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การดูแลกีบเทาของโคเปนเรื่องสําคัญและเกี่ยวของกับการจัดการฟารมเพื่อใหไดผลผลิตนํ้านมที่ดี
จากแมโคนม เนื่องจากสวนกีบเทาตองทําหนาที่คลายกับรองเทาของมนุษย กลาวคือตองปกปองอันตราย
หรือสิ่งที่อาจทําให เกิดความเจ็บปวดแกสวนเทาที่ใชกาวเดินบนพื้นดินแลว กีบเทายังตองแบกรับตัวโค ซึ่ง
มีนํ้าหนักมาก โดยเฉลีย่ แมโคมีน้ําหนักประมาณ 400 กิโลกรัม อีกดวย
ปญหาที่เกิดกับกีบเทาของโค
คือ เมื่อกีบมีลักษณะผิดปกติหรือเกิดความเสียหายขึ้น โคไมสามารถจะเปลี่ยนกีบเทาได ไมเหมือนมนุษย
ซึ่งหากรองเทาที่สวมใสเกิดชํารุดใชการไมดีก็สามารถเปลี่ยนใหมได กีบเทาโคมีลักษณะเหมือนเล็บเทาของ
มนุษย ที่สามารถงอกยาวไดและเปนสวนที่แข็งเกิดจากเนื้อเยื่อสรางกีบของนิ้วเทา ที่สรางออกมาตลอดเวลา
เนื้อเยื่อนิ้วเทาสวนที่สรางกีบของโคนั้นยังสามารถบงบอกสุขภาพของโคได กลาวคือหากแมโคซึ่งมีนาํ้
หนักมาก เกิดภาวะความเครียดหรืออยูในชวงระยะตั้งทองหรือในชวงระยะที่ขาดสารอาหาร เชน ฤดูแลง
เปนตน การสรางเนื้อกีบจะเกิดความผิดปกติ อาจบิดเบี้ยวโคงงอ หรือเปนรอง และอาจเกิดความเจ็บปวดขึน้
ภายในเนือ้ เยือ่ สรางกีบอีกดวย ทําใหแมโคเจ็บเทาและใหผลผลิตนํ้านมลดลงการดูแลและแกไขใหกีบเทามี
รูปรางลักษณะปกติและแข็งแรง จึงเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางสมําเสมอ
่

โครงรางของกีบเทาโค
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1. ผนังกีบ
เปนสวนที่แข็งที่สุด ปกคลุมเทาสวนดานนอก มองเห็นจากภายนอกไดงาย ทําหนาทีร่ บั นําหนั
้ กตัว
ทั้งหมด โดยเฉพาะขอบผนังกับดานนอกลําตัวสวนที่สัมผัสพื้นดิน
2. พื้นกีบ
เปนสวนที่มีความแข็งรองจากผนังกีบ อยูสวนลางสุดของกีบเทาและสัมผัสพื้นดินตลอดเวลา โดย
ปกติโคทีม่ ี สุขภาพสมบูรณดี พื้นกีบจะมีความหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตร
3. สนกีบ
เปนสวนที่อยูดานทายของกีบ มีความแข็งนอย คอนขางนุม สามารถใชนิ้วมือกดลงได เปนสวนที่
ปกคลุม สนเทา มีความยืดหยุนพอสมควร ชวยใหการกาวเดินของเทาคลองตัว
4. ซอกกีบ (หรืองามกีบ)
เปนสวนรอยตอเชือ่ มระหวาง กีบเทาดานนอกและกีบเทาดานในของลําตัว ลักษณะเปนสวนของผิว
หนังที่มี ความนุมและไมมีขนปกคลุม เปนสวนที่อาจมีการหมักหมมของสิ่งสกปรกหรือเชื้อแบคทีเรียไดงาย
5. ไรกีบ
เปนสวนรอยตอ ระหวางผิวหนังของขากับผนังกีบ เปนจุดเริม่ แรกในการสรางผนังกีบออกมา

