KM วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้านมดิบ
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5
1. วัตถุประสงค์
ทราบวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้านมดิบเพื่อตรวจคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา
2. ขอบข่าย
เป็นวิธีเก็บตัวอย่างน้านมดิบจากถังนมรวมจากฟาร์มเกษตรกร จากแท็งค์รวมนมดิบที่ศูนย์รวบรวม
น้านมดิบ และจากรถขนส่งน้านมดิบ
3. หลักการ
การสุ่มเก็บตัวอย่างต้องค้านึงถึงความเป็นเนือเดียวกัน ไม่เกิดการปนเปื้อน ตัวอย่างน้านมที่เก็บต้อง
เป็นตัวแทนของทังหมด และมีข้อบ่งชีชนิดตัวอย่างที่ชัดเจน
4. อุปกรณ์และเครื่องมือ
4.1 Stirrers (Plungers) ชนิดใช้ส้าหรับถังนมของฟาร์ม (ภาพที่ 1 - A.1) และชนิดใช้ส้าหรับรถขนส่ง
น้านม (ภาพที่ 1 - A.2)

ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์กวนน้านม
ที่มา: ISO 707 /IDF 50: 2008 Milk and milk products - Guidance on sampling
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ภาพที่ 2 แสดงอุปกรณ์กวนน้านมในรถขนส่งน้านมดิบ (ด้านขวามือของผู้เก็บตัวอย่าง)
(ด้านซ้ายมือของผูเ้ ก็บตัวอย่างคือ Dipper ชนิดด้ามยาว)
4.2 อุปกรณ์ตักน้านมที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยน้ายาคลอรีนหรือแอลกอฮอล์ Dipper (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดงที่ตักน้านม
ที่มา: ISO 707 /IDF 50: 2008 Milk and milk products - Guidance on sampling.
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4.3 ขวดใส่ตัวอย่างน้านมดิบที่ผ่านการฆ่าเชือแล้ว
4.4 ถุงพลาสติกส้าหรับบรรจุขวดตัวอย่าง
4.5 ถุงพลาสติกใหม่สะอาดส้าหรับเก็บตัวอย่าง หรือบีกเกอร์ผ่านการฆ่าเชือแล้ว
4.6 หนังยาง
4.7 กระติกใส่น้าแข็ง
4.8 กระดาษกาวติดขวด
4.9 ปากกาหมึก Permanent
4.10 ผ้าสะอาดส้าหรับเช็ดอุปกรณ์
4.11 หมวกคลุมผม ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง เสือกราวน์ รองเท้าบูทส้าหรับผู้เก็บตัวอย่าง
5. ขันตอนปฏิบัติงาน
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้านมดิบ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้านมดิบ

