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การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์คขึ้นที่
อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยเหตุผลว่าน้้านมเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส้าคัญของเด็กนักเรียนและประชาชน
ทั้งประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ให้ความส้าคัญกับอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างจริงจัง เพ่ือทดแทน
การน้าเข้านมและผลิตภัณฑ์นม ทดแทนการปลูกพืชที่มีปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาด ถือเป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศ และส่งเสริมสุขภาพให้เยาวชนไทย  

เนื่องจากสถานการณ์ การเลี้ยงโคนมของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือและ
สร้างโอกาสการเปิดการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้้านมโคของ
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เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้อยู่ดีกินดีต่อไป กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
สุขภาพสัตว์จึงได้พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพโคนมจากรูปแบบเดิมซึ่งดูแลสุขภาพสัตว์รายตัวไปสู่รูปแบบงานที่
เน้นการป้องกันโรคทั้งที่เกิดจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ดูแลสุขภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระดับฟาร์ม อย่างมี
แนวทางที่ชัดเจนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินปัญหาสุขภาพที่แอบแฝงในฟาร์มและท้าให้ผลผลิตต่้าและ
ด้าเนินการแก้ไขก่อนที่จะมีความเสียหายมาก    

การดูแลสุขภาพสัตว์รูปแบบนี้จัดเป็นงานใหม่ส้าหรับสัตวแพทย์ด้านโคนมในประเทศไทย ทั้งที่ความจริงใน
ด้านสุกร หรือสัตว์ปีก สัตวแพทย์ภาคภาคเอกชนได้มีการด้าเนินการมามากกว่าสิบปี อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังไม่มีคู่มือที่
อธิบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมในระดับฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

คู่มือ หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม ฉบับนี้ได้พิมพ์ขึ้นโดยรวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์
สหสาขา วิชาด้านต่างๆจากหนังสือ บทความในวารสารจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการ
ด้าเนินการของหน่ วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต โคนม  เพ่ือใช้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของ  
กรมปศุสัตว์ ที่ดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท้างานต่อไป 

 ขอมอบความดีที่ ได้จากการเขียนหนังสือเล่มนี้  ให้ พ่อ แม่ ครู อาจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์  นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย  
นายสัตวแพทย์รณชัย จ๋วงพานิชย์ ปศุสัตว์เขต และผู้อ้านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขตทุกท่านที่ร่วม 
ผลักดันให้งานด้านสุขภาพและผลผลิตโคนมของกรมปศุสัตว์พัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เลี้ยง 
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6 บทที่ 1 ความส้าคัญและการพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

บทที่ 1 ควำมส ำคัญและกำรพัฒนำกำรจัดกำรสุขภำพและ
ผลผลิตในฟำร์มโคนม 

ควำมส ำคัญส ำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและอุตสำหกรรมนม 
ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการอาหารของมนุษย์มากข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทรัพยากรต่างๆ มีจ้ากัด ท้าให้

เกษตรกรต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงปศุสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์จ้านวนน้อย ใช้แรงงานคน เป็นรูปแบบเชิง
อุตสาหกรรมมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่ามีจ้านวนรายเกษตรกรลดลง แต่เพ่ิมปริมาณสัตว์ในฟาร์ม น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิต และเน้นการลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมก้าไร ซึ่งส่วนใหญ่การเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกจะมีการเลี้ยงในรูปแบบนี้ ดังนั้นในช่วง
ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาวงการสัตวแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตวแพทย์ในภาคเอกชนได้ปรับบทบาทภารกิจในการดูแล
สุขภาพสัตว์ โดยเมื่อก่อนรูปแบบการท้างานของสัตวแพทย์จะดูแลสุขภาพสัตว์รายตัว เน้นการปฏิบัติภารกิจเรื่องโรค
ระบาด ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การบ้าบัดรักษาและควบคุมโรค ตามหลักอายุรศาสตร์ รวมทั้งการ
ท้าศัลยกรรมหากมีปัญหา แต่ในปัจจุบันสัตวแพทย์เริ่มมีการรูปแบบการดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นระดับฟาร์ม โดยใช้หลักการ
จัดการสุขภาพและผลผลิต (Herd Health and Production Management  หรือ Animal Health and Production 
Management)  ซึ่งเป็นสหสาขาการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ที่เน้นการป้องกันโรคทั้งที่เกิดจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติด
เชื้อ มีการก้าหนดแนวทางที่ชัดเจนด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินปัญหาสุขภาพตั้งแต่ระดับที่ยังแอบแฝงในฟาร์ม
และท้าให้ผลผลิตต่้าแล้วรีบด้าเนินการแก้ไขก่อนที่จะมีความเสียหายมาก  โดยพิจารณาต้นทุนของเกษตรกร รวมทั้งติดตาม
การด้าเนินการและพิจารณาประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตในระดับที่เหมาะสมที่สุด  

แม้ว่าการด้าเนินการดูแลสุขภาพในรูปแบบนี้ ได้รับความนิยมและมีความส้าคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรม
การเลี้ยงโคนมในต่างประเทศ จนท้าให้สัตวแพทย์สามารถตั้งเป็นองค์กรด้าเนินการเพ่ือดูแลเกษตรกรได้ แต่การดูแล
สุขภาพสัตว์รูปแบบนี้จัดเป็นงานใหม่ส้าหรับสัตวแพทย์ด้านโคนมในประเทศไทย (ปรียาพันธุ์ , 2537) ที่ผ่านมา 
กรมปศุสัตว์ มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตั้งแต่เริ่มมีการเลี้ยงในปี พ.ศ. 2503 โดยเริ่มมีการ
พัฒนาสายพันธุ์โคนมให้กับเกษตรกรเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงใกล้เคียงสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนพันธุ์แท้ และ
สามารถปรับตัวต่ออากาศท่ีร้อนชื้นของประเทศไทยรวมทั้งปัญหาโรคพยาธิในกระแสโลหิต นอกจากนี้องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยก็ได้การพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมโคนมและให้การบริการเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ประเทศ
ไทยจึงมีโคนมที่มีสายเลือดพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนกับโคพ้ืนเมืองซึ่งมีผลผลิตสูงและทนสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเลี้ยงโค
นมพันธุ์แท้ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ซื้อโคนมดังกล่าวไปเลี้ยงจ้านวนมากแต่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี   
พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามยังมีหลายฟาร์มที่นิยมเลี้ยงโคนมพันธุ์แท้หรือโคนมลูกผสมที่มีสายเลือดใกล้เคียง 100 
เปอร์เซ็นต์ เพราะเชื่อในศักยภาพการผลิตน้้านมที่มากกว่าลูกผสม แต่ ผลผลิตเฉลี่ยของแม่โคในประเทศไทยอยู่ในระดับ
ต่้ากว่า 13 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน  ซึ่งท้าให้ต้นทุนในการผลิตน้้านมสูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จากการ
จัดการสุขภาพของเกษตรกรรายย่อยยังไม่ถูกต้องจึงส่งผลให้แม่โคสุขภาพไม่ดี และตามมาด้วยผลผลิตลดลง ท้าให้ไม่
สามารถผลิตน้้านมได้ตามศักยภาพของสายพันธุ์  

สภาพปัญหาของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเกษตรกรรายย่อย คือมีต้นทุนการผลิตสูง 
(สุวิชัย, 2558) โดยข้อมูลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการผลิตในภาพรวมของ
ประเทศไทยมากกว่า 14.50 บาทต่อกิโลกรัมน้้านม ประจักษ์และคณะ (2553) รายงานว่าต้นทุนการผลิตน้้านมเฉลี่ย ต่อ



 
7 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

กิโลกรัมของฟาร์มขนาดเล็กนั้นสูงกว่าฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุนการผลิตต่้าที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ท้าให้
ต้นทุนการผลิตน้้านมของฟาร์มสูงขึ้นนั้นเกิดจากปัญหาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ต้นทุนอาหารสูงเริ่มมีการใช้แรงงาน 
และสาเหตุส้าคัญที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเกษตรกรและสัตวแพทย์ คือ โคนมให้ผลผลิตต่้า ซึ่งเกิดจากปัญหาสุขภาพ
ที่มาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการเช่นจากการจัดการสุขภาพของเกษตรกรรายย่อย เช่น การจัดการอาหารยังไม่
ถูกต้อง ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่ท้าให้ความสามารถในการกินได้ของแม่โคท่ีเลี้ยงต่้ากว่าแม่โคท่ีเลี้ยงในเขตอบอุ่นหรือ
เขตหนาว (จีระชัย, 2547) และคุณภาพของอาหารหยาบที่ปลูกได้ภายในประเทศที่น้ามาหมักเพ่ือส้ารองใช้ในฤดูที่
ขาดแคลน (วลัยกานต์ และคณะ 2557) ดังนั้นการพัฒนาการจัดการในการดูแลสุขภาพ จึงมีความจ้าเป็นเพ่ือลด
ปัจจัยดังกล่าวและท้าให้ผลผลิตสูงขึ้น และปัญหาสุขภาพ ซึ่งสรุปปัญหาที่พบบ่อย และส่งผลกระทบต่อผลผลิต
น้้านมและท้าให้ต้นทุนของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

1.  การเกิดโรคเต้านมอักเสบในฟาร์ม ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุของปัญหาที่ส้าคัญ ทั้งเต้านมอักเสบแบบแสดง
อาการ และแบบไม่แสดงอาการ เนื่องจากปัญหาเต้านมอักเสบที่แสดงออกมาจะกระทบต่อแม่โคและผลผลิต
เฉพาะตัว แต่ปัญหา ที่แฝงคือเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการซึ่งส่งผลกระทบอ้างอิงได้จากปริมาณเซลล์โซมาติก
ในถังนมรวมของสหกรณ์และศูนย์รวบรวมน้้านมดิบที่พบว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอด จากการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพน้้านมดิบจากถังรวม ของสหกรณ์ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่และล้าพูนในช่วง พ.ศ. 2544 -2545 พบว่า
ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน้้านม และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มยังมีค่าที่สูงกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ จ้านวนฟาร์ม
ที่มีจ้านวนเซลล์โซมาติกในถังนมมีค่ามากกว่า 500,000 เซลล์ต่อซีซี และบางครั้งพบสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของฟาร์ม 
ซึ่งสรุปได้ว่าปัญหาดังกล่าวมักเริ่มต้นมาจากปัญหาในระดับฟาร์มของเกษตรกรแล้วส่งผลกระทบมาถึงคุณภาพน้้านม
ของถังนมรวมที่เกิดจากตามขั้นตอนต่างๆ ของการรีดนมไม่สะอาด นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวโยงกับ
อุปกรณ์การรีดนมและการรักษาความสะอาด เช่น ความดันไม่ได้มาตรฐาน ตัวท้าจังหวะเสียหาย ตลอดจนท่อยาง
เสื่อมคุณภาพ และการละเลยไม่ใช้น้้ายาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ นุชา และคณะ (2533)  

2.  แม่โครีดนมมีสภาพร่างกายผอมกว่าที่ควรจะเป็น โดยสุวิชัย (2552) แสดงให้เห็นว่าคะแนนร่างกายตาม
ระบบ คะแนน 1-5 ของส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, (กรมปศุสัตว์) ซึ่งเฉลี่ยในช่วงหลังคลอดของแม่โค
ในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนมีค่าเท่ากับ 2.99+0.48  โดยแม่โคหลังคลอดน่าจะมี
คะแนนร่างกายอยู่ในช่วง 3.00 - 3.50 เพราะแม่โคจะสูญเสียน้้าหนักเนื่องจากมีผลผลิตน้้านมมาก และหากมีการ
จัดการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมแก่แม่โคในช่วงแห้งนม สามารถท้าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ (Rakkhwamsuk and 
Wensing, 2002) เมื่อโคไม่สามารถกินอาหารเพ่ือชดเชยพลังงานที่ใช้ในการสร้างน้้านม จะท้า ให้เกิดสภาวะขาด
สมดุลของพลังงาน (negative energy balance) ดังนั้นเมื่อแม่โคมีการสูญเสียน้้าหนักเพ่ือน้าไปสร้างน้้านม ส่งผล
ให้คะแนนร่างกายแม่โค ลดลงและเกิดปัญหาต่างๆตามมา แต่พบว่าเมื่อเกษตรกรสามารถท้าให้แม่โคภายหลังคลอด
สูญเสียน้้าหนักน้อยกว่าที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ผลผลิตน้้านมมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเฉลี่ย 1.1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน 
นอกจากปัญหาด้านสุขภาพท่ีมีสาเหตุมาจากการจัดการด้านอาหาร ที่ไม่เหมาะสมและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  

3.  ปัญหาภาวะกีบอักเสบ (laminitis) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการจัดการอาหารไม่ถูกต้องโดยสัดส่วนของ
อาหารข้นมากเกินไป ซึ่งอาจพบว่าแม่โครีดนมมีปัญหานี้มากถึง 39 เปอร์เซ็นต์ (Pilachai et al., 2013) ซึ่งภาวะ 
กีบเจ็บ จะส่งผลกระทบต่อเนื่องให้กับประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของโคได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความ
สูญเสีย เช่น ภาวะการล้มของแม่โค 



 
8 บทที่ 1 ความส้าคัญและการพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

4.  โรคระบาดที่เกิดจากแมลงที่เป็นพาหะและโรคติดต่อร้ายแรง  พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีรายงาน
การเกิดโรคระบาดที่ส่งผลต่อสุขภาพและอาจท้าให้โคเสียชีวิตได้ เช่น กลุ่มโรคทางเดินหายใจ (Bovine respiratory 
disease complex) และโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease) ในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยและ
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง โดยโรคปากและเท้าเปื่อยจะท้าให้สูญเสียทางเศรษฐกิจคือท้าให้น้้านมลด และแม่
โคไม่สามารถส่งนมได้ในขณะเกิดโรค 

ควำมส ำคัญส ำหรับผู้บริโภค  
ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคให้ความส้าคัญเรื่องความปลอดภัยในอาหาร (Food safety) ได้แก่โรคติดต่อระหว่างสัตว์

และคน สารพิษตกค้าง รวมถึงเชื้อดื้อยา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารพิษตกค้าง หรือการมียาต้านจุลชีพตกค้างในน้้านมเป็น
เงื่อนไขในการรับซื้อน้้านม ความส้าคัญในเรื่องความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภคจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการดูแลสุขภาพโคนมเป็นอย่างยิ่ง โดยหากมีการจัดการดูแลให้โคนมมีสุขภาพดีจะมีการเฝ้าระวงัทดสอบโรคที่ส้าคญั 
ในฟาร์มโดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเช่นโรคบรูเซลลา วัณโรค มีการป้องกันโรคที่ดี ลดปัญหาจากโรค
ระบาด ซึ่งท้าให้ลดการใช้ยาในฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาตามมา 

ควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาของน้้านมดิบกับนมผงจากต่างประเทศ ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากข้ึน 

เพราะก้าแพงภาษี ซึ่งเป็นเครื่องมือของภาครัฐ ในการปกป้องอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของไทยนั้น ก้าลังถูก
ก้าหนด ให้ลดลงเรื่อยๆ ตามข้อก้าหนดทางการค้าเสรีระหว่างประเทศ (Free trade area) ซึ่งหากเกษตรกรยังไม่มี
การปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมรับมือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงลดต้นทุนการผลิตจะมีโอกาสมีการน้าเข้านมผงจาก
ต่างประเทศแทน การซื้อน้้านมที่ผลิตภายในประเทศหรือสูญเสียโอกาสในการส่งน้้านมหรือผลิตภัณฑ์นมไปจ้าหน่าย
ยังต่างประเทศ 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิตในฟำร์มโคนม 
การแก้ไขปัญหาสุขภาพและผลผลิตน้้านมในภาพรวมมีหลายแนวทาง หากด้าเนินการแก้ปัญหาเฉพาะด้านใดด้าน

หนึ่ง จะท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส้าเร็จ บราม วาวเตอร์ (2556) ได้เสนอทัศนะต่อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเลี้ยง
โคนม และอุตสาหกรรมนมของไทย” จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของเนเธอร์แลนด์ ในที่ประชุมสัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโคนม เนเธอร์แลนด์ - ไทย ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

-  การใช้ระบบรับซื้อน้้านมดบิตามคุณภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกร และยกระดับคุณภาพน้้านมดิบ
โดยรวม 

-  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่น้้านมดิบจากถังเล็กธรรมดา มาเป็นถังรวบรวมนมแบบท้านมเยน็ (Cooling Tank) 
-  สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างตลาดที่มั่นคงแก่

อุตสาหกรรมนม 
-  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม “จากเกษตรกรถึงเกษตรกร” (Farmer to 

Farmer) 
-  การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตอาหารนมในภูมิภาคอาเซียน “เขตเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นเรื่องท้าทายผู้ประกอบการไทย 
-  การยกระดับความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มโคนมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม 



 
9 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและผลลิตโคนมได้ด้าเนินการตั้งแต่ระดับนโยบายและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพดีที่สุดคือการพัฒนาปรับปรุงการดูแล
สุขภาพ และผลผลิตของเกษตรกรซึ่งมีความจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหาสุขภาพและท้าให้มี
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยน้้านมดิบที่ผลิตได้นั้นต่้าลง ยกระดับความปลอดภัยอาหารและลดการใช้ยาต้านจุลชีพ  ซึ่ง
จะส่งผลให้ผลผลิตน้้านมมีคุณภาพดีตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้้านมดิบของประเทศไทย  
พ.ศ. 2542 และสามารถต่อสู้กับวิกฤตการณ์และสร้างโอกาสที่ก้าลังจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตน้้านมของ
ประเทศไทยเมื่อเปิดการค้าเสรีได้ ที่ผ่านมาในเกษตรกรรายใหญ่ได้มีการจ้างที่ปรึกษาฟาร์มเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่นนัก
โภชนาการ นักพันธุศาสตร์ นายสัตวแพทย์ด้านการพัฒนาจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฟาร์ม (Herd health) ส่วน
ใหญ่จะเป็นหน่วยบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการท้างานรูปแบบนี้เป็นการท้างานเชิงรุกแตกต่างจากการท้างานใน
อดีต ท้าให้ฟาร์มรายใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามที่กล่าวมาแล้ว  ส้าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยบาง
แห่งเริ่มมีการรวมตัว โดยสหกรณ์โคนมบางแห่งได้มีการใช้บริการด้านการพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับ
ฟาร์มจากการจ้างสัตวแพทย์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งท้าให้ฟาร์มพัฒนาสุขภาพและผลผลิตดีขึ้น นอกจากนี้การดูแล
สุขภาพในรูปแบบการพัฒนาจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฟาร์มในประเทศไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูป
งานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ ยังไม่มีที่
ปรึกษาและยังขาดความรู้ ความเข้าใจการแก้ปัญหาสุขภาพตามหลักการในการพัฒนาจัดการสุขภาพและผลผลิต
ระดับฟาร์ม ซึ่งหากเกษตรกรได้รับการแนะน้าที่ถูกต้องจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้้านมโคได้ โดยข้อมูล
ของ สุวิชัย และคณะ (2546)   ที่ท้างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงของเกษตรกรราย
ย่อยในอ้าเภอไชยปราการ กิ่งอ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านธิ และอ้าเภอเมือง จังหวัด
ล้าพูน ใน พ.ศ. 2543-2546 พบว่าเกษตรกรในโครงการมีผลผลิตน้้านมที่ 11-12 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และโครงการ
สามารถท้าให้เกษตรมีผลผลิตน้้านมที่เพ่ิมขึ้นได้เมื่อปรับปรุงการจัดการให้เหมาะสมโดยบางแห่งสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อตัว
ต่อวันได้มากกว่า 1.00 กิโลกรัม และคิดเป็นเงินที่ได้เพ่ิมข้ึนมากกว่า 2,000 บาท/ฟาร์ม/เดือน ในขณะเมื่อเริ่มโครงการ
นั้นเกษตรกรบางแห่งมีผลผลิตต่้ากว่า 8 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ดังนั้นหลักการท้างานเชิงสหวิทยการมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาโคนมในระดับฟาร์มในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเกี่ยวกับสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม ด้วยการ
วางมาตรการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและการหาทางป้องกันปัญหาในฟาร์มซึ่งด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก 2-4 สัปดาห์ โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากการจดบันทึกและรายงานจากเกษตรกร พบว่า
เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพการจัดการและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในอ้าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
จ้านวน 25 รายและเกษตรกร 21 ราย สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในอ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก 
โดยสามารถท้าให้เกษตรกรมีก้าไรเพ่ิมขึ้นในปีแรกถึง 2,000 บาทต่อเดือนต่อฟาร์ม ทั้งนี้ผลการศึกษาส่วนใหญ่ใน
ภาคเหนือตอนบนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้้านมดิบนั้น ชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์จะมีสามปัจจัยใหญ่ๆ 
อยู่ 3 อย่างคือ ความตั้งใจของเกษตรกร ผู้ให้ค้าแนะน้าในการปรับปรุง และแรงสนับสนุนของสหกรณ์ในการ
ด้าเนินการ (สุวิชัย และคณะ 2546)  และในช่วงปี พ.ศ. 2557 กรมปศุสัตว์ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริม
สุขภาพและผลผลิตโคนมจึงได้เริ่มจัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่น 
เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพโคนมตามหลักการพัฒนาจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฟาร์ม (Herd health) ให้เกษตรกร
รายย่อยได้มีโอกาสในการได้รับการประเมินสภาพปัญหาของฟาร์ม แก้ไขปัญหาตรงจุด พัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงให้
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งติดตามประเมินผลโดยใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ โดยคาดหวังให้
เกษตรกรรายย่อยได้พัฒนาการเลี้ยงให้มีสุขภาพดี ผลผลิตสูงและมีก้าไร เพ่ือความม่ันคงยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงโคนม 



 
10 บทที่ 2  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการในการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

บทที่ 2  วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และวิธีกำรในกำรจัดกำร
สุขภำพและผลผลติในฟำร์มโคนม 

วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์หลัก : การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โคนมมีสุขภาพที่ดี สามารถ
ให้ ผลผลิตที่ดีตามลักษณะสายพันธุ์ มีหลักสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยค้านึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพแต่ละฟาร์ม  

เป้ำหมำย 
เป้าหมายในการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม คือการท้าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีก้าไรในการมีอาชีพ
ที่มั่นคงยั่งยืนโดยค่าเป้าหมายจะแบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

- สถานะระบบสืบพันธุ์มีความเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโคนมมีสุขภาพดี 
- ผลผลิตของฟาร์มมีความเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัย 
- สถานภาพด้านสุขภาพของฟาร์ม ในการป้องกันปัญหาสุขภาพมีความเหมาะสม 
- การเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 
- ผลก้าไรของฟาร์มมีความเหมาะสม 

ทั้งนี้เป้าหมายของฟาร์มหรือดัชนีใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่การตั้งตามหนังสือ แต่ต้องเริ่มจากการศึกษา
ประสิทธิภาพฟาร์มในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งประมวลผลการศึกษาโอกาสในการพัฒนาฟาร์มแล้ว
ตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์และเกษตรกร ในการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมของฟาร์ม โดยค่า
เป้าหมายหรือดัชนีตามมาตรฐานสรุปได้ตามตารางที่ 1 เป้าหมายหรือค่าดัชนีมาตรฐานในการจัดการสุขภาพ
และผลผลิตโคนม 

ตำรำงท่ี 1 เป้ำหมำยหรือค่ำดัชนีมำตรฐำนในกำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิตโคนม 
ด้ำน เป้ำหมำยหรือดัชนี ค่ำเป้ำหมำยหรือดัชนีตำมมำตรฐำน 

ดัชนีหลักที่วัดประสิทธิภาพการผลิต (ใช้ประเมินรายปี ไม่ได้ใช้ในการเฝ้าระวังระหว่างด้าเนินการ) 
 ช่วงคลอดถึงช่วงคลอด (Calving interval) 365 

อัตราการคัดทิ้งแม่พันธุ์ต่อปี (Annual culling rate) 25 
เปอร์เซ็นต์แม่โคกลับมาคลอดใหม่ใน 1 ปี (% cow recalves in year) 75 

ดัชนรีองที่วัดประสิทธิภาพการผลิต (ใช้ในการเฝ้าระวังระหวา่งด้าเนินการซ่ึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับดัชนหีลัก) 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้้านม 

อัตราการให้นมเฉลี่ยตอ่แม่ต่อวัน (Average milk/cow/day) 
กิโลกรัม /ตวั/วัน 

12 - 15 

 ระยะรีดนมเฉลี่ย (Average lactation length) (วัน) 305 
 ระยะแห้งนมเฉลี่ย (Average dry days) (วัน) 60 
 เฉลี่ยวันรีดนมของแม่โคที่ให้นม (Average day in milk) (วัน) 150 
 เปอร์เซ็นต์วันรีดนม (Percent day in milk) (เปอร์เซ็นต์) 83 
 การกระจายลา้ดับท้องเฉลี่ย (Herd distribution)  4 
 การจ้าแนกแมโ่คโดยสถานภาพการให้นมและระบบสืบพันธุ์ 

(Herd status at end period) เปอร์เซ็นต์  
ไม่ท้องให้นม: ท้องให้นม: ท้องแห้งนม : ไม่ท้องแห้งนม 

41: 42: 17 : 0 

ค่าเซลลโ์ซมาติก (Somatic cell count) (เซลล์/มิลลิลิตร) <500,000 
 จุลินทรีย์ในน้้านมด้วยวธิ ี(Standard plate count ) (โคโลนี/มิลลิลิตร) <500,000 
 เนื้อนมไม่รวมมันเนย (เปอร์เซ็นต์) ไม่น้อยกวา่ 8.35 



 
11 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

ด้ำน เป้ำหมำยหรือดัชนี ค่ำเป้ำหมำยหรือดัชนีตำมมำตรฐำน 
 โปรตีน (เปอร์เซ็นต์) ไม่น้อยกวา่ 2.8 
 ไขมัน  (เปอร์เซ็นต์) ไม่น้อยกวา่ 3.4 
 ยาปฏิชีวนะในน้า้นม ไม่พบ 
 ยาฆ่าแมลงในน้้านม ตามมาตรฐาน มกอช. 
 สารพิษเช้ือราในน้้านม ตามมาตรฐาน มกอช. 
ดัชนีเฝ้าระวังการ ช่วงคลอดถึงเป็นสัดครั้งแรก (calving to first heat interval) (วัน)  35 
สมบูรณ์พันธุ์ ช่วงคลอดถึงผสมครั้งแรก (calving to first service interval) (วัน) 60 
 ช่วงคลอดถึงผสมติด (calving to conception  interval) (วัน) 85 
 วันท้องว่าง (Days open) (วัน) 100 - 120 
 เปอร์เซ็นต์แมโ่คทอ้งวา่งนานกวา่ 10 วัน (Percent cows open>120 days) 

(เปอร์เซ็นต์) 
10 

 อัตราการผสมติด (conception rate) (เปอร์เซ็นต์) 60 
การดูแลโคทดแทน แม่โคให้ลูกตัวแรก (เดือน) 24 
 การสูญเสียโคทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มโคทดแทน (เปอร์เซ็นต์) 10 
ด้านสุขภาพของฟาร์ม แม่โคเป็นเต้านมอักเสบ (เปอร์เซ็นต์) < 15 

อัตราการเจ็บกีบ <10 
อัตราการแท้ง < 5 
การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมที่อายุมากกว่า 4 เดือน ทุกตัว 

 โคนมได้รับการทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรคทุกป ี ทุกตัว 

  ดัดแปลงจาก (สุวิชัย, 2558 และ ปรียพันธุ์, 2537) 

วิธีกำรในกำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิตในฟำร์มโคนม 
การด้าเนินงานของสัตวแพทย์ที่จะเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในการท้าให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพการจัดการ

สุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมให้ดีขึ้น ต้องมีแนวความคิดและการปฏิบัติที่สามารถท้าให้เกษตรกรเกิดความ
ตระหนักว่ามีปัญหาเกิดขึ้นและจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเกษตรกร จนท้าให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้ดีขึ้นได้  ซึ่งวิธีการในการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมมีดังนี้ คือ 

1.  กระบวนการประเมินประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม เพ่ือหาปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา (Situation 
analysis) 

2.  ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับเกษตรกรโดยโน้มน้าวให้เกษตรกรเข้าใจสถานภาพฟาร์มที่เป็นอยู่ในปัจุบัน 
โอกาสที่จะพัฒนาฟาร์มหรือแก้ปัญหาสุขภาพและผลผลิตภายในฟาร์ม (Establish gold) 

3.  วางแผนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพและผลลิตในฟาร์ม (Plan) 
4.  ด้าเนินการเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย (Do) 
5. การติดตามและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและผลผลิต 

(Check-Act) 

1.  กระบวนกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์ม เพื่อหำปัญหำและวิธีแก้ไขปัญหำ (Situation 
analysis) 

กระบวนการประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและผลผลิตและการแก้ไขปัญหาของฟาร์มโค
นม จะต้องถูกด้าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไประหว่างแต่ละบุคคล ขึ้นกับประสบการณ์
และความรู้ อย่างไรก็ตามการด้าเนินการด้านต่างๆ ควรประกอบด้วย 
          1.1  สร้างหรือท้าให้เกษตรกรมีระบบการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโคและการจัดการ เพ่ือน้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้แม่นย้าขึ้น การพิจารณาจาก ข้อมูล ข้อเท็จจริง การ



 
12 บทที่ 2  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการในการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

ประมวลผลระหว่างข้อมูลและข้อเท็จจริง ตลอดจนการวิเคราะห์ เพ่ือท้าให้มองเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงของดัชนี 
(ชี้วัด) ที่แสดง ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มอะไรบ้าง เช่น ในฟาร์มที่มีผลผลิตน้้านมต่้ากว่าที่ควรนั้น มีสาเหตุ
มาจากอะไร ซึ่งอาจ เป็นเพราะสุขภาพโคที่มีข้อบกพร่องจากการจัดการด้านอาหาร หรือเป็นเพราะมีอัตราการ
ผสมติดต่้า หรือเกิดการผสมติดล่าช้า แล้วส่งผลท้าให้จ้านวนวันให้นมของฝูงยาวกว่าที่ควร หรือปัญหาที่เกิดจาก
โรคเต้านมอักเสบ หรือปัญหา ด้านสุขภาพอ่ืนๆ เป็นต้น ข้อมูลที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากบัตร
ประจ้าตัวโคและบัตรรายงานผสมเทียม ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับโคนม เช่น หมายเลขโค ชื่อ พ่อ แม่ สายเลือด 
วันเกิด วันผสม วันตรวจท้อง วันแห้งนม วันคลอด ผลผลิตน้้านม คุณภาพน้้านม องค์ประกอบน้้านม  
ค่าคะแนนร่างกาย และต้นทุนการผลิต ฯลฯ เมื่อน้าข้อมูลเหล่านั้นมาค้านวณ จะได้ จ้านวนโคในฟาร์ม 
จ้านวน/สัดส่วนโคแต่ละประเภท สัดส่วนโคในแต่ละรอบการให้น้้านม อายุ/น้้าหนักโคสาวเมื่อผสมติด จ้านวน
วันให้นมของฝูง ค่าเฉลี่ยจ้านวนวันท้องว่างและวันผสมติดของฝูง จ้านวนครั้งที่ใช้ในการผสมจนตั้งท้อง การพัก
รีดนม การคลอด ปริมาณน้้านม ฯลฯ                           
          1.2  มีการเข้าเยี่ยมฟาร์ม เพ่ือน้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สุขภาพ ผลผลิต และระบบสืบพันธุ์ (อีกท้ังต้นทุนการผลิต) มาวิเคราะห์ ซึ่งจะได้แก่ จ้านวนโคในฟาร์ม 
คะแนนร่างกาย ตัวบ่งชี้สุขภาพ เช่น โรคที่เกิดขึ้น อัตราการป่วยอัตราการตายในช่วงที่ผ่านมา ลักษณะอุจจาระ 
สุขภาพเต้านม สุขภาพกีบ เป็นต้น อีกทั้งจ้านวน/สัดส่วนโคแต่ละประเภท จ้านวนโคในแต่ละรอบการให้น้้านม 
จ้านวนวันให้นมของฝูง อายุโคสาวเมื่อผสมติด ค่าเฉลี่ยจ้านวนวันท้องว่างและวันผสมติดของฝูง อัตราการจับ
สัด จ้านวนครั้งที่ใช้ในการผสมจนตั้งท้อง การพักรีดนม การคลอด ปริมาณน้้านมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน จ้านวนวัน
รีดนมของแม่โคและของฝูง และต้นทุนการผลิตน้้านม ฯลฯ  
          1.3  มีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งพบทั้งที่เกี่ยวกับตัว
โค สภาพแวดล้อม ผลผลิตน้้านม และประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนผลของการจัดการอ่ืนๆ ที่พบเห็น
ในฟาร์มในวันที่เข้าท้าการประเมิน ข้อเท็จจริงที่จะต้องน้ามาประกอบในการพิจารณาได้แก่ สิ่งต่างๆ ที่เราควร
จะเห็นเมื่อเข้าไปในฟาร์ม เช่น องค์ประกอบด้านโครงสร้างของฟาร์ม ลักษณะของโรงเรือนและพ้ืนคอก สภาพ
ความร้อนชื้นและการถ่ายเทของอากาศ สายเลือดโค ชนิด/ประเภทของอาหารหยาบและอาหารข้นที่โคได้รับ 
การกินได้ของโค อัตราการหายใจของฝูง อัตราการเคี้ยวเอ้ืองของฝูง คะแนนร่างกายของโคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทั้งในแม่โคแห้งนมและแม่โครีดนม สภาพไรกีบ ลักษณะการยืนการเดิน ลักษณะของอุจจาระ การย่อย
ได้ทีดู่จากอุจจาระ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการรีดนม คุณภาพน้้านม ตลอดจนการจับสัดและการผสม  
          1.4  มีการประมวลผลระหว่างข้อมูลและข้อเท็จจริง ตลอดจนท้าการวิเคราะห์เชิงบูรณาการอีกครั้ง 
เพ่ือท้าให้สามารถเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงของดัชนี (ชี้วัด) ที่แสดงประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มอะไรบ้าง 
เช่น  ในฟาร์มที่มีปริมาณผลผลิตน้้านมต่้ากว่าที่ควร คุณภาพน้้านมต่้า ปัญหาด้านองค์ประกอบ หรือระยะห่าง
ระหว่างคลอดของฝูงแม่โคที่ยาวเกินไปนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งเบื้องต้นอาจเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพโคที่มี
ข้อบกพร่อง มาจากการจัดการด้านอาหาร หรืออาจเป็นเพราะมีอัตราการผสมติดต่้า หรือเกิดการผสมติดล่าช้า
ของฝูงโค  แล้วส่งผลท้าให้จ้านวนวันให้นมของฝูงยาวกว่าที่ควร จึงท้าให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของฝูงต่้ากว่าที่
ควร หรือปัญหาที่เกิดจากโรคเต้านมอักเสบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้้านม เป็นต้น 
          1.5  เมื่อเราท้าการประมวลผลระหว่างข้อมูลกับข้อเท็จจริง โดยใช้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโคนมมา
ประกอบในการสร้างความเชื่อมโยง จะท้าให้เรามองเห็นเหตุและผลที่ประกอบกัน เราก็จะสามารถเข้าใจและ
อธิบายให้เกษตรกร ได้ทราบว่าสถานะภาพของฟาร์มเป็นอย่างไร เขามีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาเหล่านั้นเกิดจาก
อะไร ปัญหาต่างๆ นั้นท้าให้เกิดสิ่งต่างๆ ตามมาอย่างไร แล้วมีหนทางใดบ้างในการแก้ไขปัญหาได้ โดยสิ่งที่ดี
ที่สุดที่น่าจะเกิดขึ้นคือ เมื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว สิ่งที่จะบอกได้ว่าประสบความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหา



 
13 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

คืออะไร และมีความคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ สิ่งส้าคัญของกระบวนการวิเคราะห์ คือ ต้องเชื่อมโยง
ประเด็นต่างๆ และพยายามให้แสดงผลออกมาที่สุขภาพของโค ผลผลิตน้้านมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งสมรรถนะระบบสืบพันธุ์ของฝูง 
2.  ตั้งเป้ำหมำยร่วมกันกับเกษตรกรโดยโน้มน ำให้เกษตรกรเข้ำใจและมีกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพ 
(Establish gold) 
     2.1  สื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม  ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติและศักยภาพของสัตว
แพทย์/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมแต่ละคนในการโน้มน้าวเกษตรกรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา 
     2.2  ร่วมกับเกษตรกรตั้งเป้าหมายการจัดการสุขภาพและผลผลิตที่เหมาะสมของแต่ละฟาร์ม โดยน้าข้อมูล
ที่ได้จากข้อ 1. มาน้าเสนอ ทั้งนี้ในการตั้งเป้าหมายให้ก้าหนดเป้าหมายที่เป็นดัชนีชี้วัดเป้าหมายในภาพรวมดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว  แต่ค่าเป้าหมายให้ค้านึงตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม  ซึ่งในหลายครั้งที่พบว่าเรื่องที่ต้องพัฒนา
หรือปัญหาของฟาร์มมีเกือบทุกด้าน ในการเข้าไปประเมินฟาร์มหรือด้าเนินการในครั้งแรก ดังนั้น หากมีการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาในทุกด้าน เกษตรกรอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สามารถท้าได้ จึงต้องมีการจัดล้าดับ
ความส้าคัญของการพัฒนาหรือแก้ปัญหา โดยขั้นตอนนี้จะต้องค้านึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษกิจทางสังคมร่วม
ให้สมดุลด้วย เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้การตั้งค่าเป้าหมายที่เหมาะสมของแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกัน 
แม้ว่าในขณะที่เริ่มด้าเนินการมีสภาพตั้งตน้ที่เหมือนกันก็ตาม โดยสรุปตามภาพที ่1  

 
ภำพที่ 1 กำรบูรณำกำรวิธีกำรในมิติต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิต 

3.  วำงแผนกำรพัฒนำหรือแก้ปัญหำด้ำนสุขภำพและผลลิตในฟำร์ม (Plan) 
     สัตวแพทย์/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมแต่ละคนจ้าเป็นต้องอาศัยหลักการที่ถูกต้อง และสามารถคาดคะเนได้ ว่าผล
จากการปรับปรุงการจัดการแล้วจะเกิดผลอย่างไร ทั้งนี้ในการวางแผนแผนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
และผลผลิต ในฟาร์ม สัตวแพทย์ควรให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นและหาแนวทางการร่วมกัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มที่มีการจ้างแรงงาน เนื่องจากบางครั้งในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของฟาร์ม จะต้อง
เพ่ิมภาระงานด้วย 
     3.1  สร้างความเข้าใจให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหา อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนที่ได้
วางไว้ โดยหน้าที่หลักในการพัฒนาหรือแก้ปัญหานั้นควรกระท้าโดยเกษตรกร แต่หากมีความจ้าเป็นเกี่ยวกับ
เงื่อนไขเวลาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอดย่อมต้องน้ามาพิจารณา เพราะเกษตรกรนั้น
มีกระบวนการ เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) ซึ่งการบรรยายที่ใช้ระยะเวลาที่นานเป็นชั่วโมงจึงไม่
เหมาะสม สิ่งหนึ่งที่ทางหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตด้าเนินการคือการสาธิตการล้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรีดนมพร้อมไปกับการเรียนรู้ของเกษตรกร ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 



 
14 บทที่ 2  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการในการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

     3.2  ผลักดันให้เกษตรกรมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ในการประเมินผล
ต่อไป 
 

4.  กำรติดตำมและกำรประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดูแลสุขภำพและผลผลิต (Check-Act) 
     การนัดหมายการเข้าติดตามประเมินผลต่อไปเป็นสิ่งที่จะท้าให้เกิดความแน่นอน มั่นคง และยั่งยืนของการ
เข้าแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาของฟาร์ม เพราะเกษตรกรมีความคุ้ยเคยกับการจัดการแบบเดิมๆ จึงมีความจ้าเป็น
อย่างมาก ที่ต้องท้างานส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจกล่าวได้ว่าทุกฟาร์มโคนมล้วนมีปัญหาโดยอาจมี
มากกว่า 1 ปัญหา นอกจากนี้ปัญหาเดียวกันอาจมาจากสาเหตุเดียวกันหรือแตกต่างกัน รวมทั้งในแต่ละฤดูกาล
ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ หรือปัญหาบางอย่างกลับลดลงไปเอง และอาจจะกลับมาใหม่เมื่อมีการเปลี่ยน
ฤดูกาล ดังนั้นการเข้าเยี่ยมฟาร์ม  เพ่ือติดตามและประเมินเป็นประจ้าจึงให้ผลดีต่อการด้าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมอย่างทันต่อเหตุการณ์และต่อเนื่อง 
     การติดตามและการประเมินผลการพัฒนาหรือแก้ไขการจัดการสุขภาพและผลผลิตโคนมนั้นแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  
     4.1  ติดตามระยะสั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติของเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยให้
มีการติดตามข้อมูลฟาร์มด้วย เนื่องจากการเก็บข้อมูลฟาร์มมักเป็นปัญหาส้าหรับเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่ง
ต้องส่งเสริมผลักดันให้มีความคุ้นชินในการลงข้อมูล รวมทั้งประเมินผลเบื้องต้น  
     4.2  การประเมินผลระยะยาวอาจเป็นปีละ 1ครั้ง โดยต้องเอาข้อมูลที่ได้ก้าหนดและมีการจัดเก็บอย่าง
ต่อเนื่องมาวิเคราะห์เพ่ือวัดความส้าเร็จ รวมถึงประเมินแนวทางท่ีจะพัฒนาและแก้ไขต่อไป  

สรุปว่าการด้าเนินการจัดการสุขภาพและผลผลิตโคนมจะเป็นการท้างานเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง 

 
ภำพที่ 2 วิธีกำรในกำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิตในฟำร์มโคนม  (ดัดแปลงจำก Martin etal,2012) 



 
15 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

บทที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในกำรพัฒนำกำรจัดกำรสุขภำพ
และผลผลิตในฟำร์มโคนม 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลิตในฟาร์มโคนม ด้วยหลักการพ้ืนฐาน
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วย 4 M คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) อุปกรณ์
สนับสนุน (Material)  และวิธีบริหารจัดการ (Management)  

1. ปัจจัยด้านบุคลากร  
ผู้มีส่วนร่วม 4 ฝ่าย คือ เกษตรกร สหกรณ์หรือผู้น้าเกษตรกร ภาคราชการ และภาคเอกชน 

