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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีแ้บ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองท่ี 1 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการ

ศึกษาผลของนํา้ผึง้ต่อการยับยัง้เชือ้ S. aureus ท่ีเป็นสาเหตุโรคเต้านมอกัเสบในโคนมเป็นการทดลองใน

ห้องปฏิบติัการโดยผนัแปรระยะเวลาในการยบัยัง้ท่ี 2 4 6 และ 8 นาที และระดบัความเข้มข้นของนํา้ผึง้เท่ากบั 60 

พบวา่ ระยะเวลา 8 นาที สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ได้ทัง้หมด เม่ือผนัแปรความเข้มข้นของนํา้ผึง้ท่ีระดบั 0, 

10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เปอร์เซน็ต์โดยปริมาตร โดยใช้ระยะเวลาในการยบัยัง้ดงักล่าว พบว่า การเพ่ิมความ

เข้มข้นของนํา้ผึง้สงูขึน้สามารถยบัยัง้การเติบโตของเชือ้ S. aureus ได้มากขึน้ คิดเป็น 51.78, 79.38, 87.84, 

92.35, 98.91 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ของเชือ้เร่ิมต้น ตามลําดบั (P< 0.05) การทดลองท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เปรียบเทียบผลของนํา้ผึง้และยาปฏิชีวนะ (Gentamast) ตอ่การรักษาโรคเต้านมอกัเสบชนิดแสดงอาการในโคนม 

โดยแบ่งโครีดนมท่ีแสดงอาการเต้านมอกัเสบระดบั 3 ออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ10 ตวั โคกลุม่ท่ี 1 ได้รับการรักษาด้วย

นํา้ผึง้ท่ีมีความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ ฉีดเข้าเต้านมเต้าละ 60 มิลลิลิตร หลงัจากรีดนมในตอนเช้าและตอนเย็น 

เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 วัน ส่วนโคกลุ่มท่ี 2 ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะโดยฉีดเข้าเต้านมเต้าละ 10 

มิลลิลิตร หลงัจากรีดนมเป็นระยะเวลาติดต่อกนั 7 วนั เช่นกนั เก็บตวัอย่างนํา้นมมาตรวจด้วยชุดทดสอบเต้านม

อกัเสบ CMT พบว่าในช่วง 1-2 วนัแรกหลงัการทดลอง โคทัง้ 2 กลุ่มแสดงอาการเต้านมอกัเสบลดลงไม่แตกต่าง

กนั โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัการอกัเสบเท่ากบั 3.0 และ 2.3 เทียบกบั 3.0 และ 2.0 ตามลําดบั (P>0.05) แต่

ในช่วงวนัท่ี 3-7 กลุม่ท่ีรักษาด้วยนํา้ผึง้มีอาการอกัเสบเพ่ิมขึน้ถงึระดบั 4 ในขณะท่ีโคกลุม่ท่ี 2 แสดงอาการอกัเสบ

ลดลงจนถงึระดบัปกติในวนัท่ี 7 หลงัการรักษา (P<0.05) ดงันัน้การใช้นํา้ผึง้ท่ีมีความเข้มข้นท่ี 60 เปอร์เซ็นต์โดย

ปริมาตร จะสามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ในห้องปฏิบติัการได้ แต่ยงัไม่สามารถนํามาทดแทนการ

ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคเต้านมอกัเสบชนิดแสดงอาการในโคนมได้ 
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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. 
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คาํนํา 

โรคเต้านมอกัเสบเป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการเลีย้งโคนมอย่าง

มากแนวทางการรักษาโรคเต้านมอกัเสบ (mastitis) ท่ีผ่านมาใช้ยาปฏิชีวนะและยาต้านการอกัเสบรักษาซึ่งยา

เหล่านีอ้าจก่อให้เกิดปัญหาของการปนเปื้อนในนํา้นมทําให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคและเกิดการดือ้ยาในสัตว์ 

ผลผลิตนมลดลงและสญูเสียคา่ใช้จ่ายในการรักษา แมโ่คถกูคดัทิง้ก่อนเวลาอนัสมควรซึง่ต้องซือ้โคทดแทนเร็วขึน้ 

(ธีรพงศ์ และคณะ, 2532) โดยทัว่ไปโคนมท่ีเป็นโรคเต้านมอกัเสบส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากการติดเชือ้ท่ีพบตาม

