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การจัดการฟาร์ มโคนม
การจัดการลูกโคแรกคลอดถึงหย่ านม
การจัดการด้ านอาหาร
เมื อลูก โคคลอด ทําความสะอาดตัว ลู กโคให้ แห้ง โดยเช็ดด้ว ยฟางแห้ง ทัน ที
พร้อมทังล้วงเอาเมือกออกจากปากและจมูก อาจปล่อยให้แม่โคเลียลูกเพือกระตุน้ ระบบ
ต่างๆ ของลูกโคให้เริ มทํางาน เช่น ระบบหายใจ เป็ นต้น นอกจากนียังเป็ นการกระตุน้ ให้
ตัวของแม่โคหลังฮอร์ โมนออกซิ โตซิ นออกมาในกระแสเลือด ซึ งจะกระตุน้ ให้แม่โคเกิ ด
การหลังนํานมและขับรก จากนันย้ายลูกโคจากคอกคลอดไปยังโรงเรื อนลูกโคซึ งเป็ น
กรงเดียวยกพืน ทําความสะอาดสายสะดือโดยการเปิ ดสายสะดือออกให้เป็ นท่อแล้วเอา
ทิงเจอร์ ไอโอดีนเทลงไป เพือฆ่ าเชือโรคทีติดอยู่ตามสายสะดือ เป็ นการป้ องกันสะดื อ
อักเสบ มีการจัดการให้กินนํานมเหลืองโดยเร็ ว โดยในมือแรกจะให้ 2 กิ โลกรัม และจะ
ให้นาํ นมเหลืองติดต่อกัน 3 วัน ให้วนั ละ 4 กิโลกรัม โดยแบ่งให้วนั ละ 2 มือ หลังจากนัน
จึงให้นาํ นมธรรมดา
การให้กินนํานมเหลืองใน 3 วันแรก จะให้กินนํานมในขวดนมสําหรับลูกโค โดย
จะฝึ กให้ลูกโคกิ นนํานมเองในวันที 4 หลัง คลอด โดยใช้นิ วทีสะอาดจุ่มลงในถัง ที มี
นํานม วิธีการคือเอานิ วให้ลูกโคดูด เมือลูกโคดูดนิ วก็ค่อยๆ จุ่มนิ วลงในถังนมทีมีนาํ นม
อยูล่ ูกโคจะดูดนมผ่านร่ องนิ วมือ จากนันค่อยๆ ดึงมือออก ทําเช่นนี 2-3 ครังลูกโคจะดูด
นมจากถังเองได้ หลังจากทีเริ มกินนมธรรมดา จะให้ลูกโคกินวันละ 4 กิโลกรัม โดยแบ่ง
ให้ 2 มือ เช้า 2 กิโลกรัม เย็น 2 กิโลกรัม จนลูกโคอายุได้ ประมาณ เดือนจะเริ มลดนม
โดยจะให้นมวันละ 3 กิโลกรัมมือเช้ามือเดียว ให้จนกระทังอายุ 55 วัน จะทําการหย่านม
ลูกโค
การให้อาหารเบทาโกร และอาหารหยาบจะให้เมือลูกโคอายุ 1 สัปดาห์ โดย
ให้ทีละน้อยและค่อยๆ เพิ มตามความสามารถในการกิ นของลูกโค ลูกโคทีลดนมจะให้
อาหารเบทาโกร วันละ 1-2 กํามือ ต่อตัวต่อวัน และเพิ มให้ตามความสามารถในการ
กิน จนกระทังลูกโคหย่านม โดยจะให้วนั ละ 2 ครัง เช้าและบ่าย นําจะตังไว้ให้กินตลอด
โดยเปลียนนําตอนบ่ายเพือให้ลูกโคได้รับนําทีสะอาดและป้ องกันลูกโคท้องเสี ย แต่ถา้ นํา
สกปรกก็เปลียนทันที
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การจัดการด้ านสุ ขภาพ
1. ทําความสะอาดถังใส่ นํานมลูกโคล้างทุกครังหลังให้นํานม ส่ ว นถังนําและ
อาหารข้นล้างเฉพาะตอนเย็น
2. ป้ องกันอากาศหนาว ร้ อน ฝน โดยใช้ผา้ กันด้านข้างโรงเรื อน และอาจใช้ไม้
กระดานกันในบางครัง
3. กรณี ลูกโคป่ วย ควรจะทําการตรวจและรักษาโดยนายสัตวแพทย์
การจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม
1. ทําความสะอาดคอกและกรงเลียงลูกโคทุกวัน เพือป้ องกันการหมักหมมของ
เชือโรค
2. พ่นยาฆ่าแมลงทุก 15 วัน หรื อระยะทีมีแมลงชุกชุม
3. กําจัดวัชพืชและเศษขยะทีอยูร่ อบๆ โรงเรื อนอย่างสมําเสมอ
การจัดการด้ านอืนๆ
1. ลูกโคอายุ 2-4 สัปดาห์ ติดเบอร์ หู
2. ลูกโคอายุ ถึง 5 สัปดาห์ให้ทาํ การสูญเขา
3. บันทึกการเจ็บป่ วยของโคในแต่ละวัน
4. ชังนําหนักลูกโคแรกเกิด และทุกเดือน
การจัดการลูกโคหย่ านมถึง 3 เดือน
การจัดการด้ านอาหาร
ให้อาหารเบทาโกร วันละ 1 - 1.2กิ โลกรัมต่อตัวต่อวัน โดยให้วนั ละ 2 มือ
เช้าและบ่าย อาหารหยาบให้หญ้าแห้งวันละ 2 ครัง เช้าและบ่าย ถ้าหมดก็เพิ มให้ นําจะตัง
ไว้ให้กินตลอดแต่ไม่ควรให้มากเกิ นไป (ประมาณ . ลิตร) เพราะจะทําให้เกิ ดการถ่าย
ปัสสาวะเป็ นเลือดได้ โดยเปลียนนําตอนบ่ายเพือให้ลูกโคได้รับนําทีสะอาดและป้ องกัน
ลูกโคท้องเสี ย แต่ถา้ นําสกปรกก็ให้เปลียนทันที
การจัดการด้ านสุ ขภาพ
1. ทําความสะอาดถังนําและอาหารข้นล้างเฉพาะตอนเย็น
2. ป้ องกันอากาศหนาว ร้ อน ฝน โดยใช้ผา้ กันด้านข้างโรงเรื อน และอาจใช้ไม้
กระดานกันในบางครัง
3. ถ่ายพยาธิเมือลูกโคอายุ 3 เดือน
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4. กรณี ลูกโคป่ วย ควรจะทําการตรวจและรักษาโดยนายสัตวแพทย์
การจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม
1. ทําความสะอาดคอกให้แห้งและสะอาด
2. ทําความสะอาดรอบคอกและโรงเรื อนอย่างสมําเสมอ
3. พ่นยาฆ่าแมลงทุก 15 วันหรื อในช่วงทีมีแมลงเยอะ
การจัดการด้ านอืนๆ
1. บันทึกโคป่ วยในแต่ละวัน พร้อมทังการรักษา
2. วัดนําหนักลูกโคทุกเดือน
การจัดการลูกโคอายุ 3 เดือนถึง 6 เดือน
การจัดการด้ านอาหาร
ให้อาหารเบทาโกร วันละ 2 เวลา เช้าและบ่าย โดยให้วนั ละ 1.2 – 2 กิ โลกรัม
ต่อตัวต่อวัน อาหารหยาบจะให้หญ้าแห้งหรื อหญ้าสด โดยให้กินวันละ 2 ครัง เช้าและ
บ่าย
การจัดการด้ านสุ ขภาพ
1. ทําวัคซี นปากและเท้าเปื อยโคอายุ 4 เดือน และ 6 เดือน
2. ถ่ายพยาธิเมืออายุ 6 เดือน
การจัดการสิ งแวดล้ อม
1. ทําความสะอาดอ่างนําทุก 3 วัน หรื อเมือพบว่าอ่างนําสกปรก
2. เก็บกวาดมูลโคและเศษอาหารทีตกค้างในโรงเรื อนและบริ เวณทีเป็ นพืนปูน
3. พ่นยาฆ่าแมลงทุก 15 วัน หรื อในช่วงทีมีแมลงเยอะ
การจัดการด้ านอืนๆ
1. ชังนําหนักทุกเดือน
2. โคป่ วยทําการตรวจและรักษาโดยนายสัตวแพทย์
3. ใช้รัวไฟฟ้ าในการจัดการแปลงหญ้า ทุกวันจะตรวจความเรี ยบร้ อยของรั ว
ไฟฟ้ า
4. จัดกลุ่มลูกโคตามนําหนักและอายุ
5. สูญเขาลูกโคซําถ้ายังพบว่ามีตวั ทีเขางอกออกมาอีก
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การจัดการโคอายุ 6 เดือนถึง 15 เดือน
การจัดการด้ านอาหาร
ให้อาหารเบทาโกร วันละ 2 ครัง เช้า-บ่าย โดยให้วนั ละ 2 - 4 กิ โลกรัมต่อตัว
ต่อวัน อาหารหยาบจะให้ขา้ วโพดหมักหรื อฟางวันละ 3 ครัง เช้า-บ่าย และคํา วิธีการให้
จะให้ อ าหารเบทาโกร ใส่ ด้า นบนข้าวโพดหมัก หรื อฟาง เพื อกระตุ้น ให้โ คกิ น
ข้าวโพดหมักหรื อฟางได้มากขึน
การจัดการด้ านสุ ขภาพ
1. ทําวัคซี นปากและเท้าเปื อย ทุก 4 เดือน
2. ถ่ายพยาธิภายใน ทุก 6 เดือน
3. พ่นยาฆ่าพยาธิภายนอกทุก 6 เดือน
4. โคป่ วยแยกออกจากฝูงและรักษาโดยความดูแลของนายสัตวแพทย์
5. ตรวจวัณโรคและแท้งติดต่อ ปี ละ 1 ครัง
การจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม
1. ตัดหญ้าและทําความสะอาด รอบๆ คอกอยูเ่ สมอ
2. มีโปรแกรมกําจัดแมลงในช่วงทีมีแมลงเยอะ
3. เก็บกวาดมูลโคและเศษอาหารทีตกค้างในโคนม
การจัดการด้ านอืนๆ
1. บันทึกโคป่ วยในแต่ละวัน พร้อมการรักษา
2. วัดนําหนักโคทุกเดือน
3. บันทึกการฉี ดวัคซี น การถ่ายพยาธิ
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การจัดการโคอายุ 15 เดือนถึง ก่ อนคลอด
การจัดการด้ านอาหาร
ให้อาหารเบทาโกร วันละ 2 ครัง เช้า-บ่าย โดยให้วนั ละ 4 - 6 กิ โลกรัมต่อตัว
ต่อวัน อาหารหยาบจะให้ขา้ วโพดหมักหรื อฟางวันละ 3 ครัง เช้า-บ่าย และคํา โคทีเตรี ยม
คลอด 2 เดือน จะเพิ มอาหารเบทาโกร สัปดาห์ละ 0.5 กิ โลกรัม จนกระทังสัปดาห์
สุดท้ายก่อนคลอดให้โคกินได้ 6-8 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน
การจัดการด้ านสุ ขภาพ
1. ทําวัคซี นปากและเท้าเปื อย ทุก 4 เดือน
2. ถ่ายพยาธิภายในทุก 6 เดือน และก่อนคลอด 2 เดือน
3. พ่นยาฆ่าแมลงทุก 15 วัน
4. โคป่ วยแยกออกจากฝูง และรักษาโดยนายสัตวแพทย์
5. ตรวจวัณโรค แท้งติดต่อ และท้องร่ วงเรื อรัง ปี ละ 1 ครัง
การจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม
1. ทําความสะอาดโรงเรื อนและรอบๆ โรงเรื อนสมําเสมอ
2. เก็บกวาดมูลโค และเศษอาหารภายในโรงเรื อน
3. ทําความสะอาดอ่างนําทุก 3 วัน
การจัดการด้ านอืนๆ
1. จับสัด และผสมพันธุ์โคทีพบอาการเป็ นสัด ทีอายุตงแต่
ั 15 เดือน และนําหนัก
280 กิโลกรัมเป็ นต้นไป
2. ตรวจการตังท้องหลังผสม 2 เดือน
3. วัดนําหนักโคทุกเดือน
4. คัดแยกโคให้อยูค่ อกเดียวกันตามนําหนัก
5. แยกโคทีตังท้องออกจากโคทียังไม่ทอ้ ง
6. ก่อนคลอด 1 เดือน ย้ายเข้าคอกเตรี ยมคลอด
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การจัดการโครีดนม
โครี ดนมจะให้กินอาหารหยาบเต็มที อาหารเบทาโกร จะเพิ มให้หลังคลอด
วันละครึ งกิโลกรัม จนถึง 10 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ปริ มาณอาหารเบทาโกร อาจมาก
หรื อน้อยกว่านีทังนีขึนกับปริ มาณนํานมทีโคผลิตและสภาพร่ างกายของโคแต่ละตัว โดย
อัตราส่วนอาหารข้นทีให้ต่อนํานมทีโคผลิตเท่ากับ 1 ต่อ 2 อาหารเบทาโกร ควรจะ
แบ่งให้วนั ละ -4 ครัง คือ 05.30 11.00 15.00 และ 19.30
การจัดการด้ านสุ ขภาพ
1. ทําวัคซี นปากและเท้าเปื อยปี ละ 3 ครัง แต่ละครังห่างกัน 4 เดือน
2. ตรวจวัณโรค แท้งติดต่อ และท้องร่ วงเรื อรัง ปี ละ 1 ครัง ถ้าพบว่าเป็ นโรคควร
จะแยกเลียงเพือคัดทิ ง
3. ถ่ายพยาธิในวันดรายโค
4. พ่นยากําจัดพยาธิภายนอกทุก 15 วัน
5. ตรวจปัญหากีบ และขาเจ็บ เต้านมอักเสบ แล้วแยกออกมารักษาจนกว่าจะหาย
จึงนํากลับฝูงเดิม
การจัดการฝูงโครีดนม
1. แม่โคคลอดใหม่ จะรี ดนมให้ลูก 7 วัน (นํานมเหลือง) หลังคลอด -8 วันส่ ง
นํานมตรวจยาปฏิชีวนะ
2. แม่โคป่ วยเป็ นเต้านมอักเสบ หรื อโคทีได้รับยาปฏิชีวนะควรจะรี ดเป็ นกลุ่ม
สุดท้ายเพือป้ องกันการติดต่อของโรคเต้านมอักเสบและเพือป้ องกันการส่ งนํารมทีมียา
ปฏิชีวนะปนเปื อน แล้วนมนมไปเลียงลูกโค
3. จัดกลุม่ โคโดยใช้ปริ มาณนํานมเป็ นเกณฑ์ โดยแบ่งเป็ น 3 คอก
. .คอกโคให้นมมากหรื อโคหลังคลอด - เดือน .ให้อาหารเบทาโกร
3.2.คอกโคให้นมปานกลางหรื อหลังคลอด - เดือน ให้อาหารเบทาโกร S
. .คอกโคให้นมน้อยหรื อก่อนดราย เดือน ให้อาหารเบทาโกร หรื อ D
การจัดการด้ านการรีดนม
รี ดนมวันละ 2 ครัง คือ เช้า 05.30-07.30 น.และบ่าย 15.30-17.30 น. ก่ อนรี ดนม
ควรจะใช้ผา้ สะอาดจุ่ มนําคลอรี นเช็ดเต้า และเช็ดให้แห้ง ด้ว ยผ้าสะอาดตัว ละ 1 ผืน
หลังจากนันจะตรวดนํานมด้วยถ้วยตรวจดูลกั ษณะนํานมทุกครัง และควรตรวจ ซี .เอ็ม.ที
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2 อาทิตย์ต่อครัง ก่อนสวมหัวรี ด หลังรี ดนมเสร็ จควรจุ่มนํายาเพือป้ องกันเชือโรคและให้
โคยืนกิ นอาหารข้นและหยาบหลังรี ดเพือให้โคยืนอย่างน้อย 30 นาที เพือป้ องกันรู นม
สัมผัสพืน ซึ งเชือโรคจะผ่านรู นมได้ง่าย หลังรี ดนมเสร็ จทําความสะอาดบริ เวณโรงเรื อน
อุปกรณ์รีดนมทุกชิ น ตรวจสอบเครื องรี ดและอุปกรณ์
การจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม
1. ทําความสะอาดภายในคอก และโรงเรื อน รวมถึงรอบๆ โรงเรื อน
2. ทําความสะอาดโรงรี ดนมและรอบๆ รวมถึงรอบๆ โรงเรื อน
3. ทําความสะอาดรางอาหารทุกวัน อ่างนําทําความสะอาด 3 วันต่อครัง
4. พ่นยาฆ่าแมลงทุก 15 วัน ทีตัวโคและพืนคอก
การจัดการด้ านอืนๆ
1. จัดสัด ผสมเทียม บันทึกการเป็ นสัด และการผสมเทียม
2. ตรวจท้องหลังผสม 2 เดือน
3. รักษาและดูแลสุขภาพโคนมโดยนายสัตวแพทย์
4. วัดนําหนักโคทุกเดือน
5. บันทึกปริ มาณอาหารข้นตามปริ มาณนํานม และสภาพร่ างกาย
6. บันทึกรายรับรายจ่ายในการเลียงโคนม
7. จัดโปรแกรมระบบสื บพันธุ์อืนๆ ตามเหมาะสม
การจัดการแม่ โคแห้ งนม
การจัดการด้ านอาหาร
โคแห้งนม ควรจะมีคอกแยกเป็ นสัดส่วนจากโครี ดเนืองจากจะดูแลได้ง่ายแล้วจะ
ช่วยป้ องกันการแท้งจากโครี ดทีเป็ นสัดมาปี นหรื อมาชนกระแทกได้ โดยโคทีเพิ งแห้งนม
จะให้กินอาหารหยาบวันละ 3 ครังเวลาเดียวกับโคสาว แต่งดอาหารข้น จนกระทังก่ อน
คลอด 6 สัปดาห์ จะเริ มให้กินอาหารเบทาโกร โดยให้ครังแรก 1 กิ โลกรัมต่อตัวต่อ
วัน และจะเพิ มให้สัปดาห์ละ 1 กิ โลกรัม จนกระทังสัปดาห์สุดท้ายก่ อนคลอด โคจะได้
อาหารข้นวันละ 6-8 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ทีทําเช่นนีเพือทีจะทําให้กระเพาะหมักของโค
ค่อยๆ คุน้ เคยกับอาหารเบทาโกร
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วิธีการแห้ งนม
การแห้ง นม ควรจะทําแบบค่อ ยเป็ นค่อยไปโดยจะเตรี ยมก่ อนกําหนดแห้ง นม
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึนกับปริ มาณนํานมของโค ในช่วงแรกจะค่อยๆ ลดอาหารเบทา
โกร หรื อ D ลง และลดมือรี ดนม จนกระทังปริ มาณนํานมต่อวันเหลือน้อยกว่า 4
กิโลกรัม จึงสอดยาดราย 1 เต้าต่อ 1 หลอด และจะพักรี ดนมเป็ นเวลา 60 วัน
การจัดการด้ านสุ ขภาพโคแห้ งนม
หลังจากสอดยาดรายแล้วจะทําการถ่ายพยาธิ ดว้ ย Ivermectin เข้าใต้หนัง และ/
หรื อ Albendazole กรอกปาก ในวันเดียวกัน และควรจะสังเกตเต้านมถ้าเกิ ดการอักเสบ
จะได้ทาํ การรักษาทันที
การจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม
1. เก็บกวาดมูลโคภายในโรงเรื อน และคอกพักโค
2. ทํา ความสะอาดรอบๆ โรงเรื อน อ่ า งนํา ให้ โ คกิ น รางอาหารตามความ
เหมาะสม
การจัดการด้ านอืนๆ
1. เมือแห้งนมโคจะย้ายลงไปคอกสําหรับโคแห้งนม
2. ก่อนคลอด 1 เดือนจะย้ายไปคอกสําหรับเตรี ยมคลอด
3. ก่อนแห้งนมจะทําการล้วงตรวจท้องอีกครังเพือตรวจดูโคยังท้องอยูห่ รื อไม่ ถ้า
ไม่จะได้ทาํ การแก้ไขต่อไป

