กองปศุสตั วสมั พันธ กรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรียบเรียงโดย
ฝายสุขศาสตรนานมและผลิ
้ํ
ตภัณฑกองสัตวแพทยสาธารณสุข
จัดทําโฮมเพจโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดทําเอกสารเผยแพร สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หัวขอ
การตรวจสอบคุณภาพนํ้านมเบื้องตนที่ศูนยรวมนํ้านม
การตรวจสอบคุณภาพนํ้านมในหองปฏิบตั กิ าร
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การตรวจสอบคุณภาพนํานม
้
นํ้านมเปนสารที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนซึ่งให
ประโยชนแกรางกาย ในประเทศไทยผูบริโภคนํานม
้
สวนใหญเปนเด็ก หญิงมีครรภและผูส งู อายุดงั นัน้ นํา้
นมแปรรูปเปนนมพรอมดืม่ หรือผลิตภัณฑนมจึงตองมี
คุณภาพสูงเพราะผูบริโภคกลุมนี้มีความเสี่ยงกับการ
เปนโรคได
ในขบวนการสรางนํ้านมของโคนมเพือ่ ใหนานมมี
้ํ
คุณภาพสูงโคนมตองมีสุขภาพสมบูรณ ไดรบั หญาและ
อาหารขั้นที่มีคุณคาทางโภชนะสูงมีประโยชนตอ
รางกายของโคนม นอกจากนั้นสิ่งแวดลอมและคอกที่โคอยูตองสะอาดถูกสุขอนามัยและที่สาคั
ํ ญที่สุดใน
ขณะรีดนม ตัวผูร ดี เอง ตลอดจนอุปกรณทใ่ี ชตอ งสะอาดดวย เพราะนํานมมี
้
คุณสมบัติดูดกลิ่นไดดี
เมื่อมีสิ่งปนเปอน จะทําใหคุณภาพของนํ้านมลดลง
การตรวจคุณภาพของนํ้านม นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการตัดสินราคานํานมแล
้
วยังเปน
การแบงระดับคุณภาพนํานมของสมาชิ
้
ก แยกนํ้านม ที่มีคุณภาพตําไม
่ ใหปะปนกับนํานมที
้
่มีคุณภาพดีขณะ
เดียวกันเกษตรกรยังสามารถนําผลการตรวจไปใชในการปรับปรุงสุขาภิบาลในคอก ชวยในการจัดการฟารม
และปองกันสภาวะโรคในฝูงโคนม
เอกสารนี้ตองการใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เขาใจการตรวจสอบคุณภาพนํานมให
้
ดีขึ้นและปลูกจิต
สํานึกที่จะปรับปรุงคุณภาพนํ้านมเพือ่ ประโยชนตอ ตัวเองและผูบ ริโภค
ปจจุบันนี้การตรวจสอบคุณภาพนํ้านมจะทําได 2 ระดับคือการตรวจสอบเบือ้ งตนทีศ่ นู ยรวมนํ้านม
ขณะรับซื้อและการตรวจสอบคุณภาพนํ้านมที่หองปฏิบัติการ ดังแผนภูมิ
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การตรวจสอบคุณภาพนํ้านมเบื้องตนที่ศูนยรวมนํ้านม
การตรวจสอบคุณภาพนํานมเบื
้
อ้ งตนทีศ่ นู ยรวมนํานม
้ มีวัตถุประสงคเพื่อไมใหนํ้านมที่มีคุณภาพตํา่
ปนกับนํานมที
้
่มีคุณภาพดี ตรวจสอบโดยการใชประสาทสัมผัสคือ ดูสีนานม
้ํ ดมกลิ่นจากถังบรรจุนานมของ
ํ้
เกษตรกร นอกจากนีจ้ ะตองตรวจสอบคุณภาพดานอืน่ เชน ความถวงจําเพาะ อัลกอฮอล
1.1 การหาความถวงจําเพาะในนํานม
้
นํ้านมจะมีคาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 1.0301.033 ที่ 20 องศา เซลเซียส นํ้านม ที่มีไขมันสูงจะ
ทําใหคาความถวงจําเพาะลดลง เพราะความถวง
ของไขมันมีคาประมาณ 0.93 แตสว นประกอบอืน่
เชน ปริมาณโปรตีน นํ้าตาลแลคโตส และเกลือ
แร ในนํ้านมที่สูงจะทําใหความถวงจําเพาะมีคา
เพิ่มขึ้น การปลอมปนนําในนํ
้
านม
้
ก็ทาให
ํ
ความถวงจําเพาะลดลงเชนกัน เกณฑที่ใชรับซื้อ
นํ้านมในปจจุบันมีคาอยูระหวาง 1.025-1.027
1.2 การดูปฏิกิริยาของนํ้านมกับอัลกอฮอล
โปรตีนในนํ้ านมที่มีฤทธิ์เปนกรด จะไมคงตัวเพราะมีบางสวนไปเกาะแคลเซี่ยมและฟอตเฟตใน
นํ้านม เมื่อมีอัลกอฮอลอยูจะเกิดเปนตะกอน นอกจากนี้ การตกตะกอนยังพบในนํ้านมเหลืองจากแมโคหลัง
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คลอด ในนํ้านมจากโคที่เปนโรคเตานมอักเสบ อัลกอฮอลที่ใชทดสอบมีความเขมขนตั้งแต 68%, 70%
และ 75% บางครัง้ อาจใสสารทีเ่ ปนตัวชีเ้ ชนอริซารีนผลมรวมกับอัลกอฮอลเพือ่ ให เห็นปฏิกริ ยิ าชัดเจนขึน้

