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ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท าการศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ โดยออกแบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยวิธีการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคแต่ละราย ท าการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลผลของ
ระยะเวลาการตรวจผลทางปัสสาวะ ในเพศผู้และเพศเมีย โดยระยะการตรวจผลปัสสาวะ ได้แก่ เก็บ
แล้วตรวจ แช่ 1 คืน, 2 คืน, 3 คืน, 5 คืน และ 7 คืน การทดลองที่ 2 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงของ
โคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท าการตรวจปัสสาวะโดยจัดเก็บ
ปัสสาวะโคเนื้อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ รูปแบบ
ปล่อยอิสระ รูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และรูปแบบขังคอก ผลการทดลอง ปรากฏว่า ผลของระยะเวลา
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รูปแบบการเลี้ยงของโคเนื้อแบบปล่อย พบว่า มีค่า Urobilinogen, pH และBlood มีผลไม่แตกต่าง
จากมาตรฐาน มีค่า Glucose, Bilirubin, Ketones, Protein, Nitrite, Leukocytes, Ascorbic acid 
และค่า Specific gravity มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน การตรวจทางกายภาพ พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ 
ตรวจ ,กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและความ
ถ่วงจ าเพาะมีผลแตกต่างจากมาตรฐาน การตกตะกอน พบ เม็ดเลือดแดง, Granular cast, เม็ดเลือด
ขาว, เซลล์เยื่อบุ, และพบ Hyaline cast ผลการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงของโคเนื้อแบบกึ่ง
ขังกึ่ งปล่อย พบว่า มีค่า Urobilinogen, pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีค่า 
Glucose, Bilirubin, Ketones, Protein, Nitrite,  Leukocytes และ Ascorbic acid แตกต่างจาก



 

มาตรฐาน ผลการตรวจทางกายภาพ พบว่า มีค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ, กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสง
สีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและความถ่วงจ าเพาะมีผลแตกต่างจากมาตรฐาน การ
ตกตะกอน พบ เซลล์เยื่อบุ , Granular cast, เม็ดเลือดขาว, เม็ดเลือดแดง, Hyaline cast และพบ
อ่ืนๆ ผลการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงของโคเนื้อแบบขังคอกพบว่า มีค่า Urobilinogen, 
Bilirubin, Ketones, pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Glucose, Protein, Nitrite, 
Leukocytes, Ascorbic acid และค่า Specific gravity มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน ผลการตรวจ
ทางกายภาพ พบว่า มีผลอุณหภูมิ ณ ตรวจ และคลื่นความยาวแสงสี ไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีผล
ความขุ่น, กลิ่น NH3  และความถ่วงจ าเพาะแตกต่างจากมาตรฐาน การตกตะกอน พบ Granular 
cast, อ่ืนๆ, เซลล์เยื่อบุ, เม็ดเลือดขาว, Organisms, Hyaline cast, crystals และ Epithelial cast 
ผลของการตรวจการตกตะกอนปัสสาวะโคเนื้อทั้งหมด พบ Granular cast มากที่สุด รองลงมาคือ 
อ่ืน ๆ (เช่น ขน เสปิร์ม เป็นต้น), เม็ดเลือดขาว, เซลล์เยื่อบุ, Organism, เม็ดเลือดแดง, Hyaline 
cast,  Crystals และพบ Red blood cell cast, Epithelial cast น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบการ
ตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า การเลี้ยงแบบขังคอกมีผลแตกต่างจากมาตรฐานน้อย
ที่สุด และเปรียบเทียบการตรวจทางกายภาพของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า  การเลี้ยงแบบปล่อย
และแบบกึ่งขังก่ึงปล่อยมีผลแตกต่างจากมาตรฐานน้อยที่สุด 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)  รำยงำนว่ำ มี

จ ำนวนโคเนื้อในประเทศท้ังหมด 4.92 ล้ำนตัว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 4.89 และจำกกำรติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนปศุสัตว์ของ สศก. พบว่ำ แม้กำรผลิตโคเนื้อ และเนื้อโคคุณภำพจะเพ่ิมขึ้นแต่ยังคงไม่
เพียงพอกับควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ  ในปัจจุบันพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ 
ให้ควำมส ำคัญกับควำมสะอำดของอำหำรมำกขึ้น กำรตรวจวิเครำะห์น้ ำปัสสำวะเพ่ือค้นหำควำม
ผิดปกติและประเมินควำมเสี่ยงของโรคเบื้องต้นจำกน้ ำปัสสำวะ ระบบขับถ่ำยปัสสำวะเป็นระบบหนึ่ง
ในร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขับของเสีย หรือขับสำรพิษออกจำกร่ำงกำย เพ่ือควบคุมภำวะร่ำงกำยให้
คงที่ (Homeostasis) กำรผลิตน้ ำปัสสำวะจะเป็นตัวน ำพำของเสีย หรือสิ่งที่ เป็นพิษโดยเฉพำะ
สำรประกอบไนโตรเจน (Nitrogenous compound) ออกจำกร่ำงกำย จึงช่วยรักษำสมดุลของ
ของเหลว และ อิเล็คโตรไลท์ หรือ อิออนของแร่ธำตุต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังเกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ 
และช่วยควบคุมควำมดันเลือด โดยกำรหลั่งฮอร์โมนเรนนิน (rennin) และสังเครำะห์ฮอร์โมนอิริโทร
ปอยด์ติน (Erytropoitin)  ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเซลล์เม็ดเลือดแดง และยังเกี่ยวข้องกับระบบ
สืบพันธุ์ด้วย กำรขับถ่ำยปัสสำวะอำจจัดว่ำเป็นกำรขับถ่ำยของเสียที่ส ำคัญที่สุดของร่ำงกำย โดยเป็น
กำรขับของเสียออกจำกร่ำงกำยในรูปของเหลว จึงมีผลให้ร่ำงกำยต้องมีกำรสูญเสียน้ ำในปริมำณมำก
ตำมมำด้วย เนื่องจำกน้ ำถูกใช้เป็นตัวท ำละลำยเพ่ือน ำพำเอำของเสียออกจำกร่ำงกำย โครงสร้ำงของ
ระบบขับถ่ำยปัสสำวะประกอบด้วยไต (Kidneys) 1 คู่ ท่อไต หรือหลอดปัสสำวะ (Ureters) 1 คู่ 
กระเพำะปัสสำวะ (Urinary bladder) และท่อปัสสำวะ (Urethra) โรคที่มีอำกำรที่เกี่ยวกับระบบ
ทำงเดินปัสสำวะสังเกตจำกลักษณะกำรถ่ำยและสีของปัสสำวะ เช่น ปัสสำวะน้อยหรือมำก ไม่ถ่ำย
ปัสสำวะ ปัสสำวะขุ่น ปัสสำวะสีเหลืองเข้ม สีน้ ำตำลหรือสีแดง ส่วนโรคเกี่ยวกับระบบทำงเดิน
ปัสสำวะที่มักพบในโคเนื้อ (ภัทรำภรณ์, ม.ป.ป.) ได้แก่ โรคเลปโตสไปโรซีส ติดต่อโดยกำรไชเข้ำทำง
ผิวหนังที่มีรอยแตกหรือขีดข่วน หรือเข้ำตำมเยื่อชุ่ม (mucous  membrane), โดยกำรกินเชื้อเข้ำไป 
และโดยกำรสัมผัสกันโดยตรง จำกปัสสำวะของสัตว์ป่วย โรคนี้ไม่ติดต่อจำกคนไปสู่คนโดยตรง เคยมี
รำยงำนพบเชื้อนี้อยู่ในน้ ำนมของแม่โค แต่ก็ยังไม่มีรำยงำนว่ำคนติดโรคนี้จำกกำรดื่มน้ ำนม โรคบรู
เซลโลซีส เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ บรูเซลล่ำ (Brucella spp.) พบมีกำรแพร่ระบำดในทุกประเทศ
ของโลก โดยเฉพำะโคนม ยังมีควำมส ำคัญในด้ำนสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ด้วย เนื่องจำกโรคนี้
สำมำรถติดต่อถึงคนได้เรียกว่ำ อันดูแลนท์ ฟีเวอร์ (Undulant fever) พบว่ำโคทุกอำยุสำมำรถติดเชื้อ
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นี้ได้แต่ในโคสำวแม่โค โคตั้งท้องและโคเพศผู้ที่โตเต็มวัย สำมำรถติดเชื้อนี้ได้ง่ำยกว่ำลูกโค โคส่วนมำก
จะติดเชื้อ โดยกำรกินอำหำร น้ ำที่มีเชื้อปะปน ซึ่งเชื้อนี้จะออกมำกับน้ ำปัสสำวะ น้ ำนม น้ ำคร่ ำ ของ
โคที่เป็นโรค หรืออำจติดเชื้อได้โดยกำรสัมผัสโดยตรงเชื้อเข้ำทำงผิวหนัง เยื่อชุ่ม โดยกำรหำยใจ กำร
ผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชำติ แต่เกิดขึ้นได้น้อยมำก (กรมปศุสัตว์, ม.ป.ป.) ดังนั้นกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำ
ปัสสำวะเพ่ือดูลักษณะทำงกำยภำพ สำรเคมี และตรวจทำงกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือค้นหำควำมผิดปกติ
และประเมินควำมเสี่ยงในบำงโรคเบื้องต้นจำกน้ ำปัสสำวะ สีของน้ ำปัสสำวะแต่ละสีสำมำรถบ่งบอกถึง
โรคที่แตกต่ำงกัน กำรตรวจปัสสำวะของโคเนื้อนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำมำรถหำควำมผิดปกติเบื้องต้นใน
โคเนื้อได้ 

ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้ จึงมุง่ที่จะศึกษำระยะเวลำกำรตรวจและรูปแบบกำรเลี้ยงของโคเนื้อต่อ
กำรประเมินผลทำงปัสสำวะในฟำร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษำระยะเวลำกำรตรวจของโคเนื้อรำยย่อยที่เหมำะสมต่อกำรประเมินผลทำง
ปัสสำวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

2.  เพ่ือศึกษำผลของรูปแบบกำรเลี้ยงโคเนื้อรำยย่อยต่อกำรประเมินผลทำงปัสสำวะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ผลจำกกำรท ำปัญหำพิเศษครั้งนี้ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนปรับปรุงและ
พัฒนำกำรเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภำพมำกข้ึน 
 2.  เพ่ือให้ทรำบข้อมูลในกำรวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงเดินปัสสำวะในสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองเบื้องต้น 
 3.  เพ่ือให้ทรำบรูปแบบกำรเลี้ยงโคเนื้อมีผลต่อกำรประเมินผลทำงปัสสำวะในฟำร์มเลี้ยงสัตว์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 4.  เพ่ือให้ทรำบถึงวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ปัสสำวะลักษณะทำงกำยภำพและลักษณะเคมีได้
อย่ำงถูกต้อง 
 5.  เพ่ือให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรตรวจวิเครำะห์ปัสสำวะในฟำร์มเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น 
 6.  เพ่ือให้ทรำบถึงวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะได้อย่ำงถูกต้อง 
 7.  เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับนักศึกษำที่สนใจในเรื่องของกำรประเมินผลทำงปัสสำวะใน
ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ 
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 8.  เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของกำรตรวจโรคทำงปัสสำวะใน
ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ 
 9.  เพ่ือให้ทรำบถึงค่ำอ้ำงอิงหรือค่ำมำตรฐำนของปัสสำวะในโคเนื้อทำงสัตวแพทย์ 
 10.  ผลจำกกำรท ำปัญหำพิเศษที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำสำขำเทคโนโลยีกำรผลิต
สัตว์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

ขอบเขตกำรทดลอง 
 ศึกษำระยะกำรตรวจตัวอย่ำงและรูปแบบกำรเลี้ยงของโคเนื้อต่อกำรประเมินผลทำงปัสสำวะ
ในฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยในเขตนครสวรรค์ โดยท ำกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงในฟำร์มเกษตรกร ทดลอง
ระยะเวลำกำรตรวจและรูปแบบกำรเลี้ยงอย่ำงจ ำนวน 96 ตัวอย่ำงจำกฟำร์ม จ ำนวน 30 ฟำร์มของ
ฟำร์มทั้งหมด 237 ฟำร์มในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มำเพ่ือท ำกำรตรวจคุณสมบัติทำงกำยภำพ 
คุณสมบัติทำงเคมี และกำรตรวจตะกอนของปัสสำวะโคเนื้อเพศผู้ และโคเนื้อเพศเมีย  เปรียบเทียบ
มำตรฐำน โดยศึกษำระยะกำรตรวจตัวอย่ำงของปัสสำวะและรูปแบบกำรเลี้ยงของโคเนื้อ และได้เก็บ
ข้อมูล ชื่อพันธุ์ เพศ อำยุ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิร่ำงกำยขณะเก็บ รูปแบบกำรเลี้ยง ประเภท
ของอำหำรที่ใช้/รูปแบบอำกำรให้อำหำร เวลำเก็บ กำรปฏิบัติก่อนเก็บ วิธีกำรเก็บ ณ ห้องปฏิบัติกำร
กำรทำงปัสสำวะ สำขำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี และน ำข้อมูลกำรตรวจดังกล่ำวไปวิเครำะห์
เปรียบเทียบ และน ำเสนอผลงำนวิจัยต่อไป 
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บทที่ 2 

ตรวจเอกสาร 

 

สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย 
 สถานการณ์การผลิตโคเนื้อในปี 2560 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดจ านวน 792,148 ราย 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่  เขต 3 จ านวน 273,816 ราย (ร้อยละ 34.57) รองลงมาคือเขต 4 จ านวน 
214,268 ราย (ร้อยละ 27.05) และเขต 8 จ านวน 84,729 ราย (ร้อยละ 10.70) ตามล าดับ โดยมีการ
เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดจ านวน 4,876,228 ตัว ซึ่งในพ้ืนที่เขต 3 เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด จ านวน 1,320,613 
ตัว (ร้อยละ 27.08) รองลงมาคือเขต 4 จ านวน 964,069 ตัว (ร้อยละ 19.77) และเขต 7 จ านวน 
740,778 ตัว (ร้อยละ 15.19) ตามล าดับ (กรมปศุสัตว์, 2560)  ดังภาพที่ 2-1 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1 จ านวนเกษตรกรและโคเนื้อในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 
    ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
 
จังหวัดที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์มี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

จ านวน 53,656 ราย (ร้อยละ 6.78) รองลงมาคือ จังหวัด อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และ
บุรีรัมย์ ตามล าดับ และ จังหวัดนครราชสีมามีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด จ านวน 245,126 ตัว (ร้อยละ 
5.03) รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ตามล าดับ (ตารางที่ 2-1) 
เมื่อพิจารณาการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยต่อรายพบว่า โดยรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยง  โคเนื้อ  
1-20 ตัว จ านวน 764,059 ราย (ร้อยละ 96.45) รองลงมาเลี้ยงโคเนื้อ 21-50 ตัว จ านวน 23,368 
ราย (ร้อยละ 2.95) เลี้ยงโคเนื้อ 51-100 ตัว จ านวน 3,689 ราย (ร้อยละ 0.47) เลี้ยงโคเนื้อ 101-200 
ตัว จ านวน 759 ราย (ร้อยละ 0.10) ขณะที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ มากกว่า 200 ตัว เพียง 273 ราย 
(ร้อยละ 0.03) ดังตารางที ่2-2 
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ตารางท่ี 2-1 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและประชากรโคเนื้อ 5 อันดับที่มี 
                ปริมาณมากท่ีสุดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ จังหวัด 
เกษตรกร (ราย) 

จังหวัด 
โคเนื้อ (ตัว) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 สุรินทร์ 53,656 6.78 นครราชสีมา 245,126 5.03 
2 อุบลราชธานี 50,863 6.43 สุรินทร์ 241,069 4.94 
3 ร้อยเอ็ด 49,814 6.30 กาญจนบุรี 219,618 4.50 
4 ศรีสะเกษ 47,971 6.06 ศรีสะเกษ 205,130 4.21 
5 บุรีรัมย์ 37,576 4.75 อุบลราชธานี 203,729 4.18 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
 

สัดส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในปีพ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาสัดส่วนเกษตรกร ตามจ านวน โค
เนื้อที่เลี้ยง พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 1-20 ตัว มีจ านวน 764,059 ราย (ร้อยละ 96.45) 
ในขณะที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ > 200 ตัว เพียง 273 ราย (ร้อยละ 0.03) (ภาพที ่2-2) 

 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 สัดส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
    ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
 

ประเภทของโคเนื้อ เมื่อพิจารณาการเลี้ยงโคเนื้อจ าแนกตามประเภท พบว่า โคเนื้อทั้งหมด 
จ านวน 4,876,228 ตัว จ าแนก เป็นโคพ้ืนเมือง/ลูกผสม จ านวน 2,813,223 ตัว (ร้อยละ 57.69)    
โค พันธุ์ /ลูกผสม จ านวน  1,904,783 ตั ว (ร้อยละ 39.06) และโคขุน  จ านวน  158,222 ตั ว           
(ร้อยละ 3.24) ตามล าดับ (ภาพท่ี 2-3) 
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ภาพที่ 2-3 ประเภทของโคเนื้อ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
        ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
 
