มีการสะสมโคบอลตในตับ หายใจไมสะดวก และขับน้ําลายออกมา

มาก 

 ในอาหารควรมีความเข็มขนของโคบอลต 0.1มิลลกิรัมตอกิโลกรัมวัตถแุหง ในพื้นทีท่ี่มีการขาด

โคบอลต การเติมโคบอลตซัลเฟต (cobalt sulphate) 50 – 60 กรัมตอ 100 กิโลกรัมเกลอืแร นาจะเพียงพอตอ

ความตองการของโคนม 

 

 ทองแดงและโมลิบดีนัม (Copper and Molybdenum)  

     - ทองแดง (copper, Cu)  

 นอกจากทองแดงจะทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฎกิิรยิาท่ีจําเปนตอการดูดซึมเหล็กเขาสูเฮโมโกลบินในเมด็

เลือดแลว ยังมีสวนเกีย่วของในกระบวนการเกดิสี (pigmentation) และเคราตนิ (keratinization) ของขนเปน



สวนประกอบในโครงสรางของโปรตีนและเปนตวัเรงปฎิกิรยิาของเอนไซมหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีความ

จําเปนตอการพัฒนาและการทําหนาที่ของจุลินทรยีในกระเพาะหมัก 

 อาการขาดทองแดงในโคนม ไดแก นํ้าหนักตัวลดลงอยางรวดเรว็ โลหิตจาง เบื่ออาหาร ขนสีจาง 

ทองรวง การสรางกระดูกผดิปกติ กระดูกแตก ความสมบูรณพันธุลดลง สมรรถภาพทางเพศลดลง แทง และรก

คาง 

 ปจจุบันมีการใสปุยที่มีสวนประกอบของโมลิบดีนัมใหกับพืชเพ่ือเรงการเจรญิเติบโตของพืช ทําใหโค

นมท่ีกินพืชเหลานี้เกิดอาการขาดทองแดง แตถาโคนมไดรับทองแดงมากเกินกวาความตองการจะเกดิอาการเปน

พิษ จะเกิดการสะสมที่ตับและปลอยสูกระแสเลือด เปนเหตุใหเกิดโรคเกีย่วกับเลือดรวมกับดีซาน (jaundice) 

และเซลลตับตาย (liver necrosis) และตายในที่สุด โคนมสามารถทนตอทองแดงถึงระดับ 100 สวนในลานสวน

ของวัตถแุหงของอาหาร ลูกโคกินนมจะเกิดอาการเปนพิษมากกวาโคนมที่โตแลว 

 ความตองการทองแดงของโคนมโตเต็มทีอ่ยูที่ระดับ 100 มิลลิกรัมตอวัน และความเข็มขนของทองแดง

ในอาหารควรอยูที่ระดับ 10 มิลลกิรัมตอกโิลกรัมวัตถแุหง  

        - โมลิบดนีัม (Molybdenum, Mo) 

 โมลบิดีนัมเปนสวนประกอบของเอนไซมไนเตรทรีดักเตส (nitrate reductase) ซึ่งลดรูปของไนเตรทที่

ไมเปนพิษ non-toxic nitrates) ใหเปนไนไตรทที่เปนพิษ (toxic nitries) การที่โคไดรบัโมลิบดีนัมมากเกินไปจะ

ทําใหเกิดการสะสมไนไตรทในกระเพาะหมัก และทําใหเกิดพษิ ผลกระทบตอการไดรับโมลิบดีนัมมากเกินไป 

อีกประการคือ เกิดการยับยั้งการซึมผานของทองแดงโดยการสรางสารประกอบที่ไมละลายของทองแดง-

โมลบิดีนัมซลัเฟต (copper-molybdenum sulphate) การเกิดการสรางสารประกอบที่ไมละลายนี้เหนีย่วนําใหเกิด

การขาดทองแดง 

 อาการขาดโมลิบดีนัม ไดแก ทองรวง ขนเปลีย่นจากสีดําเปนสีเทา อวยัวะเพศบวม ออนแอจากการ

ทํางานหนักเกนิไปและซูบผอม 

 มักไมพบอาการขาดโมลิบดนีัมในโคท่ีปลอยแทะเล็มแปลงหญา ความตองการโมลิบดีนัมของโคนมอยู

ที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกโิลกรัมวัตถุแหงหรือนอยกวา 

