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หมายเหตุ
เรื่องที่จะอานตอไปนี้ เปนเรือ่ งตอจาก โรคโคนมทั่วๆ ไปทีค่ วรรูจ กั ซึ่งไดนาเสนอไปแล
ํ
ว
เปนสวนแรกใน เกษตรกาวหนา ปท่ี 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 34)
บรรณาธิการ
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3. โรคทีพ
่ บในโคระยะตั้งทองและปญหาในเวลาคลอด
3.1 ปากมดลูกหรือชองคลอดทะลัก พบมากในชวงโคทองแกใกลคลอด
สาเหตุ
เกิดจากการเบงของแมโค ประกอบกับมดลูกมีนาหนั
้ํ กมาก มักเกิดกับโคที่อวัยวะเพศ
ภายนอกใหญ ปากชองคลอดหยอน หรือ โคที่เคยมีประวัติ ปากมดลูกทะลักในทองกอนๆ มา
แลว
อาการ
โคจะเบงบอยๆ ระยะแรกๆ เจาของจะสังเกตเห็นสวนผนังชองคลอด หรือปากมดลูก
ลักษณะเปนกอนเนื้อแดงๆ ปลิน้ ออกมาเฉพาะเวลานอน ถาปลอยไวนานสวนของปากมดลูกจะ
ทะลักออกมาตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหเกิดปากมดลูกบวม เกิดบาดแผลทีป่ ากมดลูก หรือมีการติด
เชื้อโรคไดงา ย ในรายทีท่ ง้ิ ไวนานอาจเกิดเนือ้ ตายทีส่ ว นของปากมดลูกได
การแกไข
สิ่งที่เกษตรกรควรทําทันทีที่เห็นปากมดลูกทะลักกอนตามสัตวแพทย คือ บังคับใหวัว
ยืน แลวรีบใชนาสะอาดล
้ํ
างทําความสะอาดสวนทีท่ ะลักหลายๆ ครัง้ ใชยาฆาเชื้อ เชน เคทตอล
ควรละลายจางๆ ลางอีกครัง้ กอนพยายามดันกลับเขาไป ควรจัดใหวัวยืนในบริเวณที่สวนทาย
ของลําตัวสูงกวาสวนหนาจากนั้นรีบตามสัตวแพทยทันที เพื่อหมอจะไดทาการเย็
ํ
บรูดปากชอง
คลอดใหเล็กลงชั่วคราว จนกวาจะมีการคลอด ซึง่ หลังคลอดแลวอาการตางๆ มักจะหายไปเอง
ที่สําคัญก็คือ อยาปลอยใหปากมดลูกทะลักเปนเวลานานๆ เพราะจะทําใหเกิดบาดแผลรุนแรง
ตามมา และมีผลใหปากมดลูกอักเสบหลังคลอดไดมาก บางครัง้ ถาปากมดลูกเกิดบาดแผลรุน
แรงมาก หรือเกิดเนือ้ ตายมากๆ อาจจําเปนตองคัดวัวตัวนัน้ ทิง้
BACK
…………………………………………………
1. สัตวแพทยประจําโรงพยาบาลสัตวหนองโพ
2. สัตวแพทยอาสาสมัครจากประเทศแคนาดา โรงพยาบาลสัตวหนองโพ
………………………………………………………..

