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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (SPC) กับจำนวน

เซลล์โซมาติก (SCC) และปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำนมดิบดังกล่าวของฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัด

ลำพูน จำนวน 90 ฟาร์ม โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 

ธันวาคม 2562 และนำผลการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ (SPC และ SCC) มาวิเคราะห์สองประเด็น ซึ่งประเด็นแรก

ได้นำค่าเฉลี่ยทั้งปีของค่า SPC และ SCC ของแต่ละฟาร์ม (แปลงค่าด้วย log10) มาหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

พบว่ามีความสัมพันธ์ก ันในรูปเส้นตรง (log SCC = 0.3043(log SPC) + 3.933) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.001) ด้วยค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.19 และประเด็นที่สองได้นำค่า SPC หรือ SCC จากผลการตรวจทุก

ครั้ง มาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมรีดนมที่มีความสัมพันธ์กับการพบปัญหาของค่าทั้งสอง โดยจำแนก

กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มของแต่ละค่า ได้แก่ กลุ่มที่มีและไม่มีปัญหาค่า SPC หรือ SCC พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ

ปัญหาค่า SPC คือการที่เจ้าของและคนงานร่วมหรือสลับกันรีดนม การใช้ผ้าเปียกและผ้าแห้งเช็ดเต้านมแบบ 1 

ผืนต่อโคหลายตัว (RR=2.53, 5.04, 2.86; p=0.005, 0.005, 0.01) และการไม่ล้างเต้านมแม้ไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติแต่มีค่า RR ที่สูง (RR=3.71; p=0.18) ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับปัญหาค่า SCC คือการที่เจ้าของและ

คนงานร่วมหรือสลับกันรีดนม การล้างเต้านมโคทั้งหมดในฟาร์มก่อนรีด และการใช้ผ้าแห้งเช็ดเต้านมแบบ 1 ผืน

ต่อโคหลายตัว (RR=1.34, 1.33, 1.456; p=0.006, 0.03, 0.01) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปริมาณจุลินทรีย์

ทั้งหมด (SPC) มีความสัมพันธ์ต่อจำนวนเซลล์โซมาติก (SCC) ในน้ำนมดิบในรูปเส้นตรงและปัจจัยเสี่ยงที่พบนั้น

เพ่ิมโอกาสการเกิดปัญหาค่า SPC และ SCC ที่สูงเกินเกณฑ์ได้ 
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Abstract 

This study was purposed to study association between standard plate counts (SPC) and 

somatic cell counts (SCC) in raw milk and risk factors of them from 90 dairy farms in Mae Tha 

district, Lumphun province. Raw milk from each farm was collected and analyzed in laboratory 

twice a month (January – December 2019). The results of milk qualities (SPC and SCC) were 

considered in two issues. First, annual average of SPC and SCC of each farm (log10 transformed) 

were used to find their association and the result showed that there was an association with 

regression line (log SCC = 0.3043(log SPC) + 3.933) and statistically significant (p<0.001) which 

adjusted R2 equal to 0.19. Second, all results of SPC and SCC were analyzed to find risk factors 

from milking behaviors which correlated to both problems from high SPC or SCC. Risk factors 

findings were divided into 2 groups related to problem from high SPC or SCC including with a 

group of high SPC compared to low SPC and a group of high SCC compared to low SCC. The 

results showed that the risks factors which correlated to high SPC consisted of  owner and 

employee milked together or alternately, cleaning and drying udder by using wet and dry towel 

with one piece/many cows (RR=2.53, 5.04, 2.86; p=0.005, 0.005, 0.01) and without cleaning udder 

which had no statistically significant but high RR (RR=3.71; p=0.18). Then, the risks factors which 

correlated to high SCC consisted of owner and employee milked together or alternately, cleaning 

udder of all cows before milking and drying udder by using dry towel with one piece/many cows 

(RR=1.34, 1.33, 1.456; p=0.006, 0.03, 0.01). In conclusion, there was an association between 

standard plate counts (SPC) and somatic cell counts (SCC) in raw milk with regression line and 

risk factors which were founded would increase the chance of having high SPC and SCC. 
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บทนำ 

ตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้ประกาศมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโคพ.ศ. 2558 และ

มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ พ.ศ. 2559  กำหนดให้ใช้ค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบ (ไขมัน

นม เนื้อนมไม่รวมมันเนย) เพื่อพิจารณาราคาน้ำนมดิบเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งมีแค่คุณสมบัติทางด้านจุลินทรีย์และ

เซลล์โซมาติกในน้ำนมดิบ ทำให้เกษตรกรมีความตระหนักในการพัฒนาค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบมากขึ้นเพื่อให้

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามการรายงานผลการวิเคราะห์น้ำนมดิบเพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณาคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูปที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน ยังไม่มีการนำค่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard plate counts; SPC) ในน้ำนมดิบมาใช้ในการ

พิจารณา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบควรคำนึงถึงด้วยเพื่อเกิดแรงผลักดันให้สหกรณ์

หรือศูนย์รวมนมมีมาตรการผลักดันให้เกษตรกรลดค่า SPC เนื่องจากการลดค่า SPC นั้นยังอาจเป็นการลดจำนวน

เซลล์โซมาติก (Somatic cell counts; SCC) ในน้ำนมดิบทางอ้อม ซึ่งต้องมาจากการจัดการทางด้านสุขศาสตร์

การรีดนมที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคเต้านมอักเสบอีกด้วย (Fadlelmoula et al., 2007) สำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ได้กำหนดให้ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้ำนมโคดิบ (มกษ.6003-2553) ต้อง

มีค่า SPC ไม่เกิน 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (Colony forming unit; cfu/ml) และค่า SCC ไม่เกิน 500,000 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร (cells/ml) (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2553) แต่อย่างไรก็ตามจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้น้ำนมโคสด

ระดับพรีเมียมต้องผลิตมาจากน้ำนมโคดิบที่มีค่า SPC ไม่เกิน 200,000 cfu/ml และค่า SCC ไม่เกิน 300,000  

cells/ml (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 366, 2556) จึงจะได้น้ำนมโคสดที่คุณภาพดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น 

องค์กร National Mastitis Council (NMC) ได้กำหนดว่าค่า SCC ที่เกิน 200,000 cells/ml บ่งบอกถึงการติด

เชื้อภายในเต้านมซึ่งส่วนมากเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์ที่เพิ่มขึ้นมาต่อต้านเชื้อ  (Sharma et al., 

