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บทคัดย่อ 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน  านมดิบและจ านวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน  านมดิบ 
โดยเก็บตัวอย่างน  านมจากถังนมรายฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื นที่ภาคเหนือตอนล่าง เดือนละ 1 ครั ง ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2564 จ านวน 4,458 ตัวอย่าง ปริมาณองค์ประกอบน  านมดิบแตกต่างกัน
ในแต่ละฤดูกาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปริมาณไขมันสูงสุดในฤดูหนาว ต่ าสุดในฤดูร้อน ปริมาณ
โปรตีนสูงสุดในฤดรู้อน ส่วนฤดูหนาวและฤดูฝนมีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
น  าตาลแลคโตสสูงสุดในฤดูหนาว ต่ าสุดในฤดูฝน ปริมาณของแข็งรวมสูงสุดในฤดูหนาว และต่ าสุดฤดูร้อน จ านวน
เซลล์โซมาติกมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละฤดูกาล โดยมีค่าสูงสุดในฤดูฝน ต่ าสุด 
ในฤดูหนาว 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน  านมและค่าเซลล์โซมาติก ด้วยวิธี Kruskal-Wallis test 
และ DUNN’s test โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มตามค่าเซลล์โซมาติก ดังนี  กลุ่มที่ 1 ค่าคะแนน SCC ต่ า (< 300 x 
103 เซลล์/มิลลิลิตร) กลุ่มที่ 2 ค่าคะแนน SCC ปานกลาง (> 300 – < 500 x 103 เซลล์/มิลลิลิตร) กลุ่มที่ 3     
ค่าคะแนน SCC สูง (> 500 x 103 เซลล์/มิลลิลิตร) พบว่ากลุ่มที่มีค่าคะแนน SCC สูง จะพบค่าไขมันสูงสุด    
(4.25 + 0.56) โปรตีนสูงสุด (3.15 + 0.22) และของแข็งรวมสูงสุด (12.77 + 0.71) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าองค์ประกอบน  านมและค่าเซลล์โซมาติก ด้วยวิธี Spearman’s correlation coefficients            
พบค่าปริมาณไขมัน โปรตีน และของแข็งรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับค่าเซลล์โซมาติก และพบว่าค่าน  าตาล
แลคโตสต่ า มีความสัมพันธ์เชิงลบ กับค่าเซลล์โซมาติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
  
ค าส าคัญ : องค์ประกอบน  านม เซลล์โซมาติก น  านมดิบ ฤดูกาล ภาคเหนือตอนล่าง 
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Correlations Between the seasons and raw milk composition and bulk milk 
somatic cell counts of dairy farms in the Lower Northern Region of Thailand 

 

Chuthamat Tomanit1*  Dumrongsak Tatong22 
 

Abstract 
  

The relationship between the seasons and the milk components and the somatic cell 
counts (SCC) was evaluated. The 4,458 bulk milk samples of each farm were collected monthly 
from November 2020 to October 2021. The results showed that the milk components were 
significantly (p<0.05) different between seasons. The fat was high in winter and low in summer. 
The protein was high in summer and not significantly different between winter and rainy season 
(p<0.05). The lactose was high in winter and low in rainy season. The total solid was high in 
winter and low in summer. The SCC were significantly different between seasons (p<0.05). The 
SCC were  high in rainy season and low in winter. 
 The SCC were categorized as low score (< 300 x 103 cell/mL), medium score (> 300 – < 
500 x 103 cell/mL) and high score (> 500 x 103 cell/mL). The relationship between SCC groups 
and milk components were evaluated using Kruskal-Wallis test followed by DUNN’s test. High 
SCC group had high fat (4.25 + 0.56) high protein (3.15 + 0.22) high total solids (12.77 + 0.71). 
The correlation coefficients were evaluated. The fat, protein and total solids were positively 
correlated with SCC. The lactose was negatively correlated with SCC at the p <0.05 level of 
significance. 
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บทน้า 
 

