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บทคัดย่อ
ศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนในนานมดิบโคในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561 เก็บตัวอย่างนานมจากถังนมรายฟาร์มจานวน 1,224 ตัวอย่าง และจาก
ถังนมรวมของสหกรณ์จานวน 72 ตัวอย่าง จัดกลุ่มศึกษาข้อมูลระหว่างปีและฤดูกาล พบว่าปริมาณโซมาติกเซลล์
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดในรอบปีที่ สองร้อยละ 26.00 และในฤดูหนาวร้อยละ 23.80 ซึ่งบ่งบอกโดยนัยถึง
ภาวะเต้านมอักเสบในฟาร์ม ส่วนค่ามัธยฐานแบคทีเรีย ปนเปื้อนในฤดูฝนกับฤดูหนาวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) ขณะทีค่ ่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของแต่ละฤดูไม่พบความแตกต่างกัน ทว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) ระหว่างรอบปีที่หนึ่งกับรอบปีที่สองและรอบปีที่สองกับรอบปีที่สาม ส่วนค่ามัธยฐานจานวน
แบคทีเรียปนเปื้อนพบว่ามีความแตกต่างในแต่ละฤดู โดยฤดูหนาวแตกต่างกับฤดูฝนอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
จากผลการศึกษาบ่งชีว่า มีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนนอกจากฤดูกาล
และช่วงปี เช่นสภาวการณ์โรคสัตว์ติดเชือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือสุขศาสตร์ในการรีดนมซึ่งยัง
ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดรายฟาร์ม เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรต่อไป
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Somatic cell count and bacterial contamination in raw milk found in Nakhon
Sawan Province.
Puthachad kadsanit1 Yupaporn nakboon2
Abstract
Study of somatic cell count and bacterial contamination in raw milk in Nakhon sawan
province. A total of 1,224 milk samples were monthly collected from bulk tank and 72 milk
samples from cooperative milk tank during November 2015 to October 2018. Data were devided
into 2 groups related to year and season. The result showed that the highest number of somatic
cells count exceeding the bench mark in the second year, 26.00% and in the winter, 23.80%,
which implied farm mastitis situation. The median of bacterial contamination in the rainy and
winter seasons were significantly different (p<0.05), while the median somatic cell counts of each
season was not significantly different. But there were significant differences between the first and
the second year, and between the second and third year. The median number of bacterial
contamination was found to differ in each season, with the winter significantly different from the
rainy season (p<0.05). In conclusion, there were other factors affecting the somatic cell count and
the number of bacterial contaminantion besides the season and year such as infectious disease
conditions, Good Agricultural Practices (GAP) or milking hygiene, which still requires a thorough
study of each farm. To be used as a guideline for farmers further.
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ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ้านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้านมดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561
บทน้า
จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรผู้เลียงโคนมทังหมด 45 ครัวเรือน เลียงโคนมประมาณ 1,254 ตัว (ศูนย์
สารสนเทศกรมปศุสัตว์, 2558) โดยเกษตรกรเป็นสมาชิกของศูนย์รวบรวมนานมดิบ 2 แห่ง อยู่ในอาเภอตากฟ้า
คือสหกรณ์โคนมตากฟ้าและสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า เกษตรกรส่วนใหญ่เลียงโคนมเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการ
ทาเกษตร โดยนานมดิบที่ผลิตได้ส่งเข้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อผลิตเป็นนมโรงเรียนให้กับเยาวชน
ตามโรงเรียนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้ได้นานมดิบที่คุณภาพเหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ จึงได้มีการกาหนด
ปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่พบในนานมดิบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชีถึงคุณภาพนานมก่อนเข้าสู่
โรงงานแปรรูปนานม (Pantoja et al., 2009) สานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กาหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเรื่องนานมดิบโค (มกษ. 6003-2553) ไว้ว่านานมโคดิบ ต้องมีจานวนแบคทีเรียปนเปื้อน (Standard
plate count: SPC) ไม่เกิน 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (colony forming unit; cfu/ml) และปริมาณโซมาติก
