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ผลของการเพ่ิมระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ตอปริมาณโซมาติกเซลล จุลินทรีย
อะฟลาท็อกซิน และเปอรออกซิเดส ในน้ํ านมโค

Effects of Increasing Contents of Cassava Chips in Total Mixed Rations
on Somatic Cell Counts, Microoganisms, Aflatoxins and Peroxidase Activity

in Raw Milk of Cows

คํ านํ า

มันสํ าปะหลัง จัดเปนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปงที่ราคาถูกกวาวัตถุดิบอื่น ๆ ท่ีมีอยู
ในประเทศไทย    ทํ าใหมีขอไดเปรียบและมีศักยภาพในการนํ ามาใชเปนอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิต
โคนมในประเทศไทย     ปจจุบันมีการใชมันเสน (cassava chips) เปนแหลงพลังงานในสูตร
อาหารผสมเสร็จ (total mixed ration, TMR) ในระดับ 36 เปอรเซ็นต     (Kanjanapruthipong
et al.,  2001)  และ 38.5 เปอรเซ็นต (นิโรจน และคณะ, 2543)   โดยไมมีผลกระทบตอ
ปริมาณการกินได ปริมาณและคุณภาพนํ้ านมของแมโค รวมท้ังไมพบอาการผิดปกติทาง
โภชนาการในโคท่ีกํ าลังใหนม   นอกจากนี้หากนํ ามันสํ าปะหลังมาใชเปนแหลงแปงในอาหารโคนม
นํ้ านมดิบจะมีโอกาสปนเปอนสารพิษอะฟลาท็อกซินนอยลงเม่ือเทียบกับการใชเมล็ดขาวโพด   
แมวามันเสนที่ผลิตไดทั่วไปในประเทศไทยจะมีเชื้อราขึ้นประปรายบนชิ้นมันบาง  การวิเคราะห
สารพิษจากเชื้อราโดย Stevenson and Graham (1983) ปรากฎวาไมพบอะฟลาท็อกซิน ออครา-
ท็อกซิน (ochratoxin) ที-2ท็อกซิน (T-2 toxin) และซิตรินิน (citrinin)   ในตัวอยางมันเสนเลย       
อยางไรก็ตาม มันเสนท่ีมีความชื้นมากกวารอยละ 15 และการเก็บมันเสนไมถูกวิธีอาจพบ     
อะฟลาท็อกซินในระดับ 1.6-18 พีพีบ ี(จีระชัย, 2543)

มันสํ าปะหลังเปนอาหารแหลงแปง ท่ีมีไซยาไนด (hydrocyanic acid, HCN ; Conn, 
1969) ซ่ึงเกิดจากการไฮโดรไลสสารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด (cyanogenic glycosides)         
มันเสนที่ใชเปนอาหารโคนม จะผานการแปรรูปโดยวิธีการตากแหง   ทํ าใหไซยาไนดสวนใหญถูก
ก ําจัดไปในอากาศระหวางการตากแหง      อยางไรก็ตามมันเสนมีความเขมขนของไซยาไนดเหลือ
ประมาณ 30-100 พีพีเอ็ม ซ่ึงเปนระดับท่ีไมเปนพิษตอจุลินทรียในกระเพาะหมักและสัตว 
(Brigstock et al., 1981)   เมื่อสัตวเลี้ยงลูกดัวยนมกินอาหารที่มีการปนเปอนของไซยาไนด 
ไซยาไนดจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดและเปลี่ยนเปนสารไธโอไซยาเนท (thiocyanate)  แลวขับ
ออกทางนํ้ านมท่ีนาจะมีผลตอกระบวนการทํ างานของเอนไซมเปอรออกซิเดส  Reiter and 
Harnulv (1984) รายงานวาสารไธโอไซยาเนทในนํ้ านมจะทํ าปฏิกิริยารวมกับไฮโดรเจนเปอร-
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ออกไซด (H2O2) และชวยกระตุนการทํ างานของเปอรออกซิเดส ซ่ึงจะมีผลตอการหยุดย้ังการ
เจริญของจุลินทรีย     นอกจากนี้ยังมีผลตอการลดปริมาณของอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมดิบอีกดวย

ดังนั้นการทดลองครั้งนี้  จึงมุงเนนศึกษาการใชมันเสนในระดับตาง ๆ ในอาหารผสมเสร็จ
ท่ีมีผลกระทบตอปริมาณ และคุณภาพของนํ้ านมดิบ        โดยเฉพาะผลกระทบตอโซมาติกเซลล 
จุลินทรีย อะฟลาท็อกซิน และเปอรออกซิเดสในนํ้ านมโค

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จ และระดับของ
สารไธโอไซยาเนท และเปอรออกซิเดส ในนํ้ านมดิบโค

2. เพื่อศึกษาระดับการใชมันเสนในอาหาร ที่มีตอคุณภาพนํ้ านมดิบ โดยเฉพาะปริมาณ
โซมาติกเซลล ปริมาณจุลินทรีย และระดับของอะฟลาท็อกซิน
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การตรวจเอกสาร

หัวมันสํ าปะหลัง

หัวมันสํ าปะหลังเปนสวนของรากท่ีโตข้ึนสํ าหรับสะสมแปง หัวมันสํ าปะหลังสดประกอบ
ดวยนํ้ าประมาณ 60-65 เปอรเซ็นต และแปง หรอื คารโบไฮเดรต ประมาณ 20-35 เปอรเซ็นต 
โปรตีนรวม ไขมันรวม เย่ือใยรวม เถา และไซยาไนด ดังแสดงในตารางท่ี 1  ดังนั้นหัวมัน
สํ าปะหลังจึงเปนแหลงคารโบไฮเดรตที่ใหพลังงานสํ าหรับคนและสัตว (ชาญ, 2537)

ตารางที่ 1  สวนประกอบทางเคมีของหัวมันสํ าปะหลังสด และแหง

หัวมันสด หัวมันแหง
ความช้ืน (%) 64.28 10.36
คารโบไฮเดรท (%) 32.42 79.86
โปรตีนรวม (%) 1.18 2.63
ไขมันรวม (%) 0.08 0.51
เย่ือใยรวม (%) 1.09 3.73
เถา (%) 0.95 2.91
     พอแทสเซียม (พีพีเอ็ม) 0.26 0.43
     ฟอสฟอรัส (พีพีเอ็ม) 0.04 0.08
     ไซยาไนด (พีพีเอ็ม) 173 100

ท่ีมา: เจริญศักดิ์ (2532)

การแปรรูปมันสํ าปะหลังเปนมันเสนเพื่อใชเปนอาหารโคไดจากการนํ าหัวมันสํ าปะหลังสด
เขาเครื่องหั่นที่เรียกวาเครื่องโมมันเสน  ซึ่งจะหั่นหัวมันสดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนํ าไปผึ่งแดดบน
ลานซีเมนต 2-3 วันใหแหง        นอกจากจะใชวิธีผึ่งแดดแลวยังสามารถทํ าใหแหงโดยใชการอบ
ไดอีกดวย แตการอบมันใหแหงตองใชเชื้อเพลิง เชน นํ้ ามัน หรอื แกส       ซึ่งมีตนทุนสูงกวาการ
ผ่ึงแดด เชน การใชเตาอบนํ้ ามันดีเซลอบมันเสน 100 กิโลกรัม ตองเสียคาใชจาย 22.00 บาท 
ขณะท่ีการผ่ึงแดดมีคาใชจายเพียง 6.90 บาทตอมันเสน 100 กิโลกรัม (สมบูรณ, 2530)

การผลิตมันเสน 1 กิโลกรัมตองใชหัวมันสด 2.0–2.5 กิโลกรัม  ทั้งนี้อัตราการแปรรูป     
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน    เชน ลักษณะการหั่น   ลักษณะการตากแหง   ฤดูท่ีทํ าการ
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แปรรูป เปนตน แตปจจัยสํ าคัญ คือ เปอรเซ็นตแปงของหัวมันสํ าปะหลังสด กลาวคือ ถาหัวมันสด
มีเปอรเซ็นตแปงสูง ก็จะผลิตมันเสนไดสูงดวย

การใชมันสํ าปะหลังเปนอาหารโคนม

มันสํ าปะหลัง ประกอบดวยโปรตีนรวม ไขมันรวม และเยื่อใยในรูปผนังเซลลในปริมาณ
คอนขางต่ํ า แตมีสวนประกอบของแปงและนํ้ าตาลสูง มันสํ าปะหลังจึงจัดเปนวัตถุดิบอาหาร    
คารโบไฮเดรท    โดยแหลงคารโบไฮเดรทในมันสํ าปะหลังประกอบดวยแปงและนํ้ าตาลในสัดสวน
80: 20 แปงและนํ้ าตาลของมันสํ าปะหลังสามารถถูกยอยไดงายในกระเพาะหมักของโค  ดังแสดง
ในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคุณคาทางอาหารของขาวโพด  และมันสํ าปะหลัง (นํ้ าหนักแหง)

องคประกอบทางเคมี (%) ขาวโพด มันสํ าปะหลัง
โปรตีนรวม 8.0 2.0
แปงและนํ้ าตาล 73.6 78.6
- แปงและนํ้ าตาลที่ยอยงาย (soluble fraction)
   ในกระเพาะหมัก 27.6 75.6
- อัตราการยอยในกระเพาะหมัก (%/ ช่ัวโมง) 4.0 11.8
เย่ือใยในรูปผนังเซลล 12.2 8.0
ไขมันรวม 4.0 0.8
แคลเซียม 0.01 0.12
ฟอสฟอรัส 0.01 0.05

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Tamminga et al.,1990; จีระชัย (2543)

จีระชัย (2543) ไดรายงานขอดีตาง ๆ ของมันสํ าปะหลัง หากนํ ามันสํ าปะหลังมาใชเปน
อาหารโคไดอยางถูกตอง

- มีความนากิน  มันสํ าปะหลังเปนวัตถุดิบอาหารท่ีมีความนากินมาก     โคจะชอบกิน
สูตรอาหารท่ีมีมันสํ าปะหลังโดยเฉพาะกรณีอาหารไมอัดเม็ดจะสังเกตเห็นโคสวนใหญเลือกกิน      
มันเสนกอนวัตถุดิบอยางอื่น
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- ยอยงาย มันสํ าปะหลังเปนวัตถุดิบอาหารที่ยอยงายในกระเพาะหมัก อัตราการยอยได
ในกระเพาะหมักมีคาเทากับ 11.8 เปอรเซ็นต/ช่ัวโมง (Tamminga et al., 1990)     และอัตรา
การยอยไดในกระเพาะหมักภายใน 24 ช่ัวโมง มีคาเทากบั 89 เปอรเซ็นต (กฤตพล, 2534)   
ดังนั้นมันสํ าปะหลังจึงจัดเปนแหลงแปงและนํ้ าตาล ท่ีสามารถใชเรงการเจริญของจุลินทรียใน
กระเพาะหมักไดดีมาก  ซึ่งจะชวยใหโคไดรับโภชนะตาง ๆ โดยเฉพาะโปรตีนจากตัวจุลินทรียได
มากขึ้น ในที่สุดก็จะชวยใหโคไดรับโภชนะตาง ๆ ทั้งโปรตีน คารโบไฮเดรท ไขมัน แรธาตุและ
วิตามิน ท่ีมีความสมดุลยมากข้ึน ซ่ึงทํ าใหประสิทธิภาพการสรางนมและเนื้อของโคเพิ่มขึ้น

- มันสํ าปะหลังเปนวัตถุดิบอาหาร ที่มีสวนประกอบเยื่อใยในรูปผนังเซลลคอนขางตํ่ ามาก 
จัดเปนจุดเดนอยางหนึ่งของมันสํ าปะหลัง เพราะถาสูตรอาหารมีปริมาณเยื่อใยในรูปผนังเซลลตํ่ า 
ความรอน (heat increment) ที่เกิดขึ้นจากขบวนการหมักโดยจุลินทรียในกระเพาะหมักจะมีคาตํ่ า
ตามไปดวย ดังนั้นหากนํ ามันสํ าปะหลังมาใชเปนอาหารโคอยางถูกตอง จะเปนวิธีการชวยลด
ความเครียดเนื่องจากความรอนท่ีเกิดข้ึนในตัวโควิธีหนึ่ง และจะสงผลใหโคสามารถกินอาหารได
มากขึ้น ผลท่ีตามมาคือ โคจะนํ าอาหารที่กินไดไปใชในการสรางนม และสรางความเจริญเติบโตดี
ข้ึน

- ไมพบการปนเปอนเชื้อราและสารพิษอะฟลาท็อกซิน หรือตรวจพบในระดับตํ่ ามาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับเมล็ดขาวโพดท่ีมักจะตรวจพบสารพิษอะฟลาท็อกซินในระดับที่สูงกวาระดับที่
ตรวจพบจากมันเสน      อยางไรก็ตามในกรณีที่มันเสนมีความชื้นมากกวารอยละ 15 และเก็บมัน
เสนไมถูกวิธี จะทํ าใหสามารถตรวจพบสารพิษอะฟลาท็อกซิน ระหวาง 1.6-18 พีพีบ ี   ดังนั้น
หากนํ ามันสํ าปะหลังดังกลาวมาใชเปนแหลงแปงและนํ้ าตาลในอาหารโค  โอกาสนอยมากท่ีจะทํ า
ใหนํ้ านมปนเปอนสารพิษอะฟลาท็อกซินในระดับที่สูงกวา 0.05 พีพีบี

- ตนทุนคาอาหารตํ่ า        หากน ํามันสํ าปะหลังมาใชรวมกับแหลงโปรตีนราคาถูก  เชน 
ยูเรีย กากผงชูรส  หรือกากกลูตามิก   จะทํ าใหสูตรอาหารโคท่ีมีมันสํ าปะหลังเปนแหลงแปงและ
นํ้ าตาล มีราคาต่ํ ากวาสูตรอาหารที่ใชขาวโพด   ขาวฟาง  หรือปลายขาว  เปนสวนประกอบ
Kanjanapruthipong et al. (2001) รายงานวาการใชมันเสนในสูตรอาหารผสมเสร็จระดับ 36
เปอรเซ็นต เปนแหลงของคารโบไฮเดรตท่ีไมใชเย่ือใยท้ังหมด (total non-fiber carbohydrates, 
TNFC) ทํ าใหตนทุนคาอาหารถูกกวาการใชขาวโพดบด

Kanjanapruthipong et al. (2001)     ไดศึกษาการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับ
0  18 และ 36 เปอรเซ็นต เพื่อเปนแหลงของเปนแหลงของคารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใยทั้งหมด 
ในสูตรอาหารผสมเสร็จสํ าหรับแมโครีดนม ไมพบความแตกตางของปริมาณอาหารที่กินตอวันใน
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รูปวัตถุแหง (3.51, 3.41 และ 3.29 เปอรเซ็นตของนํ้ าหนักตัว)         ปริมาณนมที่ปรับไขมัน 
4 เปอรเซ็นต (19.66, 20.59 และ 20.23 เปอรเซ็นต) โปรตีนนม (3.37, 3.27 และ 3.33 
เปอรเซ็นต) และของแข็งไมรวมไขมันนม (9.03, 8.90 และ 8.99 เปอรเซ็นต)

สารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด

ไซยาโนจินิค ไกลโคไซด (cyanogenic glycosides)  เปนสารพิษประเภทไกลโคไซด  ท่ีมี 
aglycone เปนไซยาไนด   พบในพืชชั้นสูงมากกวา 2,000 ชนิดท่ัวโลก      และสามารถแยกสาร
ไซยาโนจินิค ไกลโคไซด ไดหลายชนิดในธรรมชาติ ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  ไซยาโนจินิค ไกลโคไซด ที่พบในพืชบางชนิด

ไกลโคไซด พชืท่ีพบ ช่ือสามัญ
Amyadalin Prunus  spp. Almond, cherry, peach, plum

Malus spp. Apple
Dhurrin Sorghum spp. Forage sorghums
Linamarin Linum usitatissimum Flax (linseed)

Trifolium repens White clover
Lotus spp. Trefoils

Manihot esculenta Cassava
Phaseolus lunatus Lima bean

Lotaustralin Linum usitatissimum Flax
Lotus spp. Trefoils
Phaseolus lunatus Lima bean
Trifolium repens White clover

Prunasin Acaia spp. Acacias
Eucalyptus spp. Eucalyptus
Prunus spp. Cherry, almond
Pteridium aqualinum Bracken

Triglochinin Triglochin spp. Arrowgrass
Vicianin Vicia spp. Vetches

ท่ีมา: Tewe and Iyayi (1989)
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สารไซยาโนจินิค ไกลโคไซดในมันสํ าปะหลังเปน linamarin ถึง 97 สวน และ lotaustralin 
3 สวน   โดยท่ี linamarin ซ่ึงเปนไกลโคไซดของอะซีโตนไซยาโนไฮดริน (acetone cyanohydrin)
สังเคราะหไดจากกรดอะมิโนแวลีน (valine)  สวน lotaustralin เปนไกลโคไซดของเมทิลเอทิล คี-
โตน ไซยาโนไฮดริน (methylethyl ketone cyanohydrin) สังเคราะหไดจากกรดอะมิโนไอโซลิวซีน 
(กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)

linamarin ถูกยอยโดยเอนไซม 2 ชนิด คือ β-glucosidase และ oxynitrilase หรือเรียก
รวมวา linamarase ซ่ึงจะพบในเซลลพืช และถูกขับออกมาเมื่อพืชถูกตัด เค้ียว ทํ าใหเห่ียว จะมี
การปลดปลอยสวนของ aglycone ท่ีเปนไซยาไนด ดี-กลูโคส และอะซีโตนออกมา การที่พืช
สามารถปลอยไซยาไนด  (cyanogenesis) เขาใจวาเปนการปองกันตนเองตามธรรมชาติของพืช 
จากการถูกทํ าลายโดยสัตวและแมลง ดังแสดงในภาพท่ี 1

       Valine

       Oxime

α- Hydroxynitrite
UDPG-Glucosyltransferase

Linustatin (diglucoside)

β-Glucosidase
    α-Hydroxynitrite

α-Hydrixynitrite Lyase

Acetone + HCN

ภาพที่ 1  การยอยสลาย linamarin โดย เอนไซม linamarase
ท่ีมา: กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543)

ปจจุบัน ยังไมมีรายงานมันสํ าปะหลังพันธุที่ปราศจากไซยาไนดเลย  โดยท่ัวไป ไซยาไนด  
ในหัวมันสํ าปะหลังมีตั้งแต 14-400 พีพีเอ็ม ปริมาณในใบมีนอยกวาในหัว (สวนของเนื้อและ
เปลือก มี 15-50 และ 623 พีพีเอ็ม ตามลํ าดับ) แตการสลายตัวของไซยาไนดในใบชากวา 

    Linamarin
 (monoglucoside)
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ปริมาณของไซยาไนดจะมากนอยตางกันไปตามพันธุ (อัจฉรา และ จรุงสิทธิ์, 2537)  และในพืช
แตละชนิดจะมีปริมาณของไซยาไนดแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4  ปริมาณของไซยาไนดที่พบในพืชบางชนิด

