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Abstract
Objective - To determine the current prevalence of subclinical mastitis (SCM) and associated
risk factors in lactating cows in UdonThani province.
Materials and Methods - Ninety five herds, out of the 180 dairy farms located in UdonThani were
visited; 1,304 lactating cows were examined to determine prevalence of SCM using California
Mastitis Test. A questionnaire regarding farm characteristics, farm management and milking
process was administered. Logistic regression was performed to identify the risk factors for
SCM.
Results - The prevalence of SCM in lactating cows in UdonThani province was 26.2%. A history
of chronic or subclinical mastitis report and irregular postmilking teat dip, were significantly
higher (p<0.05) in the high SCM prevalence farms (>50.0%) compared with the low SCM
prevalence farms (<8.3%).
Conclusion - Farms with a history of chronic or subclinical mastitis cases in combination with
irregular postmilking teat dip were associated with the high prevalence of SCM in lactating cows
in UdonThani province, Thailand.
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ความชุกและปั จจัยเสี่ยงของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่ แสดงอาการ
ในโครี ดนมในจังหวัดอุดรธานี
ฤทธิชยั พิลาไชย1* สุดาวรรณ ชื่นปรี ชา1 ปราณปรี ยา คามี1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโครี ด
นมในจังหวัดอุดรธานี
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สุม่ ฟาร์ มโคนม จานวน 95 ฟาร์ มจากทังหมด
้
180 ฟาร์ มในจังหวัดอุดรธานี
เก็บข้ อมูลการจัดการฟาร์ มและกระบวนการรี ดนมโดยใช้ แบบสอบถามสารวจความชุกของโรคเต้ านม
อักเสบแบบไม่แสดงอาการ โดยการตรวจน ้านมด้ วยน ้ายาซีเอ็มทีในโครี ดนมจานวน 1,304 ตัว วิเคราะห์
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคด้ วยสถิตถิ ดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษา โครี ดนมมีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ร้ อยละ 26.2 ฟาร์ มที่มีความ
ชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสูง (มากกว่าร้ อยละ 50.0) มีร้อยละของปั จจัยการมีแม่โคป่ วย
ด้ วยโรคเต้ านมอักเสบแบบเรื อ้ รังหรื อแบบไม่แสดงอาการภายในฟาร์ ม และการไม่ใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมหลังรี ด
นมเป็ นประจาสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟาร์ มที่มีความชุกของโรคต่า
(น้ อยกว่าร้ อยละ 8.3)
ข้ อสรุป ฟาร์ มที่เคยมีแม่โคเป็ นโรคเต้ านมอักเสบแบบเรื อ้ รังหรื อแบบไม่แสดงอาการในฟาร์ ม ร่วมกับการ
ไม่จมุ่ เต้ านมด้ วยน ้ายาจุม่ เต้ าอย่างสม่าเสมอ เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบ
ไม่แสดงอาการในโครี ดนม จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
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บทนา
โรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการเป็ นโรคที่สง่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการเลี ้ยงโคนมทัว่
โลกรวมทังประเทศไทย
้
เนื่องจากมีผลทาให้ ปริมาณน ้านมลดลง ปริมาณเซลล์โซมาติกในน ้านมเพิ่มขึ ้น
ส่งผลทาให้ คณ
ุ ภาพน ้านมลดลง นอกจากนันยั
้ งส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ ้น เนื่องจากค่ายาและ
เวชภัณฑ์ในการรักษาโรค [1] จากรายงานการศึกษาที่ผา่ นมาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบ
แบบไม่แสดงอาการโดยส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการฟาร์ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกระบวนการรี ด
นมที่ไม่เหมาะสม ปั จจัยจากตัวโคและสิ่งแวดล้ อมภายในฟาร์ มล้ วนแต่มีผลต่อการเกิดโรคได้ เช่นเดียวกัน
[2-5] อย่างไรก็ตามข้ อมูลการศึกษาที่ผา่ นมาส่วนใหญ่มีความจาเพาะในแต่ละพื ้นที่ซงึ่ มีกระบวนการ
จัดการเลี ้ยงโคนมและมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการที่แตกต่างกัน