การจัดการสิ งแวดล้ อมในฟาร์ ม
ฟาร์ มควรมี การจัดการสิ งแวดล้อ มภายในฟาร์ มอย่างเหมาะสมเพื อไม่ให้เ กิ ด
มลภาวะต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงและคนงานภายในฟาร์ ม ดังนี
1. ขยะมูลฝอย
ตามจุดต่างๆ ภายในฟาร์ มควรจะมีถ งั ขยะสําหรับใส่ ขยะมูลฝอยต่างๆ และจะ
นําไปทิ งบริ เวณทีแยกออกจากบริ เวณทีเลียงโค และจะมีการทําความสะอาดโดยการเก็บ
ขยะมูลฝอยทังฟาร์ มในทุกสัปดาห์
2. ซากสั ตว์
เมือมีสตั ว์ตายควรจะนําซากสัตว์ฝังลึกจากระดับผิวดินก่อนกลบดินปิ ด
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3. มูลสั ตว์
มูลโคภายในโรงเรื อนและคอกพักโคควรจะถูกกวาดเก็บออกมาไว้นอกโรงเรื อน
ทุกสัปดาห์แล้วนําไปตากแห้งในบริ เวณทีเตรี ยมไว้ เพือนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยบํารุ งดิน หรื อ
ขายให้คนภายนอก
4. นําเสี ย
นําเสี ยจากการเลียงโคควรจะไหลไปรวมกันทีบ่อพักนําเสี ย ควรมีการทําความ
สะอาดรางระบายนําเมือนําเริ มไหลช้า
5. รอบโรงเรือน
รอบโรงเรื อนต่างๆ จะมีการทําความสะอาด และปรับปรุ งโดยการตัดหญ้า ปลูก
ต้นไม้ เพือให้สะอาด เป็ นร่ มเงา

