
 

 
 

ลักษณะภายนอกของเตานมแพะ  
 เตานม (Udder) ของแพะประกอบดวยตอมน้ํานม (Mammary gland) 2 สวน คือ 
ดานซายและขวา ตอมน้ํานมจะทําหนาที่ในการสรางน้ํานมและเกบ็สะสมไวในเตากอนที่นมจะ 
ถูกรีดออกมาทางหัวนม (Teat) ผานออกทางรูหัวนม (Teat canal) ซึ่งบริเวณรูหัวนมนี้จะมี 
กลามเน้ือหูรูด (Sphincter) โดยทําหนาที่ในการปดรหัูวนมปองกันการไหลของน้ํานมเม่ือยังไม 
ถูกรีดและที่สาํคัญจะชวยปองกันเชื้อโรคเขาสูเตานมได  
 ระบบเลือดของเตานมแพะมีความสําคัญเน่ืองจากเปนแหลงที่นําฮอรโมนมายังเตาน
ม รวมถึงสารอาหารตางๆผานเขาสูเตานมเพื่อการกลั่นสรางน้ํานมออกมา โดยเสนเลือดที่นาํ 
เลือดแดงมาที่เตานมคือ External pudic artery สวนเสนเลือดทีน่ําเลือดออกจากเตานมกลบัสู 
หัวใจคือ External pudic vein และ Subcutaneous abdominal vein หรือ Milk vein ซึ่งเปน 
หลอดเลือดดําขนาดใหญอยูใตผวิหนังสามารถมองเห็นไดชัดเจนบริเวณใตพ้ืนทอง 
 

ลักษณะภายในของเตานมแพะ 
 ภายในตอมน้ํานมจะประกอบไปดวย เนื้อเยื่อสําคัญที่ทําหนาที่ในการกลั่นสรางน้ํา 
นม (Parenchyma) ซึ่งประกอบไปดวยกระเปาะสรางน้ํานม Alveolus หลายๆอันอัดแนนอยู 
ภายในเตานม โดยเนื้อเยื่อของ Alveolus นี้เปนเซลลชั้นเดียวบุเปนผนังของกระเปาะนม ซึ่ง 
กลุมเซลลที่เรยีงตัวชั้นเดียวน้ีทําหนาที่ในการกลั่นสรางน้ํานม หรือเรียกวา Secretory cells 
สวนเนื้อเย่ืออีกประเภทเปนเน้ือเยื่อประกอบในเตานม ซึ่งสวนใหญเปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลาย 
ชนิดประกอบกันขึ้นมา เชน เอ็น (Ligament) ที่จะชวยพยุง และแบงเตานมออกเปน 2 สวน 
รวมถึงเน้ือเยือ่ไขมัน (Adipose tissue) ที่แทรกบุอยูในเนื้อเยื่อของตอม และกลามเน้ือเรียบ 
(Myoepithelial cells) ที่บุอยูโดยรอบกระเปาะนม ทอกระเปาะนม ทอนมรวม  โดยกลามเน้ือนี้ 
จะทําหนาที่ในกระบวนการหลั่งน้ํานม (Milk letdown reflex) ดวยการหดตัวเม่ือถูกกระตุนจาก 
ฮอรโมนออกซีโตซิน เพ่ือบีบรัดกระเปาะนมและทอนม ทําใหสามารถบีบไลใหน้ํานมไหลออก 
มาทางรูหัวนมได 

บทที่ 10 
การสรางน้ํานม และการจัดการน้ํานมแพะ
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 1 Alveolus   2 Mammary duct  3 Gland cistern 
 4 Teat cistern  5 Teat canal   6 Lobe   

ภาพที่ 10.1 ลักษณะเตานมของแพะ 
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1 Epithelial cells or Milk Secreting cells or Lactating cells   
2 Myoepithelial cells    
3 Intralobar duct     
4 Capillary milk duct    
5 Full lumen milk secretion  

 
ภาพที่ 10.2 กระเปาะสรางน้ํานม (Alveolus) 
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 กระบวนการสังเคราะหนํ้านม 
 กระบวนการสงัเคราะหน้ํานม (Milk synthesis) เปนกระบวนการทีมี่หลายขั้นตอน 
รวมกัน โดย น้ํานมประกอบไปดวยน้ําซึง่ถือเปนสวนประกอบหลักที่มีอยูมากถึงประมาณ 87% 
และสวนประกอบอ่ืนๆที่ละลายไดในน้ํา เชน น้ําตาลแลคโตส วิตามิน เกลือแร และโปรตีน 
สวนประกอบที่ไมละลายน้ํา คือ ไขมัน โดยสวนประกอบของน้ํานมจะถูกสังเคราะหขึ้นที่เซลล 
กลั่นสรางน้ํานม (Secretory cells หรือ Lactating cells) ซึ่งเปนชั้นของเซลลทีบุ่อยูโดยรอบ 
กระเปาะนม โดยใชวตัถุดิบจากเลือดทีผ่านเขามาเลีย้งเซลลกลั่นสรางน้ํานมในเตานม สวนสาร 
บางอยางที่ผานมาจากกระแสเลือดสูน้ํานมไดโดยตรงนั่นคือ วิตามินและเกลือแร  

 
ตารางที่ 10.1 คาเฉลี่ยของสวนประกอบในน้ํานมแพะ (Milk compositions) 

  

สวนประกอบในน้ํานมแพะ รอยละ (%)
น้ํา 87.14

ไขมัน 4.09
แลคโตส 4.20
โปรตีน 3.71
เกลือแร 0.78

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 12.86
ปริมาณของแข็งที่ไมใชไขมัน 8.69

  
     (ที่มา: Judkins & Keener. 1963.) 
 
 การกลั่นสรางน้ํานมในแพะนั้นยังมีความแตกตางกัน ทั้งในสวนของปริมาณน้ํานม 
(Milk yield หรือ milk production) และสวนประกอบในน้ํานม (Milk compositions) โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งปริมาณของไขมันในน้ํานม ซึ่งจะมีความแปรผันกันไปตามสายพันธุ โดยจะมีศักยภาพ 
ในการแสดงออกของยีนที่แตกตางกันไป รวมถึงอาจมีปจจัยภายนอกที่เขามาเกีย่วของสัมพันธ 
กับปริมาณน้ํานมและสวนประกอบในน้ํานมดวย เชน สารอาหารที่ไดรับจากอาหารที่แพะกินมี 
สวนสําคัญในการนําไปกลัน่สรางเปนสวนประกอบตางๆในน้ํานมแพะ ปริมาณน้ําที่แพะกินเขา 
ไปในแตละวันสอดคลองกับปริมาณน้ํานมที่ได การปวยเปนโรคเตานมอักเสบที่จะสงผลใหเกิด  
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การเพิ่มขึ้นของปริมาณเซลลเม็ดเลือดขาวและเกลือแรในน้ํานม อันเนื่องจากภาวะการอักเสบ 
ที่กระตุนใหมีการเรียกเม็ดเลือดขาวออกมาสูกระแสเลอืดจํานวนมาก รวมกับเกดิความเสียหาย 
ของรอยตอระหวางเซลล (Tight junction) ที่ทําใหเกลือแรจากเลือดหลุดลอด (Leak) ออกมาสู 
น้ํานมมากขึ้น อีกทั้งสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสมรอบๆตวัแพะทีอ่าจสงผลถึงความเครียดทํา 
ใหแพะลดศักยภาพการผลิตน้ํานมลง เปนตน  
 

ตารางที่ 10.2 คาเฉลี่ยของปริมาณน้ํานมและไขมันในน้ํานมแพะแยกตามพันธุ 
  

พันธุแพะนม ปริมาณน้ํานมตลอด รอยละของปรมิาณ 
ระยะการใหนม  ไขมันนม (%)

ซาเนน 2,468 3.4
แอลไพน 2,254 3.5
ลาแมนซา 2,097 3.9

ทอกเก็นเบิรก 2,015 3.2
แองโกล นูเบียน 1,749 4.8

  
(ที่มา:  Based on 2002 DHIR Individual doe records, American Dairy Goat Association. 
http://www.sheepandgoat.com/news/Oct2003.html ) 

 
 การสังเคราะหไขมันนม (Milk fat synthesis) 
 การสังเคราะหไขมันนมเกิดขึ้นในสวน Smooth Endoplasmic Reticulum (SER) 
ของเซลลกลั่นสรางน้ํานม (Lactating cells) ไขมันในน้ํานมเปนสารประกอบที่สวนใหญไดจาก 
ไตรกลีเซอไรด (Triglycerides) ซึ่งไตรกลีเซอไรดนี้ประกอบดวย กลีเซอรอล (Glycerol) และ 
กรดไขมัน (Fatty acids) จํานวน 3 ตัว ที่มาของกรดไขมันจะไดมาจาก 2 ทาง คอื  
 1. กรดไขมนัที่ไดจากอาหาร ซึ่งสวนใหญจะเปนกรดไขมันสายสั้นและสายกลาง 
(Short and Medium chain fatty acids; C4-C16) ในกลุมกรดไขมันระเหยได (Volatile fatty 
acids; VFA) เชน อะซีเตท (Acetate; C2), และเบตา-ไฮดรอกซี่บิวทีเรท (ß-hydroxybutyrate; 
C4) ซึ่งเปนๆผลผลติที่ไดมาจากกระบวนการหมัก (Fermentation) อาหารหยาบโดยจุลินทรีย 
ในกระเพาะหมัก โดยที่อะซีเตทนั้นจะถูกดูดซึมผานกระเพาะหมักเขาสูกระแสเลือดไดโดยตรง  
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สวนเบตา-ไฮดรอกซี่บิวทีเรทจะมีการเปลีย่นรูปมาจากบิวทเีรท (Butyrate; C4) ในระหวางขั้น 
ตอนการดูดซึมสารนี้ผานผนังของกระเพาะหมัก ความสําคัญของอะซีเตทและบวิทีเรทน้ันเปน 
กรดไขมันสายสั้นที่ใชในการสังเคราะหไขมันนม สวนโพรพิโอเนท (Propionate; C3) นั้นได 
มาจากกระบวนการหมักอาหารขนกลุมคารโบไฮเดรทพวกแปงและน้ําตาลเปนหลัก บทบาทที ่
สําคัญของโพรพิโอเนทนั้นคือการที่จะถกูเปลี่ยนแปลงไปเปนนํ้าตาลกลูโคส โดยกระบวนการ 
สรางน้ําตาลขึน้มาใหมจากสารที่ไมใชกลโูคสที่ตบันั่นเอง (Gluconeogenesis)  
 2. ไขมันที่ไดจากรางกาย (Adipose tissue) โดยกระบวนการ Mobilization ของ 
ตัวสตัวเอง ซึ่งการเผาผลาญและสลายไขมันในรางกายเกิดขึ้นอยูเปนปกติในรางกายและไขมนั 
ที่ไดสวนใหญจะเปนกรดไขมันสายยาว (Long chain fatty acids; C16-C18) ที่ถกูลําเลียงผาน 
จากกระแสเลอืดแลวนําเขาสูเซลลกลั่นสรางน้ํานมเพื่อการสังเคราะหเปนไขมันในนํ้านมตอไป   
  
