
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

จากข อม ูลขององค การอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาต ิ  (Food and 

Agriculture Organization of United Nations ; FAO) พบว าในป พ.ศ.2561 ทั ่วโลกผลิต

น้ำนมโคไดประมาณ 683 ลานตัน/ป ในขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำนมโคได 653,928 

ตัน/ป ซึ่งมากเปนอันดับที่ 83 ของโลก แตประเทศไทยยังตองพึ่งการนำเขานมและผลิตภัณฑนม

รวม 250,405 ตัน/ป (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึ่งมากถึงประมาณรอยละ 38 ของ

ผลผลิตน้ำนมโคที่ผลิตไดภายในประเทศ ภายใตสถานการณปจจุบันเพื่อใหเกิดความมั ่นคง

ทางดานอาหารประเภทนม รวมถึงการเตรียมพรอมรับมือสำหรับการเปดการคาเสรีของสินคานม

และผลิตภัณฑนมที่กำลังจะมาถึงในไมกี่ปขางหนานี้ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่เกษตรกรผูเลี้ยง

โคนมของประเทศไทยจะตองมีความรูความเขาใจความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการฟารม

โคนม เพื่อใหสามารถนำหลักการดังกลาวไปประยุกตใชในการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนา

คุณภาพน้ำนมดิบควบคูกับการสรางมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถสำหรับ

การแขงขันกับตางประเทศได 

หนังสือฉบับนี้จึงไดรวบรวมความรูเก่ียวกับ การจัดการฟารมโคนมในแตละระยะการผลิต 

สุขศาสตรและระบบการรีดนมที่ถูกตองเหมาะสม รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาที่สามารถพบ

ไดเปนประจำ ทั้งในสวนของปญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปญหาเตานมอักเสบ และปญหาดานระบบ

สืบพันธุ เพื่อใหเกษตรกรและเจาหนาที่กรมปศุสัตวที่เกี ่ยวของกับการสงเสริมการเลี้ยงโคนม 

สามารถใชเปนแหลงความรูในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงการจัดการฟารม รวมถึงสามารถใช

เปนแนวทางในการแกไขปญหาภายในฟารมโคนมไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป   
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การจัดการโคทดแทน 

นางสาวโชติกา สิริวลัยลักษณ 

นางสาวฐิติชญา ตวนสูงเนิน 

การจัดการโคแรกเกิด 

เมื่อแมโคครบกำหนดคลอด ควรจัดใหแมโคคลอดในคอกที่สะอาด อากาศถายเทไดดี เมื่อลูกโคคลอด
ออกมาควรชวยเช็ดหรือดูดน้ำคร่ำออกจากปากและจมูก เช็ดถูตัวเพ่ือกระตุนการหายใจและการไหลเวียนของเลือด
ในรางกายไปยังผิวหนัง จากนั้นทำความสะอาดสะดือและทาดวยยาฆาเชื้อ เชน ทิงเจอรไอโอดีน 3.5% เปนตน 

หลังคลอดแยกลูกโคเล ี ้ยงในคอกอนุบาล และนำแมโคไปรีดนมน้ำเหลือง (colostum) ใหล ูกโค  
นมน้ำเหลืองเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับลูกโค นอกจากมีสารอาหารมากมายเหมาะกับลูกโคแลว ยังมีภูมิคุมกันที่ลำไส
ของลูกโคสามารถดูดซึมไดภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นลำไสจะไมสามารถดูดซึมได และภูมิคุมกันจากแมโคไม
สามารถสงผานทางรกไปสูลูกโคในขณะตั้งทองไดจึงตองรับจากนมน้ำเหลืองเทานั้น ระบบภูมิคุมกันของลูกโคจะ
สามารถพัฒนาและปองกันตัวเองอยางสมบูรณเมื่ออายุ 5-6 เดือน  ดังนั้นลูกโคควรไดรับนมน้ำเหลืองทันทีหลัง
คลอดหรือภายใน 6 ชั่วโมง ปริมาณ 10-15% ของน้ำหนักตัว เชน ลูกโคน้ำหนักแรกคลอด 20 กิโลกรัม ควรไดรับ
นมน้ำเหลือง 2-3 ลิตร ถาไดรับนมน้ำเหลืองชาหรือไมเพียงพอจะสังเกตไดวาลูกโคจะออนแอ เลี้ยงยาก การ
เจริญเติบโตชา และเจ็บปวยไดงายจากปญหาสุขรูปที่สำคัญในชวงอายุนอย เชน ทองเสีย ปอดบวม ติดเชื้อใน
กระแสเลือด สะดืออักเสบ และขอขาอักเสบ เปนตน 

เปาหมายของการเลี้ยงลูกโคระยะนี้คือลูกโคมีการเจริญเติบโตที่ดีในชวงระยะกินนมมีสุขภาพสมบูรณ 
แข็งแรง และสามารถหยานมไดเมื่ออายุ 2 - 3 เดือน หลังหยานมมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถ
ผสมพันธุไดเมื่ออายุประมาณ 15 - 18 เดือน ในชวง 3 วันแรก ลูกโคควรกินนมไดวันละ 10% ของน้ำหนักตัว 
หลังจากนั้นฝกโคกินอาหารขน อาหารหยาบ และเพิ่มปริมาณขึ้นตามปริมาณการกินได โดยอาหารลูกโคควรมี
โปรตีนไมนอยกวา 21% และตองไมมีสวนผสมของยูเรีย คอกลูกโคควรมีอางน้ำ อาหารขนและอาหารหยาบใหลูก
โคกินไดตลอดเวลา  การหยานมสามารถทำไดโดยดูจากปริมาณการกิน โดยโคตองกินอาหารขนไมต่ำกวา  
1 กิโลกรัมและกินหญาได 3-6 กิโลกรัมน้ำหนักแหง หรือมีน้ำหนักตัวไมต่ำกวา 70 กิโลกรัม หากไมถึงควรยืด
ระยะเวลาออกไป 7-14 วัน  

พื้นที่เลี้ยงลูกโคควรเลี้ยงคอกเดี่ยว กวาง 1 เมตร ยาว 1.8 เมตร พื้นคอกเปนพื้นไมหรือปูนหรือพื้นสแลท 
ควรมีอาการถายเทไดดี พ้ืนคอกสะอาด เพ่ือลดความเสี่ยงลูกโคปวยเปนปอดบวม หรือทองรวง 

ลูกโคอายุ 2-3 สัปดาห เริ่มถายพยาธิทางเดินอาหาร (Internal parasites) สามารถถายพยาธิซ้ำในอีก 1 
เดือน และทำซ้ำทุกๆ 6 เดือน โดยเฉพาะพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร ที่สามารถติดจากแมโคสูลูกโคโดยผาน
ทางรกและทางน้ำนมได 

ลูกโคอายุ 2 เดือน ทำการควบคุมพยาธิภายนอก (Ectoparasites) 
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ลูกโคอายุ 4 เดือนเริ่มทำวัคซีน (ตามตารางการใหวัคซนี) 

การสูญเขานั้น ในการมีเขาของโคไมไดมีผลดีทางเศรษฐกิจและอาจทำใหเกิดปญหาหลายๆอยาง เชน เกิด
อันตรายตอผูเลี้ยงและผูที่เก่ียวของ โคมกัขวิดกันเอง ทำใหเกิดบาดแผล เสียคาใชจายและเสียเวลาในการรักษา โค
บางตัวอาจมีเขายาวโคงเขามาทิ่มแทงใบหนาหรือตาตนเองได อาจเกิดอุบัติเหตุเขาเขาไปติดหรือขัดกับคอก โคบาง
ตัวเขากางออก ทำใหสิ้นเปลืองเนื้อที่รางอาหาร คอก และการขนสง การทำลายเขาโคยิ่งทำเมื่ออายุนอยเทาใดก็ยิ่ง
ดี เพราะจะลดความเจ็บปวดจากบาดแผลท่ีเกิดขึ้น การจับยึดก็ทำไดงาย การทำลายเขาลูกโคมีวิธีการตางๆ ดังนี้  

1. การใชสารเคมี เชน โซดาไฟ (Caustic soda : NaOH) หรือ โพแทสเซี่ยมไฮดรอกไซ บางครั ้งเรียก  
แรกัดกรอน (Caustic potash : KOH) หรือครีมสำหรับสูญเขาที่มีขายทั่วไป เปนวิธีที่ทำไดผลและสะดวกในการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในลูกโคที่มีอายุ 1-2 สัปดาห ขั้นแรกใหใชกรรไกรตัดขนบริเวณตุมเขาและเนื้อเยื่อรอบๆ ออกให
หมด แลวใชวาสลินทารอบๆ เพ่ือปองกันโซดาไหลไปถูกบริเวณสวนอ่ืนๆ และตา จากนั้นใชสารเคมีทาพอกปุมเขา 
เขาจะไมเจริญขึ้นอีก 

2. ใชความรอนทำลาย สามารถทำไดกับลูกโคที่อายุประมาณ 3 สัปดาหจนถึง 3 เดือน ใชเหล็กหรือวัสดุที่
ประดิษฐเปนรูปทรงกระบอกตรงปลายบุมโคงเขาเพ่ือใหครอบสนิทกับปุมเขา จับลูกโคใหมั่นแลวตัดขนบริเวณรอบ
ปุมเขา นำที่จี ้เขาไปเผาไฟจนรอนจัดแลวนำมาจี้โดยหมุนวนไปรอบๆ ปุมเขาที ่โผลขึ้นมาเล็กนอย แตไมกด
เชนเดียวกับการตีเบอร ใชเวลาประมาณ 3 วินาทีขึ้นอยูกับปุมเขา หากเปนเขาที่งอกออกมาหนาแลวควรใชมีด
คมๆปาดออกกอนแลวจึงจี้ซ้ำอีกครั้งจึงจะทำลายปุมเขาไดสำเร็จ เสร็จแลวใชน้ำมันมะพราวชโลมที่แผล 

3. การตัดเขา โคที่เขายาวแลวอาจใชเลื่อยหรือใชคีมตัด 1/3 ของความยาวจากดานปลาย หากตัดลึก
เกินไปจะถูกเสนเลือดในแกนเขาทำใหเลือดไหลออกมาก การหามเลือดโดยใชหัวแรงเผาไฟจี้ใหเลือดหยุดไหล 

การจัดการโครุน 

 โครุนหลังหยานมเปนระยะที่กระเพาะหมัก ( Rumen ) มีการพัฒนาพรอมที่จะเปนสัตวกระเพาะรวมคือ
โคสามารถกินและยอยอาหารหยาบได แตเนื่องจากยังมีความจุกระเพาะที่จำกัด คือประมาณ 50 % ของกระเพาะ
ทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับแมโคที่โตเต็มจะมีความจุกระเพาะหมักถึง 70 % ดังนั้นจึงควรมีการเสริมอาหารขนที่มี
โปรตีนประมาณ 16 - 18 % ตัวละ 2 – 4 กิโลกรัม ปริมาณอาหารขนที่ใหขึ้นกับคุณภาพของอาหารหยาบ แตยัง
ไมควรมียูเรียในสูตรอาหาร ควรรอถึงอายุมากกวา 6 เดือนกอน ปญหาที่มักพบคือเกษตรกรสวนใหญมักนิยมให
อาหารขน โปรตีนคอนขางต่ำคือ 12 – 16 % และใหปริมาณนอย รวมทั้งเลี้ยงรวมกับฝูงโคสาวที่มีขนาดใหญกวา
สงผลใหโครุนที่หยานมจนถึงอายุประมาณ 6 เดือน กินไมทันโคสาวที่มีอายุมากกวา ประกอบกับปญหาสุขรูปที่มัก
เกิดกับโคระยะนี้ไดแก พยาธิทางเดินอาหาร และ ตาอักเสบ ทำใหโคมีน้ำหนักและอัตราการเจริญเติบโตต่ำ ขนห
ยอง ระบบเตานมที่ตองมีการเจริญพัฒนาอยางรวดเร็วในชวง อายุ 3 - 9 เดือน ตองชะงักลงเนื่องมาจากไดรับ
อาหารไมพอเพียง สงผลใหผสมติดชา และใหผลผลิตน้ำนมต่ำกวาความสามารถทางพันธุกรรมเมื่อคลอดลูก ดังนั้น
โคในระยะนี้จึงควรแยกเลี้ยงแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก โครุนอายุ 3 - 6 เดือน โครุนอายุ 6 – 12 เดือน และ 
โคสาวอายุ 1 ป ถึงผสมพันธุ 
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การเลี้ยงลูกโคระยะนี้ควรจัดกลุมโคขนาดใกลเคียงกัน สามารถเขาถึงอาหารไดเทากัน เนนอาหารหยาบ
คุณภาพดี อาหารขนใหเพียงพอ และพื้นที่ไมแออัด โดยขนาดของคอกควรมีขนาด 4-6 เมตร ตอลูกโค 1 ตัว การ
เลี้ยงโคระยะนี้ควรเนนความสม่ำเสมอคะแนนรางกายของฝูง และหมั่นสังเกตคะแนนรางกาย คะแนนรางกายที่
เหมาะสมควรอยูที่ 2.5-3  

การจัดการสุขภาพ มีการถายพยาธิภายในและควบคุมพยาธิภายนอก มีกอนเกลือแรใหเลียกินตลอดเวลา
เพ่ือปองกันการขาดวิตามินและเกลือแร ติดตามฉีดวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด 

การจัดการโคสาว  

โคสาวอายุประมาน 15 เดือน จะมีน้ำหนักอยูที่ 250-300 กิโลกรัม โดยโคระยะนี้จะสามารถหากินไดเอง 
และจะกินไดปริมาณมาก การจัดการระยะนี้เนนอาหารหยาบคุณภาพดีเปนหลักและเสริมอาหารขน เปาหมายของ
ระยะนี้คือ โคควรมีความสมบูรณพันธุที ่อายุ 12 เดือน สามารถผสมไดที่อายุ 14-15 เดือน คลอดที่อายุ 22-24 
เดือน โดยอัตราการเจริญเติบโตของโคสาวอยูที่ 650 กรัม/ตัว/วัน  

โคสาวที่มีความสมบูรณของรางกายดีและมีสุขภาพแข็งแรงจะแสดงอาการเปนสัดอยางตอเนื ่องและ
สม่ำเสมอ การจัดการระยะนี้จึงมุงเนนการเอาใจใสการผสมพันธุและความสมบูรณของรางกายเพื่อเตรียมพรอม
สำหรับการคลอดและเปนแมโคตอไป การตัดสินใจผสมโคสาวใหพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

1. โคสาวตองมีอายุไมนอยกวา 15 เดือน น้ำหนักไมนอยกวา 280 กิโลกรัม (ขึ้นกับสายพันธุของโค) 
เพื่อใหมีโครงสรางที่พรอมรับการคลอด และลดผลกระทบจากการกินอาหารไมเพียงพอตอการสรางน้ำนมและ
ระบบสืบพันธุหลังคลอด และจะสงผลใหหลังคลอดอาจไดรับอาหารไมเพียงพอและผสมติดยากในครั้งตอไป 

2. เลือกพอพันธุที ่มีประวัติคลอดงาย และมีความสามารถในการถายทอดพันธุกรรมที ่ตองการ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียเนื่องจากปญหาคลอดยากซึ่งจะสงผลใหรกคาง มดลูกอักเสบในระยะหลังคลอด  

การจัดการโคสาวทองแรกควรใหมีคะแนนรางกายอยูที่ 3.25-3.5 ในชวงกอนคลอด เปนสิ่งสำคัญตอภาพ
การใหผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณพันธุหลังคลอด หลีกเลี่ยงการขุนแมโคกอนคลอด 2 เดือน เนื่องจากอาหาร
จะถูกเปลี่ยนเปนน้ำหนักตัวลูกมากกวาตัวแม ทำใหตัวลูกโตกวาที่ควรจะเปน ซึ่งกอนใหเกิดปญหาการคลอดยาก 

การจัดการสุขภาพ มีการถายพยาธิภายในและควบคุมพยาธิภายนอก มีกอนเกลือแรใหเลียกินตลอดเวลา
เพ่ือปองกันการขาดวิตามินและเกลือแร ติดตามฉีดวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด 

อาหารเปนปจจัยที่สำคัญอยางหนึ่งท่ีจะทําใหการดําเนินกิจการฟารมโคนมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
ทั้งนี้เนื่องจากอาหารมีผลโดยตรงกับการดํารงชีพ การเจริญเติบโต  ผลผลิตน้ำนม  สุขภาพโคนม ตลอดจนความ
สมบูรณพันธุของโคนม ซึ่งลวนแตเปนลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจรวมท้ังตนทุนการผลิตของฟารมเอง เนื่องจาก
ตนทุนประมาณ 60 % ของการผลิตน้ำนมหรือโคนมจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาหารโคนม ดังนั้นเกษตรกรจึงตอง
ใหความสนใจและเขาใจในการจัดหาอาหารที่เหมาะสมทั้งในดานคุณภาพ หาไดงายในทองถิ่น ตลอดจนมีราคาถูก
มาคำนวนและจัดสัดสวนอาหารหยาบ และอาหารขนใหโคใหถูกตอง อาหารโคนมแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ 
ไดแก  
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1. อาหารหยาบ ( Roughages Feed ) หมายถึงอาหารที่มีเยื่อใยเกินกวา 18 % สวนมากไดมาจากพืช
อาหารสัตวชนิดตางๆ ไดแก หญา ตนขาวโพด และ ตนถั่วตางๆ รวมทั้งผลผลิตพลอยไดจากโรงงานหรือจาก
การเกษตร สำหรับในสวนของคารโบไฮเดรตในอาหารหยาบซึ่งเปนแหลงพลังงานของโค สวนใหญจะอยูในรูปของ 
คารโบไฮเดรตที ่เปนโครงสราง (Structural Carbohydrate) ไดแก เซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส           
(Hemicellulos) ซึ่งสารเหลานี้น้ำยอยของโคไมสามารถยอยไดตองอาศัยการยอยโดยจุลินทรียในกระเพาะหมัก 
เพื่อใหเปนแหลงพลังงานแกโค ยกเวนในพืชอาหารสัตวที่แกมากซึ่งสวนมากเปนวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน 
ฟางขาวจะมีสารที่เรียกวาลิกนิน (Lignin) อยูในตนพืชซึ่งจุลินทรียก็ไมสามารถยอยได ทําใหการยอยไดของพืช
อาหารสัตวนั้น ๆ ต่ำลง  

2. อาหารขน (Concentrate Feed) หมายถึงอาหารที่มีองคประกอบเยื่อใยคอนขางต่ำแตมีโภชนะอื่นๆ 
สูง เชนกลุมอาหารขนที่ใชเปนแหลงของพลังงานคือคารโบไฮเดรตที่ยอยไดงาย (Nonstructural carbohydrate) 
ประเภทแปงและน้ำตาล ไดแก มันเสน เมล็ดขาวโพด และรํา เปนตน สวนอาหารขนที่ใชเปนแหลงโปรตีนไดแก
ปลาปน กากถั่วเหลือง กากปาลมเนื้อใน กากมะพราว ฯลฯ สวนวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่เปนแหลงของแรธาตุและ
วิตามินตาง ๆ เชน ไดแคลเซียมฟอตเฟต หินฝุน และเกลือ เปนตน 

โรคที่สามารถพบไดในโคทดแทน 

โรคทองรวง (Diarrhea) ทองรวง ทองเสีย หรือทองเดิน หมายถึง ภาวะที่สัตวมีอาการถายอุจจาระบอย 
อุจจาระเหลวมากกวาปกติ หรือถายเปนน้ำ เปนมูกหรือมูกเลือด โรคนี้เกิดไดกับโคทุกอายุ พบมากในลูกโคและ
มักจะมีอาการรุนแรง 

สาเหตุเกิดจาก  

1. การติดเชื้อ ไดแก 

1.1 เชื ้อแบคทีเรียที ่สำคัญ ไดแก อี คอไล (E.coli) ซาลโมเนลลา (Salmonella spp) และ  
คลอสตริเดียม เพอฟรินเจน (Clostridium perfringens) โดยเชื้อ อี คอไล เปนเชื้อที่ทำใหเกิดโรคมาก
ที่สุด 

1.2 เชื้อไวรัส ไดแก โรทาไวรัส (Rotavirus)  และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) 

1.3 โปรโตซัว ไดแก คอกซิเดีย (Coccidia) 

1.4 เ ช ื ้ อ ร า  ไ ด  แ ก  แอส เป อจ ิ ล ล ั ส  (Aspergillus spp.) ม ิ ว เ คอ  (Mucor spp.)   แ ล ะ 
แคนดิดา (Candida spp.) โดยเชื้อแบคทเีรียและไวรัสเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดทองรวงมากที่สุด 

2. เกิดจากการกินอาหารหรือนมที่ทำใหระบบการยอยอาหารผิดปกติ โคกินอาหารหรือนมที่มีคุณภาพต่ำ 
หรือไมเหมาะสม และการใหอาหารไมถูกวิธี เชน กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีวิตามินต่ำ โดยเฉพาะวิตามินเอ 
อาหารที่ยอยยาก อาหารที่เปนพิษ หรือการเปลี่ยนอาหารอยางกะทันหัน เปนตน นอกจากนี้ การขาดธาตุทองแดง
ก็ทำใหทองเสียไดเชนกัน สำหรับลูกโค สวนมากอาการทองเสียมักเกิดจากกินนมมาเกินไป กินนมที่เย็นจัด หรือกิน
อาหารที่มีอัตราสวนของคารโบไฮเดรตไมเหมาะสม 
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3. กินพืชที่มีพิษหรือสารเคมี เชน สารหนู ตะกั่ว และทองแดง 

4. อาการทองรวงเนื่องจากเปนโรคอื่น มักเปนกับโครุนอายุตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป ไดแก โรคโบวายไวรัล
ไดอะเรีย (Bovine viral diarrhea) มิวโคซัลดิซีส (Mucosal disease) มาลิกแนน คาทารัล ฟเวอร (Malignant 
catarrhal fever) พาราทูเบอรคูโลซีส (Paratuberculosis หรือ Johne's disease) แอคคิว แมสไตติส (Acute 
mastitis) และเซพติค เมทไทรติส (Septic metritis) เปนตน 

โรคนี้มักมีสาเหตุโนมนำ คือ 

1. ลูกโคไมไดกินนมน้ำเหลืองทันทหีลังคลอด หรือกินไดไมเพียงพอ 

2. เกิดจากความเครียด ไดแก คอกสกปรก ชื้นแฉะ โคอยูกันอยางแออัดกระทบกับอากาศเย็นเกินไป 

3. เกิดจากติดเชื้อภายหลังคลอด เชน สายสะดืออักเสบ ขออักเสบ ปอดบวม หรือจากเตานมที่มีเชื้อโรค
ปนเปอน 

4. การสุขาภิบาลและการจัดการดูแลอ่ืนๆ ที่ไมเหมาะสม 

อาการจำแนกออกตามสาเหตุได ดังนี้ 

1. โคไลแบซิลโลซิส (Colibacillosis) เกิดจากเชื้อ อี โคไล (E.coli) เปนกับลูกโคอายุต่ำกวา 2 สัปดาห  
มีอาการรุนแรงและอัตราการตายสูง สวนใหญเกิดกับลูกโคตั้งแตแรกเกิด ถึง 5 วัน โดยทั่วไปลูกโคจะแสดงอาการ
ทันทีดวยการถายอุจจาระเปนน้ำ มีสีเหลืองปนขาวหรือขาว (White scour) มีเลือดปน กลิ่นเหม็น ซึม มีไข ไมกิน
อาหาร มีอาการขาดน้ำ ออนเพลีย เบาตาลึก ขนหยาบกระดาง กาวเดินไมคอยออก อาจมีอาการปวดทอง หรือ
อาการทางประสาทรวมดวย ถาไมรักษาหรือมีการเกิดรวมกับการติดเชื้อไวรัส จะทำใหลูกโคตายภายใน 1-3 วัน 
ลูกโคท่ีเปนอยางเฉียบพลันจะตายทันทีโดยไมแสดงอาการทองรวงหรือมีไข  

ในรายที่เปนเรื้อรังจะซูบผอม ทองปอง ทองเสีย แคระแกรน มักมีอาการปอดบวม (Pneumonia) ขอ
อักเสบ (Arthritis) เยื่อบุชองทองอักเสบ (Peritonitis) เยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) หรือเยื่อบุหัวใจอักเสบ 
(Endocarditis) รวมดวย 

2. ซัลโมเนลโลซีส (Salmonellosis) เกิดจากเชื ้อ ซัลโมเนลลา (Salmonella) มักเกิดขึ ้นกับโคอายุ  
2 สัปดาห ขึ้นไป อาการแบบรุนแรงมักพบในลูกโค อายุ 2-6 สัปดาห สำหรับลูกโคอายุ 2 สัปดาหมักจะแสดง
อาการโลหิตเปนพิษ (Septicemia) อาการทั่วไปของโรคคือถายเหลวมีเลือดปนออกมา อาจมีกลิ่นเหม็น มีเยื่อ
เมือกหรือมูก ไขสูง (105-107 องศาฟาเรนไฮต) ซึม เบื่ออาหารออนเพลีย รางกายขาดน้ำและซูบผอมอยางรวดเร็ว 
บางครั้งมีอาการปวดทองกระวนกระวายกระหายน้ำรวมดวย โคอาจตายภายใน 6-36 ชั่วโมง และบางตัวอาจตาย
ภายใน 2-5 วัน หลังแสดงอาการ โคที่กำลังใหนม น้ำนมจะลดลงหรือหยุดเลย โคที่ทองจะแทง ถาเปนอยาง
เฉียบพลัน โคจะตายอยางกะทันหันโดยไมแสดงอาการ  

อาการแบบไมรุนแรงหรือเรื้อรัง มักเปนกับโค อายุ 6 สัปดาหขึ้นไป โดยมีอาการเบื้ออาหาร ไขสูงๆ ต่ำๆ 
น้ำหนักลด ซูบผอม เซื่องซึม เลี้ยงไมโต ขนหยาบ กระดาง ทองปอง ทองเสียอาจมีเลือดหรือมูกปน รางกายขาดน้ำ 
และผอมลงเรื่อยๆ โคที่เปนโรคน้ี อาจมีอาการทางระบบหายใจ เชน ไอ น้ำมูกไหล และปวดบวมรวมดวย 
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3. คลอสตร ิ เด ียล เอนเตอโรท อกซ ี เม ีย  (Clostridial enterotoxaemia) เก ิดจากพ ิษของเช ื ้อ  
คลอสตร ิ เด ียม เพอฟร ินเจน (Clostridium perfringens) ทำให  เก ิดลำไส อ ักเสบอยางร ุนแรง (Severe 
hemorrhage enterotoxaemia) หรือเกิดเนื้อตายที่ลำไส (Necrotizing enteritis) อาการท่ีพบคือ ทองเสีย อาจ
มีมูกเลือดปน ปวดทองอยางรุนแรง น้ำลายไหล เดินโซเซ งุมงาม มึนงง บางครั้งมีอาการทางประสาท ในรายที่เปน
อยางเฉียบพลันสัตวจะตายภายใน 2-3 ชั่วโมง โดยไมแสดงอาการ 

4. อาการที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดกับโคอายุ 1-21 วัน แตพบมากในลูกโคอายุ 5-10 วัน มีอาการถาย
เปนน้ำ อุจจาระมีสีเหลืองซีดหรือสีเทา มีมูกหรือนมปน บางรายพบวามีเนื้ออุจจาระออกมามาก มีสีเขียวคล้ำหรือ
น้ำตาลออนและมีมูกปน ลูกโคจะมีอาการเซื่องซึม มีไข เบื่ออาหาร ถามีเชื้อแบคทีเรีย หรือการจัดการ และการ
สุขาภิบาลไมดี อาการจะรุนแรงมากขึ้น อาการขาดน้ำอยางรุนแรงและซูบผอมอาจเกิดข้ึนภายใน 48 ชั่วโมง และมี
การติดตอระหวางลูกโคอยางรวดเร็ว 

5. อาการที ่เกิดจากเชื้อรา สวนใหญเกิดกับโคโต เนื่องจากกินอาหารที่มีเชื้อราปนเป อน หรือกินยา
ปฏิชีวนะเปนเวลานาน ทำใหเกิดทางเดินอาหารอักเสบ อาการทองเสียมักเปนแบบเรื้อรัง อุจจาระมีสีเหลืองหรือสี
คล้ำ สัตวมีอาการ ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม ถาเกิดจากอะฟลาทอกซิน จะมีอาการดีซาน (Jaundice) รวมดวยรักษา
ดวยยาปฏิชีวนะมักไมไดผล 

6. อาการที่เกิดจากอาหารไมยอย มักเปนกับลูกโคอายุไมเกิน 2 เดือน มีอาการทองรวง ซึม ออนเพลีย ซูบ
ผอม ทองปอง ไมคอยเคลื่อนไหว ถาพลิกตัวไปมาจะไดยินเสียงกอนนมกลิ้งอยูภายในกระเพาะ อุจจาระมีสีเหลือง
ซีด บางครั้งมีสีคล้ำ อาจมีเลือดออกมาดวย ถามีเชื้อแบคทีเรียแทรก อุจจาระจะมีสีขาวหรือเหลืองขาว ถาเปนแบบ
เรื้อรัง ลูกโคจะซูบผอมลงเรื่อยๆ แคระแกรน มีทองรวงเรื้อรัง 

อาการที่เกิดจากการขาดธาตุทองแดง สวนใหญเปนกับโค อายุ 3 เดือนถึงโตเต็มที่ อาการทั่วๆ ไป คือ 
ทองเสียเรื้อรัง น้ำหนักลด โลหิตจาง ขนเปลี่ยนสี และมักพบเปนทั้งฝูง 

7. อาการจากพิษของสารเคมี เปนกับโคไดทุกอายุ อาการที่พบทั่วๆ ไป คือ ทองเสียอยางรุนแรง มีเลือด
หรือมูก บางครั้งมีกลิ่นเหม็น ปวดทอง อาจมีอาการขาดน้ำ หรืออาการทางประสาท เชน ชัก กลามเนื้อสั่น โคอาจ
ตายภายใน 4-8 ชั่วโมง หลังแสดงอาการ 

การรักษา 

1. แยกตัวปวยออกจากฝูง ใหอยูในที่อบอุน สะอาดและแหง 

2. หยุดกินนมประมาณ 2 วัน หรือลดปริมาณน้ำนมท่ีใหลง แลวใหเกลือแรและน้ำตาลแทน 

3. ใหยาปฏิชีวนะ เชน Streptomycin Neomycin Ampicillin Amoxycillin Terramycin Aureomycin 
หรือ Sulfonamide เปนตน และใหอีเล็กโตรไลท (electrolyte) และยาเคลือบกระเพาะ ในรายที่เกิดจากอาหาร
ไมยอย หรือกินอาหารหรือนมมากเกินไป ถาอาการไมรุนแรงและนมที่จับเปนกอนในกระเพาะมีขนาดเล็ก ใหกิน
น้ำมันละหุง (Castor oil) 

การควบคุมและปองกัน การสุขาภิบาลที่ดี และการใหอาหารอยางถูกตอง จะชวยลดการเกิดโรคได เชน 
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1. ใหลูกโคกินนมน้ำเหลืองทันทีภายใน 15-30 นาที หลังคลอดและใหกินเต็มที่ภายใน 12 ชั่วโมง แลวกิน
ติดตอกันอีก 3-4 วัน 

2. ลดการติดเชื้อหลังคลอด ไดแก คอกคลอด คอกลูกโค รางน้ำ และอาหาร ตองสะอาดและแหงอยูเสมอ 
สายสะดือลูกโคตองตัดอยางสะอาด และฆาเชื้อโรคดวยทิงเจอรไอโอดีนทำความสะอาดเตานมทุกครั้งที่ใหลูกกิน
หรือรีดนมแลว และถามีลูกโค แสดงอาการปวยใหแยกไวตางหาก 

3. ใหอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสัดสวนและสะอาด สำหรับแมโคกอนคลอดควรใหกินอาหารอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะวิตามิน สวนลูกโคถาใหกินหางนม (skim milk) ตองเพ่ิมวิตามินเอดวย 

4. ลดความเครียดตางๆ เชน คอกสะอาดไมชื้นแฉะ มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอยูในที่หนาวเย็น รอน 
หรือ ถูกฝนมากเกินไป ไมใหลูกโคอยูกันแนนเกินไป 

5. ใหยาถายพยาธิ และตรวจโรคในฝูง อยางสม่ำเสมอ 

6. ลางคอกสัตวปวยดวยน้ำยาฆาเชื้อ 

โรคปอดบวม (Pneumonia) หมายถึง โรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อปอด ซึ่งรวมทั้งหลอดลม และถุง
ลมทำใหมีของเหลวเกิดขึ้นในถุงลม (alveoli) โรคนี้สวนใหญเปนโรคแทรกซอน และมักเปนสาเหตุที่สำคัญของการ
ปวยและการตายของสัตวที่เปนโรคติดเชื้อตางๆ สวนมากเกิดจากติดเชื้อโรคเขาปอดโดยทางเดนิหายใจ เชน สูดดม
ตัวเชื้อโรคหรือสปอรของเชื้อเขาไปหรือเขาทางกระแสโลหิต เชน ในภาวะที่มีการติดเชื้อ หรือโลหิตเปนพิษ 
(septicemia) เปนตน ปอดบวม มักเปนกับสัตวที่ไมแข็งแรงหรือมีภูมิตานทานโรคต่ำ โรคนี้เกิดกับโคไดทุกอายุ 
และเกิดไดตลอดทั้งป พบมากและเปนอันตรายในลูกโคแรกเกิดถึง 3 เดือน รองลงมาไดแก โครุน 

สาเหตุ  ส  วนใหญ  เก ิดจากเช ื ้ อแบคท ี เ ร ีย  เช น ฮ ี โมฟ ล ัส  ซอมน ัส  (Hemophilus somnus)  
ไมโคพลาสมา  (Mycoplasma spp.) โคร ีน ีแบคเทอเร ียม ไพโอจ ี เนส  (Corynebacterium pyogenes)  
พาสเจอเรลลา (Pasteurella spp.) ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) และ อี. คอไล (E. coli) เปนตน ซึ่งทำให
เกิดโรคโดยตรง หรือเขาไปเปนโรคแทรกซอนของโรคอื ่น ที ่พบบอยคือ โรคทางเดินระบบหายใจ ไดแก  
พาสเจอเรลโลซีส  ไวรอล อินเตอสติเชียลนิวมอเนีย  อินเฟคเชียส โบวาย ไรโนทราคิไอติส และ ไมโคติค นิวมอเนีย 
( Pasteurellosis, Viral interstitial pneumonia, Infectious bovine rhinotracheitis แ ล ะ  Mycotic 
pneumonia) เปนตน โรคตดิเชื้อระบบอื่น ไดแก โรคทองรวงในลูกโค สะดืออักเสบ ขออักเสบ และ โบวาย ไวรอล 
ไดอะเรีย (Bovine viral diarrhea) เปนตน สาเหตุรองลงมา ไดแก เชื้อไวรัส เชื้อรา และพยาธิ 

โรคนี้มักมีสาเหตุโนมนำ คือ 

1. โรงเรือนไมถูกสุขลักษณะ เชน คอกสกปรก ชื้นแฉะ อากาศถายเทไมสะดวก มีฝุนละอองมาก โคอยู
รวมกันอยางแออัด เปนตน 

2. โคมีรางกายออนแอ เนื่องจากขาดอาหาร ไดแก ใหอาหารและน้ำไมพียงพอ อาหารไมเหมาะสม หรือไม
มีคุณภาพ เชน มีเชื้อราปนเปอน มีโปรตีนมากเกินไป หรือขาดวิตามินเอ เปนตน 

3. ลูกโคไดรับนมน้ำเหลืองไมพอ 
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4. มีพยาธิในปอดและในลำไสมาก 

5. สำลักน้ำ หรือน้ำนม เศษอาหาร หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ เขาหลอดลมและปอด 

6. สูดดม หรือกินสารเคมี 

7. เกิดจากความเครียดตางๆ เชน การขนสงเคลื่อนยาย การเปลี่ยนที่อยู การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ มีฝนตกชุก อากาศรอน หรือหนาวเย็นเกินไป เปนตน 

8. สาเหตุอ่ืนๆ เชน ภาวะภูมิแพตางๆ หรือมีวัตถุแปลกปลอมแทงทะลุผนังอกเขาสูปอด 

อาการ อาการสวนใหญที่พบ คือ ซึม มีไข (103-107๐F) เบื่ออาหารน้ำมูกไหล ไอ หายใจเร็วและถี่ มี
อาการหอบ หรือหายใจลำบาก หายใจมีเสียงดัง กระวนกระวาย จมูกแหง น้ำลายไหล น้ำตาไหล ฟงบริเวณปอดจะ
ไดยินเสียงหายใจและเสียงปอดที่ผิดปกติ บางครั้งพบมีน้ำมูกใสในระยะแรกตอมาจะขนเหนียว บางทีมีกลิ่นเหม็น 
ในลูกโคอาจมีอาการขาดน้ำ โดยสังเกตเห็นไดจาก ขนหยาบกระดางและแหง เบาตาลึกและอาจมีอาการทองอืด 
หรือทองเสียรวมดวย อาการของโรคจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมกับเชื้อไวรัส 

ลูกโคหรือโคที่ไมแข็งแรงอาจตายภายใน 3-7 วัน หลังแสดงอาการ สวนโคที่กำลังใหนม น้ำนมจะลดลง
และโคทีกำลังทองจะทำใหแทง ซึ่งมักจะพบในรายปอดบวมเนื่องจากเชื้อรา 

โคที่เปนแบบเรื้อรัง จะมีอาการทรุดโทรม เบื่ออาหาร ผอมลงเรื่อยๆ รางกายมีอุณหภูมิปกติหรือสูงข้ึน
เล็กนอย อาจมีอาการหอบ และไอรวมดวย จะเปนอยูนาน 

การรักษา รักษาตามสาเหตุและอาการ ควรเริ่มรักษาตั้งแตเริ่มแสดงอาการ โดยแยกโคปวยออกจากฝูงไป
เลี้ยงในที่อบอุนและสะอาด มอีากาศถายเทไดสะดวกแลวใหยาปฏิชีวนะ เชน เพนิซิลลิน กานามัยซิน เตตราไซคลิน 
เทอรามัยซิน (Penicillin, Kanamycin, Tetracycline และ Terramycin) หรือยากลุ มซัลฟา (Sulfonamide) 
ไดแก ไทโลซิน (Tylosin) เปนตน 

ในรายที่รางกายทรุดโทรม ออนเพลีย หรือไมกินอาหาร ควรใหยาบำรุงและอิเลคโตรไลท (electrolyte) 
ควบดวย บางครั้งอาจใหพวก คอติโคสเตียรอย (Corticosteroid) หรือแอนติฮสีตามีน (Antihistamine) รวมดวย 

การควบคุมและปองกัน 

1. ควรเอาใจใสดูแลโคอยางใกลชิดเพื่อสังเกตอาการผิดปกติจะไดใหการรักษา ควบคุมและปองกันโรคได
ทันทวงที 

2. รักษาความสะอาดโรงเรือน และสิ่งแวดลอมรอบๆ โรงเรือนใหสะอาดอยูเสมอ 

3. รักษาสุขภาพของโคใหแข็งแรง โดยใหอาหารที่เหมาะสมอยางเพียงพอ มีคณุภาพดีไมมีเชื้อโรคปนเปอน 
เปนตน 

4. ใหลูกโคกินนมน้ำเหลือง (Colostrum) ทันทีหลังคลอด 

5. ใหยาถายพยาธิอยางสม่ำเสมอ 
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6. ลดภาวะความเครียดของโค เชน ไมใหโคอยูรวมกันหนาแนนเกินไปแยกเลี้ยงโคที่มีอายุตางกัน โรงเรือน
ควรมีที่บังแดด บังลมและฝน และมีอากาศถายเทไดสะดวก 

7. ฉีดวัคซีนปองกันโรคตามระยะเวลาที่กำหนดอยางเครงครัด 

8. ควรจัดการฟารมและการสุขาภิบาลอ่ืนๆ ใหดี เพ่ือทำใหโคมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง 

โรคพยาธิในโค 

พยาธิภายใน (Internal parasites) และพยาธิภายนอก (Ectoparasites) นับวาเปนปญหาสำคัญที่สงผล
กระทบตอสุขภาพของโคทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้ยังมีผลตอความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่ม
คาใชจายในการรักษา ท้ังคายา อุปกรณ แรงงาน และสุดทายถาอาการรุนแรงโคอาจเสียชีวิตได 

ความเสียหายจากโรคพยาธิตอสุขภาพและการใหผลผลิตของโค ไดแก 

1. แคระแกรน มีอัตราการเจริญเติบโตชา โดยเฉพาะลูกโค โครุน และโคสาว 

2. ทำใหโคขาดสารอาหารสุขภาพทรุดโทรม เจ็บปวยไดงาย 

3. ความสมบูรณพันธุต่ำ เขาสูวัยเจริญพันธุชากวาปกติ มปีญหาการผสมติดชา หรือผสมไมติด 

4. ผลิตน้ำนมไดนอย โดยเฉพาะแมโคท่ีคลอดลูกใหม 

5. ถารุนแรงโคอาจเสียชีวิตได 

ลักษณะอาการท่ีบงชี้วาโคอาจจะเปนโรคพยาธิ 

1. เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง และใหผลผลิตลดลง 

2. เกิดภาวะเลือดจาง สังเกตไดจากเยื่อเมือกซีด เนื่องจากพยาธิตัวกลมที่สวนใหญจะดูดกินเลือดเปน
อาหาร ทำใหรางกายสูญเสียเลือด 

3. พบลักษณะการบวมน้ำที่สวนลางของรางกาย เชน ใตคาง เนื่องจากระดับโปรตีนในเลือดต่ำ เนื่องจาก
พยาธิจะไปแยงสารอาหารที่โคกินเขาไปทำใหโคไมสามารถนำอาหารไปใชเสริมสรางการเจริญเติบโต หรือนำไป
สรางนม 

4. มีอาการทองเสีย ลักษณะถายเหลวเปนน้ำ 

5. ขนหยิก ขนหยาบไมมัน  

โรคพยาธิในทางเดินอาหาร 

1. พยาธิไสเดือน เปนพยาธิตัวกลมชนิดหนึ ่งที่มีลักษณะคลายไสเดือน จึงเรียกกันทั่วไปวา “พยาธิ
ไสเดือน” พบอยูในบริเวณสวนตนของลำไสเล็ก 

การติดตอ ลูกโคสวนใหญจะไดรับพยาธิตัวออนในขณะที่แมโคตั้งทองโดยผานทางสายรก นอกจากนี้หลัง
คลอดยังอาจติดตอโดยการดื่มน้ำนมจากแม ดังนั้นจะเห็นไดวาแมโคเปนตัวการสำคัญในการแพรโรคพยาธิไสเดือน
ไปยังลูก ทั้งนี้แมโคจะไดรับไขพยาธิเม่ือกินหญาหรือน้ำที่ปนเปอนไขพยาธิท่ีออกมากับอุจจาระของลูกโคปวย 
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อาการ ลูกโคที่เปนโรคพยาธิไสเดือนจะมีอาการซูบผอมแคระแกร็น ขนหยองและหยาบกราน เบื่ออาหาร 
ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ โดยแสดงอาการทองผูก อุจจาระมีลักษณะเหนียว สีขาวปนเทา กลิ่นเหม็น ซึ่งเปน
กลิ่นของโรคนี้โดยเฉพาะ ลูกโคจะแสดงอาการเบงถายอุจจาระลำบาก ในรายที่มีพยาธิไสเดือนจำนวนมาก จะทำ
ใหไมสามารถถายอุจจาระออกมาได และอาจมีพยาธิไสเดือนออกมาแทนบริเวณทองจะโปงออก มีลักษณะกลมเห็น
ไดชัด ระยะนี้ลูกโคจะไมสามารถกินอาหารน้ำหรือน้ำนมไดเลย ถึงแมจะพยายามกินก็จะอาเจียนออกมาหมดจนถึง
ขัน้ลมลงและตายในที่สุด สาเหตุที่ทำใหลูกโคตายดวยโรคพยาธิไสเดอืนสวนใหญพบวาเกิดจากการอุดตันของระบบ
ทางเดินอาหารบริเวณลำไสเล็กสวนตน ทำใหอาหารและน้ำไมสามารถผานไปได หรือบางรายอาจเกิดจากการที่
พยาธิไสเดือนไชทะลุผนังลำไสเขาไปในชองทองและทำใหเกิดโรคชองทองอักเสบตามมา 

การปองกันวิธีที ่ดีที ่ส ุดในการควบคุมปองกันโรคพยาธิไสเดือนคือ การปองกันไมใหพยาธิตัวออน
เจริญเติบโตเปนพยาธิตัวแกในลูกโค ซึ่งจะชวยตัดวงจรที่จะเกิดไขพยาธิตอไปโดยใหยาถายพยาธิแกลูกโคที่มีอายุ 
10-16 วัน  

2. โรคพยาธิเสนดาย (Strongylodosis) สาเหตุเกิดจากพยาธิเสนดาย (Strongylodes  papillosus) 
เปนพยาธิตัวกลมที่พบอยูในชั้นตอมของอีพีทีเลี่ยม (epthelium) และเย่ือเมือก (submucosa) ของลำไสเล็กในโค 
มีขนาดยาว 3-8 มิลลิเมตร กวาง 50-60 ไมครอน 

การติดตอ พบพยาธิชนิดนี้ไดเสมอในลูกสัตวโดยเฉพาะลูกโคจะมีความไวตอการรับเชื้อในขณะที่สัตวโต
แลวจะไมคอยติดเชื้อนี้ ลูกโคจะติดเชื้อโดยเฉพาะลูกโคดูดน้ำนมจากแมเมื่อคลอดใหมๆ หรือติดโดยเชื้อไชผานเขา
ผิวหนังบริเวณซอกกีบ ผิวหนังที่ทอง 

อาการ ลูกโคจะทองเสียอยางออน/รุนแรง (ความรุนแรงขึ้นอยูกับการไดรับเชื้อมากหรือนอย อายุลูกสัตว
และสภาพรางกาย) ถาลูกสัตวไดรับเชื้อเขาไปพรอมกันจำนวนมาก อาจตายเฉียบพลัน โดยไมแสดงอาการอะไร 

การควบคุมและปองกัน ดูแลพ้ืนคอกโดยเก็บกวาดอุจจาระและลางพ้ืนใหสะอาดทุกวัน 

3. พยาธิตัวกลมอืน่ๆในทางเดินอาหาร สาเหตุเกิดจากพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารมีหลายชนิด อาศัย
อยูในกระเพาะ abomasum ลำไสเล็ก ลำไสใหญ เชน พยาธิเมซิสโตเซอรรัส (Mecistocirrus spp.) พยาธิเม็ดตุม 
(Oesophagostomum spp.) และพยาธ ิปากขอ (Bunostomum spp. และ  Haemonchus spp.) เป นตน 
พยาธิเหลานี้ดูดเลือดเปนอาหาร  

การติดตอ เกิดจากโคกินตัวออนพยาธิระยะติดตอ (infective stage) ที่อาศัยอยูตามหญาเขาไป โดยใน
เวลาเชากอนที่แดดจะแรงกลาตัวออนของพยาธิจะไตขึ้นมาอยูที่ยอดหญา โคจะติดโรคไดโดยกินหญาบริเวณนั้นเขา
ไป หรือในกรณทีี่ไมไดปลอยโคลงแปลงหญาโคเปนโรคไดโดยกินหญาที่มีพยาธิตัวออนซึ่งติดมากับหญา 

อาการ โคจะผอม โลหิตจาง ทองเสียเรื้อรังบวมน้ำใตคาง และเติบโตชา 

การควบคุมและปองกันสามารถทำไดโดยใหยาถายพยาธิลูกโคที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ปละ 2 ครั้ง และใน 
แมโครีดนมควรใหยาถายในชวงพักการใหน้ำนม (ดราย) 

4. โรคพยาธิใบไมในตับ (Fasciolosis) สาเหตุและการติดตอ เกิดจากพยาธิชนิดหนึ่งชื่อ ฟาสซิโอลา  
ไจแกนติกา (Fasciola gigantica) ซ ึ ่งมีร ูปร างล ักษณะคลายใบไม ขนาดตัวยาว 30-55 มิลลิเมตร กวาง  
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9-15 มิลลิเมตร ลำตัวแบน สวนหนากวางกวาสวนทาย อาศัยอยูในถุงน้ำดีและทอน้ำดี ขณะที่พยาธิชนิดนี้ยังมีชีวิต
อยูมีสีน้ำตาลปนเทา พยาธิตัวแกมีทั้งเพศผูและเพศเมยีอยูในตัวเดียวกัน เมื่อพยาธิตัวแกเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะออก
ไขในถุงน้ำดีและทอน้ำดี ไขจะไหลผานทอน้ำดีมาที่ลำไสเล็กและปนออกมากับอุจจาระเมื่อมีความชุมชื้นหรือ
อุณหภูมิพอเหมาะไขจะฟกเปนตัวออนในน้ำแลวเขาไปเจริญเติบโตและแบงตัวอยูในหอยคันกนแหลม (Lymnaea 
rubiginosa) ระยะหนึ่ง จากนั้นจะออกจากหอยคันไปเกาะอยูตามใบไม ใบหญา หรือวัชพืชริมน้ำ เมื่อสัตวกินหญา
หรือวัชพืชที่มีตัวออนระยะนี้เขาไป ตัวออนจะไชผานและไปเจริญเติบโตเปนพยาธิตัวแกที่ทอน้ำดีและถุงน้ำดี แลว
ปลอยไขออกมากับอุจจาระอีก นอกจากนี้พยาธิยังทำลายเนื้อเยื่อตับพรอมกับปลอยสารพิษออกมาขัดขวางการ
สรางและทำลายเมด็เลือดแดงของสัตวนั้น มีผลทำใหสัตวโลหิตจาง 

อาการ มักพบในโคที่มีอายุตั้งแต 8 เดือนขึ้นไป อาการปวยอาจพบได 2 ลักษณะ คือ 

1. อาการเฉียบพลัน เกิดขึ้นเมื่อโคกินตัวออนระยะติดตอของพยาธิเขาไปพรอมกันมากๆ พยาธิจะไชเขา
ตับทำใหเกิดแผลและมีเลือดออกมาก โคจะตายเฉียบพลันโดยไมแสดงอาการลวงหนา พบมากในโคอายุนอย 

2. อาการเรื้อรัง มักพบในโคที่โตแลว โคที่เปนโรคจะซูบผอม เบื่ออาหาร ทองอืดบอยๆ โลหิตจาง สังเกต
ไดจากเยื่อเมือกที่ตาและปากซีด ในแมโครีดนมปริมาณน้ำนมลดลง ผิวหนังหยาบ มีอาการบวมน้ำใตคาง ทองผูก
สลับกับทองเสีย และตายในที่สุด 

การควบคุมและปองกัน ไดแก 

1. ไมปลอยใหโคไปกินหญาหรือพืชน้ำในแหลงที่มีการระบาดของพยาธิใบไมตับอยู 

2. ทุงหญาเลี้ยงสัตวควรจัดใหมีการระบายน้ำอยางดี อยาใหมีน้ำขังนานเพราะจะเปนที่อยูของหอยได 