การผลิตนํานมทีสะอาด
โดยทัวไปรี ดนมโควันละ 2 ครัง เช้า และบ่าย ขันตอนการรี ดนมจะเน้นความ
สะอาดทีเต้านม วัสดุอุปกรณ์ เครื องมือทีใช้ในการรี ดและเก็บรักษานํานม การตรวจสอบ
นม สุขลักษณะของผูร้ ี ดนม รวมทังการฆ่าเชือโรค การบํารุ งรักษาเครื องรี ดนม
วิธีการรีดนม
การรี ดนมด้ว ยเครื องรี ด ซึ งจะทํางานเลี ย นแบบการดู ด นมของลู ก โค คื อ มี
เครื องดูดทําให้เ กิ ดสุ ญญากาศ มี กระบอกยางและกระบอกโลหะทําหน้าที คล้ายปาก
นอกจากนี จะมี ต ัว ให้ จ ัง หวะการดู ด สลับ กับ การปล่ อ ยและตัว ควบคุ ม แรงดู ด ของ
สุญญากาศให้คงที ระดับสุญญากาศในระบบทัวไปคือ - กิโลปาสคาล(kPa) หรื อ
เซนติเมตรปรอท (cm.Hg.) หรื อ นิ วปรอท (cm.Hg.)
การรีดนมให้ สะอาด
มี ผ ลต่ อ รายได้ข องเราโดยตรง ตามปกติ ก ารรั บ ซื อนํา นมผู้ซื อจะตังราคา
มาตรฐานไว้ ถ้าหากนํานมที รี ดได้สะอาดสู ง กว่ามาตรฐานก็จ ะได้ร าคาสู ง กว่า ราคา
มาตรฐาน แต่ถา้ ความสะอาดตํากว่ามาตรฐานจะต้องถูกลดราคาตํากว่าราคามาตรฐาน ซึ ง
การรักษาความสะอาดนีทําได้ไม่ยากและแทบจะไม่ตอ้ งลงทุนเลย เพียงแต่เราปฏิบตั ิตาม
ขันตอนของการรี ดนมอยูเ่ ป็ นประจําก็จะไม่มีปัญหาเรื องนีเลย

