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คณุภาพน้ํานมดิบ  ที่ทุกคนต้องการ

  รีดได้จากเต้านมแม่โคนม100%

  มีองค์ประกอบทางเคมีได้มาตรฐาน

  ปลอดยาปฏิชีวนะและสารปนเปื้อนอื่นๆ

  ไม่เติมน้ํา และ อื่นๆทุกชนิด

  มีเชื้อจุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐาน
4



องค์ประกอบทางเคมีของน้ํานมโค  100  %

                        2. น้ํา                                 87.6  %

1. เนื้อนมรวม  (total solid)   12.4   %

      ประกอบด้วย           โปรตีนนม     3.2    % 

                                   ไขมันนม     3.7    % 

                                   น้ําตาลแล็คโตส     4.8     % 

                                   แร่ธาตุ     0.7     %
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ตารางแสดง มาตรฐานองค์ประกอบน้าํนมโค

องค์ประกอบ

ไขมันนม

โปรตีนนม

SNF

เนื้อนมรวม

อ.ส.ค. อย.

3.20

2.80

8.25

-

กรมปศุสัตว์

3.20

2.80

8.25

12.00

มกอช.

3.20

3.00

8.25

12.30

3.30

   
8.25

  12.50

2.80
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องค์ประกอบ สมอ. อย. กรมปศุสัตว์ มกอช.

ไขมันนม 3.40 3.20 3.20 3.20

โปรตีนนม 3.00 2.80 2.80 3.00

เนื้อนมไม่รวมไขมัน - 8.25 8.25 8.25

เนื้อนมรวม 12.00 - 12.00 12.30

เซลล์โซมาติก 500,000 500,000 500,000

ปริมาณจุลินทรีย์ 400,000 400,000 400,000

ตารางแสดง มาตรฐานคุณภาพน้าํนมโค
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ประกาศมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบ 2554

  คุณภาพทั่วไป
  องคป์ระกอบน้ํานมดิบ(ให้ราคา)
- ของแข็งรวม(TS) น้อยกว่า12.00  ลด0.10บาท/ก.ก.
- ของแข็งรวม(TS) 12.00ถึง12.59  ไม่ลด/ไม่เพิ่ม
- ของแข็งรวม(TS) มากกว่า12.59  เพิ่ม0.10บาท/ก.ก.

  จาํนวนจุลินทรียใ์นน้ํานมดิบ
น้อยกว่า 150,000โคโลนี/ซี.ซี.  เพิ่ม  0.20 บาท/ก.ก.
150,000 ถึง 300,000         เพิ่ม 0.10 บาท/ก.ก.
300,000 ถึง 500,000        ไม่ลด / ไม่เพิ่ม
500,000 ถึง 700,000        ลดลง 0.10 บาท/ก.ก.
มากกว่า 700,000        ลดลง 0.20 บาท/ก.ก. 8



มาตรฐานการรับซือ้น้ํานมดิบ 2554 (ต่อ)

  จํานวนเม็ดเลือดขาว(Somatic  Cell  Count)
น้อยกว่า 200,000เซลล์ ต่อ ซี.ซี. เพิ่มขึ้น  0.20 บาท/ก.ก.
200,001 ถึง 400,000        เพิ่ม 0.10 บาท/ก.ก.
400,001 ถึง 500,000        ไม่ลด / ไม่เพิ่ม
500,001 ถึง 700,000        ลดลง 0.10 บาท/ก.ก.
มากกว่า  700,000       ลดลง 0.20 บาท/ก.ก.

จุดเยือกแข็ง (Freezing  Point)
โดยวิธี Cryoscopic Method มาตรฐานยอมรับได้ – 0.520 องศา C

- 0.519  ถึง – 0.515  องศา C ลดลง  0.10  บาท / ก.ก.

- 0.514  ถึง – 0.510  องศา C ลดลง  0.20  บาท / ก.ก.
อุณหภมูิสูงกวา่  - 0.510  องศา C ลดลง  1.00  บาท / ก.ก. หรือส่งคืนสหกรณ์หรือศูนย์รวมนม
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      เต้านมอักเสบในโคนม  
กับ  คุณภาพน้ํานมดิบ

15



  เต้านมอกัเสบ คือ ?
การเปลี่ยนแปลงภายในเต้านม  ที่ขึ้นอยู่
กบัการระคายเคืองของเต้านม  ส่งผลให้
เกิดการอักเสบภายในเต้านม
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สาเหตุ

