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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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ความชุกและปัจจัยเส่ียงของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 
ในโครีดนมในจังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศกึษาความชกุและปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในโครีด
นมในจงัหวดัอดุรธานี  
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ  สุม่ฟาร์มโคนม จ านวน 95 ฟาร์มจากทัง้หมด 180 ฟาร์มในจงัหวดัอดุรธานี 
เก็บข้อมลูการจดัการฟาร์มและกระบวนการรีดนมโดยใช้แบบสอบถามส ารวจความชกุของโรคเต้านม
อกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ โดยการตรวจน า้นมด้วยน า้ยาซีเอ็มทีในโครีดนมจ านวน 1,304 ตวั วิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคด้วยสถิตถิดถอยโลจิสตกิ  
ผลการศึกษา โครีดนมมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ ร้อยละ 26.2 ฟาร์มท่ีมีความ
ชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงู (มากกวา่ร้อยละ 50.0) มีร้อยละของปัจจยัการมีแมโ่คป่วย
ด้วยโรคเต้านมอกัเสบแบบเรือ้รังหรือแบบไมแ่สดงอาการภายในฟาร์ม และการไมใ่ช้น า้ยาจุม่เต้านมหลงัรีด
นมเป็นประจ าสงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคต ่า 
(น้อยกวา่ร้อยละ 8.3) 
ข้อสรุป ฟาร์มท่ีเคยมีแมโ่คเป็นโรคเต้านมอกัเสบแบบเรือ้รังหรือแบบไมแ่สดงอาการในฟาร์ม ร่วมกบัการ
ไมจุ่ม่เต้านมด้วยน า้ยาจุม่เต้าอยา่งสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบ
ไมแ่สดงอาการในโครีดนม จงัหวดัอดุรธานี ประเทศไทย 
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บทน า 
โรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการเป็นโรคท่ีสง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอ่การเลีย้งโคนมทัว่

โลกรวมทัง้ประเทศไทย เน่ืองจากมีผลท าให้ปริมาณน า้นมลดลง ปริมาณเซลล์โซมาตกิในน า้นมเพิ่มขึน้ 
สง่ผลท าให้คณุภาพน า้นมลดลง นอกจากนัน้ยงัสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ เน่ืองจากคา่ยาและ
เวชภณัฑ์ในการรักษาโรค [1] จากรายงานการศกึษาท่ีผา่นมาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบ
แบบไมแ่สดงอาการโดยสว่นใหญ่เกิดจากการจดัการฟาร์ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการกระบวนการรีด
นมท่ีไมเ่หมาะสม ปัจจยัจากตวัโคและสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มล้วนแตมี่ผลตอ่การเกิดโรคได้เชน่เดียวกนั 
[2-5] อยา่งไรก็ตามข้อมลูการศกึษาท่ีผา่นมาสว่นใหญ่มีความจ าเพาะในแตล่ะพืน้ท่ีซึง่มีกระบวนการ
จดัการเลีย้งโคนมและมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการท่ีแตกตา่งกนั
ของแตล่ะพืน้ท่ี 

Thuchadaporn และคณะ [3] พบวา่การท่ีแมโ่คมีปัญหาเต้านมอกัเสบมาก่อนและแรงดนั
สญุญากาศเคร่ืองรีดนมไมเ่หมาะสม มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในแมโ่ค
รีดนมหลงัคลอดในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละล าพนู Jaruwan และคณะ [4] รายงานวา่กระบวนการรีดนมเป็น
ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัตอ่การตดิเชือ้เต้านมอกัเสบแบบเรือ้รัง ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ  Chaiwat และคณะ 
[5] ท่ีพบวา่ขบวนการรีดนมคา่คะแนนร่างกายและความผิดปกตขิองกีบแมโ่คมีอิทธิพลตอ่การเกิดโรคเต้า
นมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในโคนมในฟาร์มรายยอ่ยจงัหวดัขอนแก่น  

จงัหวดัอดุรธานีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการเลีย้งโคนมจ านวนมากจงัหวดัหนึง่ในประเทศไทย ในปัจจบุนัมี
เกษตรกรเลีย้งโคนมจ านวน 180 ฟาร์ม มีแมโ่ครีดนมประมาณ  2,400 ตวั โดยประชากรโคนมสว่นใหญ่อยู่
ในเขตอ าเภอศรีธาตแุละอ าเภอทุง่ฝน [6] จากรายงานการศกึษาของ Ard-ong และ Parinya [7] และ 
Natthamon [8] พบวา่คา่เซลล์โซมาตกิในน า้นมดบิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้จงัหวดัอดุรธานีมี
คา่สงูกวา่ 500,000 เซลล์ตอ่มิลลิลิตร ซึง่สงูกวา่มาตรฐานของส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แหง่ชาติ [9] เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปวา่ปริมาณเซลล์โซมาตกิในน า้นมมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคเต้านม
อกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ [10,11] ดงันัน้จากข้อมลูชีใ้ห้เห็นวา่โคนมในจงัหวดัอดุรธานีอาจมีอบุตักิารณ์
การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการได้สงู อยา่งไรก็ตามยงัไมมี่รายงานท่ีชดัเจนถึงความชกุและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในโคนมจงัหวดัอดุรธานี ดงันัน้  
การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความชกุและปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบ
ไมแ่สดงอาการในโคนมของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมจงัหวดัอดุรธานี โดยเน้นถึงการศกึษาปัจจยัด้านการ
จดัการการเลีย้งโคนม กระบวนการรีดนม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไม่
แสดงอาการในโคนม ซึง่ข้อมลูท่ีได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคมุและป้องกนัโรคตอ่ไป  
 
 



วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
แผนการทดลองและการสุ่มฟาร์มโคนม 

การศกึษาครัง้นีท้ าการวางแผนการทดลองแบบ cross sectional study โดยท าการสุม่ฟาร์มโคนม
ในจงัหวดัอดุรธานี ด้วยวิธีการสุม่แบบง่ายตามวิธีของ  Thrusfield [12] จ านวน 95 ฟาร์ม จากจ านวนฟาร์ม
ทัง้หมด 180 ฟาร์มในจงัหวดัอดุรธานีคดิเป็นร้อยละ 52.8 โดยท าการสุม่จากฟาร์มโคนมในอ าเภอศรีธาต ุ
ทุง่ฝน หนองววัซอ และเมืองอดุรธานี ร้อยละ  50.0, 59.5, 48.5 และ 50.0 ตามล าดบัของจ านวนฟาร์มโค
นมในแตล่ะพืน้ท่ี ณ เวลาท่ีท าการศกึษา แบง่การศกึษาออกเป็น 2 ชว่ง โดยท่ีฟาร์มโคนมใน อ าเภอทุง่ฝน 
หนองววัซอ และเมืองอดุรธานีด าเนินการเก็บข้อมลูระหวา่งเดือนมีนาคม-กนัยายน พ.ศ.  2555 และท าการ
เก็บข้อมลูฟาร์มโคนมในอ าเภอศรีธาต ุระหวา่งเดือนเมษายน -กนัยายน พ.ศ. 2556 ฟาร์มโคนมทัง้หมดท่ี
ถกูสุม่มีการเลีย้งโคแบบปลอ่ยอิสระในโรงเรือน ใช้ระบบการรีดนมแบบถงัรีด โดยมีการรีดนมเช้า -เย็น และ
กระบวนการรีดนมไมมี่การจุม่น า้ยาจุม่เต้านมก่อนการรีดนม  
การตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 

