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การตรวจสุขภาพโคนมประจําป
Ä¥·£º³©²Ë¯¥³´¥¥©©³Ä¥Ã§²Ä¥¥»Â§Ä§¶¬ ÃË¶Ê¯ º·Â ¥´²
³Ë¬¯Ä¥·Ë¶Ê¯¸ÆË´Ëµ£Â«¥¥·ÊÆË¥³´¥³¥©Ä¥²Ë¯³ÄÆ©ËÂ¥·¤£
¯³³¬³©ÎÃ§²Â¹¯Æ©ËÅË ¥Ë¯£Ë´§´¥¥©·Ë³©Ê´ÄÂÉÄ¥¥»Â§Ä§¶¬¥¹¯©³Ä¥Ã§Ë©
²Ë¯³¶Ë³·Â ¥´²ÂÉ¯³¥´Ê¯´¥¶Ä¥Æ¤³Ä³©¯¹ÊÈÅ»Ã§²»ËÂÉÂË´¯Â¯
ÂÉ¯¤Ê´¤¶Ê

´¥¥©©³
´¥¥©©³Ä¥Ä²»
·»Â¯¥Î¶©§¶ Ëµ¤´·ÅÊ Ë¥© ·ÊÅËÄ´Ã§²
Ä¥
ÂË´Ë´·Ê²£´¯Ê´§¢´¤Å³Ê©Ä£³Ê¹¯Â«¥¥²Ë¯³ÄÆ©ËÅË¥©Ä¥¥³Ë
Ê´³©³
´¥¥©Ä¥¥»
´¥¥©Ä¥¥»Â§Ä§¶¬ ÃË¶Ê¯ ÂË´Ë´·Ê ²Â´²Â§¹¯¥¶Â©¯µ©
£¶§§¶§¶¥Â ¹Ê¯Ã¤Â¯´·¥³Ê£Æ¥©ÅË¯¶³¶´¥

Â«¥¥©¥ÂÉ©´£¬µ³Ã§²§·¯´¥¥©Ä¥¥²µ·Â ¥´²

µÅË»Ä£§¯´Â¹Ë¯Ä¥³Ë¬¯Ã£Ë²Ë¯³¬³©Î ©Ê ¤¯¯ÃÊÂÉ É´¥µ³
Ä¥Â¬·¤ÃÊË£¹¯§Â¬·¤´¤¤Ê¯£Ë¯¤©Ê´§Ê¯¤ÅËÄ¥Ã ¥Ê¥²´¤Æ¤³ Ä§´¤³©
ÂÉÄ¯´¬·ÂÊ Ë´Ë´·ÊÃ§²¬³©Ã ¤Î²ÆËÂÉÄ³Ë £¯¤Ê´Å§Ë¶¸Ê¯´£·
µÃ²µ´¥²´¥ÅËÃÊÂ«¥¥Â ´²¥´¤

โรคที่สาคั
ํ ญของโค
Ä¥¹¯´¥Â§·Ê¤Ã§¯¥Ê´´¤¬³©ÎÆ´¶ÂÉ§ÅËÂ¶¯³¥´¤Ê¯³©¬³©Î
´¥Â§·Ê¤Ã§·Ë £´¤¸´¥Â§·¤Ê Ã§´¯©³¤©²Ã§²Ë´·Ê¯¯©³ ¤©²Ë©¤ÂÊ ¤´¶
ÅÆ£ËÅ³µÅËÂ¹Ë¯³Ã§²Ê¯Ëµ·¯³Â¬ÂÉË

โรคทีส่ ําคัญในโคนม
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¬´ÂºÄË£µ·Ê µÅËÂ¶Ä¥ÅÄ£ÆËÃÊ
¬¢´ ´¥Â§·Ë¤»ÂÊ¯´´¥Æ£ÊÂ£´²¬£¯¤»Ê¯¤Ê´Ã¯¯³¯¬¥±§±
¬¶ÊÃ©§Ë¯£ÂÊ¯´´ª¥Ë¯³ ¹Ë·Ê§ºÊ£Ã²ÂÉÃ§Ê Â ´² ³ºÎÂ¹Ë¯Ä¥
¯´¤ºÂ ªÃ§² ³ºÎ¯¬³©ÎÄ¥´Ä¥ÂÉ¥¥£ ³ºÎÃ§²´Ä¥Â¶³§»ÄÆËÊ´¤
©Ê´Ã£ÊÄ¯´·¯Ë ´ÂÉ§³«²Â ´²³©¯ÄÂ¯

©´£¬´£´¥Å´¥ÅË§§¶ÂÊÄ·ÊÅËËµ£¬»¤Ê¯£¬»Â¬·¤Ã¥Ê ´º¯´´¥Æ³
Ëµ££´µÅË¯Ê¯Ã¯ÂÉË
¬´Âº·ÊÃË¥¶¯Ä¥ÆËÃÊ
´¥ÆË¥³¬´¥¯´´¥´¯¤Ê´£´¥¹¯Ë¯¤Â¶ÆÂÊ§»ÄÆË¥³¡¯¬¡¯¥³¬Ã§²
Ã§Â·¤£Æ£Ê ¯Â ·¤µÅËÂ¶Ä¥¥²»¯Ê¯ÂÉÉË
Â¶´´¥¶Â¹Ë¯ÂÊÃ·Â¥·¤Æ©¥³¬Ä¥Ä³©Â¹ Ë¯¥´¥¹¯ ¤´¶
¯¶¶ §´´¤¢´ ÂÊÃ¬Ã©´£¥Ë¯¥²Ã¬Æ¡¡Ë´±§±
โรคทีส่ ําคัญมีดงั นี้

โรคปอดบวมในลูกโค
¯©£Å§»ÄÂ¶´´¥¶Â¹¯Ë º§¶¥·¤ÅÎ ´Â¶´¤Å¬³©Î²Ã¬¯´´¥¸£
Ëµ£»Æ§£·ÆË´¤Å§µ´Ã§²¯´£·©´£¶¶¯¥²³Ê´¤¥Ê© £Ë©¤Ä¤£³Â¶Å
¥²¤²·Ê¯´´ªÂ§·Ê¤Ã§Ã§²Å¦»¸Ê£·©´£¹Ë¬»§»Ä·ÊÂÉÄ¥ ¤´¶²£·¬º¢´ ¯Ê¯Ã¯
Ã§²Ê´¤Ê¯´¥Ê©¤Ë©¤Ä¥·Ë
´¥¥³«´·ÊÆË§·Ë¯µ³ËÃÊ¥²¤²Â¥¶Ê£Ê©¤Ä¤ÅË¶·©²ÂÊÂ¥Ë´Æ§¶
§¯Ã¥£¡¶¶¯§±§±¥¹¯ÅË¤´³§¡´Ä¥¯©£Å§»Ä£³Â¶´Â¹Ë¯ Æ©¥³¬¥Ê©£³Ã·Â¥·¤
Ä¤£·Â¹Ë¯¸ÊÂÉËÂºÃ§Ë©¯·Â¹Ë¯¸ÊÂË´Ã¥Ë¯¸©¥³´¥¬¶ÊÃ©§Ë¯£¥Ê©£Æ³´¥
¥³«´Ë©¤Ã§²Å¥´¤·Ê£· ¤´¶©¥¥¸«´¬³©Ã ¤ÎÂ ¹Ê¯´¥¥³«´·Ê»Ë¯Â ¥´²§»Ä

โรคทีส่ ําคัญในโคนม
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Ê¯Ë´¯Ê¯Ã¯
Ä¥·Ë¬´£´¥¶Ê¯³¢´¤Å»§»ÄÆË²³ËÂ£¹Ê¯£· ¬³©ÎÊ©¤Â«¥¥Ë¯¥·Ã¤
¯¯´»¬Ê©´¥©º£Ë¯³Ä¥·ËµÆËÄ¤
Â§·Ë¤§»ÄÅ¯·Ê¬²¯´Ã§²§¯Ä¥ÊÆ£ÊÃ¯¯³§£Æ£ÊÄ ¥³Ã§²Æ£Ê¬´
¥¶Â©¥¯¯§»ÄË¯¥´ª´Ã§Ê£³££©´£¬¥Ä¤Â ´²¯¤Ê´¤¶Ê
¬¶Ê³Ê´¤¯§»ÄÂ¯

ÅË§»ÄÆË¥³£ËµÂ§¹¯Ã§²¯´´¥·ÊÂ£´²¬£
Â£¹¯Ê µ§»Ä£´´Ã§Ê¯¹Ê ©¥³Æ©Ë» ©´£¶¶¬³´Î¯Ê µÂË´»

ปสสาวะแดง
£·Â«¥¥Æ£Ê¯Ë ¤·Ê ©Ê´§»Ä£·³¬¬´©²¬·ÃÄ¤Æ£Ê£·©´£¶¶ ¯¹ÊÅ§³«²
³§Ê´©·ËÂ¶´§»ÄÆË¥³Ëµ£´¥²Ê¯Â¬ËÂ§¹¯ÅÆ¸Ê¬´£´¥ÃËÆÆËÄ¤§
¥¶£´Ëµ·ÊÅË§»Ä§ÂÊ´³Ë
ÃÊÅÄ·ÊÄÃ§Ë©³¬¬´©²ÃÂ§¹¯ÂÉ¢´©²·ÊÂ¶Ä¥³¬ ¬´©²Ã¸Ê Â¶´Â¹Ë¯
Ä¥Ä³©¶¸Ê ÂË´Æµ§´¤Â£ÉÂ§¹¯Ã¬³©Î²Ã¬¯´´¥Ê©¤³ §³ÆË¬»¤º¶
Ã§²Æ£ÊÅËËµ£´¤Å¯Â¤¹Ê¯Â£¹¯·´£Ã¥²¸´¤ÆËË´¥³«´Æ£Ê³ 

