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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการ
ศึกษาผลของนํา้ ผึง้ ต่อการยับยัง้ เชื อ้ S. aureus ที่ เป็ นสาเหตุโรคเต้ านมอักเสบในโคนมเป็ นการทดลองใน
ห้ องปฏิบตั ิการโดยผันแปรระยะเวลาในการยับยังที
้ ่ 2 4 6 และ 8 นาที และระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งเท่ากับ 60
พบว่า ระยะเวลา 8 นาที สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อได้ ทงหมด
ั้
เมื่อผันแปรความเข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งที่ระดับ 0,
10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร โดยใช้ ระยะเวลาในการยับยังดั
้ งกล่าว พบว่า การเพิ่มความ
เข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งสูงขึ ้นสามารถยับยังการเติ
้
บโตของเชื ้อ S. aureus ได้ มากขึ ้น คิดเป็ น 51.78, 79.38, 87.84,
92.35, 98.91 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ ของเชื ้อเริ่ มต้ น ตามลําดับ (P< 0.05) การทดลองที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลของนํ ้าผึ ้งและยาปฏิชีวนะ (Gentamast) ต่อการรักษาโรคเต้ านมอักเสบชนิดแสดงอาการในโคนม
โดยแบ่งโครี ดนมที่แสดงอาการเต้ านมอักเสบระดับ 3 ออกเป็ น 2 กลุม่ ๆ ละ10 ตัว โคกลุม่ ที่ 1 ได้ รับการรักษาด้ วย
นํ ้าผึ ้งที่มีความเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซ็นต์ ฉีดเข้ าเต้ านมเต้ าละ 60 มิลลิลิตร หลังจากรี ดนมในตอนเช้ าและตอนเย็น
เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 7 วัน ส่วนโคกลุ่มที่ 2 ได้ รับการรั กษาด้ วยยาปฏิ ชีวนะโดยฉี ดเข้ าเต้ านมเต้ าละ 10
มิลลิลิตร หลังจากรี ดนมเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 7 วัน เช่นกัน เก็บตัวอย่างนํ ้านมมาตรวจด้ วยชุดทดสอบเต้ านม
อักเสบ CMT พบว่าในช่วง 1-2 วันแรกหลังการทดลอง โคทัง้ 2 กลุ่มแสดงอาการเต้ านมอักเสบลดลงไม่แตกต่าง
กัน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับการอักเสบเท่ากับ 3.0 และ 2.3 เทียบกับ 3.0 และ 2.0 ตามลําดับ (P>0.05) แต่
ในช่วงวันที่ 3-7 กลุม่ ที่รักษาด้ วยนํ ้าผึ ้งมีอาการอักเสบเพิ่มขึ ้นถึงระดับ 4 ในขณะที่โคกลุม่ ที่ 2 แสดงอาการอักเสบ
ลดลงจนถึงระดับปกติในวันที่ 7 หลังการรักษา (P<0.05) ดังนันการใช้
้
นํ ้าผึ ้งที่มีความเข้ มข้ นที่ 60 เปอร์ เซ็นต์โดย
ปริ มาตร จะสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ S. aureus ในห้ องปฏิบตั ิการได้ แต่ยงั ไม่สามารถนํามาทดแทนการ
ใช้ ยาปฏิชีวนะรักษาโรคเต้ านมอักเสบชนิดแสดงอาการในโคนมได้
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ABSTRACT