 

ตารางท่ี 2-2 จ านวนและร้อยละเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายเขตปศุสัตว์ ประจ าปี 2560 
 

เขตปศุสัตว์ 
เกษตรกร (ราย) 

1-20 ตัว 21-50 ตัว 51-100 ตัว  101-200 ตัว >200 ตัว 
รวม 764,059 

(100.00) 
23,368 
(100.00) 

3,689 
(100.00) 

759 
(100.00) 

273 
(100.00) 

เขต 1 7,891 
(1.03) 

1,471 
(6.29) 

360 
(9.76) 

62 
(8.17) 

27 
(9.89) 

เขต 2 9,297 
(1.22) 

886 
(3.79) 

94 
(2.55) 

16 
(2.11) 

10 
(3.16) 

เขต 3 270,677 
(35.43) 

2,826 
(12.09) 

275 
(7.45) 

35 
(4.61) 

3 
(1.10) 

เขต 4 212,759 
(27.85) 

1,374 
(5.88) 

108 
(2.93) 

16 
(2.11) 

11 
(4.03) 

เขต 5 43,785 
(5.73) 

4,076 
(17.44) 

455 
(12.33) 

59 
(7.77) 

9 
(3.30) 

เขต 6 25,217 
(3.30) 

4,665 
(19.96) 

698 
(18.92) 

91 
(11.99) 

15 
(5.49) 

เขต 7 36,091 
(4.72) 

6,319 
(27.04) 

1,529 
(41.45) 

446 
(58.76) 

189 
(69.23) 

เขต 8 83,385 
(10.91) 

1,172 
(5.02) 

139 
(3.77) 

26 
(3.43) 

7 
(2.56) 

เขต 9 74,957 
(9.81) 

579 
(2.48) 

31 
(0.84) 

8 
(1.05) 

2 
(0.73) 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2560) 
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สถานการณ์การผลิต ภาพรวม ในปี พ.ศ. 2556-2560 ประเทศไทยสามารถผลิตเนื้อโคได้
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.78 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนผลผลิตภายในประเทศต่อความต้องการบริโภคขยับ
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 73.88 ในปี 2556 มาเป็นร้อยละ 76.40 ในปี 2560  ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2557) รายงานว่า ความต้องการบริโภคโคที่ผลิตได้จะใช้บริโภคในประเทศเกือบทั้งหมด 
และมีบางส่วนที่ได้จากการน าเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และลักลอบน าเข้าทั้งในรูปของโคมีชีวิต
และเนื้อโคช าแหละปี 2558  คาดว่าการบริโภคจะเพ่ิมขึ้นจากความต้องการบริโภคเนื้อโคแบบปิ้งย่าง
เพ่ิมขึ้นและประชากรเพ่ิมขึ้น ด้านการส่งออกและการน าเข้า ปี 2553 - 2557 การส่งออกโคมีชีวิต
ของไทยเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 4.55 ต่อปี โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
มาเลเซีย และสปป.ลาว  ปี 2557 การส่งออกโคมีชีวิต มีปริมาณ 232,393 ตัว มูลค่า 1,526.88 ล้าน
บาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งส่งออกปริมาณ 228,068 ตัว มูลค่า 1,513.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.90 และ ร้อยละ 0.86 ตามล าดับ เนื่องจากยังคงมีความต้องการ โคเนื้อจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ิมขึ้น เช่น จีน มาเลเซีย ลาว เวียดนาม เป็นต้น ปี 2553 - 2557 ปริมาณการส่งออกเนื้อโคและ
ผลิตภัณฑ์ของไทยลดลง ร้อยละ 92.02 ต่อปี ปี 2557 การส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 
7,926.95 ตัน มูลค่า 862.26ล้านบาท เทียบกับปี2556 ซึ่งส่งออกปริมาณ 11 ,966.37 ตัน มูลค่า 
1,007.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.76 และ ร้อยละ 14.43 ตามล าดับ  เนื่องจากปริมาณโคเนื้อที่
ลดลง และราคาเนื้อโคสูงขึ้นจึงส่งผลการส่งออกเนื้อโค และผลิตภัณฑ์ชะลอตัวลง การน าเข้าโคมีชีวิต
ของไทยเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 54.46 ต่อปี โดยส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศเมียนมาร์ ปี 2557 การ
น าเข้าโคมีชีวิตมีปริมาณ 110,430 ตัว มูลค่า 1,541.22 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งน าเข้าปริมาณ 
204,882 ตัว มูลค่า 777.82 ล้านบาท ปริมาณลดลง ร้อยละ 46.10 แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.78 
โคมีชีวิตส่วนใหญ่น าเข้ามาจากเมียนมาร์ โดยส่วนใหญ่ น าเข้ามาเพ่ือมาเลี้ยงขุนก่อนที่จะส่งออกต่อไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน ปี2553 - 2557 ปริมาณการน าเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของไทยเพิ่มข้ึนในอัตรา 
ร้อยละ 55.26 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย ส่วนผลิตภัณฑ์น าเข้าจากประเทศอินเดีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ปี 2557 การน าเข้าเนื้อ
โคและ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 17,343.46 ตัน มูลค่า 2,863.00ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งน าเข้า
ปริมาณ 18,288ตัน มูลค่า 2,137.29 ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ 5.16 แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
33.95 ราคาน าเข้าเนื้อโคและ ผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ส่งผลให้มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคจากออสเตรเลีย
ลดลง แต่มีการน าเข้าเนื้อโคจากอินเดียเพิ่มขึ้น ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี2553 - 2557 ราคาโค
มีชีวิต ที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 20.64 ต่อปี ส าหรับปี 2557 โคมีชีวิตที่เกษตรกรขาย
ได้ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 93.00 บาท สูงขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 70.39 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.12 เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง ท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มีการปรับราคาเนื้อ
โคช าแหละตามไปด้วย โดยปัจจุบันราคาเนื้อโคช าแหละกิโลกรัมละ 220 - 300 บาท ราคาส่งออก        
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โคมีชีวิตสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 0.77 ต่อปีในปี 2557 ราคาส่งออกโคมีชีวิตลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 
1.01 ส่วนราคาส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์สูงขึ้นในอัตราร้อยละ 4.48 ต่อปี ในปี 2557 ราคาส่งออก
เนื้อโคและผลิตภัณฑ์สูงขึ้นจาก ปี 2556 ร้อยละ 29.19 และราคาน าเข้าในปี 2553 - 2557 โคมีชีวิต
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 25.25 ต่อปี ในปี 2557 ราคาน าเข้าโคมีชีวิตเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิดเป็น 2.67 
เท่า ส่วนราคาน าเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ ลดลงในอัตราร้อยละ 5.02 ต่อปี โดยเนื้อโคท่ีน าเข้าจะเป็น
เนื้อโคคุณภาพ ซึ่งผลิตในประเทศได้ไม่เพียงพอกับความต้องการเพ่ือรองรับผู้บริโภคในตลาดบนในปี 
2557 ราคาน าเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์สูงขึ้นจาก ปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 41.25 

 
ตารางท่ี 2-3 แสดงปริมาณโคเนื้อเขต 6 ปี พ.ศ.2560 
 

จังหวัด 
โคพื้นเมือง โคพันธุ-์ลูกผสม โคขุน โคเนื้อ

ทั้งหมด 
(ตัว) 

ผู้  
(ตัว) 

เมีย 
(ตัว) 

รวม
(ตัว) 

ผู้  
(ตัว) 

เมีย
(ตัว) 

รวม
(ตัว) 

จ านวน
(ตัว) 

อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ 
อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร 
ตาก 
สุโขทัย 
พิษณุโลก 
พิจิตร 
เพชรบูรณ์ 

6,025 
8,723 
1,611 
2,528 

45,822 
19,212 
8,083 

210 
3,486 

14,152 
14,237 
5,681 
4,497 

67,096 
11,078 
15,990 

323 
9,095 

20,177 
22,960 
7,292 
7,025  

112,918 
30,290 
24,073 

533 
12,581 

3,370 
5,757 

950 
2,913 
5,163 

16,689 
7,731 
1,708 
7,427 

11,767 
14,760 
3,689 
5,749 
8,965 

17,187 
13,219 
7,540 

19,002 

15,137 
20,517 
4,639 
8,662 

14,128 
33,876 
20,950 
9,248 

26,429 

4,758 
377 
26 

3,424 
1,821 
4,129 

576 
53 

3,653 

40,072 
43,854 
11,957 
19,111 

128,867 
68,295 
45,599 
9,834 

42,663 
ที่มา : กรมปศุสัตว์ (2560) 
 
 จากตารางที่ 2-3 พบว่าในเขต 6 จังหวัดตากมีปริมาณการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองมากที่สุด จ านวน 
112,918 ตัว จังหวัดสุโขทัยมีปริมาณการเลี้ยงโคพันธุ์-โคลูกผสมมากที่สุดจ านวน 33,876 ตัว และ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณการเลี้ยงโคขุนมากที่สุดจ านวน 4,758 ตัว  

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์  ในปี 2561 พบว่า อ าเภอพยุหะคีรีมี
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดจ านวน 620 ราย รองลงมาคืออ าเภอไพศาลีและอ าเภอหนองบัวมี
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจ านวน 425 420 ราย ตามล าดับ และอ าเภอเก้าเลี้ยวมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ
น้อยที่สุดจ านวน 16 ราย ดังตารางที่ 2-4   
 



9 
 

ตารางท่ี 2-4 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงโคเนื้อและปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัด 
      นครสวรรค์ ปี 2561 

 

อ าเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) จ านวนโคเนื้อทั้งหมด (ตัว) 
เมืองนครสวรรค์ 
โกรกพระ 
ชุมแสง 
หนองบัว 
บรรพตพิสัย 
เก้าเลี้ยว 
ตาคลี 
ท่าตะโก 
ไพศาลี 
พยุหะคีรี 
ลาดยาว 
ตากฟ้า 
แม่วงก์ 
แม่เปิน 
ชุมตาบง 

138 
119 
54 
420 
29 
16 
292 
237 
425 
620 
35 
196 
52 
43 
22 

3,122 
2,064 
1,011 
6,164 
314 
217 

5,499 
4,274 
8,800 
11,163 

639 
2,714 
570 
775 
276 

   รวม 2,698 47,602 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ (2561) 
 
 จากตารางที่ 2-4 แสดงปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2561 พบว่า 
อ าเภอพยุหะคีรีมีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดจ านวน 11,163 ตัว รองลงมาคืออ าเภอไพศาลีกับ
อ าเภอหนองบัวมีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อจ านวน 8,800 6,164 ตัว ตามล าดับ และอ าเภอเก้าเลี้ยวมี
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อน้อยที่สุดจ านวน 217 ตัว  
 
ความส าคัญของการตรวจประเมินผลปัสสาวะในสัตว์ 
 ชลลดา และคณะ (2544) กล่าวว่า การสร้างปัสสาวะและการขับทิ้งปัสสาวะ ไตประกอบด้วย
หน่วยเล็กที่สุดที่เรียกว่า Nephron ปกติแล้วไตมีหน้าที่ส าคัญต่อร่างกาย คือปรับสมดุลของร่างกาย
โดยการก าจัดของเสีย ควบคุมปริมาณน้ าและอิเลคโทรไลด์ในร่างกาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้น
ได้จากการท าหน้าที่ของไต 3 ประการ ได้แก่ การกรอง การขับทิ้งสารผ่านท่อไต และการดูดกลับสาร
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ผ่านท่อไต ปัสสาวะเป็นของเสียในรูปของเหลวที่ร่างกายขับถ่ายออกมาโดยไต ด้วยกระบวนการกรอง
จากเลือดและขับออกทางท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการสร้างและสลายในระดับเซลล์ 
(cellular metabolism) แล้วท าให้ เกิดสารประกอบไนโตรเจนที่ เป็นของเสียจ านวนมาก ซึ่ ง
จ าเป็นต้องก าจัดออกจากกระแสเลือดปัสสาวะไม่เป็นพิษ  แม้ปัสสาวะประกอบด้วยสารเคมีที่ร่างกาย
ไม่ต้องการ ซึ่งสามารถท าให้ระคายเคืองผิวหนังและตาได้ แต่ถ้าหากผ่านกระบวนการกรองที่
เหมาะสม จะสามารถสกัดน้ าออกมาเป็นน้ าดื่มได้  การตรวจปัสสาวะเป็นการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการของปัสสาวะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เรียกว่า“ UA” ปัสสาวะนั้นได้รับการประเมิน
ว่ามีสารเคมีบางชนิด การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของปัสสาวะก็ท าเพ่ือค้นหาความผิดปกติ ปัสสาวะ
จะถูกระบุส าหรับการประเมินสัตว์เลี้ยงที่มีความผิดปกติของปัสสาวะ เช่น การผลิตปัสสาวะที่เพ่ิมขึ้น 
ความถี่ในการปัสสาวะที่เพ่ิมขึ้น การวัดปัสสาวะ ปัสสาวะเลือดหรือสีผิดปกติของปัสสาวะ ผลการ
ตรวจเลือดบ่งชี้ว่ามีปัญหากับระบบทางเดินปัสสาวะหรือติดตามการตรวจร่างกายเมื่อตรวจพบความ
ผิดปกติ  การตรวจปัสสาวะนั้นเป็นการทดสอบตามปกติที่รายงานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของปัสสาวะ ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือประเมินสุขภาพของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ แต่ก็ยังสามารถ
เปิดเผยปัญหาในระบบอวัยวะอ่ืน ๆ และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการวินิจฉัยโรคเมตาบอลิเช่น
โรคเบาหวาน เป็นการทดสอบที่มีค่าส าหรับสัตว์ที่มีสุขภาพดีและสัตว์ป่วยและควรรวมอยู่ในการ
ประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์นั้นรวมถึงการ
ประเมินด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีการตรวจสอบและวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
และท าการศึกษาตะกอนปัสสาวะ โดย เกียรติคุณ และพวงทอง (2560) กล่าวว่า ข้อบ่งชี้ทั่วไปส าหรับ
การตรวจปัสสาวะ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรคที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางปัสสาวะ, เพ่ือตรวจกรองความสมบูรณ์ของสุขภาพ และเพ่ือติดตามผลของการ
รักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา ปัสสาวะอาจให้ข้อมูลการวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1.  ในการประเมินสัตว์ที่มีโรคทางระบบไต เช่น สัตว์ที่เป็นโรคตับหรือสัตว์ในระบบย่อยอาจ
มีบิลิรูบินนูเรียหรือผลึกแอมโมเนียมไบร์ยูเรต 

2.  ในสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ เช่น โปรตีนจากโรคไตอาจท าให้เกิดโรคติดเชื้อเรื้อรัง
ที่ซับซ้อนหลายอย่าง 

3.  ในสัตว์มีไข้ เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะสามารถล้วงเอาไข้เนื่องจากการติดเชื้อ 
4.  ในการประเมินเบื้องต้นของการท างานของไตในสัตว์ที่ขาดน้ า 
5.  เป็นจุดอ้างอิงพ้ืนฐานส าหรับการประเมินในอนาคตในสัตว์ที่มีสุขภาพปกติ 
การตรวจปัสสาวะจึงเป็นการตรวจส าคัญส าหรับการตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน รวมทั้ งเป็นการ

รวมการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเข้ากับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของตะกอน
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ปัสสาวะ การประเมินแถบสารเคมีแบบจุ่มสารเคมีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่การวิเคราะห์ทางเคมี
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ควรด าเนินการเพ่ือแยกแยะผลลัพธ์ที่
ผิดพลาดเชิงลบ ซึ่งอาจตรวจพบได้ในการประเมินด้วยตนเองและเพ่ือระบุลักษณะความผิดปกติที่พบ
เพ่ิมเติมในการประเมินด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถระบุการแยกเซลล์เม็ด
เลือดขาว แบคทีเรีย รา เซลล์บุ ผิวคริสตัล อสุจิหรือปรสิตได้ ดังจะเห็นว่าการตรวจปัสสาวะ เป็นวิธี
หนึ่งในการประเมินการท างานของไตและขบวนการขับทิ้งปัสสาวะ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ตรวจความผิดปกติทั้งในส่วน pre-renal และ post-renal รวมทั้งความผิดปกติในกระบวนการถ่าย
ปัสสาวะ และบ่งบอกถึงสภาพน้ าในร่างกายสัตว์ ซึ่งมีการวินิจฉัยจะกระท าร่วมกับการซักประวัติและ
การตรวจร่างกายสัตว์โดยละเอียด การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะเป็นวิธีการที่ท าได้รวดเร็ว ง่าย และไม่
เสียค่าใช้จ่ายมาก การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ หรือการท า urinalysis (U/A) ควรท าในสัตว์ป่วยทุกตัว 
เช่นเดียวกับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจนับเม็ดเลือดแดง (complete blood count) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะต้องพิจารณาท าในสัตว์ป่วยทุกรายที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
ปัสสาวะ การท า U/A จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัย ควบคู่ไปกับการซักประวัติสัตว์ป่วยและการ
ตรวจร่างกายสัตว์ป่วยโดยละเอียด อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการท า U/A ควรได้รับการพิจารณาเพ่ือ
เป็นการประกอบการตรวจวินิจฉัย แต่ไม่ควรใช้ผลจาก U/A ในการวินิจฉัยความผิดปกติเพียงอย่าง
เดียว หรือการวินิจฉัยที่เกินความเป็นจริง นอกจากนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสัตว์ เช่น ปริมาณการกินน้ า 
และอาหาร สภาพสมดุลของน้ าในสัตว์ก็จะใช้ในการพิจารณาด้วย การท า U/A มักจะท าในครั้งแรกที่
ท าการตรวจสัตว์ก่อนที่สัตว์จะได้รับยา ยาบางชนิดอาจมีผลต่อการตรวจปัสสาวะได้ นอกจากนี้การ
ตรวจปัสสาวะเป็นระยะภายหลังการรักษายังมีส่วนช่วยประกอบการพิจารณาความส าเร็จของการ
รักษา การพยากรณ์โรค และการวางแผนในการรักษาต่อไป (ชลลดา และคณะ,2544) 

