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การนําโคใหมเขาฝูง
เมื่อเกษตรกรซื้อโคนมมาใหม กอนนําเขาฝูงควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ขอประวัติของโคนัน้ จากเจาของเดิม เชน วันเกิด พอ-แม การฉีดวัคซีน ฯลฯ
2. กักบริเวณตางหากจากฝูงโคอยางนอย 2 สัปดาห เพือ่ ดูความผิดปกติตา ง ๆ เชน โรคปากและ
เทาเปอย โรคพยาธิภายนอกโรคทองรวง ฯลฯ
3. กําจัดพยาธิทั้งภายนอก เชน เห็บ ไร ฯลฯ และพยาธิภายใน เชน พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิใบไมในตับ พยาธิตัวตืด ฯลฯ ในระหวางการกักบริเวณนัน้ เพือ่ ปองกันการแพรกระจายโรคไปยัง
ฝูงโคที่เกษตรกรมีอยูแลว
4. หากไมมใี บรับรองการตรวจโรคบรูเซลโลซิส (แทงติดตอ) และวัณโรค ควรปรึกษาสัตวแพทย
เพื่อขอรับการตรวจโรคทั้งสองนี้โดยเร็ว วิธีที่ดีที่สุด คือ ตรวจโรคกอนตกลงซือ้ ขายและขนยายสัตว
5. หากไมมีประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคบรูเซลโลซิสและลูกโคอายุยังไมเกิน 8 เดือน ควรรีบ
แจงใหสัตวแพทยทราบและโคที่อายุเกิน 6 เดือนขึน้ ไปแลว
แตยังไมไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค
เฮโมรายิกเซฟติซีเมียและปากเทาเปอยหรือฉีดครั้งสุดทายเกิน 6 เดือนแลว ควรขอรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคดังกลาวเสียกอนนําเขาฝูง 2 สัปดาห

การบันทึกดานสุขภาพโคนม
การจดบันทึกเปนหัวใจสําคัญของการทํางานทุกอยาง เกษตรกรจะสามารถทราบสถานสภาพและ
หาแนวทางที่เหมาะสมใหแกตนเองไดโดยการประเมินผลจากขอมูลทีจ่ ดเอาไว ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงแตการ
จดบันทึกดานสุขภาพโคนมเทานั้น อันไดแก
1. ประวัติการทําวัคซีนตาง ๆ เพือ่ เตือนความจําเมื่อใกลถึงกําหนดหมดความคุม โรค
2. การตรวจโรคประจําป เปนหลักฐานที่มีคุณคาสําหรับการซื้อขายและโยกยายโค
3. ประวัติการปวยและรักษา ตลอดจนการแพยาตาง ๆ

4. การถายพยาธิทั้งพยาธิทางเดินอาหารและพยาธิใบไมในตับ
5. การกําจัดพยาธิภายนอก
6. การผสม อุปสรรคและปญหา
7. กําหนดวันคลอด เพื่อจะไดเตรียมตัวสัตวและกําหนดแผนงาน เชน ถายพยาธิกอนคลอด 1 เดือน
เตรียมคอกลูกโคและอุปกรณ เปนตน และจดวันคลอดจริงเมือ่ แมโคคลอดแลว
8. อื่น ๆ เชน วันหยานม ความผิดปกติของมดลูกโคที่เจาหนาที่ผสมเทียมแจงใหทราบ และคําแนะ
นําตาง ๆ จากเจาหนาที่สงเสริม เปนตน

