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โคนมอีสาน ..... และ 
การจดัการสขุภาพ ผลผลิต และระบบสืบพนัธุ ์ระดบัฝงูโค 

Dairy Herd Health and Production Management: HH&PM 
      รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรตัน์  เอีย่มละมยั 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

โคนมอสีานเริม่อยา่งจรงิจงัมากว่า 40 ปี ทัง้จากภาคเอกชน โครงการรฐับาลทีส่่งเสรมิการเลีย้งโคนมทด
แทนพชืไรน่าขา้วและภยัแลง้ มโีคนมจากประเทศออกเตรเลยี นิวซแีลนด ์ทัง้พนัธุแ์ทแ้ละลกูผสมเขา้มาเริม่ตน้การ
เลีย้ง และปรบัปรงุพนัธุ ์ ดว้ยน ้าเชือ้กรมปศุสตัว ์อ.ส.ค. และน ้าเชื้อโคนมพนัธุแ์ทจ้ากต่างประเทศ โดยส่วยใหญ่ใช ้
โคนมพนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรเีซยีนเป็นฐานการปรบัปรงุพนัธุ ์ ในปจัจบุนั ประชาการโคนมและน ้านมผลติในอสีาน
ประมาณ 20% ของทัง้ประเทศ โดยผลผลติเฉลีย่ 12.75 กก./ตวั/วนั ตน้ทุน 14.42 บ./กก. น ้านม ซึง่สลูกว่าพืน้ที่
อื่น เฉลีย่วนัคลอดถงึผสมตดิ 180 วนั ระยะห่างการตกลกู 450 วนั โคสาวคลอดลกูตวัแรก 31 เดอืน คุณภาพนม 
เนื้อนมเฉลีย่ยงัต า และเซลลโ์ซมาตกิคงสงูอยูจ่ านวนมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ดว้ยมสีดัส่วนฟารม์ขนาด
เลก็ค่อนขา้งมาก ปญัหาการจดัการอาหารทีถู่กตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะระยะก่อนและหลงัคลอดลกูตอ้งดแูลมาก
ขึน้เพื่อใหโ้คผสมตดิไดเ้รว็ขึน้ และปญัหาสุขศาสตรก์ารรดีนมระบบเครือ่งรดีนม ยงัเป็นเรือ่งหลกัทีต่อ้งปรบัปรงุ 
การจดัการฝงูโคนม ยงัไม่ถูกน ามาใชใ้หเ้กดิประสทิธผิลเท่าทีค่วร ภาคอสีานมศีูนยร์วบรวมน ้านมดบิ/สหกรณ์ฯ 
29% ของทัง้ประเทศ และมโีรงงานนมภายใตโ้ครงการนมโรงเรยีนอยู ่47% (35 แห่ง) นมทัง้หมดทีผ่ลติในประเทศ
ไทย เขา้สู่โครงการนมโรงเรยีนประมาณ 40% การพงึพานมโรงเรยีนมากอาจมผีลต่อความเขม้แขง็ทางการตลาด
นม ในภาคอสีานและในประเทศไทยในอนาคต ประกอบกบัการบรโิภคนมของคนไทย ต ่ามาก เพยีง 14 ลติร/คน/ปี 
เท่านัน้ การขยายตลาดในประเทศและสู่เพื่อนบา้นจงึเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งช่วยกนัทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง การผลิต
น ้านมคณุภาพดี ปลอดภยั ท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจ เป็นหวัใจท่ีจะสร้างความมัน่คงให้กบัอาชีพโคนม การน า
การจดัการฝงูโค (HH&PM) เข้าใช้ในทุกพื้นท่ี จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดความสญูเสีย ได้น ้านม
คณุภาพดี ให้กบัผูบ้ริโภค ท าให้อาชีพการเล้ียงโคนมยัง่ยืนอย่างแท้จริง 

สตัวแพทยแ์ละนกัส่งเสรมิ มบีทบาทส าคญั ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในฟารม์และการผลติอาหาร
อยา่งปลอดภยั การจดัการฟารม์ใหไ้ดผ้ลผลติด ีตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งต่อตวัสตัว ์และการจดัการในราย
ฝงู ทัง้ยงัตอ้งมปีระสบการณ์ในการท างานในสตัวช์นิดนัน้ๆ เขา้ใจปจัจยัแวดลอ้มในพืน้ทีท่ีม่ผีลต่อการเลีย้งการ
ผลติ ตอ้งท าการเขา้ใจรว่มกนัในเป้าหมายการผลิตของฟารม์ ปญัหา แนวทางปรบัปรงุ ทัง้ในระดบัเกษตรกร
เจา้ของฟารม์ นกัส่งเสรมิ ผูผ้สมเทยีม คนงานในฟารม์ และนายสตัวแพทยป์ระจ าฟารม์หรอืประจ าสหกรณ์ 
สิง่จ าเป็นทีต่อ้งประเมนิ ก่อนเริม่ปรบัปรงุแกไ้ข คอื การประเมินศกัยภาพการผลิตในฟารม์ท่ีเป็นข้อมลู
ปัจจบุนั หาจดุอ่อน จดุแขง็ จดุทีต่อ้งจดัการตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั น าผลประเมนิมาแกไ้ขตามล าดบั และ
ท าการประเมนิต่อเน่ือง เพื่อสะทอ้นผลการปรบัปรงุ และตดิตามการท างาน เทยีบกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ และ
สามารถปรบัปรงุเป้าหมายได ้ เหล่านี้ เป็นเหตุผลในการตอ้งเขา้ฟารม์ของ นายสตัวแพทย์และนกัส่งเสรมิ เมือ่เขา้
ฟารม์ควรตอ้งท าอะไรบา้ง จะม ี 2 รปูแบบคอื การจดัการรายตวั โดยตรวจรายตวัโคทีม่ปีญัหาและท าการดแูล
แกไ้ข และการจดัการระดบัฝงู โดยวเิคราะหข์อ้มลูโดยรวมของฟารม์ การจดัการฟารม์นบัแต่โรงเรอืน คอกพกัโค 
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คุณภาพน ้านม การดแูลสุขภาพรายตวัและรายฝงู การผสมพนัธุร์ายตวั  การจดัการอาหารทีค่วรประเมนิคะแนน
รปูร่างโครายตวั ประกอบกบัประเมนิสตูรอาหาร  การท าความเข้าใจโคนมจะช่วยการป้องกนัปัญหาสขุภาพ
ได้ 

เมือ่ไรหมอววัจะเขา้ฟารม์ หรอืเขา้บา้นเกษตรกรโคนม (โคเนื้อ) จะมเีหตุผลในการตอ้งเขา้ฟารม์หลายๆ 
รปูแบบ เช่น 

 แบบทีเ่กษตรกรแจง้ใหห้มอเขา้ไปตรวจสุขภาพ เช่น โคไมส่บายด ีไมก่นิอาหาร ลกูโคทอ้งเสยี ไม่
กนินม ขีม้ลีกัษณะผดิไปจากปกต ิ เช่นขีไ้หล ขีม้เีลอืดปนมกู ขาเจบ็เดนิกะเพลก หอบ เยือ่เมอืก
ซดี จมกูแหง้ มนี ้ามกูขน้ ขนยุง่ ตาไมส่ดใส ลกูตาจมลกึ ไมเ่คีย้วเอือ้ง โคฉี่สแีดงปนเลอืด แยกตวั
จากฝงู แม่โคนมลดลง โคไมเ่ป็นสดัมานานานมาก โคผสมหลายครัง้ไมต่ดิ โคเป็นสดับ่อยไมต่รง
รอบผสมแลว้ยงัไมต่ดิ โคผอม โคเป็นเตา้นมอกัเสกเรือ้รงัรกัษาไมห่าย  

 แบบทีน่กัส่งเสรมิ นายสตัวแพทยป์ระจ าสหกรณ์โคนม และหน่วยควบคุมคุณภาพน ้านมของ
สหกรณ์ตอ้งเขา้ฟารม์ ในกรณนี ้านมทีส่่งขายมคีุภาพไมด่หีรอืถูกปฏเิสธการรบัซือ้ เพื่อช่วยตรวจ
แกไ้ขใหค้ าแนะน า ควบคุมและป้องกนั และกรณทีีฟ่ารม์มปีญัหาความสมบรูณ์พนัธุม์ากเช่นวนั
ทอ้งว่างยาว อตัราผสมตดิไมด่ ี 

 แบบทีก่รมปศุสตัวใ์นพืน้ทีต่อ้งเขา้ดแูล คอืการตรวจโรคประจ าปี การฉีดวคัซนีควบคุมป้องกนัโรค
ประจ าปี การตรวจมาตรฐานฟารม์โคนม-โคเนื้อ เพื่อรบัรองมาตรฐาน  

 แบบการจดัการผลผลติและการผลติในระดบัฝงูโคนม (herd health and production 
managementเป็นรปูแบบทีด่ทีีสุ่ดและแนะน าใหใ้ชใ้นฟารม์ จะเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและลด
ตน้ทุนฟารม์ ได ้ โดยนายสตัวแพทย ์ ตอ้งเขา้ฟารม์เป็นประจ า อยา่งน้อย 1-2 ครัง้ ต่อ เดอืน 
ขึน้กบัปญัหาในฟารม์ ตอ้งมขีอ้มลูโครายตวั ทัง้การผสมพนัธุ ์ การผลติน ้านม คุณภาพน ้านม
ฟารม์และรายตวั สุขภาพโค ผลตรวจโรคประจ าปี การไดร้บัวคัซนี ถ่ายพยาธ ิ ขอ้มลูอาหารทีใ่ห ้
และคะแนนรปูรา่งโค พรอ้มขอ้มลูค่าใชจ้า่ยในฟารม์ น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์ หาจดุอ่อนทีต่อ้ง
ปรบัปรงุแกไ้ข ควบคุมป้องกนัปญัหาสุขภาพ เป็นระยะต่อเนื่องตลอดเวลา 

 
องคป์ระกอบในการจดัการฟารม์ระดบัฝงูโค 

 การจดัการโรงเรอืน ระบบรดีนม (โคนม) คอกพกั  
 การจดัการลกูโค โคสาว แม่โค  
 การจดัการอาหาร การใหอ้าหาร  
 การจดัการคุณภาพน ้านมดบิ (โคนม)  
 การจดัการการสบืพนัธุ ์ 
 ระบบขอ้มลูฟารม์ การวเิคราะห ์การน ามาใช ้(Recording system) 
 การจดัการบุคลากรในฟารม์ 
 ตน้ทุนการผลติฟารม์ ราคาผลผลติ เช่น น ้านมดบิ ลกูโคตวัผู ้วตัถุดบิอาหารสตัว ์
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ฟารม์ต้องมีข้อมลูพืน้ฐาน   คือ 
1. ขอ้มลูรายตวั หมายเลขประจ าตวัโค พนัธุป์ระวตั ิการผสมพนัธุ ์น ้าเชือ้ทีใ่ช ้ผลผลติรายตวัโค สุขภาพราย