เกษตรกร : เป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติที่มีต่อสัตวแพทย์ที่เข้าไปปฏิบัติงาน โดยจะเห็น
ได้จากการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมของกรมปศุสัตว์ พบว่าในช่วงแรกที่ด้าเนินการสัตว
แพทย์ บรรจุใหม่ไม่อาวุโส และเพ่ิงรับผิดชอบงาน แม้ว่าสัตวแพทย์ได้รับการอบรมมีองค์ความรู้มาก แต่ถูกมอง
ว่าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเลี้ยงโคนมเพ่ิงท้างาน ดังนั้นเมื่อแนะน้าเกษตรกรจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร 
และจากการท้างานที่ต่อเนื่อง ใกล้ชิดกับเกษตรกร เมื่อสัตวแพทย์ท้าให้เกษตรกรมีทัศนคติเปลี่ยนเป็นเชิงบวก 
โดยเกษตรกรเห็นโอกาสในการปรับปรุงฟาร์ม มีผู้แนะน้าทางวิชากร และช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคระบาด เมื่อ
สัตวแพทย์แนะน้า เกษตรกรจะรีบด้าเนินการในสิ่งที่สัตวแพทย์แนะน้า เพ่ือให้สามารถปฏิบัติบรรลุตามที่
วางแผนไว้ ซึ่งแต่ละหน่วยใช้เวลาแตกต่างกัน บางหน่วยใช้ระยะเวลาถึง 2 ปี  นอกจากนี้การกระตือรือล้นของ
เกษตรกรเป็นปัจจัยในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิต ดังนั้นการเชื่อมโยงให้เห็นความ
คุ้มค่าในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการสุขภาพและผลผลิตส่งผลให้ได้ก้าไรมากขึ้น จึงเป็นสิ่งส้าคัญ อย่างไรก็
ตามด้วยข้อจ้ากัดต่างๆ ของบางฟาร์ม เช่นสุขภาพ แรงงาน เวลา เงินทุน หากเกษตรกรพึงพอใจในสภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถผลักดันการพัฒนาได้ส้าเร็จ ดังนั้นการประยุกต์ใช้คือ ทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิ บั ติ  KAP (Knowledge Attitude Practice ) ที่ ว่ าด้ วยความเชื่ อมโยงระหว่าง ความรู้ และ
ประสบการณ์ของชีวิตแต่ละคนนั้น มีอิทธิพลต่อทัศนคติและวิธีคิดของผู้นั้น และส่งผลต่อไปถึงการตัดสินใจ
กระท้าการใดๆ ก็ตาม ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่า การปรับปรุงการจัดการด้านสุขภาพ และผลผลิตโคนมให้ดีขึ้นนั้น 
ภาครัฐต้องยอมลงทุนด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้และทัศนคติวิธีคิดของเกษตรกรให้
ได้ เพ่ือหวังผลว่าเกษตรกรจะตระหนักรู้ถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกร ประสบอยู่ นอกจากนั้น
ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเกษตรกรถูกจัดเป็นการเรียนรู้แบบศึกษาผู้ใหญ่ (Adult learner) จึงต้องเข้าใจว่าการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ดีจะใช้การเรียนแบบในห้องเรียนนั้นไม่ประสบความส้าเร็จแน่นอน การสาธิตหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นแกนน้าจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม 
สัตวแพทย์ : ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท้างานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก เนื่องจากหลักการจัดการสุขภาพและผลผลิต
โคนมเป็นงานสหวิทยา สัตวแพทย์ต้องหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการจัดการฟาร์ม การจัดการอาหาร การ
จัดการระบบสืบพันธุ์ ระบาดวิทยา สถิติและการจัดการข้อมูล การค้านวณต้นทุนฟาร์ม  เพ่ือจะได้สามารถ
ด้าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามในองค์ความรู้ต่างๆ อาจเป็นความรู้พ้ืนฐานที่ช่วยในการ
ประเมินปัญหาของฟาร์ม   ซึ่งหากปัญหาด้านใดเป็นปัญหาใหญ่ หรือซับซ้อน ควรมีการประสานผู้ช้านาญการ
เฉพาะทางเข้าแก้ปัญหาให้เกษตรกร ซึ่งแสดงว่าสัตวแพทย์ควรมีเครือข่ายและท้างานเป็นทีม นอกจากนี้มี
คุณสมบัติที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ การเป็นนักส่งเสริมการโน้มน้าวเนื่องจากผู้ด้าเนินการจัดการฟาร์มคือ
เกษตรกร ดังนั้นหากไม่สามารถพูดให้เกษตรกรเชื่อถือได้งานจะไม่ส้าเร็จ 



 
16 บทที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

ดังนั้นแนวทางการท้างานหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมโดยการท้าแผนร่วมกับผู้มีส่วนร่วม 
(Stakeholder mapping) ซึ่งสามารถท้าให้เห็นภาพของผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ตามความส้าคัญและความใส่ใจใน
การด้าเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมโดยทุกฝ่ายมีบทบาทและ
ความส้าคัญ แต่สิ่งที่จะต้องท้าให้เกิดข้ึนคือความตระหนักว่าทุกคนต้องรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง การท้า
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเป็นเรื่องจ้าเป็น แม้กระทั่งในภาคส่วนเดียวกัน เช่น ในภาคราชการ จากรูปแบบที่มี
การท้างานเชิงหน้าที่ 

2. ปัจจัยงบประมาณและค่าใช้จ่าย  
นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงานหลักภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยังมี
หน่วยงานภายนอกคือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยตรงนั้น นโยบาย
เงินกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นจากกองทุนส่งเสริมเกษตรกร กองทุน FTA หรือนโยบายแปลงใหญ่ ฯลฯ ได้ถูกผลักดัน
เพ่ือให้โอกาสแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่้า นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือ ทัง้แบบให้
เปล่าและกู้ยืมจากหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ จุดอ่อนอย่างหนึ่งของเกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมคือวินัยด้านการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมและการจ่ายเงินคืนแก่หน่วยงาน 
ที่ให้เงินกู้ยืม ปัจจัยงบประมาณค่าใช้จ่ายจะเห็นตัวอย่างได้ชัดจากการพัฒนาระบบการป้องกันโรคเข้าสู่ GAP  

3. วัสดุ อุปกรณ์  
ปัจจัยวัสดุและอุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มและผลผลิต เช่น

การแนะน้าของสัตวแพทย์ในการพัฒนาการจัดการอาหาร เช่นหญ้าเนเปียร์ปากช่องหมักซึ่งต้องใช้เครื่องสับ 
รวมถึงการแนะน้าให้ฟาร์ม ผสมอาหารแบบ Total Mixed Ratio ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องมีเครื่องผสม จึงต้องมี
การจัดหาหรือมีการประยุกต์ใช้ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการใช้ ทั้งนี้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นปัญหาของเกษตรกร
รายย่อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการ 

4. วิธีบริหารจัดการ 
วิธีบริหารจัดการมีครอบคลุมหลายมิติ หลายระดับ สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ในการช่วยเหลือ

เกษตรกรคือ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งด้าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 แต่การบริหารจัดการนั้น ทุกๆ 
ฝ่ายและทุกๆ ระดับต้องตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือคุณภาพของน้้านมดิบที่น้ามาท้านมโรงเรียนทีส่่งผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพน้้านม
ดิบ ของประเทศและเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมอย่างไรนั้น เป็นเพราะว่าองค์ประกอบ
น้้านมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าไขมันในน้้านมนั้น สัมพันธ์กับสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นที่แม่โคได้รับ หาก
แม่โคได้รับอาหารที่มีสัดส่วนอาหารข้นมากเกินไป ท้าให้เกิดโรคกระเพาะเป็นกรด ส่งผลเสียต่อกีบและสุขภาพ
แม่โค อีกทั้งระบบสืบพันธุ์ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องของการจัดการอาหาร
หยาบ ดังนั้นเมื่อมีนโยบายภาครัฐออกมา เกษตรกรและสหกรณ์หลายแห่งปรับปรุงการจัดการด้านอาหาร
หยาบ โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์หรือการปลูก
ข้าวโพดเพ่ือท้าข้าวโพดหมัก อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารผสมส้าเร็จรูปในหลายสหกรณ์ รวมทั้งส้านัก
พัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งหน่วยส่งเสริมการจัดการด้านอาหารโคนมเพ่ือให้บริการเกษตรกรโคนม
ในหลายพื้นท่ี 

 
 



 
17 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ ำนมของฟำร์มโคนม 
ปัจจัยที่มีผลท้าให้แม่โคไม่สามารถแสดงออกทางพันธุกรรมได้เหมาะสม ได้แก่ 

อำหำร การขาดการเฝ้าระวังในด้านความเหมาะสมในการจัดการด้านอาหาร ท้าให้แม่โคไม่สามารถผลิตน้้านม
ได้ตรงตามสายพันธุ์ และรวมถึงท้าให้แม่โคเกิดปัญหา การขาดสารอาหาร ท้าให้เกิดความผิดปกติและโรคต่างๆ 
เช่น โรคพลังงานขาดสมดุล (Negative Energy Balance)  โรคไขมันสะสมในตับ (Fatty liver syndrome)  
โรคคีโตชีส (Ketosis) โรคไข้น้้านม (Milk Fever) 
กำรควบคุมโรคเต้ำนมอักเสบ โรคเต้านมอักเสบท้าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงสุด ต่ออุตสาหกรรมโคนมทั่ว
โลก ความสูญเสียมากกว่า 90% เกิดจากปริมาณน้้านมที่ลดลง ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นเต้านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการ เซลล์โซมาติกเป็นดัชนีชี้วัดที่ส้าคัญส้าหรับเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ การศึกษาทาง
ระบาดวิทยาพบว่า ความชุกของโรคเต้านมอักเสบอาจสูงถึง 50% ของแม่โคในฝูง นอกจากนี้เต้านมอักเสบยังมี
ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้้านมดิบ ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดง
อาการจึงมีส่วนส้าคัญอย่างยิ่ง ในการเพิ่มผลผลิตน้้านม 

ประสิทธิภำพระบบสืบพันธุ์  แม่โคมีการให้น้้านมสูงสุดในช่วงต้นของการให้นม โดยแม่โคจะให้น้้านมสูงสุด
ในช่วง 60- 90 วันแรกหลังจากให้ลูก หลังจากนั้นน้้านมจะลดลงเรื่อยๆ จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 
เกษตรกรได้น้้านมมากท่ีสุดและมีก้าไรมากท่ีสุด เมื่อแม่โคสามารถให้ลูกปีละหนึ่งตัว หรือ สามารถผสมแม่โคได้
ภายใน 85 วันหลังคลอด ดังนั้นการเฝ้าระวังประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์จึงเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้แม่โคสามารถ
ผลิตน้้านมได้ปริมาณสูงที่สุด 

กำรดูแลฝูงโคทดแทน การที่แม่โคให้ลูกตัวแรกได้ภายใน 2 ปี จะท้าให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเลี้ยงฝูงโค
ทดแทน และสามารถให้น้้านมตลอดอายุใช้งานได้นานมากข้ึน การเฝ้าระวังในฝูงโคทดแทนจะท้าให้เกษตรกร
สามารถรู้ปัญหา การเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กำรป้องกันโรค แม่โคท่ีเป็นโรคต่างๆ มีผลโดยตรงต่อสุขภาพโคนม ลดผลผลิตน้้านม เพ่ิมต้นทุนด้านการรักษา 
ดังนั้นการเฝ้าระวังในเรื่องการป้องกันโรคดังกล่าว เพ่ือการจัดการในเรื่องการท้าวัคซีน การให้ยาถ่ายพยาธิ 
รวมทั้งการให้ยาป้องกัน จึงเป็นสิ่งที่ควรท้าอย่างยิ่งในการควบคุมโรคโคนม 
 
 
 

 



 
18 บทที่ 4 การจัดการข้อมูลและสถิติ ส้าหรับการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

บทที่ 4 กำรจัดกำรข้อมูลและสถิติ ส ำหรับกำรจัดกำรสุขภำพ
และผลผลิตในฟำร์มโคนม 

ในกระบวนการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ผลผลิต และ ระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมจะมุ่งเน้นการป้องกัน
ปัญหา หรือการตรวจจับปัญหาได้รวดเร็วตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการชัดเจน ดังนั้นการด้าเนิการดังกล่าวจึง
จ้าเป็นต้องท้างานบนพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการบันทึกของเกษตรกร นอกจากนี้ในการท้างาน
ส่งเสริมสุขภาพและผลผลิต จะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยเสริมกัน เพ่ือท้าให้เกษตรกรมีความ
ตระหนักในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาฟาร์มของตนเอง โดยเริ่มต้นที่การท้าให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจใน
ความส้าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการด้านสุขภาพ ผลผลิต และระบบสืบพันธุ์ และก้าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การประเมินสมรรถนะการจัดการฟาร์มโคนม ดังนั้นสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการจัดการสุขภาพและผลผลิตโค
นมจึงต้องเข้าใจในดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มในด้านต่างๆ และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ื อการ
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโคนม ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เพ่ือจะ
ได้น้าข้อมูลนั้นมาท้าการประเมินและวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของปัญหาต่างๆ แล้วอธิบายให้เกษตรกร
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ชี้ประเด็นของปัญหา และวิธีการแก้ไข  

ในปัจจุบันมีโปรแกรมการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศมากมายทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศ และโดย
ประเทศไทย แต่ละโปรแกรมมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ส้านักเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ก้าลัง
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาโคพ่อพันธุ์และใช้ในการปรับปรุงการจัดการฟาร์มโคนม ในรูปแบบของ  
i-farmer i-service และ i-dairy ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีประโยชน์มาก เนื่องจากจะท้าให้ประเทศไทยมีข้อมูล
ในทุกระดับทั้งระดับฟาร์ม สหกรณ์ ภาค และประเทศ หากมีการใช้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
โปรแกรมยังมีประโยชน์ ส้าหรับผู้ใช้โดยตรงคือโปรแกรมสามารถแปลงจากข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สามารถ
น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันนี้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมได้เป็นผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าว
น้ามาวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม และแนะน้าเกษตรกร อย่างไรก็ตามในการ
ด้าเนินการด้านสุขภาพและผลผลิต ในบางครั้งอาจมีความจ้าเป็นต้องวิจัยโดยเริ่มตั้งแต่ก้าหนดตัวอย่าง สุ่ม
ตัวอย่าง  รวบรวมข้อมูลและทดสอบสมมติฐานที่เป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิต เพ่ือแก้ปัญหาใน
ฟาร์ม หรือใช้ในการประเมินผล การแนะน้าจัดการฟาร์ม ภายหลังด้าเนินการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 
ดังนั้นสัตวแพทย์จึงต้องมีความรู้เพ้ืนฐานในการจัดการข้อมูลและสถิติเบื้องต้นเพ่ือลดความผิดพลาด ดังนี้ในบท
นี้ จึงสรุปเพื่อแนะน้าแนวทางการใช้สถิติเบื้องต้นที่ใช้บ่อย โดยสามารถศึกษาเชิงลึกได้จากหนังสือสถิติต่อไป 

ข้อมูล (Data) 
 ข้อเท็จจริงเป็นวัตุดิบที่ใช้ในการสร้างสารสนเทศซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจเป็นตัวเลขหรือไม่ก็ได้ 
โดยทั่วไปต้องท้าความเข้าใจกับประเภทของข้อมูล เพื่อน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ แปลผลทางสถิติได้ถูกต้องสรุป 
ประเภทของข้อมูลตามตารางท่ี 2  
ประเภทของข้อมูลแบ่งตำมลักษณะของข้อมูล  

     มี 2 ชนิด ดังนี้ 
     1.1  ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative data) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถชั่ง ตวง วัด ได้ เช่น ศูนย์รับนม (ชื่อ
ศูนย์รับนม) เพศของลูกโค (ผู้ เมีย) ประวัติการฉีดวัคซีน (ฉีด ไม่ฉีด) 
     1.2  ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative data) เป็นข้อมูลที่มีค่ามากน้อยจากการชั่ง ตวง วัด แสดงเป็น
ตัวเลขได้ ดังนั้นสามารถค้านวณค่าทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อย คือ  
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1.2.1 ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete data) คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขที่นับเป็นจ้านวนเต็มได้แก่ 
ล้าดับการท้อง จ้านวนลูกโค จ้านวนแม่โครีด จ้านวนแม่โคแท้งลูก จ้านวนโคที่แสดงอาการป่วย จ้านวนโคที่ผลิต
น้้านมที่ม ีเซลล์โซมาติกมากกว่า 500,000 เซลล์ จ้านวนโคที่ได้รับการทดสอบโรค จ้านวนวันท้องว่าง  

1.2.2 ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous data) เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลขที่มีค่าได้ทุกช่วงค่า
ในช่วงที่ก้าหนดและมีความหมาย เช่น น้้าหนักโค ปริมาณน้้านม  

ประเภทของข้อมูลแบ่งตำมมำตรของกำรวัด 
     แบ่งเป็น 4 ประเภท  
     2.1  มำตรวัดนำมบัญญัติ  (Nominal scale หรือ Category scale) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ เช่น กลุ่มโค (ลูกโคดูดนม โครุ่น โคสาว โครีด โคแห้งนม) สถานภาพของแม่โค (ไม่
ท้องให้นม ท้องให้นม ท้องแห้งนม ไม่ท้องแห้งนม) การทดสอบโรค (ได้รับการทดสอบ ไม่ได้รับการทดสอบ) 
การเป็นโรคของโค (เป็นโรค ไม่เป็นโรค)  
     2.2  มำตรวัดอันดับ (Ordinal scale) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีการวัดที่แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกัน ที่มีการเรียงล้าดับ แต่ช่วงการวัดไม่ชัดเจน ไม่สามารถน้ามาค้านวณได้ เช่น ล้าดับการตั้งท้องของ
แม่โค ระดับความรุนแรงของโรค เกรดการรับซื้อนม คะแนนร่างกายโค คะแนนอุจจาระ 
     2.3  มำตรวัดแบบช่วงหรือแบบอันตรภำค (Interval scale) เป็นการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลตัว
เลขที่แบ่ง เป็นช่วงๆที่ห่างเท่าๆกัน ท้าให้บอกความห่างของช่วงได้ แต่ค่าเริ่มต้นจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์จริง และ
สามารถค้านวณได ้เช่น อุณหภูมิ ค่าเซลล์โซมาติก ซึ่งสามารถบวก ลบ ได้ 
     2.4  มำตรวัดอัตรำส่วน (Ratio scale) เป็นการวัดละเอียดและสมบูรณ์ ที่สามารถบอกความแตกต่างในเชิง
ปริมาณได้ โดยข้อมูลจะแบ่งเป็นช่วงๆ เหมือนมาตรวัดอันตรภาคท่ีมีระยะห่างเท่าๆกัน แต่ศูนย์ของข้อมูลนี้คือ
ศูนยส์ัมบูรณ์ และสามารถน้ามาบวก ลบ คูณ หาร ได้ เช่นจ้านวนโคท่ีได้รับการทดสอบโรค   
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ตำรำงท่ี 2 ประเภทของข้อมูล 
 

ประเภท 
ลักษณะข้อมูล 

 
มาตรวัด 

คุณสมบัติ  
ตัวอยา่ง 

แบ่งกลุ่มได้ บอกล้าดับได ้ แบ่งเป็นช่วง
เท่าๆกันได้ 

มีศูนย์สัมบูรณ์ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาตรวัดนามบัญญัต ิ      กลุ่มโค ( ลูกโคดูดนม โครุ่น   
โคสาว โครีด โคแห้งนม)   
สถานภาพของแม่โค (ไม่ท้องให้นม 
ท้องให้นม ท้องแห้งนม ไม่ท้อง 
แห้งนม) 

มาตรวัดอันดับ       ล้าดับการท้อง 
ข้อมูลเชิงปริมาณ มาตรวัดอันตรภาค        อุณหภูมิ ค่าเซลล์โซมาติก  

มาตรวัดอัตราส่วน         จ้านวนลูกโค ปริมาณน้้านม 
น้้าหนัก 

สถิติ (Statistics) 
มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึง ข้อมูล หรือ สารสนเทศซึ่งจะอ้านวย
ประโยชน์ในการตัดสินใจ  สถิติจึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบของวิธีทางสถิติ เกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
การเก็บรวบรวม ข้อมูล การน้าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลหรือสรุปผลข้อมูลจนได้องค์
ความรู้ เพื่อการตัดสินใจ 
ควำมหมำยของค ำในสถิติ 
กลุม่ประชากร  หมายถึง  กลุ่มที่เราต้องการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง    หมายถึง  ส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากร ใช้เป็นตัวแทนประชากร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ทั้งหมด 

ประเภทของสถิต ิ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)  
     สถิติที่ใช้เพ่ืออธิบายหรือสรุปกลุ่มข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงลักษณะประชากรได้ (แต่ถ้า
เก็บข้อมูลของประชากรทั้งหมดหมายถึงข้อมูลประชากร) ตัวอย่างสถิติเชิงพรรณนา เช่น การแจกแจงความถี่ 
การวัดค่ากลางของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล โดยสรุปวิธีน้าเสนอ
ข้อมูลตามตารางที่ 3 
     1.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ   

 1.1.1  สัดส่วน (Proportion) อัตรา (Rate): เปรียบเทียบระหว่างจ้านวนข้อมูลในกลุ่มนั้นกับกลุ่ม
ทั้งหมด 
 1.1.2  ร้อยละ (Percentage): เป็นการน้าสัดส่วนมาคูณ 100  
 1.1.3  อัตราส่วน (Ratio): เอาข้อมูล 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันเอง 
 ทั้งนี้ในการน้าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ อาจสรุปเป็นตารางหรือแผนภูมิหรือรูปภาพ 

     1.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.2.1  การแจกแจงความถี ่(Frequency distribution)  
         เป็นการน้าข้อมูลที่มีลักษณะที่ซ้้าๆกันมาท้าการจัดกลุ่มของข้อมูล เรียงล้าดับจากน้อยไปมาก 

หรือจากมากไปน้อย และแสดงความถี่ของแต่ละกลุ่ม ดูการกระจายตัวของแต่ละกลุ่ม  
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1.2.2  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of central tendency) 
         -  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ใช้น้าเสนอหากข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution)   

โดยเป็นค่าของข้อมูลที่รวมทั้งหมด หารด้วยจ้านวนข้อมูลทั้งหมด 
         -  ค่ามัธยฐาน (Median) นิยมใช้ในกรณีที่ข้อมูลมีความเบ้ (skewed) ไม่ได้มีการกระจายตัวแบบ 

ปกติ ซึ่งจะเป็นค่าที่ได้จากการน้าข้อมูลมาเรียงล้าดับจากน้อยไปหามาก และเป็นค่าที่อยู่ตรงกลาง หากจ้านวน
ข้อมูลเป็นจ้านวนคู่ ค่ามัธยฐานจะเป็นค่าข้อมูลตรงกลางบวกกันหาร 2 

         -  ค่าฐานนิยม (Mode) เป็นค่าของข้อมูลที่พบว่ามีความถ่ีมากที่สุด  
1.2.3  การวัดแนวโน้มการกระจายข้อมูล (Measure of central variability) 
 -  ค่าพิสัย (range) จะบอกค่าสูงสุด ต่้าสุดของข้อมูล นิยมเสนอในข้อมูลที่ไม่ได้มีการกระจาย

ตัวแบบปกติ  
 -  ค่าความแปรปรวน (variance, S2 ,SD2) ค่านี้เป็นค่าที่นิยมใช้ในการวัดการกระจายของ

ข้อมูล 
ค่านี้จะวัดความแปรปรวนได้ต้องเป็นข้อมูลที่มีหน่วยเดียวกันเท่านั้น และมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปหาก
ข้อมูล มีการกระจายตัวแบบปกติ จะเป็นการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ซึ่งมีค่าของ 
square root ของค่าความแปรปรวน และแบ่งเป็น X ± SD มีข้อมูลอยู่ 68.3 เปอร์เซ็นต์ และ X ± 2SD มีข้อมูล 
95.5 เปอร์เซ็นต์  แต่ถ้าข้อมูลไม่ ได้อยู่ ในหน่วยเดียวกัน ต้องวัดค่าสัมประสิทธิ์ ของความแปรปรวน 
(Coefficient of variation, CV) ซึ่งเป็นค่าแสดงร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 

         นอกจากนี้ยังมีค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (quartile deviation) ที่แบ่งข้อมูลเป็น 4 ส่วน และค่าเบี่ยงเบน
เฉลี่ย (mean deviation) เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลมารวมกัน แล้วหารจ้านวนชุดข้อมูล  

1.2.4  รูปร่างการแจกแจง 
   - ความเบ้ 
 - ความโด่ง 

ตำรำงท่ี 3  แสดงกำรน ำเสนอค่ำสถิติเชิงพรรณนำส ำหรับข้อมูลแต่ละประเภท 
ประเภทข้อมูล รูปร่างการแจกแจง การวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลางข้อมูล 
การวัดแนวโน้มการ

กระจายข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ค่าท่ีพบมากที่สุด  
ข้อมูลเชิงปริมาณ กระจายแบบปกติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 กระจายแบบเบ้ ค่ากลาง ค่าพิสัย 
 

2.  สถิติอนุมำน (Inference Statistics) คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากร ซึ่งสามารถน้าผลการวิเคราะห์ไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิง
อนุมานประกอบด้วย การประมาณค่า การตั้งสมมติฐานทางสถิติ การก้าหนดระดับนัยส้าคัญ การเลือกสถิติ
ทดสอบ การค้านวณค่าสถิติ การตัดสินใจสรุปผลจากการเปรียบเทียบค่าสถิติกับค่าวิกฤต หรือเปรียบเทียบค่า 
p-value กับระดับนัยสาคัญ ซึ่งสรุปได้ว่าสถิติเชิงอนุมานมี 2 แบบคือ 
     2.1 การประมาณค่า คือ parameter estimation เป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างมาเพ่ือประมาณการของ
ประชากรทั้งหมดนั้น และเนื่องจากเป็นการประมาณค่า จึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ ในทางสถิติจึงจะต้องพูด
ถึงระดับความ เชื่อมั่น (confidential interval) ไปด้วย เช่น ถ้าหาค่าเฉลี่ย (mean) จากกลุ่มตัวอย่างมาได้ ก็
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จะต้องบอกว่า 95% confidence interval หรือระดับความมั่นใจว่าค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องอย่างน้อย 95% นั้นจะ
อยู่ภายในช่วงค่าใด 
2.2  พิสูจน์สมมตฐิาน คือ hypothesis testing เป็นการใช้วิธีการทางสถิติ เพ่ือให้ได้ค้าตอบและข้อสรุป
ระหว่างตัวแปรอิสระ (independent variable) ตัวแปรที่เราคิดว่าเป็นเหตุที่ท้าให้มีผลต่อตัวแปรตาม 
(dependent variable) หรือ ตัวแปรที่เป็นผล เช่น ล้าดับการตั้งท้องมีผลต่อค่าเซลล์โซมาติกและสถิติกลุ่มนี้ยัง
แยกออกเป็น สถิตแิบบใช้พารามิเตอร์ (Parametric Statistics) กับสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์    
(Non-Parametric Statistic) 

กำรเลือกใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนต่างๆ สามารถศึกษาได้ในหนังสือสถิติทั่วไป แต่ในที่นี้จะสรุปวิธีเลือกสถิติในการทดสอบในเบื้องต้นตาม 
ตารางที่ 4 ตารางที่ 5  และ ตารางที่ 6 

1.  การแจกแจงข้อมูล 
2.  ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ทดสอบ 
3.  จ้านวนกลุ่มข้อมูล 
4.  จ้านวนตัวแปรที่ใช้ 
5.  ลักษณะการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ที่ทดสอบ 

 
ตำรำงที่ 4 หลักกำรพิจำรณำกำรทดสอบแบบใช้พำรำมิเตอร์ (parametric) หรือแบบไม่ใช้พำรำมิเตอร์ 
(Non parametric)  

ประเภทสถิติ 
การทดสอบแบบใช้พารามิเตอร์ 

(Parametric Statistics) 
การทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 

(Non parametric Statistics 
ลักษณะข้อมูลของตัวแปรตาม - กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษานั้นจะต้อง

เลือกมาแบบสุ่ม (Random) จากกลุ่ม
ประชากรเดิม (A Parent Population) 
- กลุ่มประชากรที่ศึกษาแต่ละกลุ่มที่
เลือกศึกษานั้น ต้องมีการกระจายตัว
แบบปกติ (Normal Distribution)  
-  ตัวอย่างที่สุ่มมามีขนาดใหญ่ 
- ค่าของข้อมูลเชิงปริมาณ มาตรวัด
อั น ต รภ าค  ( Interval Scale) ห รื อ
มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) 

- ไม่จ้าเป็นต้องทราบลักษณะการแจกแจง 
ของประชากร  
- ใช้กับข้อมูลที่ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
และปริมาณก็ได้ 
- เหมาะสมกับกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก 
 

 
ส้าหรับการทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติหรือไม่นั้นสามารถใช้วิธีทางสถิติ คือ 

- Kolmogorov – Smirnov Test 
- Shaoiro – Wilk’s Test  (กรณีท่ีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ตัวอย่าง) 
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ตำรำงท่ี 5  แนวทำงกำรพิจำรณำวิธีทำงสถิติ 
จ้านวนตัวแปร

อิสระและ
วัตถุประสงค์ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
การทดสอบแบบใช้พารามิเตอร์ 

(Parametric Statistics) 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 
(Non parametric statistics 

 กลุ่ม ข้อมูลเเชิงปริมาณ ทดสอบค่าเฉลี่ย One Sample Test for the Mean ข้อมูลเชิงปริมาณแปรทดสอบค่ามัธยฐาน  Wilcoxon signed – rank Test 
2 กลุ่ม (หาความ
แตกต่าง) 

 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(มีความเป็นอิสระกัน) 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

Two – Independent Sample Test for the 
Mean 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(มีความเป็นอิสระกัน) 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

The Wilcoxon - Mann-Whitney U test,  
Wald – Wolfowitz Runs test 

ตัวอย่าง ทดลองสูตรอาหาร ก. และข. มีผลต่อ ปริมาณน้้านม 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(ตัวอย่างชุดเดียวแต่
ด้าเนินการ 2 ครั้ง) 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

Two – Dependent Sample Test for the Mean 
ตัวอย่าง ศึกษาการรีดนมเช้า และรีดนมเย็น    
มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในน้้านม 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(ตัวอย่างชุดเดียวแต่
ด้าเนินการ 2 ครั้ง) 

ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

McNemar test (เปรียบเทียบภาพรวม) 
Sign test of paired observation 
(เปรียบเทียบเป็นคู่ๆ) 
ตัวอย่าง การน้าซีรัมมาทดสอบโรคด้วยวิธี
ทดสอบโรค 2 วิธี เพื่อประเมินความสอดคล้อง 

มากกว่า 2 กลุ่ม 
(หาความ
แตกต่าง) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ประชากรของแบ่งกลุ่มย่อย 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

One – way ANOVA 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย
ประชากรท่ี
แบ่งกลุ่มย่อย 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

Kruskal- Wallis One- way ANOVA 
 

ตัวอย่าง ล้าดับท้องของแม่โคมีผลต่อปริมาณน้้านมในช่วงการให้นม 
ข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่า 
2 กลุ่มและกลุ่มย่อย 
มากกว่า 2 กลุ่ม 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

Two - way ANOVA ข้อมูลเชิงคณุภาพ
มากกว่า 2 กลุ่ม 
และกลุ่มย่อย 
มากกว่า 2 กลุ่ม 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

Friedman Two- way ANOVA 

ตัวอย่าง การทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหาร 3 สูตรโดยใช้วิธีการให้อาหาร 3 วิธีของอาหารในแต่ละสูตรมีผลต่อปริมาณน้้านม   
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ตำรำงท่ี 6  ตำรำงสรุปแนวทำงกำรพิจำรณำวิธีทำงสถิติ 
จ้านวนตัวแปรอิสระและ

วัตถุประสงค์ 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การทดสอบแบบใช้พารามิเตอร์ 
(Parametric Statistics) 

วิเคราะห์ความเป็นอิสระ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. Fisher exact probability test    
เมื่อจ้านวนข้อมูลขนาดน้อยกว่า 20  
2. The Chi – Square Test for two 
Independent Sample เมื่ อ จ้ า น ว น
ข้อมูลมากกว่า20 และข้อมูลที่มีตัวแปร
ย่อยมากกว่า 2 ลักษณะ หรืออันดับ   
3.  The Extension of The Median Test 
กรณีท่ีกลุ่มย่อยของตัวแปรทั้ง 2 กลุ่มย่อย 
ตั ว อ ย่ า ง  ก าร เป ลี่ ย น ผ้ า เช็ ด เต้ า มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดเต้านมอักเสบ
แบบไม่แสดงอาการ 

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ บอก
ความสัมพันธ์  และแสดง
ขนาดความสั ม พันธ์ท าง  
สัมประสิทธ์ความสัมพันธ์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงปริมาณ Correlation Analysis 
เช่น ความสัมพันธ์ระหวา่งค่าเซลลโ์ซมาติกกับ
ระยะเวลาการให้นมของแม่โค 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงคุณภาพ Cramer’ s V, Phi correlation, 
Spearman’ s rho 
ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
และการปฏิบัติในการป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย 

วิเคราะห์การถดถอย 
สามารถพยากรณ์ได้  

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ข้อมูลเชิงปริมาณ Regression Analysis 
ตัวอย่าง ปริมาณน้้านมที่ Peak milk    
มีสหสัมพันธ์ที่มากกับปริมาณน้้านมที่จะ
ให้ได้ใน 1 ช่วงการให้นม (Lactation 
yield) โดย 1 กิโลกรัมของนมในช่วง 
Peak จะให้นมใน 1 ช่วงการให้นม 213 
กิโลกรัม 

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ    
ใช้มากส้าหรับข้อมูลในพ้ืนที่ 
เนื่องจากมีปัจจัยหลายตัวที่
ก่อให้เกิดผลที่ศึกษา 

ข้อมูลทุกประเภท
อย่างน้อย 2 ตัว 

ตัวแปรเชิงปริมาณ 
1 ตัว 

Multiple Regression  
เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาพเต้า
นมและการจัดการฟาร์มต่อปริมาณน้้านม
ที่ผลิตได้โดยตัวแปรอิสระ 
ตัวอย่าง อัตราการผสมติด อัตราการ
ทดแทนแม่โค ช่วงระยะเวลาคลอดถึง
ผสมติด ค่าเซลล์โซมาติก และตัวแปร
ตามคือปริมาณน้้านม 

ข้อมูลทุกประเภท ตัวแปรเชิงคุณภาพ Logistic Regression 
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จ้านวนตัวแปรอิสระและ
วัตถุประสงค์ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
การทดสอบแบบใช้พารามิเตอร์ 

(Parametric Statistics) 
อย่างน้อย 2 ตัว 1 ตัว เมื่ อ ตั ว แ ป รต าม เป็ น  (Dichotomous 

variable) เช่นเป็นโรค =1 กับ ไม่เป็นโรค 
=0  ตัวอย่าง การหาปัจจัยเสี่ยงของการ
พบเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ   
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงได้แก่การจัดการเป็นตัว
แปรอิสระเช่น การล้างท้าความสะอาด
เครื่องรีด การตรวจแรงดันเครื่องรีด การ
ท้าความสะอาดคอกรีด การสอดยาเข้า
เต้าช่วงแห้งนม เป็นต้น และตัวแปรตาม
คือการเป็นเต้านมอักเสบแบบไม่แสดง
อาการ=1 การไม่เป็นเต้านมอักเสบแบบ
ไม่แสดงอาการเป็น 0 

แนวโน้ม   The Cox Stuart Test for Trend 
ตัวอย่างแนวโน้มค่าเซลล์โซมาติกของ
ฟาร์มในพ้ืนที่ 

เครื่องมือวิเครำะห์ทำงสถิติด้วยโปรแกรม Excel 
ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น SPSS, MINITAB หรือ SAS ซึ่งข้ึนอยู่กับความ
ถนัด ต้องค้านึงถึงปัญหาลิขสิทธิ์ทีมี่ราคาแพง อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ โปรแกรม R และ โปรแกรม Excel และ 
สามารถวิเคราะห์สถิติต่างๆได้โดย 2 วิธี คือ เลือกใช้ฟังก์ชันทางสถิติ หรือ การใช้เครื่องมือ Analysis Tool  
ซึ่งการใช้ Analysis Tool จะสะดวกมาก โดยติดตั้ง Add – ins ดังนี้ 
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คลิกแท็บ File ของ excel > Options จะปรากฏหน้าต่าง Excel Options 
 ภำพที่ 3 หน้ำต่ำง Excel Options 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คลิกเมนู Add – ins > เลือก Analysis Tool Pak > Go > OK จะปรากฏหน้าต่าง Add – ins 
- คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Analysis Tool Pak และ Analysis Tool Pak – VBA  คลิกปุ่ม OK 

ภำพที่ 4 คลิกเมนู Add – ins 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อจะใช้ ให้เปิดหน้าต่าง Data Analysis ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ 19 วิธ ี
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างสถิติที่วิเครำะห์ด้วย excel 

ในปัจจุบันนี้ ในการแปลผลที่ได้จากโปรแกรม Excel  จะใช้หลักการเหมือนโปรแกรมทางสถิติอ่ืนๆ           ซ่ึง
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหนังสือคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
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บทที่ 5 กำรประเมิน ติดตำมสุขภำพโคนมและผลผลิต 
การประเมิน ติดตามสุขภาพโคและผลผลิตนั้น สัตวแพทย์ที่ท้าหน้าที่ดูแลการจัดการสุขภาพและผลผลิตโค

นม ต้องมีความรอบรู้และสามารถด้าเนินการในประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการดูและสุขภาพและผลผลิตในฟาร์ม
โคนม ซึ่งประกอบด้วย การดูแลด้านสุขภาพโคนม  จัดการด้านอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพ
และผลผลิต น้้านม ตลอดจนโรคท่ีเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการด้านอาหาร การจัดการระบบสืบพันธุ์ การ
จัดการฝูงโคทดแทน การควบคุมป้องกันโรคเต้านมอักเสบ การดูแลสุขภาพเต้านม และการจัดการเครื่องรีดนม  
การจัดการทั่วๆ ไป (เช่น โรงเรือน แปลงหญ้า การจัดฝูงโคฯลฯ) การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการ ระบบบัญชีฟาร์ม และต้นทุนการผลิต ประสานงานที่ดีกับบุคคลทุกระดับ และมีความเป็นเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม 

แนวทำงกำรประเมิน ติดตำมสุขภำพและผลผลิตโคนม 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ดังนี้  
1.  การประเมิน ติดตามการจัดการโดยทั่วไปของฟาร์ม  
     การได้มาซึ่งข้อมูลในการติดตามโดยการสังเกตและสอบถามขณะที่ปฏิบัติงานโดย มีแบบประเมิน ติดตาม
ในภาคผนวก (ภาคผนวกที่ 1) ซึ่งแบ่งเป็นหมวดต่าง ได้แก่ โรงเรือน อาหาร น้้า อาหารเสริม ระดับความอ้วน
ผอมของแม่โครีดนม ระดับความอ้วนผอมของแม่โคแห้งนม  สภาพความเป็นอยู่ เปอร์เซ็นต์แม่โคหอบ เปอร์เซ็นต์
การเคี้ยวเอ้ือง ระดับการกินได้ของโครีด การยืนและการทรงตัว ของแม่โค  ลักษณะไรกีบ กลิ่นแอมโมเนียใน
โรงเรือน ระบบเครื่องรีดนมได้แก่ แรงดันสุญญากาศขณะรีดและไม่รีด ความสะอาดยางรีด อัตราการท้างาน
หัวใจ ชุดรีดนม ระยะเวลาการรีด จ้านวนผ้าเช็ดเต้า การใช้ยาฆ่าเชื้อท้าความสะอาดเต้า การใช้ยาจุ่มหัวนม
ภายหลังรีดนมเสร็จ การจับสัด  อาการท่ีโคเป็นสัด การผสมแม่โค น้้านมที่ได้   
2.  การประเมิน ติดตามจากระบบฐานข้อมูลโคในฟาร์ม  
    การประเมินในส่วนนี้โปรแกรมท่ีฟาร์มใช้ข้อมูลและค่าดัชนีต่างๆ โดยในโปรแกรมส่วนใหญ่จะค้านวณค่าที่
ได้ โดยมักจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่มีการตั้งค่าไว้ 
3.  การประเมิน ติดตามจากสภาพร่างกายโค ในขณะที่เข้าท้าการประเมิน  
     ในการตรวจเยี่ยมฟาร์ม อาจประเมินสภาพร่างกายต่อเนื่อง และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  สรุปการประเมินโดยอาศัยหลักการประเมินเพื่อเชื่อมโยง 3 ประเด็นหลัก สุวิชัย, 2558 ได้สรุปแนวทาง
วิเคราะห์ปัญหาตามตารางที่ 7 
ตำรำงท่ี 7 แนวทำงสรุปผลกำรประเมินฟำร์มและเชื่อมโยงสำเหตุของปัญหำ 

สรุปปัญหาในฟาร์ม ผลการประเมินที่คาดวา่เป็นสาเหตุของปัญหา หรือคาดว่าจะมปีัญหาตามมา 
แม่โคมีปัญหาด้าน
สุขภาพจากการ
จัดการอาหารข้น 

-  ถ่ายเหลว  แสดงว่าอาจได้รับอาหารแป้งมากเกินไป ท้าให้เกิดกรดมากและเร็ว ส่งผลต่อปริมาณ
น้้าในระบบทางเดนิอาหารที่เพิม่ขึ้น แล้วไปกระตุ้นทา้ให้มีการขับอุจจาระเร็วขึ้น (หรืออาจเป็น
เพราะเยื่อในอาหารที่โคได้รับนัน้ไม่เพียงพอ เช่นกรณีที่กนิข้าวโพดฝักอ่อน) 
-  ไรกีบแดง แสดงวา่ได้อาหารข้นมากเกินไป ท้าให้เกิดภาวะอาหารในกระเพาะหมักเป็นกรด
แก่เกินไป 
-  มีเปอร์เซ็นต์แม่โคเคี้ยวเอ้ืองน้อยกว่าคร่ึงของฝูง แสดงวา่ไดอ้าหารข้นมากเกินไป และได้รับ
อาหารหยาบไม่เพียงพอ ทา้ให้กระเพาะเป็นกรด และ/หรืออากาศร้อนมาก 
-  มีเปอร์เซ็นต์แม่โคหายใจเร็ว (มากกว่า 40 ครั้งต่อนาที) อาจแสดงว่าได้อาหารข้นมากเกินไป 



 
28 บทที่ 5 การประเมิน ติดตามสุขภาพโคนมและผลผลิต 

สรุปปัญหาในฟาร์ม ผลการประเมินที่คาดวา่เป็นสาเหตุของปัญหา หรือคาดว่าจะมปีัญหาตามมา 
และได้รับอาหารหยาบไม่เพียงพอ ท้าให้กระเพาะเป็นกรด และ/หรือมีอากาศร้อนมากเกินไป 
(หรืออาจเป็นเพราะโครงสร้างโรงเรือนไม่เหมาะสม) 
-  กินอาหารข้นไม่หมด แสดงวา่ไดอ้าหารข้นมากเกินไป และ/หรือไดร้ับอาหารหยาบไม่เพียงพอ ท้าให้
กระเพาะเป็นกรด และ/หรือกระเพาะแท้เคลื่อน 
-  คะแนนร่างกายปกติ แต่ให้น้า้นมน้อยกวา่ที่ควรเมื่อเทียบจ้านวนวนัรีดนมแล้ว 
-  มีกลิ่นแอมโมเนียฉุนในโรงเรือนพักอาศัย แสดงว่าได้รับโปรตนีในอาหารข้นมากเกินไป 