 
รูปแบบการเลี้ยงและสภาพปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย 

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งเกษตรกรท าควบคู่กับการท านาหรือปลูกพืชอย่างอ่ืน 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี และการเลี้ยงโคเนื้อนั้นมีความเหมาะสมกับเกษตรกร
ไทย เพราะมีสาเหตุและปัจจัยที่เอื้ออ านวยหลายประการ (ภัทราภรณ์, ม.ป.ป.) ดังนี้  

1. สภาพพ้ืนที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มีหญ้าและพืช
ตระกูลถั่วหลายชนิดขึ้นตามธรรมชาติ  

2. โคกินหญ้าและพืชตระกูลถั่วเป็นอาหารหลัก ถ้าเลี้ยงโคจ านวนไม่มากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม 
อาจไม่จ าเป็นต้องปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์  

3. เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีจิตใจรักการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว  
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4. เกษตรกรสามารถเลี้ยงโคควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ โคสามารถใช้
แรงงานได้หลายอย่าง เช่นใช้ลากเกวียน ลากล้อเลื่อน นอกจากนี้แม่โคที่สมบูรณ์หากได้ผสมพันธุ์ใน
จังหวะ และเวลาที่เหมาะสม แล้วแม่โคก็จะให้ลูกเกือบทุกปีซึ่งหากเลี้ยงไว้ขายก็จะเป็นรายได้เสริมแก่
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง  

5. ทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ตลอดจนพ้ืนที่ในที่ดอน หรือพ้ืนที่ที่ปลูกพืชอย่างอ่ืนไม่
ได้ผล แต่ปลูกหญ้าหรือมีหญ้าตลอดทั้งพืชตระกูลถั่วขึ้นใช้เลี้ยงโคได้อย่างดี  

6. ผลพลอยได้จากการเกษตรกรรมซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ฟางข้าว ต้นถั่วชนิดต่ างๆ ซัง
ข้าวโพด ยอดอ้อย เปลือกของผลสับปะรด ฯลฯ น ามาเป็นอาหารโคได้เป็นอย่างดี  

7. โคขับถ่ายมูลสดออกมาปีละ 5,000 - 7,000 กก. ต่อ หนึ่งตัว หรืออาจมากกว่านี้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดของโคแต่ละตัว ซึ่งมูลโคนี้ใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างดี  

8. โคเนื้อขายได้ตลอดเวลา ในช่วงที่ราคาโคตกต่ าก็สามารถที่จะรอให้ราคาสูงขึ้นในราคาที่
เหมาะสมแล้วค่อยขายก็ได้ ข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบของโค ซึ่งหมู และไก่ไม่สามารถกระท าได้ 

ส าหรับผลผลิตจากการเลี้ยงโคเนื้อ ก็คือ ลูกโค การที่จะจ าหน่ายลูกโคได้ ขึ้นอยู่ว่าตลาด มี
ความต้องการหรือไม่ พันธุ์โคที่เลี้ยงนั้นจะต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตลาดต้องการ ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยนั้น มีข้อได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ     
ปฐพีชล (2546) กล่าวว่า ในการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อคุณภาพดี ควรแยกให้เด็ดขาดจากการเลี้ยงโค
เพ่ือไว้ใช้งาน โดยทั่วไปรูปแบบการเลี้ยงโค สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ คือ 

1. การเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกโคหรือพันธุ์ไว้จ าหน่าย เป็นการเลี้ยงโคเพ่ือได้ลูกที่ออกมาแล้วเอาลูก
โคมาจ าหน่าย อาจเป็นลูกโคพ้ืนเมือง ลูกโคลูกผสม หรือลูกโคพันธุ์แท้ที่หย่านมแล้ว การเลี้ยงโคเพ่ือ
วัตถุประสงค์นี้ ต้องมีการลงทุนที่สูงในระยะแรก และใช้เวลานานพอสมควร ผู้เลี้ยงต้องมีแม่โคมากพอ
สามารถผลิตลูกได้ตลอดปี เพราะรายได้หลัก คือ การจ าหน่ายลูกโคเพียงอย่างเดียว เนื่องมาจากการ
เลี้ยงโนในลักษณะนี้ต้องใช้เงินลงทุนมาก และต้องเลี้ยงตามหลักวิชาการ การเลี้ยงส่วนใหญ่จึงเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ในส่วนเอกชนยังมีน้อย 

2. การเลี้ยงโคเพ่ือผลิตโคเนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพ่ือ
จุดประสงค์นี้ โดยเฉพาะในหมู่ผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมือง ลูกโคท่ีเกิดจากฝูง ถ้าเป็นตัวผู้จะจ าหน่ายออกไปเป็น
โคใช้งาน ส่วนตัวเมียจะเลี้ยงไว้เป็นแม่โคส าหรับขยายพันธุ์ต่อไป ในการเลี้ยงเพ่ือผลิตเป็นโคเนื้อ ยังมี
จุดประสงค์อีกประการหนึ่งคือ เลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายลูกโคพันธุ์แท้เพียงอย่างเดียว เพ่ือส่งเนื้อโคคุณภาพ
ดีไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ หรือเพ่ือผลิตลูกโคพันธุ์แท้จ าหน่ายเกษตรกรรายย่อยน าไปคุมฝูง 

3. การเลี้ยงโคขุน มีจุดประสงค์ของการขุนเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักโคและท าให้เนื้อมีคุณภาพดีขึ้น
ก่อนส่งตลาด โดยต้องท าการการขุนให้ร่างกายมีการสะสมไขมันได้มาก ในการขุนจะต้องท าให้เนื้อโค
มีคุณสมบัติเป็นเนื้อโคขุน และท าให้โคมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นในเวลาอันสั้น จึงต้องการมีการให้อาหารข้น 
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ซึ่งเป็นการน าโคท่ีผอมเข้าขุน แต่ไม่ควรน าโคผอมมากเกินไปเข้าขุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาหาร
เป็นเนื้อจะน้อยกว่าโคที่มีสภาพสมบูรณ์กว่า และอาจเป็นโรคติดต่อได้ง่ายด้วย คุณภาพของโคที่เกิด
จากการขุน เนื้อใต้ผิวหนังมีไขมันเกาะพอก เป็นเนื้อแดงไม่มากจนเกินไป ไขมันควรกระจายคลุม
กล้ามเนื้ออย่างสม่ าเสมอ เนื้อนุ่มไม่เหนียว เนื้อสันต้องมีพังผืดอยู่ไม่มาก ลักษณะเนื้อไม่ฉ่ าแห้ง สีแดง
สดสามารถจ าหน่ายได้ราคาสูงกว่าโคฝูงทั่วๆไป (ปฐพีชล, 2546) 

ระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ในการเลี้ยงโคเนื้อนั้น นอกจากจะต้องทราบถึง
วัตถุประสงค์การเลี้ยงโคเนื้อแล้ว ผู้เลี้ยงโคต้องทราบด้วยว่า จะเลี้ยงในระบบใดจึงจะเลือกพันธุ์โคและ
วิธีการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งปัจจัยที่ก าหนดว่าเกษตรกรรายนั้นควรจะเลี้ยงในระบบใด ขึ้นอยู่กับเงินทุน
ของเกษตรกร เพ่ือใช้ในการเลี้ยงโค ได้แก่ ค่าพันธุ์โค ค่ าสร้างคอกและโรงเรือน ค่ าอาหารโค และ
ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งฟาร์ม สิ่งที่ผลกระทบ ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ 
ภูมิอากาศ แหล่งอาหาร หากที่ตั้งฟาร์มอยู่ใน พื้นที่ที่มีผลพลอยได้จากการเกษตรมาก ก็สามารถซื้อมา
ใช้เป็นอาหารโคราคาถูกได้ จะท าให้ลดต้นทุนลงได้มาก และวิธีการผสมพันธุ์ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงเพ่ือ
ผลิตพันธุ์แท้หรือลูกผสม หลักการส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ สัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงจะตัวโต ย่อม
ต้องการอาหารคุณภาพดีใน ปริมาณมาก เลี้ยงค่อนข้างยากและต้องดูแลเอาใจใส่ดี จึงจะให้ผลผลิต
ตามที่ต้องการ ต้องใช้เงินลงทุนสูง ในขณะที่ สัตว์พันธุ์ที่มีขนาดเล็ก ให้ผลผลิตต่ า จะตัวเล็ก กิน
อาหารน้อย ไม่ต้องการอาหารคุณภาพดีมากนัก เลี้ยงง่าย ห ากิน เก่ง ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ให้
ลูกทุกปี จึงใช้เงินลงทุนต่ า นอกจากนี้ขนาดของแม่โคเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง แม่โคท่ีมีขนาดเล็กจะ
ต้องการอาหารเพ่ือด ารงชีพน้อยกว่าแม่โคท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาหารเพ่ือการด ารงชีพของแม่โคนั้น เป็น
ต้นทุนที่สูญเปล่า ดังนั้นหากเลี้ยงแม่โคขนาดเล็กหรือขนาดปานกลางแล้ว สามารถผลิตลูกโคขนาดที่
สนองความต้องการของตลาดได้ เช่น สามารถใช้ผสมข้ามพันธุ์ได้ ก็ควรใช้แม่โคพันธุ์ขนาดเล็กหรือ
ขนาดปานกลาง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ราคาที่จ าหน่ายได้ ในระยะเริ่มต้นนั้น สัตว์พันธุ์ดีที่หา
ยาก ตลาดมักมี ความต้องการสูงจึงท าให้จ าหน่ายได้ราคาสูง ท าให้การผลิตโคพันธุ์ดีในระยะเริ่มต้นได้
ก าไรสูง ต่อมาเมื่อสัตว์พันธุ์  นั้นมีจ านวนมากขึ้นราคาจะตกต่ าลงมาเป็นราคาผลผลิตที่แท้จริงตาม
ปริมาณและคุณภาพของเนื้อที่ผลิตได้ (กรมปศุสัตว์ , 2558) ระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย
โดยทั่วไป ในทางปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบใดระบบหนึ่งโดย เด็ดขาด อาจใช้ระบบต่างๆ ผสมผสาน
กัน เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ควรเลือกใช้ระบบการเลี้ยงโคเนื้อที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ จะส่งผลให้
การเลี้ยงโคเนื้อประสบผลส าเร็จและได้ก าไรสูงสุด ระบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย ปัญหาและ
อุปสรรคของการเลี้ยงโคเนื้อของไทย สุวิช (2558) กล่าวว่า การประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ มักประสบ
ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อดังนี้ 

1. ปัญหาด้านพันธุ์สัตว์ ขาดแคลนพ่อแม่โคเนื้อพันธุ์ดี โคเพศเมียถูกท าลาย ท าให้ขาดแม่โค
พ้ืนฐานในการผลิตโคเนื้อ ขาดแผนการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการปรับปรุง
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พันธุ์ยังไม่ปรากฏผลเด่นชัด ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง ทั้งด้านงบประมาณ
และความรู้ทางวิชาการ 

2. ปัญหาด้านอาหารสัตว์ มีการปนปลอมวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น การใช้แกลบบดผสมในร า
อ่อน การใช้กระดูกป่นผสมในปลาป่น การใช้ใบมะขามผสมในใบกระถินป่น เป็นต้น คุณภาพของ
อาหารข้นไม่ได้มาตรฐาน อันเป็นผลมาจากใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ า การใช้พ้ืนที่
การเกษตรยังไม่เหมาะสม ขาดแคลนพ้ืนที่มีระบบชลประทานส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ท าให้ในบาง
พ้ืนที่มีพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคเนื้อ ขาดการบริการความรู้ทางวิชาการด้านโภชนะ
ศาสตร์ ระดับความต้องการโภชนะของสัตว์ชนิดต่างๆในเขตร้อน เป็นต้น 

3. ปัญหาด้านการจัดการป้องกันและรักษาโรค การป้องปรามโรคระบาดสัตว์ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จสมบูรณ์  ยังปรากฏดรคระบาดสัตว์ส าคัญๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม          
โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. ปัญหาด้านการตลาดภายในและต่างประเทศ ระบบตลาดปศุสัตว์ไทยไม่มีประสิทธิภาพ มี
บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคาผู้ผลิตจ าหน่ายได้ในราคาถูก ขาดอ านาจใน
การต่อรองราคา ส่วนผู้บริโภคซื้อในราคาแพง การซื้อขายโคและเนื้อโคยังไม่มีมาตรฐานทั้งในด้าน
คุณภาพและราคา ยังไม่มีการจัดแบ่งเกรดคุณภาพเนื้อโค เกณฑ์ในการก าหนดราคายังเป็นสากล เช่น 
ก าหนดราคาด้วยการประเมินด้วยสายตา การประมูลราคา เป็นต้น ปัญหาการฆ่าโดยหลีกเลี่ยง
อาชญาบัตรหรือการฆ่าเถื่อน นอกจากจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษียังเป็นการฆ่าโดยไม่ถูกสุขอนามัยด้วย 
ขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่ได้มาตรฐานและกระทบ
ต่อการส่งออก การแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ การกีดกันการค้าภายใต้ข้อตกลงขององค์การค้า
ระหว่างประเทศ (World Trade Organization, WTO) หรือข้อตกลงทั่วไปทางภาษาศุลกากรและ
การค้า (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ส่งผลให้สินค้าไทย ส่งออกได้น้อยลง 
นอกจากนี้ ปัญหาการน าโค-กระบือ มีชีวิตจากประเทศชายแดนที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาจ าหน่าย ท าให้
ราคาสัตว์ของไทยราคาต่ าลง 

