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   D  = Day 
   H = Head 
   HF = Holstein Friesian 
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 MBRT= Methelene blue reduction test 
 SCC = Somatic cell count 
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ระดับสูง เนื่องจากปญหาเตานมอักเสบโดยเฉพาะโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ ซ่ึงทําให
ปริมาณและคุณภาพน้ํานมลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาการทํางานของอุปกรณและความสะอาด
ของภาชนะท่ีสัมผัสกับน้ํานมดิบท่ีฟารม น้ํานมท่ีมีการปนเปอนจุลินทรียในระดับสูงจะมีผลตอ
คุณภาพและความนารับประทานของผลิตภัณฑนมไดดวย (สินชัย และคณะ, 2542) 

 
การปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบจะตองเริ่มตนท่ีฟารมเกษตรกร เพราะผลิตภัณฑนมท่ีมี

คุณภาพดีจะตองเริ่มจากวัตถุดิบท่ีดี ผลิตภัณฑนมคุณภาพดีมีความสําคัญตอสุขภาพผูบริโภคและ
กระตุนการบริโภคผลิตภัณฑนม  นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาอุตสาหกรรมนมพรอมดื่มดวยการใช
น้ํานมดิบภายในประเทศไทย ถาใชน้ํานมดิบมีคุณภาพต่ํา โอกาสท่ีจะถูกผลักดันผลิตภัณฑนมให
เปนสินคาสงออกไปยังตลาดตางประเทศ ก็เปนไปไดยาก นอกจากนั้นยังบ่ันทอนความม่ันคงใน
อาชีพการเล้ียงโคนมดวย ดังนั้นการผลิตน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพดี จึงเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาการเล้ียงโคนมไทย 

 
สหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัด มีสมาชิกท่ีผลิตน้ํานมดิบท่ีมีจํานวนเซลลโซมาติกสูงกวา 

500x103เซลลตอมิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 32.02 และมีจํานวนแบคทีเรียในปริมาณสูงโดยดูจากผล
การตรวจเมทิลีนบลู (methylene blue reduction test =MBRT) ตามวิธีของ ทองยศ(2529)ไดเกรด 4 
คิดเปนรอยละ 10.09 ของสมาชิกท้ังหมด 527 คน สมาชิกท่ีมีปญหาจํานวนเซลลโซมาติกสูงซ่ึงบง
บอกถึง ภาวการณติดเช้ือโรคเตานมอักเสบ สําหรับสมาชิกท่ีมีผลการตรวจน้ํานมดิบดวยวิธี MBRT 
ปนผลมาจากภาวการณติดเช้ือโรคเตานมอักเสบและ/หรือการปนเปอนจุลินทรียท่ีติดอยูกับอุปกรณ
หรือภาชนะท่ีสัมผัสเตานม (กิติศักดิ์ และคณะ, 2549 
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กระบวนการลดเซลลโซมาติกและการปนเปอนจุลินทรียในน้ํานมดิบในระดับฟารมตอง

มุงเนนใหความสําคัญของขั้นตอนการรีดนมท่ีถูกตอง ซ่ึงจะเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ํานมดิบในระดับฟารม ท้ังนี้เพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากการสูญเสียน้ํานม ถูกตัดราคา
น้ํานม อายุการใหผลผลิตของแมโคส้ันลง นอกจากนี้จะเปนประโยชนตอความปลอดภัยของ
ผูบริโภคน้ํานม และความม่ันคงของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค 
 

เพ่ือศึกษาผลของความถ่ีการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนม การอาบน้ําโคกอนรีดนม 
และการใชยางไลเนอรของเครื่องรีดนมท่ีผานการแชสารละลายโซดาไฟนาน 2 สัปดาห ตอการ
ปนเปอนจุลินทรีย ผลผลิตและองคประกอบน้ํานม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจเอกสาร 
 

สหกรณโคนมกาํแพงแสนจํากดั 
 
สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 

2531 และเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2531 ณ สํานักงานเลขท่ี 250 หมูท่ี 3 ตําบล
กําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวนสมาชิกแรกตั้งจํานวน 50 คน เม่ือส้ินป 
พ.ศ.2548 มีสมาชิก 527 คน สภาพพ้ืนท่ีเล้ียงโคนมโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุมดินเหนียว ดินรวน 
ดินรวนปนทราย แหลงน้ําบนผิวดินจากคลองชลประทาน คลองตามธรรมชาติ  น้ําจากบอทราย
และน้ําบาดาล มีการปลูกหญาตระกูลเนเปยร และมีการปลูกขาวโพดฝกออนแบบหมุนเวียนเพ่ือ
จําหนายฝกออน หลังจากเก็บเกี่ยวฝกออน ช้ินสวนท่ีเหลือเชน ใบ ลําตน เปลือก และยอดขาวโพด
จะนํามาเล้ียงโคเกือบตลอดป ชวงท่ีตนขาวโพดขาดแคลนจะซ้ือฟางขาวมาเล้ียงโค 

 
ปพ.ศ.2548  สหกรณมีปญหาคุณภาพน้ํานมดิบ เนื่องจากจุลินทรียในน้ํานมมีจํานวนมาก 

จากผลการตรวจจุลินทรียในน้ํานมดิบทางออม โดยแบงเปนเกรดตามผลการตรวจน้ํานมดวยวิธี 
MBRT (ทองยศ, 2529) ซ่ึงมีคาดังนี้ เกรด 1 (คุณภาพดี) การเปล่ียนสีน้ําเงินไปจนถึงไมมีสีใช
ระยะเวลามากกวา 6 ช่ัวโมง คิดเปน 61.34 % ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เกรด 2 (คุณภาพปาน
กลาง) การเปล่ียนสีใชเวลาระหวาง 4-6 ช่ัวโมง คิดเปน 15.13 % เกรด 3 (คุณภาพเลว) การเปล่ียนสี
ใชเวลาระหวาง 3-4 ช่ัวโมง คิดเปน 13.44 % และเกรด 4 (คุณภาพเลวมาก) การเปล่ียนสีใชเวลา
นอยกวา 3 ช่ัวโมง คิดเปน 10.09 % นอกจากนั้นยังมีผลตรวจจํานวนเซลลโซมาติกน้ํานมดิบท่ีมี
คาเฉล่ียนอยกวา 200,000 เซลล/มิลลิลิตร คิดเปน 30.37%ท่ีมีคาระหวาง 200,000-500,000 เซลล/
มิลลิลิตร คิดเปน 37.61% และท่ีมีคาสูงกวา 500,000 เซลล/มิลลิลิตร คิดเปน 32.02% ของจํานวน
สมาชิกท้ังหมด (สหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัด, 2549)  
 

น้ํานมและองคประกอบของน้ํานมดิบ 
  
น้ํานมดิบโค หมายถึง ของเหลวสะอาดบริสุทธิท่ีกล่ันไดจากเตานมโคท่ีมีสุขภาพสมบูรณ 

รีดจากแมโคหลังคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน ตองปราศจากน้ํานมน้ําเหลือง(colostrum) 
(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2548) น้ํานมประกอบดวยน้ําและเนื้อนม
รวม แสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1  องคประกอบน้ํานมโค 
 
สวนประกอบ (%) นมโค1 นมโค2 นมโค3 นมโค4 นมโค5 

  ไขมันนม  
  โปรตีนนม  
  น้ําตาลนม  
  เนื้อนมรวม  
  เถา  
  น้ํา  

3.75 
      3.2 
      4.7 
    12.40 
      0.75 
    87.25 

4.0 
  3.50 
 4.90 

    13.16 
 0.70 

- 

3.50 
3.10 
4.90 

    12.20 
0.70 

    84.00 

3.70 
3.50 
4.08 

- 
0.70 
87.20 

3.44 
3.11 
4.61 

- 
0.70 

- 
 
ที่มา: 1Wilson (1987) 2ชูศรี (2513) 3ทองยศ (2524)4สุวรรณา (2530)5วรรณา และวิบูลยศักดิ์ (2531) 
 

มาตรฐานของคุณภาพน้ํานม 
 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ(2548) กําหนดมาตรฐานน้ํานมดบิขัน้

ต่ําดังนี้ น้ํานมอยูในสภาพปกติสะอาด มีสีขาวหรือขาวนวล ปราศจากกล่ิน รสท่ีนารังเกียจและส่ิง
แปลกปลอม ไมมีตะกอนของโปรตีน เม่ือทดสอบขั้นตน ดวยการดูปฏิกิริยาของน้ํานมดิบกับ         
เอทธิลแอลกอฮอลท่ีความเขมขนรอยละ 68  ถาไมผานจะตกตะกอน ใหตรวจซํ้าดวยวิธีตมดูตะกอน 
(clot on boiling test) น้ํานมมีคาความเปนกรดดาง (pH) ระหวาง 6.6-6.9 เนื้อนมไมรวมไขมันนม 
(solids not fat) ไมนอยกวา 8.25 % จุดเยือกแข็งตองมีคาไมสูงกวา -0.520 °C คาความถวงจําเพาะท่ี 
20°C ตองมีคาไมต่ํากวา 1.028 การเปล่ียนสีเมทิลีนบลูตองมากกวา 4 ช่ัวโมง การเปล่ียนสีของรี
ซาซูรินท่ี 1 ช่ัวโมงตองไมนอยกวาเกรด 4.5 ปราศจากจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคติดตอระหวางสัตว
กับคน เชน วัณโรค ปราศจากฮอรโมน ยาตานจุลชีพ เปนตน  

 
น้ํานมดิบแบงออกเปน 3 ช้ันคุณภาพ (quality grade; สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาต,ิ 2548) ตามจํานวนจุลินทรีย เซลลโซมาติก โปรตีนนม ไขมันนมและเนื้อนมรวม 
คือช้ันดีมาก (premium) ช้ันดี (good) และช้ันมาตรฐาน (standard) ดังแสดงในตารางท่ี 2 การ
กําหนดช้ันคุณภาพดังกลาวเปนเกณฑการซ้ือ ขายน้ํานมดิบ 
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ตารางที ่2  การแบงช้ันน้ํานมดิบตามคุณภาพน้ํานม 
 

                      ชั้นคุณภาพ 
รายการ 

ดีมาก ด ี มาตรฐาน 

1.  จํานวนจุลินทรียท้ังหมด 
      (colony/ml) 

< 200,000 200,000-< 400,000 
 

400,000-600,000 

2.  จํานวนเซลลโซมาติก 
      (cells/ml) 

< 200,000 200,000 -  500,000 350,000-500,000 

3.  โปรตีน (%) > 3.4 3.2-3.4 3.0-3.2 
4.  ไขมัน (%) > 4 3.6-4 3.2-3.6 
5.  เนื้อนมรวม (%) > 12.7 12.5-12.7 12.3-12.5 

 
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ(2548) 
 

ผลของเซลลโซมาตกิ (Somatic cells) ตอคุณภาพและปริมาณน้ํานม 
 

เซลลโซมาติก คือ  เซลลสวนหนึ่งของรางกายท่ีรางกายผลิต และปลดปลอยออกมาใน
น้ํานม ซ่ึงสวนใหญเปนเซลลเม็ดเลือดขาว (leukocytes) ชนิด polymorphonuclear cells และเซลล
เยื่อบุผิวตอมสังเคราะหน้ํานม (Evenson, 1979; Schroeder, 1997) เซลลเม็ดเลือดขาวดังกลาว มี
หนาท่ีในการกําจัดเช้ือแบคทีเรียท่ีสอดแทรกเขาในเตานม ซ่ึงเปนระบบปองกันตนเองเพ่ือตอสูกับ
เช้ือโรคเตานมอักเสบ จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปนโรคเตานม
อักเสบ ถาเซลลโซมาติกในน้ํานมมีจํานวนมาก แสดงถึงเตานมสุขภาพไมดี  ดังนั้นจํานวนเซลลโซ
มาติกจึงเปนตัวช้ีสุขภาพเตานมโค ท้ังท่ีเปนโครายตัวและรายฝูง (Jones, 1998) ปจจุบันประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชเซลลโซมาติกในน้ํานมท่ี 750,000 เซลล/มิลลิลิตร เปนระดับมาตรฐานในการรับ
ซ้ือน้ํานมจากสมาชิก (National mastitis council [NMC], 1999) ซ่ึงสูงกวาของยุโรป แคนนาดา และ
นิวซีแลนดท่ีใชในระหวาง 400,000-500,000 เซลล/มิลลิลิตร (Ingalls, 1999) 

 
ความสัมพันธระหวางเซลลโซมาติกกับคุณภาพน้ํานมดิบ น้ํานมโคท่ีมีปริมาณเซลลโซ

มาติกสูงจะขาดความสด ความหวานลดลงเล็กนอย กล่ินผิดปกติ เหม็นหืนไดงาย ทําใหไมนา
รับประทาน อายุการเก็บส้ันลง เม่ือนําไปผลิตเนยแข็ง (cheese) ปริมาณของโปรตีนเคซีนลดลง หาง
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นมผง (whey) จะเพ่ิมขึ้น เม่ือผลิตเปนน้ํานมพาสเจอไรส (pasteurize) จะทําใหคุณภาพน้ํานมพาส
เจอไรสลดลง (Holmes and Steffert, 1989; Jones, 2000) 
 

ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมกับองคประกอบน้ํานม โคเปนโรคเตา
นมอักเสบ ตอมสรางน้ํานมจะเสียหาย และทําหนาท่ีผิดปกติ ปลอยสารประกอบจําพวกเกลือเขาสู
เตานมไดมากขึ้น (Everson, 1979; Hang et al., 1984; Auldist et al., 1996) ซ่ึงทําใหน้ํานมมีรสเค็ม 
ในขณะเดียวกันจะมีของเสียจากเช้ือโรคท่ีถูกขับปะปนออกมากับน้ํานม ซ่ึงอาจจะเปนพิษตอแมโค
หรือตอผูบริโภคน้ํานมได ส่ิงตางๆเหลานี้มีผลทําใหองคประกอบน้ํานมเปล่ียนไป ขึ้นอยูกับความ
เสียหายของตอมน้ํานม (ธีรพงค, 2532) ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลโซมาติกกับปริมาณการผลิตน้ํานมของแมโค แมโคท่ีมี

จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมสูงขึ้นจะทําใหผลผลิตลดลง (NMC, 1999; Hogan, 1999) NMC 
(1999) รายงานวาแมโคท่ีมีจํานวนเซลลโซมาติกมากกวา 8,100,000 เซลล/มิลลิลิตร จะกอใหเกิด
ความสูญเสียน้ํานมมากกวา 25% ดังแสดงในตารางท่ี 4  
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ตารางที ่3  ผลกระทบของจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมตอองคประกอบน้ํานม 
 

องคประกอบ น้ํานมปกต ิ
(%) 

น้ํานมที่มีจํานวนเซลลสูง 
 (%) 

 

รอยละของคาปกต ิ

เนื้อนมไมรวมไขมันนม 
ไขมัน 
น้ําตาลนม 
โปรตีน 
เคซีน 
หางน้ํานม (whey) 
ซีรัมอัลบลูมิน 
โซเดียม 
คลอไรด 
โปรแตสเซียม 
แคลเซียม 

8.9 
3.5 
4.9 

  3.61 
          2.8 
          0.8 

  0.02 
   0.057 
   0.091 
   0.173 
 0.12 

8.8 
3.2 
4.4 

   3.56 
 23 
1.3 

  0.07 
     0.105 
     0.147 
     0.157 
   0.04 

99 
91 
90 
99 
82 
162 
350 
184 
161 
91 
33 

 
ที่มา: Schroeder (1997) 
 
ตารางที ่4  ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลโซมาติกกับปริมาณน้ํานมท่ีสูญเสีย 
 

เซลลโซมาตกิ (เซลล/มิลลิลิตร) ผลผลิตลดลง/เตา (%) 
100,000 0-5  
300,000 8   
900,000 9-18   

2,700,000 19-25   
8,100,000 > 25   

 
ที่มา: National Mastitis Council (1999) 
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ปจจัยที่มีผลตอจํานวนเซลลโซมาตกิในน้ํานม 
  
ระยะเวลาการใหน้ํานมของโค น้ํานมท่ีรีดออกมาในระยะแรกๆจะมีจํานวนเซลลในน้ํานม

มากกวาน้ํานมท่ีรีดออกมาในชวงปลายของการรีดนม ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5  จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมของชวงตนและชวงปลายของรอบการใหน้ํานม  
 

  น้ํานมในถังรวม ชวงจาํนวนโซมาตกิเซลล(เซลล/มิลลิลิตร) 
    0 - 200,000                  200,000-400,000           400,000-600,000   

ชวงตนของรอบการให
น้ํานม 

129,000              
(N= 61)             

289,000                      
(N= 54)              

479,000                    
(N= 20)             

ชวงปลายของรอบการ
ใหน้ํานม 

147,000              
(N= 33)             

277,000              
(N= 40)              

478,000                    
(N= 20)             

 
ที่มา: Leroux et al., (2003) 
 

Skrzypek et al. (2003) รายงานวาจํานวนโคในฝูงท่ีมีขนาดแตกตางกัน ระยะเวลาดรายหรอื
พักการใหน้ํานม การรีดนมท้ิง 1-2 ครั้ง กอนรีดนม การกระตุนดวยการนวดกอนรีดนม ลักษณะ
อาหาร และการใชสารกระตุนการยอยอาหารตางๆ ลวนมีผลกระทบตอกับจํานวนเซลลโซมาติก 
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ตารางที ่6  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนเซลลโซมาติกในถังน้ํานมรวม 
 

