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ผลกระทบของสภาพอากาศกับจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม 
ของเกษตรกรที่ศูนย์รับน ้านมดิบแห่งหน่ึงในพื้นที่จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2562 
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บทคัดย่อ 
   การศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและจ านวน  
เซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม (SCC) เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบในฟาร์ม 
โคนม โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และค่าดัชนีอุณหภูมิ
ความช้ืนสัมพัทธ์ (THI) จากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้ที่สุดน าไปเช่ือมโยงกับข้อมูลเซลล์โซมาติกรายฟาร์ม
เฉลี ่ยจากฟาร์มโคนม 90 ฟาร์ม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 รวมทั ้งส ิ ้น 24 ครั้ง  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่าความชื้นสัมพัทธ์สามารถใช้พยากรณ์ค่า logSCC 
ด ้วยความแม ่นย  าท ี ่ร ้อยละ 13 (Adjusted R2=0.136) ตามสมการ logSCC=5.326+0.003(RH) 
(F(1,23)=4.629, p<0.05) การเพิ ่มขึ้นดังกล่าวอาจเป็นผลจากภาวะเครียดจากความร้อนเนื่องจาก 
โคระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ลดลงเมื่อความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์
พบว่าการเก็บตัวอย่างน ้านมในวันที ่มีค่า THI สูงขึ ้นจากค่าเฉลี ่ยตลอดทั้งปี (THI >88) จะมีโอกาส 
พบฟาร์มที่มีเซลล์โซมาติกสูง (มากกว่า 200,000 เซลล์/มล.) เพิ ่มขึ ้น 1.07 เท่า (RR=1.07, p-Value 
<0.01) แม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์และสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ 
ใช้เป็นแนวทางการแจ้งเตือนให้เกษตรกรเพื ่อเพิ ่มความถี ่ในการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบในช่วงที่  
สภาพอากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์ หรือ THI สูงข้ึนจากปกติ ช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเพิ่ม
การไหลเว ียนอากาศและลดความแออ ัดในโรงเร ือนเพ ื ่อให้โคระบายความร้อนท ี ่ด ีข ึ ้น ท ั ้ งนี้  
ระดับความสัมพันธ์ของสภาพอากาศกับจ านวนเซลล์โซมาติกที่น้อย บ่งใช้ให้เกษตรกรต้องให้ความส าคัญ
กับทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจัดการฟาร์ม สุขศาสตร์การรีดนม การคัดกรองโรคเต้านมอักเสบ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคเต้านมอักเสบ การเพิ่มขึ้นของจ านวนเซลล์โซมาติก  
จนเกินมาตรฐานการรับซื้อน ้านมดิบ และเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : สภาพอากาศ ดัชนีอุณหภูมิความช้ืนสัมพัทธ์ เซลล์โซมาติก โคนม  
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The Effects of Weather on Somatic Cell Count in Dairy Farms  
at a Milk Collecting Center in Lumphun Province, 2019 

Thanakorn Rompo1* Jirath Tananchai2 

Abstracts 
  The objective of this study was to determine the effects of weather on somatic 

cell count (SCC) for mastitis surveillance in dairy farms by using weather data consist of 

temperature, humidity (RH) and temperature humidity index (THI) from the nearest 

meteorological station. The weather data were linked to SCC which collected from 90 

dairy farms for 24 times during January to December, 2020. Stepwise multiple linear 

regression found that RH can predict logSCC with 13% accuracy ( Adjusted R2=0.136) 

according to the equation logSCC = 5 . 326  +  0 . 0 03  ( RH)  ( F(1 , 23 ) =4 . 629 , p<0 . 05 ) .  

The increasing of logSCC may be resulted by decreasing heat dissipation of cows when RH 

increases. Moreover, Relative risk study shown opportunity of High SCC farms 

(SCC>200,000 cells/ml.) increased by 1.07 times when THI on milk collecting date higher 

than annual average (THI >88) (RR=1.07, p-Value <0.01). Although RH and weather are 

difficult to control, the result of this study can be used for noticing the farmer when higher 

RH or THI for mitigate the effects that may occur by increasing the ventilation and  

by reducing the overcrowded of cows in the house to increase the heat dissipation. 