5. ปัญหาเกี่ยวกับรัฐและบริการ นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ของรัฐยังไม่ชัดเจน 
และขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ราคาปศุสัตว์ แหล่งทุนสนับสนุน เป็นต้น 
การเลี้ยงโคเนื้อต้องลงทุนสูงผลตอบแทนในระยะเวลานาน การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยของรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา การ
ด าเนินการของรัฐด้านการจัดการด้านข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือข้อตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากร
และการค้า ตลอดทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ไม่เอ้ืออ านวยความ
สะดวกต่อระบบการตลาด ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (สุวิช, 2558) 
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วิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสัตว์ 
 วิธีการเก็บปัสสาวะมีผลต่อการวินิจฉัยและแปลผลที่ได้จากการท า U/A การเลือกวิธีเก็บ
ปัสสาวะที่ถูกต้องจะช่วยให้การวินิจฉัยถูกต้องและไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อตัวสัตว์ ในการเก็บปัสสาวะ 
ถ้าเป็นไปได้ควรจะเก็บปัสสาวะในตอนเช้า เมื่อสัตว์ปัสสาวะครั้งแรก เนื่องจากตัวอย่างดังกล่าวจะมี
ความเข้มข้นสูง ท าให้สามารถพบเซลล์หรือส่วนประกอบที่ผิดปกติได้ง่าย นอกจากนี้ภาชนะที่เก็บควร
จะสะอาดและไม่เปียกชื้น (ชลลดา และคณะ, 2544) การเก็บปัสสาวะ มี 4 วิธี คือ 
 1. เก็บโดยการรอง (Voided specimen) ท าได้โดยใช้ภาชนะที่แห้ง และสะอาดมารองเก็บ
ปัสสาวะโดยตรงจากตัวสัตว์ ควรให้ปัสสาวะออกไปส่วนหนึ่งก่อนจึงรองเก็บเพ่ือเป็นการลดการ
ปนเปื้อนของเชื้อ แล้วน้ าปัสสาวะที่รองได้ใส่รวมในบรรจุภัณฑ์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์, 2561) 
 2. เก็บโดยการบีบกระเพาะปัสสาวะ (Expressed specimen) ปัสสาวะจะถูกเก็บเก็บโดย
การบีบกระเพาะปัสสาวะ จะต้องท าอย่างนิ่มนวลเพ่ือเพ่ิมความดันในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งจะกระตุ้น
ให้เกิดรีเฟล็กซ์การปัสสาวะ การแปลผลจากการกระท า U/A จากปัสสาวะที่ได้โดยการบีบอาจพบการ
เพ่ิมข้ึนของเม็ดเลือดแดงและโปรตีนซึ่งเป็นผลมาจากการบีบกระเพาะปัสสาวะได้  (ชลลดา และคณะ, 
2544) 
 3. เก็บโดยการสวนท่อ (Catheterization) เป็นการเก็บปัสสาวะโดยวิธีการสวนท่อผ่านทาง 
prepuce หรือ vagina เป็นวิธีการที่ท ากันทั่วไป จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและวิธีการที่ปลอดเชื้อ 
catheter ที่ใช้สอด และ speculum การสวนท่อควรจะเห็นรูเปิดและสอดโดยตรงเข้าสู่รูเปิดดังกล่าว
ซึ่งจะท าให้ปัสสาวะที่ได้ปลอดจากการปนเปื้อนและสามารถน าไปเพาะเชื้อกรณีที่พบแบคทีเรียได้ การ
สอดท่อปัสสาวะมีโอกาสน าเชื้อเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะและเกิดการติดเชื้อได้ ควรให้ยาปฏิชีวนะ เช่น 
penicillin, ampicillin หรือ amoxicillin 1 dose ภายหลังการสวนท่อปัสสาวะ (ชลลดา และคณะ, 
2544) 
 4. เก็บโดยการเจาะผ่านผนังหน้าท้อง (Cystocentesis) เป็นการให้เข็มเจาะผ่านผนังหน้า
ท้องไปยังกระเพาะปัสสาวะ เพ่ือเก็บปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะโดยตรงการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ปัสสาวะด้วยวิธีนี้ ผู้เก็บควรมีความรู้ทางกายวิภาคของตัวสัตว์ ท าการเก็บแบบปลอดเชื้อและควรมีผู้
ร่วมเก็บสิ่งส่งตรวจ อย่างน้อย 2 คน ในสัตว์บางตัวอาจต้องท าการวางยาซึมก่อนท าการเก็บ เมื่อได้
ปัสสาวะจึงน าไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์, 2561) 
 
ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการประเมินการตรวจทางปัสสาวะของโคเนื้อและมาตรฐานของปัสสาวะโคเนื้อ 
 การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นการตรวจประจ าที่มีประโยชน์มากในการวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น บอกความรุนแรงของโรค ใช้ในการตรวจกรอง (Screening) ช่วยในการรักษาและช่วยในการ
ติดตามการด าเนินของโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่ไต กรวยไต ท่อไต กระเพาะ
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ปัสสาวะจนถึงท่อปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีความส าคัญส าหรับโรคอ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ    
เป็นต้น วิธีการตรวจประกอบด้วย การตรวจทางกายภาพ (Physical examination) การตรวจทาง
เคมี (Chemical examination) และการตรวจการตรวจตะกอน (Urine sediment evaluation) 
ดังนั้นปัจจุบันการตรวจคุณสมบัติทางเคมี (Chemical properties) ของปัสสาวะนิยมตรวจโดยการใช้
แถบทดสอบ (Urine strip) เพราะใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความไว (Sensitivity) และ
ความจ าเพาะ (Specificity) สูง แต่การใช้แถบทดสอบ ก็มีข้อควรระวัง ซึงผู้ใช้จะต้องศึกษาให้ละเอียด
ถึง หลักการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจที่ท าให้เกดผลบวกลวงหรือผลลบลวงได้  ในกรณี
ที่ใช้เครื่องอ่านแถบทดสอบ แถบทดสอบส่วนใหญ่ท าด้วย cellulose ตรงต าแหน่ง Test area จะ
เคลือบด้วยสารเคมี ซึ่งสามารถท าปฏิกิริยากับสารที่ผิดปกติที่ต้องการทดสอบ และเกิดสีของผลผลิตที่
เป็นปฏิภาคกับจ านวนของสารที่ต้องการทดสอบ โดยน าสีที่เกิดขึ้นมาเทียบกับมาตรฐานสี ซึ่งผลการ
ทดสอบควรสอดคล้องกับการตรวจคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) และการตรวจ
ตะกอน (Urine sediment evaluation) แถบทดสอบปัสสาวะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีทั้งชนิดแถบ
เดี่ยวหรือหลายแถบ ท าหรับแถบทดสอบที่วัดได้  10 แถบ ซึ่ งประกอบด้วยด้วย การตรวจ 
Urobilinogen การตรวจน้ าตาล การตรวจบิลิรูบิน การตรวจคีโตน การตรวจSpecific Gravity การ
ตรวจเลือด การตรวจโปรตีน การตรวจไนไตรท์ การตรวจLeukocytes และการตรวจ Ascorbic acid 
โดยมีหลักการตรวจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจที่ท าให้เกิดผลบวกลวงหรือผลลบลวง
แตกต่างกันไปตามการทดสอบแต่ละชนิด จากการตรวจ U/A มีความส าคัญกับการวิเคราะห์และการ
วินิจฉัย การแปลผลที่ได้จาก U/A โดยการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  การตรวจทางกายภาพ (Physical properties)  
 2.  การตรวจทางเคมี (Chemical properties) 
 3.  การตรวจตะกอน (Urine sediment evaluation) 
 
คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties)  
 สี เกิดจากสีของสารยูโรบิลิน (Urobilin) ซึ่งได้มาจากสารฮีม (Heme) ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของเม็ดเลือดแดง เมื่อเม็ดเลือดแดงตายตามอายุขัย สารฮีมจะสลายตัวให้เป็นสารยูโรบิลิน ซึ่งร่างกาย
จะก าจัดออกทางปัสสาวะและทางน้ าดีของตับ ซึ่งมีการดูสีของปัสสาวะ ดังนี้ 

1. ปกติปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อน (ตารางที่ 2-5) สีของปัสสาวะจะแปรผันตามความเข้มข้นของ 
solute ถ้าปริมาณของน้ ามีมาก ปัสสาวะก็จะมีสีใส 

2. สีปัสสาวะที่ผิดปกติข้ึนอยู่กับโรคพยาธิสภาพ อาหาร และยาบางชนิดที่รับประทานเข้าไป 
3. ปัสสาวะมีสีค่อนข้างด าหรือสีเหมือนน้ าล้างเนื้อ แสดงถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไตหรือ 
ระบบทางเดินปัสสาวะได้ (ตารางท่ี 2-6) 
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 ความขุ่น โดยปกติปัสสาวะจะใส แสงผ่านได้ แต่บางครั้งพบว่าปัสสาวะอาจจะมีสีขุ่นได้ถ้าตั้ง
ทิ้งไว้ อาจเป็นผลมากจากการตกผลึก นอกจากนี้ปัสสาวะที่มีสีขุ่น อาจเป็นผลมาจากการเพ่ิมจ านวน
ของเซลล์  หรือมี  mucous หรือ microorganism อยู่ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นถ้าปัสสาวะสีขุ่น
จ าเป็นต้องตรวจตะกอนทางกล้องจุลทรรศน์เสมอ ในบางครั้งพบว่าปัสสาวะที่มีนิ่วขนาดเล็กก็จะมี
ลักษณะขุ่นด้วย (ชลลดา และคณะ, 2544) 
 กลิ่น หรือ ยูเรีย สารยูเรีย (Urea) โดยปกติปัสสาวะปกติจะมีกลิ่นเล็กน้อยซึ่งเกิดจากกรด
ไขมันระเหยง่าย กลิ่นอาจแตกต่างกันในหมู่สัตว์และระหว่างเพศกลิ่นผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดของ
ปัสสาวะเป็นกลิ่นเหมือนแอมโมเนีย การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยแบคทีเรียที่ผลิตยูเรียจะส่งผลให้
เกิดการไฮโดรไลซิสของยูเรียและการปล่อยแอมโมเนีย (Dennis And Stephen, 1998) 
 ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ เป็นการวัด ionic concentration โดยใช้ bromothymol 
blue เป็น indicator ซึ่ งสามารถวัดได้ตั้ งแต่  1.020-1.040 ในภาวะขาดน้ าจะมีระดับความ
ถ่วงจ าเพาะสูงขึ้น (ประภาวดี และวิโรจน์ , 2548) ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะเป็นค่าที่บ่งบอกถึง
ปริมาณของสารทั้งหมดที่อยู่ในปัสสาวะ เป็นการวัดเปรียบเทียบน้ าหนัก (ความหนาแน่น) กับน้ าหนัก
ของน้ าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน ในการตรวจหาค่าสารต่างๆ ที่พบในปัสสาวะ เมื่อจะท าการแปลผล
จ าเป็นจะต้องค านึงถึงค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ดังนั้น ผู้ที่ตรวจปัสสาวะจ าเป็นต้องค านึงถึง
ปริมาณของสารทั้งหมดที่ขับทิ้งทางปัสสาวะโดยดูจากค่าความเข้มข้นของปัสสาวะที่ได้จากการตรวจ
ความถ่วงจ าเพาะด้วย (ชลลดา และคณะ, 2544) 
 
ตารางท่ี 2-5  แสดงสีและคลื่นความยาวแสงสีของปัสสาวะปกติ 

ที่มา: (www.med.cmu.ac.th/hospital/lab/MA51/urine%201.ppt., 2562) 

ลักษณะ ( Appearance ) ความหมาย ( Definition ) คลื่นความยาวแสงสี 

Colorless ใส  ,  ไม่มีสี  

Light yellow สีเหลืองอ่อน 600 nm. 

Yellow สีเหลือง 610 nm. 

Amber สีเหลืองอ าพัน 620 nm. 

Dark yellow สีเหลืองเข้ม 630 nm. 

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/lab/MA51/urine%201.ppt
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ตารางท่ี 2-6  สีของปัสสาวะผิดปกติ 

 

ที่มา: (www.med.cmu.ac.th/hospital/lab/MA51/urine%201.ppt., 2562) 
 
คุณสมบัติทางเคมี (Chemical properties) 
 ชลลดา และคณะ (2544) กล่าวว่า การตรวจคุณสมบัติทางเคมี ท าได้โดยการใช้ dipstick ซึ่ง
เป็นแถบสารเคมีที่สามารถเกิดสีได้เมื่อมีปฏิกิริยา อย่างไรก็ตามการแปลผลอาจแตกต่างได้เนื่องจาก
การมองสีที่เกิดขึ้นเทียบกับสีมาตรฐาน นอกจากนี้สีที่เกิดขึ้นอยู่กับปริมาณสารซึ่งแปลตามความ
เข้มข้นของปัสสาวะด้วย โดยให้ปฏิกิริยาเป็น negative หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสีน้อยมากถ้า
ปัสสาวะเจือจาง สารเคมีในร่างกายที่นิยมตรวจหาความผิดปกติหรือเพ่ือใช้ติดตามผลการควบคุมการ
รักษา (ตารางท่ี 2-7) ได้แก่ 
 ความเป็นกรดเป็นด่างของปัสสาวะ (Urine pH) เป็นการวัดปริมาณ Hydrogen ion โดยใช้ 
Methyl red และ bromothymol blue เป็น indicator ผลคือค่าปกติ คือ 7.0 – 8.4 (ประภาวดี 
และวิโรจน์, 2548) การอ่านค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะต้องอ่านทันทีหลังจากที่จุ่ม Strip ลงไปใน
ปัสสาวะ พบว่าค่า pH ของปัสสาวะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาหาร 
และความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกาย (ชลลดา และคณะ, 2544) 
 Urobilinogen ในภาวะปกติเป็นสีชมพูอ่อนๆ ประมาณ 1% ของยูโรบิลิโนเจนทั้งหมดจะ
ถูกขับออกมาในปัสสาวะ ส่วนอีก 99% ถูกขับออกทางอุจจาระ การตรวจพบระดับยูโรบิลิโนเจนใน
ปัสสาวะเพ่ิมขึ้น ช่วยบ่งชี้ว่าทีการท าลายเม็ดเลือดแดงเพ่ิมมากขึ้น บางภาวะอาจพบยูโรบิลิโนเจนใน
ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่พบก็ได้ ซึ่งแสดงว่ามีการอุดตันของทางเดินน้ าดีบางส่วนหรือทั้งหมด 
 Glucose ในภาวะปกติให้ผลเป็น negative กลูโคสไม่มีอยู่ในปริมาณที่ตรวจพบได้ใน
ปัสสาวะของสัตว์ปกติ กลูโคสที่ผ่านการกรองจะถูกดูดกลับมาเกือบทั้งหมดโดยเซลล์ท่อที่อยู่ใกล้เคียง 

ลักษณะ ( Appearance ) ความหมาย ( Definition )  

Red สีแดง เนื่องจากมี 
เม็ดเลือดแดง Light Red สีแดงอ่อน 

Brown สีน้ าตาล เนื่องจากมีการแตก
ท าลายของเม็ดเลือดแดง 

Green สีเขียว  

Blue สีฟ้า methylene  blue 

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/lab/MA51/urine%201.ppt
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และมีเพียงจ านวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ (Dennis And Stephen, 1998) 
Bilirubin เกิดจากการสลายของฮีโมโกลบินด้วยระบบการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง      

บิลิรูบินท าปฏิกิริยาโดยตรงหรือท าปฏิกิริยาโดยตรงสามารถละลายได้ในน้ าและโดยปกติจะมีอยู่ในตัว
กรองของไต บิลิรูบิน Unconjugated ไม่ผ่านเส้นเลือดฝอยไตเนื่องจากโปรตีนมีผลผูกพัน บิลิรูบิน
แบบคอนจู เกตเท่านั้นที่ปรากฏในปัสสาวะ ในภาวะปกติให้ผลเป็น negative (Dennis And 
Stephen, 1998) 

Ketone เป็นสารที่เกิดขึ้นระหว่างมีการเผาผลาญไขมันของร่างกาย ถ้าร่างกายไม่สามารถน า
คาร์โบไฮเดรตไปใช้ให้เกิดพลังงานได้ ร่างกายก็จะเผาผลาญไขมันมากขึ้น สารคีโตนบอดีออกมาใน
กระแสเลือดจ านวนมากข้ึนจนไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดพลังงานได้หมด ท าให้มีสารคีโตนบอดีในเลือด
และถูกขับออกมาในปัสสาวะมากขึ้น ในภาวะปกติให้ผลเป็น negative (Medthai, 2018) 

Blood เป็นการวัด Hemoglobin โดย Hemoglobin จะเร่ง ปฏิกิริยา Oxidation ระหว่าง 
Organic hydro peroxide และ Chromogen (ประภาวดี และวิโรจน์, 2548) การตรวจเลือดด้วย 
Dipstick reagent จะประกอบด้วยสาร Organic peroxide และ O-toluidine ซึ่งจะให้สีเมื่อถูกกับ 
Heme pigment การตรวจนี้ไม่สามารถแยกระหว่างเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบินและมัยโอโกลบินได้ 
การตรวจจะมีความไวต่อฮีโมโกลบินมากกว่าเม็ดเลือดแดง แต่สังเกตจากสีของ reagent strip ถ้าเป็น
ฮีโมโกลบิน สีที่ได้จะกระจายไปทั่วอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ถ้าตรวจพบเม็ดเลือดแดงสีที่ได้จะเป็นจุด
หรือปื้น เมื่อเม็ดเลือดแดงโดนกับ reagent pad false positive เกิดขึ้นได้ปัสสาวะปนเปื้อนกับสาร 
iodides หรือ สาร bromides false negative เกิดขึ้นเมื่อปัสสาวะมีปริมาณ ascorbic acid สูง    
(ชลลดา และคณะ,2544) ในภาวะปกติเลือดให้ผลเป็น negative 

Protein เป็นการตรวจหาโมเลกุลของโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะ ซึ่งโดยปกติจะต้อง
ตรวจไม่พบในปัสสาวะ หากเมื่อตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะแสดงว่าไตเริ่มมีปัญหาในการท างาน ซึ่ง
อาจเกิดจากโรคไตเองหรือจากโรคของอวัยวะอ่ืน ๆ ที่ส่งผลมาถึงไต เพราะไตปกติจะกรองโปรตีน
กลับคืนเข้าสู่ร่างกาย ไม่ปล่อยออกมาในปัสสาวะมากในปริมาณจนตรวจพบได้ การตรวจหาโปรตีนใน
ปัสสาวะมีความส าคัญมาก ในปัสสาวะของสัตว์ปกติจะไม่พบโปรตีน ให้ผลเป็น negative (Medthai, 
2018) 