ลักษณะ จํานวนฝูง เซลลโซมาตกิ X 103/มล. 
คาเฉล่ียจํานวนโคในฝูง (ตัว)   

5-9 62 209a 
10-15 100 211a 
16-48 50 226b 

ระยะเวลาพักการรีดนม (สัปดาห)   
4-6 89 229 A 
7-8 123 203B 

การรีดนมท้ิง1-2 ครั้งกอนรีดนม   
                                  รีดท้ิง 187 197 A 

     ไมรีดท้ิง 25 236 B 
การกระตุนเตากอนรีดนม   
                                  กระตุน 166 201 B 

        ไมกระตุน 46 231 A  
การใหอาหารเฉพาะตัวตามผลผลิต   
                                  ให 159 195 B  

   ไมให 53 238 A 
การเสริมแมกนีเซียมออกไซดในสูตรอาหาร   

  เสริม 46 205 B 
     ไมเสริม 166 224 A  

การเสริมเบตาแคโรทีนในระยะหลังคลอดใหม   
 เสริม 19 178 B 

   ไมเสริม 193 258 A  
 
ตัวอักษรAB,  ab ท่ีแตกตางกันในบลอคเดียวกันแสดงถึงมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
อักษรตัวใหญ P < 0.01 อักษรตัวเล็ก P < 0.05 
ที่มา: Skrzypek et al. (2003) 
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ภาวะความเครียดจากส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากอากาศรอน การจัดการอาหารไมสมดลุ 
การขนสง การคัดแยกฝูง การถูกทุบต ีสุนัขไล ลมแรงจัด ฝนตกหนัก สภาพคอกช้ืนแฉะ จํานวนโค
กับขนาดพ้ืนท่ีไมเหมาะสม โคไมไดพักผอน มีผลตอความตานทานการติดเช้ือโรคเตานมอักเสบ 
เตานมท่ีมีการติดเช้ือจะถูกควบคุมดวยเม็ดเลือดขาว (leukocyte) ดังนั้นเม่ือมีการติดเช้ือแบคทีเรีย
ยอมทําใหเกิดการอักเสบเพ่ิมขึ้น จึงมีผลทําใหจํานวนเซลลในน้ํานมเพ่ิมสูงขึ้น (Pennington and 
Vandevender, 1998) 

 
การจัดการรีดนมมีผลตอการเพ่ิมจํานวนเซลลโซมาติก เชน การรีดนมท่ีมีแรงดูดมากกวา

คามาตรฐาน การเตรียมเตานมท่ีใชเวลาเร็วมากเกินไป ซ่ึงกระทบตอการหล่ังฮอรโมนออกซีโตซิน
ท่ีไมสมบูรณ ทําใหรีดน้ํานมไมหมดเตา ใชเวลานานมากเกินไป การหนวงและบีบคั้นไลน้ํานมให
หมดเตาขณะใกลปลดเครื่องรีดนม การไมจุมหัวนมดวยน้ํายาฆาเช้ือหลังรีด ลวนเปนสาเหตุใหมี
จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมเพ่ิม ซ่ึงอาจกอเกิดโรคเตานมอักเสบเพ่ิมขึ้น (Kiiman et al., 2005) 

 
สัดสวนของเตานมท่ีเปนโรคเตานมอักเสบ หมายถึงจํานวนเตานมท่ีเปนโรคเตานมอักเสบ

กับจํานวนเตานมสุขภาพดี ถามีจํานวนเตานมท่ีอักเสบมากกวาหนึ่งเตาตอตัวจะมีผลใหน้ํานมมี
จํานวนเซลลโซมาติกมากขึ้น อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับระดับการติดเช้ือของเตานม และชนิดของเช้ือ
โรคดวย (โกวิทย และคณะ, 2527; ABS Global, 2006) 

 
ปริมาณน้ํานมท่ีผลิตจากเตาท่ีมีจํานวนเซลลโซมาติกสูง แมโคท่ีติดเช้ือเรื้อรังท่ีเตานมเตา

ใดเตาหนึ่ง แมจะใหผลผลิตน้ํานมนอย แตอาจมีจํานวนเซลลโซมาติกสูงมาก เชน ประมาณ 10 เทา 
ของน้ํานมปกต ิแตเตานมท่ีเหลือ 3 เตาผลิตน้ํานมไดมาก จึงทําใหสามารถลดจํานวนเซลลโซมาติก
ในน้ํานมรวมลงมาอยูในระดับปกติได แมจะมีการระบาดของโรคเตานมอักเสบท่ีรุนแรง หากคัด
แยกน้ํานมท่ีผิดปกติออกจากถังรวมนม ก็สามารถลดเซลลโซมาติกในน้ํานม (โกวิทย และคณะ, 
2527; Dingwell et al., 2003; ABS Global, 2006) 
 

อายุของแมโคและจํานวนครั้งของรอบการใหน้ํานม มีความสัมพันธกับอัตราการเกิดโรค
เตานมอักเสบ  แมโคท่ีอายุมาก มีรอบการใหน้ํานมมากขึ้นมีโอกาสติดเช้ือมากกวาแมโคทองแรก 
แมโคท่ีมีอายุมากขึ้นจึงมีจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมสูงขึ้น (Harmon, 1994; ABS Global, 2006) 
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การควบคมุจํานวนเซลลโซมาตกิในน้ํานม 
 
Schroeder (1997); Wallace (2000); ABS Global (2006; The University of Edinburgh 

(2007) แนะนําขอปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมจํานวนเซลลในน้ํานมดิบไวดังนี ้
1.  เครื่องรีดนมตองทํางานไดอยางเหมาะสม 
2.  ตรวจเช็คเครื่องรีดนมเปนประจําปละ 2 ครั้งรวมท้ังตองคงแรงดูดของเครื่องรีดใหคงท่ี 
3.  เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับการรีดนมตองแหงสะอาด 
4.  เปล่ียนยางลายเนอรใหมเปนประจําตามอายุการใชงาน และไมควรมีรอยแตก 
5.  ตองตรวจหาชนิดของเช้ือในแตละเตานมท่ีมีปญหาวาเปนเช้ือชนิดใด เช้ือแตละชนิดมี 

ความสามารถทําใหมีเซลลโซมาติกในน้ํานมแตกตางกัน  
6.  ใชน้ํายาซีเอ็มที ตรวจน้ํานมแมโคนมท่ีมีปญหาโรคเตานมอักเสบกอนรีดนมทุกครั้ง 
7.  ถาจะลางเตานมควรใชน้ําไหลผานและเช็ดใหแหงโดยเร็วดวยกระดาษหรือผาเช็ดเตา 1 

ตัวตอ 1 ผืน เพ่ือปองกันไมใหเช้ือเขาทางรูหัวนม 
8.  ตองจุมหัวนมดวยน้ํายาฆาเช้ือหลังจากรีดนมทุกครั้ง 
9.  ตองรักษาแมโคทุกตัวท่ีติดเช้ือเตานมอักเสบ  

             10.  ตองรักษาโคท่ีเปนโรคเตานมอักเสบใหหายกอนหยุดพักการรีดนม (dry off) 
             11. ใสยาปฏิชีวนะชนิดท่ีใชกับโคแหงนมวันสุดทายของการรีดกอนปลดเขาสูระยะแหงนม 
             12.  ควรคัดโคท่ีมีปญหาโรคเตานมอักเสบเรื้อรัง ออกจากฝูงทุกป 
 

การตรวจคุณภาพน้ํานม 
 
สถานท่ีตรวจคุณภาพน้ํานมดิบแบงเปน 3 แหงดวยกันคือ ท่ีโรงงานแปรรูปน้ํานม ศูนยรับ

น้ํานมดิบและฟารมเกษตรกร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

การตรวจสอบคณุภาพน้ํานมดบิที่โรงงานแปรรูป 
 

การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบท่ีโรงงานแปรรูปน้ํานมแตละโรงงานกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ํานมดิบ และราคาแตกตางกัน ณ หนาโรงงาน ตัวอยางการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมของ
บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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คุณภาพทั่วไป 
 
1.  น้ํานมตองเปนน้ํานมดิบท่ีรีดจากแมโคนมโดยตรง ตองเก็บรักษาไวไมเกิน 24 ช่ัวโมง

นับจากเริ่มรับน้ํานมดิบ มีสี รสและกล่ินตามธรรมชาต ิมีความเปนกรดในน้ํานมอยูในระหวางรอย
ละ 0.12-0.16 ของกรดแลคติก pH มีคาอยูระหวาง 6.60-6.80 ความถวงจําเพาะน้ํานมดิบอยูระหวาง 
1.028-1.034 มีจุดเยือกแข็งไมต่ํากวา -0.520°C ไมมีตะกอนในการตรวจดวยดวยเอทธิลแอลกอฮอล
ท่ีมีความเข็มขนรอยละ75 ไมมีการจับตัวเปนกอนจากการตม (clot on boiling) ตองผานการ
ทดสอบวิธี resazurin reduction test ไดคะแนนไมนอยกวา 4.0 ตรวจสอบ methylene blue 
reduction test ไดไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง จํานวนจุลินทรียท่ีอานคาโดยวิธี direct microscopic cell 
count ตองนอยกวา 1,500,000 เซลลตอมิลลิลิตร ตองไมมีการปนเปอนสารปฏิชีวนะในปริมาณท่ี
เปนอันตรายตอผูบริโภค และไมเปนผลบวกเม่ือตรวจยาปฏิชีวนะตกคางดวยวิธี Delvo test SP 

2.  การตรวจสอบจํานวนจุลินทรียในน้ํานมดวยวิธี standard plate count การตรวจสอบวธีินี้
เปนการนับจํานวนโคโลนีบนอาหารวุนโดยนับเปนจํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตรของตัวอยาง และมี
กําหนดมาตรฐานการใหราคาจากคุณสมบัติทางดานจุลินทรีย ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7  ความสัมพันธระหวางจํานวนจุลินทรีย การแบงเกรดและใหราคาน้ํานมดิบ 
 

เกรดคุณภาพ จํานวนจุลินทรีย (โคโลน/ีมิลลิลิตร) ราคาเพ่ิม/ลด (บาท/กก.น้ํานม
ดิบ) 

1 นอยกวา 200,000 +0.20 
2 200,000-400,000 +0.10 
3 400,001-600,000 0 
4 600,001-800,000 -0.10 
5 มากกวา 800,000 -0.20 

 
ที่มา: บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (2547) 
 

3.  การตรวจสอบเซลลโซมาติกในน้ํานมดวยวิธี direct microscopic count เปนการนับ
เซลลโซมาติกท่ีแทจริงโดยผานกลองจุลทัศน จํานวนเซลลโซมาติกมีหนวยเปนเซลลตอมิลลิลิตร
การกําหนดมาตรฐานการใหราคาจากคุณสมบัติทางดานจํานวนเซลลโซมาติก ดังแสดงในตารางท่ี 8  
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ตารางที ่8  ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลโซมาติก การแบงเกรดและใหราคาน้ํานมดิบ 
 

เกรดคุณภาพ จํานวนเซลลโซมาตกิ (เซลล/มล) ราคาเพ่ิม/ลด (บาท/กก.น้ํานมดิบ) 
1 นอยกวา 200,000 +0.20 
2 200,000-400,000 +0.10 
3 400,001-600,000 0 
4 600,001-800,000 -0.10 
5 มากกวา 800,000 -0.20 

 
ที่มา: บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (2547) 
 

4.  การตรวจองคประกอบน้ํานมซ่ึงแบงออกได 2 วิธี 
     4.1 วิธีหาจุดเยือกแข็งของน้ํานม (freezing point) น้ํานมดิบท่ีสงเขาโรงงานตองมีจุด

เยือกแข็ง สูงกวา -0.520°C และกําหนดมาตรฐานการใหราคาจากคุณสมบัติทางดานจุดเยือกแขง็ ดงั
แสดงในตารางท่ี 9 

 
ตารางที ่9  ความสัมพันธระหวางจดุเยือกแข็ง การแบงเกรดและใหราคาน้ํานมดิบ 
 

จุดเยือกแข็ง (°C ) ราคา/ ลด (บาท/กก.น้ํานมดบิ) 
                         -0.520 0 
                        -0.519-0.515 -0.10 
                        -0.514-0.510 -0.20 

 
ที่มา: บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (2547) 

 
4.2 วิธีหาเนื้อนมรวม (total solids โดยวิธี gravimetric method คํานวณออกมาเปน

เปอรเซ็นตของปริมาณเนื้อนมรวมในน้ํานมและกําหนดมาตรฐานเนื้อนมรวม มีคาระหวาง 12.50-
12.84 %เนื้อนมไมรวมไขมันนม (solids not fat) มีคาระหวาง 8.35-8.40% ถาเนื้อนมรวมและเนื้อ
นมไมรวมไขมันนมมีคาสูง จะมีผลตอการเพ่ิมราคารับซ้ือน้ํานม (บาท/กก.) แสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10  ความสัมพันธระหวางเนื้อนมรวมและเนื้อนมไมรวมไขมันนม การแบงเกรดและให 
 ราคาน้ํานมดิบเพ่ิม 

 
เนื้อนม
รวม 

 

เนื้อนม
ไมรวม
ไขมัน 

ราคาเพิ่ม
(บ/กก.) 

เนื้อนม
รวม 

เนื้อนม
ไมรวม
ไขมัน 

ราคา เพิ่ม
(บ/กก.) 

เนื้อนม
รวม 

เนื้อนม
ไมรวม
ไขมัน 

ราคา เพิ่ม
(บ./กก.) 

 9.00 +0.60  8.80 +0.40  8.60 +0.20 
 8.99 +0.59  8.79 +0.39  8.59 +0.19 
 8.98 +0.58  8.78 +0.38  8.58 +0.18 
 8.97 +0.57  8.77 +0.37  8.57 +0.17 
 8.96 +0.56  8.76 +0.36  8.56 +0.16 
 8.95 +0.55  8.75 +0.35  8.55 +0.15 
 8.94 +0.54  8.74 +0.34  8.54 +0.14 
 8.93 +0.53  8.73 +0.33  8.53 +0.13 
 8.92 +0.52  8.72 +0.32  8.52 +0.12 
 8.91 +0.51  8.71 +0.31  8.51 +0.11 

TS>12.8 8.90 +0.50 TS>12.8 8.70 +0.30 TS>12.8 8.50 +0.10 
 8.89 +0.49  8.69 +0.29  8.49 +0.09 
 8.88 +0.48  8.68 +0.28  8.48 +0.08 
   8.87 +0.47  8.67 +0.27  8.47 +0.07 
 8.86 +0.46  8.66 +0.26  8.46 +0.06 
 8.85 +0.45  8.65 +0.25  8.45 +0.05 
 8.84 +0.44  8.64 +0.24  8.44 +0.04 
 8.83 +0.43  8.63 +0.23  8.43 +0.03 
 8.82 +0.42  8.62 +0.22  8.42 +0.02 
 8.81 +0.41  8.61 +0.21  8.41 +0.01 

 
ที่มา: บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (2547) 
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ตารางที ่11  ความสัมพันธระหวางเนื้อนมรวมและเนื้อนมไมรวมไขมันนม การแบงเกรดและให 
ราคาลดลง 

 
เนื้อนม
รวม 

 

เนื้อนม
ไมรวม
ไขมัน 

ราคาลด
(บ/กก.) 

เนื้อนม
รวม 

เนื้อนม
ไมรวม
ไขมัน 

ราคา ลด
(บ./ก.) 

เนื้อนม
รวม 

เนื้อนมไม
รวม
ไขมัน 

ราคา ลด
(บ./กก.) 