3.2 มดลูกบิด พบไดในโคทองแกใกลคลอด หรือขณะที่กาลั
ํ งคลอด โดยมักมีปญหา
คลอดยากแลวมาตามหมอไปแกไข
สาเหตุ
เนื่องจากขนาดของมดลูก 2 ขางไมเทากัน้ เพราะมีการขยายใหญที่ปกขางเดียวขณะตั้ง
ทอง เปนสาเหตุชกั นํารวมกันการเปลีย่ นแปลงตําแหนงมดลูก ขณะที่แมโคเคลื่อนไหว เชน
นอนลงหรือลุกขึ้น ทําใหมดลูกบิดได นอกจากนีค้ วามรุนแรงตางๆ เชน ลืน่ ลม หรือการกลิง้ ตัว
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ที่ทําใหมดลูกเคลือ่ นไหวอยางรุนแรงในชองทองทีล่ กึ และใหญ ก็เปนสาเหตุใหมดลูกบิดได
เชนกัน
อาการ
1. ถาบิดเพียงเล็กนอย จะไมมีอาการผิดปกติใหเห็น
2. ถามดลูกบิดมากๆ โคนะแสดงความปวดทองมาก คือ เตะตะกุยดิน แกวงหางไปมา
ไมเคี้ยวเอื้อง ไมกนิ อาหาร กระวนกระวาย ถาเปนรุนแรงมากอาจเกิดการแทรกซอนอืน่ ๆ ได
การรักษา
ตองรีบแจงหมอใหมาดู เพื่อทําการรักษาใหทันทวงที โดยมากมักใชวธิ กี ลิง้ ตัวแมววั
หรือการผาตัด
BACK

3.3 การคลอดยาก ปกติโคตัง้ ทอง 285 วัน (280-290 วัน) เมือ่ ถึงกําหนดคลอด
เจาของจะสังเกตเห็นอาการของแมววั แบงไดงายๆ เปน 3 ระยะคือ
ระยะแรก เปนชวงการเตรียมตัวคลอด ในแมโคสังเกตเห็นอาหารกระวนกระวาย สวน
ของโคนหางมองดูเหมือนยกสูงขึน้ อันเกิดจากผังผืด 2
ขางโคนหางหยอนตังลงมาก เตานมซึง่ ขยายใหญจะเริม่ มี
นํานม
้
ระยะตอมา คือระยะเบงคลอด เจาของควรจัด
เตรียมคอกคลอดทีแ่ หงและสะอาดใหแมโค ระยะนี้กิน
เวลาไดตั้งแตครึ่งชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง โดยสวนใหญแมโค
้ ่าแตก แตลูกโคยังไมออกเกินครึ่งชั่วโมง
มักจะนอนหมอบบนหนาอก ถาสังเกตเห็นถุงนําครํ
ใหรบี ตามสัตวแพทยทนั ที
ระยะที่สาม คือระยะที่ลูกโคเคลือ่ นตัวผานมดลูก ออกมาทางชองคลอด โดยทาปกติใน
การคลอดคือ ลูกโคจะยื่น 2 ขาหนาออกมากอน หัวของลูกโควางอยูบ น 2 ขาหนา ปลายจมูก
อยูบริเวณเขาหนา ถาลูกโคไมไดอยูใ นทาปกติน้ี มักจะเกิดปญหาคลอดยากเสมอ
หลังจากคลอดแลว ภายในเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมง รกควรจะออกตามมา จากนัน้ มดลูก
จะคอยๆ หดตัวเขาอู ปกติแมโคจะขับนําคาวปลาลั
้
กษณะใส ไมมกี ลิน่ เหม็นออกมาอีก 10-14
วันหลังคลอด
สาเหตุของการคลอดยาก
มีมากมายหลายสาเหตุดวยกัน ตัวอยาง เชน :
1. เปนลักษณะผิดปกติตง้ั แตกําเนิดของแมโค หรือของลูกโค เชน แมโคมีเชิงกราม
แคบแตกาเนิ