ท าการตรวจโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการจากเต้านมทัง้ 4 เต้าของโครีดนมทัง้หมดในแต่
ละฟาร์มท่ีถกูสุม่จ านวน 1,304 ตวั ด้วยน า้ยา California mastitis test (CMT) ตามวิธีของ Bradley and 
Green [11] โดยโคนมท่ีเป็นโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต้องมีผลบวกตอ่การตรวจด้วยน า้ยา 
CMT (เกรด 2 และ 3) อยา่งน้อยหนึง่เต้านม ค านวณความชกุของการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดง
อาการในแตล่ะฟาร์ม โดยหาสดัสว่นของโคนมท่ีเกิดโรคตอ่จ านวนโครีดนมทัง้หมดท่ีศกึษา ข้อมลูความชกุ
ของโรคในแตล่ะฟาร์มท่ีได้น ามาค านวณคา่ควอร์ไทล์  (quartile) เพ่ือจดักลุม่ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคสงู
และต ่า โดยค านวณจากคา่ต ่าสดุและสงูสดุของคา่ควอร์ไทล์ของจ านวนฟาร์มทัง้หมด ดงันัน้ฟาร์มถกูแบง่
ออกเป็นฟาร์มท่ีมีความชกุโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงู (ร้อยละความชกุมากกวา่ 50.0, n=27) 
และฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคต ่า (ร้อยละความชกุน้อยกวา่  8.3, n=24) 
การเก็บข้อมูล 

ท าการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เกษตรกรด้วยแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด โดยการตอบ
รับหรือปฏิเสธ แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้ข้อมลูทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการฟาร์ม คอกพกั
โคและโรงรีดนม กระบวนการรีดนมและอปุกรณ์ คณุภาพน า้นมการป้องกนัและการเฝ้าระวงัโรคเต้านม
อกัเสบ และขนาดฟาร์ม รวมทัง้หมด 16 ปัจจยัโดยท่ีขนาดของฟาร์มค านวณจากคา่กึ่งกลางของประชากร
โคนมรีดนมในฟาร์มท่ีถกูสุม่ ดงันัน้ ขนาดฟาร์มถกูแบง่ออกเป็นฟาร์มท่ีประชากรโครีดนมมากกวา่หรือ
เทา่กบั 11 ตวั และฟาร์มท่ีมีประชากรโครีดนมน้อยกวา่ 11 ตวั บนัทกึข้อมลูอาย ุระยะการให้นม และระยะ
วนัรีดนมของโคนมรายตวัในแตล่ะฟาร์ม 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 บนัทกึข้อมลูด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ค านวณร้อยละความชกุและปัจจยัเส่ียง ท าการ
เปรียบเทียบอาย ุระยะการให้นม และระยะวนัรีดนมของโคนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบ
แบบไมแ่สดงอาการต ่าและสงูด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ  Student’s t-test สว่นปัจจยัอิสระท าการวิเคราะห์
ด้วย Chi-square test ท าการวิเคราะห์คา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระด้วยวิธี Multi-collinearity ก่อน
การวิเคราะห์หาคา่ความสมัพนัธ์ของปัจจยักบัการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ ท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุานเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไม่
แสดงอาการทีละตวัแปร ( Univariate analysis) น าตวัแปรท่ีมีคา่ p-value <0.20 มาวิเคราะห์เพ่ือหา
ความสมัพนัธ์หลายตวัแปร (Multivariate analysis) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสตกิ  (Logistic 
regression) ด้วยวิธีการน าเข้าทีละตวัแปร ( Forward stepwise procedure) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
(p<0.05) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 17 
  
ผลการศึกษา 
ความชุกของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 

ความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในโครีดนมในจงัหวดัอดุรธานีมีคา่เทา่กบัร้อย
ละ 26.2 โดยพบวา่โครีดนมในอ าเภอศรีธาตมีุความชกุของโรคสงูสดุ  (ร้อยละ 28.5) รองลงมาคืออ าเภอ
หนองววัซอ (ร้อยละ 27.9) และอ าเภอทุง่ฝน  (ร้อยละ 20.9) ตามล าดบั ในขณะท่ีโครีดนมในอ าเภอเมือง
อดุรธานีมีร้อยละความชกุของการเกิดโรคต ่าสดุ (ร้อยละ 12.2, Table1) โครีดนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของ
โรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงู มีระยะวนัรีดนมมากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( p<0.05) เม่ือ
เปรียบเทียบกบัโครีดนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต ่า ( 242.8±145.1 
และ 220.0±145.8 ตามล าดบั) ในขณะท่ีล าดบัของการให้ลกูของโคนมทัง้สองกลุม่ไมมี่ความแตกตา่งกนั
ทางสถิต ิ(2.9±0.1 และ 2.8±0.1 ตามล าดบั) 
 