เซลล์ (Somatic cell count: SCC) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (สานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2553) และองค์กร National mastitis council (NMC) ได้กาหนดว่าค่า ปริมาณโซมาติกเซลล์ ที่เกิน
200,000 cell/ml บ่งบอกถึงการติดเชือภายในเต้านมซึ่งส่วนมากเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์ที่เพิ่ม
ขึนมาต่อต้านเชือ (Sharma et al., 2001) หรือกล่าวได้ว่าปริมาณโซมาติกเซลล์ที่เพิ่มสูงขึนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
บ่ ง บอกได้ ว่ า โคนมนั นเป็ น โรคเต้ า นมอั ก เสบคื อ มี ป ริ ม าณโซมาติ ก เซลล์ สู ง กว่ า 238,000 เซลล์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
(Reneau, 1986) โดยเฉพาะจานวนโซมาติกเซลล์ในถังนานมรวมของฟาร์ม (bulk milk somatic cell count,
BMSCC) สามารถใช้เป็นตัวชีวัดถึงระดับปัญหาโรคเต้านมอักเสบได้ (เกรียงศักดิ์ และสุรจิต, 2548) โดยทั่วไปเมื่อ
พบแม่โคแสดงอาการเป็นเต้านมอักเสบ 1 ตัว จะแสดงถึงว่าน่าจะมีแม่โคตัวอื่นๆ ในฝูง เป็นเต้านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการแฝงอยู่อย่างน้อย 20-40 ตัว (สุณีรัตน์, 2543) เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการเชื่อว่าพบมากกว่า
แบบแสดงอาการในหลายพืนที่ มีความชุกมากถึง 19–78% ปัญหาเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการมีความสาคัญ
ต่อประสิทธิภาพการผลิตนานมของแม่โคอย่างมาก โดยจะทาให้ความสามารถในการให้นานมสูงสุดในระยะรีดนม
(peak) ไม่เป็นไปตามที่โคสามารถให้ได้ ผลผลิตนานมลดลง คุณภาพนานมลดลง มีโอกาสพัฒนาเป็นเต้านมอักเสบ
แบบแสดงอาการ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ได้ (ธัชฎาพร และคณะ, 2548)
ฟาร์มเลียงโคนมในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบปัญหาเต้านมอักเสบทังแบบแสดงอาการและไม่แสดง
อาการอยู่เสมอ รวมถึงการมีสภาวการณ์ป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพโคและผลผลิตของฟาร์มโคนม ทัง
ด้านปริมาณนานมและคุณภาพนานม จึงควรต้องมีการศึกษาข้อมูลจากนานมดิบรายฟาร์มในพืนที่ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพนานมดิบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูล
ในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลียงโคนมเพื่อให้สามารถผลิตนานมดิบคุณภาพดีและลดปัญหาการเกิดโรค
เต้านมอักเสบในฟาร์มได้อย่างเหมาะสม
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วิธีการศึกษา
1. การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ้านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้านมดิบ
1. เก็บตัวอย่างนานมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟาร์มของเกษตรกร (Bulk Milk Somatic Cell Count:
BMSCC) จากเกษตรกรผู้เลียงโคนมในจังหวัดนครสวรรค์ ทาการเก็บตัวอย่างเดือนละหนึ่งครัง เพื่อตรวจวิเคราะห์
ค่าโซมาติกเซลล์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ด้วยเครื่องนับเซลล์โซมาติก
อัตโนมัติ (Fossomatic 5000, Foss Electric®) ทังหมด 1,224 ตัวอย่าง
2. เก็บตัวอย่างนานมดิบโคจากถังนมรวมจากศูนย์รวบรวมนานมดิบในพืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 2 แห่งคือ
สหกรณ์การเกษตรตากฟ้าและสหกรณ์โคนมตากฟ้า เก็บตัวอย่างเดือนละหนึ่งครัง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง
จุลชีววิทยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก โดยการตรวจนับเชือแบคทีเรีย
ทังหมด (Standard plate count: SPC) รวมทังหมด 72 ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ทางสถิติ
2.1. วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนในนานม
ดิบแบ่งตามรอบปี ปีทหี่ นึ่งคือพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559 ปีทสี่ องคือพฤศจิกายน 2559 - ตุลาคม 2560 ปี
ทีส่ ามคือพฤศจิกายน 2560 - ตุลาคม 2561 และแบ่งตามฤดูกาลในแต่ละปี ฤดูร้อนคือเดือนมีนาคม - มิถุนายน
ฤดูฝนคือเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวคือเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
2.2 ศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนในนานมดิบ โดย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แล้ว แสดงร้อยละปริมาณโซมาติกเซลล์ และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อน
ทังหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.6003-2553)
2.3 วิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนในนานมดิบ เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละ
รอบปีและแต่ละฤดูกาล นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ non-parametric วิธี Kruskal-wallis test และ DUNN’s
test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.05 โดยใช้ real stats