 การสังเคราะหนํ้าตาลแลคโตส (Lactose synthesis) 
 การสังเคราะหน้ําตาลแลคโตสเกิดขึ้นทีส่วน Golgi apparatus ของเซลลกลั่นสราง 
น้ํานม โดยสารตั้งตนในการสรางน้ําตาลแลคโตสคือกลูโคสและกาแลคโตส ซึง่กระบวนการที่ 
เซลลกลั่นสรางน้ํานมจะนํากลูโคสเขาสูเซลลไดตองอาศัยตวัพาคือ Glucose transporter  
 น้ําตาลแลคโตส (Lactose) เปนนํ้าตาลในน้ํานมที่มีโครงสรางเปนนํ้าตาลโมเลกลุคู 
ประกอบขึ้นมาจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 ตัว คือนํ้าตาลกลูโคส (Glucose) และกาแลคโตส 
(Galactose) ดังนั้นในการที่สัตวไดรับอาหารที่มีกลูโคสสูงก็จะชวยใหสัตวสามารถสรางน้ําตาล 
แลคโตสไดมากขึ้น และการหมักอาหารขนโดยจุลินทรียในกระเพาะหมักใหเกิดเปนกรดไขมัน 
ระเหยไดกลุมโพรพิโอเนท และกรดอะมิโนที่จะถูกดูดซึมไดจากระบบทางเดินอาหารก็เปนสวน 
สําคัญที่จะนํามาใชในการสรางน้ําตาลแลคโตสดวย นอกจากนี้แลวปริมาณของน้ําตาลแลคโตส 
และเกลือแรในน้ํานมยังมีผลตอแรงดันออสโมติกของน้ํานม ถาความเขมขนของสารดังกลาว 
มากจะเกิดการดึงน้ําตามเขามาในน้ํานม ทําใหปริมาณผลผลติน้ํานม (Milk yield) เพ่ิมขึ้นดวย 
 
 การสังเคราะหโปรตีน (Protein synthesis) 
 การสังเคราะหโปรตีนในน้าํนมนั้นเกิดขึ้นในเซลลในสวนของ Ribosome ที่อยูบน 
สวน Endoplasmic Reticulum หรือ Rough Endoplasmic Reticulum (RER) ของเซลลที่ 
ทําหนาที่กลั่นสรางน้ํานมในกระเปาะนม ซึ่งสารตั้งตนที่ใชในการสงัเคราะหโปรตีนในน้ํานมนัน้ 
คือกรดอะมิโนจากกระแสเลือด ที่ดูดซึมมาจากระบบทางเดินอาหารหลังจากการกินอาหารของ 
ตัวสตัวและโปรตีนที่ไดจากจุลินทรียในกระเพาะหมัก (Microbial protein) กรดอะมิโน (Amino 
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acids) และโปรตีนสายสั้น (Peptide) สามารถผานเขาสูเซลลกลัน่สรางน้ํานมไดโดยผานตัวพา 
คือ Peptide transporter และ Anionic amino acid transporter 
 โปรตีนที่สังเคราะหไดจากเซลลกลั่นสรางน้ํานมประกอบไปดวย เคซีน (Casein), 

แอลฟา-แลคตาลบูมิน (α-lactalbumin), เบตา-แลคโตโกลบลูิน (β-lactoglobulin) และโปรตนี 
ชนิดอ่ืนๆอีกเปนสวนนอย เชน เอ็นไซมชนิดตางๆ     
 

 

 

น้ํานมที่กลั่นสรางแลวบรรจอุ ูในชองวางในกระเปาะนม ย

SER 

Nu 

RER 

Golgi 

mitochondria 

Paracellular pathway

Secretory 
vesicle 

Fat droplet 

Amino  Glucose 
acids 

Electrolyte 

Tight 
junction 

Fatty acids, Glycerol 
Acetate, ß-hydroxybutyrate  

Casein micelle 

 
 
 
 

เสนเลือดที่อยูดานฐานของเซลลกลั่นสรางน้ํานม 
จะนําสารอาหารมาที่เซลลเพ่ือใชในการกลั่นสรางน้ํานม 

ภาพที่ 10.3 กระบวนการกลั่นสรางน้ํานมของเซลลกลัน่สรางน้ํานม (Epithelial cells หรือ 
Secretory cells หรือ Lactating cells)  
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 การแลกเปลีย่นวิตามินและเกลือแรในนํ้านม 

 วิตามินและเกลือแรในน้ํานมนั้นจะไดมาจากการดูดซึมมาจากกระแสเลือดโดยตรงเ
นื่องจากเซลลกลั่นสรางน้ํานมไมสามารถสังเคราะหขึน้เองได ซึ่งการแลกเปลีย่นวิตามิน และ 
เกลือแรในน้ํานม โดยปกติแลวจะเกิดการผานออกจากกระแสเลือดเขาสูชองวางในกระเปาะนม 
ไปรวมกับนํ้านมมีอยู 2 วิธี คือ กระบวนการผานเขาและออกสูน้ํานมผานทางตัวเซลล เรยีก 
Transcellular pathway และกระบวนการผานเขาออกโดยผานทางรอยตอระหวางเซลล เรียก 
Paracellular pathway 
 เกลือแรที่พบมากในนม เชน แคลเซียม (Ca), ฟอสฟอรัส (P), โซเดียม (Na), 
โปแตสเซียม (K), คลอไรด (Cl) และแมกนีเซียม (Mg) สวนของวิตามินที่พบมากในน้ํานม เชน 
วิตามินเอ, วิตามินบี, วิตามนิซี, วติามินดี และวติามินอี    

 
 ปจจัยที่เก่ียวของกับการสังเคราะหนํ้านมและสวนประกอบของน้ํานม 

 กระบวนการสงัเคราะหน้ํานมและสวนประกอบในน้ํานมนั้นเปนกระบวนการทีส่ลบัซั
บซอนหลายขัน้ตอน (Complex process) และเกดิขึ้นอยูตลอดเวลา (Dynamic process) 
ในสวนสรีรวิทยาของตัวสตัวและการทําหนาที่ภายในตอมน้ํานม ปจจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยว 
ของในกระบวนการตางๆน้ันมีมากมาย และตางก็มีความสําคัญแตกตางกันไปตามบทบาทของ 
การมีผลกระทบตอตัวสตัว โดยปจจัยที่เกี่ยวของตอการสังเคราะหน้ํานม และสวนประกอบใน 
น้ํานมของแพะนั้นมีทั้งในสวนของปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในรางกายแพะเอง และ 
ปจจัยภายนอกอันเกิดจากสภาวะแวดลอมรอบๆตัวแพะ   