               ชนิดพืช ปริมาณไซยาไนด (มก./พืชแหง 100 กก.)
Lima bean (Phaseolus lunatus) 210.0-312.0
Sorghum 250.0
Cassava 113.0
Linseed meal 53.0
Black-eyed pea (Vigna sinensia) 2.1
Garden pea (Pisum sativum) 2.3
Kidney bean (Phaseolus vulgaris) 2.0
Bengal gram (Cicer arietium) 0.8
Red gram (Cajanus cajans) 0.5
Para ruber seed 200.0 (สด)

ท่ีมา: Linener (1986)

นอกจากนี้ยังพบไซยาไนดในพืชตระกูลหญา เชน หญาปลอง หญาในสกุลรามินิ เชน 
หญาแพรก หญาสรอยนกเขา ตนกระถินเทศ และไมยราบไรหนาม เปนตน   สารพษิจะสะสมมาก
ในสวนของใบและเมล็ด พบมากในหญาออนท่ีกํ าลังโตหรือชะงักการเติบโตและแคระแกรน นอก
จากนี้การไดรับปุยไนโตรเจนในระดับสูงจะเพิ่มการสะสมสารพิษไดมาก

วิไล และคณะ (2541) รายงานวาอายุการเก็บเกี่ยวมันสํ าปะหลัง มีผลตอปริมาณ
ไซยาไนดในหัวมันสํ าปะหลัง   โดยหัวมันที่เก็บเกี่ยวในชวงอายุ 8-10 เดือน จะมีปริมาณ
ไซยาไนดสูง (210 ไมโครกรัมตอกรัม)    แตหัวมันที่เก็บในชวง 12 เดือน จะมีปริมาณไซยาไนด
ต่ํ า คือ 16 ไมโครกรัมตอกรัม ซึ่งอาจเปนผลมาจากสภาวะแวดลอมท่ีแตกตางกันในระหวางการ
เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว   โดยมีรายงานวาปริมาณไซยาไนดในหัวมันที่ปลูกในสภาวะแลง จะมี
มากกวาในหัวมันที่ปลูกในสภาวะที่มีนํ้ าเพียงพอ  ความสมบูรณของธาตุในดิน  โดยเฉพาะปริมาณ
ของพอแทสเซียมจะมีผลตอปริมาณไซยาไนด ในหัวมันดวยเชนกัน (CIAT, 1990)
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ความเปนพิษของสารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด

ความเปนพิษของสารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด   อาจเกิดจากพิษของไซยาไนด  ซึ่งเปนพิษ
ตอมนุษยและสัตว   ในสัตวเคี้ยวเอื้องจะไดรับพิษนี้ไวกวาสัตวกระเพาะเดี่ยว เพราะทั้งจุลินทรีย 
และคา pH (>6) ในกระเพาะหมักตางมีสวนเรงใหไกลโคไซดสลายตัวเร็วข้ึน  หากมนุษยและสัตว
ไดรับพิษในปริมาณมากและรวดเร็ว  จะเกิดอาการเกร็ง กลามเนื้อหดตัวอยางรุนแรง  เกิดอาการ
เจ็บปวดและตายภายในไมก่ีนาทีตอมา  ถาไดรับพิษในปริมาณนอย จะคอย ๆ แสดงอาการปวย 
โดยเริ่มจากมีนํ้ าลายเปนฟองตามมุมปาก อัตราการหายใจเร็วข้ึน ชีพจรเตนเร็วและออนลง   
กลามเนื้อชักกระตุก และเกิดอาการเกร็งกอนตาย (Majak and Cheng, 1984)

ระดับของไซยาไนดที่เปนพิษ (lethal dose) มีคาเทากับเทากับ 2 มิลลิกรมั/กิโลกรัมของ
นํ้ าหนักตัว ทํ าใหโคและแกะตายได (Majak and Cheng, 1987)   การเปนพิษแบบเฉียบพลันใน
สัตวเล้ียง ขึ้นอยูกับระดับของไกลโคไซดที่พบในพืช คา pH ในกระเพาะ  และความเขมขนของ
ไซยาไนดในอาหารสัตวดวย

การลดพิษของสารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด

สารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด   จะถูกไฮโดรไลซไดงายโดยเอนไซมของจุลินทรียใน
กระเพาะหมัก และเอนไซมจากพืชที่กินเขาไปเปนตัวเรงปฏิกริยาการเกิดไซยาไนด (Majak and
Cheng, 1984)  จากการศึกษาในสัตวทดลอง (in vivo) ไมพบไซยาไนดในกระเพาะหมักเลย 
แสดงใหเห็นวาไซยาไนดถูกดูดซึมอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามการที่สัตวไดรับอาหารตางชนิดกัน  
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรียในกระเพาะหมัก     และกิจกรรมของเอนไซม 
β-glucosidase  โดยเอนไซมจากจุลินทรียจะถูกเหนี่ยวนํ าจาก β-D-glycosides ที่พบในธรรมชาติ 
เชน อาหารหยาบ เปนตน (Majak and Cheng, 1987)

การศึกษากระบวนการไฮโดรไลซีสของสาร linamarin    ที่วิเคราะหไดในการศึกษาแบบ 
in vitro  กับเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่ไดจากกระเพาะหมัก โดยใชเวลาหมัก 1-2 วัน ท่ีอุณหภูมิ 39 
องศาเซลเซียส   Majak and Cheng (1987) รายงานวาแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตไซยาไนดจาก
สาร linamarin ได ดังแสดงในตารางท่ี 5
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ตารางที่ 5  สายพันธุแบคทีเรียที่แยกไดจากกระเพาะหมักของโค  ท่ีพบวามีการยอยสลายสาร
    linamarin  เปนไซยาไนด

     สายพันธุท่ีผลิตไซยาไนด
        ไดมากกวา 5%*

สายพันธุที่ผลิตไซยาไนด
   ไดนอยกวา 5%

   Anaerovibrio lipolytica Bacteroides ruminicola
   Bacteroides amylophilus Bacteroides sp.
   Bacteroider ruminicola Coprococcus sp.
   Bacteroides succinogenes Lactobacillus
   Butyrivibrio fibrisolvens Megasphaera elsdenii
   Butyrivibrio sp. Peptostreptococcus
   Clostridium sp. Ruminococcus sp.
   Coprococcus sp. Selenomonas ruminantium
   Lactobacillus sp. Staphylococcus sp.
   Selenomonas ruminantium Streptococcus bovis
   Staphylococcus sp. Treponema bryantii
   Succinivibrio dextrinosolvesns Unidentified strain
   Veillonella alcalescens
   Unidentified strains

หมายเหตุ  * ระดับของไซยาไนด (คาเฉล่ีย +SE) เทากับ 27 ± 17%  
    หลังการบม linamarin นาน 24 ช่ัวโมง

ท่ีมา: Majak and Cheng (1987)

จุลินทรียในกระเพาะหมักของพวกสัตวเคี้ยวเอื้อง สามารถลดพิษของไซยาไนดได สวน 
ไซยาไนดที่ถูกดูดซึมผานผนังของกระเพาะหมัก จะรวมกับสารไธโอซีสเตอีน หรือสารไธโอซัลเฟต
ที่ไดจากการเมแทบอไลทของกรดอะมิโนซีสเตอีน โดยมีเอนไซมโรดานีส (rhodanese) เปนตัวเรง
ปฏิกิริยาเพื่อลดพิษของไซยาไนด กลายเปนสารไธโอไซยาเนท  ดังแสดงในภาพท่ี 2  ปฏิกิริยา
เกิดข้ึนในเนื้อเย่ือทุกชนิดของสัตวเล้ียงลูกดวยนม โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อตับ ไต ตอมหมวกไต  
ตอมไธรอยด และตับออนซึ่งมีปริมาณเอนไซมโรดานีสสูงกวาเนื้อเยื่ออื่น ๆ  สารไธโอไซยาเนท 
จะถูกขับออกมาทางตอมนํ้ านมและตอมนํ้ าลายรวมทั้งเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารดวย (Reiter et al., 
1963)
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ภาพที่ 2  การลดพิษของไซยาไนด  โดยสารที่เกิดจากการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนซีสเตอีน
ท่ีมา: Wood (1975)

คุณภาพนํ้ านม

เปาหมายสํ าคัญของการเล้ียงโคนมคือ การผลิตนํ้ านมใหไดปริมาณมากและมีคุณภาพดี 
ซ่ึงครอบคลุมในหลายดาน ไดแก การปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย  การปนเปอนของเซลลตางๆ  
องคประกอบทางเคมีในนํ้ านม และการตกคางของสารพิษในนํ้ านม ซ่ึงจะบอกถึงคุณคาทาง
โภชนาการของนํ้ านม       นํ้ านมที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการบริโภค ควรเปนนํ้ านมที่มีปริมาณ
จุลินทรีย  เซลลตาง ๆ และการตกคางของสารพิษตาง ๆ นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย  รวมท้ังตองมี
คุณคาทางโภชนาการไมต่ํ ากวาท่ีกํ าหนดไวใน พ.ร.บ.อาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,  
2522)  มีปจจัยหลายประการท่ีทํ าใหคุณภาพนํ้ านมเสีย แบงออกเปน 2 ปจจัย คือปจจัยโดยออม
ไดแก สภาพการเลี้ยงดู และคุณภาพอาหาร     ปจจัยโดยตรง ไดแก การเกิดโรคเตานมอักเสบ 
สุขศาสตรของการรีดนมท่ีไมดี และการปฏิบัติท่ีไมถูกตองตอนํ้ านมภายหลังการรีด (Ledford, 
1998)
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องคประกอบทางเคมีของน้ํ านมดิบ

องคประกอบทางเคมีที่สํ าคัญในนํ้ านม ไดแก โปรตีน ไขมัน นํ้ าตาลแลคโตส แรธาตุ 
วิตามิน เอนไซมชนิดตาง ๆ และนํ้ า       ซึ่งคาองคประกอบเหลานี้ในนํ้ านมโค จะผันแปรตาม
สายพันธุของแมโค ระยะการใหนม การจัดการดานอาหาร ฤดูกาลและสุขภาพของเตานม ปริมาณ
ขององคประกอบตาง ๆ ในนํ้ านมเปนสิ่งสํ าคัญที่บงชี้ถึงคุณภาพทางดานโภชนาการ และใชเปน
เกณฑในการประเมินราคารับซื้อนํ้ านม

พรศิริ และคณะ (2537)  วิเคราะหคุณภาพนํ้ านมดิบในประเทศไทย  โดยเก็บตัวอยาง
จํ านวน 287,811 ตัวอยาง ในเขตภาคกลางตั้งแต พ.ศ. 2534-2536     ผลการวิเคราะห
ปริมาณไขมันในนมโดยใชเครื่อง Milko-Scan 104 (Foss Electric, Denmark) ปรากฎวานํ้ านม
ดิบเหลานั้นมีปริมาณไขมันตั้งแต <3.5-7.6 เปอรเซ็นต และสวนใหญของตัวอยางมีปริมาณไขมัน
อยูในชวง 3.6-4.5 เปอรเซ็นต

เกรียงศักด์ิ และคณะ (2539ค)  ทํ าการวิเคราะหปริมาณองคประกอบในนํ้ านมดิบ
จํ านวน 216 ตัวอยาง    โดยเก็บตัวอยางจากเขตหนองโพ  จังหวัดราชบุรี  และมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี ระหวางเดือน เมษายน 2536 ถึง กรกฎาคม 2537  เพื่อวิเคราะหปริมาณไขมัน 
โปรตีน แลคโตส เน้ือนมไมรวมไขมัน  เนื้อนมรวม   โดยใชเคร่ือง Milko-Scan ij6o 133B 
(Foss Electric, Denmark)  ปรากฎวามีนํ้ านมดิบที่นํ ามาวิเคราะหมีปริมาณไขมันในชวง 2.0-7.5 
เปอรเซ็นต   โปรตีน >2.5-4.2 เปอรเซ็นต   แลคโตส >3.5-5 เปอรเซ็นต   เน้ือนมไมรวมไขมัน 
>7.75-9.75 เปอรเซ็นต    เนื้อนมรวม >11.0-16.5 เปอรเซ็นต ซึ่งสวนใหญของตัวอยางนํ้ านม
มีคาตาง ๆ ดังนี้ 98.1 เปอรเซ็นตของตัวอยาง มีไขมันสูงกวา 3.6 เปอรเซ็นต  95.5 เปอรเซ็นต
ของตัวอยางมีโปรตีนสูงกวา 3.2 เปอรเซ็นต   67.6 เปอรเซ็นตของตัวอยางมีเนื้อนมไมรวมไขมัน
สูงกวา 8.5เปอรเซ็นต และ 88.4 เปอรเซ็นตของตัวอยางมีเนื้อนมรวมสูงกวา 12.5 เปอรเซ็นต

การปนเปอนของจุลินทรียในน้ํ านมดิบ

เชื้อจุลินทรียในนํ้ านมมีหลายชนิด ที่มาจากแหลงตาง ๆ คือ จากสิ่งแวดลอม เชน ดิน นํ้ า 
เครื่องรีดนม มือผูรีด หรือมาจากภายในเตานมที่มีการอักเสบ โดยท่ัวไปน้ํ านมที่รีดไดจากเตานม
จะมีจุลินทรียปนเปอนอยูแลวในระดับหนึ่งซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสุขศาสตรของกระบวนการ
รีดนม และสภาพการเกิดโรคเตานมอักเสบของแมโค     ปริมาณจุลินทรียในนํ้ านมจะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ   ถาการปฏิบัติตอนํ้ านมภายหลังการรีดเปนไปอยางไมถูกตอง เชน อุณหภูมิการเก็บ
รักษานํ้ านมไมเหมาะสม การขนสงนมใชเวลานานเกินไป กระบวนการแปรรูปนมในโรงงานไมถูก
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สุขลักษณะเปนตน  การเพิ่มปริมาณของจุลินทรียมีผลทํ าใหอายุการเก็บรักษานํ้ านมส้ันลง แม
วานมนั้นจะผานการฆาเชื้อแลวก็ตาม (ธีรพงศ, 2542) เนื่องดวยประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนจึง
มักประสบปญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิสูง ระหวางการเก็บรักษาและขนสงนมอยูเสมอ

เกรียงศักด์ิ และคณะ (2539)  ศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของนํ้ านมโคดิบ จํ านวน 
266 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางจากถังรวมของฟารม และศูนยรับนํ้ านม ในเขตอํ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี และตํ าบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี ในชวง พ.ศ. 2536-2537  จากการเพาะและ
แยกชนิดจุลินทรียในนํ้ านม  ปรากฎวาปริมาณจุลินทรียรวม และ โคลิฟอรม ในนํ้ านมดิบที่เก็บ
จากฟารมมีต่ํ ากวานํ้ านมดิบที่เก็บจากศูนยรับนํ้ านม แสดงวามีปริมาณจุลินทรียในนํ้ านมเพิ่มมาก
ขึน้ระหวางการขนสงจากฟารมไปยังศูนยรับนํ้ านม   ซึ่งในชวงนี้ปจจัยที่เรงการเจริญของแบคทีเรีย 
ไดแก อุณหภูมิของถังนมขณะขนสง และระยะเวลาการขนสง  นอกจากนี้จํ านวนตัวอยางนํ้ านมดิบ
ท่ีเก็บจากฟารม  และศูนยรับนํ้ านมมีปริมาณจุลินทรียรวม ไมเกิน 500,000 โคโลนี/มล.    ซ่ึง
คิดเปน 77.85 และ 61.97 เปอรเซ็นต  จํ านวนตัวอยางที่มีโคลิฟอรมไมเกิน 1,000 โคโลนี/มล. 
คิดเปน 69.44 และ 57.33 เปอรเซ็นต   จํ านวนตัวอยางที่มีแบคทีเรียกลุมไซโครโทรป ไมเกิน 
3,000 โคโลนี/มล. คิดเปน 85.63 และ 85.24 เปอรเซ็นต      จํ านวนตัวอยางที่มีแบคทีเรีย
กลุมเทอรโมไฟล ไมเกิน 500 โคโลนี/มล. คิดเปน 98.31 และ 90.25 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ   
นํ้ านมดิบจากทั้งสองแหลง สวนใหญมีเช้ือท่ียอยโปรตีนและไขมันไมเกิน 100,000 โคโลนี/มล. 
และสวนใหญมีการปนเปอนของยีสตและราดวยในปริมาณท่ีไมสูงมาก สํ าหรับแบคทีเรียที่กอให
เกิดโรคในคนตรวจพบแตเพียงเชื้อ Salmonella เทานั้นในนํ้ านมดิบจํ านวน 6 ตัวอยาง (2.3 
เปอรเซ็นต)

โซมาติกเซลล (somatic cells)

โซมาติกเซลลในนํ้ านมประกอบดวย เซลลเม็ดเลือดขาวและเซลลเย่ือบุผิวของทอนํ้ านม 
โดยท่ัวไปจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะชนิด polymorphonuclear cells (PMN) อยู
ประมาณ 98 เปอรเซ็นต ของเซลลท้ังหมดในน้ํ านม  นํ้ านมโคท่ีรีดไดจากแมโคสุขภาพดี ควรมี
ปริมาณโซมาติกเซลลอยูในระดับไมเกิน 200,000 เซลล/มล.   บางครั้งปริมาณโซมาติกเซลลใน
นํ้ านมจะมีเพิ่มข้ึน เนื่องจากอยูในระยะพักการใหนม แมโคอยูในภาวะเครียดหรือมีอายุเพ่ิมข้ึน 
และท่ีสํ าคัญคือปริมาณโซมาติกเซลลในนมจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตอบสนองของรางกายตอ
การติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอโรคเตานมอักเสบ   การศึกษาวิจัยจํ านวนมากในตางประเทศ
ระบุถึงปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้ านมเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนโดยตรงกับการเกิดโรคเตานมอักเสบใน
โคนม      การมีปริมาณโซมาติกเซลลมากกวา 500,000 เซลล/มล. จะบงชี้สภาพผิดปกติของ
เตานมและความเปนไปไดที่จะมีการติดเชื้อของเตานม (Firat, 1993)  ในตางประเทศจึงนยิมใช
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วิธีการตรวจนับโซมาติกเซลลในนํ้ านม เพื่อบอกถึงสภาวะการเกิดโรคเตานมอักเสบ และการวาง
แผนควบคุมโรคนี้ในฟารมโคนม

ธีระพงศ และคณะ (2529) ศึกษาอุบัติการณการเกิดโรคเตานมอักเสบดวยวิธีนับปริมาณ
โซมาติกเซลลในนํ้ านมโดยใชเครื่องนับอิเล็กทรอนิกซ  และรายงานวาการรีดนมที่ไมชํ านาญและ
ไมถูกตองสงผลใหเตานมบอบชํ้ า มีการติดเชื้อและอักเสบไดงาย      นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณ
โซมาติกเซลลในนํ้ านมมีความสัมพันธกับอายุของแมโค   โดยน้ํ านมที่รีดไดจากแมโคที่มีอายุมาก 
(4-7 ป) จะมีปรมิาณโซมาติกเซลลสูง

อาศวยุธ และคณะ (2530)    ทํ าการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณโซมาติกเซลล 
ในนํ้ านมและปริมาณจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคเตานมอักเสบ   โดยตรวจนํ้ านมดิบจํ านวน 60 
ตัวอยางท่ีรีดจากแมโคท่ีอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน อายุและระยะเวลาการใหนมใกลเคียงกัน 
และไดรับการตรวจยืนยันดวยวิธี California mastitis test แลววามีเตานมอยูในสภาพท่ีไมแสดง
อาการทางคลีนิกของโรคเตานมอักเสบ       ผลการศึกษาปรากฎวาความสัมพันธระหวางปริมาณ
โซมาติกเซลลในนํ้ านมกับปริมาณจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคเตานมอักเสบ   มีคาสัมประสิทธ์ิ-
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.62 และจํ านวนตัวอยาง 80 เปอรเซ็นตที่ตรวจวิเคราะห  พบจุลินทรียที่
ทํ าใหเกิดโรคเตานมอักเสบปะปนอยูในนํ้ านม ไดแก Staphylococcus sp. และ Streptococcus sp.   
นํ้ านมที่มีจุลินทรียเหลานี้จะมีปริมาณโซมาติกเซลลในระดับตั้งแต 5,000 ถึง 2,074,000 เซลล/
มล.   (คาเฉล่ีย = 428,480 เซลล/มล.)