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 



ปัจจัยท่ีมีผลต่อฟาร์มที่มีการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 
 ความถ่ีปัจจยัลกัษณะคอกพกัโคและโรงรีดนม กระบวนการรีดนมและอปุกรณ์ คณุภาพน า้นมการ
ป้องกนัและการเฝ้าระวงัโรคเต้านมอกัเสบ และขนาดฟาร์ม ของฟาร์มโคนมทัง้หมดท่ีถกูสุม่ และฟาร์มท่ีมี
ความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต ่าและสงู (Table 2) จากผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัด้าน
พืน้คอกและโรงเรือน ระยะเวลาการเปล่ียนยางหวัรีดนม การใช้น า้ยาคลอรีนท าความสะอาดเต้านม 
ระยะเวลาการตรวจเต้านมอกัเสบด้วยน า้ยา CMT การท าความสะอาดคอกรีดนมขณะรีดนม (การเก็บ
อจุจาระ) จ านวนคนรีดนมตอ่ฟาร์ม ระยะเวลาโคยืนในโรงรีดนม การคดัแมโ่คนมท่ีเป็นโรคเต้านมอกัเสบ
เรือ้รังออกจากฝงู การใช้ยาดราย และระดบัคณุภาพน า้นม ( Methylene Blue Reduction test) ไมมี่ความ
แตกตา่งกนัทางสถิตริะหวา่งฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต ่าและสงู  
 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการเบือ้งต้นแสดง
ใน Table 3 ซึง่ข้อมลูจากตารางชีใ้ห้เห็นวา่ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงูมี
การรีดนมด้วยเคร่ืองรีดนมอยา่งเดียวโดยไมมี่การรีดน า้นมด้วยมือตาม (ร้อยละ 43.1) ไมมี่การล้างหวัรีด
นมระหวา่งการรีดนมแตล่ะตวั (ร้อยละ 37.3) มีการใช้ผ้าเช็ดเต้านม 1 ผืนกบัโคนมหลายตวั (ร้อยละ 27.5) 
ไมมี่การใช้น า้ยาจุม่เต้านมหลงัรีดนมเป็นประจ า (ร้อยละ 43.1) เป็นฟาร์มท่ีมีประวตัโิคป่วยด้วยโรคเต้านม
อกัเสบภายในฟาร์ม (ร้อยละ 41.2) และเป็นฟาร์มท่ีมีจ านวนประชากรโครีดนมน้อยกวา่ 11 ตวัตอ่ฟาร์ม 
(ร้อยละ 41.2) โดยทัง้ 6 ปัจจยัมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบั
ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคต ่า 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสตกิ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของแตล่ะปัจจยัตอ่การเกิดโรคเต้านม
อกัเสบแบบไมแ่สดงอาการของทัง้ 6 ปัจจยั พบวา่ การไมใ่ช้น า้ยาจุม่เต้านมหลงัรีดนมเป็นประจ า (Odds 
ratio; OR=11.3, 95% Confidence interval; CI=2.4-53.2) และการมีประวตัโิคป่วยด้วยโรคเต้านม
อกัเสบชนิดเรือ้รังหรือชนิดไมแ่สดงอาการภายในฟาร์ม  (OR=8.2, 95% CI=1.8-37.9) มีความสมัพนัธ์กบั
การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในฟาร์มโคนมท่ีมีการความชกุของโรคสงู (Table 4) โดยผล
การวิเคราะห์สามารถพยากรณ์ความถกูต้องร้อยละ 72.5 และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรได้
ร้อยละ 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. 