 
ปจจัยภายในตัวแพะ  

 พันธุกรรม  
 พันธุกรรม (Genetic) หรือสายพันธุ (Breed) ของแพะถือเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผล 
ตอศักยภาพการผลิตน้ํานมหรือสวนประกอบในน้ํานมที่แตกตางกันไป โดยปกติแพะที่มีความ 
สามารถในการใหผลผลติน้าํนมไดสูงๆน้ันก็มักจะเปนสายพันธุที่ถูกคัดเลือกมาแลว เพ่ือการให  
ผลผลติน้ํานม เชน แพะพันธุซาเนน (Saanen) พันธุแอลไพน (Alpine) พันธุทอกเก็นเบริก 
(Toggenburg) ที่พบวามีการใหนมไดสูงกวาแพะสายพนัธุที่สามารถใหนมพันธุอ่ืนๆ 
 อายุแพะ 
 แพะที่มีการเจริญเติบโตของรางกายและระบบสบืพันธุสมบูรณเต็มที่และมีสุขภาพ   
แข็งแรงที่สามารถใชผสมพนัธุได และใหผลผลติน้ํานมในปริมาณสูงควรอยูในชวงอายุ 1-2 ป 
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ขึ้นไปและจะใหน้ํานมไดสูงโดยเฉพาะในชวงทองแรกๆ แตเม่ือมีอายุมากขึ้นปริมาณผลผลิตน้ํา 
นมจะคอยๆลดลง ซึ่งรวมถึงสวนประกอบน้ํานมก็มีแนวโนมลดลงเชนกัน  
 ระยะเวลาที่ใหนม 
 ผลผลติน้ํานมจะคอยๆเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆภายหลังจากที่แมแพะคลอดลกู จนกระทั่งถึง  
ชวงที่มีปริมาณน้ํานมสูงสุด (Peak) คือในชวงวันที่ 20-50 หลังคลอด และในระยะเวลาหลงั 
จากนั้นปริมาณน้ํานมจะคอยๆลดลง เชนเดียวกันกับสวนประกอบในนม เชน โปรตีน ไขมัน 
วิตามิน เกลือแร รวมถึงปริมาณของภูมิคุมกันที่ถายทอดจากแมสูลูกผานทางน้ํานม ซึ่งพบวามี 
ปริมาณสูงขึ้นอยางผิดปกติในน้ํานมระยะ 1-3 วันหลังคลอดหรือที่เรียกวานมน้ําเหลือง ยกเวน 
ปริมาณของน้ําตาลแลคโตสและโปแตสเซยีม แตในระยะเวลาของการใหนมที่นานขึ้นจะพบวา 
สวนประกอบในน้ํานมจะแปรผกผันกับปริมาณน้ํานม คือปริมาณน้ํานมที่เพ่ิมขึ้นสวนประกอบ 
ในน้ํานมจะลดลงแตในระยะทายของการใหนมจะมีปริมาณน้ํานมลดลงและพบวาสวนประกอบ   
ในน้ํานมจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไขมันและโปรตีนในนม 
 ความคงที่ของการใหนม 
 ความคงที่ของการใหนม (Persistency) คือการที่แมแพะจะมีความสามารถในการ 
ใหนมในปริมาณคงที่มากนอยเพียงใดตลอดระยะการใหนมแตละครัง้ของการใหนม (Lactation 
period) ซึ่งแมแพะที่ยิ่งมีความคงที่ของการใหนมมากเทาไรก็จะสามารถใหผลผลิตน้ํานมไดใน 
ปริมาณที่สูงมากขึ้น แตโดยปกติแลวปริมาณน้ํานมในแตละระยะการใหนมจะมีปริมาณที่สูงใน 
ชวงเดือนแรกและหลังจากนั้นจะคอยๆลดลง ถาหากแมแพะที่มีความคงที่ของการใหนมดีก็จะ 
พบวาปริมาณน้ํานมที่ไดหลังจากระยะที่มีการใหนมสูงสุดในชวงเดือนแรกๆแลวนั้นจะไมลดต่ํา  
ลงอยางรวดเรว็นักในระยะเวลาตอมา แตจะคอยๆลดลงโดยปริมาณน้ํานมจะไมตางจากชวงให 
นมแรกๆคือปริมาณการใหนมสูงสุด (Peak) นั่นเอง ซึ่งก็จะทําใหปริมาณน้ํานมตอระยะการให 
นมในครั้งนั้นมีผลผลิตรวมในปริมาณมาก  
 ระยะแหงนมกอนคลอด 
 ระยะแหงนมกอนคลอด (Dry period) คือการงดรีดนมแมแพะกอนวันครบกําหนด 
คลอดอยางนอย 50-60 วนั ซึ่งเปนเหตุผลของความตองการใหแมแพะไดใชอาหารที่ไดรับและ 
สะสมไวในรางกายนําไปเพื่อการสงเสริมการเจริญเติบโตของลูกในทอง เพราะในชวงทายของ 
การตั้งทองลูกในทองนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจึงทาํใหลูกตองการสารอาหารจา
กแมในปริมาณมากทั้งเปนการพักการทํางานของเซลลสรางน้ํานมในเตานมใหกลบัสูสภาพปกติเ
พ่ือเตรียมไวสาํหรับการผลติน้ํานมเลี้ยงลกูในชวงหลังคลอดไดตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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 การหยุดรีดนมกอนคลอดนั้นหากทําไดอยางถูกตองและเหมาะสมแลว นอกจากจะ 
ลดปญหาของโรคเตานมอักเสบ ยังจะชวยใหการผลติน้ํานมในระยะการใหนมครั้งตอๆไปเพิม่ 
มากขึ้น รวมถงึความคงที่ของการใหนมในแตระยะการใหนมจะยาวนานขึ้นอีกดวย  
 ในการหยุดรีดนมกอนคลอดนั้นอาจมีขอควรคํานึงถึงอยูหลายประการ เน่ืองจากมี 
กรณีที่แมแพะน้ันยังอาจมีการใหนมในปริมาณที่มากอยู ซึ่งเกษตรกรบางรายอาจยังรูสึกวาไม 
จําเปนที่ตองหยุดรีด แตนั่นจะเปนผลเสยีแกตัวแมแพะเองที่จะมีสุขภาพทรุดโทรม รวมถึงมีผล 
ตอความคงทีข่องการใหนมของแมแพะในระยะยาวอีกดวย 
 นอกจากนี้ถาหากวาแมแพะที่มีการใหนมในปริมาณมากการหยุดรีดนมกระทันหันก็
อาจไมเปนการดีเพราะจะทาํใหเตานมคัดและเกิดเปนเตานมอักเสบตามมาไดดังนั้นจึงควรให 
ปริมาณน้ํานมคอยๆลดลงกอนจึงทําการแหงนม โดยวิธีการทีท่ําใหน้ํานมคอยๆลดลงนั้นจะทํา 
ไดโดยการคอยๆลดปริมาณของอาหารขนที่ใหแพะกินในแตละวันลงเรื่อยๆแตควรเสริมอาหาร 
หยาบคุณภาพดีทดแทน สวนในแมแพะที่มีการใหนมปริมาณนอยอยูแลวกส็ามารถทําการแหง 
นมไดเลยทันที 
  

ปจจัยภายนอกตัวแพะ 
 สภาพแวดลอมรอบตัวแพะ 
 สภาพแวดลอมรอบๆตัวแพะมีความสําคญั และสงผลกระทบโดยตรงตอการใหผล 
ผลิตน้ํานม โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งในสภาวะที่มีอากาศรอนมากๆจะ 
ทําใหแพะเกิดความเครียดจากความรอน หอบ เอาแตนอน ไมราเริง เบื่ออาหาร หรือมีความ 
อยากอาหารลดลง สาเหตุดังกลาวอาจเปนผลใหแพะกินอาหารไดนอยลง เพ่ือเปนการลดการ 
สรางความรอนจากการทําหนาที่ในการยอยและเผาผลาญสารอาหาร ของระบบทางเดินอาหาร 
และการลดการสรางความรอนจากการเคลื่อนไหวของรางกายทําใหสงผลตอการใหนมโดยตรง  
 อาหาร 
 การที่แพะไดรับอาหารอยางเพียงพอทั้งในสวนของอาหารหยาบ และอาหารขนที ่
ใหพลังงานสูงจะมีผลตอศักยภาพการผลิตน้ํานมของตวัแพะเอง รวมถึงสวนประกอบในน้ํานม 
โดยที่การใหอาหารหยาบ (Roughage) และอาหารขน (Concentrate) จําเปนตองใหในอัตรา 
สวนที่เหมาะสม ดังนั้นในการใหอาหารหยาบควรใหอยางเพียงพอเพ่ือจะสามารถรักษาสมดุล 
ของกระบวนการหมักในกระเพาะหมักของแพะ และตองคํานึงถึงปริมาณของอาหารขน ซึ่งเปน 
อาหารใหพลังงานสูงที่จะสนับสนุนการสรางน้ํานมของแพะไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการ  
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ศึกษาอัตราสวนของการใหอาหารแกแมแพะที่อยูในชวงการใหผลผลิตนั้น พบวาอัตราสวนของ  
อาหารหยาบตออาหารขนควรอยูระหวาง 60:40 ถึง 70:30 
 จํานวนครั้งของการรีดนม 
 จากการศึกษาจํานวนครั้งของการรีดนมในแตละวัน พบวาการรีดนมวันละ 2 ครั้ง 
จะสามารถชวยใหไดผลผลติน้ํานมมากกวาการรีดนมเพียงครั้งเดียวตอวัน ทั้งน้ีการที่แมแพะที ่
มีการใหนมในแตละวันปริมาณมากๆนั้นยิ่งจําเปนที่จะตองรีดนมบอยครั้งขึ้น เพ่ือลดปญหานม 
คัดเตา นอกจากนี้การที่รีดนมบอยครั้งยังมีขอดีในเรื่องการชวยใหความคงที่ของการใหนมยาว 
นานออกไปมากกวาการรีดนมนอยครั้งอีกดวย  
 ความสม่ําเสมอของชวงเวลาในการรดีนม 
 ในแตละวันการรีดนมแพะควรทําใหเปนเวลาและสม่ําเสมอ จะชวยใหแพะรับรูและ 
ฝกจนเปนนิสยั อีกทั้งไมทําใหแพะเกิดปญหากับการหลั่งน้ํานม ซึ่งเปนปฏิกิริยาตอบสนองของ 
ฮอรโมน เพราะหากเกิดความไมสม่ําเสมอในการรีดนม หรือระยะเวลาหางเกินไปจนสงผลถึง 
การมีน้ํานมคัดเตาอาจทําใหเกิดโรคเตานมอักเสบได 
 