2011) ซึ่งส่วนมากเป็นเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง 

การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียสู่เต้านมสามารถเกิดได้จากสามปัจจัยหลักประกอบด้วยปัจจัยจากภายใน

เต้านม ปัจจัยจากภายนอกเต้านมและปัจจัยจากจากอุปกรณ์การรีดนม (McKinnon et al., 1990) ปัจจัยจาก

ภายในเต้านมนั้นมักเกิดจากปัญหาสุขภาพของหัวนมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวรูดที่หัวนมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ

ป้องกันเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่เต้านมและแม่โครีดที่มีปัญหาเต้านมอักเสบเรื้อรังซึ่งสามารถนำเชื้อไปสู่แม่โครีดตัวต่อไป

ได้ถ้าการจัดลำดับการรีดไม่เหมาะสม โดยมีการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ

ในแม่โครีดนมหลังคลอดในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน พบว่า แม่โครีดที่มีปัญหาเต้านมอักเสบมาก่อนและ

แรงดันสุญญากาศเครื่องรีดนมไม่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 

(ธัชฎาพร ไชยคุณ และคณะ, 2548) ส่วนปัจจัยจากภายนอกเต้านมนั้นเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่มี

ในสิ่งปูรองนอน อุจจาระและการทำความสะอาดโรงเรือนรีดนม ไปยังเต้านมและหัวนม ซึ่งถ้าสุขศาสตร์เหล่านี้ไม่

เหมาะสมจะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียรวมเพิ่มสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียทนร้อน (McKinnon 

et al., 1990) ดังนั้นการใช้น้ำยาจุ่มเต้าก่อนรีด และผ้าเช็ดเต้าที่สะอาด จึงมีความสำคัญในการลดจำนวนเชื้อที่จะ



เข้าสู่เต้านมได ้(Kashongwe et al., 2017) ส่วนปัจจัยจากอุปกรณ์การรีดนมนั้นพบว่าการใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการ

ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การรีดนมเป็นสาเหตุให้มีแบคทีเรียปนเปื้อนได้ (McKinnon et al., 1990) ดังนั้นการ

ล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์การรีดนมด้วยสารฆ่าเชื้อจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะลดปริมาณแบคทีเรีย

ปนเปื้อนที่ติดตามอุปกรณ์ได้ นอกจากนั้น ยังได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่า SPC กับ 

SCC ในน้ำนมดิบ พบว่าการจัดการสุขศาสตร์การรีดนมรวมไปถึงการรักษาอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีดีจะส่งผลให้ค่า 

SPC ต่ำ ซึ่งควบคู่ไปกับการจัดการสุขภาพฝูงแม่โครีดที่ดี ทำให้ค่า SCC ต่ำเช่นเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างค่า SPC กับ SCC อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแม้ว่าค่า R-square ที่ได้จะมีค่าน้อยมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากมี

ปัจจัยอื่น ๆ มารบกวน (Borneman & Ingham, 2014) 

จากการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พบว่าเกษตรกรบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดและ

สับสนในเรื่องการปนเปื้อนแบคทีเรียกับเซลล์โซมาติก กล่าวคือ ไม่สามารถแยกแยะได้จากการพิจารณาจากผลการ

ตรวจน้ำนมประจำเดือน ค่าใดค่าหนึ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานจะต้องไปแก้ไขที่สาเหตุใด โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจาก

เซลล์โซมาติกนั้น เกษตรกรจะแก้ไขด้วยการคัดน้ำนมมาส่งแล้วรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแบบชนิดสอดหรือฉีดเพ่ือ

รักษาอาการเต้านมอักเสบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ปลายเหตุและนำไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความ

จำเป็นซึ่งโน้มนำให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องโดยเฉพาะ

เรื่องของสุขศาสตร์การรีดนม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ

จุลินทรีย์ทั้งหมด (SPC) กับจำนวนเซลล์โซมาติก (SCC) และปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำนมดิบดังกล่าวของฟาร์มโค

นมในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบและนำไปอธิบาย

เกษตรกรในการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เกิดสุขศาสตร์การรีดนมเพื่อลดค่า SPC และค่า SCC ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะ

เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่สุขภาพเต้านมที่ดีและได้ปริมาณน้ำนม

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรจากการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นรวมไปถึงโรงงานแปรรูปที่จะได้น้ำนมที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตออกมาให้ผู้บริโภคต่อไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการศึกษา การศึกษาจากเหตุไปหาผล (Cohort study) (มกราคม - ธันวาคม 2562) 

กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
1. ฟาร์มเกษตรกรโคนมทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ (ศูนย์รับน้ำนมดิบ แม่ทา) ในพ้ืนที่

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 90 ฟาร์ม 

2. เกณฑ์ท่ีใช้ในการระบุฟาร์มที่เป็นปัญหา คือ มีผลตรวจค่า SPC ที่มากกว่า 200,000 cfu/ml หรือ ค่า SCC 

ที่มากกว่า 200,000 cells/ml จำนวนเกิน 12 ครั้ง โดยจำนวนเกิน 12 ครั้ง คือ จำนวนที่เกินร้อยละ 50 

ของการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบในปี 2562 (ตรวจทั้งหมด 24 ครั้งในปี 2562) 

 



การเก็บตัวอย่างและรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์มจากห้องปฏิบัติการของบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 

เป็นระยะเวลา 1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2562) โดยไม่มีการบอกเกษตรกรล่วงหน้า ซึ่งแต่ละเดือนจะมี

การเก็บวิเคราะห์จำนวน 2 ครั้ง (24 ครั้ง/1 ฟาร์ม/1 ปี) โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบที่กวนผสมทั่วถึงจากถัง

รวมนมไปยังขวดพลาสติกที่สะอาด ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร ที่ได้มีการระบุหมายเลขถังนมไว้แล้ว การ

เก็บตัวอย่างจะแบ่งออกเป็นสองมื้อคือ มื้อเช้า และ มื้อเย็น รอบละ 15 มิลลิลิตร เริ่มจากเก็บม้ือเย็นเแล้ว

ก็นำไปแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำไปรวมกับมื้อเช้าของวันถัดมาแล้วรีบ

นำส ่งตรวจที่ห ้องปฏ ิบ ัต ิการภายใน 24 ช ั ่ ว โมง โดยต ัวอย ่างท ั ้ งหมดจะถ ูกตรวจว ิ เคราะห์  

ค่า SCC ด้วยเครื่อง Fossomatic™ Minor (Foss Electric, Hillerød, Denmark) และค่า SPC ด้วยชุด

ตรวจนับเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Aerobic ของ 3M Petrifilm Aerobic Count Plate ซึ่งจะนำไปอ่านด้วย

เครื่องอ่าน 3M Petrifilm Plate Reader เพ่ือนับจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียทั้งหมด เมื่อได้ผลการตรวจ

ทั้งหมด 24 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี ก็จะนำไปหาค่าเฉลี่ยของแต่ละฟาร์มต่อไป 

2. เก็บข้อมูลทั่วไปของฟาร์มจากฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ประกอบด้วย จำนวนโครีดนม (เฉลี่ยทั้งปี) 

ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน; เฉลี่ยทั้งปี) และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการรีดนม จาก

บันทึกการเข้าฟาร์มในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยจำนวนแรงงานในฟาร์ม (รวม

เจ้าของ) จำนวนคนที่รีดนม (รวมเจ้าของ) จำนวนชุดหัวรีดนม ระยะเวลาโคยืนหลังรีดนม ความถี่ในการ

เปลี่ยนยางไลน์เนอร์ และแรงดันสุญญากาศขณะรีดนม 

3. เก็บข้อมูลพฤติกรรมการรีดนมจากการสังเกต ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 จากบันทึกการเข้า

ฟาร์ม โดยใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) ซึ่งอ้างอิงตามคำแนะนำสุขศาสตร์การรีดนมของ National 

Mastitis Council (2013) และเพ่ิมเติมบางส่วนจากงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขศาสตร์การรีดนมที่

มีผลต่อค่า SCC ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (ณัฐกร และ สุวิชชา, 2563) และRebhun’s Diseases of Dairy 

Cattle, 3rd Edition (Peek & Divers, 2018) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ค่าเฉลี่ยพร้อมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ค่ามัธยฐานพร้อมพิสัยระหว่าง 

ควอร์ไทล์ และค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับการรีดนม รวมถึง 

ค่า SPC (เฉลี่ยทั้งปี) และค่า SCC (เฉลี่ยทั้งปี) และใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการอธิบายความชุกของ

ฟาร์มที่มีปัญหาค่า SPC หรือ SCC สูง และพฤติกรรมการรีดนมแต่ละขั้นตอนทั้งกลุ่มมีปัญหาและไม่มี

ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีตั้งเอาไว้ 

2. สถิติเชิงวิเคราะห์  

2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SPC และ SCC ด้วยวิธ ี Simple Linear Regression Analysis 

(โปรแกรม Realstats, Microsoft Excel®) โดยการนำค่าเฉลี่ยทั้งปีของค่า SPC และ SCC ของแต่

ละฟาร์มมาแปลงค่าด้วยลอการิทึมของฐาน10 (log10)   



2.2 วัดขนาดความสัมพันธ์ (Strength of association) ระหว่างพฤติกรรมการรีดนมที่มีความเสี ่ยง 

(Expose) และ ค่า SPC หรือ SCC โดยคำนวณหา Risk ratio (RR) ซึ่งเป็น ratio ของความเสี่ยงใน

กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เทียบกับกลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ โปรแกรม Epi Info version 

7.2.4.0 และใช้สถิติวิธี Chi-squared test หรือ Fisher’s exact test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 

ผลการศึกษา 

 จากผลการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์มจำนวน 90 ฟาร์ม พบว่า ฟาร์มที่มีปัญหาค่า SPC หรือ SCC

สูงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั้นมีค่าความถี่ (ฟาร์ม) และความชุกที่แสดงเป็นร้อยละ (%) เท่ากับ 27 ฟาร์ม (ความชุกที่ 

30%) และ 74 ฟาร์ม (ความชุกที่ 82.22%) ตามลำดับ ส่วนข้อมูลทั่วไปและท่ีเกี่ยวข้องกับการรีดนมของฟาร์มจาก

บันทึกการเข้าฟาร์ม ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่ามากท่ีสุด (Max) และน้อยที่สุด (Min) ของข้อมูลทั่วไปและ

ที่เก่ียวข้องกับการรีดนม (n=90) 

ข้อมูลทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับการรีดนม Mean (SD) Median (IQR) Min Max 

จำนวนโครดีนมเฉลี่ยทั้งปี (ตัว)  17.58 (13.58) 2.50 58.67 

ปริมาณน้ำนมดบิเฉลีย่ทั้งปี (กก./ตัว/วัน) 12.37 (0.23)  5.12 16.71 

จำนวนแรงงานในฟาร์มรวมเจ้าของ (คน)  3 (2) 1 7 

จำนวนคนท่ีรีดนมรวมเจ้าของ (คน)  2 (2) 1 6 

จำนวนชุดหัวรีดนม (ชุด)  3 (2) 1 10 

ระยะเวลาโคยืนหลังรีดนม (นาที)  27.5 (23.5) 0 60 

ความถี่ในการเปลี่ยนยางไลน์เนอร ์(เดือน)  6 (1) 1 12 

แรงดันสญุญากาศขณะรีดนม (kPa)  48 (4) 37 60 

ค่า SPC เฉลี่ยทั้งปี (cfu/ml)  194,291.67 (179,442.71) 51,333.33 792,625.00 
ค่า SCC เฉลี่ยทั้งป ี(cells/ml)  336,104.17 (198,562.50) 113,458.33 1,024,833.33 

 จากผลการวิเคราะห์ความความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ทั ้งหมด (SPC) กับจำนวนเซลล์ 

โซมาติก (SCC) (หลังจากการแปลงค่าด้วย log10) โดยวิธี Simple Linear Regression Analysis ด้วยระดับความ

เชื่อมั่น 95% จะพบว่าค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.1939 (R2 = 0.203) ที ่p<0.001 ซึ่งสามารถสร้างกราฟ

ความสัมพันธ์ ในร ูปเส ้นตรง โดยมีค ่าส ัมประสิทธิ ์ของค่าประมาณการ (Coefficient) ประกอบด้วยค่า  

Intercept เท่ากับ 3.933 และค่า log SPC เท่ากับ 0.3043 ซึ ่งสามารถนำไปสร้างสมการเส้นตรงได้คือ  

log SCC = 0.3043(log SPC) + 3.933  ดังแสดงในภาพที่ 1 



  

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการกระจายตัวของข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างค่า log SPC กับ log SCC และสมการ

เส้นตรงที่วิเคราะห์มาด้วยวิธี Simple Linear Regression Analysis 

 การศึกษาค่าความถี่และร้อยละจากพฤติกรรมการรีดนมแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรจำนวน 90 ฟาร์ม 

