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บทคัดย่อ 

ศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน  านมดิบโคในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561 เก็บตัวอย่างน  านมจากถังนมรายฟาร์มจ านวน 1,224 ตัวอย่าง และจาก
ถังนมรวมของสหกรณ์จ านวน 72 ตัวอย่าง จัดกลุ่มศึกษาข้อมูลระหว่างปีและฤดูกาล พบว่าปริมาณโซมาติกเซลล์
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดในรอบปีที่สองร้อยละ 26.00 และในฤดูหนาวร้อยละ 23.80 ซึ่งบ่งบอกโดยนัยถึง
ภาวะเต้านมอักเสบในฟาร์ม ส่วนค่ามัธยฐานแบคทีเรียปนเปื้อนในฤดูฝนกับฤดูหนาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) ขณะทีค่่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของแต่ละฤดูไม่พบความแตกต่างกัน ทว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) ระหว่างรอบปีที่หนึ่งกับรอบปีที่สองและรอบปีที่สองกับรอบปีที่สาม ส่วนค่ามัธยฐานจ านวน
แบคทีเรียปนเปื้อนพบว่ามีความแตกต่างในแต่ละฤดู โดยฤดูหนาวแตกต่างกับฤดูฝนอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
จากผลการศึกษาบ่งชี ว่า มีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนนอกจากฤดูกาล
และช่วงปี เช่นสภาวการณ์โรคสัตว์ติดเชื อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือสุขศาสตร์ในการรีดนมซึ่งยัง
ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดรายฟาร์ม เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรต่อไป 
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Somatic cell count and bacterial contamination in raw milk found in Nakhon 
Sawan Province. 
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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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ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ้านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน ้านมดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์    

                       ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561  

บทน้า 

จังหวัดนครสวรรค์มีเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมทั งหมด 45 ครัวเรือน เลี ยงโคนมประมาณ 1,254 ตัว (ศูนย์
สารสนเทศกรมปศุสัตว์, 2558) โดยเกษตรกรเป็นสมาชิกของศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 2 แห่ง อยู่ในอ าเภอตากฟ้า 
คือสหกรณ์โคนมตากฟ้าและสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี ยงโคนมเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการ
ท าเกษตร โดยน  านมดิบที่ผลิตได้ส่งเข้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพ่ือผลิตเป็นนมโรงเรียนให้กับเยาวชน
ตามโรงเรียนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  

  เพ่ือให้ได้น  านมดิบที่คุณภาพเหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ จึงได้มีการก าหนด
ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่พบในน  านมดิบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี ถึงคุณภาพน  านมก่อนเข้าสู่
โรงงานแปรรูปน  านม (Pantoja et al., 2009) ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเรื่องน  านมดิบโค (มกษ. 6003-2553) ไว้ว่าน  านมโคดิบต้องมีจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อน (Standard 
plate count: SPC) ไม่เกิน 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (colony forming unit; cfu/ml) และปริมาณโซมาติก
เซลล์ (Somatic cell count: SCC) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2553) และองค์กร National mastitis council (NMC) ได้ก าหนดว่าค่าปริมาณโซมาติกเซลล์ที่เกิน 
200,000 cell/ml บ่งบอกถึงการติดเชื อภายในเต้านมซึ่งส่วนมากเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์ที่เพ่ิม
ขึ นมาต่อต้านเชื อ (Sharma et al., 2001) หรือกล่าวได้ว่าปริมาณโซมาติกเซลล์ที่เพ่ิมสูงขึ นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
บ่งบอกได้ว่าโคนมนั นเป็นโรคเต้านมอักเสบคือมีปริมาณโซมาติกเซลล์สูงกว่า 238,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
(Reneau, 1986) โดยเฉพาะจ านวนโซมาติกเซลล์ในถังน  านมรวมของฟาร์ม (bulk milk somatic cell count, 
BMSCC) สามารถใช้เป็นตัวชี วัดถึงระดับปัญหาโรคเต้านมอักเสบได้ (เกรียงศักดิ์ และสุรจิต, 2548) โดยทั่วไปเมื่อ
พบแม่โคแสดงอาการเป็นเต้านมอักเสบ 1 ตัว จะแสดงถึงว่าน่าจะมีแม่โคตัวอ่ืนๆ ในฝูง เป็นเต้านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการแฝงอยู่อย่างน้อย 20-40 ตัว (สุณีรัตน์, 2543) เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการเชื่อว่าพบมากกว่า
แบบแสดงอาการในหลายพื นที่ มีความชุกมากถึง 19–78% ปัญหาเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการมีความส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพการผลิตน  านมของแม่โคอย่างมาก โดยจะท าให้ความสามารถในการให้น  านมสูงสุดในระยะรีดนม
(peak) ไม่เป็นไปตามท่ีโคสามารถให้ได้ ผลผลิตน  านมลดลง คุณภาพน  านมลดลง มีโอกาสพัฒนาเป็นเต้านมอักเสบ
แบบแสดงอาการ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ได ้(ธัชฎาพร และคณะ, 2548)  