 Overall 
frequency 

(n=95) 

SCMa prevalence 

Variable 
Low 

(n=24) 
High 

(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. 

 Overall 
frequency 

(n=95) 

SCMa prevalence 

Variable 
Low 

(n=24) 
High 

(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    

     ≤20 min  70.5 70.8 70.4 

     >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 46.3 58.3 22.2 
a subclinical mastitis 



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 

ORb 
95% C.I.c 

for OR P-value 
 

Low 
No. (%) 

High 
No. (%) 

Use milking machine only 11 (21.6) 22 (43.1) 5.20 1.48-18.33 0.01 

No cleaning of milking unitevery milking 10 (19.6) 19 (37.3) 3.33 1.04-10.59 0.04 

One udder towel for more than one cow 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. 

 
B 
 

S.E. 
 

P-value 
 

ORa 
 

95% C.Ib for OR 
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 
aOdds ratio  bConfidence interval 
 
วิจารณ์ 

ผลการศกึษาครัง้นีพ้บความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในโคนมจงัหวดัอดุรธานี
มีคา่เทา่กบัร้อยละ 26.2 แตเ่ม่ือค านวณเป็นรายฟาร์ม พบวา่ ฟาร์มโคนมในจงัหวดัอดุรธานีมีร้อยละความ
ชกุเฉล่ียเทา่กบั 30.3 โดยมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0-100 จากข้อมลูชีใ้ห้เห็นวา่ฟาร์มโคนมในจงัหวดัอดุรธานี พบ
ปัญหาการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการเชน่เดียวกบัพืน้ท่ีการเลีย้งโคนมอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
โดยความชกุของการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการมีคา่ท่ีใกล้เคียงกบัโคนมในเขตสหกรณ์โค
นมขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ซึง่มีรายงานความชกุเทา่กบัร้อยละ  36.1 [5] Jaruwan และคณะ [4] ได้



รายงานการเกิดโรคเต้านมอกัเสบโดยการประเมินคา่เซลล์โซมาตกิในฟาร์มโคนมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ ฟาร์มโคนมร้อยละ 23.0 มีปัญหาโรคเต้านมอกัเสบเรือ้รัง ในขณะท่ีโคนมท่ีมีระยะการรีด
นมน้อยกวา่ 60 วนั ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละล าพนู มีรายงานความชกุของแมโ่คเป็นเต้านมอกัเสบแบบไม่
แสดงอาการร้อยละ 28.9 [3] และฟาร์มโคนมในจงัหวดันครปฐมมีรายงานการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบ
ไมแ่สดงอาการระหวา่งปี 2002-2003 อยูใ่นชว่งระหวา่งร้อยละ 7-76 [13] เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัข้อมลู
ความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในตา่งประเทศพบรายงานการเกิดโรคท่ีใกล้เคียงกนัโดย
พบร้อยละ 29.0 ในฟาร์มโคนมใน New South Wales ประเทศออสเตรเลีย [14] ร้อยละ 31.0 ใน
สหรัฐอเมริกา [15] ร้อยละ 29.0 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ [16, 17] ร้อยละ 20.2 ในประเทศบงักลาเทศ 
[18] และร้อยละ 50.1 ในประเทศแทนซาเนีย [19] 