Nitrite ใช้ตรวจเบื้องต้นเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ กรวยไตอักเสบ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่เกิด
จากแบคทีเรียทรงแท่งชนิดแกรมลบ โดยเชื้อแบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์ nitrate reductase ออกมา
ย่อยไนเตรทให้เปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์ ถ้ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและปัสสาวะอยู่ในกระเพาะ
ปัสสาวะนานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ไนเตรทจึงจะถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรท์  ในภาวะปกติให้ผลเป็น 
negative (Dennis And Stephen, 1998) 
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Leukocytes เป็นการตรวจหาเม็ดเลือดขาว (White blood cell) ในปัสสาวะ เพ่ือหา
เอนไซม์ลิวโคไซต์เอสเทอเรส (Leukocyte esterase) ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบได้ในเซลล์เม็ด
เลือดขาว เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวแตกสลายก็จะท าให้สามารถตรวจพบเอนไซม์ลิวโคไซต์เอสเทอเรสใน
ปัสสาวะได้ โดยในปัสสาวะของสัตว์ปกติจะมีเม็ดเลือดขาวปะปนอยู่ แต่มีจ านวนไม่มาก ในภาวะปกติ
ให้ผลเป็น negative (Medthai, 2018) 

Ascorbic acid เป็นการวัด ascorbic acid โดยใช้หลักการที่ ascorbic acid เจือปนอยู่ใน
ปัสสาวะ จะสามารถรีดิวซ์สีที่เป็นองค์ประกอบของ Tillman’s reagent ที่เคลือบอยู่ที่ Test area 
ท าให้สีของที่ Test area เปลี่ยนจากสีฟ้าเทาเป็นสีเหลือง ปริมาณ ascorbic acid ที่ได้รับเฉลี่ยในแต่
ละวันเท่ากับ 30-80 mg. และพบว่าปริมาณที่ขับออกประมาณ   20-30 mg. ต่อวัน ดังนั้นผลการ
ตรวจวัด ascorbic acid จะให้ผลบวกหรือลบขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับในแต่ละวัน ในภาวะปกติให้ผล
เป็น negative (เอกสารก ากับแผ่นจุ่ม Reagent strip for Urinalysis ยี่ห้อ Cybow) 

 
ตารางท่ี 2-7 แสดงตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานของปัสสาวะในโคเนื้อ 

 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Kraft, et al. (2005) 
 

   ตัวช้ีวัดทางปัสสาวะ มาตรฐาน 
   Urinary volume 16-50 ml/kg 
   Color Pale yellow - Dark brown yellow 
   Transparency Clear 
   Odor Aromatic 
   Urobilinogen 0.1-1(16) 
   Glucose Negative 
   Bilirubin Negative 
   Ketones Negative 
   Specific gravity 1.020 - 1.040 
   pH 7.0 - 8.4 
   Blood Negative 
   Protein Negative 
   Nitrite Negative 
   Leukocytes Negative 
   Ascorbic acid Negative 
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การตรวจตะกอน (Urine sediment evaluation) 
 การตรวจ urine sediment ถือเป็นการตรวจที่มีความส าคัญในกระบวนการท า urinalysis 
ปัสสาวะควรจะท าการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 1000-1500 รอบ/นาที เป็นเวลา 3-5 นาที แล้วเทส่วน 
supernatant ทิ้งให้เหลือแต่ sediment ย้อมสีแกรม และท าการตรวจเซลล์และ sediment ที่เหลือ
โดยกล้องจุลทรรศน์ การเก็บ urine sediment แม้จะเป็นส่วนส าคัญ แต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการ
ช่วยวินิจฉัยโดยจะต้องท าร่วมกับการตรวจร่างกายสัตว์ และค่าที่ได้จากการตรวจจากการปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ ด้วย (ชลลดา และคณะ,2544) 
 เซลล์ (Cell) พบในปัสสาวะมีหลายชนิด แบ่งแยกได้จากขนาด รูปร่าง และการติดสี เซลล์ที่
พบ ได้แก่ ได้แก่ เม็ดเลือดแดง  (Red blood cell) เม็ดเลือดขาว (White blood cell) และเซลล์บุ
ผิว (Epithelium cell) ดังภาพที่ 2-4, 2-5 และ2-6 
 

 
 
 
 
 
 

a.       b. 

ภาพที่ 2-4 เม็ดเลือดแดง (Red blood cell, RBC) 
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 

 
 

  
 
 
 
 
 

a.        b. 

ภาพที่ 2-5 เม็ดเลือดขาว (White blood cell, WBC) 
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 
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a.       b. 

      

 

 

 

 c.                                                         d. 

ภาพที่ 2-6 เซลล์บุผิว (Epithelial cell) 
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 
  
 คาสท์ (Casts) คือโปรตีนที่มับรวมตัวกันเป็นทรงกระบอกยาวตามรูปร่างของท่อไต ได้แก่ 
Cellular cast, Red blood cell cast, White blood cell cast, Epithelial cell cast, Granular 
cast, Broad cast, Waxy cast, Hyaline cast และFatty cast ดังภาพที่ 2-7 
  
 
 
 
 
 
 
 

a. Hyaline cast                                     b. Red blood cell cast 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 

c. White blood cell cast                            d. Cellular cast   
 
 
 
 
 
 
    e. Granular cast            f. Waxy cast 
 
 
 
 
 
 
    g. Fatty cast           h. Coarse granular cast  
 
 
 
 
 
 
 

i. Fine granular cast 
 ภาพที่ 2-7 คาสท์ (Casts) 
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 
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ผลึก (Crystal) พบเมื่อปัสสาวะเข้มข้นมาก  หรือมี  pH  เปลี่ยนแปลง  ตัวท าละลายที่อยู่
ในปัสสาวะจะตกผลึก (Crystal) ให้เห็นได ้  

 
 

 
 
 
 
 
 

a.                                                      b. 
 

ภาพที่ 2-8 ผลึก (Crystal) 
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 
 

 เชื้อโรคต่าง ๆ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิต โดยปกติจะไม่พบแบคทีเรีย , ยีสต์, 
และปรสิต ในปัสสาวะ โดยเฉพาะถ้าเก็บปัสสาวะอย่างถูกต้อง ไม่มีการปนเปื้อนหากเก็บปัสสาวะไม่
ถูกต้อง อาจพบมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย, ยีสต์, และปรสิต จากผิวหนังและสารคัดหลั่งจากช่อง
คลอดปนเปื้อนลงมาในตัวอย่างปัสสาวะได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 a. Bacterial cocci                       b. Fungal hypha 
 
 
 
 
 
        

 c. Yeast organism                                    d. Nematode larvae 
 

ภาพที่ 2-9 เชื้อโรคต่างๆ 
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 



25 
 

 อ่ืนๆ (Miscellaneous)  เชน่ Spermatozoa คือ สเปิร์ม หรือ อสุจิ ขน เกสรดอกไม้ จะ
พบได้บ่อยในปัสสาวะที่เก็บโดยการรอง และท าให้เกิดความสับสนกับ cast  
 
 
 
 
 
 
 
 a. Spermatozoa                                      b. Spermatozoa 
 
 
 
 
 
 
 
 c. ขน (Hair)                                    d. เกสรดอกไม ้
 
ภาพที่ 2-10 อ่ืนๆ (Miscellaneous)   
ที่มา: (ชลลดา และคณะ, 2544) 
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บทที่ 3 

อุปการณ์และวิธีการทดลอง 

 

 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ สิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาและมีความส าคัญต่อการทดลอง 
คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองซึ่งมีความจ าเป็น โดยอุปกรณ์และวิธีการทดลอง มีดังนี้ 
 

1. อุปกรณ์ 
1. แบบบันทึกผลทางปัสสาวะ     จ านวน         218  ชุด 

2. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสัตว์     จ านวน   1     เครื่อง 

3. เครื่องวัดความถ่วงจ าเพาะ     จ านวน   1     เครื่อง 

4. เครื่องวัดความขุ่น      จ านวน   1     เครื่อง 

5. เครื่องปั่น Centrifuge      จ านวน   1     เครื่อง 

6. Cybow แถบวัดปัสสาวะ      จ านวน         218       แผ่น 
7. น้ ายาวัดค่าแอมโมเนีย      จ านวน   2         ชุด 
8. กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล      จ านวน   1     เครื่อง 
9. ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ      จ านวน         218   ใบ 
10. Dropper       จ านวน   4         อัน 
11. ปิเปต ขนาด 10 ml.      จ านวน   2         อัน 
12. บีกเกอร์        จ านวน  10        อัน 
13. แก้วอลูมิเนียม       จ านวน   2         ใบ 
14. ตะเกียงแอลกอฮอล์      จ านวน   1         อัน 
15. กระจกสไลด์       จ านวน         436 แผ่น 
16. กระดาษทิชชู       จ านวน   4       แพ็ค 
17. อ่ืนๆ (เช่น ปากกา เทปใส กรรไกร ถุงมือยาง เสื้อกราวด์ น้ ายาฆ่าเชื้อ ฟองน้ า ฯลฯ) 

 

2. วิธีการทดลอง 
 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีข้ันตอนและวิธีการทดลองดังนี้ 
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2.1 แผนการทดลอง 
      การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองดังนี ้

     การทดลองที่ 1 การศึกษาระยะเวลาการตรวจของโคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะ
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท าการศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยออกแบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
แต่ละราย ท าการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลผลของระยะเวลาการตรวจ
ผลทางปัสสาวะ ในเพศผู้และเพศเมีย โดยระยะการตรวจผลปัสสาวะ ได้แก่ เก็บแล้วตรวจ แช่ 1 คืน, 
2 คืน, 3 คืน, 5 คืน และ 7 คืน 

     การทดลองที่ 2 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงของโคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ ท าการตรวจปัสสาวะโดยจัดเก็บปัสสาวะโคเนื้อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคของรูปแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ รูปแบบปล่อยอิสระ รูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และรูปแบบ  
ขังคอก 

2.2 วิธีการด าเนินการทดลอง 
 2.2.1 ออกแบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการตรวจปัสสาวะ

โคเนื้อ ท าการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการดูแลการจัดการโคเนื้อ
เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 237 ฟาร์ม 

 2.2.2 ท าการติดต่อฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือขอข้อมูล
ทั่วไป และสุ่มเก็บปัสสาวะตัวอย่างของโคเนื้อจ านวนรวม 96 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 30 ฟาร์มในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ จากฟาร์มทั้งหมด 237 ฟาร์ม ค านวณจากขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro 
Yamane เพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่เหมาะสม 

n =    N 
          1+Ne2 

  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ (มารยาท และปกรณ์, 2543) 
และเปิดตารางของ Krejcie และMorgan หาจ านวนฟาร์มท่ีเหมาะสมทั้งสิ้น 30 ฟาร์ม จากพ้ืนที่ที่ใช้
ในการวิจัย 237 ฟาร์มย่อยของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

2.2.3 การทดลองที่ 1 การแยกปัสสาวะใส่ขวดเก็บตัวอย่าง ขวดละ 30 ml. 1 ตัว 
จะแบ่งใส่ขวดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 6 ขวด ได้แก่ ขวดที่ 1 เก็บแล้วตรวจเลย ขวดที่ 2 ค้างคืน 1 คืน 
ขวดที่ 3 ค้างคืน 2 คืน ขวดที่ 4 ค้างคืน 3 คืน ขวดที่ 5 ค้างคืน 5 คืน และขวดที่ 6 ค้างคืน 7 คืน  



28 
 

ขวดที่ 2-6 ท าการแช่เย็น แล้วน ามาตรวจตามก าหนด 
2.2.4 การทดลองที่ 2 ท าการเก็บปัสสาวะของโคเนื้อเพศผู้และเพศเมียเลี้ยงแบบ

ปล่อยอิสระ แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ปัสสาวะโคเนื้อเพศเมียเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และแบบขังคอก
ลูกผสมพ้ืนเมือง (บราห์มัน+พ้ืนเมือง) เก็บโดยวิธีรองเก็บจากตัว (Medthai, 2018) พร้อมตรวจและ
หาค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐาน โดยแบ่งการตรวจเป็น 3 ส่วนคือ การตรวจปัสสาวะทาง
กายภาพ โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้หาค่าความขุ่น อุณหภูมิ ณ ตรวจ ความถ่วงจ าเพาะ กลิ่น NH3 
(แอมโมเนีย) และคลื่นความยาวแสงสี การตรวจปัสสาวะทางเคมี โดยใช้แถบตรวจปัสสาวะ 11 แถบ
เพ่ื อหาค่ า Urobilinogeno, Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, Protein, 
Nitrite, Leukocytes, Ascorbic acid และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และใช้วิธีของชลลดา และ
คณะ (2544)  ในการตรวจการตกตะกอนของปัสสาวะโดยการเทปัสสาวะลงในหลอดทดลอง หลอด
ละ 3 ml. /1 ตัวอย่าง ท าการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 1,500 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วดูด
ส่วนใสข้างบนทิ้งด้วย dropper ให้เหลือแต่ตะกอนเพียง 1-2 หยด แล้วหยด methylene blue 1-2 
หยด จากนั้นใช้ปิเปตท าการดูดส่วนของตะกอนที่ย้อมสีขึ้นลงอย่างช้า ๆ 2-3 ครั้ง แล้วใช้หลอดหยด 
หยอดลงบนกระจกสไลด์ 2 หยด ใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ลนเพ่ือให้แห้ง แล้วใช้น้ าล้างแผ่น
กระจกสไลด์ จากนนั้นน าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์  

2.2.5 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อไป 

 
3. การเก็บข้อมูล 

การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เก็บข้อมูลพ้ืนฐานการตรวจปัสสาวะโคเนื้อ ท าการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการดูแลการจัดการโคเนื้อ  

2. เก็บปัสสาวะโคเนื้อ เก็บข้อมูลของระยะเวลาการตรวจ ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี 
และการตกตะกอน  

3. น าแบบบันทึกผลทางปัสสาวะ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติแบบพรรณนาเปรียบเทียบค่า
มาตรฐานของ Kraft, 2005 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน การเปรียบเทียบแบบพรรณนา ตรวจสอบคุณภาพ จ าแนกหาโดยใช้
เทคนิค Item-total correlation แปลความหมายของข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

1.  การทดลองที่ 1 น าข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
มาสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร และหาค่าเฉลี่ยผลตรวจปัสสาวะของระยะเวลาการตรวจ
ผลของการ เก็บแล้วตรวจเลย แช่ 1 คืน, 2 คืน, 3 คืน, 5 คืน และ 7 คืน น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน (Kraft et al., 2005) 

2.  การทดลองที่ 2 น าข้อมูลผลการตรวจปัสสาวะของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ รูปแบบปล่อย
อิสระ รูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และรูปแบบขังคอก น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน (Kraft et al., 2005) 
 
สถานที่ท าการทดลอง 
 ห้องปฏิบัติการทางปัสสาวะสัตว์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  และฟาร์ม
เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 30 ฟาร์ม 
 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 รวม
ระยะเวลาในการศึกษาทดลองท้ังสิ้น 129 วัน  
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง 
 