ฟาร์มเลี ยงโคนมในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบปัญหาเต้านมอักเสบทั งแบบแสดงอาการและไม่แสดง
อาการอยู่เสมอ รวมถึงการมีสภาวการณ์ป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพโคและผลผลิตของฟาร์มโคนม ทั ง
ด้านปริมาณน  านมและคุณภาพน  านม จึงควรต้องมีการศึกษาข้อมูลจากน  านมดิบรายฟาร์มในพื นที่อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน  านมดิบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูล
ในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมเพ่ือให้สามารถผลิตน  านมดิบคุณภาพดีและลดปัญหาการเกิดโรค
เต้านมอักเสบในฟาร์มได้อย่างเหมาะสม  
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วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ้านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน ้านมดิบ       

1. เก็บตัวอย่างน  านมดิบโคจากถังรวบรวมนมรายฟาร์มของเกษตรกร (Bulk Milk Somatic Cell Count: 
BMSCC) จากเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมในจังหวัดนครสวรรค์ ท าการเก็บตัวอย่างเดือนละหนึ่งครั ง  เพ่ือตรวจวิเคราะห์
ค่าโซมาติกเซลล์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ด้วยเครื่องนับเซลล์โซมาติก
อัตโนมัติ (Fossomatic 5000, Foss Electric®) ทั งหมด 1,224 ตัวอย่าง 

2. เก็บตัวอย่างน  านมดิบโคจากถังนมรวมจากศูนย์รวบรวมน  านมดิบในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 2 แห่งคือ 
สหกรณ์การเกษตรตากฟ้าและสหกรณ์โคนมตากฟ้า เก็บตัวอย่างเดือนละหนึ่งครั ง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง
จุลชีววิทยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก โดยการตรวจนับเชื อแบคทีเรีย
ทั งหมด (Standard plate count: SPC)  รวมทั งหมด 72 ตัวอย่าง 

2. การวิเคราะห์ทางสถิติ    

2.1. วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน  านม
ดิบแบ่งตามรอบปี ปีทีห่นึ่งคือพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559 ปีทีส่องคือพฤศจิกายน 2559 - ตุลาคม 2560 ปี
ทีส่ามคือพฤศจิกายน 2560 - ตุลาคม 2561 และแบ่งตามฤดูกาลในแต่ละปี ฤดูร้อนคือเดือนมีนาคม - มิถุนายน 
ฤดูฝนคือเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวคือเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2 ศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน  านมดิบ  โดย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แล้วแสดงร้อยละปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อน
ทั งหมดที่ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.6003-2553)  

2.3 วิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน  านมดิบ เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละ
รอบปีและแต่ละฤดูกาล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ non-parametric วิธี Kruskal-wallis test และ DUNN’s 
test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p<0.05 โดยใช้ real stats 
  