ตวั การตรวจโรค การไดร้บัวคัซนี ยาถ่ายพยาธ ิ การประเมนิคะแนนรปูร่างรายตวัโค อยา่งต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ (ในแมโ่คอยา่งน้อยเดอืนละครัง้) 

2. ขอ้มลูคุณภาพน ้านม รายตวัโค และรายฟารม์ ขอ้มลูการท างานของระบบรดีนม 
3. ขอ้มลู คุณภาพ อาหารและการจดัการ 
4. บญัชฟีารม์ค่าใชจ้่ายฟารม์ ตน้ทุนการผลติ 

  นัน้ๆ น ามาคน้หาโรคทีเ่ป็นปญัหา หรอืระบบทีเ่ป็นสาเหตุ และลงมอืแกไ้ข  
 
นายสตัวแพทย ์ ท่ีท างานด้านการจดัการฝงูโคต้อง เข้าฟารม์อย่างสม า่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ

ครัง้เพ่ือ ตรวจโค ประเมินคณุภาพอาหาร ตรวจการจดัการฟารม์ และให้การจดัการท่ีเหมาะสม 
นายสตัวแพทยป์ระจ าฟารม์ต้องมีความรู้ด้าน การจดัการดแูลสขุภาพโค การควบคมุป้องกนัโรค การ
จดัการระบบสืบพนัธุ ์ การจดัการสุขภาพเต้านมโค การท างานระบบรีดนม การผลิตคณุภาพน ้านมโค
คณุภาพดี การจดัการฝงูโคทดแทน การจดัการอาหารในระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตโค การจดัการทัว่ไป 
เช่น โรงเรือน แปลงหญ้า อาหารหยาบ การใช้ข้อมลูสารสนเทศ ต้นทุนการผลิตของฟารม์ ข้อก าหนด
มาตรฐานฟารม์โค มาตรฐานศนูยร์วมนม และ Biosecurity ในฟารม์ ในโคท่ีมีปัญหาสขุภาพ การซกั
ประวติั เป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยการวินิจฉัย ทราบปัญหาเบือ้งต้น และช่วยให้การตรวจร่างกายสขุภาพ
ท าได้ครอบคลมุตรงประเดน็มากขึ้น และควรจดบนัทึกประวติัให้ครบถ้วน จะช่วยการแก้ปัญหาได้แม่นย า
มากข้ึน และช่วยในการติดตามการรกัษาดแูลได้เป็นอย่างดี 

ท่ีส าคญัคือการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ ส่ือสารได้ นับ แต่ เกษตรกร ชาวบ้าน เจ้าของฟารม์ 
เจ้าหน้าท่ีผสมเทียม นักส่งเสริม กรมปศสุตัว ์ผู้บริหาร กรรมการสหกรณ์   
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้โปรแกรมการจดัการฟารม์ (Dairy Herd Health and 
Production Management) 
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบืพนัธุม์สีาเหตุจากทัง้ทางตรงและทางออ้ม จงึมโีปรแกรมการจดัการฟารม์ทัง้ในดา้น
สุขภาพและผลผลติในโค โดยเฉพาะโคนมทีเ่รยีกว่าโปรแกรมการจดัการสุขภาพและผลผลติ (Herd Health and 
Production Management Programme; HH&PM) ซึง่เป็นการจดัการทีค่รอบคลุมทุกระบบในฟารม์ นบัแต่โคเลก็ 
โครุน่ โคสาว และโครดีนม ทัง้ดา้นการจดัการการสบืพนัธุ ์ โรคเตา้นมอกัเสบและคุณภาพน ้านม สุขภาพโคและ
อาหารในฟารม์ โดยในเบื้องต้นก่อนเร่ิมใช้โปรแกรมน้ีเกษตรกรต้องมีความเข้าใจและมีความต้องการให้มี
โปรแกรมการจดัการฟารม์ ตอ้งมกีารหารอืรว่มกบันายสตัวแพทยท์ีป่รกึษาฟารม์ เพื่อหาเป้าหมายความ
ตอ้งการของเกษตรกรเจา้ของฟารม์ และ การศกึษาขอ้มลูการผลติในภาพรวมของฟารม์ก่อนเริม่จดัการ ใหท้ าการ
วเิคราะหห์าจดุอ่อนจดุแขง็ในการผลติของฟารม์ เมือ่มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เท่าทีเ่กษตรกรมแีลว้ให้
เรยีงล าดบัความจ าเป็นเรง่ด่วนของปญัหา ลงมอืจดัการแกไ้ขปรบัปรงุตามล าดบั ตามความจ าเป็นและความพรอ้ม
ของเจา้ของฟารม์ ดว้ยบางรายการตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิและบางรายการตอ้งเพิม่แรงงานมากขึน้ อาจตอ้งมกีาร
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สรา้งระบบบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิจากทีม่อียูใ่หฟ้ารม์ ซึง่ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูทีด่จีะช่วยใหม้กีารจดัการได้
ถูกตอ้งตรงกบัปญัหา การเข้าฟารม์ทุกครัง้ต้องมีข้อมลูประกอบและมีการตรวจสอบว่าเกษตรกรได้ท าตาม
ค าแนะน าท่ีเคยให้ไว้หรือไม่ การประเมินประสิทธิภาพการผลิตของฟารม์ต้องท าเป็นประจ าอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้หรือหากท าได้ให้ท าทุก 1-2 เดือน ตอ้งน าขอ้มลูฟารม์ในแต่ละรอบทีเ่ขา้ฟารม์มาประเมนิผลการ
จดัการฟารม์ การจดัการฟารม์นี้เป็นขบวนการทีต่่อเนื่องดงัแสดงในรปูที่ 1 โดยขอ้มลูจะประเมนิว่าสอดคลอ้งตาม
แผนทีว่างไวเ้พยีงใด สาเหตุใดทีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้ ตอ้งมกีารปรบัปรงุแผนหรอืไม ่ ทัง้น้ี
เจา้ของฟารม์ตอ้งมสี่วนรว่มในการวเิคราะหแ์ละจดัการแกไ้ข การใชโ้ปรแกรมนี้ในฟารม์พบว่าจะช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติและการสบืพนัธุไ์ดด้ ี 

ขอ้มลูโดยทัว่ไปทีค่วรบนัทกึในแต่ละครัง้ทีเ่ขา้ฟารม์ เป็นส่วนทีเ่กษตรกรตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูในเดอืนทีผ่่าน
มา และทีป่รกึษาฟารม์น ามาใชป้ระมวลและประเมนิการผลติในฝงู เพื่อใหก้ารจดัการทีเ่หมาะสม ขอ้มลูเหล่านี้คอื 

จ านวนโคในฝงู - จ านวนโคทัง้หมด โครดีนมทอ้ง โครดีนมไม่ทอ้ง โคพกัรดีนมทอ้ง โคพกัรดีนมไมท่อ้ง 
โคทดแทน จ านวนโคสาว (อายมุากกว่า 15 เดอืน) ทีต่ัง้ทอ้งและทีย่งัไมท่อ้ง โคทีอ่ายนุ้อยกว่า 15 เดอืน ซึง่รวมทัง้
โครุน่ โคเลก็ และโคทีย่งัไม่หยา่นม 

ระบบสืบพนัธุ ์ – จ านวนโคและหมายเลขโคทีค่ลอดลกู โครกคา้ง โคมเีมอืกทีผ่ดิปกตจิากช่องคลอด 
มดลกูอกัเสบ โคทีเ่ป็นโรคถุงน ้าในรงัไข ่ไมเ่ป็นสดัจรงิ โคแทง้ โคทีผ่สมครัง้แรก โคทีผ่สมครัง้ที่ 2 เปอรเ์ซน็ต์การ
ตัง้ทอ้ง จ านวนครัง้ทีผ่สมต่อการตัง้ทอ้ง วนัเฉลีย่รดีนมของแมโ่คในการผสมครัง้แรกหลงัคลอด วนัเฉลีย่รดีนมใน
วนัผสมตดิ โคทีค่ลอดมานานกว่า 85 วนัแต่ยงัไมไ่ดร้บัการผสม อายโุคทีไ่ดร้บัการผสมครัง้แรก 

คณุภาพน ้านมและโรคเต้านมอกัเสบ – ปรมิาณน ้านม เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั เปอรเ์ซน็ตโ์ปรตนี จ านวน
เซลลโ์ซมาตกิ จ านวนแบคทเีรยีทีม่ชีวีติในน ้านมถงัรวมฟารม์ โคทีเ่ป็นเตา้นมอกัเสบครัง้แรก โคทีเ่ป็นเต้านม
อกัเสบซ ้า โคทีผ่ลตรวจเตา้นมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการดว้ยน ้ายา ซี.เอม็.ท.ี ทีใ่หผ้ลบวกมากกว่า +1 (เซลลโ์ซ
มาตกิมากกว่า 500,000 เซลลต่์อ มลิลลิติร)   

สขุภาพโคท่ีเกิดจากอาหาร – จ านวนโคและหมายเลขโคทีม่วีนัหลงัคลอดน้อยกว่า 60 วนั โคทีม่ปีญัหา
สุขภาพ เช่น ไขน้ ้านม คโีตซสิ กระเพาะพลกิดา้นซา้ย โคทีก่นิอาหารน้อยหรอืไมก่นิอาหาร โคทีท่อ้งเสยี ขาเจบ็ 

การคดัออก – สาเหตุในการคดัออก เช่น โคมปีญัหาเตา้นมอกัเสบ ผสมไมต่ดิ เทา้หรอืขาเจบ็ ทอ้งเสยี 
บาดเจบ็ ผลผลติต ่า 

ลกูโคและโคสาว – การรกัษาต่างๆ เช่น รกัษาทอ้งเสยี ปอดอกัเสบ ลกูโคทีต่ายหลงัคลอดทีอ่ายไุมเ่กนิ
เดอืน และลกูโคทีต่ายเมือ่อายุมากกว่า 1 เดอืน 
    ขอ้มลูทัง้หมดนี้จะช่วยใหท้ราบสาเหตุภายในฟารม์ต่างๆ ทีม่ผีลต่อสุขภาพ ประสทิธภิาพการผลติและ
ความสมบรูณ์พนัธุท์ีค่รอบคลุม ท าใหส้ามารถแกป้ญัหาไดถู้กตอ้งกบัสาเหตุมากขึน้ ทัง้น้ีโดยทัว่ไปดชันี
ประสทิธภิาพการผลติในฟารม์โคนมไดก้ าหนดค่าเป้าหมายของฟารม์ไวด้งัน้ี 
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สดัส่วนของแม่โคนมในฝงูท่ีมีวนัเฉล่ียรีดนมของโครีดนมในฝงู  
(average days in milk in all lactating cows) เป็น 150 วนั คือ 