ผลการศึกษา
จากการศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ ของนานมดิบจากถังรวบรวมนมรายฟาร์ม ในรอบปีที่สองไม่ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดคือร้อยละ 26.00 รองลงมาคือรอบปีที่สามและหนึ่งตามตารางที่ 1 ส่วนปริมาณโซมาติก
เซลล์ไม่ผ่านเกณฑ์แยกตามฤดู พบมากที่สุดในฤดูหนาวร้อยละ 23.80 และน้อยที่สุดในฤดูร้อนร้อยละ 19.13 ตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ร้อยละของปริมาณโซมาติกเซลล์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แยกตาม
รอบปี
ช่วงเวลา

จ้านวนตัวอย่าง

จ้านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ

รอบปีที่หนึ่ง

420

77

18.33

รอบปีที่สอง

400

104

26.00

รอบปีที่สาม

404

77

19.06

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: นานมดิบต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
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ตารางที่ 2 ร้อยละของปริมาณโซมาติกเซลล์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแยกตามฤดู
ฤดู

จ้านวนตัวอย่าง

จ้านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ

ฤดูหนาว

420

100

23.81

ฤดูร้อน
ฤดูฝน

418
386

80
79

19.14
20.47

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: นานมดิบต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร

ส่วนจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนจากศูนย์รวบรวมนานมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบมากที่สุดในรอบปีที่
หนึ่งคือร้อยละ 12.50 รองลงมาคือรอบปีที่สามร้อยละ 8.30 ไม่พบเลยในรอบปีที่สอง ตามตารางที่ 3 ส่วนจานวน
แบคทีเรียปนเปื้อนไม่ผ่านเกณฑ์แยกตามฤดู ในฤดูหนาวเท่ากับฤดูร้อนคือร้อยละ 8.33 และในฤดูฝนร้อยละ 4.16
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ร้อยละของจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แยก
ตามรอบปี
ช่วงเวลา

จ้านวนตัวอย่าง

จ้านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ

รอบปีที่หนึ่ง

24

3

12.50

รอบปีที่สอง

24

0

0.00

รอบปีที่สาม

24

2

8.33

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: นานมดิบต้องมีค่า SPC ไม่เกิน 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร

ตารางที่ 4 ร้อยละของจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แยก
ตามฤดู
ฤดู

จ้านวนตัวอย่าง

จ้านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ

ฤดูหนาว

24

2

8.33

ฤดูร้อน

24

2

8.33

ฤดูฝน

24

1

4.17

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: นานมดิบต้องมีค่า SPC ไม่เกิน 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลติ ร
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การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์
ค่าเฉลี่ยปริมาณโซมาติกเซลล์ของนานมดิบ รอบปีที่สองสูงที่สุดคือ 4.1x105 เซลล์/มิลลิลิตร ต่าที่สุดใน
รอบปีที่ 3 คือ 3.2x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 5 ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณโซมาติกเซลล์ของนานมดิบ ตามฤดู มี
ค่าสูงสุดในฤดูหนาวคือ 3.9x105 เซลล์/มิลลิลิตร ต่าที่สุดในฤดูร้อนคือ 3.6x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของนานมดิบแยกตามรอบปี
รอบปีทหี่ นึ่ง

รอบปีทสี่ อง

รอบปีทสี่ าม

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร)

3.8

4.1

3.2

ค่ามัธยฐาน(105 เซลล์/มิลลิลติ ร)