แม่โคมีปัญหาด้าน
สุขภาพจากการจัดการ 
อาหารหยาบคือ 

-  ระดับของอาหารในกระเพาะหมักน้อย ซึ่งอาจแสดงว่าแม่โคได้รับอาหารหยาบไม่เพียงพอ หรือ
แม่โคมีความสามารถในการกินอาหารหยาบไดน้้อยกว่าที่ควร 
-  ปริมาณผลผลิตน้้านมน้อยกวา่ที่ควร (เมื่อเทียบกับจ้านวนวันรีดนมแล้ว) 
-  แม่โคมีคะแนนร่างกายต่า้กว่าที่ควร แสดงให้เห็นว่าเกิดสภาวะขาดพลังงาน (Negative 
energy balance) 
-  อัตราการเค้ียวเอ้ืองของแม่โครีดนมต่้ากว่าครึ่ง โดยต้องแน่ใจว่าไมไ่ด้มีผลกระทบมาจาก
สภาพอากาศที่ร้อนชื้นเกินไป 
-  ปริมาณไขมนัในน้า้นมต่า้ พบปญัหาที่เกิดจากข้อบกพร่องการจัดการอาหารขน้ชดัเจนมากขึ้น 

มีปัญหาด้านสุขภาพ
จากปัญหาดา้น
โรงเรือนและพื้น
คอก 

-  มีปัญหากีบ/เจ็บขาและโคล้มมีจ้านวนมากกว่าปกติ 
-  อุณหภูมิในโรงเรือนสูงเกินไป ท้าให้โคหอบ กินอาหารลดลงส่งผลท้าให้ผลผลิตน้้านมลดลง 
-  พื้นคอกมีความชื้นมาก พื้นคอกลื่นและทา้ให้โคเดินล้าบาก 
-  โรคเต้านมอักเสบมากกว่าปกติ และคุณภาพน้้านมลดลง เนื่องมาจากพืน้คอกสกปรก 
-  มีปัญหาระบบสบืพันธุ์ เช่น แสดงอาการเป็นสัดไมช่ัดเจนส่งผลท้าให้ผสมติดยาก      อัน
เนื่องมาจากพื้นคอกที่ลืน่หรือท้าให้โคเดินล้าบาก 

ปัญหาด้านปริมาณ
น้้านม 

ดจูากข้อมูลผลผลิตต่อตัวต่อวันเปรียบเทียบกบัจ้านวนวนัรีดนมในกราฟน้้านม จะได้ค่าผลผลิต
ที่ใกล้เคียงโดยประมาณ 
1.  ต้องมีข้อมูลปริมาณน้้านมเฉลี่ยต่อตัวต่อวันของฟาร์ม 
2.  ต้องมีข้อมูลจ้านวนวนัรีดนมเฉลี่ย (Days in milk) ของฟาร์ม 
     วิธีใช้กราฟ 
     เมื่อทราบค่าจ้านวนวันรีดนมเฉลี่ยแล้ว ให้ลากเส้นจากจุดของค่าวันรีดนมเฉลี่ยเปน็
เส้นตรงจากดา้นลา่งขึ้นด้านบนจนชิดเสน้กราฟ จากนั้นให้ลากเส้นตรงขนานแนวระนาบไปหา
ปริมาณน้า้นมที่ควรได้ วา่ได้เทา่กับเท่าไหร่ ถ้ากราฟของฟาร์มมปีริมาณน้า้นมเฉลี่ยต่า้กว่าคา่ที่
ควรได้ แสดงวา่ฟาร์มมีปญัหาตอ้งได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ข้อบกพร่องของ
ขั้นตอนการรีดนม
และ/หรืออุปกรณ์
เครื่องรีดนม 

-  น้้านมในถังนมรวมมปีริมาณแบคทีเรียในน้้านมมาก (ผลการตรวจด้วยวิธีการต่างๆ  
   เช่น Methylene blue test พบการเปลี่ยนสีเร็วกว่า 4 ชั่วโมง) 
-  น้้านมในถังนมรวมมปีริมาณแบคทีเรียในน้้านมมาก พร้อมกับมีปริมาณเซลล์โซมาติก   
   สูงเกินกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตรและมีโคเป็นโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ 
   มากเกิน 3 เปอร์เซ็นต์ 

เครื่องรีดนมและท่อ
ลมมีปัญหา 

-  เกรดน้้านมสูง พร้อมกับการท้างานผิดปกติของเคร่ืองรีดนม (แรงดัน จังหวะของหัวใจ  
   ระบบท่อสกปรก อุปกรณ์เสื่อมสภาพ โดยต้องล้างท่อลมทันทีที่พบปัญหาน้้านมล้นถังรีด  
   หรือทุก 6 เดือน 

มีปัญหาด้านระบบ
สืบพันธุ ์

-  ระยะห่างระหว่างคลอดของฟาร์มสูง 420 วัน 
-  จ้านวนคร้ังต่อการผสมติดของฟาร์มสูงกวา่ 2.5 คร้ัง 



 

 

29 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

สรุปปัญหาในฟาร์ม ผลการประเมินที่คาดวา่เป็นสาเหตุของปัญหา หรือคาดว่าจะมปีัญหาตามมา 
-  จ้านวนวันรีดนมเฉลี่ยของฝูงโดยเฉลี่ยของปีมากกว่า 200 วัน 
-  มีปัญหาการเป็นสัดลา่ชา้/เปน็สัดเงียบ/ไม่เปน็สัดหลงัคลอด 
-  มีปัญหาด้านการจับสัด (อัตราการจับสดัไดน้้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์) 
-  มีปัญหามดลูกอักเสบเป็นหนองมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
-  ปัญหารกค้างมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ 
-  มีปัญหาโคแท้งหรือเป็นสัดไมต่รงรอบ (แสดงว่ามตีัวอ่อนตาย) 
-  ปัญหาโรคถุงน้า้ในรังไข่เกิดข้ึนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลายตัว 

สายเลือดสูงเกินไป -  โคมีปัญหาดา้นสุขภาพ เช่น หอบมาก กินได้น้อย เจ็บกบี ปว่ยง่าย ฯลฯ 
-  โคมีปัญหาดา้นระบบสืบพนัธุ ์และผลผลิตทีต่่้ากว่าเป้าหมาย อันเนื่องมาจากปญัหา  
   ต่อเนื่องมาจากปัญหาดา้นสุขภาพ 

ป้องกันโรค -  โคป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เช่น เต้านมอักเสบ พยาธิในเม็ดเลือด 
-  เป็นโรคระบาด เช่นปากและเท้าเปื่อย 
-  มีปัญหาพยาธิภายใน 

จัดการฝูงโคทดแทน
ไม่ด ี

-  โคทดแทนมากเกินความจ้าเป็น 
-  มีปัญหาโคสาวผอมกว่าที่ควร (ค่าคะแนนร่างกายต่้ากวา่ 2.75) 
-  มีปัญหาโคสาวอายุมาก ที่ยังไม่ได้รับการผสม และโคสาวคลอดลูกตัวแรกที่อายุมาก 
-  จ้านวนคร้ังต่อการผสมติดมากกว่า 2 ครั้ง 
-  แม่โครีดนมท้องแรกมีผลผลติน้้านมต่้า 

โครีดกินอาหารหยาบ
ได้น้อยกว่าที่ควร 

-  การเจ็บป่วยทั่วไป รวมทัง้ปญัหาโรคกีบ 
-  สภาพอากาศร้อนหรือดัชนีความร้อนสัมพัทธ์ (Temperature humidity index) สูง 
-  สภาพกระเพาะหมักเปน็กรด (Rumen acidosis/Sub acute rumen acidosis) มากเกนิไป 
-  มีสารคีโตนในร่างกายมากเกินไป (Ketosis/sub clinical ketosis) ซึ่งมักม ี
   ความสามารถกินอาหารข้น (Concentrate)_ลดลงด้วย 
-  การกินอาหารหยาบหมัก (Silage) ในปริมาณที่มาก 
-  การกินอาหารข้น (Concentrate) ในปริมาณที่มาก 
-  สภาวะที่ใกล/้เริ่มจะเป็นสดั 
-  ความน่ากนิของอาหารหยาบ 

 
5. สรุปผลการประเมินฟาร์มให้ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการสุขภาพและผลผลิตให้เหมาะสมกับฟาร์ม โดยมีแบบบันทึกตามภาคผนวก (ภาคผนวกท่ี 2) 
 
 



 
30 บทที่ 6 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์กับการจัดการด้านสุขภาพและผลผลิตโคนม 

บทที่ 6 ระบำดวิทยำทำงสัตวแพทย์กับกำรจัดกำรด้ำน
สุขภำพและผลผลิตโคนม 

งานทางระบาดวิทยาหรือ Epidemiology ซึ่งรวม “Epi เกี่ยวกับ” “Demo ประชากร” และ “Logos 
วิชา”สรุปคือศาสตร์เกี่ยวกับประชากร และปัจจุบัน ระบาดวิทยาโดยทั่วไป หมายถึงการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ
ของประชากร ที่เป็นสหสาขาวิชาและเก่ียวข้องกับข้อมูล การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ชีวสถิติและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือน้าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ อธิบายธรรมชาติของโรคหรือ
ปัญหาสุขภาพสัตว์ ในมิติต่างๆได้แก่กลุ่มสัตว์ที่เสี่ยง กลุ่มสัตว์ที่มีปัญหา อาการ สถานที่เกิดโรค เวลาที่เกิดโรค  
การกระจายของโรค ค้นหาสาเหตุของโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพสัตว์รวมทั้งแหล่งที่มาของโรค ใช้ข้อมูลมาวาง
แนวทางการป้องกัน ควบคุมและก้าจัดโรคหรือแก้ปัญหาสุขภาพ ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจและ
ความส้าเร็จในมาตรการ รวมถึงการส้ารวจปัญหาสุขภาพสัตว์ หรือส้ารวจโรคเพ่ือใช้ในการเรียงล้าดับ
ความส้าคัญนอกจากนี้การศึกษาทางระบาดวิทยายังช่วยในการวิจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจได้ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ ดังนั้นหลักการทางระบาดจึงมีความส้าคัญอย่างมากในการด้าเนินการตามหลักการพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนม ซึ่งไม่ได้ด้าเนินการในรูปแบบรักษาสัตว์และเป็นรายตัวเท่านั้น โดยกระบวนการตามหลักการ
พัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมจะมีการประเมินสถานการณ์ วางแผน โปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพ การ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งวางแผนป้องกันปัญหาสุขภาพในฟาร์มมากกว่าการรอให้ปัญหาเกิดแล้วด้าเนินการ
แก้ไข นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้โคนมมีผลผลิตที่ดีดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงขอสรุป
แนวคิดทางระบาดวิทยาเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานกระบวนการเรียนรู้และใช้ในการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม
ดังนี้ 

ข้อแตกต่ำงระหว่ำงระหว่ำง เวชศำสตร์คลินิกและระบำดวิทยำ  
งานด้านระบาดวิทยากับเวชศาสตร์คลินิกมีความส้าคัญทั้ง 2 ด้าน เนื่องจากหากเกิดปัญหาสุขภาพส่วน

ใหญ ่ต้องใช้เวชศาสตร์คลินิก แต่ในเชิงป้องกันและควบคุมโรค ใช้ระบาดวิทยา เป็นเครื่องมือช่วยโดยสรุปใน
ตารางที่ 8 

ตำรำงท่ี 8 ตำรำงเปรียบเทียบเวชศำสตร์คลินิกและระบำดวิทยำ 

ขั้นตอนการศึกษา 
เวชศาสตร์คลินิก ระบาดวิทยา 
สัตว์ป่วยแต่ละตัว กลุ่มประชากรทั้งฟาร์ม  ทั้งท่ีป่วยและไม่ป่วย 

1.  วัตถุประสงค์ รักษาเมื่อโคนมป่วย การป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มโคนมทั้งฟาร์ม  
หรือ 1 สหกรณ์โคนม 

2.  ขอบเขตของงานและวิธีท้างาน การวินิจฉัยกลุ่มอาการ 
วินิจฉัยยืนยันและรักษา 

ศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค ได้แก่สภาวะ
การเกิด โรค การกระจาย สาเหตุการเกิด 
แหล่งที่มา ปัจจัยที่ มี อิทธิพล วางแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
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ขั้นตอนการศึกษา 
เวชศาสตร์คลินิก ระบาดวิทยา 
สัตว์ป่วยแต่ละตัว กลุ่มประชากรทั้งฟาร์ม  ทั้งท่ีป่วยและไม่ป่วย 

3.  สัดส่วนสัตว์แพทย์/โคนม สัตวแพทย์ 1คน ต่อโคนม 
1 ตัว 

สัตวแพทย์ 1 คนต่อ 1 ฟาร์ม  

4.  เกณฑ์ท่ีใช้วัดผล สัตว์ป่วยได้รับการรักษาหาย สัตว์ไม่เป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ 
5.  ค้าถามท่ีจะเกิดขึ้น -  โรคอะไร 

-  เกิดจากอะไร 
-  รักษาอย่างไร 
 

-  มีปัญหาสุขภาพ หรือโรคหรือไม่ 
-  ธรรมธรรมชาติของโรคเป็นอย่างไร 
-  กลุ่มโคนมใดทีเ่สี่ยงต่อการเกิดปัญหา 
-  โรคเกิดที่ใด 
-  โรคเกิดเม่ือไหร่ 
-  มีปัจจัยใดเกี่ยวข้อง 
-  การควบคุม ป้องกันอย่างไร 

แบบจ ำลองด้ำนสุขภำพสัตว์ 
สุขภาพ (Health) หมายถึง การที่สัตว์มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ 

(mental) รวมถึงการที่มีความเป็นอยู่ดีด้วย  (วันทนีย์,2543) สุขภาพสัตว์จะดีหรือไม่จะเกิดจากความสมดุลย์ ของ
ปัจจัย 3 ส่วน คือ  
      1.  ปัจจัยจากสิ่งที่ท้าให้เกิดโรค (Agent,A) ) หมายถึง  สาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพสัตว์    
แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 

    1.1  สิ่งที่ท้าให้เกิดโรคทางชีวภาพ (Biological Agent)   เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตได้แก่  ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว  ริกเกตเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ในโรคอาจเกิดจากสาเหตุจากเชื้อ
ชนิดเดียว    เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย หรือ โรคอาจมีสาเหตุจากเชื้อ
หลายชนิดร่วมกัน เช่น Bovine  Respiratory Disease Complex มีการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Pasteurella 
และไวรัส ร่วมกันได้  

    1.2  สิ่งที่ท้าให้เกิดโรคทางเคมี (Chemical Agent) เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่ไม่ได้เป็นโรคติด
เชื้อ ท้าให้เกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ ในโคนมส่วนใหญ่จะได้รับจากอาหารหรือน้้า ได้แก่ โลหะหนัก ตะกั่ว 
หรือสารพิษท่ีเกิดจากเชื้อรา 

    1.3  สิ่งที่ท้าให้เกิดโรคทางกายภาพ (Physical Agent) เป็นสาเหตุโรคไม่ติดเชื้อ และปัจจัยเสริม
ให้เกิดโรคติดเชื้อได้ ที่พบบ่อยในโคนมได้แก่ได้แก่  แรงกระแทก  หรือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเกินไป 

    1.4  สิ่งที่ท้าให้เกิดโรคเนื่องจากขาดสารอาหาร (Nutritional Imbalance or Insufficiency) ท้า
ให้เกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพสัตว์ เช่น ขาดสารซีลีเนียม  

    ทั้งนี้ปัจจัยที่ส้าคัญของสิ่งที่ก่อโรคคือ 
    -  Infectivity หมายถึง ความสามารถของสิ่งที่เกิดโรคท้าให้สิ่งมีชีวิตติดเชื้อ ซึ่งสัตว์อาจแสดง

อาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ 
    -  Pathogenicity หมายถึงความสามารถของสิ่งที่ท้าให้เกิดโรคที่ท้าให้สิ่งมีชีวิตแสดงอาการของ

โรค 
    -  Virulence หมายถึง ความสามารถของสิ่งก่อโรคที่ท้าให้สัตว์ป่วยรุนแรงหรือตาย 
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    -  Dose หมายถึง จ้านวน สิ่งที่ท้าให้เกิดโรค หากปริมาณมากพอที่จะท้าให้ก่อโรคเรียกว่า Infective 
Dose ซึ่งข้ึนอยู่กับชิดของสิ่งที่ท้าให้เกิดโรค วิธีได้รับสิ่งที่ท้าให้เกิดโรค 

2.  ปัจจัยจากตัวสัตว์ (Host,H) ตามแนวคิดทางระบาดวิทยาแล้ว โฮสท์  (Host) อาจจะหมายถึงได้
ตั้งแต่ คน สัตว์หรือแมลง ซึ่งเป็นแหล่งที่เชื้อโรคอาศัยอยู่ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวโฮสต์  จะเป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความไวในการ ติดเชื้อหรือเกิดโรค (Susceptibility) ซึ่งส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในของโฮสต์ 
(intrinsic Factor) เช่น อายุ เพศ ชนิดสัตว์  พันธุ์ สถานะทางสรีรวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ สถานะคุ้มกันโรค
ของสัตว์  เป็นต้น     ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคดังนี้  
      3.  ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม (Environment,E) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวโฮสต์ หรือสิ่งที่ท้าให้เกิด
โรคซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของโฮสต์ หรือมีผลกระทบต่อความคงอยู่ของสิ่งที่ท้าให้เกิดโรค แบ่ง
ออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้ 

     3.1  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะโรงเรือนที่
ใช้เลี้ยงสัตว์  น้้าและอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการจัดการ (Management) ต่างๆ 

     3.2  สิ่งแวดล้อมด้านเคมี เช่น สารเคมีหรือแก๊สต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ได้ ได้แก่การปนเปื้อนของสารตะกั่วในบริเวณโรงงานอาจท้าให้เกิดโรคพิษตะกั่ว 
(lead poisoning)  

     3.3  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวสัตว์ ตั้งแตข่นาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า เช่น เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น จนถึงขณะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งรวมทั้งสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง เช่น พยาธิ หรือ แมลง และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ทั่วๆไปหรือคน เป็นต้น 

     3.4  สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร เช่นในกลุ่มเกษตรกรที่มีความเชื่อว่าไม่
สามารถ ฉีดวัคซีนในสัตว์ที่ท้องได้ เพราะ จะท้าให้แท้ง ก็อาจมีผลให้สัตว์นั้นไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและเกิดการระบาด
ของโรคในที่สุด  

     องค์ประกอบปัจจัยและความสัมพันธ์สลับซับซ้อน ความสัมพันธ์อาจไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่ง แต่เป็น
ความสัมพันธ์ที่กระทบต่อเนื่องกัน ถ้าเริ่มต้นจากมีองค์ประกอบใดขาดความสมดุลจะส่งผลให้ปัจจัยทั้ง 3 ส่วน
ขาดความสมดลุ จะเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพตามมาซึ่งแสดงในภาพที่ 6  
ภำพที่ 6 ควำมสมดุลตัวสัตว์ ตัวก่อโรค และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีเกี่ยวกับสุขภำพที่ส ำคัญและกำรวัดในระบำดวิทยำ 
ความชุก (Prevalence) เป็นการวัดรูปแบบอัตรา หมายถึง จ้านวนสัตว์ป่วยที่มีอยู่ทั้งเก่าและใหม่ใน

ประชากร สัตว์ที่ เสี่ยงที่จุดเวลาที่ก้าหนด หรือช่วงเวลาที่ก้าหนด ถ้า เก็บข้อมูลในเวลาสั้นเรียก point 
prevalence แต่ถ้ามีช่วงเวลานานเรียก (period prevalence) โดยทั่วไปที่กล่าวกันมักเป็น point Prevalence ซึ่ง
มักพูดรวมๆ ว่า prevalence 

ตัวสัตว์ (Host,H) ตัวก่อให้เกิดโรค (Agent,A) 

สิ่งแวดล้อม (Environment,E) 
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อุบัติการณ์ของโรค (Incidence) เป็นการวัดรูปแบบอัตรา หมายถึง จ้านวนสัตว์ที่ป่วยใหม่ในหน่วย
ประชากรที่เสี่ยงในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด มี 2 แบบคือ cumulative Incidence (แสดงค่าเฉลี่ยของความ
น่าจะเป็นหรือความเสี่ยงที่สัตว์ตัวหนึ่งจะเป็นโรคระยะเวลาที่ก้าหนด) person-time incidence หรือ incidence 
density ซึ่งค้านวณหน่วยเวลาของประชากรเสี่ยง เช่น person-day, person-month,  person-year  ซึ่ง
หน่วยเวลาของประชากรเสี่ยง ต้องใช้การติดตามใกล้ชิด เช่นกรณีตายหรือขายออกจากฝูง หรือเป็นแล้วจะไม่มี
ความเสี่ยงตัวอย่าง 
สัตวแพทย์เข้าไปตรวจอาการเจ็บกีบของโคนม 1 ฟาร์ม ที่มีจ้านวนโคท้ังหมด 120 ตัว  สปัดาห์ละครั้งใน
ระยะเวลา 1 เดือน มีโคนมแสดงอาการตารางที่ 9 
 

ตำรำงท่ี 9 ผลกำรสังเกตอำกำรเจ็บกีบ 
ครั้ง เริ่มสังเกต สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

จ้านวนโคนมท่ีเจ็บกีบ 10 2 6 4 2 

ความชุกของการเจ็บกีบ (point prevalence) = (10/120)*100 = 8.33 เปอร์เซ็นต์ 
ความชุกของการเจ็บกีบในช่วง 1 เดือน (period prevalence) = ((10+14)/120)*100 =20 เปอร์เซ็นต์ 
อุบัติการณ์ของการเจ็บกีบในช่วง 1 เดือน = (14/(120-10))*100 = 12.73 เปอร์เซ็นต์ 
อุบัติการณ์ของการเจ็บกีบในช่วง 1 เดือน = (14/104.5)*100 = 13.40 /100 person – month เมื่อค้านึงว่า   
ตัวป่วยแล้วไม่มีความเสี่ยง 
 ความสัมพันธ์ ความชุก อุบัติการณ์ และระยะเวลาการป่วย พบว่าถ้าเป็นโรคที่เรื้อรัง ถ้าระยะป่วย
เวลานาน แม้อุบัติการณ์ไม่สูงมาก ความชุกของโรคสูงได้ ในขณะที่อุบัติการณ์ต่้า การวัดโรคเรื้อรังใช้ วัดด้วย
ความชุกจึงมีความเหมาะสม (แกมทอง, 2537) ได้แก่โรคบรูเซลลา วัณโรค เป็นต้น แต่โรคที่เป็นและหายใน
ระยะเวลาสั้นๆ   ควรวัดด้วยอุบัติการณ์ (แกมทอง, 2537) ได้แก่โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น นอกจาก
อุบัติการณ์เป็นอัตราที่นิยามใช้แสดงการเกิดโรคในภาพรวมแล้ว ยังมีดัชนีอุบัติการณ์อ่ืนๆที่ควรทราบ ซึ่งสรุป
ตามตารางที่ 10 

ตำรำงท่ี 10 ดัชนีอุบัติกำรณ์ที่ส ำคัญ 

ชนิดอุบัติการณ์ Rate จ้านวนที่นับ 
จ้านวนที่ใช้

เปรียบเทียบ (ตัวหาร) 
หมายเหตุ 

อัตราป่วย 
 (Morbidity rate)  

จ้านวนสัตว ์
ป่วยใหม่ 

ประชากรเสี่ยงทั้งหมด
ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

เป็นค่าที่ใช้บ่อยเชิงพรรณนาเพ่ือบอกการป่วย
ของโรค 

อัตราตาย 
(Mortality rate) 

จ้านวนสัตว์ตาย ประชากรทั้งหมด เป็นค่าที่ใช้บ่อยเชิงพรรณนาเพ่ือบอกการตาย
ของโรค 

Case – fatality rate  จ้านวนสัตว์ตาย จ้านวนสัตว์ป่วย บอกความรุนแรงของโรค 
Attack rate จ้านวนตัวป่วย ประชากรเสี่ยง ในช่วง

เวลาที่สังเกต 
เป็น cumulative incidence บอกการเกิดโรค
ของกลุ่มสุตว์ทีถู่กสังเกตว่า มีการสัมผัสปัจจัย
เสี่ยง ต่อการเกิดโรคหรือไม่ได้สัมผัสปัจจัยเสี่ยง
เป็นค่าที่มีประโยน์มากในการศึกษาสถานการณ์ที่
ผลผลัพธ์เกิดข้ึนเร็วหลังสัมผัส 
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กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำ (Epidemiological Studies)  
การศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiological Studies) แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1.  ระบำดวิทยำเชิงบรรยำย (Descriptive Epidemiology) 
     เป็นการศึกษาลักษณะการเกิดปัญหาสุขภาพในกลุ่มประชากรสัตว์ ซึ่งได้จากกระบวนการสังเกต 
(Observational study) บันทึก รวบรวมข้อมูล แล้วจึงน้ามาประมวลผลและน้าเสนอ โดยทั่วไปมักมีการ
น้าเสนอค่าดัชนีเกี่ยวกับสุขภาพ เพ่ือศึกษาขนาดและความส้าคัญของปัญหาสุขภาพ การกระจายกลุ่มปัญหา 
ตามสถานที่ เวลาต่างๆ แนวโน้มปัญหา บางครั้งได้แนวทางบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของโรคซึ่งน้ามาใช้
ประโยชน์ในการประเมิน สถานการณ์ (stituation analysis) จัดล้าดับความส้าคัญและใช้เป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ต่อไป     โดยรูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  
     1.1  การสังเกต ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล วิธีนี้เป็นรูปแบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสัตวแพทย์ที่ดูแลสุขภาพและ
ผลผลิตโคนม จะใช้วิธีนี้มาก เช่นการสังเกตอุจจาระโค (feces score) การสังเกตการยืนของโคและเดินของโค  
(Locomotion score)  เปอร์เซนต์โคท่ีนอนเค้ียวเอ้ืองช่วงเวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้น  
     1.2  การประมวลข้อมูลที่มี มักเป็นการศึกษาย้อนหลัง  
     1.3  การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประเมินสถานการณ์ขณะศึกษา ไม่เสียเวลามาก      
แต่ไม่เหมาะกับโรคที่มีลักษณะเฉียบพลัน  ตัวอย่าง การศึกษา Prevalence of Subclinical Laminitis and 
Its Effects on Reproductive Performance in Lactating Cows in Thailand  (Seesupa, 2016) 
    1.4  การศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) มักเป็นการศึกษาแนวโน้มของปัญหาสุขภาพ โดยศึกษาไป
ข้างหน้า (prospective study) คล้ายกับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ แต่ ไม่มีกลุ่มควบคุมหรือกลุ่ม
เปรียบเทียบ 
2.  ระบำดวิทยำเชิงวิเครำะห์ (Analytic Epidemiology) 
     เป็นการศึกษาที่น้าข้อมูลที่รวมรวมได้จากการสังเกต (Observational study) มาวิเคราะห์ เช่นเดียวกับ
การศึกษาเชิงพรรณนา  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสมมติฐานสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพ ทดสอบ
สมมติฐาน วัดระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการ             แบ่งการศึกษา เป็น 3 รูปแบบ 
     2.1  กำรศึกษำภำคตัดขวำง (Cross-sectional Study) 
 เป็นการศึกษาคล้ายเชิงพรรณนา แต่แยกกลุ่มปัจจัยที่พิจารณนา ว่าเป็นสาเหตุของโรคได้ และดูความ 
สัมพันธ์ว่ามีนัยส้าคัญหรือไม่ แต่สรุปความสัมพันธ์ไม่ได้เนื่องจากข้อมูลเกิดพร้อมกัน สามารถตอบค้าถามได้เร็ว 
ค่าใช้จ่ายน้อย จึงมีการใช้มากและเป็นประโยชน์ ส้าหรับศึกษาแบบย้อนหลังหรือไปข้างหน้าต่อไป 
     2.2  กำรศึกษำแบบย้อนหลัง (Retrospective Case Control Study)  
  เป็นการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ กลุ่ม Case : กลุ่มท่ีเป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ  และ
กลุ่ม Contol : กลุ่มท่ีไม่เป็นโรค และศึกษาย้อนหลังในแต่ละกลุ่มเพ่ือหาปัจจัยเสี่ยง โดยขั้นตอนการศึกษามี
ดังนี้ 

 2.2.1  เลือกกลุ่มศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มีข้อพิจารณา 
          -  ค้าจ้ากัดความและเกณฑ์การวินิจฉัย (Diagnostic criteria) ชัดเจน มีความไวและความ
แม่น 

ในการทดสอบโรค หากใช้นิยามทางอาการอาจมีอาการที่แสดงเหมือนกัน เกิดได้จากหลายสาเหตุ 
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          -  การเลือกกลุ่มควบคุม ต้องมีการก้าจัดปัจจัยกวน (confounding) ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุ์
เดียวกัน อายุ หรือ ช่วงการให้นม หรือเลี้ยงพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัญหาที่วิเคราะห์ ซึ่งการควบคุม
ปัจจัยกวนมี 2 วิธี คือ ก้าหนดลักษณะให้ชัดเจนแล้วตัดสัตว์ที่ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ กับจับคู่ที่ เหมือนกัน 
(matching) ของสิ่งที่น่าจะมีผลต่อการศึกษา ระหว่างกลุ่มศึกษากับกลุ่มควบคุม โดยอาจใช้อัตราส่วน 1:1 
หรือ 2:1หรือมากกว่า  
           2.2.2  เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง มีข้อพิจารณา 
           -  ต้องถามผู้ที่สามารถให้ข้อมูลจริง เช่นคนเลี้ยงโคนมคือภรรยา แต่ขี้อาย สามีเป็นผู้ให้ข้อมูล
แทน อาจท้าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 

         -  การก้าหนดช่วงเวลาการได้รับปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน  ทั้งนี้ถ้าย้อนหลังนานมาก อาจจ้าข้อมูล
ไม่ได้ 

2.2.3  การวิเคราะห์ 
        ค้านวณ Odds ratio ซึ่งเป็น ratio ระหว่าง Odds ของการได้รับปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเป็นโรค       

กับ Odds ของการได้รับปัจจัยเสี่ยง ของกลุ่มไม่เป็นโรค จากตาราง 2x2 ในตารางที่ 11 
ตำรำงท่ี 11 หลักค ำนวณหำ Odds ratio 

 เป็นโรค ไม่เป็นโรค 
Expose a b 
Non expose c d 

Odds ของการได้รับปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเป็นโรค = a/(a+b)   = a/b 
            b/(a+b) 
Odds ของการได้รับปัจจัยเสี่ยง ของกลุ่มไม่เป็นโรค = c/(c+d)   = c/d 
        d/ (c+d) 
Odds ratio  =   (a/b)      =     ad 
  (c/d)          bc 
ทดสอบ Chi-Square หรือหากมีหลายตัวแปร ใช้ regression ได้ ทั้งนี้ในการปฏิบัติจริงจะมีโปรแกรมค้านวณ 
หลายโปรแกรม เช่น EpiCalc 2000 หรือ excel  
 

ตำรำงท่ี 12  ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ Odds ratio-ของกำรศึกษำว่ำกำรเคยเป็นเต้ำนมอักเสบของแม่โคเป็น
ปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดเต้ำนมอักเสบหรือไม่ 

 เป็นเต้านมอักเสบ ไม่เป็นเต้านมอักเสบ 
เคยเป็นเต้านมอักเสบ 100 55 
ไม่เคยเป็นเต้านมอักเสบ 65 110 

    

  OR =   (100*110)     3.07 
   (65*55) 
แสดงว่าแม่โคที่เคยเป็นเต้านมอักเสบ มีความเสี่ยงเป็นเต้านมอักเสบ เป็น 3.07 เท่าของแม่โคที่ไม่เคยเป็นเต้า
นมอักเสบ ดังนั้น ต้องระวัง และเพ่ิมการจัดการในแม่โคกลุ่มเสี่ยง 
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      2.3  กำรศึกษำไปข้ำงหน้ำ (Prospective Cohort Study) 
      เป็นการศึกษาที่เริ่มต้นจากกลุ่มที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง กับกลุ่มที่ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยงแล้วติดตามดูต่อไปถึงการเกิด
โรค  หรือปัญหาสุขภาพ การศึกษาแบบนี้จึงหาอุบัติการณ์ของโรคได้ เนื่องจากมีข้อมูลประชากรเสี่ยงโดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
            2.3.1  ก้าหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา ก้าหนดกรอบและจ้านวนตัวอย่างที่ชัดเจน 
            2.3.2  ก้าหนดวิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล เช่นการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
            2.3.3  ก้าหนด ค้าจ้ากัดความความเสี่ยงและโรคหรือปัญหาสุขภาพและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละ
กลุ่ม 
            2.3.4  ติดตาม และเก็บข้อมูล 
            2.3.5  วิเคราะห์ผล โดยหาค่า Relative Risk, RR ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอุบัติการณ์ของโรคที่ได้รับ
ความเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคในกลุ่มไม่ได้รับความเสี่ยง  
      Relative Risk (RR)  =               อุบัติการณ์ของโรคในกลุ่มได้รับความเสี่ยง   
           อุบัติการณ์ของโรคในกลุ่มไม่ได้รับความเสี่ยง   
ตำรำงท่ี 13 หลักกำรค ำนวณ Relative risk 

 เป็นโรค ไม่เป็นโรค 
expose a b 
Non expose c d 

  อุบัติการณ์ของโรคในกลุ่มได้รับความเสี่ยง      = a/(a+b) 
  อุบัติการณ์ของโรคในกลุ่มไมไ่ด้รับความเสี่ยง   = c/(c+d) 
  Relative Risk  (RR)  =     a/(a+b) 
       c/(c+d) 

และทดสอบ Chi-square หรือ Regression  
นอกจากนี้การศึกษาแบบนี้ สามารถค้านวณ หา  Attribution Risk หรือ Risk dDifference ซึ่งเป็นผลต่าง
ของ risk ในกลุ่ม รับความเสี่ยงกับกลุ่มไม่ได้รับความเสี่ยง   ซึ่งสามารถบอกปริมาณความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น หรือ
ลดลงได้ หากหลีกเลี่ยง  จึงใช้ประโยชน์ในการจัดล้าดับความส้าคัญและประเมินผลกระทบการควบคุมโรค ส้าหรับ
ค่า Odds ratio และ Relative risk ที่ค่ามากกว่า 1 จะเป็นความเสี่ยง แต่หากน้อยกว่า 1 จะเป็นปัจจัยป้องกัน 
โดยดูตัวอย่างตามบทท่ี 7 การประเมินประสิทธิภาพวัคซีน 
      2.4  ระบำดวิทยำเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology) 
             เป็นการศึกษาที่ใช้กระบวนการสังเกตและบันทึกข้อมูลการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพสัตว์ในกลุ่ม
สัตว์ที่คัดเลือกมาและสามารถก้าหนดและเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มนั้น เช่น 
การทดสอบผลของการใช้วัคซีนป้องกันโรค  หรือ วิธีการป้องกันโรคอ่ืนๆ เพ่ือใช้ยืนยันสมมติฐานต่างๆ  ใน
การศึกษาเชิงทดลอง ให้ค้านึงถึงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองด้วย      
 

ควำมส ำคัญของระบำดวิทยำกับกำรพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม 
1.  ระบาดวิทยาเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือน้าไปใช้ในการจัดการ
สุขภาพและผลผลิตโคนม แสดงใน 
 
ตำรำงท่ี 14 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 14 กำรใช้ระบำดวิทยำในขั้นตอนกำรท ำงำนกำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิตโคนม 
ขั้นตอนการจัดการสุขภาพและผลผลิต

โคนม 
งานด้านระบาดวิทยาที่สนับสนุน 

1.  การประเมินสถานการณ์เพ่ือให้  
เข้าใจปัญหาสุขภาพ 

ความส้าคัญของปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  
- อัตราการป่วย อัตราการตาย การกระจายของปัญหาสุขภาพจาก
กลุ่มประชากร 

2.  การจัดล้าดับความส้าคัญของ
ปัญหา 

-  ข้อมูลปัญหาสุขภาพของประชากร เช่นเดียวกับข้อ 1 
-  ความรุนแรงของปัญหา ความเป็นไปได้ในการป้องกันและแก้ไข 

3.  หาทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหา -  มีการน้าเศรษฐศาสตร์ หาทางเลือกท่ีมีทั้ง efficacy และ 
effectiveness ซึ่งอาจใช้ระบาดวิทยาเชิงการทดลอง  
( Experimental epidemiological study) 

4.  การวางแผนด้าเนินการ -  การหาปัจจัยที่เกิดปัญหาหรือปัจจัยป้องกัน (Case Control 
study) 
-  โดยพยากรณ์อนาคต   

5.  การด้าเนินการ -  มีการวางแผนเก็บข้อมูลขณะด้าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อการติดตามและประเมินผลได้ 

6.  การติดตามและควบคุม -  การสุ่มติดตามระดับสถานการณ์ของปัญหา หรือมีการศึกษา
ติดตามเช่นการติดตามโคที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงและไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง
แล้วติดตามปัญหาสุขภาพของทั้ง 2 กลุ่ม เช่น Cohort Study) 

7.  การประเมินผล - การประเมินผลด้าเนินการโดยลดความล้าเอียง มีความน่าเชื่อถือ 
เพ่ือน้าข้อมูลนี้ไปใช้ประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่อไป 

     2.  ระบาดวิทยา สามารถประเมินความสามารถหรือประสิทธิภาพในการทดสอบโรค หรือมาตรการการเฝ้า
ระวังโรค เพ่ือตัดสินใจในการเลือกมาตรการที่ดีที่สุด ส่วนการทดสอบโรคหรือการเฝ้าระวังโรคนั้นใช้หลักระบาด
วิทยาที่เกี่ยวข้อง กับความไว (sensitivity) หรือ (specificity) ในการแยกแยะกลุ่มโคท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ 
     3.  ระบาดวิทยาช่วยให้สัตวแพทย์สามารถระบุสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ และน้ามาใช้
ตั้งสมมติฐาน (hypothesis generating) และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) เพ่ือน้าไปสู่แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในฟาร์ม  
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บทที่ 7 กำรป้องกันและควบคุมโรคที่ส ำคัญในฟำร์มโคนม 
ปัจจัยที่ส้าคัญที่ส่งผลกระทบให้สุขภาพและผลผลิตโคนมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์คือโรค การระบาดของโรค 

(Epidemic) เป็นการเกิดโรคจ้านวนมากผิดปกติในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีทั้งโรคติดเชื้อ (Infectious Disease) ได้แก่
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคบรูเซลลา วัณโรค โรคแอนแทรกซ์ โรคไข้เห็บ โรคแอนาพลาสมา  โรคทริพาโนโซมา   
โรคท้องเสียเรื้อรัง โรคเต้านมอักเสบต่างๆและโรคไม่ติดเชื้อ (Non-infectious Disease) หรือปัญหาทางสุขภาพ 
ได้แก่ สารพิษจากเชื้อรา โรคคีโตสิส   ดังนั้นสัตวแพทย์ที่ท้าหน้าที่พัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องมีองค์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ในศาสตร์ของการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมจะให้
ความส้าคัญในการป้องกันโรคมากกว่าการควบคุมโรค เพ่ือป้องกันความสูญเสียให้กับเกษตรกร และเป็นหัวใจหลัก
ของความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนลดการใช้ยาซึ่งจะน้าไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยจะเห็นได้ว่าหากมีโรคในฟาร์ม 
แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการป้องกันโรค และเป็นสิ่งที่สัตวแพทย์และเกษตรกรไม่ต้องการให้มีอุบัติการณ์ขึ้น 
ภายในฟาร์ม  แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเกิดโรคขึ้นแล้ว การควบคุมโรคที่ถูกต้องและเหมาะสมจะเป็นการลด
ความสูญเสียจากการเกิดโรคให้เกษตรกรได ้

กำรป้องกันโรคส ำหรับฟำร์มโคนม 
 การป้องกันโรคในฟาร์มโคนมประกอบด้วย 

1.  การเสริมสร้างให้โคนมมีสุขภาพดี มีความต้านทานโรค 
2.  การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม 
3.  การใช้มาตรการการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

1.  กำรเสริมสร้ำงให้โคนมมีสุขภำพดีมีควำมต้ำนทำนโรค 
     การจัดการให้โคนมมีสุขภาพดีมีความต้านทานโรคเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคัดเลือกพันธุ์สัตว์   
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ 

ภำพที่ 7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ 
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1.1  การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพในการจัดการ  
              ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีผลท้าให้โคนมได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ร้อนและความชื้นที่สูง 
อยู่เกือบตลอดปี โดยดูได้จากดัชนีความร้อนชื้นสัมพัทธ์ (Temperature humidity index) ของภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยที่อยู่ในช่วงที่ท้าให้โคนมมีความเครียดจากความร้อนและความชื้นของอากาศ  (Moran, 2005) โดยข้อมูลต่างๆ 
ที่ได้จากงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ แสดงให้เห็นว่า โคไทยสไตน์ฟรีเชี่ยนหรือลูกผสมโคนมที่มีสายเลือดพันธุ์โฮลสไตน์
ฟรีเชี่ยนสายเลือดมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์กับโคพ้ืนเมืองของประเทศไทยเป็นโคนมที่เหมาะสมกับรูปแบบการเลี้ยง
โคนมของเกษตรกรในประเทศไทยมากกว่าที่จะเลี้ยงโคนมพันธุ์แท้ 
http://breeding.dld.go.th/dairy/index.php/article/35-dairy-article/193-thai-friesian,2561)  
เพราะความร้อนและปัญหาโรคพยาธิในกระแสโลหิตซึ่งน้าโดยแมลงดูดเลือดหลายชนิดที่ชุกชุมทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย ส่งผลกระทบอย่างมากในโคนมพันธุ์แท้สูง และจะส่งผลต่อสุขภาพของโคนมมาก  อย่างไรก็ตามยังมีหลาย
ฟาร์มที่นิยมเลี้ยงโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนแท้หรือโคนมลูกผสมที่มีสายเลือดใกล้เคียง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะ
ศักยภาพการผลิตน้้านมที่มากกว่าลูกผสม รวมทั้งเริ่มมีบางฟาร์มที่เลือกสายพันธุ์ที่มีไขมันในน้้านมสูง ทั้งนี้การ
ตัดสินใจเลือกเลี้ยงสายเลือดและพันธุ์โคของเกษตรกรจะส่งผลให้ความต้านทานโรคและการจัดการป้องกันและ
ควบคุมโรคของแต่ละฟาร์มแตกต่างกัน 

1.2  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
      1.2.1  โรงเรือน 

    โรงเรือนของโคนมมีความส้าคัญมาก เนื่องจากการจัดการโรงเรือนและท่ีอยู่ของโคจะเป็น 
ปัจจัยส้าคัญที่ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิต  โดยทั่วไปการจัดการ
โรงเรือนที่ไม่เหมาะสมมักเป็นปัญหาส้าคัญส้าหรับฟาร์มที่มีการเลี้ยงมานานโดยไม่มีการวางแผน หรือผังโรงเรือน
หรือฟาร์ม ปัญหาที่เกิดจากโรงเรือนในส่วนโครงสร้างจะต้องใช้เงินทุนในการปรับปรุงสูง ดังนั้นในการแนะน้าของ
สัตวแพทย์ที่ท้าหน้าที่พัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมควรเริ่มจากการจัดการเพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากการจัดการ
โรงเรือนไมเ่หมาะสมก่อนที่จะแนะน้าให้เปลี่ยนโครงสร้างฟาร์ม ทั้งนี้ผลกระทบจากโรงเรือนที่ไม่เหมาะสมมีดังนี ้