การศกึษาครัง้นีปั้จจยัด้านระยะวนัรีดนมมีผลตอ่ความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดง
อาการ โดยพบวา่โครีดนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงูมีระยะวนัรีด
นมเฉล่ียท่ีนานกวา่โครีดนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต ่า อาจ
เน่ืองมาจากโคท่ีมีระยะวนัรีดนมนานมีโอกาสสมัผสักบัเชือ้โรคเต้านมอกัเสบมากกวา่ หรือมีอบุตักิารณ์การ
เกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงูกวา่โคท่ีอยูใ่นชว่งต้นของการรีดนม  [20] อยา่งไรก็ตามโคนม
ทัง้สองกลุม่มีระยะการรีดนมเฉล่ียอยูใ่นชว่งท้ายการรีดนม ( >200 วนั) ซึง่เป็นระยะท่ีมีความเส่ียงของการ
เกิดโรคสงูเชน่กนั ดงันัน้จากข้อมลูการศกึษาครัง้นีจ้งึไมส่ามารถอธิบายอิทธิพลของระยะวนัรีดนมตอ่ความ
ชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการได้ ซึง่เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปวา่ระยะการรีดนมมีความสมัพนัธ์
กบัการเกิดโรคเต้านมแบบแสดงอาการ เน่ืองจากเป็นระยะท่ีโคนมมีภมูิคุ้มกนัท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะ
ความเครียดและการขาดความสมดลุของอาหารในชว่งแรกของการให้นม  [21, 22] 
 จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัด้านการมีรายงานอบุตักิารณ์การเกิดโรคเต้านมอกัเสบย้อนหลงั  6 
เดือนภายในฟาร์มเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ  โดยมีความ
สอดคล้องกบัรายงานของ Thuchadaporn และคณะ [3] ท่ีพบวา่แมโ่คเคยเกิดโรคเต้านมอกัเสบมาก่อน
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละล าพนู อาจเน่ืองจากโคนมท่ี
เคยเป็นโรคเต้านมอกัเสบยงัคงมีเชือ้ท่ีก่อโรคหลงเหลืออยูภ่ายในเต้านม ซึง่เชือ้ดงักลา่วสามารถตดิตอ่ไป
ยงัเต้านมหรือโครีดนมตวัอ่ืนๆ ภายในฟาร์มได้เม่ือมีการจดัการกระบวนการรีดนมท่ีไมเ่หมาะสม  [23,24] 
หรืออาจเป็นสาเหตขุองโรคเต้านมอกัเสบชนิดเรือ้รังท่ีดือ้ตอ่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เชือ้แบคทีเรียท่ีสามารถตดิตอ่จากเต้าสูเ่ต้า เชน่ เชือ้ Staphylococcus aureus ท่ีพบรายงานการดือ้ตอ่ยา
ปฏิชีวนะท่ีสงูและเป็นเชือ้ท่ีพบมากในโคนมท่ีเป็นโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ  [2] จากข้อมลู
การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ทัง้ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต ่าและสงูมีร้อยละของ
ฟาร์มท่ีมีการคดัแมโ่คท่ีป่วยเป็นโรคเต้านมอกัเสบเรือ้รังออกจากฝงูในร้อยละท่ีต ่า ( 39.2 และ  45.1 
ตามล าดบั) โดยร้อยละของการคดัแมโ่คออกจากฟาร์มของทัง้สองกลุม่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ



(p>0.05) ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ยงัคงมีแมโ่คท่ีเป็นโรคเต้านมอกัเสบแบบเรือ้รังอยูใ่นฟาร์ม และสามารถเป็นแหลง่
แพร่เชือ้ก่อโรคเต้านมอกัเสบภายในฟาร์มได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฟาร์มท่ีมีสภาพแวดล้อมและกระบวนการ
รีดนมท่ีไมเ่หมาะสม สอดคล้องกบัข้อมลูของกลุม่ฟาร์มโคนมท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไม่
แสดงอาการสงู ท่ีมีปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคท่ีสงูกวา่ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคต ่า  (Table 3) ซึง่ปัจจยั
เหลา่นัน้มีความส าคญัตอ่การเพิ่มโอกาสของการเกิดโรคได้สงูขึน้  