โครดีนมทอ้ง (cows pregnant, lactating)   42 เปอรเ์ซนต์ 
โครดีนมไม่ทอ้ง (cows non-pregnant, lactating)  41 เปอรเ์ซนต์ 
โคพกัรดีนมทอ้ง (cows pregnant, non-lactating)  17 เปอรเ์ซนต์ 
โคพกัรดีนมไม่ทอ้ง (cows non-pregnant, non-lactating)       0 เปอรเ์ซน็ต์ 

ค่าเป้าหมายดชันีการสืบพนัธุแ์ละการผลิตอ่ืนๆ ในฝงูมีค่าดงัน้ี 
อายเุฉลีย่โคสาวเริม่ผสมพนัธุ ์(average of heifers at conception)   15 เดอืน 
อายเุฉลีย่คลอดลกูตวัแรก (average of first calving)   27 เดอืน 
ระยะการใหน้มเฉลีย่ (average lactation length)   305 วนั 
ระยะพกัรดีนมเฉลีย่ (average dry period length)     60  วนั 
วนัคลอดถงึผสมครัง้แรกเฉลีย่   
(average interval calving to first service)      60  วนั 
วนัคลอดถงึผสมตดิเฉลีย่ (average interval calving to conception)   85  วนั 
วนัทอ้งว่าง (average number of days open)    100  วนั 
ระยะห่างวนัตกลกูเฉลีย่ (average calving interval)   365  วนั 
จ านวนครัง้ทีผ่สมต่อการตัง้ทอ้งเฉลีย่ (average services per conception)   1.5  ครัง้ 
อตัราโคแทง้น้อยกว่า (average annual abortion rate)   3   เปอรเ์ซน็ต ์
จ านวนโคคดัออกในแต่ละปี (average annual culling rate)  25 เปอรเ์ซน็ต์ 

คณุภาพน ้านมของฟารม์ ปรบัตามประกาศการรบัซ้ือน ้านม มีค่าดงัน้ี 
จ านวนเซลลโ์ซมาติกของฟารม์ (bulk tank somatic cells)   < 500,000 เซลล/์มล. 
เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั (%fat) มากกว่า        > 3.35 (>3.60) 
เปอรเ์ซน็ตโ์ปรตีน (%protein) มากกว่า      >  3.00 

      เปอรเ์ซน็ตเ์น้ือนมรวม (%Total Solids)    > 12.15 
 
ทัง้น้ีค่าเป้าหมายเหล่าน้ี เป็นตวัเลขทีแ่มโ่คทีป่กตสิามารถใหผ้ลผลติและสบืพนัธุไ์ด ้ และผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิจะไดร้บัสูงสุดจากการเลีย้งโคนม ซึง่ในความเป็นจรงิแมโ่คไม่ทุกตวัในฟารม์ทีม่คีวามสามารถในการผลติ
ไดต้ามเป้าหมาย ท าใหค้่าเฉลีย่ประสทิธภิาพการผลติจะไม่มฟีารม์ใดท าไดเ้ท่าค่าเป้าหมาย แต่ฟารม์ทีม่คี่าเฉลีย่
ดชันีการผลติใกลค้่าเป้าหมายมากทีสุ่ดจะเป็นฟารม์ทีไ่ดร้บัผลก าไรจากการเลีย้งโคนมมากทีสุ่ด 

สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีน่ายสตัวแพทยต์อ้งค านึงถงึเสมอ คอืการควบคุมป้องกนัโรคในโคตวัอื่นๆ ในฝงู เพื่อลด
ความสญูเสยีในฝงูโค การดแูลฟารม์โคนมในรปูแบบ การจดัการสขุภาพและผลผลิตในฟารม์ (Dairy Herd 
Health and Production Management: HHPM) จะช่วยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติลดตน้ทุนไดท้ีด่ทีีสุ่ด 

การจดัการฟารม์ตอ้งมกีารบนัทกึขอ้มลู การน ามาวเิคราะหใ์ช ้เพื่อ ทราบสถานะการณ์ และท าการควบคุม
ป้องกนั จะช่วยลดความสญูเสยีในฝงู 
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ข้อมลูพื้นฐานท่ี เจา้ของฟารม์ตอ้งบนัทกึ คอื บตัรประจ าตวัโคนม หมายเลขโค วนัเกดิ วนัคลอด วนัผสมเทยีม 
วนัก าหนดคลอด วนัเป็นสดัหลงัคลอด ผลตรวจโรค การไดร้บัวคัซนี การถ่ายพยาธ ิ การรกัษาและยาทีไ่ดร้บั ผล
ตรวจคุณภาพน ้านมจากกรมปศุสตัว ์ และศูนยร์วบรวมน ้านมเพื่อการใหร้าคา ผลตรวจซเีอม็ทนี ้านมรายเต้ารายตวั
บนัทกึผลตินมรายตวัรายวนัอยา่งน้อย ทุก 2 สปัดาห ์บนัทกึรายรบัรายจ่ายทีเ่กดิจากการท าฟารม์ น าขอ้มลูมาใช้
การจดัการฟารม์ 
 

วางแผน 

               (Planning) 
 
                                      

  

เป้าหมายฟารม์ของเกษตรกร 

               (Farm objectives) 
ประเมินการผลิต      น าไปปฏิบติั 
(Assessment)        (Execution) 

 
รปูที ่1 แสดงขบวนการท างานในการจดัการฟารม์โดยใชโ้ปรแกรมการจดัการฟารม์ดา้น 
             ภาพและผลผลติในโคนม (Herd Health and Production Management 
             Programme; HHPM) ท่ีมา: Brand et al., 1997 
 
“ท าอย่างไร จะ เล้ียงโคนม ให้ได้นมดี ผสมติดง่าย ไม่เจบ็ไม่ไข้ ไม่ป่วย ได้ลกูหลายๆ ตวั อยู่กบัเราไป
นานๆ”  เป็นสิง่ทีท่่านเกษตรกรเจา้ของฟารม์ ตอ้งการ คาดหวงั และปรกึษา คุณหมอววั นกัส่งเสรมิและ
นกัวชิาการโคนมมาโดยตลอด การดแูลสุขภาพโคนม ตอ้งมคีวามเขา้ใจว่าโคตอ้งการอะไรเพื่อใหเ้ขามชีวีติทีด่ ี สุข
สบาย ไมเ่ครยีด ไมเ่จบ็ปว่ย ทีส่ าคญัความตอ้งการพืน้ฐานการมชีวีติไมต่่างจากคนเรา ชวีติทุกชวีติ ตอ้งการทีพ่กั
อาศยัทีส่บาย สะอาด ไมร่อ้นมาก ไมห่นาวมาก ไมฝ่นตกจนเปียกแฉะหนาวสัน่ นอนไมห่ลบัสบาย เขาตอ้งการ
อาหารทีถู่กตอ้งเหมาะสมและเป็นอาหารแบบสตัวก์นิหญา้ 4  กระเพาะ จะกนิแลว้น าไปใชใ้นการมชีวีติด ี สุขภาพ
แขง็แรง ใหผ้ลผลติน ้านมไดด้ตีามสายพนัธุ ์ เลีย้งลกูในทอ้งได(้กรณตีัง้ทอ้ง) จ านวนครัง้ทีใ่หแ้ละปรมิาณอาหารที่
ใหต้อ้งเพยีงพอเหมาะสม มสีดัส่วนอาหารขน้หยาบทีถู่กตอ้งไมท่ าใหเ้กดิปญัหาสุขภาพ เหล่านี้เป็นหวัใจทีค่นเลีย้ง
โคตอ้งเขา้ใจและท าใหเ้ขามคีวามสุขกนิไดน้อนหลบั ใหผ้ลผลติทีด่ไีด ้การออกแบบโรงเรอืนทีถู่กตอ้งเหมาะสมเป็น
จดุเริม่ตน้ทีส่ าคญัของการท าฟารม์ใหป้ระสบผลส าเรจ็ คอกพกัโค คอกพกัรอคลอด คอกแยกเป็นสดัส่วนโคเลก็ โค
รุน่ โครดีนม พกัรดีนม รอคลอด มโีรงรดีนมทีเ่หมาะสมกบัจ านวนโครดีนมในฝงู  มพีืน้ทีพ่กัโคใหโ้คเดนิ ในฤดูฝน
คอกพกัโคตอ้งจดัทีแ่หง้ใหโ้คมทีีน่อน ตอ้งไมท่ิง้น ้าท่วมขงัพืน้คอกแฉะจมในมลูโคจนโคนอนหลบัพกัผ่อนไมไ่ด ้
ส่วนส าคญัถดัมาคอืการจดัหาอาหารทีเ่พยีงพอเหมาะสม ทัง้จ านวนครัง้ทีใ่หแ้ละจ านวนทีใ่หพ้รอ้มคุณค่าอาหาร 
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ตามความตอ้งการพลงังาน โปรตนี สดัส่วนขน้หยาบ ตามระยะรดีนมและช่วงอาย ุ ล าดบัต่อไปตอ้งใหค้วามส าคญั
ในการควบคุมป้องกนัปญัหาสุขภาพและโรคต่างๆ บางโรคพบในระยะคลอด หลงัคลอด ระยะพกัรดีนม บางโรค
พบมากในลกูโค บางโรคมาตามฤดกูาล บางโรคมาจากอาหารไมเ่หมาะสม บางโรคเป็นโรคระบาดตดิต่อจากการมี
โคเป็นโรคเขา้ฝงูหรอืคนน าโรคเขา้ฟารม์ เช่นโรคปากเทา้เป่ือย โรคส่วนใหญ่ตอ้งการการตรวจวนิิจฉัยทีแ่มน่ย า
ก่อนการรกัษา จงึควรท าความเขา้ใจและให้การดแูลทีต่รงกบัปญัหา ปรกึษาสตัวแพทยท์นัททีีพ่บความผดิปกตใิน
ฟารม์ 
โรงเรือนเป็นเรื่องแรกท่ีต้องดแูล ด้วยเป็นหวัใจให้โคนมอยู่สบาย ให้ผลผลิตดี กินอาหารได้ รีดนมสะดวก 
 ควรเลอืกสถานทีท่ าฟารม์ทีน่ ้าท่วมไมถ่งึ มถีนนเขา้ฟารม์สะดวก มแีหล่งน ้าเพยีงพอ ห่างจากโรงงานทีม่ ี
กลิน่เหมน็และมสีารเคมปีนเป้ือนแหล่งน ้าแปลงหญา้ และห่างจากฟารม์เลีย้งสตัวช์นิดอื่นๆ ตวัโรงเรอืนตอ้งสงู
โปรง่ ลมพดัผ่านไดส้ะดวก ป้องกนัแดด ฝน หลงัคาควรเป็นกระเบือ้งไมค่วรใชส้งักะสเีพื่อไมใ่หส้ะทอ้นความรอ้น
ลงในคอก พืน้คอกพกัโคควรเป็นคอนกรตีคงทนและท าความสะอาดง่าย เอาขีอ้อกไดง้า่ย และควรบางส่วนเป็นดนิ
ทีไ่มเ่ป็นหลุมน ้านอง แบบโรงเรอืนรดีนม ซองรดีนม และคอกพกัควรใชข้นาดมาตรฐานโดยรองรบัจ านวนโครดีนม
ไดเ้พยีงพอไมต่อ้งรอนาน เพื่อใหร้ะยะเวลารดีนมสัน้ทีสุ่ด มรีอ่งระบายน ้า ของเสยี ลงแปลงหญา้ ไม่ปล่อยลงแหล่ง
น ้าสาธารณะโดยตรง ควรหนัทศิทีแ่สงแดดไมส่าดเขา้เชา้บ่ายโดยท าหลงัคาจัว่ไปทศิตะวนัออกตะวนัตก  