ของแต่ละพื ้นที่
Thuchadaporn และคณะ [3] พบว่าการที่แม่โคมีปัญหาเต้ านมอักเสบมาก่อนและแรงดัน
สุญญากาศเครื่ องรี ดนมไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กบั การเกิดเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โค
รี ดนมหลังคลอดในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน Jaruwan และคณะ [4] รายงานว่ากระบวนการรี ดนมเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการติดเชื ้อเต้ านมอักเสบแบบเรื อ้ รัง ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Chaiwat และคณะ
[5] ที่พบว่าขบวนการรี ดนมค่าคะแนนร่างกายและความผิดปกติของกีบแม่โคมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเต้ า
นมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนมในฟาร์ มรายย่อยจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานีเป็ นพื ้นที่ที่มีการเลี ้ยงโคนมจานวนมากจังหวัดหนึง่ ในประเทศไทย ในปั จจุบนั มี
เกษตรกรเลี ้ยงโคนมจานวน 180 ฟาร์ ม มีแม่โครี ดนมประมาณ 2,400 ตัว โดยประชากรโคนมส่วนใหญ่อยู่
ในเขตอาเภอศรี ธาตุและอาเภอทุง่ ฝน [6] จากรายงานการศึกษาของ Ard-ong และ Parinya [7] และ
Natthamon [8] พบว่าค่าเซลล์โซมาติกในน ้านมดิบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทังจั
้ งหวัดอุดรธานีมี
ค่าสูงกว่า 500,000 เซลล์ตอ่ มิลลิลิตร ซึง่ สูงกว่ามาตรฐานของ สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ [9] เป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไปว่าปริมาณเซลล์โซมาติกในน ้านมมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเต้ านม
อักเสบแบบไม่แสดงอาการ [10,11] ดังนันจากข้
้
อมูลชี ้ให้ เห็นว่าโคนมในจังหวัดอุดรธานีอาจมีอบุ ตั กิ ารณ์
การเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการได้ สงู อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานที่ชดั เจนถึงความชุกและ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนมจังหวัดอุดรธานี ดังนัน้
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบ
ไม่แสดงอาการในโคนมของเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมจังหวัดอุดรธานี โดยเน้ นถึงการศึกษาปั จจัยด้ านการ
จัดการการเลี ้ยงโคนม กระบวนการรี ดนม และสิ่งแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการในโคนม ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการทดลองและการสุ่มฟาร์ มโคนม
การศึกษาครัง้ นี ้ทาการวางแผนการทดลองแบบ cross sectional study โดยทาการสุม่ ฟาร์ มโคนม
ในจังหวัดอุดรธานี ด้ วยวิธีการสุม่ แบบง่ายตามวิธีของ Thrusfield [12] จานวน 95 ฟาร์ ม จากจานวนฟาร์ ม
ทังหมด
้
180 ฟาร์ มในจังหวัดอุดรธานีคดิ เป็ นร้ อยละ 52.8 โดยทาการสุม่ จากฟาร์ มโคนมในอาเภอศรี ธาตุ
ทุง่ ฝน หนองวัวซอ และเมืองอุดรธานี ร้ อยละ 50.0, 59.5, 48.5 และ 50.0 ตามลาดับของจานวนฟาร์ มโค
นมในแต่ละพื ้นที่ ณ เวลาที่ทาการศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วง โดยที่ฟาร์ มโคนมใน อาเภอทุง่ ฝน
หนองวัวซอ และเมืองอุดรธานีดาเนินการเก็บข้ อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2555 และทาการ
เก็บข้ อมูลฟาร์ มโคนมในอาเภอศรี ธาตุ ระหว่างเดือนเมษายน -กันยายน พ.ศ. 2556 ฟาร์ มโคนมทังหมดที
้
่
ถูกสุม่ มีการเลี ้ยงโคแบบปล่อยอิสระในโรงเรื อน ใช้ ระบบการรี ดนมแบบถังรี ด โดยมีการรี ดนมเช้ า -เย็น และ
กระบวนการรี ดนมไม่มีการจุม่ น ้ายาจุม่ เต้ านมก่อนการรี ดนม
การตรวจวินิจฉัยโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่ แสดงอาการ
ทาการตรวจโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการจากเต้ านมทัง้ 4 เต้ าของโครี ดนมทังหมดในแต่
้
ละฟาร์ มที่ถกู สุม่ จานวน 1,304 ตัว ด้ วยน ้ายา California mastitis test (CMT) ตามวิธีของ Bradley and
Green [11] โดยโคนมที่เป็ นโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต้ องมีผลบวกต่อการตรวจด้ วยน ้ายา
CMT (เกรด 2 และ 3) อย่างน้ อยหนึง่ เต้ านม คานวณความชุกของการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดง
อาการในแต่ละฟาร์ ม โดยหาสัดส่วนของโคนมที่เกิดโรคต่อจานวนโครี ดนมทังหมดที
้
่ศกึ ษา ข้ อมูลความชุก
ของโรคในแต่ละฟาร์ มที่ได้ นามาคานวณค่าควอร์ ไทล์ (quartile) เพื่อจัดกลุม่ ฟาร์ มที่มีความชุกของโรคสูง
และต่า โดยคานวณจากค่าต่าสุดและสูงสุดของค่าควอร์ ไทล์ของจานวนฟาร์ มทังหมด
้
ดังนันฟาร์
้ มถูกแบ่ง
ออกเป็ นฟาร์ มที่มีความชุกโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสูง (ร้ อยละความชุกมากกว่า 50.0, n=27)
และฟาร์ มที่มีความชุกของโรคต่า (ร้ อยละความชุกน้ อยกว่า 8.3, n=24)
การเก็บข้ อมูล
ทาการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรด้ วยแบบสอบถามที่มีลกั ษณะปลายปิ ด โดยการตอบ
รับหรื อปฏิเสธ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังนี ้ ข้ อมูลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการฟาร์ ม คอกพัก
โคและโรงรี ดนม กระบวนการรี ดนมและอุปกรณ์ คุณภาพน ้านมการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคเต้ านม
อักเสบ และขนาดฟาร์ ม รวมทังหมด
้
16 ปั จจัยโดยที่ขนาดของฟาร์ มคานวณจากค่ากึ่งกลางของประชากร
โคนมรี ดนมในฟาร์ มที่ถกู สุม่ ดังนัน้ ขนาดฟาร์ มถูกแบ่งออกเป็ นฟาร์ มที่ประชากรโครี ดนมมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 11 ตัว และฟาร์ มที่มีประชากรโครี ดนมน้ อยกว่า 11 ตัว บันทึกข้ อมูลอายุ ระยะการให้ นม และระยะ
วันรี ดนมของโคนมรายตัวในแต่ละฟาร์ ม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
บันทึกข้ อมูลด้ วยโปรแกรม
Microsoft Excel คานวณร้ อยละความชุกและปั จจัยเสี่ยง ทาการ
เปรี ยบเทียบอายุ ระยะการให้ นม และระยะวันรี ดนมของโคนมในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบ
แบบไม่แสดงอาการต่าและสูงด้ วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Student’s t-test ส่วนปั จจัยอิสระทาการวิเคราะห์
ด้ วย Chi-square test ทาการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้ วยวิธี Multi-collinearity ก่อน
การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของปั จจัยกับการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมานเพื่อหาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการทีละตัวแปร ( Univariate analysis) นาตัวแปรที่มีคา่ p-value <0.20 มาวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพันธ์หลายตัวแปร (Multivariate analysis) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic
regression) ด้ วยวิธีการนาเข้ าทีละตัวแปร ( Forward stepwise procedure) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
(p<0.05) โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 17
ผลการศึกษา
ความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่ แสดงอาการ
ความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโครี ดนมในจังหวัดอุดรธานีมีคา่ เท่ากับร้ อย
ละ 26.2 โดยพบว่าโครี ดนมในอาเภอศรี ธาตุมีความชุกของโรคสูงสุด (ร้ อยละ 28.5) รองลงมาคืออาเภอ
หนองวัวซอ (ร้ อยละ 27.9) และอาเภอทุง่ ฝน (ร้ อยละ 20.9) ตามลาดับ ในขณะที่โครี ดนมในอาเภอเมือง
อุดรธานีมีร้อยละความชุกของการเกิดโรคต่าสุด (ร้ อยละ 12.2, Table1) โครี ดนมในฟาร์ มที่มีความชุกของ
โรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสูง มีระยะวันรี ดนมมากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( p<0.05) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับโครี ดนมในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่า ( 242.8±145.1
และ 220.0±145.8 ตามลาดับ) ในขณะที่ลาดับของการให้ ลกู ของโคนมทังสองกลุ
้
ม่ ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (2.9±0.1 และ 2.8±0.1 ตามลาดับ)
Table 1. Number of randomized farm,lactating cow and prevalence of subclinical mastitis in
UdonThani.
Number of lactating cow
Total
Sithat Thungfon Nongwuaso Mueang
Farm
95
50
27
15
3
Lactating cow
1304
813
296
154
41
Subclinical mastitis cow
342
232
62
43
5
Subclinical mastitis prevalence
26.2
28.5
20.9
27.9
12.2