However, the low level of relationship between weather and SCC can inform farmers  

to pay attention to all relevant factors such as farm management, milking hygiene and 

regular screening to reduce the incidence of mastitis, to reduce SCC that exceed the 

standard purchase of raw milk and to reduce further economic loss. 
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บทน า 
  จ านวนเซลล์โซมาติกในน ้านม (Somatic Cell Count, SCC) เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาเต้านมอักเสบ 
ในโคนมที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลายาวนาน (Reneau, 1986) โดย National Mastitis 
Council (2016) ก าหนดค่าปกติของเซลล์โซมาติกของโคที่มีเต้านมสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกิน 200,000 
เซลล์/มิลลิลิตร ซึ่งจ านวนเซลล์โซมาติกที่เพิ่มขึ้นจะบ่งบอกถึงความผิดปกติและบ่งชี้ว่ามีการติดเช้ือ  
ในเต้านม เนื่องจากการตรวจเซลล์โซมาติกของโครายตัวในประเทศไทยมีข้อจ ากัด กรมปศุสัตว์ และ  
ผู้รับซื้อน ้านมดิบจึงส่งเสริมให้เกษตรกรท าการตรวจคัดกรองเต้านมอักเสบในฟาร์ ม ด้วยการใช้น ้ายา  
ซี เอ็ม ที (California mastitis test, CMT) เป็นประจ า และมีการสุ ่มเก็บตัวอย่างน ้านมจากฟาร์ม
เกษตรกรเพื ่อตรวจจ านวนเซลล์โซมาติกรายฟาร์มเป็นประจ าทุกเดือนเพื ่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
ผ ู ้ เกี ่ยวข้องใช้ในการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบในระดับฝูง และ ใช้ก  าหนดราคารับซื ้อน ้านมดิบ 
จากเกษตรกร  
   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและเซลล์โซมาติกในประเทศไทยพบว่าเซลล์โซมาติก  
มีความผันแปรจากอิทธิพลร่วมระหว่างปีและฤดูกาล (ส ุภาวดี และคณะ , 2551) โดยพบการเกิด 
โรคเต้านมอักเสบสูงสุดในฤดูฝน (ศีลธรรม และคณะ , 2539) Davis และคณะ (2001) ได้รายงานว่า 
เมื่ออุณภูมิสิ่งแวดล้อมสูงและความช้ืนสัมพัทธ์สูงถึงร้อยละ 70 จะท าให้ประสิทธิภาพกระจายความร้อน 
(Heat dissipation) ของโคลดลง ซึ ่งจะส่งผลให้อ ุณหภูมิร่างกายสูงโคขึ ้น ก่อให้เกิดภาวะเครียด 
จากความร้อน (Heat Stress) ในระดับที ่เพิ ่มข้ึน เนื ่องจากสภาพอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ จะมีการ
เปล ี ่ยนแปลงท ั ้ งอ ุณหภูม ิและความชื ้นส ัมพ ัทธ ์  ในการศึกษาเก ี ่ยวก ับสภาพอากาศจ ึงน ิยม 
ใช้ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื ้นสัมพัทธ์ (Temperature Heat Index; THI) เพื ่อประเมินการเกิดภาวะ 
เครียดจากความร้อน โดยเมื่ออากาศร้อนหรือความช้ืนสูง ความร้อนสะสมในร่างกายของโคเพิ่มสูงข้ึน 
เนื่องจากความร้อนที่ผลิตข้ึนมากกว่าความร้อนที่ระบายออกจากรา่งกาย เกิดการตอบสนองทางสรรีวิทยา
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลผลิตน ้านมของโค (Liu et al., 2019) จากการศึกษา 
ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์ พบว่าปริมาณน ้านมจะลดลงและเกิดความผันแปรทางพันธุกรรมเมื่อ  
ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ 75 (วุฒิไกร และคณะ, 2553) และการศึกษาในประเทศ
อียิปต์ พบว่าจ านวนเซลล์โซมาติกเพิ่มข้ึนเมื่อระดับ THI เพิ่มข้ึน (Nasr & El-Tarabany, 2017) 
  ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลสภาพอากาศสามารถท าได้อย่างสะดวก ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 
และแอพลิเคชั ่นบนสมาร์ตโฟน และมีการคาดหมายลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า 
เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการวางแผนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย   
 แม้ว่าโรคเต้านมอักเสบในโคนมและจ านวนเซลล์โซมาติกที่สูง มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  
เช่น ปัจจัยจากตัวโค การจัดการฟาร์ม สุขศาสตร์การรีดนม และสภาพแวดล้อม (Barkema et al., 1998; 
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Lievaart et al., 2007; Ruegg, 2017) และปัจจัยด้านสภาพอากาศจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ข้อมูล
สภาพอากาศ เป็นข้อมูลใช้ในการสื ่อสารกับเกษตรกรได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกทั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพอากาศและจ านวนเซลล์โซมาติกของประเทศไทยยังมีอยู ่จ  ากัด 
การศึกษาครั้งนี้จึงหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม 
เพื ่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและเตือนภัยเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนมเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับเกษตรกรต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
รูปแบบการศึกษา  
  การศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional study) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดที่ส่งน ้านมดิบที่ศูนย์รับน ้านมดิบแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อ าเภอ  
แม่ทา จังหวัดล าพูน ตลอดช่วงการศึกษา จ านวนทั้งหมด 90 ฟาร์ม 
การเก็บข้อมลูการศึกษา 
1. ตัวแปรตาม : จ านวนเซลล์โซมาติกของถังนมรวมรายฟาร์ม 

