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บทคัดยอ 

เก็บตัวอยางนํ้านมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟารมของเกษตรกร จํานวน 597  ตัวอยาง จาก 79 

ฟารม และตัวอยางนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณการเกษตรตากฟาและสหกรณโคนมตากฟา จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 21 ตัวอยาง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555-ตุลาคม 2556 ตรวจวิเคราะหคาโซมาติก

เซลล  และตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 

แบงชวงพิจารณาเปน 3 ชวง คือ ในชวงฤดูหนาว  ฤดูฝน  และฤดูรอน พบวา นํ้านมดิบโคในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

นครสวรรค มีปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดในนํ้านมดิบเฉล่ีย (Geometric 

Mean) คือ 282.28 x 103 cells/ml  และ 368.73 x 103 cfu/ml ตามลําดับ โดยปริมาณโซมาติกเซลลเฉล่ียมี

คาสูงสุดในฤดูฝน 308.43 x 103 เซลล/มิลลิลิตร ท้ังน้ีในฤดูหนาวและฤดูรอนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ แต

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว (p < 0.05) สวนจํานวนแบคทีเรียท่ีปนเปอน

ท้ังหมดปริมาณสูงสุดในฤดูหนาวคือ 560.11 x 103 cfu/ml ท้ังน้ีในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาไมแตกตางกันทาง

สถิติ แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางฤดูหนาวกับฤดูรอน และฤดูหนาวกับฤดูฝน    (p < 0.05)  
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Abstract 

To collect the sample of law milk from agriculturists, 597 samples from 79 farms. Other 21 

samples were taken from agricultural cooperatives and cooperatives of Takfa, Nakhon Sawan 

province. Those samples were diagnosed to find out the amount and quality of somatic cells 

in microbiology at Veterinary Research and Development Center (Lower Northern Region). 

The considered periods are divided into 3, winter, rainy season, and summer. The period 

from November 2012 – October 2013 was found that there were somatic cells and bacteria 

contaminated in law milk as estimate on average at 282.28x10³ cells/ml and 368.73 x 10³ 

cfu/ml, respectively. The highest average of somatic cells is 308.43x10³ cells/ml in rainy 

season. The results show that there were no difference between winter and summer on 

somatic cells in law milk, but there was significant difference between rainy season and 

winter at (P < 0.05). The highest bacteria in law milk were 560.11x 10³ cfu/ml in winter. 

Anyway, there were no difference between summer and rainy season on bacteria in law milk, 

but there were significant differences between winter and summer, and winter and rainy 

season (p < 0.05). 
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บทนํา 

 การผลิตนํ้านมใหมีคุณภาพดี ปลอดภัย ผูบริโภคมีความพอใจ และเกษตรกรผูเล้ียงโคนมมีรายไดดี 

เปนเปาหมายท่ีสําคัญของการสงเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศไทย และเปนยุทธศาสตรพัฒนาโคนมและ

ผลิตภัณฑของกรมปศุสัตว  เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของประเทศใหย่ังยืน  เกิดความเปนธรรมแกผูท่ี

เก่ียวของในอุตสาหกรรมของประเทศ  มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถแขงขันกับตางประเทศได  

รวมท้ังสรางความเขมแข็งในสถาบันเกษตรกร  และบูรณาการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนมของประเทศ  

การผลิตนํ้านมดิบใหมีคุณภาพดีน้ันมีปจจัยท่ีเก่ียวของท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได  เชน สุขภาพ

แมโค สายพันธุ การจัดการฟารมท่ีดี รวมท้ังการจัดการดานอาหาร และระดับสายเลือดโคซ่ึงเปนปจจัยท่ี

สามารถควบคุมได สวนฤดูกาลเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได ซ่ึงปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรีย

ปนเปอนท่ีพบในนํ้านมดิบเปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพนํ้านมกอนเขาสูโรงงานแปรรูปนํ้านม (Patoja et al., 2002) 

จํานวนแบคทีเรียปนเปอนท้ังหมดท่ีตรวจพบในนํ้านมดิบ  อาจเกิดจากแบคทีเรียท่ีปนเปอนมากับอุปกรณการ

รีดนมหรือปนเปอนจากเตานมโค ซ่ึงถาหากข้ันตอนการทําความสะอาดเตานมโคกอนรีดนมไมถูกสุขอนามัย