 

         แมงกานีส (Manganese, Mn)  

     ถึงแมวาอาการขาดแมงกานีสมักไมพบในสัตวเคีย้วเอ้ือง แตถาขาดอาจสรางปญหาตางๆไดเพราะ

แมงกานีสมีสวนเกี่ยวของกบัเนื้อเยื่อทางเดินหายใจ และการเจรญิเติบโตและความสมบูรณพันธุ แมงกานีสทําให



เกิดสมดลุของเมแทบอลิซึมของแคลเซียมฟอสฟอรัส ดังนั้นจึงมผีลกระทบตอการสรางกระดูก นอกจากนี้ยังมี

ผลกระทบตอการทําหนาที่ของตอมไรทอ (endrocrine glands) สงเสริมการใชประโยชนของไขมันในรางกาย 

การขาดแมงกานีส โคนมจะแสดงอาการเปนสัดไมชัดเจน หรือเปนสัดเงียบ (silent heat) อัตราการผสมติดต่าํ 

การขาดแมงกานีสในโคตั้งทองจะทําใหลกูโคที่เกิดมาขาออนแอ อาหารที่มีแคลเซยีมสูงแตมีฟอสฟอรัสต่ํา

ตองการแมงกานีสเพิ่มขึ้น ขอแนะนําระดบัความตองการแมงกานีส คือ 40 มิลลกิรัมตอกิโลกรมัวัตถแุหงของ

อาหาร 

 

สังกะสี (Zinc, Zn) 

 สังกะสีเปนสวนประกอบในเอนไซมหลายชนิด บางชนิดทําหนาท่ียอยอาหารและบางชนิดทําหนาที่

เปนตัวเรงปฎกิิรยิาตอเอนไซมชนิดอ่ืน สังกะสียังทําหนาที่ปองกันฮอรโมนอินซูลินจากการยอยสลายดวย

เอนไซมอินซูลิเนส (insulinase) และยังมีสวนเกีย่วของกับระบบสืบพันธุ สังกะสีในรางกายสวนใหญจะเปน

สวนประกอบอยูในผวิหนัง และขน 

 อาการขาดคือเกิดโรคผวิหนังอักเสบ หรือตกสะเกด็ (parakeratosis) ซึ่งผลของการเปนโรคนีจ้ะทําใหโค

นมเติบโตชา เกิดอาการทีผ่ิวหนัง และขนรวงผวิหนังสวนที่ออนของโคนมอาจมีจุด ซึ่งไมเหมือนกับท่ีเปนผลมา

จากถูกแสงแดด อาการอืน่ๆ ของการขาดสังกะสีในโคนม ไดแก เนือ้เยื่อบรเิวณจมูกและปากบวมอักเสบ ความ

สมบูรณพนัธุของโคนมเพศผูต่ํา ขนรวง การไดรับแคลเซียมเกินกวาความตองการมผีลตอการดูดซึมสังกะสี 

อยางไรก็ตาม โคนมมักไมขาดสังกะส ี

 สัตวเคี้ยวเอ้ืองมีความทนทานตอสังกะสีในระดับสูง ถึงแมวาการไดรับมากกวา 500 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมวัตถแุหงจะเปนพษิ ซึ่งสัตวมีอาการเบื่ออาหาร และทองรวง ระดับความตองการทีแ่นะนํา คือ 40 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัมวัตถแุหง 

 

 ไอโอดีน (lodine, l)  

                ไอโอดีนพบในรางกายสัตวในปริมาณทีน่อยมาก (นอยกวา 0.00004%) แตมีความจาํเปนตอ

การพฒันาของรางกายใหปกติ ประมาณครึ่งหนึ่งของไอโอดีนทั้งหมดในรางกายจะพบที่ตอมไทรอยด (thyroid 

gland) และจาํเปนตอการสรางฮอรโมนไทรอกซีน (thyroxine) ที่หลั่งออกมาจากตอมไทรอยดถาไมมีการหลัง่

ฮอรโมนไทรอกซีน  กระบวนเมแทบอลซึิมในรางกายจะเกิดขึ้นต่ํากวาปกติ และตอมไทรอยดจะไมควบคุม เม-



แทบอลิซึมในรางกาย ในทีสุ่ดรางกายสัตวพยายามที่จะเพิ่มการหลั่งไทรอกซีนจากตอมไทรอยดเปนเหตุใหตอม