3. ควรมีการตรวจอุจจาระโคเปนประจำอยางนอยปละครั้ง 

4. ในแหลงที่มีการระบาดของพยาธิใบไมตับ ควรใหยาถายพยาธิแกโคที่มีอายุตั้งแต 8 เดือนขึ้นไป เปน
ประจำปละ 2 ครั้ง โดยใหครั้งแรกในเดือนสิงหาคม-กันยายน เพ่ือลดอัตราการติดโรคในหอยและใหยาครั้งตอไปใน
เดือนมีนาคม-เมษายน ของปถัดไป เพื่อใหสัตวหายจากโรคและมีสุขภาพดีขึ้น แมโครีดนมควรใหยาถายพยาธิใน
ระยะแหงนม (ดราย) ไมควรใหยาถายพยาธิในขณะที่รีดนมอยู เพราะจะมีการตกคางของยาในน้ำนม 

5. โรคพยาธ ิใบไมในกระเพาะ (Paramphistomosis) สาเหตุ เกิดจากพยาธิกลุ มแอมฟสโตม 
(Amphistome) ซึ่งมีหลายชนิดสวนใหญอาศัยอยูในกระเพาะหมัก มีเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยูที่ถุงน้ำดีและทอ
น้ำดี ซึ่งเปนชนิดที่เปนอันตรายมาก 

การติดตอ พยาธิใบไมในกระเพาะหมักมีหอยคันตัวแบนคลายเลขหนึ่ง (Indoplanorbis exustus) เปน
พาหะนำ ระยะตัวออนจะตองเขาไปเจริญเติบโตในหอยกอน เมื่อเจริญเปนตัวออนระยะติดตอจึงจะออกจากหอย
มาเกาะอยูบนหญาและพืชผักที่อยูในน้ำ เมื่อโคกินหญาที่มีตัวออนของพยาธิระยะนี้ติดอยูเขาไปก็จะเปนโรคได 

อาการ โดยทั่วไปพยาธิชนิดนี้มีผลตอสุขภาพโคไมคอยเดนชัด ยกเวนในกรณีตอไปนี้ คือ 

1. ตัวออนพยาธิ กอนที่จะเขามาอยูที่กระเพาะ จะฝงตัวอยูที่ลำไสเล็กและกินเนื้อเย่ือบริเวณนี้ถามีปริมาณ
มากจะทำใหเกิดการอักเสบ โคแสดงอาการทองเสียอยางรุนแรง อุจจาระมีกลิ่นเหม็น มีฟองและสีออกเขียว 
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2. พยาธิชนิดที่อยูในทอน้ำดี จะทำใหมีอาการทำนองเดียวกับพยาธิใบไมตับ 

การควบคุมและปองกัน เนื่องจากเปนพยาธิที่พบไดกวางขวางทั้งในโคและกระบือการปองกันจึงทำไดยาก
มาก วิธีท่ีดีที่สุด คือ เกษตรกรควรมีแปลงหญาของตนเองและเก่ียวหญาจากแปลงใหโคกิน 

พยาธิภายนอก (Ectoparasite) พยาธิภายนอกที่พบในโคมีหลายชนิดที่สำคัญไดแก เห็บ ไรขี้เรื้อน เหา 
แมลงดูดเลือด และหนอนแมลงวัน 

1. เห็บโค ความสำคัญของเห็บโค ไดแก เห็บโคตัวหนึ่งอาจดูดเลือดไดถึง 0.5 มิลลิลิตร เปนตัวนำโรคโดย
เห็บโคสามารถนำโรคไดหลายชนิด เชน บาบีซิโอซิส และอะนาพลาสโมซิส ซึ่งรอยแผลที่เกิดจากเห็บกัดทำความ
เสียหายแกหนังโค ทำใหขายหนังไมไดราคา อีกทั้งรอยแผลจากเห็บดูดเลือดอาจเกิดแผลที่มหีนอนแมลงวันมาเจาะ
ไชได 

การควบคุมเห็บโค 

1. การควบคุมเห็บในทุงหญา เห็บที่อยูในทุงหญาจะเปนเห็บตัวออนหรือเห็บตัวเมียดูดเลือดอิ่มตัว ควร
จัดการทุงหญา โดยการปลอยทุงหญาทิ้งไวนานๆ หรือไถกลบ ไมควรใชสารเคมี หรือยาฆาเห็บพนในทุงหญา 

2. การควบคุมเห็บบนตัวโค โดยการใชยาฆาเห็บชนิดตางๆ เชน 

2.1 ยาพวกออแกนโนฟอสฟอรัส เชน ดาซุนทอล นีโอซิด เนกูวอน 

2.2 ยาพวกไพรีทรอยด เชน คูเพ็กซ ซอลแพค 10 ดับบลิวพี ไบทรอด เอช 10 ดับบลิวพี บูทอกซ 

2.3 ยาพวกอะมิดีน เชน อะมีทราช 

2.4 ยาฉีด เชน ไอโวเม็ค 

2. เหาโค สาเหตุ เหาโคมีหลายชนิด พบไดงายในบริเวณที่ขนยาว เชน ที่พูหาง มักพบในลูกสัตวหรือสัตว
ที่มีสุขภาพไมดี โคที่มีเหามากจะแสดงอาการคันอยางเห็นไดชัด การควบคุม ยาที่ใชกำจัดเห็บทุกชนิดสามารถใช
ควบคุมเหาไดดี แตควรใชติดตอกัน 2 ครั้ง เพ่ือฆาตัวออนของเหาที่เพ่ิงจะออกจากไข 

3. ไรขี้เรื้อน  

ไรขี้เรื ้อนขุนขน (Demodectic mange) เกิดจากไรชนิดดีโมเดกซ (Demodex bovis) พบไดบอยในโค
ประเทศไทย มักพบอาการแบบเฉพาะที่ ซึ่งรอยโรคท่ีปรากฏจะมีลักษณะคลายเชื้อรา มีขนหักหรือขนรวงหลุดเปน
วงๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-5 เซนติเมตร เมื่อดูใกลๆจะเห็นเปนรอยนูนสูงขึ้นมาคลายเปนตุมเล็กๆ ถา
บีบหรือขูดบริเวณที่เปนรอยนูนนี้จะพบของเหลวคลายหนองขนสีขาว เมื่อนำไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบ
ไรขึ้นเรื้อนขุมขนเปนจำนวนมาก สำหรับโรคขี้เรือนขุมขนชนิดเปนทั้งรางกายพบไดนอยในประเทศไทย ลักษณะที่
พบจะเปนการอักเสบที่ผิวหนังมีหนองและเลือดปนอยูทั่วไป ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรวมดวย รอยโรคจะ
กระจายไปอยางรวดเร็ว และเชื้ออาจแพรไปยังโคตัวอื่นได  

การรักษา ไรขี้เรื ้อนแบบเฉพาะที่ไมตองรักษาเพราะโรคมักไมแพรกระจาย แตถาโคเปนแบบทั่วตัวควร
จำหนายออกเพราะรักษายาก ยกเวนในรายที่เปนไมมากอาจใชยาทาเฉพาะที่ เชน ยาพวกออแกนโนฟอสฟอรัส
หรือยาอะมิทราช 
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ไรข้ีเรื้อน ชนิดโคริออนติก (Chorioptic mange) เกิดจากไรชนิดโคริออบเทส (Chorioptes spp.) มักพบ
รอยโรคท่ีบริเวณโคนหาง รอบกน หลัง และเตานม โดยอาจจะเกิดตุมพอง (papule) หรือรังแค  ที่บริเวณโคนหาง
และรอบกน 

การรักษา เนื่องจากไรชนิดนี้จะไมฝงตัวลงในผิวหนัง ใชยาที่เปนยาฆาเห็บและไร (acaricide) ทุกชนิดใน
ขนาดที่แนะนำสามารถใชไดแตตองพิจารณาถึงความ ประหยัด ปลอดภัย และพิษตกคาง สำหรับโคนมถาเปนระยะ
รีดนมแลวตองระมัดระวัง การใชยาดังกลาวอาจจะมีการปนไปในน้ำนม ควรใชยาอื่นๆ ที่ปลอดภัย เชน ปูนขาว
ผสมกำมะถัน (lime sulphur) เปนทางเลือกที่ดีเพราะจะประหยัดและปลอดภัยการเตรียมไลมซัลเฟอร (lime 
sulphur)  

กำมะถังผง (Sulphur powder)                2.5  กิโลกรัม 
         ปูนขาว (Lime, CaO)       1.0  กิโลกรัม 
         น้ำ                                                   20  ลิตร 

ผสมใหเขากันตั้งท้ิงไว 24 ชั่วโมงแลวเติมน้ำจนครบ 200 ลิตร สารผสมนี้สามารถที่จะนำไปพนบนตัวโคได
หรือชุบดวยผาหรือฟองน้ำเช็ดบริเวณที่เปนทุก 10 วัน 

4. แผลหนอนแมลงวัน แมลงที่ทำใหเกิดแผลหนอนในสัตวตางๆ รวมทั้งโคมีหลายชนิดแตที่พบบอยที่สุด
คือ แมลงคริสซอเมีย (Chrysomyia bezzina) ซึ่งแมลงตัวแกจะมีลักษณะคลายกับแมลงหัวเขียวมาก แมลง
เหลานี้จะบินมาตอมและหากินที่แผลของสัตว เชน แผลที่สะดือลูกโค แผลจากอุบัติเหตุ และวางไขไวที่แผล ไขจะ
ฟกเปนตัวออนหรือหนอน ตัวออนนี้จะใชเวลาเจริญอยูในแผล 3-6 วัน จากนั้นตัวออนจะหลนลงดินกลายเปน
ดักแดและเจริญเปนแมลงตัวแกตอไป หนอนแมลงวันมักเกิดในชวงฤดูที่เหมาะสมในการแพรพันธุของแมลงวัน 

อาการ บาดแผลจะเปดกวาง เปอยยุย สงกลิ่นเหม็นเนา อาจมีเลือดออกเนื่องจากตัวออนของแมลงวัน
ชอนไช โคจะแสดงอาการเจ็บปวด ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตองสุขภาพสัตวจะทรุดโทรมและอาจตายในที่สุด 

การรักษา ใหดำเนินการโกนขนรอบบริเวณแผลใหหางจากขอบแผลพอสมควร ลางแผลใหสะอาดโดยใช
น้ำยาฆาเชื้อหรือน้ำตมสุกอุน ถามีหนองใหลางแผลดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด จากนั้นใชสำลีเช็ดขูดเนื้อตายออก
ใหหมด โรยยาผงกำจัดหนอนลงในแผลเพื่อฆาตัวออนแมลง จับตัวออนออกใหหมดทาแผลดวยทิงเจอรไอโอดีน 
ควรยาผงโรยแผลกำจัดหนอนไวอีกเพื่อฆาตัวออนที่หลงเหลือและปองกันการวางไขซ้ำ ทำเชนนี้ทุกวันจนกวาแผล
จะหายสนิท 

การควบคุมและปองกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ เมื่อเกิดแผลที่ผิวหนังใหรีบทำการรักษาแผลใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำ
ได และถาเปนแผลใหญควรใสสารไลแมลง (fly repellent) หรือใชยาปฏิชีวนะหรือซัลฟาที่ผสมยาฆาตัวออนของ
แมลงดวย 

ตารางที่ 1 ชนิดของยาถายพยาธิทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก 

ช่ือสามัญ ช่ือการคา วิธีการให ขนาดที่ใช การออกฤทธิ์ 
อัลเบนดาโซล 
Albendazole 

อะเบนเทล Abentel®, เอเบน 15 
Aben15®, วัลบาเซน Valbazen® 

กิน 10-15 มก./กก. พยาธิตัวกลม 
และพยาธิใบไม 
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ช่ือสามัญ ช่ือการคา วิธีการให ขนาดที่ใช การออกฤทธิ์ 
เฟเบนเทล 
Febantel 

รินตัล โบลัส Rental® Bolus,       
เฟเบนเทล 1.5 Febantel1.5® 

กิน 1 เม็ดตอน้ำหนัก 
120 กก. 

พยาธิตัวกลม 
และพยาธิตัวตืด 

เฟนเบนดาโซล 
Fenbendazole 

ฟานาคูร Panacur® ,เฟนเบนดาโซล 
1.5 Fenbendazole1.5® 

กิน 7.5 มก./กก. พยาธิตัวกลม 
และพยาธิตัวตืด 

พราซิคอนเทล 
Praziquantel 

  กิน 15-20 มก./กก พยาธิตัวตืด 

ไอโวเมคติน 
Ivermectin 

ไอโวเมค Ivomec® , ไบเม็ก 
Baymec® , เวอรบาเม็ค เอฟ 
Verbamec®F , บี-เม็คติน B-
mectin® , บี-เวอรเม็ค B-vermec® 

ฉีดเขาใต
ผิวหนัง 

0.2 มก./กก. พยาธิตัวกลม 
และพยาธิ
ภายนอก 

ไอโวเมคติน-
คลอซูลอน 
Ivermectin-
Closulon 

ไอโวเมค-เอฟ Ivomec-F® ฉีดเขาใต
ผิวหนัง 

0.2 มก./กก. 
หรือ 1 มล. 
ตอ 50 กก. 

พยาธิตัวกลม 
พยาธิใบไม และ
พยาธิตัวนอก 

ขอควรพิจารณาในการเลือกใชยากำจัดพยาธิ 

1. มีประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดพยาธิไดหลายชนิด 

2. ไมเหนี่ยวนำใหพยาธิเกิดการดื้อยาไดงาย 

3. วิธีใชงายและสะดวกรวดเร็ว 

4. ราคาประหยัด 

5. มีความเสี่ยงต่ำ สามารถใชไดกับลูกโคทุกอายุ  

พยาธิในเม็ดเลือด (blood parasites) 

1. โรคอะนาพลาสโมซิส (Anaplasmosis) สาเหตุ เก ิดจากเช ื ้อ อะนาพลาสมา มาร จ ินาเล  
(Anaplasma marginale) และ อะนาพลาสมา เซนทรัลเล (Anaplasma Centrale) เชื้อที่พบจะเปนจุดขนาด
เล็กอยูที่ขอบหรือกลางเม็ดเลือดแดงเปนเชื้อที่ทำให โคนมตายมากที่สุดโรคหนึ่ง โรคนี้มีเห็บและแมลงดูดเลือด
หลายชนิดเปนพาหะโดยเฉพาะเหลือบ (Tabanus spp.) การถายทอดเชื้อเปนแบบโดยตรง คือเชื้อออกจากเห็บ
หรือแมลงแลวเขาสูตัวโค 

อาการ โคที่เปนโรคอาจมีอาการทั้งรุนแรงและแบบเรื้อรัง อาการสำคัญคือ โคจะมีไขสูง เย่ือเมือกซีด เบื่อ
อาหาร หายใจหอบ น้ำนมลด สัตวทองอาจแทงลูกได บางรายมีอาการดีซานรวมดวย น้ำปสสาวะมีสีเหลืองคลายสี
ฟางขาว สัตวปวยที่มีอายุมากจะตายภายใน 1-4 วัน ถาเปนชนิดรุนแรงในโคอายุนอยอาจปวยเปนระยะเวลานาน 
สัตวตายจะพบวิการสำคัญคือ ซากมีลักษณะซีดมาก ผอมและขาดน้ำในถุงน้ำดีจะมีน้ำดีอยูเต็ม และน้ำดีอาจ
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กระจายไปทำใหเกิดสีเหลืองที่ไขมันและอวัยวะภายในชองทอง มามขยายใหญ หัวใจมีจุดเลือดออก ตอมน้ำเหลือง
บริเวณตับ จะมีสีน้ำตาล บวมและนิ่ม 

การรักษา ยาที ่ใชไดผลไดแก เตตราซัยคลิน (Tetracycline) ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดำ ขนาดที ่ให  
10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และอิมิโซล (Imizole®) ขนาดที่ให 1-2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม 

การปองกัน 

1. กำจัดเห็บและแมลงดดูเลือด 

2. ควบคุมการเคลื่อนยายโรค 

3. ใหวัคซีนที่เปนเชื้อ อะนาพลาสมา เซนทรัลเล (Anaplasma centrale) ซึ่งไมทำใหเปนโรครุนแรงใน
โคอายุนอย แตจะใหความคุมโรคตอเชื้อ อะนาพลาสมา มารจินาเล (Anaplasma marginale) ดวย 

2. โรคบาบีซิโอซิส (Babesiosis) หรือโรคไขเห็บโค หรือโรคปสสาวะแดง สาเหตุและการติดตอ เกิดจาก
เชื้อบาบีเซีย บัยเจมมินา (Babesia bigrmina)  และ บาบีเซีย โบวิส (Babesia bovis)  พบอยูในเม็ดเลือดแดง
ของโคเปนโรค โดยปกติจะพบเชื้อในเม็ดเลือดไดนอย ถึงแมจะมีไขสูง แตจะพบไดมากเมื่อโคใกลตายหรือตายแลว 
นอกจากนี้ยังพบเชื้อในอวัยวะอื่นๆ ได เชน ไต หัวใจ และสมอง เชื้อนี้มีเห็บชื่อ บูโอฟลัส ไมโครพลัส (Boophilus 
microplus) ซึ่งเปนเห็บโคชนิดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเปนตัวนำโรค โดยเห็บที่มีเชื้อไปดูดเลือดแลวปลอย
เชื้อเขาสูตัวโค ทำใหตัวนั้นปวยและตายในที่สุด 

อาการ เมื่อโคไดรับเชื้อบาบีเซียเขาไปจะมีไขสูงกวา 41 องศาเซลเซียส ไมกินอาหาร กระเพาะหมักไม
ทำงาน หายใจหอบเร็ว หัวใจเตนแรง ในรายที่เปนเฉียบพลันโคมักจะตายภายใน 2-3 วันหลังแสดงอาการ ถาโคไม
ตายเม็ดเลือดแดงจะถูกทำลายมากถึง 75 เปอรเซ็นต ทำใหเกิดโลหิตจาง สังเกตไดจากเยื่อเมือกที่ปากและตาซีด 
หายใจหอบ น้ำปสสาวะมีสีเขมมากขึ้นจนบางครั้งเกือบดำและมีดีซาน ในโคที่กำลังรีดนมน้ำนมจะลดนอยลงจน
เห็นไดชัด ในสัตวที่ทองอาจแทงได อัตราการตายจะสูงในอากาศรอน และมีอัตราการตายต่ำในสภาพอากาศเย็น 
สำหรับโคที่ติดเชื้อ บาบีเซีย โบวิส อัตราการคายจะสูงกวา บาบีเซีย บัยเจมมินา และสัตวอาจแสดงอาการของ
ระบบประสาทสวนกลางใหเห็นไดดวย เชน เดินโซเซ ชัก คอแหงนบิด หรือบาคลั่ง ไลชนคนหรือโคที่อยูใกล 

การรักษา เพื่อใหการรักษาไดผลดี จะตองเจาะเลือดมาตรวจหาเชื้ออยางรวดเร็ว และตองใหยาที ่มี
ประสิทธิภาพสูงในทันที ยาที่ดีเมื่อใหแลวสัตวจะแสดงอาการดีขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมง หลังจากไดรับยาและเชื้อจะ
หายไปจากกระแสโลหิตภายใน 24 ชั่วโมง ยาที่ใหผลดีในการรักษาโรคบาบีซีโอซิส ไดแก 

1. เบราบิล (Diminazine aceturate หรือ Berenil®) ขนาดที่ให 3.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ฉีด
เขากลามเนื้อ 

2. อิมิโซล (Imidocarb dipropionate หรือ Imizoll®) ขนาดของยาที่ใช 1.2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 
กิโลกรัม (ขนาด 1 ซีซี./น้ำหนักสัตว 100 กิโลกรัม ฉีดเขาใตผิวหนัง การใหยานี้ตองระมัดระวัง ถาใชเกินขนาด 
สัตวจะมีอาการกลามเนื้อสั่น น้ำลายไหล ทองอืด โคที่ใชยานี้ไมควรสงเขาโรงงานฆาสัตวภายใน 28 วัน) 
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3. อะคาปริน (Auinuronium sulyate หรือ Acaprinl®) ขนาดยาที ่ใช 1 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัวสัตว  
1 กิโลกรัม ฉีดเขาใตผิวหนังเทานั้น ยานี้อาจทำใหเกิดอาการแพได โคจะแสดงอาการ น้ำลายไหล เหงื่อออก 
ทองเสีย ออนเพลีย  

ขณะใหการรักษา ควรใหยาบำรุงดวย เพราะสัตวปวยมักจะมีอาการโลหิตจาง ออนเพลียและบางครั้งมี
อาการทางประสาทรวมดวย จึงควรระมัดระวังอยาใหสัตวตื่นเตนตกในหรือออกแรงมาก การบังคับโคที่เปนโรค
รุนแรงอาจทำใหตายได ถาเปนไปไดควรใหโคอยูเดี่ยวๆ ในที่เย็นสบายมีน้ำและอาหารพรอม 

การควบคุมและปองกัน สามารถทำไดดวยการควบคุมเห็บ โดยใชยากำจัดเห็บพนบนตัวสัตวและบริเวณ
คอก เชน อะซุนโทล® เซฟวิน® เบอรโคทอกซ® ไอโวเม็ค® หรือใชยาบางชนิด เชน อิมิโซล (Imizol®) ในขนาด  
2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม จะมีผลปองกันโรคไดนาน 3-12 สัปดาห 

3. โรคไทเลริโอซิส (Theileriosis) สาเหตุเกิดจากเชื้อโปรโตซัวชื่อ ไทเลเรีย (Theileria spp.) สำหรับ
เชื้อที่พบในประเทศไทยยังไมรูแนชัดวาเปนชนิดใด แตที่พบในเม็ดเลือดแดงของโค มีขนาดเล็กมาก และมีหลาย
รูปรางแตกตางกันไป เชน กลม รูปไข รูปคอมมา หรือรูปเรียวยาว การติดตอเชื่อวามีเห็บบางชนิดเปนพาหะนำโรค 
แตยังไมพบวาเห็บชนิดใดในประเทศไทยที่สามารถเปนตัวนำโรคนี้ได  

อาการโดยทั่วไปโคที่มีเชื้อ ไทเลเรีย อยูในตัว มักไมแสดงอาการปวยเดนชัด ในโคที่เปนโรคชนิดเฉียบพลัน
สวนมากจะมีอาการโลหิตจาง ออนเพลีย น้ำนมลด สำหรับในโคนมพันธุแท อาการที่พบคือ โลหิตจางอยางรุนแรง 
เบื่ออาหาร ไขสูง และน้ำหนักลด การรักษานั้นยังไมมียาที่จะใชรักษาไดผลดี แตอาจใชยากลุมเตตทราไซคลิน 
(Tetracycline) รักษาเชนเดียวกับการรักษาโรคอะนาพลาสโมซิส 

4. โรคทริพพาโนโซโมซิส (Trypanosomosis) สาเหตุและการติดตอเกิดจากเชื ้อโปรโตซัว คือ  
ทริพพาโนโซมา อีแวนซาย (Trypanosoma evansi) เชื้อนี้จะพบอยูนอกเม็ดเลือดแดง โดยติดจากแมลงที่มีเชื้อนี้
ไปเกาะและดูดเลือดโคและปลอยเชื้อเขาสูกระแสโลหิต 

โดยธรรมชาติโคนมไมคอยแสดงอาการใหเห็นเดนชัดนอกจากซีดและผอม แตในรายที่เปนรุนแรงจะมีไข 
ตาอักเสบหรือขุน ขาแข็ง หลังแข็ง คอบิด โลหิตจาง อาจตายอยางเฉียบพลันได ในโคทองจะแทงลูกในชวงตั้งแต  
4 เดือนขึ้นไป หรืออาจคลอดกอนกำหนด น้ำหนักลูกแรกคลอดต่ำ รกคางในโครีดนมน้ำนมลด สวนในโคทองวาง
จะไมแสดงอาการเปนสัดและอาจมีอาการทางประสาท เชน เดิน ตื่นตระหนก กระโดด ดุราย ซึม เปนอัมพาต 

การรักษาสามารถใช เบรานิล (Berenil®) ใชขนาด 3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม ฉีดเขา
กลามเนื้อสวนการควบคุมและปองกันสามารถทำไดโดยการกำจัดแมลงนำโรคโดยการใชยาฆาแมลง แตมีขอเสียคือ
ยาราคาแพงและตองทำในพื้นที่กวาง หรือฉีดยาซาโมริน (Samorin®) ใหโคเพื่อปองกันกอนถึงฤดูฝนและเมื่อหมด
ฤดูฝน ในขนาด 0.5-1.0 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม สามารถปองกันโรคไดนาน 3-4 เดือน 

วัคซีนสำหรับควบคุมและปองกันโรค 

การทำวัคซีนปองกันโรคเปนโปรแกรมการควบคุมและปองกันโรคที่สำคัญ โดยในสัตวที่สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง วัคซีนจะกระตุนระบบภูมิคุมกันใหมีการสรางแอนติบอดี้ เพ่ือการปกปองรางกายจากโรคตางๆ โดยเฉพาะ
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โรคระบาดในสัตวเคี้ยวเอ้ืองโดยโปรมแกรมวัคซีนที่ทางกรมปศุสัตวกำหนดและรณรงคใหทำเปนประจำเพ่ือปองกัน
การแพรระบาด ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 2 โปรแกรมการฉีดวัคซีน 

อายุ 
วัคซีนที่ใหเพื่อปองกันโรค 

โรคปากและเทาเปอย เฮโมรายิกเซพติซีเมีย แอนแทรกซ แบล็กเลค 
4 เดือน / / / / 
5 เดือน /    

ทุก 4 เดือน /    
ทุก 6 เดือน    / 

ทุกป  / /  
วิธีให ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขากลามเนื้อลึก ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาใตผิวหนัง 

  หลังการทำวัคซีนควรใหโคอยูในที่รมและอากาศถายเทไดดปีระมาณ 1  ชั่วโมง เพ่ือสังเกตอาการแพวัคซีน 
เชน มีการบวมบริเวณที่ฉีดอยางรวดเร็ว ผิวหนังรอบที่ฉีดบวมขยายใหญ มีผื่นทั่วตัว ยืนนิ่ง ตัวสั่น น้ำลายไหล 
หายใจลำบาก หรืออาจรุนแรงถึงขั ้นเสียชีวิตอยางรวดเร็ว เปนตน ถาพบอาการแพวัคซีน ควรใชยาแกแพ 
(chlorphenniramine) เพ่ือบรรเทาอาการแพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการโคทดแทน     17 | P a g e  



การจัดการโคนมในระยะเปลี่ยนผาน 

นายวัชรพงษ ฟากระจาง 

 ระยะเปลี่ยนผาน (Transition period) ในโคนมคือ ชวงที่มีความสำคัญตอสุขภาพและผลผลิตของโคนม 
โดย Grummer (1995) กำหนดใหระยะเปลี่ยนผานอยูระหวาง 3 สัปดาหกอนคลอดลูกถึง 3 สัปดาหหลังคลอดลูก 
แตนักวิชาการหลายทานไดกำหนดใหระยะเปลี่ยนผานเริ่มตั้งแตชวงดรายจนถึงระยะแรกของการรีดนม มีระยะ 
เวลาประมาณ 90 วัน (ตารางที่ 3) โดยชวงที่โคตองการการดูแลอยางใกลชิดอยูในชวง 21 วัน กอนคลอด ถึง 21 
วันหลังรีดนม (-21 ถึง 21 DIM) ระยะนี้เปนชวงที่โคมีความเครียดสูงจากหลายปจจัยเชน การตั้งทองในระยะทาย 
การคลอดลูก การรีดนม ปริมาณการกินอาหารไดลดลง แตผลผลิตคอยๆเพ่ิมสูงขึ้นหลังจากคลอดลูก ระยะเปลี่ยน
ผานจึงเปนระยะที่มีความสำคัญตอผลผลิตในรอบการใหนมถัดไป รวมถึงความสมบูรณของระบบสืบพันธุของแมโค
ในทองถัดไป 

ตารางที่ 3 แสดงชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน 90 วันในโคนม 

---------------------------------------------ระยะเปลี่ยนผาน 90 วัน--------------------------------------------- 
ระยะแหงนม ระยะเฝาระวัง คลอดลูก ระยะแรกของการรีดนม 
-60 -21 0 30 

โคแหงนม 

ชวงระยะเวลา 60 วันกอนคลอดถือเปนชวงเริ ่มตนระยะเปลี ่ยนผาน(transition period) ของโคนม 
หลังจากแหงนมแมโคในระยะแรกควรงดการใหอาหารขนเพื่อใหการแหงนมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การลดการ
ใหอาหารขนในชวงแหงนมยังพิสูจนแลววาสามารถลดโอกาสการเกิดมดลูกอักเสบ (Huzzey et al., 2007) ไดใน
ทองถัดไป หลังสอดยาดรายควรมีการถายพยาธิดวยการฉีดยา Ivermectin และปอนยาถายพยาธิ Albendazole 
เนื ่องจากเปนชวงพักการรีดนม ควรจัดการใหแมโคมีคะแนนความสมบูรณของรางกาย (Body Condition 
Scoring) ระหวาง 3.5 - 4 (ไมควรเกินกวา 4) ซึ่งแมโคจะไมผอมหรืออวนเกินไป  

แมโคที่ผอม (BSC<3) จะมีพลังงานสะสมนอยหลังคลอดลูก จะทำใหผลผลิตในวงรอบการรีดนมต่ำ และมี
ปญหาการผสมติดยาก เนื่องจากแมโคจำเปนตองใชพลังงานที่สะสมจากชวงแหงนมมาใชในการสรางน้ำนมและ
นำไปใชในการพัฒนาระบบสืบพันธุ 

แมโคที่อวน (BCS>4) อาจพบปญหาการคลอดยากเนื่องจากชวงทายของการตั้งทองสารอาหารจะนำไปใช
กับการเจริญเติบโตของลูกโค รวมกับในโคอวนมักพบปญหาเชิงกรานขยายตัวไดนอย (BERRY และคณะ., 2007) 
นอกจากนี้ในโคอวนหลังจากคลอดจะมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาคีโตซิส (Leblanc, 2010) และปญหา fat 
cow syndrome รวมดวย (Morrow, 1976) 

เมื่อโคทองแก 7-8 เดือน ควรแยกมาเลี้ยงในโรงเรือนเตรียมคลอดและดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ เพ่ือสะดวก
ในการจัดการ ดังนี้  
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1. การดูแลแมโคขณะคลอดบางตัวอาจคลอดยาก หรือลูกโคคลอดผิดทาจำเปนตองมีการชวยเหลือ 

2. แมโคไดคลอดในสถานที่สะอาด ลดอาการเครียดของแมโคจากการถูกรบกวน 

3. สะดวกตอการจัดการดานอาหารแมโคใกลคลอด เพ่ือใหมีความสมบูรณพรอมที่จะเปนแมโครีดนม  

4. สะดวกตอการดูแลแมโคหลังคลอดและลูกโคแรกคลอด เชน การจุมสะดือ การรีดน้ำนมเหลืองให ลูกโค
ไดกินโดยเร็ว 

ระยะกอนคลอด 1 เดือน ไมควรใหอาหารขนที่มีแคลเซียมสูง เพ่ือเปนการกระตุนการทำงานของฮอรโมน
พาราไทรอยดในการดึงแคลเซียมจากกระดูกออกสูกระแสเลือด ถามีการใหอาหารขนที่มีแคลเซียมสูงในชวงแหงนม
ระดับแคลเซียมในกระแสเลือดจะอยูในระดับที่สูง ฮอรโมนพาราไทรอยดจะไมถูกกระตุนใหทำงาน เมื่อโคคลอดลูก
และรีดนมรางกายโคตองการใชแคลเซียมในระดับที่สูง(ในชวงระยะแรกของการรีดนมซึ่งโคตองการแคลซียม
ประมาณ 50 กรัม/วัน แตชวงแหงนมโคตองการแคลเซียมเพียง 30 กรัม/วัน โดย 15 กรัมขับออกทางปสสาวะและ
อุจจาระ อีก 15 กรัมใชในกรเติบโตของลูกโคในทอง) แตการทำงานของฮอรโมนพาราไทรอยดไมถูกกระตุนใหดึง
แคลเซียมจากกระดูกออกสู กระแสเลือด ดังนั ้นจึงเกิดภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดต่ำ หรือ Milk fever  
(Degaris et al.,2009) 

ตารางที่ 4 ตัวอยางการใหอาหารแมโคแหงนม 

จำนวนวันกอนคลอด อาหารขน การจัดการ 
30 - 15 วัน 16% โปรตีน 

วันละ 3-4 กิโลกรัม 
- เสริมดีเกลือ(แมกนีเซียมซัลเฟต) 
วันละ 200 กรัม 
-ฉีดวิตามิน เอ อี ดี และซีลีเนียม 
 

15 วัน - คลอด 18-21% โปรตีน 
วันละ 5 กิโลกรัม 

- เสริมดีเกลือวันละ 200 กรัม 
-เสริมพรีมกิซ และลดอาหารท่ีมี
แคลเซียมสูง 

กอนคลอด 1 เดือน ทำการถายพยาธิซ้ำอีก 1 ครั้ง ฉีดวิตามิน เอ ดี อีและ ซีลีเนียม เพื่อปองกันภาวะ 
รกคาง และบำรุงสุขภาพของโคและลูกโค กรณีแมโคใกลคลอดมีลักษณะบวมน้ำมาก (Edema) ควรลดหรืองด
อาหารและแรธาตุที่มีเกลือ (NaCl) เปนสวนประกอบเพราะแมโคที่มีอาการบวมน้ำมาก เมื่อคลอดลูกจะมีการสราง
น้ำนมนอยกวาปกติ โดยขบวนการสรางน้ำนม ของเซลลกระเปาะนม (Aveoli) จะลดลง เนื่องจากแรงดนัของเหลว
จากการบวมน้ำ 

ระยะตนของการรีดนม 

หลังจากแมโคคลอดลูก แมโคจะเขาสูระยะตนของการรีดนมโดยที่ปริมาณน้ำนมจะคอยๆเพิ่มขึ้นสูระดับ
สูงสุด (peak milk) ของวงรอบการรีดนมที่ระยะเวลาประมาณ 60 วัน (DIM = 60) หลังจากนั้นปริมาณน้ำนมจะ
เริ่มลดลง (ยิ่งระดับสูงสุดของปริมาณน้ำนมสูงมากเทาไหรปริมาณน้ำนมตลอดชวงการรีดนมก็ยิ่งสูงมากขึ้น)  
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ชวงระยะตนของการรีดนมเปนชวงที่มีความสำคัญเนื่องจากเปนชวงที่แมโคสูญเสียน้ำหนักตัวอยางรวดเร็ว 
เปนชวงที่ปริมาณน้ำนมเพ่ิมสูงข้ึน แตการกินไดของโคอยูในระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการ โดยที่จะคอยๆเพิ่ม
สูงขึ้นสูงสุดหลังจากจุดสูงสุดของปริมาณน้ำนม ดังนั้นชวงตนของการรีดนมจึงเกิดภาวะพลังงานติดลบ(negative 
energy balance) โคจึงตองนำพลังงานที่สะสมไวในชวงทายของการรีดนม และระยะแหงนมมาใชในชวงนี้ โดยจะ
พบวาโคจะสูญเสียคะแนนรางกาย(Body condition score)ในชวงระยะตนของการรีดนม(โคผอมลง) ประกอบกับ
ชวงตนของการรีดนมมีการยายโคเขาฝูงรีดทำใหเกิดความเครียดมากขึ้น ประกอบกับภาวะพลังงานติดลบ ดังนั้น
ระยะแรกของการรีดนม(โดยเฉพาะสัปดาหแรกหลังจากคลอดลูก) จึงมักพบปญหา metabolic disease เชน ไข
น้ำนม และ คโีตซิส เปนตน (Collard et al., 2000) 

กราฟท่ี 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว การกินได และปริมาณน้ำนมในชวงตางๆ ของการรีดนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Braun et al. 1986 

เนื่องจากระยะแรกของการรีดนมการกินไดของโคอยูในระดับที่ดับกวาความตองการของโค (เกิดภาวะ
พลังงานติดลบ) แตแมโคตองการใชพลังงานและสารอาหารไปใชในการสรางน้ำนมและซอมแซมรางกายหลังจาก
คลอดลูก ดังนั้นระยะนี้ตองมีการจัดการอาหารที่ดีทั้งการใหอาหารหยาบคุณภาพดีมีความนากินสูงเชน หญาแหง 
และขาวโพดหมักเปนตน สวนอาหารขนตองใชอาหารขนคุณภาพดีโปรตีนสูง (21% โปรตีน) อาจเพิ่มจำนวนมื้อ
อาหารเชนกลุมโครีดปกติใหอาหารวันละ 2 ครั้งอาจตองเพิ่มเปน 3-4 ครั้ง/วัน ในกลุมโครีดนมระยะแรกและกลุม
โครีดที่ใหผลผลิตสูงเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกินไดของโค (ลดการเกิดภาวะพลังงานติดลบ) 

ระบบการติดตามโคเพื่อการจัดการในชวงระยะเปลี่ยนผาน 

ในปจจุบันการเลี้ยงโคนมมีแนวโนมที่จะเปนฟารมขนาดใหญขึ้น(มีแมโคมากขึ้น) แตจำนวนฟารมลดลง 
ดังนั้นการใชเทคโนโลยีในการจัดการฟารมโคนมจึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมเพียงแตระบบการรีดนมที่มีการ
พัฒนาระบบการรีดโดยใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเขามาจัดการเพื่อลดแรงงานคน และเพิ่มความสะดวกสบายใน
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การรีดนม แตในอุตสาหกรรมการรีดนมยังมีการพัฒนาเครื่องมือ (sensor) ที่ใชในการติดตามพฤติกรรมของโคใน
แตละวันเพื่อนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหกิจกรรมตางๆของโคเชน การนอนหลับ ความถี่ในการลุกขึ้นมากินอาหาร 
และการนับกาวเดินเพื่อนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหการเปนสัด ซึ่งเครื่องมือดังกลาวมีประโยชนอยางมากในการจับ
สัด การระบุสัตวปวยไดอยางรวดเร็ว(เนื่องจากสัตวปวยจะกินอาหารลดลง การลุกเดินนอยลง) เมื่อรูเร็วการปองกัน
หรือรักษาก็ทำไดอยางรวดเร็ว ในปจจุบันมีผูสนใจศึกษาการใชเครื่องมือเซ็นเซอรดังกลาวในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดความผิดปกติของโคในชวงระยะเปลี่ยนผานเพิ่มมากขึ้น (Weary et al., 2009; 
Rutten et al., 2017)  

คาเฉลี่ยของการกินอาหาร การเคี้ยงเอื้องและพฤติกรรมตางๆของโคมีความแตกตางกันระหวางโคที่ปวย
และโคที่มีสุขภาพดี โดยความผิดปกติของระยะเปลี่ยนผานในระยะแรกที่มักพบในโคไดแก มดลูกอักเสบและคีโต
ซิสแบบไมแสดงอาการ ซึ ่งสังเกตุจากอาการและพฤติกรรมภายนอกไดยาก ดังนั้นการใชเครื่องมือตรวจจับ 
(sensor) พฤติกรรมโคจึงเขามาชวยในการตรวจพบปญหาไดอยางรวดเร ็ว ตรวจวัดไดตลอดเวลา และมี
ประสิทธิภาพสูงกวาการสังเกตุโดยมนุษยที่ไมสามารถเฝาดูพฤติกรรมของโคไดตลอดเวลา  

การคำนวณความสัมพันธของการเกิดความผิดปกติในชวงระยะเปลี่ยนผานใช คะแนนการขาดดุลทั้งหมด 
(Total Deficit Score : TDS) ในการวิเคราะห โดยการใชขอมูลที่ตรวจวัดไดจากเซ็นเซอรในชวงกอนคลอด และ
หลังคลอดมาใชในการคำนวน (Van Dixhoorn et al.,2018) 

โรคและความผิดปกติที่สามารถพบไดในระยะเปลี่ยนผาน 
1. โรคแอซิโดซิส (Acidosis) เกิดในแมโคที่ไดรับอาหารขนในปริมาณสูง แตไดรับอาหารหยาบ (อาหาร

เยื่อใย) นอย การขาดอาหารหยาบมีผลทำใหขาดสิ่งที่จะไปกระตุนการหลั่งน้ำลายซึ่งมีสารประกอบพวกไบคารโบ
เนตมีหนาที่ปรับความเปนกรด-ดาง(Buffer) ในกระเพาะหมักใหมีความเหมาะสมตอการทำงานของจุลินทรียตาง
(โปรโตซัวและแบคทีเรีย) ทำใหกระเพาะอยูในสภาพเปนกรด เปนผลทำใหกระเพาะหมักทำงานลดลงหรือไม
ทำงานเกิดภาวะอาหารไมยอยและเปนโรคนี้ตามมาได 

อาการ ถาเปนอยางเฉียบพลันโคจะแสดงอาการขาดน้ำ (Severe dehydration) ซึม เบื่ออาหาร ขาหลัง
ออน อุณหภูมิรางกายอาจต่ำกวาปกติ (37-38oC) หัวใจเตนเร็ว โคจะหายใจหอบ น้ำนมลด ที่สำคัญโคจะถาย
อุจจาระเหลวมีลักษณะคลายซุบขนๆ ถาเปนอยางเรื้อรังจะพบพื้นกีบอักเสบเพิ่มขึ้นมาอีก (Chronic laminitis) 
นอกจากนี้ยังทำใหปริมาณไขมันในน้ำนมลดลง(%ไขมัน<3%) 

การรักษา 

1. ควรแกไขภาวะการขาดน้ำกอน ดวยการใหสารน้ำเขาเสนในปริมาณสูง 

2. ใหยาแกแพ (Antihistamine) เพ่ือชวยพิษของแบคทเีรียบางตัว 

3. ควรใหผงฟู (โซเดียมไบคารโบเนต) กรอกใหกินในขนาด 100-300 กรัม/ตัว/วัน ทุกๆ 6-12 ชั่วโมง เพื่อ
ลดความเปนกรดในกระเพาะ 

4. ใหวิตามิน B1 หรือ B รวม เพ่ือทดแทนปริมาณวิตามิน B1 ที่ผลิตโดยจุลินทรียในกระเพาะหมัก 
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5. เพ่ิมสัดสวนอาหารหยาบคุณภาพดีในสูตรอาหาร 

การปองกัน สามารถปรัดสัดสวนอาหารขนและอาหารหยาบใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสม รวมถึง
สามารถเพ่ิมมื้ออาหารหยาบหรือเตรียมอาหารหยาบใหโคกินไดตลอดทั้งวัน 

2. ทองอืด (Bloat) เปนความผิดปกติของระบบยอยอาหารในกระเพาะสวนหนา (Rumen) โดยแกสที่
เกิดจากขบวนการยอยถูกขับออกชาหรือไมถูกขับออก ปริมาณแกสสะสมอยูในกระเพาะเปนจำนวนมาก ทำให
กระเพาะหมักขยายใหญ 

สาเหตุ 

1. โคกินอาหารขนในปริมาณมากแตไดรับอาหารหยาบนอย ทำใหกระเพาะเกิดความเปนกรด (Ruminal 
Acidosis) อาหารไมถูกยอยจึงเกิดแกสสะสมเปนจำนวนมากในกระเพาะหมัก 

2. มีวัตถุแปลกปลอมที่แข็งหรืออาหารบางชนิด เชน ผลมะมวง หมากกระโดน อุดตันบริเวณหลอดอาหาร 
(Esophagus) ทำใหแกสท่ีเกิดจากการหมักในกระเพาะไมสามารถเรอออกทางปากตามปกติได 

3. โคไดรับสารเคมีบางอยางในปริมาณมากเกินไป ตัวอยางเชน ถาแมโคไดรับปุยยูเรียที่ใชในขบวนการ
หมักฟางในปริมาณมากเกินไป จะทำใหกระเพาะไมทำงานเนื่องจากเกิดภาวะความเปนดางในกระเพาะ (Ruminal 
Alkalosis) 

4. โคกินพืชหรืออาหารสัตวที่มีไนเตรทหรือไซยาไนดเขาไปในปริมาณมาก ทำใหโคตายเนื่องจากภาวะ
เลือดไมนำออกซิเจน (Tissue Anoxia) โดยโคจะแสดงอาการทองอืดและตายอยางรวดเร็ว ตัวอยางพืชที่มีสาร
ไซยาไนด ไดแก ใบมันสำปะหลัง สวนสารไนเตรทมใีนตนไมยราพไรหนาม 

5. โคกินสิ่งแปลกปลอม เชน เศษลวด ตะปู หรือลวด โลหะที่แหลมคมเหลานี้จะไปทิ่มแทงผนังกระเพาะ 
อาจจะถูกเสนประสาทบางสวนที่ไปบังคับการทำงานของกระเพาะ (Ventral Vagus Nerve) ทำใหกระเพาะไม
ทำงานและเกิดสภาพทองอืดตามาได โดยมากกรณนีี้มักเปนการปวยแบบเรื้อรัง 

6. โคกินหญาออนที่ยอยงายและมีน้ำสะสมเขาไปมากเกินไป ทำใหเกิดแกสสะสมในกระเพาะเปนปริมาณ
มากอยางฉับพลัน กรณีเชนนี้มักพบมากในชวงตนฤดูที่มีหญาออนเกิดขึ้นมากหลังฝนตกใหมๆ 

อาการ โคแสดงอาการกระวนกระวาย มักหันหนาไปทางสวาบ น้ำลายไหลยืด หายใจหอบ หัวใจเตนเร็ว
ดวยความปวด บริเวณสวาบดานซาย (Left flank) จะโปงขยายใหญ ตอมาโคจะหายใจขัดเนื่องจากกระเพาะสวน
ที่ขยายไปกดทับกระบังลมทำใหโคหายใจไมสะดวก และตายเนื่องจากระบบการหายใจลมเหลว 

การรักษา สามารถทำการแกไขตามสาเหตุแตสิ่งแรกที่ควรทำคอื รีบเจาะใหแกสที่เกิดขึ้นในกระเพาะออก
โดยตำแหนงที่เจาะคือบริเวณสวาบดานซาย กอนเจาะใหรีดผิวหนังบริเวณนี้ใหตึงแลวแทงทอเจาะ (Trocar 
canula) ใหทะลุกลามเนื้อเขาชองทองและผนังกระเพาะ แกสจะออกมาทางทอนี้ ในกรณีที่โคกินหญาออนมาก
เกินไป แกไขโดยการกรอกน้ำมันพืช 2-4 ลิตร เขากระเพาะจะชวยลดปริมาณแกสที่เกิดขึ้นได 
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ถาโคกินอาหารขนมากเกินไปเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะมาก ควรกรอกสารพวกผงฟู (โซเดียม 
ไบคารโบเนต) ใหโคกินในขนาด 1 กรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม รวมกับการใหสารละลายน้ำเกลือ (Normal saline) 
เขาเสนเพื่อแกภาวะการขาดน้ำ (Dehydration) 

กรณีท ี ่ โคไดร ับสารพิษไซยาไนด ควรฉ ีดสารละลายแกพิษพวกโซเดียม ไทโอซัลเฟต (Sodium 
Thiosulfate) 20% รวมกับโซเดียมไนไตรท (Sodium nitrite) 20% ในอัตราสวน 3:1 เขาเสนในขนาด 4 ซี.ซี./
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม แตถาเปนสารพิษในกลุมไนเตรท ควรใหสารละลาย 2-4% เม็ททีลีนบลู (Methylene blue) 
ฉีดเขาเสนในขนาด 4-5 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 

ถาเปนแมโคทองอืดจากพิษของยูเรีย ควรกรอกน้ำสมสายชูหรือน้ำเย็นปริมาณมากๆ จะชวยชะลอการเกิด
แกสได แตถาเกิดการอุดตันบริเวณหลอดอาหารควรใชทอเหล็กสปริงสอดเขาทางปากเพื่อดันใหสวนที่อุดตันหลุด
ผานหลอดอาหารลงไปได กอนทำการแกไขควรฉีดยาคลายกลามเนื้อพวกกรอมพัน (Rompun) หรือ อโทรปน 
ซัลเฟต (Atropine sulfate) 

การปองกัน 

1. ในชวงตนฤดูฝนไมควรใหแมโคกินหญาออนในปริมาณที่มากเกินไป ควรใหกินฟางสักระยะหนึ่งกอนท่ี
จะปลอยแมโคลงแทะเล็มหญาในแปลง หรือกรณีตัดหญาสดมาใหแมโคกิน ควรผึ่งแดดไวกอน 1 วัน กอนนำมาให
แมโคกิน 

2. ในชวงหนาแลงถาตองการใหอาหารขนแกแมโคปริมาณมาก ควรผสมโซเดี่ยมไบคารโบเนต (ผงฟู) ใน
อาหารแมโคดวย และแบงจำนวนครั้งที่ใหอาหารเพ่ิมข้ึน 

3. ตองระวังระดับยูเรียในสูตรอาหาร ไมควรใหมากไปและมีอาหารพลังงาน (Carbohydrate) ที่ยอย
สลายงาย เชน รำ หรือ มันเสนในปริมาณที่พอเพียงควบคูไปดวยจะชวยลดพิษของยูเรียไดมาก 

4. ควรปอนแมเหล็กใหแมโคกินเพ่ือดักจับเศษโลหะที่แมโคกินเขาไปโดยบังเอิญ 

3. ไขน้ำนม (Milk fever) โรคนี้มักจะพบในแมโคที่คลอดลูกตัวที่ 3 (มีลูกมาแลว 3 ตัวขึ้นไป) โดยพบ
อาการปวยในระยะ 24-27 ชั่วโมงหลังคลอด 

สาเหตุ เกิดจากระดับแคลเซียมในเลือดในระยะหลังคลอดลดลง เนื่องจากฮอรโมนที่ทำหนาที่ดึงแคลเซียม
จากกระดูกอยูในภาวะเฉื่อย มักพบในโคนมที่อวนและใหนมสูง รางกายแมโคไมสามารถที่จะดึงแคลเซียมที่สะสมไว
ในรางกายมาผลิตน้ำนมไดพอเพียง ทำใหเกิดการขาดแคลเซียมอยางฉับพลันในกระแสเลือด 

อาการ แมโคมกัจะนอนคอพับหันหนาไปทางสวาบ ขาหลังออน ปลายหูและปลายขาจะเย็น มายตาขยาย 
หายใจหอบ จมูกแหง แมโคไมกินอาหาร ระบบยอยอาหารไมทำงาน ถาไมไดทำการรักษาโดยเร็วแมโคจะตาย
เนื่องจากอาการทองอืด หรือจากระบบการหายใจลมเหลว 

การรักษา กรณีสงสัยวาแมโคปวยดวยโรคนี้ควรใหแคลเซียมโบโรกลูโคเนต 25% เขาเสนเลือดดำใหญที่
คอ (Jugular vein) อยางชาๆ ประมาณ 250 ซี.ซี. และอีกประมาณ 200 ซี.ซี. ฉีดเขาใตหนังหลายๆ จุด จุดละ
ประมาณ 50 ซี.ซี. และควรใหสารละลายฟอสฟอรัส เชน คาโตซาล โทโนฟอสฟาน หรือฟอสโฟโทนิคฉีดเขากลาม
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ตามไปดวย นอกจากนี้ควรฉีดวิตามิน AD3E เพื่อชวยในการดูดซึมแคลเซียม ซ้ำอีกประมาณ 6 ชั่วโมงตอมา 
โดยทั่วไปแมโคจะลุกไดเองภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากใหยาครั้งแรก 