ํ ด หรือลูกโคมีลักษณะพิการ เชน หัวโต มี 5 ขา หรือวางตัวในทาผิดปกติ เชน คอ
พับ หรือ ขาพับไปขางหลัง เปนตน
2. การใหอาหารและเลีย้ งดูไมดพี อ ทําใหมผี ลตอการคลอด เชน ผสมวัวสาวทีม่ ขี นาด
เล็กเกินไป เลีย้ งจนแมโคอวนเกินไป หรือไมไดใหแมโคออกกําลังกายเลย ขณะตัง้ ครรภ ทําให
แมโคออนแอขณะคลอดลูก
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3. เคยมีการติดเชือ้ ทีม่ ดลูก ซึง่ มีผลใหปก มดลูกยืดติดกับอวัยวะภายในอืน่ ๆ
4. เคยมีการหักของกระดูกเชิงกรานมากอน เชน ถูกรถชน ทําใหชอ งเชิงกราน
บิดเบี้ยวผิดปกติ
5. มดลูกไมมีแรงบีบตัว หรือมดลูกลา เนือ่ งจากขาดแรธาตุขณะตัง้ ทอง เชน ขาดแคล
เซี่ยม
การแกไข
จําไววา อยาปลอยแมววั ทีม่ ปี ญ
 หาในการคลอดไวนาน เพราะยิง่ ทิง้ ไวนาน โอกาสที่จะ
สูญเสียทั้งแมทั้งลูกจะมีมาก ควรรีบตามสัตวแพทยทันที ทีส่ งสัยวาจะมีการคลอดยาก เพราะใน
กรณีเหลานี้ หมออาจจําเปนตองจัดทาลูกโคเสียใหมเพือ่ ดึงออกมา หรือทําการผาตัดเอาลูกออก
ทางหนาทอง หรืออาจตองใชเครือ่ งมือตัดยอยลูกโคทีต่ ายในมดลูกเปนชิน้ ๆ เพือ่ ดึงออกมา
ขอควรจําทีเ่ กิดการคลอดยาก
1. ถาเห็นถุงนํ้าครํ่าแตกเกินครึง่ ชัว่ โมง ลูกยังไมออก ใหตามหมอทันที
2. อยาพยายามดึงลูกออกมาเองเปนอันขาด ถาไมรวู ธิ ี เพราะนอกจากจะทําใหลกู มี
โอกาสตายมากแลว ยังอาจทําใหชอ งคลอดของแมฉกี ขาดได
3. บางครั้งที่จําเปนตองแกไขเพือ่ ดึงลูกออกเอง (เชนในกรณีไมพบหมอ) ใชหลักดังนี้
- ลางสวนของปากชองคลอดโค มือและแขนของเจาของใหสะอาดดวยสบูห ลายๆ
ครั้ง ถามียาฆาเชือ้ ใหผสมจางๆ ลางอีกครัง้
- ใชสบู หรือ นํ้ามันพาราฟนเหลวๆ ชะโลมแขนใหทั่วๆ เพือ่ หลอลืน่
- จัดทาลูกโคใหอยูใ นลักษณะปกติ โดยการดันลูกโคกลับเขาไปกอน เมือ่ แมโค
พักการเบงแลว จึงจัดดึงใหขาหรือคอกลับมาอยูใ นทาปกติ การแกไขจัดทาลูกโคนี้เจาของจะทํา
ไดเองตอเมือ่ ทานัน้ ไมผดิ จากทาผิดปกติมาก แตถา ลูกโคอยูใ นทาผิดปกติมาก จําเปนตองให
หมอมาแกไขเอง
- หลังจากจัดทาปกติแลว ใชเชือกมลิลาสะอาดผูกรูดทีบ่ ริเวณเหนือขอขาทัง้ 2
ขางแลว ออกแรงดิง่ ถวงๆ ลงลาง ควรดึงเปนจังหวะตามแรงเบงของแมโค
- ในกรณีที่ลูกโคมีขนาดใหญมาก และยังไมตาย อยาพยายามดึงออกมาเปนอัน
ขาด เพราะมักจะออกมาคาอยู ดึงตอไมได ซึ่งทําใหการแกไขของหมอทําไดยากยิง่ ขึน้

4. โรคที่พบในโคหลังคลอด