This study was consisted of two experiments. The 1stexperiment aimed at determining the
effect of honey on inhibition of S. aureus as a causal agent of mastitis in a laboratory. The experiment
was conducted by varying time from 2, 4, 6 and 8 minutes to obtain the most effective inhibiting time
on pure culture of S. aureus prior to determine its effective concentration. Results showed that 8
minute-period was the most effective time for S. aureus inactivation due to an absence of
microorganisms. Different concentrations which were 0, 10, 20, 30, 40, 50, and 60% were then
studied with an application of honey for 8 minutes. Data revealed that more concentration honey
showed higher ability in inhibition of S. aureus than less concentrated honey with the following
numbers: 51.78, 79.38, 87.84, 92.35, 98.91, and 100% (P< 0.05) for 10, 20, 30, 40, 50 and 60 %
concentration respectively.
The 2nd experiment was carried out to compare an effectiveness of honey and Gentamast, a
commonly used and commercially available antibiotic, on mastitis treatment in dairy cows. Twenty
dairy cows infected with stage 3 mastitis were chosen, equally, divided into 2 groups and
subsequently treated with 60 % honey (by volume) and Gentamast with the following practices.
Honey (60 ml.) /Gentamast (10 ml.) was injected into each cow, sudden morning and afternoon
milking for 7 days consecutively. Milk samples were collected for mastitis testing using CMT testing
kit. In the first two days, both treatments used slightly alleviated mastitis symptoms with an average of
3.0 and 2.3 (treated with honey) and 3.0 and 2.0 (treated with Gentamast). After day 3, the cows
treated with honey became more severely infected showing symptoms equivalent to stage 4; while
the other group of cows treated with Gentamast the severity of disease was decreased and the cows
gradually recovered to a normal healthy condition on day 7 of the treatment (P<0.05). These results
suggested that using 60 % honey significantly inhibited S. aureus in culture medium, but not so in
infected dairy cows.
Key Words: honey, mastitis, Staphyloccocus aureus
E-mail address: palarnfarm@hotmail.com

คํานํา
โรคเต้ านมอักเสบเป็ นโรคที่ก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงโคนมอย่าง
มากแนวทางการรั กษาโรคเต้ านมอักเสบ (mastitis) ที่ผ่านมาใช้ ยาปฏิชีวนะและยาต้ านการอักเสบรักษาซึ่งยา
เหล่านี อ้ าจก่อให้ เกิ ดปั ญหาของการปนเปื ้อนในนํ า้ นมทําให้ เกิ ดผลเสียต่อผู้บริ โภคและเกิ ดการดื ้อยาในสัตว์
ผลผลิตนมลดลงและสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษา แม่โคถูกคัดทิ ้งก่อนเวลาอันสมควรซึง่ ต้ องซื ้อโคทดแทนเร็ วขึ ้น
(ธีรพงศ์ และคณะ, 2532) โดยทัว่ ไปโคนมที่เป็ นโรคเต้ านมอักเสบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการติดเชื ้อที่พบตาม
พื ้นคอก วัสดุรองนอน อุจจาระ เครื่ องรี ดนมและอุปกรณ์รีดนม เชื ้อจุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดโรคเต้ านมอักเสบทังแกรม
้
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บวกและแกรมลบได้ แก่ S. aureus, Streptococcus aglactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, Klebsiella coli,
Escherichia coli, Bacillus megalerium, B. sutillis, Diplococcus pneumoniae, (เอกชัย และคณะ, 2547)
เป็ นเชื ้อที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อเซลล์สร้ างนํ ้านม วิธีที่ดีที่สดุ ในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวคือการป้องกันการเกิดโรค
และนําระบบการผลิตสัตว์อินทรี ย์เพื่อลดและไม่ใช้ สารเคมีและยาในการผลิตสัตว์ (โกวิทย์ , 2539) ซึ่งปั จจุบัน
ภาครัฐและเอกชนได้ สง่ เสริ มให้ เกษตรกรได้ ใช้ สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ มากขึ ้น เช่น การใช้ สมุนไพรต้ านเชื ้อ
แบคที เ รี ย (Antibacterial) สํ าหรั บ การใช้ นํ า้ ผึ ง้ ต้ า นเชื อ้ แบคที เ รี ย ที่ เ ป็ นสาเหตุข องโรคเต้ า นมอัก เสบ จาก
การศึกษาของ Griffiths and Weisbrod (1997) รายงานผลว่าความเข้ มข้ นของนํา้ ผึง้ จะมีแรงดันออสโมซิส
(Osmotic pressure) ดูดนํ ้าจากเซลล์เชื ้อโรค ทําให้ เชื ้อโรคฝ่ อตายนอกจากนี ้สภาพความเป็ นกรด และสารบางช
นิคในนํ ้าผึ ้ง เช่นไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ สามารถฆ่าเชื ้อโรคต่างๆ ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Molan (1992)
ว่านํา้ ผึง้ มานูก้าจากประเทศนิวซีแลนด์ สามารถยับยัง้ การเจริ ญเติบโตของเชือ้ แบคที เรี ย S. aureus และ
Streptococci spp.โดยผสมนํ ้าผึ ้งในสารละลาย 1.8 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร ซึง่ เป็ นความเข้ มข้ นตํ่าสุดของนํ ้าผึ ้ง
มานูก้าที่สามารถยับยัง้ เชื ้อแบคทีเรี ยได้ ดังนัน้ การใช้ นํา้ ผึ ้งเพื่อรักษาโรคเต้ านมอักเสบในโคนมจึงเป็ นแนวทาง
หนึง่ ที่จะสามารถลดการใช้ ยาปฏิชีวนะและค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรคเต้ านมอักเสบได้