การปองกัน 

1. ในระยะ 2-3 สัปดาหกอนคลอด ควรลดระดับแคลเซียมในอาหาร เพื่อกระตุนใหฮอรโมนที่มีหนาที่ดึง
แคลเซียมจากกระดูกมาใชอยูในสภาพเตรียมพรอมที่จะนำแคลเซียมมาใชไดทันทีในระยะหลังคลอด 

2. ไมควรใหแมโคอวนเกินไปในระยะพักรีดนมเพราะจะทำใหแมโคกินอาหารไดนอยและยังไปลดการดูด
ซึมแคลเซียมที่ลำไสในระยะหลังคลอด ทำใหเกิดการขาดแคลเซยีมในกระแสโลหิตอยางกะทันหันได 

3. ควรตรวจดูระดับอัตราสวนแคลเซียมตอฟอสฟอรัสในอาหารใหอยูในระดับสมดุล (1:1-2:1) ไมควรให
เกิน 3:1 

4. โรคคีโตซิส (Ketosis) เปนโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารพลังงานในระยะหลังคลอด มกัพบในระยะ
ไมเกิน 60 วัน หลังคลอด (โดยมากจะพบในระยะ 10-30 วันหลังคลอด) รางกายจะดึงไขมันที ่สะสมไวมา
เปลี่ยนเปนพลังงาน สารพิษที่เกิดจากขบวนการดังกลาวคือ คีโตน (Ketone) จะเขาสูกระแสเลือดทำใหสัตวแสดง
อาการปวยมักพบในแมโคที่ใหน้ำนมมากหรือในแมโคอวน 

อาการ โคปวยจะแสดงอาการได 2 ลักษณะ คอื 

1. แบบมีอาการทางประสาท (Nervous form) สัตวปวยจะแสดงอาการซึมหรือดุราย เคี้ยวฟนโดยไมมี
อาหารในปากคลายกับอาการสัตวปวยดวยโรคพิษสุนัขบา พิษของสารตะก่ัวหรือบาดทะยัก 

2. แบบที่มีอาการทางระบบยอยอาหาร (Digestive form) โคจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร ทองอืด 
น้ำหนักลดลงอยางรวดเร็ว ปริมาณน้ำนมท่ีรีดไดลดลง 

โดยทั่วไปโคจะแสดงอาการปวยแบบมีอาการ (Clinical ketosis) เพียง 1-2% เทานั้น สวนใหญที่พบเปน
ชนิดไมแสดงอาการ (Subclinical ketosis) ซึ่งเราตรวจหา "สารคีโตน" ไดจากน้ำปสสาวะหรอืน้ำนม โดยนำมา
ทดสอบกับแผนตรวจน้ำปสสาวะ (Uristick or Combur 9 test) ถาน้ำปสสาวะมีสารคีโตน ชองที่ตรวจสารคีโตน
จะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงินหรือมวงแดง โรคนี้นอกจากจะทำใหโคปวยแลวยังสงผลตอเนื่องทำใหระยะการเปนสัดครั้ง
แรกหลังคลอดยาวกวาปกติ (มากกวา 60 วัน) บางครั้งอาจจะทำใหเกิดปญหาทางระบบสืบพันธุตางๆ ตามมา เชน 
ไมเปนสัด มีถุงน้ำที่รังไข มดลูกอักเสบ 

การรักษา ควรฉีดสารละลายกลูโคสเขาเสนเลือดรวมกับยากลุมพวกเด็กซามีทาโซน (Dexamethasone) 
และยากระตุนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เชน เฮปาเจน (Hepagen) หรือคาโตซาล (Catosal) นอกจากนี้
ควรกรอก กลีเซอรีน (Glycerine) หรือโซเดียมโปรปริโอเนต (Sodium proprionate) เพ่ือชวยเพิ่มพลังงานใหแม
โคดวย และควรใหสารอาหารพลังงานที่มีการยอยสลายงาย เชน รำหรือมันเสนใหแมโคกินเสริมอีกจะชวยใหแมโค
หายไดอยางรวดเร็วบางครั้งในโคท่ีปวยดวยโรคเรื้อรัง สัตวกินอาหารไมไดเปนระยะเวลาหลายวัน อาจจะทำใหเกิด
โรคคโีตซิสชนิดทุติยภูมิwfh (Secondary ketosis) 
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การปองกัน 

1. ไมควรใหแมโคอวนเกินไปในระยะพักรีดนม (คะแนนรางกาย 3.5 - 4) เพราะอาหารที่เกินตองการจะไป
สะสมในรางกายในรูปไขมันทำใหแมโคอวนและมีแนวโนมจะเกิดโรคนี้ไดงายในระยะหลังคลอด 

2. ควรตรวจสอบสารคีโตนในน้ำปสสาวะโคระยะหลังคลอด โดยเฉพาะในกรณีที่โคเบื่ออาหารและปริมาณ
น้ำนมลดลงกระทันหัน 

5. ภาวะคลอดยาก (Dystocia) เมื่อแมโคทองครบกำหนดคลอดแลวและภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากแมโค
แสดงอาการใกลคลอดคือน้ำนมไหล กระวนกระวาย ผุดลุกขึ้น นอนลง กลามเนื้อบริเวณชองคลอดหยอนตัว 
ปสสาวะบอย หรืออาจจะพบถุงน้ำคร่ำแตก แตไมพบสวนใดสวนหนึ่งของลูกโคออกมาทางปากชองคลอดหรือ
ออกมาเพียงบางสวนควรตามสัตวแพทยมาทำการการแกไข  

สาเหตุ 

1. ลูกโคมีขนาดใหญเกินไป 

2. โคสาวไดรับการผสมพันธุในขณะที่ยังมีน้ำหนักนอยเกินไป (ต่ำกวา 350 ก.ก. โดยเฉพาะในโคพันธุผสม
ขาว-ดำ) ทำใหในระยะคลอดขนาดอุงเชิงกรานไมสามรถขยายไดกวางพอที่จะใหลูกโคคลอดออกมาตามปกติได 

3. ลูกโคอยูในสภาพผิดทา 

4. เกิดการบิดหมุนของตัวมดลูกทำใหปากชองคลอดบิด (uterine torsion) 

5. แมโคแกหรือผอม ขาดอาหาร ทำใหไมมีแรงเบงในระยะคลอด 

การแกไข ควรตามสัตวแพทยมาทำการแกไข โดยการลวงจัดทาและดึงลูกโค หรือผาตัดนำลูกโคออกมา 

การปองกัน ไมควรผสมโคสาวที่มีน้ำหนักตัวต่ำกวา 350 กิโลกรัม และในระยะ 1-2 เดือนกอนคลอด ควร
เตรียมแมโคใหมีคะแนนรูปรางอยูประมาณ 3.0 - 4.0  

6. รกคาง (Retention of Placenta) หมายถึงการที่รกไมลอกหลุดจากผนังมดลูกภายใน 12 ชั่วโมง
ภายหลังแมโคคลอดลูกแลว (ปกติไมควรเกิน 5-6 ชั่วโมง) 

สาเหตุ 

1. เกิดหลังจากภาวะคลอดยาก 

2. แมโคคลอดกอนกำหนดหรือแทงลูกจากสาเหตุตางๆ 

3. โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุในสวนของรก (Placenta) ระหวางการตั้งทองหรือในระยะคลอด เชน  
โรคบรูเซลโลซิส มดลูกอักเสบจากการติดเชื้อทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา 

4. ความผิดปกติในตัวลูก เชน ลูกตายทั้งกลมและเปนมัมมี่ (ลูกกรอก) หรือคลอดลูกแฝด 

5. การขาดวิตามินและแรธาตุบางอยาง เชน วิตามินอี ซิลิเนี่ยม หรือแคลเซี่ยม 

6. การใชยากลุมสเตียรอยด (steroid) 
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อาการ แมโคแสดงอาการปวดและพยายามเบงใหสวนของรกที่ติดอยูกับผนังมดลูกออกมา อาการทั่วไป
ของแมโคจะไมมีความผิดปกติมาก นอกจากกินอาหารนอยลงหรือปริมาณน้ำนมที่รีดไดลดลง แตถาไมรีบแกไข
โดยเร็วภายใน 12-24 ชั่วโมง จะทำใหเกิดการอักเสบของผนังมดลูกเปนเหตุใหเกิดปญหาผสมติดยากเนื่องจากมี
การติดเชื้อภายในมดลูกอยางเรื้อรังตามมา 

การแกไข ไมควรใชมือลวงดึงเอารกที่คางออกมา เพราะอาจจะทำใหเลือดภายในมดลูกไหลไมหยุดจนทำ
ใหแมโคเสียเลือดมากและตาย หรือเกิดการอักเสบเพราะติดเชื้อตามมาภายหลังได ควรสอดยาเมด็เขามดลูกครั้งละ 
2 - 3 เม็ด วันเวนวัน จนกวารกที่คางอยูจะเกิดการสลายตัวและไหลหลุดออกมาเอง แตถามีภาวะติดเชื้อรวมดวย
สัตวจะมีไข ควรใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเขากลามหรือเขาเสนเลือดรวมดวย 

การปองกัน ในฝูงโคที่มีประวัติรกคางบอยๆ หรือในบางพื้นที่ที่มีการขาดแรธาตุบางชนิด โดยเฉพาะซิลิ
เนี่ยม (Se) ควรฉีดยาในกลุมวิตามิน ADE เขากลามเนื้อในชวง 1 เดือนกอนคลอด หรือใหแรธาตุพวกนี้ผสมใน
อาหาร หรือมีแรธาตุกอนใหสัตวไดเลียกินตลอดเวลา จะชวยปองกันการเกิดรกคางได 

7. ชองคลอด (มดลูก) ทะลัก (Vaginal prolapse) คือการที ่มดลูกโผลออกมาภายนอกรางกาย 
โดยมากจะพบในระยะหลังคลอดแมโคจะเบงดันสวนของปากมดลูก และโพรงปากมดลูก (vagina) บางสวนหรือ
ทั้งหมดออกมาทางปากชองคลอด 

สาเหตุ 

1. มักพบในแมโคที่มีอายุมากและใหลูกมาหลายตัวแลว ทำใหกลามเนื ้อบริเวณปากชองคลอดหยอน
หรือไมแข็งแรง 

2. แมโคผอมหรือขาดการออกกำลังกายในระยะกอนคลอด 

3. เกิดจากการขาดแรธาตุบางชนิด เชน แคลเซียม 

4. เกิดจากความผิดปกติภายในระบบทางเดินอาหาร ทำใหเกิดอาการปวดเบง เชน กระเพาะลำไสอักเสบ
จากการติดพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิกลุมตัวกลมในกระเพาะลำไส (Gastro-intestinal nematode) เชน พยาธิตัว
กลมขนาดเลก็สีแดง (Mecistocirrus spp.)  

5. รกคาง 

การแกไข ทำ epidural nerve blocked ดวยยาชา ( xylocaine 2%) โดยฉีดเขาบริเวณชองไขสันหลัง
สวนลาง ประมาณ 5-8 ซี.ซี. ตามขนาดแมโค ลดขนาดมดลูกที่บวมน้ำใหเล็กลงโดยใชน้ำตาลทรายทาบริเวณมดลูก
จากนั้นจากนั้นใชมือกำแนนดันสวนของมดลูกที่ไหลออกมาใหคืนกลับเขาไปในชองเชิงกราน แลวสอดยาปฏิชีวนะ
ชนิดเม็ดเขามดลูก จากนั้นจึงเย็บปากชองคลอดไวชั่วคราวดวยสายนำเกลือ แลวฉีดฮอรโมนพวก ออกซีโทซิน 
(oxytocin) เพื่อใหมดลูกมีการหดตัว โดยทั่วไปภายใน 1-2 สัปดาหจะตัดสายน้ำเกลือที่เย็บไวออกไดอยางไรก็ดี
ควรหาสาเหตุและทำการแกไขสาเหตุ เชน กรณีแมโคเปนโรคพยาธิภายในควรทำการถายพยาธิ จะชวยลดอาการ
ปวดเบงในแมโคทำใหการรักษามดลูกทะลักไดผลดียิ่งข้ึน 
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การปองกัน 

1. เสริมแรธาตุกอนหรือชนิดผงใหแมโคไดเลียกินเปนประจำ 

2. ใหยาถายพยาธิภายในแกแมโคเปนประจำ 

3. ถาแมโคมีอายุมากและเคยเปนมดลูกทะลักมากอน ควรพิจารณาคัดแมโคออกจากฝูงเพราะอาจจะเกิด
ซ้ำไดอีกเมื่อมีการคลอดลูกตัวตอไป 

8. กลุมอาการโคลมแลวลุกยาก (Downer cow syndrome) เปนกลุมอาการของโคที่แสดงอาการลุก
ยาก สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ตามสาเหตุที่เกิดคือ 

1. กลุมท่ีเกิดจากโรคติดเชื้อตางๆ 

1.1 เตานมอักเสบอยางรุนแรง (Septic mastitis) เชน กรณีติดเชื้อ E. coli 

1.2 ขออักเสบ (Septic arthritis) 

1.3 ติดเชื้อจากบาดแผลตางๆ เชน การตอน (สวนใหญจะพบการติดเชื้อ Streptococcus spp.) 

1.4 โรคไข 3 วัน (Ephemeral fever) จากการติดเชื้อไวรัส 

2. กลุมท่ีเกิดจากโรคทางเมตาโบลิก (Metabolic diseases) 

2.1 โรคขาดแคลเซียม (Hypocalcemia) หรือ Milk fever หรือ Post-par turient paressis 
(มักเกิดในระยะไมเกิน 72 ชั่วโมงหลังคลอด) 

2.2 โรคขาดฟอสฟอรัส (Hypophosphatemia) มักเกิดในระยะกอนคลอด 

2.3 โรคขาดวิตามินอี-ซลิิเนี่ยม (E-Se) ทำใหกลามเนื้อขาหลังออนไมมีแรง 

2.4 โรคโคอวน (Fatty liver หรือ Fat cow syndrome) มักเกิดในโคนมที่อวนมากในระยะพัก
รีดนม หลังคลอดแลวจะแสดงอาการดังกลาวได 

3. กลุมท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บกระทบกระแทกตางๆ 

3.1 การบาดเจ็บของกลามเนื้อ (Muscle injuried) 

3.2 การบาดเจ็บของเสนประสาท (Nerve injuried) ตัวอยางเชน การคลอดยาก (Dystocia) ทำ
ใหเสนประสาท Obturatorious ในอุงเชิงกรานถูกกดทับเปนระยะเวลานานเกิดการชา 

3.3 การฉีกขาดของเอ็นยึดหัวกระดูก (Round ligament) 

4. สาเหตุอ่ืนๆ เชน  

4.1 แมโคขาดอาหารในระยะใกลคลอด 

4.2 ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงดินฟาอากาศ เชน มีพายุ ลดพัดแรง อากาศหนาว 

การจัดการโคนมในระยะเปลี่ยนผาน     27 | P a g e  



4.3 โคกินสิ ่งแปลกปลอมตางๆ (Hard ware disease หรือ Traumatic reticuloperitonitis) 
เชน ลวด  

4.4 การติดพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิใบไมตับหรือพยาธิตัวกลมในกระเพาะ ลำไสในระยะทายๆ 
ของการปวย 

4.5 กีบอักเสบ หรือแผลบริเวณกีบและไรกีบ (Laminitis or painful foot lesions)  

อาการ โคแสดงอาการลุกยาก ขาหลังออน อาจมีไขสูงหรือไมมีไขก็ไดแลวแตสาเหตุ ในระยะตน reflex ที่
ปลายขาจะตอบสนองตอการทิ่มแทงดวยเข็ม ขาหนาจะตะกุยสวนมากยังคงกินหญาที่ไดดีถายอุจจาระปกติ ทายืน
ของสัตวสามารถบอกถึงความผิดปกติของเสนประสาทที่บังคับกลามเนื้อขาหลังได 

การรักษา แยกตามสาเหตุที่เกิดโดยทั่วไปที่ควรปฏิบัติคือ 

1. พยายามพลิกตัวสัตวไปมา ซายขวาเปนระยะๆ ไมใหน้ำหนักกดทับขาขางใดขางหนึ ่งนานเกินควร 
เพราะจะทำใหเกิดอาการชาหรือการอักเสบของกลามเนื้อ 

2. ฉ ีดยากลุ มพวก NSAIDS เช น บ ิวต าโซลิโดน หร ือ สตีรอยด (Steroid) เช น เดกซามีทาโซน 
(Dexamethasone) เพ่ือลดไขและการอักเสบของกลามเนื้อ 

3. ใหน้ำเกลือ D-5-S หรือ D-10-S เปนระยะๆ หรือ แคลเซียมโบโรกลูโคเนต (Calcium borogluconate) 
ในรายสงสัยวาเกิดจากโรคไขน้ำนม (Milk fever) 

4. ใหยากลุมวิตามินอี - ซีลีเนียม หรือวิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินอี ในกรณีสงสัยวาเกิดจากการขาด
แรธาตุและวิตามินเหลานี้ 

5. ในกรณีที่โคตั ้งทองที ่แสดงอาการขาออนกอนคลอดใหยาพวกฟอสฟอรัส เชน โทโนฟอสฟานหรือ 
ฟอสโฟโทนิก 

6. ใหยาปฏิชีวนะเพ่ือปองกันโรคแทรกซอนตางๆ โดยเฉพาะโรคปอดบวม 

7. ควรใชเข็มขัดขนาดใหญรั้งระหวางขาหลัง 2 ขาง เพื่อชวยพยุงแมโคไมใหลม หรือใชรอกพยุงสัตว (ดัง
รูป ค) เปนระยะๆ 

8. กรณีเกิดเตานมอักเสบอยางรุนแรงและเฉียบพลัน (Septic mastitis) ควรฉีดยาปฏิชีวนะเขาเสนในกลุม
ยาพวกซัลโฟนามีด (Sulfonamide) และใหสารละลายน้ำเกลือเขาเสนมากๆ บางครั้งอาจตองฉีดยากลุมเดกซามี
ทาโซน (Dexamethasone) และยาขับน้ำ (Diurine) เพื่อลดอาการบวมบริเวณเตานม นอกจากนี้ควรตรวจหา
สาเหตุและแกไขตามสาเหตุ โดยปกติถาสัตวลมแลวไมลุกภายใน 14 วัน ควรพิจารณาคัดสัตวออกจากฝูง และถา
แมโคยังรีดนมอยูควรจะรีดนมท้ิงเปนประจำ เพราะถาไมรีดอาจเกิดปญหาเตานมอักเสบตามมาได 

การปองกัน 

1. การเลี้ยงโคสาวทองควรใหอาหารและแรธาตุใหพอเพียง จะชวยลดอุบัติการณของกลุมอาการเหลานี้ 

2. ทำการถายพยาธิแกโคเปนประจำ 
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3. ไมควรขัดพ้ืนคอกลื่นเกินไปเพราะแมโคอาจจะลื่นลมได 

4. รักษากีบแมโค โดยการตัดแตงกีบเปนระยะ เมื่อพบความผิดปกติตองรีบแกไขทันที 

5. ควรปอนแมเหล็กใหแมโคเพ่ือดักจับสิ่งแปลกปลอมที่เปนโลหะที่แมโคกินเขาไป 

6. แมโคที่มีลูกหลายตัว (> 3 ตัว) ในระยะประมาณ 2-3 สัปดาห กอนถึงกำหนดคลอดควรลดระดับ
แคลเซียมในอาหารลง เพ่ือกระตุนใหฮอรโมนที่ดึงแคลเซียมจากกระดูกเตรียมพรอมและสามารถนำมาใชไดทันทีใน
ระยะหลังคลอด เพ่ือปองกันโรคไขน้ำนม 

7. กรณพีบบาดแผลหรือแผลจากการผาตัด ควรทำความสะอาดลางแผลและใสยา เพื่อปองกันการติดเชื้อ
ที่จะลุกลามเขากระแสโลหิตได 

8. ในฤดูฝนควรมีมุงปองกันยุงและแมลงดูดเลือดตางๆ เพราะแมลงเหลานี้จะเปนพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัส
บางตัว เชน โรคไข 3 วัน เปนตน 

9. ไมควรใหอาหารแมโคในระยะพักรีดนมมากเกินไป เพราะจะทำใหแมโคอวนมากในระยะกอนคลอด 
และอาจเกิดโรค Fat cow syndrome ในระยะหลังคลอดได 

9. มดลูกอักเสบ (Metritis) เปนโรคทางระบบสืบพันธุที่มีการอักเสบของผนังมดลูก พบไดทั้งแบบรุนแรง
และแบบเรื้อรัง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตางๆ สวนมากจะเกิดหลังการคลอดลูกได 2-4 วัน มีลักษณะสำคัญ
คือจะพบของเหลวมีกลิ่นเหม็นไหลออกมาทางชองคลอด และจะมีปญหาการผสมไมติดตามมาเสมอ 

สาเหตุและการแพรโรค โรคนี้สามารถเกิดไดกับโคทุกอายุ แตสวนมากพบในแมโคหลังการคลอดลูกได  
2-4 วัน เนื ่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียตางๆ เชน สเตรปโตคอกคัส (Streptococcus spp.) โครีนีแบคทีเรียม 
 ไพโอจ ี เนส (Corynebacterium pyogenes) สแตปไฟโลคอกค ัส  (Staphylococcus spp.) ซ ู โดโมนาส  
เออรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) และ คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) การติดเชื้อนี้มีสาเหตุโนม
นำเนื่องจากการเกิดรกคาง คลอดยาก แทงลูก ลูกตายในทอง มดลูกทะลัก หรืออาจมีาเหตุโนมนำมาจากการขาด
สารอาหาร เชน วิตามินอี วิตามินเอ และแรธาตุ เชน ซีลีเนียม (Selenium) เปนตน นอกจากนี้มดลูกอักเสบอาจ
เกิดจากโคเปนโรค เชน บรูเซลโลซีส เมลลอยโดซีส เลปโตสไปโรซีส แคมไพโลแบคเทอริโอซีส ทริโคโมนิเอซีส 
(Brucellosis, Meliodosis, Campylobacteriosis และ Trichomoniasis) เปนตน 

อาการ โคที่เปนมดลูกอักเสบจะมีไข ซึม อวัยวะเพศบวม มีของเหลวหรือหนอง มีกลิ่นเหม็นไหลออกมา
จากชองคลอด กินอาหารนอยลง ปวดเบง ปสสาวะกะปริกะปรอย และน้ำนมลด ในรายที่เปนรุนแรง จะมีอาการ
หนาวสั่น ขนลุกชัน ไมกินอาหาร ไขสูง ชีพจรเตนเร็ว เสียดทอง โคจะตายใน 2-5 วัน เนื่องจากโลหิตเปนพิษ และ
ในรายที่เปนเรื้อรังจะมีหนองในมดลูก หนองมีลักษณะขุนขาวหรือสีแดงคล้ำหรือเทาดำไหลออกเปนครั้งคราว มี
กลิ่นเหม็น สังเกตเห็นไดท่ีบริเวณโคนหาง กน โคนขาหลังจะเปยกและโคจะซูบผอม สวนในรายที่เปนไมรุนแรงสัตว
จะไมแสดงอาการผิดปกติ จนกวาจะเปนสัดจึงจะพบเมือกขาวขุนมีกลิ่นเหม็นไหลออกมาหรือโคอาจไมเปนสัดเลย 

การตรวจวินิจฉัย ควรสังเกตอาการรวมกับการตรวจคลำมดลูก เพราะมดลูกจะขยายใหญ ผนังมดลูกหนา
ขึ้น และเพ่ือผลในการรักษาควรเก็บหนองจากมดลูกสงตรวจหาสาเหตุของโรคและหาประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ 
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การรักษา ในรายที่เปนไมรุนแรงการใหยาปฏิชีวนะสอดเขาชองคลอดก็เปนการเพียงพอ แตในรายที่เปน
รุนแรงสัตวแสดงอาการปวยรวมดวย ควรใหยาปฏิชีวนะฉีดเขาเสนเลือดหรือกลามเนื ้อ เชน เพนนิซิลลิน  
ออกซิเตตราไซคลิน (Penicllin หรือ Oxytetracycline) หรือ ซัลฟาเมทาซิน (Sulfamethazine) พรอมกับสอด
ยาเขามดลูกและใหเดกโตรส เซไล (Dextrose Saline) และออกซีโตซิน (Oxytocin) เพื่อขับหนองออกจากมดลูก
ดวย 

การปองกัน ควรดูแลแมโคขณะคลอดและหลังคลอด สังเกตดูวารกออกแลวหรือยัง ถาภายใน 24 ชั่วโมง
รกยังไมออกตองรีบแกไขอยาปลอยทิ้งไว ถาหลังคลอดแมโคแสดงอาการซึม มีไข ไมเคี้ยวเอื้อง มีของเหลวไหล
ออกมาทางชองคลอด มีสีและกลิ่นผิดปกติ ใหรีบทำการรักษา และควรตรวจโรคตางๆ ที่เปนสาเหตุของการเกิด
มดลูกอักเสบในโคอยางสม่ำเสมอ 

10. กระเพาะแทอยูผิดตำแหนง (Abomasal displacement) พบไดทั้งดานซายหรือดานขวาของชอง
ทอง มักเกิดในโคพันธุขาว-ดำซึ่งใหผลผลิตสูง มักพบในระยะหลังคลอดใหมๆ และสัตวไดรับอาหารขนมากอาหาร
หยาบนอย 

สาเหตุ เกิดจากหลายปจจัยที่ทำใหการเคลื่อนที่ของกระเพาะแทลดลงและมีการสรางแกสมากขึ้น เชน 
การทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในผิดปกติ ทำใหกระเพาะแทเคลื่อนตัวลดลง
รวมกับภาวะแคลเซียมและโพแทสเซียมในเลือดต่ำ การที่โคตั้งทองและทำใหตำแหนงของอวัยวะภายในผิดปกติ 
พันธุกรรมที่พบวามีความสัมพันธกับปริมาณน้ำนมยิ่งโคที่มีพันธุกรรมที่สามารถสรางน้ำนมไดมาก ก็ยิ่งพบความ
เสี่ยงตอการเกิดกระเพาะแทผิดตำแหนงมากขึ้น การไดรับอาหารหยาบในอัตราสวนที่ต่ำ ทำใหกระเพาะลดการ
เคลื่อนตัว อีกสาเหตุสำคัญคือการใหอาหารขนในบริมาณที่มากเกินไปจะทำใหเกิดการสรางกาซในกระเพาะแทมาก
ขึ้น(คารบอนไดออกไซต มีเทน และไนโตรเจน) ภาวะคีโตซิสก็เปนอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะกระเพาะแทบิดตัว รวมไปถึงปจจัยตางๆที ่ทำใหการเคลื ่อนที่ของกระเพาะหมักลดลง 80% ของภาวะ
กระเพาะแทบิดตัว พบในระยะเวลา 1 เดือนหลังคลอด โดยที ่กระเพาะบิดตัวดานซายพบไดมากกวาดานขวา 
สัดสวน 30 : 1  

อาการ การกินไดของโคลดลง โคแสดงอาการเจ็บทองแสดงอาการเตะทอง รวมกับภาวะขาดน้ำ ไมพบ
อุจจาระเนื่องจากการอุดตันของทางเดินอาหาร ถาไมไดรับการแกไขในเวลาที่เหมาะสม อาจทำใหโคเสียชีวิตใน
เวลาตอมา 

การตรวจวินิจฉัย สามารถวินิจฉัยเบื้องตนจากอาการ และการซักประวัติหาปจจัยเสี่ยง รวมกับการฟง
เสียง “ปง”(ping sound) โดยใช Stethoscope ฟงในตำแหนงที่เกิดการบิดตัวของกระเพาะ ทั้งดานซายหรือขวา
สามารถตรวจพบเสียงปงได 

การรักษา ถากระเพาะยังบิดตัวไมมากสามารถแกไขไดดวยการกลิ้งวัว โดยการใชไมกระดานกดที่สวาปโค
และกลิ้งโคเพื่อใหกระเพาะกลับสูตำแหนงปกติ แตสัตวปวยสวนมากเมื่อรับการวินิจฉัยวามีภาวะกระเพาะแทบิด 
มักตองทำการรักษาดวยการผาตัดโดยสัตวแพทย 
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การปองกัน อุบัติการณของการเกิดกระเพาะแทบิดตัวจะลดลงเปนอยางมากเมื่อสามารถจัดการอาหารที่
เหมาะสมหลังจากโคคลอดลูก ทั้งอัตราสวนระหวางอาหารขนและอาหารหยาบ รวมถึงปริมาณของอาหารหยาบที่
แมโคไดรับ การเพ่ิมมื้ออาหารเพ่ือเพ่ิมการกินไดของแมโค 

รูปที่ 1 แสดงตำแหนงของอวัยวะภายในดานซายในภาวะปกติ (A) และภาพแสดงการเกิดภาวะกระเพาะ
แทบิดตัวทางดานซาย (B)  

 
* ที่มา MSD manual 2014 (Peter D. Constable) 

เอกสารอางอิง 

Berry D. P., Lee J. M., Macdonald K. A., and Roche J. R.. 2007. Body Condition Score and Body 
Weight Effects on Dystocia and Stillbirths and Consequent Effects on Postcalving 
Performance. Journal of Dairy Science. 90:4201-4211. 

Braun, R.K. et al.. 1986. Body condition scoring dairy cows as a herd management 
tool.Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. 8:62–67.  

Collard B.L., Boettcher P.J., Dekkers J.C.M., Petitclerc D., and Schaeffer L.R.. 2000. Relationships 
between energy balance and health traits of dairy cattle in early lactation. Journal of Dairy 
Science. 83(11):2683-90. 

การจัดการโคนมในระยะเปลี่ยนผาน     31 | P a g e  



Constable D.P. 2014. Left or Right Displaced Abomasum and Abomasal Volvulus. Veterinary Manual. 
https://msdmnls.co/2Yvh0nA. 20/04/2020 

DeGaris P.J., and Lean I.J.. 2009. Milk fever in dairy cows: A review of pathophysiology and control 
principles. The Veterinary Journal. 176:58–69. 

Grummer R. R. 1995. Impact of changes in organic nutrient metabo- lism on feeding the transition 
dairy cow. Journal of Animal Science. 73:2820– 2833.  

Huzzey, J. M., D. M. Veira, D. M. Weary, and M. A. G. Von Keyser- lingk. 2007. Prepartum behavior 
and dry matter intake identify dairy cows at risk for metritis. Journal of Dairy Science. 
90:3220–3233.  

Leblanc .S.. 2010. Monitoring Metabolic Health of Dairy Cattle in the Transition Period. Journal of 
Reproduction and Development. 56:29-35. 

Morrow D.A. 1976. Fat Cow Syndrome. Journal of Dairy Science. 59(9):1625-1629. 

Rutten, C. J., C. Kamphuis, H. Hogeveen, K. Huijps, M. Nielen, and W. Steeneveld. 2017. Sensor 
data on cow activity, rumination, and ear temperature improve prediction of the start of 
calving in dairy cows. Comput. Electron. Agric. 132:108–118.  

Van Dixhoorn I.D.E., R. M. de Mol., J.T.N. van der Werf., S. van Mourik., and C.G.van Reenen. 2018. 
Indicators of resilience during the transition period in dairy cows: A case study. Journal of 
Dairy Science. 101:10271–10282. 

Weary, D. M., J. M. Huzzey, and M. A. G. Von Keyserlingk. 2009. Board-invited review: Using behavior 
to predict and identify ill health in animals. Journal of Animal Science. 87:770–777.  

ทัศนีย ชมภูจันทร, มนัสนันนท ประสิทธิรัตน และมนยา เอกทัตร (บรรณาธิการ). 2539. คูมือการดูแลสุขภาพ 
โคนม. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ. ฟนนี่พับบลิชิ่ง. 

ทัศนีย ชมภูจันทร, สุรีย ธรรมศาสตร, ปนันท ธนเจริญวัชร, จิรา คงครอง และเอกรินทร วัฒนพลาชัยกูร 
(บรรณาธิการ). 2539. คูมือมาตรฐานการชันสูตรโรคสัตว. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ. โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

 

 

 

 

 

 P a g e  |      32 การจัดการโคนมในระยะเปลี่ยนผาน 



การจัดการดานสุขภาพโคนมในกลุมที่ใหผลผลิต 

นายคณิณ วงศารัตนศลิป 

นางสาวนิฤมล ยอดสุรินทร 

การจัดการดานอาหารและน้ำ 
  โคนมเปนสัตวสี่กระเพาะหรือที่เรียกวา สัตวเคี้ยวเอื้อง ซึ่งอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวประเภทนี้จะมี 2 ชนิดคือ 
อาหารหยาบ เชน หญา ถั่ว อาหารสัตว ฟางขาว และอาหารขน เชน อาหารผสม กากมัน กากถั่ว เปนตน ใน
หลักการใหอาหารแกแมโคในกลุมโคใหผลผลิตอาหารทั้ง 2 ชนิด จะมีความสำคัญเทาๆ กัน และตองมีความสัมพันธ
กันเพื่อที่จะทำใหแมโคสามารถใหน้ำนมไดสูงสุดตามความสามารถของโคแตละตัว โคนมในปจจุบันไดรับการ
ปรับปรุงพันธุจนมีความสามารถในการใหน้ำนมไดสูงกวาแตกอน  ลำพังการใหอาหารหยาบเพียงอยางเดียว
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารหยาบในเขตรอนอยางประเทศไทย ซึ่งมีคุณคาทางอาหารต่ำมีโภชนะไมเพียงพอแกความ
ตองการของแมโคนมในการสรางน้ำนม จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใหอาหารขนเสริม จะเห็นไดวาอาหารขนจะเขา
ไปมีบทบาทตอการผลิตน้ำนมมากขึ้น นอกจากนั้นบทบาทที่สำคัญอีกอยางก็คือจะเปนตัวกำหนดผลตอบแทนที่จะ
ไดรับจากการเลี้ยงโคนม เนื่องจากอาหารขนสงผลใหตนทุนการผลิตน้ำนมสูงข้ึน 

โดยแมโค 1 ตัว น้ำหนักตัว 500 กิโลกรัม กินอาหารรวม (อาหารขน+อาหารหยาบ)คิดเปนน้ำหนักแหง
ประมาณ 3 % ของน้ำหนักตัว คือประมาณ (500 X 3/100) = 15 กิโลกรัมน้ำหนักแหง คิดเปนสวนของอาหาร
หยาบประมาณ 2 /3 หรือประมาณ 10 กิโลกรัมน้ำหนักแหง โดยทั่วไปแลวสัดสวนอาหาร (ration) ของแมโครีด
นมควรจะมีสวนประกอบ ดังนี้ 

1. โปรตีนรวม (Crude protein) รอยละของน้ำหนักอาหาร 12-22 

2. ผลรวมโภชนะยอยได (Total Digestible Nutrient, TDN) รอยละของน้ำหนักอาหาร 60-70 

3. เย่ือใย (Crude fiber) ไมต่ำกวา รอยละของน้ำหนักอาหาร 15 

4. เกลือแร รอยละของน้ำหนักอาหาร 0.5-1 

นอกจากการใหอาหารที่เหมาะสมแลว แมโคตองมีน้ำสะอาดใหกินตลอดเวลา โดยเฉลี่ยแลวโคจะกินน้ำวัน
ละประมาณ 20-50 ลิตร ขึ้นอยูกับขนาดตัวและสภาพอากาศ อางน้ำควรทำความสะอาดอยางนอยสัปดาหละ  
2 ครั้ง และควรอยูในที่ลมไมถูกแสงแดด เนื่องจากเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงโคจะกินน้ำไดนอยลง สงผลใหกินอาหารได
ลดลง ทำใหโคใหผลผลิตนอยลงตามมา 

ปริมาณการกินอาหารของแมโค 

แมโคนมแมจะตองการสารอาหารมากเพียงไร แตปริมาณอาหารที่แมโคกินไดนั้นมีอยางจำกัด ซึ่งอาจจะ 
เนื่องมาจากความจุของกระเพาะโคเองหรืออาจจะเนื่องมาจากลักษณะและคุณภาพของอาหารที่ใหแกโค ฉะนั้น
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมควรจะทราบดวยวา โคนมของทานแตละตัวจะสามารถกินอาหารไดวันละเทาใด เพื่อที่จะทำ
ใหทราบวา สารอาหารที่แมโคไดรับนั้นเพียงพอหรือไมกับการใหน้ำนมของแมโค การผลิตน้ำนม ใหไดมากๆ นั้น 
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ไมไดขึ้นอยูกับปริมาณอาหารที่ไดรับเพียงอยางเดียว แตคุณภาพของอาหารมีความสำคัญอยางยิ่ง การคาดคะเน
ปริมาณการกินอาหารของโคสามารถทำไดโดยใชความสัมพันธระหวางปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ น้ำหนักตัวของแม
โคและปริมาณน้ำนมที่แมโคนั้นผลิตได  

ตารางที่ 5 ปริมาณอาหารที่คาดวาแมโคจะกินไดตอวัน คิดเปนรอยละของน้ำหนักตัว 

ปริมาณน้ำนมที่ให 
(กิโลกรัม/วัน) 

น้ำหนักตัวแมโค (กิโลกรัม) 
400 450 500 

10 2.5 2.4 2.3 
14 2.7 2.6 2.5 
18 2.9 2.8 2.7 
22 3.2 3.1 3.0 
26 3.4 3.3 3.2 
30 3.7 3.6 5.5 

ที่มา : ดัดแปลงจากตาราง มาตรฐานความตองการโภชนะของแมโคนม NRC (1988) 

จากตารางที่ 5 อาจจะเห็นวาทำไมแมโคนมที่มีน้ำหนักมากจึงกินอาหารไดนอยกวาแมโคที่มีน้ำหนักนอย
กวาในขณะที่ในปริมาณน้ำนมเทากัน เพราะวาตารางที่แสดงนั้นเปนคาของรอยละของน้ำหนักตัวแมโค  ซึ่งจริงแลว
แมโคที่มีน้ำหนักมากกวาจะกินอาหารมากกวา แมโคที่มีน้ำหนักนอยกวา ถาคิดเปนจำนวนกิโลกรัมของอาหาร 
ตัวอยางเชน 

คาดคะเนปริมาณกินอาหารของแมโคที่มีน้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัม/สามารถใหนมวันละ 18 กิโลกรัม 
วาแมโคจะกินอาหารไดวันละเทาใด เมื่อดูจากตารางจะ เห็นวาแมโคกินอาหารไดประมาณ 2.9 เปอรเซนตของ
น้ำหนักตัวเทากับ (2.9 x 400)/100 = 11.6 กิโลกรัม คำตอบคือแมโคจะกินอาหารที่มีน้ำหนักแหงไดประมาณวัน
ละ 11.6 กิโลกรัม แตแมโคที่มีน้ำหนักตัว 500 กิโลกรัม และใหนม 18 กิโลกรัม/วันเหมือนกัน จะกินอาหารคิดเปน 
น้ำหนักแหงได (2.8 x 500)/100 = 13.5 กิโลกรัม เปนตน 

การใหอาหารสำหรับแมโคใหน้ำนม 

ปริมาณของน้ำนมที่แมโคสามารถผลิตไดตลอดชวงใหนม (Lactation) จะเปนผลโดยตรงมาจากอาหารที่
สะสมเอาไวในรูปเนื้อเยื่อและไขมัน (body reserve) ในชวงพักการรีดนม รวมทั้งการกินอาหารตลอดชวงการให
นมและสมดุลพลังงานชวงกอนและหลังคลอดลูกใหม นอกเหนือจากอิทธิพลจากพันธุกรรมและความตองการ
โภชนะของแมโค ปริมาณการใหน้ำนมยังจะขึ้นอยูกับระยะของการใหนม ความจุของกระเพาะ (ความสามารถใน
การกินไดของโคนม) และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวโคในระหวางการใหน้ำนม โดยทั่วไปการใหอาหารโคนม
จะแบงออกเปนระยะ ใหญๆ ได 5 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะแรกของการใหนม (Early lactation) 0 - 60 วัน หลังคลอด 

การใหอาหารสำหรับแมโคในชวงแรกของการใหน้ำนม (early lactation) จะมีผลตอการผลิตน้ำนมในชวง
นี้โดยตรง รวมถึงจะมีผลกระทบไปถึงการใหน้ำนมของแมโคในระยะกลาง และปลายของ lactation ดวย ความ
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ตองการโภชนะของโคจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใหน้ำนมของแมโค ซึ่งปริมาณน้ำนมจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในระยะ 
6 - 8 สัปดาหหลังคลอด แตวาแมโคจะสามารถกินอาหารไดเต็มที่ 12 - 16 สัปดาหหลังคลอด ดังนั้นในชวงแรก
ของการใหน้ำนมนี้โคจะผอมลงและใชเนื้อเย่ือและไขมัน (body reserve) ที่สะสมไวเพื่อมาผลิตน้ำนม  นอกจากนี้
แมโคยังตองมีการปรับตัวใหเขากับระบบการใหอาหารใหมทั้งดานปริมาณอาหาร คุณคาโภชนะและสัดสวนอาหาร
ขนตออาหารหยาบ ซึ่งการใหอาหารขนที่เพิ่มขึ้นในชวงนี้แมโคอาจเกิดปญหาสภาวะกระเพาะเปนกรด (acidosis) 
ได แมโคจึงควรไดรับอาหารหยาบ เชน ขาวโพดหมัก หญาหมัก อยางเต็มที่ในการรักษาสมดุลกระเพาะ หรือให
โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate) แม็กนีเซี่ยมออกไซด (magnesium oxide) ในระยะนี้ก็จะชวย
ปรับสมดุลของกระเพาะอีกทางหนึ่งดวย 

นอกจากโคในระยะนี้ยังตองการอาหารที่มีพลังงานและมีความยอยไดสูง ในชวงนี้แลวโปรตีนในอาหารก็มี
ความสำคัญตอแมโคอยางยิ่ง อาหารที่ใหแมโครีดในระยะนี้ไมควรมีเปอรเซ็นโปรตีนต่ำกวา 18% โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงแรกของการใหนม ในกรณีที่แมโคไดรับอาหารไมเพียงพอหรือสัดสวนระหวางอาหารขนตออาหารหยาบ
ไมสมดุลในชวงนี้จะทำใหแมโคใหผลผลิตต่ำรวมทั้งอาจมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมาดวย แมโคในชวงนี้ควรมี
สัดสวนอาหารหยาบตออาหารขนเทากับ 40 : 60 และมี คะแนนรางกาย 2.6 - 2.8 คะแนน  
การกระตุนใหแมโคกินอาหารไดมากขึ้นในชวงนี้อาจทำไดโดย 

 1. การใหอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีที่สุด เทาที่จะหาไดและควรใหอาหารบอยครั้ง 

 2. อาหารที่ใหแมโคนั้นควรจะมีโปรตีนอยางเพียงพอ 

 3. คอย ๆ เพ่ิมอาหารขนหลังจากคลอด (ไมควรเพ่ิมอาหารขนทันทีทันใดหลังจาก คลอด) 

 4. เพ่ิมพลังงานในสูตรอาหารโคนมนั้น (ดวยการเติมไขมัน หรือ bypass fat) 

 5. มีอาหารใหแมโคกินอยูตลอดเวลา 

 6. พยายามทำใหแมโคมีความเครียดนอยที่สุด 

 การใหอาหารที่มีคุณภาพดีจะทำใหแมโคสามารถกินไดอยางเตม็ที สงผลทำใหผลผลิตของน้ำนมสูงข้ึนและ
ทำใหแมโคสามารถรักษาน้ำหนักตัวไวไดไมผอมลงอยางรวดเร็วเกินไป  

 2. ระยะรักษาระดับการใหน้ำนม (Maintain lactation ) 60-100 วันหลังคลอด 

 แมโคจะใหน้ำนมสูงสุด (peak production) ประมาณ 6 - 8 สัปดาหหลังคลอดและควรรักษาระยะการ
ใหนมชวงสูงสุดนี้ไวใหนานที่สุด(Maintainable lactation) หรือลดลงชาที่สุด ในระยะนี้แมโคจะเริ่มกินอาหาร
ไดมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชวงที่แมโคจะสามารถกินอาหารไดมากที่สุดคือ ระยะ 12 - 16 อาทิตยหลังคลอด ซึ่งระยะ
นี้น้ำหนักตัวแมโคไมควรลดลงหรือแมโคมนี้ำหนักตัวคงที่และควรมีการเพ่ิมข้ึนของน้ำหนักตัวเล็กนอย ซึ่งชวงนี้เรา
สามารถใหอาหารขนไดเต็มที่และอาหารหยาบที่ใหแมโคควรเปนอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี คือมีความนากินสูง 
ยอยไดดี มสีัดสวนของใบมากกวาลำตันและตัดในอายุที่เหมาะสม ถาหากเปนขาวโพดหมัก ก็ควรเปนขาวโพดหมัก
ที่มีคุณภาพดี เพื่อใหแมโคสามารถกินอาหารไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได สัดสวนอาหารหยาบตออาหารขน
เทากับ 40 : 60 การใหน้ำนมชวงนี้ควรมีอัตราลดลงไมเกิน 5% จึงจะแสดงวาสามารถรักษาระดับการใหน้ำนมของ
แมโคไดดี สวนคะแนนรางกายโคควรอยูที่ 2.5 - 2.6 
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 3. ระยะกลางการใหน้ำนม (Mid lactation) 100-200 วัน 

 หลังจากที่แมโคใหนมจนถึงระยะสูงสุด (peak production) น้ำนมจะคงที่อยูชวยระยะเวลาหนึ่ง เมื่อ
เขาถึงชวงกลางการใหน้ำนม (Mid lactation) และชวงทายของการใหน้ำนม (Late Lactation) แมโคจะเริ่มให
น้ำนมลดลง  ซึ ่งเกษตรกรสามารถทำใหน้ำนมลดลงแบบชาๆ ไดโดยการจัดการอาหารที ่ถูกตอง แตการยืด
ระยะเวลาการใหน้ำนมจะมีผลมาจากการจัดการอาหารที่ดีในระยะแรกหลังคลอดใหม (early lactation) ดวย ซึ่ง
หากการจัดการการใหอาหารในชวงแรกของระยะใหนมไมเหมาะสม จะทำใหแมโคไมสามารถใหปริมาณน้ำนมได
ตามศักยภาพและเมื่อเขาสูระยะกลางของการใหน้ำนม ปริมาณน้ำนมจะลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากแมโคมี
สุขภาพไมสมบูรณ มีการสะสมอาหารในรางกายไมเพียงพอ ซึ่งความตองการอาหารของแมโคในระยะนี้เพื่อการ
ดำรงชีพ ผลิตน้ำนม การตั้งทองและการเพ่ิมน้ำหนักตัว อาหารของแมโคในระยะนี้สามารถใชยูเรียเพิ่มข้ึนไดในสูตร
อาหารได เนื่องจากแมโคสามารถปรับตัวเรื่องการกินไดดี แตตองไมใหแมโคอวนเกินไป โดยมีอัตราสวนอาหาร
หยาบตออาหารขนเทากับ 50 : 50 การลดลงของปริมาณน้ำนมควรอยูในเกณฑ 8 - 10% ตอเดือน คะแนน
รางกายควรอยูที่ 2.6 - 2.8 ในระยะนี้แมโคควรจะตั้งทองเพ่ือการใหผลผลิตในรอบlactation ถัดไป 

 ในกรณีที่เปนโคสาวที่ใหนมครั้งแรก (first lactation) ในระยะนี้จะมีความตองการสารอาหารมากกวาแม
โคท่ีโตเต็มวัย เนื่องจากโคที่ใหนมครั้งแรกยังไมหยุดการเจริญเติบโตจึงตองการอาหารบางสวนเพื่อการเจริญเติบโต
ดวย โดยปกติแลวโคทองแรกจะมีความตองการโภชนะมากกวาแมโคปกติ 20% และโคทองสองจะมีความตองการ
โภชนะมากกวาแมโคปกติ 10% เพ่ือการเจริญเติบโต 

 4. ระยะปลายการใหน้ำนม (Late lactation) 200-305 วัน 

 ในระยะนี ้แมโคจะอวนขึ ้นทั ้งจากขนาดของลูกโคที ่อยู ในทองและอาหารที ่แมโคกินเขาไปสามารถ
เปลี่ยนเปนสารอาหารสะสมไวในรางกายไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระยะนี้ปริมาณน้ำนมจะลดลงอยางตอเนื่อง
โดยการใหน้ำนมควรลดลงในอัตราต่ำกวา 10 - 12% ตอเดือน ในระยะนี้เกษตรกรควรเนนการใหอาหารอยาบเปน
หลักเนื่องจากแมโคใหน้ำนมในปริมาณนอย อาหารขนมีราคาแพง ซึ่งการใหอาหารหยาบมากกวาจะทำใหตนทุน
การผลิตเปนไปอยางสมดุล หากพบวาแมโคยังมีสภาพรางกายไมสมบูรณ รูปรางผอม คะแนนรางกายต่ำกวา  
2.8 - 3.0 ควรเรงดำเนินการแกไข ซึ่งจะเปนผลดีกวาการเพิ่มปริมาณอาหารใหแมโคชวงแหงน้ำอาจจะทำใหแมโค
เสี่ยงตอการเกิดโรคอวน (fat cow syndrome) โดยไมจำเปน หากแมโคมีแนวโนอวนเกินไป (คะแนนรางการ
มากกวา 3.5 คะแนน) ควรลดปริมาณอาหารขนที่ใหพลังงานลงเพื่อใหแมโคไมอวนจนเกินไป ซึ่งอาหารที่ใหแมโค
รีดในระยะนี้ควรมีเปอรเซนตโปรตีนไมเกิน 16% แมโคในระยะนี้มีสัดสวนอาหารหยาบตออาหารขนเทากับ  
60 : 40 

5. ระยะพักการรีดน้ำนม (Dry period) 60 วัน 

การใหอาหารแมโคพักการรีดนมชวงนี้ เปนการใหอาหารเพื่อการดำรงชีพ  การตั้งครรภ การเพิ่มน้ำหนัก
ตัว การสะสมไขมัน ซึ่งการสะสมไขมันของแมโคในระยะนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากหลังคลอดชวงแรกแมโคจะ
กินอาหารไดนอย ในขณะที่สรางน้ำนมในปริมาณมากนั้นเอง โดยปกติแมโคควรหยุดพักรีดนม 60 วัน โดยประมาณ
เพื่อเตรียมสภาพรางกายสำหรับการใหนมในรอบถัดไป ชวงนี้โคควรไดรับอาหารที่ดีโดยเนนอาหารหยาบเปนหลัก 
คะแนนรางกายควรอยูที่ 3 - 3.5 คะแนน แมโคไมควรมีคะแนนรางกายเกิน 4 คะแนน และกอนคลอดแมโคไมควร
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อวนเกินไป เพราะแมโคอวนเกินไปกอนคลอดจะสงผลใหหลังคลอดแมโคจะมีปญหาดานสุขภาพตามมา โดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องระบบเผาผลาญสารอาหารของรางกายผิดปกติ (metabolic disorders) ตาง ๆ เชน คีโตซิส (ketosis) 
ไขน้ำนม (milk fever) เปนตน อาหารที่ใหแมโคพักการรีดนมในระยะนี้ไมควรมีเปอรเซนตโปรตีนเกิน 14-16% 