ข้อมูลจ านวนเซลล์โซมาติกของถังนมรวมรายฟาร์ม ได้จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจจ านวน
เซลล์โซมาติกด้วยเครื่องอัตโนมัติ FossomaticTM Minor ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทจากการเก็บ
ตัวอย่างน ้านมที่ถังนมรายฟาร์มเดือนละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 รวมเป็น 
24 ครั้ง โดยในการเก็บตัวอย่างไม่มีการแจ้งเกษตรกรล่วงหน้าและด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพของศูนย์รับน ้านมดิบ ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดังนี้ 
1.1 เก็บตัวอย่างน ้านมจากห้องรบัน ้านมดิบภายหลังจากเทน ้านมจากทกุถังของฟาร์มลงในถังรวมนม 
1.2 ใช้ท ี ่ต ักกวนน ้านมให้ท ั ่วแล ้วเก็บตัวอย ่างน ้านมดิบใส ่ขวดพลาสติกที ่แห ้งและสะอาด  

ขนาด 30 มิลลิลิตร ที่ระบุหมายเลขตัวอย่างแล้ว โดยเก็บตัวอย่างน ้านมในรอบเช้าปริมาณ 15 
มิลลิลิตร น าตัวอย่างที่ได้แช่เย็นในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส และน ามาเก็บน ้านมใน
รอบเย็นของวันเดียวกันอีก 15 มิลลิลิตร ตรงตามหมายเลขตัวอย่างเดิม  

1.3 แช่ตัวอย่างในน ้าแข็ง ส่งตรวจตรวจเซลล์โซมาติกด้วยเครื่องอัตโนมัติ FossomaticTM Minor ที่
ห้องปฏิบัติการของบริษัท 

2. ตัวแปรอิสระ : ข้อมูลสภาพอากาศ  
รวบรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซึ่ตั้งอ ยู ่
ใกล้กับฟาร์มโคนมในพื้นที่ที่ท าการศึกษามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 
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2.1. อุณหภูมิ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการศึกษาสภาพอากาศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลา นักอุตุนิยมวิทยาจึงนิยมศึกษาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาท าการ
การตรวจวัดค่าอุณหภูม ิส ูงสุดและต ่าส ุดในรอบวันด้วยเทอร์โมมิเตอร์และรายงานผล 
เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน  