เพียงพอ จะสงผลใหจํานวนแบคทีเรียปนเปอนน้ันมีคาเพ่ิมสูงข้ึน (Berry, 2006) จํานวนจุลินทรียท่ีมีชีวิต

ท้ังหมดตองไมเกิน 5*105 cfu/ml (มกอช., 2553) ปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบเปนอีกตัวแปรหน่ึงท่ีมี

ความสําคัญและบงบอกถึงคุณภาพของนํ้านมดิบ กําหนดใหปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบตองไมเกิน  

500,000 cells/ml (มกอช., 2553) ซ่ึงในบางกรณีท่ีปริมาณโซมาติกเซลลมีคาเพ่ิมสูงข้ึน อาจบงช้ีถึง

สภาวการณของการเกิดโรคเตานมอักเสบภายในฟารมได โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคเตานมอักเสบท่ีมีสาเหตุจาก

การติดเช้ือแบคทีเรียในเตานม (Schultz, 1997;Green et al., 2006) โรคเตานมอักเสบทําใหประสิทธิภาพ

การผลิตนํ้านมของแมโคลดลงอันเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสวนหน่ึงเกิดจากการท่ีผลผลิตนํ้านมลดลง  

และอีกสวนหน่ึงเกิดจากคาใชจายจากการจัดการท่ีสูงข้ึนและคุณภาพของนํ้านมเส่ือมลง ซ่ึงมีผลตอสุขอนามัย

ของผูบริโภค การสูญเสียรายไดจากนํ้านมซ่ึงขายไมไดเน่ืองจากมียาปฏิชีวนะจากการรักษาเตานมอักเสบ

ปนเปอนในผลผลิต และการท่ีตองคัดแมโคออกจากฝูงกอนเวลาอันสมควร (เทียมพบ และคณะ, 2549)       

แตอยางไรก็ตาม ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณโซมาติกเซลลน้ันมีหลายประการ และปจจัยหน่ึงท่ีจัดวามีความสําคัญ

และมนุษยไมสามารถควบคุมได คือ ปจจัยทางสภาวะแวดลอม    ดังจะเห็นไดจากรายงานของ Green และ

คณะ (2006)  และ Klinkon  และคณะ (2000) ท่ีพบวา ในสภาวะของฤดูกาลท่ีแตกตางกันจะสงผลใหปริมาณ

เซลลโซมาติกในนํ้านมดิบมีคาแตกตางกัน โดยท่ัวไปเม่ือพบแมโคแสดงอาการเปนเตานมอักเสบ 1 ตัว จะแสดง

ถึงวานาจะมีแมโคตัวอ่ืนๆในฝูงเปนเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการแฝงอยูอยางนอย 20-40 ตัว (สุณีรัตน, 

2543) 

 จากขอมูลของกรมปศุสัตว(ศูนยสารสนเทศกรมปศุสัตว, 2554) รายงานวาพ้ืนท่ีการเล้ียงโคนมในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครสวรรค มีเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 79 ครัวเรือน  เล้ียงโคนมประมาณ 1,546 ตัว โดยมีศูนยรวมนม 2 

แหง  เกษตรกรสวนใหญเล้ียงโคนมเปนอาชีพเสริมและเปนเกษตรกรรายยอย    

การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล  ในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมราย

ฟารมโดยแยกตามฤดูกาล ศึกษาจํานวนแบคทีเรียปนเปอนท้ังหมดในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณ
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การเกษตรตากฟาและสหกรณโคนมตากฟาแยกตามฤดูกาล และนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553) (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2553) 

เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเฝาระวังและควบคุมปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรียท้ังหมดท่ี

ปนเปอนในนํ้านมดิบโคใหอยูในเกณฑมาตรฐาน และควบคุมโรคเตานมอักเสบตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ   

ตัวอยางและการเก็บตัวอยาง 

 1.เก็บตัวอยางนํ้านมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟารมของเกษตรกร (Bulk Milk Somatic Cell 

Count :BMSCC) จากสมาชิกของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค 2 แหง คือ  สหกรณ

การเกษตรตากฟาและสหกรณโคนมตากฟา จํานวน 597  ตัวอยาง โดยทําการเก็บตัวอยาง 3 ชวงคือ ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง กุมภาพันธ 2556 จํานวน 212 ตัวอยาง ระหวางเดือนเดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือน

มิถุนายน 2556  จํานวน 168 ตัวอยาง และระหวางเดือนเดือนกรกฎาคม  2556  ถึงตุลาคม 2556 จํานวน 

217 ตัวอยาง   สงตัวอยางตรวจวิเคราะหคาโซมาติกเซลล  ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ

ตอนลาง จ.พิษณุโลก ตรวจวิเคราะหคาโซมาติกเซลล ดวยเครื่องนับเซลลโซมาติกอัตโนมัติ(Fossomatic 

5000, Foss Electric®)   

2.เก็บตัวอยางนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณการเกษตรตากฟาและสหกรณโคนมตากฟา 

จํานวน 21 ตัวอยาง โดยทําการเก็บตัวอยาง 3 คร้ัง คือ ระหวางเดือนเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง กุมภาพันธ 

2556 จํานวน 7 ตัวอยาง ระหวางเดือนเดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556  จํานวน 6 ตัวอยาง และ

ระหวางเดือนเดือนกรกฎาคม  2556  ถึงตุลาคม 2556 จํานวน 8 ตัวอยาง   สงตัวอยางตรวจทางจุลชีววิทยา

เพ่ือหาจํานวนแบคทีเรียท้ังหมดโดยการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว

แพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก โดยการตรวจนับเช้ือแบคทีเรียท้ังหมด (Standard plate count:SPC)  

 

การวิเคราะหขอมูล  

1.ทําการแปลงขอมูลท่ีไดใหอยูในรูปล็อกการิท่ึม (Log10SCCและLog10SPC) วิเคราะหขอมูล จาก

ตัวอยางนํ้านมแยกตามฤดูกาล แสดงคาโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรียท้ังหมดดวยคาเฉล่ียเรขาคณิต 

(Geometric Mean) และเปรียบเทียบขอมูลในแตละฤดูกาล  โดยสถิติแบบ One-Way ANOVA กําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ี p < 0.05 โดยใชโปรแกรม SPSS   

 2.แสดงรอยละการผานเกณฑมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553) ของคา

โซมาติกเซลล และจํานวนแบคทีเรียปนเปอนแยกตามฤดูกาล 
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ผลการศึกษา 

คาเฉล่ียของโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบโค 

 ปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค 

ท้ังหมด 597 ตัวอยาง  พบวามีคาเฉล่ีย (Geometric Mean) 282.28 x 103 cells/ml  พบปริมาณโซมาติก

เซลลเฉล่ียมีคาสูงสุดในฤดูฝน 308.43 x 103 cells/ml  และลดลงในฤดูรอนและฤดูหนาว คือ 301.65 x 103 

และ  244.61 x 103 cells/ml ตามลําดับ โดยในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ แตแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางฤดูหนาวกับฤดูรอน และฤดูหนาวกับฤดูฝน (p < 0.05) 

ตารางที่ 1 ปริมาณเซลลโซมาติก ท่ีพบในนํ้านมดิบโคแยกตามฤดูกาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค  

Variables 

ฤดูกาล 

Average 
หนาว รอน ฝน 

N 

Geometric 

Mean 

(min-max) 

N 

Geometric 

Mean 

(min-max) 

N 

Geometric 

Mean 

(min-max) 

SCC            

(x 103cells/ml) 
212 

244.61a 

(20-4,063) 
168 

301.65b 

(24-4,250) 
217 

308.43b 

(24-2,517) 

282.28 

(20-4,250) 

 

 

 

 

เปรียบเทียบคาโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบโคกับเกณฑ  มกอช.6003-2553 

ปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารม จํานวน 597 ตัวอยาง เม่ือเปรียบเทียบ

กับเกณฑ มกอช.6003-2553 พบวา รอยละจํานวนตัวอยางผานเกณฑ 73.53(439/597) โดยในฤดูฝนผาน

เกณฑนอยท่ีสุด คือ รอยละ 69.53(150/217) ฤดูหนาวและฤดูรอนผานเกณฑรอยละ75.94(161/212) และ 