นี้มีขนาดเพิ่มขึ้นการขยายตวัของตอมไทรอยดอาจทําใหเกิดโรคคอหอยพอก (goiture)  

 อาการขาดไอโอดีน ในลูกโคที่ขาดไอโอดีนจะชะงกัการเจรญิเติบโต ตอมไทรอยดมีขนาดโตขึน้ ตา

บอด ขนรวง ผิวหนังหยาบ ลูกโคท่ีเกดิจากแมท่ีขาดไอโอดีนจะมีตอมไทรอยดทีโ่ต ในโคนมที่ขาดไอโอดีนจะ

เกิดรกคาง และมีผลกระทบตอความสมบูรณพันธุ นอกจากนีย้ังพบวาโคนมที่ขาดไอโอดีนจะมีอาการตางๆ ดังนี้ 

การเจริญเติบโตของลูกในทองชะงัก หรืออาจทําใหลูกในทองตาย แทง ลูกโคตายหลังคลอด ลูกโคที่คลอดไมมี

ขน รอบการเปนสัดไมปกต ิ หรือไมแสดงอาการเปนสัด ในโคพอพนัธุสมรรถภาพทางเพศเสื่อม และคุณภาพ

น้ําเชื้อต่ํา โคที่กําลังเจรญิเตบิโตมีความตองการไอโอดนี 0.12 มิลลกิรัมตอกโิลกรมัวัตถแุหงของอาหาร และโค

ตั้งทองและโครีดนมมีความตองการไอโอดีน 0.8 มิลลิกรัมตอกโิลกรมัวัตถแุหงของอาหาร  

 สัตวเคี้ยวเอ้ืองมีความทนทานตอสังกะสีในระดับสูง ถึงแมวาการไดรับมากกวา 500 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมวัตถแุหงจะเปนพษิ ซึ่งสัตวมีอาการเบื่ออาหาร และทองรวง ระดับความตองการทีแ่นะนําคือ 40 

มิลลกิรัมตอกโิลกรัมวัตถแุหง 

  

 ซีลีเนียม (Selenium, Se) 

 การขาดซลีีเนยีมพบวาทําใหเกิดโรคกลามเนื้อขาว (white muscle) ในลกูโค นอกจากนี้ยังเกิดโรค

ทองเสีย ซีลีเนยีมมีสวนเกี่ยวของกับการตอตานการเกดิออกซิเดชั่นในสัตวเลีย้งลกูดวยนม มีสวนในการกระตุน

ระบบภูมิคุมโรค และกระบวนการตานทานตอโรค 

 กลไกการทํางานของซีลีเนยีมเปนเชนเดียวกับวิตามนิเอ กลาวคือ การไดรับซีลีเนยีมอยางเพยีงพอจะ

ชวยชดเชยการขาดวิตามินอีได และการไดรับวติามินอีอยางเพยีงพอจะชวยชดเชยการขาดซีลเีนยีมไดเชนกัน 

อยางไรก็ตาม ซีลีเนียมไมสามารถทดแทนการทําหนาท่ีของวิตามินอีไดทั้งหมด แตระดับของวิตามนิอี ในอาหาร

มีผลกระทบตอการตอบสนองการไดรับซีลีเนยีม 

 ถาในอาหารมคีวามเข็มขนของกํามะถัน รวมทั้งโลหะหนัก เชน อารเซนิก (arsenic) ปรอท (mercury) 

เงิน (silver) ทองแดง (copper) และแคดเมยีม (cadmium) สูง จะทําใหการใชประโยชนไดซีลเีนียมลดลง ในดนิที่

ใสปุยท่ีมีธาตกุํามะถัน หรือซุปเปอรฟอสเฟต (super-phosphate) จะเหนี่ยวนําใหเกดิการขาดซลีีเนยีม 

 โคนมมีความตองการซลีีเนยีมในอาหารอยูในชวงระหวาง 0.1 – 0.5 มิลลกิรัมตอกโิลกรัมวตัถแุหง 

อาหารที่มีซีลีเนียมต่ํากวา 0.1 มิลลกิรัมตอกิโลกรัมจะทําใหเกิดอาการขาด ในขณะที่อาหารมีซีลีเนยีมมากกวา 