ปั จจัยที่มีผลต่ อฟาร์ มที่มีการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่ แสดงอาการ
ความถี่ปัจจัยลักษณะคอกพักโคและโรงรี ดนม กระบวนการรี ดนมและอุปกรณ์ คุณภาพน ้านมการ
ป้องกันและการเฝ้าระวังโรคเต้ านมอักเสบ และขนาดฟาร์ ม ของฟาร์ มโคนมทังหมดที
้
่ถกู สุม่ และฟาร์ มที่มี
ความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่าและสูง (Table 2) จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้ าน
พื ้นคอกและโรงเรื อน ระยะเวลาการเปลี่ยนยางหัวรี ดนม การใช้ น ้ายาคลอรี นทาความสะอาดเต้ านม
ระยะเวลาการตรวจเต้ านมอักเสบด้ วยน ้ายา CMT การทาความสะอาดคอกรี ดนมขณะรี ดนม (การเก็บ
อุจจาระ) จานวนคนรี ดนมต่อฟาร์ ม ระยะเวลาโคยืนในโรงรี ดนม การคัดแม่โคนมที่เป็ นโรคเต้ านมอักเสบ
เรื อ้ รังออกจากฝูง การใช้ ยาดราย และระดับคุณภาพน ้านม ( Methylene Blue Reduction test) ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิตริ ะหว่างฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่าและสูง
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระที่มีผลต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการเบื ้องต้ นแสดง
ใน Table 3 ซึง่ ข้ อมูลจากตารางชี ้ให้ เห็นว่าฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสูงมี
การรี ดนมด้ วยเครื่ องรี ดนมอย่างเดียวโดยไม่มีการรี ดน ้านมด้ วยมือตาม (ร้ อยละ 43.1) ไม่มีการล้ างหัวรี ด
นมระหว่างการรี ดนมแต่ละตัว (ร้ อยละ 37.3) มีการใช้ ผ้าเช็ดเต้ านม 1 ผืนกับโคนมหลายตัว (ร้ อยละ 27.5)
ไม่มีการใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมหลังรี ดนมเป็ นประจา (ร้ อยละ 43.1) เป็ นฟาร์ มที่มีประวัตโิ คป่ วยด้ วยโรคเต้ านม
อักเสบภายในฟาร์ ม (ร้ อยละ 41.2) และเป็ นฟาร์ มที่มีจานวนประชากรโครี ดนมน้ อยกว่า 11 ตัวต่อฟาร์ ม
(ร้ อยละ 41.2) โดยทัง้ 6 ปั จจัยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ฟาร์ มที่มีความชุกของโรคต่า
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัยต่อการเกิดโรคเต้ านม
อักเสบแบบไม่แสดงอาการของทัง้ 6 ปั จจัย พบว่า การไม่ใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมหลังรี ดนมเป็ นประจา (Odds
ratio; OR=11.3, 95% Confidence interval; CI=2.4-53.2) และการมีประวัตโิ คป่ วยด้ วยโรคเต้ านม
อักเสบชนิดเรื อ้ รังหรื อชนิดไม่แสดงอาการภายในฟาร์ ม (OR=8.2, 95% CI=1.8-37.9) มีความสัมพันธ์กบั
การเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในฟาร์ มโคนมที่มีการความชุกของโรคสูง (Table 4) โดยผล
การวิเคราะห์สามารถพยากรณ์ความถูกต้ องร้ อยละ 72.5 และสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้
ร้ อยละ 39.2