ผลการศึกษา  

จากการศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ของน  านมดิบจากถังรวบรวมนมรายฟาร์ม ในรอบปีที่สองไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดคือร้อยละ 26.00 รองลงมาคือรอบปีที่สามและหนึ่งตามตารางที่ 1 ส่วนปริมาณโซมาติก
เซลล์ไม่ผ่านเกณฑ์แยกตามฤดู พบมากที่สุดในฤดูหนาวร้อยละ 23.80 และน้อยที่สุดในฤดูร้อนร้อยละ 19.13 ตาม
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 ร้อยละของปริมาณโซมาติกเซลล์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแยกตาม
รอบป ี 

ช่วงเวลา จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

รอบปีที่หนึ่ง   420 77 18.33 

รอบปีที่สอง 400 104 26.00 

รอบปีที่สาม 404 77 19.06 
 

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: น  านมดิบต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ไม่เกิน 500,000 เซลลต์่อมิลลลิิตร  
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของปริมาณโซมาติกเซลล์ที่ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแยกตามฤด ู
 

ฤดู จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

ฤดูหนาว   420 100 23.81 

ฤดูร้อน 418 80 19.14 
ฤดูฝน 386 79 20.47 

 

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: น  านมดิบต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ไม่เกิน 500,000 เซลลต์่อมิลลลิิตร  

ส่วนจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนจากศูนย์รวบรวมน  านมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบมากที่สุดในรอบปีที่
หนึ่งคือร้อยละ 12.50 รองลงมาคือรอบปีที่สามร้อยละ 8.30 ไม่พบเลยในรอบปีที่สอง ตามตารางที่ 3 ส่วนจ านวน
แบคทีเรียปนเปื้อนไม่ผ่านเกณฑ์แยกตามฤดู ในฤดูหนาวเท่ากับฤดูร้อนคือร้อยละ 8.33 และในฤดูฝนร้อยละ 4.16 
ตามตารางท่ี 4  

ตารางที่ 3 ร้อยละของจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแยก
ตามรอบป ี

 

ช่วงเวลา จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

รอบปีที่หนึ่ง    24 3 12.50 

รอบปีที่สอง 24 0 0.00 

รอบปีที่สาม 24 2 8.33 
  

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

ตารางที่ 4 ร้อยละของจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแยก
ตามฤด ู

 

ฤดู จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

ฤดูหนาว  24 2 8.33 

ฤดูร้อน 24 2 8.33 

ฤดูฝน 24 1 4.17 
 

*เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2553: น  านมดิบต้องมีค่า SPC ไม่เกิน 500,000 โคโลนตี่อมิลลิลติร 
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การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซมาติกเซลล์  

ค่าเฉลี่ยปริมาณโซมาติกเซลล์ของน  านมดิบรอบปีที่สองสูงที่สุดคือ 4.1x105 เซลล์/มิลลิลิตร ต่ าที่สุดใน
รอบปีที่ 3 คือ 3.2x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 5 ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณโซมาติกเซลล์ของน  านมดิบตามฤดู มี
ค่าสูงสุดในฤดูหนาวคือ 3.9x105 เซลล์/มิลลิลิตร ต่ าที่สุดในฤดูร้อนคือ 3.6x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 6 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของน  านมดิบแยกตามรอบปี    

 

 รอบปทีีห่นึ่ง รอบปีทีส่อง รอบปทีีส่าม 

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร) 3.8 4.1 3.2 

ค่ามัธยฐาน(105 เซลล์/มิลลิลติร)  2.8 3.3 2.5 
   

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของน  านมดิบแยกตามฤด ู 

 

 ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร) 3.9 3.6 3.7 

ค่ามัธยฐาน(105 เซลล์/มิลลิลติร) 3.1 2.9 2.9 

 