    1.2.1.1  อุณหภูมิและความชื้นสูง  ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อโคนมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทย 
เป็นเขตร้อนชื้น ซึ่งท้าให้ปัญหาความเครียดอันเกิดจากอุณหภูมิและความชื้นกระทบต่อการเลี้ยงโคนมในทุกภาค  
หากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น จะสามารถกระตุ้นให้มีกลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายโดยการเพ่ิมอัตราการ
หายใจเพ่ือระบายความร้อน (Coppock et al., 1982) อุณหภูมิแวดล้อมและภาวะขาดน้้า (Dehydration) มีผล
ท้าให้การเคี้ยวเอ้ืองลดลง (Aganga et al. 1990) เนื่องจากเลือดมาเลี้ยงที่กระเพาะลดลง (Hales et al. 1984) 
หากอิทธิพลของความร้อนและความชื้นเกิดขึ้นเป็นประจ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ได้แก้ไข ย่อมส่งผลท้าให้สุขภาพโคแย่ลง 
ส่งผลต่อเนื่องท้าให้โคมีผลผลิตน้้านมลดลงและมีปัญหาระบบสืบพันธุ์  เช่น อัตราการผสมติดลดลง การเป็นสัด     
ไม่ชัดเจน แม่โคเป็นสัดล่าช้าหลังคลอด หรือไม่เป็นสัด ดังนั้นหากสัตวแพทย์เข้าไปในฟาร์มและสังเกตพบว่าแม่โคมี
อุณหภูมิที่ผิวหนังสูงขึ้นอย่างชัดเจน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น มีอัตราการหายใจที่เร็วขึ้นมากกว่า  40 ครั้งต่อนาที 
และหากพบว่ามีอาการหอบมากขึ้นกว่าครึ่งของฝูง การกินได้ลดลง  ให้สัตวแพทย์แนะน้าให้เกษตรกรลดความร้อน
ในฟาร์ม  โดยพิจารณาจากสาเหตุที่ท้าให้โคนมมีอุณหภูมิสูงและแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นและเหมาะสมกับสภาพฟาร์ม 
โดยสาเหตุของความร้อนและความชื้นของโรงเรือนภายในฟาร์มเกิดจาก อุณหภูมิร่างกายของแม่โคสูงขึ้นในช่วง
หลังจากกินอาหาร เนื่องจากการหมักในกระเพาะหมักของโคนมจากการกินอาหาร  สภาพการหมุนเวียนอากาศ
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ภายในและภายนอกของโรงเรือนไม่ดี และโครงสร้างหรือรูปแบบของโรงเรือนเช่นหลังคาเตี้ย หรือท้าจากสังกะสี   
ตามค้าแนะน้า เช่น 

     -  ลดการแผ่ความร้อนจากหลังคา เช่น การติดฉนวนความร้อนที่ด้านในของหลังคา 
การเพ่ิมร่มเงา และ การพ่นน้้าลงบนหลังคา  
                 -  การลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน เช่น การท้าฝอยน้้าร่วมกับการท้าให้มีอากาศ
หมุนเวียนมาก (โดยสภาพความโปร่งของโรงเรือน การติดพัดลมระบายอากาศ เป็นต้น)  

     -  จัดการดา้นอาหารและการให้อาหารให้เหมาะสม ลดอุณหภูมิของน้้าและการเพ่ิม 
จุดให้น้้าเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งน้้า หรือปรับการจัดการอาหารเพ่ือลดการหมักของกระเพาะหมักในช่วงที่มีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูง  

    1.2.1.2  พ้ืนคอก  เป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก เพราะจะมีผลต่อสุขภาพกีบ ทางเดินหายใจ เต้านม 
อักเสบ และการกินได้ของโคลดลง และท้าให้ที่ตามมาคือผลผลิตน้้านมลดลง โดยพื้นคอกท่ีขัดมันหรือมีความชันจะ
ท้าให้โคไม่เดินไปกินอาหาร มีโคล้มเนื่องจากลื่น หากพ้ืนคอกที่แข็งและขรุขระจะมีโอกาสท้าให้พ้ืนกีบได้รับความ
ชอกช้้าเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพ้ืนคอกแฉะจะมีการสะสมของเชื้อโรคอันจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อสุขภาพกีบ 
โดยท้าให้กีบติดเชื้อและเจ็บขา นอกจากนี้สภาพพ้ืนคอกในการเลี้ยงโคนมบางฟาร์มในประเทศไทยไม่มีการจัดการ
พ้ืนคอกที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ซึ่งมูลโคทับถมสูงท้าให้โคใช้พลังงานในการเดินมากกว่าปกติ 
รวมถึงไม่นอน โดยปกติโคจะนอนเพ่ือพักผ่อนและเคี้ยวเอ้ืองในท่านั่ง (Sternal recumbency) ประมาณ 11-14 
ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการที่โคไม่ได้นอนจะท้าให้โคมีการเดินมากส่งผลให้พ้ืนกีบมีโอกาสสึกมากขึ้น และเมื่อโคเจ็บกีบ
มักจะนอนมากขึ้นตามมาและตามด้วยปัญหารระบบทางเดินหายใจ  

      1.2.2  การจัดการอาหาร 
    การจัดการอาหารโคนมมีความส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอาหารถือว่าเป็นต้นทุนหลักในการ

เลี้ยงโคนมให้ได้ผลผลิต อาหารที่โคนมบริโภคในแต่ละวันจะน้าไปใช้เพ่ือการด้ารงชีพ สร้างระบบสืบพันธุ์ สร้างน้้านม 
การอุ้มท้อง การเจริญเติบโต และ หากอาหารที่โคนมได้รับโภชนะที่ครบถ้วนและเหมาะสม จะท้าให้แม่โคมีสุขภาพดี 
และส่งผลให้ผลผลิตดี แต่ในทางตรงข้ามหากการจัดการด้านอาหารมีโภชนะไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพโคนมไม่เพียงแต่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการติดโรคทั้งโรคติดเชื้อแต่ยังส่งผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดปัญหาโรค   
ไม่ติดเชื้อได้แก่ โรคพลังงานขาดสมดุล (Negative Energy Balance) โรคคีโตสิส (Ketosis) โรคไข้น้้านม (Milk 
fever) เป็นต้น ในการจัดการอาหารสัตวแพทย์ที่พัฒนาสุขภาพและผลลิตโคนมในฟาร์ม ควรมีองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ในการจัดการอาหารโคนม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประเมินปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการท้างาน เช่น กรณี
สงสัยว่าฟาร์มโคนมก้าลังประสบปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากโภชนศาสตร์ไม่เหมาะสม แต่ในการแก้ปัญหาเชิงลึก 
สามารถอ่านเพ่ิมเติมในต้าราโภชนศาสตร์ซึ่งเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านนี้ และควรมีการหารือร่วมกับสัตวบาล 
หรือส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาด้านนี้ร่วมกับเกษตรกร  สามารถบริหารจัดการ
อาหารได้อย่างเหมาะสมในฟาร์มและต้นทุนที่ถูกที่สุด  ส้าหรับการให้อาหารโคนมมีหลักการเบื้องต้นดังนี้ 

    1.2.2.1  แบ่งกลุ่มโค โดยทั่วไปเกษตรกรในประเทศไทยไม่ค่อยมีการแบ่งกลุ่มโค ซึ่งท้าให้การ 
จัดการอาหารไม่สามารถท้าให้โคนมท่ีให้น้้านมมากเช่นช่วงที่คลอดจนถึง 2 เดือนได้รับอาหารไม่เพียงพอ และตาม
หลักโภชนศาสตร์จะให้แบ่งการเลี้ยงตามปริมาณน้้านม  ซึ่งอาจบริหารจัดการยาก ดังนั้นในการปฏิบัติในฟาร์มอาจ
แบ่งเป็นช่วงการให้นม จะสะดวกในการจัดการของเกษตรกร และค่อนข้างใกล้เคียงกับประมาณน้้านม โดยอาจ
พิจารณา เพ่ิมหรือลดเป็นรายตัว 
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    1.2.2.2  ค้านวณความต้องการของโภชนะของโคนม โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล Nutrient  
requirements of Dairy Cattle (NRC) ทั้งนี้ในความต้องการอาหารจะแสดงในรูปน้้าหนักอาหารแห้ง (% Dry matter)  
แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการเลี้ยงของต่างประเทศและประเทศไทยจะมีความแตกต่าง ดังนั้นจึงควรถามนักวิชาการ
อาหารสัตว์ในประเทศไทยด้วย หรือใช้โปรแกรมส้าหรับค้านวณ โดยทั่วไปข้อมูลที่น้ามาใช้ในการหาความต้องการ
อาหารได้แก่ ประเภทโคนม น้้าหนักโคนม ปริมาณน้้านม เปอร์เซ็นต์ไขมันในน้้านม รวมทั้งความต้องการในการ
เพ่ิมน้้าหนักหรือลดน้้าหนักในโคนม ซึ่งผลการค้านวณที่ได้จะเป็นความต้องการทางโภชนะ ได้แก่ ปริมาณการกินได้
วัตถุแห้ง (Dry Matter Intake )  ความต้องการพลังงาน (Total Digestible Nutrient, TDN) และ (Net Energy, NE) 
โปรตีนหยาบ (Crude Protein) ซึ่งปัจจุบันมีการพิจารณาลงลึกถึงโปรตีนที่ย่อยได้ในกระเพาะหมักและโปรตีนที่ไม่ย่อย 
ในกระเพาะหมัก เยื่อใยทั้งในรูป ADF และ NDF รวมทั้งแร่ธาตุที่ส้าคัญได้แก่แคลเซียมและฟอสฟอรัส ส้าหรับ
ปัญหาที่สัตวแพทย์พบคือเกษตรกรไทย ไม่ชั่งน้้านมรายตัว ดังนั้นการจัดการจะใช้ค่าเฉลี่ย หรือค่ากลางของกลุ่มมา
ใช้ในการค้านวณ 

    1.2.2.3  ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะท่ีใช้ในฟาร์มว่าเหมาะสมหรือไม่โดยน้าข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนะของวัตุดิบอาหารข้นและอาหารหยาบแต่ละตัวตามปริมาณการกิน โดยดูข้อมูลจากเอกสารวิชาการของ
ส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ มาเพ่ือค้านวณ  ดูในมิติ  

     -  สัดส่วน อาหารหยาบ : อาหารข้น (Roughage : Concentrate ratio, R:C)  
ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโคนม โดยทั่วไปโคนมในประเทศไทยให้ปริมาณน้้านมไม่มากจึงควรได้รับ
สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น 60 : 40 ดังนั้นสัตวแพทย์ต้องมีความรู้ในการจ้าแนกชนิดอาหาร โดย อาหารที่มี
เยื่อใยสูงกว่า  18 เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นอาหารหยาบ และหากมีเยื่อใยต่้ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์เป็นอาหารข้น 

     -  ความเพียงพอของคุณค่าโภชนะ ในแต่ละตัว โดยเปรียบเทียบกับ ข้อ 1.2.2.2 
       อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ สัตวแพทย์จะประสบปัญหาในการด้าเนินการคือ       

ไม่ทราบว่าอาหารที่ให้ในสูตรสามารถย่อยได้จริงหรือไม่โดยการดูจากมูลโค โดยน้ามาละลายน้้าและดูเศษตะกอน 
ยกตัวอย่างเช่นมีฟาร์มใช้กากปาล์มจากเป็นอาหารข้น แต่เมื่อติดตามในฟาร์มพบว่ามีการปน กะลาปาล์มจ้านวนมาก 
นอกจากนี้ปัญหาที่ส้าคัญอีกประการคือเกษตรกรไม่ชั่งน้้าหนักอาหารที่ใช้ รวมถึงมีการปล่อยโคไปเลี้ยงในแปลงหญ้า  
ไม่ทราบปริมาณที่กินได้ที่แท้จริงของโค รวมทั้งปริมาณความชื้นในอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ 
แหล่งที่มารวมทั้งการเก็บอาหาร ดังนั้นจึงต้องพิจารณาร่วมกับสุขภาพโคที่แสดงออกมาร่ วมด้วย เช่น คะแนน
ร่างกายโค ปริมาณผลองค์ประกอบน้้านม หรือปัญหากีบเจ็บจากกระเพาะเป็นกรด ซึ่งหากมีปัญหาคุณค่าทาง
โภชนะที่ใช้ในฟาร์มไม่เหมาะสม ให้แนะน้าการปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสม โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ 

     1.2.2.4  การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โคนมกินได้ตามปริมาณที่ต้องการ ได้แก่ 
      -  การเพ่ิมความถี่ในการให้อาหาร เนื่องจากการให้อาหารข้นโคนมไม่ควรเกินครั้งละ  

3 กิโลกรัมต่อครั้ง (วิโรจน์, 2560) เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะเป็นกรด และการเคี้ยวเอ้ืองลดลง  
      -  การจัดล้าดับการให้อาหาร โดยหลักการให้อาหารที่ถูกต้องควรให้อาหารหยาบ 

ในมื้อแรกของการจ่ายอาหาร เพ่ือให้อาหารหยาบไปกระตุ้นให้น้้าลายมีการหลั่งและรักษาสมดุลของกระเพาะหมัก 
แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังมีความเคยชินกับการเลี้ยงที่ให้อาหารข้นพร้อมกับการรีดนม ซึ่งเป็นความเชื่อว่าจะไม่เตะ
ขณะรีด และสัตวแพทย์ต้องโน้มน้าวให้เกษตรกรปรับรูปแบบการให้นม 

      -  ควรให้รางอาหารมีที่ว่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังไม่สามารถแบ่งกลุ่มโคได้  
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เนื่องจากโคสาว และโคท่ีเพ่ิงคลอดจะใช้เวลาในการกินอาหารนานและอาจถูกโคที่แข็งแรงกว่าแย่งอาหาร 
      -  การจัดการให้โคได้รับอาหารหยาบที่มีขนาดเหมาะสม ไม่สั้นและยาวจนเกินไป

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องมีการลงทุน โดยซื้อเครื่องสับหญ้าหรือข้าวโพด เพราะจะท้าให้โคกินอาหารหยาบได้เพียงพอ
ตามความต้องการจริงและผลการวิจัยพบว่าการสับอาหารหยาบให้มีขนาด 10 – 15 มิลลิเมตร จะมีขนาดเหมาะสม  
ช่วยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้อง (วิโรจน์, 2560) 

      -  นอกจากนี้สิ่งที่ต้องค้านึงถึงมากคือการเก็บอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือลด 
ปัญหาเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสารพิษจากเชื้อราและก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรัง กดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ ซึ่งประเทศไทย 
เกษตรกรมักใช้กากผลพลอยได้ทางการเกษตร ซี่งต้องมีการจัดการ การหมักก่อนไปใช้  

1.3  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
      โปรแกรมป้องกันโรคระบาดที่ส้าคัญจะประสบความส้าเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคใน 

ฝูงทุกช่วงอายุ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อต่างๆ  
      1.3.1  การสร้างภูมิคุ้มกันในลูกโค 

    การให้ลูกโคได้รับนมน้้าเหลืองเร็วที่สุดและมากที่สุดอย่างน้อย 2 ลิตรภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด 
เนื่องจากการพัฒนาภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์ เริ่มขึ้นตั้งแต่ระยะตั้งท้อง โดยเมื่อลูกสัตว์เกิดมาจะมีการพัฒนาของเซลล์
ของระบบภูมิคุ้มกันเกือบสมบูรณ์ แต่ยังไม่สามารถท้างานได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นลูกโคเกิดใหม่ยังต้องการความ
ช่วยเหลือในการต่อต้านเชื้อในระยะนี้และสามารถได้รับภูมิคุ้มกันถ่ายทอดจากแม่ที่อยู่ในนมน้้าเหลือง (colostrum)  
เพราะในนมน้้าเหลืองจะมี trypsin inhibitor ท้าให้โปรตีนในนมน้้าเหลือง ไม่ถูกย่อยเป็นอาหารและเซลล์เยื่อบุล้าไส้ ซ่ึง
มี Fc receptor จะดูดซึม IgG โดยความสามารถในการดูดซึมแอนติบอดีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่สัตว์คลอด
จนถึง 6 ชั่วโมง จากนั้นจะลดลงเพราะเซลล์เยื่อบุล้าไส้จะผลัดออกและท้าให้การดูดซึมจะหมดไปในเวลา 24 ชั่วโมง และ
ลูกโคจะใชร้ะยะเวลา 6 เดือน จงึจะสามารถพัฒนาการท้างานของระบบภูมิคุ้มกันได้เทียบเท่ากับสัตว์โต (สนันิภา, 2533)  
1.3.2  โปรแกรมการฉีดวัคซีนพื้นฐานในฟาร์มโคนม ได้แก่วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดน้้า
(Aqueous vaccine) ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยมี 3 ไทป์ คือ O A และ ASIA I ซึ่งเตรียมจากเซลล์
เพาะเลี้ยงท้าให้เข้มข้นบริสุทธิ์และท้าให้หมดฤทธิ์ด้วยสาร BinaryEthyleneImine(BEI) http://biologic.  
dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=62 ข้อมูล  2 มกราคม 
2562   โปรแกรมการฉีดวัคซีนครัง้แรกตั้งแต่อายุ 4 เดือนถึง 6 เดือน และฉีดกระตุ้นซ้้าภายหลังจากฉีดวัคซีนเข็ม
แรก 3 - 4 สัปดาห์ และฉีดซ้้าทุก 4 เดือน ขนาดการฉีดวัคซีนใต้ผิวหน้ง 2 ซีซี โดยในการฉีดวัคซีนทีข้อควรระวังคือ 
การเก็บรักษาวัคซีน ให้อยู่ในตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความสะอาดของอุปกรณ์และต้าแหน่งที่ฉีด และในกรณีที่สัตว์
แสดงอาการแพ้วัคซีน แก้ไขโดยฉีดแอดรีนาลีน 1:1000 เข้ากล้ามเนื้อ 0.5-1 มล. ต่อน้้าหนัก50 กก. หรืออาจฉีด
ควบกับแอนติฮีสตามีน 0.5 – 1 มก. ต่อน้้าหนัก 1 กก. พบว่าปัญหาที่ส้าคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงคือเกษตรกรไม่ทราบว่าต้องกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้
ลูกโคภายหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกท่ีระยะห่าง 1 เดือน  
                 ในบทบาทของการดูแลสุขภาพโคนมของสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค คือ การประเมิน
ประสิทธิภาพวัคซีนที่ฉีด โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

ประสิทธิภาพการฉีดวัคซีน =   Risk ของกลุ่มไม่ได้ฉีดวัคซีน – Risk ของกลุ่มที่ฉีดวัคซีน 
             Risk ของกลุ่มไม่ได้ฉีดวัคซีน 

http://biologic/
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        หรือ 1 – RR 
ค่าท่ีได้คือค่าท่ีวัคซีนสามารถคุ้มโรคได้ ตัวอย่าง ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 15  ตัวอย่ำงกำรค ำนวณประสิทธิภำพวัคซีน 

จ้านวนโคในฟาร์ม เป็นโรค ไม่เป็นโรค รวม 
จ้านวนฉีดวัคซีน 18 134 152 
จ้านวนไม่ได้ฉีดวัคซีน 3 4 7 
รวม 21 138 159 

 Risk ของการเกิดโรคในกลุ่มโคฉีดวัคซีน = 18 ⁄ 152 = 0.118 = 11.8 เปอร์เซ็นต์ 
 Risk ของการเกิดโรคในกลุ่มโคไม่ฉีดวัคซีน = 3 ⁄ 7 = 0.429 = 42.9 เปอร์เซ็นต์ 
 RR = 0.118 ⁄ 0.429 = 0.28 เปอร์เซ็นต์ 
  ประสิทธิภาพวัคซีนที่คุ้มโรคคือ  (42.9 – 11.8)   = 72 เปอร์เซ็นต์ 
      42.9 
     หรือ 1 – 0.28  = 72 เปอร์เซ็นต์ 
2.  กำรป้องกันโรคเข้ำฟำร์ม 
     การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม มีความส้าคัญมากส้าหรับโรคติดเชื้อ หรือโรคระบาด ทั้งนี้ในการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม
จะมีรายละเอียดในแต่ละโรค ขึ้นกับลักษณะของเชื้อและวิธีการแพร่เชื้อโรค  แต่โดยภาพรวมมาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการป้องกันโรคเข้าฟาร์มประกอบด้วย 
     2.1  การจัดการฟาร์มให้เป็นระบบปิด เพ่ือป้องกันไม่ให้โคนมสัมผัสกับสัตว์กีบคู่อ่ืน เช่น มีรั้วป้องกันไม่ให้มีโค 
หรือสัตว์กีบคู่อ่ืน เข้าออกฟาร์ม หรือเลี้ยงร่วมกับโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเนื้อ เช่น โคขุนรวมทั้งทุ่งหญ้าร่วมกับ
สัตว์กีบคู่อ่ืนๆ 
     2.2  การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคระบาดจากสัตว์ที่น้าเข้าเลี้ยงใหม่ 

 -  น้าแม่โคที่ทราบแหล่งที่มาว่าปลอดโรคหรือไม่มีโรคระบาดที่ส้าคัญในฟาร์ม หรือพ้ืนที่รอบฟาร์ม มี
เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์และประวัติสุขภาพได้แก่ประวัติการป่วย ประวัติการทดสอบโรคและ ประวัติวัคซีน และ
ผ่านกระบวนการอนุญาต ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้ายเช่น จากการสอบสวนการระบาดของโรคปาก
และเท้าเปื่อยเคยพบว่าการเคลื่อนย้ายโคนมจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยไปเลี้ยง แม้ฟาร์มนั้น
ไม่มีอาการสัตว์ป่วยในขณะเคลื่อนย้าย ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัว  

-  ควรน้าโคทดแทนที่เป็นโคสาว และไม่ควรน้าแม่โคเข้ามาเลี้ยงใหม่ เนื่องจากความไม่สะดวกการบริหาร
จัดการกักแยก 

-  มีการขนส่งสัตว์ที่ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคในระหว่างเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่
ขนส่งไม่ควรเป็นรถที่ขนสัตว์ตาย และควรมีการท้าลายเชื้อโรคที่รถขนส่ง โดยที่ผ่านมาเคยมีการสอบสวนโรคพบว่า
มีสาเหตุจากโคนมท่ีเคลื่อนย้ายมาจากฟาร์มที่ไม่มีโรคแต่จ้างรถขนโคเนื้อมาขนย้ายโคนม  

-  การป้องกันโรคเช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโคนมที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่ หรือก้าจัดเห็บก่อนเคลื่อนย้าย 
เพ่ือป้องกันปัญหาพยาธิในเลือด 
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-  มีการกักสัตว์ก่อนเข้าเลี้ยงร่วมกับสัตว์ตัวอ่ืนในฟาร์ม ซึ่งระยะเวลาในการกักจะขึ้นกับระยะฟักตัวของ
แต่ละโรค แต่วิธีการกักไม่สามารถใช้ได้กับโรคติดเชื้อที่มีลักษณะเรื้อรังเช่นโรคบรูเซลลา และวัณโรค การติดเชื้อ
พยาธิในเลือด 

-  มีการจัดการป้องกันโคท่ีเลี้ยงอยู่เดิม เช่นสัตว์ที่น้าเข้ามาเลี้ยงใหม่เพ่ิงมีการฉีดวัคซีนเชื้อเป็น ซึ่งมีโอกาส
ขับเชื้อออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ต้องมีการกักแยกและท้าลายเชื้อโรค 

-  มีการทดสอบโรคก่อนเข้าฟาร์ม โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่แฝงในตัวสัตว์ได้ ได้แก่โรคบรูเซลลา และวัณโรค 
รวมถึงตรวจถังนมรวมของฟาร์มเพ่ือตรวจหาปัญหาโรคเต้านมอักเสบ 
     2.2  ควบคุมการติดเชื้อโรคจากบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะ  

-  มีการตรวจสอบประวัติบุคคลที่เข้า ออกฟาร์ม ไม่มีความเสี่ยงน้าเชื้อโรคระบาด  
-  จ้ากัดการเข้า ออกของบุคคลภายนอกในพ้ืนที่เลี้ยงโคนม 
-  มีการจดบันทึก คน เข้าออก ฟาร์ม 
-  ให้ผู้เข้าฟาร์มเปลี่ยนรองเท้าและท้าลายเชื้อโรค 
-  ไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่ต้องเข้าฟาร์มหลายแห่งเข้าโรงเรือนเลี้ยงโคนม เช่นคนหรือรถเก็บนม  
   คนรับซื้อลูกโค หรือโคป่วย 
-  ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกฟาร์มสัมผัสกับโคโดยไม่จ้าเป็น 
-  มีการท้าลายเชื้อโรคที่วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคจากฟาร์มอ่ืน ได้แก่ ถังนม อุปกรณ์แต่งกีบโค 

     2.3  มีการควบคุมพาหะน้าโรคเช่นแมลง นก หนู โดยให้มีความปลอดภัยต่อโคนมและให้จัดการไม่ปนเปื้อนใน
น้้านม อาหาร เช่นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแมลง ได้แก่ โรคไข้เห็บ โรคแอนาพลาสมา  โรคทริพาโนโซมา อาจใช้
การป้องกันโดยใช้ยาฆ่าแมลง หรือการปรับภูมิทัศน์ในฟาร์ม ในช่วงที่มีความเสี่ยง เช่น ฤดูฝนเป็นต้น 
     2.4  ตรวจสอบความเสี่ยงจากโรคระบาดในพ้ืนที่ โดยติดตามข่าวสารของโรคระบาด และหากมีโรคระบาดให้
ยกมาตรการป้องกันโรคเช่น ไม่ให้บุคคล และยานพานะภายนอกเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด รวมถึงมาตรการท้าลายเชื้อโรค 
     ทั้งนี้ในหลักการป้องกันโรคเข้าฟาร์มที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ได้มีกกฎหมายที่บังคับการป้องกันโรคขั้นพ้ืนฐานตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งยกระดับการป้องกันโรคตามเงื่อนไขการป้องกันโรค 
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม และพัฒนาต่อเนื่องป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ดี ส้าหรับโคนม     
ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ  
3.  กำรใช้มำตรกำรกำรจัดกำรที่ถูกต้องและเหมำะสม 
     มีความส้าคัญมากกับโรคที่มีสาเหตุโน้มน้าจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคเต้านมอักเสบ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
โรคสารพิษในอาหารจากเชื้อรา ซึ่งโรคดังกล่าวมักเกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม  

กำรควบคุมโรคในฟำร์ม 
     การควบคุมโรคในฟาร์มคือการก้าจัดสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคและลดการแพร่กระจายโรค รวมถึงลดระยะเวลา
การเกิดโรค เพ่ือความสูญเสียจากโรคน้อยที่สุด โดยใช้หลักการคือ  
     1.  ควบคุมปริมาณเชื้อโรค และลดโอกาสที่สัตว์มีการสัมผัสกับเชื้อโรค   
     2.  การค้นหาสาเหตุและก้าจัดสาเหตุ  
     3.  ลดจ้านวนสัตว์ที่เสี่ยงโดยท้าให้สัตว์แข็งแรง มีภูมิต้านทาน  
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     4.  ด้าเนินการเพ่ือท้าให้สัตว์หายป่วย  
1.  ควบคุมปริมำณเชื้อโรค และลดโอกำสที่สัตว์มีกำรสัมผัสกับเชื้อโรค   
         1.1  การกักแยกสัตว์ โดยการแยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ร่วมฝูง และให้มีการบริหารจัดการภายในฟาร์มให้
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาจาก 

     -  สถานที่กักสัตว์ ไม่ควรอยู่ในบริเวณท่ีมีบุคคลหรือยานพาหนะผ่านจ้านวนมาก ในกรณีโรคที่มีการ
ติดต่อผ่านการหายใจ หรือมีการฟุ้งในอากาศเช่นโรคปากและเท้าเปื่อย ไม่ควรกักสัตว์ที่บริเวณต้นลม 
      -  การด้าเนินการหรือจัดการสัตว์ที่กักแยกควรด้าเนินการเป็นอันดับสุดท้ายจากสัตว์ร่วมฝูง และหาก
มีการบริหารจัดการให้บุคคลที่ดูแลหรืออุปกรณ์จากสัตว์ร่วมฝูง เช่นการให้อาหาร การรีดนม 
 1.2  ลดปริมาณเชื้อโรคในฟาร์ม  
       -  ก้าจัดสิ่งที่คาดว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค เช่นอาหาร หรือรก กรณีเป็นโรคบรูเซลลา โดยการฝังหรือเผา 
       -  ท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรค โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติที่ป้องการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
เช่นการท้าลายเชื้อโรคต้องมีการท้าความสะอาดลดสารอินทรีย์ที่จะสามารถท้าให้การออกฤทธิ์ในการท้าลายเชื้อ
โรคของยาฆ่าเชื้อลดลง นอกจากนี้ในภาวะมีโรคระบาดไม่ควรใช้เครื่องพ่นยาแรงดันสูงซึ่งเป็นการท้าให้เชื้อโรค
แพร่กระจาย 
       -  ลดจ้ านวนพาหะน้ าโรค  ทั้ งพ าหะที่ เป็ น  biological vector และ mechanical vector 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ ได้แก่โรคไข้เห็บ โรคแอนาพลาสมา  โรคทริพาโนโซมา เช่นการใช้
ยาฆ่าแมลง หรือการใช้ การควบคุมทางชีวภาพ เช่นการใช้ถุงพลาสติกใส่น้้า แกว่งภายในฟาร์ม การใช้ น้้าสะเดา
ก้าจัดเห็บ 
2.  กำรค้นหำสำเหตุและก ำจัดสำเหตุ  
     2.1  การสอบสวนโรค เพ่ือหาสาเหตุการระบาดของโรคว่ามาจากอะไร เช่น เชื้อโรคตัวใด สารพิษจากอาหารใด 
เพ่ือให้สามารถหาแนวทางการควบคุมโรคได้  
     2.2  ก้าจัดสาเหตุการระบาดของโรค เนื่องจากบางครั้ง ไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ชัดเจน แต่สามารถบอกได้ว่า 
แหล่งต้นตอที่เป็นสาเหตุของโรคเกิดจากอะไร เช่นพบว่าสาเหตุการเกิดโรคมาจากอาหารที่สัตว์กินแต่ไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นสารพิษอะไร ซึ่งเมื่องดไม่ให้สัตว์กิน ก็สามารถ แก้ปัญหาโรคได้ 
3.  ลดจ ำนวนสัตว์ท่ีเสี่ยงโดยท ำให้สัตว์แข็งแรง มีภูมิต้ำนทำน  
     3.1  การฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้โค  โดยต้องพิจารณา ว่าหากโคได้รับเชื้อโรคแล้ว และไม่มี
ภูมิคุ้มกันโรคเลย ถ้าพิจารณาให้วัคซีน อาจเป็นการกระตุ้นให้โคนมอ่อนแอ และป่วยได้ แต่กรณีที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ 
หรือโคนมได้รับการฉีดวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องและ ไม่เลยช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด อาจพิจารณาฉีดวัคซีนได้ โดยใน
ขั้นตอนปฏิบัติในการฉีดวัคซีน ต้องด้าเนินการจากกลุ่มโคนมที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อน้อยที่สุด ไปจนถึงกลุ่มโคที่มี
โอกาสเสี่ยงสัมผัสเชื้อมากที่สุด และป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากผู้ที่ด้าเนินการฉีดวัคซีน 
    3.2  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและอาหาร เพ่ือให้โคมีสุขภาพแข็งแรง เป็นมาตรการที่ส้าคัญมาก และส่งผล
ให้โคหายป่วยเร็วขึ้น 
4. กำรรักษำและพยำบำลสัตว์ป่วย ใช้ศาสตร์ของอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รวมทั้งโภชนศาสตร์ ซึ่ง ขึ้นอยู่กับ
สาเหตุของโรค



 
46 บทที่ 8 การสอบสวนโรคระบาด 

บทที่ 8 กำรสอบสวนโรคระบำด 
การสอบสวนโรค  (Outbreak  investigation)  เป็นกิจกรรมทางระบาดวิทยา  เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงใน

การเกิดโรค หรือการระบาดของโรค ซึ่งเป็นการบรรยายลักษณะการเกิดโรค ทั้งในด้านตัวสัตว์ เชื้อโรคและ
สิ่งแวดล้อม  การตรวจวินิจฉัยและประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ให้เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน แต่
แสดงให้เห็นรายละเอียดได้ เช่นขอบเขต กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรค ขนาด การกระจายของโรคหรือ
ปัญหาด้านสุขภาพ   
เวลาในการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ และสาเหตุรวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคหรือปัญหา
สุขภาพ แหล่งโรค วิธีการแพร่กระจาย  และ ผลการสอบสวนโรคระบาดจะสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อก้าหนด
มาตรการควบคุมโรคที่ก้าลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการแพร่กระจายโรคได้รวมทั้งลดผลกระทบหรือ
ความเสียหาย ให้เกษตรกรได้มากที่สุด นอกจากนี้ผลการสอบสวนโรคยังสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดโรคใน
อนาคตได้ ประโยชน์ ในการป้องกันโรคในอนาคตไม่เพียงแต่โรคที่ก้าลังเผชิญอยู่แต่รวมถึงโรคที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันและบริบทที่คล้ายกันได้ด้วย 
 

ขั้นตอนในกำรสอบสวนโรค 
การสอบสวนโรค ควรด้าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งในทางปฏิบัติในพ้ืนที่ สัตวแพทย์จะเริ่มด้าเนินการพร้อมกับ
การควบคุมโรค เพ่ือน้าผลการสอบสวนโรคนี้ไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ก้าลังเผชิญอยู่ ซึ่งสรุปขั้นตอนดังนี้  
1.  กำรเตรียมกำร 
    1.1  รวบรวมข้อมูลจากการสอบสวนโรคเบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลที่มีจากผู้ที่เก่ียวข้อง เช่นข้อมูลโคป่วย ตาย 
ได้แก่ กลุ่มโค อายุ เพศ พันธุ์ จ้านวนป่วย จ้านวนตาย สถานที่ หรือผลทางห้องปฏิบัติการ (หากมี)   
    1.2  การทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ กรณีที่ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค ควรศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการ เพ่ือช่วยในการเก็บข้อมูลหรือตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุม ซึ่งในหลักทางอายุรศาสตร์รายตัวหมายถึง
การวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis)  และการวินิจฉัยเบื้องต้นทางคลินิก (Tentative diagnosis) จาก
ประวัติ อาการ สัตว์ที่ป่วยตาย นอกจากนี้การทบทวนองค์ความรู้ ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ด้าเนินการสอบสวน
โรคสามารถให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติให้เกษตรกรเพ่ือลดความสูญเสียได้ 
     1.3  ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และที่ปรึกษาทางวิชาการ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใน
การเก็บตัวอย่างเพ่ือยืนยันทางห้องปฏิบัติการบางครั้งมีความจ้าเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า รวมทั้งการรอรับ
ตัวอย่าง 
     1.4  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสอบสวนโรค 
  -  อุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากการสัมผัสเชื้อ และป้องกันไม่ให้ผู้สอบสวนโรคแพร่กระจายโรคไปฟาร์ม
อ่ืนเช่น รองเท้าบู้ท ควรเป็นแบบใช้แล้วทิ้งในฟาร์ม ถุงมือ หน้ากาก หรือชุดป้องกันโรค อุปกรณ์ท้าความสะอาด 
ท้าลายเชื้อโรค เช่น ยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์พ่นยา เป็นต้น 

- อุปกรณ์บันทึก และเก็บข้อมูล ได้แก่สมุด ปากกา อุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันนี้ มือถือ
สามารถใช้ในการกดพิกัดฟาร์ม ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมโครงค้าถาม ใน
การสอบสวนโรค 



 

 

47 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

- อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ซึ่งต้องให้มีความพร้อมเพ่ือเก็บตัวอย่างทั้งจากตัวสัตว์และสิ่งแวดล้อม   
- วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบโลหะหนักในฟาร์ม

ซึ่งหากการรวบรวมข้อมูล แล้วตั้งสมมติฐานว่ามาจากโลหะหนัก อาจมีการประสานส้านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีเครื่องมือตรวจโลหะหนัก และเจ้าหน้าที่ที่ช้านาญการใช้เครื่องมือร่วมสอบสวน
โรค ก่อนเก็บตัวอย่างเพ่ือยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

- วัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ที่สามารถช่วยในการรักษา ในกรณีท่ีในขณะสอบสวนโรคและพบปัญหาใน
ฟาร์ม  ซ่ึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นมาก เนื่องจากขณะท่ีเกษตรกรก้าลังประสบปัญหาจะต้องการความช่วยเหลือที่ทันท่วงที 
และท้าให้เกิดความรู้สึกที่ดีของเกษตรกรต่อผู้ด้าเนินการสอบสวนโรค ซึ่งจะน้าไปสู่ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม 
2.  กำรยืนยันกำรวินิจฉัยแยกโรค 
     การยืนยันการวินิจฉัยโรค เป็นหัวใจส้าคัญในการสอบสวนโรค เนื่องจากขั้นตอนนี้จะท้าให้สามารถสรุป
ขอบเขตของการระบาดของโรค ก้าหนดแยกสัตว์ป่วยจากสัตว์ปกติ  และในกรณีที่เป็นการระบาดที่ไม่สามารถ
สรุปสาเหตุได้ในช่วงแรกของการเกิดโรค จะท้าให้สามารถระบุได้ว่ามาจากสาเหตุใด ทั้งนี้ การยืนยันการ
วินิจฉัยโรคประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
     2.1  การวินิจฉัยทางอาการ (Clinical Diagnosis)  ควรก้าหนดให้ชัดเจน ได้แก่ ประวัติอาการ หรือใน
บางครั้งหากเป็นการสอบสวนโรคระบาดที่มีวงกว้างเชิงพ้ืนที่ และให้มอง หน่วยที่สนใจ (Unit of interest) คือ 
ฟาร์ม อาจจ้าเป็นต้องมีการระบุอัตราการป่วย อัตราการตาย ของสัตว์ในแต่ละฟาร์ม  
     2.2  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Diagnosis) เป็นขั้นตอนที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการในทุกครั้ง
ของการสอบสวนโรคเนื่องจาก ในบางครั้งการป่วยของโคเพ่ิมขึ้นด้วยอาการเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หรือป่วย 
หรือตายในช่วงเวลาเดียวกันแต่มีสาเหตุที่แตกต่างกันได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการก้าหนดนิยามไม่ชัดเจน 
หรือกรณีที่โคตายแบบเฉียบพลัน  เช่น อาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อ protozoa ในกระแสเลือด หรือ โรคทางเดิน
หายใจ หรือ สารพิษ หรือ แม้กระทั่งมดลูกอักเสบและเจ้าของไม่ได้สังเกตเห็น ดังนั้นจึงควรมีการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหากมีโคนมที่ตายทุกตัวในระหว่างสอบสวนโรค  
     กรณีทีม่ีโคนมป่วย ตาย ในฟาร์ม โดยไม่ทราบสาเหตุและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การหาสาเหตุของปัญหายิ่งควรมี
การวินิจฉัยจากการตรวจพยาธิสภาพ ทางห้องปฏิบัติการ และ การพิจารณาว่าจะเก็บตัวอย่างอะไร เพ่ือยืนยัน
สาเหตุของปัญหา ควรมีการพิจารณาให้รอบคอบ โดยใช้ศาสตร์ของอายุรศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจในการเก็บ
ตัวอย่าง  ได้แก่  
 
ตำรำงท่ี 16 กำรเก็บตัวอย่ำงจำกแหล่งตัวอย่ำงต่ำงๆ 

แหล่งตัวอย่าง ตัวอย่าง 
ตัวโคตาย   อวัยวะที่มีรอยโรค โดยทั่วไป ได้แก่ ปอด ตับ ม้าม ไต หัวใจ fresh smear อวัยวะ  

หรือบางครั้งหากสงสัยการกินสารพิษ อาจต้องเก็บ อาหารที่อยู่ในกระเพาะหมัก 
โคป่วย เลือดใน EDTA เพ่ือ หา complete blood count  Profile เลือด พยาธิในกระแส

เลือด ซีรัม เพื่อดูเอนไซม์ต่างๆ   น้้านม เช่นการสงสัย Aflatoxin M1 
โคภายในฟาร์มท่ีไม่แสดง เก็บตัวอย่างเช่นเดียวกับโคป่วย 
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แหล่งตัวอย่าง ตัวอย่าง 
อาการป่วย 
สิ่งแวดล้อม   อาหารและน้้า 

3.  กำรตรวจสอบกำรระบำดของโรค 
     โดยทั่วไปการพิจารณาว่ามีการระบาดของโรคในกลุ่มประชากรในสถานที่นั้น และเวลานั้นหรือไม่ จะ
พิจารณาจากโคป่วยตั้งแต่  2 รายขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางระบาดวิทยาในระยะเวลาช่วงสั้นๆ 
(Cluster) และมีการเปรียบเทียบอัตราการป่วยใหม่ (Incidence rate) ในครั้งนี้กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา หากมีค่าเกิน X+2sd จะเป็นการระบาด โดยข้อมูลที่น้ามาเปรียบเทียบจะมาจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค   
ข้อมูลรายงาน ทางสถิติระดับประเทศ เช่นการรายงานในระบบ E smart surveillance เป็นต้น แต่บางครั้งการมีโค
ป่วยเพียง 1 ตัว หรือ 1 รายก็ถือว่ามีการระบาดได้ในกรณีของโรคสัตว์อุบัติใหม่ หรือโรคสัตว์แปลกถิ่น  
4.  กำรประเมินผลเบื้องต้น  