นํ้านมที่มีคาความเปนกรด 6.4
นํ้านมที่มีคาความเปนกรด 6.6-6.8
นํ้านมที่มีคาความเปนกรด มากกวา 6.9

เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะ เห็นเปนตะกอนสี เหลืองนํ้าตาล
ตะกอนสีชมพูมวง
ตะกอนสีมวงแดง

การตรวจสอบคุณภาพนํ้านมในหองปฏิบัติการ
มีการตรวจสอบหลายชนิด ดังนี้
อุณหภูมิ
ความเปนกรด - ดาง
จุดเยือกแข็ง
การประมาณจํานวนจุลนิ ทรียโดยดูการเปลีย่ นสีของนํ้ายา
การตรวจสอบทางจุลชีววิทยา
สวนประกอบนํานม
้
การตรวจนับจํานวนเซลลโซมาติก
การตรวจสารตกคาง
1. อุณหภูมิ
เนื่องจากนํ้านมมีสารอาหารอุดมสมบูรณและครบถวนจุลนิ ทรียจ งึ เจริญเติบโต ไดดี ในการเก็บ
รักษานํ้านมเพือ่ คงคุณภาพไวควรเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ําเพราะบักเตรีเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะแบง
ตัวทุก ๆ 20-30 นาที โดยจะเพิม่ จํานวนจากหนึ่งเซลลดังนี้
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หลังจาก ครึง่ ชัว่ โมง
หลังจาก 1 ชม.
หลังจาก 2 ชม.
หลังจาก 11 ชม.

5
เปน 2 เซลล
เปน 4 เซลล
เปน 16 เซลล
เปน 10 เซลล

ขณะเดียวกันการเพิม่ จํานวนของจุลนิ ทรีย จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เชน
หลังจากรีดนม จะมีบกั เตรี
40,000 ตัว/มล.
หลังจากรีดนม 24 ชม. ที่ 5 องศา ซ.
90,000 ตัว/มล.
หลังจากรีดนม 24 ชม. ที่ 10 องศา ซ. 180,000 ตัว/มล.
หลังจากรีดนม 24 ชม. ที่ 15 องศา ซ. 4,500,000 ตัว/มล.
ดังนั้นจึงควรเก็บนํ้านมไวทอ่ี ณ
ุ หภูมติ ากว
่ํ า 5 องศา ซ.
2. ความเปนกรด-ดาง
นํ้านมมีความเปนกรด-ดาง ที่ระดับคอนขางเปนกลาง คือที่ 6.6-6.8 จากโคนมทีเ่ ปนโรคเตานม
อักเสบ จะมีฤทธิ์เปนดาง การตรวจสอบความเปนกรด-ดางทําไดหลายวิธี เชน วิธไี ตเตรทหรือตรวจดวย
เครือ่ ง พี-เอช มิเตอร