เปรียบเทียบค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในน  านมดิบรายฟาร์มตามรอบปีพบว่าแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างรอบปี (p<0.05) โดยค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของรอบปีที่หนึ่งกับรอบปีที่สองและรอบปี
ที่สองกับรอบปีที่สามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในน  านมดิบราย
ฟาร์มเปรียบเทียบตามฤดูพบว่า ค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ของแต่ละฤดูไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p>0.05) ตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สถิติของปริมาณโซมาติกเซลล์ของน  านมดิบ 
 

 
Kruskal-Wallis test 

(H/P-value) 

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

ปีที่หนึ่งและปีที่สอง   ปีที่หนึ่งและปีที่สาม  ปีที่สองและปีที่สาม 
รอบปี 26.38/<0.001*  3.6913 /0.0002*     1.2476 /0.2122   4.9389 /<0.001* 

  ฤดูหนาวและฤดรู้อน       ฤดูร้อนและฤดูฝน   ฤดูหนาวและฤดรู้อน 

ฤดูกาล        1.40/0.50    

 *มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
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การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์จ้านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน ้านมดิบ 

 ค่าเฉลี่ยจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนรอบปีที่หนึ่งสูงที่สุดคือ 3.1x105 เซลล์/มิลลิลิตร ต่ าที่สุดในรอบปีที่สอง
คือ 1.8x105 เซลล์/มิลลิลิตร  ตามตารางที่ 8 ส่วนค่าเฉลี่ยจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนแยกตามฤดู  พบว่าในฤดู
หนาวมีค่าสูงทีสุ่ดคือ 3.0x105 เซลล์/มิลลิลิตร และต่ าที่สุดในฤดูฝนคือ 1.7x105 เซลล์/มิลลิลิตร ตามตารางที่ 9  

ตารางท่ี 8 จ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนแยกตามรอบปี   
 

 รอบปทีี่หนึ่ง รอบปีทีส่อง รอบปทีีส่าม 

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร) 3.1 1.8 2.5 

ค่ามัธยฐาน(x105 เซลล์/มิลลิลิตร) 2.1 1.2 1.3 
 
ตารางท่ี 9 จ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนแยกตามฤด ู
 

 ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ค่าเฉลี่ย(105 เซลล์/มิลลิลิตร)    3.0  2.5   1.7 

ค่ามัธยฐาน(105 เซลล์/มิลลิลติร) 2.4 1.6 1.1 

ค่ามัธยฐานจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนระหว่างรอบปีไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05)  
แต่เมื่อเปรียบเทียบตามฤดูพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยค่ามัธยฐานจ านวนแบคทีเรีย
ปนเปื้อนของฤดูหนาวแตกต่างกับฤดูฝนอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ตามตารางที่ 10    

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์สถิติของจ านวนแบคทีเรียทั งหมดของน  านมดิบ 
 

 
Kruskal-Wallis test 

(H/P-value) 

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

ปีที่หนึ่งและปีที่สอง   ปีที่หนึ่งและปีที่สาม  ปีที่สองและปีที่สาม 
รอบปี        4.91/0.09    

  ฤดูหนาวและฤดรู้อน       ฤดูร้อนและฤดูฝน   ฤดูหนาวและฤดฝูน 

ฤดูกาล        7.96/0.02*     1.184 /0.236       1.629/0.103     2.813/0.005* 

*มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  
   

 

วิจารณ์ผล  

 