Ä¥·Ë¬´£´¥¶Ê¯Æ¤³Ä³©¯¹ÊÈÆËÄ¤£·ÂÉÂÉ ´²´¥£³ Ê ³ÂÉ¸ÂÉ
©¶·¸Ê·ÊÊ©¤Ë¯³Ä¥·ËÆË¬Ê©´¥¥³«´³Ë²Ë¯¥²µ¯¤Ê´¥·Ê©Ä¤ÅË¤´ÂÂ¥¶§Ã§²
Ë´ÄÄ§¶´£´ÉµÂÉ²Ë¯ÆË¥³Â§¹¯Â ¶Ê£Ä¤Ê´¤´Ä·Ê £·¬º¢´ ·³Ë·Ë¸Ë¯¤»Ê³

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

4

º§¤ ¶¶¯¬³©Ã ¤Î·ÊÅË´¥¥³«´Â«¥¥¯¤Ê´ÆË³©§Ë´¬³ ©Ã ¤ÎÊ´¤Â§¹¯ÅËÂÉ
µ©£´Â ¥´²´¥Ê´¤Â§¹¯Å¬³©Î£·§³¯¤»Ê©Ê´²Ë¯Ê´¤Â§¹¯ÅË ¯Â ·¤¢´¤Å¥³ËÂ·¤©
ÂÊ´³Ë Ë´ÄÆË¥³ËµÅÂ©§´Å§ËÈ³²Â¶¶¥¶¤´Ê¯Ë´¸ËÆË

โรคแทงติดตอ(บรูเซลโลซีส)
Ä¥¥»Â§Ä§·¬ÂÉÄ¥¶Ê¯·Êµ©´£Â¬·¤´¤Ê¯¯º¬´¥¥£Ä£¯¤Ê´¤¶ÊÄ¥¸Ê
µÅËÃ£ÊÄÃËÂ£¹Ê¯³ËË¯ÆËÂ¹¯¥¹¯§»Ä¯Ê¯Ã¯´¤³ËÃÊÃ¥§¯¯·³Ë¤³¬´£´¥
¶Ê¯¸ÆË´Ëµ£Ä¤´¥¹Ê££·Ê£·Â¹Ë¯Ä¥·ËÃ§²´´Ã§³Ë²Ã¬¯´´¥£·ÆË
¸ËÈ§È

Â¹Ë¯·ÊÂË´¬»Ê¥Ê´´¤Ä²ÂË´¬»Ê¥²Ã¬Â§¹¯Æ¤³¯©³¤©²Ê´ÈÄ¤Â ´²·ÂÊ Ë´£¯©³¤©²
¬¹ ³ºÎÊ¯£ËµÂ§¹¯Ã§²£Ë´£¤´ÃÊ´¥¥³«´ËµÂ£¹¯´Ê¯§¯¯ÄÊ©¤¬´£´¥Ã ¥Ê
¥²´¤Ä¥ÆË·©´£¶¶·Ê¯´¬³Â ÆËÃÊ¯³¥´´¥ÃË¬» ¸Ë Ë¯´©£¬Ê©ÅÄ»Ë
¯³²²©£¥¹¯ÂÉ£³
´¥Ë¯³Ä¥·Ë¹¯¥©Ä¥ÄÅ£ÊÊ¯µÂË´»Ã§²Â´²Â§¹¯¥©´Ë¯¶³ ¶
´¥º·³Ä·ÊÅË§©Ê¯Ä¥·Ë¯¯´»³·¯·©¶·¹¯·©³·Ë¯³ÅËÃÊ§»Ä
Â ªÂ£·¤Â£¹Ê¯¯´¤ºÂ¹¯¸Ê²ºË£³ÆË¥²£´·Ë´£ÅË©³··Ë³§»Ä»ÂË ¥´²ÂÉ
£³Ã§²Ë´£ÅË³Ä¯´¤ºÂ¶Â¹¯Â ¥´²²µÅË§´¥¥©Ä¥¥²µ·¬³¬»·Ê£·
³´Ä¥·Ë©¥µ´¥¥©Ä¥·§²¥³ËÃ§²³³©Ê©¤¯¯Â¹Ë¯Ä¥·Ë²¯¤»ÊÅ¥²Ã¬Â§¹¯
´Ê©Â©§´ÂÊ´³Ë ¸¯´µÅË§´¥¥©ÅÃÊ§²¥³ËÃÊ´³ÆË

โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
ÂÉÄ¥¥²´ÅÄ¥²¹¯£³ Â£¹Ê¯¬³©Î¯Ê¯Ã¯§ÂÊ¯Ê¯Â §·¤´´¥Â§¹Ê¯¤Ë´¤
¯´´ª¹ËÃ²¥¹¯´¯´´¥Å¥´¤·ÊÂÉ¯¤Ê´¥Ë´¤Ã¥¯´µÅË¬³©Î´¤Ê¯·Ê ²Ã¬¯´´¥
ÅËÂÉ
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¬³©Î²£·ÆË¬»¯¤Ê´¥©Â¥É©´¤Å¯Ëµ§´¤¡»£´¤º¶Ã§²Â·Ë¤©Â¯¹Ë¯Ë¯»
Å¥²¤²Ã¥Ã§Ë©Ê¯£´Ë¯¥Ê©¯´´¥·Ê ³Ê©ÆÆËÃÊ¯©£¥Ë¯Ã§²Ã¬¯´´¥ÂÉ©
´¤Å³´¥©£¯´§´£§Æ¸ÅË´ÃË£¯¬Ê©§Ê´¸Æ§ÊÃ§²´Ë´§¹¯´´¥
§µ´§¶Ë©£Ë¯¤º´Â¤¹Ê¯º´£·¬·Ã³Ëµ£»Ëµ§´¤Æ§§¯Â©§´¬³©Î¯´´¤Â¹Ê¯
´´¤ÅÆ£Ê¬²©¢´¤Å³©Ê Ä£¯´·Ë¤³¯´Ã¬¯´´¥´§µÆ¬ËÃ§²¯Ë©¤¹¯
©Â¬·¤Ë¯Â¶´¤ÅË´Ã§²Å¥´¤·ÊÂÉ¯¤»Ê´²Ã¬¯´´¥Æ¯

Â£¹Ê¯£·ÄÃ¬¯´´¥·ÊÊ´¬¬³¤©Ê´²ÂÉÄ¥·ËÅË¥·ÃËÊ¯ÂË´Ë´·ÊË¯·Ê¥¹¯¬³©Ã ¤Î
¯µÂ¢¯³·Â ¹Ê¯©º£´¥Ã ¥Ê¥²´¯Ä¥´¥¥³«´Å¥²¤²Â¥¶Ê£ Ã¥Ä¤ÅË¤´¶·©²
©Â¥´Æ§·Ã§²Â ¶¶§¶¥¹¯¤´³§¡´²ÆË§·Ã§²©¥¥³«´ÅËÄ¥´¤´¥¶È
¬Ê©´¥Ë¯³·ÊÆË§·É¹¯´¥·©³·¸Ê§¶Ä¤¥£ªº¬³©Î ÅËÃÊÄ¯´¤º³ËÃÊÂ¹¯¸ËÆ
·§²¥³ËÃ§²§·Â§·Ê¤´¥µÅËÄÂ¶©´£Â¥·¤¥¹¯¯Ê¯Â §·¤

โรคเตานมอักเสบ
ÂË´£¯³Â¬Â¶´Â¹¯Ë Ä¥ÂË´ÆÂ¥¶Â¶ÄÃ§²µ§´¤Â¹¯Ë Â¤¹Ê¯¯ÂË´£¥¹¯Â¶
´¯º³ Â¶ ºÃ§²©´£ ¥Ê¯Å´¥³´¥¯´´¥¯Ä¥ÂË´£¯³Â¬·Ê£³ ÂÉÆËÃÊ
Ëµ££·¬·ÂË£¸ËÃ§²£·²¯²
¥¶£´Ëµ£§§Â ´²ÂË´¥¹¯§´¤ÂË´
ÂË´£©£¥Ë¯ÃÃÉÃ§²ÂÉ©
Å¥´¤·ÊÂÉ¥ºÃ¥Ä²¸£¤º¶¯´´¥Ã§²£·ÆË

โรคทีส่ ําคัญในโคนม
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´¥Ë¯³Ã§²¥³«´Ä¥ÂË´£¯³Â¬µÆËÄ¤
¥³«´©´£¬²¯´¯¯¯º¥ÎÃ§²º³Ë¯¯´¥¥·
ÅËËµ¬²¯´¥¹¯Ëµ¬£Ëµ¤´Ê´Â¹Ë¯ÂÉÂË´£ÅË¬²¯´Ã§Ë©ÂÉË©¤Ë´¬²¯´
Ê¯¥·º¥³Ë
¯¤Ê´ÅËÂ©§´¥·£´Â¶Æ¥·£ÅË£ÂË´Ã§Ë©ºÊ£³ ©£¥¹¯ÂÉËµË©¤Ëµ¤´
Ê´Â¹¯Ë ³·¥Ê· · Â¬¥É
¯¤Ê´Â§·Ê¤¥·Ä¤Æ£ÊµÂÉÃ§²¥·ÅË¥Â©§´
¥©ÂÉËµ£ºÂË´Ê¯¥·§³Ä¤¥·Å¬Ê¢´²¬·ÂË£ Ã§²Ë´ ©´£¶¶
ÅË¥·Æ¶ËÊ´Æ§´¯Ã§Ë©§Ë´£¹¯ÅË¬²¯´
¥·ÄÂË´£¯³Â¬ÂÉ³©¬ºË´¤Ã§²¥·ÂË´·Ê¯³Â¬ÂÉÂË´¬ºË´¤Ë©¤
¥³«´³··Ê ©Ê´ÄÂË´£¯³Â¬Ã§Ë©¥·ÃË¥¹¯¯µÃ²µ´¬³©Ã ¤ÎÄ¤
Â ´²¯¤Ê´¤¶ÊÅ¥´¤·ÊÂÉ¥ºÃ¥ »¥´¤§²Â¯·¤´Â¥¹Ê¯¤´¬¯ÂË ´£ 
©¥¬¯¤´Ë¯³ÂË´£¯³Â¬ÅËÃÊÄ·ÊÂ¤ÂÉÄ¥·ËÂ£¹Ê¯¤º¥·£