2.2. ความชื ้นสัมพัทธ์ เป็นอัตราส่วนร้อยละของจ านวนไอน ้าที ่มีอยู ่ในอากาศ ต่อจ านวนไอน ้า  
ที่อาจมีได้จนอิ่มตัวเต็มที่ในอากาศเดียวกันนั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาท าการตรวจวัดความช้ืน
สัมพัทธ์ด้วยไฮโกรมิเตอร์และรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยของความช้ืนสัมพัทธ์ในแต่ละวัน 

2.3. ค่า THI ค านวณจากวิธ ีการของ National oceanic and atmospheric administration 
(1976) ตามสมการ THI = (1.8T+32) - (0.055-0.0055RH)(1.8T-26) โดย T แทนอุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) และ RH แทนร้อยละความช้ืนสัมพัทธ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามากที่สุด และน้อย

ที่สุด ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น จ านวนเซลล์โซมาติกของฟาร์มโคนมกลุ่มศึกษา  อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ และ THI  

2. วิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรอิสระด้านสภาพอากาศประกอบด้วยอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ 
THI ต่อจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Linear Regression) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ Microsoft Excel® 
Real-Stat® ad-in (www.real-stat.com) ซึ่งด าเนินการดังนี้ 
2.1. แปลงค่าจ านวนเซลล์โซมาติกเฉลี่ย 90 ฟาร์ม จ านวน 24 ครั้ง (ตัวแปรตาม) เป็นค่าลอการิทึม

ฐาน10 (logSCC) เพื ่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีการกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution)  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการค านวนการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Linear Regression)   

2.4. ข้อมูลด้านสภาพอากาศ (ตัวแปรอิสระ) รวบรวบข้อมูล อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ร้อยละ
ความช้ืนสัมพัทธ์ และ THI ของวันที่เก็บตัวอย่าง 

2.5. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอนเพื ่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้าง  
ที ่ร ่วมกันท านายหรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ ซ ึ ่งเขี ยนสมการพยากรณ์ 
ในร ูปคะแนนดิบได้ดังนี ้  logSCC =b0+b1(T)+b2(RH) โดยส ัญลักษณ์แสดงความหมาย
ประกอบด้วย logSCC คือ ค่าลอการิทึมฐาน10ของจ านวนเซลล์โซมาติกเฉลี่ย 

T คือ อุณหภูมิของวันเก็บตัวอย่าง (องศาเซลเซียส) 
RH คือ ร้อยละความช้ืนสมัพัทธ์ของวันเก็บตัวอย่าง  
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b0 คือ ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย  
b1 และ b2 คือ ค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัว

แปรอสิระแต่ละตัว 
3. วิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรอิสระด้านสภาพอากาศประกอบด้วยอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ 

ค่า THI ต่อจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม ด้วยวิธี Univariate analysis โดยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
3.1. จัดกลุ่มข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ  

3.1.1.ข้อมูลสภาพอากาศ 
3.1.1.1. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่มีอุณหภูมิ ณ วันเก็บ

ตัวอย่าง≤27.17 องศาเซลเซียส และ 2) กลุ ่มที ่มีอุณหภูมิ ณ วันเก็บตัวอย่าง 
>27.17 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยของการศึกษาเท่ากับ 27.17 องศาเซลเซียส)  

3.1.1.2. ร้อยละความชื้นสัมพัทธ์ แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ 1) กลุ ่มที ่มีร ้อยละความช้ืน
สัมพัทธ์ ≤70 และ 2) กลุ่มที่มีร้อยละความชื้นสัมพัทธ์ >70 ตามรายงานการศึกษา
ของ Davis และคณะ (2001) ซึ่งพบว่าเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ถึงร้อยละ 70 จะท าให้
ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของโคลดลง  