Table 2. Distribution of the qualitative of variables forall dairy farms and farms with a low and
high 25th percentiles for subclinical mastitis prevalence in UdonThani, Thailand.
SCMa prevalence
Overall
frequency
Low
High
Variable
(n=95)
(n=24)
(n=27)
Floor type
Sand floor only
90.5
95.8
88.9
Concretein combination with sand floor
9.5
4.2
11.1
Milking method
Machine milking only
58.9
45.8
81.5
Machine milking followed by hand milking
41.1
54.2
18.5
Liners replaces
3 months
11.6
8.3
7.4
>3 months
88.4
91.7
92.6
Cleaning of milking unit every milking
Yes
54.7
41.7
70.4
No
44.2
58.3
29.6
Number of milking labor per farm
1 person
22.1
20.8
37.0
>1 persons
76.8
79.2
63.0
Udder towel
One udder towel for one cow
37.9
51.9
16.7
One udder towel for more than one cow
62.1
48.1
83.3
Use of chlorine during milking
Yes
71.6
62.5
70.4
No
27.4
37.5
29.6
Postmilking teat dip
Regular
46.3
58.3
18.5
Irregular
52.6
41.7
81.5

Table 2. Distribution of the qualitative of variables forall dairy farms and farms with a low and
high 25th percentiles for subclinical mastitis prevalence in UdonThani, Thailand.
SCMa prevalence
Overall
frequency
Low
High
Variable
(n=95)
(n=24)
(n=27)
CMT screening test
2 times a month
46.3
41.7
40.7
>2 times a month
53.7
58.3
59.3
Cow standing in milking parlor after milking
70.5
70.8
70.4
≤20 min
>20 min
21.1
29.2
29.6
Collecting of feces during milking
Yes
69.5
66.7
63.0
No
29.5
33.3
37.0
History of mastitis report
Yes
84.2
45.8
77.8
No
12.6
54.2
22.2
Culling of chronic mastitis cow
Yes
81.1
83.3
85.2
No
18.9
16.7
14.8
Use of dry cow therapy
Regular
92.6
95.8
96.3
Irregular
7.4
4.2
3.7
Milk quality grade (Methylene blue reduction test)
1 and 2
69.5
79.2
63.0
3 and 4
30.5
20.8
37.0
Number of lactating cow per farm
<11 cows
53.7
41.7
77.8
≥11 cows
a