หูดโค
»ÂÉÄ¥¶©³¶¸ÊÂÉÆÃÉ¬»»§Ë´¤¯¥²§ÊµÂ¶´Â¹Ë¯Æ©¥³¬Ã§²
¶Ê¯³Å»ÄÆË»·ÊÂ¶´£§µ³©ÄÆ£ÊÂÉ¯³¥´¤³Â ·¤ÃÊ£³££©´£¬¥ÂÊ´³Ë
ÃÊ´Ë ÄÂ¶©´£¥²´¤Â¹¯Ã§Ë©Â§·¤»É²µÅËÂ¶´Ã§´££´
¯´·Ë»¥¶Â©Â§¹¯´¯´µÅË´¯³Â¬»¥¶Â©¥¶£·´£³£·
³ ´¯
´Ã§´££´Ã§²»¥¶Â©ÂË´£¬Ê§¥²Ê¯§§¶Ëµ£Ã§²·Ê¬µ³¹¯»¬´£´¥Â
¥¶Ã§²¥²´¤Æ³©Ê ³©ÆËÊ¯Ë´Â¥É©ÂÉ·Ê ´Ê ©¶Ã§²Ê´§³©¬µ¥³Â«¥¥»Ä´¥´¤
¯´´¤ÆÂ¯ÆËÄ¤ÅËÂ©§´¬³´ÎÃÊ´¥´¤»²§º§´£Ã§²Â¥¹ ¯Ë ¥³ÂÉÂ©§´´©Ê´
²´¤¸Ê ³Ê ¯¬º¢´ Ä£´

Å¥··ÊÄÂÉ»Â§ÉË¯¤Â«¥¥¯´Ê©¤ÂÉ¯¯Ã§²¥³«´Ã§Ä¤ÅË¶Â¯¥ÎÃ§²
¤´ Ê³Ã£§ÃÊË´ÂÉ£´Ã§²§º§´£©¥ÃË¬³©Ã ¤ÎÂ ¹Ê¯²ÆË¥³ «´Ä¤³Â¯´»³Ë£´
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7

µ©³··ÅËÄ¤©¶··Ë»²Ê¯¤ÈÊ¯Ã§²§ºÆÅ·Ê¬º
Å´Ë¯·ÊÂ«¥¥ÅË¤´ ¹ËË´¥¹¯¬£ºÆ ¥´µÅËÂ¶´¥ÂÊ´§º¯»¸ÊÉ
ÆË§·Ë´ÂÉÆ£Ê£´³ÃÊË¯¥²£³¥²©³´¥¯³Â¬¯¶©³Ë©¤

ขีก้ ลากโค
·Ë§´ÄÂÉÄ¥¶©³·ÊÂ¶´Â¹Ë¯¥´£³Â¶³Ä·ÊÂ§·Ë¤Å·Ê¬¥¯¯³¹ËÃ§²
Ã¯¯³Ã§²ÆË¥³¯´´¥Æ£ÊÂ£´²¬£§³«²·Ê¥´¹¯¥Ê©ÂÉ©Ê¯Ë´§£¥§´
ÃËÂÉº¤¬²ÂÉ¬·Â´´ÈÃ§²»¸Ë¶©³¥¯È¤Ê¥¶Â©·Ê£³ ¹¯³©Ã§²¯
Ä¤Â ´²·Ê¯´»Ã§²Â¹¯´¥¥Æ¥
§»Ä¶Ä¥·ËÆËÊ´¤©Ê´Ã£ÊÄÄ¤´¥¬³£³¬¬³©ÎÊ©¤Ã¬¯´´¥³Ä¤»¥¶Â©³Ë
³³¯¸ÊµÅËÂ¶Ã§¶Â¹Ë¯´££´ÆË´¥¥³«´µÆË³·Ë
Ä¥¯È©·Ë§´
Ã¥¥¹¯»º¤¬²ÂÉ¯¯ÅË£´·Ê¬ºÃ§Ë©§Ë´Ë©¤Ëµ¬»Ê
Ë´¤¤´¸Ê£·¬Ê©¬£¯§·Â¯¥·¶Â¯¥ÎÆ¯Ä¯·¤´£Ê©±§±
´¥Â¬¥¶£Æ©´£¶Â¯²Ê©¤ÅË´¤Â¥É©¸Ë 

Ë¯©¥¥²©³¹¯
Ä¥·Ë¶Ê¯ÆË¸©¥µ¥²§Ë´¥Ê´´¤ÅË¬²¯´§³´§º§·³¬³©ÎÊ©¤
¤´¥³«´·Ë§´·Ë£·¦¶Î³Ê¯Ë´¬»¥²©³´¥Â§¯²£¹¯Ã§²»¶©³¶¯Ä
©¥µ©´£¬²¯´¯Ã§²¯º¥Î¥Ê©£³´¥¥³«´Ë©¤Â ¹Ê¯Ë¯³´¥§³ÂÉ¯·

ฝ
·ÂÉ§´´¥·Ê¥Ê´´¤Ë¯´¥¤º´¥¥º¥´¯Â¹Ë¯Ä¥Ã§²Ë ¯³´¥¥²´¤
Â¹Ë¯Â¤¹Ê¯·Ê»µ§´¤·ÊÂÉ¯³¥´¤Ä¤¬¥Ë´Â¹Ë¯Â¤¹Ê¯¶¸Ê£´Ê¯º£Ë Â¯´Æ©Ë¥¶Â©·ÂÊ É·²»
¬»´¥²³¶©³¶Å¥²¤²Ã¥²ÃÉ¥²¤²§³²¶Ê£²Ã¯¯Å· Ê¬ºË´¥¯ÆË©¥Ê´
·Â£¹¯Ê ¶£Ê Ã§Ë© ·¬º Ã§Ë© ¸Ê ²ÆË§·©Ê´

โรคทีส่ ําคัญในโคนม
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´¥Ê´Ã§²´¥¥³«´·µÆË³ ·Ë
Ä¥¯È·ÅË©Ë´ÂÉË©¤¶Â¯¥ÎÃ§²¥©ÅËÃÊÅ ©Ê´ÂÉ·¥¶Ä¤ÅËÂÉ£·Ê
¬²¯´Â´²»»Ê¯Ë´ÂÉ·²£·¯¯¯£´Å¥²¯¤´

Ë´·¤³Æ£ÊÃ¯¯ÅËÅË£·Ä¥·Ê´Ä¤ÅË´Ã§¯¤»ÅÊ ¬Ê©¶£Ê ·Ê µÊ ·¬Ê º ÅË
´Ã§©Ë´ ¯¬£©¥¥²£´¶Ë©Ë´´Ã§Ã²Æ£Ê¬²©Å´¥²§Ë´Ã§Ã§²
´Ã§²¶Ê¯·ÊÂ¹Ë¯Ä¥Ã§²Âª«Â¹Ë¯´¤²»µ³¯¯£´£µÅË§³ÂÉ·¯·
³Â¯´¯¯¯Ã§Ë©ÅË´Ë¯¬ÂÂ§¬»µ§´¤º·Â§¹¯¯¯¶È
ÂÉ¢´¤ÅÄ ¥·Ë©¤¶Â¯¥Î
¤³£º ÅËË´Ì¯¬º¶Â¯¥Î¤³ÅËÃÊ Ã§Ë© Ê¤´³Ã£§
Â¯´£º¯¯Å©³¥ºÊ ¸Ë Ã§Ë©¤³£ºËµ Ê¤´³Ã£§
Â¯´£º¯¯Å©³Ê¯£´Ë´Ã£§¯£ÅË Ê¤´³Ã£§´¥¤³£º´Â¶Æ²
µ§´¤Â¹Ë¯Â¤¹Ê¯¥¶Â©³ËµÅËÃ§´¤Ë´

วัณโรค
©³Ä¥ÂÉÄ¥¶Ê¯ÅÃ§²¬³©ÎµÅËÂ¶Â£ÉºÊ£¯Ã§²£·¶»Â´² ÆËÅ
¯©³¤©²Ê´ÈÂÊ¯Ê¯£ËµÂ§¹¯¶©³±§±
©³Ä¥¶Ê¯ÆËÄ¤´¥´¤ÅÂ¯´Â¹Ë¯ÂË´ÆÅ¯´¥¶¯´´¥·Ê£·Â¹Ë¯·Ë²É²
µÅËÂ¶©³Ä¥Å´Â¶¯´´¥Ã§²¤³¬´£´¥¶Ê¯´´Ã§ÆË©Ë ¤¬Ê©¯´´¥¯Ä¥
³Ë¸Ë¯¤»Ê³¯©³¤©²·ÊÂ¶Ä¥Ã§²¯´£·¯´´¥Â¹Ê¯¯´´¥¯££·ÆËÊµÈ¯¤»ÊÂ¬£¯§³«²¯
Ä¥²ÂÉÃÂ¥¹Ë¯¥³