12

การรีดนมด้ วยเครืองมีขันตอนในการรีดนมดังนี
1. การเตรียมอุปกรณ์
ได้แก่ ชุดรี ดนมของเครื องรี ด ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าอยู่
ในสภาพพร้ อมทีจะรี ดนมหรื อไม่ จังหวะการดูด ปล่อย ประมาณ 50 - 60 รอบต่อนาที
เตรี ยมนํายาคลอรี นใส่ ถงั ผ้าเปี ยกและผ้าแห้ง เช็ดเต้านม 1 ผืนต่อตัว ถ้วยตรวจนํานม
นํายา ซี .เอ็ม.ที. เชือก นํายาจุ่มเต้าหลังรี ด
2. การเตรียมตัวโค
ทําความสะอาดขาและกีบแล้วทําความสะอาดเฉพาะเต้านมโคเพือป้ องกันนําจาก
ตัวโคไหลเข้าไปในกระบอกรี ดนํานมเวลารี ดนม
3. วิธีการรีด
- เช็ดทําความสะอาดเต้านมด้วยผ้าชุบนํายาคลอรี น และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งที
สะอาด
- ตรวจเช็คนํานมด้วยถ้วยตรวจนํานม ถ้าพบความผิดปกติให้ทาํ การรักษา
- ตรวจนํานมด้วยนํายา ซี.เอ็ม.ที ถ้าผล +2 และ+3 ให้ทาํ การรักษาทันที
- สวมหัวรี ดภายใน 1 นาที หลังจากเตรี ยมเต้านม
- เมือนํานมหมดเต้าหรื อไม่ไหลให้ปลดหัวรี ดออกทันที นอกจากบางตัวทีคุน้ เคย
กับการนวดเต้าให้นวดเต้าจนนํานมเหลือน้อย จึงปลด
- จุ่มนํายาฆ่าเชือโรคหลังรี ดเพือป้ องกันเชือโรคเข้าสู่เต้านม
- ปล่อยให้โคกินอาหารหลังรี ดอย่างน้อย 30 นาทีเพือให้รูหัวนมปิ ด ป้ องกันเชือ
โรคเข้าสู่หวั นม
4. การล้ างทําความสะอาดเครืองรีด
เมือรี ดนมเสร็ จแล้วจะต้องล้างทําความสะอาดทุกส่วนโดยทันที เครื องรี ดแบบถัง
เดียวให้ลา้ งทําความสะอาดด้วยแปรงทีอ่อนนุ่มไม่ทาํ ให้เกิ ดรอยต่ออุปกรณ์รีดนมต่างๆ
ด้วยนํายาสําหรับล้างทําความสะอาด เมือล้างทําความสะอาดดีแล้วก็นาํ ไปเก็บไว้ในที
สะอาด สําหรับเครื อง รี ดแบบ pipeline ล้างเฉพาะสายด้านนอกของสายลม สายนม ส่ วน
หัวรี ดเครื องจะล้างให้อตั โนมัติ
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นอกจากนี อุปกรณ์ที เป็ นยางจะต้อ งถอดมาแช่นําโซดาไฟเป็ นประจําทุกเดือ น
เพื อขจัดคราบตะกอนต่างๆ ออกให้หมด และเปลี ยนชิ นส่ ว นเมือหมดอายุการใช้ง าน
หรื อมีการชํารุ ด
นําคลอรี น
คลอรี นมีคุณสมบัติในการฆ่าเชือโรคได้ดี และมีราคาถูกทีสุ ดเมือเทียบกับนํายา
ฆ่าเชือโรคประเภทอืนๆ
ประโยชน์ของนําคลอรี น ใช้ในการฆ่าเชือโรคในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. ล้างอุปกรณ์ทีต้องสัมผัสกับนํานม เช่นถังรี ดนม ถังใส่นม
2. เช็ดทําความสะอาดเต้านมก่อนและหลังการรี ดนม
3. ล้างพืนคอกในกรณี ทีนํานมจากเต้าทีเป็ นโรคเต้านมอักเสบหยดลงบนพืนคอก
การใช้นาํ คลอรี น
3.1. ใช้จุ่มหัวรี ด ใช้คลอรี นประมาณ 20 ซี ซี ต่อนํา 10 ลิตร
3.2. ใช้จุ่มผ้าเช็ดเต้า ใช้คลอรี นประมาณ 15 ซี ซี ต่อนํา 10 ลิตร
การล้ างอุปกรณ์ รีดนม
อุปกรณ์รี ดนม ได้แก่ ถัง รี ดนมเดียว ถัง ใส่ นม เครื องรี ดนม และภาชนะอืนๆ ที
สัมผัสกับนํานม
การชําระล้าง แบ่งเป็ น 2 อย่าง
1. การชําระล้างเป็ นประจําวัน เป็ นการชําระล้างคราบไขมันในนํานมทีติดอยู่ตาม
ภาชนะ มักจะล้างด้วยนํายาชําระล้าง
2. การชําระล้างเป็ นประจําทุก 10 วัน เป็ นการชําระล้างคราบหิ นปูน คราบ
ตะกอนนํานมทีติดอยูต่ ามภาชนะ มักจะล้างด้วยนํากรด
การชําระล้างเป็ นประจําวัน มีขนตอนดั
ั
งนี
1. หลังจากใช้อุปกรณ์รีดนมแล้ว ให้ลา้ งนําทันทีไม่ควรปล่อยทิ งไว้จนแห้งกรัง
เพราะจะทําให้ลา้ งออกยาก
2. ล้างด้วยนํายาชําระล้าง เช่น นํายาล้างจานหรื อนํายาล้างถังนม เป็ นต้น
3. ขัดด้วยแปรงนิ มๆ ไม่ควรใช้ฝอยขัดหม้อหรื อสก็อตไบรท์ เพราะจะทําให้เกิ ด
รอยขีดข่วนขึนทีผิวของภาชนะ ซึ งในระยะยาวจะทําให้เกิดเชือโรคสะสมได้ง่าย
4. ล้างด้วยนําสะอาด
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5. ล้างด้วยนําสะอาดทีเจือนํายาคลอรี น
6. ผึงให้แห้งในทีสะอาดและถ่ายเทอากาศได้ดี
การชําระล้างเป็ นประจําทุก 10 วัน มีขนตอนดั
ั
งนี
1. นําอุปกรณ์ต่างๆ ล้างนําให้สะอาดเสี ยก่อน
2. ล้างด้วยนํากรด เช่น กรดไนตริ ก
3. ขันตอนเหมือนการชําระล้างเป็ นประจําตังแต่ขอ้ 3 ถึง ข้อ 6
ข้ อควรระวัง
1. การล้างด้วยโซดาไฟ นํากรด ให้ใส่ถุงมือ
2. หากโซดาไปหรื อนํากรดถูกผิวหนัง เข้าตา ให้รีบล้างด้วยนําสะอาดทันที
3. ควรอยูเ่ หนือลมเพือกันการสูดไอระเหยของนํากรดหรื อนําด่าง
4. การผสมนํากรด ให้เอานําใส่ ถงั ไว้แล้วริ นนํากรดลงในถังใส่ นาํ อย่าริ นนําลง
ในนํากรดเพราะจะเกิดอันตรายได้