BACK

4.1 รกคาง ตามธรรมชาติหลังจากการคลอดในชวง 3-8 ซ.ม. รกจะลอกหลุด
ออกมา ซึ่งเกิดจากการทีร่ กขาดเลือดมาเลีย้ งประกอบกับการบีบตัวของมดลูก และนําหนั
้ กของ
รกสวนที่หอยอยูภายนอกชวยถวงดึงใหรกลอกตัวไดดียิ่ง
สาเหตุ ที่ทําใหรกคางมีมากมายเชน
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1. การใหอาหารวัวขณะตัง้ ทองไมสมบูรณ เชน ขาดวิตามินเอ ใหแคลเซีย่ มตํา่
ปริมาณสัดสวนของแคลเซีย่ มกับฟอสฟอรัสไมสมดุลย ขาดไอโอดีน ฯลฯ
2. เกิดการติดเชือ้ แบคทีเรียหรือเชือ้ ราทีร่ กหลังคลอด
3. สภาพการคลอดทีผ่ ดิ ปกติตา งๆ มีผลทําใหเกิดรกคาง
ไดสูง เชน คลอดลูกแฝด เกิดภาวะการคลอดยาก คลอดกอน
กําหนด แทงลูก เปนตน
4. สภาวะทางอารมณของแมโค เชน ตกใจ หรือเครียด
มากๆ หลังคลอดก็ทาให
ํ รกคางได
อาการ
โคมักจะเบงบอยๆ กระวนกระวายไมคอ ยกินอาหาร บางตัวอาจมีไข เจาของมักจะ
สังเกตเห็นสวนของรกหอยออกมา หรือโผลออกมาใหเห็นเวลานอน ถาเลย 24 ชั่วโมงหลัง
คลอดแลว รกยังไมออก ใหรบี แจงสัตวแพทย เจาของควรเอาใจใสโคหลังคลอดใหมๆ ใหดี
เพราะบางครั้งรกอาจลอกหลุดแลวแตเจาของไมสงั เกต หรือบางครัง้ อาจมีสนุ ขั มากัดกินรกที่
หอยคางอยู ทําใหโคตกใจ หรือไดรบั บาดเจ็บ ซึ่งทําใหรกคางได
การแกไข
1. สัตวแพทยจะปลดรกออกโดยทําอยางสะอาด และระมัดระวัง รวมกับการสอดยา
ปฏิชีวนะไวในมดลูก หรือฉีดยารวมดวย
2. ในบางกรณีอาจทิ้งใหรกลอกหลุดมาเอง ซึง่ ตองใชเวลา 7-10 วัน โดยรกจะคอยๆ
เปอยและหลุดออกมาไดเอง แตกรณีเชนนี้ โคอาจแสดงอาการปวย ซึง่ ตองใชยาฉีดรวมดวย
เพื่อกันการติดเชือ้ ในมดลูก เมือ่ ปลอยใหรกลอกออกมาเอง สัตวแพทยมักนิยมใสยาปฏิชีวนะไว
ในมดลูก
3. หลังจากรกออกแลว 15 วันหลังคลอด ควรใหสัตวแพทยตรวจดูวา มดลูกเขาอูไ ดดี
หรือไม ถาพบวาหลังคลอดโคยังคงเบงเสมอๆ โดยขับนําสี
้ ปนเลือด กลิน่ เหม็นจัดออกมา ควร
ใหสัตวแพทยมาตรวจดู เพราะอาจเกิดจากรกลอกออกไมหมด และมีการติดเชือ้ ในมดลูกรวม
ดวย กรณีเชนนีร้ กั ษายาก
BACK

4.2 มดลูกทะลัก
มดลูกทะลักหลังคลอดจัดวาเปนกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ ถาทิง้ ไวนานความเสียหายจะรุน
แรงมาก จึงจําเปนตองรีบตามสัตวแพทยทันทีที่เห็น
สาเหตุ
สาเหตุทแ่ี นนอนยังไมทราบ บางครัง้ อาจเกิดจากระดับแคลเซีย่ มในเลือดตํามั
่ กพบ
ในโคที่กําลังไมพอ แลวเบงอยางมากจนมดลูกปลิน้ ทะลักออกมา
