4.4.7 การคลอด
ก. คอกคลอด (Kidding Pen)
คอกคลอดควรมีพื้นที่อยางนอย 5 ตารางฟุต ผนังคอกทึบ 3 ดาน สวนดานที่เหลือ
ปลอยใหโปรงเพื่อระบายอากาศ สรางดวยวัสดุทแี่ ข็งแรงสามารถขัดถู ฆาเชื้อโรคได ทําความสะอาดและ
ฆาเชื้อโรคคอกคลอดใหเรียบรอย พื้นคอกคลอดถาเปนพื้นไมระแนง ควรปูใหหางกันเพียง 1.3 เซนติเมตร
ใหรองพื้นดวยฟางหรือหญาแหงเพื่อปองกันอากาศหนาวและเปยกชืน้ หากหนาวมาก ๆ ตองกกดวยไฟฟา
ใหความอบอุน เหมือนในสุกร
คอกคลอดควรเปนที่สงบ ถาไมมีคอกคลอดก็ใชวิธีผูกลามแมแพะไวใกล ๆ คอก จะ
ไดชวยเหลือดูแลไดทันทวงที จัดภาชนะใสน้ําสะอาดและอาหารไวนอกคอกคลอด ซึ่งแมแพะสามารถกินถึง
ไดอยางสบาย เพราะถาหากวางอางน้ําไวในคอกคลอด ลูกแพะแรกเกิดอาจจะตกลงไปได แยกแพะเขาขังใน
คอกคลอดกอนคลอดอยางนอย 2-3 วัน ภาพที่ 6.47-6.50

ภาพที่ 6.47 แสดงคอกคลอดแบบกัน้ ทึบ
ที่มา: Elliesdairy.blogspot.com (2012)

ภาพที่ 6.48 แสดงการใหความอบอุนแกลกู แพะในหนาหนาว แมและลูกนอนแยกกัน
ที่มา: White Oak Farm (2011)

ภาพที่ 6.49 แสดงคอกคลอดทําดวยไม กัน้ โปรง
ที่มา: Journeytocasimir.blogspot.com (2011)

ภาพที่ 6.50 แสดงคอกคลอดทําดวยไม กัน้ โปรง
ที่มา: Elliesdairy.blogspot.com (2012)
ข. ขบวนการคลอด
โดยปกติแพะแกะจะอุมทองประมาณ 150 วัน (144-153 วัน) เมื่อแมสัตวใกล
คลอดจะสามารถลูบคลําสัมผัสลูกในทองตรงบริเวณสวาปดานขวา ซึ่งนูนออกมาเห็นไดชัดโดยเฉพาะกอน
คลอด 2-3 ชั่วโมง อาการทีแ่ มแพะแสดงใหเห็นวาการคลอดจะเกิดขึ้นแลว (อัมพา และ สมภพ, ม.ป.ป.)
ดังนี้
1) กระวนกระวาย หงุดหงิด และย่ําเทาตลอดเวลา
2) สงเสียงรองดัง และมองดูสวาปตัวเอง
3) เตานมเตงคัด และมีน้ํานมหยดไหล
4) มีน้ําเมือกไหลออกทางชองคลอด
5) เมื่อมีถุงน้ําคร่ํา (Amniotic Sac, Water Bag) ออกมาและแตก จากนั้นลูก
แพะควรจะคลอดภายใน 2-3 นาที
ถาแมแพะแสดงอาการดังกลาวแตการคลอดลูกยังไมเกิดขึ้นแสดงวาขบวนการคลอด
ถูกขัดขวางหรือผิดปกติ ควรใหสัตวแพทยชวยเหลือโดยทันที