การเปนสัด
โคที่ไมเปนสัดจะอยูรวมกันเปนฝูง บริเวณชองคลอดคอนขางแหงและมีสีชมพูเรือ่ ๆ เมือ่ โคเริม่ เปน
สัดจะมีอาการ
1. กระวนกระวายและคลอเคลียตัวอื่น
2. พยายามขึ้นขี่ตัวอื่นซึ่งพยายามหนี ในระยะนี้ยากที่จะทราบไดวาโคตัวใดเปนสัด
3. โคในชวงการเปนสัดที่แทจริงจะยอมใหตัวอื่นขึ้นขี่โดยสงบ เปนเวลาที่เหมาะกับการผสม
4. ปากชองคลอดบวมขึ้น หางกระดกเฉียงขึ้นเล็กนอย
5. มีนํ้าเมือกใสไหลเปนสายยาวออกจากชองคลอดเปรอะบริเวณกนตางกับสัตวทองซึ่งเมือกจะ
เหนียวจัด
6. เยื่อบุชองหลอดมีสีแดงขึ้น เพราะมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น
โคเปนสัดนานประมาณ 24 ชัว่ โมง หลังสิ้นสุดการเปนสัดแลว 6-12 ชัว่ โมงไขจะตก และเชื้ออสุจิที่
ใชในการผสมเทียมอยูในมดลูกไดนาน 24-30 ชัว่ โมง ดังนัน้ เวลาที่ควรใชผสมก็คือระหวางชั่วโมงที่ 12 ถึง
ชั่วโมงที่ 24 ของการเปนสัด
หลังจากการเปนสัดแลว 1-3 วัน อาจมีเลือดออกจากชองคลอด ซึง่ ไมเปนอันตรายตอแมโค นํ้าเมือก
จะลดนอยลง ปากชองคลอดที่บวมคืนสูสภาพปกติ เกษตรกรควรสังเกตการเปนสัดในรอบถัดไปใหดี หลัง
จากผสมเทียม 2 เดือน ควรแจงใหเจาหนาทีผ่ สมเทียมมาตรวจทอง เพือ่ จะไดเตรียมตัวสัตวตอ ไป

ผสมไมตดิ ในโคนม
ผสมไมติดเปนปญหาสําคัญทีส่ ดุ ของโคนม ซึ่งมีสาเหตุมากมาย เชน
1. โคอวนเกินไป ไขมันไปสะสมบริเวณอวัยวะสืบพันธุมาก
2. ผอมเกินไป ขาดโปรตีนทําใหชะงักการเจริญเติบโตและการทํางานของอวัยวะในระบบสืบพันธุ
ผิดปกติ
3. ระดับฮอรโมนในรางกายไมสมบูรณ

4. มดลูกมีการอักเสบ ติดเชือ้
5. ขาดแรธาตุพวกฟอสฟอรัส แมงกานีส หรือขาดไวตามิน เอ, ดี เปนตน
6. สุขภาพโคเลว เชน เปนโรคพยาธิ เปนโรคเรือ้ รังบางชนิด ฯลฯ
7. อวัยวะสืบพันธุผิดปกติ เชน ทอนําไข
้ ตีบตัน รังไขไมสรางไข ฯลฯ
8. เปนสัดเงียบ ทําใหเกษตรกรไมทราบหรือไมแนใจวาโคเปนสัด
9. เกษตรกรสังเกตการเปนสัดผิดพลาด ทําใหกะระยะผสมผิดไป
10. เจาหนาที่ไมมีความชํานาญ หรือเกษตรกรบกพรองในการบังคับสัตวขณะทําการผสมเทียม
ทําใหผสมผิดพลาด

การคลอด
โคนมตั้งทองประมาณ 285 วัน เมื่อใกลคลอดเตานมจะขยายใหญขึ้น แมวัวจะกระวนกระวายแยก
ตัวออกจากฝูง ถุงนํ้าครํ่าจะแตกออกกอนคลอดประมาณ ฝ -2 ชัว่ โมง ทาคลอดที่ปกติของลูกโคคือขาหนา
และหัวจะพุงไปขางหนาคลายกระโจนออก เมือ่ ลูกโคคลอดออกมาแลว รกก็จะถูกขับตามออกมาภายใน 1-4
ชัว่ โมง

แมโคที่สุขภาพไมสมบูรณหรือไดรับความกระทบกระเทือนอาจคลอดลูกเองไมได เพราะแรงเบง
ไมพอหรือไมสามารถจัดทาลูกในทองใหเปนธรรมชาติได ฉะนั้นเกษตรกรจึงควรเอาใจใสดูแลโคใกลคลอด
เปนพิเศษ หากถุงนําครํ
้ ่าแตกเกิน 2 ชั่วโมงแลวลูกโคยังไมคลอดหรือโผลเพียงบางสวนออกมาเทานั้น ควร
รีบหาทางแกไขทั้งนีอ้ าจเนือ่ งจากสาเหตุดงั กลาวแลวหรือลูกโคมีขนาดโตผิดปกติกไ็ ดการขอความชวยเหลือ
จากสัตวแพทยหรือเจาหนาที่ผสมเทียมเปนวิธีที่ดีที่สุด แตถาไมสามารถทําไดและเกษตรกรตองชวยคลอด
เอง ก็ควรคํานึงถึงความสะอาดเปนสําคัญดวยและควรรีบแจงสัตวแพทยใหทราบโดยเร็วเพื่อจะไดลางมดลูก
และสอดยาปองกันมดลูกอักเสบให