กระบวนการหลั่งนํ้านม 
 กระบวนการหลั่งนำนม (Milk letdown reflex หรือ Milk ejection reflex) เปน 
ปฏิกิริยาตอบสนองตอการถูกกระตุนใหเกิดการหลั่งน้ํานมออกมาจากเตานม โดยที่การกระตุน 
นั้นเกิดจากการดูดนมของลูกแพะหรือการรีดนมที่ทําอยูเปนประจําในแตละวันจะทําใหแพะเกิดค
วามคุนเคยและเม่ือถึงเวลาแพะก็จะสามารถหลั่งน้ํานมไดทันที  
 กระบวนการเริ่มจากการกระตุนปลายประสาทรับความรูสึกที่บริเวณเตานมและหัวน
ม จากนั้นจะมีการสงกระแสประสาทไปยังไขสันหลังเขาสูสมองทําใหเกิดการกระตุนการหลั่ง 
ฮอรโมนออกซีโตซิน (Oxytocin) จากตอมใตสมองสวนหลัง (Posterior pituitary gland) เขาสู 
ระบบไหลเวยีนโลหิตไปยังเตานม กระเปาะนม และทอนม ทําใหเกิดมีการกระตุนกลามเน้ือ 
เรียบ (Myoepithelial cells) ที่บุอยูรอบกระเปาะนม (Alveoli) และทอนม (Mammary ducts) 
ใหหดตัว จึงทําใหเกิดการบีบรัดและเพ่ิมความดันภายในกระเปาะนมและทอนมชวยใหสามารถ 
ขับน้ํานมไปยงัชองวางภายในเตานม (Gland cistern) และหัวนม (Teat) ตอไป 
 แตหากแพะเกิดความเครียดหรือตื่นเตนตกใจ ซึ่งจะสงผลใหมีการกระตุนการหลั่ง 
ฮอรโมนอีพิเนฟริน (Epinephrin) จากตอมหมวกไต (Adrenal gland) เขาสูระบบไหลเวยีน 
โลหิตจะมีผลยับย้ังกระบวนการหลั่งน้ํานมลงได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดูแลเอา  
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ใจใสแพะกอนการรีดนมใหอยูอยางสบาย ไมบังคับ ไลตอน หรือตแีพะจนทําใหแพะตกใจและ 
เกิดความเครยีดขึ้น ซึ่งจะสงผลถึงการอั้นนมอีกทั้งยังจะทําใหแพะเข็ดและมักจะด้ินรนขัดขืน 
อยูเสมอเม่ือถึงเวลารีดนม  

 

 

Brain 

Oxytocin from 
posterior pituitary 
gland 

Heart 

Spinal cord 
Epinephrine from 
adrenal gland 

Nerve 
impulse 
from teat 

ภาพที่ 10.4 กระบวนการหลั่งน้ํานม  
(Milk letdown reflex หรือ Milk ejection reflex) 

 
การจัดการการรีดนม 

การรีดนมแพะในปจจุบันนีส้ามารถทําไดทั้งการรีดดวยมือหรือการใชเครื่องรีดนมซึ่
งมีความสะดวกมากขึ้นและสามารถรีดนมไดรวดเร็วไมสิ้นเปลืองแรงงานในการรีดนมมากนัก 
ซึ่งถาหากเกษตรกรที่มีแมแพะรีดนมจํานวนมากๆจะชวยใหทํางานไดสะดวกขึ้น โดยหลักการ 
ของการรีดนมทั้งการรีดดวยมือและการใชเครื่องรีดนมจะใชหลักการเดียวกันคือ การบีบรัดให 
เกิดความดันภายในหัวนมไลน้ํานมออกจากหัวนมผานรูนมออกสูภายนอก  

การรีดนมนั้นมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากมายทั้งกอนและหลังการรีดนม แมกระทั่งใน 
ระหวางขั้นตอนการรีดนมที่จะตองกระทําอยางถูกตอง รวดเร็วและสะอาด เพ่ือเปนการปองกัน 
การบาดเจ็บทีอ่าจเกิดขึ้นกับแพะในขณะรีดนม และยังเปนการปองกันการติดเชื้อเขาสูเตานม  
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แพะอันเปนสาเหตุสําคัญของโรคเตานมอักเสบที่เกิดกบัแพะได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูรีด 
จะตองศึกษาขั้นตอนและขอควรปฏิบตัิในการรีดนมแพะอยางเครงครัด 

 
ขอควรปฏิบตัิในการรีดนมแพะ 

การรีดนมแพะไมวาจะใชวธิีการรีดนมแบบรีดดวยมือ หรือรีดดวยเครื่องรีดนมก็มี 
ขอควรปฏบิัตใินการรีดนมในแบบแผนเดยีวกันคือการรักษาความสะอาดในขั้นตอนของการรีดน
มและพยายามรีดนมใหเสร็จโดยเร็ว ไมทําใหแมแพะเกิดความเครียดทั้งกอนและหลังการรีด 
โดยที่มีขอแนะนําในขั้นตอนการรีดนมที่ตองใหความสนใจและปฏบิตัิตาม ดังนี้ 

1. เวลาการรีดนมตองแนนอนและสม่ําเสมอ ใหแพะมีความคุนเคยและสามารถหลั่ง 
น้ํานมไดสม่ําเสมอ เพราะการที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการรีดนมจะทําใหแพะเครียดและสง 
ผลทําใหน้ํานมลดลงได 

2. การรีดนมตองทําดวยความระมัดระวังและนุมนวลทั้งตอตวัสตัว และในระหวาง 
การรีดนมควรรีดอยางถูกวิธไีมทําแรงเกินไปจนทําใหแพะเกิดการบอบช้ําหรือบาดเจ็บจากการ 
รีดนม อีกทั้งไมควรบังคบัหรือตีแพะเพราะอาจทําใหเกิดความเครียดจนแพะอ้ันนมได 

3. การเตรียมอุปกรณในการรีดนมใหพรอมกอนการรีดนม โดยอุปกรณตางๆตองได 
รับการดูแลใหอยูในสภาพพรอมใชงานและสะอาดอยูเสมอ 

4. การเตรียมตัวผูรีดนม ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรีดนมแพะนั้นควรจะตองมีการ 
ฝกหัดใหมีความสามารถในการรีดนมอยางถูกวิธี และควรมีการดูแลรักษาความสะอาดตัวผูรีด 
เองเพ่ือสุขอนามัยทั้งของแพะและคุณภาพของน้ํานมดิบที่ได 

5. การเตรียมตัวแพะ ในการรีดนมแพะควรใหแพะอยูในที่ที่สะอาดและไมแออัดหรือ 
รอนเกินไปเพราะอาจทําใหแพะเกิดความเครียดไดงาย กอนการรีดนมจําเปนที่จะตองทําความ 
สะอาดเตานมแพะโดยการใชน้ําฉีดลางเตานม และใชผาชุบน้ํายาฆาเชื้อเช็ดถทูาํความสะอาด 
เตานมใหทัว่ทั้งนี้การเช็ดลางเตานมนอกจากจะเปนการรักษาความสะอาดปองกันการติดเชื้อที่
ทําใหเกิดโรคเตานมอักเสบแลวยังเปนการกระตุนใหเกดิการหลั่งของฮอรโมนที่ชวยในการหลั่ง
น้ํานมไดอีกดวย  

6. การรีดนมแพะ หากเปนการรีดนมดวยมือควรจะเริ่มกระทําทันทีหลังจากการเช็ด 
ลางเตานมเรยีบรอยแลว และควรรีดใหเสร็จภายใน 5-8 นาที เน่ืองจากผลของการทํางานของ 
ฮอรโมนออกซีโตซินที่จะชวยในการกระตุนการหลั่งน้าํนมแตหากทําการรีดนมโดยใชเครื่องรีด 
นมก็ควรสวมหัวรีดนมใหสวมเขาพอดีกับหัวนม และกระทําหลังจากการเช็ดเตานมใหสะอาด  
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แลว หลังจากการรีดนมเสร็จแลวควรทําการจุมหัวนม (Dipping) ดวยน้ํายาฆาเชื้อเพ่ือปองกัน 
การติดเชื้อเขาทางรูเปดของหัวนม และควรใชน้ํายาจุมหัวนมที่มีสวนผสมของสารที่ชวยรักษา 
ใหหัวนมมีความออนนุมและบํารุงผิวหนังบริเวณหวันมใหชุมชื้นอยูเสมอ 

7. การทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการรีดนมใหสะอาดทันทีหลงัจากรีดนมเสร็จ 
ในแตละครั้งโดยใชน้ําอุนลางอุปกรณทุกชิ้นรวมถึงเครือ่งรีดนม จากนั้นจึงใชน้ํายาฆาเชื้อลางที่ 
อุปกรณทุกชิ้นซํ้าอีกครั้ง กอนนําไปผึ่งลมใหแหงสนิทในบรเิวณที่ปลอดจากฝุนละอองปนเปอน 
สวนผาที่ใชในการเช็ดถูเตานมและอุปกรณในการรีดนมควรซักและตากแดดใหแหง ซึ่งการทํา 
ความสะอาดอุปกรณตางๆน้ันควรทําทันทหีลังจากรีดนมเสร็จในแตละครั้ง เน่ืองจากหากปลอย 
ทิ้งไวนานจะทําใหไขมันนมที่สะสมอยูตามซอกในอุปกรณนั้นฝงแนนทําใหทําความสะอาดยาก 

 
ข้ันตอนและวิธีการรีดนมดวยมือ 

การรีดนมดวยมือยังเปนวิธทีี่นิยมทํากันอยูทั่วไปในฟารมที่มีการเลี้ยงแพะจํานวนไ
มมากและเจาของจะทําการรีดนมดวยตัวเอง หรือการรีดนมดวยมือยังคงมีบทบาทในฟารมที่ 
ถึงแมมีการรีดดวยเครื่องรีดนม แตการรีดนมดวยมือจะถูกปฏิบตัิกับแพะที่มีปญหาการเปนโรค 
เตานมอักเสบ หรือแพะที่มีขนาดหัวนมใหญหรือเล็กเกินไปทําใหไมสามารถใชเครื่องรีดนมได  

ในขั้นตอนของการรีดนมทุกครั้งจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนที่แนะนําไวขางตนอยางเ
ครงครัด ไมวาจะเปนการเตรียมตวัแพะที่จะรีดนมใหอยูในสภาวะที่ไมกอใหเกิดความเครียด 
การเช็ดลางเตานมใหสะอาด รวมถึงขั้นการเตรียมตวัผูรดี และการจัดการดานความสะอาดใน 
ระหวางกระบวนการรีดนมจนสิ้นสุดกระบวนการรีดนม เพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรคเตานม 
อักเสบและรักษาคุณภาพของน้ํานมดิบที่ได  

