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วัตถุประสงค์ 
 ปรบัปรงุประสทิธภิาพของขัน้ตอนการรดีนม 

 สขุลกัษณะการรดีนม 

 การใชเ้ครือ่งรดีนมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



สถานการณ์ปัจจุบันในการกาํกับดูแลมาตรฐาน

เคร่ืองรีดนม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันามาตรฐานระบบรดีนมและเครือ่งรดีนม ครัง้ที ่

1/2561 
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กลไกของเคร่ืองรีดนมต่อการเกดิโรคเต้านมอักเสบ 



กลไกของเคร่ืองรีดนมต่อ 

การเกดิโรคเต้านมอักเสบ 
 สะสม เพิม่จาํนวน และสง่ผา่นเชือ้ก่อโรค 

 การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีป่ลายหวันม และ กลไกการป้องกนั

การตดิเชือ้ของหวันม 
  milk droplet phenomenon 

 



คะแนนรอยโรคที่ปลายหวันม 



คะแนนรอยโรคที่ปลายหวันม 







Over milking  



Over milking  



Cluster twitching &machine striping 



 
 
  
ปัญหาท่ีพบบอ่ยสาํหรบัเครือ่งรีดนมชนิด bucket ท่ีมกัพบใน

ฟารม์ขนาดเลก็  
  ประสทิธภิาพของเครือ่งผลติสญุญากาศ และการควบคุม 

 การทาํงานของตวัจดัจงัหวะ( pulsator) 
 การปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยีข์องเครือ่งรดีนม และอุปกรณ์ 

 



ปัญหาที่พบบ่อยสาํหรับเคร่ืองรีดนมชนิด bucket ที่มักพบใน

ฟาร์มขนาดเล็ก  



การปนเป้ือนเช้ือจลิุนทรียข์องเครือ่งรีดนม และอปุกรณ์ 

 



Routine milking practice 
 
 ใหม้องเป็นกระบวนการ เป็นขัน้ตอน 
 การจดัการก่อนจะรดีนม 

 การจดัชุดววัทีจ่ะรดี/ การจดัแบ่งการรดีนม 

 จาํนวนคนรดีนม 

 การจดัเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการรดีนม 

 ระยะเวลาการรดี/เวลาทีต่อ้งสง่นม 

 

ศึกษาจากส่ือ 
VDO 
clips 



Routine milking practice 
 ขัน้ตอนการปฏบิตั ิตอ้งสนองตอบใน 3 ประเดน็ 

 ความเรว็ตามทีค่วรจะเป็น 

 การรดีนมไดส้มบรูณ์ใหป้รมิาณสงูสดุ 

 ความสะอาด 

 

กลไกการหลัง่น้ํานม 

ฮอรโ์มนออกซ่ีโตซิน 







สรุปขัน้ตอนปฏบิัต ิ
ถู 

จุม่ 

รดีทิง้ 

เชด็แหง้ 

สวม 

ถอด เวลารดีนม 4-6 นาท ี

ศกีษาจาก 

VDO clip 

Prep lag time 
1-2 mins 



สรุปกระบวนการปฏบิัตทิี่เป็นกจิวัตรระดับฝูง 

ลาํดบัการรดี 
การจดักลุม่

เขา้รดี 
พืน้ทีก่าร

เตรยีมโค 



 7 การปฏบิัตเิพื่อการรีดนมที่สมบูรณ์ 
 Calm and clean  
 Cows are grouped  
 Consistent pre milking preparation 
 Teats are cleaned and dry  
 Units are properly attached 
 Units are removed when milking complete 
 After the units are removed 

 

ตอ้ง

ฝึกฝน 

Predipping, 1 cloth 1 cow 

Post dipping 



 



Prediping disinfectant 
 Canadian bovine mastitis research network’s 

document 
 With the decrease in mastitis caused by contagious 

mastitis organisms such as Staph. Aureus and Strep.  
agalactiae, concern has increased regarding mastitis 
caused by environmental microorganisms, especially 
coliforms and environmental streptococci that 
contaminate teats and udders primarily between 
milkings. (NMC-PDPW Milk Quality Conference 
Proceedings, 2001) 



 Iodophor 
 Chlorine 
 Acidified Sodium Chlorite 
 Sodium Hypochlorite 
 Chlorhexidine 
 Dodecyl Benzene Sulfonic Acid (DDBSA) 
 Hydrogen Peroxide 
 Fatty Acid-Based Products 
 Nisin 
 Glycerol Monolaurate 
 Quaternary Ammonium 