กวนน้านมให้เข้าเป็นเนือเดียวกัน

กรณีเก็บตัวอย่างนมดิบจากด้านบนของถังนมดิบ

กรณีเก็บตัวอย่างนมดิบจากด้านล่างของถังนม

ดิบ

ดิบดิบ

ใช้ dipper ที่ผ่านการฆ่าเชือแล้วตักตัวอย่างนมดิบ

เปิดวาล์วด้านล่างเพื่อไล่น้านมที่ค้างท่อทิง เพื่อไล่คราบน้า สิ่ง

โดยจุ่มอุปกรณ์ตักน้านมให้ลึก 6-8 นิว จากระดับ

สกปรก หรือเชือแบคทีเรียที่อาจตกค้างอยู่ในท่อส่งน้านมดิบออก

ผิวน้านมในถัง

ทิงก่อนท้าการเก็บตัวอย่างน้านมดิบ

เทตัวอย่างนมดิบลงในขวดเก็บตัวอย่าง บรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ชัน มัดปากถุง
ด้วยหนังยางให้แน่น แช่ในน้าแข็งทันที และรักษาอุณหภูมิให้ได้ 0-4 ºC ก่อนน้าส่งห้องปฏิบัติการ
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5.1 กรณีเก็บตัวอย่างนมดิบจากด้านบนของถังนมดิบ หรือรถขนส่งน้านมดิบ
5.1.1 ใช้ stirrer (plunger) กวนน้านมให้เข้าเป็นเนือเดียวกัน
5.2.2 ในกรณีที่แท็งค์นมดิบมีเครื่องกวน (agitator) ต้าแหน่งของเครื่องต้องท้ามุมประมาณ 5 – 20
องศา และใบพัดอยู่ 7 ใน 10 ส่วนของความลึก เพื่อไม่ให้เกิดฟอง หากมีฟองเกิดขึนไม่ควรใช้เครื่องกวน และ
ต้องเปิดใบกวนไว้ไม่น้อยกว่า 15-30 นาที ขึนกับปริมาณน้านมดิบในถัง ก่อนท้าการเก็บตัวอย่าง
5.1.3 เมื่ อ ตัวอย่างเป็นเนื อเดียวกั นให้เก็ บ ตัวอย่างทั นที โดยใช้ dipper ที่ ผ่านการฆ่าเชือแล้ว ตัก
ตัวอย่างนมดิบ โดยจุ่มอุปกรณ์ตักน้านมให้ลึก 6-8 นิว จากระดับผิวน้านมในถัง อย่างน้อย 3 ครังเทรวมกันลง
ในถุงพลาสติกใหม่ สะอาดส้าหรับ เก็บ ตัวอย่าง หรือบีกเกอร์ผ่านการฆ่าเชือแล้ว จากนันเทตัวอย่างนมดิบ
ดังกล่าวลงในขวดเก็บตัวอย่าง ให้ได้ปริมาตรปริมาตรอย่างน้อย 200 มิลลิลิตร หรือประมาณ ¾ ของขวดแล้ว
ปิดฝาขวดให้สนิท บรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ชันมัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่นป้องกันน้าแข็งที่
ละลายซึมเข้าตัวอย่าง แช่ในน้าแข็งทันทีและรักษาอุณหภูมิให้ได้ 0-4 ºC ก่อนน้าส่งห้องปฏิบัติการ
5.1.4 ควรเก็บตัวอย่างส้าหรับตรวจทางจุลชีวะ เป็นอันดับแรกก่อน ตัวอย่างส้าหรับตรวจทางเคมี
หรือฟิสิกส์ และตัวอย่างทังหมดต้องมาจากถังเดียวกัน
5.1.5 กรณีที่น้านมถูกเก็บในรถขนส่งน้านมดิบ หรือถังนมดิบนานเกิน 30 นาที ต้องกวนน้านมดิบด้วย
ใบกวน (agitator) อย่างน้อย 15-30 นาที ขึนกับปริมาณน้านมดิบในถัง หรือใช้ stirrer (plunger) กวนน้านม
ดิบอย่างน้อย 25 ครัง ก่อนท้าการเก็บตัวอย่าง

ภาพที่ 4 แสดงใบกวนน้านมดิบ (agitator) ภายในแท็งค์น้านมดิบ
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ภาพที่ 5 แสดงการเก็บตัวอย่างน้านมดิบจากด้านบนของถังเก็บนมดิบชนิด Storage Tank

ภาพที่ 6 แสดงการเก็บตัวอย่างน้านมดิบจากด้านบนของถังเก็บนมดิบชนิด Farm Cooling Tank
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ภาพที่ 7 แสดงการเก็บน้านมดิบ อย่างน้อย 3 ครังเทรวมกันลงในบีกเกอร์ผ่านการฆ่าเชือแล้ว