(ร้อยละ 100) พบว่าผู้ที่ทำการรีดนมส่วนมากจะเป็นเจ้าของฟาร์มรีดเอง (56.67%) โดยมีพฤติกรรมก่อนรีดนม 

ดังนี้คือ มีการอาบน้ำโคก่อนจะรีดนมเกือบจะทั้งหมด (94.44%) การล้างเต้านมส่วนมากจะล้างแบบตัวแรกถึงตัว

สุดท้ายของฟาร์มทีเดียว (ทุกตัวก่อนรีด) แล้วค่อยใส่ชุดหัวรีดนม (54.44%) มีการใช้ผ้าเปียกเช็ดเต้านมแบบใช้

ร่วมกับน้ำยาคลอรีนมากที่สุดและตามมาด้วยน้ำอุ่น (48.89, 37.78 % ตามลำดับ) แต่ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนน้ำอุ่น

หรือน้ำยาคลอรีนและใช้ผ้า 1 ผืนต่อโครีดหลายตัว (53.85, 64.10 % ตามลำดับ) การใช้ผ้าแห้งจะใช้แบบ 1 ผืน

ต่อโครีดหลายตัวมากที่สุด (55.56%) ไม่มีการจุ่มหัวนมก่อนรีดเกือบจะทั้งหมด (94.44%) มีการรีดนมต้นสายทิ้ง

เป็นส่วนมาก (74.44%) มีการใช้น้ำยา CMT เกือบจะทุกฟาร์ม (95.56%) ไม่มีการสวมถุงมือรีดนมเกือบจะทั้งหมด 

(94.44%)  

 ส่วนพฤติกรรมหลังรีดนมแต่ละตัว มีดังนี้คือ ส่วนมากจะถ่วงหัวรีดนมก่อนปลดเพื่อรีดนมให้หมดเต้า 

(56.67%) โดยที่จะคลายจุกสุญญากาศก่อนปลดหัวรีดนมเกือบจะทั้งหมด (94.44%) มีการจุ่มเต้าหลังรีดเป็นส่วน

ใหญ่ (80%) ก่อนที่จะรีดโคตัวถัดไปนั้นจะไม่ค่อยทำความสะอาดยางไลน์เนอร์มากกว่าทำ (53.33%) แต่ถ้ามีการ

ทำความสะอาดจะใช้น้ำยาคลอรีนเป็นส่วนมาก (83.33%) และเกือบจะทุกฟาร์มนั้นมีการแยกโครีดที่เป็นเต้านม

อักเสบทั้งแบบแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการไว้ตัวสุดท้าย (98.89%) โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมด ในตารางที่ 2 

และ 3 

 

 

 

 

log SCC = 0.3043(log SPC) + 3.933 R² = 0.203
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่า log SPC กับ log SCC



ตารางที่ 2 จำนวนฟาร์ม ร้อยละ และค่า Risk Ratio (RR; 95%CI) และค่านัยสำคัญทางสถิติ ตามพฤติกรรมการ

รีดนมของฟาร์ม (n=90) โดยแบ่งเป็นฟาร์มท่ีมีปัญหาค่า SPC (Case) กับฟาร์มที่ไม่มีปัญหาค่า SPC (Non-case)  

พฤติกรรมการรดีนม 
Case Non-case Total RR 

(95% CI) 
p-value  ฟาร์ม ร้อยละ ฟาร์ม ร้อยละ ฟาร์ม ร้อยละ 

ผู้ที่ทำการรดีนม คนงาน 4 14.81 13 20.63 17 18.89 1.09 (0.39-2.98) 1 
 เจ้าของ+คนงาน 12 44.44 10 15.87 22 24.44 2.53 (1.32-4.83) 0.005* 

 เจ้าของ 11 40.74 40 63.49 51 56.67 reference  

อาบน้ำโคก่อนรีดนม ทำ 26 96.30 59 93.65 85 94.44 1.53 (0.26-9.09) 1 
 ไม่ทำ 1 3.70 4 6.35 5 5.56   

การล้างเต้านม  ไม่ลา้ง 1 3.70 0 0.00 1 1.11 3.71 (1.97-7.00) 0.18 
 ทุกตัวก่อนรีด 16 59.26 33 52.38 49 54.44 1.21 (0.57-2.57) 0.61 
 ชุด ๆ ก่อนรีด 3 11.11 11 17.46 14 15.56 0.80 (0.24-2.61) 1 
 ทีละตัว 7 25.93 19 30.16 26 28.89 reference  

ผ้าเปียกเช็ดเต้านม ไม่ใช้ 3 11.11 9 14.29 12 13.33 0.85 (0.29-2.49) 1 
 ใช้ร่วมน้ำอุ่น 11 40.74 23 36.51 34 37.78 1.10 (0.56-2.13) 0.79 
 ใช้ร่วมกับคลอรีน 13 48.15 31 49.21 44 48.89 reference  

    - เปลี่ยนน้ำ/คลอรีน     
      ระหว่างรีด (n=78) 

ไม่เปลี่ยน 
เปลี่ยน 

10 
14 

41.67 
58.33 

32 
22 

59.26 
40.74 

42 
36 

53.85 
46.15 

0.61 (0.31-1.21) 
 

0.15 
 

    - ใช้อย่างไร (n=78) 1 ผืนต่อหลายตัว 18 90.00 32 55.17 50 64.10 5.04 (1.26-20.12) 0.005* 

  1 ผืนต่อ 1 ตัว 2 10.00 26 44.83 28 35.90   

ผ้าแห้งเช็ดเต้านม ไม่ใช้ 1 3.70 13 20.63 14 15.56 0.46 (0.06-3.76) 0.84 

 1 ผืนต่อหลายตัว 22 81.48 28 44.44 50 55.56 2.86 (1.10-7.43) 0.01* 

 1 ผืนต่อ 1 ตัว 4 14.81 22 34.92 26 28.89 reference  

จุ่มหัวนมก่อนรดี 
(Pre-dip) 

ไม่ทำ 
ทำ 

26 
1 

96.30 
3.70 

59 
4 

93.65 
6.35 

85 
5 

94.44 
5.56 

1.53 (0.26-9.09) 1 

รีดนมต้นสายทิ้ง ไม่รดี 8 29.63 15 23.81 23 25.56 1.23 (0.62-2.41) 0.56 

 รีด 19 70.37 48 76.19 67 74.44   

สวมถุงมือขณะรีดนม ไม่สวม 26 96.30 59 93.65 85 94.44 1.53 (0.26-9.09) 1 

 สวม 1 3.70 4 6.35 5 5.56   

จุ่มเต้าหลังรดี 
(Post-dip) 