วิธีการรีดนมดวยมือจะกระทําพรอมๆกันไปทั้งสองมือ โดยการจับกําที่หัวนมแพะ 
ใหอยูระหวางนิ้วชี้และน้ิวหัวแมมือ จากนั้นก็ใหบีบรัดที่หัวนมโดยไลลงมาตามนิ้วอีกสามนิ้วที่ 
เหลือซ่ึงขณะเดียวกันน้ีนิ้วชีแ้ละนิ้วหัวแมมือจะยังคงบีบรัดอยูที่โคนหัวนม เพ่ือปองกันการไหล 
ยอนของน้ํานมในสวนของทอหัวนมและทอนํ้านมกลับเขาไปในเตานม เม่ือทําการบีบไลน้ํานม 
จนออกมาไดแลวใหคลายมือที่กําหัวนมนั้นออกเพ่ือปลอยใหน้ํานมจากเตานมและที่ทอนมไหล  
ลงมาสูชองวางภายในเตานม และทอที่หัวนมแลวจึงทาํการรีดนม โดยกํามือในทารีดนมอีกครั้ง  
และทําตามวิธกีารรีดนมอยางนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแนใจวารีดนมไดจนหมดเตาแลว การรดี 
นมดวยมือน้ันพบวาจะสามารถทําใหไดน้าํนมมากกวาการรีดดวยเครื่องรีดนม ดังนั้นหลังจาก 
การรีดนมดวยเครื่องรีดนมแลวเกษตรกรมักจะทําการรีดนมดวยมือซํ้าอีกครั้งจนแนใจวาน้ํานมห
มดเตาซึ่งจะชวยใหไดน้ํานมเพิ่มขึ้น  
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1.  ทําความสะอาดรางกายและ 
มือของผูรีดนมดวยน้ํายาฆาเชื้อ
กอนการรีดนมทุกครั้ง    

 

2. ทําความสะอาดตัวแพะและ 
เช็ดลางเตานมดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

 

3. จับกําหัวนมแพะใหอยู 
ระหวางนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือ 
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4. บีบรัดหัวนมโดยไลลงมา 
ตามนิ้วอีกสามนิ้วที่เหลือ 

 

 

5. คลายมือที่กําหัวนมนั้นออกเพ่ือ 
ปลอยใหน้ํานมจากเตานมไหลลงสู 
ชองวางภายในเตานมและทอหัวนม

ภาพที่ 10.5 การรีดนมดวยมือ 
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ภาพที่ 10.6 โตะสําหรับรีดนมแพะ 

 

 
 

ภาพที่ 10.7 การรีดนมแพะดวยมือบนโตะรีดนม 
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ข้ันตอนและวิธีการรีดนมดวยเครื่องรีดนม 
เม่ือทําการเตรียมตัวแพะและการเช็ดลางทําความสะอาดเตานม รวมถึงเครื่องมือ 

ในการรีดนมพรอมแลวก็สามารถทําการสวมหัวรีดนมเขากับหัวนมของแพะไดทันที 
การทํางานของเครื่องรีดนมจะมีหลักการคลายกับการรดีนมดวยมือ คือมีการบบี 

รัดใหเกิดความดันภายในหัวรีดของเครื่องรีดนม โดยที่ทอยางทีบุ่อยูภายในหัวรีดนมจะมีการ 
ปมอากาศเขาออกเปนจังหวะ โดยการปมอากาศเขาทอยางทําใหเกิดการขยายตัวเพ่ือบีบสวน 
หัวนมใหน้ํานมไหลออกมา และคลายตวัดูดอากาศออกจากทอยาง ความดันในทอยางจะลดลง 
ชวยใหหัวนมคลายตวัจนน้าํนมจากเตาไหลลงสูหัวนมอีกครั้ง การปรับระดับของเครื่องรีดนม 
ใหมีระยะการบีบรัดและการคลายตวัควรจะปรับใหมีระดบัที่สม่ําเสมอไมควรสั้นหรือยาวเกินไป 
เพราะอาจทําใหเกิดภาวะการคั่งของเลือดที่สวนของหัวนม หรืออาจจะทําใหเกดิการบาดเจ็บที่ 
หัวนมของแพะได 

 

 
 

ภาพที่ 10.8 เครื่องรีดนมแพะ 
(ที่มา: http://www.milkingmachines.co.ukportabletwin_sheep) 
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ภาพที่ 10.9 การรีดนมแพะโดยใชเครื่องรีดนม 
(ที่มา: http://www.ontariogoatmilk.orgEquipment.htm20machine) 

 
การแปรรูปนํ้านมดิบเพือ่การบริโภค 

หลังจากไดน้ํานมดิบที่ผานการกรองฝุนผงจนสะอาดเรียบรอยแลวสามารถนําน้ํา 
นมที่ไดไปผานกระบวนการตางๆเพื่อนํามาใชบริโภคไดอยางสะอาดและปลอดภัย 

การแปรรูปผลผลติน้ํานมแพะตางก็มีกรรมวิธีที่มีความยากงายแตกตางกันไปตามจุ
ดประสงคของการนําไปบริโภคหรือจุดมุงหมายในเรื่องของอายุการเก็บรักษา แตสิ่งที่จะตอง 
คํานึงถึงในกระบวนการแปรรูปน้ํานมแพะ คือ การรักษาความสะอาดและการคงคุณคาของน้ํา 
นมที่ผานการแปรรูปใหมีคณุภาพใกลเคยีงนมสดมากที่สุด ซึ่งในการแปรรูปนมนั้นนอกจากจะ 
ชวยใหเกิดประโยชนในเรื่องของการฆาเชื้อโรคที่อาจปะปนมากับน้าํนมดิบแลว ยังสามารถดัด 
แปลงผลผลิตน้ํานมไดหลากหลายมากขึน้ตามความตองการของผูบริโภค โดยขั้นตอนงายๆที่ 
นิยมใชเปนวิธแีปรรูปผลผลติน้ํานมที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การอุนนมเพื่อทําลาย 
เชื้อโรคบางอยางที่อาจปะปนมาภายหลังการรีดเสียกอนแลวจึงนําไปจําหนาย วิธีทําคือการนํา 
น้ํานมแพะไปใสหมอเคลือบตั้งไฟและคนใหนมกระจายจนนมรอนประมาณ 60 องศาเซลเซียส 
และอุนใหอยูในระดับนี้นานประมาณ 30 นาที จึงยกลงมาคนใหเย็นตามปกติเสร็จแลวกบ็รรจุ  
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ใสขวดเก็บไวในตูเย็นไดตอไป แตถามีเครื่องนึ่งนมขนาดเล็กที่ใชตามบานก็จะสะดวกขึ้น และ  
ขวดนมที่ใชควรเปนขวดนมปากกวางเพราะสามารถใชแปรงลางออกไดงาย นมแพะที่อุนแลว 
จะเก็บไวนอกตูเย็นไดนานประมาณ 8 ชั่วโมง และเก็บไวในตูเย็นไดนาน 2 วัน  

อยางไรก็ตามเชื้อโรคที่มีพาหะนําโรคอันเกิดจากสัตวใหนมน้ันจะถูกทําลายไดโดย 
สิ้นเชิงจากความรอนในขบวนการพาสเจอรไรสน้ํานมอยางถูกวิธ ี

 
กรรมวิธฆีาเชือ้นํ้านมตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 267) พ.ศ. 2545 

เรื่อง ผลิตภัณฑของนม (คัดจากราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ไป เลม 120 ตอนพิเศษ   4 
ง. ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546) โดยที่ผลติภัณฑของนมชนิดเหลวตองผานกรรมวิธี 
ฆาเชื้ออยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

(1) พาสเจอรไรส (Pasteurize) หมายความวา กรรมวิธฆีาเชือ้ดวยความรอนที่ 
อุณหภูมิไมเกิน 100 องศาเซลเซียส โดยใชอุณหภูมิและเวลาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี  

(1.1) อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซยีส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30  
นาที แลวทําใหเย็นลงทันททีี่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ 
             (1.2) อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 
วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซยีส หรือต่ํากวา  

(2) สเตอริไรส (Sterilize) หมายความวา กรรมวิธฆีาเชื้อนํ้านมที่บรรจุในภาชนะที่ 
ปดสนิทดวยความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาทีเ่หมาะสมทั้งนี้จะ 
ตองผานกรรมวิธีทําใหเปนเน้ือเดียวกันดวย 

(3) ยู เอช ที (U.H.T.) หมายความวา กรรมวิธฆีาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํา 
กวา 133 องศาเซลเซยีส ไมนอยกวา 1 นาที แลวบรรจุในภาชนะและสภาวะที่ปราศจากเชือ้ 
ทั้งน้ีจะตองผานกรรมวิธีทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย 

(4) กรรมวิธอียางอ่ืนที่มีมาตรฐานเทียบเทากรรมวธิี (1) (2) หรือ (3) โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 

(5) ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีทําพาสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวที ่
อุณหภูมิ ไมเกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการ 
บริโภคตองไมเกิน 10 วัน นับจากวันทีบ่รรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย 
            กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองมีมาตรการ 
ในการควบคมุคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาตั้งแตหลังการบรรจุจนถึงการ 
จําหนายถึงผูบริโภคเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 
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(6) ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธฆีาเชื้อตามขอ (2) หรือ (3) ตองเก็บ 
รักษาไวที่อุณหภูมิปกติในระยะเวลาไมนอยกวา 5 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะกอนนําออก 
จําหนาย เพ่ือตรวจสอบวายังคงมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดและไมเปลีย่นแปลงไป 
จากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น   