76.19(128/168) ตามลําดับ 
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ตารางที ่2 รอยละจํานวนตัวอยางนํ้านมดิบโคผานเกณฑ คาโซมาติกเซลล เทียบกับมาตรฐานสินคาเกษตรและ 
              อาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553)*นครสวรรค  
 

Variables 

ฤดูกาล 

รวม หนาว รอน ฝน 

N ผานเกณฑ N ผานเกณฑ N ผานเกณฑ 

SCC 212 161(75.94%) 168 128(76.19%) 217 150(69.12%) 439(73.53%) 

 

*เกณฑมาตรฐานคาโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบโคของ มกอช.6003-2553 คือ ≤ 500,000 cells/ml  

 

 

คาเฉล่ียจํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดในน้ํานมดิบโค  

 จํานวนแบคทีเรียท้ังหมดในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 21 ตัวอยาง พบวามีคาเฉล่ีย(Geometric Mean) 368.73 x 103 cfu/ml พบฤดูหนาวมีจํานวน

แบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดปริมาณสูงสุดคือ 560.11 x 103 cfu/ml รองลงมาคือฤดูฝน 304.36 x 103 

cfu/ml  และฤดูรอน 292.40 x 103 cfu/ml ตามลําดับ โดยในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 

แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางฤดูหนาวกับฤดูรอน และฤดูหนาวกับฤดูฝน (p < 0.05) 

ตารางที่ 3 จํานวนแบคทีเรียปนเปอนท้ังหมดท่ีพบในนํ้านมดิบโคแยกตามฤดูกาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค  

Variables 

ฤดูกาล 

Average 
หนาว รอน ฝน 

N 

Geometric 

Mean 

(min-max) 

N 

Geometric 

Mean 

(min-max) 

N 

Geometric 

Mean 

(min-max) 

SPC              

 (x 103cfu/ml) 
7 

560.11 a 

(290-2,100) 
6 

292.40 b 

(170-590) 
8 

304.36 b 

(170-610) 

368.73 

(170-2,100) 
 

a,bอักษรท่ีแตกตางกันในแนวนอนเดียวกันมีความแตกตางทางสถิติ(p < 0.05) 
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เปรียบเทียบจาํนวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดกับเกณฑ  มกอช.6003-2553  

 จํานวนแบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณโคนม จํานวน 21 

ตัวอยาง เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานจํานวนจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมดของ มกอช. 6003-2553 พบวา

รอยละจํานวนตัวอยางผานเกณฑ 80.95(17/21) โดยฤดูหนาวผานเกณฑนอยท่ีสุด คือ รอยละ 71.43(5/7)  

ฤดูรอนและฤดูฝน รอยละ 83.33(5/6) และ 87.50 (7/8) ตามลําดับ 

ตารางที ่4 รอยละจํานวนแบคทีเรียปนเปอนท้ังหมดเทียบกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   

              (มกอช.6003-2553)*นครสวรรค 

Variables 

ฤดูกาล 

รวม หนาว รอน ฝน 

N ผานเกณฑ N ผานเกณฑ N ผานเกณฑ 

SPC               7 5(71.43%) 6 5(83.33%) 8 7(87.50%) 17(80.95%) 

 

*เกณฑมาตรฐานจํานวนจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมดของ มกอช.6003-2553 ตองไมมากกวา 5*105 cfu/ml 

 

สรุปและวิจารณ 

 ปริมาณเซลลโซมาติกในนํ้านมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารม และจํานวนแบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมด

ในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค มีคาเฉล่ีย (Geometric Mean) คือ 

282.28 x 103 cells/ml และ 368.73 x 103 cfu/ml ตามลําดับ ซ่ึงไมเกินเกณฑมาตรฐานนํ้านมโคดิบ มกอช. 