การจัดการโปรแกรมสุขภาพ 

มาตรการควบคุมปองกันโรคติดตอโคนมกำหนดใน พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 โดยกรม 
ปศุสัตว 

1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย การปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ ควรใชหลายมาตรการรวมกัน
เชน มีระบบการปองกันและกำจัดโรคที่เหมาะสม การจัดการสุขภาพสัตวที่เหมาะสม และการทำวัคซีนอยาง
สม่ำเสมอ 

1.1 โปรแกรมการฉีดวัคซีนในโคนม จะเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อลูกโคอายุ 4 เดือน ขึ้นไป (สำหรับลูกโคที่
ฉีดวัคซีนครั้งแรก 3 - 4 อาทิตยถัดมา จะตองกระตุนซ้ำอีกเข็ม) และฉีดซ้ำทุก ๆ 4 เดือน 

1.2 ฉีดตัวละ 2 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) เขาใตผิวหนัง (ฉีดปริมาณเทากันหมดทุกตัวในทุกชวงอายุ) 

1.3 สัตวจะตองมีสุขภาพดี ถึงจะสามารถตอบสนองและสรางภูมิคุมกันที่มีประสิทธิภาพ (ถาย
พยาธิเปนประจำ, มีอาหารหยาบและแรธาตุเสริมเพียงพอ) 

1.4 สัตวใชเวลา 3 สัปดาห ในการสรางระดับภูมคิุมกัน 

1.5 สามารถใชไดในโคตั้งทอง (ใหระมัดระวังเรื่องการจับบังคบั) 

1.6 อาการแพวัคซีนพบไดนอย จะแสดงอาการภายหลังไดรับวัคซีน 15-30 นาที (สัตวที่เคยแพมี
แนวโนมจะแพซ้ำ ควรมีจดบันทึกและเตรียมยารักษาภาวะแพ) 

1.7 ควรเก็บและขนสงว ัคซีนที ่ 2-8 องศาเซลเซียส (ชองแชเย็นภายในตู เย็น) เพื ่อรักษา
ประสิทธิภาพของวัคซีน 

รูปที่ 2 แสดงการทำวัคซนีโรคปากและเทาเปอยที่ถูกตอง 
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2. ตรวจโรคโรคแทงติดตอและวัณโรค ปละอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 โรคแทงติดตอ หรือที่เกษตรกรนิยมเรียกวา "โรคแทง" "โรคแทงติดติดตอ" เปนโรคติดตอเรื้อรังที่สำคัญ
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน โค กระบือ สุกร แพะ มา สุนัข เปนตน และติดตอสูคนได ลักษณะที่ควรสังเกตของ
โรคนี้ คือ สัตวจะแทงลูกในชวงทายของการตั้งทอง และอัตราการผสมติดในฝูงจะต่ำ 

สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ บรูเซลลา (Brucella spp.) พบมีการแพรระบาดในทุกประเทศของโลก 
โดยเฉพาะโคนม ยังมีความสำคัญในดานสุขภาพอนามัยของมนุษยดวย เนื่องจากโรคนี้สามารถติดตอถึงคนได
เรียกวา อันดูแลนท ฟเวอร (Undulant fever) พบวาโคทุกอายุสามารถติดเชื้อนี้ไดแตในโคสาวแมโค โคตั้งทอง
และโคเพศผูที่โตเต็มวัย สามารถติดเชื้อนี้ไดงายกวาลูกโค โคสวนมากจะติดเชื้อ โดยการกินอาหาร น้ำที่มีเชื้อปะปน 
ซึ่งเชื้อนี้จะออกมากับน้ำปสสาวะ น้ำนม น้ำคร่ำ ของโคที่เปนโรค หรืออาจติดเชื้อไดโดยการสัมผัสโดยตรงเชื้อเขา
ทางผิวหนัง เยื่อชุม โดยการหายใจ การผสมพันธุโดยวิธีธรรมชาติ แตเกิดขึ้นไดนอยมาก 

อาการ แมโคจะแทงลูกในระยะตั้งทองได 5-8 เดือน จะมีรกคางและมดลูกอักเสบตามมาเสมอ การแทง
มักจะเกิดข้ึนในการตั้งทองแรกเทานั้น หลังจากนั้นอาจไมแทง แตจะเปนตัวอมโรคแพรไปยังโคตัวอื่น ๆ ได หรือลูก
โคที่คลอดออกมาจะออนแอไมแข็งแรงหรืออาจเปนหมัน การผสมติดในฝูงต่ำ โคเพศผูลูกอัณฑะจะบวมโตขางใด
ขางหนึ่งและเปนหมัน อาจพบขออักเสบรวมดวย ในคนจะมีอาการหนาวสั่นไขขึ้นๆ ลงๆ มีเหงื่อออกมากในเวลา
กลางคืนจะปวดเมื่อยตามขอและตามกลามเนื้อ ออนเพลีย เบื่ออาหาร ตัวเหลืองซีด 

การรักษาไมแนะนำใหรักษาเนื่องจากไมใหผลดีเทาที่ควร 

การควบคุมและปองกัน 

1. ควรตรวจโรคทุก ๆ 6 เดือน ในฝูงโคที่ยังไมปลอดโรคและทุกปในฝูงโคที่ปลอดโรค 

2. สัตวที่ตรวจพบวาเปนโรคควรจะแยกออกจากฝูง 

3. คอกสัตวปวยดวยโรคนี้ ตองใชน้ำยาฆาเชื้อทำความสะอาด แลวทิ้งรางไวอยางนอย 1 เดือน กอนนำ
สัตวใหมเขาคอก 

4. กำจัด นก หนู แมลง สุนัข แมว และสัตวเลี้ยงอ่ืนซึ่งเปนตัวแพรโรคออกไป 

5. สัตวที่นำมาเลี้ยงใหม ตองปลอดจากโรคนี้กอนนำเขาคอก 

6. โคพอพันธุที่ใชตองไมเปนโรคนี้ 

วัณโรค (Tuberculosis) เปนโรคที่ติดตอเรื้อรัง สามารถติดตอระหวางคนกับสัตวได เชื้อโรคนี้มีความ
ทนทานสามารถอยูในซากสัตวไดหลายสัปดาห และสามารถอยูในน้ำนมไดประมาณ 10 วัน 

สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกวา ไมโคแบคทีเรียม โบวิส (Mycobacterium bovis) ตัวการที่แพร
โรค คือ คนและสัตวท่ีปวย การติดตอเกิดขึ้นไดหลายทาง คอื 

การติดตอทางการหายใจ พบมากที่สุดถึง 70% การกินน้ำ อาหาร น้ำนม การสัมผัสทางผิวหนังที่เปนแผล 
รวมถึงติดตอจากแมที่ปวยไปยังลูกในทองโดยผานทางสายสะดือ การผสมพันธุ 
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อาการ สัตวจะเบื่ออาหารซูบผอมลงเรื่อย ๆ ในกรณีที่เกิดขึ้นที่ปอดชองอก สัตวอาจจะมีไขไดเล็กนอย 
อาการอ่ืน ๆ นอกจากนี้จะขึ้นกับอวัยวะที่เปน เชน เกิดวัณโรคที่ปอด สัตวจะไอในตอนกลางคืนหรือเมื่อทำงาน
หนัก วัณโรคที่ลำไสจะมีอาการทองเสียรวมดวย วัณโรคที่ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะจะบวมโต วัณโรคที่เตานม เตานมจะ
อักเสบ วัณโรคที่สมองจะพบวาสัตวมีอาการทางประสาท เม่ือชำแหละซากสัตวที่ปวยเปนโรคนี้จะพบตุมเปนกอนสี
เทามันๆ ตรงกลางจะเปนหนองสีเหลือง หนองแข็ง หรือแบบมีหินปูนแทรกขึ้นกับระยะเวลาที่เปนโรคตุมนี้มักพบ
ตามอวัยวะหรือตอมน้ำเหลือง 

การดูแลรักษาเบ้ืองตนนั้นไมมียารักษา เม่ือพบสัตวปวยใหแยกออกจากฝูง แลวทำลาย 

การควบคมุและปองกัน 

1. ควรติดตอสัตวแพทยในทองที่ใหทำการทดสอบโค ดวยวิธีการทดสอบทางผิวหนังอยางสม่ำเสมอ อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง 

2. ถาพบวาสัตวในฝูงเปนโรคหรือสงสัยวาเปนโรค ควรแยกสัตวนั้นออกจากฝูงและทำลายสัตว 

3. ฟารมที่เคยมีประวัติการเปนโรค หรือยังคงมโีรคนี้อยูตองมีการตรวจโรคสม่ำเสมอ  

4. การนำสัตวเขา-ออก จากฟารม ตองทำการตรวจโรค 

3. การดูแลสุขภาพโคนม เปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จในการเลี้ยงโคนม ทั้งเปนการเลี้ยงโคนมใหมี
ช ีว ิตปลอดภัย ทำใหแมโคมีผลผลิตตามขีดความสามารถทางพันธุกรรม ลดรายจายคาเวชภัณฑและการ
รักษาพยาบาล และทำใหเจาของมีสุขภาพจิตที่ด ีเมื่อเห็นโคมีสุขภาพดี 

การเฝาดูแลสุขภาพโคนม สามารถทำได 2 วิธีการเบื้องตน ไดแก 

3.1 การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะไกล หรือเปรียบเทียบดูทั้งฝูง สามารถทำไดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะไกล 

อาการปกติ อาการผิดปกติ 
1. การรวมฝูง นอนรวมฝูง 
2. การเดินตามฝูงโคทัน 
3. การเดินปกติ 
4. แมลงตอมตัวนอย 
5. มีแววตาสดใส จมูกชุมชื้น ขน มัน นุม 
6. กีบแข็งแรง ไมมีกลิ่นเนา 
7. ไมมีกลิ่นตัว 
8. มูลโคเปนกอง ไมเปนกอน ไมกระจาย 

1. การแยกตัวออกจากฝูง นอนหางจากฝูง 
2. การเดินตามฝูงไมทัน 
3. การเดินผิดปกติ 
4. แมลงตอมตัวมาก 
5. แววตาไมสดใส จมูกแหง ขน หยาบ แหง 
6. กีบผิดรูปราง มีกลิ่นผิดปกติ 
7. มีกลิ่นตัว 
8. มูลโคไมเปนกอง กระจาย หรือเปนกอน 

3.2 การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะใกล หรือเฝาดูแลสุขภาพโคนมรายตัว สามารถทำไดดวยการ 

     การตรวจวัด 

- อุณหภูมิของรางกาย  ปกติ 101.5 – 102.5 ฟารเรนไฮต 

การจัดการดานสุขภาพโคนมในกลุมท่ีใหผลผลติ     39 | P a g e  



- การหายใจ   ปกติ 30-40 ครั้ง/นาที 

- การเคี้ยวเอ้ือง   ปกติ 60-65 ครั้ง/นาที 

- การเคลื่อนไหวของกระเพาะรูเมน ปกติ 1-2 ครั้ง/นาที 

- ชีพจรการเตนของหัวใจ ปกติ 50-70 ครั้ง/นาที 

     การคลำตรวจ 

- บริเวณที่ผิดรูปรางจากเดิมที่ปกติ 

- เตานม 

- เปรียบเทียบความสมดุลซาย – ขวา 

- ทางทวารหนัก ดูอวัยวะสืบพันธุ 

     การตรวจ (สิ่งขับถาย) สารคดัหลั่ง 

- ตา หู จมูก เตานม อวัยวะเพศ ทวารหนัก 

- หนอง น้ำเหลือง น้ำเลือด เมือก 

     การเก็บตัวอยางตรวจหองปฏิบัติการ 

- น้ำนม เลือด เลือด หนอง จากอวัยวะหรือวิการ 

- เนื้อเย่ือจากอวัยวะ เชน หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต ตอมน้ำเหลือง 

- เนื้อเย่ือจาก วิการหรือ รอยโรค 

การจัดการโรงเรือนและที่อยูอาศัย 

รูปแบบโรงเรือนและการจัดการที่ดียอมสงผลใหการเลี้ยงโคนม อีกทั้งยังทำใหโคนั้นเจริญเติบโตไดดี
เกษตรกรจึงตองหมั่นเอาใจใสดูแลรักษาโรงเรือนใหถูกหลักการสุขาภิบาลอยูเสมอ รูปแบบโรงเรือนที่ดีควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1.สถานทีตั้งของโรงเรือน ควรอยูในบริเวณที่อากาศถายเทสะดวก น้ำไมทวมขัง โรงเรือนควรปลูกสราง
ดวยวัสดุที่แข็งแรงคงทน รูปแบบโรงเรือนควรทำความสะอาดไดงาย ระบายของเสียไดดี เพื่อไมใหเกิดการ 
หมักหมมของของเสียที่เกิดจากการขับถาย 

2. ภูมิอากาศ ถาภายในโรงเรือนอุณหภูมิของอากาศสูง อาจจะสงผลใหการกินไดลดลงทำใหเกิดปญหา
ดานโภชนาการตามมา  

3. การระบายอากาศ ภายในโรงเรือนตองมีการระบายอากาศที่ดี เพ่ือระบายแกสและความรอนที่เกิดจาก
ตัวสัตวและสิ่งขับถายจากสัตว 
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4. ความชื้นของอากาศ ถาภายในโรงเรือนมีความชื้นมากเกินไปอาจสงผลใหสัตวเจ็บปวยได 

5.แสงสวาง ภายในโรงเรืองควรมีแสงสวาทั่วถึง  

โรงเรือนพักโครีด เปนโรงเรือนพักสำหรับโครีดนมตองมีสภาพแวดลอมที่เย็นสบาย การระบายความรอน
ไดดี มีบริเวณสำหรับการใหน้ำและอาหารที่เหมาะสมกับจำนวนโค โดยการสรางโรงเรือนมีการจัดการ ดังนี้ 

1. โรงเรือนตองอยูในที่สูงเพ่ือปองกันน้ำทวม 

2.ทิศทางโรงเรือนทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพ่ือใหแสงแดดสองเขาถึงภายในโรงเรือน 

3.โรงเรือนควรเปนหลังคาแบบจั่ว 2 ชั้น หรือชั้นเดียวทรงสูง 

4. หลังคาควรเปนกระเบ้ืองดีทีสุดหรือเปนหลังคาแบบที่มีฉนวนกันความรอน 

5.ความสูงชายคา 3 เมตร ปองกันแสงแดด และฝน 

6. เสาควรเปนวัสดุที่สามารถปองกันการกัดกรอนของมูลสัตว 

7. พื้นควรเปนคอนกรีต slop 3-5% 

8. รางอาหาร บอนากิน กับทีนอนพัก ควรอยูแยกกัน 

รูปที่ 3 โรงเรือนพักโครดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงรีดนม(Milking parlor) เปนสวนที่สำคัญในการเลี้ยงโคนม จำเปนตองมีโรงรีดนมแยกเปนสัดสวน ซึ่ง
รูปแบบโรงเรือน เชน โรงรีดแบบไมยกพื้น (Floor level system) และโรงรีดนมแบบยกพื้น (Elevated stall 
system) ขึ้นอยูความเหมาะสมของแตละฟารม แตอยางไรก็ตามโรงรีดนมจะตองออกแบบเพื่อใหสะดวกในการรีด
นม การจัดการ จำนวนโครีดนมและระบบเครื่องรีดนม ฟารมขนาดเล็กมีโครีดนมจำนวนนอย นิยมใชเครื่องรีดแบบ
รีดนมลงถังเปนรายตัว (bucket type) ฟารมขนาดใหญมีโครีดจำนวนมาก นิยมใชเครื่องรีดแบบรีดนมแลวน้ำนม
จะถูกสงไปตามทอเพ่ือเก็บไวในถังพักนม (pipeline milking system)   
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              รูปที่ 4 bucket type                                รูปที่ 5 pipeline milking system 

รูปแบบของชุดรีดมีทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้ 

1. แบบยืนรีดในซอง (STANCHION BARN) เปนแบบที่งายและนิยมในประเทศไทย เหมาะกับขนาด
กิจการที่มีแมโครีดนม 5 - 50 ตัว การเลี้ยงโคทั้งแบบยืนโรงและปลอยอิสระ  

 
 

รูปที่ 6 แบบยืนรีดในซอง 
   (STANCHION BARN) 

  
 
 

2. แบบซองรีดเปดขาง (SIDE OPENING PARLORS) โรงรีดแบบนี้ตองออกแบบใหโคยืนเรียงแถวขนาน
กับหลุมรีดนมโดยแตละแถวแบงชอง 4-8 ชอง โดยสามารถเปดใหโคเขารีด-ออกแตละชองไดอยางอิสระ เหมาะกับ
ขนาดกิจการโครีดนม 50-100 ตัว 

 
       
        รูปที่ 7 แบบซองรีดเปดขาง  

(SIDE OPENING PARLORS) 
  
 
 

3. แบบแถวรีดกางปลา (HERRINGBONE PARLORS) ลักษณะแบบ 2 แถวคูขนานมีหลุมรีดอยูตรงกลาง
โดยใหโคยืนหันขางหรือสวนกนเขาหาผูรีด คลายลักษณะของกางปลา รูปแบบแถวรีดนี้จะดูเหมาะสมและยืดหยุน
ไดมากกวารูปแบบอื่นๆ เหมาะกับกิจการโครีดนม 50-100 ตัว 
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รูปที่ 8 แบบแถวรีดกางปลา 
(HERRINGBONE PARLORS) 

 
 
 

4. แบบแถวรีดเหลียม (POLYGON PARLORS) แบบนี้ประหยัดพื้นที่และมีโครีดมาก รูปแบบจะเปนแบบ
สามเหลี่ยม สีเหลี ่ยมขนมเปยกปูน วิธีรีด/ชุดรีด จะเหมือนแบบกางปลา เหมาะกับกิจการโครีดนม มากกวา  
100-200 ตัว 

5. แบบรีดหมุนวงกลม (ROTARY PARLORS) ควบคุมดวยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร นิยมใชใน
ตางประเทศ เหมาะกับกิจการโครีดนมที่มีจำนวนโครีดในปริมาณมาก 

การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารม 

1. ขยะมูลฝอย ภายในฟารมควรมีถังขยะสำหรับใสขยะมูลฝอยตางๆ และนำไปทิ้งบริเวณที่แยกออกจาก
บริเวณที่เลี้ยงโคเปนประจำ 

2. ซากสัตว เม่ือมีสัตวตายควรจะนำซากสัตวฝงลึกจากระดับผิวดินกอนกลบดินปด 

3. มูลสัตวภายในโรงเรือนและคอกพักโคควรมีการจัดการเปนประจำ เพื่อลดปริมาณกาซพิษและความ
รอนที่เกิดจากมูลสัตวที่สะสมและลดการสะสมของเชื้อกอโรค 

4. น้ำเสีย จากการเลี้ยงโคนมควรมีการจัดการที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาดรางระบายน้ำอยาง
สม่ำเสมอ 

5. รอบโรงเรือนตางๆ จะตองมกีารทำความสะอาดและปรับปรุงโดยการตัดหญา ปลูกตนไมเพ่ือเปนรมเงา
และความเปนระเบียบเรีนบรอยในฟารม 

การประเมินสุขภาพกลุมโคที่ใหผลผลิต 
1. การใหคะแนนรางกายโคนม (Body condition score ; BCS) การจัดการใหอาหารโคนมตามสภาพ

รางกาย โดยรางกายแมโคจะมีสวนสัมพันธกับปริมาณไขมันที่สะสมในรางกาย เปนการมองสภาพรางกายแมโควา
อวนหรือผอม โดยเฉพาะชวงทายของการใหน้ำนม หรือ ชวงพักการรีดนม เพื่อใหสภาพรางกายอยูในสรูปที่
เหมาะสม ซึ่งจะเปนผลใหมีน้ำนมผลิตไดสูงสุด สุขภาพดี และระบบสืบพันธุปกติสภาพรางกายของโคจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการใหน้ำนม และปริมาณอาหารที่ไดรับหลังคลอด น้ำหนักแมโคจะลดลงทำใหแมโคให
นมไมเตม็ที่รางกายแมโคจะทรุดโทรมลง เกิดปญหาการผสมติดตอมา 

วิธีการใหคะแนนรางกายตองปฏิบัติรวมการสังเกตดวยสายตา และการกดคลำดายมือ ตามจุดตางๆ ดังนี้ 
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- กน : บริเวณรอบโคนหางกระดูกกนกบและใตโคนหาง 

- บั้นทาย : บริเวณไหลสะโพก 

- บั้นเอว : สวนกระดูก หรือกระดูกกระเบนหลัง และสวาบ 

- กระดูกสันหลัง : แนวกระโดง 

การใหคะแนนในระบบ 1 - 5 นิยมใชกันในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดขึ้นโดย E. E. Wildman คะแนน 1 
เปนโคที่ผอมมาก สวนคะแนน 5 เปนโคที่อวนมาก 

คะแนน 1 เปนสรูปที่โคผอมมาก สังเกตไดจากบริเวณโคนหางจะเปนหลุมลึก กระดูกเชิงกรานและปก
กระดูกสันหลังเปนรองและเห็นชัดเจน สามารถสัมผัสไดงาย ไมมีไขมันปกคลุม ทั้งสองขางของแนวกระดูกสันหลัง
จะเห็นเปนแองลึก 

คะแนน 2 เปนสรูปที่โคผอม หลุมบริเวณโคนหางตื้นขึ้น ไขมันเริ่มมีการสะสมเพ่ิมขึ้นบริเวณโคนหางนี้และ
บริเวณปุมกระดูกเชิงกราน ซึ่งพอสัมผัสได กระดูกเชิงกรานยังเดนชัด แตเมื่อลูบดูจะไมถึงขั้นหนังติดกระดูก 
บริเวณปลายของปกกระดูกสันหลังมีลักษณะกลมมน และยังสัมผัสไดจากการออกแรงกดเล็กนอย  

คะแนน 3 เปนสรูปที่โคไมอวนไมผอม ปานกลาง ไมมีหลุมบริเวณโคนหาง จะสัมผัสไดวามีไขมันมา 
ปกคลุมบริเวณนี้มากขึ้น ปุมกระดูกเชิงกรานจะเริ่มมองเห็นไมเดนชัด แตยังพอสัมผัสไดโดยการออกแรงกด มีไขมัน
มาปกคลุมบริเวณปกกระดูกสันหลังมากขึ้น แองลึกระหวางปุมกระดูกเชิงกรานและโคนหางเริ่มมีไขมันพอกหนา 

คะแนน 4 เปนสรูปที่โคเริ่มอวน จะพบวามีไขมันพอกเต็มบริเวณโคนหาง ปุมกระดูกเชิงกรานกลมมนมาก
มีไขมันพอกแตก็ยังสามารถสัมผัสไดจากการออกแรง กดมาก ๆ ปกกระดูกสันหลังจะมองไมเห็น  

คะแนน 5 เปนสรูปที่โคอวนมาก จะพบวามีไขมันมาพอกบริเวณโคนหางมากจนเห็นวาโคนหางจมอยูใน
ไขมันที่พอก ปุมกระดูกเชิงกรานและปกกระดูกสันหลังจะมองไมเห็น หรือแมกระทั่งออกแรงกดลงไป เพราะจะปก
คลุมไปดวยไขมัน 

รูปที่ 9 การใหคะแนนรางกาย (Body Condition Score, BCS) 
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การใหอาหารโคนมโดยใชคะแนนรางกายเปนเกณฑ กลาวโดยสรุปคือ การที่แมโคนมในระยะตาง ๆ มี
สภาพความสมบูรณ ของรางกายสูงหรือต่ำกวาคะแนนรางกายที่ควรจะเปนนั้น อาจจะมีสาเหตุตาง ๆ และวิธีแกไข 
ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 การใหอาหารโคนมโดยใชคะแนนรางกายเปนเกณฑ 

รอบการ
ใหน้ำนม 

คะแนน
รางกาย 

สาเหตุ คำแนะนำ 

 
 

ระยะดราย 

สูง 
(มากกวา4) 

- แมโครับอาหารขนมากเกินไปในชวง
ปลายของการใหน้ำนม 
- แมโคมีปญหาการผสมติด 

- ควรลดอาหารขนในชวงปลายของการให
น้ำนม 
- ควรพิจารณาคัดทิ้ง 

ต่ำ 
(นอยกวา 

3.5) 

- แมโคไดรบัอาหารขนและหยาบนอย
เกิดไปในชวงปลายของการใหน้ำนม 

- ควรเพ่ิมอาหารขนและหยาบในชวงให
น้ำนม 

 
 

ขณะคลอด 

สูง 
(มากกวา 4) 

- แมโคไดรบัอาหารขนมากเกินไป
ชวงดราย 
- แมโคมีชวงดรายยาวนานไป 

- ควรลดอาหารขนในชวงดราย 

ต่ำ 
(นอยกวา 3) 

- แมโคไดรบัอาหารไมพอในชวงดราย 
- ในขณะดรายแมโคมีสภาพผอม 

- ควรใหอาหารขนและหยาบเพิ่ม 

 
 
 

ระยะสูงสุด
ของรอบ
การให
น้ำนม 

สูง 
(มากกวา 3) 

- แมโคใหน้ำนมนอยกวาความสามารถ
ที่จะใหจริง 

- ใหอาหารขนเพิ่มขึ้น 
- ใหอาหารขนที่มีโปรตีนสูงหรือวัตถุดิบที่มี
โปรตีนสูงเชน กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง 
เปนตน 

ต่ำ 
(นอยกวา

2.0) 

- แมโคผอมในขณะคลอด 
- แมโคสูญเสียน้ำหนักตัวมาก 

- ควรใหอาหารขนและหยาบเพิ่มข้ึน 
- เพ่ิมมื้ออาหารในโคที่ใหผลผลิตสูง 
- ใหอาหารหยาบคุณภาพดีแกแมโคที่ใหผล
ผลิตสูง  
- เสริมสารอาหารพลังอาหารสูง  

 
 

ระยะกลาง
ถึงปลาย
ของรอบ
การให
น้ำนม 

สูง (มากกวา 
3.5 ) 

- แมโคใหน้ำนมนอย เนื่องจากผสมติด
ยาก 
- แมโคไดรบัอาหารขนมากเกินไป 

- ควรจัดการอาหารใหเหมาะสม 
- ควรจัดการระบบสืบพันธุใหดี 
- พิจารณาคัดทิ้ง 
- ควรลดอาหารขนลง 

ต่ำ (นอย
กวา 3 ) 

- แมโคไมสามารถสะสมอาหาร ชดเชย
กับการสูญเสียน้ำหนักตัวไปในชวงตนๆ
ของการใหน้ำนม 

- ควรใหอาหารขนและหยาบเพิ่มข้ึน 
- ปรับสัดสวนของอาหารขน/หยาบให
เหมาะสม 
- ไมควรเปลี่ยนไปใหอาหารขนคุณภาพต่ำ 
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สวาปดานซายเวาลึกเขาไปมากกวาฝามือจากกระดกู

ซี่โครง เกิดกับโคท่ีไมไดรับอาหารมากกวา 24 ชั่วโมง 

สวาปดานซายเวาลึกเขาไปครึ่งหนึง่ของฝามือจาก

กระดูกซ่ีโครง เกิดกับโคหลังคลอด 1 สปัดาห ซึ่งมาก/

นอยขึ้นกับการไดรับอาหาร 

สวาปดานซาย เวาไปเล็กนอยเกือบมองไมเห็นเวาเขาไป  

เชน โคนมท่ัวไปที่ใหผลผลิตไดรับอาหารเพียงพอ 

สวาปดานซายเตม็ไมเห็นสวนที่เวาลงไป  เชน โคที่ใหผล

ผลิตชวงทายของการใหผลผลิตรวมถึงโคที่พักทอง 

สวาปดานซายเตม็มาก สีสวนที่โคงนูนออกมาจากสวาป 

เชน โคท่ีพักทอง หรือโคขนุ 

2. การใหคะแนนสวาปโค (Rumen fill score) เปนวิธีที่มีประโยชนในการตรวจสอบเรื่องการไดรับ
อาหารวัตถุแหง (DMI) ของกระเพาะหมักและเปนเครื่องมือใชงายๆในการบริหารจัดการฟารม ซึ่งปกติของการให
คะแนนสวาปโคนี้ชวยใหการเปลี่ยนแปลงการจัดการเปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปญหาตอสุขภาพโค เชน 
ปญหาคีโตซสี และ displaced abomasum เปนตน 

รูปที่ 10 การใหคะแนนสวาปโค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P a g e  |      46 การจัดการดานสุขภาพโคนมในกลุมที่ใหผลผลิต 



3. คะแนนมูลที่ขับถาย (Feces score) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 11 คะแนนระดับ 1 เหลวเปนน้ำลักษณะ
คลายซุปถั่ว เมื่อตกถึงพื้นจะแตกกระจายออกเปน
บริเวณกวาง อุจจารระลักษณะนี้มักจะเกิดจากการ
ที่โคไดรับอาหารที่มีปริมาณโปรตีน และแปงมาก
เกินไป หรือไดรับอาหารพวกเยื่อใยนอยเกินไป 

รูปที่ 12 คะแนนระดับ 2 เหลวเล็กนอยแตไมเห็น
เปนกองชัดเจนนัก ความสูงไมเกิน 1 นิ้วเมื่อตก
ถึงพื ้นจะแตกกระจายออกโดยรอบ อุจจาระ
ลักษณะนี้มักเกิดจากการไดรับอาหารเยื่อใยต่ำ
หรือไดรับอาหารเย่ือใยที่คุณภาพไมดี  

รูปที ่ 13 คะแนนระดับ 3 ลักษณะนิ่ม เนื้อนิ่ม 
ละเอียด  แตไมแข็ง กองเปนกลมกอนกลุม  
คะแนนระดับนี้เปนคะแนนอุจจาระโคที่ดีที่สุด มี
ลักษณะนิ่ม เนื ้อแนน แตไมแข็ง กองเปนกลม
กอนกลุม  มักจะมีหลุมเกิดขึ้นตรงกลางของกอง
อุจจาระ ความสูงประมาณ 1½ - 2 นิ้ว เมื่อตกถึง
พื้นอาจมีการแตกกระจายเพียงเล็กนอยหรืออาจ
ไมมีเลยก็ได  
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ลักษณะอุจจาระระดับที่ 1 และ 5 ไมควรจะเกิดข้ึนในฟารม เนื่องจากเปนตัวบงบอกถึงปญหาสุขรูปที่เกิด

จากอาหารที่โคไดรับ ซึ่งควรจะไดรับการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบ 

4. การเคี้ยวเอื้อง (Rumination) 

รูปที่ 16 ระบบทางเดินอาหารในโค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 14 คะแนนระดับ 4 ลักษณะหนา คอนขางแข็ง 
ความสูงมากกวา 2 นิ้ว มักพบไดในโคพักทองหรือ โค
สาวอายุมาก ซึ ่งอาจเกิดจากการไดรับอาหารหยาบ 
คุณภาพตำ่และหรือไดรับอาหารโปรตีนต่ำ แกไขไดโดย
การ เพิ ่มอาหารประเภทโปรต ีนให มากขึ ้น หรือ
ปรับปรุงที่คณุภาพ อาหารหยาบ 

รูปที่ 15 คะแนนระดับ 5 ลักษณะกอนกลมแข็ง พบ

ไดในโคที่ไดรับอาหารพวกฟางเพียงอยางเดียว หรือโค

ที่มีภาวะขาดน้ำ นอกจากนี้โคที่อยูในภาวะทางเดิน 

อาหารอุดตันก็อาจพบอุจจาระลักษณะนี้ได 
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เมื่อกินอาหารครั้งแรกจะมีการเคี้ยว และการหลั่งน้ำลายคลุกเคลาอาหารเปนกอนเรียกวา bolus แลว

กลืนลงไปผานหลอดอาหาร (esophagus) ลักษณะคลายการลื่นไหลไปเรื่อย ๆ เรียกวา คลื่นของ peristalsis สวน

ขบวนการเคี้ยวเอ้ือง เปนการขยอกอาหารออกมาเคี้ยวใหม ประกอบดวย 

1. การขยอกกลับของอาหารจากกระเพาะหมักไปที่ปาก (regurgitation) 

2. การกลืนกลับของเหลว (swallowing) 

3. การเคี้ยวอาหารท่ีขยอกออกมาเคี้ยวใหละเอียด (remestication) 

4. การเคี้ยวและการหลั่งน้ำลาย (reinsalivation) 

5. การกลืนกลับอาหารกลับลงสูกระเพาะหมัก (reswallowing) 

เกิดขบวนการโดยการหดตัวของเรติคูลัมเพิ ่มมากขึ ้นทำใหบริเวณ cardia มีความดันสูง การสูดลม 

หายใจเขาสู ปอดมากกวาปกติเก ิดการหดตัวของกระบังลมเกิด negative pressure สวนปลายของหลอด 

อาหารโปรงออก กอนอาหาร และของเหลวในสวนเรติคูลัมถูกดันขึ้นมา กลับเขามาในปากแลวทำการเคี้ยวใหม 

การเคี้ยวเอื้อง (rumination) เปนขั้นตอนสำคัญในการยอยอาหารในโค ซึ่งมีผลใหอาหารมีขนาดเล็กลง เกิดจาก

การขยอกอาหารที่กินเขาไปออกมาเคี้ยวใหมจนอาหารมีขนาดเล็กลง มีรายงานวาโคที่เลี้ยงแบบปลอยใหแทะเล็ม

ในแปลงหญาตลอดทั้งวัน สามารถทำใหอาหารที ่กินเขาไปแตละครั ้งถูกขยอกกลับขึ ้นมาเคี ้ยวเอื ้องใหมถึง  

30-40 ครั้ง 

ปจจัยที่มีผลตอการเคี้ยวเอื้อง ขึ้นกับชนิดของอาหาร อาหารขนหรืออาหารอัดเม็ด การเคี้ยวเอื้องก็จะมี

นอยกวาอาหารหยาบ ซึ่งสัตวจะกินไดมากในขณะท่ีระยะเวลาในการเคี้ยวเอื้องก็นอย แกะใชเวลากิน 7 – 9 

ชั่วโมง/วัน มีการเคี้ยวเอื้อง 15 - 18 ครั้งตอวัน และในโคใชเวลากิน 6 - 10 ชั่วโมง/วัน มีการเคี้ยวเอื้อง 9 - 13 

ครั้ง/ วัน โดยการเคี้ยวเอ้ืองจะเกิดในชวงกลางคืนมากกวากลางวัน และความถี่ในการเคี้ยงเอื้องประมาณ 9 - 18 

ครั้ง/วัน แตละครั้งจะมีกอนอาหาร (bolus) ถูกขยอกออกมาเฉลี่ย 31 กอน 

ประโยชนของการเคี้ยวเอื้อง คือการทำใหการบดของอาหารละเอียดยิ่งขึ้น ทำใหมีการขับน้ำลายเพิ่มขึ้น 

ชวยรักษาสภาวะประชากรจุลินทรียใหสมดุล และทำใหผลิตกรดไขมันที่ระเหยได (VFA) เพ่ิมขึ้น 

การประเมินการเคี้ยวเอ้ือง นั้นชวงเวลาที่มีความเหมาะสมในการประเมินคือ ชวงเวลาที่โคไดพักผอน เชน 

เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. โดยดูการเคี้ยวเอื้องทั้งฝูงของโคหากมากกวา 50% ของฝูง แสดงวาโคมีระดับ

การเคี้ยวเอ้ืองที่ดี แตถาหากการเคี้ยวเอ้ืองทั้งฝูงโคนอยกวา 50% ของฝูง แสดงวาอาจมีปญหาที่เกิดกับโค ไมวาจะ

เปนสภาพอากาศที่รอน สภาพโรงเรือนที่ระบายอากาศที่ไมดี รวมไปถึงอาหารที่โคไดรับ อาทิเชน สัดสวนอาหาร

ขนตอหยาบที่มากเกินไป หรือชิ้นของอาหารหยาบที่ละเอียดเกินไป เปนตน 
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5. การใหคะแนนกีบโค (Locomotion score) 

รูปที่ 17 โครงสรางและหนาที่ของกีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางและหนาที่ของกีบ มดีงันี้ 

1. ผนังกีบ เปนสวนที่แข็งแรงสุด ทำหนาที่รับน้ำหนัก 

2. พื้นกีบ เปนสวนที่แข็งแรงรองจากผนังกีบ สัมผัสพื้นดินตลอดเวลา หนาประมาณ 5 - 7 มิลลิเมตร 

3. สันกีบ ยืดหยุน หดและขยายไดเมื่อมีการเคลื่อนไหว ทำหนาที่รับน้ำหนัก และกระตุนการไหลเวียนของ
เลือด 

4. งามกีบหรือซอกกีบ เชื่อมระหวางกีบดานนอกและดานใน ลักษณะผิวหนังนุม มีขนปกคลุม เปนสวนที่
มักจะมีการสะสมของสิ่งสกปรก 

5. ไรกับ เปนสวนรอบตอระหวางผิวหนังกับกีบ ทำหนาที่สรางผนังกีบและความชุมชื้นใหแกกีบ 
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เวลายืน : หลังโกง 

การเดนิ : หลังโกง+กาวสั้น 

 

เวลายืน : หลังโกง 

การเดนิ : หลังโกง+ยกขาตอนเดิน 

 

เวลายืน : หลังโกง&ไมลุก 

การเดนิ : หลังโกง+ยกขาตอนเดิน 

6. เสนขาว เปนรอยตอระหวางผนังกีบกับอุงกีบ ประกอบดวยเซลลที่ไมแข็งแรง เปนจุดที่ออนแอที่สุด 
เมื่อเทยีบกับผนังกีบและอุงกีบ 

7. เนื้อเย่ือสรางกีบ ประกอบดวยเสนเลือดและเสนประสาท 

การใหคะแนนกีบโค แบงออกเปน 5 ระดับ ดังรูปที่ 18 

รูปที่ 18 การใหคะแนนกีบโค (Locomotion score) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลายืน : หลังตรง 

การเดนิ : หลังตรง 

เวลายืน : หลังตรง 

การเดนิ : หลังโกง 
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ความผิดปกติของกีบเทาโค ประกอบดวย 

1. กีบเจริญเติบโตเร็วกวาปกติ มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ หรือการจัดการ อาทิเชน การยืนโรง หรือยืนพื้น
คอกแข็งเปนเวลานาน โดยมีตำแหนงสวนที่ยาวเกิน ดังนี้ 

1.1 ผนังกีบดานหนา ( Long toe low heel) สงผลใหมุมปลายกีบแหลมข้ึน (นอยกวา 45 องศา) 
ทำใหสัตวยืนบนเสนเทา เปนผลใหกีบเจ็บ เกิดรอยช้ำ และเกิดแผลบนพ้ืน 

1.2 ผนังกีบดานขาง (Corkscrew) สงผลใหกีบเทาทั้งคูแบะออกดานขางหรือเอียงไปในทิศทางท่ี
มีแรงกด แรงกดที่เกิดเปนผลใหกีบเจ็บ เกิดรอยซ้ำ และเกิดแผลบนพื้นกีบ 

1.3 อุงกีบ (Overgrown sole) สงผลใหเกิดแรงกดในตำแหนงของอุงกีบ เปนผลใหกีบเจ็บ เกิด
รอยซ้ำ และแผลบนพ้ืนกีบ 

รูปที่ 19 ผนังกีบดานหนา ผนังกีบดานขาง อุงกีบ 

 
 
 
 
 

 

2. กีบสึกเร็วกวาปกติ มีสาเหตุ  เกิดจากเหยียบย่ำอยูในที่เปยกแฉะนาน ๆ ยืนและเดนิมากเกินไป และอยู

ในพ้ืนที่แข็งเกินไป ซึ่งสงผลใหเกิดกีบนิ่มและบอบซ้ำไดงาย เปนแผลไดงายและเจ็บกีบ สงผลใหเกิดการติดเชื้อ

ตามมา 

 
 
 
 
 
 

3. แผลหลุมที่อุงกีบ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อสรางกีบ อาทิเชนขาดการไหลเวียนของเลือด

ภายในกีบ ทาํใหก้ารสรางกีบไมมีคณุภาพ สึกกรอนงาย เป็นผลใหเ้จ็บกีบ และเกิดแผลติดเชื้อตามมา 

 
 
 
 
 

รูปที่ 21 แผลหลุมที่อุงกีบ 

รูปที่ 20 กีบสึกเร็วกวาปกติ 
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4. ความผิดปกติของเสนขาว (White line)  มีสาเหตุมาจากการเหยียบหิน หรือกรวด แลวสงผลใหเกิด
การอัดแนนเขาไปในบริเวณเสนขาว สงผลใหเกิดการติดเชื้อภายในกีบ ในบางกรณีอาจทะลุถึงไรกีบ โดยในรายที่
รุนแรง ผนังอุงกีบอาจแยกตัวจากเนื้อเย่ือกีบได 

 
 
 
 
 
 

 
5. สันเทากรอน มีสาเหตุมาจากยืนอยูในที่เปยกชื้นนานๆ ทำใหเกิดเปนแผลที่บริเวณสนเทา และเกิดการ

ติดเชื้อตามมา 
 
 
 
 
 
 
 

6.อุงกีบสองชั้น สาเหตุเกิดจากการไหลเวียนเลือดเหนืออุ งกีบถูกรบกวนอยางกะทันหัน เปนผลให
ของเหลวซึมออกนอกหลอดเลือดเขาสูเนื้อเยื่อของอุงกีบ ทำใหเนื้อเย่ือของอุงกีบชั้นนอกและชั้นในแยกออกจากกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการแกไขและปองกันปญหาสุขภาพกีบ ประกอบดวย 

1. การแกไข หรือ การรักษา 

1.1 ศัลยกรรม ไดแก การปาดแตงกีบ การทำแผล 

1.2 อายุรกรรม ไดแก การใชยาปฏิชีวนะ ยาแกอักเสบ  

 

รูปที่ 22 ความผิดปกติของเสนขาว (White line) 

รูปที่ 23 สันเทากรอน 

รูปที่ 24 อุงกีบสองชั้น 
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2. การปองกัน ประกอบดวยการเฝาระวังและการควบคุมปจจัยเสี่ยง อาทิเชน 

2.1 เลี้ยงแบบปลอย 

2.2 ยอมรับงานทางดานการปาดกีบหรือแตงกีบ 

2.3 มีการจัดการทางดานอาหารที่เหมาะสม 

2.4 ทำวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยอยางสม่ำเสมอและเครงครัด 

3. รีบแจงหรือขอคำปรึกษาจากสัตวแพทย ผูชำนาญเรื่องการดูแลสุขภาพกีบเมื่อเกิดปญหาขึ้นกับโคนม
ภายในฟารม 

ในกรณีเกิดแผลหรือแผลติดเชื้อที่ซอกกีบ สามารถใชสารละลายจุนสี (CuSO4) 3 - 5% หรือสารละลาย
ฟอรมาลิน 3 - 5% สวนกรณีที่พบแผลติดเชื้อลักษณะคลายหูดที่ดานหลังของซอกกีบ สามารถใชสารละลาย 
Oxytetracycline 5 - 6 กรัมตอน้ำสะอาด 1 ลิตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P a g e  |      54 การจัดการดานสุขภาพโคนมในกลุมที่ใหผลผลิต 



สุขศาสตรและระบบการรีดนม 

นายสถิตยพงษ พรหมสถิตย 

 จากขอมูลขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of United Nations ; FAO) ในป พ.ศ.2561 พบวาทั่วโลกผลิตน้ำนมโคดิบไดประมาณ 683 ลานตัน/ป ในขณะที่
ประเทศไทยผลิตน้ำนมโคดิบไดประมาณ 653,928 ตัน/ป ซึ่งผลิตไดมากเปนอันดับที่ 83 ของโลก และผลิตไดมาก
เปนอันดับที ่ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจาก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในภูมิภาคนี้ผลิตน้ำนมโคดิบไดประมาณ 3.75 ลานตัน/ป 
(FAOSTAT, 2018) ในขณะที่ประเทศไทยยังตองมีการนำเขานมและผลิตภัณฑนมรวม ป พ.ศ.2561 ประมาณ 
250,405 ตัน/ป (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ภายใตสถานการณปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรี 
“สินคานมและผลิตภัณฑนม” ภายใตความตกลงการคาเสรี (Free Trade Area ; FTA) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-
นิวซีแลนด ซึ่งอัตราภาษีโควตานำเขาจะทยอยลดลงทุกป โดยในป พ.ศ.2567 จะเหลือเพียงรอยละ 1 และในป 
พ.ศ.2568 จะไมมีการเก็บภาษีนำเขา อีกทั้งมาตรการจัดสรรโควตานำเขานมผงขาดมันเนยที่กำหนดใหผูรับโควตา
ตองชวยรับซื้อน้ำนมดิบที่ผลิตภายในประเทศเปนอันตองยกเลิกไป จึงเปนความทาทายอยางมากตอเกษตรกรผู
เลี้ยงโคนมภายในประเทศที่ตองมีการเตรียมพรอมรับมือสำหรับการเปดการคาเสรีที่กำลังจะมาถึงภายในไมกี่ป
ขางหนานี้ ดังนั้นกรมปศุสัตวภายใตการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงใหความสำคัญตอการพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยงโคนมและการพัฒนาผลผลิตน้ำนมดิบใหเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุงเนนที่การลด
ตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการ
ดานตลาด 

ในสวนนี้จะขอกลาวถึงการจัดการดานสุขศาสตรและระบบการรีดนมเบื้องตน (เฉพาะระบบการรีดนมใน
รูปแบบถังเดี ่ยว ; Bucket Type) ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพน้ำนมโคดิบภายในฟารม ทั ้งในสวนของจำนวนเซลล 
โซมาติก (Somatic Cell) และจำนวนของเชื้อจุลินทรียในน้ำนมดิบ ตามมมาตรฐานของสินคาเกษตรประเภท
น้ำนมโคดิบ มกษ. 6003-2553 ไดกำหนดจำนวนเซลลโซมาติกไวที่ไมเกิน 500,000 เซลลตอมิลลิลิตร (cells/ml) 
และจำนวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมดไมเกิน 500,000 โคโลนีตอมิลลิลิตร (cfu/ml) เซลลโซมาติกหรือเซลลรางกาย
ประกอบดวยเซลลเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell ; WBC) รอยละ 98 – 99 สวนที ่เหลือเปนเซลลเยื ่อบุ
กระเปาะผลิตน้ำนม (Milk-Secreting Epithelial Cell) ที่หลุดลอกออกมา ในสภาวะปกติรางกายสัตวจะสราง
เซลลเมด็เลือดขาวซึ่งมีหนาที่ในการตอตานและเก็บกินสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย เชนเดียวกับโครงสรางภายใน
เตานมของแมโค เซลลเม็ดเลือดขาวที่รางกายสัตวสรางจะผานออกมาจากระบบไหลเวียนโลหิตที่มาเลี้ยงในบริเวณ
เตานม จากนั้นแทรกตัวผานเยื่อบุกระเปาะผลิตน้ำนมเพื่อเขาสูชองวางภายในกระเปาะน้ำนม (Alveoli) โดยมี
หนาที่ในการปองกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมรวมถึงเชื้อโรคที่อาจเขาสูเตานม ชองทางหลักที่สิ่งแปลกปลอมหรือ
เชื้อโรคจะผานเขาสูเตานมซึ่งเปนแหลงที่มีสารอาหารเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อนั้นจะผานทางรูหัวนม 
(Teat Orifice) เปนหลัก ในสภาวะปกติรูหัวนมจะปดตลอดเวลาจะเปดเฉพาะชวงที่มีการใหนมลูกหรือขณะที่มีการ
รีดนมเทานั้น ซึ่งการปด-เปดจะถูกควบคุมโดยกลามเนื้อเรียบบริเวณปลายหัวนมเปนหลัก โดยภายหลังการใหนม
หรือการรีดนมของแมโคกลามเนื้อเรียบบริเวณปลายหัวนมจะใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ถึงจะสามารถปดสนิท
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ได นอกจากกลามเนื ้อดังกลาวบริเวณเยื ่อบุผิวของทอรูหัวนม (Streak Canal) ยังสามารถสรางสารจำพวก 
เคราติน (Keratin Plug) มาอุดรูนมเพื่อปองกันและดักจับสิ่งแปลกปลอมที่จะเขาสูเตานมระหวางมื้อรีดอีกดวย 
ดังนั้นจะเห็นไดวาในสภาวะปกติรางกายสัตวก็จะมีระบบเหลานี้สำหรับปองกันและเก็บกินสิ่งแปลกปลอมที่จะเขาสู
บริเวณเตานม แตเมื่อใดก็ตามที่มีสิ ่งแปลกปลอมอาทิเชื ้อโรคผานเขามาในบริเวณเตานมได รางกายสัตวก็จะ
ตอบสนองโดยการกระตุนใหมีการสรางเม็ดเลือดขาวรวมถึงเรงปฏิกิริยาใหเม็ดเลือดขาวผานจากระบบไหลเวียน
โลหิตเขาสูชองวางภายในกระเปาะน้ำนมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการการตรวจประเมินจำนวนเซลลโซมาติกจึงเปนวิธีการ
ในการประเมินสุขภาพเตานมของแมโคอีกดวย 

การตรวจประเมนิจำนวนเซลลโซมาติกในน้ำนมดิบ แบงเปน 2 วิธีการหลัก คือ การตรวจประเมินเบื้องตน
ดวยน้ำยาซีเอ็มที (California Mastitis Test) และการตรวจนับโซมาติกเซลลซึ่งที่นิยมทำมี 2 วิธีหลักๆ คือการ
ตรวจนับดวยกลองจุลทรรศนผานกระบวนการยอมสีเซลลโซมาติก และการตรวจนับดวยเครื่องตรวจนับอัตโนมัติ 
ในบทนี้จะขอกลาวเฉพาะการตรวจประเมินเบื้องตนดวยน้ำยาซีเอ็มทีที่เหมาะสำหรับฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
การตรวจดวยน้ำยาซีเอ็มทีเปนการตรวจหาแมโคที ่มีปญหาเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ (Subclinical 
Mastitis) ซึ่งกลไกการทำงานของน้ำยาซีเอ็มทีจะมีดวยกัน 2 สวนหลักๆ คือ สารที่ชวยลดแรงตึงผิวจะมีผลทำให
เยื่อหุมเซลลของเซลลโซมาติกแตกออก เปนผลใหสาย DNA ซึ่งมีลักษณะเหนียวหนืดคลายเจลออกมา อีกสวนเปน
สี Bromocresol Purple ซึ่งเปนสีที่ชวยในการวัดความเปนกรด-ดาง ซึ่งจะมีตั้งแตสีเหลืองไปจนถึงมวงเขม โดย
หากน้ำนมมีลักษณะเปนกรดจะมีสีออกเหลืองสม แตหากเปนดางมากขึ้นจะเปลี่ยนเปนสีมวงที่เขมขึ้น ซึ่งลักษณะ
ของน้ำนมจากเตานมที่มีการอักเสบจะมีลักษณะเปนดางมากทำใหเกิดสีมวงที่เขมขึ้นนั่นเอง 