ทีส่ าคญัมากคอื ภายในฟารม์ตอ้งสะอาด ไมท่ิง้ขยะ กระดาษ พลาสตกิ ขวด หรอืตากเสือ้ผา้ กระสอบ 
เชอืก ไวท้ัว่ฟารม์ เพราะ เป็นแหล่งสะสมเชือ้โรค เหบ็ หมดั และโคอาจมากนิเกดิปญัหาทอ้งอดืถงึตายได ้
นอกจากนี้หากมกีารซ่อมแซมคอกรัว้ ใหเ้กบ็เศษลวด ตะป ู ออก กนัไมใ่หโ้คกนิจะเกดิปญัหาวตัถุแหลมทิม่แทง
กระเพาะถงึตายได ้ และก่อนเขา้คอก จะตอ้งมบี่อน ้ายาฆา่เชือ้จุ่มเทา้ก่อนเขา้คอก รถเขา้ออกฟารม์ตอ้งวิง่ผ่านบ่อ
จุม่น ้ายาฆ่าเชือ้ก่อน หรอืใชส้เปรยน์ ้ายาฆา่เชือ้ทีร่ถลอ้รถ หากไม่มบี่อจุ่มใหจ้อดรถนอกฟารม์ เพื่อลดการน าโรค
เขา้ฟารม์ โดยเฉพาะโรคส าคญัคอื โรคปากเทา้เป่ือย รองเทา้บูท้ควรฆ่าเชือ้ก่อนเขา้ฟารม์ 

 
การดแูลสขุภาพในโคนมในช่วงอายแุละระยะให้นม 
 เพื่อเป็นดแูลสุขภาพ การเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค  จงึไดป้ระมวลปญัหาสุขภาพโคนมทีส่ามารถเกดิในแต่
ละช่วงอายตุ่าง ๆ และในระยะการรดีนม  ทีพ่บอยูท่ ัว่ไปในฟารม์โคนม ตลอดจนแนวทางควบคุมป้องกนั การ
จดัการอาหาร ในแต่ละระยะ   เพือ่ช่วยใหเ้กษตรกรดแูลสุขภาพโคนม เพื่อป้องกนัการเกดิโรคนัน้ ๆ  ไดต้รงกบั
ปญัหาทีเ่กดิและทนัเวลา เป็นการลดการสญูเสยีภายในฟารม์ได ้ 

 ลกูโคแรกคลอดถึงหย่านม  

 ลกูโคหย่านม  - อาย ุ6 เดือน 

 โคสาวอาย ุ6-15 เดือน 

 แม่โค (ระยะพกัรอคลอดหรือแห้งนม )  หรือโคสาวท้องระยะรอคลอด 
 แม่โคในช่วงระยะคลอดลูก 
 แม่โคนมในช่วงระยะแรกคลอด ( หลงัคลอด - 1 เดือนหลงัคลอด ) 
 แม่โคระยะรีดนมช่วงต้น (2-3 เดือนแรกหลงัคลอด) 

 แม่โคนมในช่วงระยะกลาง (4-6 เดือน) และท้ายของการให้นม 
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ใช้คะแนนรปูร่างโคนมแต่ละระยะช่วยการจดัการอาหารและสขุภาพ 

ในโครีดนม 

โคระยะพกัรดีนมรอคลอด       3.50 - 3.75 
โคหลงัคลอด - ใหน้ม 60 วนั     2.50 - 3.25   
โคใหน้ม 60-120 วนัหลงัคลอด     2.50 - 3.00 
โคใหน้ม 121-210 วนั      2.75 - 3.25 
โคใหน้ม > 210 วนั      3.00 - 3.50 

ในโคสาว 

  อาย ุ6 เดอืน        2.75 – 3.00 
  อายผุสมพรอ้มพนัธุ ์      2.25 – 3.00 
  ระยะก่อนคลอด       3.25 – 3.75 

กรณมีคีะแนนความสมบูรณ์ของรา่งกายเป็น   4.00 - 4.50 ในระยะก่อนการคลอดจะมโีอกาสเสีย่งต่อ
การเกดิโรคความไมส่มดุลพลงังาน (negative energy balance) และคโีตซสีไดม้าก หากหลงัคลอดในระยะ 60 วนั 
แมโ่คมคีะแนนความสมบูรณ์ของรา่งกายลดลงจากก่อนคลอด 1.0 - 1.25 จะมโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นโรคความ
สมดุลพลงังานไดส้งูเช่นกนั  
 
โรคท่ีพบตามฤดกูาล เช่น ไข้เหบ็ พยาธิในเลือด ไข้สามวนั กินหญ้าอ่อนมากในฤดฝูน โรคเต้านมอกัเสบท่ี
พบสงูมากข้ึนในฤดฝูน ดงันัน้ต้องให้การเฝ้าระวงัเน้นการป้องกนัมากข้ึน  
 
มาตรการควบคมุป้องกนัโรคติดต่อโคนมก าหนดใน พ.ร.บ. ควบคมุโรคระบาดสตัว ์2499 โดยกรมปศสุตัว ์

1. ตรวจโรควณัโรคและโรคแท้งติดต่อ ปีละอย่างน้อยหน่ึงครัง้   
2. ฉีดวคัซีนปากเท้าเป่ือยทุก 4 เดือน ฉีดวคัซีนคอบวมปีละครัง้ 

โคทุกตวัต้องปลอดโรควณัโรคและแท้งติดต่อ และได้รบัวคัซีนควบคมุปากเท้าเป่ือยและคอบวม 
 

ถ่ายพยาธิภายในและควบคมุพยาธิภายนอก มีก้อนแร่ธาตตุัง้ให้เลียกินได้ตลอดเวลา 
มีโรงเรือนท่ีเหมาะสมไม่เส่ียงต่อการติดโรคและพยาธิ 

ลกูโคคือ อนาคต ของฟารม์ 
เตรียมโคระยะพกัรีดนมดี ช่วยเพิม่ผลผลิต การผสมติด และลดปัญหาสขุภาพ 

ระยะก่อนและหลงัคลอด เป็นช่วงส าคญัต้องให้อาหารการจดัการสขุภาพ ควบคมุป้องกนัโรคทีดี่ 
 

ฟารม์โคนมต้องผา่นการรบัรอง มาตรฐานฟารม์โคนม กรมปศสุตัว ์
ศนูยร์วบรวมน ้านม ต้องผา่นการรบัรองมาตรฐานจาก กรมปศสุตัว ์
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การจดัการการสืบพนัธุใ์นโคนม เพือ่เพิม่การผสมติด  

การประเมินสถานภาพความสมบรูณ์พนัธุใ์นระดบัฝงู (Evaluation of dairy herd fertility) 

การประเมนิสถานภาพความสมบูรณ์พนัธุใ์นระดบัฝงูเป็นประจ า เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและส าคญัต่อ
โปรแกรมการควบคุมและจดัการเพื่อประสทิธภิาพการสบืพนัธุ ์ โดยเฉพาะการเขา้จดัการในฝงูทีม่ปีญัหาความ
สมบรูณ์พนัธุ ์

เพื่อทีจ่ะใหท้ราบสถานภาพความสมบรูณ์พนัธุใ์นฟารม์ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งประเมนิค่าดชันีความสมบรูณ์
พนัธุจ์ากขอ้มลูรายตวัโคทุกตวัทีเ่ป็นปจัจุบนั โดยเฉพาะประวตัวินัผสม วนัคลอด  ซึง่ในหลายๆ ฟารม์ขอ้มลู
เหล่านี้มกัจะไมส่มบรูณ์เพยีงพอ  ซึง่ในฟารม์มกีารบนัทกึประวตัโิคเป็นรายตวั เช่น บตัรประจ าตวัโคนมของกรม
ปศุสตัว ์ บางฟารม์มบีนัทกึเฉพาะการผสมเทยีม เช่น บตัรบนัทกึการผสมพนัธุโ์คนมขององคก์ารส่งเสรมิกจิการโค
นมแห่งประเทศไทย  บางฟารม์ท าการบนัทกึประจ าวนัของฟารม์ในทุกกจิกรรมทีเ่กดิขึน้กบัโคทุกตวัในฟารม์ ทัง้
ดา้นการผสมเทยีม ผลผลติน ้านม การรกัษาต่างๆ ปจัจบุนัมกีารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูดา้นการจดัการฟารม์โคนม
มาใชใ้นฟารม์ขนาดใหญ่เพื่อความถูกตอ้งและไวในการประมวลผลและน ามาใช ้ เช่น โปรแกรมแดรแีชมป์ (DAIRY 
CHAMP) ของสหรฐัอเมรกิา โปรแกรมการจดัการขอ้มลูโคนม (DHI) ของกรมปศุสตัวป์ระเทศไทย ในประเทศไทย
จะไมม่บีนัทกึสุขภาพโครายตวัลงอยา่งสมบรูณ์ในฟารม์โคส่วนใหญ่ โดยทัว่ไปมกัใชค้วามจ าของเจา้ของฟารม์เพื่อ
บอกปญัหาสุขภาพในแต่ละฟารม์ ซึง่เป็นปญัหาในการเขา้จดัการฝงูโคในระยะแรกมาก ดงันัน้ความถูกตอ้งของ
การประเมนิสถานภาพของฟารม์ดา้นความสมบูรณ์พนัธุ ์ ขึน้กบัปรมิาณและคุณภาพของขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง 
นอกจากนี้ตอ้งมกีารตรวจสุขภาพและระบบสบืพนัธุ์โคประกอบกบัประวตัยิอ้นหลงัของฝงู และตอ้งค านึงถงึสิง่ที่
เจา้ของฟารม์มองว่าเป็นปญัหาอนัดบัแรกของฟารม์ อย่างไรกต็าม ขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัทีส่ตัวแพทยค์วรจะมคีอื  