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
การศึกษานีแ้ บ่ งออกเป็ น 2 การทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของนํา้ ผึง้ ต่ อการยับยัง้ เชือ้ S. aureus ที่เป็ นสาเหตุโรคเต้ านมอักเสบในโคนม
เป็ นการทดลองในห้ องปฏิบัตกิ าร
1. เตรี ยมเชื ้อแขวนลอยบริ สทุ ธิ์โดยใช้ เชื ้อ S. aureus บริ สทุ ธิ์ที่เป็ นสาเหตุของโรคเต้ านมอักเสบ จาก
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนําเชื ้อ S. aureus มาถ่ายลงในอาหารเหลว
CHAPMAN agar Staphylococcus selective agar No. 110 จํานวน 100 มิลลิลิตร ในขวดเก็บอาหารโดยวิธี
ปลอดเชื ้อ จากนันนํ
้ าไปบ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง และหาความเข้ มข้ นของเซลล์
โดยนําเชือ้ แขวนลอยบริ สุทธิ์ มาเจื อจางวิธี Ten-fold serial dilutions ในตู้ปลอดเชือ้ โดยดูดตัวอย่างเซลล์
แขวนลอยเจือจางในแต่ละระดับ จํานวน 0.1 มิลลิลิตร ไปเพาะเลี ้ยงในอาหารแข็ง (Nutrient agar) ด้ วยวิธี
Spread plate จากนันบ่
้ มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จึงนับจํานวนโคโลนีของจุลินทรี ย์
คํานวณความเข้ มข้ นของเซลล์จากจานเพาะเชื ้อ ที่มีโคโลนีระหว่าง 30-300 โคโลนี โดยใช้ สตู รดังนี ้
จํานวนแบคทีเรี ย ( CFU/mL) = ค่าเฉลี่ยของจํานวนแบคทีเรี ยบนจานอาหาร 2 จานที่ระดับ
การเจือจางเดียวกัน x ส่วนกลับของระดับการเจือจาง
2. การศึกษาผลของระยะเวลาต่อการยับยัง้ การเจริ ญของเชือ้ S. aureus ที่เป็ นสาเหตุโรคเต้ านม
อักเสบในโคนม ดูดนํ ้าผึ ้งบริ สทุ ธิ์ จํานวน 6 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับเติมนํ ้ากลัน่ ลง
ไปในหลอดทดลองแต่ละหลอดจํานวน 3 มิลลิลิตรดูดเชื ้อแขวนลอย S. aureus ที่ทราบความเข้ มข้ นของเซลล์
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แน่นอนลงไปหลอดละ 1 มิลลิลิตร จะได้ สารแขวนลอยเชื อ้ ที่มีความเข้ มข้ นของนํ า้ ผึง้ 60 เปอร์ เซ็นต์ เขย่า
ส่วนผสมในหลอดทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ให้ เข้ ากัน แล้ วบ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2, 4, 6,
และ 8 นาทีตามลําดับดูดตัวอย่างละ 0.1 มิลลิลิตรไปหาปริ มาณเชื ้อที่เหลือจากการยับยังโดยเพาะเลี
้
้ยงในอาหาร
แข็งโดยวิธี spread plate บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ทําการทดลองซํ ้าทังหมด
้
4 ซํ ้า
จากนันนั
้ บจํานวนโคโลนีโดยใช้ เครื่ องนับจํานวนจุลินทรี ย์
3. การศึกษาระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งต่อการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ S. aureus ที่เป็ นสาเหตุโรค
เต้ านมอักเสบในโคนม ใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) มี 7 สิ่ง
ทดลอง (treatment) จํานวน 5 ซํ ้า (replication) รวมทังหมด
้
35 หน่วยทดลอง โดยใช้ นํ ้าผึ ้งที่มีความเข้ มข้ น 0,
10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เปอร์ เซ็นต์ เขย่าส่วนผสมให้ เข้ ากัน แล้ วตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสในเวลา
ที่เหมาะสมซึ่งได้ จากการทดลองข้ อ 2. ดูดตัวอย่างละ 0.1 มิลลิลิตร เพื่อนําไปหาปริ มาณเชือ้ ที่เหลือจากการ
ยับยัง้ โดยเพาะเลี ้ยงในอาหารแข็งโดยวิธี spread plate บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
จึงนับจํานวนโคโลนีโดยใช้ เครื่ องนับจํานวนจุลินทรี ย์
4. บัน ทึก ผลโดยการนับ จํ านวนโคโลนี ข องเชื อ้ ที่ เ หลื อจากการยับ ยัง้ pH นํ า้ ตาลรี ดิ๊ วส์ นํ า้ อิ ส ระ
เปรี ยบเทียบลักษณะที่ศกึ ษาทังหมดกั
้
บกลุม่ ควบคุม
การทดลองที่ 2 เปรี ยบเทียบผลของนํา้ ผึง้ และยาปฏิชีวนะต่ อการรั กษาโรคเต้ านมอักเสบในโคนมชนิด
แสดงอาการ
โดยใช้ โครี ดนมจากฟาร์ มโคนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เป็ นการเปรี ยบเทียบแบบจับคู่ (Paired comparison) โดยใช้ สตั ว์ทดลองทังหมด
้
20 ตัว แบ่งออกเป็ น 10 คู่ กลุ่ม
ที่ 1: รักษาโรคเต้ านมอักเสบด้ วยนํ ้าผึ ้งระดับความเข้ มข้ นที่เหมาะสมจากผลการทดลองที่ 1 โคจะได้ รับการสอด
นํ ้าผึ ้งเข้ าเต้ านมหลังจากรี ดนมหมดเต้ าเช้ าและเย็นติดต่อกัน7 วัน โดยเว้ นระยะห่างของการสอดแต่ละครั ง้ 12
ชัว่ โมงกลุม่ ที่ 2: รักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ Gentamast ชนิดออกฤทธิ์วงกว้ าง สอดเข้ าเต้ านมหลอดละ 10 มิลลิลิตร
ติดต่อกัน 7 วัน เช่นกันและทดสอบตรวจระดับอาการโรคเต้ านมอักเสบด้ วยนํ ้ายาซีเอ็มที (CMT Reagent) ก่อน
รี ดนมมื ้อเย็นทุกวัน