อาการ
โคจะเบงมากและเห็นมดลูกทะลักออกมา ความรุนแรงขึน้ กับขนาดของมดลูกทีท่ ะลัก
และระยะเวลาที่ทิ้งไวกอนทําการแกไข สวนใหญเมือ่ มดลูกทะลัก โคมักจะนอน ทําใหสว นของ
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มดลูกตกอยูบนพื้น ซึ่งสภาพนี้มดลูกจะชอกชําได
้ งา ย หากมีการฉีกขาดของเสนเลือดดวย
จะทําใหเลือดออกมาก มีผลใหโคตายไดถา ทิง้ มดลูกใหทะลักเปนเวลานานจะทําใหเลือด
คั่งที่มดลูก มีผลใหผนังมดลูกบวมใหญขน้ึ ดันกลับยาก และอาจเกิดเนือ้ ตายหรือบาดแผลที่
มดลูกได
การแกไข
ตองรีบตามสัตวแพทยโดยดวน ขณะทีห่ มอยังไมมา เจาของควรจะชวยดวยการพยายาม
มิใหมดลูกสวนที่ทะลักสกปรกหรือชอกชํ้ามากขึน้ โดยไลใหววั ยืนแลวลางมดลูกดวยนําสะอาด
้
หลายๆ ครัง้ จากนัน้ ลองดันจับดูถา ทําได หากมีคนชวยหลายคน จะทําใหการดันกลับงายขึน้
เพราะมดลูกมีนาหนั
้ํ กมาก
BACK

4.3 ไขนํ้านม อัมพฤกษหลังคลอด
มักเกิดในแมโคทีใ่ หน้ํานมมากหลังคลอดลูกใหมๆ
สาเหตุ
เกิดจากระดับแคลเซี่ยมในเลือดลดตํากว
่ าปกติมาก สวนใหญมักเกิดกับแมโคที่สูญเสีย
แคลเซี่ ย มทางนํ้ านมอย า ง
มาก จนรางกายปรับตัวไมทนั
คือ ไมสามารถดูดซึมเอาแคล
เซีย่ มจากลําไส หรือดึงเอาแคล
เซี่ ย มที่ ส ะสมไวในกระดูกมา
ทดแทนไดทันทวงที นอกจาก
สาเหตุนแ้ี ลว อาจเกิดจาก
ตอมที่ควบคุมการใชแคลเซี่ยม
ในร า งกายทํ างานไม ป กติ
และสาเหตุที่ชักนําใหสัตวเปน
โรคนีไ้ ดงา ย ก็คือการเปลี่ยน
แปลงสภาพของรางกายและสิ่ง
แวดลอม เชนการคลอดลูก การเปลีย่ นอากาศหรือการอดอาหารอยางกระทันหัน เปนตน
อาการ
ระยะที่ 1 โคจะแสดงอาการตืน่ เตนกลามเนือ้ สัน่ เห็นไดชดั เวลายืน ไมอยากเคลือ่ น
ไหว ไมกินอาหาร เคี้ยวฟน บางตัวจะชัก ตอมาขาหลังจะแข็งตัว เดินโซเซและลมลงนอน
ระยะที่ 2 โคจะลม นอนบนหนาอก ซึมลงมาก คอบิดหันหัวไปทางสวาป ลุกไมขน้ึ ตัว
เย็น หัวเตนเร็วแตเบากระเพาะไมทํางาน ตาดําขยาย นัยนตาคางและแหง ปากและจมูกแหง
ระยะที่ 3 โคจะนอนตะแคงเกือบหมดความรูส กึ ชีพจรออนมาก หัวใจเตนเร็วมากถึง
120 ครั้ง ตอนาที มักมีอาการทองอืดรวมดวย ถาถึงระยะนี้ ยังไมไดรับการรักษา สัตวจะตาย
ไดงา ย
การแกไข
ถาเจาของ
เมื่อพิจารณาดูจากประวัตกิ ารคลอดใหม อาการและปริมาณของนํานม
้
สงสัยวาโคปวยเปนโรคนี้ ใหรบี ตามหมอทันที เพราะจําเปนตองใหแคลเซีย่ มทางเสนเลือด