3.1.1.3. THI แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ 1) กลุ ่มที ่มี THI ≤88 และ 2) กลุ ่มที ่มี THI >88 
(ค่าเฉลี่ยTHI ของการศึกษาเท่ากับ 88) 

3.1.2.จ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ 1) ครั ้งที ่ตรวจพบ 
เซลล์โซมาติกในถังนมรายฟาร์มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000 เซลล์/มล. และ 2) ครั้งที่
ตรวจพบเซลล์โซมาติกในถังนมรายฟาร์มมากกว่า 200,000 เซลล์/มล. เพื่อบ่งช้ีถึงจ านวน
เซลล์โซมาติกของโคที่มีเต้านมสุขภาพสมบูรณ์ ตามข้อก าหนดของ National Mastitis 
Council (2016)  

3.2. ค านวณหาค่าอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk; RR) เพื่อวัดขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้านสภาพอากาศต่าง ๆ กับกลุ่มเซลลโ์ซมาติก ด้วยวิธี Chi-squared หรือ Fisher’s exact test 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยโปรแกรม Epi-InfoTM  

ผลการศึกษา 
สภาพอากาศ 
  สภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในช่วงระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.17±2.84 องศาเซลเซียส ร้อยละความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย
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69.55±10.71 และ THI มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88±7 ข้อมูลอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และ THI รายวันแสดง
ในรูปที่ 1 
  ส าหรับค่าเฉลี่ยของข้อมูลสภาพอากาศต่าง ๆ  ในวันที่เก็บตัวอย่างน ้านม ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ และ THI ณ วันที่เก็บตัวอย่างน ้านมดิบ แสดงในตารางที่ 1 

 

 
รูปที ่ 1 สภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในช่วงระหว่างเดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม 2562  (a) แสดงอุณหภูมิรายวัน ความช้ืนสัมพัทธ์รายวัน และ (b) THI รายวัน  

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามากที่สุด และค่าน้อยที่สุด ของจ านวนเซลล์โซมาติกเฉลีย่
ทั้งปี อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของสถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน และ THI ณ วันที่เก็บ
ตัวอย่างน ้านมดิบ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562  

ข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
มัธยฐาน  
(พิสัย) 

ค่าต า่สุด ค่าสงูสุด 

จ านวนเซลล์โซมาติกเฉลีย่ทัง้ป ี(x103เซลล์/มล.)  351.15 (106.48) 273.56 581.41 

logเซลล์โซมาติกเฉลี่ย 5.57 (0.02)  5.44 5.76 

อุณหภูมิ (เซลเซียส) 26.92 (0.62)  18.2 31.8 
ความชื้นสัมพัทธ ์(ร้อยละ) 72.31 (2.6)  45.6 89.0 
THI 87.98 (1.37)  67.07 96.39 
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จ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์ม 
  จ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์มระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 จ านวน 
24 ครั้ง ของ 90 ฟาร์ม มี มีค่ามัธยฐาน 351,150 เซลล์/มิลลิลิตร (ตารางที่ 1) ซึ่งมีความแตกต่างกัน  
ในแต่ละครั้งของการเก็บตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกรที่ศูนย์รับน ้านมดิบ  
แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดล าพูน จ าแนกตามครั้งที่เก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 