ผลการทดลอง และวิจารณ์
การทดลองที่ 1 ผลของนํา้ ผึง้ ต่ อการยับยัง้ เชือ้ S. aureus ที่เป็ นสาเหตุโรคเต้ านมอักเสบในโคนมเป็ น
การทดลองในห้ องปฏิบัตกิ าร
จากการศึกษาพบว่าเมื่อผันแปรระยะเวลาในการยับยังเชื
้ ้อที่ 2, 4, 6 และ 8 นาที โดยใช้ ความเข้ มข้ น
ของนํา้ ผึ ้ง 60 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตรเป็ นเวลา 8 นาที สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ S. aureus ได้ 100
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เปอร์ เซ็นต์ดงั ตารางที่ 1 เนื่องจากการยับยังการการเติ
้
บโตของเชื ้อขึ ้นอยู่กับระยะเวลาที่นํ ้าผึ ้งสัมผัสกับตัวเชือ้
ในขณะที่ความเข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งที่มากพอจะมีฤทธิ์และกลไกต่างๆ เข้ าทําลายหรื อก่อให้ เกิดสูญเสียกิจกรรมของ
เซลล์ ทําให้ เชื ้อไม่สามารถเจริ ญได้
Table 1 Effect of honey on inhibition the growth of S. aureus at different time.(CFU/mL)
Inhibition time (min)
2
4

1/

Average (CFU/mL)
> 2.500 x 109
2.325 x 109

6

2.400 x 108

81/

ND

Not detected at 10 fold dilution.