รกคาง
ตามปกติรกของแมโคจะหลุดออกหลังจากคลอดภายใน 2-4 ชัว่ โมง หากเกิน 8 ชัว่ โมง และรกยังไม
ออก ถือวารกคาง เกษตรกรควรกักแมโคที่ใกลคลอดใหอยูในที่ที่ดูแลไดงายและปลอดภัยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งปลอดภัยจากสุนัขซึ่งจะกัดกินเศษเนื้อเยื่อหรือของเหลวจากชองคลอดโคทันทีที่มีโอกาส สุนขั อาจกินรก
ที่หลุดออกมาโดยที่เกษตรกรไมทราบ ทําใหเขาใจผิดคิดวารกคางหรือสุนัขอาจกระชากรกที่หอยคาอยูใน
ชองคลอดแมโคทําใหเกิดการอักเสบตามมา หรือสุนัขอาจกัดกินรกที่ยังคางอยูแลวกัดถูกเนื้อเยื่อปากชอง
คลอดของแมโคทําใหเกิดแผลฉีดขาด เหลานีล้ ว นเปนอันตรายทัง้ สิน้

สาเหตุที่ทําใหรกคางมีมากมาย เชน การไดรบั อาหารทีพ่ รองไวตามินหรือแรธาตุบางอยาง การ
คลอดกอนกําหนดหรือมีความผิดปกติของมดลูกโค เปนตน หากเกษตรกรพบปญหานี้เสมอควรปรึกษาสัตว
แพทยหรือผูช านาญด
ํ
านอาหารสัตว เพื่อจะไดหาสาเหตุและแกไขตอไป
การแกไขรกคางที่ถูกตอง คือ แจงใหสัตวแพทยมาดําเนินการ อยาปลดรกเอง เพราะอาจมีปญ
 หามดลูก
อักเสบหรือมดลูกทะลักตามมา

มดลูกอักเสบ
แมโคที่ถูกชวยคลอดหรือรกคาง มีโอกาสเกิดมดลูกอักเสบไดงาย แมจะระมัดระวังเรือ่ งความ
สะอาดและสอดยาใหแลวก็ตาม ลักษณะที่อาจพบในโคมดลูกอักเสบ ไดแก
1. มีหนองขุนและเหม็นไหลออกจากชองคลอด หนองนีอ้ าจเปรอะบริเวณกนหรือโคนหางใหเห็น
ชัดเจนในรายที่เปนรุนแรง จะพบหนองปะปนอยูก บั กองอุจจาระ โดยเฉพาะกอนลางคอกตอนเชา
2. แมโคแสดงทาเบงปสสาวะตลอดเวลา หรือปสสาวะกระปริกระปรอย

3. แมโคอาจมีอาการซึม กินอาหารลดลง ปริมาณนํ้านมไมสูงขึ้นตามที่ควรเปน มีไขเล็กนอยหรือ
อาจไมมีก็ได
4. ในรายที่ไมรนุ แรง สัตวอาจไมแสดงความผิดปกติใหเห็น จนกระทัง่ เมือ่ เปนสัดแลว จึงพบวานํ้า
เมือกจากชองคลอดมีลักษณะขุนและเหม็น
ผลเสียที่เกิดจากมดลูกอักเสบที่สาคั
ํ ญ คือ ผสมไมติดและใหผลผลิตตําจึ
่ งควรรีบแกไข โดยการแจง
ใหสัตวแพทยทําการรักษาและหลังจากแมโคคลอดลูกทุกครั้งจะตองหมั่นสงเกตหาความผิดปกติดังกลาวจน
กระทัง่ แมโคเปนสัดครัง้ แรก

การตัดสายสะดือลูกโค
เมื่อลูกโคไดรับนมนํ้าเหลืองมือ้ แรกแลว เกษตรกรควรจัดการตัดสายสะดือ เพราะสายสะดือที่ยาว
เกินไปอาจถูกเหยียบเมื่อลูกโคลุกเดิน ทําใหเกิดการอักเสบตามมา