ไม่ทำ 
ทำ 

7 
20 

25.93 
74.07 

11 
52 

17.46 
82.54 

18 
72 

20.00 
80.00 

1.40 (0.70-2.79) 0.36 

ทำความสะอาดยางไลน์
เนอร์ก่อนรีดตัวถัดไป 

ไม่ทำ 
ทำ 

13 
14 

48.15 
51.85 

35 
28 

55.56 
44.44 

48 
42 

53.33 
46.67 

0.81 (0.43-1.53) 
 

0.52 

    - ชนิดของน้ำท่ีใช้ 
      (n=42) 

น้ำเปล่า 
คลอรีน 

3 
11 

21.43 
78.57 

4 
24 

14.29 
85.71 

7 
35 

16.67 
83.33 

1.36 (0.51-3.65) 
 

0.86 
 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 



ตารางที่ 3 จำนวนฟาร์ม ร้อยละ และค่า Risk Ratio (RR; 95%CI) และค่านัยสำคัญทางสถิติ ตามพฤติกรรมการ

รีดนมของฟาร์ม (n=90) โดยแบ่งเป็นฟาร์มท่ีมีปัญหาค่า SCC (Case) กับฟาร์มที่ไม่มีปัญหาค่า SCC (Non-case)  

พฤติกรรมการรดีนม 
Case Non-case Total RR 

(95% CI) 
p-value  ฟาร์ม ร้อยละ ฟาร์ม ร้อยละ ฟาร์ม ร้อยละ 

ผู้ที่ทำการรดีนม คนงาน 14 18.92 3 18.75 17 18.89 1.11 (0.84-1.45) 0.76 
 เจ้าของ+คนงาน 22 29.73 0 0.00 22 24.44 1.34 (1.14-1.58) 0.006* 

 เจ้าของ 38 51.35 13 81.25 51 56.67 reference  

อาบน้ำโคก่อนรีดนม ทำ 71 95.95 14 87.50 85 94.44 1.39 (0.68-2.87) 0.43 
 ไม่ทำ 3 4.05 2 12.50 5 5.56   

การล้างเต้านม  ไม่ลา้ง 1 1.30 0 0.00 1 1.11 1.44 (1.12-1.87) 0.94 
 ทุกตัวก่อนรีด 45 58.44 4 30.77 49 54.44 1.33 (1.01-1.74) 0.03* 
 ชุด ๆ ก่อนรีด 13 16.88 1 7.69 14 15.56 1.34 (1-1.8) 0.18 
 ทีละตัว 18 23.38 8 61.54 26 28.89 reference  

ผ้าเปียกเช็ดเต้านม ไม่ใช้ 9 12.16 3 18.75 12 13.33 0.94 (0.66-1.35) 1 
 ใช้ร่วมน้ำอุ่น 30 40.54 4 25.00 34 37.78 1.11 (0.91-1.35) 0.31 
 ใช้ร่วมกับคลอรีน 35 47.30 9 56.25 44 48.89 reference  

    - เปลี่ยนน้ำ/คลอรีน     
      ระหว่างรีด (n=78) 

ไม่เปลี่ยน 
เปลี่ยน 

35 
30 

53.85 
46.15 

7 
6 

53.85 
46.15 

42 
36 

53.85 
46.15 

1 (0.82-1.22) 1 

    - ใช้อย่างไร (n=78) 1 ผืนต่อหลายตัว 43 66.15 7 53.85 50 64.10 1.09 (0.88-1.37) 0.59 

  1 ผืนต่อ 1 ตัว 22 33.85 6 46.15 28 35.90   

ผ้าแห้งเช็ดเต้านม ไม่ใช้ 12 17.39 2 9.52 14 15.56 1.49 (1.01-2.2) 0.14 

 1 ผืนต่อหลายตัว 42 60.87 8 38.10 50 55.56 1.46 (1.03-2.07) 0.01* 

 1 ผืนต่อ 1 ตัว 15 21.74 11 52.38 26 28.89 reference  

จุ่มหัวนมก่อนรดี 
(Pre-dip) 

ไม่ทำ 
ทำ 

70 
4 

94.59 
5.41 

15 
1 

93.75 
6.25 

85 
5 

94.44 
5.56 

1.03 (0.66-1.61) 1 

รีดนมต้นสายทิ้ง ไม่รดี 20 27.03 3 18.75 23 25.56 1.08 (0.89-1.31) 0.73 

 รีด 54 72.97 13 81.25 67 74.44   

การใช้น้ำยา CMT ไม่ใช้ 4 5.41 0 0.00 4 4.44 1.23 (1.11-1.36) 0.70 

 ใช้ 70 94.59 16 100.00 86 95.56   

สวมถุงมือขณะรีดนม ไม่สวม 71 95.95 14 87.50 85 94.44 1.39 (0.68-2.87) 0.43 

 สวม 3 4.05 2 12.50 5 5.56   

ถ่วงหัวรีดก่อนปลด ทุกครั้ง 42 56.76 9 56.25 51 56.67 0.99 (0.74-1.31) 1 

 บางครั้ง 22 29.73 5 31.25 27 30.00 0.98 (0.72-1.33) 1 

 ไม่ถ่วง 10 13.51 2 12.50 12 13.33 reference  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 



ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

พฤติกรรมการรดีนม 
Case Non-case Total RR 

(95% CI) 
p-value  ฟาร์ม ร้อยละ ฟาร์ม ร้อยละ ฟาร์ม ร้อยละ 

คลายจุกสุญญากาศ 
ก่อนปลดหัวรดี 

ไม่คลาย 5 6.76 0 0.00 5 5.56 1.23 (1.11-1.36) 0.56 

คลาย 69 93.24 16 100.00 85 94.44   

จุ่มเต้าหลังรดี 
(Post-dip) 

ไม่ทำ 
ทำ 

7 
20 

25.93 
74.07 

11 
52 

17.46 
82.54 

18 
72 

20.00 
80.00 

1.40 (0.70-2.79) 0.66 

ทำความสะอาดยางไลน์
เนอร์ก่อนรีดตัวถัดไป 

ไม่ทำ 41 55.41 7 43.75 48 53.33 1.09 (0.89-1.32) 0.40 

ทำ 33 44.59 9 56.25 42 46.67   

- ชนิดของน้ำท่ีใช้ 
(n=42) 