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

9

©³Ä¥Ä ©Ê´ÂÉ·Ê ¯£´·Ê¬º¬³©Î¯´Æ¯ÃËÈ¯£§Ã§²£·µË £»Æ§Â©§´Æ¯
²£·Â¬£²¯¯´´Ã§²£»¯´·Ë¯´ ©³Ä¥Å´Â¶¯´´¥¬³©Î²Ë¯»
¬§³³Ë¯Â¶·¯£Ã§²¯Ê¯Ã¯
´¥¥©¬¯Ä¤ÅËÂ» ¯¥Î©¶ §¶ÂÉ¥²µº·ÂÉ©¶· Ê· ··Ê¬ºÂ ¥´²´¥©¶¶³¤Ä¥
´¯´´¥¯´¬´¤Â¶ÆÄ·ÊÅË§©Ê¯´¥¬¯²Ë¯¥·³¯¯´»Ã§²µ§´¤Â¬·¤
Ã§²Â£¹Ê¯Â«¥¥¥³ÄÂË´£´Å£ÊÉ©¥¥©¬¯¥²©³¶Ã§²µ´¥¥©Ä¥Ê¯µÂË´»
Â ¥´²Ä¥·ËÆ£Ê£·¤´·Ê¥³«´ÆË§·

โรคไขน้ํานม
Ä¥ÆËµË £ PLONIHYHU £³² ÅÊ©Ê¯¥¹¯§³§¯Å£ÊÈ¸§³§¯
Â¹¯Ä¤Â ´²Ã£ÊÄ·ÊÅËËµ££´Â¹Ê¯´Ã£ÊÄ¬»Â¬·¤Ã¥Ê´ºÃ §Â·Ê¤£ÆÅ´¥Â¥¶Â¶
Ä¯§»ÄÅË¯¥¹¯ÅË¬¥Ë´Ëµ££´¥²³Ê ¥Ê´´¤Æ£Ê¬´£´¥ÆË¸Ã¬¯´´¥´
¥²¬´ÂÊÂ¬·¤´¥¥³©¹ÊÂËÅÊ´¤´³©§³ÄÂ£¹Ê¯ §Ë£²§ºÂ¯Æ£ÊÆË¯
Ë´¯Ã§²³© ³Æ´¬©´¯º¢»£¶Â¹¯¶Å¥²¤²Ë´¤Ä²¯Â¤·¤£Ê´´¤´¤
· ¥ÂËÂ¥É©ÃÊÂ´Ë´Æ£Ê¥·¥³«´Ä¯´´¤ÆË

´¥¥³«´·ÊÆË§··Ê¬º¹¯´¥ÅËÃ¥Ê´ºÂË´´Â¬ËÂ§¹¯¸ÊÂ«¥¥Ë¯¯´ª³¤¬³©Ã ¤Î
³³Ë Â«¥¥·£Ê ·Ã£ÊÄ·ÅÊ ËµË £¬»ÅÊ©Â©§´³§Ê´©¸©¥Â¯´ÅÅ¬ÊÂÉ Â¶ ª«´ ©Ê´
Ã£ÊÄ¶¯´´¥§§Ä¤Æ£Ê£·¬´Âº¯¹ÊÅ¯¤Ê´ÆË²§Ê´Å©¥¸¸Ä¥·ËÆ©ËË´Ã£ÊÄ·ÊÂÉ
Ä¥·ËÆ£Ê¥ºÃ¥¯´¥³³©Ä¤´¥¸Â¯´Ã§Â·Ê¤£´¯©³¤©²¯¹ÊÂÊ¥²»£´Â¤µÅË
´¤´¯´´¥³§Ê´©ÆËÂ¯Ä¤Æ£Ê¯Ë ¥³«´ÃÊ§§¶Ëµ£·Ê§§³ Ë²Æ£Ê·³Â¶£
¯¸Ê´¥¬£Ã¥Ê´ºÅ¯´´¥Ä£Ä¤Â ´² ©Ã§Â·Ê¤£Ã§²¡¯¬¡¯¥³¬
Å¯³¥´¬Ê©·ÊÆ£ÊÂ£´²¬£ÉÂÉ¬´Âº¬µ³¥²´¥¸Ê·ÊµÅËÂ¶Ä¥·Ë¸ËÆËÂÊ³

โรคปากและเทาเปอ ย
ÂÉÄ¥¥²´·Ê ¶ Ê¯ÆË¯¤Ê´¥©Â¥É©¯¬³©Î· »ÊÂ¶´Â¹Ë¯ Æ©¥³¬¶¸Ê µÅËÂ¶
Â£ÉºÊ£ÅÊ¯´ÂÊ§¶ËÂ ´´Â¹¯Ã§²¥¶£·´Ã§²¯´§º §´£Æ¥¶Â©£»Ã§²

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

10

ÂË´£Ä²¯¤¸£Ëµ§´¤Æ§¡»£´Â£ÉºÊ£·Ë²Ã¯¯Ã§²§¯§º Å¬³´Î¯
´·Ë ² ´¥©£¯¶©³·ÂÊ Ë´ Ë¹ ·©£ÂÊ£·µË Â§¹¯ ³¯¤»Ê¢´¤ÅÃ§Ë©Ã¯¯
¢´¤§³µÅËÄ§ºÂ¶Æ£ÊÆË
Ä¥·Ëµ©´£Â¬·¤´¤ÅËÂ«¥¥ÂÉ¯¤Ê´£´¬º¢´ ¬³©Î¥ºÄ¥£Ã§²¡¹Ë³©ÆËË´
Ã£Ë©Ê´¯³¥´´¥´¤Êµ´¥§¶Ëµ£¤º²³Ã§²Ä¥´²Æ£Ê¥³Ë µ£Â ¹Ê¯©´£§¯¢³¤
¯»Ë¥¶Ä¢Ã§²Ë¯³´¥Ã ¥Ê¥²´¤Æ¬»Ê¡´¥Î£¯¹ÊÈ

Â£¹Ê¯Ä¯Ê´Â¶Ä¥´Ã§²ÂË´Â¹Ê¯¤¸ËË¯¥·ÃËÅË¬³©Ã ¤Î¥²µË¯·Ê ¯
Ê´¥´Ä¤Ê©Â ¹Ê¯²ÆË¥·´´Ë¯³´¥Ã ¥Ê¥²´¯Ä¥´¥¥³«´ºÊ£Ã§·ÊÂ¶¸Ë
¯´¥³«´Ä¤ÅËÂ§¹¯¬£¬´¥¬Ë£Ê¯³¥´¬Ê©Ê¯Ë´¤´£ºÊ£Ã§Å´Ã§²·
´¥Ë¯³Ä¥·ÊÆË§·¹¯´¥·©³·´Ã§²ÂË´Â¹Ê¯¤¶Ê´È·Ê§¶Ä¤¥£
ªº¬³©ÎÅËÃÊÄ£·Ê£·¯´¤ºÂ¹¯¸ËÆÂÉ¥²µº·È§²¥³ËÃ§²º¥³Ë·Êµ¬³©ÎÂË´
£´Å£ÊÉË¯³»¯´´¥Ã§²·©³·Â¬·¤Ê¯

โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ
ºÊ£¶ÌÂÉ¹Ê¯·ÊÂ¥·¤Å¢´Â¹¯ÂÉÄ¥¥²´·Ê¥Ë´¤Ã¥¶Ê¯¸ÆË´´Ã§
ÅË¯·Ê·ÊÂ¤Â¶Ä¥·Ë¸ËÃ§Ë©£³Â¶¸Ë¯·Â¹Ê¯´¬³©Î·ÊÊ©¤´¤²£·Â§¹¯¯¯´Ê¯Â¶
¯¥Ê´´¤ÂÊ£»´Ã§²©´¥ÅÂ§¹¯³Ë²£·º§¶¥·¤Î¯¤»ÊË ©¤Â¹Ë¯·Ë¬´£´¥Â§·Ê¤
§³«²ÂÉ¬¯¥Î¯¤»ÊÅ¶ÆË´³ÂÉ·ÈÃ§²¯´²ÆÅÃ§Ê Ëµ¥¹¯Ã§Ë´
¬µ¥³ÄÆË

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

11

Ë´ÄÂÉÄ¥¯¤Ê´Â·¤ §³²´¤³·Ä¤Æ£ÊÃ¬¯´´¥£·Â§¹¯¯¯´©´¥Ê´È
¥¹¯Ë´ÂÉ¯¤Ê´¥Ë´¤Ã¥Ä²´¤¢´¤Å³©Ê Ä£¥¹¯ÃÆ£Ê¥Ë´¤Ã¥Ä¯´´¤Å©³
¯´´¥¯¹ÊÈ·Ê¯´ ÆËÉ¹¯¸£§§Ë´£Â¹Ë¯¬³ÊÆË¬»Ä·Ê µ§³Ë¯²ÃË¤ºÅËµË £
¯º¢»£¶§§Êµ©Ê´¶Â£¹Ê¯Å§Ë´¤Â¤¹Ê¯ºÊ£§Ëµ³Å¥´¤·ÆÊ £Ê¥º Ã¥³¯´¥³«´Ë©¤
Â ¶¶§§¶¥¹¯Â¯¥´£³¤¶ÆËÂ£¹Ê¯£·¬³©Î·Ê¬¬³¤©Ê´Ê©¤¥¹¯ ´¤Ë©¤Ä¥·ÅË ËÃËÊ¯ÂË´Ë´·Ê
¬³©Ã ¤Î¥¹¯µ³»ÅË Ê´Ë ³·Ë´£µÃ§²ÂÉ´´¥©¶¶ ³¤Ä¥Ë¯¯´ª³¤Ë¯¶³¶
´¥¥Ê©£Ë©¤Â«¥¥·Ê¯¤»ÊÅË¯·Ê·ÊÂ¤£·Ä¥·Ë¥²´©¥·©³·Ë¯³ÅËÄ£º·Ä¤
¥¸«´³¬³©Ã ¤Î·Ê¥³¶¯Ë¯·Ê³Ë

