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บทคัดยอ
เก็บตัวอยางน้ํานมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟารมของเกษตรกร จํานวน 597 ตัวอยาง จาก 79
ฟารม และตัวอยางน้ํานมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณการเกษตรตากฟาและสหกรณโคนมตากฟา จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 21 ตัวอยาง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555-ตุลาคม 2556 ตรวจวิเคราะหคาโซมาติก
เซลล และตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
แบงชวงพิจารณาเปน 3 ชวง คือ ในชวงฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูรอน พบวา น้ํานมดิบโคในเขตพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค มีปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรียที่ปนเปอนทั้งหมดในน้ํ านมดิบเฉลี่ย (Geometric
Mean) คือ 282.28 x 103 cells/ml และ 368.73 x 103 cfu/ml ตามลําดับ โดยปริมาณโซมาติกเซลลเฉลี่ยมี
คาสูงสุดในฤดูฝน 308.43 x 103 เซลล/มิลลิลิตร ทั้งนี้ในฤดูหนาวและฤดูรอนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ แต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว (p < 0.05) สวนจํานวนแบคทีเรียที่ปนเปอน
ทั้งหมดปริมาณสูงสุดในฤดูหนาวคือ 560.11 x 103 cfu/ml ทั้งนี้ในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาไมแตกตางกันทาง
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
การผลิตน้ํานมใหมีคุณภาพดี ปลอดภัย ผูบริโภคมีความพอใจ และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีรายไดดี
เปนเป าหมายที่สําคัญของการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และเปนยุทธศาสตรพัฒนาโคนมและ
ผลิตภัณฑ ของกรมปศุสัตว เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของประเทศใหยั่งยืน เกิดความเป นธรรมแกผูที่
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถแขงขันกับตางประเทศได
รวมทั้งสรางความเขมแข็งในสถาบันเกษตรกร และบูรณาการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนมของประเทศ
การผลิตน้ํานมดิบใหมีคุณภาพดีนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได เชน สุขภาพ
แม โค สายพั นธุ การจัดการฟารมที่ ดี รวมทั้ งการจัดการดานอาหาร และระดับสายเลื อดโคซึ่งเป นป จจัยที่
สามารถควบคุมได สวนฤดูกาลเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ซึ่งปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรีย
ปนเปอนที่พบในน้ํานมดิบเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพน้ํานมกอนเขาสูโรงงานแปรรูปน้ํานม (Patoja et al., 2002)
จํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดที่ตรวจพบในน้ํานมดิบ อาจเกิดจากแบคทีเรียที่ปนเปอนมากับอุปกรณการ
รีดนมหรือปนเปอนจากเตานมโค ซึ่งถาหากขั้นตอนการทําความสะอาดเตานมโคกอนรีดนมไมถูกสุขอนามัย
เพี ยงพอ จะส งผลให จํานวนแบคที เรี ยปนเป อนนั้ นมี คาเพิ่ มสู งขึ้น (Berry, 2006) จํ านวนจุ ลินทรียที่มีชีวิต
ทั้งหมดตองไมเกิน 5*105 cfu/ml (มกอช., 2553) ปริมาณโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มี
ความสํ าคั ญและบ งบอกถึ งคุ ณภาพของน้ํานมดิ บ กําหนดให ปริมาณโซมาติ กเซลล ในน้ํ านมดิ บตองไม เกิ น
500,000 cells/ml (มกอช., 2553) ซึ่ งในบางกรณี ที่ ป ริ มาณโซมาติ ก เซลล มีค า เพิ่ มสู งขึ้ น อาจบ งชี้ ถึ ง
