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การดูแลสุขภาพโคนม
การดูแลสุขภาพโคนม เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการเลี้ยงโคนม ทั้งเปนการเลี้ยงโคนม
ใหมีชีวิตปลอดภัย ทําใหแมโคมีผลผลิตตามขีดความสามารถทางพันธุกรรม ลดรายจายคาเวชภัณฑและการ
รักษาพยาบาล และทําใหเจาของมีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเห็นโคมีสุขภาพดี
การเฝาดูแลสุขภาพโคนม สามารถทําได 2 วิธีการเบื้องตน ไดแก
1. การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะไกลหรือเปรียบเทียบดูทั้งฝูง
2. การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะใกลหรือเฝาดูแลสุขภาพโคนมรายตัว
การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะไกล
อาการปกติ
1. การรวมฝูง นอนรวมฝูง
2. การเดินตามฝูงโคทัน
3. การเดินปกติ
4. แมลงตอมตัวนอย
5. มีแววตาสดใส จมูกชุมชื้น ขน มัน นุม
6. กีบแข็งแรง ไมมีกลิ่นเนา
7. ไมมีกลิ่นตัว
8. มูลโคเปนกอง ไมเปนกอน ไมกระจาย

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

การเฝาดูแลสุขภาพโคนมระยะใกล
1. การตรวจวัด
- อุณหภูมิของรางกาย
- การหายใจ
- การเคี้ยวเอื้อง
- การเคลื่อนไหวของกระเพาะรูเมน
- ชีพจรการเตนของหัวใจ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

39
30
65
1-2
50-70

องศาเซลเซียส
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
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2. การคลําตรวจ
- บริเวณที่ผิดรูปรางจากเดิมที่ปกติ
- เตานม
- เปรียบเทียบความสมดุลซาย – ขวา
- ทางทวารหนัก ดูอวัยวะสืบพันธุ
3. การตรวจ (สิ่งขับถาย) สารคัดหลั่ง
- ตา หู จมูก เตานม อวัยวะเพศ ทวารหนัก
- หนอง น้ําเหลือง น้ําเลือด เมือก
4. การเก็บตัวอยางตรวจหองปฏิบัติการ
- น้ํานม เลือด น้ําเลือด หนอง จากอวัยวะหรือวิการ
- เนื้อเยื่อจากอวัยวะ เชน หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต ตอมน้ําเหลือง
- เนื้อเยื่อจาก วิการหรือ รอยโรค
การเฝาดูแลสุขภาพโคนม แบงการจัดการได ดังนี้
1. การจัดการสุขภาพโคนมตามตามรางควบคุมปองกันโรค
2. การจัดการสุขภาพโคนมตามชวงสรีระการทํางานของรางกาย
3. การจัดการสุขภาพโคนมตามอายุของฝูงโค
4. การจัดการสุขภาพโคนมตามฤดูกาล
5. การจัดการสุขภาพเตานม
6. การจัดการสุขภาพกีบโค
7. การจัดการสุขภาพแมโคกอนคลอด กําลังคลอด หลังคลอด
8. การจัดการสุขภาพระบบสืบพันธุโคนม
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การจัดการสุขภาพโคนมตามโปรแกรมควบคุมปองกันโรค
รายการ

แรกเกิด ทุก 3 สัปดาห

การดื่มนมน้ําเหลือง
การถายพยาธิ
การกําจัดแมลง/เห็บ
การฉีดวัคซีน
- S 19
- FMD
- Hemo
- Anthrax
Black leg
ตรวจวัณโรค
ตรวจโรคแทงติดตอ

4-6
เดือน

ทุก 4-6
เดือน

ทุกป

/
/

หมายเหตุ
ภายใน 6 ชม. หลังเกิด
ระยะหยุดรีดนม ควร
ถายพยาธิ ทั้งฝูง

/

/
/
/
/
/

/

/

/

อายุ 3-8เดือน
ทุก 4 เดือน
/
/
/
/

การจัดการสุขภาพโคนมตามระบบการทํางานของรางกาย
1. ระบบทางเดินอาหาร
อาการปวย
สาเหตุ
อาการ
ทองเสีย - แบคทีเรียซันโมเนลา, อุจาระเหลวไมเปน
อีโคไล
กอน ถายบอย
- โปรโตซัวคอกซิเดีย ออนเพลีย
- ไวรัสโรทา , โคโลนา
- การที่ลูกโคไมไดกิน
นมน้ําเหลือง