ค. การคลอดผิดปกติ
ตองตรวจหาสาเหตุโดยการลวงทางชองคลอด กอนตรวจตองทําความสะอาดและฆา
เชื้อโรคบริเวณอวัยวะเพศ และใชน้ํามันพืชหรือน้ํามันพาราฟนหลอลื่นมือเพื่อจะไดลวงเขาสะดวก ไมเปน
อันตรายตอเยือ่ บุทอระบบสืบพันธุ ถาสามารถใชมือเกาะขาหนาทั้งสองโดยมีหวั ลูกแพะอยูตรงกลาง แสดง
วาลูกคลอดอยูใ นทาปกติ ใหพยายามดึงออกอยางระมัดระวัง ถาตรวจพบขาหลังทัง้ สองขาง แสดงวาคลอด
ผิดทา ซึ่งก็สามารถดึงออกไดเชนกัน ถาชวยดวยตนเองไมไดตองใหสัตวแพทยชว ย
ง. การเกิดรกคาง (Retained Placenta)
รกคางในแพะ-แกะ (ภาพที่ 6.51) พบนอยกวาในโคนม ปกติรกควรออกมาหลัง
การคลอดภายในไมเกิน 6 ชั่วโมง การจัดน้ําอุนที่สะอาดใหแมแพะกินหลังคลอด เชื่อวาจะชวยขับรกให
เร็วขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิรางกายแมแพะลดลงเพราะออกแรงเบง และสภาพอากาศหนาวขณะ
คลอดลูก นอกจากนีก้ ารเกิดรกคางและมดลูกอักเสบเปนหนองอาจมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุซีลีเนียมก็ได
อยางไรก็ตามผูเลี้ยงควรจะเฝาสังเกตการคลอดของแพะ-แกะไว เพราะถารกออกมา
ไดแลว แมจะกินรกของตัวเองทันที การจะใหมนั่ ใจวามีรกคางหรือไมนั้นใหสังเกตวามีสวนของรกหอยติด
อวัยวะเพศอยูห รือไม ถาไมมีก็ใหถือวาไมมีรกคาง สวนหลังคลอดแลวยังมีเลือดหรือน้ําเหลืองเปรอะเปอน
ใน 2-3 วันแรกถือวาเปนสิง่ ปกติ

ภาพที่ 6.51 แสดงการเกิดรกคางในแกะ
ที่มา: Smith MC (2006)

ถาแมแพะคลอดแลว 12 ชั่วโมงยังมีรกคาง ขอใหสัตวแพทยหรือผูเชี่ยวชาญลวง
ปลดรกที่คางโดยใชนิ้วมือเกีย่ วแลวคอย ๆ ดึงออก ถาไมสามารถลวงออกไดแกไขโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ
และยาไดเอททิลสติลเบสโตรล (Diethylstilbestrol) (ฮอรโมนเพศ) ขนาด 10-15 มิลลิกรัม เพื่อเปดปาก
มดลูกและขับรกที่คางออกได
ขณะคลอดลูกหรือหลังคลอดลูก ใหทําความสะอาดเตานมทันที โดยการฟอกสบู
แลวลางดวยน้าํ อุนแลวเช็ดใหแหง เมื่อแมแพะเลียตัวลูกแพะแหงดีแลว ใหแยกลูกออกจากแม ใชทิงเจอร
ไอโอดีน ออน ๆ (2 เปอรเซ็นต) จุมสายสะดือ ผูกและตัดใหเรียบรอยดวยกรรไกรหรือมีดสะอาด ให
เหลือไวยาวประมาณ 6 นิ้ว จุมไอโอดีนอีกครั้งหนึ่ง และอาจจุมทิงเจอรไอโอดีนอีกครั้งในวันทีส่ อง เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อ จนเปนโรคไขขออักเสบ (Joint ill, Navel ill) (ภาพที่ 6.52)

ภาพที่ 6.52 แสดงอาการไขสะดืออักเสบในลูกแกะ
ที่มา: Informedfarmers.com (2011)
จ. การแทงลูก
การแทงลูกของแมแพะอาจมีสาเหตุหลายประการ และพอสรุปได คือ
1) แมแพะมีรงั ไขผิดปกติ ทําใหการผลิตฮอรโมนควบคุมการตั้งทองไมสมดุล
2) มีโรคบางอยาง เชน บรูเซลโลซีส, ไวบริโอซีสฯ ซึ่งมีผลโดยตรงกับการ
ตั้งทอง
3) สุขภาพของตัวแมไมสมบูรณ ทําใหการสรางฮอรโมนไมสมดุล
5) ขาดอาหารโปรตีน พลังงาน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไวตามินเอ (A) ใน

