
การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้้านมดิบ 

โดย ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 



โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้้านมดิบ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบโคนม เก็บตัวอย่างน้้านมดิบรายฟาร์มและแท้งคร์วบรวมน้้านมดิบ 

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้า้นมเพือ่แก้ไขปัญหานมโรงเรียน (คสช.) ตรวจสอบปริมาณและ

คุณภาพน้้านมดิบ จากแท้งค์รวบรวมน้้านมดิบทุกแท้งค ์

3. การตรวจสอบน้้านมดิบก่อนผลิต ณ โรงงานแปรรูปตามโครงการอาหารเสริม(นม)

โรงเรียน ทุกแท้งค์ก่อนน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 



การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้้านมดิบ 

เข้าตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคาร สัปดาห์ที่สองของเดือน แบ่งออกเป็น 2 ชุดปฏิบัติการ 

 1. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้้านมดิบ ตรวจสอบปริมาณการซื้อ-ขายน้้านมดิบ
ประจ้าเดือนของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ สหกรณ์โคนมและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ชุด
ปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศุสัตว์เขต สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด 

 2. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้้านมดิบ ด้าเนินการโดยหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนม (DHHU) และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบของกรมปศุ
สัตว์ ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบทุกแท้งค์ของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ สหกรณ์และโรงงาน
แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม 
 



เอกสารที่ใช้ประกอบในการตรวจสอบ 
ปริมาณและคุณภาพน้้านมดิบ 



ขั้นตอนตรวจสอบวิธีการเก็บตัวอย่างน้้านมส่งตรวจวิเคราะห์ 



แบบตรวจสอบปริมาณน า้นมดบิ (โรงงานแปรรูปน า้นม) 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 



แบบตรวจสอบปริมาณน้้านมดิบ (ศูนย์รวบรวมน้้านม) 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 



แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างน้้านม 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 



การเก็บตัวอย่างและน้าส่งตัวอย่างส่งตัวอย่างน้้านมดิบ 
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

 

1. อุปกรณ์การเก็บและน้าส่งตัวอย่าง 
2. วิธีการเก็บและน้าตัวอย่าง 



1.อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง 
 

1.ขวดใส่ตัวอย่างทีอ่บฆ่าเช้ือแล้วด้วยความร้อน 
2.ที่ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70%  
3.กระดาษกาว  ปากกา permanent  
4.ที่ตักนม (Dipper) ที่ผ่านการฆ่าเช้ือ 
5.เส้ือกราวน์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม 
6.ถุงพลาสติกทนเยน็ หนังยาง 
7.กระติกน า้แข็ง/กล่องโฟมส าหรับแช่ตัวอย่าง/น า้แข็ง 



1. แช่คลอรีนเข้มข้น 200 ppm ทิง้ไว้อย่างน้อย 1 นาท ี    หรือ 
2. ฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทิง้ไว้อย่างน้อย 5 นาที   หรือ 
3. แช่น า้ร้อน ทีมี่อุณหภูมิมากกว่า 82 oC หรือน า้เดือดอย่างน้อย 1 นาท ี

วิธีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ส้าหรับตักน้้านม (Dipper)  



การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ 

1. เก็บจากแท้งค์รวบรวมน้้านมดิบ 
 - เก็บจากด้านบนของแท็งค ์
 - เก็บจากด้านล่างของแท้งค์ 
 - เก็บจากแซมปลิ้งวาล์ว (Sampling Valve) 
2. เก็บจากรถขนส่งน้้านมดิบ  
 - ไม่แนะน้าให้เก็บ เนื่องจากไม่มีใบพัดกวนน้้านม 





ขั้นตอนสุ่มเก็บตัวอย่างจากถังรวมนม 

 1. เปิดใบพัดกวนน้้านม ในถังนมรวมอย่างน้อย 30 นาที   

     เพื่อให้น้้านมเป็นเนื้อเดียวกัน 
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       น ้านมโคดิบ 
ประกอบดว้ยของเหลว 2 ส่วน คือ 
        1.น ้า  
        2.ไขมนั 
เม่ือท้ิงไวโ้ดยไม่ป่ันกวน จะแยกชั้น 
ชั้นบนคือไขมนั ชั้นล่างคือน ้า 

ท้าไมต้องปั่นกวน? 