   

 
  

ภาพที่ 10.10 บรรจุภัณฑน้ํานมแพะพาสเจอรไรส 
 

โรคและความผิดปกติที่เกิดกับเตานม 
โรคและความผิดปกติที่เกิดกับเตานม เปนภาวะความผิดปกติที่เกดิกับเตานมพบ  

ไดในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บอันกอใหเกิดภาวะเตานมอักเสบ 
หรือความผิดปกติของเตานมแพะที่เปนมาแตกําเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลังก็ลวนแตมีผลกระทบ  
โดยตรงตอผลผลิตน้ํานมและสวนประกอบของน้ํานมที่ไดในแตละวัน ซึ่งความผิดปกติดังกลาว 
สามารถจําแนกไดดังตอไปน้ี 
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โรคเตานมอักเสบ 
โรคเตานมอักเสบ (Mastitis) เปนภาวะการอักเสบของสวนตางๆของเตานมไมวา 

จะเปนกระเปาะสรางน้ํานม ทอนํ้านม ชองวางภายในเตานม และหัวนม จนทําใหเกิดความ 
เสียหายและการเปลี่ยนแปลงของเตานม ปริมาณน้ํานมลดลง ลักษณะและสวนประกอบน้ํานม 
เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวลง มีผลทําใหคุณภาพของน้ํานมดอยลง เกิดเนาเสียไดงาย รวมถึงมี 
การปนเปอนของเชื้อโรคในน้ํานมดิบ  

นอกจากนี้แพะที่ปวยเปนโรคเตานมอักเสบยังพบวาเกดิความเสียหายของเตานม 
โดยเกิดมีผังผืดแทรกเขาไปในเตานมแทนที่เซลลที่ทําหนาที่กลั่นสรางน้ํานมทําใหศักยภาพใน 
การสรางน้ํานมลดลง ผลการอักเสบจะทาํใหแพะเครียด เบื่ออาหาร เจ็บปวดบริเวณเตานมที่มี 
การอักเสบ และมีการติดเชื้อที่เตานม หรือถึงขั้นรุนแรงที่ทําใหมีการกระจายของเชื้อโรคไปทั่ว 
รางกายเกิดภาวะโลหติเปนพิษและตายได 

สาเหตุของโรคเตานมอักเสบ 
สาเหตุของโรคเตานมอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไมก็ได โดยที่สาเหตุจาก 

การติดเชื้อสวนใหญเปนการติดเชื้อแบคทีเรียทีต่ิดจากแมแพะที่เปนโรคเตานมอักเสบหรือจาก   
สิ่งแวดลอมรอบตวัแพะเอง เชน พ้ืนคอกที่สกปรก หรือผูรีดรวมถึงขั้นตอนการรีดนมไมถูกวิธี 
ไมมีการรักษาความสะอาดในระหวางขั้นตอนการรีดและหลังรีดนมที่เพียงพอ  

เชื้อแบคทเีรียที่สําคัญที่เปนสาเหตุของโรคเตานมอักเสบ ไดแก Staphylococcus 
aureus, S. agalactiae, E. coli, Streptococcus spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp., 
Pseudomonas spp. และ Klebsiella spp. เปนตน 

การอักเสบของเตานมที่มีสาเหตุมาจากภาวะที่ไมติดเชื้อน้ัน อาจเกิดไดจากภาวะ 
การบาดเจ็บของเตานมที่เกดิจากอุบัติเหตุตางๆ เชน การถูกหนามเกี่ยว การถกูแมลงกัดตอย 
การที่แพะเหยียบหัวนมตัวเอง หรือเกิดเนื้องอกขึ้นที่สวนหัวนมและเตานม ซึ่งถึงแมวาในขัน้ 
แรกสาเหตุจะไมไดเกิดมาจากภาวะการตดิเชื้อ แตสวนใหญเม่ือมีการบาดเจ็บและบอบช้ําของ 
เน้ือเยื่อแลวมักจะเกิดการตดิเชื้อแบคทีเรยีแทรกซอนตามมาเสมอ 

อาการของโรคเตานมอักเสบ 
อาการของโรคเตานมอักเสบสามารถจําแนกได 2 แบบ คือแบบที่ไมแสดงอาการ 

และแบบที่แสดงอาการออกมาใหเห็นเดนชัด 
1. โรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ มักไมพบการเปลี่ยนแปลงของเตานม 

และน้ํานมใหเห็นชัดเจนนักแตอาจพบความผิดปกติของการเสื่อมคุณภาพของน้ํานม เน่ืองจาก 
มีปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเม็ดเลือดขาวในน้ํานมสูง ซึ่งโรคเตานมอักเสบแบบที่ไมแสดง  
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อาการนี้สามารถที่จะทําการตรวจวินิจฉัยไดโดยการใชน้ํายา CMT ทดสอบ เพ่ือใชตรวจหา 
ระดับเม็ดเลือดขาวและเซลลรางกายที่หลุดลอดออกมาปะปนอยูในน้ํานมได 

2. โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการจะมีการเปลี่ยนแปลงของเตานมและน้ํานม 
ใหเห็น ซึ่งจะแสดงออกมาใหเห็นไดมากนอยนขึ้นอยูกับความรุนแรงของการอักเสบและติดเชื้อ 
ซึ่งเตานมที่มีการอักเสบอาจมีลักษณะแขง็ บวม หรือช้ําเปนจํ้าๆสีมวง ในรายที่อาการรุนแรง 
อาจจะมีไข หอบ เบื่ออาหาร สวนลกัษณะของน้ํานมอาจจะพบไดตั้งแตเปลี่ยนเปนสีเหลือง 
ออนๆถึงเหลืองเขม มีหนองปนเลือด หรือเปนนํ้าใสและมีกอนลิ่มของหนองขนปนออกมา หาก 
มีการติดเชื้อที่รุนแรงอาจกอใหเกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดได และถาเชื้อแบคทีเรียที่ 
กอโรคนั้นสามารถสรางสารพิษไดอาจทําใหเกิดการดูดซึมสารพิษนั้นเขาสูกระแสเลือดจนเปนสา
เหตุใหแพะตายอยางกระทันหันได 

การตรวจวินิจฉัยโรคเตานมอักเสบ 
1. การสังเกตและตรวจคลาํเตานม  ในแพะที่ปวยเปนโรคเตานมอักเสบแบบแสดง 

อาการจะพบวาลักษณะของเตานมเปลีย่นแปลงไป ถาเปนรุนแรงเตานมจะมีการอักเสบใหเห็น 
ชัดเจนคือพบอาการบวม รอน แดง แข็ง และเจ็บปวดมากที่เตานม อาจแสดงอาการปวย ซึม 
และมีไขรวมดวย ถาเปนแบบไมรุนแรงหรือเรื้อรังจะตองตรวจคลําเตานมหลังการรีดนมไปแลว 
จึงจะทราบไดวาเตานมมีกอนแข็งอยูภายในหรือไม หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อใน 
เตานมมากนอยเพียงใด  

2. ในการตรวจลักษณะของน้ํานมกอนรีดนมทุกครั้งควรดูความผิดปกติของน้ํานม 
ดวยถวยตรวจนม (Strip cup) โดยการรีดน้ํานมออกมา 2-3 สายเพื่อดูวาสี กลิ่น ผิดปกตไิป 
จากเดิมหรือไม น้ํานมมีตะกอนปะปนอยูหรือไม ถาพบความผิดปกติที่ยังไมทราบเดนชัดควร 
ทําการทดสอบน้ํานมดวยน้าํยา CMT ตอไป แตถาแพะปวยเปนโรคเตานมอักเสบแบบแสดง 
อาการรุนแรง น้ํานมจะมีลักษณะผิดปกติใหเห็นไดชัดเจน เชน เปนหนองปนเลือด หรือเปน 
น้ําใสและมีลิ่มของนมเกิดขึ้น 

3. เปนทีท่ราบกันแลววาเม่ือเกิดโรคเตานมอักเสบ ปริมาณเม็ดเลือดขาวในน้ํานม 
จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนการตอบสนองของรางกายในการปองกันการบุกรุกจากเชื้อโรค โดยการสง 
เม็ดเลือดขาวออกมาทําลายเชื้อจุลินทรยีในน้ํานม ดังนั้นการหาปริมาณเม็ดเลือดขาวในน้ํานม 
สามารถตรวจวัดไดโดยใชเครื่องตรวจนบัจํานวนเซลลในน้ํานม (Fossomatic cells counter) 
หากพบวาในน้ํานมมีปริมาณเม็ดเลือดขาวมากกวา  500,000 เซลล/มิลลิลติร ขึน้ไป แสดงวา 
เตานมนั้นเกิดการอักเสบ  
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ภาพที่ 10.11 ถวยตรวจน้ํานม (Strip cup) 
 

 
 

ภาพที่ 10.12 การตรวจดูน้าํนมที่รีดไดดวยถวยตรวจน้ํานม (Strip cup) 
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การตรวจโรคเตานมอักเสบดวยน้ํายา CMT 
CMT  (California Mastitis Test)  เปนสารเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีคณุสมบัติเฉพาะใน 

การเขาจับทําลายผนังเซลลของเซลลเม็ดเลือดขาวทําใหแตกออก และและเขาทาํปฏิกิริยาโดย 
การเขาจับกับโปรตีนในเม็ดเลือดขาวทําใหเกิดการตกตะกอน จึงเห็นวาน้ํานมที่เกิดปฏิกิริยา 
นี้หนืดขึ้น ความหนืดจะมากนอยขึ้นกับปริมาณของเม็ดเลือดขาว (White blood cells) หรือ 
โซมาติกเซลล (Somatic cells) ที่พบปะปนอยูในน้ํานม ในรายที่เปนโรคเตานมอักเสบปริมาณ 
ของโซมาติคเซลลจะมากกวาปกติ ทําใหปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นรุนแรงมีความหนืดขนของสวนผสม 
น้ํายาและน้ํานมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในน้ํายา CMT อาจใสสีซึ่งจะใชแยกความเปนกรดเปนดางของ 
น้ํานม เชน สี Bromcresol purple ซึ่งในสภาวะเปนกลางจะมีสีสมเหลือง หากเปนดางเล็กนอย 
จะเปนสีมวง ดังนั้นนํ้านมจากเตาที่เปนโรคเตานมอักเสบที่เปนดางมากๆจะทําใหไดสีมวงของ 
สวนผสมที่ใชทดสอบเขมมากขึ้น 

หลักการใชนํ้ายา CMT เพื่อควบคุมโรคเตานมอักเสบ 
1. ใชตรวจน้าํนมทุกเตาจากแมแพะทุกตวัภายในฟารมทุก 2 สัปดาห เพ่ือสังเกตสถานการณ 
ของโรคเตานมอักเสบภายในฝูงแพะ  
2. เม่ือพบนํ้านมที่ทําปฏิกริิยากับน้ํายา CMT ควรทําการรักษาเตานมเตานั้นดวยยาปฏิชวีนะ 
แบบสอดเตาหรือปรึกษานายสัตวแพทย และควรเพิม่ความสนใจในเรื่องการรักษาความสะอาด 
เตานมและการรักษาความสะอาดระหวางตัวแพะดวย 
3. เม่ือพบวาน้ํานมทําปฏิกิริยากับนํ้ายา CMT ใหเพ่ิมความสนใจในเรื่องของความสะอาดและ 
ปจจัยที่อาจโนมนําทําใหเกิดโรคเตานมอักเสบ เชน การชอกช้ําจากการรีดนม การบาดเจ็บที ่
เตานม และการทําความสะอาดเตานมระหวางกระบวนการรีดนม 

ขอหาม ไมควรใชน้ํายา CMT ตรวจน้าํนมกับแมแพะที่คลอดใหมภายใน 15 วัน 
และชวง 2 สัปดาห กอนหยุดรีดนม เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวจะมีปริมาณของเซลลเม็ดเลือด 
ขาวอยูเปนจํานวนมากทําใหผลการทดสอบออกมาเปนบวก แตถอืวาภาวะนี้ไมไดเกิดจากการ 
ปวยดวยโรคเตานมอักเสบ  

วิธีการตรวจโรคเตานมอักเสบดวยน้ํายา CMT  
การทดสอบโรคเตานมอักเสบจะตองทํากอนการรีดนมโดยที่ควรจะรดีนมที่คางอยูในหัว

นมทิ้งกอนสัก 2-3 สาย แลวจึงรีดนมลงในถาดหลุมประมาณ 2-3 มิลลิลติร จากนั้น ผสมน้ํา ยา 
CMT ในปริมาณเทาๆกันคอื 2-3 มิลลลิิตร หรือในอัตราสวนน้ํานมตอนํ้ายา CMT  
ที่ 1:1 ลงในแตละหลุมแลวแกวงถาดเปนวงกลมชาๆ อานผลภายใน 10-20 วินาที 
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ผลของปฏิกิริยา CMT กับน้ํานมในการตรวจโรคเตานมอักเสบ 

 
คุณภาพของนํ้านม                                 ลักษณะของปฏิกิริยาทีพ่บ 
ปกติ ดีมาก                               สวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน เคลื่อนที่เร็ว  

     สีมวงจาง  
ปกติ  ดี                  สวนผสมเปนเมือกเปนสายแลวหายไป 

            เคลื่อนที่เร็ว สีมวงจาง 
ปกติ  พอใช                          สวนผสมมีความหนืดเปนสายคงอยูเล็กนอย 

            เคลื่อนที่ชาลง และมีสมีวงเขมขึ้น 
อักเสบไมแสดงอาการ        สวนผสมมีความหนืดเปนเมือกคงอยูพอสมควร 

เคลื่อนที่ชามากและมีสีมวงเขมขึ้น 
แตสังเกตน้ํานมดวยตาเปลายังคงปกต ิ

อักเสบชนิดแสดงอาการ                สวนผสมมีความหนืดเปนเมือกขนไมเคลื่อนที่ 
     สีมวงเขม น้ํานมมีความผิดปกติทางกายภาพ         

 

 
 

ภาพที่ 10.13 ชุดตรวจโรคเตานมอักเสบโดยใชถาดและน้ํายา CMT เชนเดียวกบัโค 
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การดูแลรักษาโรคเตานมอักเสบ 
1. ควรรีดนมเสียออกใหบอยครั้งอาจทํา 3-4 ครั้งตอวนั หากเปนไปไดควรเกบ็น้ํา 

นมกอนการรักษาดวยวิธีการปลอดเชื้อโรค เพ่ือนําไปตรวจหาเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของโรคและ 
หายาปฏิชีวนะที่เหมาะสมเตรียมไวเพ่ือใชในการรักษาตอไป  

     2. ควรรีดนมแพะตัวที่เปนเตานมอักเสบเปนตวัสุดทาย เพ่ือเปนการปองกันการ 
แพรระบาดของโรคจากมือผูรีด หรือจากน้ํานมที่ปนเปอนเชื้อโรคจากตัวที่ปวยไปสูแมแพะตัว 
อ่ืนๆที่ไมไดปวย  

     3. หากตองใสยาสอดเตาควรจะตองใสยาหลังจากการรีดนมหมดเตาแลว กอนใส 
ยาควรเขยายาใหเปนเนื้อเดียวกัน และทําความสะอาดหัวนม รูนมดวยน้ํายาฆาเชื้อ แลวสอด 
ปลายหลอดยาเขาในรูหัวนม และบีบยาเขาไปในเตาจนหมดหลอด แลวรีดยาทีใ่สเขาไปในหวั 
นมขึ้นสูเตานมและคลึงเตานมใหตัวยากระจายทั่วเตา 

     4.  กรณีที่แมแพะมีอาการปวยอ่ืนๆรวมดวย เชน ซึม มีไข เบื่ออาหาร นั่นอาจ 
แสดงถึงการติดเชื้อทางระบบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจําเปนที่จะตองใหยาปฏิชีวนะโดยการฉดี 
เขากลามเน้ือหรือเขาหลอดเลือดดํา และควรใหยาลดไขเม่ือแพะมีไขสูงรวมดวย 

     5. เม่ือครบกําหนดการรักษาแลวแพะยังไมหายเปนปกติ ควรแจงนายสัตวแพทย 
ใหทําการตรวจรักษาตอเน่ืองเพ่ือไมใหเชื้อโรคดื้อยา 

     6.  การระมัดระวังความสะอาดและการติดเชื้อโรคไปยังตวัอ่ืนๆสําคัญมาก ดังนั้น 
จึงไมควรรีดนมลงพื้นคอกอยางเด็ดขาด 

7. ใหรีดนมตามปกติ แตหามจําหนายหรือบริโภค เน่ืองจากน้ํานมมีสารปฏิชีวนะ 
ตกคาง หากคนบริโภคนํ้านมนั้นเขาไปอาจเปนอันตรายได โดยมากมักจะงดสงน้ํานมประมาณ 
4-6 ม้ือ (48-72 ชั่วโมง ) 

การรักษา 
การรักษาโรคเตานมอักเสบสวนใหญจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ เพราะสาเหตุสวน 

มากมักเกิดจากเชื้อแบคทเีรยี ซึ่งมีทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ยาปฏชิีวนะแตละชนิด 
ก็สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียไดแตกตางกัน ดังนั้นเกษตรกรจึงควรศึกษาประสิทธิภาพของ 
ยาปฏิชีวนะตางๆไว เพ่ือจะไดใชยาใหเหมาะสมกับชนดิของเชื้อแบคทีเรีย 

การรักษาเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ ถาหากโรคเตานมอักเสบที่แสดงอาการ 
ไมรุนแรงพบเฉพาะการเปลีย่นแปลงลักษณะของน้ํานมและเตานมบวมเล็กนอย โดยที่แพะไม 
แสดงอาการปวยรวมดวย ลกัษณะเชนน้ีอาจใชยาสอดเตาสําเร็จรูปทีมี่จําหนายอยูโดยทั่วไปได  
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เชน Cloxagell, Ampiofax, Leoyellow, Kanamycin, Gentreyen, Keflex, Azactam, Mefoxin 
หรือ Erythromycin สอดเตาวันละ 1-2 ครั้ง เปนเวลา 2-3 วัน ก็สามารถใหผลในการรักษาที่ 
ไดผลดี  

ถาเปนเตานมอักเสบแบบรนุแรง แมแพะแสดงอาการปวยรวมดวย เชน ซึม ไขสูง 
เบื่ออาหาร หายใจหอบ ถาพบลักษณะอาการเชนน้ีอาจจะตองรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะฉีดเขา 
กลามเน้ือหรือเขาเสนเลือดรวมกับการใหน้ําเกลือ และฉีดยาลดการอักเสบ แตกอนรักษาควร 
เก็บนํ้านมสงหองปฏิบัติการ เพ่ือตรวจหาชนิดเชื้อแบคทีเรีย และทําการทดสอบประสิทธิภาพ 
ของยาตอเชื้อแบคทีเรีย (Sensitivity test) นั้นกอน นอกจากนี้การฉีดฮอรโมนออกซีโตซินกอน 
รีดนมจะชวยใหเตานมบีบไลน้ํานมออกมาไดหมด 

 

 
 