 9.34 -0.01  8.14 -0.21  7.94 -0.41 
 8.33 -0.02  8.13 -0.22  7.93 -0.42 
 8.32 -0.03  8.12 -0.23  7.92 -0.43 
 8.31 -0.04  8.11 -0.24  7.91 -0.44 
 8.30 -0.05  8.10 -0.25  7.90 -0.45 
 8.29 -0.06  8.09 -0.26  7.89 -0.46 
 8.28 -0.07  8.08 -0.27  7.88 -0.47 
 8.27 -0.08  8.07 -0.28  7.87 -0.48 
 8.26 -0.09  8.06 -0.29  7.86 -0.49 
 8.25 -0.10  8.05 -0.30  7.85 -0.50 

TS<12.5 8.24 -0.11 TS<12.5 8.04 -0.31 TS<12.5 7.84 -0.51 
 8.23 -0.12  8.03 -0.32  7.83 -0.52 
 8.22 -0.13  8.02 -0.33  7.82 -0.53 
 8.21 -0.14  8.01 -0.34  7.81 -0.54 
 8.20 -0.15  8.00 -0.35  7.80 -0.55 
 8.19 -0.16  7.99 -0.36  7.79 -0.56 
 8.18 -0.17  7.98 -0.37  7.78 -0.57 
 8.17 -0.18  7.97 -0.38  7.77 -0.58 
 8.16 -0.19  7.96 -0.39  7.76 -0.59 
 8.15 -0.20  7.95 -0.40  7.75 -0.60 

 
ที่มา: บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (2547) 
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การตรวจสอบคณุภาพน้ํานมที่ศูนยรับน้าํนมดบิ 
 
ศูนยรับน้ํานมดิบจะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย

วิธีรวมกันดังนี้ 
 
1.  การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบโดยใชวิธีเมทิลีนบลู (ทองยศ, 2529) เปนวิธีวัดจํานวน

แบคทีเรียในน้ํานมทางออม กลาวคือวัดผลการทํางานของจุลินทรียแทนจํานวนของแบคทีเรีย คือ
การฟอกสี การเปล่ียนสีเมทิลีนบลูจากสีน้ําเงินเปนไมมีสีโดยระยะเวลาการเปล่ียนสีจะบงบอกถึง
จํานวนแบคทีเรีย ถาน้ํานมมีแบคทีเรียจํานวนมาก ระยะเวลาการเปล่ียนสีก็จะใชเวลาส้ัน โดยสังเกต
ดูการจางสีเม่ือครบ 30 นาทีแรกและทุกๆช่ัวโมงหลังจากนั้น การแบงเกรดน้ํานม แบงตาม
ระยะเวลาการเปล่ียนสีเมทิลีนบลู ดังแสดงในตารางท่ี 12 

 
ตารางที ่12  ความสัมพันธของเวลาเปล่ียนสีเมทิลีนบลู จํานวนแบคทีเรียและคุณภาพนมดิบกับ 

เกรดน้ํานม 
 

เวลาเปลีย่นสี จํานวนแบคทีเรียใน 1 ลบ.ซม. คุณภาพน้ํานม เกรด 
มากกวา      6  ช่ัวโมง 
ระหวาง 4-6  ช่ัวโมง 
ระหวาง 3-4  ช่ัวโมง 
นอยกวา     3  ช่ัวโมง 

นอยกวา 500,000 
500,000-4,000,000 

4,000,000-20,000,000 
เกินกวา 20,000,000 

ดี 
ปานกลาง 

เลว 
เลวมาก 

1 
2 
3 
4 

 
ที่มา: องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (2543) 

 
2.  การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบโดยใชวิธีรีซาซูริน (resazurin reduction test; ทองยศ, 

2529) เปนการวัดปริมาณ จุลินทรียท่ีมีอยูในน้ํานมดิบ โดยจุลินทรียจะทําปฏิกิริยาออกซิเดช่ันทําให
อินดิเคเตอรใน รีซาซูริน เปล่ียนจากสีน้ําเงินเปนสีชมพูและสีขาวตามลําดับ ถาเปล่ียนเปนสีขาว 
แสดงวามีจํานวนจุลินทรียมาก ถาไมเปล่ียนสีหรือเปล่ียนเล็กนอย แสดงวามีจํานวนจุลินทรียนอย 
วิธีนี้ เปนวิธีท่ีนิยมเพราะใชเวลาส้ัน โดยจะตรวจสอบและอานผลเม่ือบมในน้ําอุน 37 องศา
เซลเซียสครบ 1 ช่ัวโมง ดังแสดงในตารางท่ี 13 
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ตารางที ่13  ความสัมพันธของเกรด การเปล่ียนสีของรีซาซูรินและคุณภาพน้ํานมดิบ 
 

เกรด สี คุณภาพน้ํานมดิบ 
6 สีฟา ดีเยี่ยม 
5 ฟาอมมวง ดีมาก 
4 มวงอมฟา ดี 
3 มวงอมชมพู พอใช 
2 ชมพูอมมวง ต่ํา 
1 ชมพู ต่ํามาก 
0 ขาว เลว 

 
ที่มา: ทองยศ (2529) 

 
3.  การตรวจสอบน้ํานมดวยเอทิลแอลกอฮอล 68% ผลของปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นทําใหทราบวา 

น้ํานมท่ีมีความเปนกรดสูงกวา 0.18 % lactic acid จะใหผลบวกคือตกตะกอน น้ํานมน้ําเหลืองจะ
ใหผลบวกเทากับตกตะกอน น้ํานมชวงปลายของรอบการใหน้ํานม ซ่ึงมักจะมีปริมาณเกลือคลอไรด
สูงจะใหผลบวกเทากับตกตะกอน การตรวจสอบน้ํานมดวยวิธีนี้เปนการตรวจสอบเพ่ือปฏิเสธการ
รับซ้ือน้ํานมดิบจากสมาชิก (องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย, 2543) 

 
4.  การตรวจหาฝุนผงในน้ํานม (sedimentation test) โดยการกรองน้ํานมผานเครื่องกรอง

แบบพิเศษ ซ่ึงมีอยูหลายแบบ ฝุนผงท่ีตกคางอยูท่ีเครื่องกรองแสดงใหสมาชิกผูสงน้ํานมไดเห็นวา 
น้ํานมมีความสกปรกมากนอยเพียงใด  

 
5.  การตรวจการเติมน้ําในน้ํานมดิบ โดยการวัดความถวงจําเพาะของน้ํานม ถามีความ

ถวงจําเพาะนอยกวา 1.025 แสดงวามีการเติมน้ําในน้ํานม 
 
6.  การตรวจสอบ organoleptic test เปนการทดสอบโดยใชความรูสึก ซ่ึงแบงออกเปน 3 

กรณีดังนี้  
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  6.1 การดมกล่ินน้ํานม น้ํานมจะมีกล่ินเฉพาะและระเหยทันทีเม่ือถูกกับอากาศ กล่ินท่ี
ผิดปกติ เชน กล่ินเหม็นเปรี้ยว กล่ินเหม็นหืน  แสดงถึงความผิดปกติของน้ํานม 

 
   6.2 การชิมรสของน้ํานม โดยปกติน้ํานมจะหวานเล็กนอย เนื่องจากมีน้ําตาลแลคโตส ถา

มีเกลือคลอไรดสูง น้ํานมจะมีรสเค็ม ความหวานจะลดลงโดยเฉพาะน้ํานมท่ีมาจากโรคเตานม
อักเสบ 

 
  6.3 การดูสีนม น้ํานมปกติจะมีสีขาวอมเหลืองทอง เนือ่งจากมีสารพวกแคโรทีน ซ่ึงเปน

สารท่ีทําใหเกิดสีเหลืองและไรโบฟลาวินเปนสารท่ีทําใหเกิดสีเขียวเหลือง ซ่ึงมักจะอยูในสวน
ของโปรตีนเวย  

 
7.  การตรวจสอบโดยวิธีโยเกิรตเทสท (yogurt test) เพ่ือตรวจสอบการปนเปอนยาตานจุล

ชีพเบ้ืองตน เปนวิธีท่ีมีตนทุนต่ํา ปจจบัุนมีการใชยาปฏิชีวนะกันในหลายรูปแบบในการรักษาโรค
เตานมอักเสบและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอาหาร ซ่ึงยาปฏิชีวนะเหลานีส้ามารถสงผานเขาไป
ยังน้ํานม อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคผลิตภัณฑนม  การตมนึ่งใหความรอนแกน้ํานมไมสามารถ
ลดปริมาณยาปฏิชีวนะได นอกจากนั้นการทําผลิตภัณฑนมท่ีตองอาศัยแบคทีเรียเปนเช้ือเริ่มตน 
(starter) จะทําไดยาก เพราะแบคทีเรียจะไมสามารถเจริญเติบโตได ดังนั้นน้ํานมดิบท่ีนํามาสงศูนย
รับน้ํานมดิบ จึงตองไมมีสารปฏิชีวนะตกคาง อยางไรก็ตามศูนยรับนมไดตระหนักถึงผลกระทบ
เรื่องนี้ จึงกําหนดมาตรการไวใหสมาชิกปฏิบัติ ถาไมแนใจ หรือ สงสัยวาน้ํานมดิบมีสารตานจุล
ชีพหรือไม ก็ใหสงตัวอยางน้ํานมมาตรวจกอนสงน้ํานมดิบ ซ่ึงจะทราบผลหลังการตรวจประมาณ 
3 ช่ัวโมง 
 

การตรวจสอบคณุภาพน้ํานมดบิของสหกรณโคนมกาํแพงแสนจํากดั 
 

สหกรณตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน ดวยวิธี MBRT ตามวิธีของ ทองยศ (2529) ซ่ึงเปน
วิธีการวัดจํานวนแบคทีเรียในน้ํานมทางออม ดวย การทดสอบการจางสี ผลการตรวจ MBRT 
แบงเปนเกรดน้ํานม 1 2 3 และ4 สหกรณโคนมตรวจคุณภาพน้ํานมดิบดวยวิธีการนี้ สัปดาหละ
ครั้ง และกําหนดราคาน้ํานมดิบท่ีจายใหเกษตรกร (ณ.วันท่ี1 ธันวาคม 2550) เทากับ 14.00 13.90 
13.80 และ13.70 บาท ตามลําดับ 
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การตรวจนับจํานวนเซลลโซมาติก ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดคุณภาพน้ํานมดิบและถูกกําหนดเปน
มาตรฐานการใหราคาน้ํานมดิบ โดยสหกรณจะสงตัวอยางน้ํานมดิบไปตรวจท่ีหนวยงานของกรม
ปศุสัตวประมาณเดือนละครั้ง นอกจากนั้นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะตรวจจํานวนเซลลโซ
มาติกในน้ํานมดิบและกําหนดการเพ่ิมหรือลดราคารับซ้ือดวย 

 
การตรวจสอบการเติมน้ําในน้ํานมดิบ โดยการวัดความถวงจําเพาะของน้ํานม ถามีความ

ถวงจําเพาะนอยกวา 1.025 แสดงวามีการเติมน้ําในน้ํานม สหกรณไดกําหนดมาตรการไวให
สมาชิกปฏิบัติโดยกําหนดบทโทษท่ีรุนแรงกับสมาชิกท่ีไมซ่ือสัตย มีโทษปรับเปนจํานวนเงินถึง 
30 เทาของจํานวนราคาน้ํานมวันท่ีตรวจพบ เม่ือตรวจพบครั้งแรก เม่ือตรวจพบครั้งท่ี 2 ปรับเปน
จํานวนเงินถึง 30 เทาของจํานวนราคาน้ํานมวันท่ีตรวจพบพรอมใหออกจากการเปนสมาชิก
สหกรณ (สหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัด, 2549) 

 
ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในน้ํานมดวยโยเกิรตเทสท เพ่ือตรวจสอบการปนเปอนยา

ตานจุลชีพเบ้ืองตน ซ่ึงยาปฏิชีวนะเหลานี้สามารถสงผานเขาไปยังน้ํานมได อาจเปนอันตรายตอ
ผูบริโภคน้ํานม สหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัดไดตระหนักถึงผลกระทบเรื่องนี้ จึงไดกําหนด
มาตรการไวใหสมาชิกปฏิบัติ ถาไมแนใจ หรือ สงสัยวาน้ํานมดิบมีสารตานจุลชีพหรือไม ก็
แนะนําใหสงตัวอยางน้ํานมมาตรวจกอนสงน้ํานมดิบ ซ่ึงจะทราบผลหลังการตรวจประมาณ 3 
ช่ัวโมง สหกรณกําหนดบทโทษท่ีรุนแรงกับสมาชิกมีโทษปรับเปนจํานวนเงินสูงถึง 30 เทาของ
ราคาน้ํานมวันท่ีตรวจพบปนเปอนยาตานจุลชีพ 
 

การตรวจสอบคณุภาพน้ํานมดบิที่ฟารม 
 

1.  การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบโดยใชน้ํายาซีเอ็มที (california mastitis test =CMT) 
ซ่ึงเปนวิธีการตรวจสอบโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ ผลการตรวจจะบงบอกใหทราบ
สุขภาพเตานมวาเปนโรคเตานมอักเสบหรือไม การใชน้ํายาซีเอ็มทีเปนวิธีตรวจน้ํานมจากเตาได
งาย และไดผลรวดเร็ว (Marshall and Edmondson, 1993)  

 
น้ํายาซีเอ็มทีเปนสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะในการจับทําลายผนังเม็ดเลือดขาว ทําให

โปรตีนในเม็ดเลือดขาวแตกตัวออกเปนสาย ทําใหน้ํานมขนหนืดขึ้น ความหนืดจะมีมากหรือนอย 
ขึ้นอยูกับปริมาณเม็ดเลือดขาว หากมีจํานวนมากก็จะหนืดเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ การทําปฏิกิริยา
ระหวางน้ํายาซีเอ็มทีมีความสัมพันธกับจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานม (เม็ดเลือดขาว) ซ่ึงจะ
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ปรากฏเปนเมือกหรือไมและเมือกเหนียวหนืดมากนอยเพียงใด ผลตรวจน้ํายาซีเอ็มทีมีสัญลักษณ
และความหมายเปนคา N T + ++ และ+++ (Marshall and Edmondson, 1993) แสดงในตารางท่ี 14 
 
ตารางที ่14  ความสัมพันธระหวางคะแนน ความหมาย ผลปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นและจํานวนเซลลโซ 

มาติกของผลการตรวจนมดิบดวยน้ํายาซีเอ็มที 
 

    คะแนน ความหมาย ผลปฏกิิริยาทีเ่กดิขึ้น จํานวนเซลลโซ
มาติก/มิลลลิิตร 

N ปกติ ดีมาก สวนผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน เคล่ือนท่ีเร็ว อาน
ผลภายใน10 วินาที 

100,000 

T ปกติ ด ี สวนผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน เคล่ือนท่ีเร็ว แต
จะมีตะกอนเกิดขึ้นเล็กนอยและคอยๆจาง
หายไปภายใน10 วินาที 

300,000 

+ ปกติ ดี
พอใชได 

สวนผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน เคล่ือนท่ีชาลง มี
ความหนืดหนาขึ้นและจะคอยๆจางลงไป
ภายใน 20 วินาที 

900,000 

++ อักเสบแบบ
ไมแสดง
อาการ 

สวนผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน หนืดกอดตัวกัน
คลายเกลียวอยูตรงกลางถาดตรวจแตเม่ือหยุด
แกวงก็จะแบนลง 

2,700,000 

+++ อักเสบแบบ
แสดงอาการ
รุนแรง 

สวนผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันมีความหนืดอยาง
รวดเร็วเปนกอนตรงกลางถาดไมเคล่ือนท่ีเม่ือ
หยุดแกวงก็จะคงรูปไมเปล่ียนแปลง 

8,100,000 

 
ที่มา: Marshall and Edmondson (1993) 

 
น้ํายาซีเอ็มทีเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตรวจโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ การ

เปนโรคเตานมอักเสบสวนใหญจะมีอาการจากเล็กนอยไปหามาก  การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจสอบ
น้ํานมจะชวยเฝาระวัง และปองกันไมใหมีอาการมากขึ้น ปองกันการแพรระบาดได ซ่ึงชวยใหได
ผลผลิตมาก และเพ่ิมอายุการใหผลผลิตของแมโคนม โดยท่ัวไปมักแนะนําใหใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจ
แมโครีดนมทุกตัวทุกเตาในฟารมกอนรีดนม 2 สัปดาหตอครั้ง (สุณีรัตน, 2527;โกวิทย, 2539; 
Braund and Schultz, 1963) 
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ประเทศไทยตั้งอยูในเขตท่ีมีภูมิอากาศรอนช้ืน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีงายตอการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย การตรวจน้ํานมดวยน้ํายาซีเอ็มที 2 สัปดาห/ครั้งอาจไมสามารถชวย
เฝาระวังอุบัติการณการเกิดโรคเตานมอักเสบได เพราะการเปล่ียนแปลงจํานวนของเซลลโซมาติก
ในน้ํานม จะเกิดขึ้นในเวลารวดเร็ว อยางไรก็ตามการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรดีนมทุกครัง้ก็
กอใหเกิดคาใชจายมากขึ้น 

 
2.  การตรวจสอบน้ํานมโดยใชถวยตรวจน้ํานม(strip cup test) วิธีนี้เปนวิธีตรวจสอบโรค

เตานมอักเสบแบบแสดงอาการ ทราบผลรวดเร็วโดยมีอุปกรณเปนถวยท่ีมีแผนฝาพลาสติกสีดําปด
อยูดานบนโดย รีดน้ํานมเตาละ 1-2 ครั้ง ลงบนแผนฝาพลาสติกบนถวยตรวจทุกเตา และดูตะกอน
น้ํานม เตานมท่ีเปนโรคเตานมอักเสบจะปรากฏตะกอนนม เปนกอนหนองสีครีมหรือเศษเลือดสีดํา
จับกันเปนกอนแข็ง เตานมท่ีไมเปนโรคเตานมอักเสบจะไมมีตะกอนหรือ เตานมอักเสบชนิดท่ีไม
แสดงอาการจะไมสามารถตรวจพบได 

 
โรคเตานมอักเสบมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ หรือไมติดเช้ือก็ได โรคเตานมอักเสบอาจแบง