2.8

3.3

2.5

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของนานมดิบแยกตามฤดู
ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร)

3.9

3.6

3.7

ค่ามัธยฐาน(105 เซลล์/มิลลิลติ ร)

3.1

2.9

2.9

เปรี ยบเทียบค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในนานมดิบรายฟาร์มตามรอบปี พบว่า แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างรอบปี (p<0.05) โดยค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของรอบปีที่หนึ่งกับรอบปีที่สองและรอบปี
ที่สองกับรอบปีที่สามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ส่วนค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในนานมดิบราย
ฟาร์ ม เปรี ย บเทีย บตามฤดู พ บว่า ค่า มัธ ยฐานปริม าณโซมาติกเซลล์ ของแต่ล ะฤดู ไม่พ บความแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญ (p>0.05) ตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สถิติของปริมาณโซมาติกเซลล์ของนานมดิบ
Kruskal-Wallis test
(H/P-value)
รอบปี

26.38/<0.001*

Dunn’s multiple comparison test
(Z/P-value)
ปีที่หนึ่งและปีที่สอง ปีที่หนึ่งและปีที่สาม ปีที่สองและปีที่สาม
3.6913 /0.0002*
1.2476 /0.2122 4.9389 /<0.001*
ฤดูหนาวและฤดูร้อน

ฤดูกาล

1.40/0.50

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
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ฤดูร้อนและฤดูฝน

ฤดูหนาวและฤดูร้อน

การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์จ้านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้านมดิบ
ค่าเฉลี่ยจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนรอบปีที่หนึ่งสูงที่สุดคือ 3.1x105 เซลล์/มิลลิลิตร ต่าที่สุดในรอบปีที่สอง
คือ 1.8x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 8 ส่วนค่าเฉลี่ยจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนแยกตามฤดู พบว่าในฤดู
หนาวมีค่าสูงทีส่ ุดคือ 3.0x105 เซลล์/มิลลิลิตร และต่าที่สุดในฤดูฝนคือ 1.7x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 8 จานวนแบคทีเรียปนเปื้อนแยกตามรอบปี
รอบปีที่หนึ่ง

รอบปีทสี่ อง

รอบปีทสี่ าม

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร)

3.1

1.8

2.5

ค่ามัธยฐาน(x105 เซลล์/มิลลิลิตร)

2.1

1.2

1.3

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร)

3.0

2.5

1.7

ค่ามัธยฐาน(105 เซลล์/มิลลิลติ ร)

2.4

1.6

1.1

ตารางที่ 9 จานวนแบคทีเรียปนเปื้อนแยกตามฤดู

ค่ามัธยฐานจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนระหว่างรอบปีไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05)
แต่เมื่อเปรียบเทียบตามฤดูพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยค่ามัธยฐานจานวนแบคทีเรีย
ปนเปื้อนของฤดูหนาวแตกต่างกับฤดูฝนอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์สถิติของจานวนแบคทีเรียทังหมดของนานมดิบ
Kruskal-Wallis test
(H/P-value)
รอบปี
ฤดูกาล

Dunn’s multiple comparison test
(Z/P-value)
ปีที่หนึ่งและปีที่สอง ปีที่หนึ่งและปีที่สาม ปีที่สองและปีที่สาม

4.91/0.09
7.96/0.02*

ฤดูหนาวและฤดูร้อน

ฤดูร้อนและฤดูฝน

ฤดูหนาวและฤดูฝน

1.184 /0.236

1.629/0.103

2.813/0.005*

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)