ปองกัน
- กิน น้ํา อาหารที่
สะอาด
- การใหลูกโคกิน
นมน้ําเหลือง
ภายใน 6 ชม. หลัง
คลอด

รักษาเบื้องตน
- อยาใหโคขาดน้ํา
- ใหผงเกลือแร
ละลายน้ํากับลูกโค
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อาการปวย

สาเหตุ

อาการ

ปองกัน

รักษาเบื้องตน

ทองอืด

โคกินอาหารขนคราวละ สวาปดานซายพองโต
มาก ๆ ทําใหเกิดแกส
หรือ กินอาหารพืช
ตระกูลถั่ว
ทําใหเกิดโฟม

ใหอาหารครั้งละ
นอย
แตหลายครั้งใน
รอบวัน

แนนทอง

กินอาหารหยาบคุณภาพ
ต่ํา ที่ยอยสลายยากหรือ
จุลินทรียในกระเพาะ
อาหารตายลงจากการ
ใชยา

กินอาหารหยาบ
กรอกจุลินทรียจาก
คุณภาพดี
โคตัวอืน่ มาใหโคที่
ระมัดระวังเรื่องการ เปน
ใชยากรอกกิน

กรดมาก

กินอาหารธัญพืชครั้งละ ไมกินอาหาร ทองเสีย ใชผงฟูผสมอาหาร งดน้ํา 24 ชม.
มาก ๆ
กระเพาะเคลื่อนที่
ขน ลดอาหาร
นอยไรกีบแดง
ธัญพืช

กระเพาะ
เคลื่อน ,
ลอย

กินอาหารที่แกสปริมาณ
คราวละมากๆชวงหลัง
คลอดมีพื้นที่ในชองทอง
มากขึ้นทําใหกระเพาะ
ลอยงาย
วัตถุแหลม กินสิ่งแปลกปลอม
คมทิ่มตํา ปนเปอนจากอาหารขน
กระเพาะ

ไมกินอาหาร,
กระเพาะเคลื่อนที่
นอย สวาปทาง
ดานซายมีอาหารอัด
ตัวแนน

ใชโทคา หรือ เข็ม
เจาะ ,สอดทอสาย
ยาง ทางเดินอาหาร
เพื่อระบายแกส
ออก

โคไมกินอาหาร
กินอาหารขนคราว แจงสัตวแพทย
อุจจาระเหลวเหม็น ละนอย ๆ แต
ใหสารน้ําเขาเสน
คาวมีภาวะขาดน้ํา,ตา บอยครัง้
เลือด
ลึก
โคไมกินอาหารขน
นมลด

ใชแมเหล็กคน
อาหารขนกอนให
โคกิน

กรอกแมเหล็ก
แจงสัตวแพทย
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2. ระบบทางเดินหายใจ
อาการปวย
หวัด/แพอากาศ

สาเหตุ
ไวรัส PI3

หลอดลมอักเสบ ไวรัส IBR

ปอดบวม

สิ่งแปลกปลอม
เชน สําลักน้ํานม
แบคทีเรีย พยาธิ
เชื้อพาสทูเรลลา
ฮีโมไลติคา

อาการ
ซึม มีไข น้ํามูก ไอ
หรือจาม
ถาไมติดแบคทีเรีย
แทรกอาการไม
รุนแรง
ซึม มีไขสูง จมูก
แดง ตาแดง โพรง
จมูกอักเสบมีปน
เนื้อตาย หลอดลม
อักเสบ เยื้อบุตา
อักเสบและแดง
ไขสูงมาก หายใจ
เร็วหอบ หายใจ
กระแทก อาปาก
หายใจ ซึม
ไมกินอาหาร

ปองกัน
อยูในโรงเรือนที่
อากาศถายเทไดดี
แหง,สะอาด ปองกัน
ฝนสาดได
เลี้ยงโคไมแนน
เกินไป อยูในที่มี
อากาศถายเทได
สะดวก
การไดรับภูมิคุมกัน
จากนมน้ําเหลือง
อยางเพียงพอ
ระวังการใหนมแก
ลูกโค
ฉีดวัคซีน
ปองกันความเครียด
จาการเคลื่อนยาย
สัตว