1. หมายเลขโค (identity of cow) 
2. วนัคลอดครัง้สุดทา้ย (last calving date) 
3. วนัทีผ่สมครัง้แรก และครัง้ต่อๆ ไป     (first and subsequent service or insemination dates) 
4. ผลตรวจการตัง้ทอ้ง (confirmafion of pregnancy) 
ขอ้มลูเหล่านี้น ามาประมวลค่าความสมบรูณ์พนัธุร์ะดบัฝงู (dairy herd fertility)  

 

การตรวจวินิจฉัยความไม่สมบรูณ์พนัธุข์องโครายตวั  
(Investigation of the individual infertile cow) 

ประวติั 

ก่อนการตรวจระบบสบืพนัธุใ์นแมโ่คทุกครัง้ ตอ้งท าการศกึษาประวตัขิองโคตวันัน้ๆ อยา่งละเอยีด
และขอ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นสิง่จ าเป็น โดยเฉพาะประวตักิารผสมพนัธุ ์ สิง่ต่อไปนี้คอืประวตัขิองแมโ่คทีค่วรทราบก่อน
จะท าการลว้งตรวจทุกครัง้ 

1. อายุ 
2. ทอ้งทีเ่ท่าไร (parity) 
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3. วนัคลอดลกูครัง้สุดทา้ยและประวตักิารคลอด เช่น คลอดยาก มดลกูอกัเสบหลงัคลอด รก
คา้ง 

4. วนัทีส่งัเกตพบอาการเป็นสดัครัง้แรกหลงัคลอด 
5. การพบของเหลวจากช่องคลอดทีผ่ดิปกต ิ
6. จ านวนครัง้ทีผ่สมและวนัทีท่ าการผสมในแต่ละครัง้ 
7. วนัทีต่รวจพบการเป็นสดัหลงัการผสม 
8. ประวตัคิวามสมบูรณ์พนัธุใ์นช่วงทีผ่่านมาก  โดยเฉพาะจ านวนครัง้ทีผ่สมต่อการตัง้ทอ้ง  

ระยะห่างการคลอดลกู 
9. การจดัการอาหาร คุณภาพและปรมิาณทีไ่ดร้บั  ผลการผลติน ้านม 
10. ปญัหาสุขภาพทีพ่บในแมโ่ค เช่น ประวตัไิขน้ ้านม เตา้นมอกัเสบ คโีตซสิ  
11. ประวตัคิวามสมบูรณ์พนัธุข์องแมโ่คตวัอื่นๆ และโคสาวในฝงู 
12. ประวตัสิุขภาพของแมโ่คตวัอื่นๆ และโคสาวในฝงู 

 
โคท่ีต้องท าการตรวจ  (Cows requiring examination) 

 ประวตัโิคเหล่านี้ไดจ้ากบนัทกึของฟารม์  โคทีม่ปีระวตัต่ิอไปนี้ ตอ้งน ามาตรวจ 
1. โคทีม่ปีญัหาคลอดยาก รกคา้ง มดลกูอกัเสบ และมอีาการแทรกซอ้นหลงัคลอด  ควรท า

การตรวจระบบสบืพนัธุห์ลงัคลอด 
2. โคทีม่เีมอืกทีผ่ดิปกตอิอกมาจากช่องคลอด เช่น หนอง เมอืกขุน่ 
3. โคทีแ่ทง้ 
4. โคทีแ่สดงการเป็นสดับ่อย 
5. โคทีต่รวจไมพ่บว่าการเป็นสดั 42 วนัหลงัคลอด และยงัไมถู่กผสม  60 วนัหลงัคลอด 
6. โคทีผ่สมแลว้ 42-60 วนัไม่กลบัเป็นสดั โคอาจทอ้งหรอือาจเป็นสดัแลว้ตรวจไมพ่บ หรอื

มคีวามผดิปกตอิื่นๆ  
7. โคไมเ่ป็นสดัหลงัคลอด อาจเนื่องจากรงัไขไ่มท่ างาน หรอืตรวจการเป็นสดัไมไ่ด้ 
8. โคทีผ่สมซ ้ามากกว่า  3 ครัง้ 
9. โคทีเ่คยตรวจว่าทอ้งแลว้ แต่แสดงอาการเป็นสดัในภายหลงั  
10.  โคสาวทีไ่มแ่สดงอาการเป็นสดั เมือ่อายุมากกว่า 15 เดอืน 

ความถีก่ารเขา้ตรวจโคในฟารม์ของสตัวแพทย ์ (frequency of veterinary visits) ขึน้กบัขนาด
ของฝงู และช่วงเวลาระยะคลอดลกู  โดยทัว่ไปฤดทูีค่ลอดลกู  สตัวแพทยจ์ะเขา้เยีย่มฟารม์ตรวจโคสปัดาหล์ะครัง้ 
และอาจเขา้ฟารม์ห่างขึน้เมื่อโคส่วนใหญ่ทอ้งแลว้ 

 
ระบบการบนัทึกในฟารม์ (Recording system) 

ระบบบนัทกึตอ้งเหมาะกบัแต่ละฟารม์โดยขึน้กบัจ านวนโค จ านวนคนงานทีท่ างานในฟารม์ พยายาม
หลกีเลีย่งระบบบนัทกึทีซ่บัซอ้น พยายามท าใหง้า่ยในการลงบนัทกึและการคน้หามาขอ้มลู เพื่อคน้หาโคทีม่ปีญัหา
มาจดัการไดท้นัเวลา เพื่อการน าไปวเิคราะหด์ชันีความความสมบรูณ์พนัธุ ์
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ระบบการเกบ็ขอ้มลูโดยคอมพวิเตอร ์ จะช่วยการค านวณดชันี และสรา้งรายงานหมายเลขโคทีต่อ้ง
ตรวจในกรณต่ีางๆ ได ้ ขึน้กบัความสามารถของโปรแกรมการจดัการฟารม์แต่ละโปรแกรม โดยเจา้ของฟารม์ต้อง
ลงขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนัตลอดเวลา ก่อนการประมวลผลเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

หวัใจของการผสมเทียมท่ีควรเข้าใจ 
1. ท าการผสมเทยีมเพื่อพฒันาปรบัปรงุลกูรุ่นต่อๆ ไปใหด้กีว่าแมแ่ละใหผ้ลผลติตามความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศนัน้ๆ 
2. ผสมเทยีมเพื่อใหผ้สมตดิมอีตัราการตัง้ทอ้งสงูสุดในสภาพขอ้จ ากดัแวดลอ้มของการจดัการฟารม์ในแต่

ละพืน้ทีภ่ายใตอุ้ณหภมูคิวามรอ้นและอาหารหยาบทีม่ขีองประเทศนัน้ ๆ  

เวลาเหมาะสมในการผสมเทียม 
มีรายงานว่าอตัราการผสมติดท่ีดีท่ีสดุจะเกิดขึ้นเม่ือแม่โคได้รบัการผสม 12-16 ชม. หลงัการเร่ิม

เป็นสดัยืนน่ิง (กฎการผสมเช้า-บ่าย (AM-PM rule) ดงันัน้ โคเป็นสดัเช้าให้ผสมเยน็ โคเป็นสดัเยน็ให้ผสม
เช้าวนัถดัไป  

จากผลการศกึษาโดยเฉพาะในฟารม์พบว่า สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราผสมตดิต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานใน
พืน้ทีน่ัน้ มกัเกดิจาก 

1. เกษตรกรจบัสดัไมด่พีอ โดยพบว่าส่วนใหญ่จบัสดัไดช้า้ไป 4-5 ชัว่โมงจากทีโ่คเริม่เป็นสดั นอกจากนี้
จบัสดัเพยีงวนัละ 2 ครัง้ในระยะรดีนม  

2. มปีญัหาในเทคนิคการเตรยีมเริม่น ้าเชือ้แช่แขง็ การละลาย การบรรจปืุนผสมเทยีม ตลอดจนความ
สะอาดในการเทคนิคการผสมเทยีม ของผูท้ าการผสมเทยีม 

3. ความสมบรูณ์ของโค ปจัจยั คอื อาหาร และแรธ่าตุ วติามนิ ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  พชือาหารหยาบที่
เป็นหญา้เขยีวคอืเป็นหวัใจทีจ่ะช่วยโคใหส้มบรูณ์ โดยไม่มปีญัหาอาหารต่อการผสมตดิ และตวัอ่อน
ระยะตน้ตาย 

ในฝงูทีม่สีถานะความสมบรูณ์พนัธุต์ ่าจะตอ้งมกีารปรบัแกป้ญัหา และฝงูทีม่คีวามสมบรูณ์พนัธุด์ตีอ้งรกัษา
ระดบัความสมบรูณ์ใหค้งดตีลอดเวลา หวัใจส าคญัในการรกัษาใหค้วามสมบรูณ์พนัธุอ์ยูใ่นระดบัดตีลอดคอื  

1. การมขีอ้มลูทีบ่นัทกึถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนัมากทีสุ่ด 
2. มกีารคน้หาโคทีม่ปีญัหาเพื่อท าการรกัษาแกไ้ข 
3. การตรวจแมโ่คและการเยีย่มฟารม์อย่างสม ่าเสมอ และตดิตามผลการรกัษาในโคทีม่ปีญัหาความ

สมบรูณ์พนัธุ ์ ประสทิธผิลของการจดัการจะไดเ้มื่อมกีารน าไปปฏบิตัโิดยมบีุคลากรในฟารม์
ประกอบดว้ยเกษตรกรเจา้ของฟารม์ หรอืผูจ้ดัการฟารม์ทีม่คีวามกระตอืรอืรน้และความ
รบัผดิชอบสงู ท างานรว่มกบันายสตัวแพทย ์ 
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การจดัการป้องกนัโรคเต้านมอกัเสบในโคนมเพือ่ผลิตนมคณุภาพดี 
หลกัการป้องกนัและก าจดัเช้ือโรคเต้านมอกัเสบ 
 

(1) การป้องกนัการติดเช้ือโรคใหม่เข้าสู่เต้านม 
1. การรกัษาความสะอาดโรงเรอืน, อุปกรณ์การรดีนม, บรเิวณเตา้นม, หวันม, มอืผูร้ดีนม, การใชน้ ้ายาฆ่า