ผลกระทบของสภาพอากาศกับจ านวนเซลล์โซมาติกรายฟาร์ม   
  การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ พบว่าอุณหภูมิกับ THI มีค่าสหสัมพันธ์เปียร์สัน 
(Pearson Correlation) สูงกว่า 0.75 จึงอาจก่อให้เกิดปัญหา collinearity และ multicollinearity ได้ 
ดังนั้นจึงตัดตัวแปร THI ออกจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยว (Simple Linear Regression Analysis) ระหว่าง THI 
ณ วันที่เก็บตัวอย่าง กับค่า logSCC ไม่พบความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ค่า logSCC จากอุณหภูมิ (T) และ
ความช้ืนสัมพัทธ์ (RH) ณ วันที่เก็บตัวอย่าง พบเพียง 1 ตัวแปร คือ RH ที่สามารถท านายค่า logSCC ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F(1,23)=4.629, p<0.05) และมีค่า Adjusted R2=0.136 สามารถเขียนเป็น
สมการได้ดังนี้ logSCC = 5.376 + 0.003 (RH) โดยที่ RH คือ ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยของวันเก็บตัวอย่าง  
  เมื ่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 2 พบว่าเมื ่อความชื้นสัมพัทธ์เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 1 จะท าให้ค่า  
logSCC เพิ่มขึ้น 0.03 (จ านวนเซลล์โซมาติกเพิ่มขึ้น 1.006 เซลล์/มิลลิลิตร) โดยข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ 
สามารถอธิบายการผันแปรของ logSCC ได้ร้อยละ 13.6 (Adjusted R2=0.136) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ค่าลอการิทึมฐาน10 ของ
จ านวนเซลล์โซมาติกรายฟาร์ม (logSCC) ของตัวแปรสภาพอากาศ 
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ตัวแปรอิสระ b Beta t-Value p-Value 
ความชื้นสัมพัทธ ์ณ วันทีเ่ก็บตัวอย่าง (RH) 0.003 0.417 2.152 0.043 
ค่าคงที่ (Constant) 5.376    
R = 0.417 Adjusted R2 = 0.136 F = 4.629 p-Value < 0.05 

  ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์จากตารางที่ 3 พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเซลล์ 
โซมาติกสูงของฟาร์มอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ การมี THI ณ วันที ่เก็บตัวอย่างสูงกว่า 88 (RR=1.07, 
p-Value<0.01)  

 ตารางท่ี 3 จ านวนครั้ง และร้อยละของกลุ่มเซลลโ์ซมาติกสูง และกลุ่มเซลล์โซมาติกต ่า จ าแนกตามระดับ
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และ THI (n=2,160) ค่า Relative risk (RR; 95%CI) และค่านัยส าคัญทางสถิต ิ

ตัวแปรด้านสภาพอากาศ เซลล์โซมาติกสูง 
ครั้ง (ร้อยละ) 

เซลล์โซมาติกต ่า 
ครั้ง (ร้อยละ) 

รวมครั้ง 
 (ร้อยละ) 

RR (95%CI) p-value 
 

อุณหภูม ิณ วันเก็บตัวอย่าง >27.17°C  834 (38.61) 246 (11.39) 1,080 (50) 0.98 (0.94-1.02) 0.47 
 ≤27.17°C 849 (39.31) 231 (10.69) 1,080 (50)   

ความชื้นสัมพัทธ์ ณ วันเก็บตัวอย่าง ≥70% 1,068 (49.44) 282 (13.06) 1,350 (62.50) 1.04 (0.99 1.10) 0.086 
 <70% 615 (28.47) 195 (9.03) 810 (37.50)   

THI ณ วันเก็บตัวอย่าง > 88 728 (33.70) 172 (7.96) 900 (41.66) 1.07 (1.02-1.12) <0.01* 
 ≤ 88 955 (44.22) 305 (14.12) 1,260 (58.34)   

 