รูปรางของกีบเทาโค

กีบเทา มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม สวนดานหนาของกีบจะเอียงทํามุม ประมาณ 45 องศา ความ
ยาวของ กีบเทา วัดจากกีบเทาดานหนา สวนความสูงของกีบ วัดจากความหนาของสนกีบ
การมองและการสังเกต ความผิดปกติเกี่ยวกับ กีบยาวและกีบหนา ดูจากรูปภาพประกอบ
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กีบเทามีหนาที่ 2 ประการ คือ
1. ปองกันเนือ้ เยือ่ สรางกีบของนิว้ เทา
2. รองรับนําหนั
้ กตัวโค
กีบเทา ตองรับนําหนั
้ กตัวแมโคตลอดเวลา ทั้งในชวงยืนพักและชวงกาวเดิน นํ้าหนักตัวที่ผานลงไป
ยังกระดูก นิว้ เทาของกีบ จะกดกระแทกเนื้อเยื่อสรางกีบที่หอหุมกระดูกนิ้วเทาอยูตลอดเวลาเชนกัน เนือ้ เยือ่
สรางกีบ ซึ่งมีหนาที่สรางเนื้อกีบใหหนาขึ้นและยาวขึ้น อาจจะไดรบั อันตรายได ถากีบเทามีรูปรางลักษณะ
ผิดปกติไป

ลักษณะปกติของกีบเทาโค และการยืน
เมื่อมองจากภาพตัดขวาง ทางดานขางและดานหลังของกีบเทา จะเห็นไดวา มุมของผนังกีบดาน
หนากับ พื้นกีบ ทํามุมประมาณ45 องศา กีบคูของเทาหลังจะตั้งตรงและขนานกับ ทิศทางของแรงกดที่เกิด
จากนําหนั
้ กตัวโคจะอยูในแนวแกนกลางของกีบ
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ความผิดปกติของกีบเทาโค

เมื่อกีบมีความยาวเพิ่มขึ้น จะทําใหมุมปลายกีบแหลมขึ้น (นอยกวา 45 องศา) ทําใหเห็นไดวา แมโค
จะยืนใน ลักษณะยืนบนสนเทา ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการเจ็บเทา เกิดรอยชํ้า และเปนแผลบนพื้นกีบได นอก
จากนี้ หากกีบเทามีความหนามากเกินไป จะทําใหกีบเทาทั้งคูแบะออกดานขางหรือกีบเอียงทําใหแนวทิศ
ทางของ แรงกดทีเ่ กิดจากนํ้าหนักตัวโตผิดไปจากปกติ ทําใหเกิดปญหาไดเชนกัน
ปญหาความผิดปกติของกีบเทาโค สวนมากจะเกิดกับขาคูหลัง ในแตละขาซึ่งประกอบดวยกีบคู คือ
กีบนอก (กีบดานนอกลําตัว)และกีบใน (กีบดานในลําตัว) โดยปกติแลวถาหากกีบเทามีลักษณะรูปรางปกติดี
สมบูรณ และแข็งแรง แมโคสามารถยืนไดตรง แตถาหากกีบนอกของแตละขามีความหนามากขึ้น ก็จะทําให
การยืนของ ขาคูห ลังถางออกหรือขอเขาบิดเขาหากัน ความผิดปกติเชนนี้ เปนการปรับตัวของแมโคแบบคอย
เปนคอยไป เพื่อลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในกีบเทา
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การยืนของแมโค จะมีการโยกลําตัวไปทางซายและทางขวาสลับไปมาตลอดเวลา ทําใหแรงกด
กระแทกซึ่งเกิด จากนํ้าหนักตัว ถายเทลงสูกีบนอกมากกวากีบในของแตละขาของขาคูหลัง เปนตนเหตุ
สําคัญที่กระตุนใหเกิด การสรางเนื้อกีบของกีบนอกเร็วกวากีบใน ดังนัน้ จะเห็นไดวา ขาคูหลังของแมโคทุก
ตัวจะมีกบี นอกหนากวา กีบใน และกีบนอกจะยาวเร็วกวากีบในดวย จึงทําใหเห็นแมโคยืนขาถางออก หรือ
ขอเขาบิดเขาหากันแตปลาย ขาถางออก
ปญหากีบมีรูปทรงผิดปกติดังกลาวขางตน ถือเปนปญหาทั่วไป จําเปนที่ผูเลี้ยงโคนมตองเขาใจและ
หมั่นสังเกต การยืนการเดินของแมโคทุกตัวในฟารมของตน หากพบวากีบมีความยาวหรือความหนาเพิ่มขึ้น
ผิดสังเกตแลว ก็ควรที่จะดําเนินการตัดแตงกีบโคใหเขาลักษณะที่ปกติ และควรสังเกตและแกไขเปนระยะ ๆ
อยางสมําเสมอ
่
ตอไป