วิธีการตรวจเตานมดวยน้ำยาซีเอ็มที ประกอบดวย 

1. เตรียมเตานมใหสะอาดเชนเดียวกับกอนรีดนม ดังจะกลาวตอไป 

2. ตรวจความผิดปกติของน้ำนมในถวยตรวจน้ำนม (Strip Cup) โดยรีดนมตน 2–3 สาย โดยตรวจดูความ
ผิดปกติของสี กลิ่น รวมถึงการเกิดตะกอนน้ำนม ซึ่งสามารถใชแยกเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ (Clinical 
Mastitis) ได 

3. รีดน้ำนมลงในถาดตรวจน้ำยาซเีอ็มที จากนั้นเทปรับปริมาณน้ำนมตามขีดวัดปริมาตรที่กนหลุมใหเหลือ
น้ำนมหลุมละ 2-3 มิลลิลิตร  

4. เติมน้ำยาซีเอ็มทีประมาณหลุมละ 2-3 มิลลิลิตร ในสัดสวนน้ำนมตอน้ำยาซีเอ็มที 1 : 1 

5. แกวงถาดเปนวงกลมชาๆ ใหน้ำนมกับน้ำยาซีเอ็มทีเขากัน รวมกับการสังเกตการเปลี่ยนสีของน้ำยา 
ซีเอ็มทีกับลักษณะการไหลของน้ำนม โดยอาจสลับกับการหยุดแกวงถาดเพ่ือแปรผลปฏิกิริยาของน้ำยาซีเอ็มที โดย
ตองแปลผลภายใน 10-30 วินาทีหลังแกวงถาด  
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ตารางที่ 8 การแปลผลปฏิกิริยาของน้ำยาซีเอ็มทีในการตรวจหาโรคเตานมอักเสบ 

ปฏิกิริยา ลักษณะของปฏิกิริยา จำนวนเซลลโซมาติก 
(cells/ml) 

ผลผลิต
ที่ลดลง 

Negative มีลักษณะเปนของเหลวขึ้นเปนเนื้อเดียวกันเปนสีมวงจางๆ < 200,000 0% 
Trace มีลักษณะเปนเนื้อเดียวมีสีมวงจางๆ เกิดสายเจลข้ึนเล็กนอย 

แกวงสักพักก็จะหายไป ทำใหแยกจาก Negative ไดยาก  
150,000-500,000 8% 

1 ไดสารที่มีความหนืดมากขึ้นโดยมีสีมวงที่เขมขึ้น แตไมถึงกับ
เกาะกันเปนเจลตรงกลาง 

400,000-1,500,000 11% 

2 ไดสารที่มีสีมวงเขมขึ้น เมื่อแกวงจะพบวาเกาะกันเปนเจลตรง
กลางวง แตเมื่อหยุดแกวงจะเปนลักษณะของเหลวเคลื่อนที่ชา 

800,000-5,000,000 28% 

3 ไดสารที่มีสีมวงเขม เมื่อแกวงจะพบวาเกาะกันเปนเจลตรง
กลาง ในขณะที่หยุดแกวงยังพบวามีการเกาะกลุมจับกันอยู 

> 5,000,000 46% 

ที่มา : Philpot and Nickerson, 1991 

 ปจจัยที่สงผลใหจำนวนเซลลโซมาติกในน้ำนมสูงข้ึน ประกอบดวย  

1. ชวงระยะเวลาในการใหนมของแมโค โดยเฉพาะในชวงหลังคลอด 7-10 วันแรก ซึ่งเปนชวงที่แมโคผลิต
นมน้ำเหลือง (Colostrum) นั้น พบวาจะมีการสรางและปลอยเซลลโซมาติกออกมากับนมน้ำเหลืองคอนขางสูง 
โดยแมโคบางตัวจะใหน้ำนมที่มีเซลลโซมาติกสูงไดนานถึง 15 วัน ภายหลังการคลอด รวมถึงในชวงที่แมโคใกลเขาสู
ระยะแหงนม (Dry Period) พบวามีการสรางปริมาณน้ำนมลดนอยลงในขณะที่รางกายสัตวปลอยเซลลโซมาติก
มายังเนื้อเยื่อบริเวณเตานมเทาเดิม เปนผลใหเมื่อตรวจนับจำนวนเซลลโซมาติกนั้นมีจำนวนสูงข้ึน โดยเฉพาะแมโค
ที่ผลิตน้ำนมนอยกวา 5 กิโลกรัมตอตัวตอวัน  

2. ความดันสุญญากาศของระบบเครื่องรีดนมที่สูงหรือต่ำจนเกินไป หากความดันภายในทอสุญญากาศใน
ระบบเครื่องรีดนมที่สูงนั้นจะสงผลใหเกิดการคั่งเลือดและบวมน้ำที่บริเวณหัวนมยังกระตุนใหเกิดความเสียหายของ
เนื้อเยื่อที่บริเวณฐานของหัวนมอีกดวย เปนผลใหรางกายตอบสนองโดยการเรงใหเซลลเม็ดเลือดขาวออกจากเสน
เลือดมายังบริเวณเตานมมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับในสภาวะที่ความดันภายในทอสุญญากาศในระบบเครื่องรีดนมต่ำ
จะสงผลใหระยะเวลาในการรีดนมยาวนานข้ึน เนื่องจากน้ำนมไหลชา อีกทั้งยังมีผลใหเกิดสภาวะน้ำนมคางเตามาก
ขึ้น ระยะเวลาที่ยาวนานทำใหหัวนมบอบช้ำมากข้ึนเชนกัน 

3. แมโคที่อยูในสภาวะปวยหรืออยูในสภาวะเครียด แมโคที่ปวยจะมีการสรางเม็ดเลือดขาวในระบบ
ไหลเวียนโลหิตที่สูงขึ้น เชนเดียวกับแมโคที่เกิดสภาวะเครียดรางกายจะตอบสนองโดยการกระตุนใหเม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวโตรฟล (Neutrophil) ลองลอยในระบบไหลเวียนโลหิตมากขึ้น ดังนั้นจึงเปนผลใหเม็ดเลือดขาวหรือเซลล 
โซมาติกจะมายังบริเวณเตานมสูงข้ึนเชนกัน   

4. การเกิดโรคเตานมอักเสบ (Mastitis) เชื้อโรคสามารถผานเขาสูเตานมของแมโคผานรูหัวนมเปนหลัก 
ดังนั้นในแมโคที่อายุมากโดยเฉพาะแมโคตั้งแตทองท่ี 5 ขึ้นไป มักพบปญหาเตานมอักเสบแบบเรื้อรังเนื่องจากความ
เสียหายของกลามเนื้อเรียบของหูรูด (Sphincter) บริเวณปลายหัวนมเกิดความเสียหายจากการใชระบบเครื่องรีดท่ี
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มีความดันสุญญากาศที่สูงเกินไป หรือการรีดนมแมโคตอตัวที่ใชระยะเวลานานเกินไปลวนกอใหเกิดความเสียหาย
ตอกลามเนื้อเรียบบริเวณปลายหัวนมทั้งสิ้น ทำใหไมสามารถปดรูหัวนมไดสนิทดังเดิมแมโคจึงเกิดโรคเตานมอักเสบ
แบบเปนๆ หายๆ นอกจากนี้ยังพบวาการใชยางรีดนมหรือไลเนอร (Liner) เปนระยะเวลานาน ไมมีการเปลี่ยนตาม
ระยะเวลาที ่เหมาะสมจะทำใหยางรีดนมมีความกระดาง โดยจะกระตุ นใหเกิดการอักเสบที ่บริเวณหัวนม ซึ่ง
นอกจากความกระดางแลวยางจะมีลักษณะเปนรอยแยกเล็กๆ ภายในตัวยางไมเรียบดังเดิมจึงเปนแหลงที่มีการ
สะสมของเชื้อโรคที่กอใหเกิดเตานมอักเสบไดเชนกัน    

5. การเวนมื้อการรีดนมหรือหยุดรีดนมบางมื้อแลวกลับมารีดซ้ำ พบวามีเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมของ
แมโคที่เวนมื้อการรีดนมจะมีปริมาณสูงข้ึน โดยไมจำเปนที่ตองมีการติดเชื้อแบบเรื้อรัง 

ในสวนของการตรวจหาจำนวนของจุลินทรียมีชีวิตในน้ำนมนั้น สามารถตรวจหาจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด
โดยตรงและการตรวจหาจำนวนแบคทีเรียโดยใชสีเปนตัวบงชี้ซึ่งเปนวิธีการตรวจแบบทางออม การตรวจหาจำนวน
แบคทีเรียทั้งหมด (Standard Plate Count Method) เปนวิธีการมาตรฐานที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เปน
วิธีการที่มีความแมนยำและนาเชื่อถือ แตมีขอจำกัดที่เปนการตรวจหาแบคทีเรียที่ตองการออกซิเจน (Anaerobic 
Bacteria) เทานั้น โดยตองนำมาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Standard Plate Count Agar) เปนระยะเวลา 48 
ชั่วโมง ในปจจุบันนั้นมีอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดผงสำเร็จรูปและแผนอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปจำหนายซึ่งชวยในการลด
ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อลง รวมถึงการพัฒนาชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งชวยในการลดระยะเวลาการ
เพาะเชื้อลงมาที่ 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียอัตโนมัติจากแผน
อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายตอผูปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามวิธีการเหลานี้ยังมี
คาใชจายที่สูงรวมถึงใชระยะเวลาในการเพาะเชื้อที่ยาวนาน ดังนั้นในการตรวจหาจำนวนแบคทีเรียในตัวอยาง
น้ำนมดิบโดยเฉพาะในรูปแบบรายเบอรถังของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่สงตรวจยังศูนยรับน้ำนมดิบแตละที่ จึงนิยม
ใชการตรวจหาจำนวนแบคทีเรียโดยใชสีเปนตัวบงชี้ (Dye Reduction Test) ในการประเมินคุณภาพน้ำนมดิบราย
ฟารมเปนหลัก 

การตรวจหาจำนวนแบคทีเรียโดยใชสีเปนตัวบงชี้มีดวยกัน 2 วิธีการที่เปนที่นิยม ประกอบดวย การ
ตรวจสอบน้ำนมดวยเมธิลีนบลู (Methylene Blue Reduction Test) และการตรวจสอบน้ำนมดวยรีซาซูรีน 
(Resazurin Reduction Test) ซึ่งเปนวิธีการที่ใชวัดจำนวนแบคทีเรียที่ใชออกซิเจนทางออม โดยวัดจากปฏิกิริยา 
Oxidation–Reduction Potential ในสภาพน้ำนมโคที่มีสารอาหารเหมาะสำหรับการเจริญเติบของเชื้อแบคทีเรีย
รวมกับสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อแบคทีเรียเหลานี้เจริญเติบโตมีความจำเปนตองใชออกซิเจนในน้ำนม สารสี
เหลานี้จะทำหนาที่เปนตัวรีดิวซ (Reduce) ทำใหเกิดการเปลี่ยนสี โดยหากมีจำนวนแบคทีเรียที่ใชออกซิเจนจำนวน
มากภายใตสภาพแวดลอมที ่เหมาะสมเปนผลใหออกซิเจนภายในน้ำนมหมดไปอยางรวดเร็วกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสารสีตั้งตน ดังรูปที่ 25 
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รูปที่ 25  ภาพ A เปนการเปลี่ยนแปลงของสารสีในการทดสอบดวยวิธี Methylene Blue Reduction Test 
  ภาพ B เปนการเปลี่ยนแปลงของสารสีในการทดสอบดวยวิธี Resazurin Reduction Test 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามมาตรฐานของสินคาเกษตรประเภทน้ำนมโคไดกำหนดวิธีการตรวจสอบน้ำนมดวยเมธิลีนบลูนั้นตอง
เปลี่ยนสีของเมธิลีนบลูที่ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง และการตรวจสอบน้ำนมดวยรีซาซูรีนที่หนึ่งชั่วโมงตองไดเกรดไม
นอยกวา 4.5 จากการเปรียบเทียบกับแผนเทียบสี (Lovibond Comparator)  

ปจจัยที่มีผลทำใหปริมาณแบคทีเรียรวมในน้ำนมดิบสูงข้ึน ประกอบดวย 

1. สุขภาพเตานมและสุขภาพของแมโค แมโคที่ปวยเปนเตานมอักเสบจากการติดเชื้อน้ำนมจะมีเชื้อ
แบคทีเรียสูงอยูแลว รวมถึงหากแมโคที่ปวยอาทิเชน วัณโรค และโรคแทงติดตอ แมโคสามารถปลอยเชื้อเหลานี้
ปนเปอนออกมากับน้ำนมได 

2. ความสะอาดของอุปกรณสำหรับการรีดนม โดยเฉพาะในสวนที่สัมผัสกับน้ำนมโดยตรง ซึ่งหากลางทำ
ความสะอาดไดไมดีพอจะทำใหปริมาณเชื้อแบคทีเรียสูงข้ึน นอกจากนี้ยังตองใหความสำคัญกับความสะอาดของน้ำ
ที่ใชอีกดวย ซึ่งหากแหลงน้ำสกปรกหรือไมมีการฆาเชื้อที่ดีพอจะสงผลตอปริมาณเชื้อในนมดิบดวยเชนกัน 

3. สุขศาสตรของคนรีดนม แบคทีเรียสามารถปนเปอนจากเล็บและผิวหนังของคนรีดนมซึ่งตองสัมผัสกับ
เตานมโครวมถึงอุปกรณสำหรับการรีด ดังนั้นจึงควรลางทำความสะอาดมืออยางเหมาะสม หรืออาจรวมกับการใส
ถุงมือเพื่อใหสะดวกตอการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังตองใหความสำคัญกับสุขภาพของคนรีดดวย
โดยเฉพาะผูที่ปวยดวยโรคในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ซึ่งอาจมีสวนในการนำเชื้อเขาสูน้ำนมดิบได  

4. สุขศาสตรและข้ันตอนในการรีดนม ตั้งแตการเตรียมเตานมแมโคกอนรีดและการจัดการภายหลังจากรีด
นมเสร็จ ดังจะกลาวตอไป 

5. สภาพแวดลอมโดยเฉพาะภายในคอกรีดนม ซึ่งปกติเชื้อแบคทีเรียจากน้ำและอากาศสามารถเพิ่มใน
น้ำนมดิบไดประมาณ 102–103 cfu/ml หากสภาพคอกรีดนมสกปรกมีฝุนละอองเยอะเชื้อแบคทีเรียสามารถเกาะ
กับฝุนละอองและเพ่ิมจำนวนเชื้อแบคทีเรียในน้ำนมได โดยเฉพาะถังรีดนมปากกวางหรือไมมีฝาปด นอกจากนี้การ
จัดการคอกรีดที่ไมดีพอยังกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุของแมลงโดยเฉพาะแมลงวันซึ่งเปนพาหะนำเชื้อโรคมาสูน้ำนม

B 

สีน้ำเงิน 

สีขาว 

สีน้ำเงิน 

สีชมพู 

สีขาว 

A 
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ไดเชนกัน โดยแมลงวัน 1 ตัว ที่ตกลงไปในน้ำนม อาจมีผลใหปริมาณเซลลแบคทีเรียเพิ่มขึ้น 1,000,000 cfu/ml 
ได 

6. ระยะเวลาในการรีดนมและการขนสงน้ำนมดิบ โดยปกติน้ำนมดิบที่ผลิตออกมาในแตละฟารมจะมีเชื้อ
แบคทีเรียปนเปอนออกมากับน้ำนม ไมวาจะมาจากแมโค คนรีด ขั้นตอนการรีด สภาพแวดลอม หรือปนเปอน
ออกมากับอุปกรณท ี ่ส ัมผ ัสกับน้ำนมโดยตรง ซึ ่งน้ำนมเปนแหลงของสารอาหารที ่ม ีความอุดมสมบูรณ 
สภาพแวดลอมภายนอกรางกายสัตวซึ่งมีออกซินเจน รวมกับอุณหภูมิที ่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรีย จึงทำใหหากทิ้งระยะเวลาไวนานภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเหลานี้ เชื้อจะสามารถเพิ่มจำนวน
ตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญตอการเรงใหน้ำนมดิบเขาสูระบบทำความเย็นใหเร็วที่สุด เพ่ือ
ชะลอและหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อบางสวน  

นอกจากมีการตรวจหาจำนวนแบคทีเรียที่ตองการออกซิเจนรวมทั้งทางตรงและทางออมแลว ในมาตรฐาน
ของสินคาเกษตรประเภทน้ำนมโคยังมีการกำหนดจำนวนโคลิฟอรม ซึ่งวิเคราะหดวยวิธี Coliform Count โดยตอง
ไมเกิน 10,000 cfu/ml รวมถึงจำนวนแบคทีเรียชนิดทนความรอน ซึ่งวิเคราะหดวยวิธี Thermoduric Count 
โดยตองมีไมเกิน 1,000 cfu/ml อีกดวย 

ขอควรปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการรีดนมในแมโค 
1. ขอควรปฏิบัติในการเตรียมฝูงแมโครีดนม 

1.1 ฝูงแมโครีดนมตองไดรับการตรวจเตานมดวยน้ำยาซีเอ็มทีเปนประจำ อยางนอย 1 ครั้ง/
สัปดาห เพ่ือตรวจหาแมโคท่ีเปนเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการรวมกับประเมินสุขภาพเตานมของแมโค
เพ่ือวางแผนการจัดการตอไป 

1.2 จัดลำดับการรีดนมของแมโคตามผลการประเมินสุขภาพเตานมดวยน้ำยาซีเอ็มที โดยให
เรียงลำดับการเขารีดตามผลการแปรปฏิกิริยาจากกลุมที่ใหผล Negative กลุมที่ใหผล Trace กลุมที่ใหผล 
1 กลุมที่ใหผล 2 และกลุมที่ใหผล 3 ตามลำดับ ซึ่งเปนการรีดนมในกลุมแมโคที่ไมพบปญหาเตานมอักเสบ 
ไปยังกลุมท่ีเริ่มพบปญหา จากนั้นจึงคอยรีดกลุมที่ไมสามารถสงน้ำนมหรือพบปญหาเตานมอักเสบได จาก
งานวิจัยของ Reis et al. (2003) พบวาการรักษาดวยยาปฏิชีวนะในแมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบแบบไม
แสดงอาการนั้นไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมการติดเชื้อในเตานม ดังนั้นจึงใหเพิ่มเติมขั้นตอนดานการ
จัดการรีดนม อาทิเชน การนวดประคบเตาดวยยาลดการอักเสบหรือยาหมอง และการรีดนมใหหมดเตา
หรือรีดนมทิ้ง 3-4 ครั้ง/วัน พบวาสามารถชวยลดเซลลโซมาติกไดอยางมีนัยสำคัญ (สุวิชัย โรจนเสถียร, 
2550) และแนะนำใหทำการรักษาดวยยาปฏิชีวนะในชวงที่จะเขาสูระยะแหงนม (Dry Period) แทน สวน
กลุมที่เปนเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ (Clinical Mastitis) ใหดำเนินการรักษาดวยยาปฏิชีวนะทันที 
ซึ่งตองคำนึงถึงระยะหยุดยาที่เหมาะสมของยาปฏิชีวนะแตละชนิดที่เลือกใชอีกดวย การเรียงลำดับการรีด
นมจะชวยลดปญหาการติดเชื ้อแบคทีเรียที ่ต ิดตอจากเตานมสู เตานม (Contagious Bacteria) ซึ่ง
แบคทีเรียกลุมนี้มักกอใหเกิดปญหาเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ และพบจำนวนเซลลโซมาติกใน
น้ำนมดิบมากกวาแบคทีเรียในกลุ มที ่เกิดการปนเป อนจากสิ ่งแวดลอม (Environmental Bacteria) 
แบคทีเรียที่ติดตอจากเตานมสูเตานม ไดแก Streptococcus agalactiae ซึ่งสงผลใหเซลลโซมาติกใน
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น้ำนมดิบเพิ่มข้ึนตามจำนวนเชื้อที่มี โดยเชื้อตัวนี้สามารถแทรกผานเย่ือบุผิวของกระเปาะสรางน้ำนมทำให
เกิดการบวมน้ำ เซลลเม็ดเลือดขาวภายในรางกายจะเขามาเก็บกิน ทำใหเกิดเนื้อเย่ือตายหลุดลอกออกมา
อุดตันบริเวณทอผลิตน้ำนม รวมถึงทำใหเกิดพังผืดบริเวณทอนมตามมา การติดเชื้อตัวนี้จึงทำใหปริมาณ
ผลผลิตน้ำนมลดลงอีกดวย นอกจากนี้ยังมีเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งจำนวนของเซลลโซมาติกจะ
มากหรือนอยขึ ้นกับระยะของการติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อตัวนี้สามารถสรางสิ่งหอหุมกอใหเกิดฝภายใน
เนื้อเย่ือของเตานม ดังนั้นการตอบสนองตอการรักษาดวยยาสอดเตาจึงไมดีเทาทีควร หากเชื้ออยูในกอนฝ
แตกเซลลโซมาติกก็จะไมสูงมาก แตเมื่อใดที่ฝแตกออกเชื้อจะเขาสูเนื้อเยื่อเตานมทำใหเซลลโซมาติกสูง
ตามไปดวย 

2. ขอควรปฏิบัติกอนการรีดนม 

2.1 ลางทำความสะอาดเฉพาะบริเวณเตานม (ซึ่งการลางทั้งตัวหากไมแหงสะอาดพอจะทำใหน้ำ
ที่ชะลางคราบสกปรกไหลมารวมบริเวณเตานมขณะทำการรีดนม) จากนั้นจุมหัวนมดวยยาฆาเชื้อจำพวก
คลอรีนหรือไอโอดีนเจือจาง แลวเช็ดใหแหงดวยผาแหงสะอาดหรือกระดาษเช็ดเตา 1 ตัวตอผืน โดยอาจ
แบงการเช็ดแตละเตาตามมุมผาทั้ง 4 มุม การเช็ดดวยผาแหงจะชวยลดปริมาณและการเพิ่มจำนวนของ
เชื้อแบคทีเรียบนพ้ืนผิวที่แหงได 

การใชน้ำคลอรีนเจือจางสำหรับการฆาเชื ้อโรคนั ้น ความเขมขนต่ำสุดที ่สามารถฆาไดคือ  
50 พีพีเอ็ม (PPM ; Part Per Million) ซึ่งสามารถนำมาใชสำหรับการเช็ดเตานม ทำความสะอาดอุปกรณ
รีดนม และลางพื้นคอก การเตรียมน้ำคลอรีนโดยเฉพาะรูปแบบผงตองเตรียมเปนน้ำคลอรีน (เขมขน) 
กอน โดยใหเตรียมในภาชนะที่ทนตอการกัดกรอนและวางอยูในที่รม ซึ่งจะใชคลอรีนผง 1 กิโลกรัม ตอน้ำ
สะอาด 15 ลิตร คนใหเขากันแลวปดฝาทิ้งไว 12-24 ชั่วโมง จากนั้นชอนฝาที่ลอยอยูดานบนทิ้ง การ
เตรียมน้ำคลอรีน (เขมขน) แตละครั้งควรใชใหหมดภายใน 7 วัน โดยกอนนำมาใชงานตองทำการเจือจาง
น้ำคลอรีนกอน สำหรับใชเช็ดเตานมใหใชน้ำคลอรีน (เขมขน) 10-15 มิลลิลิตร ละลายในน้ำสะอาด 10 
ลิตร สวนการใชทำความสะอาดอุปกรณรีดนมใหใชน้ำคลอรีน (เขมขน) 60 มิลลิลิตร ละลายในน้ำสะอาด 
10 ลิตร   

2.2 ตองรีดนมตนทิ้งทุกครั้งกอนการรีดนม เนื่องจากในรูหัวนมมีสารจำพวกเคราตินที่ใชดักจับสิ่ง
แปลกปลอมระหวางมื้อรีดนั้น จะมีการดักจับทั้งสิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพหากดำเนินการรีดนมทันทีสิ่ง
เหลานี้จะปนเปอนลงในน้ำนมทำใหจำนวนเชื้อแบคทีเรียในน้ำนมสูงอีกดวย นอกจากนี้ยังสามารถใชตรวจ
ความผิดปกติของน้ำนมโดยรีดใสในถวยตรวจน้ำนม (Strip Cup) เพื่อดูวาเปนเตานมอักเสบแบบแสดง
อาการหรือไม 

3. ขอควรปฏิบัติระหวางการรีดนม 

3.1 ตรวจเช็คระดับความดันสุญญากาศใหอยูในชวงที่เหมาะสมตลอดชวงการรีดนม ซึ่งจะกลาว
ตอไปในระบบการรีดนม 

3.2 ควรสวมหัวรีดใหเสร็จสิ้นภายหลังการสัมผัสเตานมภายใน 90 วินาที จากการกระตุนระบบ
ประสาทรับความรูสึกบริเวณหัวนมจะทำใหเกิดการหลั่งฮอรโมนออกซีโทซิน (Oxytocin) ซึ่งสรางจาก
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สมองสวนไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) นำมาเก็บไวที่ตอมไตสมองสวนหลัง (Posterior Pituitary 
Gland) โดยเมื่อผานการกระตุนจะมีการปลอยฮอรโมนออกซีโทซินซึ่งมีผลตอการใหผลผลิตน้ำนมเขาสู
กระแสเลือดประมาณ 90 วินาที นับจากการกระตุน การกระตุนการหลั่งฮอรโมนนอกจากการนวดสัมผัส
บริเวณหัวนมแลว การรีดนมผานรูหัวนมใหเปนสายยาวก็สามารถกระตุนใหเกิดการหลั่งฮอรโมนไดเชนกัน 

นอกจากนี้ยังควรสวมหัวรีดใหถูกตอง โดยทอนมและทอลมของระบบการรีดนมรูปแบบถังเดี่ยว
ควรขนานไปกับลำตัวของแมโค ทิศทางจากดานทายไปทางดานหนาแมโค ซึ่งการจัดวางที่ไมถูกตองจะมี
ผลใหน้ำนมหมดเตาไมพรอมกัน นอกจากนี้กระบอกรีดนมยังควรหอยในแนวดิ่งไมเอียงไปขางใดขางหนึ่ง 

3.3 ตรวจดูการไหลของน้ำนมไมใหเกิดการรีดนานจนเกินไป ระบบเครื ่องรีดนมโดยปกติจะ
สามารถรีดนมเฉพาะน้ำนมที ่อยู ในโพรงน้ำนมในสวนของ Gland Cistern และ Teat Cistern (ตาม 
รูปที่ 26) เทานั้น ซึ่งมีปริมาณน้ำนมไมถึงรอยละ 20 ของน้ำนมทั้งหมดท่ีผลิตได น้ำนมที่เหลือจำเปนตอง
อาศัยฮอรโมนออกซีโทซินซึ่งมีฤทธิ์ในการทำงานอยูประมาณ 2-5 นาที โดยจะมีผลใหกลามเนื้อเรียบ
บริเวณรอบๆ กระเปาะผลิตน้ำนม (Alveoli) เกิดการหดตัว ทำใหเกิดการหลั่งน้ำนมในสวนของเนื้อเยื่อ
ผลิตน้ำนมซึ่งเปนปริมาณน้ำนมสวนใหญออกมา ดังนั้นในแมโคปกติจะรีดนมเสร็จสิ้นภายหลังจากการใส
หัวรีดไมเกิน 4-5 นาที 

รูปที่ 26 แสดงโครงสรางกระเปาะผลิตน้ำนม (Alveoli) และโครงสรางภายในเตานมของแมโค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : Ali et al. 2013 

3.4 มีการตรวจสอบโพรงน้ำนมบริเวณฐานของหัวนม (Gland Cistern) กอนปลดหัวรีดออก เพื่อ
ตรวจสอบวาไมมีน้ำนมคางเตาโดยใชมือบีบคลำ แตที่สำคัญหามบีบจนอากาศไหลผานเขาไปในยางรีดนม
หรือไลเนอรของกระบอกรีดนม ซึ่งอากาศมีความเร็ว 2-3 เมตร/วินาที ในขณะที่ความเร็วของน้ำนมอยูที่ 
0.3 เมตร/วินาที ดังนั้นอากาศที่เขามาอยางรวดเร็วจะวิ่งผานถวยรวมนม (Milk Claw) ไปยังเตานมฝงตรง
ขาม เปนผลใหน้ำนมไหลกลับเขาสูเตานม โดยหากมีเชื้อโรคสะสมบริเวณผิวหนังของหัวนมแมโคหรือเชื้อ
โรคที่สะสมภายในยางรีดนมจากการที่ทำความสะอาดไมดีพอ ก็จะสงผลใหเกิดเตานมอักเสบได โดยปกติ
การรีดนมสามารถมีน้ำนมคางภายในเตานมทั้ง 4 เตา ไดรวมกันประมาณ 100-250 มิลลิลิตร แตหากมี
น้ำนมคางภายในเตานมทั้ง 4 เตา นอยกวา 100 มิลลิลิตร แสดงวาเกิดภาวะรีดนมเกิน (Overmilking) ซึ่ง

 P a g e  |      62 สุขศาสตรและระบบการรีดนม 



จะกระตุนเกิดการอักเสบของเตานมเนื่องจากรีดนมนานเกินไป แตหากมีน้ำนมคางภายในเตานมทั้ง 4 เตา 
มากกวา 500 มิลลิลิตร แสดงวาเกิดภาวะรีดนมไดไมสมบูรณ (Incomplete) ปริมาณน้ำนมรวมที่ควรจะ
ไดก็จะนอยลงตามไปดวย 

4. ขอควรปฏิบัติภายหลังการรีดนม 

4.1 จุมหัวนมดวยน้ำยาจุมเตาทันทภีายหลังการรีดนมเสร็จ โดยใหจุม 3 ใน 4 สวนของความยาว
หัวนม รวมถึงภายหลังจากรีดนมเสร็จไมควรใหแมโคลมตัวลงนอนทันที ตองรอใหรูหัวนมปดประมาณ 30 
นาที ถึงใหนอนได ในกรณีที่ซองรีดมีเพียงพออาจขังไวโดยใหยืนกินอาหารรอบริเวณซองรีดกอน หรือใน
กรณีที่ซองรีดไมเพียงพอตอจำนวนแมโค อาจตองมีการใหอาหารหยาบเพิ่มเพ่ือใหแมโคยืนกินกอนที่จะลม
ตัวลงนอนอีกดวย 

4.2 ลางอุปกรณสำหรับการรีดนมทันทีภายหลังจากรีดนมเสร็จ เพ่ือลดคราบสะสมของน้ำนมซึ่งมี
สารอินทรียจำพวกไขมัน โปรตีน และน้ำตาล รวมถึงแรธาตุตางๆ ซึ่งสามารถเกาะเปนคราบหินปูนและ
ตะกรันน้ำนมตามพื้นผิวของอุปกรณที่ใชในการรีด โดยจะเปนแหลงสะสมรวมถึงเพิ่มการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย การลางทำความสะอาดท่ัวไปสามารถใชแปลงรวมกับน้ำยาทำความสะอาดท่ีมีฤทธิ์เปนดาง 
อาทิเชน น้ำยาลางจาน โดยเมื่อลางดวยน้ำสะอาดเสร็จก็สามารถฆาเชื้อดวยน้ำคลอรีนเจือจาง จากนั้นผึ่ง
ใหแหงในที่รมและอากาศถายเทสะดวก  

อุปกรณจำพวกยางสามารถนำมาแชในสารละลายจำพวกโซดาไฟ เพื่อใชสำหรับทำความสะอาด
ไขมันและโปรตีนที่อยูตามรอยแยกของยางรีดนมและขอตอตางๆ เตรียมสารละลายในภาชนะที่มีฝาปด
โดยใชเกล็ดโซดาไฟ 1 กิโลกรัม ละลายในน้ำสะอาด 40 ลิตร สามารถนำอุปกรณจำพวกยางมาแชทิ้งไวใน
สารละลาย แลวนำมาลางดวยน้ำสะอาดแลวผึ ่งใหแหงกอนถึงมื ้อรีดถัดไปประมาณ 1 ชั ่วโมง โดย
สารละลายที ่เตรียมไวควรเปลี่ยนทุกๆ 15 วัน ในสวนของอุปกรณจำพวกโลหะสามารถใชสารละลาย
จำพวกกรดในการทำความสะอาดคราบหินปูนและตะกรันน้ำนม ซึ่งสามารถทำเปนประจำในทุกๆ สัปดาห 
โดยลางอุปกรณดวยน้ำสะอาด จากนั้นใชกรดฟอสฟอริกผสมกับน้ำสะอาดในอัตราสวน 1 ตอ 1 อาจใช
สำลีชุบน้ำกรดเจือจางเช็ดตามพื้นผิวของอุปกรณ จากนั้นลางทำความสะอาดดวยน้ำและนายาลางจาน
ตามปกติ ขอหามสำหรับวิธีการเตรียมน้ำกรดเจือจางคือหามเทน้ำสะอาดใสกรดฟอสฟอริก แตใหเทกรด
ฟอสฟอริกใสน้ำสะอาด เพ่ือปองกันการระเบิดของน้ำกรดซึ่งจะทำใหเกิดการกระเด็นและเปนอันตรายตอ
ผูลางได 

4.3 ใหรีบสงน้ำนมดิบทันทีภายหลังการรีดนมเสร็จ โดยใหผานกระบวนการทำความเย็นใหเร็ว
ที่สุดเพื่อชะลอและหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในถังนมรวม 

4.4 ตรวจเช็คอุปกรณสำหรับการรีดนมสม่ำเสมอและเปลี่ยนตามอายุการใชงาน โดยเฉพาะใน
สวนของยางรีดนมหรือไลเนอร (Liner) ขึ้นอยูกับวัสดุที่นำมาใชในการผลิต โดยพวกที่ผลิตจากยางทั่วไป
จะมีอายุการใชงานไมเกิน 2,500 ครั้ง หรืออายุการใชงานไมเกิน 6 เดือน วิธีการคำนวณอายุการใชงาน
สามารถคำนวณตามสูตร ดังนี้ 
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อายุการใชงานยางรีดนมหรือไลเนอร (วัน) =  .            2,500* x จำนวนชุดหัวรีด              . 
                                                       จำนวนแมโครีดนม (ตัว) x จำนวนครั้งที่รีดตอวัน 

หมายเหตุ * อายุการใชงานสามารถเปลี่ยนตามวัสดุที่ใชสำหรับผลิตยางรีดนมหรือไลเนอร อยางเชนวัสดุ 
                          จำพวกซิลิโคนจะมีอายุการใชงานยาวนานกวายางทั่วไป 

ยางรีดนมหรือไลเนอรเมื่อใชนานข้ึนก็จะมีผลทำใหเกิดรอยแยกเล็กๆ ของเนื้อยาง สวนนี้จะเปน
สวนที่มกีารสะสมของคราบน้ำนมหากลางทำความสะอาดไดไมดีพอจะกอใหเกิดการสะสมของเชื้อโรค 
รวมถึงเมื่อใชระยะเวลายาวนานยางเหลานี้จะเกิดความกระดางมากขึ้น กระตุนใหเกิดการบอบช้ำและ
อักเสบของเนื้อเย่ือรอบหัวนมได  

ระบบการรีดนมเบื้องตน  
ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะระบบการรีดนมในรูปแบบถังเดี่ยวหรือ Bucket Type อุปกรณที่ใชสำหรับการรีด

นมในระบบนี้มี 3 สวนหลัก (ดังรูปที่ 27) ประกอบดวย 

รูปที่ 27 แสดงสวนประกอบของระบบการรีดนมในรูปแบบถังเดี่ยวหรือ Bucket Type 

 
 ที่มา : องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 1. สวนชุดสรางความดันสุญญกาศ ซึ่งเปนตนกำลังการขับอากาศออกจากระบบเครื่องรีดนม เปนตัว
สรางความดันสุญญากาศในระบบทั ้งหมด ประกอบดวยป มสุญญากาศ (Vacuum Pump) และถังสำรอง
สุญญากาศ ปมสุญญากาศในระบบการรีดนมแบบถังเดี่ยวที่นิยมใชในฟารมเกษตรกรโคนมของประเทศไทยมี  

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 
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2 แบบ คือ ปมสุญญากาศแบบแหง และปมสุญญากาศแบบน้ำมัน ซึ่งขอแตกตางระหวางปมทั้ง 2 ชนิดนี้คือ ปม
แหงไมจำเปนตองเสียคาใชจายน้ำมันสำหรับการหลอลื่น แตปมชนิดนี้ใชใบพัดซึ่งผลิตจากแผนคารบอนซึ่งมีความ
แข็งแตไมเหนียว ดังนั้นจึงเกิดการสึกกรอนไดงาย ซึ่งหากใชงานเปนระยะเวลานานโดยขาดการดูแลจะทำใหปมไม
สามารถสรางความดันสุญญากาศไดเต็มกำลังเหมือนเดิม เนื่องจากการสึกหรอของใบพัดและผนังเสื้อสูบทำให
ประสิทธิภาพของปมลดลง ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญจึงนิยมใชปมสุญญากาศแบบน้ำมันเนื่องจากประสิทธิภาพ
ของปมมีความเสถียรมากกวา โดยอาศัยน้ำมันเปนตัวหลอลื่นรวมกับปดชองวางระหวางใบพัดกับผนังเสื้อสูบทำให
กำลังปมสามารถดึงลมออกจากระบบไดมีประสิทธิภาพและคงทนมากกวาแบบแหง แตขอสำคัญอีกประการคือปม
บางชนิดนั้นตองใชน้ำมันหลอลื่นที่เฉพาะเจาะจงตอยี่หอนั้น เนื่องจากปมชนิดนั้นใชมอเตอรที่มีความเร็วรอบสูง
กวา จึงจำเปนตองใชน้ำมันหลอลื่นที่มีสารหลอเย็นประกอบอยูดวย อีกสวนเปนถังสำรองสุญญากาศนอกจากทำ
หนาที่สำรองความดันสุญญากาศแลวยังใชสำหรับการดักจับความชื้นและของเหลวตางๆ ที่จะผานจากทอสง
สุญญากาศเขาสูปมโดยตรง ถังสำรองสุญญากาศควรมคีวามจุถังไมนอยกวา 15 ลิตร 

การคำนวณความดันสุญญากาศที่ปมตองทำไดตอจำนวนถังรีดนม ในปจจุบันนั้นยังใชเกณฑกำลังสำรอง
ความดันสุญญากาศทั้งระบบ 50 ลิตร/นาที และถังรีดนมแตละถังใชความดันสุญญากาศ 60 ลิตร/นาที/ถังรีดนม 
ซึ่งที่ใชเกณฑนี้พบวายังไมกอใหเกิดความเสียหายตอเกษตรกร โดยนอกจากนี้ยังมีการอางอิงเกณฑในการกำหนด
ขนาดของปมสุญญากาศจาก ISO 5707/1996 ดังตารางท่ี 9 

ตารางที่ 9 เกณฑในการกำหนดขนาดของปมสุญญากาศ 

รายการ ถังรีดนม (ลิตร/นาที) 

จำนวนถังรีด 1 2 3 4 5 

ความตองการแรงลมตอชุดหัวรีด (40 ลิตร/ชุดหัวรีด) 40 80 120 160 200 

แรงลมสำรองที่ตองการ (80 + (25 x จำนวนถัง)) 105 130 155 180 205 

แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปที่จุดควบคุมลม 12 14 17 20 23 

แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปที่จุดทอลม 8 12 15 19 22 

ความตองการแรงสุญญากาศทั้งหมด 165 236 307 379 450 

ที่มา : อางอิงตาม ISO 5707:2007 

 การติดตั้งปมสุญญากาศตองตั้งอยูในแนวระนาบไมเอียงขางใดขางหนึ่ง ซึ่งควรยึดดวยน็อตใหติดแนนกับ
พื้นที่แข็งแรง โดยใหติดตั้งไวภายในหองที่สะอาดและเหมาะสมตอการลางทำความสะอาดและบำรุงรักษาไดงาย 
ซึ่งควรตอทอไอเสียออกไปภายนอกหอง นอกจากนี้ยังควรมีการเสริมยางตอทอลมระหวางปมและระบบทอสง
สุญญากาศ เพ่ือปองกันการสั่นสะเทอืนที่มากเกินทำใหรอยตอของทอสงสุญญากาศไมแนนได 

2. สวนชุดสงและควบคุมความดันสุญญากาศ เปนสวนที่กำหนดแรงลมที่จะกระทำที่หัวนมของระบบ
เครื่องรีด ประกอบดวย ทอสงแรงดันสุญญากาศ (Vacuum Line) ตัวควบคุมสุญญากาศ (Regulator) มาตรวัด
ความดันสุญญากาศ (Vacuum Gauge) และกอกลม (Vacuum Tap) ทอสงความดันสุญญากาศทำหนาที่เชื่อมตอ
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ระบบสุญญากาศใหกระจายท่ัวทุกจุดโดยจะเชื่อมตอผานกอกลมไปยังชุดรีดนมแตละชุด วัสดุที่ใชสำหรับเปนทอสง
ความดันสุญญากาศควรเปนวัสดุที่มีผิวดานในที่เรียบ ทนตอระดับความดันสุญญากาศไมนอยกวา 90 กิโลปาสคาล 
(kPa) อีกทั้งยังตองทนการกัดกรอนตอสารละลายโซดาไฟสำหรับการทำความสะอาด ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในของทอขึ้นกับวัสดุที่ใช ความยาวรวมของทอทั้งหมด รูปแบบการตอระบบสุญญากาศ และปริมาณการไหล
ของอากาศท้ังระบบ  

ในกรณีที่ทอสงแรงดันสุญญากาศผลิตจากพลาสติกหรือสเตนเลส และรูปแบบการตอระบบสุญญากาศ
แบบวงจรเปด ทอลมจะตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน (หนวยเปนมิลลิเมตร) ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ปริมาณการไหลของลมและความยาวของทอสงความดันสุญญากาศทั้งระบบที่เหมาะสม : 
                แบบวงจรเปด 

ปริมาณการไหลของลม  
(ลิตร/นาที) 

ความยาวของทอสงความดันสุญญากาศทั้งระบบ (เมตร) 
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

100 15 18 19 21 22 22 24 25 26 27 
200 20 23 25 27 28 29 31 32 34 35 
300 23 27 29 31 32 34 36 37 39 40 
400 26 30 32 34 36 37 40 42 43 45 
500 28 32 35 37 39 41 43 45 47 49 
600 30 34 38 40 42 43 46 48 50 52 
700 32 36 40 42 44 46 49 51 53 55 
800 33 38 42 44 46 48 51 54 56 58 
900 35 40 44 46 48 50 54 56 58 60 

1,000 36 42 45 48 50 52 56 58 61 63 

ที่มา : อางอิงตาม ISO 5707:2007 

หมายเหตุ :           ขนาดทอไมควรนอยกวา 1 นิ้ว                      
                         ขนาดทอไมควรนอยกวา 1½ นิ้ว 
                         ขนาดทอไมควรนอยกวา 2 นิ้ว 
                         ขนาดทอไมควรนอยกวา 2½ นิ้ว 

และในกรณีทอสงแรงดันสุญญากาศผลิตจากพลาสติกหรือสเตนเลส และรูปแบบการตอระบบสุญญากาศ
แบบวงจรปด (Loop) ทอลมจะตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน (หนวยเปนมิลลิเมตร) ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 ปริมาณการไหลของลมและความยาวของทอสงความดันสุญญากาศทั้งระบบที่เหมาะสม : 
     แบบวงจรปด 

ปริมาณการไหลของลม  
(ลิตร/นาที) 

ความยาวของทอสงความดันสุญญากาศทั้งระบบ (เมตร) 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

100 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 
150 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 
200 21 22 24 25 26 27 28 28 29 29 30 
250 22 24 26 27 28 29 30 31 31 32 33 
300 24 26 28 29 30 31 32 33 34 34 35 
350 25 28 29 31 32 33 34 35 36 36 37 
400 27 29 31 32 34 35 36 36 37 38 39 
450 28 30 32 34 35 36 37 38 39 40 40 
500 29 31 33 35 36 38 39 40 41 41 42 
600 31 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 
800 34 37 40 42 43 45 46 47 48 49 50 

1,000 37 41 43 45 47 49 50 51 52 53 54 

ที่มา : อางอิงตาม ISO 5707:2007 

หมายเหตุ :           ขนาดทอไมควรนอยกวา 1 นิ้ว                      
                         ขนาดทอไมควรนอยกวา 1½ นิ้ว 
                         ขนาดทอไมควรนอยกวา 2 นิ้ว 
                         ขนาดทอไมควรนอยกวา 2½ นิ้ว 

ตัวควบคุมสุญญากาศ (Regulator) ทำหนาที่ปดไมใหอากาศเขาหรือเปดใหอากาศเขาสูระบบตามระดับ
ความดันสุญญากาศที่ตั้งไว เพื ่อรักษาระดับความดันภายในทอสงแรงดันสุญญากาศใหคงที่ โดยมีเปาหมายที่
ควบคุมแรงดันสุญญากาศภายในระบบใหอยูในชวง ±2 kPa ของคาที่ตั้งไว ตัวควบคุมสุญญากาศมีหลากหลาย
รูปแบบทั้งแบบตุมน้ำหนักซึ่งปจจุบันไมคอยเปนที่นิยมแลว แบบสปริงมีทั้งที่ผลิตจากโลหะ พลาสติก หรือผลิตใน
รูปแบบของกลอง ซึ่งแบบสปริงนั้นสามารถดูแลรักษางาย แตปญหาที่พบคือไมสามารถควบคุมระดับความดัน
สุญญากาศภายในระบบไดนิ่งเทาที่ควรหรือสามารถใชปรับระดับความดันไดหยาบ ดังนั้นจึงไมนิยมใชกับระบบที่
ตองดำเนินการรีดนมพรอมๆ กันหลายถังรีด สวนอีกแบบจะเปนแบบของแผนไดอะแฟรมซึ่งสามารถควบคุมระดับ
ความดันสุญญากาศไดละเอียดมากกวา แตขอเสียคือตองดูแลแผนไดอะแฟรมรวมถึงการทำความสะอาด เนื่องจาก
แผนไดอะแฟรมบางชนิดเมื่อใชเปนระยะเวลานานยางจะเกิดการแข็งกระดางหรือเกิดการขาดขึ้น รวมถึงเมื่อมีฝุน
ละอองมาเกาะการทำงานจะทำไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร นอกจากนี้การเลือกใชตัวควบคุมสุญญากาศนั้นตอง
เลือกใหเหมาะสมกับปริมาณการไหลของลมทั้งระบบอีกดวย ซึ่งตวัควบคุมสุญญากาศแตละรุนจะมีการระบุไวอยาง
ชัดเจน โดยการติดตั้งนั้นจะติดตั้งระหวางถังสำรองสุญญากาศและกอกลมตัวแรก ซึ่งควรติดตั้งหางจากตัวปมเพ่ือ
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ปองกันไมใหน้ำมันเขา รวมถึงควรอยูหางจากของอไมนอยกวา 50 เซนติเมตร การติดตั้งตองใหอยูในลักษณะตั้ง
ตรงในแนวดิ่งโดยตั้งฉากกับทอสงแรงดันสุญญากาศ 

 มาตรวัดความดันสุญญากาศ (Vacuum Gauge) เปนอุปกรณที่ใชสำหรับบงบอกประสิทธิภาพในการผลิต
ความดันสุญญากาศของระบบเครื่องรีดนม รวมถึงความสามารถในการทำงานของตัวควบคุมสุญญากาศ โดย
ตำแหนงที่ติดตั้งจะอยูถัดจากตัวควบคุมสุญญากาศประมาณ 50 เซนติเมตร กอนถึงกอกลมตัวแรก หรืออยูใน
ตำแหนงไกลสุดเพื่อใหมองเห็นไดชัดเจน ซึ่งการติดตั้งมาตรวัดความดันสุญญากาศไมจำเปนตองติดตั้งเพียง 1 ตัว 
สามารถติดตั้งมากขึ้นโดยดูจากความเหมาะสมที่เกษตรกรจะสามารถสังเกตเห็นไดทันที หากเกิดความผิดปกติของ
ความดันสุญญากาศในระบบรีดนมข้ึน ในปจจุบันระดับความดันสุญญากาศที่เหมาะสมและปลอดภัยตอแมโครีดนม
ในประเทศไทยซึ่งเปนพันธุที่มีสายเลือดของโฮลสไตนฟรีเชี่ยน (Holstein-Friesian) ที่สูง จะมีระดับความดัน
สุญญากาศของระบบรีดนมรูปแบบถังเดี ่ยวอยู ในชวง 44-47 kPa หรือ 13-14 นิ ้วปรอท (inHg) หรือ 33-35 
เซนติเมตรปรอท (cmHg) โดยหากไมเกิดการรั่วของระบบรีดนม กำลังของปมในการสรางความดันสุญญากาศ
เหมาะสมกับจำนวนถังรีดนม และตัวควบคุมสุญญากาศทำงานไดเหมาะสมกับปริมาณการไหลของลม การเปด
ระบบเครื่องรีดใหมหรือการใสหัวรีดใหมเมื่อทำงานทั้งระบบ เข็มในมาตรวัดความดันสุญญากาศควรกลับมาอยู
ในชวงที่ตั้งไวภายใน 8 วินาที 

กอกลม (Vacuum Tap) มีทั้งที่ผลิตจากพลาสติกและแบบโลหะ ซึ่งทำหนาที่ในการเชื่อมตอทอสงแรงดัน
สุญญากาศและชุดรีดนม การติดตั้งนั้นควรติดตั้งในมุม 45 องศา กับแนวดิ่ง เพื่อสะดวกในการตอกับทอลมยาวใน
ชุดรีดนมตอไป 

3. สวนชุดรีดนม เปนสวนที่ใชสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำนม โดยตองอาศัยตัวจัดจังหวะการรีดนม
หรือหัวใจ (Pulsator) ทำงานรวมกับชุดรีดนมซึ่งประกอบดวย ถังรีดนม ชุดหัวรีด (ซึ่งมีสวนประกอบของกระบอก
ดูดนม ยางรีดนม ถวยรวมนม ทอนมสั ้น และทอลมสั ้น) ในการทำงานถังรีดนมจะเชื ่อมตอระบบความดัน
สุญญากาศผานทอลมยาวที่เชื่อมตอกับกอกลม ทอลมยาวควรผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุน สวนใหญจะใชยางท่ีมี
ความหนา โดยทอลมยาวไมควรยาวเกิน 2.7 เมตร โดยจะทำใหเกิดความดันสุญญากาศภายในถังรีดนมที่เชื่อมตอ
กับตัวจัดจังหวะการรีดนม ซึ่งจะเปนตัวควบคุมการทำงานของชุดหัวรีดที่เชื ่อมตอผาทอลมคู โดยจะเปนตัว
ปรับเปลี่ยนความดันสุญญากาศภายในชุดหัวรีดใหแตกตางจากความดันบรรยากาศภายนอก จึงเกิดเปนวงจรการ
รีดนม (Pulsation Cycle) ซึ่งมีจังหวะดูด (รีดนม) – จังหวะปลอย (พักรีดนม) โดยปกติภายใตการทำงานของปมที่
เหมาะสม และตัวควบคุมสุญญากาศที่ทำงานไดปกติ ควรตั้งคาการทำงานของตัวจัดจังหวะการรีดนม (วงจรจังหวะ
ดูด – จังหวะปลอย) ใหอยูในชวง 55–65 รอบ/นาที โดยหากเทียบระยะเวลาวงจรการรีดนมแตละรอบของตัว
ควบคุมการทำงานของชุดหัวรีดที่มีจำหนายในประเทศไทยสวนใหญจะมี จังหวะดูด : จังหวะปลอย อยูที่ 60 : 40 
(ดังรูปที่ 28) 
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รูปที่ 28 แสดงวงจรการรีดนม (Pulsation Cycle) ในจังหวะดูด – จังหวะปลอย ตอลักษณะการทำงานของยาง 
           รีดนม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Michel et al. 1999 