การตัดสายสะดือมีหลักดังนี้
1. อยาตัดสั้นหรือยาวเกินไป สายสะดื้อที่สั้นมากจะโนมนําใหเกิดสะดืออักเสบไดงายและสาย
สะดือที่ยาวเกินไปจะถูกเหยียบเวลาลูกโคลุกเดิน
2. รักษาความสะอาดทุกขั้นตอน
การตัดสายสะดือทําไดดงั นี้
1. จับลูกโคนอนตะแคง
2. จัดสายสะดือใหเหลือความยาวประมาณ 1 ฝามือดวยกรรไกรที่คมและสะอาด
3. ใชผาสะอาดรูดเช็ดสายสะดือ
4. เททิงเจอรลงในสายสะดือ แลวรูดเช็ดทิงเจอรออก
5. เททิงเจอรลงในสายสะดือซํ้าอีกครัง้
6. จะใชดายผูกมัดสายสะดือหรือไมก็ได

สะดืออักเสบ
สะดืออักเสบในลูกโคมักเกิดจากความบกพรองในการตัดสายสะดือและความสกปรกของพื้นคอก
อาการที่สังเกตพบ ไดแก ขนบริเวณสะดือชื้นแฉะเปนหนองจนกระทั่งถึงสงกลิ่นเหม็น ลูกโคยืนหลังโกง
และซึมการแกไข
1. จับลูกโคนอนตะแคง ตัดและโกนขนบริเวณรอบสะดือใหกวาง
2. ทําความสะอาดแผลดวยนําสะอาดหรื
้
อนํายาฆ
้ าเชือ้ ออน ๆ เช็ดลางเอาหนองออกใหหมด ถาแผล
เปนโพรง ใหใชสาลี
ํ พันปลายไมสอดเขาไปทําความสะอาด
3. ถาเกิดเปนถุงฝ ใหกรีดผาปากถุงฝออกใหกวางพอทําแผนไดสะดวก แลวขูดทําลายถุงฝใหหมด
สังเกตจากการมีเลือดออกซิบ ๆ
4. เช็ดแผลดวยทิงเจอรไอโอดีน
5. ถาเปนฝหรือมีโพรง ใหยัดหมุดและรักษาเชนเดียวกับการรักษาฝ

6. พนยากันแมลงตอม (ดูขอ ควรระวังในเรือ่ ง การใหยาภายนอก)
สะดืออักเสบอาจสงผลใหลูกโคตายดวยบาดทะยัก โรคปอดบวม หรือขอขาอักเสบตามมาได จึง
ควรเอาใจใสสะดือลูกโคเล็กจนกวาจะแนใจวาไมมีปญหา สวนการรักษาสะดืออักเสบนั้น
ควรฉีดยา
ปฏิชีวนะหรือซัลฟาควบคูไปกับการรักษาแผลดวย โดยขอคําแนะนําจากสัตวแพทย เพราะการใชยาผิด อาจ
ทําใหลูกโคแคระแกรนได

นมนําเหลื
้
อง
นมนําเหลื
้ อง (colostrum) เปนนํานมในช
้
วง 3-4 วันแรกคลอดของแมโค มีความขนและสีเหลืองกวา
ปกติ มีฤทธิ์เปนยาระบายออน ๆ ชวยในการขับถายขี้เทาของลูกโค มีคุณคาทางอาหารสูงและเปนตัวนํา
ภูมิตานทานจากแมไปใหลูกโคดวย

เกษตรกรควรรีดนมนํ้าเหลืองใหลูกโคกินโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพราะลําไสลูกโคแรกเกิด
สามารถดูดซึมสารอาหารที่มีคุณคาไดไดใน 6 ชัว่ โมงแรกคลอดเทานัน้ ความสามารถในการดูดซึมนี้จะหมด
ไปในเวลาเพียง 24 ชัว่ โมง ใน 3-5 ชัว่ โมงแรกคลอด ลูกโคจะตองไดรบั นมนําเหลื
้ องอยางนอย 5% ของนํา้
หนักตัว ในนมนําเหลื
้ องของแมโคนีอ้ าจมีตวั ออนของพยาธิตวั กลมปะปนออกมาดวย ซึง่ จะไปเจริญเปน
ตัวแกในทางเดินอาหารของลูกโคทําใหทางเดินอาหารอักเสบ อุจจาระเหลวและเหม็น อาการดังกลาวนี้ อาจ
ปรากฏเมื่อลูกโคอายุได 3 วันเทานัน้ และเมือ่ นําอุจจาระลูกโคไปตรวจทางหองปฏิบัติการก็จะพบไขพยาธิได
นมนํ้าเหลืองประกอบดวย โปรตีนกวา 20% ไขมัน ไวตามินตาง ๆ แรธาตุ ภูมติ า นทานโรคติดเชือ้
ตาง ๆ โดยเฉพาะโรคในทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ซึ่งเปนสาเหตุของการตายและแคระแกรนที่
สําคัญของลูกโค

