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ปัจจุบันประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งนี้นมและ

ผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าอาหารส าคัญที่ประเทศไทยส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภค ประกอบกับองค์การ

โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health; OIE) ได้ก าหนดมาตรฐาน

เรื่องสวัสดิภาพสัตวใ์นระบบการผลิตโคนมขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็น

ข้อมูลอ้างอิงในทางการค้า ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์:.ระบบการผลิตโคนม ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ส าหรับ

ฟาร์มโคนมในประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับการปฏิบัติและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้เล้ียงโคนมของไทย

สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

OIE. Terrestrial Animal Health Code. Chapter 7.11: Animal Welfare and Dairy Cattle Production 

Systems. Available (viewed 2016-7-29) at: < http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/ 

Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_dairy_cattle.pdf> 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2557. รายงานโครงการศึกษาเกณฑ์ปฏิบัติด้าน

สวัสดิภาพสัตว์ส าหรับฟาร์มโคเนื้อและโคนม. 83 หน้า 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์: 

ระบบการผลิตโคนม 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในระบบการผลิตโคนมเชิงการค้า ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ

ต่อสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และให้แนวทางการประเมินสวัสดิภาพสัตว์จากผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวสัตว์ 

(animal-based criteria) 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้ประกอบกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (มกษ. 6402) 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) หมายถึง สภาวะทางกาย ใจ และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ 

ในขณะที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์  

2.2 ระบบการผลิตโคนม (dairy cattle production systems) หมายถึง ระบบการผลิตโคนม ซึ่งครอบคลุม

ถึงการปฏิบัติเล้ียงดู การจัดการด้านอาหาร การผสมพันธุ์ และการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อผลิตน้ านม 

ที่เหมาะสมกับการบริโภค 

3. ตัวชีว้ัดส าหรับสวสัดภิาพโคนม  

สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีสามารถพิจารณาได้จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า สัตว์มีสุขภาพดี  

อยู่สบาย ปลอดภัย ได้รับการเล้ียงดูที่ดี สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ได้ และไม่ได้รับ

ความทรมานจากภาวะต่างๆ เช่น ความเจ็บปวด ความต่ืนกลัว ความเครียด  

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์ ในมาตรฐานนี้ เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวสัตว์โดยตรง ทั้งนี้  

การน าตัวชี้วัดไปใช้และการก าหนดค่ามาตรฐานจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์การเลี้ยงโคนม  
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ตัวชี้วัดส าหรับสวัสดิภาพโคนม มีดังนี้ 

3.1 พฤติกรรม 

พฤติกรรมที่จ าเพาะบางอย่างสามารถใช้บ่งชี้ปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ได้ เช่น การเคี้ยวเอื้องลดลง 

ปริมาณการกินได้ลดลง การเดินและท่ายืนที่ผิดปกติ การเปล่ียนแปลงของระยะเวลาการนอน (altered 

lying time) การหายใจในอัตราที่ผิดปกติ การหอบและไอ อาการหนาวส่ันและยืนซุกเกาะกลุ่มกัน การเลียขน 

(grooming) มากเกินไป และการแสดงอาการก้าวร้าว ซึม และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆ 

3.2 อัตราการป่วย 

อัตราการป่วย ด้วยโรคต่างๆ เช่น เต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบ โรคพยาธิ  โรคทางเมแทบอลิซึม 

(metabolic diseases) ขาเจ็บ อาการแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ (post-procedural complications) 

และการบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งหากอัตราดังกล่าวสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์

ทั้งฝูงได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม  

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของโรคและอาการของโรค มีความส าคัญกับการประเมินแนวโน้มการเกิด 

ผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้  ระบบการให้คะแนน (scoring systems) ด้านต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย  

ขากะเผลก และคุณภาพน้ านม อาจใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ ทั้งควรน าผลการตรวจทาง

คลินิกและพยาธวิิทยาไปใช้เป็นตัวบ่งชี้โรค อาการบาดเจ็บ และปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์  

3.3 อัตราการตายและการคัดทิ้ง 

อัตราการตายและการคัดท้ิง สามารถใช้บ่งชี้ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงควรบันทึก

ข้อมูลอัตราการตายและการคัดทิ้งรวมทั้งสาเหตุเป็นประจ า การประมาณอัตราการตายและการคัดทิ้ง 

สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการตายและการคัดทิ้งของแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา (temporal 

and spatial pattern of occurrence) ร่วมด้วย ผลการชันสูตรซากจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ

การตาย 

3.4 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านม น้ าหนักตัว และความสมบูรณ์ของร่างกาย 

กรณีโคทีก่ าลังเจริญเติบโต ถ้าการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวไม่เป็นไปตามอย่างท่ีควร โดยเฉพาะอย่างย่ิง

น้ าหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว อาจใช้เป็นตัวชี้วัดปัญหาสุขภาพหรือสวัสดิภาพสัตว์ได้ การให้อาหารมาก

หรือน้อยเกินไปในช่วงการเจริญเติบโต อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของโคสาวทดแทนและการให้

นมในอนาคต 

กรณีแม่โคที่ก าลังให้นม คะแนนร่างกายที่ไม่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของ

น้ าหนักตัวและการลดลงของปริมาณน้ านม อาจใช้เป็นตัวชี้วัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ 

กรณีแม่โคแห้งนม และโคเพศผู้ คะแนนร่างกายที่ไม่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ และการเปล่ียนแปลงของน้ าหนัก

ตัวอย่างมีนัยส าคัญ อาจบ่งชี้ถึงปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ได้เช่นเดียวกัน 
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3.5 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์  

ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ที่ด้อยลง สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

ตัวอย่างเช่น 

- การไม่เป็นสัด การกลับสัดหลังคลอดช้า  

- อัตราการผสมติดต่ า  

- อัตราการแท้งลูกสูง  

- อัตราการคลอดยากสูง  

- รกค้าง  

- มดลูกอักเสบ  

- ภาวะความสมบูรณ์พันธุ์ต่ าของพ่อโค 

3.6 ลักษณะภายนอก 

ลักษณะภายนอก สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงสถานะของการ

จัดการฟาร์ม ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ ตัวอย่างเช่น  

- การพบพยาธิภายนอก  

- สีขน ลักษณะของขนผิดปกต ิหรือขนร่วง  
- ความสะอาดของร่างกาย  

- การบวมอักเสบ บาดแผลหรือรอยโรคต่างๆ  

- ส่ิงคัดหล่ังของระบบทางเดินหายใจหรือระบบสืบพันธุ์  

- ความผิดปกติของกีบ  

- การแสดงท่าทางผิดปกติ  

- ลักษณะผอมโทรมหรือภาวะขาดน้ า 

3.7 การตอบสนองต่อการควบคุม 

การควบคุมที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้สัตว์กลัวและเครียด ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์