น้ำเปล่า 7 21.21 0 0.00 7 16.67 1.35 (1.11-1.64) 0.2 

คลอรีน 26 78.79 9 100.00 35 83.33   

การแยกโคที่เป็นเต้านม
อักเสบไวร้ีดสุดท้าย 

ไม่ทำ 1 1.35 0 0.00 1 1.11 1.22 (1.11-1.34) 1 

ทำ 73 98.65 16 100.00 89 98.89   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่าความเสี่ยงของการพบปัญหา SPC สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในฟาร์มที่มีเจ้าของ

และคนงานร่วมหรือสลับกันรีดนมเป็น 2.53 (1.32-4.83) เท่าของการรีดโดยเจ้าของ ความเสี่ยงของการพบปัญหา 

SPC สูงเกนิกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในฟาร์มที่ใช้ผ้าเปียก 1 ผืนเช็ดเต้าหลายตัวเป็น 5.04 (1.26-20.12) เท่าของการใช้

ผ้าเปียก 1 ผืนต่อ 1 ตัว และความเสี่ยงของการพบปัญหา SPC สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในฟาร์มที่ใช้ผ้าแห้ง 1 

ผืนเช็ดเต้าหลายตัวเป็น 2.86 (1.10-7.43) เท่าของการใช้ผ้าแห้ง 1 ผืนต่อ 1 ตัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

p<0.05 นอกจากนี้พบว่าความเสี่ยงของการพบปัญหา SPC สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในฟาร์มที่ไม่ล้างเต้านมสูง

เป็น 3.71 เท่าของฟาร์มที่ล้างเต้านม แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <0.05      

 จากตารางที่ 3 พบว่าความเสี่ยงของการพบปัญหาค่า SCC สูงเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในฟาร์มที่มีเจ้าของและ

คนงานร่วมหรือสลับกันรีดนมเป็น 1.34 (1.14-1.58) เท่าของการรีดโดยเจ้าของ ความเสี่ยงของการพบปัญหาค่า 

SCC สูงเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในฟาร์มที่มีการล้างเต้านมโคทั้งหมดก่อนรีดสูงเป็น 1.33 (1.01-1.74) เท่าของฟาร์มที่มี

การล้างเต้านมทีละตัว ความเสี่ยงของการพบปัญหาค่า SCC สูงเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในฟาร์มที่การใช้ผ้าแห้ งเช็ด 

เต้านมแบบ 1 ผืนต่อโคหลายตัวสูงเป็น 1.46 (1.03-2.07) เท่าของการใช้ผ้าแห้งเช็ดเต้า 1 ผืนต่อ 1 ตัว อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ p-value <0.05 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์รวม (SPC) กับ จำนวนเซลล์โซมาติก 

(SCC) นั้น จะเห็นได้ว่ามีการนำค่าเฉลี่ยทั้งปีของแต่ละฟาร์มมาแปลงค่าด้วย log10 ก่อนนำไปวิเคราะห์ เนื่องจาก

ข้อมูลค่าเฉลี่ยที่ได้มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธี Simple Linear Regression ได้ ซึ่ง



การศึกษานี้ต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวแบบเป็นเหตุและผลว่า ถ้าค่า SPC ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ก็จะทำให้

ค่า SCC ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน และผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ค่า log SPC มีความสัมพันธ์กับค่า 

log SCC อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ ่งสามารถอนุมานได้ว่า ค่าทั ้งสองมีความสัมพันธ์กันในรูปเส้นตรง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่า SPC และ SCC จากผู้ผลิตน้ำนมดิบในรัฐ

วิสคอนซิน (Wisconsin) สหรัฐอเมริกา (Borneman & Ingham, 2014) ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเช่นเดียวกันแม้ว่าค่า Adjusted R Square จะมีค่าน้อยมาก (0.02-0.03) โดยในการศึกษานี้ก็ได้ค่า 

Adjusted R Square ที่มีค่าน้อยเช่นเดียวกัน (0.19) ซึ่งอธิบายได้ว่าอาจมีปัจจัยรบกวนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่า 

SCC ทำให้ค่าดังกล่าวลดลง นอกจากนั้นในงานวิจัยดังกล่าวก็ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมและพบว่ากลุ่มที่มีการ

จัดการฟาร์มด้วยสุขศาสตร์การรีดนมที่ดีรวมไปถึงการรักษาอุณหภูมิของน้ำนมดิบให้เหมาะสม (ค่า SPC ต่ำ) จะมี

ค่า SCC ต่ำกว่าอีกกลุ่มที่การจัดการที่ด้อยกว่า (ค่า SPC มากกว่า) ดังนั้นสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี จึงมีความสำคัญ

ที่จะช่วยลดปัญหาค่า SPC สูง และ ค่า SCC สูง ได้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องตามกันมานั่นเอง 

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาค่า SPC หรือ SCC ที่พบในการศึกษานี้เกิดจากพฤติกรรมการรีดนม

ในช่วงเตรียมเต้านมก่อนรีดทั้งหมด โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ เริ่มจากเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 จะอาบน้ำโค

ก่อนรีดนมเสมอซึ่งน้ำอาจนำพาสิ่งสกปรกตามตัวโครีดไหลลงไปยังเต้านม ซึ่งถ้าไม่ล้างเต้านมและเช็ดให้แห้งก็จะ

เกิดปัญหาตามมาได้ ต่อมาคือรูปแบบการล้างเต้านมก่อนรีด พบว่าเกษตรกรส่วนมากในการศึกษานี้จะล้างเต้านม

ทุกตัวให้เสร็จแล้วจึงค่อยสวมหัวรีดนมและกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีโอกาสพบปัญค่า SCC สูง มากกว่าการ

ล้างทีละตัวแล้วค่อยสวมหัวรีดนม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัญหาเต้านมอักเสบกับระยะเวลาในการรีดนมตั้งแต่

การสัมผัสเต้านมจนถอดหัวรีดนมเนื่องจากเมื่อเริ่มการกระตุ้นเต้านมจะเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมน

ออกซีโตซินและเกิดการหลั่งน้ำนมตามธรรมชาติในระยะเวลาไม่เกิน 8 นาที ซึ่งการล้างเต้านมโครีดทุกตัวในฟาร์ม

ให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาสวมหัวรีดโคที่ทำไปตัวแรกจะเพิ่มระยะเวลาในการรีดนมทำให้เกิดนมค้างเต้าและเป็น 

เต้านมอักเสบตามมา (Tatsapong, P., 2019) ส่วนปัญหาค่า SPC สูงต่อกรณีการไม่ล้างเต้านมนั้นแม้ว่าการศึกษา