Ward and Schultz (1972) รายงานวา โคนมท่ีมีสุขภาพดีจะมีปริมาณเซลลในน้ํ านมเทา
กับ 314,000 เซลล/มล.          สวนการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
S. uberis และ Staphylococcus aureus ปริมาณเซลลในนํ้ านมมีคาเทากับ 1,625,000
1,498,000  และ 1,432,000  เซลล/มล.  ตามลํ าดับ     การอักเสบที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ
จะมีผลทํ าใหองคประกอบทางเคมีของนํ้ านมเปลี่ยนแปลงไป เชน ไขมันนมลดลง 3 เปอรเซ็นต
คลอไรดเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เทา นํ้ าตาลแลคโตสลดลงประมาณ 5 เทา     เพราะเชื้อที่กอให
เกิดโรคเตานมัอกเสบใชสารอาหารเหลานี้เพื่อการเจริญ  โปรตีนนมมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ
โดยเฉพาะปริมาณของเคซีนอาจลดตํ่ าลง

อุษุมา  และคณะ (2529, 2530, 2532)  ศึกษาการปนเปอนของโซมาติกเซลลในนํ้ านม
ดิบท่ีเก็บจากสหกรณโคนมในเขตอยุธยา บานบึง และหนองโพ ตามลํ าดับ   เพื่อตรวจสอบอุบัติ-
การณของโรคเตานมอักเสบทั้งแบบแสดง และไมแสดงอาการ และเพื่อการจัดแบงเกรดคุณภาพ
นํ้ านมโดยใชปริมาณโซมาติกเซลลเปนเกณฑ ผลการศึกษาปรากฎวานํ้ านมดิบท้ัง 3 เขตมีคุณภาพ
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ใกลเคียงกัน  และแมโคมีอุบัติการณของการเกิดโรคเตานมอักเสบใกลเคียงกัน ดังแสดงในตาราง
ท่ี 6 และ 7

ตารางที่ 6  การแบงระดับคุณภาพนํ้ านมดิบ ตามวิธีของ Klastrup (1972)

      จ ํานวนตัวอยางนํ้ านมดิบ (รอยละ)
เขตท่ีทํ า เกรด 1 เกรด 2 เกรด 3 เกรด 4 คาเฉลี่ยปริมาณ
การศกึษา <500,000

(เซลล/มล.)
500,000-
1,000,000
(เซลล/มล.)

1,000,000-
2,000,000
(เซลล/มล.)

>2,000,000
(เซลล/มล.)

โซมาติกเซลล
(เซลล/มล.)

อยุธยา 57.7 20.1 13.9  8.1 788,000
บานบึง 61.36 27.27 10.0 1.36 512,000 +

496,965
หนองโพ 57.1 23.0 13.9 6.0 ไมไดรายงาน

ท่ีมา: อุษุมา และคณะ (2529, 2530, 2532)

ตารางที่ 7  การแบงระดับคุณภาพนํ้ านมดิบ ตามวิธีของ Vitorian Mastitis Research Group
              (1983)

จ ํานวนตัวอยางนํ้ านมดิบ (รอยละ)
ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช ไมดี ใชไมได

<100,000 100,000- 200,000- 300,000- 400,000- >500,000
เขตท่ีทํ า
การศกึษา

เซลล/มล. 200,000
เซลล/มล.

300,000
เซลล/มล.

400,000
เซลล/มล.

500,000
เซลล/มล.

เซลล/มล.

อยุธยา 14.5 15.1 11.1 9.4 7.4 42.1
บานบึง 13.8 15.91 12.73 10.0 9.55 38.64
หนองโพ 12.5 14.7 11.8 10.1 8.0 42.9

ท่ีมา: อุษุมา และคณะ (2529, 2530, 2532)

การตกคางของอะฟลาท็อกซินในนํ้ านม

อะฟลาท็อกซินเปนสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อราสกุล Aspergillus และ Pencillium   มักพบ
ปนเปอนอยูในวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใชเปนอาหารของคนและสัตว  อะฟลาท็อกซินที่พบใน



16

ธรรมชาติ มี 4 ชนิด คือ อะฟลาท็อกซิน บี1, บี2, จี1 และ จี2   โดยมากจะพบอะฟลาท็อกซินบี1
มากที่สุด (>80 เปอรเซ็นตของปริมาณอะฟลาท็อกซินทั้งหมด) อะฟลาท็อกซินบี1มีความเปนพิษ
ท่ีรุนแรงตอคนและสัตวหลายชนิด พิษที่เดนชัดและนากลัวของอะฟลาท็อกซินบี1 คือ มีศักยภาพ
ในการเปนสารกอมะเร็ง  สารท่ีทํ าใหเกิดการเจริญของตัวออนผิดปกติ    และสารท่ีทํ าใหเกิดการ
กอกลายพันธุ (Barnes, 1970 ; Keyl and Booth, 1971; Lynch, 1972)

สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Cancer Research, IARC)    จัด
ลํ าดับ ใหอะฟลาท็อกซินบี1 เปนสารกอมะเร็งในคน (กลุม 1)  โดยเฉพาะมะเร็งที่ตับ  นอกจากนี้
อะฟลาท็อกซินบี1 ยังใหความเปนพิษอื่น ๆ  เชน ตับอักเสบ กดการทํ างานของระบบภูมิคุมกัน
ยับย้ังการยอยสารอาหาร อัตราการเจริญเติบโตและการผสมติดลดลง   เมื่อเขาสูรางกายแลว
อะฟลาท็อกซินบี1 จะถูกเปลี่ยนแปลงทางเคมีไดเปนสารเมแทบอไลทหลายชนิด ไดแก อะฟลา-
ท็อกซินบี1-8, 9 อีพ็อกไซด (AFB1-8, 9-epoxide)  ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่รุนแรงที่สุด และ
อะฟลาท็อกซินเอ็ม1, บี1a, พี1, คิว1, อะฟลาท็อกซิโคล เปนตน ซ่ึงเมแทบอไลทเหลาน้ีจะถูก
สะสมอยูในเนื้อเยื่อตาง ๆ หรือถูกขับออกจากรางกายดวยวิถีทางตาง ๆ เชน อะฟลาท็อกซินเอ็ม1
จะถูกขับออกทางนํ้ านม (< 1-3 เปอรเซ็นต)  โดยผันแปรกับปริมาณของสารพิษที่ไดรับ  (Polan
et al., 1974)       นอกจากนี้อะฟลาท็อกซินเอ็ม1ยังกระจายในเนื้อเยื่อของโค เชน ในตับ (0.1
ไมโครกรัม/กก.) ไต (0.05-0.3 ไมโครกรัม/กก.) และหัวใจ (<0.05 ไมโครกรัม/กก.)
(Mckinney et al., 1973)

การเปลี่ยนแปลงของอะฟลาท็อกซินบี1 เปนอะฟลาท็อกซินเอ็ม1    เกิดจากกระบวนการ
เมแทบอลิซึมในตัวสัตว         ซ่ึง Yadgiri and Tulpule (1975)       ไดศึกษาเมแทบอลิซึมของ
อะฟลาท็อกซินบี1 ในหองปฏิบัติการ (in vitro) โดยใชตับจากสัตวในฟารม และเมแทบอลิซึม
ของอะฟลาท็อกซินในเนื้อเยื่อตับ โดยอาศัยการทํ างานของเอนไซม mixed-function oxidase

โคนมที่ไดรับอะฟลาท็อกซินบี1 2-5 เปอรเซ็นต ในอาหารจะตรวจพบอะฟลาท็อกซินบี1 
และ เอ็ม1 ทั้งในกระเพาะหมัก กระเพาะแท และลํ าไสเล็กของโคนม โดยพบอะฟลาท็อกซินบี1 ท่ี
ลํ าไสเล็กเพียง 0.6 เปอรเซ็นต (Applebaum et al., 1982)

อะฟลาท็อกซินบี1 มีผลกระทบตอจุลินทรียในกระเพาะหมัก (ท้ังจุลินทรียผสม และเชื้อ
บริสุทธิ์ของ Streptococcus bovis)      โดยชี้ใหเห็นวาอะฟลาท็อกซินบี1 มีผลตอโครงสราง 
และสรีรวิทยาของแบคทีเรีย (Mathur  et al., 1976)        Applebaum et al., (1982) รายงาน
ผลกระทบของอะฟลาท็อกซิน ตอแมโคนมดังนี้
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- เซื่องซึม, เบื่ออาหาร
- ปริมาณนมลดลง
- อุณหภูมิรางกายตํ่ ากวาปกติ
- ผิวหนังบริเวณจมูกแหงและลอก
- มีการทะลักของไสตรง (rectum)
- ตับอักเสบ
- ระดับของ โคเลสเตอรอล  ไบลิรูบิน  กลูตามิก ออกซอลอะซิติค ทรานสอะมิเนส    

แลคติด ดีไฮโดรจีเนส และ อัลคาไลน ฟอสเฟต เพ่ิมข้ึน

หลังจากกินอาหารที่มีการปนเปอนอะฟลาท็อกซินบี1  จะพบอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ปรากฏ
ในนํ้ านมโคในระยะเวลา 2 วัน      ถาไดรับทางปากในรูปของอะฟลาท็อกซินบี1บริสุทธ์ิ จะพบ
ภายใน 5 ช่ัวโมง  (Allcroft, 1968)         McGrew et al. (1982) รายงานวาแมโคที่ไดรับ 
อะฟลาท็อกซินบี1โดยการกินในระดับ 0.11 มิลลิกรมั/กิโลกรัมนํ้ าหนักตัว/วัน เปนเวลา 5 วัน  
มีผลทํ าใหปริมาณอาหารที่กินไดลดลง   ซึ่งสงผลใหปริมาณนํ้ านมลดลงดวยเม่ือเทียบกับกลุม
ควบคุม    สวนแมโครีดนมระยะกลางที่ไดรับอะฟลาท็อกซินบี1บริสุทธิ์ทางชองกระเพาะหมัก 
(rumen orifice) 25 มิลลิกรมั/วัน เปนเวลา 7 วัน มีผลทํ าใหปริมาณอาหารที่กินไดและปริมาณ
นมลดลงเพียง 0.07 และ 0.45 กิโลกรัมตามลํ าดับ   ในขณะที่แมโคที่ไดรับอะฟลาท็อกซินบี1
รวมกับอะฟลาท็อกซินอื่น ๆ ซึ่งเปนสารเมแทบอไลทของเชื้อ Aspergillus parasiticus 13 
มิลลิกรัม/วัน เปนเวลา 5 วัน มีผลทํ าใหปริมาณนมของแมโคลดลง และตรวจพบอะฟลาท็อกซิน
เอ็ม1ในนํ้ านมดิบระดับ 1.05-10.58 พีพีบ ี (Applebaum et al., 1982)  อะฟลาท็อกซินเอ็ม1 
เปนเมแทบอไลทที่เกิดงายกวาสารเมแทบอไลทตัวอื่น ๆ  และมีโครงสรางเหมือนอะฟลาท็อกซิน
บี1มาก สามารถทํ าใหเกิดมะเร็งที่ตับในสัตวทดลองไดเชนกัน    สถาบนั IARC  จัดลํ าดับให 
อะฟลาท็อกซินเอ็ม1 เปนสารพิษที่อาจทํ าใหเกิดมะเร็งในคนได (กลุม 2B)

การควบคุมการปนเปอนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านม     สงผลถึงการควบคุมการ
ปนเปอนของอะฟลาท็อกซินในวัตถุดิบของอาหารสัตวดวย  ซึ่งอะฟลาท็อกซินบี1 มีการปนเปอน
ในวัตถุดิบอาหารสัตวหลายชนิด เชน ขาวโพด เมล็ดฝาย และถั่วตาง ๆ (Lynch, 1972; Stoloff,
1975)  Yoshizawa et al. (1996) รายงานวาตัวอยางขาวโพดที่ผลิตไดในประเทศไทย 72.2
เปอรเซ็นตมีการปนเปอนของอะฟลาท็อกซินบี1 และ บี2 ในระดับ 72 และ 15 นาโนกรัม/กรัม
ตามลํ าดับ

คณะกรรมมาธิการ Codex กํ าหนดคามาตรฐานการปนเปอนของอะฟลาท็อกซิน ดังนี้  
อะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในนํ้ านมไมใหมีเกิน 0.5 พีพีบี และอะฟลาท็อกซินรวมในอาหารที่ใชเลี้ยง
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โคนม ไมเกิน 5 พีพีบ ี     สวนในวัตถุดิบอาหารสัตวมีคาแตกตางกันไปแลวแตชนิด (Codex 
Alimentarius Commission, 2001)

สุเทพ  และเบญจมาศ (2539)  รายงานวาความสัมพันธระหวางปริมาณอะฟลาท็อกซิน-
เอ็ม1ในนํ้ านมดิบ และปริมาณอะฟลาท็อกซินบี1ในอาหารที่ใชเลี้ยงโคนม    ขึ้นอยูกับระยะการ
ใหนมของแมโค โดยมีอัตราสวนเทากับ 0.02 + 0.007 ในระยะแรกของนํ้ านม และลดลงตาม
ลํ าดับจนถึง 0.007 + 0.001 ในระยะหลังของการใหนม

อุมา และดวงจันทร (2537)  ทํ าการวิเคราะหปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 และเอ็ม2 ใน
นํ้ านมดิบและผลิตภัณฑนมตาง ๆ ที่วางจํ าหนายในทองตลาด โดยใชวิธีวิเคราะหตามมาตรฐาน
ของ AOAC (1995)  ผลปรากฎวานํ้ านมดิบที่เก็บจากฟารมโคนมทั้งหมด 45 ตัวอยาง มี 12 ตัว
อยางท่ีตรวจพบอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในระดับ 0.15-0.8 พีพีบ ี  นมพาสเจอรไรซทั้งหมด 15  
ตัวอยาง มี 9  ตัวอยางที่พบอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในระดับ 0.22-6.56 พีพีบี และนมผงมีเพียง 
1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 11 ตัวอยาง ที่พบอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในระดับ 1.42 พีพีบี

Saitanu (1997) ทํ าการวิเคราะหการตกคางของอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในนํ้ านมดิบและ
ผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ ในชวงเดือนมิถุนายน 1995 ถึง มกราคม 1996 ท้ังหมด 270 ตัวอยาง 
โดยมีน้ํ านมดิบจากถังรวมของฟารม 67 ตัวอยาง  นมพาสเจอรไรซ 63 ตัวอยาง   นมยูเอชที 60 
ตัวอยาง นมสเตอริไลซ 60 ตัวอยาง นมผงอัดเม็ด 7 ตัวอยาง และนมผงนํ าเขาจากตางประเทศ 
13 ตัวอยาง     วิเคราะหโดยใชวิธี Radioimmuno assay   ผลปรากฎวามีอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 
ตกคางอยูในตัวอยางนมเกือบทั้งหมด       ยกเวนนํ้ านมดิบ 1 ตัวอยาง  และนมผงที่นํ าเขาจาก
ตางประเทศ 11 ตัวอยาง      จํ านวนตัวอยางที่มีอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 สูงกวา 0.05 พีพีบ ีคิดเปน 
89.26 เปอรเซ็นตของตัวอยางทั้งหมด

เกรียงศักด์ิ และคณะ (2539จ) ทํ าการศึกษาเบื้องตนถึงประสิทธิภาพของสารเคมีบาง
ชนิดในการลดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านม สารเคมีท่ีทดลองไดแก ระบบแลคโตเปอร-
ออกซิเดส (lactoperoxidase system)    ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (1 เปอรเซ็นต)    แอมโมเนียม
(1 เปอรเซ็นต) เปอรโรโซไดซัลเฟต (peroxodisulfate) ไวตามินซี (1 เปอรเซ็นต) และโซเดียม-
ไบซัลไฟต (sodium bisulfite) ท่ีมีความเขมขนตาง ๆ    ผลปรากฎวาสารเคมีเหลานี้สามารถลด
ปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านมไดแตกตางกัน  โดยระบบแลคโตเปอรออกซิเดสทํ าให
ปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านมลดลง 11.36 เปอรเซ็นต   สวนโซเดียมไบซัลไฟต เขมขน
0.1 เปอรเซ็นตใหผลดีท่ีสุดลดได 100 เปอรเซ็นต            Applebaum and Math (1982)
รายงานวาการใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด (1 เปอรเซ็นต) รวมกับไรโบฟลาวิน (riboflavin) 0.5
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มิลลิโมล/ลิตร ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที   สามารถทํ าลายอะฟลาท็อกซิน
เอ็ม1 ได 98 เปอรเซ็นต        สวนการใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด (0.1 เปอรเซ็นต) รวมกับ
แลคโตเปอรออกซิเดส (5 ยูนิต) ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 3 วัน สามารถทํ าลาย
อะฟลาท็อกซินเอ็ม1ได  85 เปอรเซ็นต

กิตติ และคณะ (2540)  ศึกษาชนิดและความเขมขนที่เหมาะสมของวัตถุเจือปนใน
อาหารท่ีสามารถสลายหรือลดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านมดิบ      โดยสารท่ีใชตองไมมี
หรือมีผลกระทบตอคุณภาพของนํ้ านมนอยท่ีสุด    ผลการศึกษาปรากฎวาการเติม NaHCO3 (0.3 
เปอรเซ็นต) ในนํ้ านมแลวต้ังไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  สามารถลด
ปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านมลงได 25.46 เปอรเซ็นตของปริมาณเริ่มตน การใช 
NaHSO3 (0.005 เปอรเซ็นต)  ท่ี 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และที่ 121 องศา-
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที สามารถลดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ลงได 31.71 และ 45.83
เปอรเซ็นตของปริมาณเริ่มตน ตามลํ าดับ      ซึ่งการใช NaHCO3 และ NaHSO3 ท่ีความเขมขน
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอคุณภาพทางเคมี-กายภาพของนํ้ านม