ตัวอย่างเช่น  

- ปฏสัิมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างคนกับสัตว์ เช่น ระยะถอยหนี (flight distance) ทีไ่กลขึ้น  

- พฤติกรรมขณะรีดนม เช่น ไม่ยอมเข้าคอกรีด การเตะ การส่งเสียงร้อง  

- พฤติกรรมในซองกัก เช่น การต่อต้าน การหลบหนี  

- การต่อต้านการจับบังคับ  

- การบาดเจ็บระหว่างการควบคุม เช่น มีรอยช้ า ผิวหนังฉีกขาด เขาหัก ขาหัก  

- การล่ืนล้มของสัตว์ 
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3.8 ปัญหาแทรกซ้อนที่พบในการท าหัตถการ 

การท าหัตถการทั้งการผ่าตัด และไม่ใช่การผ่าตัด (เช่น การล้วงตรวจ) อาจกระท าเพื่อการรักษาหรือ

ปรับปรุงคุณลักษณะของตัวสัตว์ ช่วยในเรื่องของการจัดการฟาร์ม เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ

สวัสดิภาพสัตว์ อย่างไรก็ตาม หากมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อสวัสดิภาพสัตว์ได้ เช่นกัน 

ตัวชี้วัดในกรณีนี้ เช่น 

- แสดงอาการเจ็บปวด การบวม การอักเสบ และการติดเชื้อภายหลังการท าหัตถการ 

- การกินอาหารและน้ าลดลง 

- การสูญเสียความสมบูรณ์ของร่างกายและน้ าหนักลด  

- การป่วยและการตายของสัตว์ 

4. ข้อก าหนดส าหรับสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี 

สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการจัดการในหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบระบบการผลิต  

การจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการเล้ียงดูสัตว์อย่างเหมาะสมด้วยความรับผิดชอบ มาตรฐานฉบับนี้  

ได้รวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แนวปฏิบัติด้านการออกแบบและการจัดการระบบ

การเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และแนวปฏิบัติด้านการจัดการเล้ียงดูสัตว์ รวมถึงให้ตัวอย่างตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวปฏิบัติด้านการออกแบบและการจัดการระบบการเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ในการออกแบบและการจัดการระบบการเลี้ยงใหพ้ิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

และสวัสดิภาพสัตว์ ดังนี้  

4.1.1 อุณหภูมิ 

โดยปกติโคสามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิและสภาพอากาศในช่วงกว้างได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มี  

การคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศอย่างฉับพลัน 

อาจก่อให้เกิดภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนและความหนาวเย็น 

4.1.1.1 ภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน 

ความเส่ียงต่อภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนมีผลมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิของ

อากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ความหนาแน่นของสัตว์ในฝูง และร่มเงา รวมถึงปัจจัยจากตัวสัตว์เอง 

เช่น สายพันธุ์ อายุ อัตราการเผาผลาญอาหาร ระยะของการให้นม สีขน ความแน่นของขน และความสมบูรณ์

ของร่างกาย  

ผูเ้ลี้ยงสัตว์ควรตระหนักและหาทางหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน มีการ

ระบุช่วงอุณหภูมิและปริมาณความชื้นวิกฤตซึ่งต้องดูแลแก้ไข กรณีที่สัตว์เกิดภาวะเครียดเนื่องจาก  
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ความร้อนควรปรับเปล่ียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายสัตว์ให้เหมาะสม ผู้เล้ียงสัตว์ควรด าเนินการ

ตามแผนฉุกเฉิน เช่น การจัดหาพื้นที่ร่ม พัดลม การเพิ่มการเข้าถึงน้ ากิน และการจัดเตรียมระบบท าความเย็น 

ที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในแต่ละพื้นที่  

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการกินอาหารและน้ า พฤติกรรม (โดยเฉพาะอาการหอบ อัตราการหายใจ 

และอัตราการเคี้ยวเอื้อง) ลักษณะภายนอก (โดยเฉพาะภาวะขาดน้ า) อัตราการป่วย อัตราการตาย  

และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านม 

4.1.1.2 ภาวะเครียดเนื่องจากความหนาวเย็น 

ควรมีมาตรการป้องกันภาวะเครียดของสัตว์เนื่องจากความหนาวเย็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในลูกโคแรกเกิด 

โครุ่น และโคทีเ่จ็บป่วย เช่น การจัดหาวัสดุรองพื้นเพิ่มเติม และจัดเตรียมพื้นที่อบอุ่นให้แก่สัตว์ ในช่วงที่มี

สภาพอากาศหนาวจัด ผู้เล้ียงสัตว์ควรด าเนินการตามแผนฉุกเฉิน เช่น จัดเตรียมพื้นที่ป้องกันความหนาวเย็น 

ซึ่งมีอาหารและน้ าที่เพียงพอ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย ลักษณะภายนอก พฤติกรรม (โดยเฉพาะท่ายืน 

การหนาวส่ัน และการซุกตัวรวมกัน) อัตราการเจริญเติบโต การลดลงของความสมบูรณ์ของร่างกายและ

น้ าหนัก 

4.1.2 แสงสว่าง 

โคที่เล้ียงอยู่ภายในโรงเรือนที่ไม่ได้รับแสงธรรมชาติ ควรได้รับแสงสว่างเพิ่มเติม โดยให้มี ช่วงเวลาและ

ปริมาณใกล้เคียงกับธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์สามารถ

แสดงพฤติกรรมตามปกติได้ นอกจากนี้ ควรมีแสงสว่างเพียงพอต่อการตรวจสอบพฤติกรรมหรือ 

ความผิดปกติของสัตว์ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: พฤติกรรม (โดยเฉพาะการเคล่ือนไหว) อัตราการป่วย และลักษณะภายนอก  

4.1.3 คุณภาพอากาศ  

คุณภาพและการถ่ายเทอากาศที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของโค รวมถึงความเส่ียง 

ต่อโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคุณภาพอากาศ ได้แก่ 

ปริมาณก๊าซชนิดต่างๆ ฝุ่นละออง และจุลชีพ ซึ่งขึ้นกับความหนาแน่นของฝูง ขนาดของสัตว์ ลักษณะพื้นคอก 

วัสดุรองพื้น การจัดการของเสีย การออกแบบอาคาร และระบบหมุนเวียนอากาศ  

การถ่ายเทอากาศต้องเพียงพอส าหรับการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการสะสม

ของก๊าซชนิดต่างๆ ท่ีเป็นอันตราย เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์  

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย พฤติกรรม (โดยเฉพาะอัตราการหายใจและ 

การหอบ) การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย อัตราการเจริญเติบโต และลักษณะภายนอก 