โดยดวน ซึง่ ตองทําอยางระมัดระวัง จําไววาอยาทําการรักษาเอง เพราะแคลเซี่ยมถาใหเร็วมาก
ไปสัตวจะตายได
การปองกัน
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ในชวงทองแก และแรกคลอดใหจัดอาหารแรธาตุซึ่งมีแคลเซี่ยมสูง ใหโคกินอยาง
เต็มที่ คือมีวางไวใหกนิ ไดตามตองการตลอดเวลา
BACK

4.4 โคลมหลังคลอด
หลังการคลอดลูก แมโคอาจลุกไมขน้ึ เพราะ 2 ขาหลังเปนอัมพาต
สาเหตุ
เนื่องจากขณะคลอดลูกมีการขยายตัวอยางมากในชองเชิงกราน มีผลใหเกิดการบาด
เจ็บของเอ็นเสนประสาท และกลามเนือ้ ในบริเวณใกลเคียงได มักเกิดในโคทีค่ ลอดยาก และลม
นอนเปนเวลานานขณะคลอด
อาการ
แมโคจะนอนลุกไมขน้ึ แตยงั คงกินอาหาร นํ้า ขับถายปกติ
การแกไข
ตองปรึกษาสัตวแพทย ซึ่งผลในการรักษาไมแนนอน ขึน้ กับความรุนแรงของการบาด
เจ็บ โดยเฉพาะหากเกิดบาดเจ็บที่เสนประสาท หากรักษาไประยะหนึง่ แลวอาการไมดขี น้ึ อาจ
ตองตัดทิง้
BACK

5.โรคในระบบทางเดินอาหาร
โรคในระบบนีม้ หี ลายโรค จะกลาวถึงเฉพาะที่พบบอยๆ คือ :

5.1 โรคอาหารอัดแนนในขณะกระเพาะหมัก และกระเพาะไมทํางาน
ตามธรรมชาติ โคเปนสัตว 4 กระเพาะ กระเพาะหมัก หรือกระเพาะใหญ
(ผาขี้ริ้ว) เปนกระเพาะแรกที่รับอาหารจํานวนมากมาพักไว เพือ่ รอการเคีย้ วเอือ้ งและหมักยอย
ดวยเชื้อแบคทีเรียที่มีในกระเพาะเปนจํานวนมาก ความผิดปกติของกระเพาะนีจ้ งึ สําคัญมาก
และที่พบบอยๆ คือ กระเพาะไมทางาน
ํ
ทําใหมอี าการอัดแนน
สาเหตุ
1. กินเมล็ดขาวหรือปลายขาวเขาไปเปนจํานวนมากเกินไป
2. กินอาหารพวกแปง เชน กากเตาหู เขาไปมากเกินไป
3. กินหญาออนในปริมาณมาก
4. กินหญา หรืออาหารหยาบมากเกินไป
อาการ มีต้ังแตนอ ยๆ ถึงรุนแรง
ระยะแรกๆ โคจะซึม เบือ่ อาหารหยุดเคีย้ วเอือ้ ง กระเพาะหมักไมบีบตัวแตจะขยาย
ใหญและแข็งตัว เมือ่ กดคลําดูทางสวาบซาย รูส กึ แนนเหมือนถุงแปง อัตราการหายใจจะเร็วกวา
ปกติ
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ระยะรุนแรง โคจะยกเทาเตะทองตัวเอง ซึมมาก หัวตก ไมอยากเคลือ่ นไหว ไม
กินอาหาร ไมถายอุจจาระ รองคราง ทองขยายใหญมากและตึง หายใจเร็วมากขึ้น โคอาจเดิน
โซเซและไมมแี รงลุกขึน้ ยืน อาจตายไดถารักษาไมทัน เพราะความเปนกรดในกระเพาะสูงมาก
การแกไข
ในระยะแรกๆ เจาของอาจชวยตัวเองโดยการกรอกยาระบาย เชน มะขามเปยก 2-3