0.5 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม  จะทําใหเกิดเปนพิษเนื่องจากซลีีเนยีมมีความเปนพิษสูงจึงไมนิยมเติมลงในอาหาร 

หรือแรธาตผุสม การขาดซีลีเนียมจะทําใหรกถูกขับออกมาชา และอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดมดลกูอักเสบ         

ความตองการไวตามินในโคนม 

          ไวตามนิ( vitamin ) แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ ไวตามินท่ีละลายในไขมัน (fat-soluble vitamin) และไว

ตามินท่ีละลายไดในน้ํา( water-soluble vitamin )  

- ไวตามินละลายไดในไขมัน 

       ในโคนมตองการไวตามิน A, D ,E และ K แตท่ีตองการหลกัๆคือ A และ E สวน D นั้นโคจะสังเคราะหได

เองจากผิวหนงัที่สัมผัสกับแสงแดด(ultraviolet) สวน K จุลินทรยีในกระเพาะอาหารจะสังเคราะหไดพอเพยีง ใน

สภาพปกติ การใหอาหารไดอยางมีสัดสวนระหวางอาหารขนกับอาหารหยาบปริมาณไวตามินจะมีเพียงพอ 

                 1.ไวตามินเอ (Vitamin A) โคจะไดรับจากการกนิอาหารหยาบสด, หญาสด ในรูป carotene ซึ่งเปน

สารตั้งตนของการสังเคราะหไวตามินเอ   

          อาการขาดไวตามิน A   ท่ีเห็นไดชัดคอื  

                      1. เกิดโรคตาฝาฟาง (night  blindness)  

                      2. เกิดน้ําตาไหลตลอด  

                      3. มีนํ้ามูลไหลตลอด  

                      4.ไอ  

                      5. ข้ีไหล  

                      6.ปอดบวม 

                      7. การทํางานของรางกายไมประสานกัน  

                      8. ทาเดินโซเซ  

                      9. ตาบอด  

                    10. ผิวหนังตกกระ  

                    11. ลูกเกิดมาออนแอและตาย  

                                   อยางไรก็ตามภายใตสภาพปกติ โคจะไดรับไวตามิน A เพียงพอจากแหลงอาหารหยาบ 

ยกเวนในกรณใีชแหลงอาหารหยาบคุณภาพต่ํา หญาแหงคุณภาพต่ํา หรอืใชอาหารหมัก จึงควรเติมไวตามินA  

ในอาหาร (ท้ังนี้เพราะหญาแหง,หญาหมัก carotene  จะถกู oxidation จนหมดไป) เราจะพิจารณาเสริมไวตามินA 

ในกรณีตอไปนี้ 



 1. มีแหลงอาหารหยาบคุณภาพต่ํา เชน ใชฟางหรือหญาแหงที่แก เปนแหลงอาหาร 

 2. มีอาหารหยาบเกาเก็บ การเก็บที่ยาวนานจะเกิดปฏิกริิยา  oxidation  ทําใหไวตามินสูญเสียไป 

 3. ใชอาหารหยาบหมัก เชน หญาหมัก ขาวโพดหมักเปนอาหารหลัก 

 4. ใชในกรณโีคอยูภายใตสภาพความเครียดมาก 

  ความตองการไวตามินA ในโค ซึ่งเราอาจเติมในรูปไวตามินA หรือเติมในรูป carotene หรือ

สารผสมคู ซึ่ง 1 mg ของ carotene เทากับ 400 I.U. ของไวตามินA   ในอาหารขนของบริษัทอาจมีการเติมไว-

ตามินA บาง  หรือเราอาจเลอืกเติมลงเองเพื่อมั่นใจวาโคไมขาดไวตามนิA  เนื่องจากบางครั้งเราอาจจํากัดปริมาณ

อาหารหยาบที่โคกิน หรือคุณภาพอาหารหยาบไมดี โดยเฉพาะแหลงอาหารที่มาจากการหมัก ตองเติมไวตามนิA 

          2. ไวตามินดี (D) 

        ไวตามินD  ในสัตวเขตรอนจะไมมีปญหานี้  เพราะโคจะถกูเลี้ยงในแปลงหญา หรือโรงเรือนที่มี