สุ ขลักษณะในการผลิตนํานม
เป็ นทีรู้จกั กันทัวไปว่า นํานมเป็ นอาหารทีมีประโยชน์และเป็ นอาหารธรรมชาติที
เกือบสมบูรณ์ทีสุดของมนุษย์และสัตว์ทงหลาย
ั
จึงเป็ นอาหารทีดีสาํ หรับจุลินทรี ยด์ ว้ ย
นํานมจึงบูดเสี ยง่าย จุลินทรี ยจ์ ะทําให้นาํ นมเกิดการเปลียนแปลงทางเคมี ทางด้าน
กายภาพ และยังขับถ่ายของเสี ยไว้ในนํานม นํานมจึงเสี ยได้ง่าย จุลินทรี ยม์ ีอยูท่ วไป
ั
ดังนันการปฏิบตั ิต่อนํานมหากไม่ถูกต้องตามวิธีการ เช่น การรี ดนม การขนส่ง ฯลฯ ย่อม
ทําให้นาํ นมเสี ยหรื อเปลียนสภาพได้ง่าย ดังนันการปฏิบตั ิต่อนํานมจึงนับได้ว่าเป็ นเรื อง
สําคัญอย่างยิ งต่อผูเ้ ลียงโคนม ผูผ้ ลิตนํานม และผูบ้ ริ โภค
1. การปฏิบตั ิต่อนํานมขณะอยูใ่ นฟาร์ ม ก่อนอืนต้องเข้าใจก่อนว่านํานมทีอยูใ่ น
เต้านมของโคนมทีมีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคติดต่อ เช่น วัณโรค บรู เซลโลซี ส หรื อ
โรคอืนๆ เป็ นนํานมทีสะอาดทีสุด แต่เมือเริ มการรี ดนมต้องมีการสัมผัสกับสิ งต่างๆ
หลายอย่าง เช่น มือผูร้ ี ด ภาชนะทีใช้รีด ถังเก็บนม เป็ นต้น โอกาสทีจะทําให้นาํ นม
สกปรกก็ยอ่ มมีมากขึน การปฏิบตั ิต่อนํานมภายในฟาร์ มตังแต่เริ มแรกให้ถูกต้อง ก็จะ
ช่วยให้คุณภาพของนํานมดิบอยูใ่ นสภาพดี ซึ งมีขอ้ ระมัดระวังในเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี
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1.1 ผูร้ ี ดนม ผูร้ ี ดนมต้องคอยรักษาความสะอาดเนือตัวในขณะรี ดนม ก่อนรี ดนม
ควรล้างมือและแขนให้สะอาดด้วยสบู่และนํา ถ้าขณะรี ดนมเปื อนก็ให้ทาํ ความสะอาด
ก่อนทุกครัง
1.2 ภาชนะทีรี ดนม ได้แก่ เครื องรี ดนม ถังนม หรื อกระป๋ อง ควรเป็ นโลหะทีไม่
เป็ นสนิม อะลูมิเนียม หรื อโลหะอืนทีเคลือบดีบุก ไม่มีรอยตะเข็บภายในส่วนทีสัมผัสกับ
นํานม ง่ายต่อการล้างทําความสะอาด มีฝาปิ ดเพือกันฝุ่ นละอองลงไปในนํานม ภาชนะที
ทําด้วยสังกะสี เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ซึ งไม่ได้เคลือบดีบุก เมือบรรจุนมลงใน
ภาชนะเหล่านี นํานมจะมีกลิ นและรสผิดปกติไปจากเดิม ไม่สามารถนําไปผลิตหรื อ
บริ โภคได้ ดังนันจึงควรหลีกเลียงภาชนะทีทําด้วยโลหะดังกล่าว
ภาชนะใส่ นม ควรล้างให้สะอาดด้วยนําสบู่และนําสะอาดแล้วล้างด้วยนําคลอรี น
ซึ งมีความเข้มข้น 200 - 250 พีพีเอ็ม. หรื อล้างด้วยนํากรดหรื อนําด่างเป็ นครังคราว และ
ต้องใช้นาํ สะอาดล้างนํายาออกอีกครัง แล้วนําไปผึงให้แห้ง
อุปกรณ์ทีสัมผัสกับนํานม หรื อภาชนะทีใส่นมต้องทําความสะอาดทันทีหลังจาก
ใช้เสร็ จแล้วทุกครัง อย่างทิ งไว้แล้วค่อยมาทําความสะอาดทีหลัง เพราะจะทําให้
เชือจุลินทรี ยเ์ พิ มจํานวน ความสะอาดยากขึนในภายหลัง และเพือเป็ นการสร้างนิสยั ให้
รักความสะอาด
1.3 นําสะอาด การผลิตนมทีมีคุณภาพสูงจําเป็ นอย่างยิ งทีจะต้องได้นาํ ทีสะอาด
ไว้ใช้ลา้ งเครื องมือต่างๆ ทีใช้รีดนมตัวโค และคอกรี ดนม การใช้นาํ ควรจะเป็ นนําที
ปลอดจากแบคทีเรี ยทีเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ถ้าเป็ นบ่อหรื อท่อนําควรจะแยกอยูห่ ่าง
จากบ่อนําโสโครกและส้วม ทางฟาร์ มใช้นาํ ใต้ดิน ผ่านการตกตะกอน และผ่านกรอง
ก่อนทีจะนํามาใช้
1.4 โรงรี ดหรื อคอกรี ดนม ควรจะก่อสร้างอย่างง่ายๆ และสะดวกในการรักษา
ความสะอาด ไม่อบั ทึบ มีลมพัดผ่าน ทําให้แม่โครู้สึกสบาย ในคอกควรลาดด้วยซีเมนต์
หรื อคอนกรี ต เพือให้ง่ายในการรักษาความสะอาดและควรทําความสะอาดพืนทุกครัง
ก่อนรี ดนม ทางฟาร์ มมีผนังกันปิ ดทัง 2 ด้าน แต่จะติดตังพัดลมเพือให้โครู้สึกสบายขณะ
รี ดนม
1.5 สุขภาพของแม่โค แม่โคเป็ นผูผ้ ลิตนํานมดังนันสุขภาพแม่โคจึงเป็ นสิ งจําเป็ น
ทีผูเ้ ลียงหรื อผูร้ ี ดต้องหมันสังเกตดูทกุ ครังก่อนรี ดนมและต้องมีการตรวจสุขภาพของแม่

16

โคอยูเ่ สมอโดยเฉพาะอย่างยิ งวัณโรคและบรู เซลโลซี ส
นอกจากนีควรระมัดระวัง
เกียวกับโรคเต้านมอักเสบ ซึงเป็ นสาเหตุทีทําให้นาํ นมทีรี ดได้มีคุณภาพตําลงและเสี ยได้
เร็ วขึน โคนมทีผูร้ ี ดพบว่าเป็ นโรคเต้านมอักเสบควรรี ดนมเป็ นตัวสุดท้าย และถ้าเป็ น
เฉพาะเต้าก็ควรจะรี ดนมเฉพาะเต้าทีเป็ นโรคเป็ นเต้าสุดท้าย และไม่ควรนํานมนันมา
บริ โภคหรื อส่งเข้าโรงงาน
1.6 เต้านมและตัวแม่โค จําเป็ นทีต้องล้างให้สะอาดด้วยนําทีสะอาด แปรงขนโค
ล้างพวกฝุ่ นละอองขีโคทีติดอยูใ่ ห้สะอาด การอาบนําโคจําเป็ นสําหรับประเทศร้อนอย่าง
บ้านเรา จะทําให้แม่โครู้สึกสบายสามารถกินอาหารและปล่อยนํานมได้มากกว่าปกติ เต้า
นมควรจะได้รับการเอาใจใส่ในด้านความสะอาดเป็ นพิเศษ เช่น หมันตัดขนบริ เวณเต้า
นม ถ้ายาวทุกครังทีรี ดนม ควรใช้ผา้ สะอาดชุบนําคลอรี นเช็ดรอบๆเต้านมให้ทวก่
ั อนรี ด
นม ซึ งจะช่วยกระตุน้ ให้แม่โคเกิดความรู้สึกอยากปล่อยนํานมและต่อมสร้างนํานมก็จะ
ผลิตนํานมได้มากขึน เวลารี ดนมครังแรกในแต่ละครังควรจะรี ดนมทีค้างเต้าทิ งเสี ยก่อน
ประมาณ 2-3 ครัง ทังนีเพราะนํานมทีค้างอยูต่ รงปลายหัวนมมักมีจุลินทรี ยอ์ ยูส่ ูง ถ้ารี ด
ทิ งเสี ยก่อนจะทําให้นาํ นมสะอาดขึน
1.7 ปลอดจากบุคคลภายนอกและสัตว์มารบกวน เช่น หมู หมา ไก่ ฯลฯ เพราะ
อาจเป็ นการแพร่ เชือโรคมาสู่นมและแม่โคได้ ควรให้อยูพ่ น้ จากคอกรี ดนม
2. การปฏิบตั ิตอ่ นํานมภายหลังการรี ดนมเสร็ จเรี ยบร้อย (การขนส่งนํานมดิบไป
จําหน่าย)
นํานมทีรี ดจากแม่โคใหม่ๆ อุณหภูมิประมาณ 35-37 องศาเซลเซี ยส และหาก
ปล่อยนํานมทีรี ดออกมาอยูใ่ นอุณหภูมินีนานประมาณ 3 ชัวโมง นํานมจะเริ มเสี ย ดังนัน
นํานมทีรี ดไว้ได้ตอ้ งรี บดําเนินการดังต่อไปนี
2.1 ส่งนมไปยังศูนย์รวมนํานมดิบหรื อสหกรณ์ฯให้เร็ วทีสุด เพราะ
จุลินทรี ยใ์ นนํานมสามารถเพิ มจํานวนได้อย่างรวดเร็วภายใต้อุณหภูมิปกติ และไม่ควร
วางตากแดด
2.2 การบรรจุนมลงในถังนมควรใส่ให้เต็มถัง เพือป้ องกันการเขย่าซึ งจะ
ทําให้แบคทีเรี ยเจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วและจะทําให้ไขมันจับตัวเป็ นก้อนได้เร็วขึน
จนมีลกั ษณะคล้ายเม็ดเนย การขนส่งนม ต้องทําโดยเร็ ว เพราะยิงช้าจะทําให้นมมีโอกาส
เสี ยหรื ออายุสนหรื
ั อคุณภาพตําลง ทําให้ราคานํานมดิบลดลง การขับรถส่งนมควรจะขับ
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ด้วยความเร็วสมําเสมอ ควรขับอย่างระมัดระวังให้นาํ นมในถังเขย่าน้อยทีสุด หลังจากส่ง
นมเสร็ จแล้วควรล้างถังส่งนมทันที เพือป้ องกันการเกิดคราบฝังแน่นและจะเป็ นการเพิ ม
จุลินทรี ยใ์ นนํานมด้วย