รักษาเบื้องตน
ใหปฏิชีวนะ ยาลดไข
วิตามินบีคอมแพล็ก
เพื่อปองกันการติดเชื้อ
แบคทีเรียแทรกซอน
หากมีไขใหยาลดไข
ลดความเครียด ให
อาหารคุณภาพดีใหน้ํา
สะอาด ใหปฏิชีวนะ

ใชยาปฏิชีวนะ
สเตอรอยด
ยาขยายหลอดลม
ยาลดไขและลดอาการ
อักเสบ
ยาลดน้ํามูก
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การจัดการสุขภาพโคนมตามอายุฝูงโค
ฝูงโค
แรกเกิด

อาการปวย/โรคที่พบบอย
- โรคทองเสีย
- ระบบทางเดินหายใจ (ปอดบวม)
- สะดืออักเสบ

ลูกโค

- โรคทองเสีย
- ปอดบวม
- สะดืออักเสบ
-แผลจากการจี้เขา
- ทองอืด
- ไสเลื่อน

โครุน

- โรคไขสามวัน
- โรคเลปโตสไปโรซิส
- ขี้กลาก

โคสาว

- โรคไขสามวัน
- โรคไขเห็บ
- โรคติดเชื้อทั่วไป

การปองกัน
- ดูแลความสะอาด สุขอนามัย อาหาร
น้ําดื่ม และ คอกโค
- การใหกินนมน้ําเหลืองอยางเพียงพอ
ปอนไมใหสําลัก
- ดูแลใสทิงเจอรที่สะดือ
- ดูแลความสะอาด สุขอนามัย อาหาร
นมทดแทน น้ําดื่ม และ คอกโค
- ดูแลใสทิงเจอรที่สะดือ
- ทําวัคซีน ถายพยาธิ และสเปรยเห็บ
-ปองกันไมใหแผลจี้เขาโดนน้ํา ใสยา
ทิงเจอร พน เนกาซัน
-จํากัดปริมาณนมที่ปอนตอครั้งให
พอดี
-ตัวเปนไสเลื่อนใหใชผารัดทองไว
- ทําวัคซีน ถายพยาธิ และสเปรยเห็บ
- กําจัดหนู ดูแลความสะอาดรอบคอก
พักโค
-รักษาโคแตชวงตนๆ
- สังเกตการเปนสัด
- จับสัด,ผสมพันธุ ถาผสมเกิน 3 ครั้ง
ไมทอง ตองรักษา
- ฉีดวัคซีนและถายพยาธิ ตามกําหนด
- ตรวจโรคบรูเซลโลซิส และวัณโรค
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ฝูงโค
อาการปวย/โรคที่พบบอย
โคคลอดลูก - คลอดยาก
- หมดแรงเบง
- มดลูกปลิ้นทะลัก
- รกคาง
- แมโคลื่นลม

การปองกัน
- เบงนานมากกวา 24 ชม. ถุงน้ําคร่ํา
ไมโผล ออกมา ตรวจสอบเพื่อให
การชวยเหลือ
- ถุงน้ําคร่ําโผลและแตกออกนานกวา
2 ชม. ไมเห็นอวัยวะหรือการคลอด
คืบหนา ใหตรวจสอบเพื่อใหการ
ชวยเหลือ
- ทําความสะอาดเครื่องเพศและเตา
นม ปองกันแมลงวัน
- ใหอาหารคุณภาพดี มีความนากินสูง
แมโครีดนม -โรคมดลูกอักเสบ
เพราะแมโคจะเบื่ออาหารกินได
-โรคเตานมอักเสบ
นอยลง ในระยะแรกของการใหน้ํานม
- โรคกระเพาะพลิก
- ดูแลแกไขใหระบบสืบพันธุทํางาน
- โรคกรดมาก
ปกติใหอยางรวดเร็ว
- การสูญเสียน้ําหนักตัว
- ความสมบูรณของระบบสืบพันธุ การเขาอู -แสดงใหเห็นถึงความไมเพียงพอของ
อาหารพลังงาน
ของมดลูก
- ไขน้ํานม
แมโคหยุด - โรคกีบ
- โรคเตานมอักเสบ
รีดนม