ภาพที่ 8 แสดงการเทตัวอย่างนมดิบลงในขวดเก็บตัวอย่าง
5.2 กรณีเก็บตัวอย่างนมดิบจากด้านล่างของถังนมดิบ
5.2.1 เปิดวาล์วท่อนมด้านล่างถังนมในขณะที่ใบพัดกวนน้านมยังท้างานอยู่ เพื่อไล่น้านมที่ค้างท่อทิง
อย่างน้อย 10-20 ลิตร ตามความยาวของท่ อส่งนมดิบ เพื่อไล่คราบน้า สิ่งสกปรก หรือเชือแบคทีเรียที่ อาจ
ตกค้างอยู่ในท่อส่งน้านมดิบออกใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้ หลังจากนันท้าการหรี่วาล์วท่อนมดิบลง
เพื่อลดอัตรการไหลของน้านมดิบก่อนท้าการเก็บตัวอย่างน้านมดิบใส่ขวดเก็บตัวอย่าง
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5.2.2 5.1.6 เก็บตัวอย่างน้านมดิบใส่ขวดแก้วให้ได้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร หรือประมาณ ¾ ของขวด
แล้วปิดฝาขวดให้ส นิท บรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ชันมัดปากถุงด้วยหนัง ยางให้แน่นป้องกั น
น้าแข็งที่ละลายซึมเข้าตัวอย่าง แช่ในน้าแข็งทันทีและรักษาอุณหภูมิให้ได้ 0-4 ºC ก่อนน้าส่งห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 9 แสดงการไล่น้านมที่ค้างท่อทิงเพื่อไล่คราบน้า สิง่ สกปรก หรือเชือแบคทีเรียที่อาจตกค้างอยู่
ในท่อส่งน้านมดิบออกก่อนท้าการเก็บตัวอย่าง
5.3 กรณีเก็บตัวอย่างนมดิบจากแท็งค์นมดิบชนิดที่มี Sampling Valve
5.3.1 ใช้แอลกอฮอล์ 70% v/v สเปรย์พ่นฆ่าเชือโรคที่บริเวณ Sampling Valve ให้ทั่ว หลังจากนัน
เปิดจุกท่อปล่อยนมออก แล้วเปิดวาล์วแอลกอฮอล์จากแกลลอนที่ติดอยู่ข้างถังนมดิบ ให้แอลกอฮอล์ไหลออก
เพื่อไล่นมดิบสิ่งสกปรก หรือเชือแบคทีเรียที่ค้างอยู่ใน Sampling Valve และฆ่าเชือแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อน
ในน้านมดิบออกไป
5.3.2 ปิดวาล์วแอลกอฮอล์จากแกลลอนที่ติดอยู่ข้างถังนมดิบ และเปิดวาล์ว ปล่อยน้านมดิบเพื่อให้
น้านมดิบไหลออกไปใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อเป็นการไล่แอลกอฮอล์ที่ตกค้างอยู่ใน Sampling
Valve ออกไป อย่างน้อ ย 50 – 100 มิล ลิลิตร สังเกตจนน้านมดิบมี สีขาวของน้านมดิ บปกติจึงท้าการเก็ บ
ตัวอย่าง
5.3.3 เก็บตัวอย่างน้านมใส่ขวดแก้วให้ได้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร หรือประมาณ ¾ ของขวดแล้วปิดฝา
ขวดให้สนิท บรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ชันมัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่นป้องกันน้าแข็งที่ละลาย
ซึมเข้าตัวอย่าง แช่ในน้าแข็งทันทีและรักษาอุณหภูมิให้ได้ 0-4 ºC ก่อนน้าส่งห้องปฏิบัติการ
5.3.4 ปิดวาล์วปล่อยน้านมดิบจนสุดเพื่อให้น้านมดิบหยุดไหล แล้วเปิดวาล์วแอลกอฮอล์จากแกลลอน
ที่ติดอยู่ข้างถังนมดิบให้แอลกอฮอล์ไล่น้านมดิบทีอ่ ยู่ใน Sampling Valve ออกไป อย่างน้อย 50 – 100
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มิลลิลิตร สังเกตจนไม่มีสีขาวของน้านมดิบ มีแต่แอลกอฮอล์ปกติจงึ ท้าการปิดวาล์วแอลกอฮอล์จากแกลลอนที่
ติดอยู่ข้างถังนมดิบ
5.3.5 ใช้แอลกอฮอล์ สเปรย์พ่นฆ่าเชือโรคทีบ่ ริเวณ Sampling Valve และจุกท่อปล่อยนมดิบให้ทั่ว
หลังจากนันปิดจุกท่อปล่อยนมดิบให้สนิท

แกลลอนบรรจุแอลกอฮอล์
Sampling Valve
วาล์วแอลกอฮอล์

ภาพที่ 10 แสดงแท็งค์นมดิบชนิดที่มี Sampling Valve
และแกลลอนบรรจุแอลกอฮอล์ส้าหรับฆ่าเชือที่ติดอยู่ข้างแท็งค์นมดิบ

วาล์วปล่อยน้านมดิบ
จุกท่อปล่อยนมดิบ

ภาพที่ 11 แสดงจุกท่อปล่อยนม และวาล์วปล่อยน้านมดิบ
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ภาพที่ 12 แสดงการสเปรย์พ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชือโรคทีบ่ ริเวณ Sampling Valve

ภาพที่ 13 แสดงการเปิดจุกท่อปล่อยนม แล้วเปิดวาล์วแอลกอฮอล์เพื่อไล่แอลกอฮอล์
น้านมดิบ สิ่งสกปรก หรือเชือแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ใน Sampling Valve ออกไป