สภาวการณของการเกิดโรคเตานมอักเสบภายในฟารมได โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเตานมอักเสบที่มีสาเหตุจาก
การติดเชื้อแบคทีเรียในเตานม (Schultz, 1997;Green et al., 2006) โรคเตานมอักเสบทําใหประสิทธิภาพ
การผลิตน้ํานมของแมโคลดลงอันเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการที่ผลผลิตน้ํานมลดลง
และอีกสวนหนึ่งเกิดจากคาใชจายจากการจัดการที่สูงขึ้นและคุณภาพของน้ํานมเสื่อมลง ซึ่งมีผลตอสุขอนามัย
ของผู บริโภค การสูญเสียรายได จากน้ํานมซึ่งขายไม ได เนื่องจากมียาปฏิชีวนะจากการรักษาเตานมอักเสบ
ปนเป อนในผลผลิ ต และการที่ ตองคั ดแม โคออกจากฝู งก อนเวลาอั นสมควร (เที ยมพบ และคณะ, 2549)
แตอยางไรก็ตาม ปจจัยที่สงผลตอปริมาณโซมาติกเซลลนั้นมีหลายประการ และปจจัยหนึ่งที่จัดวามีความสําคัญ
และมนุษยไมสามารถควบคุมได คือ ปจจัยทางสภาวะแวดลอม ดังจะเห็นไดจากรายงานของ Green และ
คณะ (2006) และ Klinkon และคณะ (2000) ที่พบวา ในสภาวะของฤดูกาลที่แตกตางกันจะสงผลใหปริมาณ
เซลลโซมาติกในน้ํานมดิบมีคาแตกตางกัน โดยทั่วไปเมื่อพบแมโคแสดงอาการเปนเตานมอักเสบ 1 ตัว จะแสดง
ถึงวานาจะมีแมโคตัวอื่นๆในฝูงเปนเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการแฝงอยูอยางนอย 20-40 ตัว (สุณีรัตน,
2543)
จากขอมูลของกรมปศุสัตว(ศูนยสารสนเทศกรมปศุสัตว, 2554) รายงานวาพื้นที่การเลีย้ งโคนมในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 79 ครัวเรือน เลี้ยงโคนมประมาณ 1,546 ตัว โดยมีศูนยรวมนม 2
แหง เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงโคนมเปนอาชีพเสริมและเปนเกษตรกรรายยอย
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล ในน้ํานมดิบโคจากถังนมรวมราย
ฟารมโดยแยกตามฤดูกาล ศึกษาจํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดในน้ํานมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณ
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การเกษตรตากฟาและสหกรณโคนมตากฟาแยกตามฤดูกาล และนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสินค า
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553) (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2553)
เพื่ อใชเป นข อมูลพื้นฐานในการเฝาระวังและควบคุ มปริมาณโซมาติ กเซลลและจํานวนแบคทีเรียทั้ งหมดที่
ปนเปอนในน้ํานมดิบโคใหอยูในเกณฑมาตรฐาน และควบคุมโรคเตานมอักเสบตอไป
อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางและการเก็บตัวอยาง
1.เก็บตัวอยางน้ํานมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟารมของเกษตรกร (Bulk Milk Somatic Cell
Count :BMSCC) จากสมาชิกของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 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.เก็บตั วอยางน้ํ านมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณการเกษตรตากฟ าและสหกรณ โคนมตากฟ า
จํานวน 21 ตัวอยาง โดยทําการเก็บตัวอยาง 3 ครั้ง 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
เพื่ อหาจํานวนแบคที เรียทั้งหมดโดยการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ศู นยวิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก โดยการตรวจนับเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Standard plate count:SPC)