- ดูความสมบูรณของรางกาย ใหได
คะแนนรางกาย 3-3.5
(ในระบบคะแนน 5)
- ตัดแตงกีบใหเขารูป
- ระมัดระวังโรคเตานมอักเสบ ,
สอดยา ดราย
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การจัดการสุขภาพโคนมตามฤดูกาล
ฝูงโค
ฤดูฝน

ฤดูหนาว

ฤดูรอน

อาการปวย/โรคที่พบบอย
-โรคปากเทาเปอย บริเวณปาก เหงือก
และลิ้นจะมีตุมใสๆ
- เลปโตสไปโรซีส

การปองกัน
- การทําวัคซีนปากเทาเปอย ทุก 4 เดือน
- แยกสัตวปวย รักษาดวยยาปฏิชีวนะ
- ใหยาปฏิชีวนะ ยาบํารุง มีไขใหยาลดไข ตรวจ
โรคกอนเขาฝูง กําจัดหนู ฉีดวัคซีน
- รักษาตามอาการใหยาปฏิชีวนะ
- ไขขาแข็ง
- ใหยาฆาเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ที่อยูอาศัย
- ทองเสียในลูกโค
ตองสะอาดแหง
- ปองกันไมใหโคตากฝนมากเกินไป (ทําที่พัก
- โรคระบบทางเดินหายใจ
ให)
- ไมใหโคนอนที่ชื้นแฉะ ตองใหโคนมอยูในที่
- โรคเตานมอักเสบ
แหงสะอาด ดูแลสุขภาพหัวนมโคอยางพิถีพิถัน
มากยิ่งขึ้น
Brucellosis (โรคแทงติดตอ) เกิดการ
- ฉีดวัคซีนปองกัน ตอนอายุ 3-8 เดือน (ตัวเมีย) ,
คัดทิ้ง
แทงระยะทายของการตั้งทอง
Trypanosomiasia ซึม เบื่ออาหาร มีไข ควบคุมแมลงดูดเลือดชนิดตางๆ ควบคุมการ
เคลื่อนยายสัตว
สูง
Babesiosis
เยือกเมือกซีด
Anaplasmosis
ปสสาวะมีสีแดง
HEAT STRESS
- ตองมีรมเงาใหโคไดพักผอน มีสภาพแวดลอม
เหมาะสม
- เสริมอาหารเสริมแกโค รวมทั้งปลูกแหลงหญา
โรคขาดสารอาหาร
สดใหพอเพียง
- ใหอาหารเสริม จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
ปญหาการผสมติดยาก
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การจัดการสุขภาพเตานม
วิธีการตรวจสุขภาพเตานม
1. การคลํา
2. การตรวจวินิจฉัย
- ดวยตาเปลา
- ดวยสารเคมี
- ดวยเครื่องมือตรวจน้ํานม
3. การตรวจน้ํานมทางหองปฏิบัติการ
- เพาะเชื้อโรค
- การทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ

การจัดการสุขภาพกีบ
โรค
แผลพื้นกีบ
กีบรูปรางผิดปกติ
เนื้องอกระหวางกีบ
กีบลายไมเรียบแตก

อาการปวย/โรคที่พบบอย
พื้นกีบเปนแผล หรือ ช้ํา
กีบยาว บิด ผิดรูป
พบติ่งกอนเนื้ออยูระหวางกีบ
บางครั้งก็เปนแผล
ผนังดานนอกกีบมีรอยแตก
ทั้งแนวตั้ง แนวนอน
หรือไมเปนแนว

การปองกัน
สภาพพื้นคอกไมควรเปนหินลูกรัง
แตงกีบใหเขารูปเทาสัดสวนปกติ
ตัดติ่งเนื้อออก พันผาพันแผล
จัดโปรแกรมอาหาร
ใหมีแรธาตุ สมดุลย สม่ําเสมอ

10

การจัดการสุขภาพแมโคกอนคลอด กําลังคลอด หลังคลอด
ระยะ
อาการปกติ
อาการผิดปกติ
กอนคลอด โคมีขนาดทองโตเหมาะสมกับ -แทง
อายุทอง มีการกินปกติ อุณหภูมิ -ลูกกรอก
-มดลูกบิด
รางกายปกติ
-ชองคลอดทะลัก