Lynch (1972) ; Stoloff et al. (1975)     รายงานวาการพาสเจอรไรสนํ้ านมท่ี 62
องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที   หรอื 77 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 วินาที   ไมสามารถลด
ปริมาณของอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ลงได สวนการสเตอรไีลสนํ้ านมโดยใชอุณหภูมิ 120 องศา-
เซลเซียส  เปนเวลา 15 นาที   สามารถลดปริมาณของอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ได 24 เปอรเซ็นต
(Applebaum et al., 1982)

การแชแข็งนํ้ านมท่ีอุณหภูมิ–18 องศาเซลเซียส จะทํ าใหอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ยอยสลาย
อยางชาๆ เมื่อแชแข็งเปนเวลา 120 วันจะทํ าใหอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ลดลง 45 เปอรเซ็นต         
การปนเปอนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในผลิตภัณฑนมหมัก เชน เนยแข็ง  อะฟลาท็อกซินเอ็ม1
สามารถคงอยูไดอยางนอย 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของเนยแข็งดวย   การใหความรอนใน
กระบวนการผลิตไมมีผลตออะฟลาท็อกซินเอ็ม1 (Applebaum et al., 1982)

การมีอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ตกคางอยูในนํ้ านมโค กอใหเกิดความกังวลในความเปนพิษ
ตอสุขภาพของผูบริโภคนํ้ านมโดยเฉพาะเด็กและทารกได ฉะนั้นจึงตองเฝาระวังและควบคุมการ
ตกคางของอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมอยางเครงครัด
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ระบบแลคโตเปอรออกซิเดส (Lactoperoxidase  system)

Losnedahl et al. (2000) รายงานวาในนํ้ านมมีสวนประกอบที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย 
(antimicrobial) ไดภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม เชน อิมโมโนโกลบูลลิน (แอนติบอดี้) ไลโซไซม 
แลคโตเฟอริน แลคโตเปอรออกซิเดส และ N-acetyl-β-D-glucosaminidase      นํ้ านมที่ไดจาก
สัตวตางชนิดกันจะมีสวนประกอบเหลานี้ผันแปรตามชนิดของสัตว  นํ้ านมโคมีแลคโตเปอรออก-
ซิเดสในระดับสูงแตมีแลคโตเฟอรินและไลโซไซมตํ่ า    ในขณะที่นํ้ านมของมนุษยมีแลคโตเฟอริน
และไลโซไซมสูง แตแลคโตเปอรออกซิเดสมีนอยมาก

แลคโตเปอรออกซิเดส (lactoperoxidase)      เปนเอนไซมที่ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
ในตอมนํ้ านม (mammary gland)     แลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมจะอยูในรูปของสารละลาย  
แตขณะอยูภายในเซลลของตอมน้ํ านมเอนไซมจะจับอยางหลวม ๆ กับชิ้นสวนของเซลล (Hogg, 
1970) ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ีมีอิทธิพลตอความชอบ (affinity) ในการจับกับสับสเตรทที่แตกตาง
กัน และสัมพันธกับอัตราการเรงปฏิกิริยา   แลคโตเปอรออกซิเดสมีน้ํ าหนักโมเลกุลเทากับ 
77,500 (Pruitt, 1982)  ในแตละโมเลกุลของแลคโตเปอรออกซิเดสจะประกอบดวยธาตุเหล็ก 
1 อะตอม ทนตอความเปนกรด (pH=3) และนํ้ ายอยในกระเพาะของมนุษย   แสดงใหเห็นวา
แลคโตเปอรออกซิเดสจะทํ างานไดดีในสภาพท่ี pH เปนกรด   แตจะถูกยับยั้งโดยกระบวนการ
พาสเจอรไรส ท่ี 74 องศาเซลเซียส (Reiter, 1984 และ Wolfson and Sumner, 1993)

นํ้ านมโคจะมีแลคโตเปอออกซิเดสเฉล่ียประมาณ 0.03 กรัม/ลิตร โดยในนํ้ านมเหลืองจะ
มีปริมาณท่ีต่ํ ามาก แตจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 4-5 วันหลังคลอด แลคโตเปอรออกซิเดสจะ
สามารถยับย้ังกิจกรรมของจุลินทรียไดตองถูกกระตุนจากไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอร-
ออกไซด จึงจะมีศักยภาพในการยับย้ังจุลินทรียได ซึ่งเรียกรวมเปนระบบแลคโตเปอออกซิเดส 
(lactoperoxidase system, LPS)

ไธโอไซยาเนท (thiocyanate, SCN-) เปนแอนไอออน  ที่พบกระจายทั่วไปในเนื้อเยื่อสัตว
และนํ้ าคัดหลั่งตาง ๆ มีมากในสวนของ ๆ เหลวท่ีอยูภายนอกเซลล  ในซีรั่มและนํ้ าลายมีประมาณ 
0.1-0.3 และ 1-27 มิลลิกรมั/เดซิลิตร ตามลํ าดับ       ความเขมขนของไธโอไซยาเนทในนํ้ านม
จะแปรผันตามสายพันธุ ชนิดสัตว และประเภทของอาหาร   นํ้ านมโคโดยท่ัวไปมีคาประมาณ 
0.1-1.5 มิลลิกรมั/เดซิลิตร (Klebanoff, 1960)  ถาไตทํ างานอยางปกติไธโอไซยาเนทสวนใหญ
จะถูกขับออกจากรางกายทางปสสาวะ ไธโอไซยาเนทมีคาครึ่งชีวิตประมาณ 2-5 วัน (Reiter, 
1984)
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วัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีสารกลูโคซิโนเลท (glucosinolates) และไซยาโนจินิค ไกลโคไซด 
(cyanogenic glycosides) เปนแหลงสํ าคัญของไธโอไซยาเนท  ผักในตระกูล Brassica (Family 
cruciferae)  เชน  ผักกะหล่ํ า และ หัวผักกาด มีกลูโคซิโนเลทสูง     สวนพวกไซยาโนเจนิค ไกล-
โคไซด พบในมันสํ าปะหลัง มันเทศ ขาวโพด ออย และถั่วตาง ๆ เม่ือถูกไฮโดรไลส สารกลูโคไซด
เหลานี้จะปลดปลอยไซยาไนดออกมา        การท่ีไซยาไนดทํ าปฏิกิริยากับสารไธโอซัลเฟท (สาร
เมแทบอไลทของกรดอะมิโน ที่มีซัลเฟอรเปนองคประกอบ) จะไดไธโอไซยาเนทซึ่งเปนการลดพิษ
ของไซยาไนด (Reiter and Harnulv, 1984) เปนปฏิกิริยาที่เรงโดยเอนไซมโรดานีส ดังไดกลาว
มาแลว

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) สวนประกอบที่ 3 ของระบบแลคโตเปอรออกซิเดส ซ่ึง
อาจเกิดข้ึนไดภายในเซลลของสัตว เซลลเม็ดเลือดขาว (leucocytes)   และแบคทีเรียที่ผลิตกรด
แลคติก (lactic acid bacteria)      นอกจากนี้อาจถูกเติมลงไปหรือสังเคราะหขึ้นในระหวาง
กระบวนการออกซิเดชั่นของไวตามินซี (ascorbic acid)  กลูโคส (โดยเอนไซมกลูโคสออกซิเดส)  
ไฮโปแซนทีน (โดยเอนไซม แซนทีน-ออกซิเดส)  ไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่สังเคราะหไดใน
ระบบนี้ จะใหผลในการยับย้ังจุลินทรียไดมากกวาไฮโดรเจนเปอรออกไซดท่ีถูกเติมลงไป
(Klebanoff et al., 1966; Kamau, 1990; Limsowtin, 1992)

ดังนั้น ระบบแลคโตเปอรออกซิเดส  จึงประกอบดวย 3 สวนคือ แลคโตเปอรออกซิเดส 
ไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Reiter et al., 1984)   ซ่ึง Limsowtin (1992)
รายงานวาในนํ้ านมดิบโดยท่ัวไปจะมีไธโอไซยาเนทระดับต่ํ า สวนไฮโดรเจนเปอรออกไซดมี
ปริมาณที่จํ ากัด

กลไกการออกฤทธ์ิและผลกระทบตอแบคทีเรียจากระบบเอนไซมนี้  เกิดขึ้นอยางทันที
ทันใด เปนการออกฤทธิ์ของไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซด  โดยมีแลคโตเปอรซิเดส 
เปนตัวเรงปฏิกริยา  Reiter and Harnulv (1984) รายงานวาปฏิกิริยาที่เรงโดยแลคโตเปอรออก-
ซิเดส จะใหสารตัวกลางของกระบวนการออกซิเดชั่นที่ไมเสถียร คือ ไฮโปไธโอไซยาเนทไอออน
(OSCN-)     ปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของสารนี้ เชน pH ของสารละลาย แสง เปนตน    สาร
ไฮโปไธโอไซยาไนตไอออนจะมีความคงตัวสูงที่ pH 7.5    ความคงตัวจะลดลงถามีการเติม Fe Ni 
Cu Mn และโลหะอ่ืน ๆ สารไฮโปไธโอไซยาไนตไอออนสามารถเกิดขึ้นได 2 ทางที่แตกตางกันคือ 
โดยกระบวนการออกซิเดชั่นของไธโอไซยาเนทซึ่งอาจจะใหสารไธโอไซยาโนเจน (SCN)2 (สมการ
ท่ี 1) แตถาเกิดการไฮโดรไลทอยางรวดเร็ว จะไดกรดไฮโปไธโอไซยานัส (hypothiocyanous acid, 
HOSCN) หรือไฮโปไธโอไซยาไนตไอออน (hypothiocyanate ion, OSCN-) ดังสมการท่ี 2 และ 
3 ตามลํ าดับ



22

2 SCN + H2O2 + 2H+    Peroxidase        (SCN)2 + 2H2O…………….(1)

(SCN)2 + 2H2O  HOSCN + SCN- + H+…………….(2)

HOSCN                      H+ + OSCN-……………..(3)

SCN-  อาจจะถูกออกซิไดซ โดยตรงไดเปน OSCN-  ดังแสดงในภาพท่ี 3

      H2O2         SCN-

       H2O                 OSCN-

ภาพที่ 3  กระบวนการออกซิเดชั่นของ SCN-

ท่ีมา: Aune (1978)

สารตัวกลางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการออกซิเดชั่นเหลานี้ไมเสถียร และจะกลายเปนสารที่
เปนสวนประกอบหลักของสารท่ียับย้ังกิจกรรมของแบคทีเรียตอไป  ซ่ึงสมบัติในการยับย้ัง
แบคทีเรียของระบบแลคโตเปอรออกซิเดส เปนการยับยั้งกระบวนการเมแทบอลิซึมที่สํ าคัญ เชน 
การใชออกซิเจน การผลิตกรดแลคติก ยับยั้งกระบวนการออกซิเดชั่นของเอนไซมที่มีหมูซัลไฮดวิล 
(sulfhydryl, SH) และโปรตีนชนิดอื่น      รวมท้ังมีผลทํ าให cytoplasmic membrane ท่ีเปน 
โครงสรางของแบคทีเรียถูกทํ าลาย  การเปล่ียนแปลงอยางทันทีทันใดจะทํ าใหมีการรั่วของ       
พอแทสเซียม กรดอะมิโน และโพลี่เปปไทดตาง ๆ นอกจากนี้การใชกลูโคส พิวเรียน ไพริมิดีน 
และกรดอะมิโน  ตลอดจนการสังเคราะหโปรตีน DNA และ RNA จะถูกยับยั้งดวย (Losnedahl 
et al., 2000; Reiter et al., 1984)

แลคโตเปอรออกซิเดสที่เรงปฏิกิริยาที่มีโปรตีน (SCN)2 และ OSCN เปนสับสเตรท หมู 
sulfhydryls จะถูกออกซิไดซ ไดเปนสารอนุพันธ sulfenyl  thiocyanate ดังสมการท่ี 4 และ5

Protein - SH + (SCN)2                  Protein – S – SCN + SCN- + H+…………..(4)

Protein – SH + OSCN-                   Protein – S – SCN + OH-…………….(5)

Lactoperoxidase
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ซึ่งสารอนุพันธ sulfenyl thiocyanate จะถูกไฮโดรไลทได sulfenic acid ดังสมการท่ี 6

Protein – S – SCN + H2O               Protein - S – OH + SCN- + H+…………(6)

SCN- สวนหนึ่งจะถูกยายจาก sulfenyl thiocyanate โดยกระบวนการรีดักชั่น ดวยสาร
ประกอบ Sulfhydryl เชน dithiothreitol เม่ือโปรตีนท่ีมีหมู sulfhydryl ท้ังหมดถูกออกซิไดซ โดย 
(SCN)2 หรอื SCN- จะทํ าใหกรดอะมิโนไทโรซีน ทริฟโตเฟน และฮีสทิดีน ท่ีมีอยูถูกเปล่ียนแปลง
ดังแสดงในภาพท่ี 4

                                                  Protein-S-OH
                         

 
                                Protein-SH

                ภาพที่ 4  กระบวนการออกซิเดชั่นของ sulfhydryls
      ท่ีมา: Aune (1978)

Kamau et al. (1990) รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดส  มีผลในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus  ซ่ึงเปนเช้ือสาเหตุสํ าคัญของโรคเตานมอักเสบ (mastitis)
ท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส และใหผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
Listeria monocytogenes ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส        ขณะท่ี Marshall et al. (1986)
รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดส  สามารถยับยั้งการเจริญของ S. uberis ในเตานมโคท่ี
กํ าลังใหนมได

Wolfson and Sumner (1993) รายงานวาทั้ง E. coli และ Salmonella typhimurium ถูก
ทํ าลายโดยระบบแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมและอาหารสังเคราะห   อยางไรก็ตามแบคทีเรียที่
ผลิตกรดแลคติกจะถูกยับย้ังไดงายจากระบบแลคโตเปอรออกซิเดส  ซ่ึงเชื้อเหลานี้เปนกลุมท่ี
สังเคราะหไฮโดรเจนเปอรออกไซด

การรักษาคุณภาพน้ํ านมโดยระบบแลคโตเปอรออกซิเดส

Protein-S-SCN
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Wolfson and Sumner (1993) รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดส  สามารถยับยั้ง
และทํ าลายจุลินทรียทั้งชนิดแกรมบวก และแกรมลบ     รวมถึงเช้ือจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคและ
ไมกอใหเกิดโรค (Bjorck, 1978)  เชน pseudomonads coliforms salmonellae และ shigellae 
โดยข้ึนอยูกับ pH อุณหภูมิ ระยะเวลาในการบม และความหนาแนนของเซลล แสดงใหเห็นวา
ระบบเอนไซมนี้จะชวยเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษานํ้ านมดิบ  Gupta et al.  (1986) ได
สนับสนุนวาการกระตุนการทํ างานของระบบแลคโตเปอรออกซิเดสในระหวางการเก็บนํ้ านมดิบ
และนมพาสเจอรไรส จะชวยรักษาคุณภาพของนํ้ านมไดเปนระยะเวลายาวนานขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะ
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อพวก psychrotrophic โดยเฉพาะ pseudomonads

ระดับท่ีเหมาะสมของไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซดในการทํ าปฏิกิริยาใน
ระบบแลคโตเปอรออกซิเดส  เทากับ 12 และ 8 พีพีเอ็ม ตามลํ าดับ ซึ่งไมเปนอันตรายตอ        
ผูบริโภคนํ้ านมและผลิตภัณฑนม (Reiter and Harnulv, 1984)    ใกลเคียงกับ Haddadin et al., 
(1996) ที่รายงานวาระดับที่เหมาะสมของไธโอไซยาเนท  และไฮโดรเจนเปอรออกไซดเทากับ 15 
และ 10 พีพีเอ็ม ตามลํ าดับ  นอกจากนี้ Bjorck (1978) รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดส
ท่ีประกอบดวยไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซด  เทากับ 0.25 มิลลิโมล/ลิตร   มีผล
ทํ าใหปริมาณของจุลินทรียลดลง และสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียพวก psychrotrophic 
ได 5 วัน  โดยไมมีผลกระทบตอสมบัติทางเคมีและกายภาพของนํ้ านม  สวน Ahrne and Bjorck 
(1985) รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมท่ีมีระดับของไธโอไซยาเนท และ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เทากับ 0.03 มิลลิโมล/ลิตร สามารถยับยั้งเอนไซมไลโปโปรตีนไลเปส
ในนํ้ านมได โดยเอนไซมไลโปโปรตีนไลเปสมีกิจกรรมลดลงถึง 40 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะทํ าใหการ
สลายตัวของไขมันนมลดลง  ดังนั้นระบบแลคโตเปอรออกซิเดสสามารถนํ ามาประยุกตใชในการ
เก็บนํ้ านมดิบไดเปนระยะเวลายาวนานขึ้น

อยางไรก็ตามนํ้ านมที่เก็บไวที่ 5 องศาเซลเซียส หรือ 30 องศาเซลเซียส จะทํ าใหกิจกรรม
ของระบบแลคโตเปอรออกซิเดสลดลง  เพราะสารประกอบที่เปนสารตัวกลางของไธโอไซยาเนท
ไมคงตัว (instability) การยับยั้งกิจกรรมของระบบนี้ทํ าไดโดยใหความรอนมากกวา 70 องศา-
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที    ดังนั้นการใหความรอนในขณะพาสเจอรไรสและสเตอรีไลสนํ้ านม
จะยับยั้งกิจกรรมของระบบแลคโตเปอรออกซิเดสไดอยางสมบูรณ (Davidson et al., 1983)

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจํ านวนมากท่ีรายงานวา    ถาระดับของไธโอไซยาเนทในซีรั่มสูงจะ
มีผลในการรบกวนเมแทบอลิซึมของไอโอดีนของตอมไธรอยด และกอใหเกิดโรคคอหอยพอก
อยางไรก็ตาม Dahlberg et al. (1984) รายงานวาการดื่มนมที่มีไธโอไซยาเนท ในระดับ 8
ไมโครกรัม (0.4 ลิตร ของนํ้ านมท่ีมีไธโอไซยาเนทระดับ 20 พีพีเอ็ม/วัน)   มีผลทํ าใหระดับของ
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ไธโอไซยาเนทในปสสาวะเพิ่มขึ้น แตไมมีผลตอระดับของฮอรโมน thyroxine triiodothyronine
และ thyrotropic แสดงใหเห็นวาการไดรับไธโอไซยาเนทในระดับดังกลาวนี้ ไมมีผลกระทบตอการ
ทํ างานของตอมไธรอยด

มีการใชไธโอไซยาเนทในทางการแพทยเพื่อลดความดันโลหิตสูง ถาไธโอไซยาเนทมีระดับ
80–120 พีพีเอ็มในพลาสมา มีผลทํ าใหความดันเลือดตํ่ าลง   อยางไรก็ตามระดับที่ใชในการ
รักษาโรคกับระดับที่เปนพิษมีคาใกลเคียงกันมาก       จึงมีการใช sodium nitroprusside เม่ือถูก
เมแทบอไลทจะไดไธโอไซยาเนท ซึ่งเปนยาที่ใชในการรักษาโรคไดดีและไมมีพิษ (Barker, 1936)