โคไมปลอยนํ้านม
การเลี้ยงโคนมจะประสพผลสําเร็จก็ตอ เมือ่ เกษตรกรสามารถทํารายไดจากนํานมคุ
้
มกับการลงทุน
หากแมโคไมใหนานมหรื
ํ้
อใหนอยมากก็เปนการขาดทุนแลว
สาเหตุที่แมโคไมปลอยนํานมหรื
้
อใหน้านมน
ํ
อยมากตั้งแตคลอด อาจเนือ่ งมาจาก
1. แมโคสาวใหลูกครั้งแรกตองการเวลาในการปรับตัวใหเขากับสภาพใหม
2. แมโคมีสายเลือดโคนมตํา่
3. แมโคไมไดรับอาหารที่เหมาะสมและพอเพียงในระยะตั้งทอง เชน ขาดอาหารโปรตีนทําใหบวม
นํ้าทีเ่ ตานม แมโคเจ็บปวดเมือ่ ถูกรีดนม
4. แมโคมีสุขภาพทรุดโทรมในระยะตั้งทอง เชน เปนโรคพยาธิอยางรุนแรง เปนตน
5. แมโคขาดฮอรโมน เชน อ็อกซี่โตซินซึ่งมีผลตอการหลั่งนํ้านม เปนตน
การแกไข
1. ถามีสาเหตุจากความบกพรองของการ
เลี้ยงดูหรือสุขภาพทรุดโทรมไมรนุ แรงนัก และ
แกไขไดทันโอกาสที่สัตวจะดีขึ้นก็มีมากแมจะใช
เวลาบาง
2. โคที่ตื่นกลัว ควรแยกไวในมุมสงบ
เช็ดเตานมทิง้ ไวเปนการกระตุน เตือนกอนรีดจริง
5-10 นาที และเช็ดซํ้าอีกครัง้ กอนรีดจริง
3. การใชฮอรโมนในรายทีไ่ มไดขาดจริง
จะแกไขไดเฉพาะคราวเทานั้น

ลูกโคทองรวง
ทองรวงในลูกโค อาจมีสาเหตุมาจาก
1. ลูกโคไดรับเชื้อจุลินทรียเขาไปในทางเดินอาหาร โดยทางนํา้ นํ้านม หญาหรืออาหาร
2. ลูกโคไดรับนํ้านมมากเกินไป
3. ลูกโคมีพยาธิในทางเดินอาหาร อุจจาระจะมีกลิ่นเหม็นและอาจมีมูกเลือดปน

4. ลูกโคที่ขาดไวตามิน เอ ทางเดินอาหารจะอักเสบไดงา ย ทําใหทองเสียบอย ๆ
5. ลูกโคไมไดรับนมนําเหลื
้ อง ทําใหออ นแอ งายตอการติดเชือ้
6. เปลี่ยนอาหารฉับพลัน ทําใหลูกโคปรับตัวไมทัน
7. ลูกโคออนแอและไดรบั เชือ้ โรคตัง้ แตอยูใ นครรภ นัน่ คือสุขภาพแมโคมีผลตอลูกโคดวย
ลูกโคที่ทองรวงจะมีอจุ จาระเปรอะบริเวณกันและโคนหาง หายใจเร็วขัน้ อุณหภูมอิ าจปกติหรือสูง
ขึ้นเล็กนอย ผอมโทรม หากเกษตรไมใหความในใจรักษา ลูกโคอาจจะตายเพราะรางกายขาดนํ้า สูญเสียเกลือ
แรและมีโรคแทรกซอน
การรักษาดวยการใชยาปฏิชีวนะหรือซัลฟา และยาสมานลําไสจะตองควบคูไปกับการคนหาสาเหตุ
และแกไข ในรายทีอ่ อ นแอมากจําเปนตองใหสารบํารุงและเสริมเกลือแรรว มดวย และที่สาคั
ํ ญจะตองรีบแยก
ลูกโคออกเพือ่ ปองกันการแพรกระจายของโรค