แสงแดดสองอยูตลอดเวลา โคจะไดรับไวตามินD   จากการทีร่างกายสังเคราะหข้ึนมาเองไดอยางเพียงพอ หรือ

โคท่ีกินหญาเขียว หญาแหง จะมีไวตามินD  พอเพียง แมในหญาหมัก ซึ่งมีสวนของหญาแหง ( ใบแหงของหญา

สะสมไวตามนิD ) ก็จะมีไวตามินD บางสวน 

 การขาดไวตามินD  จะทําให เปนโรคกระดูกออน เนื่องจากกระดูกเจรญิเติบโตชากวาปกติ อาจถึงขั้น

เดินไมได มีการบวมตามขอตอ รอยตอกีบเทา ไวตามนิมสีวนในการชวยใหรางกายเคลื่อนยาย แคลเซียมจาก

กระดกู ในสภาวะทีจ่ําเปน เชน คลอดใหม เพื่อเปนการควบคุมและปองกันโรคไขนม (milk fever) ควรไหโค

ไดรับ     ไวตามินD ในระดับ 20 ลาน I.U.ตอวัน ในระยะกอนและหลังคลอดอีก 7 วนั หลังจากนั้นอาจพิจารณา

งดเสริมได อยางไรก็ตามลกูโคที่เกดิท่ีเลี้ยงในโรงเรือนหลังคามิดชิดหรอืโคนมที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปด 

จะตองพิจารณาเติมไวตามนิD ในอาหาร  ในโคถาใหระดบั 30,000 I.U. ตอปอนดของอาหาร จะปองกันปญหา

ได 

       3. ไวตามินอี  (E) 

       ไวตามินE  เปน antioxidant ทํางานรวมกับ selenium จะชวยลดปฏกิิรยิา oxidized ที่จะทําใหนํ้านม

เหม็นหืน และทํางานกระตุนระบบภูมิคุมกนัของรางกาย และปองกันการเกดิโรค white muscle disease   ในลูก

โคตองการ 11-18 IU ตอปอนดของอาหาร  โครดีนม ถาจะให วิตามินE  เพ่ือปองกันการเกิด oxidation  ใชระดับ 

400-1,000 mgตอตัวตอวนั  และยังชวยปองกันปญหาจากน้ํานมทีร่ีดไดเกิด oxidized งาย  ( ทําใหกลิ่น,รสชาติ

เปลี่ยนแปลง ) 



 อาหารหยาบสด หญาสด เปนแหลงของไวตามินE   ท่ีดี  โคที่เลี้ยงในแปลงหญาสด หรือไดรับหญาสด

ทุกวัน จะมไีวตามิน E  เพียงพอ 

 

       4. ไวตามินเค (K) 

 ไวตามินK   มีหนาที่ในการทําใหเลือดตกตะกอนแข็งตวั จุลินทรียในกระเพาะหมักและในลําไสใหญ

ของโค สามารถสังเคราะหข้ึนมาไดอยางเพียงพอ จึงไมจําเปนตองเสรมิอีก 

- ไวตามินท่ีละลายในน้าํ  

  ในปจจุบนั เราเชื่อวาโคนมซึ่งมีการทํางานของกระเพาะหมักปกติ จะไมมีความตองการเสริมไวตามนิB 

เพราะจลุินทรยีในกระเพาะหมักสามารถสังเคราะหไดเพียงพอ ยกเวนniacin   ผลงานวิจยัแนะนําใหมีการเสริม

ภายใตการเลี้ยงปกติ และ   Choline,  thiamin ใหเสริมในโคโต เพราะจลุนิทรยีอาจสังเคราะหไดไมพอ ในกรณีท่ี

โคอยูภายใตสภาวะความเครยีดหรือมโีรคมาก 

 สวนในลูกโคท่ีไดรับน้ํานมดิบเปนแหลงอาหารอยูแลว จะไมมีปญหาการขาดไวตามิน ยกเวนลกูโคที่

กินนมเทยีม (milk replacer) อาจมีปญหาขาดอยูบาง เพราะลกูโคกระเพาะหมักยังไมพัฒนาเต็มที่ และคณุภาพ

ของนมเทียมต่าํ โดยเฉพาะใน B1, B2, B6, B12 และ Pantothenic  แตจะไมพบอาการขาดไวตามนิ B ในลูกโคท่ี

ไดรับน้ํานมดบิ  

 