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 
  จากสมการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ว่า 
เมื่อความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ค่า logSCC จะเพิ่มข้ึน 0.03 หรือ SCC เพิ่มข้ึน 1.006 เซลล์/มล. 
ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์มีความเกี ่ยวข้องกับการระบายความร้อนออกจากร่างกายของสัตว์ เมื่อความช้ืน
สัมพัทธ์สูงขึ้น การระบายความร้อนออกจากร่างกายด้วยการระเหยของน ้าที่ผิวหนังท าได้ลดลง ซึ่งปกติ
แล้วการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของโคนมจะถูกควบคุมโดยกลไกของต่อมไต้สมอง อันประกอบด้วย 
การระบายความร้อน และ การควบคุมการผลิตความร้อน (Collier et al., 2019) แม้ว่าการศึกษาของ 
Davis และคณะ (2001) จะพบว่าเมื่ออุณภูมิสิ่งแวดล้อมสูงและความช้ืนสัมพัทธ์สูงถึงร้อยละ 70 จะท าให้
ประสิทธิภาพกระจายความร้อนของโคลดลง แต่ผลการศึกษาในครังนี ้ไม่พบความสัมพันธ์ของการมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าร้อยละ 70 ต่อการมีจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมสูงกว่า 200 ,000 เซลล์/มล.  
แต่อย่างใด 
  ผลการศึกษาของ Bianca (1965) พบว่าร่างกายของโคจะมีกลไกการปรับภาวะสมดุลให้ร่างกาย
มีการขับเหงื่อเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มข้ึนของความช้ืนสัมพัทธ์ แต่เมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงข้ึน
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จนถึง 35 องศาเซลเซียส กลไกการปรับสมดุลของร่างกายเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ของโคนมจะลดลง 
และส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายโคสูงขึ้น ก่อให้เกิดภาวะเครียดจากความร้อนในระดับที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นแสดงออกผ่านการลดการกินอาหารลดลง ท าให้สมดุลของฮอร์โมนที่ควบคุมกลไกการปรับตัว
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบน ้านมและเต้านมอักเสบ (Pragna et al., 2017) เมื่อพิจารณา
อุณหภูมิ ณ วันที่เก็บตัวอย่างน ้านมดิบ ซึ่งมีอุณภูมิสูงสุดที่ 31.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ช่วงที่ท าการศึกษาอยู่ที่ 27.17 องศาเซลเซียส จึงท าให้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิและจ านวนเซลล์โซมาติก 
  ผลการศึกษาในครั้งนี้พบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณของความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ 0.136 
แสดงให้เห็นว่าสมการการท านายค่า logSCC ดังกล่าวสามารถอธิบายการผันแปรของ logSCC ได้เพียง
ร้อยละ 13.6 ประกอบกับค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ที่ 0.003 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านสภาพอากาศมีผลกระทบต่อจ านวนเซลล์โซมาติกในระดับน้อย และเป็นเพียง
ปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่ท าให้จ านวนเซลล์โซมาติกของถังนมรวมสูง การศึกษาของธัชฎาพร และคณะ 
(2548) พบว่าการจัดการการรีดนมและประสิทธิภาพเครื่องรีดนมเป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เกิดเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการของโคนมในเขตจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ดังนั ้น จึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมโดยน าปัจจัยด้านการจัดการฟาร์มด้านต่าง ๆ  มาประกอบในการหาปัจจัยที่สามารถ
พยากรณ์จ านวนเซลล์โซมาติกที่มีความแม่นย ามากขึ้น 
  แม้ว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นระหว่าง THI ณ วันที่เก็บตัวอย่าง กับค่า logSCC ไม่พบ
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การวิเคราะห์ค่าอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์พบว่าการเก็บตัวอย่าง
น ้านมในวันที่มี THI สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี (THI 88) จะมีโอกาสท าให้ฟาร์มมีเซลล์โซมาติกสูง
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (1.07 เท่า) บ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่โคนมที่ถูก
เลี้ยงและปรับปรุงสายพันธ์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในเขตร้อนช้ืนมายาวนาน เกิดกลไกการปรับตัวให้ชิน
กับสภาพแวดล้อม (acclimatization) (Collier et al., 2019) นอกจากนี้อาจเป็นผลมาจากการที่รา่งกาย
โคตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบล่าช้าซึ่งผลผลกระทบจะปรากฏในเวลาต่อมา หรือภาวะ carry over 