ระหวาง
คลอด

มีระยะเวลาคลอดเปนขั้นตอน
ตามปกติ

หลังคลอด มีการขับน้ําคาวปลาออกมาบาง
มีการกินปกติ

-คลอดยาก
-ลูกตายในทอง
-รกคาง
-มดลูกอักเสบ
-มดลูกทะลัก

-โคลมไมลุก
-ไขน้ํานม

การปฐมพยาบาล
- ลวงดึงลูกที่แทงออกมา
- ฉีดยาขับออก
-ลางทําความสะอาดชองคลอด
ที่ปลิ้น ขังโคในที่สะอาดไมมี
วัสดุทิ่มตํา
- แจงสัตวแพทย
- ชวยจัดทาคลอดใหเหมาะสม
ถูกตองแลวดึงออก
-แจงสัตวแพทย
- มัดรกใหเปนลูกตุมไวแจง
หมอ ปลดรก เหน็บยา
- ลางมดลูก
-ลางทําความสะอาดมดลูกที่
ปลิ้น ขังโคในที่สะอาดไมมี
วัสดุทิ่มตํา
- แจงสัตวแพทย
- จัดการการใหอาหารเพื่อ
ปองกันโรคไขน้ํานม

การจัดการระบบสืบพันธุแมโค
ระยะ
กอนผสม
ระหวางผสมพันธุ
ผสมพันธุแลว

อาการผิดปกติ
การรักษาเบื้องตน
ไมเปนสัด , เปนสัดไมชัดเจน , มีเมือกหนอง แจงหมอมาลวงตรวจ ลางมดลูก
น้ําเมือกขุน เปนหนอง
แจงหมอลางมดลูก
หนองไหลออกมา ภาวะแฝดน้ํา
มดลูกบิดเมื่ออายุทองมากขึ้น

รักษามดลูกอักเสบ ลางมดลูก
ทําแทง ใชวิธีการกลิ้งตัวโค
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อาการปวยและโรคในโคนมที่ควรทราบ
อาการ/โรค
โรคคอบวม

โรคกาลี

โรคปากเทาเปอย

โรคแทงติดตอ
โรควัณโรค

โรคแบล็กเล็ค

โรคไขเห็บ

สาเหตุ

อาการ

การปองกัน
รักษาพยาบาลเบื้องตน
เชื้อแบคทีเรีย
หายใจลําบาก ,ปอด
ฉีดวัคซีนอายุตั้งแต 6
Pasteurella
บวม,บวมที่แผงคอ,โลหิต เดือนขึ้นไป และทุกป
เปนพิษ
ไขสูง ทองรวงมีเลือดปน ฉีดวัคซีนอายุตั้งแต 6
เชื้อแบคทีเรีย
Bacillus
ตายกะทันหัน
เดือนขึ้นไป และทําซ้ํา
ซากขึ้นอืดเร็ว
ทุกป
เลือดไหลออกทางทวาร
เชื้อไวรัส
มีไข มีเม็ดตุมพองที่ลิ้น ฉีดวัคซีนอายุตั้งแต 6
Picorna
ปาก เทา เตานม
เดือนขึ้นไป และซ้ําทุก 4
เดือน
เชื้อแบคทีเรีย
โคแทงลูกอายุ 4-7 เดือน ฉีดวัคซีนอายุ 3-8 เดือน
ขอขาบวม อัณฑะบวม
Brucellar
ไอ เตานมเปนกอนฝ
ทําทูเบอรคูลิน
เชื้อแบคทีเรีย
Mycobacterium ทองเสีย
ทดสอบ ถาเปนให
คัดทิ้ง
ไขสูง กลามเนื้ออักเสบใต ฉีดวัคซีนอายุตั้งแต 6
เชื้อแบคทีเรีย
Clostridium
ผิวหนังมีฟองอากาศผิว เดือนขึ้นไป และทุกป
คล้ํา เจ็บ บวม
สุขภิบาลโรงเรือนที่
สะอาด
ไขสูง เยื่อเมือกมีจุด
เชื้อโปรโตซัว
ปองกันกําจัดเห็บ
เลือดออก ซีดเหลือง
Babesia
แมลงดูดเลือด
ริกเกตเซียAnaplasma ในBabesia มีเยี่ยวแดง ไม
กินอาหาร
************