(โดยเฉพาะการเปียกของขน) 
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4.1.4 เสียง 

โคสามารถปรับตัวต่อชนิดและความดังของเสียงในระดับต่างๆ อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียง

ที่ดังขึ้นอย่างกะทันหัน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเครียดและความตื่นกลัวของสัตว์ โดยในการก่อสร้าง ติดตั้ง 

หรือใช้งานอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียง เช่น พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ให้อาหาร และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรือน ควรค านึงถึงประเด็นด้านเสียง และมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามก าหนดเพื่อป้องกัน

ปัญหาดังกล่าว 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: พฤติกรรม (โดยเฉพาะการตื่นกลัว) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านม  

4.1.5 พื้นคอก วัสดุรองพ้ืน พื้นที่พักผ่อน และพ้ืนที่นอกโรงเรือน  

พื้นที่ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ในทุกระบบการผลิต ต้องสามารถระบายน้ าได้ดีและอยู่สบาย เหมาะสมต่อการพักผ่อน

ของสัตว์ โคท่ีเลี้ยงรวมฝูงควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการพักผ่อนของโคทุกตัว 

การจัดการพื้นคอกในโรงเรือนมีความส าคัญอย่างมากต่อสวัสดิภาพสัตว์ พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพักผ่อน

ของสัตว์ ต้องไม่มีน้ าขังและไม่มีมูลสัตวส์ะสม  

พื้นคอกมีความลาดชันที่เหมาะสม ไม่ท าให้เกิดการไหลย้อนของน้ าไปยังรางอาหาร และไม่ท าให้เกิดการสะสม

ของน้ าบนพื้นคอกในปริมาณที่มากเกินไป 

สภาพแวดล้อมของพื้นที่คลอด เช่น ลักษณะพื้นคอก วัสดุรองพื้น อุณหภูมิ รวมถึงสุขลักษณะ ต้องมี 

ความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสวัสดิภาพแม่โคและลูกโคที่เกิดใหม่  

กรณีใช้วัสดุรองพื้น เช่น ฟาง ทราย หรือวัสดุรองพื้นอื่นๆ ควรได้รับการดูแลให้แห้งและเหมาะสมต่อ 

การพักผ่อนของสัตว์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ ควรได้รับการดูแลให้สะอาดเพื่อสุขลักษณะที่ดีและลดความเส่ียง

ของการเกิดโรค 

การออกแบบโรงเรือนแบบยืนโรงหรือปล่อยอิสระควรมีความเหมาะสมกับตัวสัตว์ โคสามารถนอนลงหรือ

ยืนขึ้นโดยสะดวก (เช่น ความกว้าง ยาว และสูง ต้องเหมาะสมกับขนาดของสัตว์) สัตว์ควรเคล่ือนไหว 

ส่วนคอและหัวได้อย่างอิสระตลอดเวลา รวมถึงเวลาที่ลุกยืน  

การออกแบบและใช้งานประตูและช่องทางเดินต้องมีความเหมาะสมที่สัตว์จะสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ 

ควรออกแบบพื้นคอกที่ไม่ล่ืน (เช่น คอนกรีตเซาะร่อง การติดแผ่นกันล่ืน แผ่นยาง หรือทราย เพื่อลดการล่ืนล้ม

ของสัตว)์ 

กรณีที่เล้ียงสัตว์บนพื้นสแลท สัตว์ต้องมีโอกาสพักผ่อนบนพื้นเรียบ พื้นสแลทต้องมีช่องห่างที่เหมาะสมกับ

ขนาดของกีบและไม่ท าให้สัตว์เกิดการบาดเจ็บ 

กรณีจ าเป็นต้องผูกโยงสัตว์ สัตว์ต้องสามารถนอนลงหรือยืนขึ้นได้โดยไม่ล าบาก และผู้เล้ียงสัตว์ควรค านึง

เสมอว่าการผูกโยงสัตว์อาจส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพสัตว์ได้ 
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หากมีการเล้ียงพ่อโคไว้ในโรงเรือน บริเวณที่พ่อโคอยู่อาศัยควรสามารถมองเห็นโคตัวอื่นได้และมีขนาด

เพียงพอต่อการพักผ่อนและออกก าลังกาย หากมีการใช้พ่อโคในการผสมจริง พื้นคอกต้องไม่ล่ืนและ  

ไม่ควรเป็นพื้นสแลท 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย (เช่น ขาเจ็บ แผลกดทับ) พฤติกรรม (โดยเฉพาะการเคล่ือนไหว 

และระยะเวลาการนอน) การเปล่ียนแปลงของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย ลักษณะภายนอก (เช่น ขนร่วง 

คะแนนความสะอาด) อัตราการเจริญเติบโต 

4.1.6 ที่ตั้ง การก่อสร้าง และอุปกรณ์ 

ฟาร์มควรตั้งอยู่ในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์และสายพันธุ์สัตว์ 

มีการก่อสร้าง บ ารุงรักษา และใช้งานส่ิงอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึงความเส่ียงต่อสวัสดิภาพสัตว์ 

ในระบบการเล้ียงแบบปล่อยหรือแบบผสมผสาน เส้นทางระหว่างแปลงปล่อยและโรงรีดนมควรได้รับการออกแบบ

และการจัดการที่ดีเพื่อลดระยะทางที่สัตว์ต้องเดิน มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทาง รวมถึงพื้นผิวของ

ทางเดิน เพื่อลดความเส่ียงต่อสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะปัญหาการบาดเจ็บที่ขาและกีบ 

พื้นทีร่อรีดและทางเดินรวม เช่น ทางเดินเข้าโรงรีดนม ควรได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างเหมาะสม 

เพื่อลดความแออัด การบาดเจ็บ และความเส่ียงต่อปัญหาขาเจ็บ 

อุปกรณ์ส าหรับการรีดนม ควรมีความปลอดภัยต่อตัวสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ  

เกิดความเจ็บปวด หรือความเครียดต่อตัวสัตว์ 

อุปกรณ์ควบคุมสัตว์ด้วยกระแสไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ สัตว์หากออกแบบ ใช้งาน  

และบ ารุงรักษาไม่ถูกต้อง รั้วและประตูไฟฟ้าควรออกแบบ ใช้งาน และบ ารุงรักษาอย่างถูกต้องตามวิธีการ

ที่ผู้ผลิตก าหนด  

โคที่เล้ียงทั้งในระบบโรงเรือนหรือปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้า ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการอาศัย และปฏิสัมพันธ์

กับโคตัวอื่น นอกจากนี้ควรมีบริเวณให้โคแทะเล็มหญ้า และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพขาและกีบที่ดีของโค 

ระบบให้อาหารควรได้รับการออกแบบเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของสัตว์และสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