การดูแลสุ ขภาพและการป้องกันโรคโคนม
ผูเ้ ลียงโคนมควรหมันสังเกตพฤติกรรมหรื ออาการทีโคแสดงออกมาให้เห็นอย่าง
สมําเสมอ หากพบว่าแม่โคเริ มมีอาการทีผิดแปลกไปจากเดิม เช่น เซื องซึ ม กินอาหารได้
น้อยลงมากหรื อไม่กินอาหาร นอนบ่อย ฯลฯ อาการเหล่านีเป็ นลักษณะทีต้องติดตาม
อาการต่อไปอีกระยะหนึง
หากอาการของโคเป็ นมากขึนต่อเนืองควรรี บแก้ไขหรื อ
ปรึ กษากับสัตวแพทย์
การป้ องกันโรคโคนม มีขอ้ แนะนําในการปฏิบตั ิโดยทัวไปดังนี
ก. เลียงแต่โคทีแข็งแรงสมบูรณ์และปลอดจากโรค ไม่ควรเลียงโคทีอ่อนแอ โค
ทีเป็ นโรคเรื อรังรักษาไม่หายขาด โรคทางกรรมพันธุ์ เช่น โรคไส้เลือน,
โรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคแท้งติดต่อหรื อวัณโรค เป็ นต้น
ข. ให้อาหารทีมีคุณภาพและมีจาํ นวนเพียงพอ ควรเลือกซืออาหารจากแหล่งที
เชือถือได้ และระวังอาหารทีเป็ นพิษ เช่น มีเชือรา พืชทีพ่นยาฆ่าแมลง เป็ น
ต้น ถ้าให้อาหารทีไม่ถูกต้องเพียงพอหรื อให้อาหารเสื อมคุณภาพหรื อมีสิ ง
ปลอมปน อาจทําให้โคเป็ นโรคขาดอาหาร รวมทังทําให้อ่อนแอ เกิดโรค
อืนๆได้ง่ายขึน
ค. จัดการเลียงดูและป้ องกันโรคติดต่อร้ายแรงให้เหมาะสม ได้แก่
- คอกคลอดและคอกลูกโค ควรได้รับการทําความสะอาด และใช้ยาฆ่าเชือ
พ่น หรื อราดทิ งไว้2-3 อาทิตย์ก่อนนําแม่โคเข้าคลอด
- ลูกโคทีเกิดใหม่ตอ้ งล้วงเอาเยือเมือกทีอยูใ่ นจมูกปากออกให้หมด เช็ดตัว
ลูกโคให้แห้ง
- สายสะดือลูกโคทีเกิดใหม่ตอ้ งใส่ทิงเจอร์ ไอโอดีนให้โชกและใส่ยากัน
แมลงวันวางไข่ทุกวันจนกว่าสายสะดือจะแห้ง
- ให้ลูกโคกินนมนําเหลืองโดยเร็ว
- ทําความสะอาดคอกลูกโค
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-

ควรเลียงลูกโคในคอกเดียวเฉพาะตัว
เครื องมือเครื องใช้ เช่น ถังนมทีใช้เลียงลูกโคไม่ควรปะปนกัน
ลูกโคต้องตัวแห้งเสมอ วัสดุทีใช้รองนอนต้องเปลียนทุกวัน
แยกลูกโคทีอายุต่างกันให้อยูห่ ่างกัน
ถ่ายพยาธิเมือลูกโคอายุ 3 เดือน และถ่ายซําอีกปี ละ 1-2 ครัง หรื อตามความ
เหมาะสม
- การฉี ดวัคซี นทีสําคัญในโคนม มีขอ้ แนะนําให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
- ลูกโคอายุ 3 เดือน (ไม่เกิน 8 เดือน) ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคแท้งติดต่อ
(Brucellosis) ครังเดียว
- ลูกโคอายุ 4 เดือน ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรดปากและเท้าเปื อยและโรคคอบวม
(เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย)
- โคทีโตแล้วอายุ 1 ปี ขึนไป ให้จดั โปรแกรมฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปากและ
เท้าเปื อยทุกปี ๆละ 2-3 ครัง สําหรับโรคคอบวมให้ฉีควัคซี นทุกปี ๆละ 2
ครัง
- พ่นหรื ออายนํายาฆ่าเชือเห็บทุก 15 วัน หรื อตามความเหมาะสม
- การตรวจโรคประจําปี
แม่โคทีเริ มให้นาํ นมแล้วหรื อแม่โคทีมีอายุตงแต่
ั 2 ปี ขึนไป ควรได้รับการตรวจ
โรคแท้งติดต่อและวัณโรค เป็ นประจําทุกปี ปี ละครัง เพือควบคุมป้ องกันโรคอาจติดต่อ
ไปยังคนได้ และเพือเสริ มสร้างความเชือมันในอาชีพเลียงโคนมและผลผลิตนํานมทีดี
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคนํานม
กรณี ตรวจพบโรคดังกล่าวในโคนม ควรคัดแยกออกจากฝูงเพือส่งโรงฆ่า ไม่ควร
จําหน่ายต่อไปยังฟาร์ มแห่งอืน เพราะจะเป็ นการแพร่ กระจายโรคออกไปในวงทีกว้างขึน
และทําให้การควบคุมและการกําจัดโรคไม่ได้ผลดี
ง. การให้ความรู้ในการดูแลและการปฐมพยาบาลสัตว์เบืองต้น รวมถึงสามารถ
สังเกตสัตว์เลียงว่ามีสุขภาพสมบูรณ์หรื อมีความผิดปกติทีจําเป็ นต้องตรวจ
เพือรักษา รายละเอียดดังต่อไปนี
โคนมสุขภาพสมบูรณ์
โคนมทีมีความผิดปกติ
1. จะอยูร่ วมฝูงกัน
1. มักจะแยกฝูงอยูต่ ่างหาก
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2. วางกีบอย่างสมําเสมอ
3. สนใจสิ งแวดล้อม
4. ตาเป็ นประกายสดใส
5. ขนเรี ยบเป็ นเงางาม
6. หนังสันไล่แมลง
7. ไม่พบบาดแผลใดๆ
8. มีการเคียวเอือง
9. มีเยือเมือกสี ชมพูเรื อๆ
10. จมูกชืนมีเหงือเล็กน้อย
11. อุจจาระเหลวเล็กน้อยไม่มีมูกเลือดปน
12. ร่ างกายสะอาด

2. วางกีบไม่สมําเสมอหรื อเดินกะเผลก
3. ไม่สนใจสิ งแวดล้อม
4. ตาไม่เป็ นประกายสดใส
5. ขนยุง่ เหยิงหยาบกระด้าง
6. หนังไม่สนไล่
ั แมลง
7. อาจมีบาดแผลตามร่ างกาย
8. ไม่มีการเคียวเอือง
9. เยือเมือกสี แดงหรื อซี ด
10. จมูกแห้งอาจพบนํามูกข้นเหนียว
11. อุจจาระเหลวเป็ นนําหรื อเป็ นก้อนแข็งมี
เลือดปน
12. ร่ างกายสกปรกมีสิ งขับถ่ายเปรอะเปื อน

การใช้ ยาในโคนม
การใช้ยาในการรักษาโรคเป็ นสิ งจําเป็ น และยาแต่ละชนิดมีขอ้ บ่งใช้และมีขอ้
ควรระวังต่างๆ ยาจึงให้ทงคุ
ั ณและโทษ เกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคนมของตนเองได้
โดยมีหลักการดังนี
1. อยูภ่ ายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์
2. ควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยา โดยศึกษาคุณภาพของยา วิธีใช้ พิษของ
ยาและแนวทางแก้ไข วันหมดอายุของยา ฯลฯ
3. ให้ยาในขนาดทีถูกต้องและครบจํานวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้
4. ให้ยาถูกทาง เช่น ฉี ดเข้าใต้ผิวหนัง ฉี ดเข้ากล้ามเนือ ให้ทางปาก ทาภายนอก
หรื อฉี ดเข้าเต้านมเป็ นต้น
5. ความสะอาดทุกขันตอนเป็ นสิ งสําคัญ เข็มและกระบอกฉี ดยาต้องสะอาด
ปราศจากเชือโรค ถ้าไม่สะอาดจะทําให้โคเกิดฝี ตรงบริ เวณทีฉี ดยาหรื อวัคซี น
6. การให้ยาหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อาจเกิดผลเสียถ้าฤทธิยาไม่สอดคล้องกัน
7. การใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดการดือยาขึนได้