การตัดแตงกีบโคใหเขารูปปกตินน้ั เกษตรกรผูเลี้ยงสามารถกระทําไดทุกคน สิ่งสําคัญก็คือ ความ
ชํานาญที่ ตองผานการฝกสอนและปฏิบตั ดิ ว ยตนเองประการหนึง่ อีกประการหนึง่ คือเครือ่ งมือและอุปกรณ
ที่ใชตัดแตงกีบ นัน้ ตองพรอม โดยเฉพาะมีดแตงกีบตองมีความคมมากและไดรับการฝนคมอยางถูกตอง
ขั้นตอนการปฏิบตั กิ ารตัดแตงกีบโค ประกอบดวย
1. การควบคุมขาโค
2. การใชคีมตัดกีบและมีดแตงกีบ
3. การตรวจสอบ วางแผน และลงมือตัดแตงกีบ

เครือ่ งมือและอุปกรณทจ่ี ําเปน
1. มีดแตงกีบ ลักษณะใบมีดโคง ปลายงอหักมุม คมมีดดานในหนาเดียว มีดามจับ แบงเปน 2 แบบ
คือ แบบสําหรับบุคคลที่ถนัดมือขวา และแบบสําหรับบุคคลที่ถนัดมือซาย ตัวอยางดังรูป

2. คีมตัดกีบ ลักษณะคลายคีมปากนกแกว แตขนาดใหญกวา ตัวอยางดังรูป
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3. อุปกรณอน่ื ๆ ไดแก สิ่ว ฆอน หมอนรองกีบ ถุงหนังหุมกีบ และเครือ่ งมือปองกันโคเตะ เปนตน

การควบคุมขาโค
ในกรณีใชอุปกรณชวยยกและบังคับขาโค

การควบคุมโคและขาโค ควรมีผชู ว ยประคองตัวโค ในขณะที่ผูตัดแตงกีบลงมือทํางาน การยกขา
หลังขึ้นสามารถใชเชือกผูกรัดขาโคบริเวณขอเทาดึงขึน้ รัง้ กับคานทีอ่ ยูเ หนือขึน้ ไป หลังจากนัน้ ผูต ดั แตงกีบ
จะตองเขา ควบคุมขานั้นทันที่ เพื่อไมใหโคเสียศูนย ซึ่งอาจทําใหลม หรือบาดเจ็บได ในกรณียกขาโคดวยมือ
(เฉพาะกรณี โคเชือ่ งมาก เทานัน้ )
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การยกขาหนาขวาดวยมือ ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ยืนชิดตัวโค สอดเขาของผูป ฏิบตั เิ ขาไปบริเวณพับในดานหนาของขาหนาของโค
2. โนมตัวลง พรอมกับสอดแขนขวาชิดลําตัวโค ลงไประหวางขาพับดานหลังของขาหนาโค
3. โนมหัวไหลขวาดันตัวโค ใหนํ้าหนักตัวโคถายเทไปยังขาหนาซาย
4. ใชมือซาย จับขอเทาโคยกขึน้ แลววางขาหนาของโค บนหนาขาของผูปฏิบัติ
การยกขาหลังซายดวยมือ ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1. สอดเขาซายของผูปฏิบัติชิดขอขาหลังซายของโค
2. โนมตัวลง พรอมกับสอดแขนซายลงไปตามขาหลังดานพับในจนถึงขอเทา
3. โนมตัว ดันตัวโคใหนาหนั
้ํ กโค ถายเทลงไปที่ขาอีกขางของโค
4. ยกขอเทาขาหลังขึ้น วางบนขอเขาของผูป ฏิบตั ิ
ขอควรระวัง ในระหวางการจับยกขาหลัง ผูป ฏิบตั ติ อ งระวังอยายืนบริเวณดานหลังของขาหลังของโค
เปนอันขาด

การจับมีดสําหรับการตัดแตงกีบโค

1. เลือกใชมีดแตงกีบโค ใหเหมาะกับมือที่ถนัด แลวจับดามมีดใหแนน
2. การปาดกีบ ใชวิธีปาดขึ้น หรือปาดลง โดยการหมุนเปลีย่ นขอมือ
3. ในระหวางการปาดกีบทุกครั้ง ใหระวังนิว้ มืออาจไดรบั อันตรายได โดยการวางนิว้ มือใหอยูห ลัง
คมมีดเสมอ