subclinical mastitis

46.3

58.3

22.2

Table 3. Percentage of the qualitative variables, odds ratio with 95% confidence intervals and
p-value for multivariable analysis associated with a low (n=24) or high (n=27)
prevalence of subclinical mastitis in dairy farm in UdonThani.
SCMa prevalence
Low
High
No. (%)
No. (%)
Use milking machine only

11 (21.6)

No cleaning of milking unitevery milking
One udder towel for more than one cow

ORb

95% C.I.c
for OR

P-value

22 (43.1)

5.20

1.48-18.33

0.01

10 (19.6)

19 (37.3)

3.33

1.04-10.59

0.04

4 (7.8)

14 (27.5)

5.39

1.45-20.01

0.01

Irregular post milking teat dip

10 (19.6)

22 (43.1)

6.16

1.74-21.84

<0.01

History of mastitis report

11 (21.6)

21 (41.2)

4.14

1.23-13.89

0.02

Number of lactating cow per farm (<11)

10 (19.6)

21 (41.2)

4.90

1.45-16.55

0.01

a

Subclinical mastitis bOdds ratio cConfidence interval

Table 4. Significant results estimate of the final logistic regression analysis of the risk factors
associated with a low (n=24) or high (n=27) prevalence of subclinical mastitis in
lactating cow in UdonThani, using a forward stepwise procedure.
95% C.Ib for OR
B
S.E.
P-value
ORa
Lower
Upper
Constant
-2.69 0.89
<0.01
9.25
Irregular post milking teat dip 2.43
0.79
<0.01
11.33
2.41
53.23
History mastitis report
2.11
0.78
0.01
8.19
1.77
37.89
a
Odds ratio bConfidence interval
วิจารณ์
ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนมจังหวัดอุดรธานี
มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 26.2 แต่เมื่อคานวณเป็ นรายฟาร์ ม พบว่า ฟาร์ มโคนมในจังหวัดอุดรธานีมีร้อยละความ
ชุกเฉลี่ยเท่ากับ 30.3 โดยมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0-100 จากข้ อมูลชี ้ให้ เห็นว่าฟาร์ มโคนมในจังหวัดอุดรธานี พบ
ปั ญหาการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการเช่นเดียวกับพื ้นที่การเลี ้ยงโคนมอื่นๆ ในประเทศไทย
โดยความชุกของการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการมีคา่ ที่ใกล้ เคียงกับโคนมในเขตสหกรณ์โค
นมขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึง่ มีรายงานความชุกเท่ากับร้ อยละ 36.1 [5] Jaruwan และคณะ [4] ได้