ขั้นตอนสุ่มเก็บตัวอย่างจากถังรวมนม 

 2. ใช้ที่ตักน้้านมจุ่มลงในน้้านม ลึก 6-8 นิ้ว จากระดับผิวหน้าของ   

      น้้านมในถัง  ตักน้้านมทิ้งลงในถัง 2-3 ครั้ง 

วธีิสุ่มเก็บตัวอย่างจากถังรวมนม 



ขั้นตอนสุ่มเก็บตัวอย่างจากถังรวมนม 

 3. ตักน า้นมใส่ลงในขวดแก้ว ปริมาตร 200 มิลลลิติรหรือ ¾ ของขวด     
     แล้วปิดฝาให้สนิท 

¾ ของขวด 



ขั้นตอนสุ่มเกบ็ตวัอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร 

 4. บรรจุขวดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก อย่างน้อย 2 ชั้น มัดปากถุง 
      ด้วยหนังยางให้แน่นเพื่อป้องกันน้้าแข็งทีล่ะลายซึมเข้าตัวอย่าง 



ขั้นตอนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 5. รีบแช่ขวดตัวอย่างลงในถังน้้าแขง็ทนัที โดยรักษาอุณหภูมิ 
       ให้ได้ 0-4 oC 
   6. กรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุวัน-เวลา ที่เก็บตัวอย่าง จ้านวน   
     ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง และหน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง 
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วิธีการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบจากฟาร์ม 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
1.ขวดพลาสตกิที่แห้งและสะอาด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร พร้อม
ฉลากตดิข้างขวด(ส าหรับตรวจองค์ประกอบ โซมาตกิเซลล์และจุดเยือกแข็ง )  

2.ขวดแก้วสะอาดน่ึงฆ่าเชือ้ ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร พร้อมฉลากตดิข้างขวด 
(ส าหรับตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา) 

3.Dipper หรืออุปกรณ์ส าหรับตักน า้นมที่แห้งสะอาด ความจุประมาณ 100 มล.  
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1.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบจากฟาร์ม 
ตัวอย่างน้้านมโครายตัว ให้สุ่มตัวอย่างหลังจากรีดโดยใช้      ที่ตักน้้านมกวน

น้้านมให้เข้ากัน ตักใส่ขวดพลาสติก เพื่อตรวจองค์ประกอบ โซมาติกเซลล์และจุดเยือก
แข็ง พร้อมทั้งเขียนชื่อหรือหมายเลขประจ้าตัวโค ชื่อฟาร์ม วันเวลาที่เก็บ ให้ชัดเจนบน
ฉลากติดข้างขวด  

ตัวอย่างน้้านมรายฟาร์มไม่ควรสุ่มเก็บตัวอย่างจากถังใดถังหนึ่งต้องสุ่มเฉลี่ยจาก
ทุกถัง โดยใช้ที่ตักน้้านมกวนน้้านมให้ทั่ว    ตักมาประมาณ 100-150 มิลลิลิตรต่อฟาร์ม ใส่
ในขวดแก้วที่สะอาดนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา เขียนชื่อหรือรหัส
ฟาร์ม วันเวลาที่เก็บให้ชัดเจน กรณีที่ตรวจองค์ประกอบโซมาติกเซลล์และจุดเยือกแข็ง 
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกันโดยใส่ขวดพลาสติก 
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ภาพการเก็บตัวอย่างน้้านมจากฟาร์ม 
    ตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา  

ตรวจองค์ประกอบและโซมาตกิเซลล์ 



 

การรักษาตัวอย่างและการขนส่งตัวอย่างน้า้นมไปยังห้องปฏิบัติการ  
 

- บรรจุขวดตัวอย่างในถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ช้ัน 
มัดปากถุงให้แน่นเพ่ือป้องกนัน า้แขง็ทีล่ะลายจะซึม
เข้าในตัวอย่าง  
 

- แช่ในน า้แข็ง โดยรักษาอุณหภูมิให้ได้ 0 - 
4 องศาเซลเซียส 
- กรอกแบบฟอร์มส่งตวัอย่างระบุวนั-เวลา ทีเ่กบ็ตัวอย่าง จ านวน 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง และหน่วยงานทีส่่งตวัอย่าง พร้อมระบุรายการ
ทดสอบทีต้่องการให้ด าเนินการ 
- น าส่งห้องปฏิบัตกิารทันทีในวันนัน้  



วิธีการวิเคราะห ์
 
1. วธีิวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยา (SPC LPC Coliform  เมธิลนีบลูและรีซาซูริน ) 
2. วธีิวเิคราะห์ส่วนประกอบน า้นม (โปรตีน ไขมัน ปริมาณของแขง็ไม่รวมไขมัน)  
3. วธีิวเิคราะห์โซมาติกเซลล์  
4. วธีิวเิคราะห์จุดเยือกแขง็ 
5. วธีิวเิคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างเบ้ืองต้น  



ปัญหาที่พบ 

1. น้้านมในแท้งค์ถูกโหลดขึ้นรถขนส่ง เก็บตัวอย่างบนรถขนส่งได้หรือไม่ 

2. น้้านมดิบในแท้งคม์ีปริมาณน้อย ไม่ถึงใบพัดกวนน้้านม เก็บอย่างไร 

3. เก็บตัวอย่างน้้านมดิบไม่ถึงปริมาณท่ีก้าหนด 

4. เขียนรหัสข้างขวดไม่ถูกต้อง เลือน 

5. ไม่ระบุว่าเป็นตัวอย่างของมื้อไหน (เช้า , เย็น) 

6. น้้าแข็งไม่เพียงพอ 

7. ปิดฝาขวดไม่สนิท 

 





ขอบคุณครับ 