สัตว์ต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ให้อาหารและน้ าได้ อุปกรณ์ให้อาหารและน้ าต้องสะอาดและปราศจาก 

ส่ิงปฏิกูล อาหารเหม็นหืน เน่าเสีย ขึ้นรา หรืออาหารที่ปนเปื้อนมูลสัตว์ 

โรงรีดนม บริเวณเล้ียงแบบปล่อยอิสระหรือแบบยืนโรง ซองพัก ทางบังคับ ซองกัก และคอก ต้องไม่มี 

ส่วนยื่นที่แหลมคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์  

ควรมีพื้นที่หรือคอกแยกส าหรับใช้ตรวจโคเป็นรายตัว โดยมีอุปกรณ์ควบคุมสัตว์ที่เหมาะสม และมีพื้นที่

ส าหรับสัตว์ป่วยแยกออกจากพื้นที่เล้ียงสัตว์ปกติ รวมทั้งมีการจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

เช่น มีส่ิงรองนอนหรือวัสดุปูพื้นที่เหมาะสมให้แก่สัตว์ 
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อุปกรณ์ควบคุมสัตว์ควรปรับให้มีขนาดเหมาะสมกับตัวสัตว์ อุปกรณ์ชนิดควบคุมด้วยลมและไฮโดรลิก ควรมี

ระบบควบคุมแรงบีบอัดเพื่อป้องกันสัตว์ได้รับบาดเจ็บ และควรได้รับการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การท างานของอุปกรณ์เป็นปกติและปลอดภัยต่อตัวสัตว์ 

โรงเรือนที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นหรือบ่อจุ่มตัวสัตว์ส าหรับควบคุมพยาธิภายนอก ควรได้รับการออกแบบ

ให้มีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรือการจมน้ าของสัตว์น้อยที่สุด 

ทางลาดที่น าสัตว์ขึ้นหรือลงจากรถ และบริเวณโดยรอบ ควรได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถ 

ลดความเครียด และการบาดเจ็บของสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: การตอบสนองต่อการควบคุม อัตราการป่วย การบาดเจ็บ (โดยเฉพาะปัญหา

ขาเจ็บ) อัตราการตาย พฤติกรรม (โดยเฉพาะการเคล่ือนไหว) การเปล่ียนแปลงของน้ าหนักตัว 

และคะแนนร่างกาย ลักษณะภายนอก อัตราการเจริญเติบโต 

4.1.7 แผนด าเนินการในภาวะฉุกเฉิน 

ควรจัดท าแผนด าเนินการในภาวะฉุกเฉินในกรณีที่ระบบไฟฟ้า น้ า และให้อาหารล้มเหลวหรือขัดข้อง เช่น 

มีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดความบกพร่องของระบบต่างๆ มีระบบไฟฟ้าส ารอง มีระบบน้ าส ารอง มีคลังอาหาร

ส ารองหรือมีอาหารชนิดอื่นเพื่อใช้ทดแทนในปริมาณที่เพียงพอ รวมถึงการอพยพสัตว์ในกรณีที่เกิดภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม หรือการท าการุณยฆาตในกรณีจ าเป็น 

4.2 แนวปฏิบัติด้านการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ 

การเล้ียงและการจัดการดูแลสัตว์ที่ดีมีส่วนส าคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและ

เล้ียงโคนมควรมีความรู้ความสามารถ ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง

เหมาะสม และมีความรู้ที่จ าเป็นทางด้านพฤติกรรมสัตว์ สุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) 

ความต้องการของร่างกายสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้ ผู้เล้ียงสัตว์ต้องมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ภายในฟาร์ม 

4.2.1 ความปลอดภัยทางชีวภาพและสุขภาพสัตว์ 

4.2.1.1 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการป้องกันโรค 

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพควรได้รับการออกแบบและด าเนินการ ตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศแนะน า โดยครอบคลุมถึงการควบคุมแหล่งโรคที่ส าคัญและการแพร่กระจายโรค ได้แก่  

โคที่น าเข้าฝูง สัตว์อื่น (ทั้งสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า) คน เครื่องมือ ยานพาหนะ อากาศ น้ า อาหาร วัสดุรองพื้น 

การก าจัดของเสียและมูลสัตว์ รวมทั้งน้ าเชื้อและตัวอ่อน 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเปล่ียนแปลงของ

น้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านม 
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4.2.1.2 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วยการป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรค รวมถึงสภาวะอื่นๆ  

ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ในระดับฝูง เช่น เต้านมอักเสบ ขาเจ็บ ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และโรคทาง

เมแทบอลิซึม โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ 

ควรจัดให้มีโปรแกรมการจัดการสุขภาพสัตว์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการป้องกันและรักษาโรค และปัจจัยอื่น

ที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ ครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูลด้านการผลิต (เช่น จ านวนของแม่โครีดนม  

การย้ายเข้า-ออกของสัตว์ภายในฝูง และปริมาณน้ านม) อัตราการป่วย อัตราการตาย อัตราการคัดทิ้ง 

และข้อมูลการรักษา และมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

ควรมีโปรแกรมการเฝ้าระวัง ควบคุม และก าจัดพยาธิ ท้ังพยาธิภายใน พยาธิภายนอก รวมท้ังโพรโทซัว 

อาการขาเจ็บเป็นปัญหาส าคัญในฝูงโคนม ผู้เล้ียงควรตรวจสอบและดูแลสุขภาพขาและกีบอยู่เสมอ 

ควรหมั่นสังเกตสัญญาณบ่งชี้ที่จ าเพาะในระยะต้นของการเกิดโรคหรือเจ็บป่วย ได้แก่ อาการไอ น้ ามูก 

น้ าตา การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของน้ านม การเดินผิดปกติ รวมถึงสัญญาณบ่งชี้ที่ไม่จ าเพาะ 

เช่น การกินอาหารและน้ าลดลง ปริมาณน้ านมลดลง การเปล่ียนแปลงน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย  

การขับถ่ายผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือภาวะผิดปกติทางร่างกายอื่นๆ 

โคท่ีมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคหรือเจ็บป่วยควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรขอค าปรึกษาจากผู้ที่มีทักษะความช านาญ 

เช่น สัตวแพทย์ หรือที่ปรึกษาเฉพาะด้าน 

การให้วัคซีนป้องกันโรคและการรักษาโรคสัตว์ ต้องกระท าโดยสัตวแพทย์หรือบุคคลที่มีทักษะความช านาญ 

โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรมีทักษะความช านาญในการจัดการกับสัตว์ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โคที่ไม่สามารถ

เคล่ือนไหวได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะโคคลอดใหม่ ในกรณีจ าเป็น อาจขอค าปรึกษาจากผู้ที่มีทักษะความช านาญ 