ทองอืดในโค
Ë¯¯¹ÅÄ££³ ÅË¦»Ë´§¶Å¯Ê¯¯©Ëµ£´Ä¥·ËÂ¶¸Ë ÆË³ Äº©³¤
Ã§²Ë´Ä³ËÂÉÄ¥ ¤´¶Ë©¤É²¤¶ÊÂÉ³´Â¥¹Ë¯¥³¥¹¯¥ºÃ¥¤¶Ê¸Ë
´¥ÃËÆ³Ë¸Ë³©´£¥ºÃ¥§Ê´©¹¯
Ë´¥¶Â©¬©´Ë´¤ ¯¤´¤¸ËÄ¤º¶Ã§²¤ºÂ·Ë¤©Â¯¹Ë¯¸£§´¤Å³
§º§º§º¯©¥ÃËÆÄ¤´¥»Â¶Ã§²©¶ÊÃ§Ë©¥¯Ëµ£³ ¹ÅË£¶§§¶§¶¥Ã§Ë©
ÃÊ´Ä
Ë´¯´´¥¥ºÃ¥Ã§²³ §³Ä§Ë£¯Ëµ§´¤Æ§¤¹´¤Å§µ´³Â¥ÉÂ¹Ê¯
´¥²Â ´²¤´¤ÅÊÂ·¤¯©³¤©²ÅÊ¯¯Ã§²ÃÌ¬·ÊÂ¶¸ËÅ¥²Â ´²¸£ÂË´¬»Ê¥²Ã¬Â§¹¯
ÂÉ ¶«Ê¯¥Ê´´¤¬³©Î¯´´¤ÆËÂ«¥¥¯´Ë¯ÃËÆÂ¯Ä¤Â´²Ã¥²Â ´²¥º
§´¬©´Ë´¤Ë©¤Â§É§©Ã§£¥¹¯ÅË£· ¯§Æ£ËÆÉ Ë´Ë µÂÉ¤³ÅËÃÌ¬¯¯£´·Ê¬º

´Æ£Ê¥·¥Ë¯£´³©¥ÄÃ§²µ©´£¬²¯´¥¶Â©·Ê²ÃÂ¬·¤Ê¯É²
ÂÉ´¥· ¤´¤´£ÅË¶©³Ã¶³¥²Â ´²ÅË£´·Ê¬º§¯Â©§´Â ¯Ê¹ Ë¯³¯´´¥
²§³ÂË´ÆÅÊ¯Ë¯Ã§²§³´¥Â´²Ã¥²Â ´²º¥³Ë²Ë¯ÃË ÅË¬³©Ã ¤Î£´·¤´
¥³«´Ã§¯³Â¬³ËÃ§²Ë¯³Ê¯Ë¯¯³Â¬Ë©¤¯´·ËÂ«¥¥Ë¯¥³«´Ã§Ã§²ÃËÆ
¬´Âº¥©Ê £Ë©¤

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

12

พยาธิภายในของโคนม
¥²ÂªÆ¤£·¢»£¶¯´´ª·ÊÂ£´²ÃÊ´¥Â¥¶Â¶Ä¯ ¤´¶ÂÉ¯¤Ê´¤¶Ê µÅËÄ¥ ¤´¶
ÂÉ³´·Ê¬µ³Å´¥Â§·¤Ë Ä£Â ¥´² ¤´¶Ê³ ¯¬º¢´ ¬³©ÎµÅË§»ÄÃ¥²Ã¥ÉÃ§²
¯Ê¯Ã¯Ã£ÊÄÅË§§¶ÊµÃ§²Æ£ÊÃÉÃ¥ÂÉ§Â¬·¤Ê¯Âª¥«¶¯¤Ê´¤¶Ê
 ¤´¶·Ê¬µ³ÅÄ£ÆËÃÊ
 ¤´¶³©§£Å´Â¶¯´´¥Ä¸Ê£·Æ£ÊË¯¤©Ê´¶ 
 ¤´¶³©¹Å§»Ä
 ¤´¶ÅÆ£ËÅ³
 ¤´¶ÅÂ¬ËÂ§¹¯¥¶Â©³©Ë ¤¸§µÆ¬Ë
´¥Ë¯³Ä¥ ¤´¶¯´µÆËÄ¤ÅËË´´Ã§Ê·Ê§¯´ ¤´¶Å´¥
Â§·Ë¤Ä¸ÊÂÉ¬¶Ê·Ê¤´£´Â ¥´²Â«¥¥Æ£Ê¬´£´¥Â§¹¯ÆË³³Ë ©¶· Ê· · ·Ê¬º·ÂÊ ¥´¬´£´¥
µÆËÅ²·ËÉ¹¯´¥Ê´¤ ¤´¶Ä¯¤Ê´¬£ÊµÂ¬£¯·§²¥³Ë³Ë ·Ë Ë¸ ³¶¯ ¤´¶Ê· 
ÅÃÊ§²Ë¯·Ê¸ÊÂ«¥¥²¥´ÆËÄ¤¬Ê¯º´¥²ÄÆ¥©¸Ê²ÆË§Ê´©¸Ê¯Æ¥¹¯
´´¥ ÂÉ³© ¤´¶¯Ê· ¯£´³¯º´¥²Ä¥¹¯ Å´¥Ê´´Ä¯Â«¥¥Å§²Ã©
Â·¤©³

พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
¤´¶©³ §£Å´Â¶¯´´¥Ä£·£´©Ê´¶Ã§²£·´¬µ³£´ÅÄº©³¤
§»ÄÃ¥Â¶¯´ÆË¥³³©¯Ê¯¯ ¤´¶³©§£´£ËµÂ§¹¯Ã§²Â£¹Ê¯ÄÂ¥¶Ê£¶Ë´É²ÆË
¤´¶·Ê²£´³Ë´ ¤´¶Â§Ê´·Ë¥²´¤Â¹¯Ê¯¥²Â ´²Ã§²§µÆ¬ËµÅË´Â¶¯´´¥
¯³Â¬
§³«²Ã§²¯´´¥ÂÊ³¯Ä·ÊÂÉÄ¥ ¤´¶ÆËÃÊ
¯£Ã¥²Ã¥É³ËÈ·Ê¶¯´´¥Ã§²Ë´·Ê·
¤´¤¯Æ£ÊÂÉ£³

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

13

¯º´¥²Â§©Ã§²¯´£·£»Â§¹¯Å§»Ä£³£·§¶ÊÂ£É 
¯Ê¯Ã¯Ê©¤Ê´¤Ã§²ÅË§§¶Êµ
´¥Ë¯³Ã§²ÃËÆ
Ê´¤ ¤´¶Ã£ÊÄÊ¯§¯¥²£´Â¹¯Â ¹Ê¯ÅË§§¶¬»Ã§²¬£ÊµÂ¬£¯
Ê´¤ ¤´¶§»ÄÂ£¹Ê¯¯´¤ºÂ¹¯Ã§²Ê´¤Ëµ·§²¥³Ë
Â£¹Ê¯£·Ä£´´Ã§Ê¯¹ÊÅË³Ã§²Ê´¤ ¤´¶Ê¯µÂË´»
¤´Ê´¤ ¤´¶³©§£ÆËÃÊ
Æ¯´Â´Ä§ÅË¶´£¶§§¶¥³£³©¤´¶ Ä§¥³£Ëµ³¬³©Î
¶´¥¶Ã¯§·´··¶Ä§¥³£Ëµ³¬³ ©Î

พยาธิตวั ตืด
¤´¶³©¹¯´ª³¤¯¤»ÊÅ´Â¶¯´´¥ÄÂÉ¯³¥´¤ÂÊÂ·¤©³ ¤´¶³©§£§»Ä²
Ã¬¯´´¥¥ºÃ¥¸´¤ÆËË´ ¤´¶Æ¯º³§µÆ¬ËÅÄ·ÊÄÃ§Ë©²Ê¯ ¤´¶¶·ÆË Ë· ©Ê´
§³«²Ã§²¯´´¥¯Ä·Ê£· ¤´¶³©¹É§Ë´¤§¸³Ä·Ê£· ¤´¶ ©³ §£Å´Â¶
¯´´¥§»Ä²¯¤¸£Ã§²¤º¶¯¤Ê´³ §³¯º´¥²£·§¶ÊÂ£ÉÃ§²Â§©Ê¯¤¥³Ë·Ê
Â«¥¥² ³© ¤´¶¯¯£´³¯º´¥²¸Ê²£·§³«²ÂÉ¬´¤Ã¤´©¥¹¯¬³ËÉÆË
ÃÊÂÉ§Ë¯¬³ËÈ¬·´©©§

´¥ÃËÆ©¥¥·Ê´¤ ¤´¶ÄÂ§É³Ë»Ë©¤¤´Ê´¤ ¤´¶³©¹ÂÊ¯Ì¯Â¡´Ä§
¹Ê¯´¥Ë´¶¬´Â£ÉÎ Å¥´¤·ÊÂÉ¥ºÃ¥©¥¥¸«´¬³©Ã ¤ÎÂ ¯Ê¹ ´´ÃËÆÂ ´²¥´¤
ÂÊÅË¤´§´¥¯³Â¬¯´Â¶¯´´¥Ã§²¤´µ¥ºÂ¬¥¶£¬¥Ë´¬º¢´ ¥¹¯Ê´¤ ¤´¶ËµÅ
Â©§´¯³©¥ÂÉË