พืน้คอก วสัดรุองนอน อจุจาระ เคร่ืองรีดนมและอปุกรณ์รีดนม เชือ้จลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคเต้านมอกัเสบทัง้แกรม
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บวกและแกรมลบได้แก่ S. aureus, Streptococcus aglactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, Klebsiella coli, 

Escherichia coli, Bacillus megalerium, B. sutillis, Diplococcus pneumoniae, (เอกชยั และคณะ, 2547) 

เป็นเชือ้ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายตอ่เซลล์สร้างนํา้นม วิธีท่ีดีท่ีสดุในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวคือการป้องกนัการเกิดโรค 

และนําระบบการผลิตสตัว์อินทรีย์เพ่ือลดและไม่ใช้สารเคมีและยาในการผลิตสตัว์ (โกวิทย์, 2539) ซึ่งปัจจุบัน

ภาครัฐและเอกชนได้สง่เสริมให้เกษตรกรได้ใช้สมนุไพรในการรักษาโรคตา่งๆ มากขึน้ เช่น การใช้สมนุไพรต้านเชือ้

แบคทีเรีย (Antibacterial) สําหรับการใช้นํา้ผึง้ต้านเชือ้แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ จาก

การศึกษาของ Griffiths and Weisbrod (1997) รายงานผลว่าความเข้มข้นของนํา้ผึง้จะมีแรงดนัออสโมซิส 

(Osmotic pressure) ดดูนํา้จากเซลล์เชือ้โรค ทําให้เชือ้โรคฝ่อตายนอกจากนีส้ภาพความเป็นกรด และสารบางช

นิคในนํา้ผึง้ เช่นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ สามารถฆ่าเชือ้โรคตา่งๆ ได้ ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ Molan (1992) 

ว่านํา้ผึง้มานูก้าจากประเทศนิวซีแลนด์ สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย S. aureus และ 

Streptococci spp.โดยผสมนํา้ผึง้ในสารละลาย 1.8 เปอร์เซน็ต์โดยปริมาตร ซึง่เป็นความเข้มข้นต่ําสดุของนํา้ผึง้

มานูก้าท่ีสามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียได้ ดงันัน้การใช้นํา้ผึง้เพ่ือรักษาโรคเต้านมอกัเสบในโคนมจึงเป็นแนวทาง

หนึง่ท่ีจะสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะและคา่ใช้จ่ายในการรักษาโรคเต้านมอกัเสบได้ 

 

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 

การศึกษานีแ้บ่งออกเป็น 2 การทดลอง  

การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของนํา้ผึง้ต่อการยับยัง้เชือ้S. aureus ที่เป็นสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม

เป็นการทดลองในห้องปฏบิัตกิาร 

 1. เตรียมเชือ้แขวนลอยบริสทุธ์ิโดยใช้เชือ้ S. aureus บริสทุธ์ิท่ีเป็นสาเหตขุองโรคเต้านมอกัเสบ จาก

สถาบันพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนําเชือ้ S. aureus มาถ่ายลงในอาหารเหลว 

CHAPMAN agar Staphylococcus selective agar No. 110 จํานวน 100 มิลลิลิตร ในขวดเก็บอาหารโดยวิธี

ปลอดเชือ้ จากนัน้นําไปบ่มไว้ท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง  และหาความเข้มข้นของเซลล์

โดยนําเชือ้แขวนลอยบริสุทธ์ิ มาเจือจางวิธี Ten-fold serial dilutions ในตู้ปลอดเชือ้โดยดูดตัวอย่างเซลล์

แขวนลอยเจือจางในแต่ละระดบั จํานวน 0.1 มิลลิลิตร ไปเพาะเลีย้งในอาหารแข็ง (Nutrient agar) ด้วยวิธี 

Spread plate จากนัน้บ่มไว้ท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จึงนบัจํานวนโคโลนีของจุลินทรีย์ 

คํานวณความเข้มข้นของเซลล์จากจานเพาะเชือ้ ท่ีมีโคโลนีระหวา่ง 30-300 โคโลนี โดยใช้สตูรดงันี ้

 จํานวนแบคทีเรีย ( CFU/mL) = คา่เฉลี่ยของจํานวนแบคทีเรียบนจานอาหาร 2 จานท่ีระดบั  

การเจือจางเดียวกนั x สว่นกลบัของระดบัการเจือจาง 

 