ภาพที่ 10.14 ยาสอดเตา 
 

การควบคุมและปองกันโรคเตานมอักเสบ 
ตองเลี้ยงแพะไมใหอยูแออัดจนเกินไป คอกที่เลี้ยงตองแหง สะอาด และควรมกีาร 

ตรวจแมแพะที่นําเขามาเลีย้งวาปวยเปนโรคเตานมอักเสบกอนที่จะนํารวมฝูงในคอก กอนการ 
รีดนมควรลางเตานมใหสะอาดดวยน้ํายาคลอรีนและเชด็ใหแหง ผาเช็ดเตานมตองใชตวัละหนึ่ง  
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ผืนและตองแหงสะอาด มือผูรีดกอนทําการรีดตองลางใหสะอาดและเช็ดใหแหง เนนการรักษา 
ความสะอาดคอกและโรงเรอืน, อุปกรณการรีดนม, บริเวณเตานม, หัวนม, มือผูรีดนม, การใช 
น้ํายาฆาเชื้อโรคตองใหเวลาน้ํายาฆาเชื้อโรคเพียงพอในการฆาเชื้อโรค และหลังจากทําความ 
สะอาดมือผูรีดนม เตานม และหัวนมดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคแลวตองทาํใหแหงกอนลงมือรีด 

กอนการรีดนมทุกครั้งตองตรวจดวยถวยตรวจนม (Strip cup) ควรเช็ดหัวนมทุก 
ครั้งทั้งกอนและหลังการรีดนมดวยน้ํายาฆาเชื้อ อีกทั้งควรมีการดแูลเฝาระวังสถานการณของ 
โรคเตานมอักเสบโดยตรวจแพะในฝูงดวยน้ํายา CMT อยางนอยเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือทุกครั้ง 
ที่สงสัยวาแพะอาจปวยเปนโรคเตานมอักเสบ 

การจัดการหลังรีดนมมีความจําเปนที่ตองคํานึงถึงไมยิ่งหยอนไปกวาขั้นตอนอ่ืนๆซึ่
งหลังรีดนมเสร็จใหมๆจะเปนชวงเวลาที่งายตอการติดเชื้อเพราะรูหัวนมที่ยังคงเปดอยู ดังนั้น 
การจุมหัวนม (Dipping) หรือการพนสเปรย (Spraying) ดวยสารฆาเชื้อที่ผสมยาบํารุงผิวทีหั่ว 
นมหลังการรีดนมชวยลดจาํนวนแบคทีเรียที่ผิวหัวนม และลดโอกาสที่เชื้อโรคจะเขาสูหัวนมได  
นอกจากนี้ยังควรระมัดระวงัการเกิดบาดแผล รอยขีดขวน หรือการบอบช้ําหอเลือดที่บริเวณ 
เตานมและหวันม ถาหากวาเกิดบาดแผลขึ้นตองรีบทําการรักษาใหหายโดยเร็วเพราะบริเวณ 
บาดแผลดังกลาวจะมีเชื้อโรคปะปนอยูมาก และการบอบช้ําก็จะทาํใหมีการกระตุนใหเม็ดเลือด 
ขาวมาที่เตานมมากขึ้นดวย 

 
การเก็บตวัอยางนํ้านมสงหองปฏิบัติการ 

การรักษาโรคเตานมอักเสบในบางครั้งไมไดผล เน่ืองมาจากเกิดการดื้อยาของเชื้อ 
แบคทีเรีย ดังนั้นการเก็บตัวอยางนมสงตรวจจะเปนวิธีชวยใหทราบถึงประสทิธภิาพของการใช 
ยาปฏิชีวนะทีถู่กตองตรงกบัการรักษาและจําเพาะตอชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคเตาน
มอักเสบนั้น ซึ่งจะเปนผลดีตอการวางแผนควบคุมโรคเตานมอักเสบภายในฟารมดวย ตลอด 
จนเปนการฝกฝนการสังเกตการเปลีย่นแปลงลักษณะเตานม น้ํานม และอาการของแพะที่เปน 
โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการวินิจฉัยหาชนิดของเชื้อตน 
เหตุและการเลือกชนิดของยาสอดเตาที่ใชในการรักษาตอไป 

วิธีการเก็บตวัอยางนํ้านม 
ควรลางเตานมใหสะอาดดวยน้ําผสมน้ํายาคลอรีน ที่ใชสําหรับเช็ดลางเตานมที่ใช 

ในขั้นตอนลางเตานมเปนปกติ จากนั้นจึงเช็ดเตานมและหัวนมใหแหงสนิทแลวใชสําลทีี่ชุบดวย 
แอลกอฮอล 70% เช็ดหัวนมแลวจึงทําการรีดน้ํานมทิ้ง 2-3 สายกอนคอยรีดนมลงหลอด หรือ  
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ขวดบรรจุน้ํานมที่เอียงทํามุม 45 องศา กับพื้นเพื่อปองกันฝุนละอองตกลงไป การเก็บตวัอยาง 
น้ํานมควรเกบ็ในปริมาณ 8-10 มิลลลิิตร/เตา และตองเขียนหมายเลขแพะหรือชือ่แพะ ชื่อเจา 
ของ หรือเบอรภาชนะใสนม หรือเตานมดานใดของแพะกํากับไวดวย  น้ํานมทีไ่ดควรเก็บไวใน 
ที่เย็นเพราะในอุณหภูมิสูงปริมาณเชื้อแบคทีเรียจะเพิม่จํานวนมากขึ้น และอาจทําใหมีเชื้อโรค 
อ่ืนที่ปนเปอนมาเจริญเติบโต ทําใหผลการจําแนกเชื้อที่กอโรคจริงๆเปนไปไดยากขึ้น 

 
ความผิดปกติอ่ืนๆทีเ่กิดกับเตานมและหัวนมแพะ 

หัวนมเกิน 
หัวนมเกินเปนลักษณะความผิดปกติที่มีหัวนมที่เกินขึน้มาของเตานม ซึ่งปกติแพะ 

มีเตานม 1 เตาและแบงเปน 2 ดาน ซาย ขวา และแตละดานจะมหัีวนมดานละ 1 หัว เทานั้น 
ซึ่งหัวนมหัวทีเ่กินมานี้ สวนใหญจะเปนติ่งของหัวนมที่มีลักษณะทั้งที่เปนเพยีงแคติ่งเน้ือแบบ 
ธรรมดาหรือเปนหัวนมแตเปนหัวนมที่ไมสมบูรณเหมือนกับหัวนมปกติ โดยอาจจะเปนหัวนม 
ที่ไมมีทอ หรือถึงแมจะมีทอแตก็อาจจะมีผังผืดเกิดขึ้นแทรกในเนื้อเยื่อของหัวนม ทําใหหัวนม 
นั้นเกิดการบิดงอผิดรูปใชการไมได ในบางกรณีอาจพบหัวนมที่เกินออกมาเปนหัวนมแฝด คือ 
มีหัวนมงอกเกินออกมา ติดคูกันซึ่งเม่ือแพะโตขึ้นหัวนมนั้นอาจจะทําหนาที่ไดทัง้ 2 หัว หรือ 
อาจจะทําหนาที่ไดเพียงหัว ใดหัวหนึ่งก็ได วิธีการแกไขปญหาของภาวะหัวนมเกินหรือหัวนม 
แฝดนี้อาจตองทําการศัลยกรรมตัดสวนของหัวนมอันที่เกินออกตั้งแตยังเปนลูกแพะ แตจําเปน 
ตองตรวจดูใหถี่ถวนวาสวนใดเปนสวนของหัวนมหลักหรือสวนของหัวนมที่เกินทีต่องตัดทิ้ง 

หัวนมที่มีขนาดไมสมสวน 
หัวนมแพะทีมี่ขนาดไมสมสวนคืออาจจะมีขนาดเล็กหรือใหญเกินไป โดยทั่วไปมัก 

เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง อันอาจเกิดจากหลายๆสาเหตุดวยกัน ซึ่งสวนใหญมัก 
จะเกิดจากการที่แพะปวยเปนโรคเตานมอักเสบทําใหเน้ือเยื่อของเตานมเสียหาย เสียหนาที่ไป 
หรือการไดรับบาดเจ็บบริเวณเตานมเกิดมีผังผืดในเตานม หรือเตานมแฟบเห่ียว รวมถึงหัวนม 
ที่บางครั้งอาจพบวาเม่ือแพะโตขึ้นและถึงเวลาที่สามารถรีดนมไดแลว หัวนมของแพะนั้นกลับมี 
ขนาดไมเทากนั หรือมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไปจนทาํใหไมสามารถรีดนมไดสะดวก 

ดังนั้นในแงของการคัดเลือกพอแมพันธุจึงจําเปนที่จะคดัเลือกแพะทีมี่ขนาดเตานม 
และหัวนมที่สวยงามสมสวน เพ่ือใหแพะสามารถถายทอดพันธุกรรมที่ดีสูลูก สวนเร่ืองของการ 
เปนโรคเตานมอักเสบ ซึ่งเปนภาวะที่จะทําใหเตานมและหัวนมเปลีย่นแปลงไปนัน้ เปนการเกิด 
ขึ้นภายหลังและเกษตรกรสามารถควบคมุปองกันได หากมีมาตรการในการรักษาความสะอาด 
ในขั้นตอนของการรีดนมและการสุขาภิบาลที่ดีที่จําเปนตองคํานึงถึงอยูอยางสม่ําเสมอ  
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ภาพที่ 10.15 หัวนมแพะทีมี่ขนาดและรปูรางปกต ิ
 

 
 

ภาพที่ 10.16 หัวนมเกิน 
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ภาพที่ 10.17 หัวนมขนาดไมเทากัน 
 

 
 

ภาพที่ 10.18 เตานมดานหนึ่งแฟบอาจสงผลตอการทําหนาที่ผลิตน้ํานม 
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