นอกจากนัน้การศกึษาครัง้นีย้งัพบวา่ การไมใ่ช้น า้ยาจุม่เต้านมหลงัรีดนมเป็นประจ า เป็นปัจจยัท่ีมี
ความเส่ียงตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคสงูเน่ืองจากโครีด
นมสามารถตดิเชือ้แบคทีเรียท่ีก่อโรคเต้านมอกัเสบจากโคนมท่ีเป็นโรคภายในฟาร์มซึง่อาจตดิตอ่จากเต้าสู่
เต้า โดยการสมัผสักบัเชือ้โดยตรงของคนรีดนม ผ้าเช็ดเต้านม และชดุหวัรีดนม  [24] ผลการศกึษาพบการ
ใช้ผ้าเช็ดเต้านมซ า้กบัแมโ่คหลายตวัมีสดัสว่นท่ีสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ( p<0.01) ในฟาร์มท่ีมีความ
ชกุของโรคสงู เชน่เดียวกบัการไมล้่างชดุหวัรีดนมระหวา่งการรีดนมแตล่ะตวั (p<0.05) ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีแม่
โคเป็นโรคเต้านมอกัเสบแบบเรือ้รังหรือแบบไมแ่สดงอาการในฟาร์ม ร่วมกบักระบวนการรีดนมท่ีไม่
เหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้แบคทีเรียท่ีตดิตอ่จากเต้าสูเ่ต้าในขณะรีดนมให้สงูขึน้ 
สง่ผลให้เกิดการเกิดโรคเต้านมอกัเสบรอบใหมไ่ด้  

จากการศกึษาท่ีผา่นมา [25,26] ท่ีชีใ้ห้เห็นวา่การใช้น า้ยาจุม่เต้านมหลงัรีดนมมีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัโรคเต้านมอกัเสบทัง้แบบแสดงอาการและไมแ่สดงอาการ สามารถป้องกนัการตดิเชือ้ S. 
aureus และ Streptococcus agalactiae ซึง่เป็นเชือ้แบคทีเรียท่ีสามารถตดิตอ่จากเต้าสูเ่ต้าได้ [ 14] 
สอดคล้องกบัผลการส ารวจในครัง้นีโ้ดยพบวา่ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการ
ต ่า มีร้อยละการใช้น า้ยาจุม่เต้านมหลงัรีดนมสงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ (p<0.01; Table 3) กบั
ฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคสงู จากการสงัเกตของผู้วิจยัพบวา่น า้ยาจุม่เต้านมท่ีใช้ในพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานียงั
ไมมี่ความหลากหลายและเกษตรกรยงัใช้วิธีการจุม่เต้าท่ีไมเ่หมาะสม โดยการจุม่น า้ยาท่ีปลายหวันม
เทา่นัน้เน่ืองจากต้องการลดต้นทนุการผลิต ดงันัน้ควรมีการศกึษาประสิทธิภาพของน า้ยาจุม่เต้านม
ประเภทตา่งๆ รวมทัง้การสง่เสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านเทคนิคของการใช้น า้ยาจุม่เต้านมท่ี
เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัโรคเต้านมอกัเสบ 
 
สรุป 

โครีดนมในจงัหวดัอดุรธานีพบความชกุของการเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการร้อยละ 
26.2 โดยโครีดนมในอ าเภอศรีธาต ุมีร้อยละความชกุสงูสดุ โครีดนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านม
อกัเสบแบบไมแ่สดงอาการสงูมีระยะวนัรีดนมเฉล่ียนานกวา่โครีดนมในฟาร์มท่ีมีความชกุของโรคเต้านม
อกัเสบแบบไมแ่สดงอาการต ่า โดยท่ีระยะการให้นมไมมี่ความแตกตา่งกนัทัง้สองกลุม่ ปัจจยัการมีประวตัิ
แมโ่คเป็นโรคเต้านมอกัเสบแบบเรือ้รังหรือแบบไมแ่สดงอาการในฟาร์ม ร่วมกบักระบวนการรีดนมท่ีไม่



เหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการไมมี่การจุม่เต้านมด้วยน า้ยาจุม่เต้านมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัท่ีเพิ่ม
ความเส่ียงตอ่การเกิดโรคเต้านมอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการในโครีดนมในจงัหวดัอดุรธานี  
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