  2. การศึกษาผลของระยะเวลาต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ท่ีเป็นสาเหตุโรคเต้านม

อกัเสบในโคนม ดดูนํา้ผึง้บริสทุธ์ิ จํานวน 6 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดบัเติมนํา้กลัน่ลง

ไปในหลอดทดลองแต่ละหลอดจํานวน 3 มิลลิลิตรดดูเชือ้แขวนลอย S. aureus ท่ีทราบความเข้มข้นของเซลล์
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แน่นอนลงไปหลอดละ 1 มิลลิลิตร จะได้สารแขวนลอยเชือ้ท่ีมีความเข้มข้นของนํา้ผึง้ 60 เปอร์เซ็นต์ เขย่า

ส่วนผสมในหลอดทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 ให้เข้ากนั แล้วบ่มไว้ท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4, 6, 

และ 8 นาทีตามลําดบัดดูตวัอย่างละ 0.1 มิลลิลิตรไปหาปริมาณเชือ้ท่ีเหลือจากการยบัยัง้โดยเพาะเลีย้งในอาหาร

แข็งโดยวิธี spread plate บ่มไว้ท่ีอณุหภมิู 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชัว่โมง ทําการทดลองซํา้ทัง้หมด 4 ซํา้ 

จากนัน้นบัจํานวนโคโลนีโดยใช้เคร่ืองนบัจํานวนจลุินทรีย์ 

 3. การศกึษาระดบัความเข้มข้นของนํา้ผึง้ต่อการยบัยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ท่ีเป็นสาเหตโุรค

เต้านมอกัเสบในโคนม ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) มี 7 สิ่ง

ทดลอง (treatment) จํานวน 5 ซํา้ (replication) รวมทัง้หมด 35 หน่วยทดลอง โดยใช้นํา้ผึง้ท่ีมีความเข้มข้น 0, 

10, 20, 30, 40, 50 และ 60 เปอร์เซน็ต์ เขย่าสว่นผสมให้เข้ากนั แล้วตัง้ทิง้ไว้ท่ีอณุหภมิู 37 องศาเซลเซียสในเวลา

ท่ีเหมาะสมซึ่งได้จากการทดลองข้อ 2. ดูดตวัอย่างละ 0.1 มิลลิลิตร เพ่ือนําไปหาปริมาณเชือ้ท่ีเหลือจากการ

ยบัยัง้ โดยเพาะเลีย้งในอาหารแข็งโดยวิธี spread plate บ่มไว้ท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

จงึนบัจํานวนโคโลนีโดยใช้เคร่ืองนบัจํานวนจลุินทรีย์ 

 4. บันทึกผลโดยการนับจํานวนโคโลนีของเชือ้ท่ีเหลือจากการยับยัง้ pH นํา้ตาลรีด๊ิวส์ นํา้อิสระ 

เปรียบเทียบลกัษณะท่ีศกึษาทัง้หมดกบักลุม่ควบคมุ   

การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลของนํา้ผึง้และยาปฏิชีวนะต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมชนิด

แสดงอาการ  

 โดยใช้โครีดนมจากฟาร์มโคนมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

เป็นการเปรียบเทียบแบบจบัคู ่(Paired comparison) โดยใช้สตัว์ทดลองทัง้หมด 20 ตวั แบ่งออกเป็น 10 คู่ กลุ่ม

ท่ี 1: รักษาโรคเต้านมอกัเสบด้วยนํา้ผึง้ระดบัความเข้มข้นท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองท่ี 1 โคจะได้รับการสอด

นํา้ผึง้เข้าเต้านมหลงัจากรีดนมหมดเต้าเช้าและเย็นติดต่อกนั7 วนั โดยเว้นระยะห่างของการสอดแต่ละครัง้ 12 

ชัว่โมงกลุม่ท่ี 2: รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ Gentamast ชนิดออกฤทธ์ิวงกว้าง สอดเข้าเต้านมหลอดละ 10 มิลลิลิตร 

ติดต่อกนั 7 วนั เช่นกนัและทดสอบตรวจระดบัอาการโรคเต้านมอกัเสบด้วยนํา้ยาซีเอ็มที (CMT Reagent) ก่อน

รีดนมมือ้เย็นทกุวนั 

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

 