ได 2 แบบคือ แบบแสดงอาการและแบบไมแสดงอาการ การควบคุมโรคเตานมอักเสบเพ่ือลด
โอกาสติดเช้ือแบงออกเปน 3 สวนคือ 1) การปองกันการติดเช้ือเขาสูเตานม โดยเนนความสะอาด
โดยเฉพาะเตานม การตรวจเครื่องรีดนม การใชยาจุมหัวนมหลังรีดนม 2) การกําจัดเช้ือโรคเตานม
อักเสบดวยการรักษาโคท่ีเปนโรคนี้ใหเร็วท่ีสุด การใชยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ินานในโคหยุดพักการ
รีดนม การคัดท้ิงโคนมท่ีเปนโรคแบบเรื้อรัง โดยถือเกณฑวาเปนโรคเตานมอักเสบเกิน 3 ครั้ง ใน
หนึ่งรอบการใหนม 3) กําหนดใหมีมาตรการในการตรวจสถานะของโรคเตานมอักเสบภายในฟารม
เชน การใชยาซีเอ็มทีตรวจแมโคนมทุกตัวทุกเตาในฟารม 2 สัปดาหตอครั้ง (สุณีรัตน, 2527; Rajala-
Schultz et al.,1999; University of Edinburgh, 2007) 
 

เช้ือสาเหตุท่ีกอใหเกิดโรคเตานมอักเสบอาจแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีอาจติดตอจาก
เตาสูเตาในขณะรีดนม ไดแกเช้ือ Streptococcus agalactiaec, Staphylococcus   aureus และ 
Streptococcus  dysgalactiae  และกลุมท่ีมาจากสภาพแวดลอมโดยอาจแบงออกเปนกลุมยอยไดแก 
กลุมท่ีเปน Coli forms ไดแก  Escherichia  coli , Klebsiella pneumonia , Klebsiella  oxytoca  
Enterobacter aerogenes และกลุมท่ีเปน Environmental streptococci ไดแก Streptococcus uberis 
,S.  Bovis, S .disgalactiae, Enterococcus faecium และ Enterococcus  faecalis (Plastridge, 1958; 
Schroeder, 1997; Hogan et al., 1999) 
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การลดการปนเปอนจุลินทรียในน้ํานมดบิ 
 

จุลินทรียท่ีปนเปอนในน้ํานมดิบอาจปนเปอนมาจากภายนอกเตานม กลาวคืออาจปนเปอน
มากับภาชนะหรืออุปกรณท่ีสัมผัสกับน้ํานมหรือมาจากการปนเปอนภายในเตานมกลาวคือจุลินทรยี
ท่ีจุลินทรียท่ีเปนเช้ือโรคเตานมอักเสบ การลดการปนเปอนจุลินทรียในน้ํานมดิบปจจัยสําคัญของ
การผลิตน้ํานมท่ีมีคุณภาพ ไดแก ความสะอาดของเครื่องรีดนม ภาชนะท่ีใชในการรีดนม บรรจุ
น้ํานมรวม ความสะอาดของโรงเรือนพ้ืนคอก ความสะอาดของแมโครดีนม แมโคมีสุขภาพสมบูรณ 
และเตานมสะอาด คนรีดนมตองแตงกายสะอาด และรีดนมตามขั้นตอนการรีดนมท่ีถูกตอง 
(สุวรรณี, 2535; สมศักดิ์, 2546; Ingalls, 2001; Barnouin et al., 2004;) 
 

การลางทําความสะอาดอุปกรณรีดนม 
 
อุปกรณท่ีใชรีดนมประกอบดวย เครื่องทําสุญญากาศ เครื่องควบคุมสุญญากาศ สายนําลม 

ถังรีดนมสแตนเลส ฝาถังรีดนม ยางรองฝาถังรีดนม อุปกรณจัดจังหวะการรีดนม ถวยนม สายลมคู 
สายลมส้ัน หัวรีดนมประกอบดวยกระบอกรีดและยางไลเนอร  

 
การทําความสะอาดอุปกรณรีดนม เปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหน้ํานมสะอาด เม่ือรีดนมเสร็จ

แลวตองลางทําความสะอาดอุปกรณ และภาชนะทุกสวนท่ีสัมผัสเตานมโดยทันที ซ่ึงแบงออกเปน 2
รูปแบบคือ 1.การลางประจําวันไดแก การลางคราบสกปรกภายนอกอุปกรณรีดนมดวนน้ําสะอาด 
ตามดวยน้ําผงซักฟอกผสมน้ําอุนรวมกับการใชแปรงสอดเขาไปตามทอของยางไลเนอรขัดโดย
หมุนแปรงหลายๆครั้ง  จากนั้นตามดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง เม่ือลางทําความสะอาดดีแลว ควรพ่ึงใน
สถานท่ีมีอากาศถายเทสะดวกใหแหง 2. การลางประจํางวดทุกๆ 15 วันไดแก การลางกําจัดคราบ
หินปูน และคราบไขมันท่ีเกาะติดแนนภาชนะอุปกรณรีดนมท่ีผงซักฟอกธรรมดาไมสามารถชําระ
ลางออกได โดยการใชสารจําพวกกรดไดแก กรดฟอสฟอริค 85%กับน้ําสะอาดอัตราสวน 1 ตอ1 ใช
ทําความสะอาดถังอลูมิเนียม และถังแสตนเลส โดยชโลมรอบๆถังท้ังภายนอกและภายในใหท่ัวถึง 
ท้ิงไว 10 นาทีจึงลางออก และการใชสารท่ีเปนดางกับอุปกรณรีดนมท่ีเปนยางไดแก ยางไลเนอร 
สายนม ยางรองฝาถังนม โดยนํามาแชในสารละลายโซดาไฟ 200 กรัมละลายกับน้ําสะอาด 10 ลิตร 
แชใหทวมยางไวนานประมาณ 7 วัน จึงนําขึ้นมาลางทําความสะอาดผ่ึงใหแหงแลวเก็บไวรอการ
เปล่ียนแทนชุดท่ีกําลังใช (สมศักดิ์, 2546; เสาร, 2547; เทียมพบ, 2549) 
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การรีดนมและการปฏบิัตติอน้ํานม 
 
การรีดนมเปนหัวใจสําคัญของการเล้ียงโคนม หากปฏิบัติการรีดนมไมถูกวิธีแลวจะมีผลเสีย

ตอรายได ราคาน้ํานม สุขภาพเตานม และอายุการใหผลผลิตของแมโคนม หลักการรีดนมคือ น้ํานม
ตองสะอาด รวดเร็วและรีดนมใหหมดเตา (องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย, 2531) 

 
การรีดนมเปนกระบวนการนําน้ํานมออกสูภายนอกเตานม น้ํานมท่ีผลิตขึ้นภายในเตานมจะ

ถูกเก็บไวท่ีกระเปาะนม ทอนมและมีบางสวนถูกเก็บไวท่ีโพรงเก็บนม (udder cistern) น้ํานมเก็บไว
ในโพรงน้ํานมจะถูกรีดนมออกมาได โดยการทําใหกลามเนื้อท่ีรัดรูหัวนมคลายตัว แตน้ํานมสวน
ใหญท่ีถูกเก็บในกระเปาะนมและทอน้ํานมจะตองไดรับการกระตุนโดยการทํางานรวมกันของ
ระบบประสาทและฮอรโมน ซ่ึงเรียกกระบวนการนี้วาการปลอยน้ํานม (milk let down) เม่ือสัตว
ไดรับการกระตุนโดยการลางหรือนวดเตานม ระบบประสาทจะสงกระแสประสาทไปยังสมอง 
สมองจะส่ังใหตอมใตสมองสวนหลังปลดปลอยฮอรโมนออกซีโตซิน (oxytocin) ออกมาสูกระแส
เลือด และไหลตอไปยังเตานมภายในเวลาไมเกิน 1 นาที (เฉล่ีย 40 วินาที) ฮอรโมนออกซีโตซินจะ
ทําใหกลามเนื้อไมโออีพิเทอเลียล (myoepithelial )ท่ีอยูรอบๆกระเปาะนม (alveoli) บีบรัด ทําให
น้ํานมท่ีอยูภายในไหลออกไปตามทอน้ํานม ฮอรโมนออกซีโตซิน จะทํางานไดเต็มท่ีหลังจากถูก
กระตุนประมาณ 5 นาทีและประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลงอยางรวดเร็วภายใน 10 นาที 
หลังจากถูกกระตุน ดังนั้นโดยเฉล่ียแลวการรีดนมโค 1 ตัวจะใชเวลาประมาณ 5-10 นาที เพ่ือทําให
เกิดการรีดนมท่ีสมบรูณ (ชวนิศนดากร, 2534; Ingalls, 2001) ดังนั้นควรรีดนมทันทีหลังจากแมโค
ปลอยนมเพ่ือหลีกเล่ียงไมใหน้ํานมคางเตา ในทางตรงขาม ถาโคตกใจหรือไดรับบาดเจ็บจากการถูก
ทุบตี แมโคจะหล่ังฮอรโมน อะดีนาลีน (adrenalin) จะมีผลยับยั้งการทํางานของฮอรโมนออกซีโต
ซิน ฮอรโมนอะดีนาลีนมีฤทธ์ิทําใหหลอดเลือดหดตัว เลือดจะไหลไมสะดวกทําใหขัดขวาง
กระบวนการปลดปลอยน้ํานมและกระเปาะสรางน้ํานมจะไมมีสารอาหารท่ีจะเขามาใชในการสราง
น้ํานม ทําใหแมโคไมปลอยน้ํานม (Wilson, 1987; Ingalls, 2001) จึงทําใหน้ํานมคางเตา 
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อุปกรณ 
 

1.  อุปกรณท่ีใชในการเล้ียงโคนมทดลอง 
      1.1  แมโครีดนม 
      1.2  เครื่องรีดและอุปกรณรีดนมพรอมยางไลเนอร 
      1.3  น้ํายาคลอรีน  
      1.4  ผาเช็ดเตานม 
      1.5  น้ํายาซีเอ็มที (CMT) และถาดตรวจน้ํานม 
      1.6  ยาจุมเตานมพรอมขวดสําหรับจุมเตานมหลังรีดนม 
      1.7  โซดาไฟ ใชสําหรับแชยางไลเนอรและใชทําความสะอาดระบบทอเครื่องรีดนม 
 
2.  อุปกรณท่ีใชในเก็บตวัอยางและตรวจการวเิคราะหน้ํานมโคทดลอง 
      2.1  ขวดเก็บตัวอยางและตูอบฆาเช้ือขวดเกบ็ตวัอยางน้าํนม 
      2.2  ถังโฟมขนาดบรรจ ุ20 ลิตรใชสําหรับเก็บบรรจุตัวอยางน้ํานมสงวิเคราะห 
      2.3  สารเคมีในการวิเคราะหตวัอยางน้ํานม  
      2.4  น้ําแข็งใชในการแชตวัอยางน้ํานมในระหวางการขนสงเพ่ือการวิเคราะห 
      2.5  เครื่องช่ังน้ําหนักน้ํานม 
      2.6  สมุดบันทึก ปากกาสี ยางลบ กระดาษกาว 

 

วิธีการ 
 

การทดลองนี้ใชแมโครีดนมทดลองจากฟารมโคนมของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมสมาชิก
สหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัด อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ใกลเคียงกันคือ พันธุโคนมโฮลสไตนฟรีเช่ียนระดับสายเลือด อายุ จํานวนวันรีดนมหลังคลอด
ถึงวันท่ีทดลอง ปริมาณน้ํานมตอวัน เกรดน้ํานมจากผลการตรวจน้ํานมดิบดวยวิธี MBRT และ
ปริมาณเซลลโซมาติก 
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แผนการ 
 
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาการจัดการรีดนมเพ่ือเพ่ิมคณุภาพน้ํานมดิบ โดยแบงเปน 3 

การทดลองตามแผนการทดลองแบบกลุม (group comparison) เปรียบเทียบความแตกตางทาง
สถิติแบบ student t-test โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SAS. 2003) 
 
การทดลองที่ 1   
 

ศึกษาผลของการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือตอ
คุณภาพน้ํานมดิบการทดลองนี้ใชโคของฟารมสมาชิกท่ีมีผลการตรวจเซลลโซมาติกท่ีมีคาสูง
กวา 500x103 เซลลตอมิลลิลิตร และผลตรวจ MBRT ไดเกรด 1-2 มากกวา 3 งวดตอเนื่องกัน ซ่ึง
นาจะมีปญหาโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนม
ทุกม้ือจะชวยใหทราบภาวการณติดเช้ือโรคเตานมอักเสบของแตละเตานม ทดลองแมโครีดนม
เปนพันธุโฮลสไตนฟรีเช่ียนระดับสายเลือด 75-93.75 เปอรเซ็นต จํานวนวันใหนมเฉล่ีย 128 ±3 
วัน รอบการใหน้ํานม (lactation) ท่ี 1-5  จากท้ังหมด 8 ฟารม แตละฟารมจะตองมีโคทดลอง
อยางนอย 1 คู จํานวน 20 ตัว โดยแบงโคในแตละฟารมออกเปน 2 กลุม เพ่ือใหไดรับการรีดนม
ดังนี ้ 

 
1.  ใชน้ํายา CMT ตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
2.  ใชน้ํายา CMT ตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมทุกม้ือ 
 
ผลตรวจเตานมดวยน้ํายาซีเอ็มทีท่ีมีผลเปนบวก + ยังสามารถนําสงน้ํานมใหสหกรณได 

เม่ือรีดน้ํานมดวยเครื่องรีดนมเสร็จจะตองรีดตามดวยมือใหน้ํานมหมดเตา สวนเตานมท่ีตรวจ
ดวยน้ํายา ซีเอ็มทีมีผลบวก ++ และบวก +++ ตองแยกรีดน้ํานมดวยมือเปนน้ํานมเสีย ใน
ขณะเดียวกันท่ีเครื่องรีดนมก็ยังคงรีดน้ํานมเตาท่ีดีไปพรอมๆ กัน 

 
การทดลองที่ 2  
 

ศึกษาผลของการอาบน้ําแมโคกอนการรีดนมตอคุณภาพน้ํานมดิบแมโครีดนมท่ีใชใน
การทดลองนี้ไดจากฟารมสมาชิกท่ีมีผลการตรวจเซลลโซมาติกท่ีมีคาสูงกวา 500x103 เซลลตอ
มิลลิลิตร และผลตรวจ MBRT ไดเกรด 1-2 มากกวา 3 งวดตอเนื่องกัน การทดลองนี้ใชแมโครีด
นมพันธุโฮลสไตนฟรีเช่ียนระดับสายเลือด 75-93.25 เปอรเซ็นตโดยมีคาเฉล่ียท่ี 83.5 เปอรเซ็นต 
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จํานวนวันใหนมเฉล่ีย 141±9 วันรอบการใหน้ํานม ท่ี 1-6 จากท้ังหมด 8 ฟารม แตละฟารม
จะตองมีโคทดลองอยางนอย 1 คู จํานวน 16 ตัว โดยแบงโคในแตละฟารมออกเปน 2 กลุม 
เพ่ือใหไดรับการจัดการกอนรีดดังนี้ 

 
1.  การอาบน้ําแมโคกอนรีดนม  
2.  การไมอาบน้ําแมโคโดยลางเฉพาะเตานมกอนรีดนม  

 
โคกลุมแรกไดรับการอาบน้ําทุกตัวกอนรีดนม ใชสายยางฉีดพนน้ํารอบๆตัวแมโค และ

ฉีดลางเตานม และหัวนมใหสะอาด หลังจากอาบน้ําแมโคตัวสุดทายเสร็จ จึงจะเริ่มทําการรีดนม
แมโคท่ีไดรับการอาบน้ําในตัวแรกกอน สําหรับโคกลุมท่ีสองจะไมอาบน้ําแมโคกอนรีดน้ํานม
โดยจะใชวิธีการลางเฉพาะบริเวณรอบๆเตานมหัวนมดวยน้ํากอนรีดนม 
 
การทดลองที่ 3  
 

ศึกษาผลของการใชไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห (สารโซดาไฟ 200 
กรัมละลายในน้ําสะอาด 10 ลิตร) ตอคุณภาพน้ํานมดิบแมโคนมท่ีใชในการทดลองนี้ไดจาก
ฟารมสมาชิกท่ีมีผลการตรวจเซลลโซมาติกท่ีมีคาต่ํากวา 500x103เซลลตอมิลลิลิตรและผลตรวจ 
MBRTไดเกรด 3-4 มากกวา 3 งวดตอเนื่องกัน การใชไลเนอรท่ีผานการแชในสารละลาย
โซดาไฟนาน 2 สัปดาห นาจะชวยลดการปนเปอนจุลินทรียจากภายนอกเตา การทดลองนี้ใช แม
โครีดนมเปนพันธุโฮลสไตนฟรีเช่ียนระดับสายเลือด 75-93.75% จํานวนวันใหนมเฉล่ีย 129 ±3 
วัน รอบการใหน้ํานม ท่ี 1-7 จากท้ังหมด 4 ฟารม แตละฟารมจะตองมีโคทดลองอยางนอย 1 คู 
จํานวน 18 ตัว โดยแบงโคแตละฟารมออกเปน 2 กลุม เพ่ือใหไดรับการจัดการดังนี ้ 

 
1.  การใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ  
2.  การใชยางไลเนอรท่ีผานการแชในสารละลายโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
 