3. จุดเยือกแข็ง
การตรวจจุดเยือกแข็งของนํานม
้ มีจดุ ประสงคเพือ่ ตรวจการปลอมปนนํ้า ปกติแลวจุดเยือกแข็งของ
นํ้านมโค จะตํ่ากวานําและมี
้
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -0.55 องศา ซ.
4. การประมาณจํานวนจุลนิ ทรียโดยดูการเปลีย่ นสีของนํ้ายา
การประมาณจํานวนจุลนิ ทรีย โดยดูการเปลี่ยนสีของนํายาหรื
้
อรีด๊ักชัน่ เทสต จะสามารถแบงเกรด
ของนํ้านมไดเพราะปริมาณจุลินทรียที่มีอยูในนํ้านม จะทําใหสีของนํ้ายาทดสอบเปลี่ยนแปลงไปตามระยะ
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เวลาหลังจากที่เติมนํายานั
้ ้นลงไปในตัวอยางนํานมการตรวจสอบแบ
้
งเปน 2 ชนิด ตามชนิดของนํายาที
้ ่ใช คือ
เมธิลีนบลูและรีซาซูรีน

4.1 เมธิลีนบลูรีดั๊กชั่นเทสต
ดูการเปลี่ยนแปลงของ สีหลังจากเติมนํ้ายาเมธิลีนบลู และบมที่อุณหภูมิ
37 องศา ซ. การอานผลใหอา นผลครัง้ แรก หลังจากเติมนํายาไปแล
้
วครึ่งชั่วโมงและอานผลหลังจากนั้นทุก
ๆ ชัว่ โมง จนถึง 6 ชั่วโมงตัวอยางที่มีจุลินทรียมากจะเปลี่ยนสีของนํายา
้ จากสีฟาเขียว เปนสีขาว
4.2 รีซาซูรีน รีดก๊ั ชัน่ เทสต
ดูการเปลี่ยนแปลงสีหลังจากเติมนํ้ายารีซาซูรีนและบมที่อุณหภูมิ 37 องศา
ซ. การอานผลใหอานหลังจากเติมนํ้ายา 1 ชัว่ โมง หรืออานผลในชัว่ โมงที่ 1 และ 3 การเปลี่ยนสีของนํ้ายารี
ซาซูรีน จะเปลี่ยนจากสีมวงนําเงิ
้ น เปนสีมวงแดง ชมพู หรือขาว ตามจํานวนเชือ้ จุลนิ ทรียทม่ี อี ยูใ นนํ้ามันนัน้

5. การตรวจสอบทางจุลชีววิทยา
จุลนิ ทรียในนํ้านมทีต่ รวจเปนงานประจําไดแก บักเตรี ยีสต และรา จํานวนจุลนิ ทรียใ นนํ้านมจะมี
ปริมาณมากหรือนอย ขึน้ อยูก บั ขัน้ ตอนตาง ๆ ตัง้ แต การปฏิบัติ ตอโคนมในขณะรีดนม การทําความสะอาด
การจัดการสุขาภิบาลในคอก และการปนเปอ นจากภาชนะทีใ่ ชในการรีดนมหรือผูร ดี นม
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การตรวจทางจุลชีววิทยาที่จะกลาวในที่นี้ สามารถแบงเปนการตรวจนับบักเตรีทง้ั หมด การตรวจหา
บักเตรีกลุมโคไลฟอรม การตรวจนับบักเตรีทท่ี นความรอน การตรวจนับบักเตรีทช่ี อบความเย็น
วิธีในการตรวจนับทางจุลชีววิทยา จะทําโดยใชอาหารเลีย้ งเชือ้ ซึง่ เปนวุน ผสมกับนํานมหรื
้
อนํานม
้
ที่เจือจางแลว ใหเขากันในจานอาหารเลีย้ งเชือ้ จากนัน้ จะเพาะจานอาหารเลีย้ งเชือ้ ไว โดยบมทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะดับ
ตาง ๆ ตามแตชนิดของการตรวจสอบ
5.1 การตรวจนับจํานวนบักเตรีทง้ั หมด
นํ้านมที่สะอาดคุณภาพยอดเยี่ยมจะมีจุลินทรียเพียง 1,000 เซลลตอมิลลิลิตร ในประเทศไทยใหคุณ
ภาพนํ้านมเกรดหนึง่ ทีจ่ ํานวน 100,000 เซลลตอนํ้านม 1 มิลลิลิตร บักเตรีในนํานมนี
้
ส้ ามารถตรวจนับได
หลังจากบมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 32 องศา ซ. เปนเวลา 48 ชัว่ โมงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.) ไดกาหนด
ํ
ใหนํ้านมดิบที่นามาผลิ
ํ
ตนมสดมีจุลินทรียทั้งหมดในนํ้านมไมเกิน 400,000 เซลล ตอนํานม
้ 1 มิลลิลิตร