การทดลองที่ 1 ผลของนํา้ผึง้ต่อการยับยัง้เชือ้ S. aureus ที่เป็นสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนมเป็น

การทดลองในห้องปฏบิัตกิาร 

 จากการศกึษาพบว่าเม่ือผนัแปรระยะเวลาในการยบัยัง้เชือ้ท่ี 2, 4, 6 และ 8 นาที โดยใช้ความเข้มข้น

ของนํา้ผึง้ 60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็นเวลา 8 นาที สามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ได้ 100 
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เปอร์เซ็นต์ดงัตารางท่ี 1 เน่ืองจากการยบัยัง้การการเติบโตของเชือ้ขึน้อยู่กับระยะเวลาท่ีนํา้ผึง้สมัผสักบัตวัเชือ้ 

ในขณะท่ีความเข้มข้นของนํา้ผึง้ท่ีมากพอจะมีฤทธ์ิและกลไกต่างๆ เข้าทําลายหรือก่อให้เกิดสญูเสียกิจกรรมของ

เซลล์ ทําให้เชือ้ไมส่ามารถเจริญได้ 

Table 1  Effect of honey on inhibition the growth of S. aureus at different time.(CFU/mL)  

Inhibition time (min) Average (CFU/mL) 

2 > 2.500 x 109 

4 2.325 x 109 

6 2.400 x 108 

81/ ND 
1/Not detected at 10 fold dilution.  

 เม่ือทดสอบความเข้มข้นของนํา้ผึง้ท่ีระดบั 10, 20, 30, 40, 50และ 60 เปอร์เซ็นต์ (โดยปริมาตร) 

พบว่าความเข้มข้นเพ่ิมสงูขึน้สามารถยับยัง้เชือ้มากขึน้โดยทําให้จํานวนโคโลนีเชือ้ S. aureus ลดลงอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุ ท่ีระดบัความเข้มข้นนํา้ผึง้ 60 เปอร์เซ็นต์ สามารถยบัยัง้

การเติบโตของเชือ้ S. aureus ได้ 100 เปอร์เซน็ต์  แสดงวา่ระดบัความเข้มข้นนํา้ผึง้ 60 เปอร์เซน็ต์ สามารถยบัยัง้

การเติบโตของเชือ้ S. aureus ได้ดีท่ีสดุดงัตารางท่ี2 เน่ืองจากนํา้ผึง้จากดอกลําไยเป็นของเหลวท่ีอ่ิมตวัด้วย

นํา้ตาลมีองค์ประกอบของนํา้ตาลสงูถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ซึง่มีกลโูคสและฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบหลกั และมีนํา้

เพียง 20.26 เปอร์เซน็ต์โดยนํา้หนกั (ขนิษฐา, 2548) เป็นผลทําให้มีปริมาณนํา้อิสระลดต่ําลงทําให้เชือ้แบคทีเรีย 

S. aureus ไมส่ามารถเจริญในนํา้ผึง้ท่ีมีความชืน้ต่ํากวา่ 0.69 ได้ (The National board, 2007) สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ Molan (1992) และ Griffiths and Weisbrod (1997) ท่ีรายงานว่านํา้ผึง้สามารถต้านเชือ้

แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากนํา้ผึง้มีนํา้อิสระต่ํา ซึ่งความต้องการนํา้อิสระต่ําสุดของแบคทีเรีย

เท่ากับ 0.85 ซึ่งจะยับยัง้เชือ้แบคทีเรียได้สมบูรณ์เม่ือปริมาณนํา้อิสระต่ํากว่า 0.7 นอกจากนีนํ้า้ผึง้มี

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ซึง่มีผลตอ่การทําลายเชือ้แบคทีเรีย นํา้ตาลมีผลตอ่การออสโมซีส (osmotic) Lysosomes  

ในนํา้ผึง้ และคา่pH ต่ํา ยงัมีผลตอ่การต้านเชือ้แบคทีเรีย 

Table 2  Effect of honey concentration on inhibition of S. aureus. 