เช่น สัตวแพทย์ หรือที่ปรึกษาเฉพาะด้าน  

สัตว์ที่ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ควรมีน้ าดื่มตลอดเวลาและได้รับอาหารอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  

การเคล่ือนย้ายสัตว์ดังกล่าวควรท าเพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาโรคเท่านั้น ทั้งนี้ ในการเคล่ือนย้ายควรท าด้วย

ความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการลากหรือยกท่ีก่อให้เกิดอันตรายหรือความเครียดต่อตัวสัตว์ 

กรณีที่สัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (เช่น โคไม่สามารถลุกยืนได้เอง

หรือไม่กินอาหารหรือน้ า) ควรท าการุณยฆาต 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ พฤติกรรม การเปล่ียนแปลง

ของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านม 
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4.2.1.3 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดของโรค  

แผนฉุกเฉินนี้ครอบคลุมการจัดการฟาร์มในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคสัตว์ โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ของกรมปศุสัตว์ และข้อแนะน าของ

สัตวแพทย์ 

4.2.2 โภชนาการ 

สารอาหารที่ให้พลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน ที่โคได้รับเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลผลิตน้ านม 

 การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และความสมบูรณ์ของร่างกาย  

โคจึงควรได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย  

ในกรณีการเล้ียงโคแบบปล่อย อาจมีโอกาสพบสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและท าให้สัตว์ 

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล้ียงสัตว์ควรจัดหาอาหาร

และน้ าเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

ผู้เล้ียงสัตว์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินคะแนนร่างกาย และควรดูแลให้โคมีคะแนนร่างกายอยู่ในช่วง

ที่เหมาะสมตามสายพันธุ์และสรีรวิทยาของสัตว์ 

อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ควรมีองค์ประกอบทางโภชนาการและคุณภาพที่เหมาะสม มีการป้องกัน

การปนเปื้อนและการเส่ือมสภาพระหว่างเก็บรักษา และอาจตรวจสอบสารตกค้างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์

ในกรณีจ าเป็น  

ผู้เล้ียงสัตว์ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยอาหารของสัตว์ เช่น ขนาดตัว อายุ 

สภาพอากาศ องค์ประกอบของอาหาร อัตราส่วนอาหารข้นและอาหารหยาบ และผลเสียของการเปล่ียน

สูตรอาหารอย่างกะทันหัน รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากความผิดปกติของระบบย่อย

อาหาร (เช่น กระเพาะแท้เคล่ือน ภาวะกรดในกระเพาะหมัก ท้องอืด ฝีที่ตับ กีบอักเสบ ) กรณีมี 

การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบอาหารหรือสูตรอาหาร ผู้เล้ียงสัตว์ควรปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ด้านโภชนาการของโคนม 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรให้ความส าคัญกับการจัดการอาหารโคนมในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งท้อง โดยค านึงถึง

ภาวะสมดุลพลังงาน อาหารหยาบ และธาตุอาหารรอง เพื่อลดปัญหาในช่วงคลอดและหลังคลอด และการสูญเสีย

ความสมบูรณ์ของร่างกาย 

ลูกโคแรกเกิดควรได้รับนมน้ าเหลือง (colostrum) อย่างเพียงพอภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เมื่ออายุถึง 

2 สัปดาห์จึงเริ่มให้กินอาหารหยาบและอาหารข้นเพื่อให้กระเพาะหมักเริ่มท างาน ในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์

ขึ้นไป ควรได้รับอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่สมดุล เพื่อให้กระเพาะหมักท างานอย่างสมบูรณ์ 

ซึ่งไม่ควรให้น้ านมหรืออาหารแทนนม (milk replacer) เพียงอย่างเดียว หลังหย่านมลูกโคควรได้รับ

อาหารที่มีส่วนประกอบของสารอาหารสมดุล และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการเจริญเติบโต

และให้ผลผลิตตามช่วงอายุต่างๆ โดยอาหารที่ให้ต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



 มกษ. 9049-2561 
 
 

 

11 

ทั้งนี้ ผู้เล้ียงสัตวค์วรมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางร่างกายและพฤติกรรมของโคกับ

อาหารที่ได้รับในทุกช่วงอายุ 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาวะขาด/เกินของธาตุอาหารรอง ส าหรับระบบ 

การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนหรือในแปลงหญ้า และมีการเสริมธาตุอาหารเมื่อจ าเป็น 

โคทุกกลุ่มอายุรวมถึงลูกโคท่ียังไม่หย่านม ควรได้รับน้ าสะอาดในปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของ

ร่างกาย และปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย พฤติกรรม (โดยเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าว

ในขณะให้อาหาร) การเปล่ียนแปลงของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์  

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ านม องค์ประกอบน้ านม อัตราการเจริญเติบโต และการส่งเสียงร้อง 

4.2.3 สภาพแวดล้อมทางสังคมของฝูงโค 

การจัดการเล้ียงดู ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมของฝูงโค โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับการเล้ียง 

ในระบบโรงเรือน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสวัสดิภาพสัตว์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมักเกี่ยวกับ  

การไม่ยอมรับเข้าฝูง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นสัด การรวมกลุ่มโคสาวและแม่โค การให้อาหาร

กับสัตว์ที่มีขนาดและอายุต่างกันพร้อมกันในคอกเดียวกัน ความหนาแน่นของฝูง พื้นที่ให้อาหารและน้ า 

ไม่เพียงพอ การเลี้ยงโคเพศผู้รวมกัน 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ภายในฝูง เช่น การจัดล าดับชั้นหรือต าแหน่งทางสังคม

(dominance hierarchies) ของสัตว์ โดยให้ความส าคัญกับสัตว์ในกลุ่มที่มีภาวะเส่ียง เช่น โคที่มีอายุน้อย

หรือมาก ขนาดตัวเล็กหรือใหญ่เกินไป หรือกรณีการปะปนของโคเพศผู้และพฤติกรรมการขึ้นขี่ที่มากเกินไป 

(excessive mounting behaviour) ผู้เล้ียงสัตว์ควรเข้าใจถึงความเส่ียงของพฤติกรรมการต่อต้านของสัตว์ 

ที่อาจเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะเมื่อมีการรวมกลุ่มใหม่ และควรน าสัตว์ท่ีถกูต่อต้านมากเกินไปออกจากฝูง 

ควรมีมาตรการลดผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มที่ไม่เหมาะสม เช่น การน าโคสาวเข้าใน

กลุ่มแม่โค หรือการรวมกลุ่มโคที่มีระยะการให้ผลผลิตแตกต่างกันและมีความต้องการสารอาหารต่างกัน 