เพ่ือประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุการระบาด หรือแหล่งที่มา เพ่ือน้าข้อมูลไปใช้ใน
การควบคุมและจ้ากัดการระบาดของโรค 
5.  กำรรวบรวมข้อมูล 
     5.1  ก้าหนดนิยามโคนมท่ีป่วย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการค้นหาโคนมตัวใดป่วย ตัวใดไม่ป่วย โคนมท่ีป่วยเพิ่ม 
รวมทั้งโคที่ป่วยตัวแรกในการระบาดในครั้งนี้ เพ่ือให้เห็นภาพการระบาดที่สมบูรณ์ ซึ่งการก้าหนดนิยามจะมีการจัด
กลุ่มโคที่สงสัยว่าป่วย (Suspected case) กลุ่มโคที่ป่วย (Confirmed case) และ กลุ่มประชากรที่เสี่ยง ( Population at 
risk)  โดยใช้ผลจากขั้นตอนการประเมินผลเบื้องต้น ในการก้าหนดนิยาม ซึ่งจ้าเป็นต้องขึ้นกับชนิดของโรคด้วย 
ส้าหรับการก้าหนดนิยามสัตว์ป่วย ควรให้มีความสมดุลระหว่างความไวในการค้นหาโรค (Sensitivity) กับความ
เจาะจงในการค้นหาโรค (Specificity)  เพ่ือไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ซึ่งในบางครั้งจะไม่สอดคล้องกับความ
คาดหวังในการก้าหนดนิยามในการควบคุมโรค เช่น โรคอุบัติใหม่ ต้องการรู้โรคเร็วเพ่ือควบคุมโรคเร็ว ต้องการ
นิยามที่มีความไวสูง เป็นต้น และควรครอบคลุมมิติ สัตว์ อาการ สถานที่และเวลา ดังนี้ 
     -  กลุ่มโคนม : บางครั้งไม่สามารถก้าหนดกลุ่มได้ เนื่องจากเป็นทุกกลุ่ม แต่ในบางครั้ง ก้าหนดช่วงอายุ หรือ 
ประเภทโค (ลูกโค โครุ่น โคสาว โคสาวท้อง แม่โครีด แม่โคแห้งนม)  เช่นโรควัวบ้า หรือโรคท้องเสียเรื้อรัง 
สามารถระบุอายุได้ เป็นต้น  
     -  อาการป่วย รวมทั้งอัตราการป่วย ตาย 
     -  ช่วงเวลา : จะเป็นกรอบในการสอบสวนการระบาด แต่ในบางครั้งในการหาโคนมป่วยเพ่ิมเติม อาจโคนมที่
ป่วยตัวแรกหรือฟาร์มแรกก่อนระยะเวลาที่ก้าหนด เนื่องจากไม่รายงานโรค 
     -  สถานที่ หรือพ้ืนที่ : ส้าหรับโคนมจะมองในมิติของพ้ืนที่และศูนย์รับนมหรือสหกรณ์โคนม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกรณีท่ีเป็นโรคจากการติดเชื้อ เนื่องจากต้องพิจารณาจากการรับส่งนม ด้วย 
     5.2  การค้นหาโคป่วยหรือฟาร์มที่มีโคป่วยเพ่ิมเติม 
 ในการรายงานโคป่วยมักจะเป็นรายงานที่ได้รับเพียงข้อมูลป่วยเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้ทราบปริมาณ
ปัญหารวมถึงการกระจายตัวของโคป่วย หรือตาย  และได้ข้อมูลสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ จึงต้องหาโคหรือฟาร์มที่
ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพทั้งหมดในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งในบางกรณีท้าให้พบฟาร์มที่เป็นต้นตอของการระบาดที่แท้จริง 
โดยพบโคป่วยตัวแรก หรือรายแรก (Index case) ในกรณีทีไ่ม่รายงานโรค 
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     5.3  เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์                
           -  ชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ เจ้าของเพ่ือให้ผู้สอบสวนโรคสามารถติดต่อได้ในภายหลัง 

-  ข้อมูลประชากรทั้งกลุ่มที่ป่วยและกลุ่มปกติ  ได้แก่  อายุ  เพศ  กลุ่มโค  แหล่งที่มาของโค รวมทั้ง
ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจใช้แบ่งกลุ่มประชากรเพ่ือค้านวณอัตราการป่วย 

-  ลักษณะการป่วย ได้แก่  เวลาที่เริ่มแสดงอาการป่วย หรือตาย อาการป่วย หรือตาย การฉีดวัคซีน ผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุหรือปัจจัยการเกิดโรค เช่น เวลาที่
สัมผัส ปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุของโรค เป็นต้น 

-  ข้อมูลการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง เช่น ยานพาหนะ บุคคล สัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ แหล่งน้้า แหล่งอาหาร ขึ้นกับ
โรคที่ท้าการสอบสวน หรือ พิจารณาจากการสัมผัสหรือได้รับร่วมกันในกลุ่มโคป่วย  

-  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการฟาร์ม เช่น อาหาร น้้า ความหนาแน่นการเลี้ ยง ซึ่งอาจต้องมีการ
เปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมก่อนระบาดและหลังเกิดโรคระบาด 

-  ข้อมูลจ้านวนประชากรทั้งหมดเพ่ือใช้เป็นตัวหารในการค้านวณตัววัดทางระบาดวิทยา 
ผู้สอบสวนโรคอาจต้องท้าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลใส่

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
6.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาอธิบายการเกิดโรคในประชากร “เกิดโรคอะไร เกิดกับใคร เกิดท่ีไหน 
เมื่อไหร่ มากน้อยเพียงใด” 
     6.1 สัตว์  
          เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จ้าเป็นต้องวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มโคกลุ่มใดหรือฟาร์มใดท่ีมีความเสี่ยงมาก
ที่สุด ลักษณะการเกิดโรคของกลุ่มประชากร ต้องใช้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นกรอบการคิด หรือตัวหาร  ซึ่งโดยทั่วไป
จะแสดง อัตราป่วยตามตัวแปรแต่ละกลุ่ม  (Specific attack rate) 
     6.2  เวลา  

 หาความสัมพันธ์ความถี่ของจ้านวนโคป่วยหรือฟาร์มที่ป่วยกับเวลาเพ่ือให้ทราบ และน้าเสนอเป็นกราฟ 
Histogram ซึ่งเป็นกราฟแสดงลักษณะการระบาดเรียกว่า  Epidemic curve เพ่ือแสดงโคหรือฟาร์มที่มีการป่วย
รายแรกเมื่อใด (Index case) ระยะเวลาที่โคสัมผัสโรค หรือสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรค (Period of exposure) การ
ระบาดของโรคทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต ระยะฟักตัวของโรค และที่ส้าคัญคือรูปแบบของการระบาดของ
โรค Epidemic curve เป็นแผนภาพที่มีแกนตั้ง (Y) แสดงจ้านวนหรือสัดส่วนของโคป่วย หากดูรายตัว  หรือ
ฟาร์มที่มีโคป่วย ส่วนแกนนอน  (X)  แสดงเวลาซึ่งควรครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดจนถึงการ
ระบาดของโรคสิ้นสุดลง ส้าหรับหน่วยย่อยของเวลาที่ ใช้ก้าหนดแกนนอนนั้น   โดยทั่ วไปใช้ค่ าเป็น 
1/8  ถึง  1/3  เท่าของระยะฟักตัวของโรค  เช่น หากระยะฟักตัวของโรคเท่ากับ  1  สัปดาห์  อาจแบ่งช่วงของ
เวลาที่รายงานเป็นรายวัน โดยระยะฟักตัวของโรค  (Incubation  period)  หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคหรือ
สิ่งก่อโรคอ่ืนเข้าสู่ร่างกายจนแสดงอาการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค  ความสามารถในการก่อโรค 
(pathogenicity)  ปริมาณของเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย (dose)  ตลอดจนระดับภูมิต้านทานต่อโรคของประชากรหาก
ทราบเวลาที่สัมผัสสิ่งก่อโรคที่แน่นอน เช่น  ในกรณีของโรคท่ีเกิดจากอาหาร  อาจรายงานค่าสูงสุด  ต่้าสุด และค่า
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กลางของระยะฟักตัวของโรค  ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานแทนก็ได้ การระบาดของโรคจากแหล่งแพร่เชื้อ
กระจาย (Propagated-Source epidemics)      ทีเ่กิดจากการแพร่เชื้อจากโคตัวหนึ่งไปสู่โคอีกตัวหนึ่งก็ตาม  

  หากการระบาดของโรคพบประชากรโคมีการสัมผัสแหล่งก่อโรคร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นจากการติด
เชื้อ จากอาหาร หรือสารพิษจากอาหาร  จะมีอัตราการป่วยเพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว เรียกว่า  (Common 
source epidemics)  แต่หากการระบาดที่มีการแพร่ของเชื้อจากโคตัวหนึ่งไปยังโคอีกตัวหนึ่ง (Animal to animal 
transmission) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะมีอัตราการเกิดโรคค่อยๆ สูงขึ้นเรียกว่า  การระบาดแบบ 
(Propagated-Source epidemics ) ซึ่งสรุปตามตารางที่ 17 

 
ตำรำงท่ี 17  รูปแบบกำรระบำดจำกกำรพิจำรณำ Epidemic curve 

หัวข้อ Common-Source Epidemics Propagated-Source Epidemics 
1.  ลักษณะของ Epidemics curve รูประฆังหรือกระจายแบบปกติ (Bell – Typed 

Curve) ซึ่งความสูงและระยะห่างจะขึ้นกับ
ความสามารถที่ก่อโรค เช่น ถ้าความสามารถ
ก่อโรครุนแรง จะสูงและแคบ เรียก Point 
common source แต่ถ้าความสามารถใน
การก่อโรคต่้า แต่ได้รับสะสมเวลานานจะเป็น 
Continuous common source 

ไม่เป็นรูประฆังจับกันเป็นกลุ่ม 

2.  ระยะห่างของเวลาระหว่าง
สัตว์ป่วยตัวแรกและตัวสุดท้าย 

ห่างกันไม่เกินระยะฟักตัวของโรค  ห่างกันเกิน 1 ระยะฟักตัวของโรค 
 

3.  วิธีการแพร่โรค (Methods 
of Transmission) 

จากสื่อร่วมน้าโรค เชน่ น้้า อาหาร นม หรืออ่ืนๆ 
(Common Vehicle Borne Transmission) 

จากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังสัตว์อีกตัวหนึ่ง 
(Animal to Animal Transmission) 

4.  ระยะเวลาของการระบาด  
(Duration of Epidemic) 

มักจะสั้น จ้ากัดอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักจะยาวไม่จ้ากัดอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ที่มา : ดัดแปลงจากการสอบสวนการระบาดของโรค  (วันทนีย์, 2543) 
     6.3  สถานที ่  

 สามารถสนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับแหลง่ที่มาและการติดต่อของโรคได ้ โดยแสดงเป็นแผนทีก่ารเกิดโรคนั้น 
อาจท้าแบบง่ายๆ แสดงจ้านวนโคป่วย หรือฟาร์มป่วย โดยกดพิกัดและน้าเสนอในรูปแบบ spot map  ซึ่งอาจ
เกิดความล้าเอียง (Bias) ได้ เนื่องจากไม่ได้เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มเสี่ยง เพราะโดยปกติพ้ืนที่เลี้ยงโคนม
หนาแน่นจะพบจ้านวนการระบาดมาก  จึงอาจน้าเสนอแบบซับซ้อนโดยแสดงอัตราการเกิดโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 
หรือการเกาะกลุ่มกัน (Cluster) ตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
7.  ตั้งสมมติฐำน 
     การตั้งสมมติฐาน เพ่ืออธิบายความจริง ในการสอบสวนโรคระบาดนั้นว่าถูกต้องหรือไม่  เกี่ยวกับกลุ่มโคที่
เสี่ยงต่อการป่วย แหล่งที่มาและพาหะของโรคเช่น การน้าโคที่ติดเชื้อเข้าเลี้ยงใหม่ อาหารปนเปื้อนเชื้อรา วิธีการ
ติดต่อของโรค วิธีการแพร่กระจาย สาเหตุและปัจจัยที่ท้าให้เกิดโรคหรือป้องกันโรค  ตลอดจนแนวทางการ
ควบคุม โดยในการตั้งสมมติฐานนั้น  ผู้สอบสวนโรคควรมองหาลักษณะที่เหมือนกันในกลุ่มผู้ป่วย   
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8.  กำรทดสอบสมมติฐำน 
     การทดสอบสมมติฐาน เพ่ือพิสูจน์ว่าสาเหตุของการระบาดของโรคตามที่ตั้งสมมติฐานจริงหรือไม่ จะเป็นการ
เปรียบเทียบ ลักษณะหรือองค์ประกอบต่างๆ  ของกลุ่มที่แสดงอาการป่วย กับกลุ่มโคปกติ รวมทั้งเปรียบเทียบ
อัตราป่วย (Attack rate) ในกลุ่มโคที่สัมผัส และไม่สัมผัสกับองค์ประกอบที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุของโรค ด้วยการ 
ศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิ เคราะห์ (Analytical study)  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ Case-control study  รวม
การศึกษาเพ่ิมเติมทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโรค และวิธีการติดต่อ ทั้งนี้
จะต้องมีการเก็บตัวอย่างในช่วงที่มีการระบาด ดังนั้นหากเป็นการสอบสวนโรคแบบย้อนหลัง  อาจไม่สามารถหา
หลักฐานเพ่ิมเติม จากห้องปฏิบัติการได้  
9.  ก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค 
 การด้าเนินการขั้นตอนนี้ อาจเริ่มในช่วงแรกของการระบาด หรือด้าเนินการพร้อมกับการสอบสวนโรค ได้แก่ 
     9.1  การรักษาโคป่วย  ควรด้าเนินการอย่างรวดเร็ว   สัตวแพทย์จะต้องด้าเนินการรักษาสัตว์ป่วยพร้อมกับ
การวินิจฉัยไปด้วย  ซึ่งในบางครั้ง เมื่อมีผลการวินิจฉัยหรือสอบสวนโรคในเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รักษา 
     9.2  การป้องกันการแพร่กระจายและวางมาตรการควบคุมโรค ได้แก่  การท้าลายแหล่งที่เป็นสาเหตุของโรค 
หรือแหล่งเชื้อ เช่นอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา หรือสารพิษ  การแยกประชากรที่ป่วยจากประชากรที่ปกติ  (Isolation 
) การท้าลายเชื้อโรค (Disinfection)  มาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ซึ่งครอบคลุม
การท้าลายแมลงหรือสัตว์น้าโรค การป้องกันการสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ที่อาจติดเชื้อ การจ้ากัดการเข้าออกของ
บุคลากร ตลอดจนการปรับปรุงสุขลักษณะโดยทั่วไป  และสร้างภูมิต้านทานต่อโรค (Immunization) ในประชากรที่มี
ความเสี่ยง โดยการท้าวัคซีน หรือใช้สารเคมีป้องกันโรค เป็นต้น 
     9.3  เฝ้าระวังโรค หรือควบคุมโรค หรือจัดการ กลุ่มโค หรือฟาร์มที่เสี่ยงในการสัมผัส สาเหตุของปัญหาหรือ
พาหะของโรค  
10. กำรรำยงำนผลกำรสอบสวนโรค 
     10.1 ลักษณะการระบาดของโรค เช่น ขอบเขตการกระจายตามกลุ่มโค สถานที่ เวลา ขนาดของปัญหา การ
น้าเสนอ เข้าใจและมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นโดยใช้ตาราง (Table) และแผนภาพ (Diagram) 
     10.2 สาเหตุของการเกิดโรค แหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดโรค ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดคืออะไร รวมทั้งกลุ่ม
เสี่ยง 
     10.3  มาตรการควบคุมโรคที่ด้าเนินการแล้ว 
     10.4  ข้อเสนอแนะในประเด็นส้าคัญดังนี้ 

   -  การควบคุมการระบาดของโรคต่อไปอย่างไร 
   -  การป้องกันโรคในอนาคตอย่างไร 
   -  การพัฒนาการสอบสวนโรคอย่างไร 
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บทที่ 9 กำรจัดกำรสุขภำพและผลผลิตในฟำร์มโคนม 
การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมได้เคยด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในประเทศไทยโดย

สุวิชัยและคณะ (2546) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อเกษตรกรปรับปรุงการจัดการฟาร์ม ส่งผลให้โคนมมีสุขภาพดีขึ้น  
สามารถเพ่ิมผลผลิตน้้านมและส่งผลท้าให้เกษตรกรมีก้าไรมากข้ึน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได้สนับสนุนโครงการ การลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็น
ผลจริง  โดยก้าหนดให้ด้าเนินการใน  20 สหกรณ์โคนม เป็นระยะเวลา 6 ปี และตั้งแต่งปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา  
กรมปศุสัตว์    ได้เริ่มจัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม จ้านวน 36 หน่วยทั่วประเทศ ใน 23 จังหวัด  
ตาม ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่น ภาพที่ 8  โดยในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ 2 คน และ
นักวิชาการสัตวบาล 1 คน โดยมีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่ การปฏิบัติ งานออกเป็น  6 ส่วนหลัก ได้แก่  
งานสารสนเทศโคนม งานส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต งานด้านระบบสืบพันธุ์ งานเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค 
งานพัฒนาอาหารสัตว์  รวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนา  

 
                                               
ภำพที่ 8 แสดงต ำแหน่งที่ตั้งหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตใน 23 จังหวัด 

จุดประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม คือ สร้างก้าไรให้เกษตรกรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตน้้านม สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมี
เป้าหมาย คือ ปริมาณน้้านมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นปีละ 3% น้้านมผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น ปีละ 5% ช่วงการให้ลูก
ลดลง ปีละ 5 วัน และเกษตรกรมีก้าไร มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีรูปแบบการด้าเนินการที่ มีบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคการศึกษา ตามภาพที่ 9 
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ภำพที่ 9 แสดงแนวทำงกำรท ำงำนของหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม 

ระยะแรกของการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ การเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับสหกรณ์โคนมและเกษตรกรในพื้นที่     
ซึ่งสหกรณ์โคนมมีส่วนส้าคัญในการช่วยแนะน้าหน่วยแก่สมาชิกในช่วงของการประชุมที่มีการพบปะกับสมาชิกสหกรณ์ 
นอกจากนี้การเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มพร้อมฝ่ายส่งเสริมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความคุ้นเคยและช่วยให้
เกษตรกรเข้าใจบทบาทการเข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาโคนมในพ้ืนที่มากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้เวลาการ
ด้าเนินงานในส่วนนี้ประมาณ 3 เดือน แล้วจึงเริ่มการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างเต็มที่ต่อไป ซึ่งปีงบประมาณ 2558 
นี้ได้มีการก้าหนดให้มีการประชุมหน่วย DHHU ร่วมกันทั่วประเทศเพ่ือการรายงานผลการปฏิบัติงานและให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆต่อไป โดยสามารถแบ่งการ
ปฏิบัติงานที่ส้าคัญออกเป็น 6 ด้าน ตามรูปภาพที่ 9 

1. ด้ำนระบบสำรสนเทศโคนม เป็นส่วนส้าคัญที่สุดของการพัฒนาโดยทุกหน่วยต้องมีการติดตามอัพเดต
ข้อมูลฟาร์มและโคนมในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างน้อย 35 ฟาร์มต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น 1,225 ฟาร์ม 
ที่ต้องมีข้อมูลเป็นปัจจุบันให้พร้อมกับการน้ามาใช้ส้าหรับเป็นพ้ืนฐานติดตามการพัฒนาผลผลิตน้้านมและแก้ไข
ปัญหาระบบสืบพันธุ์ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ก้าหนดให้มีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน มีดังนี้ 

- ประชำกรโคนม ได้แก่ โคสาว แม่โครีดนม แม่โคพักรีดนม ซึ่งมีส่วนส้าคัญต่อการค้านวณประสิทธิภาพ
การผลิตโดยเฉพาะปริมาณน้้านมต่อตัวต่อวัน  

- ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพระบบสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นการชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ
สืบพันธุ์ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย   
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- ดัชนีวัดประสิทธิภำพผลผลิตและคุณภำพน้ ำนม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้้านม ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว ปริมาณแบคทีเรีย ปริมาณโปรตีน ไขมัน และน้้าตาลแลคโตส  

- ข้อมูลกำรทดสอบโรค และกำรรณรงค์กำรท ำวัคซีนโรคปำกและเท้ำเปื่อย 
2. กำรส่งเสริมและพัฒนำผลผลิต เป็นการลงพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรกรที่มีปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิต โดย

ใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และระบุปัญหาในระดับเบื้องต้นก่อนเข้า
ไปให้ค้าปรึกษาในฟาร์มที่มีปัญหา ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ภาพรวมของสหกรณ์ กับระดับฟาร์ม โดยมีฟาร์มหลักอย่างน้อย 
17 ฟาร์มที่ต้องให้ค้าปรึกษาเพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้ที่ผ่านมาที่มีความจ้าเป็นและต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
น้้านม ได้แก่ เซลล์โซมาติก และปริมาณแบคทีเรียที่เกินมาตรฐาน ซึ่งทางหน่วยต้องเข้าฟาร์มที่มีปัญหา เพ่ือท้าการ
วิเคราะห์ปัญหาว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากจุดใด ระหว่าง ตัวโค กระบวนการรีด อุปกรณ์และเครื่อง 
รีดนม เมื่อหาสาเหตุที่แท้จริงได้ จึงให้ค้าปรึกษาเพ่ือให้เกษตรกรวิเคราะห์แยกปัญหาด้วยตนเอง พร้อมกับ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยช่วงแรกใช้วิธีเข้าไปแก้ไขให้ทันที และพัฒนาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเกษตรกรเริ่มที่จะ
สามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้โดยหน่วยเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้ค้าปรึกษาอย่างสม่้าเสมออย่าง
น้อยเดือนละครั้ง พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามอย่างสม่้าเสมอ  
 3. ด้ำนระบบสืบพันธุ์ เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับระบบฐานข้อมูลโคนมซึ่งเมื่อมีการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว หาสาเหตุเบื้องต้นและเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือการแก้ไขและให้ค้าแนะน้าขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้ง
ประสานงานหน่วยผสมเทียมที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาในเชิงลึกต่อไป  
 4. ด้ำนเฝ้ำระวัง ป้องกันและบ ำบัดโรค งานในส่วนนี้มุ่งเน้นให้หน่วยใช้กระบวนการจัดการในระดับฝูง
และการแก้ไขปัญหาในเชิงการป้องกัน มากกว่าการมุ่งเน้นรักษาสัตว์รายตัว ดังนั้นกระบวนการส้าคัญที่มุ่งเน้นให้
ทางหน่วยมีส่วนร่วมวางแผนและการให้ความส้าคัญ คือ การส่งเสริมให้เกิดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ พร้อม
ผลักดันให้ทุกฟาร์มเข้าร่วมเป็นฟาร์มโคนมมาตรฐาน หรือ ฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
และมีกฏหมายที่บังคับคือมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 

นอกจากนี้มีการบริหารจัดการเพ่ือรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ครอบคลุม
ประชากรโคนมในพ้ืนที่ โดยติดตามให้มีการท้าวัคซีนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่การบริหารห่วงโซ่ความเย็น 
จนไปถึงการน้าวัคซีนเข้าตัวสัตว์อย่างถูกต้อง เพื่อให้การท้าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูล
เข้าระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบติดตามต่อไป 

พร้อมกันนี้การทดสอบโรคที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตและมีผลกระทบในทางสาธารณสุข ได้แก่ โรคบรูเซลลา 
วัณโรค รวมไปถึงโรคเต้านมอักเสบ ยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ งที่ต้องด้าเนินการต่อเนื่องเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเกษตรกรเอง เนื่องจากโรคบรูเซลลาและวัณโรคเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ส้าคัญ 

อย่างไรก็ตามงานบ้าบัดโรคสัตว์ และงานศัลยกรรมยังเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความพร้อมในทางปฏิบัติงาน
จริงในพ้ืนที่ ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นรวมถึงการรักษาด้วย นอกจากนี้
หากมีปัญหาสุขภาพจะมีการด้าเนินการสอบสวนโรค เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งก้าหนดแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันโรคต่อไป  

5. ด้ำนกำรพัฒนำอำหำรสัตว์ เนื่องจากปัญหาหลักที่มีส่งผลต่อความสมบูรณ์ของร่างกายโคนมอันจะ
เกี่ยวเนื่องสู่คุณภาพน้้านมในเชิงปริมาณ และคุณภาพโดยเฉพาะ ปริมาณโปรตีน ไขมันและน้้าตาลแลคโตส 
เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับอาหารหยาบไม่เพียงพอ ดังนั้นหน่วย DHHU ในพื้นที่ต้อง



 

 

55 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

มีการร่วมประสานงานกับศูนย์สถานีอาหารสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ือหาแหล่งกระจายอาหารหยาบที่มีคุณภาพ ซึ่งหาก
สหกรณ์โคนมบางแห่งมีศักยภาพเพียงพอทั้งความรู้และทรัพยากรจึงมีส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารโคผสมเสร็จ 
(Total Mixed Ration; TMR) เพ่ือลดภาระเกษตรกรในการจัดหาอาหารโคจากแหล่งอ่ืนๆและเพ่ือให้โคได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมกันนี้ได้มีการก้าหนดให้ทางหน่วยมีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้านอ่ืนๆต่อไป 
 6.  ด้ำนวิจัยและพัฒนำ 
         ในบางครั้งสภาพปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ต้องหาค้าตอบให้เกษตรกร จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวางแผนงานวิจัยเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ก้าหนด ซึ่งท้าให้ต้องมีความรู้ทางระบาด
วิทยาและสถิติมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

                                         
ภำพที่ 10 แสดงกำรใช้ข้อมูลต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม โดย
ข้อมูลหลำยส่วนจะใช้ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมปศุสัตว์ 

     



 
56 บทที่ 9 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

                                
ภำพที่ 11 แสดงกำรปฏิบัติงำนประเมินสุขภำพและท ำกำรรักษำโรค ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพและ
ผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ 

                            
ภำพที่ 12 แสดงกำรปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรีดนม ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพ
และผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ 



 

 

57 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

                         
ภำพที่ 13 แสดงกำรปฏิบัติงำนทดสอบโรคของเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ 

 

                           
ภำพที่ 14 แสดงกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำร
ฟำร์ม ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ 

 จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมส่งผลท้าให้ภาพรวมของสุขภาพ
และผลผลิตน้้านมได้รับการพัฒนามากข้ึน จนส่งผลให้ผลผลิตน้้านมดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
1. ปริมาณน้้านม 

ปริมาณน้้านมจากภาพรวมของสหกรณ์หลักที่รับผิดชอบและฟาร์มพัฒนาและฟาร์มสาธิตมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญ 



 
58 บทที่ 9 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

 

ภำพที่ 15 แสดงปริมำณน้ ำนมเฉลี่ยรำยตัวทั้งระดับฟำร์มและสหกรณ์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2558 – 2561 

2.   ค่าเซลล์โซมาติกจากภาพรวมของสหกรณ์หลักที่รับผิดชอบและฟาร์มพัฒนาและฟาร์มสาธิตลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 16 แสดงผลค่ำเซลล์โซมำติกจำกกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรจัดกำรสุขภำพเต้ำนมทั้งระดับ
ฟำร์ม และถังรวมน้ ำนมของสหกรณ์ โดยเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 ถึง 2561 

 3.  ค่าปริมาณของแข็งรวมในน้้านมทั้งระดับฟาร์มและถังรวมน้้านมของสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่หน่วย
พัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามภาพที่ 17 



 

 

59 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

ภำพที่ 17 แสดงผลจำกกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรจัดกำรด้ำนอำหำรเพื่อเพิ่มปริมำณของแข็ง
รวมในน้ ำนมทั้งระดับฟำร์มและถังรวมน้ ำนมของสหกรณ์ โดยเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลติโคนม กรม
ปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 2561 

4. ด้านโคนมทดแทน มีแนวโน้มอายุโคสาวคลอดครั้งแรกลดลง 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
ภำพที่ 18 แสดงข้อมูลอำยุโคสำวคลอดครั้งแรกทั้งระดับฟำร์มและถังรวมน้ ำนมของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 
2561 

5. ดัชนีระบบสืบพันธุ์ ยังเห็นผลไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการปรับปรุง ฐานข้อมูลซึ่งยังไม่ถูกต้อง จึงมีข้อมูล
คลาดเคลื่อน และการพัฒนาระบบสืบพันธุ์จะเห็นผลช้ากว่าด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะห่างระหว่างคลอดลูก  



 
60 บทที่ 9 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 19 แสดงข้อมูลระยะห่ำงระหว่ำงคลอดลูกทั้งระดับฟำร์มและถังรวมน้ ำนมของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 2561 

6. ต้นทุนและก้าไรของเกษตรกร จากข้อมูลต้นทุนการผลิตน้้านมเฉลี่ยของฟาร์มติดตาม พัฒนาและฟาร์มสาธิต 
ปีงบประมาณ 2561 พบว่าต้นทุนรวมของฟาร์มโดยเฉลี่ย 13.73 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็น ค่าอาหาร   7.64 บาท
ต่อกิโลกรัมค่าแรงงาน  3.22 บาทต่อกิโลกรัม    ต้นทุนคงที ่ 2.12 บาทต่อกิโลกรัม และอ่ืนๆ 0.75 บาทต่อ
กิโลกรัมในขณะที่ราคาขายน้้านมเฉลี่ย 18.00 บาทต่อกิโลกรัม  ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรมีรายได้ต่อน้้านม 1 กิโลกรัม
เฉลี่ย 4.43 บาทต่อกิโลกรัม โดยสัดส่วนต้นทุนฟาร์มแสดงใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 20 แสดงข้อมูลระยะห่ำงระหว่ำงคลอดลูกทั้งระดับฟำร์มและถังรวมน้ ำนมของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 2561 

อย่างไรก็ตามการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ตามหลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตโคนม 
จ้าเป็นต้องมีความต่อเนื่องและประเมินความสมดุลระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรนี้ จาก
การด้าเนินงานที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องการป้องกันโรคของเกษตรกร ซึ่งยังไม่ให้ความส้าคัญเท่าที่ควรซึ่งปัญหาโรค
ระบาดจากส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยเห็นได้ชัดจากปัญหาการระบาด ของโรคปากและเท้าเปื่อยที่ท้าให้น้้านมลดไม่
สามารถส่งนมได้รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาเต้านมอักเสบและเจ็บกีบตามมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องชี้ให้เกษตรกรให้ความตระหนักในการพัฒนาระบบการป้องกันโรค  นอกจากนี้ ควรมีการผลักดันงานด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของการลี้ยงโคนมต่อไป  

ต้นทุนกำรผลิตน้ ำนมเฉลี่ย ฟำร์มติดตำม 
พัฒนำและฟำร์มสำธิต ปีงบประมำณ 2561 
 



 

 

61 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวกที่ 1 

 



 
62 ภาคผนวกท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

 



 
64 ภาคผนวกท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกที่ 2 
 



 

 

65 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 ภาคผนวกท่ี 2 



 

 

67 คู่มือ  หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกที่ 3 



 
68 ภาคผนวกท่ี 3 

กำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดสัตว์ แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ได้ก้าหนดให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 7 ส้าหรับฟาร์มโคนมสรุปได้ดังนี้ 

1.  ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงโคนม 
               เจ้าของสามารถข้ึนทะเบียนได้ที่ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  
 2.  มีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวโคนมและบัตรประจ้าตัวโคนม  

3.   ดูแลให้โคนมมีสุขภาพดีดังนี้ 
       3.1  สังเกตอาการสัตว์ป่วย 

 หากพบหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ได้แก่  
ก้านัน  ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งไม่เคลื่อนย้ายโคนมและซากทั้งหมดออกจากฟาร์ม และด้าเนินการควบคุมโรคตามที่
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แนะน้า 
       3.2  ถ่ายพยาธิตามความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่ 

     3.3  ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยปีละ 3 ครั้ง  
     3.4  มีการทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรค 
4.  มีการจดบันทึกด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การสังเกตอาการป่วย การฉีดวัคซีนและการรักษา 
5.  หากมีการน้าโคนมเข้าเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและมาจากสถานที่เลี้ยงที่มีระบบการป้องกันโรค 

รวมทั้งไม่มีโรคระบาด มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าไม่เป็นโรคบรูเซลลาและวัณโรคและมีการแยกกักสัตว์
ก่อนเลี้ยงร่วมฝูงอย่างน้อย 14 วัน 

 6.  มีการจัดการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพดังนี้           
       6.1  แยกพ้ืนที่ส้าหรับบ้านหรือที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

     6.2  มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจ้านวนและขนาดของสัตว์ 
     6.3  ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์ เว้นแต่มีการท้าลายเชื้อโรคก่อน 
     6.4  จัดให้มีอ่างน้้ายา หรืออุปกรณ์ส้าหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าส้าหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าบริเวณ 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม ทั้งนี้ ห้ามน้ารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก 
     6.5  ไม่น้าสัตว์กีบคู่ชนิดอ่ืนจากภายนอกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ แพะ หรือ 

แกะ เข้ามาเลี้ยงร่วมกับสัตว์ที่อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เดียวกัน 
     5.6  ตรวจตราและดูแลมิให้สัตว์อ่ืนเข้าไปในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
     5.7  จัดให้มีซองบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรค 
     5.8  ไม่ท้าความสะอาดถังบรรจุน้้านมดิบในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม 
     5.9  ท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรคในโรงเรือนอย่างสม่้าเสมอ 
     5.10 เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนใน

อาหาร และสามารถป้องกันพาหะน้าโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 
     5.11 จัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
6.  ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในกรณีท่ีมีโรคระบาดในสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้เจ้าของสัตว์ 

ด้าเนินการ  
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     6.1  ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้้าเพียงพอและเหมาะสม 
ส้าหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

     6.2  ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการ 
เข้าไปเพ่ือการควบคุมโรค 
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กำรประเมินกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี ด้ำนปศุสัตว์ ประเภทโคนม 

หัวข้อ 
เกณฑ์กำร
พิจำรณำ 

1. องค์ประกอบของฟำร์ม  
        1.1 ท้าเลที่ตั้งของฟาร์ม  
              1.1.1 อยู่ห่างจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร REC 
              1.1.2 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอ่ืนๆ ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ 

REC 

              1.1.3 ตั้งบนท้าเลที่ไม่มีน้้าท่วม REC 
    1.1.4 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมีมาตรการในการ้องกันการปนเปื้อน 

MINOR 

         1.2 ผังและลักษณะของฟาร์ม  
              1.2.1 พื้นที่ของฟาร์มมีขนาดเพียงพอ และเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนม REC 
              1.2.2 มีการวางผังที่ดี มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นสดัสว่น แยกจากบ้านพักอาศัยและส้านักงาน REC 
              1.2.3 มีโรงเกบ็อาหารสัตว์  โรงผสมอาหาร หรือพ้ืนที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR 
              1.2.4 มีพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน MINOR 
              1.2.5 มีรั้วรอบบริเวณโรงเรือนที่พักสัตว์และโรงรีดนม ป้องกันบุคคล ยานพาหนะ และ
สัตว์พาหะ เขา้-ออกได้ 

MINOR 

              1.2.6 ควรเป็นบริเวณท่ีโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีร่มเงาในฟาร์มเพียงพอ MINOR 
         1.3 โรงเรือน  
              1.3.1 คอกพักควรมีพ้ืนที่ส้าหรับโคนม ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร ต่อตัว MINOR 
              1.3.2 โรงเรือนต้องสร้างด้วยวัสดุที่คงทน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์ 
สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดและฝนได้ 

MINOR 

              1.3.3 พ้ืนโรงรีดนมท้าด้วยคอนกรีตไม่ขัดมัน มีความลาดเอียง ไม่มีน้้าขัง และยก
ระดับสูงกว่าพื้นดิน มีระบบระบายน้้าที่ดี 

MINOR 

              1.3.4 ในกรณีพ้ืนโรงเรือนเป็นดินจะต้องเป็นดินอัดแน่น มีระบบการก้าจัดของเสียที่มี
ประสิทธิภาพ และขนาดเหมาะสมกับจ้านวนสัตว์ 

MINOR 

              1.3.5 หลังคาโรงเรือนที่พักสัตว์และโรงรีดนม ยกสูงโปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ไม่
มีสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุบังทางลม 

MINOR 

              1.3.6 รางอาหาร และภาชนะบรรจุน้้ากินท้าด้วยวัสดุที่ท้าความสะอาดง่าย มีปริมาณ
เพียงพอ และอยู่ในที่ร่ม 

MINOR 

              1.3.7 ควรมีแสงส่องสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ถ้าแสงธรรมชาติไม่เพียงพอควรใช้
แสงสว่างจากไฟฟ้าช่วย และควรมีไฟฟ้าฉุกเฉินใช้กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 

REC 

              1.3.8 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ และเหมาะสมในหารปฏิบัติงานและโดยเฉพาะ
อุปกรณ์เก่ียวกับการรีดนม ให้เก็บอย่างถูกสุขลักษณะ 

MAJOR 
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หัวข้อ 
เกณฑ์กำร
พิจำรณำ 

2. อำหำรส ำหรับโคนม  
         2.1 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR 
         2.2 กรณีซื้ออาหารข้นต้องซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารข้นเองห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

MAJOR 

         2.3 กระสอบหรือไซโลบรรจุอาหารอาหารสัตว์ต้องสะอาด แห้ง กันความชื้นได้ ไม่มีเชื้อรา 
ไม่เคยบรรจุวัตถุมีพิษ การขนส่งต้องเหมาะสม 

MAJOR 

         2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น เช่น ภาชนะ
บรรจุไม่ฉีกขาด มีฉลากถูกต้อง ไม่มีเชื้อรา อย่างสม่้าเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทดสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์ และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

MAJOR 

         2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม 
              -  สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์ภาหะ 
              -  สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ 
              -  มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน 

MAJOR 

         2.6 อาหารหยาบคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของโคนมและสอดคล้องกับอาหารข้น
โดยเหมาะสมกับช่วงอายุและสายพันธุ์ ตามหลักวิชาการ 

MINOR 

         2.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจ้านวนเพียงพอตามก้าหนดในคู่มือ
การจัดการประจ้าฟาร์ม 

MINOR 

3. น้ ำ  
         3.1 แหล่งน้้าที่ใช้เลี้ยงโคนมต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR 
         3.2 มีน้้าสะอาดและเพียงพอส้าหรับโคกินและเหมาะสมส้าหรับใช้ในฟาร์มตามวัตถุประสงค์ MAJOR 
4. กำรจัดกำรฟำร์ม  
         4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม  
              4.1.1 การจัดการโคแรกคลอดถึงหย่านม MINOR 
              4.1.2 การจัดการโครุ่น โคสาว (ตั้งแต่หย่านมถึงผสมพันธุ์ MINOR 
              4.1.3 การจัดการโคท้อง MINOR 
              4.1.4 การจัดการโครีดนม MINOR 
              4.1.5 การจัดการแม่โคแห้งนม MINOR 
              4.1.6 การจัดการด้านอาหารและน้้า MINOR 
              4.1.7 การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ MINOR 
              4.1.8 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR 
              4.1.9 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม MINOR 
         4.2 บุคลากร  
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หัวข้อ 
เกณฑ์กำร
พิจำรณำ 

              4.2.1 มีบุคลากรเหมาะสมกับจ้านวนโคนมท่ีเลี้ยง MINOR 
              4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR 
              4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มโคนมก้ากับดูแลด้านสุขภาพโคนม MAJOR 
              4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีการตรวจสอบก่อนท้าการรีดนม MAJOR 
              4.2.5 บุคลากรที่ท้างานในฟาร์ม ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีทุกปี และได้รับ
การรับรองว่าไม่เป็นโรควัณโรค 

MAJOR 

         4.3 การท้าความสะอาดและการบ้ารุงรักษา  
              4.3.1 พื้นคอกสะอาด แห้ง มีการเก็บมูลสัตว์ไม่ให้สะสมอยู่ในคอก MINOR 
              4.3.2 ท้าความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ ล้างรางอาหารและรางน้้าอย่างสม่้าเสมอ ไม่ให้
มีเศษอาหารเก่า เชื้อรา หรือมูลโคสะสม 

MINOR 

              4.3.3 ตัดหญ้าและท้าความสะอาดรอบโรงเรือน MINOR 
              4.3.4 ท้าความสะอาดโรงรีดนม และอุปกรณ์ท้ังหมดในโรงรีดนมสม่้าเสมอ MAJOR 
5. สุขภำพสัตว ์  
         5.1การป้องกันและควบคุมโรค  
              5.1.1 ระบุแหล่งทีม่าของโคนม โคนมที่ซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรคและตรวจสุขภาพ MAJOR 
              5.1.2 การป้องกันโรคจากภายนอกฟาร์ม  

- มีระบบการท้าลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR 
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR 

              5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  
- มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม MAJOR 
- มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายใน และก้าจัดพยาธิภายนอก ตามความเหมาะสม MAJOR 

              5.1.4 การควบคุมโรค  
- มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมและการจัดการโคนมป่วย MAJOR 
- การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะบริเวณโรงรีดนม สถานที่เก็บอาหารสัตว์ MAJOR 
- มีการตรวจโรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ อย่างน้อยปีละครั้ง MAJOR 
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยโรค

ระบาดและค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์ 
MAJOR 

         5.2 การบ้าบัดโรคโคนม  
              5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR 
              5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

MAJOR 

              5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อ MAJOR 
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พิจำรณำ 

ปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  
                 - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม 
6. สวัสดิภำพสัตว ์  
         6.1 โคนมท่ีเลี้ยงในฟาร์มควรมีอิสระในการเคลื่อนไหว อยู่สบายและปลอดภัย REC 
         6.2 มีการดูแลตัดแต่งกีบโคทุกตัวที่มีปัญหา MAJOR 
         6.3 โคนมที่ป่วย บาดเจ็บหรือพิการควรมีการด้าเนินการอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทรมานสัตว์ 

MAJOR 

         6.4 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพโคนม ณ 
สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

MAJOR 

7. สิ่งแวดล้อม  
         7.1 มีการรวบรวมและก้าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม MINOR 
         7.2 การจัดการซากสัตว์ ปฏิบัติตามสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR 
         7.3 มีการเก็บกวาดและจัดการมูลโคท่ีเหมาะสม MAJOR 
         7.4 ในกรณีน้้าเสียที่ต้องการจะปล่อยลงแหล่งน้้าสาธารณะ ให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียให้
เหมาะสมและมีคุณภาพน้้าตามมาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งตามท่ีราชการก้าหนด 

MAJOR 

8. กำรผลิตน้ ำนมดิบ  
         8.1 ผู้รีดนม  
              8.1.1 ผู้รีดนมต้องสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อที่แพร่กระจายเชื้อมายังโคนมหรือ
น้้านม 

MAJOR 

              8.1.2 ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี MAJOR 
         8.2 การเตรียมแม่โคก่อนการรีด  
              8.2.1 ต้องเตรียมแม่โคก่อนท้าการรีดนมให้สะอาด ท้าความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนการ
รีดนมทุกครั้ง 

MAJOR 

              8.2.2 ก่อนรีดนมให้รีดนม 2-3 ครั้ง เพ่ือทดสอบน้้านมว่าผิดปกติหรือไม่ และมีการ
ทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้า ก่อนรีดนมลงถังรวม 

MAJOR 

              8.2.3 กรณีที่ใช้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้้านมเพ่ือจ้าหน่าย และส่ง
น้้านมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง 

MAJOR 

         8.3 การรีดนม  
              8.3.1 รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมในน้้ายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง MAJOR 
              8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน้้านมดิบต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับหรือบูด ผิวเรียบไม่
มีรอยเชื่อมต่อ ไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้านมดิบ และท้าความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้ 

MAJOR 

              8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จต้องท้าความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณีใช้เครื่องรีดนมให้
ถอดชิ้นส่วนออกล้างและผึ่งลมให้แห้งทุกครั้ง 

MAJOR 
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         8.4 การขนส่งน้้านมดิบ  
              8.4.1 น้้านมดิบที่รีดได้และบรรจุในถัง ต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบหรือ
โรงงานแปรรูปให้เร็วที่สุด 

MAJOR 

              8.4.2 หลังจากส่งน้้านมแล้ว ต้องท้าความสะอาดถังนมโดยเร็ว MAJOR 
         8.5 คุณภาพน้้านมดิบ  
              8.5.1 เนื้อนมไม่รวมไขมัน (solid not fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.25 MAJOR 
              8.5.2 โปรตีน (Protein) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 MAJOR 
              8.5.3 ไขมัน (Fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.35 REC 
              8.5.4 ธาตุน้้านมทั้งหมด (Total solids) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 MAJOR 
              8.5.5 จุดเยือกแข็ง หรือค่าความถ่วงจ้าเพาะ REC 

- จุดเยือกแข็งควรมีค่าระหว่าง  -0.520 องศาเซลเซียล ถึง -0.525 องศาเซลเซียล  
- ความถ่วงจ้าเพาะที่ 20 องศาเซลเซียล มีค่า 1.028  

              8.5.6 ชั่วโมงการเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูมากกว่า 4 ชม.. หรือรีซาซูรีน มากกว่า 4.5      
จุดอ่านผลที่ 1 ชม. 