เมื่อทดสอบความเข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งที่ระดับ 10, 20, 30, 40, 50และ 60 เปอร์ เซ็นต์ (โดยปริ มาตร)
พบว่าความเข้ มข้ นเพิ่มสูงขึ ้นสามารถยับยังเชื
้ อ้ มากขึน้ โดยทําให้ จํานวนโคโลนีเชือ้ S. aureus ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม ที่ระดับความเข้ มข้ นนํ ้าผึ ้ง 60 เปอร์ เซ็นต์ สามารถยับยัง้
การเติบโตของเชื ้อ S. aureus ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่าระดับความเข้ มข้ นนํ ้าผึ ้ง 60 เปอร์ เซ็นต์ สามารถยับยัง้
การเติบโตของเชือ้ S. aureus ได้ ดีที่สดุ ดังตารางที่2 เนื่องจากนํ ้าผึง้ จากดอกลําไยเป็ นของเหลวที่อิ่มตัวด้ วย
นํ ้าตาลมีองค์ประกอบของนํา้ ตาลสูงถึง 85 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ มีกลูโคสและฟรุ กโตสเป็ นองค์ประกอบหลัก และมีนํา้
เพียง 20.26 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ ้าหนัก (ขนิษฐา, 2548) เป็ นผลทําให้ มีปริ มาณนํ ้าอิสระลดตํ่าลงทําให้ เชื ้อแบคทีเรี ย
S. aureus ไม่สามารถเจริ ญในนํ ้าผึ ้งที่มีความชื ้นตํ่ากว่า 0.69 ได้ (The National board, 2007) สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ Molan (1992) และ Griffiths and Weisbrod (1997) ที่รายงานว่านํา้ ผึง้ สามารถต้ านเชือ้
แบคทีเรี ยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากนํา้ ผึง้ มีนํา้ อิสระตํ่า ซึ่งความต้ องการนํ า้ อิสระตํ่าสุดของแบคที เรี ย
เท่ ากับ

0.85 ซึ่ง จะยับ ยัง้ เชื อ้ แบคที เ รี ย ได้ ส มบูร ณ์ เ มื่ อปริ ม าณนํ า้ อิ ส ระตํ่ ากว่า 0.7 นอกจากนี น้ ํ า้ ผึง้ มี

ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ซงึ่ มีผลต่อการทําลายเชื ้อแบคทีเรี ย นํ ้าตาลมีผลต่อการออสโมซีส (osmotic) Lysosomes
ในนํ ้าผึ ้ง และค่าpH ตํ่า ยังมีผลต่อการต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย
Table 2 Effect of honey concentration on inhibition of S. aureus.
Concentration of honey (%)

pH

Water activity
(a w )

Reducing sugar
(%)

S. aureus
(log CFU/mL)

0
10
20
30
40
50

7.00
4.33
4.28
4.26
4.25
4.24

1.00
0.95
0.89
0.84
0.79
0.74

0.00
8.50
17.00
25.50
34.00
42.50

9.438480a
9.120795b
8.750606c
8.518884d
8.315993e
7.475176f
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S. aureus
Reduction
(%)
51.88
79.48
87.97
92.46
98.91
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60

4.23

0.69

NDg

51.00

100.00

Remark: ND isnot detected at10 fold dilution.
abcdefg

Different alphabet in same column are statistically significant (P<0.05)