มันสํ าปะหลัง เปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีปริมาณมาก  และเหมาะสมท่ีจะนํ ามาทดแทน
วัตถุดิบอาหารธัญพืชประเภทแปงท่ีมีราคาสูง อยางไรก็ตามยังไมมีการรายงานการใชมันเสนที่มี
ผลตอระบบเอนไซมเปอรออกซิเดส จุลินทรีย โซมาติกเซลล และสารพิษอะฟลาท็อกซินในนํ้ านม
ดิบ    ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาระดับการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จ  ท่ีมีผลตอ
คุณภาพนํ้ านมดิบ   โดยเฉพาะปริมาณโซมาติกเซลล  จุลินทรีย  และอะฟลาท็อกซิน  รวมท้ัง
ความสัมพันธระหวางระดับการใชมันเสนกับระดับของไธโอไซยาเนท และเปอรออกซิเดส
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อุปกรณ และวิธีการ

อุปกรณ

1.  สัตวทดลอง  ใชแมโครีดนมพันธุผสมโฮลสไตน-ฟรีเชียน     ท่ีมีเลือดโฮลสไตน-
ฟรีเชียน 87.5 เปอรเซ็นตขึ้นไป   และมีจํ านวนวันรีดนม (Days in milk) เฉล่ีย 54+ 8วัน    
จํ านวน 8 ตัว

2.  อาหารทดลอง เปนอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ประกอบดวยมันเสนแตกตางกัน 4 
ระดับดังนี้

สูตรท่ี 1 สูตรมันเสน 0 เปอรเซ็นต
สูตรท่ี 2 สูตรมันเสน 12.6 เปอรเซ็นต
สูตรท่ี 3 สูตรมันเสน 25.2 เปอรเซ็นต
สูตรท่ี 4 สูตรมันเสน 37.7 เปอรเซ็นต

อาหารทดลองใชหญาขนแหงเปนแหลงอาหารหยาบ และวัตถุดิบอาหารขนอื่นที่ประกอบ
เปนอาหารผสมเสร็จ ดังแสดงในตารางท่ี 8

วิธีการ

1.  แผนการทดลอง  ใชแผนการทดลองแบบ A double 4x4 Latin square ที่มีคาบการ
ทดลอง (period) 28 วัน  โดยกํ าหนดใหแมโครีดนม 8 ตัว เปนหนวยทดลอง   ในแตละคาบการ
ทดลองแมโคไดรับอาหารทดลองที่มีมันเสนในระดับที่แตกตางกัน

 2.  การเล้ียงโคทดลอง ทํ าการทดลองในคอกภายใตโรงเรือนแบบเปด แมโครีดนมไดรับ
นํ้ าและอาหาร TMR อยางเต็มท่ี วันละ 5 ครั้ง ณ.เวลา 05.00น 07.00น 11.00น  16.00น และ 
18.00น   รีดนมแมโควันละ 2 ครั้ง เชาเวลา 05.00น และ เย็นเวลา 16.00น  โดย 14 วันแรก
ของแตละคาบการทดลอง กํ าหนดใหเปนระยะปรับตัวเขากับอาหาร และใน 14 วันสุดทายของ
การทดลองแตละคาบทํ าการเก็บตัวอยางนํ้ านมดิบทุก 3 วัน (4 ครั้ง/periods) ทั้งตอนเชา และ
เย็น โดยใชกระบวยสเตนเลส  ตักนํ้ านมรวมของแมโครายตัวท่ีผสมกันดีแลวประมาณ 30 มล. ใส
ลงในขวดพลาสติกสีขาว ท่ีมีสาร 2-bromo-2-nitro1,3propadiol บรรจุอยู 0.02 กรัม เพ่ือยับย้ัง
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย ปดฝาใหแนนแลวเก็บใสในตูเย็นความเย็นประมาณ 7 องศาเซลเซียส  
กอนนํ าไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและปริมาณโซมาติกเซลล      เก็บตัวอยางนมเฉพาะ
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ตอนเชาเพื่อวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย  อะฟลาท็อกซิน  ไธโอไซยาเนท และเปอรออกซิเดส     
เก็บตัวอยางอาหารทดลองสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

3.  การจดบันทึกขอมูล

     3.1 บันทึกปริมาณอาหารที่กินไดจริงของแมโค ทุกวันตลอดการทดลอง
     3.2 บันทึกนํ้ าหนักแมโคทุกตัวหลังรีดนมตอนเชากอนเขาทดลองและหลังสิ้นสุด

การทดลองในแตละคาบการทดลอง
     3.3 บันทึกปริมาณการใหผลผลิตนํ้ านมทุกวัน  (เชา-เย็น)

ตารางที่ 8  วัตถุดิบที่ใชในการประกอบสูตรอาหารผสมเสร็จ

ระดับมันเสนในสูตรอาหาร
  วัตถุดิบ 0% 12.6% 25.2% 37.7%
หญาขนแหง
กากถั่วเหลือง
กากฝาย
เมล็ดฝาย
กากปาลม
เมล็ดขาวโพดบด
มันเเสน
กากเตาเจี้ยว
ปุยยูเรีย
ไขวัว
แรธาตุและไวตามิน
รวม

21.6
6.0

13.0
5.0
6.5

38.3
-

6.0
0.3
0.3
3.0
100

21.6
7.5

13.0
5.0
5.2

25.2
12.6
6.0
0.4
0.5
3.0
100

21.6
9.0

13.0
5.0
3.3

12.4
25.2
6.0
0.5
1.0
3.0
100

21.6
10.6
13.0
5.0
1.3

-
37.7
6.0
0.6
1.2
3.0
100

4.  การวิเคราะหทางเคมี

     4.1 ตัวอยางอาหารทดลอง

      4.1.1 วิเคราะหองคประกอบทางเคมี  ไดแก   โปรตีนรวม   ไขมันรวม  เถา   
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และ ปริมาณวัตถุแหง ตามวิธีของ AOAC (1980)  ทํ าการวิเคราะหเยื่อ-
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ใยในรูปผนังเซลล เย่ือใยในรูปลิกโนเซลลูโลส ลิกนนิ ไนโตรเจนที่ไมละลายในดาง ตามวิธีของ 
Van Soest et al. (1991) ท่ีหองปฏิบัติการอาหารสัตว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

          4.1.2 วิเคราะหปริมาณไซยาไนดในตัวอยางมันเสนที่ใชในสูตรอาหาร      และ      
ตัวอยางอาหาร  ตามวิธี pyridine pyrazorone method (O’Brien, 1980) ที่หนวยปฏิบัติการ
เทคโนโลยีมันสํ าปะหลัง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

          4.1.3 วิเคราะหปริมาณอะฟลาท็อกซินในตัวอยางอาหารผสมเสร็จ  ตามวิธีของ 
AOAC 991.31 (1995) ที่หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตว กองควบคุม-      
คุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว, กรุงเทพฯ

     4.2 ตัวอยางนํ้ านมดิบ

           4.2.1 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้ านมดิบ     ไดแก   โปรตีน    ไขมัน
แลคโตส  แรธาตุ  เน้ือนมไมรวมไขมัน  และ เนื้อนมรวม โดยเคร่ือง Milko Scan (Foss Electric, 
Denmark)

                     4.2.2 วิเคราะหปริมาณโซมาติกเซลล     โดยเคร่ือง Bentley S150 (somatic-
cell analyzer for milk) ท่ีหนวยสุขภาพเตานมและเตานมอักเสบ ภาควิชาสูติศาสตรเธนุเวชวิทยา
และวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํ าแพงแสน

           4.2.3 วิเคราะหจุลินทรียในนํ้ านมดิบ

        สุมเก็บตัวอยางนํ้ านมดิบเฉพาะตอนเชาโดยใชกระบวยสเตนเลสที่ปลอดเชื้อแลว
ตักนํ้ านมรวมของแมโครายตัวประมาณ 30 มล.ใสลงในขวดพลาสติกสีขาว ปดฝาใหแนนทํ าการ
เขยาขวดตัวอยางนํ้ านมดิบใหสวนประกอบตาง ๆ ผสมเขากัน แลวเจือจางดวยสารละลาย
ฟอสเฟต   ใหเปน 1: 10 จนถึง 1: 100000 สวน เพื่อตรวจหาจุลินทรียตาง ๆ ดังตอไปนี้

           ก) ตรวจนับปริมาณจุลินทรียรวม   ตามวิธีของ Houghtby et al. (1992) โดย
นํ าตัวอยางที่เจือจาง 10-2-10-5 อยางละ 1 มล. มาผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ plate count agar 
(PCA, Difco)  แลวนํ าไปบมเพาะที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนํ า
มานับจํ านวนโคโลนี รายงานผลเปนโคโลนี/มล.
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        ข) ตรวจนับปริมาณจุลินทรียกลุมโคลิฟอรม    โดยใช solid medium ตามวิธี
ของ Christen et al. (1992)  โดยนํ าตัวอยางที่เจือจาง 10-2-10-4 อยางละ 1 มล. มาผสมกับ
อาหารเลี้ยงเชื้อ violet red bile agar (Difco) ประมาณ 10 มล.     รอใหอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง 
เทอาหารเลี้ยงเชื้ออีกประมาณ 3-5 มล. แลวนํ าไปบมเพาะที่ 37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24 
ชั่วโมง แลวนํ ามานับจํ านวนโคโลนีท่ีมีสีแดงเขม รายงานผลเปนโคโลนี/มล.

 ค) ตรวจนับปริมาณจุลินทรียกลุมมีโซไฟล     ตามวิธีของ Frank et al. (1992)
โดยใชความเขมขนของสารละลายเชนเดียวกับการหาปริมาณจุลินทรียรวม แตนํ าไปบมเพาะท่ี
อุณหภูมิ 32± 1 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 48 ช่ัวโมง แลวนํ ามานับจํ านวนโคโลนี รายงานผลเปน
โคโลนี/มล.

       ง) ตรวจนับปริมาณจุลินทรียกลุมไซโครโทรป ตามวิธีของ Frank et al. (1992) 
นํ าตัวอยางที่ไมเจือจาง และตัวอยางที่เจือจาง 10-2 และ 10-4 อยางละ 1 มล. มาผสมกับอาหาร
เล้ียงเช้ือ PCAนํ าไปบมเพาะที่อุณหภูมิ 7± 1 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 10 วัน แลวนํ ามานับ
จํ านวนโคโลนี รายงานผลเปนโคโลนี/มล.

        จ) ตรวจนับปริมาณจุลินทรียกลุมเทอรโมไฟลตามวิธีของ Frank et al. (1992) 
โดยใชความเขมขนของสารละลายเชนเดียวกับการหาปริมาณจุลินทรียที่ชอบความเย็นแตนํ าไปบม
เพาะที่ 55± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง โดยใสจานเพาะเชื้อในถุงพลาสติก รัดปากถุง
ใหแนนปองกันการระเหยของนํ้ าเพื่อไมใหอาหารเลี้ยงเชื้อแหง แลวนํ ามานับจํ านวนโคโลนี ราย
งานผลเปนโคโลนี/มล.

        ฉ) ตรวจนับปริมาณจุลินทรียที่ยอยไขมันตามวิธีของ Frank et al. (1992) โดย
นํ าตัวอยางที่เจือจาง 10-2 - 10-5 อยางละ 1 มล. มาผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ Spirit blue agar 
(HIMEDIA) ท่ีผสมดวย lipase reagent แลวนํ าไปบมเพาะที่ 32± 1 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 
48 ช่ัวโมง นับจํ านวนโคโลนีที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อรอบ ๆ โคโลนีใส และ/หรือมีสีน้ํ าเงินเขมรอบ ๆ 
หรอืใตโคโลนี

       ช) ตรวจนับปริมาณ Salmonella ตามวิธีของ Flowers et al. (1992) โดยบม
เพาะตัวอยางนํ ้านมดิบ 20 มล. ในสารละลาย peptone  180 มล. ท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
เปนเวลา 18-20 ช่ัวโมง นํ าตัวอยางที่บมเพาะแลว 0.1 มล. ไปบมเพาะบน Modified Semi-
solid Rappaport Vassiliadis Medium (HIMEDIA)  ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง
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        ซ) ตรวจนับปริมาณ Listeria monocytogenes    ตามวิธีของ Flowers et al.  
(1992) โดยทํ าการบมเพาะตัวอยางนํ้ านมดิบ 20 มล. ใน Listeria enrichment broth 180 มล. 
ท่ีอุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส  เปนเวลา 48 ช่ัวโมง แลวนํ าตัวอยางที่บมเพาะแลว 1 มล. ผสมกับ  
สารละลาย KOH  4.5 มล. (เตรียมโดยใช KOH 2.5 กรัม, NaCl 20 กรัม, นํ้ า 1 ลิตร มี pH 
ประมาณ 12.3 ฆาเชื้อที่ 121องศาเซลเซียส) เปนเวลา 1 นาที แลว streak บน Li-Cl-phenyle 
thanol moxalactam agar (LPM, Difco)    นํ าไปบมเพาะที่ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ช่ัวโมง

        4.2.4 วิเคราะหปริมาณสารไธโอไซยาเนทในนํ้ านมดิบ         ตามวิธีของ Cosby
 and Sumner (1945) โดยนํ าตัวอยางนํ้ านมดิบ ตัวอยางละ 4 มล. ใสในหลอดทดลองแกว แลว
เติม 60%trichloroacetic acid 2 มล. เพือ่ยอยสลายโปรตีน (deproteinized) นํ ามาแยกไขมันนม
ออกโดยการเติม chloroform 1 มล. ผสมสารในหลอดทดลองใหเขากันดีใชไปเปตดูดเฉพาะสวน
ใส จํ านวน 2 มล. ใสหลอดทดลอง นํ ามาเติม 10% (w/v) ferric nitrate จํ านวน 2 มล. ท่ี
อุณหภูมิหอง  แลวผสมของเหลวในหลอดทดลองใหเขากันดี     นํ าไปวัดคาการดูดกลืนแสงทันที
ท่ี 460 นาโนเมตร โดยใชเคร่ือง Spectonic genesys 5  กอนเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
(ภาพผนวกที่ 1)

 4.2.5 วิเคราะหปริมาณแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมดิบ            ตามวิธีของ
Shindler et al. (1976) โดยนํ าตัวอยางนํ้ านมดิบ ตัวอยางละ 30 ไมโครลิตร ใสใน cuvette ท่ีมี 
1mM. 2,2’-azinodi-(3 methylbenzthiazoline-sulphonic acid)  ใน 0.1M acetrate buffer 
(pH 4.5) 2.95 มล. วัดคาการดูดกลืนแสงที่412 นาโนเมตรเพื่อปรับคาเปนศูนย (ajusted to 
zero) โดยใชเคร่ือง Spectonic genesys 5     แลวเติม 10mM-H2O2 ใน 0.1M acetrate buffer 
(pH 4.5) จํ านวน 30 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที  นํ าไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 412 
นาโนเมตร กอนเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (ภาพผนวกที่ 2)

        4.2.6 วิเคราะหปริมาณอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมดิบ     โดยใชตัวอยางนํ้ านม
เฉพาะตอนเชาของแมโคในประมาณ 300 มล. ใสในขวดสีชา ปดฝาใหแนนแลวเก็บใสในกลอง
โฟมท่ีมีน้ํ าแข็งหลอเล้ียงความเย็นท่ีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส  ทํ าการวิเคราะหปริมาณ
อะฟลาท็อกซินในนํ้ านม ตามวิธีของ AOAC 991.31 (1995) ที่หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารสัตว  กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว, กรุงเทพฯ
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5.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ      นํ าขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 
variance) ตามแผนการทดลอง A double 4x4 Latin square โดยเปรยีบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ีย โดยวิธี Tukey’s Method  มีโมเดลทางสถิติ ดังนี้

Yijkl   = µ + Sl +Ai(l) + Pj (l) + Tk + εijkl

โดยท่ี Yijkl   = คาสังเกตจาก treatment combination ท่ี ij, ซ้ํ าท่ี k
µ     = คาเฉล่ียท้ังหมดของตัวอยาง
Sl     = อิทธิพลเนื่องจากสแควร (square) ท่ีระดับ l  เม่ือ  l = 1,..,ซ้ํ าท่ี k เม่ือ 

k=1,..,r
AI    = อิทธิพลเนื่องจากเวลา (period) ที่ระดับ i เม่ือ i = 1,..,P
Ai(l)   = อิทธิพลเนื่องจากทรีทเมนต (treatment) ที่ระดับ j เม่ือ j = 1,..,P
Pj (l)  = อิทธิพลเนื่องจากตัวสัตวที่ซอนในสแควร
Tk    = อิทธิพลเนื่องจากเวลาที่ซอนในสแควร
εijkl   = ความคลาดเคล่ือน

6.  สถานที่และระยะเวลาทํ าการวิจัย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกํ าแพงแสน จ. นครปฐม

7.  ระยะเวลาในการทํ าวิจัย  การทดลองครั้งนี้ แบงงานทดลองออกเปน 2 สแควร โดย
สแควรท่ี 1 เร่ิมทํ าการทดลองตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2544- มีนาคม 2545
สแควรท่ี 2 เร่ิมทํ าการทดลองตั้งแตเดือน ธันวาคม 2544- เมษายน 2545
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ผลการทดลอง

องคประกอบโภชนะทางเคมี

หญาขนที่ใชในสูตรอาหารผสมเสร็จ มีโปรตีนรวม ไขมันรวม เย่ือใยในรูปผนังเซลล
เย่ือใยในรูปลิกโนเซลลูโลส ลิกนนิ ไนโตรเจนที่ไมละลายในดาง เถา แคลเซียม ฟอสฟอรัส และ
วัตถุแหง เฉล่ียเทากับ 8.70  2.29  60.60  37.03  5.49  1.50  11.24  1.09  0.28 และ
91.81  เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ

องคประกอบโภชนะทางเคมีของอาหารทดลอง แสดงไวในตารางท่ี 9     โดยโปรตีนรวม
มีคาเฉล่ียเทากับ 16.98  16.70  16.78 และ 16.84 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหารที่ใชมันเสนระดับ
0  12.6  25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ     เมื่อระดับของการใชมันเสนในสูตรอาหาร
มากขึ้น ทํ าใหคาของคารโบไฮเดรทท่ีไมรวมเย่ือใยสูงข้ึนและมีคาเฉล่ียเทากับ 41.92 43.76
45.33  47.07 เปอรเซ็นต   ตรงกันขามกับระดับของเยื่อใยในรูปผนังเซลล และเย่ือใยในรูปลิก-
โนเซลลูโลสท่ีมีคาลดลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 28.41  27.31  25.6 และ 23.73 เปอรเซ็นต
และ 19.33  19.16  16.66 และ 16.63 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ    สํ าหรับคาโภชนะยอยได และ
คาพลังงานสุทธิท่ีไดจากการคํ านวณ มีคาเฉล่ียเทากับ 69.28  69.64  70.32 และ 70.62
เปอรเซ็นต  และ 1.58  1.59  1.60 และ 1.61 เมกกะแคลอรี่/กิโลกรัมวัตถุแหง ตามลํ าดับ

ผลการศึกษาสมรรถภาพการผลิต

การเพิ่มมันเสนในสูตรอาหารผสมเสร็จท่ีระดับ 0 12.6 25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต
ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนํ้ าหนักตัว ปริมาณการกินไดของวัตถุแหง โปรตีนรวม ไขมันรวม
โภชนะยอยได และพลังงานสุทธิ (p>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 10   แตการใชมันเสนในระดับที่
สูงข้ึนทํ าใหปริมาณเยื่อใยในรูปผนังเซลลที่กินไดมีคาตํ่ าลง (p<0.01) ปริมาณคารโบไฮเดรทที่-
ไมรวมเย่ือใยท่ีกินไดมีคาสูงข้ึน (p<0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 10

ปริมาณและองคประกอบของน้ํ านม

แมโคท่ีไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนในระดับ 0 12.6 25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต
ใหผลผลิตนม  ผลผลิตนมที่ปรับไขมันนม 4 เปอรเซ็นต และปรับไขมันนม 3.5 เปอรเซ็นต
ตลอดจนใหผลผลิตนมท่ีมีโปรตีนนม แลคโตส แรธาตุ เนื้อนมไมรวมไขมันนม และเนื้อนมรวม
ไมแตกตางกัน (p>0.05) ดังแสดงตารางท่ี 11



33

ตารางที่ 9  องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง

ระดับของมันเสนในสูตรอาหาร (เปอรเซ็นต)
   องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นต) 0 12.6 25.2 37.7

วัตถุแหง
โปรตีนรวม
ไขมันรวม
คารโบไฮเดรตท่ีไมรวมเย่ือใย*
เย่ือใยในรูปผนังเซลล
เย่ือใยในรปูลิกโนเซลลูโลส
ลิกนนิ
ไนโตรเจนท่ีไมละลายในดาง
เถา
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
โภชนะยอยได**
พลังงานสุทธิ***
(เมกกะแคลอรี่/กก.วัตถุแหง)
ตนทุนคาอาหาร (บาท/กก.)