และควรแยกกลุ่มสัตว์ที่มีเขาและไม่มีเขาออกจากกันเพื่อป้องกันความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: พฤติกรรม (เช่น ระยะเวลาการนอน) การบาดเจ็บและรอยโรค การเปล่ียนแปลง

ของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย ลักษณะภายนอก (เช่น ความสะอาด) ปัญหาขาเจ็บ การเปล่ียนแปลง

ของปริมาณน้ านม อัตราการป่วย อัตราการตาย อัตราการเจริญเติบโต การส่งเสียงร้อง   

4.2.4 ความหนาแน่นของสัตว์ในฝูง 

การเล้ียงโครวมกันอย่างหนาแน่นเกินไปอาจท าให้สัตว์บาดเจ็บ และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และพฤติกรรมสัตว์ (เช่น การเคล่ือนไหว การพักผ่อน การกินอาหารและน้ า) 

ควรก าหนดความหนาแน่นของฝูงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตปกติของสัตว์ เช่น สัตว์สามารถ
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ลงนอนอย่างอิสระและไม่มีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ การเดินอย่างอิสระภายในคอก การเข้าถึงอาหารและน้ า 

และระยะเวลาที่ใช้ในการพักผ่อน  

ในระบบการเลี้ยงปล่อย การก าหนดความหนาแน่นของฝูงควรขึ้นกับปริมาณน้ าและอาหาร รวมทั้งคุณภาพ

ของแปลงหญ้า 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: พฤติกรรม (โดยเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าวหรือซึม) อัตราการป่วย อัตราการตาย 

การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย ลักษณะภายนอก การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ านม 

พยาธิภายนอก  

4.2.5 การป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่น 

โคนมควรได้รับการป้องกันอันตรายจากสัตว์ผู้ล่า สัตว์มีพิษ และสัตว์อื่นๆ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บ พฤติกรรม และลักษณะภายนอก  

4.2.6 การคัดเลือกทางพันธุกรรม 

การคัดเลือกสายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระบบการผลิต ควรค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

และสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ความต้องการทางด้านโภชนาการ ความต้านทานต่อโรคและพยาธิ และการปรับตัว

เข้ากับสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะอื่นๆ ที่สามารถคัดเลือกให้เหมาะสมได้ เพื่อประโยชน์  

ด้านการจัดการ เช่น ความสมบูรณ์พันธุ์ การให้ผลผลิตได้นาน โครงสร้างของร่างกายหรือรูปร่างตรงตาม

ความต้องการ การคลอดง่าย รวมท้ังความเชื่องของสัตว์ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย ระยะเวลาการให้ผลผลิตตลอดช่วงอายุ พฤติกรรม 

ลักษณะภายนอก ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ปัญหาขาเจ็บ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์ อัตราการเจริญเติบโต 

คะแนนร่างกาย 

4.2.7 การผสมเทียม ตรวจการตั้งท้อง และย้ายฝากตัวอ่อน 

การรีดเก็บน้ าเชื้อ การผสมเทียม และตรวจการตั้งท้อง ต้องท าโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะ  

ความช านาญ ไม่ท าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ หรือก่อให้เกิดภาวะเครียดแก่สัตว์ 

การย้ายฝากตัวอ่อน ซ่ึงมีการใช้ยาชา ยาสลบ หรือวิธีการระงับความรู้สึกที่เหมาะสม ต้องท าโดยสัตวแพทย์

หรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะความช านาญ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: พฤติกรรม อัตราการป่วย และประสิทธิภาพการสืบพันธุ์  

4.2.8 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการจัดการระหว่างคลอด 

ภาวะคลอดยากมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ควรผสมโคสาวก่อนถึงระยะที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน

ปัญหาทางด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของแม่โคและลูกโคแรกเกิด เช่นเดียวกับการคัดเลือกพ่อพันธุ์   

ซึ่งมีผลอย่างมากต่อขนาดของลูกโค และการคลอดยากของแม่โค 
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การคัดเลือกพ่อพันธุ์ส าหรับการย้ายฝากตัวอ่อน การผสมเทียม หรือการผสมจริง ควรสัมพันธ์กับขนาด

และภาวะเจริญพันธุ์ของโคเพศเมีย 

แม่โคและโคสาวตั้งท้องควรมีคะแนนร่างกายที่เหมาะสม โคท่ีอ้วนเกินไปเพิ่มความเส่ียงของภาวะคลอดยาก 

และโรคทางเมแทบอลิซึมในช่วงท้ายของการตั้งท้องหรือหลังคลอด 

ควรดูแลและเฝ้าระวังแม่โคและโคสาวใกล้คลอด กรณีที่โคแสดงอาการคลอดยาก ต้องได้รับการช่วยเหลือ

ในทันทีที่ตรวจพบ โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ หากจ าเป็นต้องมีการผ่าคลอด (caesarean section) 

ต้องด าเนินการโดยสัตวแพทย์ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย (แม่โคและลูกโค) ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ 

(โดยเฉพาะการคลอดยาก รกค้าง และมดลูกอักเสบ) คะแนนร่างกาย 

4.2.9 ลูกโคแรกเกิด 

ควรดูแลอุณหภูมิและการระบายอากาศในบริเวณคลอดให้เหมาะสม  

ลูกโคแรกเกิดมีความไวต่อสภาวะร่างกายที่มีอุณหภูมิต่ า (hypothermia) การจัดเตรียมวัสดุรองพื้นที่แห้ง 

สะอาด และการเสริมไฟกก อาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะเครียดเนื่องจากความหนาวได้ 

ระดับภูมิคุ้มกันของลูกโคแรกเกิดขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของนมน้ าเหลืองท่ีได้รับ รวมทั้งความเร็ว 

ในการได้รับนมน้ าเหลืองหลังคลอด โดยทั่วไปลูกโคแรกเกิดควรได้รับนมน้ าเหลืองที่เพียงพอภายใน  
24 ชั่วโมงหลังคลอด ในกรณีที่มีความเส่ียงของการถ่ายทอดโรคจากแม่โค ให้ใช้นมน้ าเหลืองจากแม่โค  

ตัวอื่นได้  

ไม่ควรเคล่ือนย้ายลูกโคแรกเกิดที่สายสะดือยังไม่แห้ง ถ้าจ าเป็นต้ องเคล่ือนย้ายให้ปฏิบัติด้วย 

ความระมัดระวัง การจับหรือบังคับลูกโค ควรกระท าโดยหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดภาวะเครียด ความเจ็บปวด 

หรือการบาดเจ็บ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: ลักษณะภายนอก อัตราการป่วย อัตราการตาย อัตราการเจริญเติบโต 