 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผลการทดลองดังนี้ 
 

 การทดลองที่ 1 ผลของระยะเวลาการตรวจโคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ 
 การศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยออกแบบ
บันทึกผลการตรวจปัสสาวะจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคแต่ละราย ท า
การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ข้อมูลผลของระยะเวลาการตรวจผลทางปัสสาวะ โดยมีผล
การทดลองดังตอ่ไปนี้ 
 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจของโคเนื้อเพศผู้ต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ การตรวจทางเคมี พบว่า ค่า Urobilinogen มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน 
Glucose เก็บแล้วตรวจ แช่ 2 และ 5 คืน มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แช่ 1 , 3 และ 7 คืน มีผลสูง
กว่ามาตรฐาน Bilirubin เก็บแล้วตรวจ แช่ 1 คืน มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ถ้าแช่ 2, 3, 5 และ 7 
คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐาน แต่การแช่ 2 คืนจะให้ผลสูงที่สุด Ketone เก็บแล้วตรวจ แช่   1 และ 7 คืน 
มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่แช่ 2, 3 และ 5 คืนมีผลสูงกว่ามาตรฐาน Specific gravity แช่ 1, 2, 
3, 5 และ 7 คืน มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่เก็บแล้วตรวจมีผลต่ ากว่ามาตรฐาน ค่า pH แช่ 1 
และ 2 คืนมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน เก็บแล้วตรวจ แช่ 3 , 5 และ 7 คืนมีผลต่ ากว่ามาตรฐาน ค่า 
Blood เก็บแล้วตรวจ แช่ 1, 2, 3 และ 5 คืนมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่แช่ 7 คืนมีผลสูงกว่า
มาตรฐานเล็กน้อย Protein เก็บแล้วตรวจ แช่ 2, 3 และ 5 คืนมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่แช่ 2 
และ 7 คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย Nitrite แช่ 2 และ 7 คืนมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่
เก็บแล้วตรวจ แช่ 1, 3 และ 5 คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย Leukocytes เก็บแล้วตรวจมีผลไม่
แตกต่างจากมาตรฐาน แต่แช่ 1, 2, 3, 5 และ 7 คืนมีผลสูงกว่ามาตรฐาน และ Ascorbic acid มีผล
สูงกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะแช่ 5 คืน มีผลสูงที่สุด การตรวจทางเคมี มี 6 ระยะการตรวจ ผลของการ
เ ก็ บ แล้ ว ต ร ว จ  พบว่ า  ค่ า  Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones Blood Protein และ
Leukocytes มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Specific gravity pH มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน และค่า 
Nitrite Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผลของการแช่ 1 คืน พบว่า ค่า Urobilinogen 
Bilirubin Ketone Specific gravity pH และ Blood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน และค่า Glucose 
Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผลของการแช่ 2 คืน พบว่า 
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ค่า Urobilinogen Glucose Specific gravity pH Blood Protein และ Nitrite มีผลไม่แตกต่างจาก
มาตรฐาน แต่ค่า Bilirubin Ketones Leukocytes และ Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผล
ของการแช่ 3 และ 5 คืน พบว่า ค่า Urobilinogen Specific gravity Blood และ Protein มีผลไม่
แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Bilirubin Ketone Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผลสูงกว่า
มาตรฐาน ค่า pH มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน แต่การแช่ 3 คืนมีผล Glucose สูงกว่ามาตรฐานและการแช่ 
5 คืน และผลของการแช่ 7 คืน พบว่า ค่า Urobilinogen Ketone Specific gravity และ Nitrite มี
ผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Glucose Bilirubin Blood Protein Leukocytes และ Ascorbic 
acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่า pH มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 4-1 ผลของการตรวจทาง
กายภาพ พบว่า อุณหภูมิ ณ ตรวจ และคลื่นความยาวแสงสี มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความ
ขุ่นมีผลสูงกว่ามาตรฐาน  ค่าความถ่วงจ าเพาะ แช่ 2, 3, 5 และ 7 คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐาน เก็บแล้ว
ตรวจ  แช่ 1 คืนมีผลต่ ากว่ามาตรฐาน และ กลิ่น NH3 แช่ 2, 3, 5 และ 7 คืน มีผลไม่แตกต่างจาก
มาตรฐาน แต่เก็บแล้วตรวจและแช่ 1 คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐาน โดยการตรวจทางกายภาพ มี 6 ระยะ
การตรวจ พบว่า เก็บแล้วตรวจเลยและแช่ 1 คืน ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ และคลื่นความยาวแสงสี มีผล
ไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่น กลิ่น NH3   มีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่าความถ่วงจ าเพาะ มีผล
ต่ ากว่ามาตรฐาน ผลของการแช่ 2, 3, 5 และ 7 คืน  พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3   และคลื่น
ความยาวแสงสี มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน และค่าความขุ่น ความถ่วงจ าเพาะ มีผลสูงกว่า
มาตรฐาน ดังตารางที่ 4-1 ผลของการศึกษาระยะเวลาการตรวจและการตกตะกอนของโคเนื้อเพศผู้  
พบเม็ดเลือดแดงเนื่องจากเป็นเม็ดเลือดแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะปกติ
ของสัตว์ Waxy cast มักมีปลายตัดเหลี่ยม มีลักษณะเนียนอาจมีร่องพับไปพับมา มักจะพบในสัตว์ที่
ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง Transitional cells หลุดออกมาเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ซึ่งพบในกรณีมีการ
อักเสบ และการติดเชื้อ ขน เป็นการปนเปื้อนพบได้บ่อยในปัสสาวะที่เก็บโดยการรอง และ Red 
blood cell cast เกิดจากการสะสมของเม็ดเลือดแดง เกิดเนื่องจากมี เลือดออกภายในไต                
ดังภาพที่ 4-1 
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เม็ดเลือดแดง 
     
 
 
 
 
 
 
 

Transitional cells         Waxy cast                                      
         
 
 
 
 
 
 
 
 

         ขน     Red blood cell cast 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงผลของการศึกษาระยะเวลาการตรวจและการตกตะกอนของปัสสาวะโคเนื้อเพศผู้ 
 
 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจของโคเนื้อเพศเมียต่อการประเมินผลทางปัสสาวะใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ การตรวจทางเคมี พบว่า ค่า Urobilinogen Glucose และ Blood มีผลไม่
แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า BilirubinและKetones แช่ 1, 2, 3, 5 และ 7 คืนมีผลไม่แตกต่างจาก
มาตรฐาน แต่เก็บแล้วตรวจมีผลสูงกว่ามาตรฐาน  ค่า Specific gravity เก็บแล้วตรวจ แช่   1, 2, 5 
และ 7 คืน มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน และแช่ 3 คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐาน  ค่า pH Leukocytes และ
Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน ค่า Protein แช่ 1 คืนมผีลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่เก็บแล้ว
ตรวจ แช่ 2, 3, 5 และ 7 คืนมีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่า Nitrite เก็บแล้วตรวจ แช่ 1, 2, 5 และ 7 
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คืนมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่แช่ 3 คืน มีผลสูงกว่ามาตรฐาน การตรวจทางเคมี มี 6 ระยะการ
ตรวจ ผลของการเก็บแล้วตรวจ พบว่า ค่า Urobilinogen Glucose Blood และ Nitrite มีผลไม่
แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Bilirubin Ketones pH Leukocytes Ascorbic acidมีผลสูงกว่ามาตรฐาน 
และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน ผลของการแช่ 1 คืน พบว่า    ค่า Urobilinogen 
Glucose Bilirubin Ketones Blood Protein และNitrite มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า pH 
Leukocytes Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน 
และผลของการแช่ 2, 5 และ 7 คืน พบว่า ค่า Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones Blood 
และNitrite มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า pH Protein Leukocytes Ascorbic acid มีผลสูงกว่า
มาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน และผลของการแช่ 3 คืน พบว่า ค่า 
Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน  และค่า 
Specific gravity pH Protein Nitrite Leukocytes และAscorbic acid มี ผลสู งกว่ ามาตรฐาน       
ดังตารางที่ 4-2 ผลของการตรวจทางกายภาพ พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความ
ยาวแสงสี มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นมีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่าความถ่วงจ าเพาะ 
เก็บแล้วตรวจ และ แช่ 2 คืน มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่แช่ 1, 3, 5 และ 7 คืน มีผลสูงกว่า
มาตรฐาน โดยการตรวจทางกายภาพ มี 6 ระยะการตรวจ พบว่า เก็บแล้วตรวจ และ แช่ 2 คืน มีค่า
อุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 ความถ่วงจ าเพาะและคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน 
ค่าความขุ่นสูงกว่ามาตรฐาน และผลของการแช่ 1, 3, 5 และ 7 คืน พบว่า ค่า อุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น 
NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน และค่าความขุ่น ความถ่วงจ าเพาะ มีผล
สูงกว่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 4-2 ผลของการศึกษาระยะเวลาการตรวจและการตกตะกอนของโคเนื้อ
เพศเมีย พบเม็ดเลือดขาวส่วนมากจะได้ปัสสาวะจากการรอง ในปัสสาวะที่เจือจางพบว่าเม็ดเลือดขาว
อาจแตกได้ได้เดียวกับเม็ดเลือดแดง ส่วนในปัสสาวะที่เข้มข้นเม็ดเลือดขาวจะเหี่ยว Broad coarse 
granular cast เป็น cast ที่มักพบในปัสสาวะที่อยู่ในภาวะอุดตันของท่อไตเป็นเวลานาน ขน เป็นการ
ปนเปื้อนพบได้บ่อยในปัสสาวะที่เก็บโดยการรอง Fine Granular Cast เป็น cast ที่มีขนาดเล็กเกิด
จากการเสื่อมสภาพจาก granule โดยปกติมักจะพบในสัตว์ป่วยด้วยภาวะท่อไตเสียหายเฉียบพลัน 
Squamous epithelial cells เป็นเซลล์ที่มีต้นก าเนิดจาก urethra ส่วนปลาย และ vagina มักจะ
พบในการเก็บปัสสาวะโดยวิธีการรอง ถ้าในสัตว์เพศเมียภาวะเป็นสัดจะพบการเพ่ิมขึ้นของ 
Squamous cell และ Hyaline cast  เป็น cast ที่ไม่มีสี ค่อนข้างโปร่งแสงและมีเม็ดเลือดแดงมา
เกาะด้านข้างที่มีขอบขนานกันตลอด พบได้ในรายที่ปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงและใน pH ที่เป็นกรด 
ปัสสาวะที่เจือจางและปัสสาวะเป็นด่างจะท าให้มีการสลายของ Fine Granular Cast ได้ง่าย ดังภาพ
ที่ 4-2 
 



34 
 

         
 
 
 
 
 
     เม็ดเลือดขาว            Broad coarse granular cast        
 
 
 
 

 
 
ขน       Fine Granular Cast 

 
 
 
 
 
 

      Squamous epithelial cells         Hyaline cast   

ภาพที่ 4-2 แสดงผลของการศึกษาระยะเวลาการตรวจและการตกตะกอนของปัสสาวะโคเนื้อเพศเมีย 
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ตารางท่ี 4-1 แสดงผลของระยะเวลาการตรวจของปัสสาวะโคเนื้อเพศผู้ต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

การตรวจ (หน่วย) 
ระยะเวลาการตรวจ 

มาตรฐาน 
เก็บแล้วตรวจ 1 คืน/แช่ 2 คืน/แช่ 3 คืน/แช่ 5 คืน/แช่ 7 คืน/แช่ 

 ทางเคมี 
  Urobilinogen (mg./dl(µmol/L)) 
  Glucose (mg./dl(mmol/L)) 
  Bilirubin 
  Ketones (mg./dl(mmol/L)) 
  Specific gravity  
  pH 
  Blood (RBC/µL) 
  Protein (mg/dl(g/L)) 
  Nitrite 
  Leukocytes (WBD/µL) 
  Ascorbic acid (mg./dl(mmol/L)) 
 ทางกายภาพ 
  ความขุ่น (ppm.)               
  อุณหภูมิ ณ ตรวจ  (°C )             
  ความถ่วงจ าเพาะ (sp.G)               
  กลิ่น NH3  (mg/l(ppm))            
  คลื่นความยาวแสงสี (nm.)            

 
1(16) 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
1.013 
6.9 
Neg. 
Neg. 
Trace 
Neg. 

+20(1.2) 
 

117.6 
23.4 
1.009 
0.01 
600 

 
1(16) 

±100(5.5) 
Neg. 
Neg. 
1.023 
7.9 
Neg. 
Trace  
Trace  
+25 

+20(1.2) 
 

323 
26.3 
1.008 
0.06 
600 

 
1(16) 
Neg. 
++ 

±5(0.5) 
1.030 
7.0 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
+25 

+20(1.2) 
 

077 
24.9 
1.351 
0.00 
600 

 
1(16) 

±100(5.5) 
+ 

±5(0.5) 
1.030 
6.0 
Neg. 
Neg. 
Trace 
+25  

+20(1.2) 
 

076 
26.4 
1.351 
0.00 
620 

 
1(16) 
Neg. 

+ 
±5(0.5) 
1.030 
6.0 
Neg.  
Neg. 
Trace 
+25  

++40(2.4) 
 

076 
27.6 
1.350 
0.00 
600 

 
1(16) 

±100(5.5) 
+ 

Neg.  
1.030 
6.5 

Trace 
Trace  
Neg. 
+25 

+20(1.2) 
 

077 
28.4 
1.351 
0.00 
600 

 
0.1-1(16) 

Neg. 
Neg. 
Neg. 

1.020 - 1.040 
7.0 - 8.4 

Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 

 
Clear  
N/A 

1.020 - 1.040 
0.00 

0 - 630 

หมายเหตุ :  Neg. คือ Negative, + คือ Positive,  Trace คือ เล็กน้อย และN/A คือ ไม่มีข้อมลูปรากฏ 35 



ตารางท่ี 4-2 แสดงผลของระยะเวลาการตรวจของปัสสาวะโคเนื้อเพศเมียต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

การตรวจ (หน่วย) 
ระยะเวลาการตรวจ 

มาตรฐาน 
เก็บแล้วตรวจ 1 คืน/แช่ 2 คืน/แช่ 3 คืน/แช่ 5 คืน/แช่ 7 คืน/แช่ 

 ทางเคมี 
  Urobilinogen (mg./dl(µmol/L)) 
  Glucose (mg./dl(mmol/L)) 
  Bilirubin 
  Ketones (mg./dl(mmol/L)) 
  Specific gravity  
  pH 
  Blood (RBC/µL) 
  Protein (mg/dl(g/L)) 
  Nitrite 
  Leukocytes (WBD/µL) 
  Ascorbic acid (mg./dl(mmol/L)) 
 ทางกายภาพ 
  ความขุ่น (ppm.)               
  อุณหภูมิ ณ ตรวจ  (°C )             
  ความถ่วงจ าเพาะ (sp.G)               
  กลิ่น NH3  (mg/l(ppm))            
  คลื่นความยาวแสงสี (nm.)            

 
1(16) 
Neg. 

+ 
±5(0.5) 
1.003 
8.6 
Neg. 
Trace 
Neg. 
+25 

+20(1.2) 
 

063 
26.1 
1.029 
0.00 
613 

 
1(16) 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
1.005 
9.0 
Neg.  
Neg.  
Neg.  
+25 

+20(1.2) 
 

075 
24.2 
1.042 
0.00 
610 

 
1(16) 
Neg.  
Neg. 
Neg.  
1.006 
8.8 
Neg. 
Trace  
Neg.  
+25 

+20(1.2) 
 

074 
24.4 
1.132 
0.00 
605 

 
1(16) 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
1.095 
9.0 
Neg. 
Trace  
Trace  
+25 

+20(1.2) 
 

076 
23.9 
1.095 
0.00 
611 

 
1(16) 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
1.000 
9.0 
Neg.  
Trace  
Neg.  
+25 

+20(1.2) 
 

077 
24.4 
1.044 
0.00 
610 

 
1(16) 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
1.001 
9.0 
Neg. 
Trace 
Neg. 
+25 

+20(1.2) 
 

076 
25.9 
1.043 
0.00 
610 

 
0.1-1(16) 

Neg. 
Neg. 
Neg. 

1.020 - 1.040 
7.0 - 8.4 

Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 

 
Clear  
N/A 

1.020 - 1.040 
0.00 

0 – 630 

หมายเหตุ : Neg. คือ Negative, + คือ Positive,  Trace คือ เล็กนอ้ย และN/A คือ ไม่มีข้อมลูปรากฏ 36 
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 การทดลองที่ 2 ผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ 

การศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยออกแบบ
บันทึกผลการตรวจปัสสาวะจัดเก็บข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อรูปแบบต่างๆต่อการประเมินผลทางปัสสาวะ
ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4-3 แสดงผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต 

       จังหวัดนครสวรรค์ 

    การตรวจ (หน่วย) ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน 

ทางเคมี  
  Urobilinogen (mg./dl(µmol/L)) 
  Glucose (mg./dl(mmol/L)) 
  Bilirubin 
  Ketones (mg./dl(mmol/L)) 
  Specific gravity  
  pH 
  Blood  (RBC/µL) 
  Protein  (mg/dl(g/L)) 
  Nitrite 
  Leukocytes  (WBD/µL) 
  Ascorbic acid  (mg./dl(mmol/L)) 
 ทางกายภาพ 
  ความขุ่น (ppm.)               
  อุณหภูมิ ณ ตรวจ  (°C )             
  ความถ่วงจ าเพาะ (sp.G)               
  กลิ่น NH3  (mg/l(ppm))            
  คลื่นความยาวแสงสี (nm.)            

 
1(16) 

±100(5.5) 
+ 

±5(0.5) 
1.017 
7.6 
Neg 

Trace 
Trace 
+25 

+20(1.2) 
 

073 
26.0 
1.215 
0.00 
608 

 
0.1-1(16) 

Neg. 
Neg. 
Neg. 