ซึ่งน้ำนมโคที่ออกจากเตานมจะผานยางรีดนมเขาสูถวยรวมนม ถวยรวมนมโดยปกติจะมีรูสำหรับใหอากาศ
จากภายนอกเขา เพ่ือไลน้ำนมภายในทอนมยาวลงสูถังรีดนม โดยปกติตองมีการตรวจสอบไมใหเกิดการอุดตันของรู
นี้ไมเชนนั้นจะเห็นวามีน้ำนมเต็มทอนมยาว นอกจากนี้ขนาดถวยรวมนมที่ใชตองสัมพันธกับปริมาณผลผลิตของ 
แมโคอีกดวย ซึ่งในขณะที่แมโคใหผลผลิตสูงหากใชถวยรวมนมที่มีขนาดเล็ก น้ำนมจะลนถวยรวมนมและไหล
ยอนกลับเขาสูเตานั้นๆ ซึ่งหากภายในยางรีดนมหรือผิวหนังบริเวณปลายหัวนมของแมโคมีการสะสมของเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อเหลานั้นจะปนเปอนผานน้ำนมไหลกลับเขาสูเตานมตอไป 
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การแกไขปญหาดานคุณภาพน้ำนมดิบภายในฟารม 

นางสาวอภิญญา วิจารณ 
นางสาวสายสมร โพธิระหงษ 

นม หรือ น้ำนม (Milk) คือ ของเหลวสีขาวที่มีสารอาหารที่จำเปนสำหรับเด็กหรือสัตวเกิดใหม ที่ผลิต
ออกมาจากเตานมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน มนุษย วัว แพะ แกะ ควาย เปนตน น้ำนมเปนอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ และสารอาหารครบ 5 หมู ไดแก  

1. โปรตีน มีกรดอะมิโนที่จำเปนตอการเจริญเติบโตรางกายที่เรียกวา “เอสเซนเชี่ยล อะมิโนแอซิดส” 
(essential amino acids) ไดแก เวลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน ฟนีลอาลานีน เมทีโอนีน ทริบโตเฟน อารจินีน ฮีสติดิน 
ไลซีน และทรีโอนีน นอกจากยังมีกำมะถันในปริมาณมากดวย  

2. ไขมัน ที่ประกอบดวยกรดไขมันประเภทอ่ิมตัวและไมอิ่มตวัที่จำเปน 2 ชนิดคอื กรดไลโนลีอิค และกรด
อาราชิโดอิค  

3. คารโบไฮเดรตของนมคอื น้ำตาลแลคโตส เปนน้ำตาลชนิดเดียวที่มีในนม  

4. เกลือแร โดยเฉพาะอยางยิ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเปนธาตุที่สำคัญที่สุดในการสรางโครงกระดูก 
ฟน และนม  

5. วิตามินประกอบดวย วิตามินที่พบในมันเนย เชน วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค และคาโรตีน 
ส วนวิตามินที ่ละลายในน้ำนั ้นได แก ไทอามีน (บี 1) ไรโบฟลาวิน (บ ี 2) ไนอาซีน ไพริด อกซ ิน (บี 6)  
กรดแพนโตเทนิค ไปโอติน กรดโฟลิค โคลีน โคบาลามิน (บี 12) อินอซิตอล และวิตามินซี  

จากความสำคัญนี้ในป พ.ศ. 2535 จึงมีการผลักดันน้ำนมโคที่เขาสูโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อ
เพ่ือแกปญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทยโดยใชน้ำนมโคจากเกษตรกร
ในประเทศถึงรอยละ 40 ของน้ำนมโคที่ผลิตไดทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบใหกับ
เยาวชนและผูบริโภค หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตวเขต 1 ปฏิบัติงานดูแลเกษตรในพื้นที่ โดยการสงเสริม
เกษตรกรใหเลี้ยงโคนมอยางถูกตอง ใหไดคุณภาพน้ำนมที่ดี และในป พ.ศ.2561 เกิดปญหาคุณภาพน้ำนมโคไมได
คุณภาพตามมาตรฐานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำนักงานปศุสัตวเขต 1 สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี 
หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตวเขต 1 และ 5 เปนหนวยเฉพาะกิจดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยสำรวจ
ปญหาของเกษตรกรจำนวน 490 รายในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พบวา เกษตรกรมีความตระหนัก
วาฟารมของตนมีปญหารอยละ 74 สมัครใจแกปญหารอยละ 84 มีปญหาไขมันต่ำรอยละ 45 มีปญหาโปรตีนต่ำ
รอยละ 41 และมีปญหาน้ำตาลแลคโตสต่ำรอยละ 13 และแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งสวนใหญเปนปญหาเก่ียวกับการ
จัดการอาหารที่ไมถูกตอง ไดแก  สัดสวนอาหารไมเหมาะสม 56 ปริมาณโปรตีนที่ไดรับไมเพียงพอรอยละ 43 
ปริมาณวัตถุแหงที่ไดรับไมเพียงพอรอยละ 31 และปริมาณโปรตีนรวมทั้งปริมาณวัตถุแหงที่ไดรับไมเพียงพอรอยละ 
24 ทำใหโคนมมีปญหา คะแนนรางการไมเหมาะสมรอยละ 24 มีปญหาไรกีบแดงและหรือเดินหลังโกงรอยละ 13 
ถายเหลวรอยละ 17 และไดใหคำแนะนำในการแกปญหาโดยการเพิ่มมื้ออาหารรอยละ 59 การจัดลำดับอาหาร
รอยละ 39 สุขศาสตรการรีดนมเบ้ืองตนรอยละ 29 การจัดการอาหารขนรอยละ 24 และเพ่ิมปริมาณอาหารหยาบ
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รอยละ 23 จากปญหาดังกลาว หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตวเขต 1 ไดรวบรวมปจจัยตางๆที่ทำใหเกิด
ปญหาและและแนวทางการแกไขปรับปรุงที่ทำใหคุณภาพน้ำนมไดมาตราฐานเพื่อเปนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ใหกับเยาวชนและการบริโภคภายในประเทศตอไป 

คุณภาพน้ำนม คือ มาตรฐานของน้ำนมดิบที่เหมาะสมและปลอดภัยตอผูบริโภค ตัวบงชี้คุณภาพน้ำนมดิบ
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. คุณภาพดานจุลินทรีย 

1.1 การตรวจสอบจุลินทรียโดยการประมาณสี โดยใชหลักการ Dye Reduction Test โดยดูการ
เปลี่ยนสีของน้ำยาจากเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นโดยมีเอนไซมรีดั๊กเทส (reductase) ของแบคทีเรีย ขึ้นอยูกับ
จำนวนเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในน้ำนม สารละลายเมธิลลีนบลู ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย
จากเมธิลลีนบลูสีน้ำเงิน หรือฟา เปนลิวโคเมธิลลีนบลูซึ่งมีสีขาว สวนรซีาซูรินมีสีมวงน้ำเงิน จะเปลี่ยนเปน
รีโซรูฟนซึ่งมีสีชมพู หากปฏิกิริยายังดำเนินตอไปจะเปลี่ยนเปนไฮโดรรีโซฟูริน ซึ่งมีสีขาว 

การตรวจสอบแบงเปน 2 ชนิด ตามชนิดของน้ำยาที่ใช คือเมธิลีนบลู และรีซาซูรีน 

1.1.1 เมธ ิล ีนบล ูร ีด ั ๊กช ั ่นเทสต (Methylene Blue Reduction Test) ส ังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสี หลังจากเติมน้ำยาเมธิลีนบลู และบมที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส การอานผลให
อานผลครั้งแรกที่ 30 นาที และตอไปทุก 1 ชั่วโมง จนถึง 6 ชั่วโมง โดยเปลี่ยนจากสีฟาอมเขียว
เปนสีขาว  

1.1.2 รีซาซูรีน รีดั๊กชั่นเทสต (Resazurin Reduction Test) สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี
หลังจากเติมน้ำยารีซาซูรีน และบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส การอานผลใหอานหลังครั้งแรก
ที่ 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง กจะเปลี่ยนจากสีมวงน้ำเงิน เปนสีมวงแดง ชมพู หรือขาว  

1.2 การตรวจนับปริมาณจุลินทรีย จุลินทรีย ไดแก แบคทีเรีย ยีสต และ รา จำนวนจุลินทรียใน
น้ำนมจะมีปริมาณมากหรือนอย ขึ้นอยูกับขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแต การปฏิบัติตอโคนมในขณะรีดนม การทำ
ความสะอาด การจัดการสุขาภิบาลในคอก และการปนเปอนจากภาชนะที่ใชในการรีดนมหรือผูรีดนม 

การตรวจทางจุลชีววิทยา สามารถแบงเปนการตรวจนับจำนวนจุลินทรียทั้งหมด การตรวจหา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม การตรวจนับแบคทีเรียที่ทนความรอน (thermophilic bacteria) การตรวจนับ
แบคทีเรียที่ชอบความเย็นวิธีในการตรวจนับทางจุลชีววิทยา จะทำโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ (nutrient agar) 
ผสมกับน้ำนมหรือน้ำนมที่เจือจางแลว ใหเขากันในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นจะเพาะจานอาหารเลี้ยง
เชื้อไว โดยบมที่อุณหภูมิระดับตาง ๆ ตามแตชนิดของการตรวจสอบ 

1.2.1 การตรวจนับจุล ินทรียทั ้งหมด (standard plate count) จุลินทรีย ในน้ำนม
สามารถตรวจนับไดหลังจากบมที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ไดกำหนดใหน้ำนมดิบที่นำมาผลิตนมสดมีจุลินทรียทั้งหมดใน
น้ำนมไมเกิน 400,000 เซลล ตอน้ำนม 1 มิลลิลิตร 

1.2.2 การตรวจหาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (coliform)  แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรม 
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พบไดในลำไสของคนและสัตว ในอุจจาระ ในโคนมที่เปนโรคเตานมอักเสบ ในภาชนะรีดนม หรือ
ในคอกซึ่งลางทำความสะอาดไมทั่วถึง หากตรวจพบจุลินทรียกลุมนี้มากกวา 100 เซลล ตอน้ำนม 
1 มิลลิลิตร แสดงวา สุขลักษณะที่ไมดีของการรีดนม วิธีการตรวจสอบแบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรม 
ทำโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับหาจุลินทรียกลุมนี้ผสมกับน้ำนม แลวบมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นตรวจนับจำนวนจุลินทรีย ที่มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นใน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น 

2. คุณภาพดานองคประกอบน้ำนม 

2.1 สีปกติสีของน้ำนมมีสีขาวหรือสีขาวนวล 

2.2 pH น้ำนมวัวในธรรมชาติ ปนกรดเล็กนอยหรือที่ระดับคอนขางเปนกลาง คือที่ pH 6.6 - 6.8 
อันเนื ่องจากองคประกอบ เชน เคซีน (casein) albumin globulin citrate phosphate และ CO2 
รวมทั้งเกลือแรตางๆที่ละลายอยู ความเปนกรดดังกลาวคือความเปนกรดธรรมชาติ น้ำนมจากโคนมที่เปน
โรคเตานมอักเสบ จะมีฤทธิ์เปนดาง การวัดคาความเปนกรด-ดาง ทำไดโดยใชเครื่อง pH meter 

2.3 องคประกอบ สวนประกอบสวนใหญของน้ำนมคือ น้ำซึ่งมีอยูประมาณ 87% สวนที่เหลือคือ
ไขมันนม และธาตุน้ำนม (milk solid not fat) ซ ึ ่งประกอบดวย โปรตีน น้ำตาลแลคโตส เกลือแร 
วิตามิน ซึ่งเกณฑที่ใชในการใหราคาน้ำนมดิบ ในประเทศไทยคือเปอรเซ็นต ไขมันเนย และ เปอรเซ็นต 
ของแข็งไมรวมไขมัน (milk solid not fat) สวนประกอบตาง ๆ ในน้ำนม จะมีคาสูงหรือต่ำขึ้นอยูกับ
อาหารที่เลี้ยงโคนม พันธุโคนม ฤดูกาล ระยะเวลาใหน้ำนม อายุของโคนมสุขภาพของโค คุณลักษณะ
เฉพาะตัวของโคนมและวิธีการรีดน้ำนม 

การตรวจวิเคราะหสวนประกอบน้ำนม สามารถตรวจโดยใชเครื่องอัตโนมัติที่วิเคราะห ไดแก 
ไขมัน โปรตีน น้ำตาลแลคโตส ของแข็ง ไมรวมไขมันและของแข็งทั้งหมด ในสวนของไขมัน (butter fat) 
โดยทั่วไปไขมันนมมีคาอยูระหวาง 3.2 - 3.5 น้ำนมดิบตามมาตรฐาน มกอช. กำหนดใหมีปริมาณไขมันนม
ไมนอยกวารอยละ 3.2 โปรตีน (Protein) ไมนอยกวารอยละ 2.8 น้ำนมไมรวมไขมัน (โปรตีน น้ำตาลแลค
โตส ของแข็ง และของแข็งทั้งหมด Milk Solids Not Fat) ไมนอยกวารอยละ 8.25 ธาตุน้ำนมทั้งหมด 
(Total solids) ไมนอยกวารอยละ 12 การตรวจนับจำนวนเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ (Somatic Cell 
count) ไมมากกวา 500,000 เซลล/มิลลิลิตร 

2.4 จุดเยือกแข็ง (freezing point) เพื ่อตรวจการปลอมปนน้ำ โดยใชเครื่องหาจุดเยือกแข็ง 
(Cryoscope) น้ำนมดิบคุณภาพดีควรมคีาจุดเยือกแข็งระหวาง - 0.520 ถึง - 0.525 องศาเซลเซียส 

2.5 คาความถวงจำเพาะ (specific gravity) ใชเครื่องมือแลคโตมิเตอร (Lactometer) ซึ่งปกติ
ความถวงจำเพาะของ น้ำนมอยูระหวาง 1.028 ถึง 1.034 กรัม/มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
น้ำนมดิบตามมาตรฐาน มีคาความถวงจำเพาะไมต่ำกวา 1.028 
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คุณภาพดานจุลินทรีย 
มาตรการรับซื้อน้ำนมโดยทั่วไปใชเกณฑมาตรฐานความสะอาดของน้ำนมเปนสำคัญ น้ำนมที่มีคุณภาพดี

ตองมีความสะอาดปนเปอนจุลินทรียต่ำทำใหไดราคารับซื้อน้ำนมที่สูง ขณะเดียวกันถาคุณภาพต่ำก็จะถูกตัดราคา
ลงเช นกัน ซึ ่งในน้ำนมมีสารปองกันจุลินทรียตามธรรมชาติเพื ่อมิใหเกิดการติดเชื ้อภายในเตานม ไดแก  
อิมมูโนโกลบูลินซางสารเหลานี้มีอยูในปริมาณเพียงเล็กนอย (Walstra, Wouters, & Geurts, 2006) และมีระบบ
แล็กโตเปอรออกซิเดส (lactoperoxidase) สามารถยับยั้งและฆาเชื้อจุลินทรียในกลุม Pseudomonas โคลิฟอรม
Salmonella และ Shigella โดยระบบนี้จะคงอยูในน้ำนมนานประมาณ 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
(อุษา เชษฐานนท, 2555) ดังนั้นการที่น้ำนมมีจุลินทรียได สวนใหญจึงเกิดจากการปนเปอนระหวางรีดนม ความ
สะอาดของเตานม อุปกรณ และขบวนการรีดนม สิ ่งเหลานี ้สามารถปองกันและแกไขไดหากเกษตรกรให
ความสำคัญ 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพดานจุลินทรีย 

1. ความสะอาดของระบบเครื่องรีดนมและอุปกรณรีดนม เชน ยางไลเนอร ทอนม ตะแกรงกรองนม ถังใส
นม ทอลม ถังพักลม ผาเปยกและผาแหงเช็ดเตานม 1 ผืนตอตัว น้ำยาจุมเตาหลังรีด 

รูปที่ 29 อุปกรณรีดนมท่ีมีปญหาและสกปรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ความสะอาดของเตานมโคและตัวโค เชน เตานมที่สกปรก มีคราบมูลโค จะมีปริมาณจุลินทรียมาก 
รวมทั้งบริเวณขาและกีบควรทำความสะอาด เพ่ือปองกันกรณีโคเตะชุดรีดนมอาจทำใหมีการปนเปอนจุลินทรียเขา
สูระบบรีดนมได 
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รูปที่ 30 เตานมสกปรกและคราบมูลโค 

 
 
  
 
 
 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติระหวางการรีดนม 

3.1 การรีดนมตนทิ้งกอนสวมหัวรีด เนื่องจากน้ำนมสวนนี้มีปริมาณจุลินทรียสูง 

3.2 การจัดวางอุปกรณหรือภาชนะบรรจุน้ำนมอยูใกลสิ่งสกปรกหรืออุจจาระ หรือมีเศษอุจจาระ
ปนเปอยลงไปในถังนม จะมีผลตอการเพ่ิมปริมาณเชื้อจุลินทรีย 

3.3 การไมจุมหัวนมหลังรีดนมเสร็จจะเพ่ิมโอกาสที่เชื้อจุลินทรียเขาสูเตานมเพ่ิมข้ึน 

4. สภาวะของสิ่งแวดลอม 

4.1 อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง เชน ชวงที ่ฝนตก จะทำใหเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว 

4.2 พื้นคอกที่สกปรกจะเพ่ิมโอกาสการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียลงไปในน้ำนม 

แนวทางการแกไขปญหาคุณภาพดานจุลินทรีย 

1. ความสะอาดของระบบเครื่องรีดนมและอุปกรณรีดนม 

1.1 ทำการลางอุปกรณรีดนมใหสะอาดทุกครั้งหลังจากใชงานเสร็จทันที เนนบริเวณที่เปนซอกมุม 

โดยเครื่องรีดแบบถังเดียว ควรลางทำความสะอาดดวยแปรงที่ออนนุมไมทำใหเกิดรอยตออุปกรณรีดนม

ตางๆ ทั้งดานนอกและดานในดวยน้ำยาสำหรับลางทำความสะอาดคราบไขมัน เมื่อลางทำความสะอาดดี

แลวก็นำไปเก็บไวในที่สะอาด สำหรับเครื่องรีดแบบ pipeline ลางเฉพาะสายดานนอกของสายลม สายนม 

สวนหัวรีดและระบบ เครื่องจะลางใหอัตโนมัติ 
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รูปที่ 31 การลางและเก็บอุปกรณในท่ีสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 

1.2 ตรวจเช็คสภาพและความสะอาดของระบบเครื่องรีดนมและอุปกรณรีดนม ดังที่กลาวไปแลว
อยางสม่ำเสมอ และเปลี่ยนชิ้นสวนเมื่อหมดอายุการใชงานหรือมีการชำรุด หากเปนอุปกรณที่หนึ่งชุด
ประกอบดวยหลายชิ้นสวน เชนยางไลเนอร 1 ชุดมี 4 ชิ้นใหเปลี่ยนพรอมกันทั้งหมด หรืออุปกรณในชุดจัด
จังหวะการเตนของอุปกรณรดีนมที่มีสวนประกอบเปนคู ก็ใหทำการเปลี่ยนพรอมๆ กัน 

รูปที่ 32 การตรวจเช็คอุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
1.3 จัดโปรแกรมการทำความสะอาดอุปกรณโดยแบงเปน 3 แบบ ไดแก 

1.3.1 การทำความสะอาดอุปกรณประจำวัน เปนการชำระลางคราบไขมันในน้ำนมที่ติด
อยูตามภาชนะ มักจะลางดวยน้ำยาสำหรับลางทำความสะอาดคราบไขมัน  

1.3.2 การทำความสะอาดอุปกรณประจำทุก 10 วัน หรือประจำงวด เปนการชำระลาง
คราบหินปูน คราบตะกอนน้ำนมที่ติดอยูตามภาชนะ มักจะลางดวยน้ำกรด 

1.3.3 การทำความสะอาดอุปกรณประจำเดือน เปนการชำระลางคราบตะกอนตางๆ 
ของอุปกรณทีเ่ปนยางถอดมาแชน้ำโซดาไฟ 

1.4 ภาชนะหรือถังที่ใชบรรจุน้ำนม หามนำไปใชอยางอ่ืน 

1.5 ภาชนะบรรจุน้ำนมกอนนำมาใชตองแหงและสะอาดเสมอ 
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2. ความสะอาดของเตานมโคและตัวโค 

2.1 ลางหัวนมและเตานมโคใหสะอาดกอนทำการรีดนม 

2.2 ตองรอใหเตานมโคและตัวโคแหงกอนทำการรีดนม 

2.3 ทำการเช็ดเตานมโคดวยน้ำผสมคลอรีนและรอใหแหง หรือเช็ดใหแหงกอนทำการรีดนม 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติระหวางการรีดนม 

3.1 ทำการรีดนมตนทิ้งกอน 3 - 4 ครั้งกอนสวมหัวรีด 

3.2 ตรวจเช็คสุขภาพของเตานมเปนประจำกอนทำการสวมหัวรีดนม 

3.3 จัดวางอุปกรณหรือภาชนะบรรจุน้ำนมใหอยูไกลจากสิ่งสกปรกหรืออุจจาระ 

3.4 ทำความสะอาดพื้นและอุปกรณทันทีในกรณีที ่มีการเปอนจากอุจจาระโค และทำความ
สะอาดมืออีกครั้งกอนกลับมาทำการรีดนม 

3.5 หลังจากทำการรีดนมเสร็จใหจุมหัวนมดวยน้ำยาจุมหัวนมทุกครั้งและปลอยใหโคยืนอยาง
นอย 30 นาที โดยการใหอาหารขนหลังรีดนม 

4. สภาวะของสิ่งแวดลอม 

4.1 รีบทำการสงนมทันทีหลังจากรีดนมเสร็จ 

4.2 ไมควรนำถังที่บรรจุน้ำนมแลว วางตากแดดเปนเวลานาน ๆ เมื่อไดรับถังนมควรรีบทำความ
สะอาดทันที 

4.3 ไมนำอุปกรณใด ๆ ลงไปแชในถังนมท่ีมีน้ำนมอยู แมวาจะแนใจวาสะอาดก็ตาม 

4.4 พื้นคอกจะตองสะอาดอยูอยางสม่ำเสมอ 

เซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ (Somatic Cell count) 
เซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ (Somatic Cell count) คือ เซลลที ่พบไดในน้ำนมปกติ (นอยกวา 

200,000 เซลลตอมิลลิลิตร) สวนใหญเปนเซลลที่มีหนาที่เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ โดยมีปริมาณมากหรือ
นอยเริ่มตั้งแตในเตานม แตกรณีปริมาณเชื้อโรคมาก SCC ก็จะมีปริมาณที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือมาทำลายเชื้อโรค หากเตานม
มีเชื้อโรคเขามามากจะทำใหเกิดภาวะ "เตานมอักเสบ" ถาเขามาในปริมาณที่ภูมิคุมกันของรางกายสามารถจัดการ
ไดจะไมแสดงอาการอักเสบ จะเรียกวา "เตานมอักแบบไมแสดงอาการ" แตถาเขามาในปริมาณที่ภูมิคุมกันของ
รางกายไมสามารถจัดการได ทำใหเตานมและน้ำนมเปลี่ยนแปลงเกิดเปน "เตานมอักเสบแบบแสดงอาการ" ซึ่งตาม
มาตรฐานปริมาณของ SCC ตองไมเกิน 500,000 เซลลตอมิลลิลิตร ดังนั้น เมื่อฟารมมปีญหา "SCC" สูง มากกวา 5 
แสน จนถึงหลายลาน แสดงวาฟารมทาน กำลังเผชิญกับปญหา"เตานมอักเสบ"ซึ่งสาเหตุใหเกิดการอักเสบของเตา
นมมีหลายสาเหตุ แตหัวใจหลักเลยคือมีการติดเชื้อผานทางรูหัวนม  
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ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ (Somatic Cell count) 

1. ระบบการรีดนม 

1.1 ลักษณะทางกายภาพหัวนม ความบอบช้ำของหัวนม รูหัวนมเสียหาย และความยืดหยุนของ
หูรูดหัวนมลดลงทำใหเชื้อผานเขาเตานมงายขึ้น  

1.2 การจัดการรีดนม หัวรีดเลื่อนหลุดระหวางการรีด จำนวนคนรีดมากกวา 1 คน 

2. การเกิดเตานมอักเสบ มีทั้งแบบแสดงอาการและแบบไมแสดงอาการ (รายละเอียดในหัวขอปญหาโรค
เตานมอักเสบ) 

3. อายุแมโคระยะเวลาการใหนม 

3.1 แมโคที่มอีายุมากแมโคที่มีอายุมากข้ึนมีแนวโนมที่จะมีจำนวนเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ
มากขึ้น รวมทั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันลดลงใน เนื่องจากเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบจะสูง 
7-10 วันหลังคลอด  

3.2 ในระยะทายของการใหนมเนื่องจากปริมาณน้ำนมที่ลดลงแตเซลลเม็ดเลือดขาวมีปริมาณเทา
เดิม เชน แมโคที่มีปญหาเตานมอักเสบ เซลลเม็ดเลือดขาวถูกสรางวันละ 10 ลานเซลล ชวงใหนมใน
ระยะแรกชองการใหน้ำนม แมโคใหนมวันละ 20 ลิตรจึงมีเซลลเม็ดเลือดขาว 500,000 เซลลตอลิตร 
ในขณะที่แมโคในชวงใหนมระยะทาย แมโคใหนมวันละ 2 ลิตรจึงทำมีเซลลเม็ดเลือดขาว สูงถึง 2 ลาน
เซลลตอลิตร 

4. ฤดูกาล โดยในฤดูฝนแมโคมกัมีปริมาณเซลลเม็ดเลือดขาวผันผวนมากกวาฤดูกาลอื่น 

แนวทางการแกไขปรับปรุงปริมาณเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ (Somatic Cell count) 
1. ระบบการรีดนม  

1.1 ตรวจเช็คสภาพปมสุญญากาศวายังสามารถสรางสุญญากาศรวมเพียงพอตอความตองการ
ของจำนวนชุดรีดนมหรือไม โดยชางที่มีความชำนาญ 

1.2 ตรวจเช็คสภาพของแรงสุญญากาศเครื่องรีดนม ใหสรางแรงสุญญากาศภายในระบบรีดนมที่
เหมาะสม โดยทั่วไป คือ 45-50 กิโลปาสคาล (kPa) หรือ 38 เซนติเมตรปรอท (cm.Hg) หรือ 15 นิ้ว
ปรอท (in.Hg) 

รูปที่ 33 การตรวจระบบรีดนม 
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1.3 ตรวจเช็คตัวควบคุมสุญญากาศวายังสามารถใชงานไดหรือไม และหมั่นทำความสะอาดไมให
มีฝุนหรือสิ่งสกปรกอุดตัน วิธีทดสอบ ประกอบชุดรีดนมทั้งหมดและเปดทำงานเหมือนปกติ ใหสังเกต
มาตรวัดแรงดันสุญญากาศวาขึ้นอยูในระดับที่ใชงานภายใน 8 วินาที หรือไม หากเกิน 8 วินาที ใหรีบทำ
การตรวจสอบแกไข  

1.4 ตรวจเช็คมาตรวัดแรงดันสุญญากาศวาสามารถใชงานไดหรือไม วิธีทดสอบ ขณะที่มีการหยุด
ทำงานเข็มชี้ไปที่ตำแหนง 0  

1.5 หมั่นตรวจสอบความเรียบและความยืดหยุนของยางไลเนอรอยางสม่ำเสมอ ตามรอบการใช
งาน   

การคำนวณอายุการใชงาน =   .   จำนวนชุดรีดนม x 2,500    . 
                                                                               จำนวนโครีด x จำนวนครั้งที่รีด 

1.6 หากมีการชำรุดของไลเนอรอันใดอันหนึ่งตองเปลี่ยนพรอมกันกันทั้งหมด 

1.7 ตัวจัดจังหวะการรีดนม(หัวใจ) วงจรการดูด-ปลอย 55-65 ครั้งตอนาที (การตรวจสอบตัวจัด
จังหวะการรีดนม ภายหลังจากตรวจเช็คสภาพของแรงสุญญากาศเครื่องรีดนมที่ 45-50 กิโลปาสคาล 
(kPa) 

รูปที่ 34 การตรวจตัวจัดจังหวะการรีดนม(หัวใจ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 การจัดการฟารม และสุขศาสตรการรีดนมที่ดีไดแก การจุมหัวนมหลังรีด และการแยกใช 
ผาแหง - ผาเปยกในการเช็ดเตานมกอนรีด 

2. การเกิดเตานมอักเสบ 

2.1 ตรวจ CMT เปนประจำ การแปรผลตองดูใหถูกตอง ไมใชแคมองวาเหนียวหรือไมเหนี่ยว แต
ละระดับจะสัมพันธกับจำนวน SCC เพื่อเพิ่มความแมนยำในการคัดกรองน้ำนมดิบที่มีคุณภาพดี หากเจอ
แบบไมแสดงอาการใหรีดเปนกลุมสุดทายของฝูง เพื่อปองกันตัวอื่นติด ถาปริมาณนมในกลุมนี้นอยๆ ก็งด
สงก็ได 

2.2 ลดความเสี่ยงจากการเกิดเตานมอักเสบ เพื่อลดปริมาณเซลลเม็ดเลือดขาวตั้งแตในระยะให
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นมในชวงแรกของการใหนม โดยทำการตรวจระบบรีดนม เครื่องรีดนม 

2.3 หากเจอแบบไมแสดงอาการแตรีดนมมานาน นมนอย ทองแลว อาจพักรีดนม เพื่อสอดยา 
ดรายรักษา 

2.4 หากเปนเตานมอักเสบแบบแสดงอาการใหรักษาทันทีและงดสงนม 

2.5 คัดทิ้ง โคที่ปวยเรื้อรัง รักษาไมหาย 

3. อายุแมโค ระยะเวลาการใหนม โดยสามารถจดบันทึกประวัติแมโค ประวัติการคลอด ปริมาณน้ำนมตอ
วัน เพ่ือประกอบการพิจารณาระยะแหงนมที่เหมาะสม และคัดทิ้ง 

4. ฤดูกาล 

4.1 ปรับปรุงสุขศาสตรการรีดนมใหเหมาะสมโดยเฉพาะในฤดูฝน ไดแก การแยกใชผาแหง-ผา
เปยกในการเช็ดเตานมกอนรีด และการจุมหัวนมหลังรีด  

4.2 การจัดการพื ้นคอกและภายในฟารมใหแหง สะอาด (มาตรฐานฟารมเปนมาตรการที่ให
เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญตอการทั้งสายพันธุ อาหาร และจัดการฟารมเพ่ิมมากขึ้น) 

การจัดการอาหารโคเพื่อคุณภาพน้ำนมและสุขภาพโค 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพดานองคประกอบน้ำนม องคประกอบน้ำนมมีความสำคัญตอราคาขายน้ำนมดิบ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม น้ำนมที่มีองคประกอบผานเกณฑมาตรฐาน จะสงผลใหเกษตรกรสามารถขายน้ำนมดิบ
ไดในราคาที่สูงข้ึน และลดความเสี่ยงตอการถูกตัดราคารับซื้อน้ำนมดิบ โดยองคประกอบน้ำนมรวมทั้งหมด เรียกวา 
ของแข็งรวม (Total solid, TS) คือสารอาหารที่มีอยูในน้ำนม ประกอบดวย ไขมัน โปรตีน แลคโตส และแรธาตุ 
ซึ่งมีคามาตรฐานที่เกษตรกรตองผลิตใหไดไมต่ำกวา 12 เปอรเซ็นต แตหากตัดไขมันในของแข็งรวมออกจะเรียกวา 
ของแข็งไมรวมไขมันนม (Solid Not Fat, SNF) คามาตรฐานที่เกษตรกรตองผลิตใหไดไมต่ำกวา 8.25 เปอรเซ็นต 
โดยน้ำตาลแลคโตสและแรธาตุจะคอนขางแปรผันนอย ขณะที่โปรตีนและไขมันนมสวนใหญจะผันแปรเพิ่มข้ึนและ
ลดลงตามปริมาณและคุณภาพอาหารที่โคไดรับ รวมทั้งการทำงานของจุลินทรียในกระเพาะหมักซึ่งทำหนาที่ยอย
อาหารไดเปนสารตั้งตนในการผลิตเปนองคประกอบน้ำนม     

ตารางที่ 12 แสดงแหลงที่มาของไขมันนม โปรตีนนม และน้ำตาลแลคโตส ในน้ำนม  

ไขมันนม โปรตีนนม น้ำตาลแลคโตส 
ไขมันนมสวนใหญถูกสังเคราะหมา
จากสารตั้งตน ที่เรียกวา กรดอะซิติก 
ซึ่งไดจากการยอยสลายอาหารหยาบ
โดยจุลินทรียในกระเพาะหมัก เชน 
หญาสด ขาวโพดหมัก และฟาง เปน
ตน  

โปรตีนนมถูกสังเคราะหมาจาก กรด 
อะมิโน ที ่ไดจากโปรตีนในอาหารขน
และอาหารหยาบ ซึ่งสวนใหญเกิดจาก
อาหารขนที่มีระดับโปรตีนสูงที่ถูกยอย
ในกระเพาะหมัก และไหลผานไปยอย
ที่ลำไสเล็ก 

น้ำตาลแลคโตสในนมถูกสังเคราะห
มาจาก น้ำตาลกลูโคสที่ไดจากอาหาร
ขนและอาหารหยาบแตอาหารที่มีผล
มากที ่สุดคืออาหารขนที ่มีแปงเปน
สวนใหญ เชน มันเสน และขาวโพด
บด  

ดัดแปลงจาก: สุชาติ (2558) 
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รูปที่ 35 ผลวิเคราะหองคประกอบน้ำนมกับการจัดการอาหารในฟารม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยที่สงผลทำใหไขมันนม และ SNF ต่ำ 

1. แมโคไดรับปริมาณอาหารขนและหยาบในแตละวันไมเพียงพอ 

2. สัดสวนระหวางอาหารหยาบและอาหารขนที่โคไดรับไมเหมาะสม 

3. เกษตรกรใหอาหารขนเทากันทุกตัว ไมมีการใหอาหารขนตามปริมาณน้ำนม 

4. ใชสูตรอาหารที่มีระดับโปรตีนไมเหมาะสมกับชวงการใหผลผลิตน้ำนมของแมโค 

5. โคนมบางตัวที่กินอาหารขนขณะรีดในปริมาณมากจะทำใหอ่ิมและไมกินอาหารหยาบอีกมีผลทำให
ไขมันต่ำ 

6. ขอจำกัดในเรื่องอาหารหยาบที่มคีุณภาพและความนากินต่ำ ทำใหโคกินอาหารหยาบไดนอย   

7. สภาวะภายในกระเพาะหมักไมเหมาะสมมีผลทำใหสารตั้งตนที่ใชสังเคราะหเปนองคประกอบน้ำนมต่ำ 

แนวทางการแกไขปญหาไขมันนม และ SNF ต่ำ 

1. เกษตรกรควรทราบวาโคนมมีความตองการปริมาณอาหารในรูปวัตถุแหง (DMI) เทาไร เพื่อใหโคไดรับ
โภชนะเพียงพอ และผลิตน้ำนมที่มีคณุภาพ ซึ่งสามารถคิดไดจากสูตร ดังนี้  
 
ความตองการกินอาหารรวมเปนวัตถุแหง (กก./วัน)  = 0.025 x (กิโลกรัมน้ำหนักตัว) + 0.1x (กิโลกรัมน้ำนม) 
 

ตัวอยาง      ปริมาณวัตถุแหงในโคที่น้ำหนัก 500 กก. ใหนม 15 กก./วัน ควรไดรับ 
                          = 0.025x (500) + 0.1x (15) = 14 กก.วัตถุแหง/วัน 

2. กำหนดสัดสวนระหวางอาหารหยาบตออาหารขนใหเหมาะสม โคที่ใหนมมากหรือคลอดใหมควรอยูใน 
ระดับ 40 : 60 และสัดสวน 50 : 50 ในโคใหนมปานกลาง และ 60 : 40 ในโคกลุมใหนมนอยและอยูใน ระยะ
ปลายการใหนม 

เมื่อเกษตรกรนำผลวิเคราะหองคประกอบน้ำนมภายใน

ฟารมมาตรวจดูนั้น หากพบวา เปอรเซ็นตไขมันนม 

และ SNF ต่ำ แสดงใหเห็นวาการจัดการอาหารในฟารม

ไมเหมาะสม เกิดความผิดปกติของการทำงานของ

กระเพาะหมักที่มีผลโดยตรงตอองคประกอบนำ้นม  
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รูปที่ 36 การจัดการอาหารขนในฟารม 

 
ตัวอยาง      โคนำ้หนัก 500 กก. ใหน้ำนม 15 กก./วัน ควรไดกินอาหาร 14 กก.วัตถุแหง/วัน   

            (โคที่ใหน้ำนมประมาณนี้ แนะนำใหใชสัดสวนอาหารหยาบ : อาหารขน ที่ 50 : 50)   

                แสดงวา โคตอง  - กินอาหารหยาบ (14x50)/100 = 7 กก.วัตถุแหง/วัน   

                               - กินอาหารขน           14 - 7   = 7 กก.วัตถุแหง/วัน  

กรณีใหอาหารหยาบคือ: หญาแพงโกลา มีวัตถุแหง 27% , อาหารขน มีวัตถุแหง 90%  
 
      
คิดในรูปน้ำหนักสด : แสดงวาเกษตรกรตองให - หญาแพงโกลา (7x100)/27 = 26 กก./วัน 
                                                   - อาหารขน (7x100)/90 =  8 กก./วัน   
 

3. ไมควรใหอาหารขนเทากันทุกตัว ควรใหอาหารขน ตาม 
ปริมาณน้ำนมของโคแตละตัว แนะนำควรใหอาหารขน 1 กก. ตอ
ผลผลิตน้ำนม 2 กก. จะสงผลให SNF เพ่ิมขึ้นได 

4. ระด ับของโปรตีนของอาหารขนม ีผลต อ SNF ควร
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับชวงการใหน้ำนม โคที่ใหนมมากหรือหลัง
คลอดควรใหอาหารที ่มีโปรตีน 21% เมื่อน้ำนมเริ ่มลดลงอาจให
อาหารโปรตีน 18% และคอยปรับลงใชอาหารโปรตีน 16% ในโค
ระยะปลายของการใหน้ำนม และใชโปรตีน 14% ใน  โคดราย 
อยางไรก็ตาม การใชอาหารโปรตีนที่สูงเกินความตองการของโคจะ
ถูกขับออกในรูปแอมโมเนียมีผลตอการฝงตัวของตัวออนที่มดลูก ทำ
ใหผสมติดยาก 

5. จัดลำดับการใหอาหาร หากเริ่มจายอาหารขนกอน โคบางตัวจะกินในปริมาณมากทำใหอิ่ม จึงไมอยาก
กินอาหารหยาบ สงผลใหไขมันนมต่ำ ดังนั้นควรใหโคไดกินอาหารหยาบกอนอาหารขนในแตละมื้อ เพ่ือกระตุนการ
หลั่งน้ำลายและการทำงานของกระเพาะรูเมน หรือใหอาหารขนทับบนอาหารหยาบแลวคลุกเคลา เพ่ือปองกันการ
เลือกกิน 

6. หากมีปญหาไขมันนมต่ำ ควรเพ่ิมความถี่ในการใหอาหาร เชน ปกติ ใหหญา 24 กก./ตัว/วัน ก็แบงจาย 
4 ครั้งๆละ 6 กก./ตัว สวนอาหารขนใหกิน 12 กก./ตัว/วัน แบงจาย 4 ครั้งๆละ 3 กก./ตัว โดยควรใหอาหารขนไม
เกิน 5 กก./มื้อ 

7. เพ่ิมปริมาณอาหารหยาบใหโคไดกินแบบเต็มที่ ในรางอาหารตองมีอาหารหยาบใหโคกินตลอดเวลา โดย
ประเมินงายๆวาโคไดกินอาหารหยาบเพียงพอหรือไม จากการสังเกตสวาปขางซายของโคจะตองดูเต็ม   

8. ควรหาแหลงอาหารหยาบคุณภาพดีคือพืชอาหารสัตว เชน หญาสด ขาวโพดหมัก ดีกวาใหฟาง 

รวม 34 กก.สด/วัน 
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เนื่องจากมีปริมาณโภชนะที่สูงกวา และยอยไดงาย
กวา จะสงผลไดกรดอะซิติกที่สูงกวาและไขมันเพ่ิม 

9. การปรับลดสัดสวนอาหารขนลดลง 
เพ่ือใหโคกินอาหารหยาบมากขึ้น เปนวิธีที่ไมถูกตอง
มากนัก เพราะจะสงผลใหปริมาณน้ำนมลด ดังนั้น
ควรเพิ่มการกินไดของอาหารหยาบมากกวา โดย
เพิ่มความนากินของอาหารหยาบ ซึ่งหญาที่ตัดสด
ใหมจะมีความนากินสูง หากตัดและทิ้งไวในรถเท
เลอรกอนนำมาใหโคกินจะมีปญหาการหมักบูดและ
เกิดความรอน โคจะไมกินไดนอย ควรตัดเสร็จและ
ใหโคไดกินทันที  

10. ขนาดของชิ้นอาหารหยาบที่ยาวเกินไป มีความฟาม สงผล
ใหโคกินอาหารหยาบไดน อย ดังน ั ้นช ิ ้นอาหารหยาบควรมีขนาด
ประมาณ 1 นิ้ว เพราะจะทำใหโคกินไดมากขึ้น กระตุนการเคี้ยวเอื้อง 
และเพ่ิมกรดอะซิติก ทำใหไขมันนมเพ่ิม  

11. ควรตัดพืชอาหารสัตวที่อายุ 45-60 วัน เพราะมีโภชนะสูง 
มีลิกนินต่ำ ทำใหยอยงาย สงผลใหมีปริมาณกรดอะซิติกเพิ่ม แลไขมัน
นมเพ่ิมมากกวาตัดพืชที่แกเกินไป 

12. หญาที ่มีความชื ้นมากไป สงผลใหโคกินหญาไดนอยลง 
ดังนั้นควรตัดหญาในแปลงใหสายขึ้น เพ่ือใหแสงแดดชวยลดความชื้นใน 
แปลงหญา หรือผึ่งหญาเพ่ือลดน้ำในหญากอนใหโคกิน จะชวยใหโคกินอาหารหยาบไดมากขึ้น (วิโรจน, 2557) 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. นอกจากการจัดการอาหารที ่มีผลตอองคประกอบน้ำนมแลว องคประกอบน้ำนมยังผันแปรตาม

พันธุกรรมโค เชน พันธุเจอรซี่เปนสายพันธุที่ใหไขมันนมมากกวาสายพันธุอ่ืนๆ 

2. ปริมาณของแข็งรวมจะมีคาสูงมากในชวงหลังคลอด และจะลดลงต่ำสุดในสัปดาหที่6-8 หลังคลอด 
หลังจากนั้นของแข็งรวมจะคงที่ไปจนถึงระยะปลายของการใหน้ำนม (เดือนที่8 ของการใหน้ำนม) ของแข็งรวมจึง
เพ่ิมสูงข้ึนอีกครั้งหนึ่งจากอิทธิพลของฮอรโมนท่ีควบคุมการทอง   

3. เกษตรกรควรทำความเขาใจกับผลการตรวจองคประกอบน้ำนมของฟารมตนเองวามีปญหาที่สวนใด 
แลวนำมาใชในการปรับปรุงและแกไขคุณภาพน้ำนมในฟารม  

 
 

   รูปที่ 37 การจัดการอาหารหยาบในฟารม 

รูปที่ 38 ขนาดอาหารหยาบที่เหมาะสม 
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การเตรียมสารเคมีในการทำความสะอาดอุปกรณรีดนม 
การเตรียมคลอรีน (แบบที่ตองหมักกอนใชงาน) 

1. น้ำ 15 - 20 ลิตร ผสมผงคลอรีนเขมขน 1 กก.  