90.86
16.98
6.28

41.92
28.41
19.33
3.60
1.66
8.06
1.01
0.76

69.28
1.58

8.05

90.94
16.70
6.51

43.76
27.31
19.16
4.74
2.59
8.30
1.12
0.60

69.64
1.59

7.07

90.66
16.78
6.34

45.33
25.60
16.66
3.98
2.49
9.03
1.08
0.67

70.32
1.60

6.15

90.30
16.84
6.10

47.07
23.73
16.63
4.33
2.35
8.62
1.19
0.66

70.62
1.61

5.24

*สูตรคํ านวน=[100-โปรตีน-ไขมัน-(เย่ือใยในรูปผนังเซลล-ไนโตรเจนที่ไมละลายในดาง)–เถา]
**สูตรคํ านวน=%โปรตีนท่ียอยได+%เย่ือใยท่ียอยได+%คารโบไฮเดรทท่ีไมรวมเย่ือใยท่ียอยได
   + (%ไขมันท่ียอยได x 2.25)
***สูตรคํ านวน=(0.0245 x โภชนะยอยได)– 0.12
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ตารางที่ 10  ผลของการเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ตอการเปลี่ยนแปลงนํ้ าหนักตัว
      ของโค และปริมาณโภชนะที่กินได

ระดับของมันเสนในสูตรอาหาร (เปอรเซ็นต)
      รายการ 0 12.6 25.2 37.7 SE
การเปล่ียนแปลงน้ํ าหนักตัว
นํ้ าหนักตัวเมื่อเริ่มตนทดลอง
(กิโลกรัม)
นํ้ าหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
(กิโลกรัม)
นํ้ าหนักตัวเฉล่ีย (กิโลกรัม)
อัตราการเปลี่ยนแปลงนํ้ าหนักตัว
(กรัม/วัน)

ปริมาณโภชนะท่ีกินได
วัตถุแหงที่กินได (กิโลกรัม/วัน)
วัตถุแหงที่กินได
(เปอรเซ็นตของนํ้ าหนักตัว)
โปรตีนรวมที่กินได (กิโลกรัม/วัน)
ไขมันรวมที่กินได (กิโลกรัม/วัน)
เย่ือใยในรูปผนังเซลลที่กินได
(กิโลกรัม/วัน)
คารโบไฮเดรตท่ีไมรวมเย่ือใยท่ีกินได
(กิโลกรัม/วัน)
โภชนะยอยได ท่ีกินได
(กิโลกรัม/วัน)
พลังงานสุทธิที่กินได
(เมกกะแคลอรี่/วัน)
ตนทุนคาอาหาร (บาท/วัน)

423.33

427.88

425.60
162.50

15.50
3.66

2.63
0.97

4.40ก

6.50จ

10.74

24.55

124.71

422.94

425.31

424.13
84.80

15.17
3.65

2.53
0.99

4.14ก,ข

6.64จ

10.56

24.06

107.19

429.26

428.50

428.88
-27.20

14.93
3.48

2.50
0.95

3.82ข,ค

6.77ง,จ

10.50

23.93

91.76

426.13

427.00

426.56
31.30

15.38
3.65

2.59
0.94

3.68ค

7.24ง

10.86

24.72

80.53

9.63

9.62

8.93
0.64

1.03
0.26

0.17
0.07
0.27

0.47

0.73

1.66

-

ก,ข,ค อักษรที่กํ ากับตัวเลขในแถวนอนแสดงถึงความแตกตางทางสถิติ (p<0.01)
ง,จ อักษรที่กํ ากับตัวเลขในแถวนอนแสดงถึงความแตกตางทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 11  ผลของการเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ตอปริมาณ และองคประกอบ
      ของนํ้ านมดิบ

ระดับของมันเสนในอาหารผสมเสร็จ (เปอรเซ็นต)
ปริมาณและองคประกอบนม 0 12.6 25.2 37.7 SE

ไขมันนม
  - เปอรเซ็นต
  - กิโลกรัม/วัน
โปรตีนนม
  - เปอรเซ็นต
  - กิโลกรัม/วัน
นํ้ าตาลแลคโตส
  - เปอรเซ็นต
  - กิโลกรัม/วัน
แรธาตุ
  - เปอรเซ็นต
  - กิโลกรัม/วัน
เนือ้นมไมรวมไขมันนม
  - เปอรเซ็นต
  - กิโลกรัม/วัน
เน้ือนมรวม
  - เปอรเซ็นต
  - กิโลกรัม/วัน
ปริมาณน้ํ านม (กิโลกรัม/วัน)
ปรมิาณนมที่ปรับไขมันนม 4 เปอรเซ็นต1/

(กิโลกรัม/วัน)
ปริมาณนมท่ีปรับไขมันนม 3.5 เปอรเซ็นต2/

(กิโลกรัม/วัน)

3.89
0.67

3.27
0.56

4.87
0.85

0.79
0.14

8.93
1.55

12.82
2.21
17.38
16.87

18.24

4.16
0.67

3.16
0.52

4.95
0.83

0. 82
0.14

8.94
1.49

13.09
2.16
16.73
16.72

18.08

4.08
0.64

3.16
0.51

5.00
0.82

0.81
0.13

8.99
1.47

13.07
2.11
16.33
16.16

17.47

3.79
0.66

3.13
0.55

4.93
0.88

0.84
0.15

8.90
1.58

12.69
2.24
17.68
16.96

18.33

0.35
0.06

0.13
0.04

0.11
0.08

0.04
0.01

0.14
0.12

0.40
0.17
1.29
1.26

1.36

1/ สูตรคํ านวณ = [0.4 x ปริมาณนํ้ านม (กก.)] + [15 x ปริมาณไขมันนม (กก.)]
2/ สูตรคํ านวณ = [0.4324 x ปริมาณนํ้ านม (กก.)] + [16.218 x ปริมาณไขมันนม (กก.)]

ปริมาณไซยาไนด ไธโอไซยาเนท เปอรออกซิเดส และอะฟลาท็อกซิน

ผลของการเพิ่มมันเสนระดับ 0  12.6  25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต ทํ าใหปริมาณ
ไซยาไนดในอาหารผสมเสร็จมีแนวโนมสูงขึ้นตามระดับของมันเสนที่ใชในสูตรอาหาร โดยมีคา
เฉล่ียเทากับ 0.03  0.23  0.44 และ 0.65 พีพีเอ็ม         รวมทั้งปริมาณไซยาไนดที่สัตวไดรับ
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ในแตละวันมีคาสูงข้ึนมีคาเฉล่ียเทากับ  0.32  3.46  6.73 และ 10.75 มิลลิกรมั/วัน ตามลํ าดับ
(p<0.01) ดังแสดงในตารางท่ี 12

การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จเพ่ิมข้ึนมีผลทํ าใหระดับไธโอไซยาเนทเพ่ิมข้ึน (p<0.01)
โดยปริมาณไธโอไซยาเนทในนํ้ านมดิบของแมโคที่ไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนในระดับ 25.2
และ 37.7 เปอรเซ็นต  มีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน และมีคาสูงกวาแมโคที่ไดรับอาหารผสมเสร็จที่มี
มันเสนในระดับ 0 และ 12.6 เปอรเซ็นต (p<0.01)  สวนแลคโตเปอรออกซิเดสมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เม่ือระดับของมันเสนในอาหารผสมเสร็จสูงขึ้น โดยปริมาณแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมดิบของ
แมโคท่ีไดรับอาหารผสมเสร็จ ที่มีมันเสนในระดับ 25.2 และ37.7 เปอรเซ็นต มีคาใกลเคียงกัน
และมีคาสูงกวาแมโคท่ีไดรับอาหารผสมเสร็จท่ีไมมีมันเสนในสูตรอาหาร (p<0.01)  ดังแสดงใน
ตารางที่ 12

การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ระดับ 0  12.6   25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต    ทํ าให
อะฟลาท็อกซินในอาหารผสมเสร็จมีปริมาณเทากับ 18.82 16.61 25.87 และ 31.36 พีพีบี
ตามลํ าดับ สวนอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมดิบมีคาลดลง (p<0.05) เม่ือแมโคไดรับอาหารผสมเสร็จ
ท่ีมีมันเสนเพ่ิมข้ึน  ดังแสดงในภาพท่ี 5 และ ตารางที่ 12

ภาพที่ 5  ปริมาณอะฟลาท็อกซินในอาหารผสมเสร็จ และนํ้ านมดิบของแมโค
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ตารางที่ 12  ผลของการเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ตอปริมาณไซยาไนด ไธโอไซยาเนท
       แลคโตเปอรออกซิเดส และอะฟลาท็อกซิน

ระดับของมันเสนในสูตรอาหาร (เปอรเซ็นต)
0 12.6 25.2 37.7 SE

ปริมาณในอาหาร
  อะฟลาท็อกซินในอาหาร (พีพีบ)ี
  ไซยาไนดในอาหาร (พีพีเอ็ม)
  ไซยาไนดท่ีสัตวไดรับ (มก./วัน)

ปริมาณในน้ํ านมดิบ
  ไธโอไซยาเนท (พีพีเอ็ม)
  แลคโตเปอรออกซิเดส (ยูนิต/มล.)
  อะฟลาท็อกซินรวม (พีพีบ)ี

18.82
0.03
0.32ง

7.19ข

8.92ค

0.33จ

16.61
0.23
3.46ค

8.72ข

9.10ข,ค

0.29จ

25.87
0.44
6.73ข

11.19ก

9.19ก,ข

0.12ฉ,ช

31.36
0.65

10.45ก

11.62 ก

9.31ก

0.035ช

-
-

1.09

2.41
0.18
0.10

ก,ข,ค,ง อักษรที่กํ ากับตัวเลขในแถวนอนแสดงถึงความแตกตางทางสถิติ (p<0.01)
จ,ฉ,ช อักษรที่กํ ากับตัวเลขในแถวนอนแสดงถึงความแตกตางทางสถิติ (p<0.05)

ปริมาณโซมาติกเซลล และจุลินทรียในน้ํ านมดิบ

การเพิ่มมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ระดับ 0  12.6  25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต มีผลทํ า
ใหปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้ านมดิบมีแนวโนมตํ่ าลง (p>0.05) โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 2.66x105

2.65x105  2.50x105 และ 2.33x105 เซลล/มล.  ดังแสดงในตารางท่ี 13

การเพิ่มมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ระดับ 0  12.6  25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต    มีผล
ทํ าใหปริมาณจุลินทรียรวม จุลินทรียท่ียอยไขมัน จุลินทรียกลุมมีโซไฟล ไซโครโทรป   และเทอร-
โมไฟล ในนํ้ านมดิบมีแนวโนมลดลง (p>0.05) โดยปริมาณจุลินทรียรวมมีคาเทากับ 2.40x105

2.31x105 2.09x105 และ 1.48x105 โคโลนี/มล. ปริมาณจุลินทรียท่ียอยไขมันเทากับ
2.18x105  1.45x105  1.14x105 และ 0.83x105  โคโลนี/มล. ปริมาณจุลินทรียกลุมมีโซไฟล
เทากับ 3.04x105  2.95x105  2.60x105 และ 1.91x105 โคโลนี/มล.     ปริมาณจุลินทรียกลุม
ไซโครโทรป เทากับ 4.81x104  4.41x104  3.25x104 และ 1.89x104 โคโลนี/มล.  และ
ปริมาณจุลินทรียกลุมเทอรโมไฟลเทากับ 72  52  44  32 โคโลนี/มล. ตามลํ าดับ  สวนจุลินทรีย
กลุมโคลิฟอรมในนํ้ านมดิบมีปริมาณลดลง (p<0.05) เม่ือระดับการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จ
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เพิ่มข้ึนโดยจุลินทรียกลุมโคลิฟอรมมีปริมาณเทากับ 4.45x103  4.34x103  3.21x103 และ
2.33x103 โคโลนี/มล. (ตารางที่ 13)

ตารางที่ 13  ผลของการเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ตอโซมาติกเซลล และจุลินทรีย
      ชนิดตาง ๆ ในนํ้ านมดิบ

   ระดับของมันเสนในสูตรอาหาร (เปอรเซ็นต)
สิ่งที่ศึกษา 0 12.6 25.2 37.7 SE

โซมาติกเซลล (x105เซลล/มล.)
จุลินทรียรวม (x105โคโลน/ีมล.)
จุลินทรียท่ียอยไขมัน (x105โคโลน/ีมล.)
จุลินทรียกลุมมีโซไฟล (x105โคโลน/ีมล.)
จุลินทรียกลุมไซโครโทรป (x104โคโลน/ีมล.)
จุลินทรียกลุมโคลิฟอรม (x103โคโลน/ีมล.)
จุลินทรียกลุมเทอรโมไฟล (x10โคโลนี/มล.)
Salmonella spp.
Listeria monocytogenes

2.66
2.40
2.18
3.04
4.81

4.45ก

7.2
0
0

2.65
2.31
1.45
2.95
4.41

4.34ก

5.2
0
0

2.50
2.06
1.14
2.60
3.25

3.21ก,ข

4.4
0
0

2.33
1.48
0.83
1.91
1.89

2.33ข

3.2
0
0

1.37
0.98
1.00
0.99
3.53
1.38
5.38

-
-

ก,ข ตัวเลขท่ีกํ ากับตัวเลขในแถวนอนแสดงถึงความแตกตางทางสถิติ (p<0.05)

ในการศึกษาครั้งนี้ตรวจไมพบเชื้อ Salmonella spp. และ Listeria moncytogenes ในตัว
อยางนํ ้านมดิบทั้งหมดของแมโคที่ไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนระดับตาง ๆ
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วิจารณผล

มันสํ าปะหลังมีองคประกอบทางเคมีและคุณคาทางโภชนาการ เหมาะสํ าหรับใชเปน
อาหารโคนม โดยมันสํ าปะหลังมีคาพลังงานใชประโยชนได (metabolisable energy for ruminant,
ME)    ใกลเคียงกับขาวโพด (11.2-12.6 เทียบกับ 13.8 เมกะจูล/กก.วัตถุแหง) (Brigstock
et al., 1981) แตมีโปรตีนรวมตํ่ า (1.9-4 เปอรเซ็นต) เม่ือเทียบกับธัญพืชอื่น เชน ขาวโพด
และขาวฟาง (8 และ 12 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ)  ขอจํ ากัดดังกลาวน้ีไมมีผลตอผลผลิตของโคนม
เพราะสามารถปรับปริมาณโปรตีนในสูตรอาหารผสมเสร็จ  โดยใชมันสํ าปะหลังรวมกับยูเรียซึ่ง
เปนสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen, NPN) เปนแหลงไนโตรเจน
เพื่อการสังเคราะหโปรตีนโดยจุลินทรียได (จีระชัย, 2541)    นอกจากนี้มันเสนที่ใชเปนอาหาร
โคนมจะมีไซยาไนดเหลือเพียง 6.8-100 พีพีเอ็ม ซึ่งเปนระดับที่ไมเปนพิษตอจุลินทรียใน
กระเพาะหมักของโค (เจริญศักดิ์, 2532; Brigstock et al., 1981; Muzanila et al., 2000)
และโอกาสที่อาหารผสมเสร็จจะปนเปอนสารพิษอะฟลาท็อกซินก็นอย เม่ือเทียบกับการใชเมล็ด
ขาวโพดบด

จากการวิเคราะหโปรตีนในอาหารผสมเสร็จ (ตารางที่ 9) มีคาสูงกวาคาที่ไดจากการ
คํ านวณ (16 เปอรเซ็นต) เล็กนอย  อาจเปนผลมาจากความผันแปรของวัตถุดิบท่ีใชในการ
ประกอบสูตรอาหารผสมเสร็จแตละชนดิ  การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จเพิ่มขึ้นตองใชไขมันใน
สูตรอาหารผสมเสร็จมากขึ้นเพื่อใหพลังงานในอาหารแตละสูตรมีคาใกลเคียงกัน  สวนระดับของ
เย่ือใยในรูปผนังเซลล และในรปูลิกโนเซลลูโลสมีคาต่ํ าลง ในขณะที่คารโบไฮเดรทที่ไมรวมเยื่อใย
มีคาสูงข้ึน อยางไรก็ตามเมื่อใชมันเสนเพิ่มขึ้นระดับของโปรตีน  และพลังงานสุทธิในสูตรอาหาร
ผสมเสร็จทั้ง 4 สูตรมีคาใกลเคียงกัน และเพียงพอตอความตองการของแมโครีดนม

การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จเพิ่มขึ้น มีผลทํ าใหแมโคไดรับอาหารที่มีระดับของ
ไซยาไนด เพ่ิมข้ึน ในการศึกษาครั้งนี้มันเสนที่ใชมีไซยาไนดระดับตํ่ ามากเพียง 1.4-2.04 พีพีเอ็ม
เม่ือใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับ 0 12.6 25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต  ทํ าใหปริมาณ
ไซยาไนดที่แมโคไดรับสูงขึ้นตามระดับของมันเสนที่ใชเพิ่มขึ้นเทากบั 0.32 3.46 6.73 และ
10.75 มิลลิกรมั/วัน ซึ่งเปนระดับที่ตํ่ ากวาระดับเปนพิษตอจุลินทรียในกระเพาะหมักของโค
อยางไรก็ตามระดับของไซยาไนดที่เปนพิษ (lethal dose) ในโคเทากับ 2 มิลลิกรมั/กิโลกรัมของ
นํ้ าหนักตัว  (Brigstock et al., 1981; Majak and Cheng, 1987)     การเปนพิษแบบเฉียบ
พลันจะขึ้นอยูกับ คา pH ในกระเพาะหมัก  และความเขมขนของไซยาไนดในอาหารดวย
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ในอาหารผสมเสร็จที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจพบอะฟลาท็อกซินมีคาอยูระหวาง
16.61 -31.36 พีพีบ ีซึ่งสูงกวาระดับที่ยอมรับใหมีไดในอาหารสํ าหรับโคนม  (ไมเกิน 5 พีพีบ ี;
Codex, 1995) ทั้งนี้เปนเพราะการทดลองนี้เลือกใชมันเสนเกาคางปที่เก็บรักษามันเสนไมถูกวิธี
จึงมีผลทํ าใหระดับอะฟลาท็อกซินสูงกวาปกติมาก ซึ่งปกติจะพบการปนเปอนของอะฟลาท็อกซิน
ระดับ 1.6-18 พีพีบ ี ในมันเสนที่เก็บในสภาวะที่มีความชื้นสูงกวา 15 เปอรเซ็นต (จีระชัย,
2543)

แมโคไดรับอาหารผสมเสร็จท่ีมีมันเสน ระดับ 0 12.6 25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต
อยางเต็มท่ี สามารถกินอาหารผสมเสร็จเฉลี่ยเทากับ 3.66  3.65  3.48 และ 3.65 เปอรเซ็นต
ของนํ้ าหนักตัวตามลํ าดับ   การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จเพิ่มขึ้นไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
นํ้ าหนักตัวของแมโครีดนม        ซ่ึงสอดคลองกับ Kanjanapruthipong et al. (2001) ท่ีศึกษา
การใชมันเสนระดับ 36 เปอรเซ็นตในอาหารผสมเสร็จเพื่อเปนแหลงของคารโบไฮเดรทที่ไมรวม-
เย่ือใยท้ังหมด (total non-fiber carbohydrates, TNFC)     เปรียบเทียบกับอาหารผสมเสร็จที่ใช
ขาวโพดบด เชนเดียวกับผลการทดลองของ Mathur et al. (1969) ที่ศึกษาการใชมันเสนทดแทน
ขาวโอตในสูตรอาหารขน ระดับ 0 12.5 และ 25.0 เปอรเซ็นต จากผลการทดลองท่ีกลาวมา
แสดงใหเห็นวาการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของแมโค ซ่ึงยืนยัน
ความปลอดภัยของระดับไซยาไนดในอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนในระดับสูง

การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับเพิ่มขึ้น ปริมาณโปรตีนรวม ไขมันรวม โภชนะ-
ยอยได และพลังงานสุทธิที่กินไดของแมโคไมแตกตางกัน สวน Kanjanapruthipong et al.
(2001)   รายงานวาการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับ 36 เปอรเซ็นต  ปริมาณไขมัน
โภชนะยอยได และพลังงานสุทธิที่กินไดของแมโค    จะตํ่ ากวากลุมที่ไดรับอาหารผสมเสร็จที่ใช
ขาวโพดบด      การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จเพ่ิมข้ึนมีผลทํ าใหปริมาณเยื่อใยในรูปผนังเซลล
ท่ีกินไดมีคาลดลง แตปริมาณคารโบไฮเดรทที่ไมรวมเยื่อใยที่กินไดมีคาสูงขึ้น ขณะที่
Kanjanapruthipong et al. (2001) ศึกษาการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับ 18 และ 36
เปอรเซ็นต มีผลทํ าใหปริมาณเย่ือใยในรูปผนังเซลลท่ีกินไดมีคาลดลง แตปริมาณคารโบไฮเดรท-
ที่ไมรวมเยื่อใยที่กินไดของแมโคไมแตกตางกัน   อยางไรก็ตามการทดลองครั้งนี้เมื่อใชมันเสน
เพิ่มขึ้น ระดับของโปรตีน และพลังงานสุทธิในสูตรอาหารผสมเสร็จทั้ง 4 สูตรมีคาใกลเคียงกัน
และเพียงพอตอความตองการของแมโครีดนม

แมโคท่ีไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสน ระดับ 0 12.6 25.2 และ 37.7 เปอรเซ็นต
ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณนม ปริมาณนมที่ปรับไขมัน 4 เปอรเซ็นต โปรตีนนม แลคโตส
แรธาตุ เนื้อนมไมรวมไขมันนม เนื้อนมรวม   สอดคลองกับ Kanjanapruthipong et al. (2001)
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ที่ศึกษาการใชมันเสนระดับ 36 เปอรเซ็นตในอาหารผสมเสร็จ เปรียบเทียบกับอาหารผสมเสร็จที่
ใชขาวโพดบด   Brigstock et al. (1981)  รายงานวาการใชมันสํ าปะหลังในสูตรอาหารขนระดับ
40.0 เปอรเซ็นต สํ าหรับแมโคนมระยะ 40 วันหลังคลอด โดยแมโคไดรับอาหารขนท่ีมีโปรตีน
เทากับ 10.0 12.0 14.0 และ 16.0 เปอรเซ็นตไมมีผลทํ าใหปริมาณนมและองคประกอบนํ้ านม
ของแมโคแตกตางกัน   เชนเดียวกับ Mathur et al. (1969) ที่รายงานวาการใชมันระดับ 0 12.5
และ 25.0 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหารขนทดแทนขาวโอต ระดับไขมันนมของแมโคในแตละกลุมไม
แตกตางกัน

ความเขมขนของไธโอไซยาเนทในนํ้ านมโคจะแปรผันตามสายพันธุ และชนิดของอาหาร  
ท่ีโคไดรับ Klebanoff (1966) รายงานวาโคนมลูกผสม (crossbred) และโคนมพันธุซาฮิวาล 
(Sahiwal)   ระดับของไธโอไซยาเนทในนํ้ านมจะมีคาเทากับ 15.94 ± 4.55 และ 15.62 ± 3.28
พีพีเอ็ม ตามลํ าดับ สวนวัตถุดิบอาหารที่เปนแหลงสํ าคัญของไธโอไซยาเนท ไดแก วัตถุดิบอาหาร
ท่ีมีสารกลูโคซิโนเลท เชน เมล็ดเรป มาสตาด พืชตระกูลคะนา  และสารไซยาโนจินิค ไกลโคไซด 
เชน มันสํ าปะหลัง มันเทศ ขาวโพด ออย และ ถั่วตาง ๆ (Reiter and Harnulv, 1984)   เม่ือถูก
ไฮโดรไลสสารกลูโคไซดเหลานี้จะปลดปลอยไซยาไนดออกมา   การท่ีไซยาไนดทํ าปฏิกิริยากับสาร
ไธโอซัลเฟท (สารเมแทบอไลทของกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอรเปนองคประกอบ) จะไดไธโอไซยาเนท
ซึ่งเปนการลดพิษของไซยาไนด    Wanapat et al. (2000)  รายงานวาแมโครีดนมระยะกลาง ได
รับอาหารขนท่ีมีมันเสนระดับ 50 เปอรเซ็นต แลวเสริมดวยใบมันสํ าปะหลังแหงเพื่อทดแทน
อาหารขนระดับ 0 1 และ 1.7 กิโลกรัม/ตัว/วัน ทํ าใหระดับของไธโอไซยาเนทเพิ่มขึ้นเทากับ 5.3 
13.3 และ 17.8 พีพีเอ็มตามลํ าดับ    การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับ 0  12.6  25.2 
และ 37.7 เปอรเซ็นต ปริมาณไธโอไซยาเนทในนํ้ านมดิบมีคาเฉล่ียเทากับ 7.19 8.72 11.19 
และ 11.62 พีพีเอ็ม ตามลํ าดับ อยางไรก็ตามปริมาณของไธโอไซยาเนทที่เหมาะสมในการกระตุน
การทํ างานของระบบแลคโตเปอรออกซิเดส (Lactoperoxidase system, LPS)  ที่มีศักยภาพ     
ในการยับยั้งจุลินทรียในนํ้ านมดิบตองมีระดับ 10-15 พีพีเอ็ม (Reiter and Harnulv, 1984 ;
Bjorck, 1978; Dahlberg et al., 1984 )  ดังนั้นการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จระดับ 25.2 
และ 37.7 เปอรเซ็นต เทานั้นที่มีระดับของไธโอไซยาเนทในนํ้ านมเพียงพอสํ าหรับการกระตุนการ
ทํ างานของระบบแลคโตเปอรออกซิเดส

Wolfson and Sumner (1993)   รายงานวานํ้ านมโคจะมีแลคโตเปอรออกซิเดสประมาณ
1.2-19.4 ยูนิต/มล. และปริมาณเพียง 1.44 ยูนิต/มล. สามารถเรงปฏิกิริยาในระบบแลคโต-
เปอรออกซิเดสได (Marshall et al., 1986)   ปริมาณแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมจากการ
ศึกษาในครั้งนี้ มีคาเฉล่ียเทากับ 8.92 9.10 9.19 และ 9.32 ยูนิต/มล.    ดังนั้นปริมาณของ
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แลคโตเปอรออกซิเดสที่รายงานในการศึกษาในครั้งนี้ มีปริมาณที่เพียงพอสํ าหรับการเรงปฏิกิริยา
ในระบบแลคโตเปอรออกซิเดส

วัตถุดิบอาหารสัตวหลายชนิด เชน ขาวโพด เมล็ดฝาย และถั่วตาง ๆ มักพบการปนเปอน
ของอะฟลาท็อกซินบี1 (Lynch, 1972; Stoloff, 1975)       หากแมโคไดรับอาหารดังกลาวก็จะ
ตรวจพบอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ในนํ้ านมโคดวย

 การขับออกของอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ทางนํ้ านมจะมีความผันแปรอยูระหวาง <1-3 
เปอรเซ็นตของจํ านวนอะฟลาท็อกซินบี1ท่ีแมโคไดรับ (Masri et al., 1969; Poland et al., 
1974)     สวนผลการทดลองนี้ระดับอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในนํ้ านมลดลง เมื่อแมโคไดรับอาหาร
ท่ีมีอะฟลาท็อกซินบี1 เพ่ิมข้ึน      การเติมไฮโดรเจนเปอรออกไซดระดับ 0.1 เปอรเซ็นต รวมกับ
แลคโตเปอรออกซิเดส (5 ยูนิต) ในนํ้ านมและเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน   
สามารถทํ าลายอะฟลาท็อกซินเอ็ม1ได 85 เปอรเซ็นต (Applebaum and Math, 1982)     
เกรียงศักด์ิ และคณะ (2539จ)  รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดส สามารถลดปรมิาณ   
อะฟลาท็อกซินเอ็ม1 ในนํ้ านมได 11.36 เปอรเซ็นต        ปริมาณอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมจาก
ผลการทดลองนี้มีคาลดลงจาก 0.33 0.29 0.12 และ 0.035 พีพีบ ี (คิดเปน 1.753 1.745 
0.464 และ 0.111 เปอรเซ็นตของปริมาณอะฟลาท็อกซินในอาหาร ตามลํ าดับ)  เม่ือแมโคไดรับ
อาหารท่ีมีมันเสนเพิ่มขึ้นนาจะเปนผลจากการเพิ่มระดับไธโอไซยาเนท และแลคโตเปอรออกซิเดส 
ท่ีเรงปฏิกิริยาในระบบแลคโตเปอรออกซิเดส ซ่ึงสามารถทํ าลายอะฟลาท็อกซินเอ็ม1 คิดเปน 
98.25 98.26 99.54 และ 99.89 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับอะฟลาท็อกซินท่ีแมโคไดรับ

โซมาติกเซลลในนํ้ านมโค ประกอบดวยเซลลเม็ดเลือดขาวและเซลลเย่ือบุของทอน้ํ านม
รวมกัน โดยทั่วไปจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะชนิด polymorphonuclear cells ประมาณ
98 เปอรเซ็นตของเซลลท้ังหมดในน้ํ านม  ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณโซมาติกเซลล ไดแก โรคเตา-
นมอักเสบ  ชนิดของเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคเตานมอักเสบ อายุของแมโค ระยะของการใหนม
ฤดูกาล ความเครียด ความถี่ในการรีดนม และการจัดการในแตวัน เปนตน (Roger, 1995)
โคนมที่มีสุขภาพดีจะมีปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้ านมไมเกิน 3.14x105เซลล/มล. (Ward and
Schultz, 1972)    สวน Firat (1993) รายงานวานํ้ านมท่ีมีปริมาณโซมาติกเซลลมากกวา
500,000 เซลล/มล. บอกใหทราบถึงสภาพผิดปกติของเตานม และอาจมีการติดเชื้อของเตานม
เกิดข้ึน ซ่ึงเช้ือสาเหตุสํ าคัญของการเกิดโรคเตานมอักเสบไดแก Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.  และ  coliforms เปนตน  ปริมาณโซมาติกเซลลท่ีมีแนวโนมลดลง เม่ือแมโค
ไดรับอาหารที่มีมันเสนเพิ่มขึ้น นาจะบงบอกถึงแนวโนมของการมีเตานมที่มีสุขภาพดีขึ้น
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Marshall et al. (1986)   รายงานวาระบบแลคโตเปอรออกซิเดส สามารถยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียที่เปนเชื้อสาเหตุของโรคเตานมอักเสบได   โดยปริมาณของไธโอไซยาเนท และ
แลคโตเปอรออกซิเดสเทากับ 0.116 มิลลิโมล/ลิตร และ 1.44 ยูนิต/มล. ตามลํ าดับ  จะใหผล
ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus uberis ในตอมนํ้ านมของแมโคระยะใหนมได   Kamau et al.
(1990)   รายงานวานํ้ านมดิบที่มีแลคโตเปอรออกซิเดส เทากับ 9.2 มิลลิกรมั/มล.    แลวเติม
ไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซดในนํ้ านมดังกลาวปริมาณเทากับ 1.2 และ 0.3
มิลลิโมล/ลิตร ตามลํ าดับ จะสามารถทํ าลายเช้ือ Staphylococcus aureus ไดท้ังในอุณหภูมิ 10
และ 37 องศาเซลเซียส   ระบบแลคโตเปอรออกซิเดส ที่ประกอบดวยแลคโตเปอรออกซิเดส และ
ไธโอไซยาเนท เทากับ 8.0 ยูนิต/มล. และ 15.3 ไมโครโมล/ลิตร ตามลํ าดับ สามารถยับยั้งเชื้อ
Streptococcus agalactiae ได (Brown and Mickelson, 1979) การเพิ่มระดับมันเสนในอาหาร
ผสมเสร็จ ทํ าใหปริมาณไธโอไซยาเนท และแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมของแมโค เพิ่มจาก
7.19 เปน 11.62 พีพีบ ีและจาก 8.92 เปน 9.31 ยูนิต/มล. ตามลํ าดับ ซึ่งนาจะสามารถยับย้ัง
การเจริญของจุลินทรียที่เปนเชื้อสาเหตุของโรคเตนนมอักเสบได

จุลินทรียมีหลายชนิดในนํ้ านมมาจากแหลงตาง ๆ ไดแก สิ่งแวดลอม เชน ดิน นํ้ า เครื่อง
รีดนม มือผูรีด หรือมาจากภายในเตานมที่มีการอักเสบ    โดยทั่วไปนํ้ านมที่รีดไดจากเตานมจะมี
จุลินทรียปนเปอนอยูแลวในระดับหนึ่ง     ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสุขศาสตรของกระบวนการ
รีดนม และสภาพการเกิดโรคเตานมอักเสบของแมโค     ปริมาณจุลินทรียในนํ้ านมจะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ       ถาการปฏิบัติตอนํ้ านมภายหลังการรีดไมถูกตอง เชน อุณหภูมิการเก็บรักษานํ้ านม
ไมเย็นพอ การขนสงนมใชเวลานานเกินไป การเพิ่มจํ านวนของจุลินทรียมีผลทํ าใหอายุการเก็บ
รักษานํ้ านมส้ันลง  ในนํ้ านมดิบตามธรรมชาติมีระบบแลคโตเปอรออกซิเดส ท่ีสามารถทํ าลายหรือ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียในนํ้ านมดิบได (Reiter et al., 1984; Losnedahl  et al., 2000  )      
การกระตุนใหระบบแลคโตเปอรออกซิเดสทํ างาน โดยการใชไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอร-
ออกไซด แตละชนิดระดับ 0.25 มิลลิโมล/ลิตร    สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียรวมได
เปนเวลา 5 วัน โดยไมกระทบตอสมบัติทางเคมี-กายภาพของนํ้ านมดิบ (Bjorck, 1978)    
Haddedin et al. (1996) รายงานวาสารไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซด ระดับ 15
และ 10 พีพีเอ็มตามลํ าดับ เพียงพอสํ าหรับการรักษาคุณภาพของนํ้ านมดิบที่เก็บในอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 วัน และท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส     สามารถเพิ่มระยะเวลาใน
การเก็บเปนเวลา 6 ชั่วโมงกอนนํ าไปแปรรูปโดยความเปนกรดของนํ้ านมดิบเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
จาก 0.14 เปน 0.16% กรดแลคติก           สวน Zajac et al. (1983)     รายงานวาการเติม
สารไธโอไซยาเนทและไฮโดรเจนเปอรออกไซดลงในนํ้ านมดิบ    เพื่อกระตุนการทํ างานของระบบ
แลคโตเปอรออกซิเดส สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกลุมโคลิฟอรม และไซโครโทรปได
เปนเวลาถึง 104 ช่ัวโมง เม่ือเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส     Bjorck and Claesson
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(1980) รายงานวาอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห ท่ีมีไธโอไซยาเนท (0.025 มิลลิโมล/ลิตร)
แลคโตเปอรออกซิเดส (5 ไมโครกรัม/มล.) และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (0.2-0.4 มิลลิโมล/
ลิตร) สามารถลดปริมาณเชื้อ E. coli ได   ระบบแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมท่ีมีไธโอไซยาเนท
และไฮโดรเจนเปอรออกไซดเทากับ 0.03 มิลลิโมล/ลิตร  สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่
ผลิตเอนไซมไลโปโปรตีนไลเปสได รวมท้ังทํ าใหกิจกรรมของเอนไซมไลโปโปรตีนไลเปส ลดลงถึง
40 เปอรเซ็นต ซึ่งจะชวยลดการสลายตัวของไขมันนมดวย (Ahrne and Bjorck, 1985)   ถึงแม
วาการศึกษาทดลองนี้ไมไดวิเคราะหระดับไฮโดรเจนเปอรออกไซดในนํ้ านมดิบ      การเพิ่มระดับ
ไธโอไซยาเนท และแลคโตเปอรออกซิเดส ตามระดับของมันเสนในอาหารผสมเสร็จ นาจะสามารถ
กระตุนการทํ างานของระบบแลคโตเปอรออกซิเดสไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีผลทํ าใหจุลินทรียรวม จุลินทรีย
ท่ียอยไขมัน  จุลินทรียกลุมมีโซไฟล ไซโครโทรป และเทอรโมไฟลในน้ํ านมดิบมีแนวโนมลดลง
และจุลินทรียกลุมโคลิฟอรมมีปริมาณลดลงอยางมาก