จากการศึกษาพบว่าร้อยละของปริมาณโซมาติกเซลล์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกโดยนัยถึง
สถานการณ์ของภาวะเต้านมอักเสบในฟาร์ม พบมากท่ีสุดในรอบปีที่สอง(พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560) และ
ในช่วงฤดูหนาว(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ร่วมกับพบว่าค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในรอบปีที่หนึ่งกับสอง 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) อาจเป็นจากข้อมูลในพื นที่มีการรายงานพบโคนมป่วยด้วยโรคปากและเท้า
เปื่อยในฟาร์มโคนมช่วงเวลาดังกล่าว คือเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 ซึ่งเมื่อโคนมป่วย มักพบ
ภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่อง ทีอ่าจส่งผลเพียงชั่วคราวหรือถาวรเช่นผลผลิตน  านมลดลง ภาวะเต้านมอักเสบ กีบผิดรูป 
น  าหนักลด สูญเสียคะแนนร่างกาย เกิดปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ เป็นสัดช้า ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและการจัดการ
อาหารที่ดี เพ่ือที่จะท าให้แม่โคกลับมาสุขภาพดีและให้ผลผลิตได้ดีดังเดิม (Aftosa, 2014) รวมไปถึงเกษตรกรมี
ภาระในการดูแลรักษาโคป่วย จนอาจละเลยการท าความสะอาดอุปกรณ์ พื น โรงเรือนและการปฏิบัติที่ดีในการรีด
น  านมซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการพบจ านวนเซลล์โซมาติกสูงกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร ในถังรวบรวมน  านมดิบ  
อันได้แก่ ลักษณะโรงเรือนโคนมเตรียมคลอด การท าความสะอาดแผ่นยางบุหัวรีดนมหลังรีดนมอย่างสม่ าเสมอ 
และการให้โคนมยืนต่ออีก 20 นาทีหลังรีด (บุณฑริกา และคณะ, 2558)  

ค่ามัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ในน  านมดิบรอบปีที่สองแตกต่างกับรอบปีที่สามอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) โดยรอบปีที่สามต่ ากว่า เป็นไปได้ว่าในรอบปีที่สามเกษตรกรฟาร์มโคนมในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการ
อบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มทั งหมด และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมร้อยละ 50 (22/44) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาว่าฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ท าให้เกิดผลเชิงบวกโดยท าให้ SCC 
ลดลงได้ถึงร้อยละ 17 (วุฒิชัย และมนกานต์, 2561) และฟาร์มที่มีการจดบันทึกข้อมูลสามารถผลิตน  านมดิบที่มี
ปริมาณโซมาติกเซลล์น้อยกว่าฟาร์มที่ไม่จดบันทึก เนื่องจากข้อมูลที่จดบันทึกอาจมีส่วนช่วยเกษตรกรในการเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาจ านวนโซมาติกเซลล์ในน  านมที่ผลิตได้ในแต่ละวัน (ดนัย และคณะ, 2564)   

การศึกษานี ไม่พบความแตกต่างของมัธยฐานปริมาณโซมาติกเซลล์ระหว่างฤดู แต่พบความแตกต่างกัน
ระหว่างรอบปี  แตกต่างกับการศึกษาอ่ืนๆที่พบว่าปริมาณโซมาติกเซลล์มีค่าสูงที่สุดในฤดูฝนและไม่มีความแตกต่าง
กันในฤดูร้อนและหนาว (นัทธมน, 2556; ธีรพงษ์, 2559) ซึ่งผลของฤดูต่อปริมาณน  านมและองค์ประกอบน  านม
ขึ นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื นในแต่ละฤดูของพื นที่ศึกษาทดลอง (พัชรัตน์, 2562) โดยในช่วงปี
ที่ท าการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์เกิดปัญหาภัยแล้ง มีปริมาณน  าฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยผิดปกติอันเป็นผลกระทบจาก
ปรากฎการณ์เอลนีโญ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด , 2562) จึงอาจท าให้ฤดูกาลมีความ
คลาดเคลื่อน หรือความชื นและอุณหภูมิของแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันน้อย จนแทบไม่ส่งผลกระทบต่อโคนม 
หรือเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยภายนอกอ่ืนเช่น สภาวการณ์โรคในพื นที่ ระบบการจัดการภายในฟาร์มที่เปลี่ยนเข้าระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ลักษณะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมของจ านวนโซมาติกเซลล์ ก็
เป็นได้ ในบางการศึกษาพบว่าความแตกต่างของฤดูมีผลต่อภาวะเต้านมอักเสบน้อยกว่าการสัมผัสเชื อแบคทีเรียก่อ
โรคเต้านมอักเสบกลุ่มรองและเชื อแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบกลุ่มหลัก (Riekerink et al., 2007) ซึ่งเชื อ
แบคทีเรียดังกล่าวแม่โคมีโอกาสสัมผัสได้ตลอดเวลาจากสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม โดยสามารถลดโอกาสสัมผัสได้
จากการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี(GAP) และสุขศาสตร์การรีดนมที่ดีของเกษตรกรนั่นเอง 