6003-2553 แตจากรายงานของ Ruegg และคณะ(2002)      ท่ีรายงานไววาแมโคท่ีมีปริมาณโซมาติกเซลลใน

นํ้านมสูงเกินกวา 2.00 x 105 cells/ml  จะเร่ิมเปนโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ       ซ่ึงเม่ือเทียบ

รายตัวอยางนํ้านมโคกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553)  ยังพบรอยละจํานวน

ตัวอยางท่ีไมผานเกณฑ 26.47   จึงจําเปนตองเฝาระวังและตรวจสอบเพ่ือแกไขปญหาดานสุขาภิบาลฟารมและ

การรีดนม ซ่ึงจากการศึกษาการใชจํานวนเซลลโซมาติกในการประเมินปจจัยดานการรีดนมและการจัดการ

ฟารมในฟารมโคนมของสหกรณโคนมทามวงของฤทัยรัตน และคณะ(2010) พบวา การอาบนํ้าโคกอนรีด  

การใชนํ้ายา CMT ตรวจความผิดปกติของนํ้านมกอนรีด การเล่ือนหลุดของหัวรีดระหวางการรีดนม แรงดันของ

เคร่ืองรีดนมท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังยางไลเนอรท่ีเส่ือมสภาพ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีจํานวนโซมาติกเซลล

สูงในถังรวมนม  รวมท้ังสุขศาสตรของข้ันตอนการรีดนมท่ีไมถูกตองเปนสาเหตุของปญหาเตานมอักเสบและทํา

ใหจํานวนโซมาติกเซลลของถังรวมนมของฟารมสูง  เน่ืองจากคาโซมาติกเซลลของโคนมรายตัวเปนตัวช้ีวัดท่ี

สําคัญตอสุขภาพของเตานมโคและคาโซมาติกเซลลยังมีผลตอประสิทธิภาพการใหนมของโคดวย  โดยพบวาโค
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ท่ีมีคาโซมาติกเซลลในนํ้านมสูงทําใหปริมาณนํ้านมลดลง (Deluyker et al., 1993)  เชนเดียวกับการศึกษา

ของเดนพงษและคณะ(2554) กลาววาปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตแล็คโตส

ในทางลบ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเพ่ิมของปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบมีผลใหเปอรเซ็นตแล็คโตส 

ลดลง  ซ่ึงเปนสาเหตุใหผลผลิตนํ้านมลดลงดวย และหากภายในฟารมมีความชุกของโคท่ีมีคาโซมาติกเซลลราย

ตัวสูงในปริมาณมาก  จะทําใหคาโซมาติกเซลลของถังนมรวมเพ่ิมสูงข้ึนดวย (Smith et al., 1996)  

พบปริมาณโซมาติกเซลลเฉล่ียมีคาสูงสุดในฤดูฝน (308.43 x 103 เซลล/มิลลิลิตร) และเม่ือ

เปรียบเทียบกับเกณฑ มกอช.6003-2553 พบผานเกณฑนอยท่ีสุด คือ รอยละ 69.53(150/217)  ซ่ึงสอดคลอง

กับการศึกษาคุณภาพนํ้านมดิบจากศูนยรวมนมตางๆขององคกรสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยเขตภาค

กลาง ป พ.ศ.2539-2542 ของสิทธิศักด์ิ และคณะ(2544) และการศึกษาปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวน

แบคทีเรียท้ังหมดท่ีปนเปอนในนํ้านมโคท่ีพบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย(นัทธมน, 2556) 

ท่ีพบวาฤดูฝนเปนฤดูกาลท่ีมีปริมาณโซมาติกเซลลสูงกวาฤดูอ่ืนๆ การท่ีฤดูฝนมีคาโซมาติกเซลลสูงฤดูกาลอ่ืน

เน่ืองมาจาก สภาพพ้ืนคอกท่ีใชเล้ียงโคนมสวนใหญเปนพ้ืนดิน เกษตรกรสวนใหญจะทําพ้ืนคอนกรีตเฉพาะ

โรงเรือนรีดนม  ดังน้ันเม่ือมีฝนตกสภาพพ้ืนคอกจะแฉะและเปยกช้ืนอยูตลอดเวลา  เหมาะสําหรับการขยาย

จํานวนของเช้ือจุลินทรียและเม่ือรวมกับส่ิงปฏิกูลท่ีตัวสัตวถายออกมาก็ย่ิงกลายเปนแหลงสะสมเช้ือจุลินทรียท่ี

ทําใหเกิดโรคเตานมอักเสบอยางดี ถาหากมีการสุขาภิบาลโคนมไมดีพอจะสงผลใหโคนมภายในฟารมเปนโรค

เตานมอักเสบได(Olde et al., 2007) 

จํานวนแบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวม จากสหกรณโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 21 ตัวอยาง พบฤดูหนาวมีจํานวนแบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดปริมาณสูงสุดคือ 560.11 x 