ติดเชื้อโรค   ประมาณ 90%  จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

สาเหตุโนม้นํา

สภาพโรงเรือน เครื่องรีดและสิ่งแวดล้อม

ตัวโค ผู้รีดนม

17



อาการของเต้านมอักเสบ

ชนิดแสดงอาการ

แบบเฉียบพลัน แบบเรื้อรัง

ชนิดไม่แสดงอาการ

แบบไม่รุนแรง

เต้านมผิดปกติ น้ํานมผิดปกติเห็นด้วยตาเปล่า เซลล์ในน้ํานมสูงมาก

น้ํานมไม่เห็นผิดปกติด้วยตาเปล่า เซลล์ในน้ํานมอยู่ในระดับสูง
18



อาการและขบวนการพัฒนาการเป็นโรค

เต้านมที่มีความไวต่อการเป็น
โรคแต่ไม่ติดเชื้อ

เต้านมติดเชื้อ                         
แต่ยังไม่แสดงอาการ

   เต้านมอักเสบ              
แบบไม่แสดงอาการ

เต้านมอักเสบ                   
ชนิดแสดงอาการ 19



การป้องกันการติดเชื้อโรคตามธรรมชาติของเต้านม

เซลล์เม็ดเลือดขาว

ภูมิคุ้มกันโรค

น้ําเหลือง

เคราติน

ความแข็งแรงกล้ามเนื้อรูปิดหัวนม
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ความสูญเสียที่เกิดจากเต้านมอักเสบ

ผลผลิตน้ํานมลดลง 64% ( 4,640 บาท/ตัว)

น้ํานมที่ต้องทิง้ไป 14% (977 บาท/ตัว)

ต้องคัดโคออก 8% (544 บาท/ตัว)

มูลค่าตัวแม่โคลดลง 5% (398 บาท/ตัว)

ค่ายารกัษา 5% (387 บาท/ตัว)

ค่าบริการทางสัตวแพทย์ 3% (193 บาท/ตัว)

ค่าแรงงานที่ต้องดูแลเพิ่ม 1%   (90 บาท/ตัว)

อัตราการผสมติดลดลง  45%         22%
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องค์ประกอบน้ํานมที่เปลี่ยนแปลง

    องค์ประกอบที่ต้องการ  ลดลง 

น้ําตาลแลคโต๊ส 5-20%

โปรตีน เล็กน้อย

เคซีน 6-18%

เนื้อนมไม่รวมไขมัน 8%

ไขมัน 5-12%

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

   องค์ประกอบทีไ่ม่ต้องการ  เพิ่มขึ้น

เอ็นไซม์ไลเปส

เพิ่มความหืน

โซเดียม

คลอไรด์
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ภาพแสดงช่วงในระยะการรีดนมที่มีโอกาสเกิดเต้านมอักเสบได้บ่อย

อัตรา
การติด
เชื้อของ
เต้านม

คลอดลูก

หยุดพักการรีดนม

คลอดลูก

ระยะการรีดนม ระยะหยุดพักรีดนม
23



รายงานการเกิดเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ

เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ (%) รายการอ้างอิง 

37.0 ศุภลักษณ์และคณะ 

(2536) 

38.07 อัมพวัน และคณะ (2537) 

58.61 ทัศนีย ์(2537) 

29.0 วาสนา และคณะ (2538) 

32.3 ธีรพงศ์ และคณะ (2539) 

64.2 สณีรัตน์และคณะ (2543) 
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    ปริมาณน้ํานมสูญเสียกับเซลล์ในน้ํานม

           

     ปฏิกิริยา 

จํานวนโซมาติกเซลล์ 

(เซลล์/ซีซ)ี 

 

คุณภาพน้ํานม 

ปริมาณน้ํานม

สูญเสีย (%) 

   0 100,000 ดีมาก 0 

   T 300,000 ดี 8 

   1 900,000 พอใช้ 11 

   2 2,700,000 อักเสบไม่แสดงอาการ 28 

   3 8,100,000 อักเสบแสดงอาการ 46 
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หัวใจสําคัญ…………..ไม่ให้โคเป็นเต้านมอักเสบ ?

การป้องกันโรค

การรีดนม            สะอาด   เร็ว หมดเต้า

เครื่องรีดนม             ความดันสุญญากาศ  จงัหวะการรีดนม  ยางรีดนม

ความสะอาดและแหง้        เตา้นม หัวนม คนรีดนม อุปกรณ์รีดนมคอกเลี้ยงโค

แม่โค    เต้านม หัวนม สุขภาพโค การปรับปรุงพันธุ์ 

มาตรการควบคุมและป้องกนัโรค        ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพิ่มภูมิต้านทานโรค          ให้วัคซีน เสริมวิตามินอี และซีลีเนียม
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มาตรการควบคมุและการป้องกันโรค

ขั้นตอนการรีดนม
เต้านม หัวนมแห้งและสะอาด ผ้าเช็ด 1 ตัว 1ผืน ตรวจเต้านม 
หัวนม รีดนมต้น ใส่หัวรีดภายใน 1 นาที ปิดก๊อกก่อนปลดหัว
รีดนม จุ่มหัวนมทันที (แม่โคยืน 30 นาที) จุ่มหัวรีดนม