พยาธิใบไมในตับ
Ä·Ê§Ê¯¤Â§·Ë¤ÅÃ§Ë´¥¹¯ÆË¶Ë´´Ã§Ê·Ê£·Ë µÊ©£¸Ã§²£·¯¤³¯´ª³¤
¯¤»Ê£³£· ¤´¶ÅÆ£ËÅ³Ä·ÊÂÉÄ¥ ¤´¶·Ë£³£·¯¤»Ê·¸ËÆ

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

14

 ¤´¶ÅÆ£ËÅ³µ§´¤Â¹Ë¯³Ã§²¯º³Ê¯Ëµ·¥²¥²Â¹¯Ê¯´¥µ´¯³
Ã§²¥²¤Ê¯¤¯´´¥Ä²¯Ê¯Â §·¤¯¯¯º´¥²Â§©¶¯´´¥Æ£Ê¬£ÊµÂ¬£¯¸
¤º¶Ä£·ÊÂÉÄ¥·ËÃ§²ÆË¥³´¥Â§·Ë¤»·ÊÂ§©¯´¸´¤ÆË

©¥Ê´¤ ¤´¶ÅÆ£ËÅ³ÅËÄ£·Ê¯¤»ÊÅÃ§Ê·Ê£·Ä¥·Ë¥ ²´ÂÉ¥²µº·¤´·ÅÊ Ë
ÆË§·ÆËÃÊÄ¥ÃÎ ¹¯Ê ´¥Ë´ ÅË· ÂË´ÅË¶©³´·· ¶Ä§¥³£Ëµ³³©Ä
¥¶Â©·Ê·¤´¯´©£¯¤»Ê´©³Ã§Ë©²¤º´¤ÆÂ¯
º¥³Ë·ÊÅË¤´Ê´¤ ¤´¶ÃÊÄ¥·£²Ë¯¬ÊËµ£´Ã£ÊÄ³©³Ë ©³ ¸Ë
¯¤»Ê³¶¯¤´ Â ¥´²Ëµ£Æ£ÊÂ£´²ÃÊ´¥¥¶Ä¢Ëµ£·Ê¥·ÆË³ËÅËÂ§·Ë¤§»ÄÆËÃÊË¯
ÅË¯¤Ê´¥²£³¥²©³Â ¥´²§¯¤´¯´µÅË§» ÄË¯Â¶ÆË´Ë 

วัคซีนโรค
©³·¹
 ¯¬´¥·ÊÅË¥²ºË¥Ê´´¤ÅË¬¥Ë´¢»£¶Ë´´Ä¥Ê©¤Ë¯³ Ä¥¸Ê¯´ÂÉ
¯³¥´¤¸´¤¥¹¯Â¶©´£¬»Â¬·¤´Âª¥«¶¸ËÆË©³·Ä·Ê¬µ³ÆËÃÊ©³·¥»Â§Ä§·¬
©³·´Ã§²ÂË´Â¹Ê¯¤©³·Â°Ä£¥´¤¶Â¡¶·Â£·¤©³·Ã¯Ã¥ÎÂÉË
º§³«²·Ê¬µ³¯©³··ÊÂ«¥¥©¥¥´¹¯
¥Ê´´¤¯Ä²Ë¯ÅËÂ©§´¥²£´¬³´Î§³´ÆË¥ ³©³·Ã§Ë©Å´¥¬¥Ë´
¢»£¶Ë´´Ä¥¸Ë¸ÊË´´ÄÆË¥³Â¹Ë¯Ä¥³ËÅ¥²¤²·ËÉ²µÅËÊ©¤ÂÉÄ¥³ËÆË
©³·³Ê©ÈÆÅË§ºË£³Ä¥©Ê´ÃÊÆ£ÊÄ·Ê·©³·Ã§Ë©¯´Ê©¤
Ë©¤Ä¥³ËÆË´Ë ÆË¥³ Â¹Ë¯µ©£´Ã§²¥ºÃ¥ÅÊ©Â©§´·¢Ê £» ¶ ´Ë ´Å¥Ê´´¤§Êµ§
©³·ÂÉ¬¶ÊÃ§§¯£¸¤Ê¯£²»Ê¯Ë´´¥Ê´´¤ÂÉ¥¥£´Ä¸¯´Â¶
´¥Ã Ë Ë¸ ÆËÃÊ³ º³ ·©Ë ³ ·ÆË¥³´¥¥³¥ºÅË£·©´£§¯¢³¤Ã§²¥²¬¶¶¢´ ¬»¸Ë£´
¤¶ÊË´´ÄÆËºËÂ¤³©³·³ËÃÊ¯¤»ÊÅË¯ÃÃ§²ÆË¥³©³· Ê¯£´¯¤Ê´¬£ÊµÂ¬£¯Ë©¤Ä¯´¬
Ã ËÉÃ²Æ£Ê£·Â§¤

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

15

´¥·©³·¯´¬Ê§ÅË§§¶Ëµ£§§Ë´©³ÃÊË´Â¥·¤Â·¤³
©´£Â¬·¤´¤·Ê²Â¶¸ËÂ£¹Ê¯ÄÊ©¤Ã§Ë©Â«¥¥²ÂÉ©Ê´´¥· ©³·Ë¯³Ä¥ÂÉ´·Ê
Ê´Â§¹¯£´©Ê´

หนวยงานทีใ่ หคําแนะเกีย่ วกับโรคพยาธิ
กรมปศุสตั วเปนหนวยงานของรัฐบาลทีค่ อยใหคําแนะนําและชวยเหลือเรือ่ งการเลีย้ ง
สัตวใหแกเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรจะขอคําแนะนําไดจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. สัตวแพทยประจําอําเภอหรือจังหวัด
2. สัตวแพทยทใ่ี หบริการดานสุขภาพโคนมในทองทีข่ องเกษตรกรเอง เชน สัตวแพทย
ขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เปนตน
3. ศูนยวจิ ยั และชันสูตรโรคสัตวในแตละภาค คือที่ อ.หางฉัตร จ.ลําปาง, อ.ทาพระ จ.
ขอนแกน, อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช, งานปาราสิตวิทยา กรมปศุสัตว กรุงเทพฯ เปนตน
4. หนวยงานของกรมปศุสตั วทม่ี เี จาหนาทีส่ ตั วแพทย
การขอคําแนะนําเกี่ยวกับโรคพยาธินั้น อาจติดตอโดยตรงหรือทางจดหมายก็ได แต
ควรใหขอ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับโคนมของเกษตรกรไปดวย เชน จํานวนสัตว การเลีย้ งดู
แปลงหญา แหลงหญา แหลงนํ้าอายุของโค เปนตน
(โคนมแจมใส….. เมื่อไรพยาธิ)

ประเภทของเวชภัณฑ
เวชภัณฑสําหรับโคนม ไดแก
1. ยาปฏิชวี นะ มีฤทธิต์ อ ตานและทําลายจุลนิ ทรีย ยาในกลุม นีถ้ กู นํามาใชกนั อยาง
กวางขวาง ไดแก
เพนนิซลิ ลิน คลอแรมฟนคิ อล ออกซี่เตตราไซคลิน เปนตน ขอควรระวังก็คอื การใชยา
ไมถกู ตองอาจทําใหเชือ้ โรคดือ้ ยาและบดบังอาการของโรคบางอยาง ทําใหยากตอการรักษา
2. ยาซัลฟา ไดแก ซัลฟาไดอาซิน ซัลฟาเมธทาซิน เปนตน มีประโยชนและหลักการ
ใชคลายกับยาปฏิชวี นะ ขอควรระวังก็คือ ยากลุม นีบ้ างตัวตกตะกอนทีไ่ ตเกิดเปนอันตรายได
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3. ไวตามินตาง ๆ ไดแก เอ บี ซี ดี อี เปนสวนประกอบที่มีบทบาทสําคัญในขบวนการ
ทํางานของเนือ้ เยือ่ รางกาย การขาดไวตามินจะทําใหเกิดภาวะของโรคขึน้ ได
4. แรธาตุตา ง ๆ ทีส่ ําคัญในโคนม ไดแก แคลเซีย่ ม ฟอสฟอรัส เหล็ก แมกนีเซีย่ ม
ฯลฯ แรธาตุและไวตามินความสัมพันธกันมากในกลไกของรางกาย การผสมอาหารสําหรับ
โคนมจึงตองคํานึงถึงความสมดุลยของสิง่ เหลานีด้ ว ย
5. ฮอรโมนเปนสารเคมีทม่ี ฤี ทธิก์ ระตุน หรือยับยัง้ การทํางานของอวัยวะ การใชผิดวิธี
อาจทําใหเกิดปญหาตามมาได
นอกจากนี้ ยังมียาถายพยาธิ ยาลดการแพตา ง ๆ ยาบรรเทาปวด ฯลฯ ซึ่งไมไดนํามา
กลาว ณ ทีน่ ้ี

การเก็บอุจจาระเพือ่ สงตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
การวินจิ ฉัยโรคพยาธิเบือ้ งตนทีน่ ยิ มกันทัว่ ไป และไดผลดี คือ การตรวจหาไขพยาธิ
จากอุจจาระโคที่เก็บสงหองปฏิบัติการอยางถูกวิธี คือ

1. ลวงเก็บอุจจาระจากทวารโดยตรง หรือทันทีทโ่ี คถายออกมาประมาณผลมะกรูด ใส
ถุงพลาสติกผูกปากถุงใหแนน นําสงภายใน 2 ชั่วโมง หากตองใชเวลานําสงเกินกวานั้น ให
แชในนํ้าแข็งไวตลอดเวลา
2. หากนําสงโดยวิธใี นขอ 1 ไมสะดวก ใหใชฟอรมาลิน 10% เติมลงจนทวมอุจจาระ
นั้นแลวบี้อุจจาระใหกระจายออกเพื่อใหฟอรมาลินแทรกไดทั่วถึงซึ ่งจะชวยรักษาสภาพของไข
พยาธิไวไดนานเปนสัปดาหและสามารถสงทางไปรษณียได