เซลล์โซมาติกหรือเซลล์ร่างกาย (somatic cell) เป็นเซลล์เนื อเยื่อ ประกอบด้วย เม็ดเลือดขาว  
และเยื่อบุผนังท่อส่งนม หรือถุงพักน  านม เมื่อมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ นบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบ จึงถูกใช้เป็นตัวชี วัด
ด้านสุขภาพเต้านมของโคนมและใช้ส าหรับตรวจสอบคุณภาพน  านมดิบ (Alhussien และ Dang, 2018) ซึ่งการเกิด
เต้านมอักเสบของโคนมท าให้มีผลเสีย เช่น เพ่ิมค่ายาปฏิชีวนะและค่าใช้จ่ายในการรักษาเต้านมอักเสบ สูญเสีย
น  านมเนื่องจากมีลักษณะผิดปกติจากการติดเชื อ น  านมที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะจากการรักษาเต้านมอักเสบ ส่งผลให้
ไม่สามารถส่งน  านมขายได้ การศึกษาของ Akers และ Nickerson (2011) พบการเกิดเต้านมอักเสบจากการ     
ติดเชื อหนึ่งเต้าท าให้ผลผลิตปริมาณน  านมตลอดรอบการให้นมลดลง 10 -12 เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาของ 
Pfützner และ Ózsvári (2017) โคนมที่มีจ านวนเซลล์โซมาติกสูงมีการลดลงของปริมาณน  านมรายวันมากขึ น       
ยิ่งจ านวนเซลล์โซมาติกสูงขึ น ก็ยิ่งจะท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมากขึ น  

 ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้มีประกาศคณะกรรมการโคนมและ    
ผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มาตรฐานการรับซื อน  านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน  านมดิบ พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดราคารับซื อ
น  านมดิบตามองค์ประกอบน  านมและคุณภาพน  านมดิบ ได้แก่ ปริมาณไขมัน (Fat) ปริมาณเนื อนมไม่รวมมันเนย 
(Solid Not Fat) คุณสมบัติด้านจุลินทรีย์ (จากการตรวจด้วยวิธี Methylene blue reduction test หรือวิธี 
Standard Plate Count) และจ านวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) (คณะกรรมการโคนมและ  
ผลิตภัณฑ์นม, 2559) องค์ประกอบน  านมและคุณภาพน  านมจึงส่งผลโดยตรงต่อราคาขายน  านมของเกษตรกร 
ดังนั น การพัฒนาคุณภาพน  านมดิบจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร  ทั งจากการเพ่ิมขึ น          
ของปริมาณน  านมและจากราคาขายน  านมโคดิบของเกษตรกร 

  การผลิตน  านมโคดิบมีความส าคัญทั งด้านคุณภาพและองค์ประกอบของน  านม กระทรวงเกษตร         
และสหกรณ์จึงได้ออกประกาศ มาตรฐานสินค้าเกษตรน  านมโคดิบ (มกษ. 6003-2553) โดยก าหนดมาตรฐาน
น  านมโคดิบให้มีจ านวนเซลล์โซมาติกหรือเซลล์ร่างกาย (somatic cell) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
ปริมาณโปรตีน ไม่ต่ ากว่า 3.00% ปริมาณไขมัน ไม่ต่ ากว่า 3.35% และปริมาณเนื อนมไม่รวมมันเนยหรือของแข็ง
ไม่รวมไขมันนม (milk solids not fat) ไม่ต่ ากว่า 8.25% (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
[มกอช] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553)  นอกจากนี ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดง
ข้อความ “พรีเมี่ยม”  บนฉลากน  านมโคสดและน  านมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ก าหนดให้  
การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลาก ต้องผลิตจากน  านมโคดิบที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) 
ไม่เกิน 300,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) องค์ประกอบและคุณภาพของน  านมดิบ        
จึงมีความส าคัญส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคด้วย 

องค์ประกอบน  านมของโคนมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยทั งพันธุกรรม อายุโคนม ระยะการให้นม  
ของแม่โค ฤดูกาล และการให้อาหาร (Laben, 1963) ด้านปริมาณเซลล์โซมาติกในน  านมดิบนั นพบว่าพฤติกรรม
ด้านสุขศาสตร์การรีดนมมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณเซลล์โซมาติกในน  านมดิบ  (ณัฐกรและสุวิชชา, 2563)           
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อีกทั งฤดูกาลที่แตกต่างกันมีผลให้องค์ประกอบน  านมและคุณภาพน  านมดิบมีความแตกต่างกันด้วย (อนุชาติ , 
2562;  พุทธิพลและกันทรากร, 2563) 