กํามือ หรือดีเกลือสัก 1.4-1.2 กิโลกรัมกับนํ้าเยอะๆ ถายังไมดขี น้ึ ควรรีบตามสัตวแพทย
BACK

5.2โรคทองอืด
คือการที่มีแกสเปนจํานวนมากเกิดขึน้ ในกระเพาะหมัก
เนือ่ งจากการหมักของ
อาหาร แกสนี้อาจแยกตัวหรือปนกับอาหารในกระเพาะก็ได จัดเปนโรคทีต่ อ งรีบแกไขโดย
ดวน ควรตามสัตวแพทยทนั ที
สาเหตุ
1. กินอาหารหยาบที่มีพืชพวกถั่วมาก หรือหญาออนตอนตนฤดูฝนเขาไปมาก
2. มีวัตถุแปลกปลอมเขาไปขัดขวางการเรอ เชน
กินรก กินขดเชือก ฯลฯ
3. มีเนื้องอกทีห่ ลอดอาหาร
4. ในลูกโค กินอาหารหยาบมากเกินไป กินนม
บูดเนาหรือไมยอ ย
5. โคที่นอนผิดทา คือ นอนตะแคงนานๆ
อาการ
บริเวณกระเพาะใหญ คือ สวาบซายจะขยายใหญมากอยางกระทันหัน อาจเกิดภายใน
15 นาที หลังการกินอาหาร ไมมกี ารบีบตัวของกระเพาะ เคาะฟงดูรสู กึ วามีอากาศอยูใ น
กระเพาะมาก โคจะกระวนกระวายมาก ลงนอนและลุกขึน้ สลับกันบอยๆ ถาเปนมากๆ โคจะ
หายใจลําบาก คือ หายใจทางปากและถี่ เร็ว อาจตายอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในลูกโค ถาแกไข
ไมทัน เนือ่ งจากหายใจไมออก
การแกไข
ขณะที่รอสัตวแพทยมาทําการรักษาเจาของสามารถแกไขไดเองกอนดังนี้ :
1. ถาโคลมลงนอนตะแคง ใหพยายามไลใหยืน หรือพลิกวัวใหอยูใ นทานอนหมอบบน
หนาอก
2. กรอกยาขับลม เชน ยาธาตุน้าแดง,
ํ
คารมเิ นตีฟ โดยใหตั้งแต 10 ซีซ.ี ถึง 1 ขวด
ขึ้นกับขนาดของวัว หรืออาจใชนามั
้ํ นพืชประมาณ 1 ลิตร กรอกแทนก็ไดระวังอยาใหสัตวสําลัก
ในกรณีฉุกเฉินที่สัตวทาท
ํ าจะหายใจไมออกตายเดี๋ยวนั้น โดยเฉพาะในลูกโคใหใชเข็ม
สะอาดขนาดใหญ (เบอร 18 หรือ 16 ยาว 1.5 นิว้ ) หรือมีดปลายแหลมเล็กๆ แทงตรงสวาบ
ซายใกลๆ ซี่โครงซี่สุดทาย เพือ่ ปลอยแกสระบายออกมา อยาลืมทาบริเวณที่แทงดวยทิงเจอร
กอนและหลังการเจาะ
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การแกไขสภาพทองอืดนี้ ในบางกรณีสัตวแพทยอาจตัดสินใจเปดกระเพาะเพื่อแก
ไขสาเหตุ เชน ทองอืดจากการกินวัตถุแปลกปลอม ซึ่งทําใหทองอืดแบบมีแกสอยูกับ
อาหาร เปนตน
หมายเหตุ
วิธีการเจาะทองโดยละเอียด ดูจากบทที่ 6 เรือ่ งวิธกี ารแกไขภาวะฉุกเฉินตางๆ ดวยตน
เอง (จะนําเสนอตอไป : บรรณาธิการ)
BACK

5.3กระเพาะแทเคลือ่ น
กระเพาะแทอาจเกิดการเคลื่อนไปทางซายหรือขวา
ทําใหเกิดการบิดตัวของ
กระเพาะ และไมสามารถทํางานได
สาเหตุ
1. ภายหลังการคลอดลูก
2. ใหกนิ อาหารจําพวกเมล็ดขาวมากเกินไป