จากการศึกษาในงานนี พบว่าจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนของน  านมดิบจากศูนย์รวบรวมน  านมดิบไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างรอบปี แต่พบความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยฤดู
หนาวมีค่ามัธยฐานปริมาณจ านวนแบคทีเรียสูงกว่าฤดูฝน สอดคล้องกับการศึกษาในพื นที่นครสวรรค์ก่อนนี ว่าฤดู
หนาวมีจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนทั งหมดสูงสุด (อารัมภีร์และธีระ, 2562) ซึ่งมีการศึกษาพบว่าฤดูกาลนั น มีผลต่อ
ปริมาณจ านวนแบคทีเรียทั งหมด เนื่องมาจากในฤดูหนาวจะท าให้อุณหภูมิของน  าที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์ลดต่ าลง  
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ท าให้ประสิทธิภาพในการท าลายเชื อที่สะสมตามอุปกรณ์รีดนมลดลงตามไปด้วย (Maddalena et al., 2011) ทั งนี 
อาจจ าเป็นต้องศึกษาอุณหภูมิน  าตามสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีผลต่อการท าลายเชื อเพ่ิมเติม ร่วมกับ
มุ่งเน้นปรับปรุงด้านสุขศาสตร์ในการรีดนมของเกษตรกร โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้จ านวนแบคทีเรียทั งหมดมี
ระดับสูงเกิดจากการเตรียมเต้านมก่อนรีดไม่เหมาะสม การท าความสะอาดอุปกรณ์รีดนมที่ไม่ดี ระยะเวลาการเก็บ
รักษาน  านมในการขนส่งก่อนถึงศูนย์รวมนมนานเกินไป หรืออาจเกิดจากปัญหาโรคเต้านมอักเสบภายในฝูง 
(ตระการศักดิ์ และคณะ, 2552)  

แม้ว่าปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน  านมดิบของเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมจังหวัด
นครสวรรค์ยังคงสามารถส่งศูนย์รวบรวมน  านมดิบเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมได้ แต่ก็พบบางช่วงเวลาหรือบาง
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง จนท าให้ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบตามรอบปีและฤดู ท าให้ทราบแนวโน้มของข้อมูลที่อาจน าไปใช้หาปัจจัยเสี่ยงอ่ืนของการไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนอกจากความแตกต่างของฤดูและช่วงปี ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมีการส ารวจข้อมูลจากแม่โค
ทั งหมดรายตัวในฟาร์มในพื นที่  เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวน   
แบคทีเรียปนเปื้อนในน  านมดิบสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน  หรือบ่งชี ถึงภาวะเต้านมอักเสบในฟาร์มที่ชัดเจน รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามหลักการเกษตรที่ดี (GAP) ของมาตรฐานฟาร์มอย่างเข้มงวด เพ่ือเป็นการลดปัจจัย
เสี่ยงที่จะท าให้โคสัมผัสเชื อแบคทีเรียก่อโรคและเกิดปัญหาภาวะทางสุขภาพอ่ืนๆ ที่กระทบต่อคุณภาพน  านม 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการเลี ยงโคนมเพ่ิมขึ นต่อไป 
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