   ประเทศไทยตั งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม จึงท าให้ประเทศไทยมีฤดูกาลที่เด่นชัด 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 
กับฤดูแล้ง (Wet and Dry Seasons) สลับกัน และส าหรับฤดูแล้งแยกออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว  
ดังนั นฤดูกาลของประเทศไทยจึงแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว โดยพื นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
อยู่ในแนวร่องความกดอากาศต่ าในช่วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และ กันยายน และอยู่ในพายุหมุนเขตร้อน 
ในช่วงเดือน สิงหาคมถึงตุลาคม ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกค่อนข้างมาก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564) การศึกษา
เกี่ยวกับฤดูกาลของพุทธิพลและกันทรากร (2563) พบว่าจ านวนเซลล์โซมาติกมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในฤดูร้อน ในขณะที่
การศึกษาของอนุชาติ (2562) พบว่าจ านวนเซลล์โซมาติกมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในฤดูหนาว และจ านวนเซลล์โซมาติก 
ยังมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบน  านมด้วย อย่างไรก็ตามการผลิตน  านมดิบเกษตรกรจ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพ
น  านมให้มีคุณภาพดีตลอดทั งปี 

 การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบน  านมและคุณภาพน  านมดิบในพื นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างในแต่ละฤดูกาล เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน  านมดิบ และจ านวนเซลล์โซมาติก
ในถังรวมน  านมดิบของฟาร์มโคนม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบน  านมดิบและจ านวนเซลล์โซมาติกในถังรวม
น  านมดิบของฟาร์มโคนม 

  

อุปกรณ์และวิธีการ 

พื นที่ด้าเนินการ 
 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน  านมดิบรายฟาร์มในพื นที่ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 186 ฟาร์ม 

การเก็บตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างน  านมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟาร์มของเกษตรกรส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ เดือนละ 1 ครั ง ตั งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 
 

การตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน  านมดิบด้วยเครื่อง MilkoScan 7RM ,Foss ElectricTM  และตรวจวิเคราะห์

เซลล์โซมาติก ด้วยเครื่อง Fossomatic 5000, Foss ElectricTM) ทั งหมด 4,458 ตัวอย่าง 

ค้านิยาม 
1. ข้อมูลในแต่ละเดือนน ามาจัดเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม หรือ 3 ฤดู ดังนี  

1.1 ฤดูหนาว คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563) 
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1.2 ฤดูร้อน คือ เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564 (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่     
ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2564) 

1.3 ฤดูฝน คือ เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 2564 (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้น
ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2564) 

2. จ านวนเซลล์โซมาติก น ามาจัดเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มคะแนนเซลล์โซมาติก ดังนี  
2.1 กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มคะแนนเซลล์โซมาติกต่ า คือ จ านวนเซลล์โซมาติก น้อยกว่า 300,000 เซลล์/

มิลลิลิตร 
2.2 กลุ่มท่ี 2 จ านวนเซลล์โซมาติกปานกลาง คือ ตั งแต่ 300,000 ถึง 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร 
2.3 กลุ่มท่ี 3 จ านวนเซลล์โซมาติกสูง คือ มากกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลทางสถิติ 
1. หาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและองค์ประกอบน  านมและจ านวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน  านมดิบ

ของฟาร์มโคนม แยกเป็น 3 ฤดู ตามค านิยาม โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่า
องค์ประกอบน  านมดิบ ค่า log10 เซลล์โซมาติก และเปรียบเทียบค่า ค่าองค์ประกอบน  านมดิบ log10 เซลล์โซมาติก 
ระหว่างฤดูกาลด้วย  สถิติ non-parametric วิธี Kruskal-Wallis test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 
และ DUNN’s test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p<0.05 

2. หาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเซลล์โซมาติกในถังรวมน  านมดิบของฟาร์มโคนมซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ตามมค านิยาม และองค์ประกอบน  านม วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน  านมดิบกับค่าเซลล์   
โซมาติก ด้วยสถิติ non-parametric วิธี Kruskal-Wallis test และ DUNN’s test ก าหนดระดับนัยส าคัญ     
ทางสถิติท่ี p<0.05  

3. วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน  านมดิบกับค่าเซลล์โซมาติก ด้วยสถิติ 
Spearman’s correlation coefficients ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p<0.05 

 

ผลการศึกษา 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน  านม จ านวน 4,458 ตัวอย่าง พบค่าเฉลี่ยของไขมัน โปรตีน ปริมาณ
ของแข็งไม่รวมไขมันนม สูงกว่าค่าที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐานสินค้าเกษตร : น  านมโคดิบ (มกษ. 6003-2553) 
โดยร้อยละไขมัน โปรตีน น  าตาลแลคโตส และของแข็งรวม 4.04 + 0.5989, 3.10 + 0.2140, 4.69 + 0.1640 
และ 12.56 + 1.6883 ตามล าดับ log เซลล์โซมาติก 5.3393 + 0.3820 (ค่าเซลล์โซมาติกเฉลี่ย 218,423 
cell/mL) ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบน  านมและปริมาณเซลล์โซมาติกในถังรวมน  านมดิบของฟาร์มโคนมและค่ามาตรฐาน 
 

องค์ประกอบน  านมและเซลล์โซมาติก ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(N=4,458) 

มาตรฐานสินค้าเกษตร : น  านม
โคดิบ (มกษ. 6003-2553) 

ไขมัน (%) 4.04 + 0.60 3.35 
โปรตีน (%) 3.10 + 0.21 3.00 
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น  าตาลแลคโตส (%) 4.69 + 0.16 ไม่ได้ก าหนด 
ของแข็งรวม (%) 12.56 + 1.69 ไม่ได้ก าหนด 
ปริมาณของแข็งไม่รวมไขมันนม (%) 8.52 + 1.54 8.25 
เซลล์โซมาติก (เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 316,762 500,000 
 

ผลตรวจวิเคราะห์ พบทุกค่าพารามิเตอร์ที่ศึกษา มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแยกตาม สูง กลาง ต่ า ดังนี  

ปริมาณไขมัน (%) จะสูงในฤดูฝน (4.06 + 0.60) กลางในฤดูหนาว (4.07 + 0.62) และต่ าในฤดูร้อน 
(3.99 + 0.56)  ปริมาณโปรตีน (%) จะสูงในฤดูร้อน (3.12 + 0.21) และต่ าในฤดูหนาว (3.10 + 0.20) และฤดูฝน 
(3.10 + 0.22) ปริมาณน  าตาลแลคโตส (%) จะสูงในฤดูหนาว (4.75 + 0.19) กลางในฤดูร้อน (4.71 + 0.14) และ
ต่ าในฤดูฝน (4.64 + 0.14) ปริมาณของแข็งรวม (%) จะสูงในฤดูหนาว (12.56 + 2.77) และต่ าในฤดูร้อน (12.50 
+ 0.72) และฤดูฝน (12.52 + 0.75) 

ค่า log เซลล์โซมาติก สูงในฤดูฝน (5.4043 + 0.3748) กลางในฤดูร้อน (5.3517 + 0.3616)  ต่ าใน     
ฤดูหนาว (5.2442 + 0.3876)  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ค่าองค์ประกอบน  านมและปริมาณเซลล์โซมาติกในถังรวมน  านมดิบของฟาร์มโคนมกับ
ฤดูกาล 
 

เซลล์โซมาติกและ
องค์ประกอบน  านม 

ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

p-value ฤดูหนาว 
(N=1,442) 

ฤดูร้อน 
(N=1,118) 

ฤดูฝน 
(N=1898) 

ไขมัน (%) 4.07 + 0.62 a 3.99 + 0.56 b 4.06 + 0.60 a 0.0029 * 
โปรตีน (%) 3.10 + 0.20 a 3.12 + 0.21 b 3.10 + 0.22 a 0.0185 * 
น  าตาลแลคโตส (%) 4.75 + 0.19 a 4.71 + 0.14 b 4.64 + 0.14 c 0         * 
ของแข็งรวม (%) 12.56 + 2.77 a 12.50 + 0.72 b 12.52 + 0.75 b 0.0004 * 
log10 เซลล์โซมาติก 5.24 + 0.39 a 5.35 + 0.36 b 5.40 + 0.37 c <0.0001 * 
 

* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี Kruskal-Wallis test  
a, b, c อักษรต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี 
DUNN’s test  
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กลุ่มท่ีมีค่าเซลล์โซมาติกเพ่ิมขึ น มีค่าปริมาณไขมันและค่าของแข็งรวมเพ่ิมขึ น แต่ค่าปริมาณน  าตาล    
แลคโตสลดลง ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบน  านมกับเซลล์โซมาติก 
 

องค์ประกอบน  านม 

ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

p-value กลุ่มท่ี 1Gr 
(N=2,799) 

กลุ่มท่ี 2Gr 
(N=887) 

กลุ่มท่ี 3Gr 
(N=772) 

ไขมัน (%) 3.95 + 0.60 a 4.16 + 0.55 b 4.25 + 0.56 c 0         * 
โปรตีน (%) 3.08 + 0.21 a 3.13 + 0.21 b 3.15 + 0.22 b <0.0001 * 
น  าตาลแลคโตส (%) 4.72 + 0.17 a 4.66 + 0.15 b 4.64 + 0.14 c 0         * 
ของแข็งรวม (%) 12.47 + 2.06 a 12.66 + 0.69 b 12.77 + 0.71 c 0         * 
 

* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี Kruskal-Wallis test  
a, b, c อักษรต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี 
DUNN’s test 
กลุ่มท่ี 1Gr จ านวนเซลล์โซมาติกต่ า คือ น้อยกว่า 300,000 เซลล์/มิลลิลิตร 
กลุ่มท่ี 2Gr จ านวนเซลล์โซมาติกปานกลาง คือ เท่ากับหรือมากกว่า 300,000 ถึง 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร 
กลุ่มท่ี 3Gr จ านวนเซลล์โซมาติกสูง คือ มากกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร 
 

 เมื่อวิเคราะห์ด้วย Spearman’s correlation coefficients พบว่าค่าเซลล์โซมาติกมีความสัมพันธ์     
เชิงบวกกับค่าไขมัน โปรตีน และของแข็งรวม ค่าเซลล์โซมาติกมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าน  าตาลแลคโตส     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเซลล์โซมาติกและองค์ประกอบน  านมในถังรวมน  านมดิบของฟาร์มโคนม  
 

 ไขมัน โปรตีน แลคโตส ของแข็งรวม 

log10 เซลล์โซมาติก 0.2666 0.1419 -0.2779 0.2227 
 
 