การทํางานของกระเพาะ
ลูกโคแรกเกิด กินนมเปนอาหาร กระเพาะที่ 4 จะทํางานเพียงกระเพาะเดียว ตอเมือ่ เริม่ กินหญาไดดี
ระยะหนึ่งแลว กระเพาะจึงจะเจริญและทํางานทั้งหมด กระเพาะแรกมีขนาดใหญที่สุด อยูท างซายมือของลํา
ตัวเราสามารถตรวจการทํางานของกระเพาะแรกของแมโคได โดยใชกาป
ํ นดันอัดเขาไปบริเวณสวาปซาย
จะมีแรงดันของกระเพาะผลักสูออกมาประมาณ 3 ครัง้ ตอ 2 นาที หากไมมีแรงดันออกมาแสดงวากระเพาะ
ไมทํางานอาหารไมยอยและมีการหมักหมมของอาหาร
การเคาะเพื่อฟงเสียง ก็อาจชวยบอกถึงความผิดปกติของกระเพาะแรกของโคได เชน ภายในมีแกส
หรืออัดแนนดวยอาหารหยาบฯลฯ ความผิดปกติของระบบยอยอาหารตาง ๆ อาจทําใหเกิดอาการอืน่ ๆ ตาม
มา เชน ทองผูก เบือ่ อาหาร ปากแหง นําลายออกมากฯลฯ
้
สาเหตุที่ทาให
ํ กระเพาะอาหารทํางานผิดปกติ อาจเนือ่ งมาจาก
1. โคกินอาหารที่ยอยยาก โปรตีนตํา่ อาหารหยาบไมพอเพียงหรือกินอาหารขนมากเกินไป

2. โคกินหญาออนมากเกินไป
3. หญาที่ใชเลี้ยงโคมียูเรียสูง
4. มีพยาธิรบกวนการทํางานของกระเพาะ
5. กินยาบางอยางมากเกินไป เชน ยาปฏิชีวนะผสมอาหาร ฯลฯ

การแจงสัตวปว ย
เมื่อโคแสดงอาการผิดปกติ เชน ซึมลงไมกินอาหาร นํ้านมลด ฯลฯ เกษตรกรตองรีบหาสาเหตุและ
ความบกพรองของตนเองกอนเชน มีการเปลีย่ นสูตรอาหารหรือไม ฝนสาดคอกตลอดคืนจนสัตวไมไดฟก
ผอนหรือไม หรือเปลีย่ นคนรีดนมใหมหรือไม เปนตน
แตถาหาสาเหตุไมพบ เกษตรกรควรรีบแยกสัตวปว ย แลวไปปรึกษาสัตวแพทย ทั้งนี้ หากไมไดเอง
จะเปนการดีที่สุด เพราะจะสามารถเลารายละเอียดไดถูกตอง เปนประโยชนตอ การรักษา การบอกฝากผูอื่น
เปนวิธีที่ไมเหมาะสม เพราะอาจลืมหรือบอกเลาผิด การแจงสัตวปวยทางจดหมายไปกับรถรับนํ้านมก็เปน
อีกวิธหี นึง่ ทีใ่ ชไดและควรแจงในรายละเอียดตอไปนี้
1. ชื่อเจาของ ที่อยู
2. จํานวนโคทีแ่ สดงความผิดปกติ
3. วัน เวลาที่สังเกตเห็นความผิดปกติ
4. ประวัติทั่ว ๆ ไป เชน วันคลอด อายุสัตว เคยปวยเปนโรคโคมากอน ฯลฯ
5. ความผิดปกติทเ่ี ดนชัด เชน มีหนองออกจากชองคลอด นํ้านมมีตะกอน อุจจาระเหลวเปนนํ้า
เปนตน
6. สิ่งที่เจาของไดดําเนินการไปแลว เชน เจาะแทงกระเพาะ สอดยาเขาเตานมไปแลว 2 วัน เปนตน