ไบโอติน 

 ไบโอติน (biotin) ในลูกโคถาขาดจะเกิดอาการอัมพาตในสวนกระดูกหลัง แตอาการขาดจะไมปรากฏ 

ถาลกูโคไดรับ 4.5 ไมโครกรมัตอปอนดของอาหาร และใหอาหารกินเปนสัดสวน 10% ของน้ําหนักรางกาย 

 

โคลนี 

 โคลนี (Choline) ในลูกโคที่ขาดจากงานทดลองพบวา จะทําใหมีปญหาการหายใจ และออนแอ ยืนไมได 

การไหโคลนีที่ 236 มิลลกิรมัตอในนม 1 ลิตร จะเพียงพอปองกันการขาดได และการเพิ่มโคลีนในอาหารโคนม 

อาจเพิ่มเปอรเซ็นตไขมันในนมดวย 

 

ไวตามนิบี3 หรอืไนอะซีน 



 ไนอะซีน (Niacin) ยังเปนที่ตองการในลูกโคที่กระเพาะหมักยังไมพัฒนา ซึ่งอาจเสริมในน้ํานมในระดับ 

2.6 ppm. ใหลกูโคกนิ ในโคนมแรกคลอดหากมีการใหไนอะซีนพบวามีสวนชวยลดปญหาโรคคีโตซีส ถาให

ไนอะซีน 2 สปัดาหกอนคลอดในระดับ 6-12 กรัมตอวัน และใหตออีกในชวงหลังคลอดนาน 8-12 สัปดาห 

 

แพนโตตินคิ 

 การขาด Pantothenic acid จะพบในลูกโคซึ่งมีลักษณะผวิหนังรอบขอบตาเปนเกล็ดและผวิหนังรอบ

จมูกจะเปนเกล็ดเชนกัน ไมมีความอยากกนิอาหาร มีปญหาทองเสีย ออนแอ นอนขดตัว การขาด Pantothenic 

acid มักจะไมเกิดในโคโต เพราะจลุินทรียในกระเพาะสังเคราะหไดเพยีงพอ 

 

ไวตามนิบี 2  

 การขาด ไรโบเฟลวิน (Riboflavin) ในลูกโคจะเกดิอาการ hyperemia (ในเลือด) จะเกดิชั้น mucosa ของ

ปากลกูโค และภายในปากและริมฝปากเปนแผล ขนรวงโดยเฉพาะบรเิวณทองและมนี้ําลายมาก ในโคโตจะไมมี

อาการขาด 

 

ไทอะมีน 

 Thiamin (Vitamin B1) ในลกูโคที่ขาดจะเกิดอาการ polioencephalomalacia คือเซื่องซึม การทํางานของ

กลามเนื้อไมประสานกัน ตาฝาฟาง และขาจะขดงอ และตายอยางรวดเร็ว อันเนื่องจากอาการทองเสียและขาดน้ํา 

การรักษาโดยให Thiamin ชนิด 1 มิลลิกรมัตอปอนดนํ้าหนักตัว 

 

 

ไพริดรอ็กซิน 

 Pyridoxin Pyridoxal Pyridoxamine หรือ B6 ในลูกโคทีข่าด  จะพบอาการไมอยากอาหาร หยุดการ

เจรญิเติบโต ลกูโคจะตอบสนองตอการรักษาในระยะแรกเทานั้น 

 

โคบาลามิน 

 Cobalamins หรือ B12 ในลูกโคอายุ 6 สัปดาห ท่ีใหอาหารไมมโีปรตีนจากสัตว จะเกดิอาการไมอยาก

อาหาร ชะงักการเจรญิเติบโต กลามเนื้อออนแอ ในโคโตมีบางรายงานแนะนําใหเสรมิในระหวาง 0.15-0.30  



กรัมตอปอนดน้ําหนักตัว ทั้งนี้เนื่องจาก B12 มีบทบาทในขบวนการของ propionate metabolism และการขาด 

B12 จะทําใหโคขาด Cobalt ดวย 

 

ไวตามนิซี (C) 

 ยกเวนในคนและสัตวบางชนิดเทานัน้ สัตวในฟารมสวนใหญจะสามารถสังเคราะหไวตามินซี ได

ภายในเนื้อเยื่อรางกายตนเอง จึงไมมีความจาํเปนในโค 
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