สรุปและวิจารณ์ 
 

 ค่าเซลล์โซมาติกในแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ฤดูฝน มีค่าสูงสุด    
ฤดูร้อนมีค่าปานกลาง และฤดูหนาวมีค่าต่ าสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธิพล และกันทรากร (2563) ฤดู
ร้อนมีสภาพพื นคอกแห้ง ท าให้โคสัมผัสกับเชื อก่อโรคเต้านมอักเสบในกลุ่มที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมลดลง (ชาติชาย, 
2545) ท าให้โคเป็นโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการมีจ านวนลดลง ฤดูฝน มีค่าเซลล์โซมาติกสูง สอดคล้องกับ
การศึกษาของนัทธมน (2556) และยังพบว่าในฤดูฝนจะมีจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนทั งหมดในน  านมสูงที่สุดกว่า 
ฤดูอ่ืน ๆ ฤดูหนาว มีสภาพพื นคอกแห้ง เชื อในสิ่งแวดล้อมลดลง ท าให้โอกาสในการติดเชื อและเกิดโรคเต้านม
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อักเสบลดลง ส่งผลให้มีค่า SCC ต่ าสุดกว่าฤดูอ่ืน ๆ แต่ก็มีการศึกษาของพุทธชาดและยุพาพร (2558) ที่พบค่า 
SCC สูงในฤดูหนาวโดยตั งข้อสังเกตว่า ในบางปีมีโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด ซึ่งมักจะระบาดในช่วงปลายฝน  
ต้นหนาว มีผลท าโคเป็นโรคเต้านมอักเสบตามมา 
 ปริมาณไขมันสูงสุดในฤดูหนาว ต่ าสุดในฤดูร้อน สอดคล้องกับการศึกษาของ นัทธมน (2556); พุทธิพล 
(2563) ซึ่งในฤดูร้อนมีปัจจัยที่มีส่วนท าให้ปริมาณไขมันลดลง เช่น ความเครียดจากความร้อน (heat stress)  
ความอยากอาหาร อาหารหยาบคุณภาพสูงประเภทพืชสดมีปริมาณลดลง 
 ปริมาณโปรตีนพบว่าค่าสูงสุดในฤดูร้อน อาจเนื่องมาจากค าแนะน าให้เกษตรกรปฏิบัติในกรณีที่     
อาหารหยาบมีคุณภาพลดลงให้เพ่ิมระดับโปรตีนในอาหารข้น 
 ปริมาณน  าตาลแลคโตสพบสูงสุดในฤดูหนาว ต่ าสุดในฤดูฝน ตรงกันข้ามกับค่าจ านวนเซลล์โซมาติก 
สอดคล้องกับ Akers และ Nickerson (2011) รายงานว่าการเกิดโรคเต้านมอักเสบ ท าให้เซลล์ที่ผลิตน  านม มีการ
ท างานลดลง 
  ปริมาณของแข็งรวมพบว่าค่าสูงสุดในฤดูหนาว ซึ่งเป็นผลมาจากค่าไขมันสูง ปริมาณของแข็งรวมต่ าสุด  
ในฤดูร้อน สอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธิพล (2563) ได้แนะในฤดูร้อนให้มีการจัดการเพ่ือให้โคมีความสมบูรณ์ 
โดยการจัดการอาหารหยาบให้มีปริมาณและคุณภาพดี เพียงพอตลอดช่วงฤดูร้อน ลดความเครียดโดยการเพ่ิม  
การไหลเวียนและการระบายอากาศเพ่ือผลิตน  านมที่มีค่าองประกอบไขมัน โปรตีน และของแข็งรวมสูงขึ น 

ค่าเซลล์โซมาติกในถังน  านมรวมน  านมดิบของฟาร์มโคนม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าไขมัน โปรตีน และ
ของแข็งรวม ซึ่งควรได้มีการศึกษาต่อไป ถึงสัดส่วนของไขมัน โปรตีน ที่มาจากเซลล์ปกติกับที่มาจากกระบวนการ
อักเสบ เนื่องจากการศึกษาของ Akers และ Nickerson (2011) รายงานว่าค่า SCC สูง มีความสัมพันธ์กับ      
โรคเต้านมอักเสบ ซึ่งเกิดได้จากการอักเสบจะท าให้เซลล์บางส่วนถูกเชื อแบคทีเรียท าลาย มีทอกซินจากแบคทีเรีย 
มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน โดยจะท าให้มีเม็ดเลือดขาวเพ่ิมมากขึ น มีการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการ
อักเสบ มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด เซลล์มีการลอกหลุด 

ค่าเซลล์โซมาติกในถังน  ารวมน  านมดิบของฟาร์มโคนม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าน  าตาลแลคโตส    
อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของวิทยาและโสภัชย์ (2545) ที่พบค่าเซลล์โซมาติก  
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าน  าตาลแลคโตส 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพโคนม ส่งผลไปถึงคุณภาพน  านม เพ่ือให้โคนมมีสุขภาพดี ผลิตน  านมที่มีคุณภาพดี 
หรือเป็นน  านมที่มีค่าองค์ประกอบน  านมสูงและมีค่าเซลล์โซมาติกต่ า ควรได้มีการหาทางป้องกันหรือศึกษาเพ่ิมเติม 
เช่น 

1. ฤดูร้อน ความร้อน มีผลต่อสุขภาพสัตว์ ท าให้เกิด Heat stroke หรือท าให้เกิดความเครียด มีการหลั่ง
ฮอร์โมน cortisol ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน การใช้พลังงานในร่างกาย ความร้อนท าให้การกิน
อาหารลดลง กายย่อยการดูดซึมอาหารลดลง ควรจัดหาน  าดื่มให้เพียงพอ ให้อาหารโปรตีนสูง เสริมแคลเซียม ส่วน
อาหารหยาบ โดยเฉพาะ หญ้าธรรมชาติ ลดลง ให้หญ้าหมักซึ่งมีไฟเบอร์หรือหญ้าแห้งให้พอเพียง จัดการมีพื นที่ร่ม 
หรือกรณีที่อยู่ใต้หลังคา ให้หลังคาสูงหรือมีฉนวนกันความร้อน มีลมพัดระบายอากาศก็จะช่วยลดความเครียดลงได้ 