การหายใจ
การหายใจของโคแตกตางกันตามสภาวะและอายุ เชน โคทองจะหายใจถี่กวาโคผู เมือ่ โคหลับจะ
หายใจชาลง เปนตน เราสามารถสังเกตุการหายใจไดโดยดูจากการเคลือ่ นตัวเขาและออกของซีโ่ ครง สัตวที่
ตื่นตระหนกจะหายใจเร็วขึน้ ดังนัน้ จึงตองสังเกตอยางเงียบ ๆ
การหายใจผิดปกตินั้น อาจไมไดมีสาเหตุมาจากอวัยวะในระบบหายใจก็ได สาเหตุที่ทาให
ํ มีการหายใจ
ผิดปกติ ไดแก
1. อวนมากหรือหลังจากออกกําลังกาย โคจะหายใจถี่ขึ้น
2. มีความผิดปกติในระบบหายใจ เชน โรคปอดบวมทําใหเนื้อปอดบางสวนถูกทําลาย สัตวจําเปน
ตองหายใจเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดอากาศในปริมาณที่ตองการ
3. เปนโรคที่ทาให
ํ มีไขสูง สัตวจะระบายความรอนออกมากับลมหายใจ

4. กระเพาะขยายใหญผิดปกติ เบียดกระบังลมลํ้าเขาไปในชองอก เชน ในกรณีของโคทองอืด
เปนตน
5. มีการสูญเสียเลือดไปมาก เชน โรคพยาธิ ทําใหโลหิตจาง เม็ดเลือดแดงทีท่ ําหนาทีน่ าออกซิ
ํ
เจน
ลดนอยลง
ความผิดปกติของการหายใจที่มักพบในโคนม ไดแก การหายใจหอบถี่ การหายใจดัง การจาม และ
การไอ การวินิจฉัยโรคสัตวปวยเหลานี้ ควรทํารวมกับการตรวจวัดอุณหภูมแิ ละสังเกตนํามู
้ กนําลายด
้
วย

ตาอักเสบ
ตาอักเสบในโคมีสาเหตุมาจาก
1. แมลง เปนปญหาสําคัญในฤดูฝน
2. การขาดไวตามินเอ ทําใหเยื่อบุตาง ๆ ออนแอ ปญหานี้มักเกิดในฤดูแลง ซึ่งขาดแคลนหญาสด
3. การติดเชือ้ จุลนิ ทรีย ซึ่งโคไดรับโดยตรงจากสิ่งแวดลอม เชน ฝุน ละออง การสะบัดหางของโค
ตัวอืน่ ในฝูงถูกตา ฯลฯ
การรักษาตาอักเสบที่ไดผลดีนั้น ตองทําในระยะเริ่มแสดงอาการนําตาไหล
้
เกษตรกรจึงควรหมัน่
สังเกตุตาของโคอยูเ สมอ หากพบวามีนําตาไหลเป
้
นทางจากหัวตา ควรรีบรักษาและกําจัดสาเหตุ

ยารักษาตาอักเสบที่ไดผลดี ไดแก ขี้ผึ้งปายตาปฏิชีวนะตาง ๆ เชน คลอแรมเฟนิคอล เพนนิซิลลิน
เทอรรามัยซิน เปนตน ใชปายตาวันละ 2 ครัง้ เชา-เย็น การอักเสบจะดีขึ้นและหายในเวลา 2-3 วัน แตถาไมดี
ขึ้นหรือพบตาอักเสบเมือ่ เกิดฝาขาวบริเวณตาดําแลวควรปรึกษาสัตวแพทยเพราะอาจจะตองใชวิธีรักษาที่ซับ
ซอนมากขึ้น ทั้งนี้การการกําจัดและแกไขสาเหตุเปนปจจุบันสําคัญยิ่ง โรคตาอักเสบบางชนิดสามารถแพร
กระจายไปในฝูงโคไดรวดเร็วและรุนแรงจนทําใหตาบอดได

ปญหากีบโคนม
กีบเปนเนื้อเยื่อแข็งที่หุมสวนปลายเทาโคไวปองกันอันตรายจากภายนอกเสมือนคนสวมรองเทา กีบ
ของขาหลังมีปญหามากกวาของขาหนา กีบในของขาหลังรับนําหนั
้ กคอนขางคงที่ สวนกีบนอกรับนําหนั
้ ก

แปรผันมากและถูกกระตุนตลอดเวลาที่สัตวเคลื่อนไหวเทาจึงเจริญงอกยาวและสูงกวากีบในเมื่อสัตวมีอายุ
มากขึ้น และกีบที่สูงกวานี้จะตองรับนํ้าหนักมากกวา โคจึงปรับทายืนเพือ่ กระจายนําหนั
้ กโดยการบิดขอขา
หลังเขาหากันและถางปลายเทาออก