Concentration of honey (%) pH Water activity 
(aw) 

Reducing sugar 
(%) 

S. aureus 
(log CFU/mL) 

S. aureus 
Reduction  

(%) 
0 7.00 1.00 0.00 9.438480a - 
10 4.33 0.95 8.50 9.120795b 51.88 

20 4.28 0.89 17.00 8.750606c 79.48 
30 4.26 0.84 25.50 8.518884d 87.97 

40 4.25 0.79 34.00 8.315993e 92.46 
50 4.24 0.74 42.50 7.475176f 98.91 
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60 4.23 0.69 51.00 NDg 100.00 

Remark: ND isnot detected at10 fold dilution. 
abcdefg Different alphabet in same column are statistically  significant (P<0.05) 

 

การทดลองที่ 2 ผลของนํา้ผึง้และยาปฏชีิวนะต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมชนิดแสดงอาการ  

 จากการศึกษาพบว่าระดบัปฏิกิริยาในการตรวจนํา้นมด้วยนํา้ยา CMT หลงัการรักษา 2 วนัแรกไม่มี

ความแตกตา่งทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.00 เทียบกบั 3.00 และ 2.3 เทียบกบั 2.00 ในกลุ่มท่ีใช้

นํา้ผึง้และยาปฏิชีวนะตามลําดับ ส่วนวันท่ี 3-7 ของการรักษา พบว่าโคกลุ่มท่ีใช้นํา้ผึง้รักษามีอาการอักเสบ

เพ่ิมขึน้ถงึระดบั 4 แตก่ลุม่ท่ี 2 ซึง่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มลดลงจนถึงระดบัปกติในวนัท่ี 7 โดยมีค่าระดบั

ปฏิกิริยาท่ีทดสอบด้วยนํา้ยา CMT เฉลี่ยเท่ากบั 2.3 2.9 3.7 3.7 และ 4.0 เทียบกบั 1.3 0.29 0.5 1.00 และ 0.0 

ตามลําดบั (P<0.01) ดงัตารางท่ี 3 ทัง้นีเ้น่ืองจากตามปกตินํา้นมค้างเต้าจะยงัคงเหลืออยู่ในโพรงเต้านม ท่อนม 

(duct) กระเปาะนม (alveoli) ภายหลงัการรีดนมปกติ ประมาณ 15 – 20 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณนํา้นมทัง้หมดท่ี

มีอยู่ก่อนการรีดนม (จีรสิทธ์ิ, 2531) แม่โครีดนมท่ีใช้ทดลองครัง้นีมี้นํา้นมเฉลี่ยตวัละ 8 กิโลกรัมต่อวนั จะมีนม

ค้างเต้าถงึ 0.60 – 0.80 กิโลกรัมตอ่มือ้ ซึง่ต้องฉีดนํา้ผึง้ความเข้มข้นระดบัท่ี 60 เปอร์เซ็นต์เข้าโพรงเต้านม 4 เต้า

เช้าและเย็นอย่างต่ํา 600 - 800 มิลลิลิตรต่อมือ้ (เต้าละ 150 – 200 มิลลิลิตรต่อเต้าต่อมือ้) แต่ในการทดลอง

สามารถฉีดนํา้ผึง้เข้าโพรงเต้านม (gland cistern) ได้เพียง 60 มิลลิลิตรต่อเต้าเท่านัน้จึงไม่พอเพียงในระดบัท่ี

เหมาะสมต่อการรักษา นอกจากนีก้ารฉีดนํา้ผึง้ในปริมาณมากเข้าเต้านมทําให้เกิดแรงดันภายในเต้านมจึงมี

อาการอกัเสบของเต้านมเพ่ิมขึน้ 

Table 3  Effect of honey and Gentamast on mastitis using CMT test. 

Time (day) honey SE Gentamast SE Significant level 

      

1 3.00 0.00 3.00 0.00 ns 

2 2.30 0.675 2.00 0.667 ns 

3 2.30 0.675 1.30 0.483 ** 

4 2.90 0.738 0.90 0.568 ** 

5 3.70 0.483 0.50 0.527 ** 

6 3.70 0.675 0.10 0.316 ** 

7 4.00 0.00 0.00 0.00 ** 
 

Remark: ns nonsignificant 

** significant (p < 0.01) 

สรุป 
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 การศกึษาครัง้นี ้ความเข้มข้นของนํา้ผึง้ท่ีระดบั 60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็นเวลา 8 นาที สามารถ

ยบัยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในห้องปฏิบติัการและเม่ือนํามารักษาโรคเต้านมอกัเสบ

ชนิดแสดงอาการระดบั 3 ในแมโ่คท่ีกําลงัรีดนมระดบัฟาร์มยงัไมส่ามารถรักษาได้ 
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