รายงานการเกิดโรคเต้ านมอักเสบโดยการประเมินค่าเซลล์โซมาติกในฟาร์ ม โคนมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ฟาร์ มโคนมร้ อยละ 23.0 มีปัญหาโรคเต้ านมอักเสบเรื อ้ รัง ในขณะที่โคนมที่มีระยะการรี ด
นมน้ อยกว่า 60 วัน ในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน มีรายงานความชุกของแม่โคเป็ นเต้ านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการร้ อยละ 28.9 [3] และฟาร์ มโคนมในจังหวัดนครปฐมมีรายงานการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบ
ไม่แสดงอาการระหว่างปี 2002-2003 อยูใ่ นช่วงระหว่างร้ อยละ 7-76 [13] เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูล
ความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในต่างประเทศพบรายงานการเกิดโรคที่ใกล้ เคียงกันโดย
พบร้ อยละ 29.0 ในฟาร์ มโคนมใน New South Wales ประเทศออสเตรเลีย [14] ร้ อยละ 31.0 ใน
สหรัฐอเมริกา [15] ร้ อยละ 29.0 ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ [16, 17] ร้ อยละ 20.2 ในประเทศบังกลาเทศ
[18] และร้ อยละ 50.1 ในประเทศแทนซาเนีย [19]
การศึกษาครัง้ นี ้ปั จจัยด้ านระยะวันรี ดนมมีผลต่อความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดง
อาการ โดยพบว่าโครี ดนมในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสูงมีระยะวันรี ด
นมเฉลี่ยที่นานกว่าโครี ดนมในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่า อาจ
เนื่องมาจากโคที่มีระยะวันรี ดนมนานมีโอกาสสัมผัสกับเชื ้อโรคเต้ านมอักเสบมากกว่า หรื อมีอบุ ตั กิ ารณ์การ
เกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสูงกว่าโคที่อยูใ่ นช่วงต้ นของการรี ดนม [20] อย่างไรก็ตามโคนม
ทังสองกลุ
้
ม่ มีระยะการรี ดนมเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงท้ ายการรี ดนม ( >200 วัน) ซึง่ เป็ นระยะที่มีความเสี่ยงของการ
เกิดโรคสูงเช่นกัน ดังนันจากข้
้
อมูลการศึกษาครัง้ นี ้จึงไม่สามารถอธิบายอิทธิพลของระยะวันรี ดนมต่อความ
ชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการได้ ซึง่ เป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไปว่าระยะการรี ดนมมีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคเต้ านมแบบแสดงอาการ เนื่องจากเป็ นระยะที่โคนมมีภมู ิค้ มุ กันที่ลดลงเนื่องจากสภาวะ
ความเครี ยดและการขาดความสมดุลของอาหารในช่วงแรกของการให้ นม [21, 22]
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านการมีรายงานอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคเต้ านมอักเสบย้ อนหลัง 6
เดือนภายในฟาร์ มเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ โดยมีความ
สอดคล้ องกับรายงานของ Thuchadaporn และคณะ [3] ที่พบว่าแม่โคเคยเกิดโรคเต้ านมอักเสบมาก่อน
เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน อาจเนื่องจากโคนมที่
เคยเป็ นโรคเต้ านมอักเสบยังคงมีเชื ้อที่ก่อโรคหลงเหลืออยูภ่ ายในเต้ านม ซึง่ เชื ้อดังกล่าวสามารถติดต่อไป
ยังเต้ านมหรื อโครี ดนมตัวอื่นๆ ภายในฟาร์ มได้ เมื่อมีการจัดการกระบวนการรี ดนมที่ไม่เหมาะสม [23,24]
หรื ออาจเป็ นสาเหตุของโรคเต้ านมอักเสบชนิดเรื อ้ รังที่ดื ้อต่อการรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เชื ้อแบคทีเรี ยที่สามารถติดต่อจากเต้ าสูเ่ ต้ า เช่น เชื ้อ Staphylococcus aureus ที่พบรายงานการดื ้อต่อยา
ปฏิชีวนะที่สงู และเป็ นเชื ้อที่พบมากในโคนมที่เป็ นโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ [2] จากข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าทังฟาร์
้ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่าและสูงมีร้อยละของ
ฟาร์ มที่มีการคัดแม่โคที่ป่วยเป็ นโรคเต้ านมอักเสบเรื อ้ รังออกจากฝูงในร้ อยละที่ต่า ( 39.2 และ
45.1
ตามลาดับ) โดยร้ อยละของการคัดแม่โคออกจากฟาร์ มของทังสองกลุ
้
ม่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