โรคทีส่ ําคัญในโคนม

17

ไขพยาธิในอุจจาระที่ถูกทิ้งไวในสภาพธรรมชาตินานเกินไปจะเจริญเป นตัวออน ทําให
การวินจิ ฉัยโรคพยาธิผดิ พลาด
และ ทุกครั้งที่เกษตรกรสงอุจจาระไปตรวจนั้นควรให
รายละเอียดตอไปนีก้ ํากับไปดวย
4. ชื่อเจาของ และทีอ่ ยู
2. ชือ่ โค หรือหมายเลขประจําตัว กํากับที่ถุงอุจจาระทุกใบ
3. วันที่เก็บอุจจาระ
4. อายุของโคและลักษณะอาการทัว่ ไปของโค

ตูยาประจําคอกโคนม
โคนมเปนสัตวที่คอนขางเปราะเพราะตองสูญเสียสิ่งที่มีคุณคาไปกับนํ้ านมทุกวัน
เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใสสขุ ภาพของโคนมอยางใกลชดิ
และเมือ่ เกิดปญหาขึน้ ควรรีบ
แกไข
ซึ่งบางครั้งจําเปนตองทําดวยตนเองในขัน้ ตน เชน บาดแผลจากอุบตั เิ หตุ
ทองอืดฉับพลัน เปนตน
เกษตรกรควรมีอุปกรณและเวชภัณฑบางอยางประจําคอกโคนม เชน
1. กรรไกร ใบมีดสําหรับโกนขน ทิงเจอรไอโอดีน ผาสะอาด หรือ ผากอสและสําลี
สําหรับการตัดสายสะดือ และทําแผลฝตา ง ๆ
2. ยาพนกันแมลง เชน เนกาซันท และยาใสแผลพวกซัลฟา เปนตน
3. ขีผ้ ง้ึ ปายตา เชน เทอรรามัยซีน คลอแรมฟนคิ อล ฯลฯ สําหรับรักษาตาอักเสบ
เบื้องตน
4. ยาสอดเตานม (โดยการแนะนําของสัตวแพทย)
5. แทงเหล็กกลวงปลายแหลม สําหรับแกไขทองอืดฉุกเฉิน
6. ยากําจัดพยาธิภายนอก แตถา เกษตรกรมีโคจํานวนนอยและสามารถแปรงขนใหได
ก็จะชวยขจัดพยาธิภายนอกไดโดยไมตองใชยาเลย ทั้งเปนการฝกโคใหคุนกับการจับตอง
สัมผัสดวย และทีส่ ําคัญ คือ สมุดจดบันทึก

การใหยาโคนม
เกษตรกรสามารถใหยาแกโคของตนเองได โดยมีหลักการดังนี้
1. อยูภ ายใตการควบคุมของสัตวแพทย
2. ใหยาในขนาดทีถ่ กู ตองและครบจํานวนไมหกหลนในระหวางการให
3. ใหยาถูกทาง เชน ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขากลาม ใหทางปาก ทาภายนอก หรือฉีด
เขาเตานม เปนตน
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4. ควรอานฉลากยาใหละเอียดกอนเสมอ ศึกษาคุณภาพของยา อันตรายและแนวทาง
การแกไข วันหมดอายุของยา วิธีใช ฯลฯ
5. ความสะอาดทุกขัน้ ตอนเปนสิง่ ทีส่ ําคัญ เข็มและกระบอกฉีดยาตองสะอาดปราศจาก
เชือ้ โรค บอยครัง้ ทีพ่ บวาโคเกิดเปนฝตรงบริเวณทีฉ่ ดี ยาหรือวัคซีน
6. การใหยาหลายอยางในเวลาเดียวกัน อาจเกิดผลเสียถาฤทธิย์ าไมสอดคลองกัน
7. ทุกครัง้ ทีใ่ หยาควรถามสัตวแพทยวา ตองงดสงนมหรือไม เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ซึ่งจะสะทอนผลกลับมาหาเกษตรกรเอง
8. การใชยาไมถกู ตองอาจทําใหเกิดการดือ้ ยาขึน้ ได
9. ในระหวางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชยา หามเกษตรกรดืม่ หรือ กินอาหารและ
สูบบุหรีเ่ ด็ดขาด เพราะอาจไดรับสารที่เปนพิษเขาไป
10. บันทึกการใชยาโดยละเอียดทุกครัง้ เพื่อเปนขอมูลประจําตัวสัตว
การใหยาทางปากแกโค
ยาทีใ่ ชใหทางปากมีอยู 3 รูปแบบ คือ เปนเม็ด เปนผงใชละลายนํ้า และเปนของเหลว
หรือสารละลายแขวนลอย
ธรรมชาติในชองปากของโค ไมมฟี น ดานขางทัง้ บนและลาง การใหยาทางปากผาน
ชองทางนี้จึงปลอดภัย หลักการใหยาทางปากแกโคก็คอื
1. บังคับใหสว นหัวของโคอยูน ง่ิ หนาแหงนขึน้ เล็กนอย ระวังอยาใหเชือกรัดคอหรือ
หนาแหงนมากเกินไป เพราะจะทําใหกลืนลําบากและสําลักยาทิง้
2. เปดปากโคโดยสอดมือเขาดานขางทีไ่ มมฟี น ดึงลิน้ โคออกมา
3. ถาเปนยาชนิดเม็ด ใหวางยาลงบนโคนลิน้ ใหลกึ ทีส่ ดุ แลวหุบปากโคใหแนนสักครู
กะใหโคกลืนยาแลวจึงปลอย การกรอกนํ้าตามก็เปนวิธที ไ่ี ดผลดี
4. ถาเปนยานํ้า ควรบรรจุยาลงในขวดคอยาว เชน ขวดนํ้าอัดลมหรือขวดเหลา สอด
มือเปดปากโคดานหนึง่ และสอดปากขวดเขาอีกดานหนึง่ เทยาลงชา ๆ เปนจังหวะ ใหโคกลืน
ลงไปเองอยายืดลิน้ โคไวแนนจนไมสามารถชวยกลืนได
5. ถายาเปนสารละลายแขวนลอย ใหคนเปนเนือ้ เดียวกันกอนใช
6. ถาเปนยาผงที่ใชผสมนํ้ากรอก ตองใชทนั ที อยาผสมทิ้งไว
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7. ยาบางอยางอาจใชผสมในนมใหลกู โคได แตบางครั้งไมควรผสมในอาหารใหแมโค
ถาไมแนใจวาโคจะกินอาหารหมด (ยาอาจมีกลิน่ และรสทีโ่ คไมชอบ) หรือมีการหกหลน

การใหยาภายนอก
ยาที่ใชภายนอกรางกาย แบงเปนกลุมใหญ ๆ ไดดงั นี้
1. ยากําจัดพยาธิภายนอก อยูใ นรูปของของเหลวหรือสารละลาย ใชพน หรือเช็ดหรือ
อาบใหสัตว ควรผสมในอัตราสวนทีถ่ กู ตองนํ้ายาทีเ่ ขมขนเกินไป
อาจทําอันตรายขนและ
ผิวหนังโคได และถาโคเลียกินเขาไปก็จะแสดงอาการแพ นอกจากนี้ ยังเปนเหตุใหพยาธิ
ภายนอกเกิดการดื้อยาไดเร็วขึ้นดวย ผูพ น ควรอยูเ หนือลมและงดบริโภคอาหารทุกสิง่ เมื่อ
เสร็จจากการใชยาเหลานีแ้ ลวตองชําระรางกายและเปลีย่ นเครือ่ งนุง หมเสีย

2. ยาใสแผลภายนอก ที่ใชเปนประจําในโคนมก็คอื ทิงเจอรไอโอดีน สําหรับแผลสด
และเนกาซันทสําหรับพนแผลกันแมลง ทุกครัง้ ทีเ่ กิดบาดแผลขึน้ เกษตรกรจะตองทําความ
สะอาดแลวโกนขนรอบ ๆ บาดแผลเสียกอน แลวจึงใสยา มิฉะนัน้ แลว ความสกปรกของ
ขนรอบ ๆ บาดแผลจะทําใหแผลหายชาลงหรือกลายเปนแผลเรือ้ รังไปในทีส่ ดุ
ทุกครัง้ ทีใ่ ชยากําจัดแมลงหรือตัวหนอนใสบาดแผล พึงระลึกเสมอวายาฆาหนอนไดก็
สามารถฆาโคไดเชนกัน ถาหากโคเลียกินเขาไปมาก ๆ จึงควรปองกันโดยผูกเชือกคอใหสั้น
แคพอกมลงกินนํ้าและอาหารไดเทานัน้
นอกจากนีย้ งั มียาทาภายนอกเฉพาะแหง เชน ยารักษาเชือ้ รา ครีม ปฏิชีวนะ เปนตน
ซึ่งก็มหี ลักการใชเชนเดียวกับยาภายนอกทีก่ ลาวมาแลว