นี้ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญแต่มีค่า Risk ratio ที่สูงมาก (3.71) ซึ่งอาจเกิดจากจำนวนฟาร์มที่พบ

ปัญหาในกรณีนี้มีน้อยเกินไป (1 ฟาร์ม) เนื่องจากมีการแบ่งรูปแบบการล้างเต้านมหลายแบบ ดังนั้นถ้ามีจำนวน

ฟาร์มที่มากกว่านี้ อาจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญก็เป็นได้ แต่ก็ยังอนุมานได้ว่า การล้างเต้านมเป็นการลด

โอกาสการพบปัญหาค่า SPC สูง เมื่อเทียบกับการไม่ล้าง เนื่องจากเป็นการลดจำนวนสิ่งปนเปื้อน เช่น มูลโค ดิน

หรือสิ่งปูรองนอน ที่มีแบคทีเรียสะสม ปัจจัยที่สำคัญต่อมาคือ การใช้ผ้าแห้งเช็ดเต้านมแบบ 1 ผืนต่อโครีดหลายตัว

ที่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันที่ทำให้มีโอกาสพบทั้งปัญหาค่า SPC และ SCC สูง มากกว่าการใช้ผ้าแห้ง 1 ผืนต่อ 

1 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐกรและสุวิชชา (2563) ที่พบว่าการใช้ผ้าแห้ง 1 ผืน ต่อโครีดหลายตัวมี

ความสัมพันธ์กับการเพิ ่มขึ ้นของค่า SCC อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01) ซึ ่งเกิดจากการปนเปื ้อนของ

แบคทีเรียจากการล้างเต้านมไม่สะอาดไปยังผ้าเช็ดเต้านมและแพร่เชื้อสู่โครีดตัวถัด ๆ ไปได้ ส่วนการใช้ผ้าเปียก

เช็ดเต้านมแบบ 1 ผืนต่อโครีดหลายตัวนั้นจะพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการพบปัญหาค่ า SPC เพียงอย่าง

เดียวซึ่งในการศึกษานี้แม้ว่าจะมีการใช้คลอรีนร่วมกับการใช้ผ้าเปียกแต่ส่วนมากจะไม่เปลี่ยนน้ำยาระหว่างรีดและ



ยังนำไปรีดต่อกันหลายตัว อาจเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดลงไปซึ่งส่งผลให้ค่า SPC สูงและ

โน้มนำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบตามมา (อังคณา ผ่องแผ้ว และ นุชา สิมะสาธิตกุล, 2539) แต่อย่างไรก็ตาม

การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ของการไม่ใช้ผ้าเปียกร่วมกับคลอรีนต่อการพบปัญหาค่า SPC และ SCC อาจเป็น

เพราะเกษตรกรบางรายที่ไม่ใช้ผ้าเปียกร่วมกับคลอรีนจะไปใช้น้ำอุ่นและผ้าแห้งแทนหรือการไม่ใช้ผ้าแห้งเช็ดเต้า

นมแตใ่ช้ผ้าเปียกเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ผลการศึกษาเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจทำให้เต้านมไม่แห้งและสะอาด

ก่อนที่จะใส่หัวรีดนมซึ่งโน้มนำทำให้ค่า SPC และ SCC สูงได้โดยมีการศึกษาที่ชี้ชัดว่า การใช้ผ้าเปียกร่วมกับยาฆ่า

เชื้อและผ้าแห้งเช็ดเต้านมจะช่วยป้องกันโรคเต้านมอักเสบได้ (ศีลธรรม วราอัศวปติ และคณะ, 2539; ศุภณิดา สุ

ระวงศ์ และคณะ, 2548) ต่อมาคือการจุ่มหัวนมก่อนรีด (Pre-dip) และการรีดนมต้นสายทิ้ง ซึ่งเป็นการลดจำนวน

แบคทีเรียที่จะเข้าสู่เต้านมผ่านอุปกรณ์การรีดนม แม้ว่าการศึกษานี้ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีปัญหาค่า SPC และ 

SCC แต่มีการศึกษาอื่น ๆ พบว่าถ้าปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้จะลดการปนเปื้อนที่หัวนมและลดค่า SPC ต่ำกว่ากลุ่มที่

ไม่ได้ทำ (Zucali et al., 2011) 

ส่วนการจัดการเต้านมหลังรีดนมนั้นแม้ว่าการศึกษานี้จะไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีปัญหาค่า 

SPC หรือ SCC แต่มีการศึกษาอื่น ๆ ที่บอกว่าการจัดการเต้านมหลังรีดนมมีความสำคัญ เช่น การจุ่มเต้าหลังรีด

ช่วยลดปัญหาเต้านมอักเสบได้ (ศุภณิดา สุระวงศ์ และคณะ, 2548) การปลดหัวรีดให้ถูกวิธีก่อนจะรีดตัวถัดไป (ไม่

ถ่วงหัวรีดก่อนปลด) เพื่อลดความบอบช้ำของเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาเต้านมอักเสบ (ศุภชาติ ปาน

เนียม และ ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, 2544) นอกจากนั้นยังมีกรณีหนึ่งจากผลการศึกษานี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้ันตอนการรีด

นม แต่เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหาค่า SPC และ SCC สูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นก็คือ 

ประเภทของผู้ที่ทำการรีดนม โดยพบว่า ถ้าฟาร์มไหนมีลักษณะแบบเจ้าของและคนงานร่วมหรือสลับกันรีดนม 

(เจ้าของ+คนงาน) หรือมีการเปลี่ยนคนงานอยู่บ่อย ๆ จะมีโอกาสพบปัญหาค่า SPC และ SCC สูง มากกว่ากลุ่มที่

รีดโดยคนงานหรือเจ้าของเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศีลธรรมและคณะ (2539) 

ที่พบว่าการเปลี่ยนคนรีดนมจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเป็นเต้านมอักเสบ (ค่า SCC สูงขึ้น) ซึ่งอาจเกิดจากความไม่คุ้น

ชินของโครีดทำให้เกิดความเครียดและทำการอั้นนมหรือความไม่ชำนาญในช่วงแรกของการเปลี่ยนฟาร์มของ

คนงานเนื่องจากการปฏิบัติในขั้นตอนการรีดนมอาจไม่เหมือนกับฟาร์มเดิมที่เคยทำ 

ในการศึกษานี้พบว่า ค่ามัธยฐานของ ค่า SCC (เฉลี่ยทั้งปี) สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (>200,000 

cells/ml) แม้ว่าค่ามัธยฐานของ ค่า SPC (เฉลี่ยทั้งปี) จะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (<200,000 cfu/ml) อธิบายได้ว่า 