เชือ้โรค  ตอ้งใหเ้วลาน ้ายาฆา่เชือ้โรคเพยีงพอในการฆา่เชือ้โรค  หลงัจากท าความสะอาดมอืผูร้ดีนมเตา้นมและ
หวันมดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้โรคแลว้  ตอ้งท าใหแ้หง้ก่อนลงมอืรดีนม 
 2.คดัโคทีม่อุีปนิสยัการปล่อยนมไมส่ม ่าเสมอและนิสยัไมด่ต่ีางๆ  เช่น ดดูนมตวัเอง ดดูนมตวัอื่น ตอ้ง
เทยีบลกูจงึจะปล่อยนม  ซึง่อาจท าใหห้วันมสกปรกไดง้่าย 
 3.ระมดัระวงัการเกดิแผลหรอืรอยขว่นบรเิวณหวันม  หากเกดิมขีึน้ตอ้งรบีรกัษาใหห้ายโดยเรว็  เพราะ
บรเิวณดงักล่าวจะมเีชือ้โรคปะปนนอยู่มาก 
 4. ตรวจสอบมาตรฐานของเครือ่งรดีนมอยูเ่สมอ อุปกรณ์บางชิน้จะตอ้งเปลีย่นตามอายกุารใชง้านที่
ก าหนด  ซึง่หากไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานอานเป็นสาเหตุโน้มน้าวใหเ้ตา้นมง่ายต่อการตดิเชือ้ 
 5. การจดัการหลงัรดีนม  หลงัรดีนมเสรจ็ใหม ่ๆ  เป็นช่วงเวลาทีง่า่ยต่อการตดิเชือ้ เพราะรหูวันมทีเ่ปิดอยู่  
ดงันัน้การจุ่มหวันมหรอืการพ่นสเปรยท์ีห่วันมหลงัการรดีนมแลว้  จะช่วยลดจ านวนแบคทเีรยีทีผ่วิหวันม  และลด
โอกาสทีเ่ชือ้โรคจะเขา้สู่หวันมได ้  หากท าอย่างถูกวธิแีละต่อเนื่องกนัทุกมือ้ทีร่ดีนมแลว้ จะใชเ้วลาไม่นานเลย  
ค่าใชจ้่ายต ่าแต่ลดอตัราการเกดิโรคเตา้นมอกัเสบทัง้ชนิดแสดงอาการและไมแ่สดงอาการไดเ้ป็นอยา่งดี 
  

(2) การขจดัเช้ือโรคท่ีมีอยู่ออกไป 
1. ท าการรกัษาโคเตา้นมอกัเสบทนัททีีพ่บอาการ  ดว้ยยาปฏชิวีนะทีม่ปีระสทิธภิาพด ี ตามค าแนะน าของ

นายสตัวแพทย ์ โดยทัว่ไปโรคเตา้นมอกัเสบจะหายภายในเวลา 7-14 วนั 
2. การใชย้าปฏชิวีนะส าหรบัใส่เขา้เตา้นมชนิดทีอ่อกฤทธิน์านในโคทีห่ยดุรดีนม  (ยาดราย)  เป็นวธิกีารดี

และมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดในการก าจดัโรคเตา้นมอกัเสบชนิดไมแ่สดงอาการ และลดอตัราการตดิเชือ้ในระหว่างหยดุ
รดีนมป้องกนัการเกดิโรคเต้านมอกัเสบชนิดแสดงอาการในโคคลอดใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี
 3.คดัโคทีเ่ป็นโรคเตา้นมอกัเสบทัง้แบบแสดงอาการและไมแ่สดงอาการทีไ่มอ่าจรกัษาใหห้ายไดอ้อกจากฝงู 
 

(3) ตรวจสถานภาพของโรคเต้านมอกัเสบภายในฟารม์ 
1. ตรวจจ านวนเซลลข์องร่างกาย  (โซมาตคิเซลล)์  ในน ้านมถงัรวมฟารม์อยา่งน้อยเดอืนละครัง้ 

 2. ตรวจหาเชือ้โรคของโรคเตา้นมอกัเสบทัง้แบบแสดงอาการและไมแ่สดงอาการ ตลอดจนหายาปฏชิวีนะ
ทีเ่หมาะสมในการท าลายเชือ้โรคนี้ 

3. ใชน้ ้ายา ซ.ีเอม็.ท.ีตรวจน ้านมจากแม่โคทุกตวัทุกเตา้ภายในฟารม์ อยา่งน้อย 2 สปัดาหต่์อครัง้ 
 
ค่าโซมาติกเซลลแ์สดงให้ทราบถึง 

1. สถานของโรคเตา้นมอกัเสบไมแ่สดงอาการของโคในฝงู (inflammatory indicator) 
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2. บอกถงึความรุนแรงของโรคเตา้นมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการทีอ่าจจะตอ้งใหก้ารรกัษาในช่วงก่อน
หยดุรดีนม 

3. ประสทิธภิาพของการใชย้าปฏชิวีนะในระยะหยดุรดีนม (ยาดราย) ยาฆา่เชือ้โรค ยาจุม่หวันม และ
ตารางการควบคุมโรคเตา้นมอกัเสบอื่น ๆ 

 
น ้ายาตรวจโรคเต้านมอกัเสบ -ซี.เอม็.ที. 
 ซ.ีเอม็.ท.ี ยอ่มาจาก แคลฟิอรเ์นีย แมสไตตสิ เทส (California Mastitis Test) เป็นสารเคมมทีีป่ระกอบกนั
จนมคีุณสมบตัเิฉพาะในการจบัท าลายผนงัเซลเมด็เลอืดขาว ท าใหโ้ปรตนีในเมด็เลอืดขาวตกตะกอนแตกออก ท า
ใหน้ ้านมทีท่ าปฏกิริยิานี้หนืด ความหนืดนี้จะมากน้อยขึน้กบัปรมิาณเมด็เลอืดขาวหรอืโซมาตกิเซลในระยะทีเ่ป็น
โรคเตา้นมอกัเสบปรมิาณของโซมาตกิเซลจะมากกว่าปกต ิ ท าใหป้ฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้รุนแรงมคีวามหนืดขน้ของ
ส่วนผสมน ้ายาและน ้านมมากยิง่ขึน้ จงึเป็นน ้ายาทีใ่ชต้รวจน ้านม เช่นส ี Bromcresol purple  ในสภาวะเป็นกลาง
จะมสีสีม้เหลอืง หากเป็นด่างเลก็น้อยจะเป็นสมีว่ง หากน ้านมจากเตา้นมทีเ่ป็นโรคเตา้นมอกัเสบเป็นด่างมากจะได้
มสีมีว่งเขม้มากขึน้ 
 

 ปญัหาเตา้นมอกัเสบเป็นปญัหาใหญ่ส าหรบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม ท าความสญูเสยีทัง้น ้านม ยา
รกัษา และอาจรกัษาไมไ่ดผ้ลตอ้งคดัแมโ่คออกจากฝงู กฎเบือ้งต้นในการจดัการป้องกนัปัญหาเต้านมอกัเสบ 
6 ข้อ จากประสบการณ์ในฟารม์โคนมไทยและขอ้มลูต่างประเทศ  คอื 
 
กฏข้อท่ี 1 แมโ่คทีจ่ะรดีนมตอ้งมหีวันมทีแ่หง้สะอาดก่อนสวมเครือ่งรดีนมหรอืก่อนเริม่รดีนม 
กฏข้อท่ี 2 ป้องกนัการน าเชือ้จลุนิทรยีเ์ขา้สู่เตา้นมในช่วงระยะเวลารดีนม 
กฏข้อท่ี 3 พยายามอยา่ใหห้วันมมบีาดแผล หรอืรอยถลอกเพราะเป็นแหล่งสะสมเชือ้ 
กฏข้อท่ี 4 เกษตรกรตอ้งหาวธิกีารจดัการใหแ้มโ่คสะอาดตลอดเวลาทีร่ดีนม 
กฏข้อท่ี 5 การคน้หาหรอืตรวจพบว่าเตา้นมมกีารตดิเชือ้เตา้นมอกัเสบไดไ้วหรอืในระยะเริม่แรก 
กฏข้อท่ี 6 ใหก้ารรกัษาทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 
กฏข้อท่ี 1 แม่โคท่ีจะรีดนมต้องสะอาดมีหวันมท่ีแห้งสะอาดโดยเฉพาะส่วนปลายของหวันมต้อง

แห้งสะอาดก่อนการสวมเคร่ืองรีดนมหรือก่อนเร่ิมการรีดนม ทัง้นี้วธิกีารจดัการทีจ่ะท าใหแ้มโ่คสะอาด หวันม
แหง้ก่อนการรดีนม ขึน้กบัแต่ละฟารม์ในปจัจยัดา้น รปูแบบโรงรดีนม คอกพกัโค ก่อนเขา้รดี ความสกปรก ความ
สะอาดของแมโ่คก่อนเขา้รดีนม การลา้งเฉพาะเตา้นม การมผีา้ผนืเตา้นมตวัละอยา่งน้อย 1 ผนื การมกีารจุม่หวันม
ก่อนรดีนม ปจัจยัในแต่ละฟารม์อาจท าใหข้บวนการเตรยีมแมโ่คก่อนรดีนมต่างกนั เป็นหน้าทีข่องเจา้ของฟารม์ที่
ตอ้งหาวธิทีีด่ทีีสุ่ดใหก้บัแมโ่ค เพื่อใหห้วันมแหง้สะอาดทีสุ่ดก่อนเริม่รดีนม 

กฏข้อท่ี 2 ป้องกนัการน าเช้ือจลิุนทรียเ์ข้าสู่เต้านมในช่วงระยะเวลารีดนม เชือ้ก่อโรคทีส่ าคญัมกัมี
การแพรจ่ากโคทีม่เีชือ้ไปยงัโคทีป่ลอดเชือ้ในช่วงเวลารดีนม เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงทีหู่รดูหวันมเปิดจากการ
ท างานของฮอรโ์มนออกซโิตซนิและหูรดูหวันมจะปิดหลงัรดีนมเสรจ็ประมาณ 30 นาท ี เชือ้เหล่านี้อยูท่ีม่อืผูร้ดีนม 
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ผา้เชด็เตา้นมทีใ่ชแ้ลว้ แมลงวนัในคอก ผวิของยางในหวัรดีนมทีห่มดอายหุยาบลา้งไมส่ะอาด หรอืเครือ่งรดีนมโคที่
มเีชือ้แต่เจา้ของไมท่ราบแลว้น าไปสวมรดีแมโ่คตวัถดัไปโดยไมม่กีารฆา่เชือ้ทีห่วัรดีนมก่อนน าไปรดีตวัอื่นๆ  