4.2.10 การแยกลูกโคออกจากแม่โคและการหย่านม 

การแยกลูกโคออกจากแม่โคสามารถท าได้หลายวิธี เช่น  การแยกตั้งแต่แรกคลอด  (ภายใน 48 ชั่วโมง 

หลังคลอด) หรือปล่อยให้ลูกโคอยู่กับแม่โคระยะหนึ่งและยังคงดูดนมแม่โค ทั้งนี้ควรค านึงไว้เสมอว่า 

การแยกลูกโคออกจากแม่โคก่อให้เกิดภาวะเครียดท้ังต่อแม่โคและลูกโค 

การหย่านมลูกโคควรด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป และควรหย่านมเมื่อระบบการย่อยอาหาร  

ในกระเพาะรวมของลูกโคมีพัฒนาการเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ 

และสวัสดิภาพสัตว์ 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรขอค าปรึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีการหย่านมที่เหมาะสมส าหรับโคและระบบการผลิต

แต่ละประเภทจากสัตวแพทย์หรือผูม้ีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
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ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย พฤติกรรม (เช่น การส่งเสียงร้อง พฤติกรรม

ของแม่โคและลูกโคหลังการแยก) ลักษณะภายนอก ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเปล่ียนแปลงของ

น้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย อัตราการเจริญเติบโต  

4.2.11 การจัดการฝูงโคทดแทน 

ลูกโคอายุน้อยมีความเส่ียงต่อภาวะเครียดเนื่องจากอุณหภูมิไม่เหมาะสม ดังนั้นผู้เล้ียงสัตว์ควรให้ความสนใจ

ในการจัดการด้านอุณหภูมิและส่ิงแวดล้อม เช่น การเพิ่มวัสดุรองพื้น การจัดการด้านโภชนาการ หรือการรักษา

อุณหภูมิร่างกายไม่ให้หนาวหรือร้อนเกินไป เพื่อการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม 

ควรเลี้ยงโคทดแทนเป็นกลุ่มเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการดูแล โดยโคในแต่ละกลุ่มควรมีอายุและขนาดของ

รูปร่างใกล้เคียงกัน 

โคแต่ละตัวควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการเคล่ือนไหว เช่น หมุนตัว พักผ่อน ยืน และการเลียขน  

ในฝูงโคทดแทน หากพบพฤติกรรมการดูดนมตัวอื่น (cross-sucking) ควรมีมาตรการป้องกัน เช่น ติดตั้ง

อุปกรณ์ดูดนม ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จมูก หรือการแยกเล้ียงชั่วคราว 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรให้ความใส่ใจด้านโภชนาการรวมถึงแร่ธาตุในฝูงโคทดแทนเป็นพิเศษ เนื่องจากส่งผลต่อ

สุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย อัตราการตาย พฤติกรรม (โดยเฉพาะการดูดนมตัวอื่น  

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเลียขนและการนอน) ลักษณะภายนอก ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ (เช่น อายุ

การเป็นสัดครั้งแรก อายุการผสมครั้งแรก) การเปล่ียนแปลงของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย อัตรา 

การเจริญเติบโต  

4.2.12 การรีดนม  

การรีดนมด้วยมือหรือเครื่องรีดนมต้องปฏิบัติด้วยความนุ่มนวลและระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดความเครียด

หรือความเจ็บปวดต่อสัตว์ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับสุขลักษณะของผู้รีดนม ความสะอาดและ

สุขลักษณะของเต้านมและอุปกรณ์รีดนมเป็นพิเศษ และควรตรวจความผิดปกติของน้ านมก่อนรีดนมทุกครั้ง 

การจัดการในการรีดนมควรก าหนดให้สอดคล้องกับระยะการให้นมของแม่โคและประสิทธิภาพในการรีดนม

ของฟาร์ม 

หากมีการใช้เครื่องรีดนม โดยเฉพาะเครื่องรีดนมอัตโนมัติควรมีการใช้อย่างเหมาะสมและมีการบ ารุงรักษา

อย่างสม่ าเสมอตามคู่มือท่ีผู้ผลิตก าหนด เพื่อลดอันตรายและความเสียหายของหัวนมและเต้านมของแม่โค 

ผู้เล้ียงสัตว์ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับแม่โคที่รีดนมครั้งแรก ถ้าเป็นไปได้ควรให้แม่โคมีโอกาส  

ท าความคุ้นเคยกับโรงรีดนมหรือซองรีดนมตั้งแต่ก่อนคลอด 

ควรมีการจัดการเพื่อลดระยะเวลาการยืนรอรีดนมให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และ  

สวัสดิภาพสัตว์ เช่น ภาวะขาเจ็บ หรือท าให้มีระยะเวลาในการกินอาหารลดลง  
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ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย (เช่น สุขภาพเต้านม คุณภาพน้ านม) พฤติกรรม การเปล่ียนแปลง

ของปริมาณน้ านม ลักษณะภายนอก (เช่น ความผิดปกติท่ีหัวนมและเต้านม) 

4.2.13 การจัดการกับตัวสัตว์ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด  

การปฏิบัติกับตัวสัตว์ที่มีจุดประสงค์เพื่อการดูแลฝูงสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน ควรก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือสร้างภาวะเครียดต่อตัวสัตว์น้อยที่สุด ตัวอย่างของ 

การจัดการกับตัวสัตว์ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ได้แก่ การสูญเขา (disbudding) การตัดหาง และการท าเครื่องหมาย

ประจ าตัวสัตว์ โดยหากมีทางเลือกอื่นที่ลดหรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดต่อตัวสัตว์ได้ควรเลือกปฏิบัติก่อน 

4.2.13.1 การสูญเขา (รวมถึงการตัดเขา) 

การสูญเขา มีจุดประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บของโคนมและความเสียหายในด้านคุณภาพของหนังสัตว์ 

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์และส่ิงปลูกสร้าง อ านวยความสะดวกใน 

การขนส่งและการควบคุมบังคับสัตว์ นอกจากนี้ การคัดเลือกสายพันธุ์โคที่ไม่มีเขาเป็นวิธีที่แนะน าใน 

บางระบบการผลิต 

การสูญเขาหรือการตัดเขาควรกระท าในสัตว์ที่มีอายุน้อย โดยใช้วิธีระงับความรู้สึกหรือลดความเจ็บปวด  

ที่เหมาะสม และควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ 

การจี้เขาด้วยความร้อนต้องกระท าโดยผู้ที่ผ่านการฝึกฝนและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยท าในช่วงระยะเวลา

ก่อนที่เขาจะยึดกับกะโหลก การสูญเขาด้วยวิธีอื่นๆ ได้แก่ การใช้มีดปาดเขาและป้ายด้วยครีมกัดกร่อน  

ซึ่งต้องระมัดระวังการเปรอะเปื้อนของครีมกัดกร่อนที่ใช้สูญเขาไปยังบริเวณเนื้อเย่ืออื่นๆ ของลูกโคหรือโค