ภาพที่ 14 แสดงการเก็บตัวอย่างนมดิบจากแท็งค์นมดิบชนิดที่มี Sampling Valve
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6. การควบคุมคุณภาพ
6.1 อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ควรท้าจากโลหะไร้สนิม ผิวเรียบ ไม่มีร่อง แห้งและสะอาด
6.2 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางจุลชีวะ ต้องผ่านการฆ่าเชือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
6.2.1 อบแห้งที่ 170 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
6.2.2 อบไอน้าที่ 121 ± 1 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 15 นาที
6.2.3 ผ่านรังสีแกมม่า
6.3 กรณีทีไม่สามารถท้าลายเชือตาม ข้อ 6.2 สามารถเลือกใช้วิธีฆ่าเชืออื่นในข้อนี แต่ต้องใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวทันที
6.3.1 ลนไฟ
6.3.2 แช่ในแอลกอฮอล์ 70% v/v แล้วท้าให้แห้งใน 5 นาที
6.3.3 จุดไฟในแอลกอฮอล์ 90% v/v
7. การรายงานข้อมูลตัวอย่างน้านมดิบที่ส่งตรวจ
7.1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
7.2 โดยข้อมูลที่ต้องมีประกอบด้วย วันที่ เวลาเก็บตัวอย่าง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของเกษตร
สหกรณ์ บริษัท ชื่อ ศูนย์ร วบรวมน้านมดิบ จ้านวนแทงค์ นมดิบ ทั งหมด ปริม าณการบรรจุน้านมดิบ ในแต่
ละแท็งค์ ปริมาณการบรรจุน้านมดิบ รวม ปริมาณน้านมดิบ ในแท็งค์ในวันที่ เก็ บตัวอย่าง รหัสตัวอย่าง และ
อุณหภูมิน้านมดิบหน้าแทงค์ในเวลาที่ท้าการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น
7.4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่าง เกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์รวบรวมน้านมดิบ พร้อมพยาน
ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง รับรองว่าตัวอย่างน้านมดิบที่ส่งเป็นของเกษตรกร หรือศูนย์รวบรวม
น้านมดิบ จริง และเจ้าหน้าที่ ได้ม าเก็บ น้านมดิบ ตามขันตอนและวิธีการที่ ถูกต้อ งแล้ว พร้อมทั งมอบส้าเนา
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างไว้ให้เกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์รวบรวมน้านมดิบไว้เป็นหลักฐานด้วย
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ภาพที่ 15 แสดงขวดใส่ตัวอย่างน้านมดิบที่ท้าการลงรหัสตัวอย่างน้านมดิบแล้ว
(M = น้านมดิบ ,5 = รหัสเขต , 1 = รหัสจังหวัด , 01 = รหัสศูนย์รวบรวมน้านมดิบ , T = รหัสแทงค์)
8. รายละเอียดอื่นๆ
8.1 การเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นเนือเดียวกัน เช่นตักแต่ส่วนบนของน้านม จะได้ตัวอย่างที่มี
ไขมันสูง โซมาติกเซลล์ และบัคเตรี มากกว่าตัวอย่างส่วนล่าง ทังนีเพราะ ไขมันที่เบาจะลอยขึนส่วนบน มีเซลล์
และบัคเตรีเกาะในชันไขมัน
8.2 ควรเก็ บ ตั วอย่างเพิ่ ม อี ก 1 ชุด เก็ บ รัก ษาไว้ที่ ฟาร์ม หรือ ศูน ย์ร วบรวมน้ านมดิ บ เพื่อ ส้าหรับ
ตรวจสอบซ้ากรณีที่มีข้อสงสัย หรือส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแห่งอื่นเพื่อเป็นการยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์
น้านมดิบ
8.3 เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วควรรีบส่งห้องปฏิบัติการทันที
9. เอกสารอ้างอิง
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9.1 Grace,V., Houghtby, G.A., Rudnick, H.,Whaley, K. and Lindamood, J. (Maturin, L.
Tech. Comm.).1993. Sampling dairy and related products. In: Standard methods
for the examination of dairy products.16th ed. R.T. Marshall (ed.). Washington.
D.C. APHA.p. 59 -83.
9.2 ISO 707 /IDF 50: 2008. Milk and milk products - Guidance on sampling.
9.3 ISO 7218: 2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs - General
requirements and guidance for microbiological examinations.
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