สวนขาหนา ปญหามักเกิดกับกีบใน ซึ่งในรายที่ผิดปกติ กีบสูง-หนาไมเทากัน สัตวจะเดินลําบาก
และยืนไมทน กีบที่สูงรับนําหนั
้ กมากนาน ๆ จะเกิดรอยชํ้าอันเนือ่ งมาจากการกดของกระดูกเทา หากปลอย
ทิ้งไวการอักเสบลุกลามจะเกิดเปนแผลหลุมได เกษตรกรควรแกไขความผิดปกติเสียแตเนิน่ ๆ โดยใหผู
ชํานาญมาทําการตัดแตงกีบที่ผิดรูปแบบเสียกอนที่โคจะแสดงอาการ
ในฤดูฝน ถาเกษตรกรสังเกตเห็นกีบโคในฝูง เริ่มมีลักษณะยุยเปอยและเนื้อเยื่อกีบอักเสบ ควรปอง
กันโรคกีบเนา โดย
1. ลางเทาโคใหสะดวกดวยนํา้
2. ละลายจุนสี 1-2 ชอนสังกะสี ในนํ้า 10 ลิตร หรือฟอรมาลิน 3-5 ลิตรในนํ้า 100 ลิตร
3. ราดเทาโคดวยสารละลายนี้ 2 ครัง้ หางกัน 1 วัน และถาจําเปนใหทาซํ
ํ ้าเชนนีไ้ ดทกุ 2-3 สัปดาห
จะทําใหกีบแข็งขึ้น และฆาเชื้อ
4. ถาเกษตรกรมีโคจํานวนมาก ควรกออางจุม เทาโคถาวร 2 อางสําหรับใสนําล
้ างเทาและสารละลาย
ลึกอยางนอย 20 เซนติเมตรยาวอยางนอย 1 เมตร จะสะดวกและประหยัดกวา
5. จุนสีมีฤทธิฆ์ า เชือ้ และทําใหกีบแข็งขึ้น ถาใชมากเกินไป จะระคายเคืองเนือ้ เยือ่ ออนบริเวณกีบ
และทําใหกีบแตก และทําใหเกิดสารตกคางในสิ่งแวดลอมได

การทดสอบโรคเตานมอักเสบโดยใชวิธี ซี.เอ็ม.ที
ความรุนแรงโรคเตานมอักเสบมีหลายระดับและหลายแบบ เตานมอักเสบทีไ่ มแสดงอาการใหเจา
ของทราบ แตทําใหผลผลิตนํานมลดลงและคุ
้
ณภาพตําทํ
่ าความเสียหายตออุตสาหกรรมโคนมเปนอยางยิง่ จึง
ไดมีผคู ดิ หาวิธกี ารตรวจสอบความปกติของนํานมที
้
่งายและสะดวกขึ้น เรียกวาวิธี ซี.เอ็ม.ที. (California

Mastitis Test) ซึ่งเปนสารละลายสีมวง ใชผสมกับนํ้านมอัตราสวน 1 ตอ 1 (ประมาณอยางละ 2 มิลลิลิตร)
ในภาชนะทรงกลมสีขาวมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิว้ แลวเหวี่ยงใหเขากันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
เปนวงกลม

ผลและการอานผล
1. นํ้านมปกติ สารทดสอบผสมกับนํานมเป
้
นเนื้อเดียวกันและมีสีมวงเทา
2. ถามีลักษณะของวุนเกิดขึ้น แสดงวาเตานมอักเสบมีเชื้อโรคและเซลเตานมปะปนออกมากับนํา้
นมเกินกวา 500,000 เซลล ซึ่งแสดงวาเตานมนั้นอักเสบ ความชัดเจนและคงสภาพของวุนเปนตัวชี้ความรุน
แรงของการอักเสบ
3. ถาเกิดสีมวงแดงขึ้นแสดงวา ระดับความเปนกรดดางของนํานมผิ
้
ดปกติไป ซึง่ อาจเนือ่ งมาจาก
ปฏิกริ ยิ าของเชือ้ โรคก็ได
ทั้งนี้วิธี ซี.เอ็ม.ที. เปนวิธีที่ใชทดสอบนํ้านมในระยะแรกคลอดหรือใกลจะหยุดรีดไมได เพราะนํา้
นมในระยะนี้จะทําใหการอานผลคลาดเคลื่อน