MAJOR 

              8.5.7 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่มากกว่า 400000 โคโลนี/มิลลิลิตร MAJOR 
              8.5.8 ปริมาณจุลินทรีย์โคไลฟอร์ม ไม่มากกว่า 10000 โคโลนี/มิลลิลิตร MAJOR 
              8.5.9 ปริมาณจุลินทรีย์ทนร้อน ไม่มากกว่า 1000 โคโลนี/มิลลิลิตร MAJOR 
              8.5.10 ปริมาณเซลล์โซมาติกไม่เกิน 500000 เซลล์/มิลลิลิตร MAJOR 
              8.5.11 ยาปฏิชีวนะให้ผลลบเมื่อทดสอบ Delvo test หรือ AM test หรือชุดทดสอบ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

MAJOR 

9. กำรบันทึกข้อมูล  
         9.1 มีระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบ ผท.1 ของกรมปศุสัตว์ หรือบันทึกที่ใกล้เคียงกับ ผท.1 MAJOR 
         9.2 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร การ
ฝึกอบรม ข้อมูลด้านสุขภาพ บุคลากร การฝึกอบรม ข้อมูลด้านสุขภาพ 

MINOR 

         9.3 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลตัวโค อาหารและน้้า 
การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การให้ผลผลิต ผลวิเคราะห์ 

MINOR 

         9.4 มีการเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ส้าหรับข้อมูลประจ้าตัวโคนมให้เก็บไว้ตลอดอายุโค MINOR 
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กรณีศึกษำ โคนมแสดงอำกำรขำหลังอ่อนแรงและตำย ในอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
พุทธิพล กองสุข*, วิทวัส โหมดเทศ*, พรรณิภา ใจนะเปียง* 

*หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 

บทคัดย่อ 
 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) แม่โจ้ ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ อ้าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีโคนมในฟาร์มจ้านวน 2 ตัว ตายอย่างเฉียบพลัน โดยแสดงอาการขาหลังอ่อนแรง ลุกไม่ได้ 
แล้วตายภายใน 24 ชั่วโมง ทางหน่วยจึงเข้าท้าการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
โดยการสอบสวนโรคครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทางระบาดวิทยาของโรค ในประเด็น สัตว์ เวลา สถานที่ 
รวมถึงหาสาเหตุของการเกิดโรค และหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค โดยใช้วิธีการศึกษาระบาดวิทยา
เชิงพรรณนา และใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มที่เกิดโรค ผลการสอบสวนพบว่า ในระหว่างวันที่ 
7 – 16 มิถุนายน 2561 ในฟาร์มที่เกิดโรคมีอัตราป่วยร้อยละ 34.48 และมีอัตราการตายร้อยละ 100 โดยผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบความผิดปกติที่บ่งบอกถึงสาเหตุการตายที่ชัดเจน จึงสันนิษฐานจากข้อมูลแวดล้อมที่
ได้มาว่าสาเหตุการตายมีแนวโน้มเกิดจากการได้รับสารพิษโบทูลินัมที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารหยาบหมักที่ใช้เลี้ยงโค
นมภายในฟาร์ม ทางหน่วยจึงแนะน้าให้ทางฟาร์มหยุดใช้อาหารหยาบหมักดังกล่าวและท้าการเสริมสร้างความ
เข้าใจเรื่องสารพิษโบทูลินัมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายอื่นๆ ในพ้ืนที่รวมถึงการใช้วัคซีนในการป้องกันโรค และ
เฝ้าระวังการป่วยตายในลักษณะนี้ต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ โบทูลินัม สารพิษ โคนม 
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A case study on hindlimb weakness and death in a dairy herd in Sansai district, 
Chiangmai, Thailand 
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1Herd Health Unit, The Fifth Regional Livestock Office, 
Department of Livestock Development, 170 Moo 1, Huaykaew Road, Chiangmai 50300, Thailand 

 
Abstract 

 
Herd Health Unit (HHU) was informed by a dairy farmer in Sansai district, Chiangmai that 

there were two sudden death cows. The death cows had hindlimb weakness, were unable to 
stand up, and died within 12 to 24 hours after showing the clinical signs. HHU veterinarians 
investigated and collected samples (blood, serum, feed, water used in farm and specimens) for 
laboratory diagnosis. The objectives of this case study were to epidemiologically investigate in 
time, place, animals and cause of the incidence and propose disease prevention and control 
measures. Descriptive epidemiology was performed by using data collection from history taking 
to dairy farmer and also from clinical examination. The result indicated the occurrence in 1 
dairy herd on 7-16 June 2018. The morbidity rate was 34.48% (11/31) and the case-fatality rate 
was 100.00% (11/11). The death cows were mostly in heifers (54.55%, 6/11) but the death was 
found in any age groups. The laboratory results could not help confirm any causes of death 
clearly. From clinical history, it was presumed that the cause of death was likely due to 
exposure to contaminated botulinum toxin (BTX) in ensiled forages. The farmer was advised to 
stop using the ensiled forages. The dairy farmers in the surrounding area were improved 
understanding of BTX including the use of vaccines to prevent other diseases. Later, the HHU 
monitored the case and death of dairy cattle but there were no anymore incidence.   

 
Keywords: hindlimb weakness, death, dairy cattle, botulinum toxin (BTX), ensiled forage 
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บทน ำ 

โบทูลิซึม (Botulism) เป็นโรคท้าให้เกิดอาการอ่อนแรง เป็นอัมพาตจนถึงเสียชีวิต มีการด้าเนินไปของโรค
ที่รวดเร็ว ทั้งยังสามารถส่งผลกับสัตว์ได้หลายชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วย สาเหตุเกิดจากการได้รับสารพิษโบทูลินัม 
(Botulinum Toxin) ซึ่งผลิตจากเชื้อ Clostridium botulinum เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างแท่ง สามารถ
สร้างสปอร์ได้ เจริญเติบโตได้ในสภาวะไร้อากาศ สามารถพบได้ทั่วไปในดิน และอินทรียสารต่างๆ (1) สามารถ
แบ่งกลุ่มตามสารพิษท่ีตัวเชื้อผลิตออกมาได้หลัก ๆ เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ A B C D E F และ G โดยกลุ่มที่พบรายงาน
ในโคได้บ่อยคือกลุ่ม C และ D ซึ่งโดยปกติสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีก และเป็นสาเหตุในการ
ปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่แหล่งอาหารและน้้าได้โดยเฉพาะวัวกลุ่มเสี่ยงที่มีการเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็ม (2) 

เมื่อสัตว์ได้รับสารพิษและเริ่มแสดงอาการโบทูลิซึมแล้ว ส่วนใหญ่พบว่าจะเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของโรค ซึ่งการที่จะวินิจฉัยเพ่ือยืนยันโรคนี้ได้นั้นค่อนข้างท้าได้ยาก เนื่องจากความเป็นพิษท่ีรุนแรงของสารพิษ
โบทูลินัม ระดับของสารพิษที่อยู่ในกระแสเลือดมักจะมีปริมาณที่น้อยมาก แม้แต่แหล่งอาหารที่ปนเปื้อนอาจจะ
ตรวจหาไม่พบ รวมทั้งวิธีการตรวจในปัจจุบันที่มีความไวไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับระดับของสารพิษที่ท้าให้สัตว์
แสดงอาการป่วย (3)  

การได้รับสารพิษโบทูลินัมสามารถเกิดได้จาก 3 รูปแบบด้วยกัน 1. ได้รับสารพิษที่ตัวเชื้อผลิตออกมาและ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับสารพิษท่ีปนเปื้อนในหญ้าหมักที่เน่าเสียจากการหมักท่ีไม่ดี ซึ่งการได้รับสารพิษ
ในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สามารถพบได้บ่อยมากที่สุด 2. การได้รับเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินอาหารและเชื้อสร้าง
สารพิษออกมาภายหลัง 3. การได้รับสารพิษจากการมีบาดแผลที่มีลักษณะลึกอากาศเข้าไม่ถึงร่วมกับการติดเชื้อ C. 
botulinum ซึ่งผลิตสารพิษออกมา ในวัวอัตราการป่วยตายอยู่ที่ 30% – 45% (4, 5) 

ในประเทศไทยไม่พบรายงานอย่างเป็นทางการของการเกิดโรคโบทูลิซึมในสัตว์ แต่พบรายงานการตายของ
โคที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอาการของโบทูลิซึมและไม่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันโรค เช่นเดียวกับกรณีศึกษาในครั้งนี้      
ซึ่งเกิดขึ้นกับฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) แม่โจ้ ได้รับ
รายงานการตายอย่างเฉียบพลันของโคนมในฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ้ากัด 1 ฟาร์ม อย่างต่อเนื่องจ้านวน 
2 ตัว ลักษณะอาการที่แสดงออกคล้ายกัน คือ ขาหลังอ่อนแรง ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติที่ส้าคัญ และตาย
ภายใน 12 – 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มแสดงอาการ โคตัวที่ตายเป็นโครีดและโคสาวท้อง หน่วย HHU จึงท้าการ
สอบสวนโรค เพื่อท้าการศึกษาระบาดวิทยาของการเกิดโรค หาสาเหตุและแนวทางในการควบคุมโรคต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีกำร 
ท้าการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยท้าการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มที่เกิดโรค ถึงลักษณะอาการและ

การรักษา สัมภาษณ์เกษตรกรรายอ่ืนรอบพ้ืนที่เกิดโรคเพ่ือหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม โดยนิยามสัตว์ป่วยคือ โคนมที่แสดง
อาการล้มลงนอน กล้ามเนื้อขาหลังอ่อนแรง ในพ้ืนที่ อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่   4 - 19 
มิถุนายน 2561 ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบในขณะที่เข้าสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เก็บตัวอย่าง 
น้้า อาหาร เลือด ซีรัม และอวัยวะภายในส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุของโรค 

ผลกำรศึกษำ 
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 โคตัวแรกแสดงอาการป่วยแสดงอาการล้มตัวลงนอน ไม่สามารถลุกได้ หลังจากนั้น

ประมาณ 12 ชั่วโมง โคตัวดังกล่าวก็ตายและช่วงเย็นของวันดังกล่าว มีโคอีก 1 ตัวแสดงอาการป่วยเช่นเดียวกัน 
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากโรคพยาธิในเม็ดเลือด เนื่องจากมีโคในพ้ืนที่ป่วยและตายด้วยสาเหตุนี้มาก่อน จึงท้า
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การรักษาโดยให้ยารักษาพยาธิในเม็ดเลือด หลังจากนั้นประมาณ 8 ชั่วโมงโคตัวดังกล่าวก็ตาย วันที่ 8 มิ.ย. โคนม
แสดงอาการป่วยแสดงอาการป่วยเพ่ิมอีก 1 ตัว วันที่ 9 มิ.ย. 2561 หน่วย HHU ได้รับแจ้งเหตุว่ามีโคป่วยเพ่ิมเติม 
1 ตัว จึงเข้าท้าการสอบสวนโรค และแนะน้าให้หยุดกินอาหารหยาบหมัก ผลการตรวจร่างกายพบโคยังสามารถกิน
อาหารได้ปกติ เยื่อเมือกสีชมพูปกติ อุณหภูมิร่างกาย 102F มีภาวะขาดน้้าประมาณ 5% อัตราการเต้นของหัวใจ 
100 ครั้งต่อนาที เสียงหัวใจปกติ อัตราการหายใจ 50 ครั้งต่อนาที เสียงปอดปกติ การเคลื่อนตัวของกระเพาะรูเมน 
3 ครั้ง ใน 2นาที คะแนนอุจจาระ 3/5 โคแสดงอาการล้มนอนเนื่องจากขาหลังอ่อนแรง และตายหลังจากเริ่มแสดงอาการ  
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง วันที่ 11 มิ.ย. 2561 ท้าการเก็บตัวอย่าง เลือด ซีรัม อาหารที่ใช้ภายในฟาร์ม ชิ้นส่วนอวัยวะ
ภายในจากซากโคที่ตายจากโรงฆ่าได้แก่ ตับ ปอด ม้าม ไต หัวใจ ล้าไส้ เศษอาหารในกระเพาะรูเมน มูล ปัสสาวะ 
อาหารหมัก และน้้าใช้ในฟาร์ม และพบโคนมป่วยเพ่ิมอีก 2 ตัว และตาย วันที่ 12 มิ.ย. 2561 พบโคนมป่วยเพ่ิมอีก 
1 ตัว สรุปแนวทางของการเกิดโรคให้กับเกษตรกร หยุดใช้ และท้าลายอาหารหยาบหมัก ตลอดจนสังเกตุอาการโค
ตัวอ่ืน วันที่ 16 มิ.ย. 2561 พบโคนมป่วยเพ่ิมอีก 1 ตัว ท้าการผ่าซาก เก็บตัวอย่างส่งตรวจเพ่ิมเติม โดยสรุปตั้งแต่
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 จนถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2561 มี โคป่วยในลักษณะอาการเดียวกันทั้งสิ้น 11 ตัว ดังแผนภูมิที่ 1 
ประชากรโคในฟาร์มทั้งหมด 31 ตัว ป่วย 11 ตัว (35.48%) ตาย 11 ตัว (35.48%) พบเป็นโคในทุกกลุ่มอายุ      
ในรัศมี 1 กิโลเมตร มีฟาร์มโคนมอีกท้ังสิ้น 4 ฟาร์มไม่พบโคแสดงอาการป่วย 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจ ำนวนโคท่ีแสดงอำกำรป่วยในแต่ละวัน 

รูปที่  1 แผนภูมิแสดง Epidemic curve ของโคที่ป่วย 

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
การตรวจทางโลหิตวิทยา จากตัวอย่างเลือดจ้านวน 10 ตัวอย่าง ค่าจ้านวนเม็ดเลือดแดง อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

มีค่าเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งไม่สามารถบ่งบอกถึงการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน ค่าเคมีในเลือดไม่มีความ
ผิดปกติที่ส้าคัญ พบพยาธิในเม็ดเลือดชนิด Thaileria spp. ซึ่งไม่ได้เป็นสาเหตุหลักในการตายของโคนมในครั้งนี้
การตรวจทางปรสิตวิทยาไม่พบพยาธิในทางเดินอาหารจากตัวอย่างอุจจาระที่ส่งไป การตรวจทางไวรัสวิทยาจาก
ซีรั่ม ไม่พบเชื้อไวรัสก่อโรคกลุ่ม  Bovine Respiratory Disease Complex (BRDC), Bovine viral diarrhea 
(BDV), Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Bovine 
Parainfluenza 3 (PI3) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคท่ีส้าคัญและท้าให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันได้ การตรวจทางแบคทีเรีย
วิทยาจากตัวอย่างอวัยวะที่ได้จากโรงเชือดพบ Staphylococcus spp. จากไต ปอด พบ Hemolytic E. coli ในไส้ 

ตัว 
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ป อด  ไต  พ บ  Bacillus spp. จากล้ า ไส้  พ บ  Clostridium perfringens Type A จากล้ า ไส้  และ ไม่ พ บ 
Mycoplasma spp. จากปอด ไม่พบ Salmonella spp. จากการผ่าซากชันสูตร ไม่พบรอยโรคที่มีความส้าคัญ 
การตรวจทางพยาธิ วิทยาพบ  Severe multifocal fibrino-hemorrhagic pneumonia และ Multifocal 
lymphoid necrosis of spleen การตรวจทางพิษวิทยา ไม่พบสารพิษกลุ่มคาร์บาเมท ออร์กาโนฟอสเฟต 
ออร์กาโนคลอรีน จากตัวอย่างอาหาร น้้าหมักและน้้าใช้ภายในฟาร์ม  ผลการตรวจเชื้อรา พบ Aspergillus 
fumigatus ที่ ป อด  และข้ า ว โพ ด ห มั ก  ผ ล การต รวจ  Mycotoxin Fumonisin 0 .0 88  – 14 .4  mg/kg 
Zearalenone 0.1 -0.178 mg/kg 

สรุปและวิจำรณ์ผล 
จากผลชันสูตรที่ได้รับมาแนวโน้มการวินิจฉัยสามารถบอกได้ว่า มีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจมีสาเหตุมาจาก

การได้รับสารพิษกลุ่มโบทูลินัมจากการบริโภคอาหารหมักที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโดยไม่ทราบแหล่งที่มาเข้าไปใน
ระหว่างกระบวนการหมัก รวมทั้งการแสดงออกของอาการของโรคในโคแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายกัน มีลักษณะ
อาการคล้ายกับโรคโบทูลิซึม 

ซ่ึงข้อสันนิษฐานการเกิดโบทูลิซึมในครั้งนี้ มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดจากการที่โคได้รับสารพิษในปริมาณไม่
สูงมากนัก ส่งผลให้โคที่กินอาหารเข้าไปในปริมาณมากจะได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณที่เยอะกว่าโคกลุ่มอ่ืนๆ 
และผลกระทบก่อน โคตัวอ่ืนๆ ค่อยแสดงอาการถัด ๆ กันในแต่ละวัน ซึ่งอาจสงสัยได้ว่ายังมีการได้รับสารพิษเข้า
ไปอย่างต่อเนื่องในปริมาณต่้า สังเกตได้จากเมื่อท้าการหยุดอาหารที่ต้องสงสัย การป่วยของโคก็จะหยุดตามไปด้วย 
แต่ในกรณีของโคที่แสดงอาการเป็นตัวสุดท้ายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สงสัยว่าจะเป็นการแสดงอาการของโรค
ที่อาจจะช้ากว่าตัวอ่ืน เพราะอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง 2 – 6 วันหลังจากท่ีหยุดอาหารต้องสงสัยแล้ว  

การสอบสวนโรคครั้งนี้ไม่สามารถตรวจหาตัวเชื้อได้ จึงไม่สามารถยืนยันสาเหตุของโรคได้อย่างแท้จริง 
และการตรวจหาสารพิษในตัวอย่างโคที่ตายก็ไม่สามารถท้าได้เนื่องจากปริมาณของสารพิษในเลือดที่ก่อให้เกิดการ
แสดงอาการของโรคในโค มีปริมาณต่้าเกินกว่าจะตรวจพบได้ด้วยวิธี การปกติ แนวทางที่จะน้ามาใช้ในการ
วินิจฉัยโรคโบทูลิซึมได้นั้นอาจต้องใช้วิธีการฉีดสารสกัดจากตัวอย่างโคที่ตายหรือตัวอย่างซีรั่มเข้าช่องท้องหนู
ทดลองและสังเกตอาการของหนูทดลองว่าแสดงอาการเช่นเดียวกับการเกิดโรคโบทูลิซึมหรือไม่ แต่วิธีการตรวจนี้ก็
อาจมีผลลบเทียมเกิดขึ้นได้เนื่องจากความไวต่อสารพิษโบทูลินัมในสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน 

มาตรการป้องกันการเกิดโรคซ้้าสามารถด้าเนินการได้โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บวัตถุดิบอาหาร 
โดยเฉพาะอาหารหมักต้องท้าการหมักให้สมบูรณ์ วัตถุดิบอาหารชนิดอ่ืนต้องคอยสอดส่องดูแลการปนเปื้อน
โดยเฉพาะสัตว์ปีกซึ่งสามารถพบเชื้อ C. botulinum ได้ หากพ้ืนที่ใดมีความเสี่ยงหรือเกิดโรคบ่อยอาจใช้วัคซีนเพื่อ
การป้องกันโดยสามารถป้องกันได้ 2 – 3 ปีแล้วจึงกระตุ้นซ้้า 
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ภาคผนวกที่ 7 

ตำรำงท่ี 18 กำรปอ้งกัน รักษำและควบคุมโรคที่ส ำคัญในโคนม  

โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ลูกโค อำยุน้อยกว่ำ 6 เดือน 
ท้องเสียในลูกโค 1. เช้ือไวรัส โรตา โคโรนา 

2. เช้ือแบคทีเรีย  
   -  E. coli 
   -  Clostridium perfringens 
สารพิษจากเช้ือแบคทีเรีย ท้าให้เกิด
ล้าไส้อักเสบรุนแรงเกิดเนื้อตายที่
ล้าไส้ 
3.  พยาธภิายใน ได้แก่ พยาธิ
เส้นด้าย 
4.  การจัดการ เช่น กินนมคุณภาพต่า้ 
เย็นเกินไป หรือ ปริมาณมากเกินไป 

1.  เช้ือไวรัส 
ท้องเสีย มีกลิ่นคาว มีเลือดสด ปนมากับ
อุจจาระ  
2.  Colibacillosis มักติดเชื้อในลูกโคอายุ
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ อุจจาระเป็นน้้า สี
เหลืองปนขาว (white scour) มีเลือดปน 
กลิ่นเหม็น ขาดน้า้ ออ่นเพลีย เบา้ตาลึก 
ขนหยาบกระด้าง เกร็งท้อง อาจมีอาการ
ทางประสาทร่วมด้วย ถ้าเป็นการติดเช้ือ 
Clostridium perfringens จะท้องเสีย   
มีมูกปนเลือด อาจมีอาการทางประสาท
ร่วมด้วย 
การตรวจวินิจฉยัโรค เก็บอุจจาระ ส่งเพาะ
เช้ือทางห้องปฏิบัติการและหาผลความไว
ของยา 
 

1.  ให้ลูกโคกินนมน้า้เหลืองทันที
หลังคลอดและกินเต็มที่ ภายใน 
12 ชั่วโมง แลว้กนิต่ออกี 3 – 4 วัน  
2.  จัดการสุขาภิบาล เช่นให้คอก
สะอาด แห้ง ไม่แออัด 
3.  แก้ปัญหาการติดเช้ือในคอก
คลอด คอกลูกโค เช่นสะดือ
อักเสบ หรือแม่โคเต้านมอักเสบที่
มีเชื้อปนเปื้อนในฟาร์ม 
4.  ให้ยาถ่ายพยาธ ิและตรวจ
อุบัติการณ์การติดพยาธิในฝูง
อย่างสม่้าเสมอ 
5.  ลูกโคที่ให้กินหางนม ให้เสริม
วิตตามิน A 
6.  ล้าง ท้าความสะอาดวัสดุ 
อุปกรณ์ในการให้นมลูกโค 

1. ถ้าเป็นโรคไวรัส ให้รักษา
ทางอาการเช่นสารน้้า กลูโคส 
และให้ยาต้านจุลชีพ เพื่อป้องกัน 
การแทรกซ้อนของเชื้อ
แบคทีเรีย 
2.  ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรีย ให้ใช้
ยาตามผลความไวของยา  แต่
หากยังไม่ทราบผลความไวของยา 
อาจพจิารณาให้ยาต้านจุลชพีที่
ออกฤทธิ์กว้างเช่น Sulfa 
trimethoprim 
ข้อควรระวังในการรักษาคือ
การ dehydration ซ่ึงลูกโค
อาจ Shock  

1.  แยกลูกโคที่ท้องเสียออกจาก
โคอื่น เพือ่ลดการแพรก่ระจายโรค 
2.  จัดการสุขาภิบาลให้คอกแห้ง
และสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการลดแมลงวันในฟาร์ม 
3.  ท้าความสะอาดและท้าลาย
เช้ือโรค 

 

 5. โรคบิด (coccidiosis) จาก โปร
โตซัว สกุล Eimeria 

มักแสดงอาการป่วยในลูกโคอายุ 3 สัปดาห์ ถึง 
6 เดือน โดยลักษณะอุจจาระจะถ่ายเหลว
มีเลือดปน อาจมีเยื่อบุล้าไส้หลุดลอกออกมา 
ปวดเบ่ง ลูกโคอาจตายได ้
การตรวจวินิจฉยั Eimeria 
1. เตรียมอุจจาระ ดว้ยน้า้เกลืออิ่มตวั และ
ปิดด้วย Cover glass ส่องกล้องจุลทรรศน์
ดู Oocyst 

เช่นเดียวกับการป้องกันโรค
ท้องเสียในลูกโค 

1.  ยากลุ่ม Sulfamethazine  
ขนาด 21.5 มิลลิกรมั ต่อ ลกู
โค 1 กิโลกรัม 
2.  หากประเมินลูกโคสูญเสีย
น้้า ให้พิจารณาให้สารน้้า 
3.  รักษาตามอาการ 

1. กักแยกลูกโคที่แสดงอาการ
ออกจากโคตัวอื่น เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายโรค 
2.  ล้างท้าความสะอาดคอก
คลอด และโรงเรือนลูกโค 
 

 

สะดืออักเสบและข้อ
อักเสบ 
(Navel ill) 

ติดเชื้อแบคทีเรียทางสายสะดือ
เช่น E. coli 
Streptococcus spp  

ข้ออักเสบ  สะดือบวม อักเสบ มีหนอง 1. ตัดสายสะดือด้วยอุปกรณ์ท่ี
สะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยยา
ฆ่าเชื้อกลุ่มโพวิโดนไอโอดีน  
2. จัดการคอกคลอดให้สะอาด แหง้ 

1.  ท้าการผ่าเปิดก้อนแข็ง
น้ัน เพื่อให้หนองไหลออกมา 
จากนั้นใช้ providone 
iodine และพ่นยากันแมลง 
2.  ใช้ยาต้านจุลชีพท่ีออก

จัดการสิ่งแวดล้อมและ
โรงเรือนเช่นเดียวกับโค
ท้องเสีย 
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ฤทธ์ิกว้าง 

ไส้เลื่อน  
(Umbilical hernia) 

กรรมพันธุ์ หรอืสะดืออกัเสบ ผนังช่องท้องด้านในมีรูเปิดมีล้าไส้ออกมา
นอกช่องท้องที่เป็นรู 

1.  หากเป็นกรรมพันธุ์ให้คัดออก
จากฟาร์ม 
2.  ป้องกันการเกิดสะดืออักเสบ 
 

-   ประเมินขนาดรูเปิดของ
ผนังช่องท้อง 
-   ท้าศัลยกรรม โดยกรีดหนัง 
ท้าให้ขอบผนังช่องท้องเป็น
แผลสด ยัดล้าไส้กลับเข้าไปใน
ช่องท้อง แล้วด้าเนินการเย็บ
ปิดผนังช่องท้อง 

ช่วงระหว่างรอแผลผ่าตัดหาย 
ให้ด้าเนินการจัดการแยกลูกโค
และคอกลูกโคเช่นเดียวกับโค
ท้องเสีย 

 

ปอดบวม (pneumonia) 
(Bovine respiratory 
disease complex) 

1.แบคทีเรีย ได้แก ่ Pasteurella 
spp. 
Corynebacterium pyogenes 
Mycoplasma spp. 
Hemophilus somnus 
ไวรัส และเชื้อรา รวมถึงสารพษิจาก
เช้ือรา 
1.  ช่องทำงติดต่อเกิดจากการ
หายใจ หรือกิน เช้ือโรคที่ปนเปื้อน
ในน้้า และอาหาร หรือการได้รับ
เช้ือโรคโดยตรงจากการน้าโค
ทดแทนเข้าเล้ียงใหม่ 
2.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความเครียดไม่เหมาะสม  
-  ความสะอาดโรงเรือน พื้นคอก 
ชื้นแฉะ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก -  
สัดส่วนอาหารหยาบและอาหารข้น
ไม่เหมาะสม อาหารไม่เพียงพอ 
หรือมีเชื้อราปนเปื้อนในอาหาร 
หรือมีสารพิษจากเช้ือรา หรือมี
โปรตีนมากเกินไป หรือขาดวิตามิน 
A  
-  การจัดการลูกโค เช่นลูกโคได้รับ
นมน้้าเหลืองไม่พอ ส้าลักน้า้ ส้าลกั

ส่วนใหญ่พบมีไข้ประมาณ (103 – 107 
องศาฟาเรนไฮด์) ซึม เบื่ออาหาร น้้าตา
ไหล น้้ามูกไหล โดยในช่วงแรกจะมีน้้ามูกใส
และต่อมาจะข้นเหนียว มีกลิ่ นเหม็น  ไอ 
หายใจถี่ และเร็ว หอบ หายใจล้าบาก 
กระวนกระวาย  จมูกแห้ง ฟังปอดจะได้ยิน
เสียงปอดผิดปกติ  ในลูกโคจะมีอาการขาด
น้้า (เบ้าตาลึก) ลูกโคที่ไม่แข็งแรงอาจตาย
ใน 3 – 7 วัน  
กำรตรวจวิ นิจฉัย  เนื่องจาก (Bovine 
respiratory disease complex) มีหลาย
สาเหตุ ในการตรวจวินิจฉัยโรคและหา
สาเหตุจึงต้องมีความครอบคลุม โดยการ
สรุปจากประวัติและการสอบสวนโรค และ
ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
1.  เก็บเลือด เพื่อหา profile เลือด หรือ
น้้ามูก เสมหะ เพื่อสรุปสาเหตวุ่ามีการตดิ
เช้ือหรือไม่ เกิดจากเช้ือไวรัส แบคทีเรีย 
หรือ การแพ้ หรือพยาธ ิหรือหากมโีคนม
ตายให้เก็บตวัอยา่งอวยัวะ ได้แก่ 
mediastinal lymphnode ปอด ตับ 
ม้าม ไต หัวใจ หากสงสัยสารพษิ เก็บสิ่งที่
อยู่ในกระเพาะอาหาร 
2.  เก็บซีรัมเพื่อตรวจเอนไซม์ในเลือด เช่น 

1.  ให้ลูกโคได้กินนมน้้าเหลือง
ทันทีหลังคลอดและต่อเนื่อง 
2.   มีการเฝ้าระวังโดยสังเกต
อาการปว่ยลกูโคและโครุ่นซ่ึงเป็น
กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 
3. รักษาความสะอาดโรงเรือน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นคอกไม่ให้
ชื้นแฉะ หรือมีมูลสัตว์หมกัหมม 
ซ่ึงหากพื้นคอกมีมูลมาก โคต้อง
ใช้พลังงานในการเดิน รวมทั้งไม่มี
ที่นอนท้าให้โคเครียด 
4.  โรงเรือนมีอากาศถา่ยเท
สะดวก ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  
5.  ให้อาหารที่มีสัดส่วนอาหาร
หยาบตอ่อาหารข้นที่เหมาะสม 
ไม่มีเชื้อราปนเปื้อน 
6. หากมีการน้าโคทดแทนเขา้
ฟาร์มให้มีการตรวจสอบการ
ระบาดของโรคที่เป็นปัญหา
ทางเดินหายใจ และมีการกักโค
ก่อนน้ามาเล้ียงรวมกับโคนมที่
เล้ียงอยู่เดิม 

1. รักษาตามอาการและตาม
สาเหตุการเกิดโรค 
- ถ้ามกีารติดเช้ือแบคทีเรียให้
ยาต้านจุลชพีตามผลความไว
ของยา 
- ถ้าโคทรุดโทรม หรือมีไข้มาก 
พิจารณาให้ยาลดการอักเสบ 
และยาลดไข้ เช่น flunixin 
meglumine 
- ถ้าโคขาดน้้า พจิารณาให้สาร
น้้า 
-  พจิารณาใหย้าแก้ไขตาม
อาการเช่นยาลดน้้ามูก ยาแก้
แพ้ Antihistamine 
-  ใหว้ิตามินบา้รุง   
2.  หากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบเช้ือ 
Pasteurella multocida ซ่ึง
เป็นสาเหตุของโรคเฮโมรายิก
เซปทิซีเมีย ต้องรักษาโดยฉีด
ยาต้านจุลชพีทุกตัวในฟาร์ม 
และเมื่อไม่มีโคป่วย ตาย เพิ่ม
ในฟาร์ม ด้าเนินการฉีดวัคซีน
ภายหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะ

1.  แยกโคป่วยออกจากโคอื่น 
โดยให้โคอยู่ในท่ีสะอาด 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
2.  หากพบว่าสาเหตุโน้มน้า
เกิดจากอาหาร ให้งดการให้
อาหารทันที และเพิ่มการให้
อาหารหยาบท่ีมีคุณภาพ 
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
นม  
-  ความเครียดอื่นๆได้แก่ สภาวะ
อากาศร้อนหรือหนาวเกินไป 
 

GGT, AST and albumin เพื่อใช้
วิเคราะห์การทา้งานของตับ (Sevince et 
al, 2001) Creatinine BUN เพื่อใช้
วิเคราะห์การทา้งานของไต  
3. เก็บอาหารที่กินในชว่ง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน
มา หรือทีก่้าลังกินขณะเกิดปัญหา 

ต่อเนื่อง ประมาณ 4 วัน และฉีด
ยาปฏิชีวนะใหอ้ยู่ในกระแส
เลือดต่ออีก 3 วัน โดยวัคซีนนี้
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเช้ือตาย
ชนิดน้้ามันซ่ึงฉีดให้โค กระบือ 
ตัวละ 1 มล.เข้ากล้ามเน้ือลึก
และจะสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ภายหลังฉีดวัคซีน 21 วัน และ
มีภูมิคุ้มกันโรคได้ 1 ป ี

โรคไข้ขา (โรคแบลคเลก) เชื้อแบคทีเรีย Clostridium chouvei 
ช่องทำงกำรติดต่อ โดยการกินเชื้อ
ที่ปนเปื้อนในน้้าหรืออาหาร หรือ
เชื้อเข้าบาดแผล โดยเชื้อมักอยู่ที่
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และหลั่งสารพิษ 
มักเกิดกับโคอายุ 2 - 24 เดือน  
 

โคเดินขากะเผลก มีไข้สูง 105-107 องศา
ฟาเรนไฮ บวมบริเวณกล้ามเนื้อที่สะโพก 
ขา ไหล่ อก เมื่อกดจะมีเสียงดังกรอบแก
รบ เพราะมีฟองอากาศแทรกภายใน 
ผิวหนังแดงคล้้า ร้อน ต่อมาแห้งด้า บางตัว
ล้มลงนอน กล้ามเนื้อสั่น เยื่อเมือกมีเลือด
ค่ัง ตายภายใน 1-2 วัน เมื่อเปิดผ่าบริเวณ
ที่บวมพบของเหลวสีด้าคล้้า มีกลิ่นเหม็น 
การตรวจวินิจฉัยโรค น้าของเหลวสีด้าคล้้า
ที่บริเวณกล้ามเนื้อ ที่อักเสบ หรือหัวใจ 
ตับ ม้าม ย้อมสี   แกรม พบแท่งปลายมน
สีน้้าเงินและส่งห้องปฏิบัติการเพื่อเพาะ
เช้ือ 

ตรวจสอบแหล่งที่มาของโคนม
ก่อนเอาเข้าเล้ียงร่วมฝูง และมี
การกักโคนมก่อนน้าเขา้เล้ียงร่วม
ฝูง 
 

1. ใช้ยาปฏิชวีนะ กลุ่ม 
penicllin 10 000 IU ต่อ
น้้าหนักโคนม 1 กิโลกรัม  
ระยะเวลา 3 - 5 วัน 
2. ฉีดวัคซีนแบลคเลกซ่ึงเป็น
วัคซีนเช้ือเตาย ให้โคนมที่อายุ
ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปที่เลี้ยง
ร่วมกับโคที่ปว่ย ตาย โดยให้
ฉีดวัคซีนภายหลังจากฉีดยา
ปฏิชีวนะให้โคนมตามข้อ 1.   
    โค กระบือ แพะ แกะ ที่ไม่
มีการเลี้ยงร่วมกับ โคที่ ป่ วย 
ตาย ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 
ให้ด้าเนินการฉีดวัคซีนได้โดย
ไม่ต้องฉีดยาปฏิชีวนะ  ส้าหรับ
วิธีการฉีดแบลคเลก ให้ฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง โค กระบือ ตัวละ 5 ซี
ซี. แพะ แกะ ตัวละ 2.5 ซีซี 
และฉีดซ้้าทุก 6 เดือน แต่ถ้า
ต้องฉีดวัคซีนก่อนอายุ 4 เดือน 
ให้ฉีดวัคซีนซ้้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
อายุ 6 เดือน ทั้งนี้ระยะเวลา
การฉีดวัคซีนให้ฉีดติดต่อกัน

1.  กักแยกโคนมท่ีแสดงอาการ
ป่วยออกจากโคนมร่วมฝูง 
2.  ฝังโคนมท่ีตายโดยเลือกฝัง
ท่ีบริเวณน้้าท่วมไม่ถึง และใกล้
ท่ีสัตว์ตายมากท่ีสุด 
 3.  ใช้ยาฆ่าเชื้อท้าลายเชื้อ
โรคท่ีบริเวณโคตายและท่ีเลี้ยง
โคท่ีคาดว่าปนเปื้อนเชื้อโรค  
4.  สังเกตอาการโคป่วย 
5.  หาแหล่งท่ีมาของเชื้อโรค 
เช่นโคน้าเข้าใหม่ หรืออาหาร 
หรือทุ่งหญ้า และจัดการเพื่อ
หลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อเพิ่ม 

โรคแบลคเลก
เทียมหรือโรค
แก๊สแกงกรีน 
ซ่ึงเกิดจาก
เชื้อ Clostrid
ium 
septicum มี
อาการคล้าย
กับโรคแบลค
เลกมาก 
ดังน้ันควร
วินิจฉัยให้แน่
ชัดว่าสัตว์
เป็นโรคใด 
เพราะวัคซีน
ไม่สามารถให้
ความคุ้มโรค
แบลคเลก
เทียมได้ 
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
นาน 5 ปี    

โครุ่นอำยุตั้งแต ่4 เดือนขึ้นไป 
ท้องเสีย 

 
โรคท้องเสียเร้ือรัง 
(paratuberculosis)  
จากเช้ือแบคทีเรีย 
Mycobacterium avium ssp. 
paratuberculosis 
ช่องทำงกำรติดต่อโดยการกิน
อาหารและน้้าที่มีเชื้อปนเปื้อน 
โดยแม่โคที่ติดเชื้อจะขับเช้ือ
แบคทีเรียออกมาทางอุจจาระ 

แม่โคเร่ิมแสดงอาการป่วยตั้งแต่อายุ   3 ปี
ขึ้นไป เนื่องจากระยะฟกัตัวประมาณ 2 ปี 
โดยแสดงอาการ ท้องเสียแบบเร้ือรัง ผอม 
น้้าหนักตัวลด อุจจาระเหลว พุ่ง ไม่มีกลิน่
ผิดปกติ หากท้องเสียติดต่อกันนานๆ อาจ
เกิดภาวะขาดน้า้ได้ 
กำรตรวจวินิจฉยัโรค 
- เก็บซีรัมตรวจ เพื่อเฝ้าระวังโรคด้วย 

ELISA และ Complement 
Fixation 

- หากมีแมโ่คตายผลผ่าซากที่ล้าไส้จะ
หนาตัวและต่อมน้้าเหลืองขยายใหญ ่

- หากพบแม่โคมีอาการท้องเสีย และ
สงสัย ให้เก็บอุจจาระ ย้อมสีพิเศษซีล
เนลเสน หรือเพาะเชื้อ 

1.   ตรวจสอบประวัตฟิาร์มและ
ทดสอบโรคก่อนนา้เขา้ฟาร์ม 
2.   เน้นการจัดการฟาร์มให้
สะอาด 

ไม่มียารักษา 
ให้การรักษาตามอาการ 

แยกโคนมท่ีติดเชื้อและก้าจัด
ออกจากฟาร์ม  

 

เช้ือรา โดยมีสาเหตุจากการกิน
อาหารที่ปนเปือ้นเชื้อรา หรอืใช้ยา
ต้านจุลชีพ เป็นเวลานาน 

ท้องเสียแบบเรื้อรัง อุจจาระสีด้าคล้้า ซึม 
เบื่ออาหาร ถ้าเกิดจากกลุ่ม Aflatoxin 
อาจมีปัญหาดีซ่าน (jaundice) ร่วมด้วย 
  

การจัดการอาหารไม่ให้มีการ
ปนเปื้อนเช้ือรา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในฤดูฝน 

ให้วิตามิน บา้รุงตับ เพื่อชว่ยใน
การขับสารพษิ 

1.  งดอาหารท่ีปนเปื้อนเชื้อรา
ให้โคกิน 
2.   ให้โคนมกินอาหารหยาบ
มากขึ้นในช่วงท่ีมีปัญหา 
 
 

 

ปอดบวม (pneumonia) 
(Bovine respiratory 
disease complex)                            

รายละเอียดอยู่ในปอดบวม (pneumonia)  (Bovine respiratory disease complex)  ในลูกโคอายุน้อยกว่า 4 เดือน  แต่มีความแตกต่างคือ สาเหตุส่วนใหญ่ ของ  Bovine respiratory disease complex  
ในแม่โค มักมีสาเหตุโน้มน้าจากอาหาร เช่น สัดส่วนอาหารไม่เหมาะสม และ สาเหตุโดยตรงจาก การกินสารพิษ  เช่นยูเรีย หรือบางครั้งไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าคืออะไร เช่นไม่สามารถระบุหา
สาเหตุได้ว่าสารพิษตัวใด ด้วยข้อจ้ากัดในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม  ให้พิจารณา หยุดให้อาหารชุดนั้น                                         

พิษจากยูเรีย หากจุลินทรยี์ใน rumen ไม่
สามารถน้ายูเรียไปใช้สร้างโปรตีน
ได้หมด ยูเรียรวมกับน้า้ เป็น
แอมโมเนียจะถูกดูด 
ซึมผ่านผนังกระเพาะรูเมนเข้าไปใน
กระแสเลือด ท้าให้เลือด 

กินอาหารน้อยลง หอบหายใจ มีน้้าลายฟูม
ปาก เกร็งกลา้มเน้ือ หลังจากให้อาหารไม่
นาน 
กำรตรวจวินิจฉยั 
-  การดูประวัตกิับอาการ 
-  เก็บอาหารที่อยู่ในกระเพาะตรวจ 

 กรอกน้้ าส้ มสายชู  หรือกรด 
Acetic หรือกรด Formic และ
น้้าเย็นเข้าปากให้เร็วที่สุด  
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
มี สภ าพ ความ เป็ น ด่ า งและลด
ความสามารถของออกซิเจนในการ
จับกับเฮโมโกลบิน  
แอมโมเนียที่เหมาะสมในกระเพาะรู
เมนคือ 80 mg% หากระดับ 
แอมโมเนียในกระเพาะรูเมนสูงกว่า
นี้ หรือถ้าระดบัแอมโมเนยีในเลือดมีค่า
สูงกว่า 1 mg% ถึง 4 mg%โคมี
โอกาสตายได ้
 

โรคกีบเน่า 
(Foot rot) 

เช้ือแบคทีเรีย 
Fusobacterium necrophorum 
ช่องทำงกำรติดต่อ เช้ือโดย
แบคทีเรียผ่านเข้าทางบาดแผล โดยน้้า
สีด้าคล้้า ที่ไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อม
จะท้าให้เชื้อแพร่ไปสู่ตัวอื่นได้ 

โคแสดงอาการขาเจ็บ ยืนขาเกร็ง เดินกระ
เผลก มีรูที่พื้นกีบ มีน้า้สีด้าไหลออกมา มี
กลิ่นเหม็นมาก และบางตัวนอนไม่ลุกขึน้ 
กำรตรวจวินิจฉยั 
เก็บรอยโรค เพาะเชื้อและทดสอบความไว
ของเช้ือดื้อยา 