สารเคมีท่ีสามารถ

ใช้เป็นยาจุ่มหวันม 



Udder cleanliness score 

Score 1-2 
>90% 

การจดัการด้าน

ส่ิงแวดล้อม เช่นโรงเรือน 



กรณีศึกษาหลังการ training 





สรุปขัน้ตอน 
 ระยะเวลาในการทาํความสะอาด 10-12 วนิาท ีและสวมหวัรดีใน

ระยะเวลาประมาณ 1-1นาทคีรึง่ 

 ระยะเวลาตัง้แต่สวมถงึน้ํานมเริม่ไหล ควรประมาณไมเ่กนิ 30วนิาท-ี1

นาท ี

 ระยะเวลาทีใ่หน้ํ้านมสงูสดุควรไมเ่กนิ 2 นาทหีลงัสวมหวัรดี 

 ตําแหน่งการแขวนของหวัรดีนม 

 ถอดหวัรดีเมือ่น้ํานมไหลน้อยทนัท ีซึง่จะสอดคลอ้งกบัปรมิาณน้ํานม 

 



สรุปขัน้ตอน 
 การใชย้าฆา่เชือ้ในการทาํความสะอาดหวันม 

 หลกีเลีย่งการใชน้ํ้าทาํความสะอาดเป็นปรมิาณมากๆ  

 เน้นการทาํความสะอาดดว้ยยาฆา่เชือ้เฉพาะทีห่วันม 

 รดีน้ํานมทิง้ก่อนสวมหวัรดี 

 ใชผ้า้แหง้ทาํความสะอาดเฉพาะตวั 

 เน้นทาํความสะอาดทีป่ลายหวันม 

 การจุม่เตา้หลงัรดีนม 

 



ข้อสังเกตที่สาํคัญบางประการในระหว่างการรีดนม 
 จาํนวนครัง้ทีโ่คทาํหวัรดีตก เตะหรอืเขีย่ตก 

 จาํนวนครัง้ทีห่วัรดีนมเลื่อนตก 

 การทาํงานชา้ลงหรอืเรว็ขึน้ของพลัเซเตอร ์

 



กระบวนการล้างทาํความสะอาด 

 heavy duty alkaline 
circulation cleaner in a pail 
with cold water to provide a 
concentration of 0.7 to 1.0 % 

 for 30 to 45 minutes, 
maintaining temperature at 
1750 F. 

rinsing with warm water to 
wash out alkaline 
environment, 
 

 
cleaning with an acid agent having 
a concentration of 0.5–2 per cent for 
5–45 minutes at a temperature 
between 60°C and 90°C for the 
elimination of inorganic sediments 
and final rinsing with cold water for 
5 to 20 min.  
 



Detergents 
 
 The detergents used in CIP system may be alkali or 

acid detergents. The commonly used alkali 
detergents are Sodium Hydroxide, Potassium 
Hydroxide, sodium Carbonate etc.and the acid 
detergents include Hydrochloric Acid, Nitric Acid, 
Phosphoric Acid, Citric acid etc. 



Sanitizers 
 
 Disinfectants used in the food processing industry 

include oxidizing agents such as hypochlorite, 
hydrogen peroxide, ozone and per acetic acid. 
Denaturing agents like alcohol based products and 
non oxidizing and surface tension diminishing agents 
and enzyme based products are also used 



Cleaning assessment methods 
 
Visual inspection 
Bacterial culture 
SPC/TBS 
Coliform counts 
LPC 

ATP detection method 
 

จากน้ําสดุท้ายของการล้าง
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กระบวนการล้างทาํความสะอาด 

 heavy duty alkaline 
circulation cleaner in a pail 
with cold water to provide a 
concentration of 0.7 to 1.0 % 

 for 30 to 45 minutes, 
maintaining temperature at 
1750 F. 

rinsing with warm water to 
wash out alkaline 
environment, 
 

 
cleaning with an acid agent having 
a concentration of 0.5–2 per cent for 
5–45 minutes at a temperature 
between 60°C and 90°C for the 
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Sanitizers 
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Cleaning assessment methods 
 
Visual inspection 
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ทบทวนแนวคิดเรื่องโรคเตา้นมอกัเสบ 

รายตวั VS ระดบัฝูง 





 













 







ปัจจยัสาํคญัของการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบระดบัฝูง 

การระบุตวัโคท่ีมีปัญหาเพ่ือการจดัการท่ีเหมาะสม 

กระบวนการรดีนมท่ีเหมาะสม 

ประสิทธิภาพของเครือ่งรดีนม 



การระบุตวัโคท่ีมีปัญหาเพ่ือการจดัการท่ีเหมาะสม 
 

เพือ่หาตวัท่ีมีศกัยภาพในการแพร่เชื้อโรค 

เครือ่งมือท่ีใช ้และจุดท่ีใชก้าํหนดว่าเกดิปัญหา 

คดัเลอืกโคท่ีเหมาะสมเพือ่นาํนํา้นมไปเพาะเชื้อ 

เรยีงลาํดบัความสาํคญัของโคท่ีตอ้งจดัการ 
การรกัษาในโครดีนม โคพกัรดี โคเป็นโรคเรื้อรงั 
โคท่ีตอ้งคดัท้ิง 



การระบุตวัโคท่ีมีปัญหาเพ่ือการจดัการท่ีเหมาะสม 
 

• กรณีของการติดเช้ือแบบแสดงอาการ 

• กรณีของการติดเช้ือแบบไม่แสดงอาการ 

• ดงัเอกสารแนบ: แนวทางการวินิจฉัยฯ  





ศกัยภาพของการตรวจดว้ยวิธี CMT 
 



แนวพิจารณาการใชผ้ลการเพาะเช้ือ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 
•  group 1 
• Contagious (Staphylococcus aureus) 
•  group 2 
• Environmental (coagulase-negative staphylococci), 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermedius, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hyicus 

•  group 3 
• Contagious Streptococci and streptococci-like organisms 

(Streptococcus agalactiae) 
•  group 4 
• Environmental streptococci and streptococci-like organisms 

(Streptococcus bovis, Streptococcus uberis, Enterococcus 
faecalis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus faecalis) 

•  group 5 
• Coliforms (Enterobacter spp, Escherichia coli, Klebsiella spp) 
•  group 6 
• Gram-negative noncoliform bacteria (Pseudomonas, Proteus) 
•  group 7 
• Gram-positive non streptococci and staphylococci (Micrococcus, 

Bacillus, Corynebacterium) 
 

เช้ือก่อโรคเตา้นมอกัเสบ 

ท่ีพบไดบ่้อย 



ความไวของยาต่อเช้ือก่อโรคเตา้นมอกัเสบ 





ขอ้พิจารณาในการเลือกระบุตวัโคท่ีมีปัญหาเพ่ือการจดัการท่ี

เหมาะสม: การรกัษาในโคท่ีไม่แสดงอาการ 

• ตอ้งเป็นการช่วยลดปัญหาในระยะสั้นและระยะกลาง 

• โคท่ีทาํให ้BMSCCสูง 

• โคท่ีมีโอกาสอยู่ในฟารม์นาน หรือวนัใหน้มตํา่ๆ 

• ตอ้งไม่ใช่โคท่ีติดเช้ือเร้ือรงั 

• เป็นโคท่ีมีผลเพาะเช้ือเป็นกลุ่มหลกัท่ีให ้SCC สูง 

 



ขอ้พิจารณาในการเลือกระบุตวัโคท่ีมีปัญหาเพ่ือการจดัการท่ี

เหมาะสม: กรณีติดเช้ือเรื้ อรงั 

• มี SCCสูงและไดร้บัการรกัษามากกว่า 3 ครั้ง แลว้ไม่หาย 

• พบการติดเช้ือแบบแสดงอาการ 

• SCC ไม่ตํา่กว่า 400,000  
• คดัท้ิง 

• พกัการรีดนม+รกัษาช่วงไม่รีดนม ตามผลยา 



BMSCC mean sd Geomean mode 
8-ม.ค. 990.66 2944.8794 212.37 195 

10-ก.พ. 537.82 1593.56 170.7 157.5 

 

สดัส่วนโค  

Healthy: สุขภาพเตา้นมดี 64.58 

new case: โคติดเชื�อใหม่ 8.33 

cure rate: โคที�รักษาสาํเร็จ 18.75 

Chronic: โคที�เป็นโรคเรื�องรัง 8.33 

 







การติดตามผลระยะปานกลาง 
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BMSCC 

ตอ้งมีการควบคมุปัจจยั

สาํคญัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเขม้งวด 
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