5.2 การตรวจหาบักเตรีกลุม โคไลฟอรม
บักเตรีกลุมนี้พบไดในลําไสของคนและสัตว ในอุจจาระ ในโคนมทีเ่ ปนโรคเตานมอักเสบ ใน
ภาชนะรีดนม หรือในคอกซึ่งลางทําความสะอาดไมทั่วถึง หากตรวจพบจุลินทรียกลุมนี้มากกวา 100 เซลล
ตอนํ้านม 1 มิลลิลิตร แสดงวาสุขลักษณะของการรีดนมปฏิบัติไดไมถูกตอง จึงมีการปนเปอ นของบักเตรี
กลุมนี้
วิธีการตรวจสอบทําโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับหาจุลินทรียกลุมนี้ผสมกับนํ้านม แลวบมที่
อุณหภูมิ 37 องศา ซ. เปนเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ตรวจนับจํานวนจุลินทรีย ที่มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นใน
จานอาหารเลีย้ งเชือ้ นัน้
5.3 การตรวจนับบักเตรีที่ทนความรอน
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บักเตรีสามารถแบงเปนชนิดตามอุณหภูมทิ เ่ี จริญเติบโต ในนํ้านมจะมีบกั เตรี ที่สามารถมีชีวิตอยูได
ภายหลังขบวนการพาสเจอรไรซซง่ึ บักเตรีนจ้ี ะอยูต ามเตานม และภาชนะใสนม ในนํานมที
้
่มีจํานวนบักเตรี
ทั้งหมดมากมีบักเตรีชนิดนี้อยูมากและมีผลทําใหอายุการเก็บนํ้านมนัน้ สัน้ ลงการตรวจบักเตรีในกลุม นี้ จะ
ตองทํานํานมให
้
รอ นเสียกอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 62 องศา ซ. เปนเวลา 30 นาที จากนัน้ นําตัวอยางนํานมนั
้
น้ มาตรวจ
โดยใชวิธีเดียวกับการตรวจนับจํานวนบักเตรีทง้ั หมด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุใหนานมพาสเจอร
ํ้
ไรซ มีบักเตรีไดไมเกิน 10,000 เซลล ตอ
นํ้านม 1 มิลลิลิตร
5.4 การตรวจนับบักเตรีทช่ี อบความเย็น
ยังมีบักเตรีอีกกลุมหนึ่งในนํ้านมซึ่งเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิตํ่าบักเตรีกลุมนี้จะพบไดในเตานม
และในถังนม ซึ่งมีอุณหภูมิที่ลดตํ่า 2-7 องศา ซ. สวนใหญของจุลินทรียกลุมนี้สามารถถูกทําลายไดดวยความ
รอน หากยังมีอยูในนํ้านม จะทําใหคุณภาพของนํ้านมนั้นลดลง มักทําใหเกิดกลิ่นอันไมพึงประสงคเพราะ
จุลนิ ทรียพวกนีจ้ ะสรางนํ้ายอย ยอยโปรตีนและไขมันในนํานม
้ ทําใหนานมเสื
ํ้
่อมคุณภาพและเนาเสียได
การตรวจนับบักเตรีกลุม นี้ จะบมที่อุณหภูมิ 7 องศา ซ. เปนเวลา 10 วัน
6. สวนประกอบนํ้านม
สวนประกอบสวนใหญของนํานมคื
้
อ นํ้าซึ่งมีอยูประมาณ 87% สวนประกอบยอยทีส่ ําคัญคือ ไขมัน
โปรตีน นํ้าตาลแลคโตส เกลือแรไวตามิน สวนประกอบตาง ๆ ในนํานม
้ จะมีคา สูงหรือตําขึ
่ น้ อยูก บั อาหารที่
เลี้ยงโคนม พันธุโคนม ฤดูกาล ระยะเวลาใหนํานม
้ อายุของโคนมสุขภาพของโคคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
โคนมและวิธีการรีดนํานม
้
นอกจากนี้แลววิธกี ารตรวจวิเคราะหสว นประกอบนํ้านมแตละวิธหี รือแตละเครือ่ งมือ ก็ยังใหคาที่มี
ความแตกตางกัน การตรวจสวนประกอบนํ้านมในปจจุบนั นี้ ใชเครือ่ งมืออัตโนมัติ ซึ่งสามารถทํางานไดร
เร็วและลดความคลาดเคลื่อนของวิธีการตรวจไดมากสามารถตรวจหาคาสวนประกอบตาง ๆ ไดทั้ง ไขมัน
โปรตีน นํ้าตาลแลคโตส ของแข็ง ไมรวมไขมันและของแข็งทั้งหมด ในนํ้านมในเวลาเดียวกัน
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ในประเทศไทย เกณฑที่ใชในการใหราคาคือ % ไขมัน และ % ของแข็งไมรวมไขมัน
ประมาณดังนี้
เปอรเซ็นตไขมัน อยูระหวาง
เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน อยูระหวาง