(p>0.05) ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่ายังคงมีแม่โคที่เป็ นโรคเต้ านมอักเสบแบบเรื อ้ รังอยูใ่ นฟาร์ ม และสามารถเป็ นแหล่ง
แพร่เชื ้อก่อโรคเต้ านมอักเสบภายในฟาร์ มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์ มที่มีสภาพแวดล้ อมและกระบวนการ
รี ดนมที่ไม่เหมาะสม สอดคล้ องกับข้ อมูลของกลุม่ ฟาร์ มโคนมที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการสูง ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่สงู กว่าฟาร์ มที่มีความชุกของโรคต่า (Table 3) ซึง่ ปั จจัย
เหล่านันมี
้ ความสาคัญต่อการเพิ่มโอกาสของการเกิดโรคได้ สงู ขึ ้น
นอกจากนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ยังพบว่า การไม่ใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมหลังรี ดนมเป็ นประจา เป็ นปั จจัยที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคสูงเนื่องจากโครี ด
นมสามารถติดเชื ้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคเต้ านมอักเสบจากโคนมที่เป็ นโรคภายในฟาร์ มซึง่ อาจติดต่อจากเต้ าสู่
เต้ า โดยการสัมผัสกับเชื ้อโดยตรงของคนรี ดนม ผ้ าเช็ดเต้ านม และชุดหัวรี ดนม [24] ผลการศึกษาพบการ
ใช้ ผ้าเช็ดเต้ านมซ ้ากับแม่โคหลายตัวมีสดั ส่วนที่สงู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( p<0.01) ในฟาร์ มที่มีความ
ชุกของโรคสูง เช่นเดียวกับการไม่ล้างชุดหัวรี ดนมระหว่างการรี ดนมแต่ละตัว (p<0.05) ดังนันปั
้ จจัยที่มีแม่
โคเป็ นโรคเต้ านมอักเสบแบบเรื อ้ รังหรื อแบบไม่แสดงอาการในฟาร์ ม ร่วมกับกระบวนการรี ดนมที่ไม่
เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อแบคทีเรี ยที่ตดิ ต่อจากเต้ าสูเ่ ต้ าในขณะรี ดนมให้ สงู ขึ ้น
ส่งผลให้ เกิดการเกิดโรคเต้ านมอักเสบรอบใหม่ได้
จากการศึกษาที่ผา่ นมา [25,26] ที่ชี ้ให้ เห็นว่าการใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมหลังรี ดนมมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรคเต้ านมอักเสบทังแบบแสดงอาการและไม่
้
แสดงอาการ สามารถป้องกันการติดเชื ้อ
S.
aureus และ Streptococcus agalactiae ซึง่ เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยที่สามารถติดต่อจากเต้ าสูเ่ ต้ าได้ [ 14]
สอดคล้ องกับผลการสารวจในครัง้ นี ้โดยพบว่าฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ
ต่า มีร้อยละการใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมหลังรี ดนมสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01; Table 3) กับ
ฟาร์ มที่มีความชุกของโรคสูง จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่าน ้ายาจุม่ เต้ านมที่ใช้ ในพื ้นที่จงั หวัดอุดรธานียงั
ไม่มีความหลากหลายและเกษตรกรยังใช้ วิธีการจุม่ เต้ าที่ไม่เหมาะสม โดยการจุม่ น ้ายาที่ปลายหัวนม
เท่านันเนื
้ ่องจากต้ องการลดต้ นทุนการผลิต ดังนันควรมี
้
การศึกษาประสิทธิภาพของน ้ายาจุม่ เต้ านม
ประเภทต่างๆ รวมทังการส่
้
งเสริมให้ ความรู้แก่เกษตรกรในด้ านเทคนิคของการใช้ น ้ายาจุม่ เต้ านมที่
เหมาะสม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการป้องกันโรคเต้ านมอักเสบ
สรุป
โครี ดนมในจังหวัดอุดรธานีพบความชุกของการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการร้ อยละ
26.2 โดยโครี ดนมในอาเภอศรี ธาตุ มีร้อยละความชุกสูงสุด โครี ดนมในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านม
อักเสบแบบไม่แสดงอาการสูงมีระยะวันรี ดนมเฉลี่ยนานกว่าโครี ดนมในฟาร์ มที่มีความชุกของโรคเต้ านม
อักเสบแบบไม่แสดงอาการต่า โดยที่ระยะการให้ นมไม่มีความแตกต่างกันทังสองกลุ
้
ม่ ปั จจัยการมีประวัติ
แม่โคเป็ นโรคเต้ านมอักเสบแบบเรื อ้ รังหรื อแบบไม่แสดงอาการในฟาร์ ม ร่วมกับกระบวนการรี ดนมที่ไม่

เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีการจุม่ เต้ านมด้ วยน ้ายาจุม่ เต้ านมอย่างสม่าเสมอ เป็ นปั จจัยที่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเต้ านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโครี ดนมในจังหวัดอุดรธานี
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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