2. หมักทิ้งไว 1 - 2 วัน (ปดฝา) เพ่ือใหผงคลอรีนตกตะกอน  

3. ตักตะกอนที่ลอยหน้ำผิวน้ำออก นำสวนที่เปนน้ำใสไปใชเปนน้ำ คลอรีนเขมขนใน การลางอุปกรณ และ
เช็ดเตา ในกรณีใชเพื่อลางอุปกรณรีดนมตางๆ และจุมไลนเนอรใหชั น้ำเปลา 10 ลิตร ผสมน้ำคลอรีนเขมขน  
60 มิลลิลิตร สวนในกรณใีชเพ่ือเช็ดเตานมใหใชน้ำเปลา 10 ลิตร ผสมน้ำคลอรีนเขมขน 10 มิลลิลิตร  

ขอควรระวังในการเตรียม มีดังนี้ 

1. ควรใชใหหมดภายใน 7 วันหลังจากการเตรียมน้ำหัวคลอรีนเพราะฤทธิ์ในการ ฆาเชื้อจะเสื่อมลง  

2. ภาชนะที่บรรจุคลอรีนไมควรตากแดดหรือแดดสองถึง เพราะคลอรีน เสื่อมสภาพไดงายเมื่อถูกแสงแดด 

3. นำ้คลอรีนที่ใชเช็ดเตานม เมื่อเช็ดเตานมได 5 - 6 ตัวหรือกลิ่นคลอรีนเริ่มเจือ จางควรเปลี่ยนน้ำคลอรีน
ที่ใชเช็ดเตา ไมเชนนั้นฤทธิ์ในการทาลายเชื้อโรคจะลดประสิทธิภาพลง  

การใชกรดฟอสฟอริก สามารถใชในการลางคราบตะกอนนม หินปูน ที่สะสมตามอุปกรณตามผิวและขอ
ตอตางๆ โดยสวนใหญจะใชในการลางถังนม สามารถผสมกรดฟอสฟอริก ดังนี้ 

1. ผสมกับน้ำในสัดสวน 1:1 

2. ผสมเสร็จแลวนำไปลางถังนม หากคราบติดแนนสามารถใชแปรงขนออนขัดได (ไมควรใชฝอยขัดหมอ 
หรือแปรงทองเหลือง)  

3. ในการเตรียมให เทกรดลงน้ำ หามเทน้ำลงกรด เพราะจะเกิดการระเบิดของน้ำกรด 

4. ผูลางใหระวังน้ำที่ผสมกรดโดนรางกาย 

การเตรียมแชอุปกรณในโซดาไฟ สามารถใชลางอุปกรณรีดนมที่เปนยาง เชน ยางไลเนอร สายลม สาย
นม ยางขอบฝาถัง ซึ่งจะลางทุก 15 วัน เพราะฉะนั้นจะตองมีอุปกรณเหลานี้ 2 ชุด เมื่อชุดที่ 1 ครบ 15 วัน ตองนำ
ออกมาทำความสะอาดและใชชุดที่ 2 แทน โดยมีขั้นตอนการลาง ดังนี้ 

1. ผสมโซดาไฟ 200 - 300 กรัม ลงในน้ำธรรมดา 10 ลิตร 

2. แชอุปกรณที่เปนยางในน้ำโซดาไฟ 7 วัน 

3. นาขึ้นมาลางดวยผงซักฟอก 

4. ลางดวยน้ำเปลา 

5. ขั้นสุดทายนำไปผานน้ำคลอรีน (อัตราสวนน้ำคลอรีนเขมขน 60 มิลลิลิตร ตอน้ำ 10 - 15 ลิตร) 

6. ผึ่งใหแหง และเก็บไวสับเปลี่ยนกับชุดท่ีใชงานสลับกันไป 
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ปญหาโรคเตานมอักเสบ 

นายปริญญา ปาพรม 
นายอนุชา กิ่งวรรณ 

โรคเตานมอักเสบ (Mastitis) เปนโรคที่เกิดจาการอักเสบของเนื้อเยื่อเตานม ทำใหเตานมและน้ำนมเกิด
การเปลี่ยนแปลงผิดไปจากปกติ ทำใหปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนมลดลง เกษตรกรสูญเสียรายไดจากการ
จำหนายน้ำนมดิบและเสียคาใชจายในการรักษา 

รูปที่ 39 โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ มีตะกอนเหนียวขนออกมากับน้ำนม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุของโรคเตานมอักเสบ  

1. โรคเตานมอักเสบที่มีสาเหติจากการติดเช้ือ โรคเตานมอักเสบสวนใหญมักเกิดจากการติดเชื้แบคทีเรีย 
แตอาจเกิดจากการติดเชื้อราหรือเชื้อยีสตก็ได ซึ่งการติดเชื้อมาจาก 2 แหลงที่สำคัญคือ จากแมโคที่เปนโรคเตานม
อักเสบและจากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวโค 

1.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดตอจากเตานมสูเตานมของแมโค (Contagious pathogen) 
ไดแก Staphylococcus aureus และ Streptococcus agalactiae การแพรเชื้อมาจากเตานมที่ติดเชื้อซึ่ง
เชื้อแบคทีเรียปนออกมากับน้ำนม และติดตอไปสูเตานมแมโคตัวอื่นๆ ในขณะรีดนม โดยเฉพาะ เครื่องรีดนม 
ผาเช็ดเตานมและมือของผูรีดนม 

1.2 สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวโค (Environment pathogen) ไดแก 
Streptococcus spp.  E. coli  Klebsiella pneumoniea และ Enterobacter spp. เชื้อเหลานี้จะอยูใน
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวโค เชน พื้นคอก โรงเรือน ดิน อุจาระโค และในพืชอาหารสัตว 
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รูปที่ 40 ผลตรวจจากหองปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อกอโรคเตานมอักเสบและทดสอบหาความไวยา 

 

นอกจากเชื้อทั้ง 2 กลุมนี้แลว ยังสามารถพบเชื้อที่นานๆ จะพบสักครั้ง (Rare cause pathogen) เชน 
Pseudomonas aeruginosa  Corynebacterium pyogenes  Mycoplasma spp. รวมถึงเชื้อราและเชื้อยีสต
ตางๆ ที่มักพบวาเปนสาเหตุของโรคเตานมอักเสบที่แสดงอาการรุนแรง 

2. โรคเตานมอักเสบที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ โรคเตานมอักเสบที่ไมไดมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ มัก
พบเกิดจากกระบวนการรีดนมที่ไมถูกวิธี รีดนมนานเกินไป การควบคุมแรงดันของปมสูญกาศ อุปกรณเครื่องรีดนม
เสื่อมคุณภาพหรือชำรุด  

อาการของโรคเตานมอักเสบ 
1. โรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ (Sub-clinical mastitis) เปนการอักเสบของเตานมในระยะ

เริ่มตนแตยังไมถึงขั้นแสดงอาการอักเสบออกมา โคไมแสดงอาการเจ็บปวยและน้ำนมท่ีผิดปกติออกมาใหเห็น และ
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มักพบไดบอยๆ แตพบปริมาณเม็ดเลือดขาวหรือโซมาติกเซลล (Somatic cell) ในน้ำนมสูงจากการตรวจเบื้องตน
ดวยน้ำยาซีเอ็มที (California Mastitis Test, CMT) และเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล (Somatic cell count) 

รูปที่ 41 การใชน้ำยา CMT เพื่อตรวจหาโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ 

 

2. โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ (Clinical mastitis) เปนอาการอักเสบของเตานมที่แมโคแสดง
ออกมาใหเห็น โดยแมโคแสดงอาการเชน เตานมอักเสบ บวม รอน แดง และแสดงแสดงความเจ็บปวดเวลาลางเตา
นม คลำเตานม และตอนรีดนม ออกมาใหเห็น รวมทั้งลักษณะของน้ำนมที่ผิดปกติ เชน สีที่เปลี่ยนแปลงไป มีสี
เหลือง สีชมพู หรือสีแดง อาจมีลิ่มเลือด หรือตะกอนนมปนออกมา นอกจากนี้มักพบโคแสดงอาการปวยทางคลินิก 
เชน ซึม มีไข ไมกินอาหาร ออกมาใหเห็น 

รูปที่ 42 แมโคแสดงอาการโรคเตานมอักเสบแบบเฉียบพลัน มีอาการทางคลินิก (ซึม ไข ไมกินอาหาร) 
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การตรวจและวินจิฉัยโรคเตานมอักเสบ 

การตรวจและวินิจฉัยโรคเตานมอักเสบนอกจากที่แมโคแสดงอาการอักเสบ ปวด บวม รอน แดง มีตะกอน
และสีของน้ำนมที่ผิดปกติออกมาใหเห็นแลวอาจใชน้ำยาซีเอ็มทีทดสอบดูความหนืดของน้ำนมแลว ยังสามารถสง
ตรวจยืนยันผลทางหองปฏิบัติการได 

1. การตรวจนับจำนวนเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ำนม โดยใชเครื ่อง Fossomatic cell counter ในการ
ตรวจ โดยเตานมอักเสบมักตรวจพบจำนวนเซลลเม็ดเลือดขาวหรือ SCC สูงมากกวา 500,000 เซลลตอน้ำนม  
1 มิลลลิิตร 

2. การเพาะเชื้อในน้ำนม โดยการเก็บน้ำนมจากเตานมท่ีเกิดการอักเสบเพ่ือตรวจหาเชื้อกอโรคเตานม
อักเสบและทดสอบหาความไวตอยาปฏิชีวนะที่ใชการรักษา 

ตารางที่ 13 การแปลผลการตรวจเตานมอักเสบโดยใชน้ำยา CMT 

 

ที่มา : Hinz et al. 1993 

การรักษาโรคเตานมอักเสบ 
1. การรีดน้ำนมจากเตาที่มีการอักเสบทิ้งบอยๆ เพ่ือลดจำนวนเชื้อกอโรคท่ีอยูในเตานม 
2. การใชยาสอดเตานม โดยเลือกใชยาสอดเตานมที่มีขายในทองตลาด หรือใชยาสอดเตาตามผลจากการ

เพาะเช ื ้อและตรวจหาความไวยา เช น Ampiclox L.C.  Lactaclox  Mastilex  Gentamast  Kloxerate®  
Plus MC  COBACTAN TM LC 

ปญหาโรคเตานมอักเสบ     89 | P a g e  



รูปที่ 43 ยาสอดรักษาโรคเตานมอักเสบ  

 

3. การฉีดยาเพื่อลดการอักเสบของเตานมในกรณีที่โคแสดงอาการปวด บวม โดยการเลือกใชยาในกลุม 
NSAIDs เชน Butasyl®  GENERGIN  โนวาวิแลน (ไดไพโรน)  ฟลูนิซิน เมกลูมีน  Tolfedine และ KEPRO-100 

รูปที่ 44 ยาฉีดเพื่อลดการอักเสบของเตานมในกลุม NSAIDs 

 

4. การฉีดยาปฏิชีวนะรวมดวยในกรณีที่มีการติดเชื้อในระบบอยางรุนแรง (ซึม มีไข เบื่ออาหาร) เชน กลุม 
เบตาแลคแตม (เช น Shotapen® LA  PENDISTREP L.A. และ Amoxicillin L.A.) กล ุ มซ ัลโฟนาไมด (เชน 
Sulfadiazine/Trimethoprim  Primasul® และ NORODINE 24) กลุมอะมิโนกลัยโคไซด (เชน เจนตามัยซิน และ 
กานามัยซิน) กลุ มเตตราซัยคลิน (เชน Oxytetracyclin และ Terralent® 20% LA) กลุ มฟลูออโรควิโนโลน  

 P a g e  |      90 ปญหาโรคเตานมอักเสบ 



(เชน เอ็นโรฟลอกซาซิน) กลุ มเซฟาโลสปอริน (เชน Ceftiofur และ Cobactan ®) กลุมแมคโครไลด (เชน  
อีริโธรมัยซิน และ ไทโลซิน)  

รูปที่ 45 ยาปฏิชีวนะกลุมเบตาแลคแตม 

 

รูปที่ 46 ยาปฏิชีวนะกลุมเตตราซัยคลิน 

 

รูปที่ 47 ยาปฏิชีวนะกลุมอะมิโนกลัยโคไซด 
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5. การใชยานวดเตานมเพ่ือลดการอักเสบ อาทิเชน ยาหมอง น้ำมันมวย และ Counterpain   

รูปที่ 48 ยานวดลดการอักเสบของเตานม 

 

การควบคุมและปองกันโรคเตานมอักเสบ 

1. การควบคุมขณะรีดนม ไดแกการดูแลรักษาเครื่องรีดนมอยางสม่ำเสมอ และสุขศาสตรการรีดนมที่ดี 
เตานมตองแหงและสะอาด 

2. การตรวจซีเอ็มทีเปนประจำเพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคเตานมอักเสบ 

3. การทำความสะอาดคอกพักสัตวและกำจัดของเสียในคอกพักโครีดนมเปนประจำสม่ำเสมอ 

4. การใชยาสอดเตานมในชวงพักรีดนมเปนประจำ เชน BOVACLOX DC  DRYCLOXA – kel และ 
CLOXALENE DRY COW 

รูปที่ 49 ยาสอดเตานมชวงโคพักรีดนม 
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การแกไขปญหาดานระบบสืบพันธุภายในฟารม 

นายอรรถพล พรประไพ 
 นายธนากร บุญจันทร 

เปาหมายที ่สำคัญของเกษตรกรผูเลี ้ยงโคนม คือฟารมที ่มีสมรรถภาพการผลิตน้ำนมที่ดีมีรายไดจาก      
การขายน้ำนมดิบที่เหมาะสม โดยทั่วไปตนทุนการผลิตมีความเหมาะสมที่สุดเมื่อโคมีระยะหางการคลอดเทากับ 
365 วัน หรือ 1 ป ระยะเวลาที่ใหน้ำนม 305 วัน และมีระยะแหงนม 60 วัน อยางไรก็ตามความสมบูรณพันธุของ
โคท่ีลดลงนับเปนปญหาใหญท่ีเกษตรกรกำลังเผชิญอยางตอเนื่อง ปญหาดานระบบสืบพันธุที่เกษตรกรมักพบไดแก 
โคไมแสดงอาการเปนสัดหลังคลอด โคผสมติดยาก ผสมซ้ำหลายครั้ง เปนตน โดยตางสงผลกระทบโดยตรงตอ
ระยะหางการคลอดที่ยาวนานขึ้นและที่สำคัญยังแปรผกผันกับปริมาณน้ำนมที่ลดลง และมีความเสี่ยงตอการเกิด
การติดเชื้อกอโรคเตานมอักเสบสูงขึ้น ขณะที่เซลลเตานมคอยๆเสื่อมลงตามระยะเวลาการรีดนม หากเกษตรกรยัง
รีดนมตอไปอาจไมคุมกับคาอาหารโครีดและคาการจัดการ หรือในกรณีที่หยุดรีดนมก็สงผลตอระยะแหงนม
ยาวนานขึ้นโดยไมไดผลผลิตขณะที่ตนทุนตอการเลี้ยงและการจัดการแม โคตัวนั้นๆ ไมไดลดลง และเมื่อสัดสวนโค
แหงนมมากกวาโครีด ยอมสงผลกระทบตอรายไดจาก คาน้ำนมไมเพียงพอตอรายจายภายในฟารมนำมาซึ่งการคัด
ทิ้งโค ในที่สุด ดังนั้นการดูแลใหฝูงโคนมมีประสิทธิภาพทางการสืบพันธุที่ดีนับเปนงานที่ทาทายและมีความสำคัญ
อยางย่ิงเพราะเก่ียวของกับตนทนุการผลิตน้ำนม และกำไรที่ไดรับโดยตรง วิธีการหนึ่งท่ีชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสืบพันธุใหดีขึ้นไดแก การนำความรูทางวิชาการมาชวยจัดการสุขภาพโคนมรายฝูง (ในที่นี้หมายความถึงการ 
จัดการที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุ) โดยการประเมินคาดัชนีของประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ (Reproductive 
index) ของโคนมใหเปนไปตามเปาหมาย จากการตรวจสอบขอมูลท่ีถูกบันทึกอยางเปนประจำ ยกตัวอยางเชน 
คาเฉลี่ยวันผสมครั้งแรก คาเฉลี่ยวันผสมติด คาเฉลี่ยวันทองวาง คาเฉลี่ยจำนวนครั้งของการผสมแมโคในฝูงตอการ
คลอด และคาคะแนนความสมบูรณของรางกายหลังคลอด เปนตน รวมกับมีโปรแกรมการจัดการเพ่ือใหได ผลผลิต
สูงที่สุด ทั้งนี้อาจกลาวไดวาการจัดการระบบสืบพันธุและสุขภาพโคนมรายฝูงเปนการทำงานแบบเชิงรุก (active) 
แทนที่จะเปนแบบตั้งรับ (passive) การทำงานเชิงรุก ตัวอยางเชน การลวง โคหลังคลอดเพื่อตรวจการเขาอูของ
มดลูกที่ 30 - 45 วัน หลังคลอด พรอมทั้งพิจารณาเพ่ิมคะแนนความสมบูรณของรางกายหลังคลอดในโคท่ีเริ่มมีการ
สูญเสีย คะแนนความสมบูรณของรางกายโดยมีคะแนน ต่ำกวา 2.5 การลวงตรวจโคที ่ไมแสดงอาการเปนสัด
หลังจากคลอดมาแลว 60 วัน เพื่อตรวจสอบระบบสืบพันธุ การทำงานของรังไข วงรอบการเปนสัด โดยโคอาจเคย
เปนสัดแตไมแสดงอาการหรือคนจับสัดไมเห็น พรอมทั้งเสริมวิตามินบำรุงในกรณีที่รังไขไมทำงาน และพิจารณา
เหนี่ยวนำการเปนสัดดวยการใช ฮอรโมนตามแตกรณีไป เปนตน  

ตารางที่ 14 คาดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพทางสืบพันธุในโคนม (Reproductive index and performance) 

ลำดับ ดัชน ี เปาหมาย 
1 อายุเมื่อคลอดลูกตัวแรก (Age at first calving) < 24 เดือน 
2 ชวงระยะหางของการคลอดลูก (Calving interval) 365 วัน 
3 ชวงระยะหางจากคลอดถึงการเปนสัดครั้งแรก (Calving to 1st estrus interval) < 60 วัน 
4 โคแสดงอาการเปนสัดภายใน 60 วันหลังคลอด > 85% 
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ลำดับ ดัชน ี เปาหมาย 
5 ระยะหลังคลอดถึงผสมครั้งแรก (Calving to 1st service) < 75 วัน 
6 ระยะหลังคลอดจนถึงผสมติด (Calving to conception) < 100 วัน 
7 วันทองวาง (Day open) 85 - 115 วัน 
8 อัตราการตั้งทองจากการผสมเทียมครั้งแรก (1st service pregnancy rate) 65 - 70% 
9 จำนวนครั้งที่ผสมตอการผสมติด (Service per conception) 1.5 - 1.7 ครั้ง 
10 อัตราการผสมติด (Conception rate) 80 - 85% 
11 อัตราการตั้งทอง (Pregnancy rate) 90 - 95% 
12 โคผสมซ้ำมากกวา 3 ครั้ง (Repeat breeders) < 2% 
13 อัตราการคัดทิ้งจากปญหาระบบสืบพันธุ < 10% 
14 จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยของการใหนมตลอดชีวิต (Working life) 7 ครั้ง 
15 คาเฉลี่ยวันใหน้ำนม (Ave Day in milk; DIM) 160 - 180 วัน 
16 คาเฉลี่ยระยะรีดนม (Lactation period) 305 วัน 
17 คาเฉลี่ยวันแหงนม (Dry period) 60 วัน 

ที่มา : Richard et al. 2015 

ตารางที่ 15 แสดงคาดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพทางสืบพันธุในโคนมและรอยละการคัดท้ิงโคออกจากฝูง 

ลำดับ ดัชน ี เปาหมาย 
1 ผสมซำ้มากกวา 3 ครั้ง (Repeat breeder) < 2% 
2 รกคาง (Retained placenta) < 10% 
3 คลอดยาก (Dystocia) < 10% 
4 มดลูกอักเสบ (Metritis) < 10% 
5 ซิสตรังไข (Ovarian cyst) < 10% 
6 แทง (Abortion) < 5% 
7 วัวลม ไมลุก (Downer's syndrome cow) < 5% 
8 ปญหาระบบสืบพันธุอื่นๆ (Reproductive problems) < 8% 

ที่มา : Richard et al. 2015 

โปรแกรมการจัดการระบบสืบพันธุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟารมโคนมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จำเปนตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ที่
เก่ียวของกับการผลิต ไดแก การจัดการที่เหมาะสมในระบบการสืบพันธุและการจัดการดานโภชนาการ รวมถึงการ
จัดการโคทดแทนและการจัดการดานสุขภาพสัตว 
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 สุขภาพและความสมบูรณพันธุมีความสำคัญอยางมากตอการเลี้ยงโค และอยูภายใตอิทธิพล ของการ
จัดการ ดังนั้น ผูเลี้ยงตองใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบความสมบูรณพันธุของโค โดยเปรียบกับคา
มาตรฐานหรือเปาหมายของสมรรถภาพระบบสืบพันธุในโคนม หรือคาดัชนีระบบสืบพันธุ (Reproductive index 
and performance) โดยทั่วไปมักจะใชอัตราการเจริญเติบโตที่ไดมาตรฐานและสามารถใหลูกตัวแรกเมื ่ออายุ  
25 - 26 เดือน ซึ่งจะชวยเรงรอบการผลิตในโคทดแทนใหเร็วขึ้น การจัดการผสมพันธุแมโคหลังคลอด ใหมีระยะ
ทองวาง (Day open) ไมเกิน 3 - 4 เดือน จะทำใหแมโคมีระยะหางระหวางการคลอดครั ้งหนึ ่งไปครั้งถัดไป 
(Calving interval) 12 - 13 เดือน ทำใหแมโคนมมผีลผลิตน้ำนมที่เหมาะสมตอตัวสูงสุด และสามารถผลิตลูกโคได
ตอตัวสูงสุดเชนกัน การจัดการดานระบบสืบพันธุที่ดีมีผลทำใหตนทุนการผลิตลดลง โดยการทำใหแมโคมีโอกาส
ผลิตน้ำนมมากขึ้นตลอดชวงชีวิตและมีโอกาสไดลูกตอปมากขึ้น 

การเลี้ยงโคนมใหมีกำไร สามารถคำควณไดจากระยะหางระหวางการคลอดลูก 2 ตัว (Calving interval) 
ดังนั้นในการตั้งเปาหมายใหแมโคคลอดลูกทุกป (365 วัน) แมโคนั้นตองไดรับการผสมกอน 85 วันหลังคลอด และมี
ระยะตั้งทองอีกประมาณ 280 วัน โดยระยะไมตั้งทองหรือระยะทองวาง (Day open) จะสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับการ
จัดการระบบสืบพันธุที่เหมาะสม 

องคประกอบสำคัญที่มีผลตอระยะทองวางหลังคลอดถึงผสมติดติดตั้งทอง  

 ระยะหลังคลอดลูกจนผสมติดตั้งทอง (Calving to conception interval) = ระยะหลังคลอดลูกจนถึง
ผสมครั้งแรก (Calving to first service interval) + ระยะตั้งแตผสมครั้งแรกจนถึงผสมติดตั้งทอง (first service 
to conception interval) 

1. ระยะหลังคลอดลูกจนถึงผสมครั้งแรก (Calving to first service interval) 

1.1 ระยะนี้ขึ้นอยูกับนโยบายการผสมพันธุของแตละฟารม เชน ฟารมแหงหนึ่งเดิมถามีนโยบาย
เริ่มผสมพันธุหลังคลอด 90 - 100 วันขึ้นไป ทำใหละเลยหรือไมสนใจการเปนสัดของโคในชวงแรกหลัง
คลอดวาเปนปกติหรือไม ดังนั้นถาตองการลดระยะนี้ใหลดลงเขาใกลคาเฉลี่ยระยะหลังคลอดลูกจนถึงผสม
ครั้งแรกประมาณ 65 - 70 วัน โคทุกตัวหลังคลอดควรจะตองถูกเริ่มเอาใจใสในการตรวจการเปนสัดและ
ผสมพันธุใหเร็วขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนี้ 

1.2 การทำงานของรังไขหรือการเปนสัดหลังคลอด แมโคหลังคลอดจะมีการเขาอูของมดลูกอยาง
รวดเร็วภายใน 3 สัปดาหหลังคลอด จากนั้นรังไขเริ่มกลับเขาสูวงจรการเปนสัดปกติ และมีผลโดยตรง     
ตอความสมบูรณพันธุ ถาโคมีปญหาคลอดยาก รกคาง หรือมีการอักเสบของมดลูกภายหลังคลอด จะมีผล
ทำใหการกลับวงจรการเปนสัดผิดปกติ นอกจากนี้โคที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอโดยเฉพาะการขาด
สมดุลพลังงาน (Negative energy balance; NEB) ในชวงหลังคลอดจะมีปญหารังไขไมทำงาน กลับสัด
ชา หรือไมเปนสัดหลังคลอด สงผลทำใหระยะการผสมหลังคลอดลูกยาวนานออกไป  

1.3 การตรวจการเปดสัด การตรวจสัดที่ถูกตองและแมนยำ มีผลโดยตรงตอระยะการผสมครั้ง
แรกหลังคลอดและการผสมติดของแมโค หากฟารมใดมีปญหาการตรวจจับการเปนสัด เชน สามารถตรวจ
โคที ่มีรอบการเปนสัดปกติไดเพียง 40 - 60% จะมีผลทำใหโคที ่เหลือไมไดร ับการผสมตามกำหนด 
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เนื่องจากตรวจไมพบการเปนสัด หรือผสมเทียมในเวลาที่ไมเหมาะสม ชาหรือเร็วเกินไปทำใหมีผลกระทบ
ตออัตราการผสมติดท่ีลดต่ำลงเชนกัน 

2. ระยะต้ังแตผสมครั้งแรกจนถึงผสมติดตั้งทอง (first service to conception interval) ระยะนี้จะ
สั้นหรือยาวมีผลจากปจจัยหลายประการ ดังนี้ 

2.1 การเปนสัดปกติของโคและการตรวจการเปนสัด โดยในชวงหลังคลอดถาโคมีวงรอบการเปน
สัดปกติ มีการทำงานของรังไข มีการเปนสัดและมีการตกไขตามปกติ ภายหลังจากการตรวจพบอาการเปน
สัดที่ถูกตองและผสมเทียมในเวลาที่เหมาะสมแลว โคอาจจะผสมติดและตั้งทองได สวนโคที่ผสมไมติด 
ภายหลังจากการไดรับการผสมเทียมไปแลวควรกลับมาแสดงอาการเปนสัดใหมอีกครั้ง และในกรณีถาโค
ผสมไมติดและตรวจการเปนสัดในรอบการเปนสัดตอมามีการคลาดเคลื่อน อาจทำใหโคไมไดรับการผสม
เทียมใหมอีกครั้ง จะทำใหระยะนี้ยืดยาวออกไปอีกอยางนอย 1 รอบการเปนสัด (21 วัน) หรือจนกวาแม
โคจะตรวจพบการเปนสัดและไดรับการผสมเทียมซ้ำใหมอีกจนกวาจะผสมติดและตั้งทองตอไป แตอยางไร
ก็ตามความผิดปกติของรังไข เชน ถุงน้ำในรังไข (Follicular cyst) หรือการตรวจสัดที่คลาดเคลื่อนไม
ถูกตองซึ่งจะทำใหระยะเวลาผสมไมเหมาะสม ทำใหผสมเทียมเร็วหรือชาเกินไป หรือในชวงที่ไมไดเปนสัด
จริงๆ จะทำใหโคผสมไมติด สงผลทำใหระยะทองวางยาวออกไป 

2.2 มดลูกผิดปกติ หรือมีปญหาการฝงตัวของตัวออน ความผิดปกติของมดลูกภายหลังการผสม
พันธุ เชน เกิดการอักเสบติดเชื้อจากขบวนการผสมพันธุ ที่ไมสะอาดตัวออนไมสามารถฝงตัวในสภาพ
มดลูกติดเชื้อได หรือมีการสูญเสียตัวออนระยะแรก จะทำใหโคมีรอบวงจรการเปนสัดยาวขึ้นและทำให
ระยะเวลาที่จะผสมซ้ำใหมหลังจากไดแกไขปญหามดลูกอักเสบไดแลวยาวนานขึ้น หรือมีปญหาการผสมซ้ำ 
(Repeat breeder) ทำใหมีระยะทองวางยาวนานได 

2.3 การผิดพลาดของการผสมพันธุ ปจจัยนี้ในฟารมโคนม เกิดจากเจาหนาที่ผสมเทียมขาด
เทคนิคการผสมที่ถูกตอง เชน ถาทำการละลายน้ำเชื้อแชแข็งไมถูกตอง จะลดจำนวนตัวอสุจิมีชีวิตที่จะไป
ปฏิสนธิกับไข นอกจากนี้เทคนิคการผสมเทียม ไดแก ตำแหนงการฉีดน้ำเชื้อที่ผิดพลาดจากตำแหนงปกติที่
แนะนำใหฉีดน้ำเชื้อที่บริเวณตัวมดลูกแตไปฉีดเชื้อที่ปกมดลูกจะทำใหอัตราการผสมติดลดลงไดเชนกัน 
หรือผสมโคที่กำลังตั้งทองอยูและทำใหแทงลูกออกมาไดเชนกัน 

การจัดการระบบสืบพันธุแมโคหลังคลอด 

 การตรวจแมโคหลังคลอดอยางมีระบบ จะทำใหแมโคนั ้นผสมติดและตั ้งทองตามเปาหมายที ่ตั ้งไว 
โปรแกรมการจัดการระบบสืบพันธุตองมีการจัดกลุมโคเพื่อเขาตรวจเพื่อตรียมพรอมตอการผสมพันธุ สัตวแพทย
หรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบจะตองมีการจัดตารางการเขาเย่ียมฟารมอยางสม่ำเสมอ ควรจัดกิจกรรมในการเขาตรวจ
เยี่ยมฟารมหรือกำหนดเปนกิจกรรมการตรวจระบบสืบพันธุเปนประจำของแตละฟารม อยางนอยเดือนละครั้ง โดย
การตรวจโคตามโปรแกรมการจัดการระบบสืบพันธุท่ีกำหนดไวคือ 

 1. เรียงลำดับโคหลังคลอดเพื่อตรวจระบบสืบพันธุและความพรอมในการผสมพันธุ โดยตรวจทองในโคที่
ผสมไปแลว หรือติดตามผลการรักษาโคจากการตรวจเย่ียมครั้งกอนๆ หรือโคที่ยังผสมไมติด 
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2. โคท่ีอาจมีปญหาและจะมีผลกระทบตอเปาหมายการผลิตมาก ไดแก โคที่ตรวจไมพบเปนสัดภายใน 60 
วันหลังคลอด หรือแมโคหลังคลอดที่ยังไมไดรับการผสมเทียมเมื่อเลยกำหนดระยะที่ตองเริ่มผสมครั้งแรกตามที่
ฟารมกำหนดไว รวมทั้งโคสาวที่ผสมติดลาชา 

เปาหมายในการผลิตของโคดังที่กลาวแลววา ควรใหแมโคคลอดลูกปละ 1 ตัว ซึ่ง เราไมสามารถลดระยะ
การตั้งทองของแมโคลงจาก 280 วันได แตเราสามารถปรับใหโคผสมเร็วขึ้นใหติดทองเร็วขึ้นไดภายใน 85 วันหลัง
คลอด ดังนั้นเพื่อใหโคผสมติดและตั้งทองภายใน 85 วันหลังตลอด สัตวแพทยหรือผูที ่มีหนาที่รับผิดชอบตอง
รวมมือกันอยางใกลชิดกับเกษตรกรหรือเจาของสัตวในการวางแผนจัดการโคหลังคลอด โดยควรกำหนดใหมีการ
เริ่มผสมพันธุครั้งแรกหลังแมโคคลอดลูกไดตั้งแตประมาณ 60 - 70 วันหลังคลอด และควรรีบผสมโคซ้ำ เมื่อโคนั้น
ผสมไมติดและแสดงอาการกลับสัด เพ่ือใหแมโคมีโอกาสผสมติดหลังคลอดลูกใหเร็วที่สุด โดยปกติการผสมเทียมแม
โคหลังคลอดลูกควรผสมเทียมติดตั้งทองไดภายใน 2 - 3 ครั้ง แตถาแมโคตัวใดมีปญหาผสมติดยากหรือผสมซ้ำ
มากกวา 3 ครั้งและยังไมตั้งทอง จะตองรีบทำการตรวจหาสาเหตุและแกไขโดยวิธีที่เหมาะสมหรือคัดทิ้ง เพื่อใหมี
วันที่สูญเสียหรือวันที่ทองวางนอยที่สุด ซึ่งมักจะเรียกโคกลุมนี้วาโคที่มีปญหาผสมซ้ำหรือโคผสมติดยาก หรือ 
Repeat breeder ดังรูปที่ 50 

รูปที่ 50 แสดงวงจรการจัดการดานระบบสืบพันธุจากในแมโคปกติและกิจกรรมการตรวจระบบสืบพันธุโคหลัง 
             คลอดในระยะตางๆเปนประจำ (CU!: Control uterine Involution, COA: Control ovarian activity.  
            PD: Pregnancy diagnosis)  

 

คลอด 20 วนัหลงัคลอด
รังไข่เริมทาํงานครังแรก

30 วนัหลงัคลอด
มดลูกเขา้อู่สมบูรณ์

CUI

40 วนัหลงัคลอด
เป็นสัดครังทีสอง

60 วนัหลงัคลอด
เป็นสัดครังทีสาม

AI#1

COA
80 วนัหลงัคลอด
เป็นสัดครังทสีี

AI#2

100 วนัหลงัคลอด
เป็นสัดครังทีห้า

AI#3

รักษาปัญหาผสมซํา

ในกรณีผสมไม่ติด

60 วนัก่อนคลอด
ดราย (Dry)โค

Ideal cow

PD
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โปรแกรมการตรวจอวัยวะสืบพันธุโดยวิธีลวงคลำผานทวารหนัก  

 เมื่อมีการกำหนดนโยบายในการจัดการระบบสืบพันธุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของฟารมรวมกัน
ระหวางสัตวแพทยหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและเกษตรกรหรือเจาของฟารมแลวการทำโปรแกรมการจัดการระบบ
สืบพันธุจำเปนตองมีการวางแผนการตรวจระบบสืบพันธุโคเปนประจำ เชน การตรวจสอบประวัติโคและการลวง
คลำผานมดลูกและรังไขผานทางทวารหนักเพื่อการตรวจการตั้งทอง หรือตรวจโคที่มีรอบวงจรการเปนสัดผิดปกติ 
หรือโดที่ไมแสดงอาการเปนสัดเมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนดหลังจากคลอดลูกหรือโคที่ผสมไมติดหลายครั้ง ความถี่
ของการลวงตรวจระบบสืบพันธุโคในแตละฟารมข้ึนอยูกับจำนวนสัตวในฝูงและปญหาที่พบ ดังนั้นโคที่มีปญหาหรือ
โคท่ีจำเปนตองตรวจในระยะเวลาที่กำหนดไวตามโปรแกรมจะตองถูกนำมาลวงตรวจอยางสม่ำเสมอ ไดแก  

1. โคหลังคลอด (Control Uterine Involution ; CUI) โคหลังคลอด 3 - 6 อาทิตยควรนำมาตรวจ 
เพ่ือดูการเขาอูของมดลูก เนื่องจากในชวงระยะแรกหลังคลอดลูกมดลูกของโคมีโอกาสติดเชื้อโรคไดมาก แตอยางไร
ก็ตามกระบวนการเขาอูและการขับน้ำคาวปลาของมดลูกในชวง 2 - 3 สัปดาหแรก จะชวยกำจัดเชื้อโรคออกไป
จากมดลูกไดและสามารถกลับมารองรับการฝงตัวของตัวออนไดอีกครั้งหลังจากมดลูกเขาอูสมบูรณ แตถาเกิดความ
ผิดปกติหรือภาวะแทรกซอนหลังคลอด เชน คลอดยากรกคาง โรคไขน้ำนม เปนตน อาจเปนสาเหตุใหเกิดภาวะ
มดลูกอักเสบและมดลูกเขาอูลาชาออกไปได การตรวจโคกลุมนี้จะชวยลดปญหาที่อาจติดตามมาหรือแกไขปญหา
ไดเร็วขึ้นซึ่งจะมีผลโดยตรงตอสมรรถนะการผสมพันธุตอไป นอกจากนี้ ในโคทั่วไปในระยะนี้อาจจะตรวจพบความ
ผิดปกติของรังไข เชนรังไขเปนถุงน้ำ หรือรังไขไมทำงานและมดลูกอักเสบในชวงนี้ได ดังนั้นการตรวจระบบสืบพันธุ
โคหลังคลอดในระยะนี้เพื่อใหสามารถทำการรักษาหรือแกไขความผิดปกติที่ตรวจพบเหลานี้ไดตั ้งแตในระยะ
เริ ่มแรกไดทันทีการตรวจหลังคลอดนี ้ ไดแก การตรวจชองคลอดโดยใชเครื ่องมือถางชองคลอด (vaginal 
speculum) ตรวจดูสภาพปากดานนอกของคอมดลูก ชองคลอดและของเหลวในชองคลอดที่ปากคอมดลูกวามี
ลักษณะใสปกติ หรือมีหนองปน ขุนขน ซึ่งอาจเกิดจากปญหาการอักเสบหรือติดเชื้อในมดลูกไดและการลวงคอ
มดลูกและรังไข เพ่ือตรวจการเขาอูของมดลูกและสภาพการทำงานของรังไข  

2. โคที่ไมแสดงการเปนสัด (Control Ovarian Activity ; COA) เจาของฟารมควรจะตองลงบันทึกโค  
ที่แสดงอาการเปนสัดทุกครั้งหลังคลอดแมจะไมไดผสมในระยะแรกก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาโคตัวใดมีปญหาหรือ
มีความผิดปกติของรังไขและตองรีบแกไขเตรียมพรอมเพื่อการผสมพันธุใหเปนไปตามที่กำหนดไว จำนวนโคในกลุม
นี้ขึ้นอยูกับนโยบายของฟารมจะเริ่มผสมเมื่อไรหลังคลอด ถานโยบายที่จะใหโคผสมครั้งแรก 60 - 70 วันหลังคลอด 
และใหสามารถติดตั้งทองในชวง 85 วันหลังคลอดใหทำการเริ่มตรวจโคที่ไมพบการเปนสัดตั้งแต 40 - 50 วัน 
หลังคลอด โดยการลวงคลำอวัยวะสืบพันธุผานทางทวารหนักซึ่งจะชวยบอกใหทราบวาโคนี้มีการทำงานของรังไข
หรือมีวงรอบการเปนสัดปกติหรือไมโดยเฉพาะอยางยิ่งถาแมโคหลังคลอดมา 60 - 70 วันแลว ไมพบอาการเปนสัด
หรือยังไมเคยมีประวัติไดรับการผสมเลย จะตองใหความสำคัญมากขึ้น เชนเมื่อลวงตรวจคลำแลว ถาพบ CL บนรัง
ไขดานใดดานหนึ่ง แสดงวาโคนี้มีรอบการเปนสัดปกติแตตรวจไมพบการเปนสัด ตองแกไขปรับปรุงวิธีการตรวจการ

เปนสัดใหดีขึ ้น หรืออาจใชวิธีการฉีดฮอรโมน พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห บังคับใหโค
กลับเปนสัดและทำการผสมพันธุใหม เมื่อแสดงการเปนสัดภายใน 3-5 วัน ตอมา หรืออาจผสมเทียมชั่วโมงที่ 72 

หลังฉีดพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห นอกจากนี้ถาโคไมเปนสัดหลังคลอด อาจมีสาเหตุมา
จากความผิดปกติของรังไขได เชนถุงน้ำรังไขและรังไขไมทำงาน (ไมพบ CL บงถึง inactive ovary) อาจมีสาเหตุ
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จากการไดรับสารอาหารไมพอ ตองทำการแกไขโดยเพิ่มปริมาณและคุณภาพอาหารหยาบหรือใชฮอรโมนชวย
กระตุนเรงใหรังไขกลับสูสภาพปกติใหเร็วขึ้น  

3. ตรวจการตั้งทอง (Pregnancy Diagnosis ; PD) ปกติเมื่อโคที่ไดรับการผสมไปแลวและผสมไมติด
จะแสดงอาการเปนสัดหรือเรียกวาการกลับสัดในรอบการเปนสัดถัดมาและเม่ือถูกตรวจพบการเปนสัดจะไดรับการ
ผสมใหม อีกครั้งทันที เพื่อใหมีโอกาสตั้งทองหลังจากคลอดลูกไดเร็วที่สุด แตอยางไรก็ตามถาโคตัวนั้นไมแสดง
อาการกลับสัดหลังผสม หรือตรวจไมพบการเปนสัดเมื่อครบกำหนดถึงรอบการเปนสัด แสดงวาโคนั้นอาจกำลังจะ
ตั้งทอง หรืออาจเปนความผิดปกติของการทำงานของรังไข หรือเปนความผิดพลาดของการตรวจการเปนสัดทำให
ไมพบอาการกลับสัดก็ได ซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหโคมีระยะวันที่สูญเสีย หรือวันทองวางยาวนานข้ึนไดดังนั้นโคที่ไดรับ
การผสมครั้งสุดทายอยางนอย 40 - 42 วัน แลวไมพบการเปนสัดหรือไมกลับสัดมา 1 - 2 รอบ ตองรีบนำมาลวง
ตรวจใหทราบวาตั้งทองหรือไม ถาพบวาไมตั้งทองจะไดรีบจัดการใหแมโคตัวนี้ไดมีโอกาสไดรับการผสมใหมใหเร็ว
ที่สุดหรือแกไขความผิดปกติที่ตรวจพบไดอยางเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด การลวงตรวจทองในระยะนี้จะตรวจดู
การเปลี่ยนแปลงที่มดลูกและรังไข โดยถาแมโคตั้งทองในระยะประมาณ 2 เดือน จะพบวามดลูกมีการขยายใหญมี
ของเหลวอยูภายใน และมี CL ดานที่มดลูกขยายใหญ ซึ่งวิธีการคลำ slipping membrane จะชวยยืนยันวาโคนั้น
ตั้งทอง แตอยางไรก็ตามสัตวแพทยตองคลำอยางนิ่มนวล เนื่องจากถาทำรุนแรงอาจมีความสูญเสียได เชนเกิดการ
แทงลูกได ตามปกติฝูงที่มีการตรวจการเปนสัดที่ดีแลวควรจะตรวจพบแมโคที่ผสมเทียมแลวไมกลับสัด เมื่อนำมา
เขารับการตรวจการตั้งทองนั้นควรมีการตั้งทองจริงอยางนอย 80 - 85% ของโคที่ไดรับการผสม แตถามีสัดสวน
ของแมโคที่ตั้งทองต่ำกวานี้แสดงวาการตรวจการเปนสัดของฟารมมีปญหา เนื่องจากโคที่ผสมเทียมแลวไมตั้งทอง
ควรจะตองแสดงอาการกลับสัดหรืออาจเกิดจากสาเหตุที ่มี embryonic death ก็ได หรือถาไมแนใจใหทำการ
ตรวจซ้ำอีกครั้งในการตรวจเยี่ยมครั้งตอไป การตรวจการตั้งทองถาสามารถทำไดถูกตองแมนยำและรวดเร็วขึ้น
หลังจากแมโคไดรับผสมพันธุไป จะมีสวนชวยลดวันสูญเสียหรือวันทองวางไดอยางมากถาแมโคตัวนั้นไมตั้งทอง 
เนื่องจากถาปลอยระยะเวลาการตรวจทองนานใหนานออกไปหลังจากโคตัวนั้นไดรับการผสมไปแลวและไมกลับสัด
แลวในที่สุดเมื่อไดรับการตรวจทองแลวพบวาไมทองจะทำใหแมโคตัวนั้นมีวันทองวางเพิ่มสูงขึ้นตามระยะที่ได
กำหนดเปนเวลาการตรวจทอง ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการตรวจการตั้งทองใหมี
ความถูกตองแมนยำและรวดเร็วมากขึ้น เชน เครื่องอัลตราซาวด ซึ ่งทำใหสามารถตรวจการตั้งทองไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีความถูกตองแมนยำไดตั้งแตประมาณ 4 - 5 สัปดาห หลังผสมพันธุ ทำใหสามารถ
นำโคที่ไมตั้งทองกลับมาเตรียมผสมพันธุใหมไดรวดเร็วขึ้นและมีโอกาสตั้งทองไดเร็วขึ้นทำใหมีวันทองวางลดลงได 
แตอยางไรก็ตามผูตรวจตองไดรับการฝกทักษะและมีความชำนาญในการใชเครื่องมืออยางดีและมีประสิทธิภาพ  

4. โคที่ผสมซ้ำหลายครั้ง (Repeat breeders) โคที่ผสมซ้ำไดแกโคที่ผสมเกิน 3 ครั้ง แลวพบวายังไมติด 
ตั้งทองในการตรวจเยี่ยมใหตรวจโคกลุมนี้ เพื่อหาความผิดปกติโดยเฉพาะของมดลูก นอกจากนี้ตองสำรวจหรือ
ตรวจสอบปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการผสมเทยีมแตละครั้งดวยเชนกัน ไดแก การตรวจจับสัด เพื่อ
การทำผสมเทียมในเวลาที่เหมาะสม คุณภาพน้ำเชื้อและเจาหนาที่ผสมเทียมดวยวามีสวนเกี่ยวของกับปญหาการ
ผสมซ้ำหรือไม บางกรณีโคที่ผสมมีปญหาที่ตัวโค เชน ภาวะมดลูกอักเสบ หรือติดเชื้อ ความสมดุลของอาหาร การ
จัดการและสิ่งแวดลอม ไดแก ความเครียดจากความรอนที่ทำใหโคมีอัตราการผสมติดลดลง เปนตน ซึ่งวิธีการแกไข
สามารถทำไดหลายวิธีขึ้นอยูกับสาเหตุหลักหรือปจจัยสำคัญที่เกี่ยวของขางตน หรือตองอาจมีการบูรณาการหา
วิธีการแกไขหลายดานไปพรอมกันในเวลาเดียวกัน  

การแกไขปญหาดานระบบสืบพันธุภายในฟารม     99 | P a g e  



4.1 สาเหตุจากการจับสัดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน มีผลใหเวลาผสมไมเหมาะสมทำใหผสมเร็ว
หรือชาเกินไปหรือผสมโคที่ไมอยูในระยะเปนสัด ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการชักนำใหเปนสัดและผสมเทียม

ตามเวลาที่กำหนด เชน ฉีด พรอสตาแกลนดิน เอฟ ท ูอัลฟา (PGF2α) สังเคราะห ใหโคท่ีตรวจคลำพบ CL 
และผสม 2 ครั้ง เมื่อชั่วโมงที่ 72 และ 96 หลังฉีด หรือใชวิธีชักนำวิธีอื่นๆ เชนการใชโปรแกรมฮอรโมน
เหนี ่ยวนำการตกไขและกำหนดเวลาผสมเทียม (Ovsynch) การใชโปรแกรมฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
รวมกับเอสโตรเจน ไดแก Progesterone Releasing Intravaginal Device (PRID®) หรือ CRESTAR หรือ 
CIDR-B® 

4.2 สาเหตุเนื่องจากความผิดปกติของการตกไข โคบางตัวมีการตกไขชากวาปกติ แกไขไดโดยการ
ฉีดบังคับใหตกไปในวันผสมเทียมโดยฉีดฮอรโมน GnRH พรอมกับการผสมเทียม เพื่อใหเกิดการหลั่ง
ฮอรโมน LH และมีการตกไข หรือการใชโปรแกรมการเหนี่ยวนำการตกไขและกำหนดเวลาการผสมเทียม  

4.3 สาเหตุจากมดลูกอักเสบอยางออน อาจใชวิธีฉีดยาปฏิชีวนะ เชน Oxytetracycline เขา
มดลูก 12 ชั่วโมงภายหลังการผสมเทยีม จะชวยแกไขปญหามดลูกอักเสบอยางออนได หรือโคท่ีเปนปญหา
ผสมซ้ำที่พบวามีการปฏิสนธิปกติแตตัวออนไมสามารถฝงตัวหรือเจริญเติบโตตอในมดลูกได เนื่องจาก
สภาพสิ่งแวดลอมภายในมดลูกไมเหมาะสม การใชวิธีการชะลางมดลูกโดยใชน้ำเกลือ (normal saline) 1 
ลิตร ผสมยาปฏิชีวนะกลุม Streptomycin หรือ Oxytetracycline ชะลางเพื่อปรับสภาพเยื่อบุผิวภายใน
มดลูกจะชวยแกปญหานี้ไดในโคบางตัวที่ไมทราบสาเหตุที่แนชัด  

4.4 สาเหตุจากการจัดการและสิ่งแวดลอม เชน ความเครียดจากความรอนที่เปนสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ ่งที่ทำใหแมโคมีอัตราการผสมติดลดลง โดยเฉพาะแมโคที่กำลังอยู ในระยะรีดนมจะไดรับ
ผลกระทบสูงจากความเครียดจากความรอนทำใหแมโคมีอัตราการผสมติดต่ำและมีผลผลิตน้ำนมลดลง 
การผสมพันธุแมโคในชวงฤดูหนาวจะทำใหแมโคมีอัตราการสูงติดสูงกวาการผสมในชวงฤดูรอนหรือฤดูฝน
หรือการใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหโคมีความเย็นสบายมากขึ้นจะสามารถชวยลดผลกระทบและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหกับแมโคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศแบบรอนขึ้นได เชนการเลี้ยงโคนมใน
โรงเรือนปดที่อาศัยระบบปรับอากาศดวยการระเหยของน้ำหรือการใชระบบการอาบน้ำรวมกับพัดลมเปา
ระบายอากาศวันละหลายๆครั้งเพ่ือลดความเครียดจากความรอนจะชวยเพ่ิมความเย็นใหกับแมโคและชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผสมติดของแมโคใหดีข้ึนไดเปนตน  

5. โคที่มีรอบวงจรการเปนสัดผิดปกติ โดยเฉพาะความผิดปกติเชนรอบการเปนสัดสั้น เชน เปนสัด  
3 - 4 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน เปนตน โคที่มีรอบวงจรการเปนสัดสั้นบงถึงสภาพรังไขผิดปกติ เชนมีถุงน้ำฯ (ovarian 
cysts) การลวงคำจะพบความผิดปกตินี้และทำการแกไขโดยใชฮอรโมนรักษาตอไป  

6. โคที่สงสัยวาตั้งทอง โคที่สงสัยวาตั้งทองจากการตรวจหรือการลวงคลำครั้งกอน จะนำมาลวงคลำอีก
ครั้งเพื่อยืนยันวาตั้งทองหรือไม โคบางครั้งที่ตรวจวาตั้งทองมากอนแลว แสดงอาการเปนสัดใหเห็นตองนำมาลวง
ยืนยันอีกครั้งกอน เนื่องจากถาผสมซ้ำไปอาจแทงไดในกรณีที่โคนั้นตั้งทองจริง สวนถาตรวจพบวาไมตั้งทองอาจเกิด
จากโคนั้นมีการตายของตัวออนและถูกดูดซึมกลับหรือแทงลูก  
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7. โคที่กลับเปนสัดหลังต้ังทองหรือแทง โคท่ีแทงลูกตองนำมาตรวจหาความผิดปกติและแกไขถาพบวามี
มดลูกอักเสบติดตามมาภายหลัง โรคบางโรคทำใหแทงลูก การตรวจทางซีรั่มวิทยาสามารถชี้แนะวาสาเหตุแทงเกิด
จากโรคอะไร  

8. โคที่มีระยะตั้งทองนานกวาปกติ เมื่อตรวจวาโคตั้งทองและถึงครบกำหนดยังไมคลอด ใหนำมาตรวจ
อีกครั้งวามีความผิดปกติอยางไร เชน โคนั้นแทงลูกไปนานแลวและไมไดรับการผสมอีก หรือลูกโคมีการตาย และ
เกิดเปนลูกกรอก (mummified fetus) หรือลูกมีความผิดปกติของสมอง เชน ไมมีสมองหรือไมมีตอมใตสมอง 
ความผิดปกติจากแม เชน Hydra allantois จะทำใหทองกางขยายใหญและลูกไมคลอดตามกำหนด การตรวจ
ประวัติซ้ำอีกครั้งจะชวยบอกไดวาถามีการผสมซ้ำใหม โดยที่อาจลืมลงบันทึก โคจะไมคลอดเนื่องจากยังไมครบ
กำหนดคลอดจริงจากการผสมครั้งตอมา  

9. โคที่ไมมีประวัติอะไรภายหลังคลอดลูก โคกลุมนี้ไดแกโคที่จะทำการคดัทิ้ง แตไมลงบันทึกและยังคงอยู
ในฟารม เพื่อการจัดการที่เหมาะสมโคที่ตองตัดทิ้งตองคัดขายออกทันที ไดแก โคที่ผอม ขาเจ็บเรื้อรัง เตานม
อักเสบเรื้อรัง สุขภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากสูญเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูนอกจากเจาของฟารมตองการขุนโค
นั้นใหอวนไดขนาดเสียกอน  

แนวทางการจัดการระบบสืบพันธุโคเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

 การจัดการระบบสืบพันธุโคในฟารมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สัตวแพทยหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบกับ
เกษตรกรตองรวมมือกันอยางใกลชิดในการวางแผนจัดการโคตั้งแตในระยะกอนคลอดลูกจนถึงระยะหลังคลอดลูก 
เพื่อใหโคมีสุขรูปที่ดีและมีความพรอมในการผสมพันธุจะทำใหแมโคมีโอกาสผสมติดไดดีขึ้น ซึ่งการจัดการระบบ
สืบพันธุโคหลังคลอดจะประสบผลสำเร็จมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้  

1. การจัดการอาหาร สภาพรางกายโคหลังคลอดข้ึนอยูกับสภาพโคนั้นไดรับสารอาหารในระยะหยุดรีดนม
และผลผลิตที่ใหในระยะแรกคลอดโดที่ไดรบัสารอาหารไมเหมาะสมเชน  

1.1 ใหอาหารมากจนอวนเกินไปในระยะหยุดรีดนมจะเกิดสภาพ fatty liver ซึ่งจะมีผลตอความ
สมบูรณพันธุ  

1.2 โคที่ผอมเกินไปเมื่อคลอดจะมีปญหาไมเปนสัดติดตามมามากกวาโคท่ีสมบูรณ 

1.3 ขาดสารอาหารเชน Phosphorus และ Trace Minerals อื่นๆ โดยเฉพาะ แมงกานีส (Mn) 
และสังกะสี (Zn) มีผลโดยตรงตอความสมบูรณพันธุ นอกจากนี ้แรธาตุ ทองแดง (Cu) โคบอลต (Co) 
ไอโอดีน (I) เหล็ก (Fe) และซีลีเนียม (Se) จะมีผลตอระบบสืบพันธุทางออม  

ตารางที่ 16 แสดงลักษณะอาการที่ทำใหเกิดความลมเหลวของระบบสืบพันธุจากการขาดหรือไมสมดลุของแรธาตุ 
                ชนิดตางๆ 

ลำดับ สาเหตุ ลักษณะอาการท่ีแสดงออกมา 
1 ขาดสารอาหาร ผอม ไมแสดงอาการเปนสัด 
2 ขาดวิตามิน A รกคาง ตัวออนถูกดูดกลับหรือออนแอและตายหลังคลอด 
3 ระดับ Ca และ P ต่ำ ไมสมดุล รกคาง 
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ลำดับ สาเหตุ ลักษณะอาการท่ีแสดงออกมา 
4 ภาวะขาดไอโอดีน รกคาง 
5 ภาวะขาดโปรตีนอยางรุนแรง ไมแสดงอาการเปนสัด ลูกออนแอ ตายแรกคลอด 
6 ขาดวิตามิน E ไมแสดงอาการเปนสัด ลูกออนแอ ตายแรกคลอด 
7 ขาดแรธาตุ Se รกคาง 
8 ขาดแรธาตุ Mn เขาสูวัยเจริญพันธุชา ไมมเีปนสัด ลูกออนแอ ตายแรกคลอด 
9 ขาดแรธาตุ Cu เปนสัดเงียบ 
10 ขาดแรธาตุ Co เปนสัดเงียบ 

2. การตรวจการเปนสัดที่ถูกตองแมนยำ วิธีการตรวจการเปนสัดของฝูงโคทำไดโดยงายใชระยะเวลาการ
ตรวจอยางนอย 30 นาที วันละ 2 - 3 ครั้ง ถาฝูงโคใหญจำเปนตองใชอุปกรณเสริมชวยในการตรวจโคเปนสัดเชน 
ใชโคเพศผูที่ผาตัดเบี่ยงเบนลำลึงคไปดานขางและตัดทอน้ำเชื้อ หรือโคเมียที่ไดรับการฝงฮอรโมนเพศผู เพื่อชวย
ตรวจจับโคที่เปนสัด และวิธีใชสีทาบริเวณเสนกึ่งกลางหลังที่โคนขอหางขอแรกและกระดูกหลัง เปนวิธีที่ถูกและ
ไดผลดี โคที่ยืนนิ่งยอมใหโคตัวยืนข้ึนทับเทานั้นพบวาสีที่ทาไวนั้นจะเลือนหายไป  

3. ปองกันและรักษามดลูกอักเสบเสียแตระยะแรก การตรวจโคหลังคลอด โดยเฉพาะโคที่มีปญหา 
คลอดยาก รกคาง เพื่อใหสามารถรักษามดลูกอักเสบเสียแตระยะแรกจะชวยลดปญหาการผสมซำ้ในระยะตอไป  