ขัน้ ตอนการตัดแตงกีบหลังเทา
เริ่มจากกีบในของขาหลัง
1. กําหนดความยาว และความหนาของกีบ ทีต่ อ งการตัดออก
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2. ใชคีมหรือสิ่ว ตัดปลายกีบสวนที่ยาวเกินออก
3. ใชคีม ขลิบขอบกีบดานนอกของกีบใน เพื่อลดความหนาของพื้นกีบ

4. ใชมีดแตงกีบ ปาดพืน้ กีบออกเปนแผนบาง ๆ ทําหลาย ๆ ครั้งจนพื้นกีบบางพอไดระดับที่กําหนด
5. ใชมีดแตงกีบ แตงเวาขอบดานในของกีบใน ใหเรียบและไมเกิดรองเศษดินหินอุดตันได
6. ใชมีดแตงกีบ ปาดเฉือนบริเวณอืน่ ๆ ของกีบ ทีผ่ รุ อ นหรือเปนรอยแยก เชน สนเทา เปนตน
หมายเหตุ ในกรณีที่กีบในมีขนาดเล็กอยูแลว และไมผิดรูปทรง ไมจาเป
ํ นตองตัดแตง

การตัดแตงกีบนอกของขาหลัง

1. กําหนดความยาว และความหนาของกีบนอก ใหเทียบเทาหรือขนาดใกลเคียงกับกีบใน

เอกสารคําแนะนํา การดูแลตัดแตงกีบโคนม

2. ใชคีมหรือสิ่ว ตัดปลายกีบสวนที่ยาวเกินออก

3. ใชคีม ขลิบขอบกีบดานนอกของกีบนอก เพื่อลดความหนาของพื้นกีบ

4. ใชมีดแตงกีบ ปาดพืน้ กีบออกเปนแผนบาง ๆ ทําหลาย ๆ ครั้งจนพื้นกีบไดระดับเทากีบใน

5. ใชมีดแตงกีบ แตงเวาขอบดานในของกีบนอก ใหเรียบและไมเกิดรองเศษดินหินอุดตันได
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6. ใชมีดแตงกีบ ปาดเฉือนบริเวณอืน่ ๆ ของกีบ ทีผ่ รุ อ นหรือเปนรอยแยก เชน สนเทา เปนตน
หมายเหตุ การปาดพื้นกีบ ควรระวังอยาปาดลึกเกินไป อาจทําใหเกิดแผลเลือดออกได

สาเหตุ :
การแกไข :
การปองกัน :

กีบอยูในสภาพชื้นแฉะบอยครั้ง และสกปรก สึกกรอนโดยเชือ้ แบคทีเรีย
จัดสถานที่ใหโคไดยืนบนพื้นที่แหงและสะอาด
จัดทําอางนํายา
้ ฟอรมาลิน (Formalin) หรือนํ้ายาจุนสี (Copper sulfate)
สําหรับแชกบี เทาโค วันละ 1-2 ครัง้ ในอัตราสวนนํายาฟอร
้
มาลิน (Commercial
Formalin) 3-5 ลิตร ในนํ้า 100 ลิตร

หมายเหตุ นํ้ายาจุนสี อาจเกิดการสะสมในดินและพืชอาหารสัตวจนเกิดเปนพิษตอสัตวได จึงควร
หลีกเลี่ยง การใชโดยเลือกใชโดยเลือกใชนายาฟอร
ํ้
มาลินแทนซึ่งไมทาให
ํ เกิดสิ่งแวดลอมเปนพิษ
การจัดการใหโคเดินผานอางนํ้ ายาฟอรมาลิน ควรกระทําในชวงฤดูฝนซึ่งมีการปลอยโคแทะเล็ม
แปลงหญา ควรใหโคเดินผานนํ้ายาวันละ 2 ครัง้ ติดตอกัน จนครบ 5 วัน แลวเปลี่ยนนํ้ายา ควรกระทําเปน
ระยะ ๆ ในชวง ฤดูฝนหรือในชวงที่มีโคมีปญหากีบสึกกรอนบอยกีบเทาของโคจะมีความแข็งแรงมากขึ้น
ขนาดของอางแชนายาฟอร
ํ้
มาลิน ควรมีขนาด กวางประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 3-5 เมตร และลึก
ประมาณ 15 เซนติเมตรตัวอางควรตัง้ อยูใ นทีโ่ ลงแจง หรือปากทางเขาฟารม โรงเรือน
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