effect ซึ่งตามรายงานของ Herbut และคณะ (2018) พบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพฤตกิรรม
ของโคนม รวมถึงผลผลิตน ้านมที่ลดลง ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนเปน็ผลจากการได้รับความเครียดในช่วงก่อน
หน้า จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไป 
  แม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์และสภาพอากาศเป็นปัจจัยที ่ควบคุมได้ยาก แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแนะน าให้เกษตรกรได้เตรียมการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบโดยเฉพาะ
ในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ หรือ THI สูงขึ้นจากปกติ ด้วยการเพิ่มการไหลเวียนอากาศ 
ในโรงเรือน ลดความแออัดของโคในโรงเรือน โดยเฉพาะฟาร์มที่เลี้ยงโคแบบยืนโรง เพื่อให้การระบาย
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ความร้อนออกจากร่างกายของโคท าได้ดีขึ้น และการพบระดับความสัมพันธ์ของสภาพอากาศกับจ านวน
เซลล์โซมาติกที่น้อย บ่งชี้ให้เกษตรกรต้องให้ความส าคัญกับทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาทิเช่น การ
จัดการฟาร์ม สุขศาสตร์การรีดนม อีกทั้งควรมีการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบเป็นประจ า เพื่อให้การรักษา
ที่รวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเต้านมอักเสบ การเพิ่มข้ึนของจ านวนเซลล์โซมาติกจนเกิน
มาตรฐานการรับซื้อน ้านมดิบ และเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากข้อจ ากัดของการศึกษาซึ่งมีจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์มีจ านวนน้อย  
(24 ครั้ง) หากมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและใช้ข้อมูลจ านวนเพิ่มขึ้นอาจท าให้ผลการศึกษามีความ
ชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี้แม้ว่าการศึกษาเลือกใช้ข้อมูลสภาพอากาศที่ใช้เป็นข้ อมูลจากสถานี
อุตุนิยมวิทยาที่ใกล้กับพื้นที่ที่ท าการศึกษาที่สุดแต่ก็อาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง ในการศึกษาครั้งต่อไป
หากมีการเก็บข้อมูลการสภาพอากาศ ณ ที่ตั้งฟาร์ม จะท าให้ผลการศึกษาแม่นย ามากขึ้น  นอกจากนี้
ฟาร์มบางส่วนที่ท าการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบเป็นประจ า ท าให้จ านวนเซลล์โซมาติกของถงันมรวมที่
เก็บจากศูนย์รวบรวมน ้านมดิบมีค่าต ่ากว่าความเป็นจริง  
  อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศ เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่ท าให้จ านวนเซลล์โซมาติก  
ของถังนมรวมสูง อาจต้องมีการศึกษาปัจจัยอื ่น ๆ เพิ ่มเติม เพื ่อให้ระบบเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเ สบ 
ในฟาร์มโคนมมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั ้งนี ้เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมจึงต้องมีการติดตามฟาร์มอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อสร้างความรู้ ให้ค าแนะน าและสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกษตรกรด าเนินการ  
เฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนมของตนเองอย่างต่อเนื ่องไม่เพียงแต่ช่วงที ่มีสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการจัดการการรีดนม โดยเข้มงวดการคัดกรองเต้านมอักเสบแบบ  
ไม่แสดงอาการด้วยน ้ายา ซี เอ็ม ที การใช้น ้ายาจุ่มเต้านมหลังรีด การท าความสะอาดอุปกรณ์การรีดนม 
การซ่อมบ ารุงเครื่องรีดนม นอกจากนี้ควรให้ค าแนะน าในการการจัดการโรงเรือนเพื่อลดภาวะเครียด 
จากความร้อนแก่ตัวโค ได้แก่ การปรับปรุงให้โรงเรือนมีอากาศถ่ายเทสะดวก การเพิ่มพื้นที่ร่มเงา การใช้
สเปรย์น ้าและเปิดพัดลม รวมไปถึงเพิ่มความถี่ในการตักมูลสัตว์ในโรงเรือน และการใช้น ้ายาฆ่าเชื้อท า
ความสะอาดพื้นคอกเพื่อลดการสะสมของเช้ือก่อโรค เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเต้านมอักเสบในฟาร์ม
ต่อไป 
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และสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  ขอขอบคุณบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
ทุกท่าน ที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูลและยินดีสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่  
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) แม่ทา ที่ให้ความร่วมมืออันมีส่วนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ลุล่วง
ด้วยดี 
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