ซึ่งมีคา

3.20-3.50
7.15-8.50

7. การตรวจนับจํานวนเซลลโซมาติก
เซลลโซมาติก เปนเนือ้ เยือ่ อันไดแก เม็ดเลือดขาวและเยื่อบุผนังของทอสงนมหรือถุงพักนํานม
้
ซึ่ง
ลอกหลุดปนในนํานม
้
ขณะรีดนมปริมาณของเซลลโซมาติก จะเปนตัวชีส้ ภาพของเตานม ถาสภาพของเตา
นมรังนมและถุงพักนํ้านม ปกติปริมาณเซลลจะตําแต
่ เมือ่ มีการติดเชือ้ เกิดขึน้ รางกายจะสรางเม็ดเลือดขาว
เพื่อทําลายเชื้อโรค ขณะเดียวกันเนือ้ เยือ่ บุเตานม ทอนํานม
้
ทีถ่ กู เชือ้ โรคทําลายจะออนแอ มีการลอกหลุด
มากขึ้นกวาปกติเมื่อไมมีการรักษา เชื้อจะลุกลามทําใหระบบการสรางนํานมเสี
้
ยหาย หากมีการรักษาไดทัน
ทวงที เนือ้ เยือ่ จะคอย ๆ สมานและกลับเขาสูสภาวะเดิม หากการทําลายเปนแบบเรือ้ รัง ผนังเนือ้ เยือ่ จะสมาน
แตไมสามารถเขาสูสภาวะปกติ ทําใหการสรางนํ้านมลดลง ถุงพักมีขนาดเล็กลง การรีดนํานมก็
้
ไดจํานวน
นอยลงตามลําดับ ซึ่งจะเกิดความเสียหายและเสียทางเศรษฐกิจ
ประโยชนที่จะไดจากการตรวจนับเซลล จะทําใหเราทราบความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ กับเตานม ทําให
สามารถดูแลจัดการฝูงโคนมไดทนั
ทวงที กอนแสดงอาการ
ปจจุบันนี้เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งโคนมเปนจํานวนมาก จะมีปญหาในการดูแลและจัดการฝูงโคนม จึงตอง
ใชวิทยาการนี้มาชวยเหลือโดยดูปริมาณของระดับเซลล หากโคนมตัวใดใหนมที่มีเซลลสูง แมวา การใหนม
ยังเปนปกติ นํานมยั
้
งไมเปลี่ยนแปลง ก็จะเก็บตัวอยางนํานมส
้
งตรวจทางจุลชีววิทยา ขณะเดียวกันก็แยก
โคนมนั้นไวรีดนมทีหลังเพือ่ ปองกันการแพรกระจายของเชือ้ โรค ที่อาจทําใหเกิดเตานมอักเสบไปสูโคนม
ตัวอืน่ ๆ ในฝูง
ระดับเซลลโซมาติกที่ใชควบคุมนั้น หากเปนนํ้านมรวมของฝูงจะตองใหมีคาไมเกิน 500,000 เซลล
ตอมิลลิลิตร และถาเปนนํานมแต
้
ละตัว ตองมีไมเกิน 250,000 เซลล ตอมิลลิลิตร
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8. การตรวจสารตกคาง
สารตกคางในนํานมเป
้
นปญหาทางสาธารณสุขที่มีผลตอผูบริโภค จําแนกไดเปน ยาปฏิชีวนะ ยาฆา
แมลง พิษจากเชื้อราและโลหะหนัก
8.1 ยาปฏิชีวนะ ยาที่ตกคางในนํานมเกิ
้
ดจากในขณะใชยา ฉีดรักษาโค
เกษตรกรยังรีดนมสงอยู ยา
ปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาโรคจะถูกขับออกทางนํานมเมื
้
อ่ คนบริโภคนํ้านมนี้จะมีผลทําใหเกิดภูมแิ พหรือทํา
ใหเกิดการดือ้ ยา ในยากลุมเพนนิซิลิน
ในปจจุบันการตรวจวินิจฉัยยาตกคางในนํ้านม ทดสอบไดโดยวิธดี กู ารตานการเจริญเติบโตของ
จุลชีพ โดยใชเครือ่ งมือพิเศษเฉพาะ