อาจมีการจัดการอ่ืน ๆ ในฟาร์มที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือไปจากพฤติกรรมการรีดนมตามหลักสุขศาสตร์การรีดนม  

เลยมีผลทำให้ค่า SCC สูงขึ้น เช่น การจัดการแรงดันสุญญากาศและจังหวะการรีดนมของเครื่องรีดนมโดยมี

การศึกษาพบว่าถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมก็จะช่วยลดค่า SCC ได้ (ศุภณิดา สุระวงศ์ และคณะ, 2548) ซึ่งควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป และการลดค่า SPC นอกเหนือไปจากพฤติกรรมการรีดนมตามหลักสุขศาสตร์การรีดนม

แล้วนั้น ยังมีในเรื่องของการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อถังนมและอุปกรณ์รีดนมภายหลังการรีดนมและการ

รักษาอุณหภูมิน้ำนมดิบหลังจากรีดนมเสร็จก่อนจะส่งไปยังศูนย์รวมนม โดยมีรายงานการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่

สะสมบนผิวของอุปกรณ์รีดนมและถังนมซึ่งทำให้ค่า SPC สูงขึ้นได้ ซึ ่งต้องใช้วิธีการล้างทำความสะอาดที่



เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณแบคทีเรียปนเปื้อนดังกล่าว (ตรี วาทกิจ และคณะ, 2561; สุวิชัย โรจนเสถียร และคณะ 

2549) และมีการศึกษาการพัฒนาถังใส่นมอุณหภูมิต่ำพบว่าสามารถลดอุณหภูมิน้ำนมดิบได้ (สุชาติ ชัยวรกุล และ 

วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์, 2555) และถ้ารักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 4 oC ในระยะเวลาไม่เกิน 96 ชั่วโมง จะทำให้ค่าปริมาณ

แบคทีเรียรวมไม่เพิ่มจำนวน (O’Connell et al., 2016) นอกจากนั้นพื้นคอกก็อาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทเีรีย

ได้ถ้ามีการชำรุดหรือขาดการฆ่าเชื้อที่ดีพอ ซึ่งแบคทีเรียสามารถปนเปื้อนไปยังเต้านมได้ผ่านการรีดนม (Gleeson 

et al., 2013) ดังนั้นจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาเพ่ิมเติมอาจร่วมส่งผลให้ค่า SPC ต่ำกว่าเกณฑ์สำหรับการศึกษานี้

ก็เป็นได้ ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการลดค่า SCC ก็ควรลดค่า SPC ด้วยพฤติกรรมการรีด

นมที่ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์การรีดนม ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษานี้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหวา่ง

สองค่านี้และถ้ายิ่งลดค่า SPC ให้ต่ำลงมากเท่าไหร่ ความแปรปรวนของค่า SCC ก็จะยิ่งต่ำลง (Borneman & 

Ingham, 2014) และทำให้ค่า SCC ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ได้ 

จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (SPC) มีความสัมพันธ์ต่อจำนวนเซลล์โซมาติก 

(SCC) ในน้ำนมดิบในรูปเส้นตรง ดังนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบก็ควรที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องแบคทีเรีย

ปนเปื้อนในน้ำนมดิบที่ทำให้ค่า SPC สูง แล้วค่า SCC ก็จะลดลงตามกันมา โดยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ทา 

จังหวัดลำพูน ต้องเน้นไปทีก่ารลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสุขศาสตร์การรีดนมที่ไม่เหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วยการใช้

ผ้าเปียกและผ้าแห้งเช็ดเต้านมแบบ 1 ผืนต่อโคหลายตัว และการไม่ล้างเต้านมเพ่ือลดค่า SPC ส่วนการลดค่า SCC 

นั้นควรจัดการเรื่องการใช้ผ้าแห้งเช็ดเต้านมแบบ 1 ผืนต่อโคหลายตัว และการล้างเต้านมโคทั้งหมดในฟาร์มก่อน

รีด นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคนรีดนมในฟาร์มที่มีการร่วมหรือสลับกันรีดระหว่างเจ้าของและคนงาน

ซึ่งทำให้ค่า SPC และ SCC ที่สูงขึ้น ท้ายที่สุดแล้วเมื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ก็จะทำให้โครีดนมมีสุขภาพที่

ดี เกษตรกรได้กำไรเพิ่มขึ้นและโรงงานแปรรูปก็ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพเพ่ือผลิตให้ผู้บริโภคต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่มีการจัดการปัญหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดใน

น้ำนมดิบได้ค่อนข้างดีแต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ จึงควรได้รับการอบรมเรื่องสุข

ศาสตร์การรีดนมที่ถูกต้องและการเข้าฟาร์มอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเพื่อปรับพฤติกรรมการรีดนมของ

เกษตรกรที่มีปัญหา แม้ว่าจำนวนเซลล์โซมาติกในถังรวมของศูนย์นมจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาคุณภาพ

น้ำนมดิบของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากการแก้ปัญหาปลายทางโดยการคัดน้ำนมดิบมาส่งโดยการใช้

น้ำยา CMT และการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาเต้านมอักเสบ แต่ยังมีหลาย ๆ ฟาร์มที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องและมีปัญหา

เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการอยู่มาก นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของเทคนิคการใช้เครื่องรีดนม

ของเกษตรกร เช่น แรงดันปั๊มสุญญากาศ จังหวะการรีดของหัวใจ การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนม เป็นต้น 

เพราะสิ่งเหล่านี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดความเข้าใจอยู่มาก ดังนั้นจึงควรทราบถึงความรู้ ทัศนคติและ

การปฏิบัติในเรื่องนี้ ร่วมไปกับการปรับพฤติกรรมการรีดนมเพ่ือที่จะป้องกันภาวะเต้านมอักเสบได้อย่างยั่งยืน 



กิติกรรมประกาศ 

           ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 คณะกรรมการวิชาการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์และคณะกรรมการ

วิชาการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่กรุณาให้คำแนะนำและสนับสนุนในการศึกษาครั้ งนี้ สพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์  และ ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ ที่ให้คำปรึกษาใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานวิจัย บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ที่สนับสนุนในเรื่องผลการตรวจคุณภาพ

น้ำนมดิบจากห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) แม่ทา ที่ร่วมกันเก็บ

ตัวอย่างและบันทึกข้อมูล รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวถึง จนทำให้การศึกษานี้ลุล่วงด้วยดี 
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