ชุดถังรีดนมท่ีใชในแตละฟารมจะแยกถังรีดนมเปน 2 ถัง ถังแรกใชยางไลเนอรเครื่องรดี

นมท่ีไมผานการแชโซดาไฟ ถังท่ีสองใชยางไลเนอรท่ีผานการแชในสารละลายโซดาไฟนาน 2 
สัปดาห หลังแชยางไลเนอรในน้ํายาโซดาไฟ 2 สัปดาห ลางลายเนอรดวยน้ําสะอาด ตามดวย
น้ํายาลางจานจากนั้นผ่ึงในรมใหแหงกอนนํามาประกอบเขาชุดเครื่องรีดนม และเปล่ียนยางไล
เนอรท่ีแชสารละลายโซดาไฟทุก 2 สัปดาห 
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ขั้นตอนการรีดน้ํานมโคทดลอง 
 

1.  ขั้นตอนการรดีน้ํานมโคในการทดลองท่ี 1 
     1.1 นําโคเขาซองรีดนมและใหอาหารขน 
     1.2 ทําความสะอาดตัว เตานม และหัวนมโคทดลองทุกตัวโดยใชสายยางฉีดน้ําพน 
     1.3 เปด สวิทสตารทเครื่องรีดนม 

1.4 ใชผาเช็ดทําความสะอาดเตานมโดยใชผาท่ีจุมในน้ําคลอรีนความเขมขน 20 สวน 
ในลานสวน เช็ดเตานม 1 ตัวตอ 1 ผืน  
 

     1.5 การตรวจเตานมเตา ดวยน้ํายาซีเอ็มที 
 

กลุมแรกตรวจเตานมทุกเตา ดวยน้ํายาซีเอ็มทีกอนรีดนมสัปดาหละครั้งในม้ือเชา 
กลุมสอง ตรวจเตานมทุกเตา ดวยน้ํายาซีเอ็มทีกอนรีดนมทุกม้ือ 
 

     1.6 สวมเครื่องรีดนมหลังจากทําความสะอาดเตาภายใน 1 นาที  
     1.7 เม่ือน้ํานมใกลหมดเตา หนวงถวยรีดนมนวดเตานม เพ่ือไลน้ํานมใหหมดเตา 
     1.8 ปลดเครื่องรีดนม 
     1.9 จุมหัวนมดวยน้ํายาฆาเช้ือท่ีมีสวนผสมสารไอโอดีน 
     1.10 จุมพวงถวยรีดนมในน้ํายาฆาเช้ือคลอรีนกอนนําไปรีดตัวตอไป 
 
2.  ขั้นตอนการรีดน้ํานมโคในการทดลองท่ี 2 
 
     ปฏิบัติเชนเดียวกับโคในการทดลองท่ี 1โดยเพ่ิมเติมการทํา ความสะอาดตัวโคดังนี ้
 

2.1 ขั้นตอนการทําความสะอาดตัวโค 
 

กลุมแรกใชสายยางฉีดน้ําพนอาบน้ําตวั เตานม และหัวนมทุกตวั 
กลุมสองไมอาบน้ําแมโครีดนมจะใชวิธีการลางเฉพาะเตานมกอนรีดนม 
 

3. ขั้นตอนการรีดน้ํานมโคทดลองท่ี 3 
 
     ปฏิบัติเชนเดียวกับโคในการทดลองท่ี 1โดยมีการเพ่ิมเติมการใชยางไลเนอรดังนี ้ 
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3.1 ขั้นตอนการเครื่องรีดนม 
 

กลุมแรกใชชุดถังรีดนมท่ีไลเนอรไมผานการแชดวยโซดาไฟ 
กลุมสองใชชุดถังรีดนมท่ีไลเนอรผานการแชดวยโซดาไฟ 2 สัปดาห 

 
การเกบ็ตัวอยาง 

 
1.  กอนเริ่มทดลอง 1 สัปดาห จะทําการเก็บตัวอยางน้ํานมแมโครายตัวท่ีผสมน้ํานมเขา

กันดี ดวย กระบวยสแตนเลสส ประมาณ 30 มล./ตัว/ครั้ง เชาและเย็นใสลงในขวดพลาสตกิสีขาว
ท่ีเขียนปายขางขวดระบุช่ือโค วันเดือนป และเวลาท่ีเก็บ แบงตัวอยางน้ํานมดิบท่ีเก็บเปน 2 สวน 

 
สวนท่ี 1 ใสในขวดพลาสติกท่ีมีสาร 2-bromo-2-nitro 1,3 propadiol บรรจุอยู 0.02 

กรัม เพ่ือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย ปดฝาใหแนนแลวเก็บในตูเย็นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 4-8 
องศาเซลเซียส เพ่ือวิเคราะหเซลลโซมาติก และองคประกอบน้ํานม 

 
สวนท่ี 2 ใสในหลอดแกวเฉพาะม้ือเชา เพ่ือวิเคราะหจํานวนจุลินทรีย โดยวิธี MBRT  

 
2.  เก็บตัวอยางน้ํานมเปนรายตัวหลังจากเริ่มตนทดลองสัปดาหท่ี 1 2 3 4 5 และ 6 การ

เก็บตัวอยางน้ํานมดิบปฏิบัติเชนเดียวกันในขอ 1 เ พ่ือวิ เคราะหจํานวนเซลลโซมาติก 
องคประกอบน้ํานม และจํานวนจุลินทรีย โดยวิธี MBRT 
 

การวิเคราะหทางเคมี 
 
1.  การวิเคราะหเซลลโซมาติกในน้ํานมดิบดวยเครื่อง SCC Combi FOSS 5000 
2.  การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํานมดิบไดแก โปรตีนนม ไขมันนม น้ําตาล  

 
แลคโตส เนื้อนมไมรวมไขมันนม และเนื้อนมรวม ดวยเครื่อง Combi Foss 6000 

 
3.  วิเคราะหเช้ือแบคทีเรียในน้ํานมดิบดวยวิธี MBRT ตามวิธีการของ ทองยศ (2529)  

วัดผล เปนระยะเวลาจํานวนช่ัวโมงท่ีมีการจางสีเมทิลีนบลู (สีน้ําเงิน) เปนสีขาว 
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 

1.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติจากผลการทดลองในหัวขอดังตอไปนี้  
      1.1 จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานม 
      1.2 ผลการตรวจเมทิลีนบลู 
      1.3 องคประกอบน้ํานม 
      1.4 ปริมาณน้ํานม 

 
สถานที่ทําการทดลอง 

 
1.  สถานท่ีทําการทดลอง ณ ฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัด 

อยูในตําบลทุงบัว ตําบลทุงลูกนก ตําบลหนองกระทุม ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 
2.  หองปฏิบัติการน้ํานม ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก กรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 
 
3.  หองปฏิบัติการสหกรณโคนมกําแพงแสนจํากัด จ.นครปฐม 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 

 
เริ่มการทดลองตั้งแตวันท่ี   11 ธันวาคม  พ.ศ.  2549  
ส้ินสุดการทดลองวันท่ี        22 มกราคม  พ.ศ.  2550 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



ผลและวิจารณ 

ผล 
 

 ผลการศึกษาทดลองท้ัง 3 การทดลองคือ การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอน
การรีดนมสัปดาหละครั้ง เปรียบเทียบกับการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนการรีดนมทุกม้ือ 
การอาบน้ําแมโคกอนการรีดนมทุกม้ือเปรียบเทียบกับการไมอาบน้ําแมโคกอนการรีดนมทุกม้ือ 
และการใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชสารละลายโซดาไฟเปรียบเทียบกับการใชยางไลเนอรท่ี
ผานการแชสารละลายโซดาไฟนาน 2 สัปดาห มีผลการทดลองดังนี้ 
 

ผลการทดลองที่ 1 
 
ผลของการใชน้ํ ายาซีเอ็มทีตรวจน้ํ านมกอนรีดน้ํานมสัปดาหละครั้งในม้ือเชา 

เปรียบเทียบกับการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมทุกม้ือตอจํานวนเซลลโซมาติก การ
เปล่ียนสีเมทิ    ลีนบลู และผลผลิตน้ํานม ดังแสดงในตารางท่ี 15 และภาพท่ี 1-3 การใชซีเอ็มที
ตรวจน้ํานมกอนรีดนมทุกม้ือมีผลใหจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมมีคาต่ํากวาการใชซีเอ็มที
ตรวจน้ํานมกอนการรีดสัปดาหละครั้ง (P<0.05) โดยสัปดาหสุดทายเซลลโซมาติกมีคาเฉล่ีย
เทากับ 642.70x103 และ694.20x103 เซลล/มิลลิลิตร ผลตางระหวางจํานวนเซลลโซมาติก
ภายหลังเริ่มตน1สัปดาหและสัปดาหสุดทาย มีคาเฉล่ียลดลงเทากับ-84.2x103และ-33.2x103 
เซลล/มิลลิลิตร ตามลําดับ (P<0.05) ภายหลังจากการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจนมกอนรีดนมทุกม้ือ
เปนเวลาอยางนอย 3 สัปดาห จึงมีผลทําใหเซลลโซมาติกเริ่มมีคานอยกวากลุมท่ีใชน้ํายาซีเอ็มที
กรวดน้ํานมสัปดาหละครั้ง แสดงภาพท่ี 1 

 
การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจนมกอนรีดน้ํานมทุกม้ือไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงสีเมทิลี

นบลู (P>0.05) โดยสัปดาหสุดทายการเปล่ียนสีเมทิลีนบลูมีคาเทากับ 6.6 และ6.7 ช่ัวโมง ผลตาง
การเปล่ียนสีเมทิลีนบลูระหวาง 1 สัปดาหภายหลังจากเริ่มทดลองกับสัปดาหสุดทายมีคาเทากับ-
0.2 และ-0.3 สําหรับกลุมท่ีใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือและกลุมทีใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจนม
กอนรีดน้ํานมทุกม้ือ ตามลําดับ นอกจากนี้การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจนมกอนรีดน้ํานมสัปดาหละ
ครั้ง มีแนวโนม (P>0.60) ทําใหผลผลิตน้ํานมและความคงทนของการใหนมดีกวา (9.49 กับ 
9.80 ใน 1 สัปดาหหลังเริ่มตนทดลองและ 8.81 กับ 8.20 กก./ตัว/วัน ในสัปดาหสุดทาย) 
 
 



 

32 
ตารางที ่15  เซลลโซมาติกการเปล่ียนสีเมทิลีนบลูและปริมาณน้ํานมของแมโครีดนมทดลอง 

ระหวางมีการใชซีเอ็มทีตรวจนมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 

รายการ การใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรดีนม 
 สัปดาหละครั้ง

(N=10) 
ทุกม้ือ        SEM 
(N=10) 

จํานวนวันใหนม(วันเริ่มตนทดลอง (วนั) 
จํานวนเซลลโซมาติก (x 103เซลล/มิลลิลิตร) 
 -  เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
 - 1สัปดาหหลังเริ่มตนของการทดลอง 
 - สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห) 
 - ผลตางระหวางเริ่มตน- สุดทาย 
 - คาเฉล่ีย (N=60) 
ผลการตรวจน้ํานมดวยเมทิลีนบลู (ชม.) 
 - เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
 - 1สัปดาหหลังเริ่มตนของการทดลอง 
 - สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห) 
 - ผลตางระหวางเริ่มตน-สุดทาย 
 - คาเฉล่ีย (N=60) 
ปริมาณน้ํานม (กก/ตัว/วัน) 
 - เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
 - 1สัปดาหหลังเริ่มตนของการทดลอง 
 - สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห) 
 - คาเฉล่ีย (N=60)  

123.3  
 

725.20 
727.40 
694.20a 
-33.2b 

708.27 
 

6.8 
7.0 
6.7 
-0.3 
6.73 

 
9.70 
9.80 
8.20 
8.94 

133.3         16.39 
 
720.30      27.16 
726.90      43.83 
642.70b     51.60 
-84.2a       53.89 
693.03      17.18 
 
6.5             0.26 
6.8              0.20 
6.6              0.50 
-0.2            0.42 
6.70            0.14 
 
9.43            1.03 
9.49            1.05 
8.81            1.19 
9.17            0.44 

 

a, b ตัวอักษรท่ียกกําลังในแถวเดียวกนัท่ีแตกตางกนัแสดงความแตกตางทางสถิติท่ี (P <0.05) 
SEM=standard error of the mean 
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 เซลลโซมาติก (SCC)
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ภาพที่ 1  การเปล่ียนแปลงเซลลโซมาติกของแมโครดีนมทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มที 

 ตรวจน้ํานมโคกอนรดีนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 

เมทิลีนบลู

4

5

6

7

8
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ภาพที่ 2  ผลของการตรวจน้ํานมดิบดวยเมทิลีนบลูของแมโครีดนมทดลองการใชน้ํายาซีเอ็มที 

 ตรวจน้ํานมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
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ผลผลิตน้ํานม
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ภาพที่ 3  การเปล่ียนแปลงผลผลิตน้ํานมของแมโครีดนมทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มที 

ตรวจน้ํานมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 

ผลของความถ่ีในการใชน้ํายาซีเอ็มทีตอองคประกอบน้ํานมไดแก ไขมันนม โปรตีน
นม น้ําตาลนม เนื้อนมไมรวมไขมันนม เนื้อนมรวม ผลผลิตน้ํานม และผลผลิตน้ํานมเม่ือปรับ
ไขมันท่ี 4% แสดงในตารางท่ี 16 และภาพท่ี 4-8 การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือไมมีผล
ตอการเปล่ียนแปลงองคประกอบน้ํานม (P>0.05) และมีแนวโนมทําใหผลผลิตน้ํานม ผลผลิต
น้ํานมเม่ือปรับไขมันนมท่ี 4% สูงกวาแมโครีดนมท่ีใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดสัปดาหละ
ครั้ง (P>0.05) ภายหลังจากการใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนมทุกม้ืออยางตอเนื่องอยางนอย 
2 สัปดาห จึงมีผลทําใหผลผลิตน้ํานมมีคามากกวากลุมท่ีใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
ตารางที ่16  องคประกอบและผลผลิตน้ํานมของแมโครีดนมทดลองท่ีใชซีเอ็มทีกรวดน้ํานม 

กอนรีด นมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 
รายการ การใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรดีนม 
 สัปดาหละครั้ง

(N=60) 
ทุกม้ือ        SEM 

(N=60) 
   ไขมันนม  
     % 
   กก./วนั 
   โปรตีนนม 
     % 
   กก./วนั 
   น้ําตาลนม 
     % 
   กก./วนั 
   เนื้อนมไมรวมไขมันนม 
     % 
   กก./วนั 
   เนื้อนมรวม 
     % 
   กก./วนั 
   ผลผลิตน้ํานม (กก./วัน) 
   ผลผลิตน้ํานมเม่ือปรับไขมันนมท่ี 4 %,กก./วัน 

 
3.58 
0.32 

 
3.03 
0.27 

 
4.95 
0.44 

 
8.68  
0.78 

 
12.26 
1.09 
8.94  
8.37 

 
3.61            0.12 
0.33         < 0.01 
 
3.13            0.05 
0.29            0.01 
 
4.91            0.03 
0.45         < 0.01 
 
8.74             0.05 
0.80         < 0.01 
 
12.35          0.11 
1.13         < 0.01 
9.17            0.44 
8.63         < 0.01 

 
   SEM=standard error of the mean 
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ไขมันนม
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ภาพที่ 4  การเปล่ียนแปลงไขมันนมของแมโครีดนมทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํา 

 นมกอนรดีนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 

โปรตีนนม
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ภาพที่ 5  การเปล่ียนแปลงโปรตีนนมของแมโครดีนมทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํา 

 นมกอนรดีนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
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นํ้าตาลนม
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ภาพที่  6  การเปล่ียนแปลงน้ําตาลนมของแมโครดีนมทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํา 

 นมกอนรดีนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 

เนื้อนมไมรวมไขมันนม
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ภาพที่ 7  การเปล่ียนแปลงเนื้อนมไมรวมไขมันนมของโคทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มที  

ตรวจน้ํานมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
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เนื้อนมรวม
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ภาพที่ 8  การเปล่ียนแปลงเนื้อนมรวมของแมโครีดทดลองระหวางการใชน้ํายาซีเอ็มที  

ตรวจน้ํานมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งและทุกม้ือ 
 

ผลการทดลองที่ 2 
 

ผลของการอาบน้ําแมโคเปรียบเทียบกับการไมอาบน้ําแมโคกอนรีดนมทุกม้ือตอจํานวน
เซลลโซมาติก การเปล่ียนสีเมทิลีนบลู และผลผลิตน้ํานมเฉล่ีย แสดงในตารางท่ี 17 และภาพท่ี 9-
11 การอาบน้ํากอนรีดนมทุกม้ือมีผลใหจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมมีคาสูงกวาการไมอาบน้ํา
กอนรีดนม (P<0.05) โดยสัปดาหสุดทายเซลลโซมาติกมีคาเฉล่ียเทากับ 688.12x103 และ
594.62x103 เซลล/มิลลิลิตร และผลตางระหวางจํานวนเซลลโซมาติกหลังเริ่มตนทดลอง 1 
สัปดาหกับจํานวนเซลลโซมาติกสัปดาหสุดทาย มีคาเฉล่ียเทากับ+31.50x103และ-60.75x103 
เซลล/มิลลิลิตร ตามลําดับในขณะท่ีการอาบน้ํากอนรีดน้ํานมทุกม้ือไมมีผลตอการเปล่ียนสีเมทิลี
นบลู (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับคาท่ีไดจากการไมอาบน้ําโค โดยสัปดาหสุดทายการเปล่ียนสี        
เมทิลีนบลู เทากับ 6.1 และ 6.3 ช่ัวโมง ผลตางระยะเวลาการเปล่ียนสีเมทิลีนบลูระหวางหลัง
เริ่มตนทดลอง1 สัปดาหกับสุดทายเทากับ -0.5 และ0.0 ช่ัวโมง ตามลําดับ นอกจากนี้การอาบน้ํา
กอนรีดน้ํานมทุกม้ือมีแนวโนมทําใหผลผลิตน้ํานมต่ํากวา (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับคาท่ีได
จากการไมอาบน้ําโค โดยการใหผลผลิตน้ํานม 1 สัปดาหหลังเริ่มตนทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 
9.95 และ9.76 กิโลกรัม/ตัว/วัน สัปดาหสุดทายมีคาเทากับ 8.33 และ8.60 กิโลกรัม/ตัว/วัน  
 