ตัวอื่น 

การตัดเขาในโคที่มีอายุมากขึ้นโดยการตัดเขาที่บริเวณใกล้กับกะโหลก ควรกระท าโดยผู้ที่ผ่านการฝึกฝน

และมีความช านาญ และพึงระมัดระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เสียเลือดมากเกินไป หรือการติดเชื้อ

ในช่องไซนัส 

4.2.13.2 การตัดหาง 

เนื่องจากการตัดหางไม่ได้ช่วยปรับปรุงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์โดยตรง จึงไม่แนะน าให้ปฏิบัติ โดยหากมี

ความจ าเป็นด้านสุขอนามัย อาจพิจารณาการตัดเล็มขนหางให้ส้ันลงแทน 

4.2.13.3 การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 

การติดเบอร์ที่หู การตัดใบหู การสัก การตีเบอร์เย็น และการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณความถี่ด้วยคล่ืนวิทยุ 

(radio frequency identification devices; RFID) เป็นวิธีที่แนะน าส าหรับการท าเบอร์ถาวรในโคนม  

ส าหรับการตีเบอร์ร้อนอาจปฏิบัติได้ในกรณีที่จ าเป็น เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม โดยในการตีเบอร์

ร้อน/เย็น ต้องกระท าโดยเร็ว โดยผู้ท่ีมีความช านาญ และใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม 



มกษ. 9049-2561 

 
 

 

16 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: อัตราการป่วย (ปัญหาแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ) พฤติกรรมผิดปกติ 

การส่งเสียงร้อง ลักษณะภายนอก  

4.2.14 การประเมินภาวะผิดปกติและการควบคุมสัตว์ 

โคควรได้รับการประเมินภาวะผิดปกติเป็นระยะ ความถี่ในการประเมินขึ้นกับระบบการผลิต ภาวะเส่ียง

ทางด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ โดยทั่วไปโคควรได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง สัตว์บางกลุ่ม

ต้องการการตรวจสอบดูแลท่ีบ่อยข้ึน เช่น ลูกโคแรกเกิด แม่โคในช่วงท้ายของการตั้งท้อง ลูกโคเพิ่งหย่านม 

โคท่ีมีภาวะเครียดเนื่องจากสิ่งแวดล้อม และโคทีเ่กิดความเจ็บปวดจากการจัดการหรือการรักษา 

โคที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บควรได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยผู้เล้ียงสัตว์ที่ผ่านฝึกฝนและ 

มีความช านาญ ถ้าผู้เล้ียงสัตว์ไม่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ควรปรึกษาสัตวแพทย์ 

การใช้อุปกรณ์ควบคุมสัตว์หรืออุปกรณ์จี้ไฟฟ้า ควรใช้เมื่อจ าเป็น โดยต้องมีพื้นที่ให้สัตว์เคล่ือนตัวได้  

ไม่ควรใช้อุปกรณ์จี้ไฟฟ้าในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึก เช่น เต้านม ตา จมูก หรือบริเวณรอบทวารและอวัยวะ

สืบพันธุ์ และไม่ควรใช้อุปกรณ์จี้ไฟฟ้ากับลูกโค 

การใช้สุนัขไล่ต้อนสัตว์ สุนัขนั้นต้องได้รับการฝึกฝนและถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลา ผู้ควบคุมสุนัขต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของโคและสุนัข 

หลีกเลี่ยงการเคล่ือนไหวอย่างกะทันหัน เพื่อลดภาวะเครียดและการต่ืนกลัวของสัตว ์

ห้ามใช้อุปกรณ์หยุดการเคล่ือนไหวของสัตว์ด้วยไฟฟ้า (electroimmobilisation) 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: การตอบสนองต่อการควบคุม อัตราการป่วย อัตราการตาย พฤติกรรม 

(โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเคล่ือนไหว และการส่งเสียงร้อง) 

4.2.15 บุคลากร 

บุคลากรควรมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และควรเข้าใจการดูแลเล้ียงโคนม การควบคุมสัตว์ 

การรีดนม เทคนิคการขยายพันธุ์สัตว์ พฤติกรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ อาการแสดงทางคลินิกของโรค 

และตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่ดี เช่น ภาวะเครียด เจ็บปวดและความไม่สบาย โดยบุคลากรควรได้รับ

การฝึกฝนและการอบรมตามความเหมาะสม 

ตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพสัตว์: การตอบสนองต่อการควบคุม อัตราการป่วย อัตราการตาย พฤติกรรม 

ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเปล่ียนแปลงของน้ าหนักตัวและคะแนนร่างกาย การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ านม 

4.2.16 การจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ 

ควรจัดท าแผนการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น  

ความร้อน ภาวะแห้งแล้ง และอุทกภัย โดยแผนดังกล่าว ควรมีขั้นตอนการอพยพ การระบุพื้นที่อพยพ  

การส ารองอาหารและน้ าเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังขั้นตอนการท าการุณยฆาตในภาวะฉุกเฉิน เม่ือจ าเป็น  
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ในกรณีที่เกิดภาวะแห้งแล้งและขาดแคลนอาหาร การแก้ไขปัญหาควรด าเนินการโดยเร็ว กรณีที่เกิดภาวะดังกล่าว

เป็นระยะเวลานานควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลดจ านวนสัตว์ที่เล้ียงลง 

4.2.17 การท าการุณยฆาต 

อาจพิจารณาท าการุณยฆาต ในกรณีต่อไปนี้  

- โคไม่สามารถเคล่ือนที่ได้ มีความอ่อนแอและผอมโทรม หรือมีความเส่ียงต่อปัญหาล้มไม่ลุก  

- โคไม่สามารถเคล่ือนที่ได้และไม่สามารถลุกยืนได้ ไมก่ินอาหารและน้ า และไม่ตอบสนองต่อการรักษา  

- โคมีสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วและไม่ตอบสนองต่อการรักษา  

- โคมีความเจ็บปวดรุนแรง  
- โคกระดูกหักและมีแผลเปิด มีความเสียหายของไขสันหลัง หรือมีความผิดปกติที่ระบบประสาทส่วนกลาง  

มีการติดเชื้อที่ข้อหลายแห่ง หรือมีน้ าหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง  

- ลูกโคคลอดก่อนก าหนดท่ีมีโอกาสรอดชีวิตต่ าหรือมีภาวะผิดปกติแต่ก าเนิด 

- เมื่อโคเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้  

- เมื่อมีความจ าเป็นต้องท าลายสัตว์เพื่อการควบคุมโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

การท าการุณยฆาตต้องปฏิบัติโดยผู้มีทักษะความช านาญ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ 
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