1.020 - 1.040 
7.0 - 8.4 

Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 

 
Clear 
N/A 

1.020 - 1.040 
0.00 

0 - 630 
หมายเหตุ :  Neg. คือ Negative, + คือ Positive, Trace คือ เล็กน้อย, N/A คือ ไม่มีข้อมูลปรากฏ 
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 จากตารางที่ 4-3 แสดงผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การตรวจทางเคมีพบว่า ค่า Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่
แตกต่างจากมาตรฐาน และค่า Glucose Bilirubin Ketones Specific gravity Protein Nitrite 
Leukocytes และ  Ascorbic acid มี ผลแตกต่ า งจากมาตรฐาน  โดยมี ค่ า  Urobilinogen pH           
และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีค่า Glucose Bilirubin Ketones Protein Nitrite 
Leukocytes และ Ascorbic acid สูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน 
ส าหรับผลของการตรวจทางกายภาพ พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสี
มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและความถ่วงจ าเพาะมีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดยค่า
อุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและ
ความถ่วงจ าเพาะมีผลสูงกว่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 4-3 และผลของการศึกษารูปแบบการเลี้ยงและ
การตกตะกอนของโคเนื้อแบบปล่อย พบ Squamous epithelial cells ในโคเนื้อเพศผู้ เนื่องจากเป็น
เซลล์ที่พบได้บ่อยในปัสสาวะที่ได้จากการรองการถ่ายปัสสาวะเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้จาก 
Urine Sediment ลักษณะแบนและมีขอบเป็นเหลี่ยม และพบเม็ดเลือดแดงในโคเนื้อเพศเมีย 
เนื่องจากในปัสสาวะที่เข้มข้นและเก็บไว้นานจะพบเม็ดเลือดแดงเหี่ยวหรือหดเล็กลง เม็ดเลือดแดงนี้
จะมีขอบไม่เรียบ ดังภาพที่ 4-3 
 
  

 

 

 
  Squamous epithelial cells          เม็ดเลือดแดง 
 

ภาพที่ 4-3 แสดงผลการประเมินปัสสาวะโคเนื้อโดยการเลี้ยงแบบปล่อยต่อการตกตะกอนปัสสาวะ
     ของฟาร์มโคเนื้อเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

 การศึกษาผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยต่อการประเมินผลทางปัสสาวะ
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การตรวจทางเคมี พบว่า ค่า Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่าง
จากมาตรฐาน และค่า Glucose Bilirubin Ketones Specific gravity Protein Nitrite Leukocytes 
และ Ascorbic acid มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดยมีค่า Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่
แตกต่างจากมาตรฐาน มีค่า Glucose Bilirubin Ketones Protein Nitrite  Leukocytes และ 
Ascorbic acid สูงกว่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 4-4 ส่วนผลของการตรวจทางกายภาพ พบว่า ค่า
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อุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและ
ความถ่วงจ าเพาะมีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดย พบว่า มีค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่น
ความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและความถ่วงจ าเพาะมีผลสูงกว่ามาตรฐาน 
ดังตารางที่ 4-4 
 

ตารางท่ี 4-4 แสดงผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบกึ่งขังก่ึงปล่อยต่อการประเมินผลทางปัสสาวะ 

       ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

     การตรวจ (หน่วย) ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน 

ทางเคมี 
 Urobilinogen (mg./dl(µmol/L)) 
  Glucose (mg./dl(mmol/L)) 
  Bilirubin 
  Ketones (mg./dl(mmol/L)) 
  Specific gravity  
  pH 
  Blood  (RBC/µL) 
  Protein  (mg/dl(g/L)) 
  Nitrite 
  Leukocytes  (WBD/µL) 
  Ascorbic acid  (mg./dl(mmol/L)) 
 ทางกายภาพ 
  ความขุ่น (ppm.)               
  อุณหภูมิ ณ ตรวจ  (°C )             
  ความถ่วงจ าเพาะ (sp.G)               
  กลิ่น NH3  (mg/l(ppm))            
  คลื่นความยาวแสงสี (nm.)            

 
1(16) 

±100(5.5) 
+ 

±5(0.5) 
1.092 
8.0 
Neg. 

+30(0.3) 
Trace 
+25 

+20(1.2) 
 

079 
25.7 
1.327 
0.00 
607 

 
0.1-1(16) 

Neg. 
Neg. 
Neg. 

1.020 - 1.040 
7.0 - 8.4 

Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 

 
Clear 
N/A 

1.020 - 1.040 
0.00 

0 - 630 
หมายเหตุ :  Neg. คือ Negative, + คือ Positive, Trace คือ เล็กน้อย, N/A คือ ไม่มีข้อมูลปรากฏ 
 
 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและการตกตะกอนของโคเนื้อแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย พบเม็ดเลือด
แดงในปัสสาวะโคเนื้อ เนื่องจากเป็นเม็ดเลือดแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะ
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ปกติของสัตว์  และพบ Fine Granular Cast ในปัสสาวะโคเนื้อเพศเมีย เนื่องจากเป็น cast ที่มีขนาด
เล็กเกิดจากการเสื่อมสภาพจาก granule โดยปกติมักจะพบในสัตว์ป่วยด้วยภาวะท่อไตเสียหาย
เฉียบพลัน ดังภาพที่ 4-4 

 

 
 
 
 
 
 

เม็ดเลือดแดง                                   Fine Granular Cast 

ภาพที่ 4-4 แสดงผลการประเมินโคเนื้อแบบกึ่งขังก่ึงปล่อยต่อการตกตะกอนปัสสาวะของฟาร์ม 

        เกษตรกรรายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

 การศึกษาผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบขังคอกต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ การตรวจทางเคมี พบว่า ค่า Urobilinogen Bilirubin Ketones pH และBlood 
มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Glucose Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผล
สูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity แตกต่างจากมาตรฐาน โดยค่า Urobilinogen Bilirubin 
Ketones pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Glucose Protein Nitrite Leukocytes 
และ Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน ดังตาราง
ที่ 4-5 ส าหรับการตรวจทางกายภาพ พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสี
มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและความถ่วงจ าเพาะมีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดยค่า 
อุณหภูมิ ณ ตรวจ และคลื่นความยาวแสงสี มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและกลิ่น NH3 
มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน และค่าความถ่วงจ าเพาะมีผลต่ ากว่ามาตรฐาน  ดังตารางที่ 4-5 และผลของ
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและการตกตะกอนของโคเนื้อแบบขังคอก พบ Crystals เนื่องจากสามารถ
พบได้เป็นปกติในปัสสาวะ การที่ปัสสาวะมี Crystals สูง บ่งบอกว่ามีการอ่ิมตัวของปัสสาวะด้วยสาร 
Crystals นั้น แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงการเกิดนิ่ว และพบ Hyaline cast เป็น cast ที่ไม่มีสี ค่อนข้างโปร่ง
แสงและมีเม็ดเลือดแดงมาเกาะด้านข้างที่มีขอบขนานกันตลอด พบได้ในรายที่ปัสสาวะมีความเข้มข้น
สูงและใน pH ที่เป็นกรด ปัสสาวะที่เจือจางและปัสสาวะเป็นด่างจะท าให้มีการสลายของ Fine 
Granular Cast ได้ง่าย ดังภาพที่ 4-5 
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ตารางท่ี 4-5 แสดงผลของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบขังคอกต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต 

      จังหวัดนครสวรรค์ 

    การตรวจ (หน่วย) ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน 

ทางเคมี 
  Urobilinogen (mg./dl(µmol/L)) 
  Glucose (mg./dl(mmol/L)) 
  Bilirubin 
  Ketones (mg./dl(mmol/L)) 
  Specific gravity  
  pH 
  Blood  (RBC/µL) 
  Protein  (mg/dl(g/L)) 
  Nitrite 
  Leukocytes  (WBD/µL) 
  Ascorbic acid  (mg./dl(mmol/L)) 
 ทางกายภาพ 
  ความขุ่น (ppm.)               
  อุณหภูมิ ณ ตรวจ  (°C )             
  ความถ่วงจ าเพาะ (sp.G)               
  กลิ่น NH3  (mg/l(ppm))            
  คลื่นความยาวแสงสี (nm.)            

 
1(16) 

±100(5.5) 
Neg. 
Neg. 
1.019 
7.7 
Neg. 
Trace 
Trace 

+++500 
+20(1.2) 

 
241 
23.9 
1.009 
0.05 
600 

 
0.1-1(16) 
Negative 
Negative 
Negative 

1.020 - 1.040 
7.0 - 8.4 
Negative 
Negative 
Negative 
Negative 
Negative 

 
Clear 
N/A 

1.020 - 1.040 
0.00 

0 - 630 
หมายเหตุ :  Neg. คือ Negative, + คือ Positive, Trace คือ เล็กน้อย, N/A คือ ไม่มีข้อมูลปรากฏ 
 

 
 
 
 

 
 

Crystals                                          Hyaline cast   
ภาพที่ 4-5 แสดงผลการประเมินโคเนื้อแบบขังคอกต่อการตกตะกอนปัสสาวะของฟาร์มเกษตรกร 

    รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์
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ตารางท่ี 4-6 แสดงการเปรียบเทียบการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผล  
                ทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 

การตรวจทางเคมี (หน่วย) 
รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ 

มาตรฐาน 
แบบปล่อย 

แบบกึ่งขังกึ่ง
ปล่อย 

แบบขัง
คอก 

  Urobilinogen (mg./dl(µmol/L)) 
  Glucose (mg./dl(mmol/L)) 
  Bilirubin 
  Ketones (mg./dl(mmol/L)) 
  Specific gravity  
  pH 
  Blood  (RBC/µL) 
  Protein  (mg/dl(g/L)) 
  Nitrite 
  Leukocytes  (WBD/µL) 
  Ascorbic acid  (mg./dl(mmol/L)) 

1(16) 
±100(5.5) 

+ 
±5(0.5) 
1.017 
7.6 
Neg 

Trace 
Trace 
+25 

+20(1.2) 

1(16) 
±100(5.5) 

+ 
±5(0.5) 
1.092 
8.0 
Neg. 

+30(0.3) 
Trace 
+25 

+20(1.2) 

1(16) 
±100(5.5) 

Neg. 
Neg. 
1.019 
7.7 
Neg. 
Trace 
Trace 

+++500 
+20(1.2) 

0.1-1(16) 
Neg. 
Neg. 
Neg. 

1.020 - 1.040 
7.0 - 8.4 

Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 

    หมายเหตุ :  Neg.  คือ Negative,  + คือ Positive, Trace คือ เล็กน้อย 
  

 จากตารางที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อ  
การประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ค่า Urobilinogen pH และBlood มีผล     
ไม่ แตกต่ า ง จ ากมาตร ฐ าน  และมี ค่ า  Glucose Bilirubin Ketones Specific gravity Nitrite 
Leukocytes และAscorbic acid มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการเลี้ยง 
พบว่า การเลี้ยงแบบปล่อย ค่า Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน และค่า 
Glucose Bilirubin Ketones Specific gravity Protein Nitrite Leukocytes และ  Ascorbic acid 
มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดยค่า Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มี
ค่ า  Glucose Bilirubin Ketones Protein Nitrite Leukocytes และ  Ascorbic acid สู ง ก ว่ า
มาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย พบว่า ค่า
Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน และค่า Glucose Bilirubin Ketones 
Specific gravity Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน 
โดยมีค่า Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีค่า Glucose Bilirubin 
Ketones Protein Nitrite  Leukocytes และ Ascorbic acid สูงกว่ามาตรฐาน และ การเลี้ยงแบบ
ขังคอก พบว่า ค่า Urobilinogen Bilirubin Ketones pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน 



43 
 

ค่า Glucose Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่า 
Specific gravity แตกต่างจากมาตรฐาน โดยค่า Urobilinogen Bilirubin Ketones pH และBlood 
มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า Glucose Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผล
สูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผลต่ ากว่ามาตรฐาน 

 การศึกษาผลการประเมินผลการตกตะกอนของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การเลี้ยงแบบปล่อย พบ Squamous epithelial cells เนื่องจาก
เป็นเซลล์ที่พบได้บ่อยในปัสสาวะที่ได้จากการรองการถ่ายปัสสาวะ เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่สุด ลักษณะ
เซลล์แบน และมีขอบเป็นเหลี่ยม อาจพบมีนิวเคลียสกลมเล็กหรือไม่มีนิวเคลียสภายใน และพบ Fine 
Granular Cast เนื่องจากเป็น cast ที่มีขนาดเล็กเกิดจากการเสื่อมสภาพจาก granule โดยปกติ
มักจะพบในสัตว์ป่วยด้วยภาวะท่อไตเสียหายเฉียบพลัน การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย พบ เม็ดเลือด
แดง เนื่องจากเป็นเม็ดเลือดแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะปกติของสัตว์  
และ พบ Fine Granular Cast เนื่องจากเป็น cast ที่มีขนาดเล็กเกิดจากการเสื่อมสภาพจาก granule  
โดยปกติมักจะพบในสัตว์ป่วยด้วยภาวะท่อไตเสียหายเฉียบพลัน การเลี้ยงแบบขังคอกลูกผสมพ้ืนเมือง
อ่ืน พบ  Transitional cells เป็นเซลล์ที่หลุดออกมาเป็นแผ่นใหญ่ ซึ่งพบในกรณีการอักเสบ การติด
เชื้อ และ พบ Fine Granular Cast เนื่องจากเป็น cast  ที่มีขนาดเล็กเกิดจากการเสื่อมสภาพจาก 
granule โดยปกติมักจะพบในสัตว์ป่วยด้วยภาวะท่อไตเสียหายเฉียบพลัน ดังภาพที่ 4-6    
 
ตารางท่ี 4-7 แสดงการเปรียบเทียบการตรวจทางกายภาพของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการ  
       ประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

การตรวจทางเคมี (หน่วย) 
รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ 

มาตรฐาน 
แบบปล่อย 

แบบกึ่งขังกึ่ง
ปล่อย 

แบบขัง
คอก 

  ความขุ่น (ppm.)               
  อุณหภูมิ ณ ตรวจ  (°C )             
  ความถ่วงจ าเพาะ (sp.G)               
  กลิ่น NH3  (mg/l(ppm))            
  คลื่นความยาวแสงสี (nm.)            

073 
26.0 
1.215 
0.00 
608 

079 
25.7 
1.327 
0.00 
607 

241 
23.9 
1.009 
0.05 
600 

Clear 
N/A 

1.020 - 1.040 
0.00 

0 - 630 

หมายเหตุ :  N/A คือ ไม่มีข้อมูลปรากฏ 
 

 จากตารางที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบการตรวจทางกายภาพของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อ
การ ประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การตรวจทางกายภาพ พบว่า มีค่าอุณหภูมิ ณ 
ตรวจ และคลื่นความยาวแสงสี มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน และมีค่าความขุ่น ความถ่วงจ าเพาะ 
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และกลิ่น NH3 มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยง พบว่า การเลี้ยงแบบ
ปล่อย พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน 
ค่าความขุ่นและความถ่วงจ าเพาะมีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผลของการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย พบว่า มี
ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่น
และความถ่วงจ าเพาะมีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผลของการเลี้ยงแบบขังคอก มีค่า อุณหภูมิ ณ ตรวจ และ
คลื่นความยาวแสงสี มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและกลิ่น NH3 มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน 
และค่าความถ่วงจ าเพาะมีผลต่ ากว่ามาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผล
      ทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-8  แสดงการเปรียบเทียบการตรวจทางกายภาพของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อ 
     การประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
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ก                 ข 
 
 
 
 
 
 

           
   Squamous epithelial cells        Fine Granular Cast 
 

ค               ง 
 
 
 

 
 
เม็ดเลือดแดง     Fine Granular Cast 

จ             ฉ 
 
 
 
 
 
 