20

8. ทุกครังทีให้ยาควรถามสัตวแพทย์ว่าต้องงดส่งนมหรื อไม่เพือความปลอดภัย
ของผูบ้ ริ โภค
9. ในระหว่างปฏิบตั ิงานเกียวกับการใช้ยา ห้ามเกษตรกรดืม กินอาหาร หรื อสูบ
บุหรี เด็ดขาด เพราะอาจได้รับสารทีเป็ นพิษเข้าไป
10. มีการบันทึกการใช้ยาโดยละเอียดทุกครังเพือเป็ นข้อมูลประจําตัวสัตว์

การเป็ นสั ดและการสั งเกตการเป็ นสั ดในโคตัวเมีย
การเป็ นสัด คื อ การที สัตว์ต ัว เมี ย ยอมให้ ผสมพันธุ์ พร้ อ มๆกับจะมี ก ารตกไข่
เกิดขึน(โคนมลูกผสมส่วนมากจะมีอายุเข้าสู่ วยั หนุ่มสาวประมาณ 1-2 ปี โดยเฉลีย) โค
เป็ นสัดก็หมายถึงโคทีเริ มจะเป็ นสาวแล้วพร้อมทีจะได้รับการผสมพันธุ์โดยวิธีใดวิธีหนึง
ซึ งอาจจะเป็ นการผสมเทียมหรื อ ผสมแบบธรรมชาติก็ได้ การเป็ นสัดของโคแต่ละรอบ
จะห่างกันประมาณ 21 วัน
เจ้าของสัตว์อาจสังเกตหรื อพบเห็นอาการของโคทีเป็ นสัดจากอาการอย่างใด
อย่างหนึงหรื ออาจแสดงออกมาพร้อมๆกันให้เห็นได้ดงั นี
1. ส่งเสียงร้องทีผิดปกติ
2. เครื องเพศบวมแดง
3. ปัสสาวะถี
4. มีนาํ เมือกใสและเหนียวไหลออกมาจากช่องคลอด หรื อเลอะบริ เวณก้น
5. ไม่สนใจอาหารหรื อกินอาหารน้อยทังอาหารข้นและหญ้า
6. ถ้าแม่โคทีกําลังให้นมจะพบว่านํานมลดลง
7. ขึนขีตัวอืน หรื อยอมให้ตวั อืนขี
8. สังเกตทีดวงตา จะเป็ นม่านตาเบิกกว้างบ่อยครังกว่าปกติสอ่ ให้เห็นการตืนตัว
และตืนเต้น ง่าย
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การผสมเทียม
การผสมเทียม หมายถึง การรี ดนําเชือจากสัตว์พ่อพันธุ์แล้วนําไปฉี ดเข้าในอวัยวะ
ของตัวเมียเมือสัตว์ตวั เมียนันแสดงอาการของการเป็ นสัดแล้วทําให้เกิ ดการตังท้องแล้ว
คลอดออกมาตามปกติ ซึ งในปัจจุบนั การผสมเทียมเป็ นวิธีทีนิยมใช้ในโคนมมากกว่าการ
ใช้พ่อพันธุ์ผสม
1. ระยะเวลาทีเหมาะสมในการผสมเทียม
โคตัวเมียทีแสดงอาการเป็ นสัด ควรจะได้รับการผสมเทียมในระยะเวลาช่วงกลาง
ของการเป็ นสัดหรื อ ใกล้ร ะยะที จะหมดการเป็ นสัด (อาจจะหมดการเป็ นสัดไปแล้ว
ประมาณ 6 ชัวโมงก็ได้ หรื อเมือโคตัวเมียตัวนันยืนนิ งให้ตวั อืนขึนขี ซึ งใช้เป็ นหลักใน
การผสมพันธุ์) โดยทัวๆ ไปโคตัว เมียจะมี ระยะการเป็ นสัดประมาณ 18 ชัวโมง แล้ว
ต่อมาอีก 14 ชัวโมง จึงจะมีไข่ตกเพือรอรับการผสมพันธุ์กบั นําเชือพ่อโค ช่วงระยะเวลา
ทีเหมาะสมทีสุดสําหรับการผสมคือ ระยะก่อนทีไข่จะตกเล็กน้อย โดยทัวไปเจ้าของสัตว์
อาจจะพบเมือใกล้ถึงตอนปลายของการเป็ นสัดแล้ว ดังนัน เพือให้ได้ผลในการปฏิบตั ิ
อาจแนะนําพอเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ คื อ ถ้าเห็นโคเป็ นสัดตอนเช้าก็ควรจะผสม
อย่างช้าตอนบ่ายวันเดียวกัน และถ้าเห็นโคเป็ นสัดตอนบ่ายหรื อเย็นก็ควรจะผสมอย่างช้า
เช้าวันรุ่ งขึน
เวลาทีจะผสม นาทีทองสํ าหรับทีใช้ ผสมพันธุ์

ชัวโมงที

เร็ วไป ไม่ดี
นัก
0
6
เริ มเป็ นสัด

ก่อนเป็ นสัด
ระยะเป็ นสัด
(6-10ชัวโมง)
(18 ชัวโมง)
1.ชอบดมก้นตัว 1.ยืนนิ งให้ตวั อืนขี

เวลาทีเหมาะทีสุด
9

ไม่ดี
นัก

ช้าไป

18

24

28

ไข่ตก
หลังการเป็ นสัด
(10 ชัวโมง)
1.เริ มไม่ยอมให้ตวั อืน

หมดการเป็ นสัด
(6-10 ชัวโมง)
ไข่เมือตก
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อืน
2.เริ มไล่ขีตัวอืน
3.เครื องเพศเยิ ม
เปี ยกมีสีแดง
และค่อนข้าง
บวม