การทดลองที่ 2 ผลของนํา้ ผึง้ และยาปฏิชีวนะต่ อการรั กษาโรคเต้ านมอักเสบในโคนมชนิดแสดงอาการ
จากการศึกษาพบว่าระดับปฏิกิริยาในการตรวจนํา้ นมด้ วยนํา้ ยา CMT หลังการรั กษา 2 วันแรกไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เทียบกับ 3.00 และ 2.3 เทียบกับ 2.00 ในกลุ่มที่ใช้
นํ า้ ผึง้ และยาปฏิ ชีวนะตามลําดับ ส่วนวันที่ 3-7 ของการรั ก ษา พบว่าโคกลุ่มที่ ใ ช้ นํา้ ผึง้ รั กษามี อาการอักเสบ
เพิ่มขึ ้นถึงระดับ 4 แต่กลุม่ ที่ 2 ซึง่ รักษาด้ วยยาปฏิชีวนะมีแนวโน้ มลดลงจนถึงระดับปกติในวันที่ 7 โดยมีค่าระดับ
ปฏิกิริยาที่ทดสอบด้ วยนํ ้ายา CMT เฉลี่ยเท่ากับ 2.3 2.9 3.7 3.7 และ 4.0 เทียบกับ 1.3 0.29 0.5 1.00 และ 0.0
ตามลําดับ (P<0.01) ดังตารางที่ 3 ทังนี
้ ้เนื่องจากตามปกตินํ ้านมค้ างเต้ าจะยังคงเหลืออยู่ในโพรงเต้ านม ท่อนม
(duct) กระเปาะนม (alveoli) ภายหลังการรี ดนมปกติ ประมาณ 15 – 20 เปอร์ เซ็นต์ ของปริ มาณนํ ้านมทังหมดที
้
่
มีอยู่ก่อนการรี ดนม (จีรสิทธิ์, 2531) แม่โครี ดนมที่ใช้ ทดลองครัง้ นี ้มีนํ ้านมเฉลี่ยตัวละ 8 กิโลกรัมต่อวัน จะมีนม
ค้ างเต้ าถึง 0.60 – 0.80 กิโลกรัมต่อมื ้อ ซึง่ ต้ องฉีดนํ ้าผึ ้งความเข้ มข้ นระดับที่ 60 เปอร์ เซ็นต์เข้ าโพรงเต้ านม 4 เต้ า
เช้ าและเย็นอย่างตํ่า 600 - 800 มิลลิลิตรต่อมื ้อ (เต้ าละ 150 – 200 มิลลิลิตรต่อเต้ าต่อมื ้อ) แต่ในการทดลอง
สามารถฉีดนํ ้าผึ ้งเข้ าโพรงเต้ านม (gland cistern) ได้ เพียง 60 มิลลิลิตรต่อเต้ าเท่านันจึ
้ งไม่พอเพียงในระดับที่
เหมาะสมต่อการรั กษา นอกจากนีก้ ารฉี ดนํ า้ ผึง้ ในปริ มาณมากเข้ าเต้ านมทําให้ เกิดแรงดันภายในเต้ านมจึงมี
อาการอักเสบของเต้ านมเพิ่มขึ ้น
Table 3 Effect of honey and Gentamast on mastitis using CMT test.
Time (day)

honey

1
2
3
4
5
6
7

3.00
2.30
2.30
2.90
3.70
3.70
4.00

SE

Gentamast

SE

0.00
0.675
0.675
0.738
0.483
0.675
0.00

3.00
2.00
1.30
0.90
0.50
0.10
0.00

0.00
0.667
0.483
0.568
0.527
0.316
0.00

Remark: ns nonsignificant
** significant (p < 0.01)

สรุ ป
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Significant level
ns
ns
**
**
**
**
**
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การศึกษาครัง้ นี ้ ความเข้ มข้ นของนํ ้าผึ ้งที่ระดับ 60 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตรเป็ นเวลา 8 นาที สามารถ
ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ S. aureus ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ในห้ องปฏิบตั ิการและเมื่อนํามารักษาโรคเต้ านมอักเสบ
ชนิดแสดงอาการระดับ 3 ในแม่โคที่กําลังรี ดนมระดับฟาร์ มยังไม่สามารถรักษาได้
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