การฉีดยาเขากลามเนื้อโค
ยาทุกชนิดทีถ่ กู ผลิตขึน้ จะถูกทดลองใชและทดสอบผลกอนจําหนาย ฉลากทีแ่ นบมา
กับยาจะบงวิธีใชไวอยางละเอียด ยาฉีดสวนใหญมกั เปนชนิดฉีดเขากลามเนือ้ เพราะสะดวก
ในการใช การใหยาวิธนี ม้ี หี ลักการดังนี้
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1. ใชอุปกรณที่สะอาด เข็มและกระบอกฉีดตองไดรบั การฆาเชือ้ มาแลว
2. ใหยาในขนาดทีถ่ กู ตอง ยาบางอยางตองแบงฉีดหลายตําแหนง ถาผูผลิตระบุมาวา
หามฉีดเกินกีม่ ลิ ลิลติ รตอหนึง่ ตําแหนง เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ตําแหนงทีน่ ยิ มฉีดยาเขากลามก็คอื บริเวณแผงคอ เพราะสะดวกในการบังคับสัตว
และสัตวเคลือ่ นไหวสวนนีต้ ลอดเวลาทําใหมกี ารดูดซึมดี
สวนอีกตําแหนงหนึง่ ก็คอื
กลามเนือ้ โคนขาหลัง ซึง่ ตําแหนงนีผ้ ฉู ดี ตองระวังโคเตะ
4. เข็มทีใ่ ชสําหรับการฉีดยาเขากลามโค ควรเปนเบอร 18 ยาว 1 นิว้ ครึง่ เข็มตองคม
และปลายไมเยิน
5. ควรปกเข็มเขากลามอยางรวดเร็ว อาจใชวธิ จี บั เข็มดวยนิว้ หัวแมมอื และนิว้ ชีแ้ ลวใช
หลังมือตบใกลบริเวณที่จะฉีด 2-3 ครัง้ แลวปกเข็มทันที แลวจึงสวมกระบอกฉีดภายหลัง
ดูดเบา ๆ ดูวา มีเลือดเขามาในกระบอกหรือไม ถาไมมีจึงเดินยา

การใหยาสอดเตานม
เตานมอักเสบ เปนโรคทีเ่ กษตรกรทีเ่ ลีย้ งโคนมเกลียดและกลัวทีส่ ดุ สาเหตุของเตานม
อักเสบคือ เชือ้ โรคทีเ่ ขาไปทําลายเนือ้ เยือ่ เตานม การรักษาทีไ่ ดผลดีทส่ี ดุ ก็คอื การใหยาเขา
ไปในเตานมโดยตรงทันทีทพ่ี บความผิดปกติ
ยิง่ เร็วเทาใดก็ยง่ิ มีโอกาสหายมากเทานัน้
เกษตรกรจึงควรสํารองยาสอดเตานมไวในฟารม เพือ่ ใหสามารถหยิบใชไดทนั ทีทต่ี อ งการ

หลักการและขึน้ ตอนการใชยาเขาเตานม มีดงั นี้
1. กอนใสยาเขาเตานมจะตองรีดนมจากเตาทีอ่ กั เสบออกใหหมดเสียกอน และเช็ด
ปลายหัวนมใหสะอาดดวยแอลกอฮอล
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2. เขยากระบอกใหยาผสมเปนเนือ้ เดียวกันเสียกอน แลวสอดปลายกระบอกฉีดเขา
รูหวั นม เมือ่ ฉีดยาเขาไปแลว ดันกระบอกฉีดออกพรอมกับบีบปลายหัวนมไว คลึงใหน้ํายา
กระจายเขาเตานม ไมใหไหลยอนลงมา
3. ทุกครัง้ ทีใ่ ชยาสอดรักษาเตานมอักเสบ ตองงดสงนํ้านมอยางนอย 3 วันหลังจาก
การใหยาครัง้ สุดทาย
4. ยาสอดเตานมสวนใหญเปนยาปฏิชวี นะซึง่ มีมากมายหลายชนิด และอาจมีสารลด
การอักเสบผสมอยูดวย ฤทธิข์ องยาแตละชนิดจึงแตกตางกันออกไป เกษตรกรจึงควรศึกษา
และขอคําแนะนําจากสัตวแพทยเสียกอน

การฉีดยาเขาใตผิวหนัง
สารที่ใชใหทางผิวหนังสวนใหญเปนพวกวัคซีน ยาซึง่ คอนขางระคายเคืองตอเนือ้ เยือ่
และยาทีผ่ ผู ลิตตองการใหรา งกายดูดซึมไปใชอยางชา ๆ เกษตรกรจึงควรศึกษาและปรึกษา
สัตวแพทยกอ นใชยาตาง ๆ เพือ่ ความปลอดภัยของโค

หลักการใชยาวิธนี ้ี คือ
1. ใชอุปกรณที่สะอาด เชนเดียวกับการฉีดยาเขากลามเนือ้
2. ใชยาใหถกู ขนาด
3. ตําแหนงทีน่ ยิ มฉีดยาเขาใตผวิ หนังก็คอื บริเวณแผงคอ ดวยเหตุผลเชนเดียวกับการ
ฉีดยาเขากลามเนือ้ ใชมอื ดึงผิวหนังขึน้ กอนแทงเข็ม
4. เข็มทีใ่ ชควรเปนเบอร 18 ความยาว 1 นิว้ เข็มตองคม สะอาด และปลายไมเยิน
5. กอนเดินนํ้ายาควรแนใจวา ปลายเข็มอยูใ นชัน้ ใตผวิ หนังจริง เพราะยาบางชนิดถา
ฉีดพลาดเขากลามเนือ้ อาจเกิดความระคายเคืองขึน้ ได ถาฉีดเขาใตหนังจริงจะเดินนํ้ายาได
เบามือ
6. ระวังนํ้ายารั่วไหลกลับออกมา การคลึงบริเวณทีฉ่ ดี จะชวยใหยากระจายไดดขี น้ึ
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การใชปรอทวัดไข
ปรอทวัดไข เปนอุปกรณทใ่ี ชในการตรวจวินจิ ฉัยโรคอยางหนึง่ ซึ่งเกษตรกรสามารถ
หาและใชได
ปรอทประกอบดวยหลอดแกว 2 ชัน้ รวมกันอยู ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติ
ขยายตัวเมือ่ ไดรบั ความรอน วางทาบบนแผง
บอกมาตราสวนซึง่ เราอานหนวยเปนองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮท ทัง้ หมดนีบ้ รรจุอยู
ภายในหลอดแกวชัน้ นอก

กอนใชปรอททุกครัง้ ตองสะบัดใหปรอทลงไปอยูใ นกระเปาะดานปลายเรียวแหลม
บังคับสัตวใหอยูน ง่ิ แลวสอดปรอทดานปลายเรียวเขาทางทวารหนักของโค ลึกอยางนอย 2
ใน 3 ของความยาวปรอท รวบโคนหางและปรอทไวในมือเดียวกัน ทิ้งไวนาน 2 นาที แลว
เอาปรอทออกมาอานคาอุณหภูมิ
ทุกขัน้ ตอนการวัดปรอทจะตองทําดวยความระมัดระวัง อยาคาปรอทไวในทวารหนัก
โดยที่ไมไดตรึงปรอทไว เพราะถาโคถายอุจจาระในระหวางนัน้ ปรอทก็จะหลนตกแตกและถา
เกิดอุบตั เิ หตุปรอทแตกหักใหเก็บชิน้ สวนทัง้ หมดบรรจุลงหลอดบรรจุป รอทแลวนําไปทิ้งเสีย
ใหถกู ทีท่ าง
อุณหภูมริ า งกายของโคปกติประมาณ 38.5-39.5 ซ. หรือ 101.5-102.5 ฟ. ถาสูง
กวา 40 ซ. แสดงวามีไข และถาตํ่ากวา 36 ซ. ตองรีบแกไขดวน ทัง้ นี้ ควรใหโคไดอยูใ นระยะ
พักปกติกอน จึงทําการวัดปรอท

การทําลายซากโค
โคนมเปนสัตวทค่ี อ นขางงายตอการติดโรค เมือ่ มีโคปวยตายดวยโรคอันนาสงสัยวา
เปนโรคระบาดหรือเปนอันตรายตอสิง่ มีชวี ติ ควรแจงแกเจาหนาทีท่ องถิ่นและเมื่อจําเปนตอง
ทําลายซาก เกษตรกรก็ควรกระทําโดยเครงครัด
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การทําลายซากโคทําได 2 วิธี คือ
1. การเผาซาก เนื่องจากโคมีขนาดใหญตองใชเชื้อเพลิงมากจึงไมสะดวกนัก ควรขุด
เปนหลุมหรือรองลึกประมาณครึง่ เมตรตอโคหนึง่ ตัวใชไมฟน วางซอนกัน แลวเอาซากสัตว
วางไวขา งบน แลวจึงเผา การเผาอาจใชนํ้ามันเชือ้ เพลิงหรือยางรถยนตเกา ๆ ชวยดวยก็ได
การกําจัดซากแบบนี้เปนวิธีที่ดีมาก
2. การฝงซาก ควรเลือกทีห่ า งจากแหลงนํ้า เพื่อปองกันการกระจายเชื้อโรค ขุดหลุม
กวางและยาวพอเหมาะกับซาก ลึกประมาณสองเมตรครึง่ รองกนหลุมดวยปูนขาวกอนนํา
ซากโคลงและโรยปูนขาวทับซากอีกครั้งกอนกลบซาก ดินทีก่ ลบซากควรสูงกวาหนึง่ เมตรครึง่
และควรกัน้ หรือทําสิ่งกีดขวางบริเวณที่ฝงซากปองกันสัตวอื่นขุดคุย
ในการกําจัดซากโคนัน้ ใหพยายามกําจัดเลือดและสิง่ ขับถายอืน่ ๆ เทาทีจ่ ะทําไดดว ย
หากมีการตกคางอยูก ค็ วรทําลายเชือ้ โรคดวยนํ้ายาฆาเชือ้ โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณคอกสัตว
และควรพักคอกไวระยะหนึ่งกอนนําสัตวเขามาเลีย้ ง