3. ออกกําลังกาย หรือเคลือ่ นไหวรุนแรง
4. กินเศษดินเขาไปมากเกินไป
อาการ
1. หากกระเพาะแทเคลื่อนไปทางซาย โคจะเบือ่ อาหารและผอมลงเรือ่ ยๆ ทองกางทาง
สวาปซาย นํ้านมลด อุจจาระจะมีนอ ยลงจนถึงไมมี โคมักแสดงอาการขาดนํ้าคือตาลึกโบ ผิว
หนังแหง
2. หากกระเพาะแทเคลื่อนไปทางขวา โคมักแสดงอาการปวดทอง โดยยกเทาเตะทอง
นอนหมอบทองทางสวาปขวากางใหญ ไมกนิ อาหาร อุจจาระออนมีสดี าํ ตอมามีเลือดปน โคจะ
กินนํ้าบอยๆ และแสดงอาการขาดนํ้ารุนแรง โคจะตายภายใน 2-4 วัน หากไมไดรับการรักษา
การแกไข
เจาของตองรีบตามสัตวแพทยมาทําการรักษาทันที การรักษาอาจใชวิธีพลิกวัวใหกลิ้ง
อยางรวดเร็ว หรือใชการผาตัดแลวยืดกระเพาะใหอยูในตําแหนงทีถ่ กู ตอง
BACK

5.4วัตถุแหลมคมทิ่มกระเพาะ พบไดเสมอๆ ในโคนม
สาเหตุ
กินวัตถุแหลมคม เชน ตะปู หรือ ลวด ทีป่ ะปนมาในอาหารขน
อาการ
ระยะแรก วัตถุที่กินเขาไปจะทิ่มตํากระเพาะขณะที่บีบตัว ทําใหโคเจ็บปวด ทําใหกิน
อาหารลดลง หรือกินไดไมสมําเสมอ
่
นํ้านมจะขึน้ ๆ ลงๆ ในระยะนี้
ระยะที่ 2 วัตถุแหลมคมจะแทงทะลุกระเพาะ อาจไปโดนอวัยวะอืน่ ๆ เชน ตับ มาม
หรือทําใหชอ งทองอักเสบ โคจะแสดงอาการเจ็บปวดทองมาก ยกเทาเตะทองบอยๆ มักมีอาการ
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ขนลุก ยืนหลังโกง เวลาเดินจะแสดงความเจ็บปวด ทําใหมองดูเดินขาแข็งๆ การกินอาหาร
และใหนานมลดลงมาก
ํ้
โคจะผอมอยางรวดเร็ว
ระยะที่ 3 วัตถุแหลมแทงทะลุกระบังลมไปโดนหัวใจ ทําใหเยื่อหุมหัวใจอักเสบ โคจะยืน
หัวตก ขาชิด ยืดคอไปขางหนา แสดงความเจ็บปวดอยางมากเมือ่ เคลือ่ นไหว หรือเมือ่ ถูก
กระแทกบริเวณชวงหนาอก อาจมีอาการบวมนําที
้ ่ใตคางและหนาอกใหเห็น สังเกตเห็นเสน
เลือดดําใหญที่คอ โปรงชัดเจนกวาปกติ เมือ่ ถึงระยะนีม้ กั รักษาไมหาย เนื่องจากหัวใจทํางานผิด
ปกติ
การแกไข
ตองรีบแจงสัตวแพทยทันทีที่สังเกตความผิดปกติตั้งแตระยะแรกๆ ซึ่งหลังจากทําการผา
ตัดเอาวัตถุแหลมคมออกแลว จะหายไดอยางรวดเร็ว
การปองกัน
1. ในวัวที่ใหนานมดี
ํ้
ๆ ควรกรอกแทงแมเหล็กลงในกระเพาะไวทุกตัวเพื่อจะไดดูดเอา
วัตถุแหลมคมมาติด ถาหากสัตวกนิ เขาไปโดยบังเอิญ
2. ควรใชแทงแมเหล็กขนาดใหญกวนในอาหารเชาทุกครั้งกอนเทใหวัวกิน
3. ระมัดระวังอยาใหมเี ศษลวดและตะปูรว งหลนอยูใ นบริเวณคอกวัว
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