กฏระเบียบไดกําหนดไมใหพบ ยาปฏิชีวนะในนํ้านม ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดผลขางเคียงตอผูบริโภค
ขณะเดียวกันในการผลิต ผลิตภัณฑนม เชน โยเกิรต เนยแข็ง เนย หากมียาปฏิชีวนะปนเปอนในนํานม
้
ขบวนการผลิตก็จะชะงัก เพราะยาที่ตกคางจะระงับการเจริญของจุลินทรียที่เติมลงไปในนํานม
้
8.2 ยาฆาแมลง ยาฆาแมลงที่ปนเปอนในนํานม
้ มาจากการใชยาฆาแมลง กําจัดพยาธิภายนอกรางกายโคนม
เชน เหลือบ เห็บ แมลงและการใชยาฆาแมลง กําจัดแมลงในคอก เชน แมลงวัน มด ยาฆาแมลงบางชนิดจะมี
ฤทธิ์คงอยูนาน และคงอยูในสิ่งแวดลอมดังนั้นเกษตรกรจึงพึงระมัดระวังในการใชยาฆาแมลงนี้ การตรวจ
สามารถทําไดโดยสกัดไขมันนมแลวตรวจโดยใชเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ในปจจุบันประเทศไทย ยังไมไดมี
การวางกฎระเบียบ เกี่ยวกับระดับของยาฆาแมลงที่ตกคางในนํานม
้
8.3 พิษจากเชือ้ รา เชื้อราที่ทําใหเกิดพิษมีอยู 3 ชนิด และพิษเหลานี้เปนสารกอมะเร็งในคนและสัตว มี
อันตรายถึงชีวิต เชื้อราและพิษของเชื้อรามีอยูในวัตถุดิบที่นามาผลิ
ํ
ตเปนอาหารสัตว แหลงอาหารที่มักพบ
เชื้อราคือ เมล็ดธัญพืช ขาวโพด ถั่วลิสง พิษจากเชื้อราสามารถเกิดขึ้นกอนหรือหลังการเก็บเกี่ยว หรือใน
ขณะผึ่งแหง และขณะเก็บไวในยุงฉาง ละอองของเชื้อราสามารถฟุงกระจายไดทั่วไปในบรรยากาศ พิษจาก
เชื้อราเมื่ออยูในรางกายโคนม สามารถขับออกมากับนํ้านมไดและทนตอความรอนที่สูง
การตรวจพิษจากเชื้อรา สามารถทําโดยวิธีตรวจเฉพาะทาง
ประเทศไทยยังไมมีขอกําหนดในเรือ่ งพิษจากเชือ้ ราในนํานม
้
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8.4 โลหะหนัก โลหะหนักทีป่ นเปอ นในนํานมมาจากสิ
้
่งแวดลอมมีผลตอบริโภคซึ่งทําใหเกิดความผิดปกติ
ของระบบประสาทสามารถตรวจไดจากวิธีและเครื่องมือเฉพาะ
ประเทศไทยยังไมมีขอกําหนดในเรือ่ งโลหะหนักทีป่ นเปอ นในนํ้านม
เกษตรกรที่สนใจจะสงตัวอยางนํานม
้ เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพนํานม
้ สามารถสงที่ กองสัตวแพทย
สาธารณสุข กรมปศุสัตว ซึ่งใหบริการโดยไมคิดมูลคา สอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 2517922 25151368 ตอ 228 ในเวลาราชการ
หากตองการสงตัวอยางตรวจสวนประกอบนํานม
้ หรือเซลลโซมาติก ใชปริมาณนํานมเพี
้
ยง 30
มิลลิลิตร ใสในขวดที่สะอาดนึ่งฆาเชื้อแลว หากตองการตรวจทางจุลชีววิทยา จะใชันานมประมาณ
ํ้
100-150
มิลลิลิตร การเก็บตัวอยาง ตองคนตัวอยางใหทั่วใสในภาชนะที่สะอาดซึ่งนึ่งฆาเชื้อแลวและใสในกระติกนํา้
แข็ง อยาใหนาที
ํ้ ่ละลายจากนํ้าแข็งซึมเขาในขวดตัวอยาง