วิจารณ์ผล
จากการศึกษาพบว่าร้ อยละของปริมาณโซมาติกเซลล์ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง บ่งบอกโดยนัย ถึง
สถานการณ์ของภาวะเต้านมอักเสบในฟาร์ม พบมากที่สุดในรอบปีที่สอง(พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560) และ
ในช่วงฤดูหนาว(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ร่วมกับพบว่าค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในรอบปีที่หนึ่งกับสอง
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) อาจเป็นจากข้อมูลในพืนที่มีการรายงานพบโคนมป่วยด้วยโรคปากและเท้า
เปื่ อ ยในฟาร์ ม โคนมช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว คื อ เดื อ นกั น ยายนถึ ง พฤศจิ ก ายน 2559 ซึ่ ง เมื่ อ โคนมป่ ว ย มั ก พบ
ภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่อง ทีอ่ าจส่งผลเพียงชั่วคราวหรือถาวรเช่นผลผลิตนานมลดลง ภาวะเต้านมอักเสบ กีบผิดรูป
นาหนักลด สูญเสียคะแนนร่างกาย เกิดปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ เป็นสัดช้า ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและการจัดการ
อาหารที่ดี เพื่อที่จะทาให้แม่โคกลับมาสุ ขภาพดีและให้ผลผลิตได้ดีดังเดิม (Aftosa, 2014) รวมไปถึงเกษตรกรมี
ภาระในการดูแลรักษาโคป่วย จนอาจละเลยการทาความสะอาดอุปกรณ์ พืน โรงเรือนและการปฏิบัติที่ดีในการรีด
นานมซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการพบจานวนเซลล์โซมาติกสูงกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร ในถังรวบรวมนานมดิบ
อันได้แก่ ลักษณะโรงเรือนโคนมเตรียมคลอด การทาความสะอาดแผ่นยางบุหัวรีดนมหลังรีดนมอย่างสม่าเสมอ
และการให้โคนมยืนต่ออีก 20 นาทีหลังรีด (บุณฑริกา และคณะ, 2558)
ค่า มั ธ ยฐานปริ ม าณโซมาติ ก เซลล์ ใ นน านมดิบ รอบปี ที่ส องแตกต่า งกับ รอบปี ที่ ส ามอย่ า งมี นั ยส าคั ญ
(p<0.05) โดยรอบปีที่สามต่ากว่า เป็นไปได้ว่าในรอบปีที่สามเกษตรกรฟาร์มโคนมในจังหวัดนครสวรรค์ได้ รับการ
อบรมให้ ความรู้ ด้า นมาตรฐานฟาร์ ม ทั งหมด และได้รั บการรั บรองมาตรฐานฟาร์ม โคนมร้ อยละ 50 (22/44)
สอดคล้องกับผลการศึกษาว่าฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ทาให้เกิดผลเชิงบวกโดยทาให้ SCC
ลดลงได้ถึงร้อยละ 17 (วุฒิชัย และมนกานต์, 2561) และฟาร์มที่มีการจดบันทึกข้อมูลสามารถผลิตนานมดิบที่มี
ปริมาณโซมาติกเซลล์ น้อยกว่าฟาร์มที่ไม่จดบันทึก เนื่องจากข้อมูลที่จดบันทึกอาจมีส่วนช่วยเกษตรกรในการเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาจานวนโซมาติกเซลล์ในนานมที่ผลิตได้ในแต่ละวัน (ดนัย และคณะ, 2564)
การศึกษานีไม่พบความแตกต่างของมัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ ระหว่างฤดู แต่พบความแตกต่างกัน
ระหว่างรอบปี แตกต่างกับการศึกษาอื่นๆที่พบว่าปริมาณโซมาติกเซลล์มีค่าสูงที่สุดในฤดูฝนและไม่มีความแตกต่าง
กันในฤดูร้อนและหนาว (นัทธมน, 2556; ธีรพงษ์, 2559) ซึ่งผลของฤดูต่อปริมาณนานมและองค์ประกอบนานม
ขึนอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิและความชืนในแต่ละฤดูของพืนที่ศึกษาทดลอง (พัชรัตน์, 2562) โดยในช่วงปี
ที่ทาการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์เกิดปัญหาภัยแล้ง มีปริมาณนาฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยผิดปกติ อันเป็นผลกระทบจาก
ปรากฎการณ์เอลนีโญ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด , 2562) จึงอาจทาให้ฤดูกาลมีความ
คลาดเคลื่อน หรือความชืนและอุณหภูมิของแต่ละฤดู มีความแตกต่างกันน้อย จนแทบไม่ส่งผลกระทบต่อโคนม
หรือเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยภายนอกอื่นเช่น สภาวการณ์โรคในพืนที่ ระบบการจัดการภายในฟาร์ม ที่เปลี่ยนเข้าระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ลักษณะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มของจานวนโซมาติกเซลล์ ก็
เป็นได้ ในบางการศึกษาพบว่าความแตกต่างของฤดูมีผลต่อภาวะเต้านมอักเสบน้อยกว่าการสัมผัสเชือแบคทีเรียก่อ
โรคเต้านมอักเสบกลุ่มรองและเชือแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบกลุ่ มหลัก (Riekerink et al., 2007) ซึ่งเชือ
แบคทีเรียดังกล่าวแม่โคมีโอกาสสัมผัสได้ตลอดเวลาจากสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม โดยสามารถลดโอกาสสัมผัสได้
จากการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และสุขศาสตร์การรีดนมที่ดีของเกษตรกรนั่นเอง
จากการศึกษาในงานนีพบว่า จานวนแบคทีเรีย ปนเปื้อนของนานมดิบจากศูนย์รวบรวมนานมดิบไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างรอบปี แต่พบความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยฤดู
หนาวมีค่ามัธยฐานปริมาณจานวนแบคทีเรีย สูงกว่าฤดูฝน สอดคล้องกับการศึกษาในพืนที่ นครสวรรค์ก่อนนีว่าฤดู
หนาวมีจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนทังหมดสูงสุด (อารัมภีร์และธีระ, 2562) ซึ่งมีการศึกษาพบว่าฤดูกาลนัน มีผลต่อ
ปริมาณจานวนแบคทีเรียทังหมด เนื่องมาจากในฤดูหนาวจะทาให้อุณหภูมิของนาที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์ลดต่าลง
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ทาให้ประสิทธิภาพในการทาลายเชือที่สะสมตามอุปกรณ์รีดนมลดลงตามไปด้วย (Maddalena et al., 2011) ทังนี
อาจจาเป็นต้องศึกษาอุณหภูมินาตามสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีผลต่อการทาลายเชือเพิ่มเติม ร่วมกับ
มุ่งเน้นปรับปรุงด้านสุขศาสตร์ในการรีดนมของเกษตรกร โดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้ จานวนแบคทีเรียทังหมดมี
ระดับสูงเกิดจากการเตรียมเต้านมก่อนรีดไม่เหมาะสม การทาความสะอาดอุปกรณ์รีดนมที่ไม่ดี ระยะเวลาการเก็บ
รั กษาน านมในการขนส่ งก่อนถึงศูน ย์ ร วมนมนานเกินไป หรืออาจเกิดจากปัญหาโรคเต้านมอักเสบภายในฝู ง
(ตระการศักดิ์ และคณะ, 2552)
แม้ว่าปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคที เรียปนเปื้อนในนานมดิบของเกษตรกรผู้เลียงโคนมจังหวัด
นครสวรรค์ยังคงสามารถส่งศูนย์รวบรวมนานมดิบเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นมได้ แต่ก็พบบางช่วงเวลาหรือบาง
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง จนทาให้ปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวนแบคทีเรียปนเปื้อนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบตามรอบปีและฤดู ทาให้ทราบแนวโน้มของข้อมูลที่อาจนาไปใช้หาปัจจัยเสี่ยงอื่นของการไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนอกจากความแตกต่างของฤดู และช่วงปี ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมีการสารวจข้อมูลจากแม่โค
ทังหมดรายตัวในฟาร์มในพืนที่ เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจานวน
แบคทีเรียปนเปื้อนในนานมดิบสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือบ่งชีถึงภาวะเต้านมอักเสบในฟาร์ม ที่ชัดเจน รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามหลักการเกษตรที่ดี (GAP) ของมาตรฐานฟาร์มอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการลดปัจจัย
เสี่ยงที่จะทาให้โคสัมผัสเชือแบคทีเรียก่อโรคและเกิดปัญหาภาวะทางสุขภาพอื่นๆ ที่กระทบต่อคุณภาพนานม
เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการเลียงโคนมเพิ่มขึนต่อไป
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