ชวงการตั้งทองไปแลว
6) แมแพะไดรับบาดเจ็บหรือทองไดรับการกระแทกอยางรุนแรง เชน ถูกตัว
อื่นชนฯ
ฉ. การปองกันลูกแพะปวยในระยะแรกเกิด
การปวยของลูกแพะแรกเกิดมักมีสาเหตุมาจากขอบกพรองในการจัดการตาง ๆ เชน
การใหอาหารแมแพะใกลคลอดไมถูกตอง ใหอาหารทีม่ ีคุณภาพในระยะทายของการรีดนมจนอาจทําใหแม
แพะอวนเกินไป ยิ่งถาไมไดออกกําลังกายกอนคลอดอยางเพียงพอจะเกิดโรคคีโตซิสไดงา ย ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหแมแพะใหนมนอยหรือไมใหน้ํานมเลย ทําใหลูกแพะขาดอาหารหรืออดนม (Starvation) ออนแอ ปวย
เปนโรคติดเชือ้ เชน ทองเสีย หวัด ปอดบวม ไดงาย
การฉีดวิตามิน เอ ดี อี ขนาด 500,000 ยูนิต เขากลามเนื้อ ในระยะ 30 วัน และ
15 วัน กอนครบกําหนดคลอด จะชวยปองกันไมไหแมแพะและลูกแพะขาดวิตามิน เหลานี้ ทําใหลูกแพะ
แรกเกิดมีรางกายสมบูรณ
คอกคลอดและอุปกรณไมสะอาดและไมพรอม ขนาดของฝูงก็มีผลตออัตราการตาย
กลาวคือฝูงขนาดเล็กแพะก็จะตายนอย สวนฝูงขนาดใหญอัตราการตายจะสูงขึ้น อาจถึง 30-40%
การจัดการใหแพะมีน้ําหนักแรกเกิดดีและมีสุขภาพแข็งแรง การปฏิบัติตอลูกแพะ
ระยะ 2-3 ชั่วโมงหลังคลอดอยางใกลชิด เชน ชวยใหมนั หายใจอยางรวดเร็วที่สุด ตรวจดูวา มีน้ําเมือกอุด
จมูกหรือปากหรือไม ถามีรีบเอาออกโดยการใชมือลวง และอาจตองชวยกระตุนการหายใจดวยการจับขา
หลังทั้งสองหิ้วเอาหัวหอยลง เขยา ๆ และแกวางไปมา จะทําใหลูกแพะหายใจไดเร็วขึ้นและแรงขึน้ และ
ชวยเช็ดตัวใหแหงเร็วขึ้นดวยผาสะอาดเพือ่ ชวยกระตุนการหายใจและเพิ่มความอบอุน การจัดสิง่ แวดลอม
อาหาร และอายุการหยานมที่เหมาะสม เหลานี้ลวนทําใหอัตราการตายลดลง
ช. องคประกอบที่สาํ คัญที่มีผลตอจํานวนลูกแพะในการคลอดแตละครั้ง
แพะสามารถใหลูกได 1-5 ตัว คนสวนใหญตองการใหแมแพะคลอดลูกแฝดเพราะ
นอกจากวาจะไดจํานวนตัวตอครอกมากแลว ลูกที่คลอดออกมาจะมีน้ําหนักแรกเกิดลดลงดวย ตามสัดสวน
จํานวนตัวลูกที่คลอดออกมา ซึ่งไมเปนสาเหตุใหคลอดยาก ถาคลอดลูกตัวเดียว สวนมากมักเอาสวนหนา
ออกซึ่งถือเปนทาปกติ แตกอ็ าจพบปญหาการคลอดยากที่อาจจะเกิดขึน้ เนื่องจากลูกแพะเอาหัวออกกอน คือ
สวนขาหนาทัง้ สองขางยังคงคาคางอยู หรืออาจจะเอาขาหนาออกแตหวั ยังคางอยู เปนตน
องคประกอบที่มีผลตอจํานวนลูกตอครอก ดังนี้
1) ฤดูกาล ชวงเวลาการผสมที่อากาศหนาวเย็น (กลางเดือนตุลาคม-มกราคม)
กลางวันสั้นกวากลางคืนจํานวนไขจะตกมาก โอกาสที่จะมีลูกดกจะสูงกวาฤดูรอน
2) การเรงอาหาร (Flushing) กอนการผสมพันธุแมแพะควรใหอาหารที่มีคุณ
คาทางโภชนาการมากกกวาปกติ เชนเดียวกับที่ทําในแกะและสุกร สามารถเพิ่มจํานวนลูกตอครอกได