1. ปรับสภาพพื้นคอกให้สะอาด 
แห้ง  
2.  จัดการอาหารให้เหมาะสม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัสัดสว่น 
อาหารหยาบและอาหารข้น 
3.  ถ้าพื้นคอกเป็นดินให้เก็บ
อุจจาระใหห้มด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งช่วงก่อนฤดูฝน เพือ่ป้องกนัการ
หมักหมมของพื้นคอก 
4. จัดให้มีโปรแกรมการแช่กบี
ด้วย 5 เปอร์เซ็นต์คอปเปอร์ซัลเฟต 

1. ล้างกีบให้สะอาด ปาดกีบ
โดยเปิดรูแผลที่ติดเชื้อออกให้
กว้างแลว้ล้างแผลอีกครั้ง ด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรณี
ที่มีหนอง และใช้กลุ่ม โพวิโดน
ไอโอดีนท้าความสะอาดแผล 
บางครั้ง อาจพิจาณาใส่รองเท้า
ให้ หากโค เจ็บและไม่กล้ายืน
เท้า 
2.  ฉีดยากลุ่ม 
Oxytetracycline ร่วมกับยา
ลดการอักเสบ 

1. แยกโคนมท่ีขาเจ็บออกจาก
โคอื่น ไว้ในคอกท่ีแห้ง เพื่อท้า
การรักษาและกันไม่ให้โคตัวอื่น
แย่งอาหาร 
2.  ท้าความสะอาดพื้นคอก 
ท้าลายเชื้อโรคด้วยยาฆ่าเชื้อ  
 

เกิดได้ทุก
ฤดูกาล แต่
พบมากในฤดู
ฝน หรือ
สภาพการ
เลี้ยงท่ีมีคอกชื้น 
ตลอดเวลา  
มีก้อนหิน 
กรวดปะปนมาก  

แอซิโดสิส (Acidosis) แ ม่ โ ค กิ น อ า ห า ร ข้ น  ที่ มี
คาร์ โบ ไฮเดรตที่ ย่ อยสลาย ง่าย
จ้านวนมาก จุลินทรีย์ใน Rumen 
น้าไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว ท้า
ให้เกิดกรดแลคติก มากกว่ากรด
ไข มั น ที่ ร ะ เห ย ง่ าย  เนื่ อ งจ าก
จุลินทรีย์ที่ใช้กรดแลคติกน้อย จึงมี 
ผลให้ Rumenเป็นกรดสูง เกิดขึ้น
จ ะ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร  อั ก เ ส บ 
( Rumenitis) ต า ม ม า  แ ล ะ

-  แบบเฉียบพลันจะแสดงอาการขาดน้้า ซึม 
เบื่ออาหาร ขาหลังอ่อน หวัใจเต้นเร็ว หอบ 
หายใจ นมลด อุจจาระเหลว 
- แบบเร้ือรัง พื้นกีบอักเสบ laminitis  
องค์ประกอบน้้านมมีเปอร์เซนต์ไขมันต่้า
กว่า 3  

เพิ่มปริมาณอาหารหยาบ เพื่อให้
ได้สัดส่วนอาหารข้นและอาหาร
หยาบที่เหมาะสม 

1.  แก้ไขภาวะขาดน้้า โดยให้  
normal saline เข้าเส้นเลือด 
2. ให้วติามิน B1 หรือ B รวม 
กระตุ้นการท้างานของ 
Rumen 

1.  ให้ผงฟู (โซเดียมไบคาร์โบเนต) 
100-300 กรัมต่อตัวต่อวัน 
2.  เพิ่มสัดส่วนอาหารหยาบ
ให้โค เพื่อให้สัดส่วนอาหารข้น
และอาหารหยาบเหมาะสม 
3.  ปรับสูตรอาหารข้นให้ปรับ
วัตถุดิบท่ีให้คาร์โบไฮเดรตท่ี
ย่อยยาก ทดแทน
คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยง่าย 
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
แบ คที เรี ย ที่ ใช้ ป ระ โย ช น์ จ า ก
เซลลูโลสจะถูกท้าลาย จึงท้าให้การ
ย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรตลดลง ท้า
ให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะ
ลดลงด้วย กรดแลคติกบางส่วนที่
เกิดขึ้นสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแส
เลือดท้าให้เลือดมีสภาพเป็นกรดสูง 
(Acidosis)  
 

4.  แบ่งมื้ออาหารข้น และให้
อาหารข้นภายหลังจากการให้
อาหารหยาบ 

โรคคีโตสิส (Ketosis) ภายหลังคลอด 3 สัปดาห์แรก แม่
โคกินอาหารได้ลดลงประมาณ 15 
เปอร์เซ็นต ์เนื่องจากความเครียด 
หรือความผิดปกติของ Adrenal 
cortex หรือการป่วยเช่นมดลูก
อักเสบ เต้านมอกัเสบ  ในขณะที่
ความต้องการพลังงานในการสร้าง
น้้านมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
สัปดาห์ที ่4 - 8 แม่โคจึงต้องสลาย
ไขมันที่เก็บสะสมไว้มาใช้เป็น
พลังงาน โดยไขมันจะสลายตัวเป็น
กรดไขมันอิสระ(non-essential 
fatty acid, NEFA) ในเลือดสูง 
หลังจากนั้นตับจะ เปลี่ยนไขมัน
อิสระเป็นอะซิเตท จะถกูเปลี่ยน
ต่อไปเป็นพลังงานหรือสารคีโตน
ขึ้นกับปริมำณโพรพิโอเนต หาก
ปริมาณโพรพิโอเนตเพียงพอ อะซิ
เตทก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่
แม่โคน้าไปใช้ประโยชน ์หาก โพรพิ
โอเนตไม่เพียงพอ อะซิเตทจะ
เปลี่ยนเป็นสารคีโตนแทนที่จะเป็น
พลังงาน 

โคจะแสดงอาการเบื่ออาหาร น้า้นมลด
อย่างรวดเร็ว การเบื่ออาหารจะเป็นขั้น ๆ 
เร่ิมจากไม่กินอาหารข้น ตอ่มาไม่กิน
อาหารหยาบรวมทั้งน้้า โคผอมลงอย่าง
รวดเร็ว  เกิด Rumen stasis ผิวหนังไมย่ื 
ดหยุ่น เค้ียวฟัน น้า้ลายไหลเป็นฟอง 
อุจจาระแห้ง แข็ง มีเยื่อเมือกหุ้ม ลม
หายใจมกีลิ่นอะซิโตน (กลิ่นคล้ายนมแมว) 
อาจมีอาการทางประสาทร่วมดว้ยคือ เดิน
โซเซ ตัวสั่น ตามองไม่เห็น และอาจชัก  
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบสืบพันธุ์
ตามมา เช่นการเป็นสัดหรือถุงน้้าในรังไข่ 
แต่บางครง้การแสดงอาการไม่ชัด เพียงแต่
นมลด เรียก subclinical ketosis  
กำรตรวจวินิจฉยั 
ดูจากอาการและยืนยันโดยเก็บปัสสาวะมา
ตรวจด้วย strip test  ถ้าปัสสาวะที่ได้มสีี
เปลี่ยน เนื่องจากปกติปัสสาวะจะมี 
ketone น้อยมาก 
 

1.  กรอก propylene glycolวัน
ละ 400-600 ซีซี/ตัว/วัน เป็น
เวลา 10 วัน ก่อนคลอดและหลัง
คลอด  
2.  ควรให้อาหารหยาบคุณภาพดี
ในช่วงคลอด และปรับสัดส่วน
อาหารหยาบ อาหารข้นให้
เหมาะสม มีพลังงานเพียงพอและ
มีแร่ธาตุเพียงพอ 
3 วิเคราะห์การให้อาหารโค แห้ง
นม ไม่ให้อ้วนจนเกินไป 
4. สังเกต หากพบโคมีอาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคลอดให้
เก็บปัสสาวะ ตรวจหาคีโตน 

ค ว ร ให้  glucose precursor 
เ ช่ น  propylene glycol   
glycerol แ ล ะ  sodium 
proprionate  เ ป็ น แ ห ล่ ง
พลังงาน แต่การให้ กลโูค๊ส เข้า
ทางเส้นเลือดด้าติดต่อกัน 3 – 
4 วัน ไม่ให้ผลดีในการรักษา 

 
 

มักพบในแม่
โคท่ีให้นม
มากหรืออ้วน 
ในช่วงหลังคลอด
ประมาณ 2-6 
สัปดาห์ 
และโคท่ีอายุ
มากมีโอกาส
เป็นคิโตสิ
สมากกว่าโค
ท่ีอายุน้อย 
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ไข้น้้านม (Milk fever)  1. ได้รับแคลเซียมจากอาหารน้อย

ใน ระยะห ลั งคลอด  ใน ขณ ะที่
ร่างกายมีความต้องการแคลเซียมสงู 
เช่นการน้าแคลเซียมไปใช้ในน้้านม
เพื่อเลี้ยงลูกอ่อน กรณี เกิดโรคไข้
นมปริมาณแคลเซียมในเลือดมี 3 – 
7 mg% แต่ในสภาพปกติควรมี 10 
mg% 
2.  ขาดแมกนีเซียม จะมีผลกระทบ
ท้าให้การเคลื่อนตัวของ Ca จาก
กระดูกลดลง เนื่องจากแมกนีเซียม
เปน็ตัวกระตุ้นการดึงแคลเซียมจากกระดูก 
3. การขาดฮอร์ โมนเอสโตรเจน
(Estrogen)  

โคจะมีอาการทางประสาท เช่น กล้ามเนื้อ
สั่น ตัวสั่น ตัวแข็งไม่เคลื่อนไหว อ่อนเพลีย 
ไม่กินอาหาร ขาหลังเหยียด  บดเค้ียวฟัน 
หลังจากนั้นแม่โคนอนคอพับ หันไปทาง
สวาป ขาหลังอ่อน ปลายหู ปลายขาเย็น 
ม่านตาขยาย หายใจหอบ จมูกแห้ง ระบบ
การย่อยอาหารไม่ท้างาน หัวใจเต้นเร็ว  
และสุดท้ ายนอนตะแคง 

1.  ลดระดับแคลเซียมในอาหาร
ที่ 2 -3 สัปดาห์กอ่นคลอด เพื่อ
กระตุ้นให้ฮอร์โมนดึงแคลเซียม
จากกระดูกมาใช้  
2.  ควรจัดการสูตรอาหารให้
ระดับแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส อยู่
ระหว่าง 1:1 - 2:1 ไม่ควรเกิน 
3:1 

1. ใ ห้  Ca- borogluconate 
400 – 800 ml (25% sol) 
เข้าเส้นเลือดด้าที่คอ ถ้าฉีดเข้า
เส้ น เลื อด ไม่ ได้ ให้ ฉี ด เข้ า ใต้
ผิวหนัง หรือท้าทั้งสองอย่าง 

1.  แยกลูกออกจากแม่รีด 
2.  จัดท่านอนให้โค 
นอนราบอกติดพื้น และช่วย
กลับท่านอนวันละ 3–4 ครั้ง  

 

ส่วนใหญ่เกิด
กับโคภายหลัง
คลอด 24 - 
72 ชั่วโมง 
แต่ก็มีพบ
ภายหลัง
เช่นกัน 
รวมท้ังเป็นโค
อายุมาก และ
ให้ผลผลิตสูง 

โรคไข้เห็บ (bovine 
babesiosis)  

เช้ือโปรโตซัว 
ในประเทศไทยพบในโคมี 2 ชนิด
(species) คือ B. bovis และ B. 
bigemina  โดย B. bovis  
สามารถก่อโรคได้รุนแรงกว่า 
B.bigemina ส้าหรับ ชนิดอื่นที่ติด
โคได้ ไดแ้ก่ Babesia divergens, 
B. major, B. ovata, B. 
occultans และ B. jakimovi. 
ช่องทำงกำรติดต่อ  
โรคนี้เป็น Tick born disease โดย
ถูกเห็บ Boophilus microplus ซ่ึง
มีเชื้อกัด  
 

ไข้สูงมากกว่า 106 องศาฟาเรนไฮด์   จะ
หอบ หายใจเร็ว ตายเฉียบพลัน   แต่หาก
ไม่ตาย เนื่องจากเชื้ออยูในเม็ดเลือดแดง 
แบ่งตัวและท้าให้เม็ดเลือดแดงแตก ท้า
ลายม็ดเลือดแดง ท้าให้เกิดโลหิตจาง เยื่อ
เมือกซีด ปัสสาวะ เป็นสีคล้้าเข้ม และมีดี
ซ่าน ถ้าแม่โคท้องมีโอกาสแท้งสูง บางครั้ง
เช้ืออาจไปที่อวัยวะต่างๆ เช่นสมอง  จะมี
อาการทางประสาท เช่นเดินโซเซ ชัก 
กำรตรวจวินิจฉยั 
จากการตรวจอาการโค และเก็บเลือดที่หู
หรือหาง หากมี โคนมตายให้ ท้าสไลด์ 
smear ที่อวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง ปอด 
ตับ ม้าม หัวใจ ไต fix ด้วย methanol 
ย้อมสี Giemsa 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 15 – 
30 นาที ตรวจหาเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์      
หัว oil ก้าลังขยาย 400 เท่า  
การผ่าซากจะพบตับขยายใหญ่มีสีน้้าตาล

1.  ก้าจัดเห็บซ่ึงเป็นพาหะของโรค  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงฤดูกาลที่มี
เห็บมาก ควรจัดการเช่นใช้ยา
ราดหลัง 
2.  หากฟาร์มไม่เคยมีการติดเช้ือ
และมีความจา้เป็นต้องน้าโค
ทดแทนเข้าฟาร์ม ให้ตรวจสอบ
แหล่งที่มาไม่เป็นโรค หรือฉีดยา 
imidocarb dipropionate ก่อน
น้าเข้าฟาร์ม 
 

1.  diminazene 
diaceturate ขนาด 3 - 5 
มิลลิกรัมต่อน้้าหนัก 1 กิโลกรัม 
เข้ากล้ามเน้ือ หรือ 
imidocarb dipropionate 
ขนาด 1 - 2 มิลลิกรัมต่อ
น้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เขา้ใต้
ผิวหนัง 
2.  imidocarb สามารถรักษา
แต่ยังคงระดับเชื้อในที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคได้  
การใช้ยารักษาให้ค้านึงถึงการ
ตกค้างในน้้านมด้วย  
3.  หากโคทรุดโทรม หรือ 
dehydration พิจารณาให้
น้้าเกลือ ร่วมกับการ 
supportive treatment   
หากมภีาวะ Anemia มากอาจ

1.  แยกโคให้อยู่ในท่ีเย็นสบาย 
ไม่เครียด 
2.  ลดจ้านวนพาหะภายใน
ฟาร์ม ซ่ึงอาจพิจารณาใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านช่วย เช่นการ
จัดการ เพ่ือลดการปนเปื้อนยา
ฆ่าแมลงในน้้านม เช่นการใช้
สมุนไพร 
2.  มีการติดตาม หากพบโค
แสดงอาการป่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฟาร์มท่ีเคยมีปัญหา
ให้รบีตรวจและรักษา 
3.  ในระหว่างที่มีปัญหาของ
โรคภายในฟาร์ม ไม่น้าโคใหม่
เข้าฟาร์ม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โคท่ีไม่อยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด 
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
เหลือง ถุงน้้าดีขยายใหญ่ มีผนังหนา มีน้้าดีค่ัง
อยู่เต็ม น้้าดีเป็นสีด้า ม้าม ขยายใหญ่กว่า
ปกติ 4-5 เท่า  
ส้าหรับการตรวจด้วย PCR เป็นวิธีที่ OIE 
แนะน้าในการ ยืนยัน 
(http://www.oie.int/en/our-
scientific-expertise/reference-
laboratories/list-of-
laboratories/).,2014) 

จ้าเป็นต้องให้เลือด 
ข้อควรระวัง  ในการรักษาโค 
ต้องระมัดระวังการบังคับโคถ้า
รุนแรงอาจท้าให้ตายได้ 

โรคแอนาพลาสมา 
(bovine anaplasmosis) 

เช้ือริกเกตเซีย 
Anaplasma marginale ใน 
genus Anaplasma 
family Anaplasmatacea 
การติดต่อ  
โรคนี้เป็น Tick born disease :ซ่ึง
เห็ บ เป็ นพาหะแบบ  biological 
vector และมีแมลงดูดเลือดอื่นๆ
เช่น เหลือบ แมลงวันคอก เป็ น 
Mechanical vector เข็มฉีดยาที่
ไม่มีการเปลี่ยนจะท้าให้แพร่โรคได้ 
(Reinbold, 2010) โคนมที่ติดเชื้อ
จะเป็นพาหะได้ตลอดชีวิต และหาก
แม่โคที่เคยติดเชื้อแล้วอยู่ในภาวะ
เครียด หรือได้รับยา steroid จะท้า
ให้เชื้อมีโอกาสก่อโรคได้ 
ระยะฟักตัว 1 – 8 สัปดาห์ 
 

โคที่ อายุต่้ ากว่า 18 เดือน มักมีความ
ต้านทานต่อโรคนี้ แต่โคที่อายุมากอาการ
มักรุนแรง นอกจากนี้ในพื้นที่ endemic 
อาการของโรคไม่รุนแรง แต่ถ้าไม่เคยมีโรค
จะอาการรุนแรง  อาการมักแสดงออกเมื่อ
เม็ดเลือดแดงถูกท้าลาย 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
อาการไข้ สู ง 105-107 อ งศาฟาเรน ไฮด์ 
โลหิตจางอย่างรุนแรง เยื่อเมือกซีดเหลือง 
มีอาการดีซ่าน หายใจถี่และแรง ถ่ายแบบ
มีมูกเลือด ปัสสาวะเป็นสีปกติหรือสีเหลือง
เข้ม   แม่โคท้องจะแท้ง ในโครีด น้้านมจะ
ลด และตายภายใน 1-4 วัน 
กำรตรวจวินิจฉยั 
จากการตรวจอาการโค และเกบ็เลือดที่ที่
คอ หรือเส้นเลือดขนาดใหญ่ หรืออวยัวะ
กรณีที่ตาย  smear แล้วยอ้มสี giemsa 
และดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นเช้ือ
รูปร่างเล็ก กลม อยู่ที่ขอบเม็ดเลือดแดง 
แต่ถ้า A. centralae จะอยู่ตรงกลางเม็ด
เลือดแดง 

ผ่าซาก จะพบว่าซากซีดมาก     ถุง
น้้าดีขยายใหญ่ไขมันและอวัยวะในช่อง
ท้องเป็นสีเหลือง ตับขยายใหญ่มีเหลือง 

1. หลีกเล่ียงการน้าโครุ่นหรือโค
สาวเข้าฟาร์มจากพื้นที่ที่มีโรคนี้
ระบาดเนื่องจากโคอายุนอ้ยมี
ความทนต่อเชื้อนี้ ท้าให้มโีรคแฝง
เข้าในฟาร์ม  
2.  ในพื้นที่มีการระบาดให้
เกษตรกรสังเกตอาการโค หาก
พบผิดปกติและอาการป่วยสงสัย
โรคนี้ให้เก็บตัวอยา่งและรักษา  
3.  จัดการสิ่งแวดลอ้มภายใน
ฟาร์มเพื่อลดพาหะน้าโรค เช่น 
ป้องกันไม่ให้คอกชื้นแฉะ ท้าลาย
แหล่งที่มีน้้าขัง ท้าลายอุจจาระ 
หญ้าแห้ง 

ก า ร รั ก ษ า เ ร็ ว มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการรักษาเป็น
อย่างยิ่งโดย ยาที่ เลือกใช้คือ
Oxytetracycline เ ข้ า เ ส้ น
เลือดในขนาด 10 มิลลิกรัม ต่อ
น้้าหนักโค 1 กิโลกรัม โดยให้
ติดต่อกัน 2-3 วัน หรือ Imizol 
เข้ า ใต้ผิ วหนั งในขนาด 1-2 
มิ ล ลิ ก รัม  ต่ อน้้ าห นั ก โค  1 
กิ โ ล ก รั ม   เ นื่ อ ง จ า ก
ผลการรักษา       ไม่สามารถ
ด้าเนินการก้าจัดเชื้อได้ทั้งหมด 
จึงแนะน้าให้ฉีดยาในโคร่วมฝูง
ด้วย 
 

ด้าเนินการเช่นดียวกับโรคไข้เห็บ 1. พันธุ์ Bos 
taurus 
cattle 
(Angus, 
Holstein, 
Hereford, 
Charolais) 
จะแสดง
อาการป่วย
ง่ายกว่า Bos 
indicus 
cattle 
(Brahman) 
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ม้ามขยายใหญ่ หัวใจมีจุดเลือดออก ต่อม
น้้าเหลืองบริเวณตับจะเป็นสีน้้าตาล บวม 
และนิ่ม   

โรคทริฟาโนมิเอสิส 
(trypanosomiasis) 

โปรโตซัว Trypanosoma evansi 
เช้ือนี้อยู่ในกระแสโลหิต นอกเม็ด
เลือดแดง โดยมีแมลงต่างๆเช่น
เหลือบ แมลงวันคอก และยังเป็น
พาหะนา้โรค 

มีไข้สูง ตาอกัเสบหรอืขุ่น ขาแข็ง โลหิตจาง  
แต่อาการที่พบและเจา้ของสังเกตเห็นคือ
การแท้ง บางตัวมีอาการทางประสาท 
กำรตรวจวินิจฉยัโรค 
1.  จากการสังเกตอาการ 
2.  การเก็บเลือดที่ห ูและหาง แลว้ปั่นดู ที่ 
buffy coat หรือการตรวจเลือดโดยย้อมสี 
Giemsa  
4.   การเก็บเลือดและซีรัมส่ง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจเพิ่มเติม เช่น 
PCR, ELISA หรือฉีดหน ูmice 

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคมาก 
โดยเฉพาะฤดูฝน ควรมกีารฉีด
พ่นยาฆา่แมลงบนตัวสัตวห์รือ
ตามแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงดูด
เลือด  

1.  ยา Diminazine 
aceturate (Berenil®) ใช้
ขนาด 3-7 มิลลิกรัม /น้้าหนกั
ตัว 1 กโิลกรัม 
2. ให้ glucose และบ้ารุงตาม
อาการ 

ด้าเนินการเช่นเดียวกับโรคไข้เห็บ  

โรคตาอักเสบติดต่อ 
(Infectious 
keratoconjunctivitis 

เช้ือแบคทีเรีย  
(Moraxella bovis) 
Mima polymorpha 
อาจมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสและปรสิต 
สาเหตุโน้มน้าจากแมลงท้าให้เคือง
ตาแล้วติดเชื้อตามมาโดยมีแมลง
เป็นตัวแพร ่

โคน้้าตาไหล อาจมีหนอง เยื่อบุตาขาวมสีี
แดง กระจกตามีสีขาวขุ่น หรือชมพ ู
กำรตรวจวินิจฉยั 
ใช้ส้าลีป้ายตาที่มีรอยโรค และส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรือน ได้แก่ ก้าจัดแมลง  

1. ท้าความสะอาดที่บริเวณตา 
ล้างด้วยน้้าสะอาด 
2. ป้ายตาดว้ยยาขี้ผึ้ง กลุ่ม 
Choramphenical หรือ 
tetracycline วันละ 2 ครั้ง 
เช้า – เย็น  

 โรคน้ีเป็น
โรคติดต่อท่ีมี
การระบาด
มากในช่วง
ฤดูฝน 

โรคเต้านมอักเสบ 
(Mastitis) 

1. เช้ือแบคทีเรีย 
- กลุ่มที่พบในสิ่งแวดล้อม ได้แก ่
Streptococcus spp.  E. coli 
 
Klebsiella pneumoniae  
Enterobacter spp. 
Pseudomonas aeruginosa 
- กลุ่มที่พบในตัวโค 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus agalactiae 
2. การท้างานเครื่องรีดท้าให้เกิด

1. เต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ 
ลักษณะ เต้านม และน้้านมเปลี่ยนแปลง 
ตามชนิดเชื้อ ปริมาณเชื้อ โดยบางครั้งมี
อาการเต้านมบวม ร้อน แดง  แข็ง  หรือ
บางตัวเต้านมแตก  บางครั้งเจ็บ ส่วน
น้้านมจะมีสีเปลี่ยนตั้งแต่ สีเหลืองเข้ม จน
มีน้้าใส มีหนองปน แบ่งได้  
1.1 เต้านมอักเสบแบบไม่รุนแรง: แม่โคมี
อาการเต้านมอักเสบ แตก่ินได้ตามปกติ 
อาจมีไข้เล็กน้อย 
1.2  เต้านมอักเสบแบบรุนแรง: แม่โคมี

มาตรการป้องกันโรคส้าคัญมาก
ในการลดความสูญเสียเกษตรกร 
1.  ไม่เล้ียงโคนมแออัดเกินไป 
คอกเล้ียงแห้ง ไม่มีอุจจาระ
หมักหมม 
2.  ท้าความสะอาดของโรงเรือน
หรือพื้นคอก มอืผู้รีด อุจจาระ 
3. มีการตรวจสอบการท้างาน
ของเครื่องรดีสม่้าเสมอ และมี
การท้าความสะอาดเครื่องรีด ทั้ง
ชุด อย่างถกูต้องทุกคร้ังภายหลัง

ต้องด้าเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อ
ลดความเสียหายจากเต้านม 
เต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ 
1.  เต้านมอักเสบแบบไม่
รุนแรง 
- พิจารณาให้ยาสอดเต้า
เท่านั้น 
2.  เต้านมอักเสบแบบรุนแรง 
- รีดนมออกให้หมด โดย แล้ว
ใช้ยาสอดเต้ารว่มกบัยาฉีด 
- อาจพิจารณาให้ oxytocin 

เต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ 
1.  แยกโคนมท่ีเต้านมอักเสบ
ออกจากตัวอื่น 
2.  รีดนมออกบ่อยขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 
Coliform เพื่อน้า endotoxin 
ออกจากตัวแม่โค 
3.  ตรวจสอบการท้างานและ
ความสะอาดของเครื่องรีดและ
แก้ไขหากผิดปกติ 

ปัญหาท่ีพบ
ของโรคเต้า
นมอักเสบใน
ประเทศไทย
คือเต้านม
อักเสบแบบ
ไม่แสดง
อาการ ซ่ึง
เป็นลักษณะ
แฝง โดยจะ
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
การกระแทกที่เต้านมและหัวนม ทา้
ให้รูหัวนมเปิด 
 

อาการเต้านมอักเสบ  และมีไข้ ไม่กิน 
หายใจหอบ อาจมีทอ้งเสียร่วมด้วย 
1.3  เต้านมอักเสบแบบเร้ือรัง: มีการ
เปลี่ยนแปลงเต้านมน้อย อาจพบกอ้น
ภายในเต้านม แต่น้้านมเปลี่ยนแปลงชัด 
และ เป็นๆหายๆ  
2.  เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ: ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงเต้านม แต่คุณภาพ
น้้านมไม่ดี เนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรียและ
เซลล์เม็ดเลือดขาวปริมาณสูง  
กำรตรวจวินิจฉยั 
1. เต้ำนมอักเสบแบบแสดงอำกำร  
1.1 คล้าเต้านม 
ส่วนใหญ่เต้านมอักเสบจากกลุ่ม Coliform 
จะแสดงอาการรุนแรงเนื่องจากมี 
endotoxin  
1.2 ดูลักษณะน้้านม โดยดูสี กลิ่น ตะกอน 
1.3   ก่อนรักษาให้เก็บตวัอย่างน้้านมเพือ่
ส่งห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อ หาผลความไว
ของยา 
2.  ตรวจการท้างานเครื่องรีดนม หากมี
ปัญหาให้เร่งด้าเนินการแก้ไข 
2. เต้ำนมอักเสบแบบไมแ่สดงอำกำร 
- ตรวจ CMT  (California mastitis test) 
ซ่ึงน้้ายาเป็นสารลดแรงตึงผิวท้าให้เซลล์
เม็ดเลือดขาวแตก แล้วเกิดลักษณะเป็นวุ้น  
- ตรวจเซลล์โซมาติก โดยเก็บนมก่อนรีด 
หากเก็บภายหลังรีดค่าจะสูง 
 

รีดนม 
4. มีการจัดการการรีดที่ถูกต้อง 
เช่น 
- ควรล้างเต้านมให้สะอาด ด้วย 
น้้ายาคลอรีน แล้วเช็ดให้แห้ง 
- ใช้ผ้าเช็ดเต้านมที่สะอาดและ
แห้ง ตัวละ 1 ผืน 
- ท้าความสะอาดมือผู้รีดนมก่อน
รีดนม 
- ก่อนรีดนมควรตรวจ (Strip 
cup) ทุกครั้ง 
- จุ่มหวันมหลังรีดนมทุกครั้งด้วย
ไอโอโดฟอร์ 0.5 – 1 เปอร์เซ็นต์ 
5. สอดยาดรายในวันหยุดรีดนม 
1 หลอด 
 

10 – 20 IU เพื่อเพิ่มการขับ
น้้านมและขับ endotoxin 
จากตัวแม่โค 
- ให้ยาลดอักเสบ เช่น 
phenylbutazone flunixin 
meglumine 
ยาสอดเต้าที่ใช้รักษา 
1.  ขณะรีดนม 
    1.1 กลุ่ม Ampicillin+ 
Cloxacillin ใช้ 3 หลอด ห่าง
กัน 12 ชั่วโมง 
1.2 กลุ่ม Cloxacillin และ 
Neomycin ใช้ 3 หลอด หา่ง
กัน 12 ชั่วโมง 
1.3 กลุ่ม Erytromycin ใช้ 3 
หลอด ห่างกัน 12 ชั่วโมง 
1.4 กลุ่ม Kanacillin และ 
penicllin ใช้ 3 หลอด ห่างกัน 
24 ชั่วโมง 
1.5 กลุ่ม Cephalexin 
วิธีการใช้ ใช้ 4 หลอด     หา่ง
กัน 12 ชั่วโมง  
ภายหลังสอดยาควรงดส่งนม
อย่างน้อย 3 วัน และเก็บนม
ตรวจยาปฏิชวีนะตกค้างใน
น้้านมก่อนส่งนม  

4.  เต้านมอักเสบแบบเรื้อรัง
อาจพิจารณาคัดท้ิง 

พบจ้านวน
มากกว่าแบบ
แสดงอาการ
และกอ่ให้เกิด
ความเสียหาย
มาก โดย
ปัญหาท่ีเกิด
จากเครื่องรีด 
เป็นปัญหา
หลักท่ีพบ 
ดังน้ันในการ
แก้ปัญหาเต้า
นมอักเสบใน
ระดับประเท
ต้องมีการ
ผลักดันให้มี
การตรวจการ
ท้างานและ
ท้าความ
สะอาดเครื่อง
รีดนมเช่น ให้
เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมของ
สหกรณ์โคนม
บริการลา้ง
และตรวจ
เครื่องรีด 
เป็นโปรแกรม 
โดยหัก
ค่าบริการ
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จากรายได้
น้้านม หรือหาก 
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เองได้ ให้จัด
ชุดตรวจสอบ 

คลอดยาก  
(Dystocia) 

1.  ลูกโคขนาดใหญ ่
2.  โคสาวที่มกีารผสมพันธุ์เร็ว
เกินไป 
3.  ลูกโคอยู่ในสภาพผิดทา่ 
4.  แม่โคแก ่ขาดแรงเบ่ง 

 1. ไม่ควรผสมโคสาวที่น้้าหนกัตัว
น้อยกว่า 350 กิโลกรัม 
2. ช่วง 1-2 เดือนก่อนคลอด ให้
ปรับอาหารให้มีวิตามิน แร่ธาตุ
เพียงพอ และควรให้แม่โคไม่อ้ว 
นหรือผอมเกินไป คะแนน ร่างกาย
ประมาณ 3.0 – 3.5 

   

รกค้าง (Retain placentra)  1.  คลอดยาก 
2. ติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ เช่น
โรคบรูเซลลา 
3. ขาดวิตตามิน E  แร่ธาตุ Se และ 
Ca 

รกไม่หลดุจากผนังมดลกูภายใน 12 ชั่วโมง 
ภายหลังคลอด ซ่ึงปกติไม่ควรเกิน 5 – 6 
ชั่วโมง  แม่โคจะแสดงอาการเบ่ง  

ให้แร่ธาตุ Selenium และ ADE 
ช่วงก่อนคลอด 1 เดือน โดยการ
กินหรือฉีด 

  ควรรีบแก้ไข
ภายใน 12 -
24 ชั่วโมง 
เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อใน
มดลูกและมี
ปัญหาระบบ
สืบพันธุ์
ตามมา 

มดลูกอักเสบ 
(Metritis) 

เช้ือแบคทีเรียต่างๆ ได้แก่ 
Streptococcus spp. 
Corynebacterium pyogenes 
Staphylococcus spp. E. coli 
ซ่ึงมีปัจจัยโน้มน้าคือ รกค้าง คลอด
ยาก ลูกตายในท้อง มดลูกทะลัก หรือการ
ขาดซีลีเนียม วิตตามิน E  

มดลูกอักเสบแบบเฉียบพลัน แม่โคนม มีไข้ 
ซึม มีของเหลวหรือหนอง มีกลิ่นออกจาก
ช่ อ ง ค ล อ ด  ป ว ด เบ่ ง  ปั ส ส า ว ะ
กระปริบกระปรอย ชีพจรเต้นเร็วและตาย
ภายใน 5 วัน เนื่องจากโลหิตเป็นพิษ ถ้ามี
อาการเร้ือรังจะสังเกตไม่ชัด แต่จะมีหนอง
ไหลออกมาสังเกตเห็นจากโคหางเปียก  
การตรวจวินิจฉยั 
โดยการสังเกตอาการและล้วงตรวจทาง

1.   การจัดการคอกคลอดให้
สะอาด 
2.   ดูแลแม่โคขณะคลอดและ
ภายหลังคลอด โดยเฉพาะแมโ่คที่
มีความเส่ียงเช่นรกค้าง (รกไม่
หลุดภายใน 24 ชั่วโมง)คลอดไม่
ออก 
 

มดลูกอับเสบแบบเฉยีบพลัน 
1.  ฉีดยาตา้นจุลชีพทีอ่อกฤทธิ์
กว้างตามผลความไวของยาที่เ 
ก็บหนองตรวจ เบื้องต้นยาที่ใช้
ได้แก่cephalosporin (Tison 
et al, 2017) ceftiofur  ร่วมกับ
ให้ทางมดลูก  
2. ให้สารน้้าและยาลดไข้ลด
อักเสบ  

สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอด 
ในแม่โคหลังคลอด เพื่อสังเกต 
หากมีความผิดปกติให้รีบรักษา 

มักเกิดช่วง 
2-4 วัน 
ภายหลังคลอด 
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สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ทวารหนักเพือ่คล้ามดลูก ซ่ึงจะพบมดลูก
ขยายใหญ่ ผนังมดลูกหนาขึ้น และควรเก็บ
หนองส่งห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อและหา
ความไวของยาที่รักษา 

3.  ท้าการล้างมดลูกใช้ยา
ปฏิชีวนะเป็นยาปฏิชีวนะที่
ออกฤทธิ์กว้างเช่น 
cephalexin ceftiofur 
oxytetracycline รวมทั้ง 
Dextrose 50 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณ 200 ซีซี  
(Machado et.al., 2015)  

มดลูกทะลัก 
 

1.  มีการเบ่งเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ 
เช่นรกค้าง มดลูกอักเสบ ปวดท้อง 
2.  ขาดแคลเซียม 

มดลูกทะลักออกนอกรา่งกาย ภายหลัง
คลอด แม่โคเบ่ง ดันส่วนของปากมดลูก
และโพรงปากมดลูก ออกนอกช่องคลอด 

 1.  ฉีด xylocaine 2
เปอร์เซ็นต์เข้าที่ช่องไขสันหลัง 
ตามขนาดแม่โค 
2. ลดขนาดมดลูกที่ออกมาข้าง
นอกโดยใช้น้า้ตาลทราย โปะที่
มดลูกช่วยดึงน้้า 
3. ก้ามือและดันมดลูก เข้า 
4. สอดยาต้านจุลชีพ และเย็บ
ปากช่องคลอด 
5. ตัดไหมที่ 1 สัปดาห ์

หาสาเหตุท่ีแม่โคเบ่งและรีบ
ก้าจัดสาเหตุ  เนื่องจากหากไม่
สามารถก้าจัดสาเหตุท่ีโคเบ่ง
ได้ จะกลับมาเป็นใหม่ 

 

วัณโรค * เช้ือแบคทีเรีย 
Mycobacterium bovis  
ช่องทำงกำรติดต่อ  
-   ทางหายใจ จากเช้ือทีป่นเปื้อน
ในอากาศ ฝุ่นละออง  
-   ทางการกินน้้า หรืออาหารที่
ปนเปื้อน 
-   ทางรก โดยติดต่อจากแม่ไปลูก
ทางสายสะดือ 
-   ทางน้้านม เนื่องจากเช้ือขับ
ออกมาได้ทางน้้านม 

ในระยะแรกของการติดเช้ือมักไม่

แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อเกิดโรคนานขึ้นจะ

ท้าให้โคมีอาการแบบเรื้อรัง น้้าหนักลดลง 

เบื่ออาหาร อ่อนแอ และมีไข้ต่้าๆ ส่วน

อาการอื่นๆจะแสดงตามต้าแหน่งของรอย

โรค  เมื่อเชื้อเข้าสู่ปอดจะท้าใหโ้คมีอาการ

ไอมากในช่วงเช้า ชว่งที่มีอากาศเย็นหรอื

ระหว่างออกกา้ลัง โคอาจมีอาการหายใจ

ล้าบาก ถ้าเช้ือเขา้สู่ระบบทางเดินอาหาร 

โคจะมีอาการท้องเสียแบบ เป็นๆหายๆ 

หรืออาจมอีาการท้องผูกได้ 

1.  มีการทดสอบโรคประจ้าป ี
2. ถ้าเป็นไปได้ท้าฟาร์มให้เป็นฝูง
ที่ปิดโดยผลิตโคทดแทนของ
ฟาร์มเอง  
3.  หากจ้าเป็นต้องน้าโคทดแทน
เข้าฟาร์ม ให้ตรวจสอบแหล่งที่มา
ของโค เลือกซ้ือโคนมทดแทน
จากฟาร์มปลอดวัณโรค และมีผล
การทดสอบโรคเป็นลบก่อนนา้มา
เล้ียงในฟาร์ม 
4.  แยกโคทดแทน 60วัน  
5.  ท้าความสะอาด ท้าลายเช้ือ
โรคด้วยยาฆ่าเช้ือในรถขนส่ง 
6.  หลีกเล่ียงบุคลภายนอกเข้า

ไม่มี 1.  ก้าจัดโคนมท่ีติดเชื้อออก

จากฟาร์ม 

 2.  ด้าเนินการสั่งกักโคนมท่ี

เลี้ยงในฟาร์มตามมาตรา 12 

และ 13 แห่งพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558   

3.  ให้ตรวจโรคโคนมท่ีเลี้ยงใน

ฟาร์มซ้้า ห่างกันครั้งละ 60 วัน 

4.  หากพบผลบวกให้ท้าลาย

ตัวบวกแล้วเริ่มนับครั้ งการ

ตรวจใหม่ อีก 3 ครั้ง 

มีหลักเกณฑ์
รับรองฟาร์ม
ปลอดโรค 
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 

การตรวจวินิจฉยัโรค 

-  ฝูงทั่วไปหรือฝูงปลอดโรค ใช้ 

tuberculin test ด้วยวิธีการตรวจ SID 

คือฉีด tuberculin เข้าในชั้นผิวหนัง ที่

โคนหาง และอา่นผลที ่72 ชั่วโมง 

การตัดสินการเป็นโรค คือ โคนมที่

ให้ผลบวกจากการตรวจโดยวธิีดังกล่าว 
     -  ฝูงที่เป็นโรคใช้วิธกีารตรวจ SID 
และ Gamma Interferon test การ
ตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวก
จากการตรวจโดยวธิีใดวธิีหนึ่ง 
 

ฟาร์ม  
7.  มีรั้วที่สามารถป้องกันการ
สัมผัสกับโคฟาร์มอื่น 

 5.  หากพบผลลบติดต่อกัน 3 

ครั้ง และให้ผลลบอีกครั้งใน 6 

เดื อน  ให้ ด้ า เนิ น ก ารสร้ า ง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคได้  

6.  ในระหว่างถูกสั่งกักหากจะ

เคลื่อนย้ายอนุโลมให้สัตว์ น้ัน 

ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ เลื อ ด 

(gamma IFN) ให้ ผ ล ล บ อี ก

ค รั้ ง ห น่ึ ง แ ล ะ ไม่ เป็ น ก า ร

เคลื่อนย้ายไปเลี้ยงต่อ 
7.  ท้าความสะอาดพื้นคอก 
ท้าลายเชื้อโรคเพื่อลดปริมาณ
เชื้อโรคเป็นประจ้า 
8.  ให้คนเลี้ยงหรือคนท่ี

เกี่ยวข้องกับโคนม หลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง ได้แก่

น้้ามูก เสมหะ โคท่ีเป็นโรค 

9.  ให้คนเลี้ยงหรือคนท่ี

เกี่ยวข้องกับโคนมตรวจวัณโรค 

เพื่อเฝ้าระวังติดตามในคน 
โรคทริโคโมแนส 
(trichomonosis) 

เช้ือโปรโตซัว 
 Trichomonas foetus ในgenus 
Tritrichomonas family 
Trichomonadidae ซ่ึงเช้ืออยู่ใน
มดลูก และบริเวณหนังหุ้มลึงค์ 
(Prepuce) รวทั้ง ทางเดินปัสสาวะ 

โคตัวผู้หลังจากติดเชื้อ จะปวดเบ่งขณะ
ถ่ายปัสสาวะ และอาจพบหนองไหล
ออกมาจากท่อทางเดินปัสสาวะ แต่อาการ
จะหายไปใน 1-2 สัปดาห์ ซ่ึงจะเป็นตัว
แพร่โรคไปตลอดชีวิต 
แม่ โค จะมี อ าก ารช่ อ งคลอดอั ก เสบ 

1.  การผสมเทียมที่น้้าเช้ือมาจาก
พ่อที่ไม่ติดเช้ือ 
2.  ถ้าเป็นไปได้ท้าฟาร์มให้เป็น
ฝูงที่ปิดโดยผลิตโคนมทดแทน
ของฟาร์มเอง  
3.  หากจ้าเป็นต้องน้าโคทดแทน

ไม่มีการรักษาเนื่องจากมีการ
ขับเช้ือตลอดชีวิต 

การใช้ยาฆ่าเชื้อโรค ลด
ปริมาณเชื้อ 
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
(Urethra) ของโคเพศผู้ 
ช่องทำงกำรติดต่อของโรค โดยการ
สืบพันธุ์  หรือ การปนเปื้อน ผ่าน
เครื่องมือผสมเทียม หรือถุงล้วง 

(Vaginitis) โดยพบโปรโตซัวนี้มากที่สุดใน
ช่องคลอดเพศเมียภายหลังจากติดเชื้อ 14-
18 วัน และจากนั้น เชื้อจะ ค่อยๆ เข้าไป
ในมดลูก โดยผ่านคอมดลูก (Cervix) เมื่อ
ไปถึงมดลูกจะท้าให้มดลูกอักเสบอย่าง
อ่อนๆและท้าให้เกิดการอักเสบและลอก
หลุดของสายรก ท้าให้ลูกอ่อนตางยและ
เกิดการแท้งออกมา ซ่ึงมักจะแท้งในช่วง 
2-4 เดือนขอการตั้งท้อง และมีการกลับสัด
เพิ่มขึ้น 
กำรตรวจวินิจฉัย 
1.  ประวัติการแท้งในช่วงต้นของการตั้ง
ท้อง  การกลับสัด 
2.  เ ก็ บ  placental fluid, stomach 
contents จากลูกที่แท้ง, น้้าล้างมดลูก , 
หนองที่มดลูกอักเสบ สิ่งคัดหลั่งจากช่อง
คลอด น้้าล้างเยื่อหุ้มลึงค์ ตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ (OIE,2018) 