4. รักษาโคปวยแรกคลอด โคที่เปน Milk fever หรือ Metabolic diseases อื่น ๆ ควรไดรับการแกไข
ทันทีที่พบ เนื่องจากถาไมไดรับการแกไขแลวถาโคไมตาย จะมีผลตอการกลับสัด วงรอบการเปนสัดปกติของรังไข
ทำใหเปนสัดหลังคลอดลาชา 

5. ผสมหลังคลอดใหเร็วขึ้น การผสมโคหลังคลอดใหเร็วขึ้นกวา 60 วันภายหลังการคลอด แมจะทำให
อัตราการผสมติดต่ำลงก็ตามแตไมมีผลระยะยาวตอความสมบูรณพันธุ ดังนั้น ในกรณีที่น้ำเชื้อไมแพง หรือไดรับ
บริการฟรีอาจเริ่มผสมพันธุใหเร็วขึ้นหลังคลอด 45 - 60 วัน เพ่ือเปดโอกาสใหผสมติดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในฟารมที่มี
ระยะหลังคลอดถึงผสมติดตั้งทองยาว  

6. กำหนดเวลาผสมใหถูกตอง เวลาผสมที่เหมาะสมที่สุดคือผสมพันธุประมาณชั่วโมงที่ 12 ภายหลัง    
จากตรวจพบการเปนสัดยืนนิ่งถาโคผสมติดยากอาจผสมให 2 ครั้ง เพื่อใหจำนวนเชื้ออสุจิมีชีวิตเพียงพอตอการ
ปฏิสนธิ ถาการตรวจการเปนสัดไมถูกตองจะทำใหกำหนดเวลาผสมพันธุ ผิดพลาด วิธีตรวจระดับฮอรโมน 
โปรเจสเตอโรนในน้ำนม หรือในเลือดในวันที่ผสมพันธุจะบอกได คือถาผสมไดถูกตองจะมีระดับโปรเจสเตอโรนต่ำ 
บางครั้งพบวาโคอาจไดรับการผสมพันธุขณะที่มีระดับโปรเจสเตอโรนสูงได ซึ่งเกิดจากการตรวจการเปนสัด
คลาดเคลื่อน 

7. การตรวจการต้ังทองระยะตน วิธีการตรวจการตั้งทองหลังผสมพบวาการตรวจหาระดับโปรเจสเตอโรน
ในน้ำนมหรือเลือด 20 - 24 วันหลังผสมมีความถูกตองในการตรวจตั้งทองประมาณ 85% ความผิดพลาด 15% 
อาจมีสาเหตุจากตัวออนตายระยะตน ในการตรวจการตั้งทองจากระดับโปรเจสเตอโรนนั้นจะพบวา มีความแมนยำ
สูง (100%) สำหรับการตรวจตัวที่ไมตั้งทอง แตในทางปฏิบัติวิธีตรวจโดยวิธีลวงคลำผานทวารหนักหลังผสมพันธุ
ประมาณ 50 - 55 วัน พบวามีความเหมาะสมและถูกตองมากกวาวิธีการตรวจวัดระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน  
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แตอยางไรก็ตามปจจุบันมีการประยุกตใชเครื่องอัลตราซาวดมาใชในการจัดการระบบสืบพันธุโคมากขึ้นทำให
สามารถตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในแมโคหลังผสมพันธุไดเร็วขึ้นและมีความแมนยำสูงทำใหสามารถจัดการผสมพันธุ
โคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ ้นสามารถผสมโคที่ไมตั้งทองไดเร็วขึ้นและมีวันที่สูญเสียลดลงปกติการเครื่อง 
อัลตราซาวดชนิดบีโหมดเรียลไทม สามารถใชตรวจ  การตั้งทองในแมโคไดตั้งแตหลังผสมประมาณ 30 วันขึ้นไป 
ไดอยางถูกตองแมนยำ 

การตรวจการเปนสัดในโค 
ปจจัยหลักสำคัญ 4 ประการที่จะทำใหการผสมเทียมครั้งหนึ่งและทำใหแมโคตั้งทอง ไดแก  

1. เจาของสัตว หนาที่สำคัญของเจาของหรือผูเลี้ยงสัตวคือตองเลี้ยงสัตวใหมีสุขภาพสมบูรณสารอาหาร   
ที่โคตองการตองเพิ่มใหไดรับอยางครบถวนเพื่อใหแมโคมีความสมบูรณเต็มที่นอกจากนั้นตองมีการตรวจการเปน
สัดที่แนนอนแมนยำถาเจาของสัตวตรวจการเปนสัดไมดีพอจะทำใหจังหวะของน้ำเชื้อไปผสมกับไขที่ตกลงมา ไม
พอดีกันจะผสมไมติด  

2. เจาหนาที่ผสมเทียม ตองมีความชำนาญในเทคนิคการผสมเทียมไมทำใหเกิดความเสียหายแกตัวโค
น้ำเชื้อ ที่ใชผสมตองไดรับการดูแลรักษาและนำมาใชอยางถูกตองตามวิธีการที่ถูกตอง  

3. น้ำเชื้อ การเลือกใชน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีเพื่อการปรับปรุงพันธุน้ำเชื้อนั้นตองปลอดจากโรคซึ่งจะทำให
ติดตอไปยังโคเมียที่ถูกผสมและตัวเชื้ออสุจิมีความแข็งแรงและไมมีความผิดปกตินอกจากนี้การเก็บรักษาเริ่มตั้งแต
ผูผลิตการขนสงและการเก็บรักษาที่ศูนยกอนนำมาใชตองรักษาระดับอุณหภูมิของไนโตรเจนเหลวในถังใหคงที่
ตลอดเวลา  

4. ตัวโค โคที่ไดรับการผสมตองไมมีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ เชน ทอนำไขตีบตัน ถุงน้ำที่รังไข
มดลูกอักเสบหรือมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ 

การสังเกตการเปนสัดในโคมีความสำคัญมาก เพราะจะทำใหรู ชวงเวลาที่เหมาะสมตอการผสมเทียม  
ถาหากไมสามารถทำการบันทึกการเปนสัดไดแนนอน จะทำใหเกิดความผิดพลาด และผสมเทียมในเวลาที่ไม
เหมาะสมได การตรวจการเปนสัดที่งายท่ีสุดคือสังเกตดวยตาเปลาถึงอาการตางๆ ที่สัตวเพศเมียแสดงออกในชวงที่
เขาสูในระยะเปนสัด ดังนั้นการจับสัดเปนจึงสิ่งที่จำเปนที่สุดและเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการจัดการทาง
ระบบสืบพันธุในโค เพราะหมายถึงความสำเร็จในการผสมติดหรือไมติด หากสัตวแพทยไมสามารถแนะนำหรือให
ความรูพื้นฐานที่ถูกตองของการจับสัดกับเจาของหรือคนเลี้ยงโคได จะไมมีทางประสบความสำเร็จในการจัดการ
ระบบผสมพันธุไดการจับสัดนั้นจำเปนตองใหความสำคัญ และใหเวลาพอสมควรโดยปกติจะแนะนำวาควรมีการจับ
สัดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในชวงเวลาเชาและเย็นครั้งละประมาณ 20 - 30 นาที ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจพบ 
แมโคที่แสดงอาการ หรือพฤติกรรมการเปนสัดไดประมาณ 75 - 80 เปอรเซ็นต ของแมโคที่มีระยะเปนสัดทั้งหมด 
และถาหากสามารถจับสัดไดถี่มากขึ้น จะทำใหมีโอกาสตรวจพบแมโคที่แสดงอาการเปนสัดไดมากขึ้น ในโคนม
มักจะมีการลงบันทึกประวัติการเปนสัดและการผสมเทียม (breeding records) ซึ่งจะทำใหสะดวกและงายตอ
ชวงเวลาที่ควรจะตรวจการเปนสัดเนื่องจากโคปกติจะแสดงอาการเปนสัดสม่ำเสมอเมื่อครบรอบการเปนสัดถาไมตั้ง
ทอง (ทุกๆ 21 วัน) ทำใหสามารถทราบชวงระยะเวลาที่แมโคควรจะเปนสัดครั้งตอไปไดสะดวกขึ้นวงจรการเปนสัด
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ปกติในโคประมาณ 19 - 21 วัน (เฉลี่ยจะประมาณทุกๆ 20 วัน) โคจะแสดงอาการเปนสัดใหเห็นเพียง 1 วัน 
เทานั้น ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจน ทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม และอาการเปนสัดออกมา 
ใหเห็น ฮอรโมนเอสโตรเจนจะถูกสรางจากรังไขซึ่งมีฟอลลิเคิลเจริญเติบโตเต็มที่ การผสมพันธุตามธรรมชาติ
ฮอรโมนนี้จะมีอิทธิพลทำใหแมโคยืนนิ่งยอมใหพอโคขึ้นทับผสมพันธุไดแตการใชวิธีผสมเทียมเกษตรกรจะตองรูวา
เมื่อไรแมโคจึงพรอมที่จะผสมพันธุ ดังนั้นเกษตรกรตองเขาใจหลักการสังเกตวาโคเปนสัดอยางไรและเมื่อไรจึง
เหมาะสมที่จะผสมเทียมหรือถาเกิดความผิดพลาดตรวจไมพบอาการเปนสัดจะตองรอรอบการเปนสัดครั้งตอไปอีก
ประมาณ 20 วัน ทำใหเสียเวลาและคาใชจายมากขึ้นได 

การสังเกตการเปนสัดเปนสิ่งที่สำคัญมากในการผสมเทียมเนื่องจากชวงระยะเวลาที่เหมาะสม ที่จะทำการ
ผสมเทียมมีเพียงไมกี่ชั่วโมงซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่จะผสมเทยีมสังเกตไดจากอาการเปนสัดของโค ดังนั้นถาการสังเกต
การเปนสัดผิดพลาดจะทำใหผสมผิดเวลาสงผลใหผสมไมติดและถาผสมไมติด 1 ครั้ง หมายถึงเกษตรกรจะตองเสีย
คาใชจายในการเลี้ยงแมโคทองวางไปฟรี 1 รอบ หรือ 21 วัน และเนื่องจากชวงอายุขัยของแมโคมีจํากัด หากจับสัด
ไมไดหลายๆ รอบโอกาสที่จะผสมติดไดลูกโคก็ลดลงบางทีตลอดชั่วอายุของแมโคอาจไดลูกโคลดลง 1 - 2 ตัว ซึ่งก็
สงผลถึงการเสียโอกาสที่จะไดปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น 1 - 2 ระยะการใหนมประมาณไดวา 21 วันที่เสียไปนั้นความ
สูญเสียตอแมโค 1 ตัวใน 1 รอบ ประมาณ 2,000 บาท ถาโคนมในประเทศไทยมีประมาณ 300,000 ตัวผสมไมติด
ตัวละ 1 รอบความสูญเสียของประเทศจะประมาณ 600,000,000 บาท 

พฤติกรรมการเปนสัดของโค สามารถแบงออกเปนระยะตางๆ ไดดังนี้  

1. ระยะการเปนสัดระยะเริ ่มแรก ระยะนี้นานประมาณ 6 - 10 ชั่วโมง บางครั้งอาจสังเกตไมพบโคมี
อาการกระสับกระสายผิดปกติมักเดินไมอยูนิ่ง รองสนใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน เพ่ิงตามองรอบๆ บางตัวอาจมี
นิสัยเปลี่ยนไป เชน สนใจตัวอื่นไปยืนใกลๆ หรือเอาคางเกยบริเวณบั้นทายของโคตัวอื่นนอกจากนี้โคจะแสดง
อาการยกริมฝปากบนขึ้น (Flehmann lip curl) เมื่อสูดดมปสสาวะของโคที่เปนสัดตัวอ่ืนระยะทายๆ จะขึ้นขี่โคตัว
อ่ืน 

2. ระยะการเปนชัดแทจริง (ระยะยืนนิ่ง) ระยะนี้ในโคแตละตัวจะนานไมเทากันโดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 
18 ชั่วโมง (6 - 27 ชั่วโมง) จากการที่โคนั้นขี่ตัวอื่นจะเปลี่ยนเปนแสดงอาการยืนนิ่งใหตัวอื่นขี่และไมเดินหนี  
(รูปที่ 51) ในชวงระยะเปนสัดแมโคจะยืนนิ่งใหโคตัวอื่นขึ้นข่ี (standing heat) การข้ึนข่ีแตละครั้งกินเวลาประมาณ 
3 - 7 วินาที/ครั้ง อาการนี้จะเปนอาการหลักที่นาเชื่อถือมากที่สุดวาโคอยูในระยะเปนสัดและใหเตรียมผสมพันธุได 

นอกจากนี้จะพบเมือกใสลักษณะเหนียวไหลออกจากปากชองคลอดมากเมือกนี้อาจสังเกตพบวาเปรอะ
เปอนบริเวณบั้นทายหรือไหลยอยออกมาโดยตรงจากปากชองคลอดนอกจากนี้โคที่เปนสัดจริงบริเวณขนดานบน
ของโคนหางและสีขางของโคที่เปนสัดจะยุงเหยิงจนสังเกตไดเนื่องจากถูกโคตัวอื่นขึ้นทับในระยะทายของระยะนี้ 
อาการที่พบขางตนจะลดลงโคจะสงบขึ้นและกลับสูปกติไขจะตกประมาณ 12 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดระยะการเปน
สัด (ยืนนิ่ง)  

3. ระยะหลังการเปนสัด 2 - 3 วันภายหลังการเปนสัด อาจสังเกตพบเลือดลดปนเมือกใส (Metestrous 
bleeding) ไหลออกจากชองคลอดโคที่ผสมพันธุไปแลวได ลักษณะของเลือดที่ปนเมือกนี้คือเลือดปกติที่ออกจาก
มดลูกไมไดเกิดจากการผสมเทียมรุนแรงและไมมีผลตอการผสมติดเมื่อ 2-3 วันกอน เราจะใชประโยชนจากการที่
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สังเกตพบเลือดนี้ คือถาพบเมือกใสปนเลือดดังกลาวจากโคที่ไมเคยไดรับการผสม 2 - 3 วันมากอน แสดงวาโคนั้น
ผานการเปนสัดไปแลว (อาจเปนสัดเงียบ) ใหคอยสังเกตดูการเปนสัดครั้งตอไปซึ่งจะพบไดประมาณ 17 - 18 วัน
ขางหนา     

รูปที่ 51 แสดงอาการเปนสัดยืนนิ่งในโค 

 

วิธีการสังเกตการเปนสัดในโคในสภาพการเลี้ยงตาง ๆ  

1. สภาพเลี้ยงโคปลอยลงแปลงหญา การจับสัดในฝูงโคที่ปลอยใหแทะเล็มหญาในแปลงการสังเกตการ
เปนสัดอยางถูกตองอยางนอยวันละ 2 ครั้ง (เชา - เย็น) โดยแตละครั้งนานไมต่ำกวา 30 นาที วิธีนี้ชวยจับอาการ
เปนสัดของโคไดสูงถึง 80% ครั้งแรกในชวงเชาใหทำการสังเกตภายหลังเม่ือปลอยโคลงแปลงแลวไมควรตรวจระยะ
ประมาณ 1 ชั่วโมงแรก หลังปลอยโคลงแปลงเนื่องจากระยะชั่วโมงแรกนี้โคสวนใหญจะกินอาหาร โคที่ไมเปนสัด
หรือตั้งทองจะแทะเล็มหญาตามปกติ โคที่เปนสัดหรือจะเปนสัดเริ่มแยกตัวออกจากฝูงใหสังเกตอาการอ่ืนๆ ที่กลาว
แลวคือโคที่ยืนนิ่งใหตัวอื่นขี่โดยไมเดินหนีใหทำการผสมในเย็นวันนี้ การตรวจการเปนสัดครั้งที่สองเวลาเย็นใหทำ
เชนเดียวกับเวลาเชาระยะเวลาสังเกตนานไมต่ำกวา 30 นาทีเชนกัน โคที่อยูในกลุมสงสัยจะเปนสัด เชนปนปายขี่
ตัวอื่นจะจับการเปนสัดไดชัดขึ้นในตอนเย็นหรือเชาวันรุงขึ้นได  

2. สภาพเลี้ยงโคยืนโรง การเลี้ยงโคนมบางแหง เชน ทองที่ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี เกษตรกรจะตัดหญาหรือซื้อตนขาวโพดจากแหลงอื่นมาใหโคกินโดยที่แมโคถูกผูกยืนโรงประจำการสังเกต
การเปนสัดจะงาย เนื่องจากเกษตรกรอยูใกลชิดและจำนวนโคในแตละฟารมมีจำนวนไมมากแตเวลาที่เหมาะสม        
ที่จะผสมพันธุจะทำไดยากเนื่องจากเพราะโคยืนประจำที่ไมสามารถปนหรือแสดงปฏิกิริยาตอโคตัวอื่นได เกษตรกร
ถาเลี้ยงจำนวนไมมากตัวอาจจำอาการเปนสัดไดโดยเฉพาะตัววาตัวนั้นรองมากกวาปกติ ตัวนี้น้ำนมลดมาก เปนตน 
วิธีสังเกตดูเมือกใสไหลจากชองคลอดจะสังเกตไดชัด บางครั้งอาจตรวจไมพบเนื่องจากหลนลงรองระบายน้ำ วิธี
แหวกปากชองคลอดดูลักษณะสีเยื่อเมือกของผนังชองคลอดจะชวยใหการเปนสัดไดดีขึ้นพบวาระยะเปนสัดเยื่อ
เมือกจะออก สีชมพูแดงมีเงาวาวจากเมือกใสที่ไหลออกมา โคท่ีเปนสัดพบวาเม่ือเวลารีดนมน้ำนมจะลด โคนหางโค
ที่อยูในระยะเปนสัดพบวาสูงกวาปกติเนื่องจากเอ็น (ligament) ที่ยึดบริเวณสวนโคนหางมีการหยอนตัวลงจาก
อิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจนการตรวจพบเฉพาะเมือกใสไหลออกจากชองคลอดสามารถบอกไดวาโคนั้นเปนสัด
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แตอยางไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุนั ้นจะไมแมนยำเทากับการสังเกตอาการปนปายและยืนนิ่ง
เชนเดียวกับที่สังเกตไดในโคที่เลี้ยงแบบปลอย การศึกษาจากตางประเทศพบวาวิธีการเลี้ยงโคโดยผูกยืนโรงนั้นโคที่
เปนสัดจะใชเวลายืนมากกวาเวลานอนโดยเฉพาะถาตรวจในเวลากลางคืนโคที ่เปนสัดมักจะยืนและสนใจ
สิ่งแวดลอมมากกวาในขณะที่ตัวอื่นจะนอน 

อาการเปนสัดมักพบไดในชวงเชาตรูและพลบค่ำ การสังเกตอาการเปนสัดใหไดผลดีควรสังเกตวันละไม
นอยกวา 3 ครั้ง ซึ่งรวมชวงเชาและเย็นดวยครั้งละไมนอยกวา 20 นาที และตองตรวจการเปนสัดไดไมนอยกวา 
80% ของฝูงโคที่เปนสัดเชนในฝูงมีแมโคที่เปนสัด 10 ตัว ผูเลี้ยงควรสังเกตพบแมโคที่เปนสัดไดไมนอยกวา 8 ตัว 
เปนตน นอกจากนี้สภาพแวดลอมมีผลตอการแสดงอาการเปนสัดของแมโคดวย คือ โคที่เลี ้ยงบนคอกพื้นดินจะ
แสดงอาการเปนสัดชัดกวาโคที่เลี้ยงบนคอกพ้ืนปูน  

ตารางที่ 17 แสดงระยะเวลาอาการเปนสัด การข้ึนขี่ตัวอ่ืน การยืนนิ่ง เปรียบเทียบระหวางพ้ืนคอกแตละชนิด 

พื้นคอก ดิน คอนกรีต 
ระยะแสดงอาการเปนสัด (ชั่วโมง) 13.8 9.4 
การข้ึนข่ีตัวอ่ืน (ครั้งตอชั่วโมง) 7.0 3.2 
การยืนนิ่งเมื่อถูกขี่ (ครั้งตอชั่วโมง) 6.3 2.9 

โคท่ีเลี้ยงปลอยฝูงจะแสดงอาการเปนสัดชัดกวาโคที่เลี้ยงแบบผูกยืนโรงในฤดูหนาวโคจะแสดงอาการเปน
สัดชัดกวาฤดูรอนชวงเวลากลางคืนโคจะแสดงอาการเปนสัดชัดกวาชวงเวลากลางวัน 

ตารางที่ 18 รอยละการแสดงอาการเปนสัดเปรียบเทียบในชวงเวลาที่แตกตางกัน 

เวลา รอยละการแสดงอาการเปนสัด 
06.00-12.00 น. 22 
12.00-18.00 น. 
18.00-24.00น. 

10 
25 

24.00-06.00 น. 43 

 การตรวจการเปนสัดใหมีประสิทธิภาพควรมีการบันทึกประวัติของโคแตละตัวใหแนนอน เพื่อสามารถ
ประมาณวันที่โคควรเปนสัดไดรวมท้ังเครื่องหมายและเบอรหูแมโคตองชัดเจนความสำเร็จที่จะผสมใหแมโคตั้งทอง
ไดนั้น เกษตรกรตองทำความเขาใจปญหาการทำงานของผูอ่ืนดวยตามท่ีกลาวมาแลวในปจจัย 4 ของการผสมเทียม
เพื่อใหตั้งทอง ถึงแมวาเกษตรกรจะทำหนาที่ในสวนที่ตัวเองทำไดใหดีที่สุด แลวยังมีปจจัยอีกสองสวนที่จะชวยลด
ปญหาการผสมติดยาก ไดแก เจาหนาที่ผสมเทียมและคุณภาพน้ำเชื้อ เจาหนาที่ผสมเทียมวันหนึ่งตองบริการผสม
เทียมใหกับเกษตรกรหลายราย ดังนั้นเกษตรกรจำเปนตองปรับตัวเองใหดีขึ้น เชน เดิมเคยตรวจการเปนสัดตาม
สะดวกใหเปลี่ยนวิธีการตรวจการเปนสัดใหถูกตองรวมทั้งมีหลักในการแจงเจาหนาที่ใหมาผสมเทียมใหตรงกับ
ระยะเวลาที่เหมาะสม  
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รูปที่ 52 แสดงอาการการเปนสัดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมโค 

 

จากรูปที่ 52 ระยะนี้ในโคแตละตัวจะนานไมเทากันโดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมง (6 - 27 ชั่วโมง) 
จากการที่โคนั้นขี่ตัวอื่นจะเปลี่ยนเปนแสดงอาการยืนนิ่งใหโคตัวอื่นขึ้นขี่ (standing heat) อาการนี้จะเปนอาการ
หลักที่นาเชื่อถือมากที่สุดวาโคอยูในระยะเปนสัดและใหเตรียมผสมพันธุได โดยปกติจะใหวิธีเลือกเวลาผสมเทียม
โดยการใชอาการยืนนิ่งใหโคตัวอื่นขึ้นข่ี (standing heat) เปนตัวบงชี้ เชน หากพบโคแสดงอาการยืนนิ่งชวงเชา ให
ดำเนินการผสมเทียมตอนเย็น หรือโคแสดงอาการยืนนิ่งชวงเย็น ใหดำเนินการผสมเทียมชวงเชา เพื่อใหอสุจิไปรอ
อยูในมดลูกกอนที่จะมีการตกไข โดยปกติแลวไขจะตกประมาณ 12 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดระยะการเปนสัด (ยืน
นิ่ง) หรือคาเฉลี่ยประมาณ 30 ชั่วโมง หลังจากเริ่มแสดงอาการยืนนิ่ง 

 นอกจากนี้อาจใชอุปกรณชวยตรวจการเปนสัด เชน ใชพอโคซึ่งตัดทอน้ำเชื้อออกแลวหรือพอโค ซึ่งทำการ
เบี่ยงเบนลึงคแลวคุมฝูงเพ่ือตรวจการเปนสัดหรืออาจใชสีปายบริเวณโคนหาง (Tail paint) และบริเวณเหนือขึ้นไป
เล็กนอย เมื่อแมโคที่เปนสัดยืนนิ่งใหตัวอื่นสีที่ปายไวก็จะลอกหลุดหรือใชอุปกรณตรวจสัด (Kamar®) ซึ่งภายในจะ
บรรจุสีอยูติดไวที่โคนหาง เม่ือแมโคเปนสัดยืนนิ่งใหตัวอื่นขี่ หลอดสีก็จะถูกโคตัวที่ขึ้นขี่ทับแตก สีจะไหลออกมา
เป อนบริเวณสะโพกของโคที ่เปนสัดใหสามารถสังเกตเห็นได นอกจากนี ้อาจตรวจจากระดับของฮอรโมน 
โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ในน้ำนมของแมโคนม ถามีนอยกวา 1 นาโนกรัม ตอ ปริมาณน้ำนม 1 มิลลิลิตร 
แสดงวาแมโคนั้นนาจะเปนสัด ฯลฯ 

 สิ่งที่ชวยในการตรวจการเปนสัดในโค ไดมีการพัฒนาอุปกรณและตัวชวยในการตรวจการเปนสัดในโค
หลายชนิด ไดแก  

1. Teaser bull ที่ตัดทอนำน้ำเชื้อหรือเบนอวัยวะเพศ (deviated penile bull)  

2. Androginized female โดยเอาโคตัวเมียฉีดฮอรโมน testosterone ทำใหโคเพศเมียแสดงอาการ
คลายตัวผู 
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3. ลูกกลิ้งติดสี (chin-ball marker) ติดไดคางของ teaser bull  

4. Kamar® heatmount detector  

5. Tail chalking  

6. Heat records  

7. Milk progesterone test 

การเหนี่ยวนำการเปนสัดในโค 
 การเหนี่ยวนำการเปนสัด (Synchronization of estrus) เปนการควบคุมวงรอบการเปนสัดของโคเพศ
เมียในฝูง เพื่อสามารถผสมเทียมไดในเวลาเดียวกัน โดยมีกระบวนการหลากหลาย แตหลักการของกระบวนการ
เหลนี้ มักจะเปนการเลียนแบบกลไกของฮอรโมนตามธรรมชาติ โดยไปควบคุมกอนเนื้อเหลือง (Corpus Luteum) 
บนรังไข หรือ ควบคุมการตกไข หรือควบคุมคลื่นฟอลลิเคิล (follicular wave) ปจจุบัน การใชฮอรโมนเพ่ือ
เหนี่ยวนำการเปนสัด หรือแกปญหาทางระบบสืบพันธุทั้งในโคนมและโคเนื้อ นิยมใชกันอยางแพรหลาย ฮอรโมนที่
ใชมักเปนฮอรโมนที่ถูกสังเคราะหขึ้นมาเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งถาหากเขาใจในสรีรวิทยาระบบสืบพันธุของโคแลว 
จะทำใหสามารถประยุกตใชฮอรโมนไดงายและมีประสิทธิภาพ 

การเหนี่ยวนำการเปนสัด กอประโยชนตอผูเลี้ยงโคอยางมากมาย เนื่องจากสามารถวางแผนการผสมพันธุ
ไดงายขึ้น สามารถทำใหแมโคคลอดลูกเปนฤดู ฯลฯ แตทั้งนี้ การเหนี่ยวนำการเปนสัดจะประสบผลสำเร็จหรือไม
นั้น ขึ้นอยูกับการจัดการดานอาหาร รวมถึงสุขภาพของโคดวย 

ฮอรโมนสังเคราะหที่นิยมใช เก่ียวกับการเหนี่ยวนำการเปนสัดในโค สามารถจำแนกเปนกลุมๆ ได คือ  

1. กลุมพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห  

วัตถุประสงคหลักของการใชฮอรโมนในกลุมนี้คือ ใชสลายกอนเนื้อเหลือง (luteolysis) บนรังไข จากที่
ทราบแลววากอนเนื้อเหลืองมีหนาที่หลักคือ สรางฮอรโมนโปรเจสเตอโรน หลังจากกอนเนื้อเหลืองสลายไปแลว 
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนก็หายไปดวย เมื่อฮอรโมนโปรเจสเตอโรนหายไป ฟอลลิเคิลบนรังไขก็จะเจริญขึ้นมา เมื่อ
ฟอลลิเคิลบนรังไขเจริญขึ้นมา โคจะแสดงอาการเปนสัดและเกิดการตกไขในเวลาตอมา  

กอนเนื ้อเหลือง (Corpus Luteum) ที ่ถูกฮอรโมนกลุ มพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) 
สังเคราะหสลายได จะตองเปนกอนเนื้อเหลืองที่กำลังทำหนาที่หรือทำงานเทานั้น ซึ่งก็คือกอนเนื้อเหลืองในชวง
วันที่ 7 - 16 ของรอบการเปนสัด สวนกอนเนื้อเหลืองในชวง 6 วันแรกหลังการเปนสัดเปนชวงที่กอนเนื้อเหลือง
กำลังเจริญ และวันที่ 17 - 21 ของรอบการเปนสัด เปนชวงกอนเนื้อเหลืองกำลังสลายเรียกรวมๆ วา เปนกอนเนื้อ

เหลืองที่ยังไมทำงาน ฮอรโมนกลุมพรอสตาแกลนดินเอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห จะไมสามารถสลายกอน
เนื้อเหลืองที่ยังไมทำงานเหลานี้ได 

จากการศึกษาทดลอง ปกติในโคสาวฝูงหนึ่งๆ จะพบวา ถาหากทำการลวงคลำรังไขโคแตละตัวในฝูง จะ
พบวามีโคที่รังไขมีกอนเนื้อเหลืองที่ทำงานหรืออยูในชวงวันที่ 7 - 16 ของรอบการเปนสัดประมาณ 70% ของฝูง 
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ดังนั้น การฉีดฮอรโมนกลุมพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะหครั้งเดียวทั้งฝูง จะทำโคสาวเปนสัด
ไดประมาณ 40 - 50% ของฝูง ซึ่งสามารถทำการผสมเทียมได สวนโคที่ไมตอบสนอง สามารถฉีดฮอรโมนกลุม

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะหครั้งที่สองโดยฉีดหางจาก ครั้งแรก 11 - 14 วัน โคสาวที่ไม
ตอบสนองในครั้งแรกจะเปนสัดไดอีกประมาณ 40 - 50% และสามารถทำการผสมเทียมได จะเหลือโคที ่ไม
ตอบสนองจริง ๆ เพียง 10 - 20% ของฝูงเทานั้น ซึ่งจะตองแกไขดวยวิธีอ่ืนตอไป 

ฮอรโมนกลุมพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห ที่วางจำหนายตามทองตลาด มีหลาย
ชนิด ชื่อทางการคาและตัวยาตางกันไป ไดแก 

1.1 ลูตาไลท (LUTALYSE®) เปนฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α)  สังเคราะห ที่
ใชกันมากในการเหนี่ยวนำการเปนสัด นอกจากนี้ยังใชในการแกไขปญหาเปนสัดเงียบ (Silent heat) และ
ภาวะมดลกอักเสบเรื้อรังหรือหนองในมดลูกหลังคลอด (Pyometra) 

ลูตาไลท (LUTALYSE®) จะใชในกรณีที่รังไขแมโคมีกอนเนื้อเหลือง (Corpus Luteum) ที่ทำงาน
เทานั ้นคือในชวงวันที ่ 7 - 16 ของรอบการเปนสัด สวนในชวง 6 วันแรกหลังการเปนสัด และวันที่  
17 - 21 ของรอบการเปนสัด กอนเนื้อเหลืองยังไมทำงาน การใชลูตาไลทเข็มเดียวจะไมไดผล จำเปนตอง
ใช 2 เข็มหางกัน 11-14 วัน ลูตาไลทเปนสารละลายใสไมมีสี ใน 1 มิลลิลิตร จะประกอบดวยไดโนพรอส 
โทรเมททามีน (dinoprost tromethamine) 5 มิลลิกรัม 

ขนาดและวิธีการใช ในกรณีเหนี่ยวนำการเปนสัด ใชปริมาณ 5 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ 1 ครั้ง 
แลวสังเกตอาการเปนสัด หากโคเปนสัดใหทำการผสมเทียมหลังจากยืนนิ่งตามปกติ หรือหากตองการฉีด
เพื่อใหแมโคเปนสัดพรอมกัน ก็สามารถฉีด 2 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ระยะเวลาหางกันจากการฉีดครั้ง
แรกถึงครั้งที่ 2 เปนเวลา 11 - 14 วัน สวนกรณีใชรักษาโคเปนสัดเงียบ ใชปริมาณ 5 มิลลิลิตร เขา
กลามเนื้อ หากโคยังไมแสดงอาการเปนสัดภายใน 80 ชั่วโมงหลังการฉีด ใหทำการผสมเทียมในชั่วโมง 
ที่ 80 หลังการฉีด แตหากโคแสดงอาการเปนสัด ใหผสมเทียมหลังการโคเปนสัดยืนนิ่ง 12 ชั่วโมง ตามปกติ
และในกรณีใชรักษามดลูกเปนหนองหลังคลอด ใหใชปริมาณ 5 มิลลิลิตร ฉีดเขากลามเนื้อ ซึ่งในการฉีด 
รังไขของแมโคจะตองมีกอนเนื้อเหลือง (Corpus Luteum) ในการฉีดตองทำดวยความสะอาดเพ่ือปองกัน
การติดเชื้อ นอกจากนี้ ใหระวังกรณีโคตั้งทอง เนื่องจากถาฉีดลูตาไลทในโคที่ตั้งทองอยูจะทำใหแมโคเกิด
การแทงลูกได 

1.2 เอสทร ูเมท (Estrumate®) เป นฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) 
สังเคราะหที่ใชกันมากอีกตัวหนึ่งในการเหนี่ยวนำการเปนสัด เอสทรูเมทนอกจากจะใชในการเหนี่ยวนำ
การเปนสัดแลว ยังใชแกไขปญหามดลูกอักเสบเรื้อรังหรือหนองในมดลูกหลังคลอด ใชในการเหนี่ยวนำการ
คลอด หรือการทำใหแมโคแทงลูก เอสทรูเมท เปนสารละลายใสไมมีสี ใน 1 มิลลิลิตร จะประกอบดวย 
คลอโปรสตีนอล โซเดียม (clorprostenol sodium) 263 ไมโครกรัม ซึ่งเทียบเทากับคลอโปรสตีนอล 
250 ไมโครกรัม 

เอสทรูเมท จะเปนตัวที่ใชในการสลายกอนเนื้อเหลือง (Corpus luteum) จะใชในกรณีที่รังไข    
แมโคมีกอนเนื้อเหลือง (Corpus luteum) ที่ทำงานเทานั้นคอืในชวงวันที่ 7 - 16 ของรอบการเปนสัดสวน
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ในชวง 6 วันแรกหลังการเปนสัด และวันที่ 17 - 21 ของรอบการเปนสัด กอนเนื้อเหลืองยังไมทำงาน การ
ใชเอสทรูเมทเข็มเดียวจะไมไดผลจำเปนตองใช 2 เข็ม หางกัน 11 - 14 วัน ซึ่งหลังการใหเอสทรูเมท  
2 - 4 วัน โคจะแสดงอาการเปนสัดและเกิดการตกไข 

ขนาดและวิธีใช ในกรณีใชเหนี่ยวนำการเปนสัด มีโปรแกรมดงันี้ คือ 

1.2.1 ฉีดครั้งเดยีวรวมกับการลวงตรวจ ทำการลวงตรวจรังไข หากพบวารังไขขางใดขาง
หนึ่งมีกอนเนื้อเหลือง (Corpus Luteum) จึงฉีดเอสทรูเมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ 
แลวสังเกตอาการเปนสัด หากโคเปนสัดทำการผสมเทียมหลังจากโคเปนสัดยืนนิ่งตามปกติ 

1.2.2 ฉีด 2 ครั้งหางกัน 11 - 14 วัน หากตองการใหแมโคเปนสัดพรอมกัน ก็สามารถฉีด
เอสทรูเมท 2 ครั้ง ครั้งละ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ ระยะเวลาหางกันจากการฉีดครั้งแรกถึงครั้ง
ที่ 2 เปนเวลา 11 - 14 วัน หลังจากฉีดครั้งที่ 2 แลวทำการผสมเทียมหลังจากโคเปนสัดยืนนิ่ง
ตามปกติ หรือทำการผสมเทยีม 2 ครั้ง หลังจากฉีดครั้งท่ี 2 ในชั่วโมงที่ 72 และ 96 หากสามารถ
ผสมเทียมไดเพียงครั้งเดียว ควรผสมชั่วโมงที่ 72 หลังการฉีดครั้งท่ี 2  

กรณีผูดำเนินการมีความสามารถในการผสมเทียมได แตไมมีความสามารถในการลวงคลำรังไข 
เพ่ือหากอนเนื้อเหลือง (Corpus Luteum) ก็ทำการฉีดเอสทรูเมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ แลว
สังเกตอาการเปนสัด หากโคเปนสัดทำการผสมเทียมหลังจากโคเปนสัดยืนนิ่งตามปกติ สวนโคที่ไมเปนสัด
ใหฉีดครั้งที่ 2 หางจากการฉีดครั้งแรกเปนเวลา 11 - 14 วัน หลังจากฉีดครั้งที่ 2 แลว ทำการผสมเทียม
หลังจากโคเปนสัดยืนนิ่งตามปกติ หรือทำการผสมทียม 2 ครั้ง หลังจากฉีดครั้งที่ 2 คือผสมเทียมชั่วโมงที่ 
72 และ 96 หากตองการผสมเทียมเพียงครั้งเดียวเนื่องจากตองผสมโคจำนวนมาก ควรผสมชั่วโมงที่ 72  
หลังการฉีดครั้งที่ 2 

เอสทรูเมทหามใชในโคที ่ตั ้งทอง เนื่องจากหลังจากฉีด 3 - 5 วัน โคจะแทงออกมา แตหาก
ตองการใหโคแทงลูก โดยเฉพาะการตั้งทองในชวง 100 - 150 วันแรก ก็สามารถใชเอสทรูเมทเพื่อใหเกิด
การแทงได โดยฉีดเอสทรูเมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื ้อ กรณีตั้งทองไมเกิน 100 วัน การฉีด 
เอสทรูมทครั้งเดียวจะทำใหโคแทงออกมาได แตหากตั้งทองในชวง 100 - 150 วัน การฉีดเอสทรูเมทครั้ง
เดียวอาจไมเกิดการแทง ซึ่งหาก 8 วันผานไป โคยังไมแทงออกมา สามารถใหซ้ำครั้งที่ 2 ได แตหลังจาก 
โคแทงออกมาแลวมักมีปญหามดลูกอักเสบตามมา ซึ่งตองติดตามการรักษามดลูกตอไป ในกรณีทองเกินกวา  
150 วัน ไมควรทำใหแทง  

ในกรณีที่ลูกตายในทองและแปรสภาพเปนลูกกรอก (Mummy) สามารถใชเอสทรูเมท เพื่อขับ
ลูกกรอกออกมาจากมดลูก โดยฉีดเอสทรูเมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ ลูกกรอกจะถูกขับออกมา
คางที่ชองคลอด (Vagina) จากนั้น ตองจำเปนตองชวยดึงเอาออกมา 

กรณีใชรักษามดลูกเปนหนองหลังคลอด ฉีดเอสทรูเมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ และฉีด
ซ้ำครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 11 - 14 วัน 
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กรณีตองการเหนี่ยวนำการคลอด เนื ่องจากลูกในทองมีขนาดใหญ หากปลอยใหครบกำหนด
คลอด อาจมีปญหาคลอดยาก สามารถใชเอสทรูเมทเหนี่ยวนำใหเกิดการคลอดไดกอนการคลอดปกติไม
กิน 10 วัน หรือแมโคตองตั้งทองมากกวา 270 วัน โดยฉีดเอสทรูมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ 

กรณีรักษาถุงน้ำบนรังไขชนิดลูเตียล (Luteal cyst) หรือกอนเนื้อเหลืองคาง (Persistent CL) ฉีด
เอสทรูเมทปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ 

2. กลุมโปรเจสเตอโรน (Progesterone) สังเคราะหหรือโปรเจสตาเจน 

 ฮอรโมนในกลุมนี้ปจจุบันเปนที่นิยมใชอยางมาก เนื่องจากรูปแบบการใชทำไดงายสะดวก เชน สอดเขาไป
ในชองคลอด ฝงหู ผสมอาหาร เปนตน หลายๆ บริษัท พยายามผลิตฮอรโมนในกลุมโปรเจสเตอโรนสังเคราะห
ขึ้นมาโดยวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือเหนี่ยวนำการเปนสัด แตมกัจะตองใชฮอรโมนในกลุมอื่นรวมดวยเสมอ 

หลักการทำงานของฮอรโมนกลุมโปรเจสเตอโรน (Progesterone) สังเคราะหหรือโปรเจสตาเจน คือ ทำ
หนาที่เลียนแบบฮอรโมนโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติ คือคอยยับยั้งไมใหโคมีการเปนสัดหรือตกไข แตเมื่อหยุด
การใหฮอรโมนกลุ มโปรเจสเตอโรนสังเคราะห โคก็จะแสดงอาการเปนสัดและตกไข โดยฮอรโมนในกลุม 
โปรเจสเตอโรนสังเคราะห หรือโปรเจสตาเจน ที่วางจำหนายตามทองตลาดมีหลายชนิด วิธีการใชและชื่อทางการ
คาตางกันไป อาทิเชน 

ไซเดอร (CIDR®) เปนฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห ใชสอดเขาชองคลอดของโคสาวหรือแมโค 
เพื่อเหนี่ยวนำการเปนสัด เปนฮอรโมนที่นิยมใชกันมากในหมูผูเลี้ยงโคนม เนื่องจากแมโคไมตองเจ็บตัวจากการถูก
ฉีดเขากลามเนื้อเหมือนฮอรโมนอ่ืนๆ โดยใชเหนี่ยวนำการเปนสัด เพ่ือใหโคเปนสัดพรอมๆ กัน และสามารถทำการ
ผสมเทียมไดพรอมๆ กัน ไซเดอรมลีักษณะจะเปนแหงซิลิโคน รูปตัวที (T) ปลายตัวทีสามารถยืดใหตรงเพ่ือสอดเขา
ไปในชองคลอด (Vagina) ของแมโคโดยใชอุปกรณพลาสติกชวยในการสอด และปลายอีกขางหนึ่งของแทงซิลิโคน
รูปตัวที จะมีสายพลาสติกขนาดเล็กยาวประมาณ 1 ฟุต หอยออกมา เพ่ือใชสำหรับดึงออกจากชองคลอดไดสะดวก 
แทงซิลิโคนจะอาบไวดวยฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ประมาณ 1.38 กรัม แทงซิลิโคนจะบรรจุอยูใน
หอที่ปราศจากเชื้อ หอละ 10 แทง 

ขนาดและวิธีใช ไซเดอรสามารถใชเหนี่ยวนำการเปนสัด โดยสอดเขาไปในชองคลอดของแมโคตัวละ 1 ชิ้น
และสอดไซเดอร ทิ ้งไวในชองคลอดแมโคเปนเวลา 9 - 11 วันหลังจากไซเดอรคางอยู ในชองคลอดของแมโค  
ไซเดอรจะคอยๆ หลั่งฮอรโมนโปรเจสเตอโรนออกมา เมื่อครบกำหนดใหดึงไซเดอรออกจากชองคลอด จะทำให
ระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของแมโคจะลดลงทันที ทำใหฟอลลิเคิลเจริญ โคจะแสดงอาการ
เปนสัดและเกิดการตกไข การใชไซเดอรเพ่ือเพ่ิมอัตราการผสมติดหรือเหนี่ยวนำการเปนสัด สามารถประยุกตใชได
หลายโปรแกรม ไดแก 

- โปรแกรมที่ 1 หากโคเปนสัดตามปกติ แตตองการเพิ่มอัตราการผสมติด อาจใชไซเดอรรวมกับ
การผสมเทียม 2 รอบ วิธีการคือ เมื่อโคเปนสัด ทำการผสมเทียมตามปกติ หลังจากนั้น 14 วัน
สอดไซเดอรเขาไปในชองคลอดและทิ้งไซเดอรในชองคลอดเปนเวลา7 วัน จากนั้น ถอดไซเดอร
ออก ซึ่งวันที่ถอดมักเปนวันที่ 21 หลังการผสมเทียมครั้งที่ผานมาพอดี หลังจากถอดไซเดอรแลว 
สังเกตอาการเปนสัดภายใน 4 วัน เมื่อพบวาโคเปนสัด ทำการผสมเทียมตามปกติ ในกรณีที่ไม
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แสดงอาการกลับสัด ไมตองทำการผสมเทียมโค เนื่องจากแมโคอาจตั้งทองจากการผสมเทียมครั้ง
แรกแลว ใหรอตรวจยืนยันการทองตอไป 

- โปรแกรมที่ 2 ใชไซเดอรร วมกับการฉีดฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) 
สังเคราะห วิธีการคือ สอดไซเดอร เขาไปในชองคลอด จากนั้นอีก 6 - 7 วัน ทำการฉีดฮอรโมน

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห โดยหลังจากฉีดไป 1 วัน ใหถอดไซเดอร
ออกจากชองคลอด และสังเกตอาการเปนสัดภายใน 4 วัน หากพบวาโคเปนสัด ใหทำการ 
ผสมเทียมตามปกติ สวนแมโคท่ียังไมแสดงอาการเปนสัดใหฉีดฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู 

อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห ซ้ำอีกครั้งหางจากครั้งแรก 11 - 14 วัน แมโคจะแสดงอาการเปนสัด
ภายใน 3 – 4 วัน สังเกตอาการเปนสัดและทำการผสมเทียมตามปกติ โดยทั้งการฉีดฮอรโมน 

พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห และการสอดไซเดอรเขาไปในชองคลอด
ตองทำดวยความสะอาดเพ่ือปองกันการติดเชื้อแทรกซอน 

3. กลุมโกนาโดโทรปนรีริสซิ่งฮอรโมน (GnRH) สังเคราะห  

 ฮอรโมนกลุมนี ้มีหลักการทำงานคลายกับโกนาโดโทรปนรีริสซิ ่งฮอรโมน (GnRH) ตามธรรมชาติ คือ 
กระตุนใหมีการหลั่ง ฟอลลิเคิลสติมูเลติงฮอรโมน (FSH) และลูทิไนซิงฮอรโมน (LH) จากตอมใตสมองสวนหนา ทำ
ใหฟอลลิเคิลบนรังไขเจริญ เกิดการเปนสัด และตกไข โดยปกติในการเหนี่ยวนำการเปนสัดในโคนั ้น มักจะใช

รวมกับฮอรโมนกลุมอ่ืนเชน ฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟ ท ูอัลฟา (PGF2α) สังเคราะห ตัวที่มวีางจำหนายตาม
ทองตลาดมีหลายชนิด ซึ่งชื่อทางการคาตางกันไป ไดแก เฟอรทากิล (Fertagyl® ) รีเซพทอล (Receptal®) 

เฟอตากิล (Fertagyl® ) เปนโกนาโดโทรปนรีริสซิ่งฮอรโมน (GnRH) สังเคราะห ที่ใชกันมากในกรณีรักษา
ความผิดปกติของรังไข เชน รังไขไมทำงาน หรือเกิดถุงน้ำบนรังไข ชวยใหเกิดการตกไขตรงเวลา และใชในการ

เหนี ่ยวนำการเปนสัดโดยมักใชรวมกับพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห เฟอตากิล ที่วาง
จำหนายทั่วไป จะบรรจุขวดละ 5 มิลลิลิตร ในแตละมิลลิลิตรจะประกอบดวย โกนาโดรีลิน (Gonadorelin) ซึ่งเปน
โกนาโดโทรปนร ีร ิสซิ ่งฮอรโมน (GnRH) ส ังเคราะห 0.1 มิลล ิกรัม โดยจะใหผลคลายกับโกนาโดโทรปน 
รีริสซิงฮอรโมน (GnRH) ที่สรางจากสมองสวนไฮโปธาลามัส คือ ชวยใหเกิดการหลั่งฟอลลิเคิลสติมูเลติงฮอรโมน 
(FSH) และลูทิในซิงฮอรโมน (LH) จากตอมใตสมองสวนหนา 

ขนาดและวิธีใช ในกรณีใชร ักษาถุงน้ำบนรังไข (Cystic ovaries) ฉีดเฟอตากิล ปริมาณ 5 มิลลิลิตร  
เขากลามเนื้อ กรณีใชรักษาการตกไขลาชา ฉีดเฟอตากิล ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ และในกรณีใชรักษา
ความผิดปกติของรังไขหลังคลอด ฉีดเฟอตากิล ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร เขากลามเนื้อ 

สวนกรณีใชเหนี่ยวนำการเปนสัดนั้น มักใชเฟอตากิล หรือโกนาโดโทรปนรีริสซิ่งฮอรโมน (GnRH) สังเคราะห 

ตัวอื่น  ๆรวมกับพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห ซึ่งมีโปรแกรมการใช คือ โปรแกรมที่ Ovsynch ฉีดเฟอตากิล 

เขากลามเนื้อ ปริมาณ 2 มิลลิลิตร จากนั้นอีก 7 วัน ฉีดพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะห เขากลามเนื้อ ปริมาณ

การใชตามเอกสารกำกับที่มากับพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา (PGF2α) สังเคราะหชนิดนั้น  ๆเชน หากใชเอสทรูเมท ก็ฉีด 2 
มิลลิลิตร หากใชลูตาไลทใหฉีด 5 มิลลิลิตร เปนตน จากนั้นอีก 2 วัน คือวันที่ 9 ใหฉีดเฟอตากิล เขากลามเนื้อ 2 มิลลิลิตร 
เพ่ือใหมีการตกไขตรงเวลา และวันที่ 10 ใหดำเนินการทำการผสมเทียม 
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4. ฮอรโมนอื่นๆ ที่ใชประโยชนในโค 

 ฮอรโมนสังเคราะหกลุมอื่นๆ ไดแก เอชซจีี (Human Chorionic Gonadotropin ; HCG) และ พีเอ็มเอสจี (Pregnant 
Mare Serum Gonadotropin ; PMSG) หรือ อีซีจี (Equine Chorionic Gonadotropin ; ECG) โดยปกติมักใชในการปฏิบัติงาน
ดานการยายฝากตัวออน 

 ฮอรโมนเอชซีจี (HCG) จะชวยทำใหเกิดการตกไข และใชรักษาในกรณีเกิดถุงน้ำในรังไขระยะตนๆ  
ชื่อทางการคาของ ฮอรโมนเอชซีจี ที่พบในทองตลาด ไดแก ไฟเซก (Physex) และ โครูลอน (Chorulon) เปน โครริโอนิค  
โกนาโดโทรปน (Chorionic Gonadotrophin) ที ่ไดมาจากปสสาวะของสตรีมีครรภ มีความบริส ุทธ ิ ์ส ูง ฉ ีดขนาด  
1,500 - 3,000 IU เขากลามเนื้อ สวนพีเอ็มเอสจี (PMSG) หรืออีซีจี (ECG) มักใชในการทำใหเกิดการตกไขครั้งละ
มากๆ (Superovulation) ในกระบวนการยายฝากตัวออน 
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