3) สุขภาพ แมแพะทีไ่ ดรับการถายพยาธิภายในและกําจัดพยาธิภายนอกอยาง
เครงครัด ทําใหไมเกิดโรคโลหิตจางกอนผสมพันธุ จะชวยใหไดลูกแพะจํานวนเพิ่มขั้น
ซ. การจัดการเพื่อใหลูกแพะแรกเกิดมีความตานทานโรคสูง
ลูกแพะเกิดใหมติดเชื้อโรคไดงายและรุนแรง เชื้อโรคเขาสูรางกายได 2-3 ทาง คือ
ทางปาก จมูก และสายสะดือ การลดการติดเชื้อทําไดโดยพยายามใหแมแพะคลอดในคอก หรือพื้นที่ซึ่งได
ทําความสะอาด แหง และฆาเชื้อโรคแลว รองพื้นหองดวยวัสดุที่สะอาด อาจจะใชหญาแหงหรือฟางขาว
ปองกันไมใหสัตวอื่น เชน สุนัข แมว หรือแพะตัวอื่นเขาไปในคอกคลอด
ตองใหลูกแพะแรกเกิดไดกนิ นมน้ําเหลือง (Colostrum) ภายใน 15 นาทีหลังคลอด
กอนที่ลูกแพะจะไดรับเชื้อโรคใด ๆ เขาสูรางกาย แรก ๆ ควรรีดจากเตาใหกนิ ในภาชนะหรือในขวดนมที่มี
หัวดูด และใหไดรับจํานวนมากดวย เพือ่ เพิ่มความตานทานโรคใหสูงขึ้น เพราะกอนคลอด 24 ชั่วโมง สาร
โปรตีน (Gamma globulin ) ซึ่งมีอยูในกระแสเลือดของแมแพะจะผานเขาไปอยูในตอมน้ําเหลือง (Mam
mary glands) มากกวาปกติอยางมากซึ่งมีสวนของสารคุมโรคทุกชนิดที่อยูในตัวแมแพะปนอยู
นมน้ําเหลืองมีสวนประกอบของวิตามินเอ ปริมาณมาก และยังมีสารโปรตีน น้ําตาล
แลคโตส โกลบูลินและสารอื่น ๆ จํานวนสูงกวาน้ํานมธรรมดาซึ่งทําใหระบบทางเดินอาหารและระบบหาย
ใจตานทานโรคไดดี
สารภูมิคุมโรคจากน้ําเหลืองจะดูดซึมเขาสูรางกายผานผนังเยื่อบุทางเดินอาหารไดดี
ที่สุดในระยะแรกเกิดเทานั้น เมื่ออายุมากขึน้ การดูดซึมจะนอยลงตามลําดับ และเมื่ออายุครบ 3 วันแลว สาร
ภูมิคุมโรคจะสรางความตานทานโรคขึ้นเอง (Active immunity) ซึ่งแลวแตมนั จะไดรับแอนติเยนชนิดใด
(ภาพที่ 6.53)

ภาพที่ 6.53 แสดงการดูแลใหลูกกินนมน้ําเหลือง ในชวง 3 วันแรก ถาลูกไมยอมดูดตองปอน
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2554)
หากสังเกตเห็นเตานมแมแพะยังคงคัดเตงหลังคลอดอยูหลายชั่วโมง แสดงวาลูกแพะ
ไมสามารถดูดนมน้ําเหลืองจากแมได แกไขโดยการผูกแมแพะไวแลวจับลูกแพะเอาปากคาบหัวนมโดยตรง
เลย บางครั้งอาจจะตองใชมอื รีดนมจากเตาเขาปากลูกแพะ หรือใชขวดนมเด็กปอน

หากลูกแพะไมไดรับนมน้ําเหลืองอาจเนื่องจากแมตาย จําเปนตองใหยาระบายแกลกู
แพะ เชน น้ํามันพืชขนาด 15-30 ซี.ซี. เพื่อขับขี้เทา (Muconium or Jaecal matter) หรือบางรายตองสวน
ทวารเชนเดียวกับทารกแรกเกิด
การเลี้ยงแพะ-แกะจํานวนมาก การทําทะเบียนประวัติของแตละตัวจะเปนประโยชน
ตอผูเลี้ยงเปนอยางมาก สามารถใชในการจัดการเลี้ยงดูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การทําทะเบียนประวัติใน
ชวงแรกเกิดนี้ มักมีการจดบันทึกขอมูล ดังตอไปนี้ คือ
1) กําหนดเบอร (ชื่อ) ตามลําดับการคลอด
2) บันทึกวัน เดือน ป ที่คลอด
3) น้ําหนักแรกคลอด เพศ
4) ลักษณะรูปพรรณ
5) เบอร (ชื่อ) ของพอ-แม ระดับสายเลือด
หลังจากทําทะเบียนประวัติของลูกแพะ-แกะแตละตัวแลว เพื่อใหการตรวจสอบ
ประวัติถูกตองและรวดเร็วก็ตองมีการทําเครื่องหมายประจําตัวใหเห็นเดนชัด วิธีการทําเครื่องหมายประ
จําตัวที่นยิ มมี 3 วิธี คือ
1) การใชคีมสักเบอรหู
2) การติดเบอรหู
3) การใชเบอรแขวนคอ