การจัดการแม่โคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ
รีดนมตัวสุดท้าย รักษาทันที เพาะแยกเชื้อ ใส่ยาดราย คัดทิ้ง 

การดูแลและ ตรวจสอบเครื่องรีดนม
ความสะอาด การบํารุงรกัษา สญุญากาศ จงัหวะการรีดนม ยางรีดนม 

เฝ้าระวังโรค
ตรวจน้ํานมจากแม่โคทุกตัว ทุกเต้าด้วยน้ํายา ซี. เอ็ม. ที. 27



เครื่องรีดนมทําให้เกิดเต้านมอักเสบได้อย่างไร ?

- ทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น

- ช่วยเพิ่มจํานวนเชื้อแบคทีเรียที่ปลายหัวนม

- เพิ่มโอกาสให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปในเต้านมมากขึ้น

- ทําให้เนื้อเยื่อภายในเต้านมหรือหัวนมเกิดความ
เสียหาย
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การรักษา… ต้องรีบรักษาทันที

คัดโคออกจากฝูง

รีดนมบ่อยครั้ง/วนั (3-4 ครั้ง/วัน) ประคบด้วยน้ําร้อน 

หยุดพักรีดนม พร้อมสอดยาดราย

ยาปฏิชีวนะ สอดเต้านม หรือฉีด หรือ สอดเต้า+ฉีดยา อย่างต่อเนื่อง

เพื่อไม่ให้เชื้อดื้อยา

เพาะแยกเชื้อ  หาชนิดเชื้อเพื่อหาชนิดยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
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การรักษาโรคเต้านมอักเสบ  แบบไม่ใช้ยา

1. ตรวจนมโคพบการอักเสบมื้อแรก  รีดนมทิ้งให้หมดเต้า

2. ประคบน้ําร้อน  บริเวณเต้านมหลังรีดเสร็จทันที

3. นวดบริเวณเต้านมด้วยครีมนวดเคาน์เตอร์เพนคูล

4. จุ่มหัวนมด้วยยาจุ่มเต้าทันที

5. บันทึกการรักษาทุกครั้ง (วันที่  เบอร์โค  อาการป่วย  
รายงานการรักษา  ผลการรักษา)

หมายเหตุ  รีดซ้ําหลังครั้งแรก 6 – 8 ชั่วโมง
30



การรักษาโรคเต้านมอักเสบ  แบบใช้ยาสอด

1. เมื่อทําวิธีไม่ใช้ยาแล้ว 2 – 3 มื้อไม่หาย  รีดนมทิ้งให้หมดเต้า

2. ประคบน้ําร้อน  บริเวณเต้านมหลังรีดเสร็จทันที

3. สอดยาเต้านมที่อักเสบ (ใช้ต่อเนื่อง 2 – 3 หลอด)

4. นวดบริเวณเต้านมด้วยครีมนวดเคาน์เตอร์เพนคูล

5. จุ่มหัวนมด้วยยาจุ่มเต้าทันที

6. บันทึกการใช้ยารักษาทุกครั้ง(วนัที่  เบอร์โค  อาการป่วย  
รายงานการรักษา  ผลการรักษา)

หมายเหตุ  รีดซ้ําหลังการใช้ยา 10-12 ชั่วโมง 31



การรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบใช้ยาสอด+ยาฉีด

1. เมื่อทําวิธีสอดยาแล้ว 2 – 3 วันไม่หาย  รีดนมทิ้งให้หมดเต้า
2. ประคบน้ําร้อน  บริเวณเต้านมหลังรีดเสร็จทันที
3. สอดยาเต้านมที่อักเสบ (ใช้ต่อเนื่อง 2 – 3 หลอด)
4. นวดบริเวณเต้านมด้วยครีมนวดเคาน์เตอร์เพนคูล
5. จุ่มหัวนมด้วยยาจุ่มเต้าทันที
6. ฉีดยาปฏิชีวนะ เช่น เจนต้ามัยซิน  กาน่ามัยซิน  โคแบคแทน
7. บันทึกการใช้ยารักษาทุกครั้ง (วันที่  เบอร์โค  อาการป่วย  รายงาน

การรักษา  ผลการรักษา)
หมายเหตุ  รีดซ้ําหลังการใช้ยา 10-12 ชั่วโมง (มื้อปกติ)

32



การรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบผสม

1. เมื่อทําวิธีควบยาแล้ว 2 – 3 วนัไม่หาย  รีดนมเก็บใสห่ลอดปลอดเชื้อเพือ่
ส่งห้องปฏิบตัิการและรีดทิ้งใหห้มดเต้า