ดงันัน้การป้องกนัการตดิเชือ้ในช่วงรดีนมทีด่ ี ท าไดโ้ดยการมกีารจุม่หวันมดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ก่อนและหลงั
การรดีนม (teat dipping) ผา้เชด็เตา้นมใชก้บัแมโ่คตวัละผนื ไมใ่ชผ้า้ผนืเดยีวกนัเชด็เตา้นมแมโ่คหลายตวั มกีาร
ฆา่เชือ้หวัเครือ่งรดีนมก่อนน าไปรดีแมโ่คตวัต่อไป ระดบัสญูญากาศของระบบรดีนมรีะดบัตามก าหนดและมคีวาม
สม ่าเสมอตลอดเวลาทีร่ดีนม 

กฏข้อท่ี 3 พยายามอย่าให้หวันมมีบาดแผล หรือรอยถลอกเพราะเป็นแหล่งสะสมเชือ้ แมโ่คทีห่วันมมี
บาดแผลมกัมปีญัหาเตา้นมอกัเสบตามมา เครือ่งรดีนมทีม่รีะบบการท างานทีไ่มถู่กตอ้ง ไมม่กีารรกัษาสภาพทีด่จีะ
เพิม่ความเสยีหายใหห้วันมมากขึน้ การรดีนมนานเกนิไปจะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อหรูดูและปลายหวันม ไม่
เปลีย่นยางในหวัรดีนมเมือ่หมดอายุจะท าใหห้วันมชอกช ้าเพิม่การอกัเสบแบบไมต่ดิเชือ้ใหเ้ตา้นมได้ 

ระบบเครือ่งรดีนมตอ้งถูกตรวจสอบการท างานอย่างสม ่าเสมอ ระดบัสญูญากาศตอ้งอยูใ่นระดบัเหมาะสม
และคงทีต่ลอดระยะเวลาทีร่ดีนม เครือ่งรดีมจีงัหวะการรดีนมเหมาะสม  การใส่เครือ่งรดีท าอยา่งถูกตอ้ง มกีารถอด
หวัรดีจากเตา้นมอยา่งนุ่มนวนและทนัททีีน่มหมด มกีารท าความสะอาดเครือ่งรดีและระบบเครือ่งรดีนม การ
เลอืกใชส้ารเคมลีา้งท าความสะอาดเครือ่งรดีอย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง มกีารลา้งประจ าวนั ประจ า 10 วนั 
ประจ าเดอืน  ขึน้กบัชนิดวสัดุอุปกรณ์แต่ละชิน้ 

กฏข้อท่ี 4 เกษตรกรตอ้งหาวธิกีารจดัการใหแ้มโ่คสะอาดตลอดเวลาที่รดีนม โดยขบวนการต่างๆ ทีจ่ะท า
ใหไ้มม่เีชือ้ทีบ่รเิวณปลายหวันมใหม้ากทีสุ่ด ตอ้งจดัการใหอ้าหารแมโ่คอยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะการให้อาหาร
หลงัการรีดนม เพ่ือให้แม่โคยืนจนหรูดูหวันมปิด นอกจากนี้ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอกพกัโคตอ้งแหง้สะอาด ไมเ่ป็นที่
ชืน้แฉะ เหล่านี้จะท าให ้ปญัหาเตา้นมอกัเสบน้อยลง ผลผลติน ้านมมากขึน้และคุณภาพน ้านมดขีึน้ 

กฏข้อท่ี 5 การค้นหาหรือตรวจพบว่าเต้านมมีการติดเช้ือเต้านมอกัเสบได้ไวหรือในระยะเร่ิมแรก 
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก มวีธิกีารหลายวธิทีีช่่วยในการคน้หาการตดิเชือ้ในเตา้นมไดใ้นระยะเริม่เป็น ซึง่
เกษตรกรเลอืกใชว้ธิใีดกไ็ด ้ วธิทีีย่งันิยมใช้ ไดร้บัความยอมรบัและนิยมใชท้ัว่โลกคอื น ้ายา ซ.ีเอม็.ท.ี ดว้ยจดัหา
งา่ย ราคาไมแ่พง และเกษตรกรไทยคุน้เคย (เกษตรกรสหรฐัอเมรกิายงัใชอ้ยู่) ซ.ีเอม็.ท.ี ช่วยในการคน้หาโรคไดไ้ว 
ซึง่จะช่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ในการรกัษาและการก าจดัเชื้อโรคออกจากเตา้ ลดปญัหาการเป็นโรคเตา้นมอกัเสบ
แบบเรือ้รงัได ้ นอกจากนี้การรดีนมตน้ตรวจทุกครัง้ก่อนใส่หวัรดีนม ยงัเป็นขัน้ตอนควบคุมและป้องกนัโรคเต้านม
อกัเสบทีส่ าคญัทีเ่กษตรกรผูร้ดีนมทุกคนตอ้งท า เพื่อช่วยในการคน้พบเตา้นมอกัเสบไดไ้ว และท าการก าจดัเชือ้
ออกจากเตา้ไดไ้ว ท าใหไ้ม่มปีญัหาเตา้นมอกัเสบทีร่นุแรงหรอืลดเตา้นมอกัเสบเรือ้รงัในฟารม์ 

กฏข้อท่ี 6 ให้การรกัษาท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพท าอย่างไร ประเดน็การใหก้ารรกัษาอยา่งไร ใชย้า
ตวัไหน มกัจะไมใ่ช่ปจัจยัส าคญั ทีจ่ะท าให ้ การรกัษาตอบสนองไดด้หีรอืไม่ จากประสบการณ์'นายสตัวแพทยท์ี่
รกัษาโรคเตา้นมอกัเสบทัง้ในต่างประเทศและในประเทศเหน็พอ้งกนัว่า การใหย้ารกัษาอยา่งเหมาะสม คอืการให้
ยาปฏิชีวนะรกัษาให้ไวท่ีสุด นัน่คอืตอ้งคน้หาตรวจพบการตดิเชือ้ไดไ้วดว้ย และตอ้งมกีารเกบ็รกัษายาสอดเตา้
ใหด้ ีไมเ่สื่อมสภาพหรอืหมดอายกุ่อนใช้ มวีธิสีอดยาเขา้เตา้อยา่งสะอาดถูกตอ้ง ครบจ านวนตามระยะเวลาก าหนอ 
มกีารบนัทกึหมายเลขโค เตา้นมทีเ่คยใหก้ารรกัษาไวอ้ย่างชดัเจนและชนิดยาทีใ่ช้ ในกรณทีีแ่มโ่คมกีารอกัเสบมาก 
มภีาวะมไีขร้ว่ม ตอ้งให ้ยาปฏชิวีนะเขา้ทางระบบรว่มเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการหาย รว่มกบัยาลดการอกัเสบชนิด
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ไมใ่ช่สเตยีรอยด ์ (NSAID) เพื่อลดเอน็โดท๊อกซนิจากเชือ้กลุ่มตดิสแีกรมลบ เหล่านี้จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การรกัษาโรคเตา้นมอกัเสบและช่วยใหก้ารหายของโรคเป็นไปไดด้ขีึน้ 

ในสภาพฟารม์ท่ีต่างกนั เกษตรกรต้องจดัหาวิธีจดัการตามกฏ 6 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้นให้ได้ โดย
วิธีการเพ่ือเป้าหมายเดียวกนัในฟารม์ท่ีต่างกนัอาจถกูจดัการ ไม่เหมือนกนั ค าแนะน าเดียวกนัสามารถ
หาวิธีจดัการได้ต่างกนั โดยต้องมีเป้าประสงคส์ดุท้ายเดียวกนั คือการลดโอกาสน าเช้ือเข้าสู่เต้าและก าจดั
เช้ือออกจากเต้าให้ไวท่ีสุด มีการจดัการอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ร่างกายสมบรณ์ู มีระบบภมิูคุ้มกนัท่ีดี มี
เมด็เลือดขาวท่ีมีประสิทธิภาพในการเกบ็กินและท าลายเช้ือแปลกปลอมท่ีเข้าสู่เต้านม. 
 

มาตรการควบคมุและป้องกนัโรคเต้านมอกัเสบ ลดการน าเช้ือเข้าสู่ในเต้านม 
 
1. โคเดนิเขา้ซองอยา่งสงบ อยา่ท าใหโ้คกลวัตกใจ จะมผีลใหน้มลดได ้ อยา่ใชน้ ้าอาบตวัโค เน้นการเชด็ลา้ง

เฉพาะเตา้นมและหวันม ใชน้ ้าใหน้้อยทีสุ่ด อยา่ใหเ้ปียกแฉะเตา้นม  
2. เตรยีมเตา้นมและหวันมใหแ้หง้และสะอาดก่อนรดีนม โดยใชผ้า้สะอาดเชด็เตา้ ผา้เปียกทีห่มาดๆตวัละผนื (ผา้

ชุบในน ้าผสมคลอรนีตามสดัส่วนฆา่เชือ้ บดิใหห้มาดเชด็ ใหใ้ชเ้วลาประมาณ 2 วนิาท ีคลอรนีเกาะทีห่วันม =
เชด็เปียก) 

3. ตรวจเตา้นมและรดีนมตน้ตรวจ รดีออก 2-3 ครัง้ แต่ละหวันม รองตรวจดว้ยถว้ยตรวจนม ก่อนเริม่รดีนมทุก
ครัง้ หา้มรดีนมลงพืน้หรอืบนฝา่มอื 

4. เชด็หวันมใหแ้หง้และสะอาดก่อนใส่หวัรดีนมอกีครัง้ โดยใชผ้า้แหง้อกีผนืตวัละผนื  (= เชด็แหง้) 
5. เปิดกอ็กสญูญากาศ ปรบัหวัรดีใหเ้ริม่ดดูลม อยา่ใหห้วัรดีนม ลากพืน้หรอื ดดูของสกปรกเขา้ หวัรดี ใส่หวัรดี

ภายใน 1 นาท ี หลงัการเชด็กระตุน้เตา้นม (โคแต่ละตวัไมร่ดีนมนานกว่า 7-8 นาท ี ขึน้กบัปรมิาณน ้านมทีม่)ี 
โดยใส่หวัรดีเตา้ใกลต้วัคนรดีก่อนเตา้ไกล (เพื่อลดการสมัผสัหวันมทีเ่ชด็สะอาดแลว้ ก่อนใส่หวัรดีนม) 

6. เมือ่น ้านมหมด แลว้ สงัเกตทีส่ายนม ใหปิ้ดกอ็กสญูญากาศ ก่อนปลดหวัรดีนมทุกครัง้ 
7. จุม่หวันมทนัท ี ดว้ยน ้ายาจุ่มหวันมทุกครัง้ เมือ่รดีนมเสรจ็ (แมโ่คควรยนือยา่งน้อย 30 นาทหีลงัรดีนมเสรจ็ 