- 9 - 
 

2. ในฤดูฝน ความชื นแฉะ พื นชื นแฉะท าให้เชื อโรคคงทนในสภาวะแวดล้อมได้นาน ให้ป้องกันโดย      
การมีพื นที่แห้งให้โคนอนหรือใช้พัดลมเป่าไล่ความชื น ให้หมั่นท าความสะอาดที่อยู่อาศัยและป้องกันการปนเปื้อน
ในภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ 

3. ฤดูหนาวมีปัจจัยสนับสนุนคือสภาวะอากาศไม่ร้อน ท าให้โคกินอาหารได้มากแต่มีปัจจัยเชิงลบคือ
อาหารหยาบ โดยเฉพาะพืชสด มีปริมาณลดลง ควรมีการเสริมหญ้าหมัก หญ้าแห้งคุณภาพด ี

4. สายพันธุ์ ถ้าการจัดการอุณหภูมิความชื นยังไม่เหมาะสม ควรเลี ยงโคนมสายพันธุ์ ที่เหมาะสมกับ 
สภาวะอากาศ อุณหภูมิความชื นในพื นที่ที่เลี ยงโคนม 

5. ให้เกษตรกรมีการจัดการเพ่ิมเติมในสิ่งที่เป็นการป้องกันโรคเต้านมอักเสบ เช่น การใช้โคนมยืนต่ออีก 
20 นาทีหลังรีดนม เข้มงวดสุขลักษณะในการรีดนม เช่น การท าความสะอาดแผ่นยางบุหัวรีดนม (บุณฑริกา, สุวิชา, 
และวราพร, 2558) ตรวจสอบอุปกรณ์ให้คงประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมจังหวะเครื่องรีด ยางไลน์เนอร์        
ถ้วยรองนม ท่อลม 

6. ค่าเซลล์โซมาติกและค่าองค์ประกอบน  านมดิบ จะมีส่วนสะท้อนปัญหาสุขภาพโคนม ปัญหาสุขภาพ 
เต้านมของบางฟาร์ม เนื่องจากโรคเต้านมอักเสบ ท าให้ระบบการหลั่งน  านมท างานลดลง และระบบการป้องกัน
การซึมผ่าน (blood-milk barrier) (J. Hamann, 1997) มีผลต่อปริมาณ คุณภาพ และรสชาติของน  านม     
น  านมดิบที่มีค่าเซลล์โซมาติกสูงควรตรวจหาโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ ท าการรักษา รีดน  านมล าดับหลัง        
หรือแยกรีดนม กรณีท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบเรื อรังให้พิจารณาคัดทิ ง 

7. ควรใช้ค่าน  าตาลแลคโตส มาประกอบการพิจารณาคุณภาพน  านม เนื่องจากพบค่าแลคโตสสูงในน  านม
ที่มีค่า SCC ต่ า และระมัดระวังการใช้ค่าปริมาณไขมัน มาพิจารณาคุณภาพน  านม เนื่องจากน  านมที่มีค่า        
เซลล์โซมาติกสูง มีค่าไขมันสูงตามด้วย ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

8. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยปรับปรุงให้เหมาะสม เช่น ป้องกันอุณหภูมิร้อน มีการระบายอากาศดี มีพื นที่
แห้งให้โคนอน 

9. เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหรือปัญหาเกี่ยวข้องทั งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
ควรได้มีการประชุมหารือกันเป็นระยะ เพื่อแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้พัฒนาคุณภาพน  านมดิบให้ได้มาตรฐานตลอดทั ง
ปี หรือมีการผลิตน  านมดิบที่ปริมาณมาก มีคุณภาพ มีความปลอดภัย รสชาติดี 

10. ทั งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน  านมควรได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือจะ
ไดท้ราบระดับของปัญหาและวางแผนป้องกันแก้ไขต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ในการอนุเคราะห์
ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการวิชาการ ส านักงานปศุสัตว์เขต  6 ที่ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานวิชาการ 
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