2.ร้องบ่อยๆ
ขึนขี
มาแล้วจะมีอายุ
3.ตืนตกใจง่าย
2.มีนาํ เมือกข้นใสไหล อยูไ่ ด้ประมาณ
4.ขึนขีตัวอืน
ยืดออกมาทางช่อง
6-10 ชัวโมง
5.ไม่ค่อยกินหญ้ากิน
คลอด
อาหารถ้าเป็ นวัวนม
นํานมจะลดจากปกติ
6.ถ้านอนอยูห่ ลายๆตัว
เวลาเดินเข้าไปมักพรวด
พราดลุกขึนก่อนตัวอืน
เสมอ
7.เครื องเพศบวมเยิ มและ
มีสีแดง
8.มีนาํ เมือกข้นใสเริ ม
ไหลออกมาทางช่อง
คลอด
9.ม่ายตาดํามักขยาย
กว้าง
ช่ วงเวลาเหมาะกับการผสมเทียมค่ามาตรฐานหลังคลอด 24-40 วัน เป็ นสั ดครังแรก
-หลังคลอด 45-60 วัน ผสม
-ระยะห่ างระหว่างลูก2 ตัว = 340-360 วัน
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การจัดการเพือให้ การผสมเทียมได้ ผล
การทีจะทําให้แม่โคผสมติด ตังท้องมีลูกสมําเสมอทุกๆ ปี นัน เจ้าของหรื อผูเ้ ลียง
โคนมจะต้องวางแผนการผสมให้ถูกต้อง ถ้าปล่อยปละละเลยไปโดยไม่เอาใจใส่แล้ว ไม่
นานจะเห็นว่าโคจะตังท้องห่างขึนๆ นํานมทีเคยได้สมําเสมอก็จะลดลง เพราะไม่มีแม่โค
คลอดลูกใหม่ โคทีไม่ทอ้ งก็เสี ยค่าเลียงดูเปล่าๆ เป็ นการกระทบกระเทือนรายได้โดยตรง
1. การบันทึกเกียวกับการผสมพันธุ์
การบันทึกการผสมพันธุ์เป็ นสิ งจําเป็ น เพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งพันธุ์โค
นมให้เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ โดยหลังจากเจ้าหน้าทีทําการผสมเทียมเสร็ จแล้วจะลง
ประวัติและรายละเอียดในการ์ ดผสมเทียม ซึ งในการ์ ดดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี
ก. วันเกิด หรื ออายุของโคแต่ละตัว
ข. วันทีโคเป็ นสัดและวันทีผสม
ค. พ่อพันธุ์ทีใช้ผสมแต่ละครัง
ง. วันคลอดครังสุดท้าย
จ. การตังท้องและกําหนดคลอด
นอกจากนียังมีการบันทึกอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ซึงควรจดบันทึกไว้ ได้แก่
กําหนดวันเป็ นสัดหลังคลอด คือ กําหนดระยะเวลาเพือเตือนความทรงจําให้กบั
เจ้าของฟาร์ มจะได้สงั เกตอาการเป็ นสัดของโค โดยนับจากวันคลอดครังสุ ดท้าย 21 วัน
เป็ นการกําหนดวันเป็ นสัดหลังคลอดครังที 1 แต่ในครังนี เรายังไม่ทาํ การผสม จากนัน
ค่อยสังเกตอาการแม่โคว่าเป็ นสัดจริ งเมือไร ซึ งอาจตรงตามทีกําหนดหรื อคลาดเคลือน
ได้ ก็นบั จากวันทีเป็ นสัดจริ งถัดไป 21 วัน เป็ นกําหนดวันเป็ นสัดหลังคลอดครังที 2 ซึ ง
ในครังนันเราสามารถทําการผสมได้ หรื ออาจจะรอไปจนกระทังเป็ นสัดครังที 3 จึ งค่อย
ผสมก็ได้
กําหนดวันหยุดรี ดนม ก่ อนทําการคลอด 2 เดือน เพือให้แม่โคได้พกั และเตรี ยม
ตัวก่อนคลอด
กําหนดวันเริ มหยุดรี ดนม โดยก่อนทีจะหยุดรี ดนมจะต้องมีวิธีการเตือนให้แม่โค
รู้ตวั ก่อน เช่น การรี ดนมมือเว้นมือ หรื ออดอาหารข้น อดหญ้า เป็ นต้น ซึ งจะใช้เวลาใน
การหยุดรี ดนมนานเท่าใดนันขึนกับความชํานาญและปริ มาณนํานม
2. เอาใจใส่ โคเป็ นสั ดและการจัดการให้ ผสม
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การเอาใจใส่ ใ ห้ รู้ ว่ า โคเป็ นสัด เป็ นเรื องสํ า คัญ ยิ งในการจัด การผสมโคนม
โดยเฉพาะในการเลี ยงโคนมไม่ได้ป ล่อ ยให้โ คตัว ผูค้ ุม ฝูง เหมื อ นโคงานหรื อ โคเนื อ
ดังนันสาเหตุใหญ่ทีทําให้การผสมติดตํา นอกจากเป็ นเพราะความผิดปกติจากตัวแม่โค
แล้ว ก็เนืองมาจากการละเลยไม่เอาใจใส่ ดูวา่ โคเป็ นสัดนันเอง
การทีจะทราบว่าโคเป็ นสัดจะต้องใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน เช่น ตรวจดูบนั ทึก
เพือจะได้ทราบว่าโคตัวไหนใกล้ถึงกําหนดเป็ นสัดจะได้จบั ตาดูอย่างใกล้ชิด หรื อปล่อย
โคตัวทีสงสัยให้ไปรวมกับโคตัวอืนๆ เพือสังเกตอาการ บางครังมีการตังรางวัลแก่ ผดู้ ูแล
ทีจับโคเป็ นสัดได้เป็ นต้น และเมือทราบว่าโคเป็ นสัดก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีของเจ้าของหรื อ
ผูด้ ูแลทีจะจัดการให้โคตัวนันได้รับการผสมในเวลาทีสมควร
3. ผสมเมือถึงอายุทีพอเหมาะ
โคสาวอาจเจริ ญเติบโตเต็มที คือ เริ มเป็ นสัดครังแรกเมืออายุต่างๆ กัน สุดแล้วแต่
สภาพการจัดการ การเลียงดู ตลอดจนลักษณะประจําตัวหรื อประจําพันธุ์ของโคสาวตัว
นันๆ โคยุโรปมักเจริ ญเติบโตเร็ วและเป็ นสัดเมืออายุยงั น้อย โคนมลูกผสมในประเทศ
ไทยทีได้รับการเลี ยงดูดีจ ะแสดงอาการเป็ นสัดเมื ออายุประมาณปี เศษ การให้โคสาว
คลอดลูกเร็ วเท่าใดก็หมายถึงผลตอบแทนการเลียงดูเร็ วขึนเท่านัน แต่ถา้ รี บผสมเมือโค
สาวอายุยงั น้อย โตยังไม่เต็มที ผลทีได้ก็คือโคตัวนันจะแคระแกรนไม่โตเท่าทีควร นมที
ได้จะน้อยกว่าทีควร เพราะโคสาวต้องใช้อาหารส่ วนหนึ งทีกิ นเข้าไปแบ่งไปเลียงลูกใน
ท้องและสร้างนํานม ทําให้อาหารส่วนทีนําไปเลียงร่ างกายมีไม่เพียงพอ
ดังนันในการผสมโคสาว ควรผสมเมืออายุพอเหมาะไม่เร็ วหรื อช้าเกิ นไป ปกติ
ควรถื อเอานําหนักมากกว่าจะถื ออายุเป็ นเกณฑ์ สําหรับโคนมลูกผสมในประเทศไทย
ควรมีขนาดไม่ตากว่
ํ า 250 กก หรื อมีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 เดือน

ปัญหากีบโคนม
กีบเป็ นเนือแข็งทีหุ้มส่วนปลายเท้าโคไว้ป้องกันอันตรายจากภายนอกเสมือนคน
สวมรองเท้า กี บ ของขาหลัง มี ปั ญ หามากกว่ า ขาหน้า กี บ ในของขาหลัง รั บ นํา หนัก
ค่อนข้างคงที ส่วนกีบรับนําหนักแปรผันมากและถูกกระตุน้ ตลอดเวลาทีสัตว์เคลือนไหว
เท้า จึงเจริ ญงอกยาวกว่าและสูงกว่ากีบในเมือสัตว์มีอายุมากขึน และกีบทีสูงกว่านีจะต้อง
รับนําหนักมากกว่า โคจึงปรับท่ายืนเพือกระจายนําหนัก โดยการบิดข้อขาหลังเข้าหากัน
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และถ่างปลายเท้าออก ส่วนขาหน้า ปัญหามักเกิดในกีบใน ซึ งรายทีผิดปกติมกจะยืนไขว้
ขาหน้า
ความผิดปกติของกีบทีมักพบ ได้แก่ กีบยาวกว่าปกติ กี บสู ง-หนาไม่เท่ากัน สัตว์
เดินลําบากและยืนไม่ทน กี บทีสู งรับนําหนักมานานๆ จะเกิ ดรอยชําอันเนื องมาจากการ
กดของกระดูกเท้า หากปล่อยทิ งไว้การอักเสบลุกลามจะเกิ ดแผลเป็ นหลุมได้ เกษตรกร
ควรแก้ไขความผิดปกติเสี ยแต่เนิ นๆ โดยให้ผชู้ าํ นาญมาทําการตัดแต่งกี บทีผิดรู ปแบบ
เสี ยก่อนทีโคจะแสดงอาการ
ในฤดูฝน ถ้าเกษตรกรสังเกตเห็นกี บโคในฝูง เริ มมีลกั ษณะยุ่ยเปื อยและเนือเยือ
กีบอักเสบ ควรป้ องกันโรคกีบเน่า โดย
1. ล้างเท้าโคให้สะอาดด้วยนํา
2. ให้โคเดินผ่านจุนสี 5 % หรื อ ฟอร์ มาลิน 5 % หรื อฉี ดพ่นทีกีบ วันละ 2 ครังวัน
เว้นวัน และถ้าจําเป็ นให้ทาํ ซําเช่นนีได้ทุก 2-3 สัปดาห์ จะทําให้กีบแข็งขึน และฆ่าเชือ
3. ถ้ามีโคจํานวนมาก ควรก่ ออ่างจุ่มเท้าโคถาวร 2 อ่างสําหรับใส่ นาํ ล้างเท้าและ
สารละลายลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย 1 เมตร จะสะดวกและประหยัดกว่า
4. จุนสี มีฤทธิฆ่าเชือและทําให้กีบแข็งขึน ถ้าใช้มากเกินไป จะระคายเคืองเนือเยือ
อ่อนบริ เวณกีบและทําให้กีบแตก และทําให้เกิดสารตกค้างสิ งแวดล้อมได้

ฝ่ ายบริ การวิชาการอาหารสัตว์
บ. เบทาโกร จก.(มหาชน)