103 cfu/ml ซ่ึงตางจากผลการศึกษาของสุทธิศักด์ิ และคณะ(2544) และนัทธมน(2556) ท่ีพบจํานวน

แบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดมีคาสูงสุดในฤดูฝน เน่ืองจากสภาพพ้ืนคอกท่ีใชเล้ียงโคนมสวนใหญเปนพ้ืนดิน  

เกษตรกรสวนใหญจะทําพ้ืนคอนกรีตเฉพาะโรงเรือนรีดนม  ดังน้ันเม่ือมีฝนตกสภาพพ้ืนคอกจะแฉะและเปยก

ช้ืนอยูตลอดเวลา  เหมาะสําหรับการขยายจํานวนของเช้ือจุลินทรียและเม่ือรวมกับส่ิงปฏิกูลท่ีตัวสัตวถาย

ออกมาก็ย่ิงกลายเปนแหลงสะสมเช้ือจุลินทรียอยางดี  ท้ังเช้ือจุลินทรียท่ีทําใหนมเสียและเช้ือจุลินทรียท่ีทําให

เกิดโรคเตานมอักเสบ และเม่ือพิจารณาพบรอยละจํานวนตัวอยางท่ีไมผานเกณฑรวมท้ังหมด 15.86 ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงยังคงมีปญหาในการสุขาภิบาลโรงรีดนมและสุขอนามัยของกระบวนการรีดนมตลอดจนข้ันตอนในการ

ขนสงนํ้านมดิบจากฟารมมายังศูนยรวบรวมนม รวมถึงปญหาหารจัดการสุขอนามัยความสะอาดของศูนย

รวบรวมนมดิบซ่ึงตองดําเนินการตรวจสอบแกไขตอไป  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีถึงแมปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารมและจํานวน

แบคทีเรียท่ีปนเปอนท้ังหมดในนํ้านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค มี

คาเฉล่ีย (Geometric Mean) ไมเกินเกณฑมาตรฐานนํ้านมโคดิบ มกอช. 6003-2553 แตยังมีจํานวนรอยละ

ของจํานวนตัวอยางท่ีไมผานเกณฑอยู ทําใหทราบถึงคุณภาพนํ้านมดิบซ่ึงตองมีการปรับปรุงระบบการเล้ียงโค

นม  ซ่ึงปริมาณโซมาติกเซลลในนํ้านมดิบจากท้ังรวมนมรายฟารมเปนดัชนีบงช้ีไดท้ังปญหาเตานมอักเสบ 
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คุณภาพนํ้านม ตลอดจนลักษณะของสุขศาสตรการจัดการฟารมโคนมและการรีดนม  ซ่ึงพบวาข้ันตอนการรีด

นมท่ีไมถูกตอง  จะเปนสาเหตุของปญหาเตานมอักเสบและทําใหจํานวนโซมาติกเซลลของถังรวมนมของฟารม

สูงช้ึนดวย ดังน้ันการปรับปรุงขบวนการผลิตนํ้านมต้ังแตการผลิตท่ีฟารม  ศูนยรวบรวมนม และการขนสง

นํ้านมดิบใหถูกสุขลักษณะมีความสําคัญ และเปนเร่ืองท่ียากอยางย่ิงท่ีจะปลอยใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนมแกไข

ปญหาดังกลาวลําพังตัวเกษตรกรไดสําเร็จ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังนักวิชาการ

จากภาครัฐ  ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑนมและท่ีสําคัญอยางย่ิงคือตัวเกษตรกรเอง ท่ีตองใฝศึกษาหา

ความรูและนําความรูน้ันมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการฟารมใหดีข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก ท่ีให

ความอนุเคราะหขอมูลทางหองปฏิบัติการ และเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดนครสวรรค ท่ีชวยเก็บตัวอยางนํ้านมดิบและรวบรวมขอมูล   

เอกสารอางอิง 

เดนพงษ สาฆอง, นัฐฐา ศิริเจริญไชย, ยุภา โอภากาศ และอุดม เจือจันทร. 2554. ความสัมพันธระหวางฤดูกาล  

เซลลโซมาติกและองคประกอบนํ้านมดิบ ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศ

ไทยระหวางป พ.ศ.2544-2552. จดหมายขาว ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ปท่ี 8 ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ 2554. 
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