 
 
 
 



 

39 
ตารางที ่17  เซลลโซมาติก การเปล่ียนสีเมทิลีนบลูและปริมาณน้ํานมของแมโครีดนมทดลอง 

 ระหวางการอาบและไมอาบน้ําโคกอนรีดนม 
 
รายการ การอาบน้ําโคกอนรดีนม  
 อาบน้ํา    

(N=8) 
ไมอาบน้ํา SEM 
(N=8) 

จํานวนวันหลังใหนม-วันเริ่มตนทดลอง (วัน) 
จํานวนเซลลโซมาติก (x103/เซลล/มิลลิลิตร) 
 - เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
 - 1สัปดาหเริ่มตนของการทดลอง 
 - สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห) 
 - ผลตางระหวางเริ่มตน-สุดทาย 
 - คาเฉล่ีย (N=48)     
ผลการตรวจนมดวยเมทิลีนบลู (ชม.) 
- เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
- 1สัปดาหเริ่มตนของการทดลอง      
- สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห) 
- ผลตางระหวางเริ่มตน-สุดทาย           
- คาเฉล่ีย (N=48)     
ปริมาณน้ํานม (กก/ตัว/วัน) 
- เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
-1สัปดาหเริ่มตนของการทดลอง      
- สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห)  
- คาเฉล่ีย (N=48)     

137.6 
 

660.62 
656.62 
688.12 

          +31.5 
676.19a 

 
6.5 
6.6 
6.1 
-0.5 
6.29 

 
10.05 
9.95 
8.33 
9.07 

 144.6            21.06 
 
 654.50         63.36 
 655.37         63.56 
 594.62         55.23 
-60.75           60.29 
624.98b         24.52 
 
 6.2                0.36 
 6.3                0.37 
 6.3                0.46 
 0.0                0.05 
 6.41              0.16 
 
 9.83              1.16 
 9.76              1.13 
 8.60              1.13 
 9.15              0.49 

 

a, b  ตัวอักษรท่ียกกําลังในแถวเดียวกนัท่ีแตกตางกนัแสดงความแตกตางทางสถิติท่ี (P <0.05) 
 SEM = standard error of the means 
 
 
 



 

40 
เซลลโซมาติก
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ภาพที่ 9  การเปล่ียนแปลงเซลลโซมาติกของแมโครดีนมทดลองระหวางการอาบและไมอาบน้ําโค 

 นมกอนรดีนม 
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ภาพที่ 10  ผลการตรวจน้ํานมดิบดวยเมทิลีนบลูของแมโครีดนมทดลองระหวางมีการอาบ และไม 

อาบน้ําโคนมกอนรีดนม 
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ผลผลิตน้ํานม
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ภาพที่ 11  การเปล่ียนแปลงผลผลิตน้ํานมของแมโครีดนมทดลองระหวางการอาบและไมอาบน้ํา 

โคนมกอนรีดนม 
 
ผลของการอาบน้ําและการไมอาบน้ํากอนรีดนมทุกม้ือตอองคประกอบน้ํานมไดแก

ไขมันนม โปรตีนนม น้ําตาลนม เนื้อนมไมรวมไขมันนม เนื้อนมรวม ผลผลิตน้ํานม และผลผลิต
น้ํานมเม่ือปรับไขมันท่ี 4% แสดงในตารางท่ี18 และภาพท่ี 12-16 การอาบน้ํากอนรีดนมทุกม้ือ
ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงองคประกอบ ผลผลิตน้ํานม และผลผลิตน้ํานมเม่ือปรับไขมันนมท่ี 
4% (P>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
ตารางที ่18  องคประกอบและผลผลิตน้ํานมของแมโครดีนมทดลองระหวางการอาบและไม 

อาบน้ําโคกอนรีดนม 
 
รายการ การอาบน้ําโคกอนรดีนม  
 อาบน้ํา      

(N=48) 
ไมอาบน้ํา    SEM 
(N=48)              

   ไขมันนม  
      % 
   กก./วนั 
   โปรตีนนม 
      % 
   กก./วนั 
   น้ําตาลนม 
      % 
   กก./วนั 
   เนื้อนมไมรวมไขมันนม   
      % 
   กก./วนั 
   เนื้อนมรวม  
      % 
   กก./วนั 
   ผลผลิตน้ํานม (กก./วัน) 
   ผลผลิตน้ํานมเม่ือปรับไขมันนมท่ี 4 %,กก./วัน 

 
3.76 
0.34 

 
3.18 
0.29 

 
4.67 
0.42 

 
8.55 
0.78 

 
12.31 
1.11 
9.07 
8.74 

  
  3.64              0.16 
  0.33           < 0.01   
  
  3.14              0.09 
  0.28           < 0.01   
 
  4.76              0.05 
  0.43              0.01             
   
  8.60              0.11 
  0.79              0.01             
  
12.24               0.17 
   1.11          < 0.01   
   9.15              0.49 
   8.65             0.01 

 
 SEM = standard error of the means 
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ไขมันนม
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ภาพที่ 12  การเปล่ียนแปลงไขมันนมของแมโครีดนมทดลองระหวางการอาบและไมอาบน้ําโค 

กอนรีดนม 
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ภาพที่ 13  การเปล่ียนแปลงโปรตนีนมของแมโครดีนมทดลองระหวางการอาบและไมอาบน้ําโค 
   กอนรีดนม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
น้ําตาลนม

4
4.5

5
5.5

6

0 1 2 3 4 5 6
ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห)

 (%
)

อาบน้ําโค
กอนรีดนม

ไมอาบน้ํา
โคกอนรีด
นม

 
 
ภาพที่ 14  การเปล่ียนแปลงน้ําตาลนมของแมโครดีนมทดลองระหวางการอาบและไมอาบน้ําโค 

   กอนรีดนม 
 

เนื้อนมไมรวมไขมันนม
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ภาพที่ 15  การเปล่ียนแปลงเนื้อนมไมรวมไขมันนมของแมโครีดนมทดลองระหวางการอาบและ 
ไมอาบน้ําโคกอนรีดนม 
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เนือ้นมรวม
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ภาพที่ 16  การเปล่ียนแปลงเนื้อนมรวมของแมโครีดนมทดลองระหวางการอาบและไมอาบน้ํา 

  โคกอนรีดนม 
 

ผลการทดลองที่ 3 
 

ผลของการใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแช
โซดาไฟนาน 2 สัปดาหตอการเปล่ียนสีเมทิลีนบลู จํานวนเซลลโซมาติกและผลผลิตน้ํานมได
แสดงในตารางท่ี 19 และภาพท่ี 17-19  การใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ ทําให
ระยะเวลาการเปล่ียนสีเมทิลีนบลูมีคาเฉล่ียต่ํากวาเปน 3.92 และ 4.57 ช่ัวโมง (P<0.01) คาท่ีได
จากการใชยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟ 2 สัปดาห โดย 1 สัปดาหหลังเริ่มตนการทดลอง
ระยะเวลาการเปล่ียนสีเมทิลีนบลู มีคาเทากับ 4.0 และ 4.4 ช่ัวโมงและสัปดาหสุดทายระยะเวลา
การเปล่ียนสีเมทิลีนบลู มีคาเทากับ 3.6 และ4.5 ช่ัวโมง และผลตางระหวางหลังเริ่มตนกับ
สัปดาหสุดทายของการทดลอง มีคาเทากับ -0.4 และ+0.1 ช่ัวโมง (P>0.05) ตามลําดับ การใช
ยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ มีผลใหจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมมีคาสูงกวาการใช
ยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟ ซ่ึงมีเทากับ 270.69x103 และ 228.43 x103 เซลล/มิลลิลิตร 
(P<0.05)โดยสัปดาหสุดทายเซลลโซมาติกมีเทากับ 280.89 x103 และ 236.44 x103 เซลล/
มิลลิลิตร ผลตางระหวางจํานวนเซลลโซมาติกหลังเริ่มทดลอง 1 สัปดาหกับสัปดาหสุดทายมีคา
เทากับ+23.56 และ-15 เซลล/มิลลิลิตร นอกจากนี้การใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ ทํา
ใหแนวโนมผลผลิตน้ํานมมีคาต่ํากวา (P>0.05) เปรียบเทียบกับการใชยาง ไลเนอรท่ีผานการแช
โซดาไฟ โดยการใหผลผลิตน้ํานม 1 สัปดาหหลังเริ่มตนทดลอง มีคาเฉล่ียเทากับ 10.00 และ9.78 
กิโลกรัม/ตัว/วัน สัปดาหสุดทายของการทดลอง มีคาเทากับ 9.63 และ10.17 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
ตามลําดับ 
 
 



 

46 
ตารางที ่19  เซลลโซมาติก การเปล่ียนสีเมทิลีนบลู และปริมาณน้ํานมของแมโครีดนมทดลอง  

 ระหวางยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ และยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟ 
 นาน 2 สัปดาห  

 
รายการ ยางไลเนอรท่ี  
 ไมแชโซดาไฟ 

(N=9) 
แชโซดาไฟ    SEM   
(N=9)   

จํานวนวันใหนม-วันเริ่มตนทดลอง (วนั) 
ผลการตรวจน้ํานมดวยเมทิลีนบลู (ชม.) 
- เม่ือเริ่มตนการทดลอง  
-1สัปดาหหลังเริ่มตนของการทดลอง 
- สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห) 
- ผลตางระหวางเริ่มตน-สุดทาย 
- คาเฉล่ีย (N=54)   
จํานวนเซลลโซมาติก ( x 103เซลล/มิลลิลิตร)  
 - เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
 - 1สัปดาหหลังเริ่มตนของการทดลอง 
 - สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห)             
 - ผลตางระหวางเริ่มตน-สุดทาย  
 - คาเฉล่ีย (N=54)  
ปริมาณน้ํานม (กก/ตัว/วัน) 
- เม่ือเริ่มตนการทดลอง 
- 1สัปดาหหลังเริ่มตนของการทดลอง 
- สัปดาหสุดทายของการทดลอง (6 สัปดาห)  
- คาเฉล่ีย (N=54)  

129.0 
 

3.8 
4.0b 
3.6b 

        -0.4 
  3.922 

 
255.33 
257.33 

 280.89a 
+23.56 
 270.69a 

 
9.93 

       10.00 
9.63 
9.80 

129.7               10.61 
 
  4.0                   0.23 
  4.4a                 0.17 
  4.5a                  0.32 
+0.1                  0.43 
  4.571               0.15 
 
259.67            32.54 
251.44            49.92 
236.44b           35.36 
 -15                 29.51 
228.43b           16.51 

 
 9.76                 0.78 
 9.78                 0.79 
10.17                1.77 
 9.91                 0.61 

 

  a, b 1, 2  ตัวอักษรและตัวเลขท่ียกกําลังในแถวเดยีวกนัท่ีแตกตางกนัแสดงความแตกตางทางสถิติ  
 ท่ี (P <0.05) และ(P <0.01) ตามลําดับ 
 SEM = standard error of the means 
 
 



 

47 
เมธิลีนบลู
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ภาพที่ 17  ระยะเวลาการเปล่ียนสีเมทิลีนบลูของน้ํานมจากแมโครีดนมทดลองระหวางยางไลเนอร 

   ท่ีไมผานการแชโซดาไฟ และยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
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ภาพที่ 18  การเปล่ียนแปลงเซลลโซมาติกของน้ํานมจากแมโครีดนมทดลองระหวางยางไลเนอรท่ี 

ไมผานการแชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
ผลผลิตน้ํานม
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ภาพที่ 19  การเปล่ียนแปลงผลผลิตน้ํานมของแมโครีดนมทดลองระหวางยางไลเนอรท่ีไมผาน 

การแชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
 
ผลการใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ และการใชยางไลเนอรท่ีผานการแช

โซดาไฟ 2 สัปดาห ตอองคประกอบน้ํานมไดแกไขมันนม โปรตีนนม น้ําตาลนม เนื้อนมไมรวม
ไขมันนม เนื้อนมรวม ผลผลิตน้ํานม และผลผลิตน้ํานมเม่ือปรับปริมาณไขมันท่ี4% แสดงใน
ตารางท่ี 20 และภาพท่ี 20-24  การใชยางไลเนอรไมผานการแชโซดาไฟไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบน้ํานม และผลผลิตน้ํานม (P>0.05) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
ตารางที ่20  องคประกอบและผลผลิตน้ํานมของแมโครีดนมทดลองระหวางการใชยางไลเนอร 

ท่ีไมผานการแชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห  
 

  รายการ ยางไลเนอรท่ี  
 ไมแชโซดาไฟ

(N=54)  
แชโซดาไฟ       SEM 
(N=54) 

   ไขมันนม 
      % 
   กก./วนั 
   โปรตีนนม 
      % 
   กก./วนั 
   น้ําตาลนม  
      % 
   กก./วนั 
   เนื้อนมไมรวมไขมันนม 
      % 
   กก./วนั 
   เนื้อนมรวม  
      % 
   กก./วนั 
   ผลผลิตน้ํานม (กก./วัน) 
   ผลผลิตน้ํานมเม่ือปรับไขมันนมท่ี 4 %,กก./วัน 

 
4.13 
0.40 

 
3.18 
0.31 

 
4.68 
0.46 

 
8.56 
0.84 

 
12.69 
1.24 
9.80 
9.99 

 
4.00                     0.08 
0.39                     0.01 
 
3.11                     0.08 
0.30                 < 0.01 
 
4.78                     0.05 
0.47                 < 0.01 
 
8.59                     0.08 
0.84                     0.01 
 
12.59                   0.21 
 1.24                < 0.01 
 9.91                   0.61 
 9.91                   0.01 

 
SEM = standard error of the means 
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ภาพที่ 20  การเปล่ียนแปลงไขมันนมของแมโครีดนมทดลองระหวางยางไลเนอรท่ีไมผานการแช 
 โซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
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ภาพที่ 21  การเปล่ียนแปลงโปรตนีนมของแมโครดีนมทดลองระหวางยางไลเนอรท่ีไมผานการ 

 แชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
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นํ้าตาลนม
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ภาพที่ 22  การเปล่ียนแปลงน้ําตาลนมของแมโครดีนมทดลองระหวางยางไลเนอรท่ีไมผานการแช 

โซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
 

เนื้อนมไมรวมไขมันนม
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ภาพที่ 23  การเปล่ียนแปลงเนื้อนมไมรวมไขมันนมของแมโครีดนมทดลองระหวางยางไลเนอรท่ี 

  ไมผานการแชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 
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เนื้อนมรวม
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ภาพที่ 24  การเปล่ียนแปลงเนื้อนมรวมของแมโครีดนมระหวางยางไลเนอรท่ีไมผาน 

การแชโซดาไฟและยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟนาน 2 สัปดาห 

วิจารณ 
 
ผลการทดลองที่ 1 
 

จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมดิบกับผลคะแนนการตรวจน้ํานมดวยน้ํายาซีเอ็มที มี
ความสัมพันธในทางเดียวกัน (Schalm and Noorlander,1957; Forster et al.,1967) กลาวคือ เม่ือผล
การตรวจน้ํานมดิบมีผลคะแนนซีเอ็มทีสูงขึ้น แสดงวาในน้ํานมดิบมีคาจํานวนเซลลโซมาติกสูง 
ซ่ึงผลคะแนนซีเอ็มที + มีคาเฉล่ียจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมดิบเทากับ 900,000 เซลลตอ
มิลลิลิตร ผลคะแนนซีเอ็มที ++ มีคาเฉล่ียจํานวนเซลลโซมาติกเทากับ 2,700,000 เซลลตอ
มิลลิลิตร ผลคะแนนซีเอ็มที +++ มีคาเฉล่ียจํานวนเซลลโซมาติกเทากับ 8,100,000 เซลลตอ
มิลลิลิตร การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนมจึงเปนวิธีทางออมของการตรวจเซลลโซมาตกิ 
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีชวยในการบงบอกระดับการติดเช้ือท่ีเตานม Shitandi and Kihumbu (2004) ท่ี
ศึกษาความสัมพันธระหวางเครื่องมือบงช้ีสถานะภาพเตานม 3 เครื่องมือคือ การใชน้ํายาซีเอ็มที
ตรวจน้ํานม การตรวจจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมและการเพาะเช้ือแบคทีเรียจากน้ํานม เพ่ือใช
เปนเครื่องมือบงช้ีสถานะภาพเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการในโคนม ผลการทดลองปรากฏวา
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนั้นการใชน้ํายาซีเอ็มทีไมมีสวน
ชวยใหเกิดการวินิจฉัยและการรักษาโรคท่ีผิดพลาด จนสงผลใหมีสารเคมีตกคางในน้ํานม แสดง
วาการใชซีเอ็มทีเพียงวิธีเดียวในการตรวจน้ํานมกอนการรีด ก็ทําใหสามารถบงช้ีสถานภาพการตดิ
เช้ือโรคเตานมอักเสบได จากผล 
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การศึกษาในครั้งนี้พบวาการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนมทุกม้ืออยางตอเนื่อง ทําให
เซลลโซมาติกในน้ํานมมีคาลดต่ําอยางตอเนื่อง 3 สัปดาห บงบอกใหทราบวาแมโครีดนมท่ีใช
น้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือมีสุขภาพเตานมดีกวา มีโอกาสการติดเช้ือท่ีเตานมต่ํากวาการตรวจ
น้ํายาซีเอ็มทีสัปดาหละครั้ง 