การวิเคราะหขอมูล
1.ทําการแปลงขอมู ลที่ ไดให อยูในรูปล็ อกการิทึ่ม (Log10SCCและLog10SPC) วิเคราะห ขอมู ล จาก
ตัวอยางน้ํานมแยกตามฤดู กาล แสดงค าโซมาติ กเซลลและจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดดวยคาเฉลี่ยเรขาคณิ ต
(Geometric Mean) และเปรียบเทียบขอมูลในแตละฤดูกาล โดยสถิติแบบ One-Way ANOVA กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 โดยใชโปรแกรม SPSS
2.แสดงรอยละการผานเกณฑมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553) ของคา
โซมาติกเซลล และจํานวนแบคทีเรียปนเปอนแยกตามฤดูกาล
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ผลการศึกษา
คาเฉลี่ยของโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบโค
ปริมาณโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
ทั้งหมด 597 ตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ย (Geometric Mean) 282.28 x 103 cells/ml พบปริมาณโซมาติก
เซลลเฉลี่ยมีคาสูงสุดในฤดูฝน 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 ที่พบในน้ํานมดิบโคแยกตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
ฤดูกาล
Variables
N
SCC
(x 103cells/ml)

212

หนาว

รอน

ฝน

Geometric
Mean
(min-max)

Geometric
Mean
(min-max)

Geometric
Mean
(min-max)

Average

308.43b

282.28

(24-2,517)

(20-4,250)

244.61a
(20-4,063)

N

168

301.65b
(24-4,250)

N

217

เปรียบเทียบคาโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบโคกับเกณฑ มกอช.6003-2553
ปริมาณโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารม จํานวน 597 ตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ มกอช.6003-2553 พบวา รอยละจํานวนตัวอยางผานเกณฑ 73.53(439/597) โดยในฤดูฝนผาน
เกณฑนอยที่สุด คือ รอยละ 69.53(150/217) ฤดูหนาวและฤดูรอนผานเกณฑรอยละ75.94(161/212) และ
76.19(128/168) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 รอยละจํานวนตัวอยางน้ํานมดิบโคผานเกณฑ คาโซมาติกเซลล เทียบกับมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553)*นครสวรรค
ฤดูกาล
Variables

หนาว
N

SCC

ผานเกณฑ

รอน
N

ผานเกณฑ

รวม

ฝน
N

ผานเกณฑ

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

439(73.53%)

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

คาเฉลี่ยจํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดในน้ํานมดิบโค
จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้ํานมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณ โคนมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
จํานวน 21 ตั วอย าง พบว ามี คาเฉลี่ ย(Geometric Mean) 368.73 x 103 cfu/ml พบฤดู หนาวมี จํานวน
แบคที เรี ยที่ ปนเป อนทั้ งหมดปริ มาณสู งสุ ดคื อ 560.11 x 103 cfu/ml รองลงมาคื อฤดู ฝน 304.36 x 103
cfu/ml และฤดูรอน 292.40 x 103 cfu/ml ตามลําดับ โดยในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ
แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางฤดูหนาวกับฤดูรอน และฤดูหนาวกับฤดูฝน (p < 0.05)
ตารางที่ 3 จํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดที่พบในน้ํานมดิบโคแยกตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
ฤดูกาล
หนาว

รอน

N

Geometric
Mean
(min-max)

N

Geometric
Mean
(min-max)

7

560.11 a
(290-2,100)

6

292.40 b
(170-590)

Variables

SPC
(x 103cfu/ml)

a,bอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนเดียวกันมีความแตกตางทางสถิติ(p <

ฝน
Average

N

Geometric
Mean
(min-max)

8

304.36 b
(170-610)

368.73
(170-2,100)

0.05)
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เปรียบเทียบจํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดกับเกณฑ มกอช.6003-2553
จํานวนแบคที เรียที่ ปนเป อนทั้ งหมดในน้ํ านมดิ บโคจากถั งนมรวมจากสหกรณ โคนม จํ านวน 21
ตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานจํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมดของ มกอช. 6003-2553 พบวา
รอยละจํานวนตัวอยางผานเกณฑ 80.95(17/21) โดยฤดูหนาวผานเกณฑนอยที่สุด คือ รอยละ 71.43(5/7)
ฤดูรอนและฤดูฝน รอยละ 83.33(5/6) และ 87.50 (7/8) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 รอยละจํานวนแบคทีเรียปนเปอนทั้งหมดเทียบกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.6003-2553)*นครสวรรค
ฤดูกาล
Variables

SPC

หนาว

รอน

ฝน

N

ผานเกณฑ

N

ผานเกณฑ

N

ผานเกณฑ

7

5(71.43%)

6

5(83.33%)

8

7(87.50%)

รวม

17(80.95%)

*เกณฑมาตรฐานจํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมดของ มกอช.6003-2553 ตองไมมากกวา 5*105 cfu/ml
สรุปและวิจารณ
ปริมาณเซลลโซมาติกในน้ํานมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารม และจํานวนแบคทีเรียที่ปนเปอนทั้งหมด
ในน้ํานมดิบโคจากถังนมรวมจากสหกรณโคนมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค มีคาเฉลี่ย (Geometric Mean) คือ
282.28 x 103 cells/ml และ 368.73 x 103 cfu/ml ตามลําดับ ซึ่งไมเกินเกณฑมาตรฐานน้ํานมโคดิบ มกอช.
6003-2553 แตจากรายงานของ Ruegg และคณะ(2002) ที่รายงานไววาแมโคที่มีปริมาณโซมาติกเซลลใน
น้ํานมสูงเกินกวา 2.00 x 105 cells/ml จะเริ่มเปนโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ
ซึ่งเมื่อเทียบ
รายตัวอยางน้ํานมโคกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003-2553) ยังพบรอยละจํานวน
ตัวอยางที่ไมผานเกณฑ 26.47 จึงจําเปนตองเฝาระวังและตรวจสอบเพื่อแกไขปญหาดานสุขาภิบาลฟารมและ
การรีดนม ซึ่งจากการศึกษาการใชจํานวนเซลลโซมาติกในการประเมินปจจัยดานการรีดนมและการจัดการ
ฟารมในฟารมโคนมของสหกรณโคนมทามวงของฤทัยรัตน และคณะ(2010) พบวา การอาบน้ําโคกอนรีด
การใชน้ํายา CMT ตรวจความผิดปกติของน้ํานมกอนรีด การเลื่อนหลุดของหัวรีดระหวางการรีดนม แรงดันของ
เครื่องรีดนมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งยางไลเนอรที่เสื่อมสภาพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีจํานวนโซมาติกเซลล
สูงในถังรวมนม รวมทั้งสุขศาสตรของขั้นตอนการรีดนมที่ไมถูกตองเปนสาเหตุของปญหาเตานมอักเสบและทํา
ใหจํานวนโซมาติกเซลลของถังรวมนมของฟารมสูง เนื่องจากคาโซมาติกเซลลของโคนมรายตัวเปนตัวชี้วัดที่
สําคัญตอสุขภาพของเตานมโคและคาโซมาติกเซลลยังมีผลตอประสิทธิภาพการใหนมของโคดวย โดยพบวาโค
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ที่มีคาโซมาติกเซลลในน้ํานมสูงทําใหปริมาณน้ํานมลดลง (Deluyker et al., 1993) เชนเดียวกับการศึกษา
ของเดนพงษและคณะ(2554) กลาววาปริมาณโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตแล็คโตส
ในทางลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเพิ่มของปริมาณโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบมีผลใหเปอรเซ็นตแล็คโตส
ลดลง ซึ่งเปนสาเหตุใหผลผลิตน้ํานมลดลงดวย และหากภายในฟารมมีความชุกของโคที่มีคาโซมาติกเซลลราย
ตัวสูงในปริมาณมาก จะทําใหคาโซมาติกเซลลของถังนมรวมเพิ่มสูงขึ้นดวย (Smith et al., 1996)
พบปริ มาณโซมาติ ก เซลล เฉลี่ ย มี ค าสู งสุ ด ในฤดู ฝน (308.43 x 103 เซลล /มิ ล ลิ ลิต ร) และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ มกอช.6003-2553 พบผานเกณฑนอยที่สุด คือ รอยละ 69.53(150/217) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาคุณภาพน้ํานมดิบจากศูนยรวมนมตางๆขององคกรสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยเขตภาค
กลาง ป พ.ศ.2539-2542 ของสิทธิศักดิ์ และคณะ(2544) และการศึกษาปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวน
แบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปอนในน้ํานมโคที่พบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย(นัทธมน, 2556)
ที่พบวาฤดูฝนเปนฤดูกาลที่มีปริมาณโซมาติกเซลลสูงกวาฤดูอื่นๆ การที่ฤดูฝนมีคาโซมาติกเซลลสูงฤดูกาลอื่น