เข้าฟาร์ม ให้เลือกซ้ือโคนมทดแทน
จากฟาร์มปลอดโรค 
4.  มีการป้องกันโรคจากวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเทียม 
โดยการทา้ลายเช้ือโรคทุกคร้ัง
ก่อนเปลี่ยนตัว รวมถึงเปลี่ยนถุง
มือล้วงตรวจท้องทุกตัว 

โรคบรูเซลลา หรือ    
 โรคแท้งติดต่อ * 

เช้ือแบคทีเรีย Brucella abortus 
ช่องทำงกำรติดต่อ โดยการกิน
อาหาร หรือน้้าที่มีเชื้อปนเปื้อน  
การผสมพันธุ ์และทางบาดแผล  
โดยโคที่เป็นโรคจะขับเช้ือออกมา
ทางสิ่งคัดหลั่ง ได้แก่ ปัสสาวะ 
น้้านม รวมทั้ง น้้าคร่้า หรือ ลูกที่แท้ง 

แม่โคจะแท้งที่อาย ุ5 – 8 เดือนในท้องแรก โค
ผสมติดยากท้าให้อัตราการผสมติดต่้า รก
ค้าง และมดลูกอักเสบ 
กำรตรวจวินิจฉยั เก็บซีรัม ตรวจด้วยวธิี 
Rose Bengal Test และยืนยันดว้ย 
complement fixation test/ ELISA 
หรือเก็บน้้านมตรวจ ELISA ส้าหรับลูกโคที่
แท้งควรเก็บลูกที่แท้งและรก ส่ง
ห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อ 
เกณฑ์การวตรวจวินิจฉยัโรค 

-  ฝูงทั่วไปหรือฝูงปลอดโรคใช้วิธีการ

ต ร ว จ  Rose Bengal test(RBT) แ ล ะ

ยืนยันด้ วยวิธี  Complement Fixation 

1.  มีการทดสอบโรคประจ้าป ี
2. ถ้าเป็นไปได้ท้าฟาร์มให้เป็นฝูง
ที่ปิดโดยผลิตโคทดแทนของ
ฟาร์มเอง  
3.  หากจ้าเป็นต้องน้าโคทดแทน
เข้าฟาร์ม ให้เลือกซ้ือโคนมทด
แทนจากฟาร์มปลอดโรคบรูเซล
ลา และมีผลการทดสอบโรคเป็น
ลบก่อนน้ามาเล้ียงในฟาร์ม 
4.  มีการป้องกันโรคจากวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเทียม 
โดยการทา้ลายเช้ือโรคทุกคร้ัง
ก่อนเปลี่ยนตัว รวมถึงเปลี่ยนถุง
มือล้วงตรวจท้องทุกตัว 

ไม่มียารักษา และเนื่องจาก
อุบัติการณ์ของโรคนี้ในโคนม
ต่้ามาก น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต ์
มาตรการของกรมปศุสัตว์ใช้วธิี 
ตรวจหาโคที่ติดเชื้อและก้าจัด
โคนมที่เป็นโรค 

1.  ก้าจัดโคนมท่ีติดเชื้อออก

จากฟาร์ม 

 2.  ด้าเนินการสั่งกักโคนมท่ี

เลี้ยงในฟาร์มตามมาตรา 12 

และ 13 แห่งพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558   

3.  ให้ตรวจโรคโคนมท่ีเลี้ยงใน

ฟาร์มซ้้า ห่างกันครั้งละ 60 วัน 

4. หากพบผลบวกให้ท้าลายตัว

บวกแล้วเริ่มนับครั้งการตรวจใหม ่

 5. หากพบผลลบติดต่อกัน 3 ครั้ง 

มีหลักเกณฑ์
ฟาร์มปลอด
โรค 



 

 

 

 102 
ภาคผนวกที่ 7 

โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 

test (CFT) การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ 

สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจทั้ง 2 วิธี แต่

ขณะนี้อยู่ระหว่างก้าหนดมาตรการเฝ้า

ระวังโรคจากน้้านมจากถังนมรวมของ

ฟาร์มด้วยการตรวจ ELISA 

-  ฝูงที่เป็นโรค ใช้วิธีการตรวจ RBT 

หรือ CFT การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่

ให้ผลบวกจากการตรวจโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  

 
 

5.  ท้าความสะอาด ท้าลายเช้ือ
โรคด้วยยาฆ่าเช้ือในรถขนส่ง 
6.  มีรั้วที่สามารถป้องกันการ
สัมผัสกับโคฟาร์มอื่น 
 
 

และให้ผลลบอีกครั้งใน 6 

เดือนต่อมา ให้ด้าเนินการสร้าง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคได้  

6.  ในระหว่างถูกสั่งกกัหากจะ

เคลื่อนย้ายอนุโลมให้สัตว์น้ัน 

ต้องผ่านการตรวจซีรัมให้ผล

ลบอีกครั้งหน่ึงและไม่เป็นการ

เคลื่อนย้ายไปเลี้ยงต่อ 
7.  หากพบโคนมแท้งให้เก็บ
ตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
8. เก็บและก้าจัด รก และท้า
ความสะอาดพื้น ท้าลายเชื้อโรค 
9.  ไม่ให้คนเลี้ยงหรือคนท่ี

เกี่ยวข้องกับโคนม สัมผัสกับรก 

หรือลูกแท้ง หรือสิ่งคัดหลั่งจาก

ช่องคลอด  โคท่ีเป็นโรคโดยตรง 
โรคไข้สามวัน (bovine 
ephemeral fever) 

เช้ือไวรัส bovine ephemeral 
fever ใน genus Ephemerovirus ใน
ตระกูล  Rhabdoviridae 
ช่องทำงกำรติดต่อโดยมแีมลงเป็น
พาหะนา้โรคซ่ึงไม่สามารถระบุชัด
ว่าเป็นแมลงชนิดใดแต่สันนิษฐานว่า
ยุงเป็นพาหะแบบ biological 
vector (เช้ือไวรัสเพิ่มจ้านวนได้ใน
ยุง) ไม่มีการติดต่อโดยตรงระหว่าง
สัตว์ หรือผ่านสิ่งคัดหลั่ง ในการ
ทดลอง พบว่าติดทางฉีดเชื้อเข้าเส้น
เลือดด้าเข้าสู่ตัวสัตว์ได้ 

โคนมจะมีไข้สูง 105 – 106 องศาฟาเรนไฮด ์
กล้ามเน้ือสั่น ตัวแข็ง ขาแข็ง ต่อม
น้้าเหลืองบวมโต น้า้นมลด  ไม่กินอาหาร
ประมาณ 3 วันแล้วจะเริ่มดีขึ้น 
กำรตรวจวินิจฉยั ดูอาการร่วมกับเกบ็
เลือดใส่ Heparin ส่งห้องปฏิบัติการแยก
เช้ือไวรัส 

การจัดสุขาภิบาลการเลี้ยงให้
สะอาด หากเป็นฤดูกาลที่มียุงมาก 
อาจพิจารณายาราดหลังป้องกัน 
หรือ วิธีสมุนไพร ไล่ยุง 

ไม่มีการรักษาโดยตรง แต่มีการ
รักษาตามอาการ เช่นการให้ยา
ต้านจุลชีพ ลดการแทรกซ้อน
ของเช้ือแบคทีเรีย หรือการให้
สารน้้า  

1.  แยกโคป่วยออกจากโคท่ี
เลี้ยงร่วมกัน 
2.  จัดให้โคอยู่ท่ีแห้ง พื้นไม่แฉะ 
3.  ใช้ยาราดหลังเพื่อลดการ
กัดของแมลง 
 

เป็นโรคท่ี
ก่อให้เกิด
ความสูญเสีย
ท่ีส้าคัญใน
พื้นท่ีเขตร้อน
และกึ่งเขต
ร้อนของ
แอฟริกา, 
ออสเตรเลีย, 
ตะวันออก
กลางและ
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
(www.cfsph.iastate.edu, 2016)  เอเชีย 

โรคบีวีดี (bovine viral 
diarrhoea) หรือโรคเอ็มดี 
(mucosal disease) 

เช้ือไวรัส Bovine viral diarrhea 
virus ในสกุล (genus) Pestivirus 
ในวงศ์ (family) Flaviviridae  
ช่องทำงกำรติดต่อ เช้ือไวรัส
สามารถแพร่กระจายโดยตรงจาก
การสัมผัสโคที่มีเชื้อ และจากสาร
คัดหลั่งได้แก่น้้ามูก น้้าลาย หรือ
น้้าเช้ือทางสายรก(transplacental 
transmission) หากแม่โคติด เชื้อ
ในชว่ง 4 เดือนแรกของการตั้งท้อง 
ซ่ึงลูกโคที่เกิดจะเป็นพาหะ ได้
ตลอดชีวิต  (persistence 
Infection, PI ) 
ระยะฟกัตัว 5-8 วัน 

ลูกโคแสดงอาการเด่นในระบบทางเดิน
หายใจและระบบขับถ่าย BVD มักเป็นแบบ
ไม่รุนแรง มีไข้ต่้าๆ ท้องเสียไม่รุนแรง ส่วน 
MD แบ่งเป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 
แบบเฉียบพลัน ซึม เบื่ออาหาร น้้าลายไหล
เพราะการลอกหลุดของเยื่อผนังด้านในริม
ฝีปาก มีไข้ 104-105๐F ท้องเสียเป็นน้้า 
ต่อมาเป็นมูกเลือดเนื่องจาก อาจเกิดเนื้อ
ตาย และเกิดเป็นสะเก็ดแห้ง อาจมีน้้ามูกข้น 
น้้าตาไหล อ่อนเพลีย ร่างกายขาดน้้าและตาย แบบ
เรื้อรัง 
ท้องเสียเป็นๆหายๆ เบื่ออาหาร ขนหยาบ
แห้ง เกิดการลอกหลุดอย่างเรื้อรัง ในช่อง
ปากและตามผิวหนัง เกิดสะเก็ดแห้งตาม
บริเวณที่เกิดการลอกหลุดของผิวหนัง เช่น 
รอบๆ อัณฑะ ปลายทอ่ปัสสาวะ อวยัวะ
เพศเมีย และร่องระหวา่งกีบ (interdigital 
cleft) นอกจากนี้ทา้ให้เกิดปัญหาผสมไม่
ติดและภูมิคุ้มกันต่้า 
กำรตรวจวินิจฉยั  
ลักษณะพยาธิสภาพที่พบในระบบทางเดิน 
อาหาร ร่วมกับผลการตรวจทางอณูชีว
โมเลกุล  ใช้ในการยืนยัน  (ชินวิวัฒน์และ
คณะ, 2555) โดยการผ่าซาก  รอยโรค ได้แก่ 
แผลหลุม หลุดลอกในระบบทางเดินอาหาร 
ในกรณีที่สัตว์ตาย เก็บอวัยวะ ม้าม ปอด 
ทอนซิล ต่อมน้้าเหลืองบริเวณล้าคอและ
ล้าไส้ หัวใจ ส้าไส้ ตรวจทางพยาธิวิทยา 
และอณูชีวโมเลกุล 

1.  ถ้าเป็นไปได้ท้าฟาร์มให้เป็น
ฝูงที่ปิดโดยผลิตโคทดแทนของ
ฟาร์มเอง  
2.  หากจ้าเป็นต้องน้าโคทดแทน
เข้าฟาร์ม ให้ตรวจสอบ แหล่งที่มา
ของโคที่ไม่มีโรค 
3.  แยกกักโคทดแทน กอ่น
น้าเข้าเล้ียงร่วมฝูง 
4.  มีการจัดการที่ไม่ให้แม่โคท้อง
ในช่วง 4 เดือนแรกไม่มีการติด
เช้ือ เพื่อไม่ให้มีลูกโคที่เป็นพาหะ
ตลอดชีวิต 
5.  ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ทั่ ว ๆ  ไป  ได้ แ ก่ ก า รป้ อ งกั น
ปนเปื้อนเชื้อจากบุคคล อุปกรณ์ 
หรือการสัมผัสกับฟาร์มอื่น 
 

 - รักษาตามอาการและลดการ
แทรกซ้อนของเชื้อแบคทีเรีย 

ทดสอบโรค เพื่อประเมินหาโค
ท่ีเป็น PI และก้าจัดออกจากฝูง 
เพื่อลดการแพร่กระจายในฝูง 

ประเทศไทย
ยังไม่มี
มาตรการใน
การควบคุม
และก้าจัดโรค
น้ี ซ่ึง
มาตรการควร
เริ่มจากการ
ประเมิน
จ้านวนฟาร์ม
ท่ีมี PI และ
จ้านวนโคนม
ท่ีเป็น PI เพื่อ
วางแผนใน
การควบคุม
และก้าจัดโรค
ในระดับประเทศ 

โรคปากและเท้าเปือ่ย เช้ือไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย 
แอฟโทไวรัส (Aphthovirus) 

โคนมมีอาการซึม ไม่กินอาหาร เกิดเม็ดตุ่ม
ใสบนเยื่อลิ้นและภายในช่องปาก หลังเกิด

1. ถ้าเป็นไปได้ท้าฟาร์มให้เป็นฝูง
ที่ปิดโดยผลิตโคนมทดแทนของ

เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสจึงไม่มี
ยาจา้เพาะในการรักษา กรณีโค

1.  กัก แยกโคนมท่ีเปน็โรค
ออกจากโคตัวอื่นในฟาร์ม โดย 
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ตระกูล Picornaviridae เป็น RNA 
virus ม ี7 ซีโรไทป์ ได้แก่ A, O, C, 
SAT 1, SAT 2, SAT 3 และ Asia 
1 ในประเทศไทยในระยะเวลา 10 
ปี ที่ผ่านมา มีการระบาด 2 ไทป์ คือ
ไทป์ O และ A 
ระยะฟกัตัว 3 – 14 วัน 
ช่องทำงกำรติดต่อ 
-  ได้รับเชื้อโดยตรงจากการ
เคลื่อนย้ายโคนมที่อยู่ในระยะแพร่
เช้ือเข้าฟาร์มก่อนแสดงอาการ
ประมาณ 1 สัปดาห์ จนกระทั่งหาย
ป่วยอย่างน้อย 1 เดือน โดยโคนมที่
ติดเชื้อจะขับเช้ือมาทางน้้าในตุ่มใส 
น้้าลาย และมูล 
-  กินอาหารหรือน้า้ที่ปนเปื้อนเช้ือ
ไวรัส  
-  การหายใจเอาเช้ือทีอ่ยู่ในละออง
อากาศเข้าไป  

ตุ่มใสภายใน 24 ชั่วโมง เม็ดตุ่มจะแตกออก
และเกิ ดการลอก  และเป็ นแผลหลุม
ภายหลังจากนั้น 2 -5 วัน เชื้อไวรัสจะ
แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย จะเกิดเป็นตุ่ม
ใส และแผลไรกีบ ท้าให้เดินขากะเผลก ใน
รายที่เป็นรุนแรงอาจพบรอยโรคที่ บริเวณ
เต้านมและหัวนม 
กำรตรวจวินิจฉยัโรค 
การเก็บตุ่มน้้ า หรือรอยโรคใหม่ๆจาก
เนื้อเยื่อลิ้น หรือไรกีบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 
ก รั ม  ใส่ ใน  ก ลี เซ อ รี น บั ฟ เฟ อ ร์  50 
เปอร์เซ็นต์ ส่งศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้า
เปื่อย หรือถ้าอยู่ภาคเหนือส่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ  

ฟาร์มเอง  
2.  หากจ้าเป็นต้องน้าโคทดแทน
เข้าฟาร์ม ให้ตรวจสอบแหล่งที่มา
ของโคที่ไม่มีโรค 
3.  งดการน้าเข้าสัตว์มาเล้ียงใหม่ 
จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ปากและเท้าเปื่อยเป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือน หลังจากโรคสงบ 
4.  เข้ ม งวดก า รจั ด ก าร เพื่ อ
ป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น 
-  ห้ามบุคคลภายนอกเขา้ฟาร์ม

โคนม หากจ้าเป็นต้อง เปลี่ยน
รองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์ม
และท้าลายเชื้อโรค 

-  ห้ ามยานพ าหนะทุ ก ชนิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความ
เส่ียงน้าโรคเช่น รถรับซ้ือสัตว์ 
รถขนอาหารสัตว์ รถรับซ้ือมูล
สัตว์ เข้ าภายในฟาร์ม  โดย
เด็ดขาด หากจ้าเป็นต้องพ่นยา
ฆ่ า เชื้ อ โร ค แ ล ะ จั ด ให้ ร ถ
ดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยง
โคให้มากที่สุด 

- ท้าความสะอาดและท้าลายเช้ือ
โรคถังส่งนมและอุปกรณ์ต่างๆ 
ก่อนน้าเข้าฟาร์ม 

- เลือกซ้ือพืชอาหารสัตว์จาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ ว่าไม่มีการ
ระบาดของโรคปากและเท้า
เปื่อยในพื้นที่ 

5.  ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้ า
เปื่อยในโค กระบือ อายุ 4 เดือน

นมเป็นโรคสามารถใช้ยา
เฉพาะที่เช่น gentian violet 
สเปรย์ที่มียาต้านจุลชีพ เพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรีย
แทรกซ้อน หากมีอาการรุนแรง 
เช่นมีไข้ หรือ อัเสบมาก 
พิจารณาใช้ยาต้านจุลชีพทีอ่อก
ฤทธิ์กว้างโดยการฉีด รว่มกับ
ยาลดการอักเสบ เช่น 
Flunixin meglumine 
นอกจากนี้ การให้วิตามิน เพื่อ
บ้ารุงร่างกายจะท้าให้แมโ่ค
สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว 

พื้นท่ีเลี้ยงควรอยู่ปลายลม 
และไม่มีการผ่านไปมา 
2.  กัก ไม่เคลื่อนย้ายโค ไป
ฟาร์มอื่นจนกว่าจะไม่มีโรค
ระบาดเพ่ิมเติมในฟาร์มอย่าง
น้อย 1 เดือน 
3.  ใช้ ยาฆ่าเชื้อท้าลายเชื้อ
โรคท่ีโดยไม่ใช้เครื่องพ่นยา
แบบมีแรงดัน เนื่องจากเชื้อ
ไวรัสจะฟุ้งกระจายได้ โดยยา
ฆ่าเชื้อท่ีใช้ท่ัวไปซ่ึงควรเลือก
ตามความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การใช้ ได้แก่ 
Potassium 
peroxymonosulfate NaOH 
2 %, formalin 2 %, 
Na2CO3 4 %   
4.  ป้องกันการแพร่กระจาย
โรคภายในฟาร์มและภายนอก
ฟาร์มจากสุนัข หรืออื่นๆ 
5.  สังเกตอาการโคป่วย 
6.  ไม่ไปฟาร์มอื่น  
7.  งดผสมเทียมในช่วงท่ีมีการ
ระบาดของโรค 
8.  งดส่งนม 
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ขึ้น และกระตุ้นวัคซีนหลังจากฉีด
วัคซีนเข็มแรกนาน 1 เดือน และ
หลังจากนั้นฉีดวัคซีนกระตุ้น ปี
ละ 3 ครั้ง โดยวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อยที่ฉีดในโคนม มี 3 ไทป์ 
คือ O A และ ASIA I ซ่ึงฉีดตัวละ 
2 ซีซี เข้าใต้หนัง 

โรคโพรงจมูกและ
หลอดลมอักเสบติดเชื้อใน
โค (infectious bovine 
rhinotracheitis) 

เช้ือไวรัส  
Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) 
ช่องทำงกำรติดต่อโดย 
- การสัมผัสโดยตรงกับโคปว่ย  
- การหายใจ 
- การสืบพันธุ ์
โดยโคที่ได้รับเชื้อจะมีไวรัสแฝงใน
ตัวและขับเช้ือไวรัสสามารถขับ
ออกมากับน้้ามกู สิ่งคัดหลั่งจาก
ช่องคลอด และน้้าเช้ือ      ซ่ึงเช้ือ
จะขับออกมาเมื่อมภีาวะเครียด 
ระยะฟกัตัว 2 – 4 วัน  

โดยทั่วไปโคนมจะมีไข้สูง 104-108 องศา
ฟาเรนไฮด์  
โคนมจะแสดงอาการหลายระบบได้แก ่
1.  ระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเป็นอาการหลัก โดย
จะมีอาการคล้ายหวัดคือ มีน้า้มูก หายใจ
ล้าบาก อ้าปากหายใจอาจไอ เยื่อหุ้มจมกูมี
เลือดคั่ง นอกจากนี ้พบน้า้ตาไหล เยือ่ตา
ขาวอกัเสบ (Summer pink eye) บางตัว
กระจกตาจะขุ่นมวั 
2. ระบบสืบพันธุ์ โดยอวัยวะเพศบวมแดง 
( Infectious Pustular Vulvovaginitis)   มี
เมือกไหล หากได้รับเชื้อระยะตั้งท้องจะ
แท้งภายหลังจากได้ รับเชื้อประมาณ 2 
เดือน รวมทั้งระบบ สืบพันธุ์เพศผู้ผิดปกติ 
(Infectious Pustular Balanoposthitis , 
IPB) นอกจากนี้ 
อาจพบความผิดปกตขิองสมอง และในลูก
โคจะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร 
กำรตรวจวินิจฉยัโรค 
- ถ้ามแีท้งให้เก็บรกแช่น้า้เกลือเพื่อเพาะ
เช้ือ 
- การเปรยีบเทยีบระดบัแอนตบิอด ี2 ครั้ง 
ห่าง 1 เดือน 

1. ถ้าเป็นไปได้ท้าฟาร์มให้เป็นฝูง
ที่ปิดโดยผลิตโคทดแทนของ
ฟาร์มเอง  
2.  หากจ้าเป็นต้องน้าโคทดแทน
เข้าฟาร์ม ให้ตรวจสอบแหล่งที่มา
ของโคที่ไม่มีแสดงอาการของโรค 
3.  แยกกักโคทดแทนก่อนนา้เข้า
เลี้ยงร่วมกับโคนมที่เลี้ยงอยู่เดิม 
4.  จัดการในการป้องกันโรคเข้า
ฟาร์มเช่นเดียวกับโรคปากและ
เท้าเปื่อย 
 

เนื่องจากเป็นโรคไวรัสจึงไม่มี
ยารักษา ใช้รักษาตามอาการ
และลดการแทรกซ้อนของเชื้อ
แบคทีเรีย เนื่องจากโรคนี้ เป็น
ปัจจัยรว่มในการเกิดภาวะ 
BRDC ด้วย 

ด้าเนินการเช่นเดียวกับโรค
ปากและเท้าเปื่อย ยกเว้น
สถานท่ีกัก อาจไม่จ้าเป็นต้อง
อยู่เหนือลม เพราะไม่ใช่โรค 
Airborne 

เป็นโรคท่ีเกิด
ได้กับโคทุก
เพศทุกวัย 
แต่มักพบใน
โคท่ีอายุ
มากกว่า 6 เดือน 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวใน
โค (enzootic bovine 

เช้ือไวรัส 
Bovine leukosis virus ใน 

โรคนี้ แสดงอาการเรื้อรัง ได้แก่ แม่โคจะ
ผอม เบื่ออาหร โลหิตจาง ส่วนอาการที่

เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยไม่มี
มาตรการภายในประเทศใน

ไม่มียารักษา 
 

1. ก้าจัดโคนมท่ียืนยันว่าเป็น
โรคแล้วออกจากฟาร์ม  

เนื่องจากมี
เอกสาร
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
leukosis) Genus deltaretrovitus เป็นกลุ่ม 

an exogenous C-type 
oncogenic retrovirus ในตระกูล 
retroviridae 
ช่องทำงกำรติดต่อ 
1.  ทางเลือดซึ่งมีเม็ดเลอืดขาว เช่น
ผ่านทางการใช้ถุงล้วง เข็มฉีดยาที่
ซ้้า รวมทั้งอุปกรณ์ท้าเบอร์ห ูมีด
ปาดกีบที่ไม่มีการทา้ลายเช้ือโรค 
การช่วยคลอด การให้เลือด  รวมถึง
แมลงดูดเลือด 
2.  การกินนมน้า้เหลืองหรือน้้านม  
3.  การสัมผัสใกล้ชิดระหว่างโคติด
เช้ือและไม่ติดเชื้อ  
โคนมที่ติดเชื้อจะมีเชื้อแฝงอยู่ตลอด
ชีวิต 

แสดงจะขึ้นอยู่กับ ต้าแหน่งที่เกิดรอยโรค
ของเนื้องอกด้วย เช่น ถ้ารอยโรคที่ปอด 
จะมีอาการปอดบวม ถ้ารอยโรคที่ทางเดิน
อาหารจะท้องเสีย และถ้าที่ผิวหนังจะเห็น
ก้อนเนื้องอกกระจายตามผิวหนัง  
กำรตรวจวินิจฉยัโดยจากอาการ  รอยโรค
และตรวจยืนยันด้วยวธิี PCR  

ระดับประเทศ ยกเว้นเง่ือนไขการ
น้าเข้า ส่งออก 
ในระดับฟาร์มป้องกันได้ดังนี้ 
1. ป้องกันการติดเช้ือจากการใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์โดยวัสดุบางอย่าง
ให้ใช้แล้วทิ้ง ไม่ใชร้่วมกนัหลายตวั 
เช่น เขม็ ถุงล้วง ส้าหรับวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ซ้้าเช่น ที่ติดเบอร์หู 
อุปกรณ์ปาดกีบ breeding gun 
ให้ท้าความสะอาดและทา้ลาย
เช้ือโรคก่อนใช้ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนตัว 
2.  จัดการให้คอก หรือโรงเรือน
สะอาด ไม่มีสิ่งหมักหมม ลดปัญหา
แมลงดูดเลือด 
 

2. เฝ้าระวังโรคในโคนมท่ีเลี้ยง
ร่วมฝูง 
3.  ลดโอกาสสัมผัสเชื้อจาก
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่นเดียวกับการป้องกันโรค 
 

วิชาการ
หลายเรื่อง
พบว่ามี
ความสัมพันธ์
ระหว่างการ
ติดเชื้อ BLV 
กับการเกิด
มะเร็งปอดใน
คน ดังน้ัน
ในปัจจบันน้ี 
จึงเริ่มมีการ
เข้มงวด
มาตรการ
ก้าจัดโรคน้ีใน
โคนม (Axel 
Villalobos-
Cortés , 
2017) 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวใน
โค (enzootic bovine 
leukosis) 

* Ringworm จากเช้ือรากลุ่ม 
Dermatophyte ได้แก ่
Trichophyton verrucosum และ 
Trichophyton mentagrophytes 
และ Trichophyton megnini 
ปัจจัยโน้มน้าคือการเลี้ยงโคในที่อับ 
ชื้น 

บริเวณคอ ล้าตัว ไหล่ ขาหลังมีสะเก็ด
จ้านวนมากบางครั้งขนร่วงลักษณะวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3 – 5 
เซนติเมตร ขอบนูน มี ถ้าแกะสะเก็ดจะมี
เลือดสดไหลออกมา 
กำรตรวจวินิจฉยั เกบ็ขนบริเวณที่มี
อาการและขูดผิวหนังบริเวณขอบนูน ใส่
ถุงพลาสติกส่งห้องปฏิบัติการ 

ไม่เล้ียงโคในที่อับชื้น 1. โกนขนบริเวณที่เป็นโรค 
เพื่อลดความชื้นและทายาได้
ทั่วถึง 
2.   ล้างและถูสบู่ ขัดเอา
สะเก็ดออก ซับน้้าให้แห้ง 
3.   ทายาฆา่เช้ือรา ได้แก ่
Clotrimazole ไอโอดีน  

1.  แยกโคออกจากโคร่วมฝูง 
2.  ท้าความสะอาดพื้นคอก 
และท้าลายเชื้อโรคด้วย 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.25 
เปอร์เซ็นต์ โซดาไฟ 1 
เปอร์เซ็นต์ 
 

 

โรคหูด เช้ือไวรัส  
Bovine Papillomavirus (BPV) 
ซ่ึงเป็น DNA Virus  
ช่องทำงกำรติดต่อ ผ่านทางผิวหนัง 
ทางบาดแผล หรือเยื่อชุ่ม ระยะฟกั

เกิดเม็ดหูดซ่ึงในระยะแรก มีขนาดเล็ก ผิว
เรียบ ต่อมาขนาดใหญ่ขึ้นและผิวขรุขระ 
คล้ายก้อนกระหล่้า บางครั้งอาจรวมเป็น
ก้อนเดียวหรือกระจาย 
กำรตรวจวินิจฉยั 

 1.   การตัดหูดออก หากยังไม่
มีการกระจาย 
2.   การใช้สารเคมี ได้แก่
ทิงเจอร์ไอโอดีน ทา ซ่ึงใช้ได้
ผลดีกับหูดขนาดเล็ก 

1.  แยกโคนมป่วยออกจาก  
โคนมอื่น 
2. ก้าจัดแมลง ท่ีจะเป็นพาหะ
ในการแพร่กระจายโรค 
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ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
ตัว ประมาณ 4 – 6 สัปดาห ์ การดูอาการซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ และหาก

ยืนยันด้วยการตัดชิ้นเนื้อดูกล้องจุลทรรศน์
แบบอิเล็คตรอน 

3.  กรณีที่หูดกระจาย การท้า
วัคซีนหูด โดยตัดหูด ไม่ควรต่้า
กว่า 5 กรัม แล้วนา้ไปบดผสม
กับน้้าเกลือให้เป็น 10 - 20 
เปอร์เซ็นต์  และ inactivate 
ด้วย 40 เปอร์เซ็นต์ฟอร์มาลีน 
ฉีดเข้าใต้หนังโค สัปดาห์ละ
ครั้งติดต่อกัน 3 ครั้ง  หลังจาก
เก็บหูด สามารถใช้ยาฆา่เช้ือทา
ได้ 
4. ฉีดวิตามินบา้รุงผิวหนัง 
ไดแ้ก่ วิตามิน E  

3.  พ่นยาฆ่าเชื้อและท้าความ
สะอาดคอก 
 

โรคเลปโตสไปรา 
(Leptospirosis) * 

เช้ือ Leptospira spp.  
ช่องทำงกำรติดต่อทางการกิน น้า้
หรืออาหารที่ปนเปื้อน และเช้ือเขา้
ทางบาดแผลจากปัสสาวะของสัตว์
ที่ติดเชื้อ 

มีไข้สูง ปัสสาวะมีสีแดง อาจมอีาการดีซ่าน 
แท้งลูก เยื่อบุตาขาวมีสีแดง มีจุด
เลือดออกตามเยือ่เมือก 
กำรตรวจวินิจฉยั โดยการเก็บปัสสาวะ 
หากมีโคตาย เก็บตัวอยา่ง ตับ ไต สมองส่ง
ตรวจ 
 
 
 

ก้าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค
ได้แก่หนู 
 

1. ฉีดยากลุ่ม Penicillin 
streptomycin ให้โคนมที่ป่วย 
2. สังเกต ค้นหาโคนมป่วยเพิ่ม
โดยการวัดไข้ สังเกตการกินได้
ของโคนม หาก ผิดปกติให้รีบ
รักษา 

1.  กักแยกโคนมท่ีป่วยออก
จากตัวอื่น เพื่อป้องกันโรค
แพร่กระจาย 
2.  ท้าลายเชื้อโรค โดยใช้ยา
ฆ่าเชื้อ 
 

 

โรคสัตว์แปลกถิ่น หรือโรคอุบัติใหม ่
โรครินเดอร์เปสต์
(rinderpest) 
 

เช้ือไวรัส 
Paramyxovirus 
ช่องทำงกำรติดต่อ 
การสัมผัสกับสัตว์ปว่ยโดยตรง การ
กินน้้าหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ 
ระยะฟักตัว 
ระยะฟกัตัวประมาณ 2 – 12 วัน 

ลูกโคจะตายก่อนทีจ่ะแสดงอาการ ในโคที่
โตเต็มที่แล้วจะมีไข้สูง 106 – 107 องศา
ฟาเรนไฮต์ ไม่กินอาหาร เยื่อบุผวิมีสีแดง
เข้ม เกิดเม็ดตุ่มในช่องปาก และอวยัวะ
ต่างๆ เช่น เต้านม คอ โคนหาง และ
อวัยวะเพศเมีย ตอ่มากลายเป็นตุ่มหนอง
และลอกหลุดเป็นแผล น้้าลายไหล ตาแดง 
น้้าตาไหล อาจมีหนองปนมากับน้า้มูก
น้้าลาย หลังจากนั้นไขจ้ะลดลง ท้องเสีย
อย่างรุนแรง อุจจาระมีสีด้ากลิ่นเหม็นคาว

เนื่องจากเป็นโรคที่ OIE ประกาศ
ปลอดจากโรคนี้      ซ่ึงประเทศ
ไทยและภูมภิาคมีการประกาศ
ปลอดโรคด้วย  ดังนั้นมาตรการ
ป้องกันโรคเป็นมาตรการ
ระดับประเทศ  ส่วนมาตรการ
ภายในฟาร์มจะเป็นมาตรการ
ป้องกันการน้าโรคเข้าฟาร์มและ
การเฝ้าระวังโรคทางอาการเป็น
หลัก  หากพบโคนมในฟาร์มหรือ

ไม่มียารักษา 
 

1.  ก้าจัดซากโดยการฝัง 
2.  สังเกตอาการโคป่วยใน
ฟาร์ม 
3.  ป้องกันการแพร่กระจาย
โรคไปฟาร์มอื่นเช่นเดียวกับ
โรคปากและเท้าเปื่อย 

สัตว์อายุน้อย 
จะติดโรคได้
ง่าย 



 

 

 

 108 
ภาคผนวกที่ 7 

โรค 
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กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
จัด มักมีเยื่อเมือกปนออกมาดว้ย ยืนหลัง
โก่ง เนื่องจากปวดในช่องท้องและตายภายใน
ภายใน 5 – 10 วัน  
กำรตรวจวินิจฉยั 
1.  ตรวจทางประวัต ิ
2.  ผลผ่าซาก พบลักษณะเฉพาะ Zebra 
marking ที่อวัยวะและเก็บซีรัมส่งตรวจ 

ในพื้นที่รอบๆ แสดงอาการสงสัย
โรคนี้ ให้รีบเก็บตัวอย่างยืนยัน
และป้องกันโรคแพรก่ระจาย 

โรควัวบ้า การกินอาหารที่ปนเปือ้นโปรตีน
ชนิดหนึ่งที่พบได้ปกติในร่างกายมี
โครงสร้างผิดปกติไปท้าให้เซลล์ไม่
สามารถท้างานได ้
ตามปกติและเซลล์ตายในที่สุด 
โปรตีนนี้ชื่อ พริออน (Prion) พบ
มากบนผิวของเซลล์ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง เมื่อเซลล์ 
เหล่านี้ตาย ก็จะท้าให้เกิดอาการ
ผิดปกติทางระบบประสาท  

นิยามโรค 
กลุ่ม 1 – 3  ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสตัว์
แห่งชาติ 
        กลุ่มที่ 1 โคอายุมากกว่า 2 ปี ที่
แสดงอาการปว่ยทางระบบประสาทและมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น ตื่นเต้น และ
หวาดกลวัต่อการกระตุ้น เตะในขณะรีดนม
ตลอดเวลา หวาดผวาเมื่อเข้าใกล้ประตู
หรือรั้ว รวมถึงโคที่มีอาการทางประสาท
โดย ไม่มีอาการของการติดเช้ือ 
        กลุ่มที่ 2 โคอายุมากกวา่ 2 ป ีที่มี
ความผิดปกติดา้นการทรงตวั เช่น ไม่
สามารถเดิน หรือทรงตัวได้เอง ล้มนอน
ตลอดเวลา ล้มแล้วลุกเองไม่ได้ รวมถึงโคที่
ถูกส่งเข้าโรงฆ่าในกรณีฉุกเฉิน หรือถูกคัดทิ้ง 
ในช่วงการตรวจสัตวก์่อนเขา้ฆา่ 
        กลุ่มที่ 3 โคอายุมากกว่า 2 ปี ที่
ตายในฟาร์มโดยไม่ทราบสาเหต ุ
การตรวจวินิจฉยัเก็บสมองส่วน obex ส่ง
ตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ

ไม่ให้โคกินอาหารที่มกีาร
ปนเปื้อนโปรตีนที่มาจากสัตว์
เค้ียวเอื้อง 

ไม่มียารักษา 1.  ท้าลายสัตว์ท่ีแสดงอาการ 
2.  สอบสวนหาสัตว์เค้ียวเอื้อง
ท่ีกิน prion เพื่อด้าเนินการ
ท้าลาย 
 

ประเทศไทย
มีมาตรการ
ควบคุมการ
น้าเข้า Meat 
and bone 
meal ไม่ให้
ปนเปื้อน 
โปรตีนจาก
สัตว์เค้ียว
เอื้องและ
มาตรการเฝ้า
ระวังโรคทาง
อาการ
ภายในประเทศ 

โรคแอนแทรกซ์ * เชื้อแบคทีเรยี  
Bacillus anthracis 
ช่องทำงกำรติดต่อ โดยการกินน้้า
หรืออาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย
ปนเปื้อน หรือการหายใจเอาสปอร์

แบบเฉยีบพลัน 
โคนมจะตายแบบรวดเร็วภายใน 1 – 2 
ชั่วโมง โดยไม่มีอาการ 
แบบรุนแรง โคนมจะแสดงอาการซึม 
หายใจเร็ว มีไข้ เยื่อชุ่มมีเลือดคั่ง นมลด 

ตรวจสอบแหล่งที่มาของโคนม
ก่อนเอาเข้าเล้ียงร่วมฝูง และมีการ
กักโคนมก่อนน้าเข้าเลี้ยงร่วมฝูง 
 

1.  ใช้ยาต้านจุลชีพ กลุ่ม 
penicllin 1000 ยูนิต ต่อโคนม 1 
กิโลกรัม หรือ oxytetracycline 5 
มิลลิกรัมต่อโคนมหนัก 1 
กิโลกรัม ในโคปว่ยและโคที่

1. กักแยกโคนมท่ีแสดงอาการ
ป่วยออกจากโคนมร่วมฝูง 
2.  ฝังโคนมท่ีตายโดยเลือกฝัง
ท่ีบริเวณน้้าท่วมไม่ถึง และใกล้
ท่ีสัตว์ตายมากท่ีสุดลึกอย่าง

ห้ามท้าการ
ผ่าซาก 
เนื่องจากเชื้อ
เมื่อสัมผัสกับ
อากาศจะ
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โรค 
สำเหตุ ช่องทำงติดต่อและระยะ

ฟักตัว 
อำกำรและกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค 

กำรควบคุมโรค 
หมำยเหตุ 

กำรรักษำหรือวัคซีน กำรจัดกำร 
เข้าร่างกาย หรือ เช้ือเข้าทาง
บาดแผล ในระหว่างที่มีโคป่วยเช้ือ
จะถูกขบัมาทางอจุจาระ ปัสสาวะ 
และน้้านม 
เช้ือแบคทีเรียสามารถสร้างสารพิษ 
(toxin ) ท้าให้โค ปว่ยและตาย 
พบว่าสปอร ์(spore) ทนอุณหภูมิ 
120 องศาเซลเซียสได้นาน 1 
ชั่วโมง หรือหากอยู่ตามพื้นดิน จะ
สามารถอยู่ได้ถึง 15-20 ป ี

อาจมีเลือดปน ทอ้งอืด กลา้มเน้ือสั่น บวม
น้้าตามตัวและตาย เมื่อตายจะมีเลือดสดี้า
คล้้าออกทางทวารต่างๆ เช่นจมกู ปาก 
ทวารหนัก รูขุมขน ซากไมแ่ข็ง 
กำรตรวจวินิจฉยั 
เก็บเลือดจากใบหู  หรือโคนหาง หรือ
ต้าแหน่งใดก็ได้ หรือหากมีโคตายให้ตัดหู 
โดยใช้ถุงมือและป้องกันเลือดไหลปนเปื้อน
สิ่งแวดล้อม  และป้ายสไลด์ ย้อมสี Gram 
stain ดูจากกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นเชื้อเป็น
แท่งขนาดใหญ่ ปลายตัดต่อเนื่อง เหมือนตู้
รถ ไฟ  มี แคป ซูลหุ้ ม  และยืน ยั น ทาง
ห้องปฏิบัติการโดยเพาะเชื้อ  

เลี้ยงร่วมกัน อย่างน้อย 3  วัน  
2.  ฉีดวัคซีนแอนแทรกซ์ซ่ึง
เป็นวัคซีนเช้ือเป็น ให้โคนมที่
อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปที่เลี้ยง
ร่วมกับโคที่ปว่ย ตาย โดยให้
ฉีดภายหลังจากฉีดยาปฏิชวีนะ
ให้โคนมตามข้อ 1. ส่วนโค 
กระบือ แพะ แกะ ที่ไม่มีการ
เล้ียงร่วมกับโคที่ป่วย ตาย ใน
พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ให้
ด้าเนินการฉีดวัคซีนได้โดยไม่
ต้องฉีดยาปฏิชีวนะ  ส้าหรับ
วิธีการฉีดวัคซีนให้ฉีดเข้าใต้
หนังในโคตัวละ 1 ซีซี แพะ แกะ 
0.5 ซีซี และฉีดซ้้าทุก 6 เดือน 
เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี 
ส้าหรับข้อควรระวังต้องชี้แจง
เกษตรกรว่าอาจมีผลให้สัตว์
แท้ง 

น้อย 2 เมตร เพื่อป้องกัน เชื้อ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและ
สร้าง สปอร์ 
3. ใช้ ยาฆ่าเชื้อท้าลายเชื้อโรค
ท่ีบริเวณโคตายและท่ีเลี้ยงโคท่ี
คาดว่าปนเปื้อนเชื้อโรค ด้วย
โซดาไฟ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์  
4.  สังเกตอาการโคป่วย 

สร้างสปอร์ 
และท้าให้มี
ความคงทนใน
สิ่งแวดล้อม 
โดยอยู่ในดิน
ได้นานกว่า 
10 ปี 

*  คือ โรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคน 
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 ผู้เขียนขอขอบคุณ พ่อ แม่ ทุกคนในครอบครัวที่ให้ก้าลังใจ  ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย โรจนเสถียรและสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ช่วยให้ค้าแนะน้า 
พิสูจน์อักษรและ การเรียบเรียงรวมทั้งก้าลังใจในการเขียน นายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ สนับสนุนการพิมพ์ 
นางสาวชนกพร บุญศาสตร์ ออกแบบปก  นายสัตวแพทย์ ศราวุธ เขียวศรี  สัตวแพทย์หญิงกมลศรี บุตรทอง  
นางสาวอาทิตยา กมล นางสาวฮัสนะ ประสานวงษ์ นางสาวพนิดา สุขเร่ง ที่ช่วยเหลือสนับสนุนอ้านวยความ
สะดวกในการเขียน รวมทั้ง  นายสัตวแพทย์พุทธิพล  กองสุข และน.สพ.วิทวัส  โหมดเทศ ส้าหรับตัวอย่างรายงาน
การสอบสวนโรค ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมที่ร่วมท้างานและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 