         Fine Granular Castt        Transitional cells 

ภาพที่ 4-6 แสดงผลการประเมินผลการตกตะกอนของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง 
               ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
       ก,ข รูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อย 
       ค,ง รูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งขังก่ึงปล่อย 
       จ,ฉ รูปแบบการเลี้ยงแบบขังคอกเพศผู้ลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มันและลูกผสม 
       พ้ืนเมืองอ่ืน 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 
 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การทดลองที่ 1 ผลของระยะเวลาการตรวจปัสสาวะโคเนื้อเพศเมีย 
ทั้งหมด 6 ระยะ ได้แก่ เก็บแล้วตรวจ แช่ 1, 2, 3, 5 และ 7 คืน พบว่า ระยะเวลาการแช่ 1 คืน มีผล
แตกต่างจากมาตรฐานน้อยที่สุด สอดคล้องกับรายงานของ Mario et al. (2008) ที่เสนอว่าการเก็บ
ปัสสาวะโครีดนมและโคสาวทดแทน ระยะเวลาการเก็บ 24 ชั่วโมง มีอัตราการขับถ่ายคงที่และไม่มี
ผลกระทบ ผลของระยะเวลาการตรวจปัสสาวะโคเนื้อเพศผู้ ทั้งหมด 6 ระยะ ได้แก่ เก็บแล้วตรวจ แช่ 
1, 2, 3, 5 และ 7 คืน พบว่า การแช่ 2 คืน มีผลแตกต่างจากมาตรฐานน้อยที่สุด แต่ขัดแย้งกับ Parrah 
et al. (2013) โดยอธิบายว่าตัวอย่างปัสสาวะควรได้รับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากเก็บได้
ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถท าได้ควรเก็บตัวอย่างในตู้เย็นทันที และเก็บไว้ในเวลาไม่เกิน 6-12 
ชั่วโมงหลังจากเก็บ ควรน าปัสสาวะแช่เย็นไปที่อุณหภูมิห้องและผสมให้เข้ากันก่อนท าการวิจารณ์ 
และควรหลีกเลี่ยงการแช่แข็งของปัสสาวะ เพราะอาจน าไปสู่การแตกตัวของ casts และเซลล์อ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่า pH ส าหรับการทดลองที่ 2 การศึกษาผลของรูปแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การเลี้ยงแบบปล่อย 
เป็นการเลี้ยงไล่ต้อนโคไปเลี้ยงตามพ้ืนที่สาธารณะและริมทางหรือพ้ืนที่รกร้าง ทุ่งน่า ไร่ สวน และ
พ้ืนที่ของเพ่ือนบ้าน บางรายเลี้ยงแบบผูกล่ามในแปลงหญ้า (นภาพร และคณะ , 2560) สอดคล้องกับ 
ผกาพรรณ (2555) กล่าวว่า ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยแทะเล็ม เป็นการต้อนโคไปเลี้ยงในที่มี
แหล่งอาหารและแหล่งน้ าสมบูรณ์  เช่น ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวของชาวนา และต้อนไปยังทุ่งหญ้า
สาธารณะบริเวณเชิงเขาใต้ผืนป่า ก่อนการเตรียมดินเพาะปลูกในฤดูต่อไป การเลี้ยงลักษณะนี้
เกษตรกรสามารถปล่อยโคไว้แล้วตนเองสามรถไปที่อ่ืนได้โดยไม่ต้องคอยดูแล ต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ
แบบปล่อย พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกร ส่วนใหญ่แล้วเป็นต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เช่น 
ค่าแรงงาน และ ค่าอาหารหยาบ รายได้ของเกษตรกรมาจากการจ าหน่ายมูลโค ต้นทุนการผลิตต่ า แต่
ได้ก าไรสูง (กรรณิกา และคณะ, 2554) สอดคล้องกับ นภาพร และคณะ (2560) รายงานว่า การเลี้ยง
โคปล่อยฝูงมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าเพราะส่วนมากเป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่เป็นเงินสด เช่นอาหารหยาบ
ตามพ้ืนที่สาธารณะ ไร่ และสวน ที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในค่าอาหาร แต่มีระยะเวลาการเลี้ยงนาน 
การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย โดยจะปล่อยโคออกหากินพืชหญ้าในแหล่งธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสาธารณะ
หรือทุ่งหญ้าที่ปลูกสร้างขึ้น แล้วน าเข้าขังคอกในช่วงตอนเย็นโดยจะมีโรงเรือน หรือไม่มีก็ได้ แต่ต้องมี
เพิงพักที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ หลังคาท าด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น หลังคาหญ้าจาก
หรือหญ้าแฝก พ้ืนจะเป็นพ้ืนดินอัดแน่น  หรือพ้ืนซีเมนต์ก็ได้ แต่ต้องมีความสะดวกในการท าความ
สะอาด และสามารถขนย้ายมูลโคออกได้สะดวกในคอกพัก หรือโรงเรือนควรมีรางน้ า และอาหารให้
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เพียงพอกับจ านวนโคที่ เลี้ยง ต้องมีน้ าสะอาดและแร่ธาตุก้อนให้โคกินตลอดเวลา ในช่วงฤดูที่พืช
อาหารหยาบขาดแคลนควรมีการเสริมพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี หรืออาหารข้นกินเพ่ิมเติม (ออง, 
2560) การเลี้ยงแบบขังคอก เป็นการเลี้ยงจ ากัดให้โคอยู่ในคอกหรือโรงเรือน การให้อาหารจะให้
อาหารหยาบ ได้แก่  หญ้าและฟางแห้งทุกมื้อ และเสริมอาหารข้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารเพ่ือให้โค
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น (นภาพร และคณะ , 2560) สอดคล้องกับกรรณิกา และ
คณะ (2554) รายงานว่า เป็นการเลี้ยงจ ากัดให้โคอยู่ในคอกหรือโรงเรือน ให้อาหารโคขังคอกด้วย
อาการหยาบผสมอาหารข้น และยังใกล้เคียงกับรายงานของ ผกาพรรณ (2555) ที่รายงานว่า ระบบ
การเลี้ยงโคเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงวัวขุน หรือผลิตพ่อแม่พันธุ์ โคขุน มีการลงทุนใช้
เทคโนโลยีสูง โคได้รับการเลี้ยงดูในคอก ใช้อาหารข้นโปรตีนสูงร่วมกับอาหารหยาบเพ่ือให้โคมีสภาพ
ร่างกายสมบูรณ์หรือขุนให้โตเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเนื้อส่งตลาดเนื้อชั้นสูง หรือส่งออกเป็น
หลัก ต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อแบบขังคอก กรรณิกา และคณะ (2554) กล่าวว่า เกษตรกรต้องซื้อโคเนื้อ
อายุ 1-2 ปี มาเลี้ยงเสริมอาหารข้นระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนจึงขาย น้ าหนักโคที่ขายส่วนใหญ่ 
300-400 กิโลกรัม และรองลงมา 400-500 กิโลกรัม ดังนั้นต้นทุนส่วนใหญ่จึงเป็นค่าอาหารข้น
มากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนทั้งหมด การเลี้ยงโคแบบขังคอกมีต้นทุนสูง แต่ระยะเวลาการเลี้ยงน้อย
กว่าโครูปแบบปล่อย นภาพร และคณะ (2560) เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโค
เนื้อทั้งสองรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างโคเนื้อแบบปล่อยฝูงและโคเนื้อแบบขัง
คอก พบว่า โคเนื้อแบบปล่อยเป็นการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูก มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าเพราะส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่เป็นเงินสด ท าให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าโคขังคอก แต่โคปล่อยฝูงมี
ระยะเวลาการเลี้ยงต่อรุ่นนานกว่าโคขังคอก การเลี้ยงโคขังคอกเหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีเงินทุน แต่
หากเปรียบเทียบผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อ จะพบว่าโคเนื้อแบบขังคอกให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า
โคเนื้อแบบปล่อยฝูง แต่การเลี้ยงโคเนื้อแบบขังคอกมีต้นทุนสูง ต้องอาศัยการจัดการฟาร์มที่เป็นระบบ
ท าให้เกษตรกรน้อยรายสามารถเลี้ยงได้อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดการทดลอง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลของระยะเวลาการตรวจของโคเนื้อเพศผู้ต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ระยะเวลาการตรวจที่ดีที่สุด คือ การแช่ 2 คืน เพราะ มีผลแตกต่างจากมาตรฐาน
น้อยที่สุด 
 2. ผลของระยะเวลาการตรวจของโคเนื้อเพศเมียต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระยะเวลาการตรวจที่ดีที่สุด คือ การแช่ 1 คืน เพราะ มีผลแตกต่างจาก
มาตรฐานน้อยที่สุด 
 3. ผลการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ ยงของโคเนื้ อแบบปล่อย พบว่า มีค่า 
Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีค่า Glucose Bilirubin Ketones 
Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid สูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity มีผล
ต่่ากว่ามาตรฐาน ผลการตรวจทางกายภาพ พบว่า ค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาว
แสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่าความขุ่นและความถ่วงจ่าเพาะมีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผลของ
การตกตะกอน พบ เม็ดเลือดแดง Granular cast มากที่สุด รองลงมาคือ อ่ืนๆ  เม็ดเลือดขาว เซลล์
เยื่อบ ุเม็ดเลือดแดง และพบ Hyaline cast น้อยที่สุด 
 4. ผลการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงของโคเนื้อแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย พบว่า มีค่า 
Urobilinogen pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีค่า Glucose Bilirubin Ketones 
Protein Nitrite  Leukocytes และ Ascorbic acid สูงกว่ามาตรฐาน ผลการตรวจทางกายภาพ 
พบว่า มีค่าอุณหภูมิ ณ ตรวจ กลิ่น NH3 และคลื่นความยาวแสงสีมีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า
ความขุ่นและความถ่วงจ่าเพาะมีผลสูงกว่ามาตรฐาน ผลของการตกตะกอน พบ เซลล์เยื่อบุ Granular 
cast มากที่สุด รองลงมาคือ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง Hyaline cast และพบอื่นๆ น้อยท่ีสุด  
 5. ผลการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ ยงของโคเนื้ อแบบขังคอกพบว่า มีค่า 
Urobilinogen Bilirubin Ketones pH และBlood มีผลไม่แตกต่างจากมาตรฐาน ค่า  Glucose 
Protein Nitrite Leukocytes และ Ascorbic acid มีผลสูงกว่ามาตรฐาน และค่า Specific gravity 
มีผลต่่ากว่ามาตรฐาน ผลการตรวจทางกายภาพ พบว่า มีผลอุณหภูมิ ณ ตรวจ และคลื่นความยาวแสง
สี ไม่แตกต่างจากมาตรฐาน มีผลความขุ่น กลิ่น NH3  สูงกว่ามาตรฐาน และมีความถ่วงจ่าเพาะต่่ากว่า
มาตรฐาน ผลของการตกตะกอน พบ Granular cast มากที่สุด รองลงมาคือ อ่ืนๆ เซลล์เยื่อบุ เม็ด
เลือดขาว Organisms Hyaline cast crystals และพบ Epithelial cast น้อยที่สุด 
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 6. ผลของการตรวจการตกตะกอนปัสสาวะโคเนื้อทั้งหมด พบ Granular cast มากที่สุด 
รองลงมาคือ อ่ืน ๆ (เช่น ขน เสปิร์ม เป็นต้น) เม็ดเลือดขาว เซลล์เยื่อบุ Organism เม็ดเลือดแดง 
Hyaline cast  Crystals และพบ Red blood cell cast Epithelial cast น้อยที่สุด 
 7. เปรียบเทียบการตรวจทางเคมีของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า การเลี้ยงแบบขังคอกมี
ผลแตกต่างจากมาตรฐานน้อยที่สุด 
 8. เปรียบเทียบการตรวจทางกายภาพของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า การเลี้ยงแบบปล่อย
และแบบกึ่งขังก่ึงปล่อยมีผลแตกต่างจากมาตรฐานน้อยที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร ข้อมูลผลของระยะเวลาการตรวจและรูปแบบการ
เลี้ยงโคเนื้อต่อการประเมินผลทางปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
     1.1 เกษตรกรพบปัญหาการขาดความรู้ในเรื่องการตรวจปัสสาวะ ควรแก้ไขโดยให้สัตว

แพทย์มาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องประโยชน์ของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น 
     1.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แนะน่า วิธีการควบคุม ป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เลี้ยงโคเนื้อให้เกษตรกรเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจโรคในเบื้องต้นเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยตนเองได้ 

     1.3 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อ ในระดับหมู่บ้าน ต่าบล และ
อ่าเภอไว้ให้บริการ และให้ความรู้กับการตรวจโรคทางปัสสาวะ การวินิจฉัยโรคในเบื้องต้น    

 
2.  ข้อเสนอแนะในการท่าวิจัยครั้งต่อไป 

     2.1 การท่าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการประเมินผลทาง
ปัสสาวะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นปัจจัยที่มีผลการส่งเสริมต่อการท่าวิจัย เพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการของผู้วิจัย และน่าผลที่ได้มาปรับปรุงในการเลี้ยงโค 

     2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะในโคเนื้อมากขึ้น เพราะเกษตรกรสามารถ
น่าความรู้ไปใช้ได้จริง 

     2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการตรวจปัสสาวะ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะในเบื้องต้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการเกิดโรคในฟาร์มโค
เนื้อ  

    2.4 ควรหาข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน อุณหภูมิ ณ ตรวจ เพ่ือท ี่จะสามารถเปรียบเทียบได้ 
    2.5 ควรเพิ่มจ่านวนตัวอย่างการเก็บปัสสาวะโคเนื้อให้มากกว่านี้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
(ตัวอย่างแบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะ) 
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ตัวอย่างซ ้าท่ี______ 

แบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะ 
ห้องปฏิบัติการตรวจปัสสาวะ สาขาเทคโนโลยีการผลติสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

รหัสตัวอย่าง________ (เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
 

 รายละเอียดตัวอย่างปัสสาวะสัตว์ 

ชื่อเจ้าของ/ฟาร์ม________________________________เบอร์ติดต่อ_________________ID:___________ 
พันธุ์_____________________เพศ________ช่วงอายุ__________น ้าหนักประมาณ_________________กก.                          
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม_________ความชื นสิ่งแวดล้อม_________อุณหภูมิร่างกายขณะเก็บ_________________                                         
รูปแบบการเลี ยง________________ประเภทของอาหารที่ใช้/รูปแบบการให้อาหาร_____________________
เวลาเก็บตัวอย่าง_______________ วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ___________ การปฏิบัติก่อนเก็บ________________                                 
วิธีการเก็บ___________________________________วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ_________________________                                                   
รอบระยะเวลาเก็บ-ตรวจ___________ชั่วโมง ข้อบ่งชี การเก็บตัวอย่าง_______________________________ 

 ผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะ 
(1) การตรวจ 
ทางกายภาพ 

ผล/หน่วย (2) การตรวจ 
ทางเคมี 

ผล/หน่วย (3) การตรวจการ
ตกตะกอน 

รหัส
ภาพ 

ความขุ่น ppm. Urobilinogen mg./dl(µmol/L) เซลล ์  
อุณหภูมิ ณ ตรวจ °C Glucose mg./dl(mmol/L) เม็ดเลือดแดง  
ความถ่วงจ้าเพาะ sp.G Bilirubin  เม็ดเลือดขาว  
ความเป็นกรดเป็นด่าง  Ketone mg./dl(mmol/L) เซลล์เยื่อบ ุ  

กลิ่น NH3 mg/l(ppm) Specific Gravity  Cast  

คลื่นความยาวแสงสี nm. Blood RBC/µL Hyaline cast  
  Protein mg/dl(g/L) Red blood cell cast  
  Nitrite  White blood cell cast  
  Leukocytes WBD/µL Epithelial cast  
  Ascorbic acid mg./dl(mmol/L) Granular cast  
    Fatty casts  
    Waxy casts  
    Organisms  
    Crytals  
    อื่นๆ  

 หมายเหตุ:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
ผู้ตรวจ_______________________________    ผู้รายงานผลการตรวจ___________________________ 

 _____/_____/_____                       _____/_____/_____
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ภาคผนวก ข 

(ภาพกิจกรรมการทดลอง) 
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ภาคผนวกที่ 1 แสดงรูปแบบการเลี ยงโคเนื อแบบปล่อยทุ่งอิสระ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 แสดงรูปแบบการเลี ยงโคเนื อแบบกึ่งขังก่ึงปล่อย 
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ภาคผนวกที่ 3 แสดงรูปแบบการเลี ยงแบบขังคอกโดยขุนอาหาร ช่วงน ้าหนัก 350-650 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 แสดงวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะโคเนื อ โดยใช้วิธีการรองเก็บจากตัว 
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ภาคผนวกที่ 5 แสดงอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิร่างกายสัตว์ทดลองและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 

 

ภาคผนวกที่ 6 แสดงการเตรียมอุปกรณ์ก่อนการตรวจประเมินตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
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ภาคผนวกที่ 7 แสดงอุปกรณ์การท้าความสะอาดก่อนและหลังการตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 8 แสดงการเตรียมตัวอย่างปัสสาวะโคเนื อ 
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ภาคผนวกที่ 9 แสดงการตรวจตัวอย่างปัสสาวะโคเนื อทางกายภาพและทางเคมี 

 

 

 

 

ก.                                       ข. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่10 แสดงอุปกรณ์ ก. เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ ข. เครื่องวัดความขุ่นและอุณหภูมิ 

 

 



63 
 

 

 

 

      ก.                              ข.                               ค. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 11 แสดงอุปกรณ์ ก. แถบวัดปัสสาวะทางเคมี ข. น ้ายาวัดค่าแอมโมเนีย  
       ค. สีย้อมแกรม Methylene Blue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 12 แสดงตัวอย่างการตรวจวัดค่าแอมโมเนียในปัสสาวะโคเนื อ 
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ข. 

 

 

 

 

 

 

ก.  
 

ภาคผนวกที ่13  แสดงอุปกรณ์  ก. กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล ข. เครื่องปั่นเหวี่ยงการตกตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 14 แสดงการท้างานการปั่นเหวี่ยงเพ่ือวัดการตกตะกอนปัสสาวะโคเนื อ 
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ภาคผนวกที่ 15 แสดงการย้อมสีแกรมตัวอย่างปัสสาวะโคเนื อเพ่ือตรวจการตกตะกอนโดยการเก็บ 
  Urine Sediment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 16 แสดงการตรวจตัวอย่างเซลล์และSediment ที่เหลือของปัสสาวะโคเนื อโดย 

  กล้องจุลทรรศน์ 
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ภาคผนวกที่ 17 แสดงภาพ Granular cast จากการตกตะกอนของปัสสาวะโคเนื อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 18 แสดงภาพเม็ดเลือดขาวจากการตกตะกอนของปัสสาวะโคเนื อ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวปรียานุช อินทร์พิทักษ์ 
วันที่เกิด  วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2540 

ภูมิล้าเนา  บ้านเลขท่ี 58 หมู่ 11 ต้าบลน ้าทรง อ้าเภอพยุหะคีรี   
   จังหวัดนครสวรรค์ 60130 
การศึกษา  พ.ศ. 2555 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก   
   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

พ.ศ. 2559 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก  
 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

 

ชื่อ – สกุล  นายอนาวิล มีดี 
วันที่เกิด  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ภูมิล้าเนา  บ้านเลขท่ี 1/2 หมู่ 8 ต้าบลห้วยพุก อ้าเภอดงเจริญ    
   จังหวัดพิจิตร 66210 

การศึกษา  พ.ศ. 2555 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก   
   โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. 2559 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก   

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
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