เนื่องมาจาก สภาพพื้นคอกที่ใชเลี้ยงโคนมสวนใหญเปนพื้นดิน เกษตรกรสวนใหญจะทําพื้นคอนกรีตเฉพาะ
โรงเรือนรีดนม ดังนั้นเมื่อมีฝนตกสภาพพื้นคอกจะแฉะและเปยกชื้นอยูตลอดเวลา เหมาะสําหรับการขยาย
จํานวนของเชื้อจุลินทรียและเมื่อรวมกับสิ่งปฏิกูลที่ตัวสัตวถายออกมาก็ยิ่งกลายเปนแหลงสะสมเชื้อจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรคเตานมอักเสบอยางดี ถาหากมีการสุขาภิบาลโคนมไมดีพอจะสงผลใหโคนมภายในฟารมเปนโรค
เตานมอักเสบได(Olde et al., 2007)
จํานวนแบคทีเรียที่ปนเปอนทั้งหมดในน้ํานมดิบโคจากถังนมรวม จากสหกรณโคนมในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 21 ตัวอยาง พบฤดูหนาวมีจํานวนแบคทีเรียที่ปนเปอนทั้งหมดปริมาณสูงสุดคือ 560.11 x
103 cfu/ml ซึ่ งต างจากผลการศึ ก ษาของสุ ท ธิ ศัก ดิ์ และคณะ(2544) และนั ท ธมน(2556) ที่ พบจํ านวน
แบคทีเรียที่ปนเปอนทั้งหมดมีคาสูงสุดในฤดูฝน เนื่องจากสภาพพื้นคอกที่ ใชเลี้ยงโคนมสวนใหญ เปนพื้ นดิน
เกษตรกรสวนใหญจะทําพื้นคอนกรีตเฉพาะโรงเรือนรีดนม ดังนั้นเมื่อมีฝนตกสภาพพื้นคอกจะแฉะและเปยก
ชื้นอยูตลอดเวลา เหมาะสําหรับการขยายจํ านวนของเชื้อจุลินทรียและเมื่อรวมกับสิ่งปฏิกูลที่ตัวสัตวถาย
ออกมาก็ยิ่งกลายเปนแหลงสะสมเชื้อจุลินทรียอยางดี ทั้งเชื้อจุลินทรียที่ทําใหนมเสียและเชื้อจุลินทรียที่ทําให
เกิดโรคเตานมอักเสบ และเมื่อพิจารณาพบรอยละจํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑรวมทั้งหมด 15.86 ซึ่งแสดงให
เห็นถึงยังคงมีปญหาในการสุขาภิบาลโรงรีดนมและสุขอนามัยของกระบวนการรีดนมตลอดจนขั้นตอนในการ
ขนสงน้ํานมดิบจากฟารมมายังศูนยรวบรวมนม รวมถึงปญหาหารจัดการสุ ขอนามัยความสะอาดของศูนย
รวบรวมนมดิบซึ่งตองดําเนินการตรวจสอบแกไขตอไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ถึงแมปริมาณโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบโคจากถังรวมนมรายฟารมและจํานวน
แบคที เรียที่ ปนเป อนทั้ งหมดในน้ํ านมดิ บโคจากถังนมรวมจากสหกรณ โคนมในพื้ นที่ จังหวั ดนครสวรรค มี
คาเฉลี่ย (Geometric Mean) ไมเกินเกณฑมาตรฐานน้ํานมโคดิบ มกอช. 6003-2553 แตยังมีจํานวนรอยละ
ของจํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑอยู ทําใหทราบถึงคุณภาพน้ํานมดิบซึ่งตองมีการปรับปรุงระบบการเลี้ยงโค
นม ซึ่งปริมาณโซมาติ กเซลล ในน้ํ านมดิ บจากทั้งรวมนมรายฟารมเป นดัชนี บงชี้ไดทั้งปญหาเตานมอักเสบ
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คุณภาพน้ํานม ตลอดจนลักษณะของสุขศาสตรการจัดการฟารมโคนมและการรีดนม ซึ่งพบวาขั้นตอนการรีด
นมที่ไมถูกตอง จะเปนสาเหตุของปญหาเตานมอักเสบและทําใหจํานวนโซมาติกเซลลของถังรวมนมของฟารม
สูงชึ้นดวย ดังนั้นการปรับปรุงขบวนการผลิตน้ํานมตั้งแตการผลิตที่ฟารม ศูนยรวบรวมนม และการขนสง
น้ํานมดิบใหถูกสุขลักษณะมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่ยากอยางยิ่งที่จะปลอยใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมแกไข
ปญหาดังกลาวลําพังตัวเกษตรกรไดสําเร็จ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งนักวิชาการ
จากภาครัฐ ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑนมและที่สําคัญอยางยิ่งคือตัวเกษตรกรเอง ที่ตองใฝศึกษาหา
ความรูและนําความรูนั้นมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการฟารมใหดีขึ้น
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