หรอืเดนิออกจากซองรดีนม ตามทางทีแ่หง้สะอาดไมม่นี ้าขงั ไปยงัคอกกนิอาหาร เพื่อใหย้นืไดน้าน 30 นาท ี
รอใหห้รูดูหวันมปิดสนิท โดยจ่ายอาหารหญ้ารอทีค่อกใหก้นิทนัทหีลงัรดีนมเสรจ็ แลว้จงึใหเ้ขา้ไปคอกพกั)  

8. จุม่หวัรดี ดว้ยน ้ายาจุ่มฆา่เชือ้เช่นคลอรนีผสมน ้าในสดัส่วนฆา่เชือ้ได ้ก่อนน าหวัรดีนมไปใชร้ดีตวัต่อไป 
9. จดัล าดบัโครดีนมหากมโีคจ านวนมาก แมโ่คหลงัคลอดนมมากหลงัคลอด ควรเขา้รดีนมชุดแรก และโคนมน้อย

เขา้รดีชุดทีส่อง โคทีป่ญัหาคุณภาพนม เช่น ซเีอม็ทบีวกเหนียวมาก ใหร้ดีชุดทีส่าม และโคทีเ่ป็นเตา้นม
อกัเสบ เป็นชุดสุดทา้ย 

10. รกัษาแมโ่คทีเ่ป็นเตา้นมอกัเสบแบบแสดงอาการทนัท ี(สอดยาอยา่งถูกตอ้ง ไมเ่อาเชือ้ใหมเ่ขา้เตา้นม) 
11. ใส่ยาดรายแมโ่คทุกตวั ทุกเตา้ เมือ่หยดุพกัการรดีนม (สอดยาอยา่งถูกตอ้ง ไมเ่อาเชือ้ใหมเ่ขา้เตา้นม) 
12. คดัทิง้แมโ่คทีม่อีาการเตา้นมอกัเสบแบบเรือ้รงั 
13. ควรตรวจเพาะเชือ้ในน ้านมจากแมโ่คใหม่ทีก่ าลงัจะน าเขา้มาเลีย้งในฟารม์ หรอืไม่ซือ้แมโ่คใหมเ่ขา้ฟารม์ (อาจ

เป็นตวัน าเชือ้เตา้นมอกัเสบ มาตดิแมโ่คในฟารม์) 
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14. ตรวจสอบการท างานเครือ่งรดี ลมในระบบ ท่อลม จงัหวะการรดีนม (50-60 ครัง้ต่อนาท)ี เป็นประจ า และท า
ความสะอาดเครือ่งรดีนมตามก าหนด เปลีย่นยางในหวัรดีนม ตามอายกุารใชง้าน  (2,000-2,500 ครัง้รดีนม) 
และอุปกรณ์ยาง พลาสตกิ ตอ้งเปลีย่นตามอายกุรใชง้าน พบว่าระบบรดีนมเป็นสาเหตุส าคญัในท าใหแ้มโ่คมี
ปญัหาเตา้นมอกัเสบ และน ้านมคุณภาพต ่า เกษตรกรต้องมคีวามรูถู้กตอ้งในการใชเ้ครือ่งรดีนม การดูแลรกัษา 
ท าความสะอาด  

15. ควรตรวจน ้านมถงัรวมฟารม์รว่มกบัการใชน้ ้ายา ซ.ีเอม็.ท.ี ตรวจน ้านมจากแมโ่คทุกตวั ทุกเตา้ ทุก 1-2 เดอืน 
เพื่อการเฝ้าระวงัโรค (หากนมถงัรวมฟารม์มเีซลลโ์ซมาตกิสงูมากกว่า 500,000 เซลล/์มล. ให ้ใชน้ ้ายา ซ.ีเอม็.
ท.ี ตรวจแมโ่ครดีนมทุกตวัตวัที ่ คะแนน ซ.ีเอม็.ท.ี มากกว่า +2 ไมเ่อาน ้านมไปส่งขาย กลบัมาหาสาเหตุเพื่อ
ท าการควบคุมป้องกนั และตอ้งปรกึษาทมีนายสตัวแพทย ์นกัส่งเสรมิทนัท ี ดว้ยอาจพจิารณาการรกัษา แมโ่ค
ในตวัทีค่ะแนน ซ.ีเอม็.ท.ี + 3 หรอืพกัรดีนม) 

16. ท าการตรวจสอบฟารม์ ดา้นประวตักิารเกดิเตา้นมอกัเสบ เกรดน ้านมในฟารม์ คุณภาพน ้านม ระบบเครือ่งรดี
นม ขัน้ตอนการรดีนม การจดัการฟารม์ สิง่แวดล้อม อาหารภายในฟารม์ 

17. กรณมีปีญัหาคุณภาพน ้านมรนุแรง ควรปรกึษาทมีนายสตัวแพทย ์นกัส่งเสรมิ ผูช้ านาญดา้นระบบเครือ่งรดีนม 
หอ้งปฏบิตักิารเพาะแยกเชือ้จากน ้านม ทีช่ านาญดา้นแก้ปญัหาเตา้นมอกัเสบและคุณภาพน ้านม  

 

นมหลงัรีดเสรจ็ให้ส่งศนูยร์วมนมให้เรว็ท่ีสดุ เพ่ือให้จลิุนทรียมี์จ านวนน้อย  
 
อย่างไรกต็าม ปัจจยัส าคญัทีส่ดุ ทีต้่องไม่มองข้ามคือ สิง่แวดล้อม คอกรีดคอพกั รางระบายน ้ า จาก คอก 
ต้องแห้งน ้ าไม่ขงัทีโ่คพกันอน ทางเดิน จาก คอกรีดนม ไปคอกพกั ต้องไม่เป็นโคลนจน ขาโคจมถึงเข่า 
เต้านม ลากโคลนตม ตอนเดินเข้าคอกรีดนม และ ตอนเดินออก ไปคอกพกั คอกพกั ต้อง แห้งสะอาด
พ้ืนที ่เพียงพอให้โคทุกตวันอกพกัได้  
 

อกีเรือ่งทีส่ าคญัต่อสุขภาพโคและผูบ้รโิภคทีเ่กษตรกรต้องใหก้ารจดัการ คอื โคทุกตวัในฟารม์ตอ้งไดร้บั
การตรวจโรคประจ าปี คอื โรคแทง้ตดิต่อและโรควณัโรค ซึง่เป็นโรคทีต่ดิต่อถงึคนได ้ โคทุกตวัตอ้งปลอดโรค
เหล่าน้ี และโคทุกตวัตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคปากเทา้เป่ือยทุก 4 เดอืน และวคัซนีโรคคอบวมปีละครัง้ มกีาร
ถ่ายพยาธภิายในโคทุกตวัอยา่งต่อเนื่องและควบคุมพยาธภิายนอกทีน่ าโรคพยาธใินเลอืดใหโ้คดว้ย 

 

นมคณุภาพดีควรมี เซลลโ์ซมาติกไม่เกิน 500,000 เซลล/์มล และมีจลิุนทรียไ์ม่เกิน 400,000 
cfu/มล (เมธิลินบล ูเกรด 1 ระยะเวลาเปล่ียนสีนานกว่า 6 ชม.) ไขมนัมากกว่า 3.6 % เน้ือนม
มากกว่า 12.15% ไม่พบสารปฏิชีวนะ และสารพิษจากเช้ือรา   

   

 
 



 

สุณีรัตน์ เอ่ียมละมยั                                                   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

18 

 
เอกสารประกอบ 
 
สุณรีตัน์ เอีย่มละมยั. 2546. อาหาร สุขภาพ การสบืพนัธุ ์และคุณภาพน ้านมโค. เอกสารประกอบการสมัมนา เสวนา

โคนม คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 29-30 กนัยายน 2546. 204 หน้า. 
สุณรีตัน์ เอีย่มละมยั. 2553. การสบืพนัธุใ์นโค. คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 503 หน้า. 
สุณรีตัน์ เอีย่มละมยั, อนนัตชยั ชยัยศวทิยากุล, วรีพล ทวนีนัท ์และสุวลกัษณ์ ศรสีุภา. 2549. การดแูลสุขภาพโค

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ. คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 245 หน้า. 
สุณรีตัน์ เอีย่มละมยั, อรญั จนัทรล์ุน และ วราภรณ์ ศุกลพงศ.์  2544. สุขภาพเตา้นม – คุณภาพน ้านมดบิโค : โรค

เตา้นมอกัเสบและเครือ่งรดีนมโค. คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 180 หน้า. 
Aiumlamai, S. 1999. Dairy management and animal health. In: Smallholder dairying in the tropics. L. 

Falvey and C. Chantalakhana (eds).. ILRI (International Livestock Research Institute), Nairobi, Kenya. 
pp 225-239. 

Aiumlamai, S. and Noordhuizen, J. 2002. Veterinary dairy herd health and production management in 
North-Eastern Thailand.  KKU. Vet. J. 12(2): 42-53. 

Aiumlamai, S., Kreausukon, K. and  Wongnen, N. 2012. Dairy Production and the Marketing System in 
Thailand. In Proceedings of a Symposium held at the 15th AAAP Congress, Bangkok, Thailand. 
November 29, 2012. pp 57-67.  

Aiumlamai, S., Ruemgpaibul, S., Vangtal, A., Chaiyaparn, J.  and Wachirapakon, C. 2006. Dairy Industry, 
International Competition and Farmer’s Adaptation. Dairy Conference. August 21-22, 2006. Khon Kaen, 
Thailand. 269 p. 

Brand, A., Noordhuizen, J.P.T.M. and Schukken, Y.H. 1997. Herd Health and Production Management in 
Dairy Practice. Wageningen Pers Publ. Wageningen. 543 p. 

DLD (Department of Livestock Development). 2016. DLD Dairy Sire Summary 2016. Ministry of 
Agricultural and Cooperatives Bangkok, Thailand.   

DPO (Dairyfarming promotion Organization of Thailand). 2017. DPO Sire & Dam Summary 2017. 
Ministry of Agricultural and Cooperatives, Bangkok, Thailand.   

Rojanasthien, S.,Youangkad, J.,  Apairoj, C. and  Prachum, S. 2009. Application of herd health and 
production management information program in small holder dairy farms in Chiangmai and 
Lumphun provinces. Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok, 
Thailand. pp 38-46. 

Tancharoen K., Panneum S., Sujaritthanyatrakul C.,Kotchoom J., Jareonsawat J.,Mungthong K. and 
Kulprasoot W. 2016. Reproductive performance of dairy cows in central western region of Thailand. 
J. Kaset. Vet. (1):13-23. 

 
 