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียตาง ๆ ที่เคยรายงานในประเทศไทยกับผลศึกษาในครั้ง
นี้จะเห็นวาปริมาณจุลินทรียในนํ้ านมดิบที่เปนผลมาจากการทดลองนี้มีคาตํ่ ากวามาก      โดยมี
รายละเอียดดังนี้  ชูรัฐ (2537) รายงานวาปริมาณจุลินทรียรวมในนํ้ านมดิบ มีคาระหวาง
6.15x103-9.5x105 โคโลนี/มล.  จุลินทรียท่ียอยไขมันมีปริมาณไมเกิน 100,000 โคโลนี/มล.
(เกรียงศักด์ิ และคณะ, 2539)      อุมาพร และคณะ (2544)   รายงานวาปริมาณจุลินทรียกลุม
มีโซไฟลในนํ้ าดิบมีคาระหวาง 1.0x104-1.1x106 โคโลนี/มล.    สวนจุลินทรียกลุมไซโครโทรป
มีคาระหวาง 10-8.0x108 โคโลนี/มล. (ชูรัฐ, 2534)   จุลินทรียกลุมโคลิฟอรม มีคาระหวาง
<1.0x10-1.7x105 โคโลนี/มล. (ชูรัฐ, 2540)    และจุลินทรียกลุมเทอรโมไฟล มีไมเกิน
1,000 โคโลนี/มล. (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2539)       การศึกษาครั้งนี้ปริมาณจุลินทรียรวม
จุลินทรียท่ียอยไขมัน จุลินทรียกลุมมีโซไฟล ไซโครโทรป โคลิฟอรม และเทอรโมไฟล มีคา
ระหวาง 1.48-2.40x105, 0.83x105-2.18x105, 1.91x105-3.04x105, 1.89x104-
4.81x104,   2.33x103-4.45x103   และ 32-72 โคโลนี/มล.  ตามลํ าดับ

จะเห็นไดวาเมื่อแมโคไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนระดับเพิ่มข้ึน ทํ าใหไธโอไซยาเนท
และแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมสูงขึ้น ปริมาณจุลินทรียรวม จุลินทรียท่ียอยไขมัน จุลินทรีย
กลุมมีโซไฟล  ไซโครโทรป และเทอรโมไฟลในนํ้ านมดิบ มีปริมาณลดลงตามระดับของมันเสนใน
อาหารท่ีเพิ่มขึ้น และปริมาณจุลินทรียกลุมโคลิฟอรมมีปริมาณลดลงอยางมากเมื่อแมโคไดรับ
อาหารผสมเสร็จท่ีมีมันเสนเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จจึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ในการการปรับปรุงคุณภาพนํ้ านมดิบทางจุลินทรีย โดยการจัดการดานอาหารใหมีมันสํ าปะหลัง
เปนองคประกอบ
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 นอกจากจุลินทรียชนิดตาง ๆ ที่มักจะพบในนํ้ านมแลวยังมีจุลินทรียหลายชนิดท่ีกอโรค
แกผูบริโภคปนเปอนในนํ้ านม เชน Salmonella spp. และ Listeria monocytogenes  ท่ีมักพบใน
ตัวอยางนํ้ านมดิบในตางประเทศ (El-Gazzar and Marth, 1992; Sanaa et al., 1993)  การ
ตรวจพบเชื้อ Listeria monocytogenes ในนํ้ านมดิบของฟารมโคนม อาจมีการปนเปอนจากอาหาร
หยาบหมักที่คุณภาพไมดี (pH>4.0) ความถี่ในการทํ าความสะอาดของพื้นท่ีปฏิบัติงานนอยเกิน
ไป ตัวโคโสกปรก การกํ าจัดเชื้อของผาเช็ดเตานมไมถูกวิธี เปนตน       ปกติจะพบเชื้อนี้ประมาณ
<1 โคโลนี/มิลลิลิตร   อยางไรก็ตามการใชความรอนสามารถลดปริมาณเชื้อไดอยางมาก   และ
มักไมพบในนํ้ านมท่ีผานขบวนการพาสเจอรไรสท่ีถูกตอง (Sanaa et al., 1993)   สวนการปน
เปอนของเชื้อ Salmonella spp.  ในนํ้ านมดิบสวนใหญมีสาเหตุจากอาหารสัตวที่ใชวัตถุดิบที่ปน
เปอนเชื้อดังกลาว

 Kamau et al. (1990) รายงานวาการเติมไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซดใน
นํ้ านมระดับ 2.4 และ 0.6 มิลลิโมล/ลิตรตามลํ าดับ สามารถทํ าลายเช้ือ Listeria monocytogenes
ไดท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  สวน Wray and Mclaren (1987) รายงานวาการกระตุนการ
ทํ างานของระบบแลคโตเปอรออกซิเดส โดยเติมไธโอไซยาเนท และไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ระดับ 0.2 มิลลิโมล/ลิตร เทากัน  ทํ าใหปริมาณเชื้อ Salmonella ลดลงไดอยางรวดเร็ว ภายใน
เวลา 2.5-5 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส      อยางไรก็ตามอรนุช (2530) รายงานวา
เชื้อแบคทีเรียพวก Lactobacillus spp. สามารถยับยั้งการเจริญของ Salmonella spp. ได

ศรีกาญจนา (2541)   รายงานวาการตรวจวิเคราะหเชื้อ Listeria monocytogenes   ใน
ตัวอยางนํ้ านมสด  นมพาสเจอรไรส และเนยแข็งที่วางจํ าหนายในเขตกรุงเทพ ฯ และนนทบุรี โดย
ใชอาหาร LEB แลวนํ ามาเพาะแยกเชื้อในอาหาร oxford ปรากฎวาตรวจไมพบเชื้อ Listeria
monocytogenes  ในตัวอยางดังกลาวเลย  สวนเกรียงศักดิ์ และคณะ (2539) รายงานวาตัวอยาง
นํ้ านมดิบทั้งที่เก็บจากฟารม  และศูนยรับนํ้ านมในเขต  อํ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
ตํ าบลหนองโพ อํ าเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ไมพบเชื้อ Listeria monocytogenes ทุกตัวอยาง
ของนํ้ านมดิบเมื่อใชอาหารเลี้ยงเชื้อ LEB และ LPM แตตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. ท่ีเปน S.
anatum (2ตัวอยาง)    S. hadar (1ตัวอยาง) S. weltevreden (4ตัวอยาง) โดยใชอาหารเล้ียงเช้ือ
MSRV ท้ัง 3 ซีโรวารนี้เปนเชื้อที่พบในผูปวยเสมอ      ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจไมพบเชื้อ
Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในตัวอยางนํ้ านมดิบเมื่อใชอาหารเลี้ยงเชื้อ LEB
และ LPM ของ Difcoและ Rappaport Vassiliadis Medium ของ HIMEDIA  ตามลํ าดับ
อาจเปนเพราะอาหารผสมเสร็จท่ีใชในการทดลองและสภาพแวดลอมไมมีการปนเปอนเชื้อทั้งสอง
ชนิดนี้   และอาจเปนผลจากการเพิ่มระดับของไธโอไซยาเนท และแลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านม
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ตามระดับของการใชมันเสนที่เพิ่มขึ้น   ซึ่งสามารถกระตุนการทํ างานของระบบแลคโตเปอรออก-
ซิเดส ในการยับยั้งและทํ าลายเชื้อทั้งสองชนิดนี้

การศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาเม่ือแมโคไดรับอาหารผสมเสร็จท่ีมีมันเสนระดับเพิ่มข้ึน 
ระดับไซยาไนดที่แมโคไดรับเพิ่มขึ้น และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) กับระดับไธโอไซยาเนท
และแลคโตเปอรออกซิเดส เทากับ 0.43 และ 0.34      ขณะที่ระดับไธโอไซยาเนท   และแลค-
โตเปอรออกซิเดสท่ีเพ่ิมข้ึน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบกับปริมาณอะฟลาท็อกซิน   ซ่ึงมีคา
เทากับ  0.37 และ 0.20 ตามลํ าดับ (ภาพที่ 6)    สวนระดับไธโอไซยาเนทท่ีเพ่ิมข้ึน มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงลบกับปริมาณโซมาติกเซลล จุลินทรียรวม จุลินทรียท่ียอยไขมัน
จุลินทรียกลุมมีโซไฟล ไซโครโทรป โคลิฟอรม และเทอรโมไฟลในน้ํ านมดิบโดยมีคาเทากับ 0.24
0.23  0.52  0.06  0.13  0.40 และ 0.23 ตามลํ าดับ (ภาพที่ 7)  สวนแลคโตเปอรออกซิเดส
ในนํ้ านมดิบท่ีเพิ่มขึ้นก็มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบกับปริมาณโซมาติกเซลล และจุลินทรีย
ชนิดตาง ๆ โดยมีคาเทากับ 0.39  0.01  0.20  0.35  0.09  0.19 และ 0.06 ตามลํ าดับ (ภาพ
ท่ี 8)   

ภาพที่ 6  ความสัมพันธระหวางระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ กับไซยาไนดท่ีสัตวไดรับ
        ไธโอไซยาเนท  แลคโตเปอรออกซิเดส และอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมโค
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       ภาพที่ 7  ความสัมพันธระหวางไธโอไซยาเนท  กับปริมาณโซมาติกเซลล
         และจุลินทรียชนิดตาง ๆ ในนํ้ านมโค

     ภาพที่ 8  ความสัมพันธระหวางแลคโตเปอรออกซิเดส กับปริมาณโซมาติกเซลล
       และจุลินทรียชนิดตาง ๆ ในนํ้ านมโค
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สรุปผลการทดลอง

การทดลองมุงเนนศึกษาผลของการเพิ่มระดับมันเสนที่ระดับ 0  12.6  25.2 และ 37.7
เปอรเซ็นต ในอาหารผสมเสร็จตอปริมาณ และคุณภาพของนํ้ านมดิบ        โดยเฉพาะผลกระทบ
ตอปริมาณโซมาติกเซลล จุลินทรีย อะฟลาท็อกซิน และเปอรออกซิเดสในนํ้ านมโค    จากผลการ
ทดลองพอสรุปไดดังนี้

1.  การเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ ทํ าใหนํ้ าหนักตัว ปริมาณอาหารที่กินได
ปริมาณ และองคประกอบนํ้ านมของแมโคไมแตกตางกนั (p>0.05)

2.  แมโคไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนระดับเพิ่มขึ้น ทํ าใหปริมาณเยื่อใยในรูปผนัง-
เซลลท่ีกินไดลดลง (p<0.01)

3. การเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ   ทํ าใหปริมาณของสารไธโอไซยาเนท และ
เปอรออกซิเดสในนํ้ านมดิบเพิ่มขึ้น (p<0.01) และเพียงพอสํ าหรับกระตุนการทํ างานของระบบ
แลคโตเปอรออกซิเดสในนํ้ านมโค

4.  การใชมันเสนในอาหารผสมเสร็จ     ชวยลดปริมาณการตกคางของอะฟลาท็อกซินใน
นํ้ านมดิบไดเปนอยางมาก (p<0.05)

5.  ปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้ านมดิบมีแนวโนมลดลง  (p>0.05) เมื่อแมโคไดรับอาหาร
ผสมเสร็จที่มีมันเสนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงวาแมโคมีสุขภาพดี การอักเสบจากการติดเชื้อของ
เตานมลดลง และจะชวยใหคุณภาพของนํ้ านมดิบดีขึ้น

6.  ปริมาณจุลินทรียรวม จุลินทรียท่ียอยไขมัน จุลินทรียกลุมมีโซไฟล ไซโครโทรป และ
เทอรโมไฟล ในนํ้ านมดิบมีแนวโนมลดลง (p>0.05) สวนจุลินทรียกลุมโคลิฟอรมมีปริมาณลดลง
อยางมาก (p<0.05) เม่ือแมโคไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีมันเสนระดับเพิ่มขึ้น       ซึ่งเปนผลดีตอ
คุณภาพของนํ้ านมดิบ และจะชวยยืดอายุการเก็บนํ้ านมดิบในอุณหภูมิปกติไดนานขึ้น เพื่อรอการ
นํ าไปแปรรูป

การเพิ่มระดับมันเสนในอาหารผสมเสร็จ   มีผลใหระดับไซยาไนดท่ีแมโครีดนมไดรับ
เพิ่มข้ึน สงผลทํ าใหระดับสารไธโอไซยาเนท และเปอรออกซิเดสในนํ้ านมดิบเพิ่มข้ึน คาดวา
สามารถกระตุนการทํ างานของระบบแลคโตเปอรออกซิเดสไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถลดปริมาณ
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การปนเปอนของจุลินทรียตาง ๆ และอะฟลาท็อกซินในนํ้ านมดิบ และมีผลทํ าใหเตานมมีสุขภาพ
ดีข้ึนจากการท่ีมีโซมาติกเซลลต่ํ าลง      ดังนั้นการใชมันสํ าปะหลังในอาหารแมโครีดนม จึงเปน
การชวยเพิ่มคุณภาพนํ้ านมดิบในแงการลดการปนเปอนของจุลินทรียตาง ๆ และอะฟลาท็อกซิน
ในนํ้ านมดิบ
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อาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Plate count agar (Difco) ตามวิธีของ Houghtby et al. (1992) ประกอบดวย
- pancreatic digest of casein 5.0 กรัม
- yeast extract 2.5 กรัม
- dextrose 1.0 กรัม
- agar 15.0 กรัม

ใช 23.5 กรัม/นํ้ ากลั่น 1 ลิตร ตมใหละลายและเดือดเปนเวลา 1 นาที นํ าไปนึ่งฆาเชื้อ
ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที

2. Violet Red Bile Agar (Difco) ตามวิธีของ Christen et al. (1992) ประกอบดวย
- yeast extract 3.0 กรัม
- peptone 7.0 กรัม
- bile salts No.3 1.5 กรัม
- lactose 10.0 กรัม
- sodium chloride 5.0 กรัม
- agar 15.0 กรัม
- neutral red 0.03 กรัม
- crystal violet 0.002 กรัม

ใช 41.5 กรัม/นํ้ ากลั่น 1 ลิตร ตมใหละลายและทํ าใหเย็นลงท่ีอุณหภูมิ 45-50      
องศาเซลเซียส ใชไดทันที่โดยไมตองนึ่งฆาเชื้อ

3. Spirit Blue Agar (HIMEDIA) ตามวิธีของ Frank et al. (1992) ประกอบดวย
- casein enzymic 10 กรัม
- hydrolysate 5.0 กรัม
- yeast extract 0.15 กรัม
- spirit blue agar 17.0 กรัม

ใช 32.15 กรัม /นํ้ ากลั่น 1 ลิตร   ตมใหละลาย    นํ าไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121        
องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ทํ าใหเย็นลงท่ี 50 องศาเซลเซียส แลวเติม lipase substrate  
30 มิลลิลิตร
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4. Rappaport Vassiliadis Medium (HIMEDIA) ตามวิธีของ Flowers et al. (1992)
    ประกอบดวย

- papaic digest of soyabean meal 4.5 กรัม
- sodium chloride 7.2 กรัม
- monopotassium phosphate 1.44 กรัม
- magnesium chloride 36.0 กรัม
- malachhite 0.036 กรัม

ใช 49.2 กรัม ในนํ้ ากลั่น 1 ลิตร ใหความรอนจนละลาย นํ าไปนึ่งฆาเชื้อ
ท่ีอุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที

5. Listeria Enrichment Broth (Difco) ตามวิธีของ Flowers et al. (1992) ประกอบดวย
- approximate formula 17.0 กรัม
- soytone 3.0 กรัม
- sodium chloride 5.0 กรัม
- dipotassium phosphate 2.5 กรัม
- yeast extract 6.0 กรัม
- cycloheximide 0.05 กรัม
- acriflavine HCL 0.015 กรัม
- nalidixic acid 0.04 กรัม

ใช 36.1 กรัม/ นํ้ ากลั่น 1 ลิตร ใหความรอนจนละลาย นํ าไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ     
121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที

6. LPM Agar Base (Difco) ตามวิธีของ Flowers et al. (1992) ประกอบดวย
- pancreatic digest of casein 5.0 กรัม
- proteose peptone No.3 5.0 กรัม
- beef extract 3.0 กรัม
- sodium chloride 5.0 กรัม
- lithium chloride 5.0 กรัม
- glycine anhydride 10 กรัม
- phenylethanol 2.5 กรัม
- agar 15.0 กรัม
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ใช 50.5 กรัม/นํ้ ากลั่น 1 ลิตร   ตมใหละลาย         นํ าไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121           
องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ทํ าใหปลอดเชื้อปนเปอน โดยเติม rehydrated moxalactam 
antimicrobic supplement เม่ืออาหารเลี้ยงเชื้อมีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส

การเตรียม Stock Phosphate Solotion

- ละลาย potassium dihydrogen phosphate 34 กรัมในนํ้ ากลั่น
- ปรัปสารละลายดวย 1N sodium hydroxide solution ใหได pH 7.2
- ปรับปริมาตรใหได 1 ลิตร ดวยน้ํ ากลั่น
- นํ าไปนึ่งฆาเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที
- เก็บท่ีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส

การเตรียม Phosphate dilution water

- นํ า 1.25 มิลลิลิตร ของ Stock Phosphate Solotion ใสลงในนํ้ ากลั่น และปรับปริมาตร
ใหได 1 ลิตร

- เตรียมขวดสารละลายเพ่ือทํ า dilution ~ 99+2 มิลลิลิตร หรอื
        ~ 9+0.02 มิลลิลิตร

- นํ าไปนึ่งฆาเชื้อ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที

การเตรียม Peptone water

- ใช peptone 10.0 กรัม ละลายในนํ้ ากลั่น 1 ลิตร
- เติม NaCl 5.0 กรัม
- นํ าไปนึ่งฆาเชื้อ ท่ีอุณหภูมิ 107 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10-15 นาที
- กรองและปรับ pH ใหได 7.4 แลวนํ าไปนึ่งฆาเชื้ออีกครั้ง ท่ีอณุหภูมิ 115 องศา-

เซลเซียส  เปนเวลา 10 นาที
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ชื่อ  นางสาวศิริรัตน บัวผัน
เกิดวันที่  14 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2513
สถานที่เกิด   อํ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา   วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2536)
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สถานท่ีทํ างานปจจุบัน   ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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