 
การติดเช้ือโรคเตานมอักเสบสามารถติดตอไดโดยตรงจากเตาสูเตา (กิติศักดิ์, 2547) และ

อาจจะมีสาเหตุโดยออมท่ีชักนําใหเกิดโรค ซ่ึงมาจากความเครียดจากสภาพแวดลอม เชน การ
เปล่ียนแปลงของอากาศอยางรวดเร็วหลังฝนตก อุณหภูมิสูงขึ้น สภาพความช้ืนแฉะและโคไมได
พักผอน นอกจากนั้นความรนุแรงของความเครยีดมีผลตอความตานทานการติดเช้ือโรคของเตานม 
(โกวิทย และคณะ, 2527) เตานมท่ีติดเช้ือดังกลาว จะทําการควบคุมเช้ือโรคโดยผลิตเม็ดเลือดขาว
ทําลาย (Evenson, 1979) จึงมีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ิมจํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานม 
ดังนั้นการตรวจซีเอ็มทีกอนรีดนมทุกม้ือ จึงทําใหทราบภาวการณติดเช้ือโรคไดรวดเร็ว  

 
จํานวนเซลลโซมาติกท่ีแตกตางกันสามารถบงบอกการสูญเสียน้ํานม Bray and Shearer 

(2003) กลาวคือน้ํานมดิบท่ีมีเซลลโซมาติก100,000 เซลล/มิลลิลิตร ทําใหผลผลิตน้ํานมลดลง 0-
5%  เม่ือน้ํานมดิบท่ีมีเซลลโซมาติก 300,000 เซลล/มิลลิลิตร ทําใหผลผลิตน้ํานมลดลง 8% 
ในขณะท่ีน้ํานมดิบท่ีมีเซลลโซมาติก 900,000 เซลล/มิลลิลิตร ทําใหผลผลิตน้ํานมลดลง 9-18% 
และน้ํานมดิบท่ีมีเซลลโซมาติก 2,700,000 เซลล/มิลลิลิตร ทําใหผลผลิตน้ํานมลดลง 19-25% จะ
เห็นไดวาแมโครีดนมท่ีมีเซลลโซมาติกในน้ํานมสูง ยอมทําใหผลผลิตน้ํานมลดลง การใชน้ํายาซี
เอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมทุกม้ือเปนเวลา 3 สัปดาหตอเนื่องกันมีแนวโนมทําใหผลผลิต
น้ํานมลดลงนอยกวากลุมท่ีใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมสัปดาหละครั้ง ท้ังนี้เปน
เพราะการใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานม ยอมทําใหผูรีดนมสามารถแยกแยะเตานมท่ี
เริ่มมีการติดเช้ือ หากเอาใจใสกับผลการตรวจน้ํายาซีเอ็มทีอยางตอเนื่อง ยอมทําใหการติดเช้ือ
ลดลง ซ่ึงมีผลทําใหการสูญเสียผลผลิตน้ํานมลดลงดวย 

 
เม่ือผสมสีเมทิลีนบลูในน้ํานม สารละลายท่ีไดจะเปนสีน้ําเงินเพราะในน้ํานมมีมี

ออกซิเจน(oxygen) อยูดวย แบคทีเรียในน้ํานมสวนมาก เปนพวกตองการอากาศออกซิเจนใน
ขณะท่ีเจริญในน้ํานมก็จะใชออกซิเจนไปเรื่อยๆเม่ือออกซิเจนในน้ํานมหมดเมทิลีนบลูก็เปล่ียนสี
โดยระยะเวลาการ เปล่ียนสีเมทิลีนบลูจะมีความสัมพันธกับจํานวนแบคทีเรีย หากการเปล่ียนสีเมทิ
ลีนบลูของน้ํานมดิบตองใชเวลามากแสดงวาน้ํานมดิบมีคุณภาพดีคือ มีจํานวนแบคทีเรียอยูใน
น้ํานมนอย (ทองยศ, 2529) การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมทุกม้ือ มีผลทําใหเซลลโซ
มาติกลดลง แตไมมีผล 
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ทําใหการเปล่ียนสีเมทิลีนบลู ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเซลลโซมาติกยังคงมีระดับสูงกวา 500x103

เซลล/มิลลิลิตร ซ่ึงยังไมต่ําพอท่ีจะมีผลตอการเปล่ียนสีเมทิลีนบลู Schultz (197; Harmon (1994); 
Schroeder(1997) รายงานวาการติดเช้ือจากโรคเตานมอักเสบท่ีมีจํานวนเซลลโซมาติกสูงจะทําให
องคประกอบน้ํานมลดลง เชน ไขมันนม โปรตีนนม น้ําตาลนม และเนื้อนมไมรวมไขมันนม 
เนื่องจากเช้ือโรคท่ีกอใหเกิดโรคเตานมอักเสบจะใชสารอาหารเหลานี ้เพ่ือการเจริญเติบโต ปลอย
สารพิษกอใหเกิดการอักเสบ และยังมีผลขัดขวางการสังเคราะหน้ํานมของเซลลกล่ันสรางน้ํานม 
การศึกษาครั้งนี้การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมทุกม้ือ มีแนวโนม (P>0.05) ทําให
ความเขมขนของไขมันนม โปรตีนนม เนื้อนมไมรวมไขมันนม และเนื้อนมรวม สูงกวากลุมท่ีใช
น้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดน้ํานมสัปดาหละครั้ง ซ่ึงตางจากผลการทดลองของ Schultz 
(1977); Harmon (1994); Schroeder (1997) เนื่องจากแมโครีดนมท่ีใชในการศึกษาทดลองนี้ใหผล
ผลิตคอนขางต่ําและเซลลโซมาติกของแมโครีดนมในการทดลองนี้ยังคงมีระดับท่ีสูงกวา 500x103 
เซลล/มิลลิลิตร 
 
ผลการทดลองที่ 2 
 

กระบวนการหล่ังน้ํานมเปนการทํางานรวมกันระหวางระบบประสาทกับระบบฮอรโมน 
เม่ือโคถูกสัมผัสท่ีผิวหนังเตานม เชน การทําความสะอาดเตานม และการใชมือจับหัวนมหรือการ
ไดกล่ินอาหารและ/หรือการไดยินเสียงเครื่องรีดนม จะกระตุนกระแสความรูสึกและสงผานไปท่ี       
ไฮโปธาลามัส (hypothalamus) เพ่ือกระตุนใหตอมใตสมองสวนหลัง (posterior pituitary gland)  
หล่ังฮอรโมนออกซีโตซิน (oxytocin) และสงไปกับกระแสเลือดจนถึงเตานม ซ่ึงออกฤทธ์ิกระตุน
ใหกลามเนื้อไมโออีพิเทอเลียลรอบบริเวณถุงนม (alveolar cell) บีบรัดตัว ทําใหถุงนมแฟบ น้ํานม
จากถุงนมก็จะหล่ังเขาไปสูระบบทอน้ํานมขนาดใหญ ทอนมขนาดเล็ก เขาสูโพรงเก็บน้ํานม โพรง
หัวนม และหล่ังออกมาสูภายนอกผานหัวนม (Jones, 1998) การบีบรัดของกลามเนื้อไมโออีพิเทอ
เลียล จะเกิดขึ้นหลังจากถูกกระตุนท่ีเตานม หัวนม 20-30 วินาที และฤทธ์ิของฮอรโมนออกซี
โตซินจะคงอยูนานประมาณ 6-8 นาที (Holmes and Wilson, 1987)  ดังนั้นการรีดนมท่ีไม
สอดคลองกับการทํางานของฮอรโมนออกซีโตซินดังกลาว เชน กรณีการนําโคเขาอาบน้ําและลาง
เตากอนการรีดนม โดยรีดนมหลังจากนั้นเปนเวลาท่ีมากกวา 8 นาทีอาจจะทําใหรีดนมไมหมดเตา 
กอใหเกิดปญหาเซลลโซมาติกสูง และโรคเตานมอักเสบ 

 
เกษตรกรรายยอยมักนําโคเขาแถวเรียงกัน จากนั้นใชน้ําอาบท่ัวตัวโคตลอดจนฉีดลางเตา

นมและหัวนมทุกตัว (ชาญชัย, 2530; ธวัช, 2532)  หลังจากนั้นจะเริ่มรีดนมโคตัวแรกและตัว
ตอๆไปจนกวาจะหมดคอก การรีดนมดังกลาวใชถังรีดนมเพียง 1-2 ถัง การอาบน้ําโคดังกลาวเปน
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การกระตุนเตานมใหหล่ังฮอรโมนออกซีโตซิน ดังกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงความเขมขนของ
ฮอรโมน ออกซีโตซินในเลือดจะสูงขึ้นภายใน 1.5-2 นาที หลังจากเริ่มถูกสัมผัสท่ีเตานม หลังจาก
นั้นฮอรโมนออกซีโตซินก็จะลดลงอยางรวดเร็ว Sandrucci et al.,(2007) รายงานวาการหล่ังน้ํานม
โคมีอิทธิพลมาจากจํานวนครั้งของการใหน้ํานม (lactation number) จํานวนวันใหน้ํานม (days in 
milk) และอัตราการใหน้ํานมสูงสุด (peak rate) รวมท้ังการเตรยีมเตานมกอนรีดนมท่ีเหมาะสมเชน 
การรีดนมแรกท้ิง 1-2 สาย (fore strip) หรือการจุมหัวนมกอนรีดนม (predip) เปนการกระตุนเตา
นมใหแมโคหล่ังฮอรโมนออกซีโตซิน ผลดีคือ ไดน้ํานมมาก ปริมาณน้ํานมคางเตาและเวลาในการ
รีดนมส้ันลดลง ท่ีสําคัญมีผลตอการลดลงของเซลลโซมาติกอยางเดนชัด เชนเดียวกับรายงานของ 
Natzke and Schultz (1967) ท่ีพบวาการฉีดฮอรโมนออกซีโตซินใหแมโคกอนรีดนมมีผลให
ปริมาณน้ํานมเพ่ิมขึ้น แตไขมันนม และโปรตีนนมในน้ํานมมีเปอรเซ็นตลดลง โดยเฉพาะจํานวน
เม็ดเลือดขาวในน้ํานมลดลงมาก (P<0.01) แสดงวาการรีดนมท่ีสมบรูณตองรีดน้ํานมใหหมดเตา
โดยเฉพาะในชวงท่ีมีอิทธิพลของฮอรโมนออกซีโตซิน ดังนั้นแมโครีดนมท่ีไดรับการอาบน้ําและ
ลางเตาท่ีถูกรีดนมในตัวแรกๆท่ียังมีฤทธ์ิของฮอรโมนออกซีโตซิน ก็จะทําใหรีดนมไดหมดเตา แม
โครีดนมตัวถัดมาอาจปลอยน้ํานมไมหมดเตา จากผลการทดลองนี้การอาบน้ํากอนรีดนมมีผลให
จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมมีคาเฉล่ียสูงกวาการไมอาบน้ําแมโคกอนการรีดนม ซ่ึงนาจะมี
สาเหตุมาจากการรีดนมไมหมดเตาดังกลาวขางตน อยางไรก็ตามผลของการไมอาบน้ําแมโคกอน
การรีดนมสงผลใหเซลลโซมาติกต่ํากวาอยางชัดเจนภายหลังจากไมอาบน้ํา 2 สัปดาหเปนไป ดัง
แสดงในภาพท่ี 9 

 
แมการอาบน้ําแมโคกอนรีดนมไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงสีเมทิลีนบลู (P>0.05) แตมี

แนวโนมทําใหคาเฉล่ียสูงกวา (6.42 และ 6.29 ช่ัวโมง) ในขณะเดียวกันการอาบน้ํากอนการรีดนม
มีแนวโนมทําใหเซลลโซมาติกต่ํากวา (624.98 x103 และ 676.19 x103) ซ่ึงนาจะเปนสาเหตุหลักทํา
ใหเมทิลีนบลูของการอาบน้ําแมโครีดนมมีคาต่ํากวา เนื่องจากน้ํานมปนเปอนจุลินทรียท่ีกอใหเกิด
ปญหาเตานมอักเสบ ไมใชจุลินทรียท่ีมาจากภายนอกเตา เพราะการอาบน้ําแมโคกอนรีดนม ทําให
เตานมสะอาด นาจะลดการปนเปอนจากภายนอกเตา แตการไมอาบน้ําก็ไมทําใหจํานวนจุลินทรีย
ภายนอกเตาปนเปอนเพ่ิมขึ้น เพราะผลการตรวจเมทิลีนบลูน้ํานมดิบมีแนวโนมดีกวา 

 
ความคงทนของการใหนม (lactation persistency) หมายถึงอัตราการเส่ือมของเซลลกล่ัน

สรางน้ํานมหลังจากการใหน้ํานมสูงสุดจนถึงระยะแหงนม (Lin and Togashi, 2005)โดยปกติการ
กล่ันสรางของเซลลกล่ันสรางน้ํานมจะลดลงประมาณเดือนละ 5% แสดงวาโคมีความคงทนของ
การใหนมเปนปกติ แตถาอัตราการกล่ันสรางน้ํานมลดลงมากกวานี้ แสดงวามีความผิดปกติของ
อัตราเส่ือมของเซลลกล่ันสรางน้ํานม ในลักษณะการลดจํานวนและขนาดของเซลลกล่ันสราง
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น้ํานม (สมเกียรติ, 2529) สอดคลองกับการศึกษาของ Capuco et al., (2003) ท่ีรายงานวาความ
คงทนของการใหนมมีผลกระทบจากการตั้งทอง การรีดนมวันละครั้งและการเปนโรคเตานม
อักเสบ ซ่ึงทําใหจํานวนเซลลกล่ันสรางน้ํานมลดลง มีจํานวนเซลลเยื่อบุภายในเตานมหลุดลอก
ออกมานอกจากนั้น Holmes et al., (1987) ยังรายงานวาเตานมท่ีมีเซลลโซมาติกสูง มีผลทําให
ความคงทนของการใหนมส้ันลง ปริมาณ และคุณภาพน้ํานมลดลง ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลอง
นี้ โดยกลุมท่ีอาบน้ํากอนรีดนมมีแนวโนมทําใหผลผลิตน้ํานมเฉล่ียต่ํากวากลุมท่ีไมอาบน้ํากอนรีด
นมอยางตอเนื่อง 6 สัปดาหซ่ึงมีคาเทากบั 8.33 และ8.60 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ การไมอาบน้ํา
โคกอนรีดนมเปนเวลาอยางนอย  2 สัปดาหทําใหจํานวนเซลลโซมาติกเริ่มมีคาลดต่ําลง 
หมายความวาเตานมนาจะมีสุขภาพดีกวา สงผลใหเปนโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ
ลดลง ความคงทนของการใหน้ํานมก็ดีขึ้นท้ังๆท่ีมีคาเฉล่ียจํานวนวันใหน้ํานมกอนทดลองคือ 
144.6 วัน ซ่ึงอยูในชวงปลายของรอบการใหนม 

 
จํานวนเซลลโซมาติกในน้ํานมมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงองคประกอบน้ํานม  

Evenson, 1997;Andrew, 2000) ไดแก ไขมันนม น้ําตาลนม โปรตีนนม เนื้อนมไมรวมไขมันนม 
และเนื้อนมรวม  จุลินทรียท่ีเขาสูเตานมจะสรางสารพิษทําลายเนื้อเยื่อของตอมสรางน้ํานมและทํา
ใหมีการเปล่ียนแปลงการยอมใหผ าน  ( permeability)  ของเซลล  จึ งเกิดการเคล่ือนยาย
สวนประกอบของน้ํานมปกติออกจากกระเปาะของน้ํานม มีผลทําใหองคประกอบน้ํานม
เปล่ียนแปลง นอกจากนั้นสารประกอบโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวจากเลือดจะแพรเขามาสูเตานม
เพ่ิมขึ้นผานทางรอยตอระหวางเซลลสรางน้ํานม เขามาในน้ํานมเพ่ิมขึ้น (ธีรพงค, 2532) แต
จํานวนเซลลโซมาติกของการศึกษาครั้งนี้ทําใหองคประกอบน้ํานมไมแตกตางกัน นาจะมีสาเหตุ
หลักมาจากแมโครีดนมท่ีใชในการศึกษาทดลองนี้มีคาเฉล่ียเซลลโซมาติกคอนขางสูงโดยมีคา
ระหวาง 624 x103-676 x103 เซลล/มิลลิลิตรและใหผลผลิตน้ํานมเฉล่ียคอนขางต่ํา ซ่ึงสอดคลอง
กับการทดลองของ Fernandes et  al., (2004) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางเซลลโซมาติกกับ
องคประกอบน้ํานม ซ่ึงรายงานวา เซลลโซมาติกในน้ํานมท่ีมากกวา 1,000 x103 เซลล/มิลลิลิตร
เทานั้น จึงจะมีผลทําใหจํานวนเนื้อนมรวมและน้ําตาลนมเปล่ียนแปลงลดลง (P>0.05)  
 