2. ประคบน้าํรอ้น  บริเวณเต้านมหลงัรีดเสรจ็ทนัที
3. สอดยา(ตามคําแนะนาํของสัตวแพทย์) เต้านมที่อกัเสบ (ใช้ยาตอ่เนือ่ง)
4. นวดบริเวณเต้านมด้วยครีมนวดเคาน์เตอรเ์พนคูล
5. จุ่มหัวนมด้วยยาจุ่มเตา้ทนัที
6. ฉีดยาปฏิชีวนะ(ตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย)์ เช่น เจนตา้มัยซิน  กานา่

มัยซิน  โคแบคแทน
7. บนัทึกการใช้ยารกัษาทุกครัง้(วันที ่ เบอรโ์ค  อาการปว่ย  รายงานการ

รกัษา  ผลการรกัษา)
หมายเหตุ  รีดซ้ําหลังการใช้ยา 10-12 ชั่วโมง (มื้อปกติ) 33



วิธีป้องกันและรักษา
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ยาดราย ………………คืออะไร ?

ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์อยู่นานในเตา้นม 

ยาดรายมีประโยชน์จริงหรือ ?
- ทําลายเชื้อที่มีแอบแฝงอยู่ในเต้าในระยะรีดนมที่ผ่านมาได้

- ลดโอกาสติดเชื้อใหม่      ตลอดระยะเวลาพักการรีดนม 
ระยะคลอดลูก และระยะที่โคเริ่มให้นมใหม่

- ป้องกันให้เต้านมปราศจากการมีเชื้อเจริญ
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ใช้ยาอย่างไรจึงจะปลอดภัย

1. ตรวจนมโคทุกตัวที่ใช้ยา  ก่อนส่งนม

2. งดส่งนมหลังใช้ยา  ตามระยะเวลาที่ฉลากแนะนํา

3. งดส่งนมตาม สัตวแพทย์สั่ง

4. บันทึกการใช้ยาทุกครั้ง

5. ใช้ยาที่ถูกต้อง  มีทะเบียนยา

6. ไม่ใช้ยาที่หมดอายุใช้งาน

7. เก็บยาในที่เหมาะสม
36
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    ทําไมต้อง  งดส่งนม ?  เพื่อ?

- เชื้อโรคยังไม่หมดจากเต้านม (นมเสีย)

- มียาปฏิชีวนะตกค้าง  ส่งผลต่อร่างกายผู้ดื่มนม

- ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมนมพร้อมดื่ม(นมเปรี้ยว)

- ผลเสียต่อนมรวมสหกรณ์รับนม  ถูกปรับ/ไม่รับซื้อ

- ผู้ใช้ยาถูกปรับ 50 เท่า และ ความน่าเชื่อถือลดลง
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ตัวอย่าง  ยาที่ต้องงดส่งนม

ชื่อยา วันงดส่งนม(วัน) มทส  งดส่งนม 
(วัน)

โคแบคแทน 5 7

เจนต้ามัยซิน 3 7

คานามัยซิน 3 7

ยาสอดเต้าฤทธิ์ 12 ชัว่โมง 3 5

ยาสอดเต้าฤทธิ์ 24 ชั่วโมง 3 5

ยาดราย  (ส่วนใหญ่) 45 > 60
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ได้คุม้เสียหรือไม่??? 

*รีดนมได้ 15 ก.ก./ตัว/วัน

(15 ก.ก.*16.50บาท/ก.ก.*7วัน) 1,732.50 0

*สหกรณ์รับนม 5,000 ก.ก./วัน

(5,000ก.ก.*18.00บาท/ก.ก.*1 วัน) 90,000 0

***สหกรณ์ตรวจพบนมที่มียา 1 ถัง

(นมรวมในถัง 100 ก.ก.*50เท่า*16.50) 82,500 0

ส่ง ไม่ส่ง
ทุกคนรู้
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ผู้บริโภค

โรงงานแปรรูป/โรงงานผลิตภัณฑ์นม

สหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ

ฟาร์มโคนม

เกษตรกร

จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

GMP

อ.ย.

มาตรฐานฟาร์โคนม 
กรมปศุสัตว์

GMP??
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สรุป

สุขศาสตร์ดี

ลดการเกิดเต้านมอักเสบ

ลดจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาว

ลดจํานวนจุลินทรีย ์

     การมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเต้านมอักเสบ  
อย่างรัดกุมสม่ําเสมอ   เป็นปัจจัยสําคัญที่นําให้ฟาร์มไม่
พบกับปัญหา โรคเต้านมอักเสบ
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ขอบคุณครบั

เชิญถามข้อสงสัย ???

โอกาสหน้าพบกนัใหม่   ฟาร์มมหาวิทยาลัย มทส

โทร 0 – 4422 - 5028    มือถือ 08-686-61997
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