ผลการทดลองที่ 3 
 

อุปกรณเครื่องรีดนมท่ีสําคัญโดยเฉพาะยางไลเนอรมีความสัมพันธตอสุขภาพเตานม 
(Hamann et al., 1994) ยางไลเนอรท่ีเกาหรืออายุการใชงานมากกวาท่ีบริษัทผูผลิตกําหนด จะทํา
ใหแรงดูดของเครื่องรีดนมเพ่ิมขึ้น แตอัตราการไหลของน้ํานมลดลง น้ํานมจะคางเตามากขึ้นและ
เสียเวลารีดนมนานกวาปกติ (Davis et  al., 2000) เม่ือใชยางไลเนอรจนครบอายุการใชงาน ควร
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เปล่ียนตามคําแนะนําของผูผลิต อายุการใชงานยางลายเนอรมีคาประมาณ 1000-2000 ครั้ง 
ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบท่ีใชผลิต ยางไลเนอรท่ีเกาและไมไดรับการดูแลทําความสะอาดท่ี
เหมาะสม กอใหเกิดการติดเช้ือจุลินทรียท่ีแอบแฝงตามรอยแตก จากผลการทดลองของระยะเวลา
การเปล่ียนสีเมทิลีนบลู ซ่ึงมีแนวโนมทําใหระยะเวลาเปล่ียนสีเมทิลีนบลูเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงตรง
ขามกับการใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชสารละลายโซดาไฟ ซ่ึงระยะเวลาเปล่ียนสีเมทิลีนบลู
ลดลงอยางชัดเจน สวนผลการตรวจเมทิลีนบลูของยางไลเนอรท่ีผานการแชสารละลายโซดาไฟท่ี
ยังมีคาต่ํา (4.57)  นาจะมีสาเหตุมาจากเช้ือจุลินทรียท่ีแฝงอยูกับทอน้ํานม (milk tube) ถวยรับ
น้ํานม (milk claw) และยางรองฝาถังนม ซ่ึงไมไดนํามาแชสารละลายโซดาไฟ รวมกับยางไลเนอร 
(Hamann et al., 1994)   จุลินทรียท่ีแฝงอยูกับอุปกรณท่ีสัมผัสกับน้ํานมดังกลาวขณะรีดนม 
กอใหเกิดปญหาเตานมอักเสบและคุณภาพน้ํานม (เทียมพบ และคณะ, 2549) การฆาเช้ือโรคท่ีแฝง
มากับยางไลเนอรก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเตานมมีสุขภาพดีขึ้นและคุณภาพน้ํานมดิบดีขึ้นดวย 
การตรวจน้ํานมดิบเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปแกไขปญหาโรคเตานมอักเสบตองวิเคราะหปญหาท้ัง
กระบวนการรีดนม เทคนิค ความสะอาดในการรีดนม (รัตน และคณะ, 2543) โดยท่ัวไปจะมีการ
แนะนําใหมียางไลเนอร 2 ชุด แตละชุดจะถูกใชประมาณ 2 สัปดาห อีกชุดจะถูกแชไวใน
สารละลายโซดาไฟท่ีมีความเขมขน 2% (จีระชัย, 2549) หลังจากแชยางไลเนอรในสารละลาย
โซดาไฟนาน 2 สัปดาห นํามาลางทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด ผ่ึงใหแหงในรม นํามาประกอบ
เขากับถังรีดนม การแชยางไลเนอรในสารละลายโซดาไฟ นอกจากจะทําลายเช้ือโรคและกําจัด
ไขมันนมแลว ยังเปนการถนอมยางไลเนอรใหมีอายุการใชงานเพ่ิมขึ้น (เสาร, 2547; จีระชัย, 2549) 
ยางไลเนอรท่ีใชในการทดลองนี้เปนยางไลเนอรใหม ผลของการทดลองนี้จึงไมนาจะเกี่ยวของกับ
อายุของยางไลเนอร แตนาจะมีผลมาจากการแชยางไลเนอรในสารละลายโซดาไฟ ซ่ึงเปนการฆา
เช้ือจุลินทรียท่ีอาจแอบแฝงในยางไลเนอร และทําใหสุขภาพเตานมดีขึ้นดังกลาวมาแลว จึงสงผล
ใหเซลลโซมาติกมีคาต่ํากวากลุมท่ีไมไดแชยางไลเนอร 

 
การเปล่ียนสีเมทิลีนบลูในน้ํานมท่ีไดจากกลุมท่ีใชยางไลเนอรท่ีผานการแชสารละลาย

โซดาไฟมีคาสูงกวากลุมท่ีใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชสารละลายโซดาไฟ (4.57และ3.92 
ช่ัวโมง)โดยมีคาสูงกวาอยางชัดเจน (P<0.01) ตั้งแตสัปดาหท่ี 1 เปนตนไป แสดงในภาพท่ี 18 ท้ังนี้
เนื่องจากมีจํานวนจุลินทรียปนเปอนจากภายในเตานมท่ีต่ํากวา (เซลลโซมาติกต่ํากวา) และยางไล
เนอรมีจุลินทรียปนเปอนในระดับต่ํากวา ดังกลาวมาแลวขางตน (Hamann et al., 1994) เม่ือ
พิจารณาผลของระยะเวลาเปล่ียนสีเมทิลีนบลู ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในกลุมท่ีใชยางไลเนอร
ท่ีผานการแชสารละลายโซดาไฟ ตรงกันขามกับการใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ ทําให
ระยะเวลาเปล่ียนสีเมทิลีนบลูลดลงอยางชัดเจน  
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เม่ือเตานมเกิดการอักเสบเนื่องจากการติดเช้ือ จํานวนเม็ดเลือดขาวจะเขาสูเตานม 

จํานวนเซลลโซมาติกเพ่ิมขึ้น กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงองคประกอบและคุณภาพน้ํานม ขึ้นอยู
กับความรุนแรง ชนิดของเช้ือ จํานวนเช้ือ ระยะเวลาของการอักเสบ (Oliver, and Calvinho, 1995; 
Auldist, and Hubble, 1998) ยางไลเนอรท่ีไมผานการแชและผานการแชสารละลายโซดาไฟ ทําให
องคประกอบน้ํานมไดแกไขมันนม น้ําตาลนม โปรตีนนม เนื้อนมไมรวมไขมันนมและเนื้อนม
รวมไมแตกตางกัน (P>0.05)  อาจมีสาเหตุมาจากแมโครีดนมทดลองใหผลผลิตน้ํานมเฉล่ีย
คอนขางต่ํา  
 



สรุปและขอเสนอแนะ 

 สรุป 
 

 1.  การใชน้ํายาซีเอ็มทีตรวจน้ํานมกอนรีดนมทุกม้ือชวยใหทราบภาวการณติดเช้ือโรคเตา
นมอักเสบและสามารถจัดการแกไขไดทันที ซ่ึงจะชวยลดจํานวนเซลลโซมาติกหลังเริ่มทดลอง 3 
สัปดาห  

 
2.  การไมอาบน้ํากอนรีดนมนาจะมีผลกระตุนการหล่ังน้ํานมใหหมดเตาจึงทําใหจํานวน

เซลลโซมาติกมีคาเฉล่ียลดลง  
 
3.  การใชยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟสามารถลดจํานวนเช้ือแบคทีเรียท่ีมีผลตอการ

เปล่ียนสีเมทิลีนบลูในน้ํานมท่ีมาจากสภาพแวดลอมภายนอกเตานม ทําใหการติดเช้ือโรคเตานม
อักเสบลดลง จํานวนเซลลโซมาติกก็มีคาลดลง ปริมาณน้ํานมมีแนวโนมดีขึ้น  

  
ขอเสนอแนะ 

 
1.  ผลการทดลองการตรวจนมดวยน้ํายาซีเอ็มทีทุกม้ือ ทําใหคุณภาพน้ํานมดีกวาการใช

น้ํายาซีเอ็มทีตรวจนมกอนรีดนมสัปดาหละครั้งในม้ือเชา แตการตรวจนมดวยน้ํายาซีเอ็มทีทุกม้ือ
จะทําใหมีตนทุนการผลิตน้ํานมสูงขึ้น เพ่ือแกไขปญหาตนทุนดังกลาวเกษตรกรผูเล้ียงโคนม
สามารถติดตอขอซ้ือหรือขอสูตรน้ํายาซีเอ็มทีราคาถูกจากศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
2.  ผลการทดลองการไมอาบน้ําแมโคกอนรีดนมทําใหคุณภาพน้ํานมดีกวาการอาบน้ําแม

โคกอนรีดนม ขอเสนอแนะสําหรับเกษตรกรคือ ควรมีพ้ืนท่ีคอกพักใหกวางขวางหรือมีซองท่ี
นอนท่ีสะอาดและแหงสําหรับใหโคไดพักผอนโดยท่ีโคไมนอนทับมูลโคหรือปสสาวะจนเปรอะ
เปอนตัวโคกอนเขามารีดนม และควรใชกับการรีดนมโดยใชเครื่องรีด 

 
3.  ผลการทดลองการใชยางไลเนอรท่ีผานการแชโซดาไฟทําใหคุณภาพน้ํานมดีกวาการ

ใชยางไลเนอรท่ีไมผานการแชโซดาไฟ ขอเสนอแนะสําหรับสหกรณหรือศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
คือ ควรมีการจัดแบงจําหนายสารโซดาไฟเปนถุงๆละ 200 กรัม พรอมแนบเอกสารคําแนะนํา
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วิธีการใชแชยางไลเนอรรวมท้ังคําเตือนถึงอันตรายของสารโซดาไฟ เพ่ือลดปญหา อันตรายจาก
การช่ังสารโซดาไฟ การเก็บรักษาสารโซดาไฟท่ีเหลือจากการใช ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอเด็กได
ผูท่ีไมรูถึงอันตรายของสารโซดาไฟ 
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ขอมูลแมโคทดลองและผลการวิเคราะหคาเฉล่ียทางสถิติ 
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ภาคผนวกที ่ก1  ประวัติรายละเอียดขอมูลแมโคระหวางมีการใชซีเอ็มทีกรวดน้ํานมกอนรีดนม 
สัปดาหละครั้งและทุกม้ือ  

 
ใชซีเอ็มทีสัปดาหละ

ครั้ง 
จํานวนวันใหน้ํานมถึง

วันทดลอง (วนั) 

ใชซีเอ็มทีทุกม้ือ 
 

จํานวนวันใหน้ํานม
ถึงวันทดลอง (วัน) 

ระดับพันธุโฮลสไตน         
( %) 

การใหน้ํานมครั้งท่ี
(ครั้ง) 

140 159 87.5 1 
98 118 93.75 2 
193 203 87.5 1 
173 192 93.75 1 
99 101 75 2 
139 143 75 2 
90 95 75 2 
97 101 87.5 5 
83 90 87.5 1 
121 131 87.5 4 

คาเฉล่ีย=123.3 133.3 85 2.1 
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ภาคผนวกที ่ก2  ประวัตแิมโครีดนมทดลองระหวางเครื่องรีดนมท่ีใชยางไลเนอรไมผานและผาน 
การแช ยางไลเนอรกอนนํามาใชรีดนม 

 
ยางไลเนอรไมผาน
การแชโซดาไฟ 

จํานวนวันใหน้ํานม
ถึงวันทดลอง (วัน) 

ลายเนอรผานการแช
โซดาไฟ 2 สัปดาห  

จํานวนวันใหน้ํานมถึง
วันทดลอง (วนั) 

ระดับพันธุโฮลสไตน 
( %) 

การใหน้ํานมครั้งท่ี
(ครั้ง) 

188 178 87.5 1 
140 150 93.75 2 
112 118 93.75 3 
105 93 75 2 
125 120 87.5 7 
154 160 87.5 4 
139 155 75 4 
107 104 75 4 
91 90 75 2 

คาเฉล่ีย =129.00 129.78 83.33 3.22 
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ภาคผนวกที ่ก3  ประวัตขิอมูลโค ของแมโครีดนมทดลองระหวางการอาบน้ําโค และไมอาบน้ําโค 
กอนรีดนม 

 
กลุมโคท่ีอาบน้ํา 

จํานวนวันใหน้ํานม
ถึงวันทดลอง (วัน) 

กลุมโคท่ีไมอาบน้ํา 
จํานวนวันใหน้ํานมถึง

วันทดลอง (วนั) 

ระดับพันธุ
โฮลสไตน 

( %) 

การใหน้ํานมครั้งท่ี
(ครั้ง) 

114 130 75 6 
165 184 93.75 3 
94 95 87.5 6 
149 161 75 5 
100 95 87.5 1 
202 199 75 2 
176 187 87.5 4 
101 106 87.5 5 

คาเฉล่ีย=137.63 144.63 83.5 4 
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ภาคผนวกที ่ก4  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉล่ียจํานวนวันใหนมถึงวันทดลอง เซลลโซมาติก ผลการ 
ตรวจเมทิลีนบลู ผลผลิตน้ํานม และองคประกอบน้ํานมของแมโครีดนม  

 
ทรีตเมนต  รายการ คาสังเกต คาเฉล่ีย T-value P>Value 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

จํานวนวันรีดนม-
วันทดลอง(วัน) 

60 
60 

133.3 
123.3 

0.61 0.5496 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

จํานวนเซลลโซ
มาติก(cellx103) 

60 
60 

708.27 
693.03 

-0.89 0.3771 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

ผลของกราตรวจ
MBRT (ชม.) 

60 
60 

6.73 
6.70 

0.23 0.8185 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

ผลผลิตน้ํานม 
(กก.) 

60 
60 

8.94 
9.17 

0.51 0.6080 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

ไขมันนม 
 (%) 

60 
60 

3.58 
3.61 

0.19 0.8513 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

โปรตีนนม 
 (%) 

60 
60 

3.03 
3.13 

1.81 0.0721 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

น้ําตาลแลคโตส 
(%) (%) 

60 
60 

4.95 
4.91 

-1.50 0.1371 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

เนื้อนมไมรวม
ไขมัน(%) 

60 
60 

8.68 
8.74 

1.73 0.0861 

ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมสัปดาหละครั้ง 
ใชซีเอ็มทีตรวจน้ํานมทุกม้ือ 

เนื้อนมรวม 
 (%) 

60 
60 

12.26 
12.35 

0.58 0.5639 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

จํานวนวันรีดนม-
วันทดลอง(วัน) 

48 
48 

137.6 
144.6 

-0.33 0.7446 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

จํานวนเซลลโซ
มาติก(cellx103) 

48 
48 

676.19 
624.98 

-2.09 0.0395 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

ผลของกราตรวจ
MBRT (ชม.)  

48 
48 

6.29 
6.41 

0.64 0.5226 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

ผลผลิตน้ํานม 
(กก.)  

48 
48 

9.07 
9.15 

0.16 0.8711 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

ไขมันนม 
 (%) 

48 
48 

3.76 
3.64 

-0.77 0.444 
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ภาคผนวกที ่ก4  (ตอ) 
 
ทรีตเมนต รายการ คาสังเกต คาเฉล่ีย T-value P>Value 
การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

โปรตีน 
(%) 

48 
48 

3.18 
3.14 

-0.36 0.7175 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

น้ําตาลแลคโตส 
(%) 

48 
48 

4.67 
4.76 

-1.61 0.1098 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

เนื้อนมไมรวมไขมัน 
(%) 

48 
48 

8.55 
8.60 

1.20 0.2343 

การอาบน้ํากอนรีดนม 
การไมอาบน้ํากอนรีดนม 

เนื้อนมรวม  
(%) 

48 
48 

12.31 
12.24 

-0.40 0.6883 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

จํานวนวันรีดนม 
 (วัน) 

54 
54 

129.0 
129.78 

0.05 0.9580 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

จํานวนเซลลโซมาติก
(cellx103) 

54 
54 

270.69 
228.43 

2.56 0.0119 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

ผลของกราตรวจ 
MBRT (ชม.)  

54 
54 

3.92 
4.57 

-4.24 0.0001 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

ผลผลิตน้ํานม  
(กก.) 

54 
54 

9.80 
9.92 

-0.19 0.8523 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

ไขมันนม 
 (%)  

54 
54 

4.13 
4.00 

1.47 0.1443 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

โปรตีนนม  
(%) 

54 
54 

3.18 
3.11 

1.18 0.0737 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

น้ําตาลแลตโตส  
(%) 

54 
54 

4.68 
4.78 

1.84 0.0692 

ไลเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

เนื้อนมไมรวมไขมัน 
(%) 

54 
54 

8.56 
8.59 

-0.06 0.9531 

ลายเนอรท่ีไมผานการแชดาง 
ไลเนอรผานการแชดาง2 สัปดาห 

เนื้อนมรวม  
(%) 

54 
54 

12.69 
12.59 

1.95 0.0534 
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