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การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และค่าแนวโน้มทาง
พันธุกรรมส�ำหรับลักษณะความต้านทานเต้านมอักเสบของแม่
โคนมไทยโดยใช้ข้อมูลในวันทดสอบ
Estimation of genetic parameters and trends of mastitis
resistance in Thai dairy cows using test-day records
สายัณห์ บัวบาน1, เกียรติศกั ดิ์ เหล็งหนูดำ� 1 และมนต์ชยั ดวงจินดา2*
Sayan Buaban1, Kiettisak Lengnudum1 and Monchai Duangjinda2*

บทคัดย่อ: จุดประสงค์ของการศึกษาเพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะความ
ต้านทานเต้านมอักเสบใน 3 รอบแรกการให้นมของแม่โคนมไทย ด้วยโมเดลการถดถอยสุม่ หลายรอบการให้นม
(ML-RR-TDM) ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยเซลล์โซมาติคในวันทดสอบ (TD-SCC) ที่แปลงให้อยูใ่ นรูปคะแนนเซลล์
โซมาติควันทดสอบ (TD-SCS) จากแม่โคนม 11,443 ตัว ที่คลอดในปี 2542-2559 จ�ำนวน 76,085, 23,602
และ 10,320 ข้อมูล ในรอบการให้นมที่ 1, 2 และ 3 ตามล�ำดับ ปั จจัยในโมเดล (ส�ำหรับแต่ละรอบการให้นม)
ประกอบด้วยฝูง-ปี -เดือนทดสอบ-รอบการให้นม กลุม่ พันธุ-์ วันให้นม ปี -ฤดูกาลคลอด อายุเมื่อคลอดลูก การ
ถดถอยสุม่ ส�ำหรับตัวสัตว์ การถดถอยสุม่ ส�ำหรับสิ่งแวดล้อมถาวร และความคลาดเคลื่อน ค่าอัตราพันธุกรรม
ของ SCS ในแต่ละวันเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตามรอบการให้นมมีคา่ 0.15-0.26 และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างรอบ
การให้นมค่าเฉลี่ย 0.73-0.92 ชีใ้ ห้เห็นว่าลักษณะเต้านมอักเสบในประชากรโคนมไทยมีศกั ยภาพที่จะปรับปรุง
ทางพันธุกรรมพร้อมกับมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการผลิตได้ และการคัดเลือกสัตว์ดว้ ย SCS ในรอบการให้
นมแรกสามารถส่งผลต่อความสามารถต้านทานเต้านมอักเสบในรอบการให้นมต่อๆมาได้
ค�ำส�ำคัญ: พารามิเตอร์ทางพันธุกรรม, แนวโน้มทางพันธุกรรม, การถดถอยสุม่ , คะแนนเซลล์โซมาติค, โคนมไทย
ABSTRACT: The aim of this study was to estimate the genetic parameters and trends
of mastitis resistance in the first three lactations of Thai dairy cows using a multiplelactation random regression test-day model (ML-RR-TDM). Data set included 11,443
cows calving during 1999-2016 with 76,085, 23,602 and 10,320 test-day somatic cell
counts in the first, second and third lactation, respectively, which were transformed
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to test-day somatic cell scores. The model was applied with random herd-testmonth effect, fixed effect for breed-DIM, year-season and age of calving, random
regressions for the additive genetic and permanent environmental effects. Average daily
heritabilities of SCS increased with lactation number were in the range from 0.15 to
0.26 and genetic correlations between lactation were in the ranged from 0.73 to 0.92.
This suggests that although there was potential for genetic improvement in mastitis
resistance of Thai dairy population, simultaneous improvement of the production
environment was essential, and selection animal for SCS based on the first lactation
could improve the response of mastitis resistance for later lactations.
Keywords: genetic parameters, genetic trend, random regression, SCS, Thai dairy
cattle

บทน�ำ
ปั จจุบนั นีใ้ นหลายประเทศให้ความสนใจ
ลักษณะความต้านทานเต้านมอักเสบเป็ นหนึ่งใน
ลักษณะที่กำ� หนดไว้ในเป้าหมายการปรับปรุ งพันธุ์
โคนม ทัง้ นีล้ กั ษณะความต้านทานเต้านมอักเสบส่ง
ผลทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อต้นทุนการผลิตและ
ผลก�ำไรที่จะได้รบั เนื่องจากแม่โคนมที่เป็ นเต้านม
อัก เสบจะมี ผ ลต่ อ สุข ภาพโคแล้ว ยัง ส่ ง ผลท�ำ ให้
คุณ ภาพน�ำ้ นมต�่ำ อี ก ทั้ง ต้น ทุน การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึน้
จากการมีคา่ ใช้จา่ ยจากการรักษา ค่าแรงงาน รวม
ทัง้ เรเพิ่มอัตราการคัดทิง้ ซึ่งส่งผลท�ำให้อายุการใช้
งานของแม่โคลดลงด้วย (Nielsen, 2009)
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาเต้า นมอัก เสบ
สามารถท�ำได้โดยการปรับปรุ งการจัดการเลีย้ งดู
และสภาพแวดล้อม เช่น การป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพแม่โคให้ถกู สุขอนามัย (Norman et al.,
2000) ซึง่ ต้องท�ำตลอดไปทุกชั่วอายุ แต่หาก
ต้องการแก้ไขปั ญหาอย่างยั่งยืน การปรับปรุงและ
คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคเต้านมอักเสบเป็ นอีก
แนวทางหนึง่ ที่สามารถด�ำเนินการได้ (Wolf et al.,
2010) เนื่องจากลักษณะนีย้ งั คงมีความผันแปรของ
ลักษณะ โดยใช้ขอ้ มูลเต้านมอักเสบทัง้ ที่เป็ นแบบ
แสดงอาการโดยตรงหรื อ โดยผ่ า นลั ก ษณะที่ มี
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเต้านมอักเสบทางอ้อม
หรือใช้รวมกันทัง้ สองทาง (Luhar et al., 2006) แต่
อย่างไรก็ตามการคัดเลือกเพื่อลดการเกิ ดโรคเต้า
นมอั ก เสบโดยตรงในหลายประเทศรวมทั้ ง

ประเทศไทยท�ำได้ยาก เนื่องจากขาดแคลนข้อมูล
ของการเกิดโรคเต้านมอักเสบและมีการบันทึกอย่าง
ไม่เป็ นระบบ
โดยทั่ ว ไปข้อ มู ล จ�ำ นวนเซลล์โ ซมาติ ก
(somatic cell count, SCC) ทีแ่ ปลงเป็ นคะแนน
เซลล์โซมาติก (somatic cell score, SCS) ทีอ่ ยูใ่ นรูป
แบบของค่าเฉลีย่ SCS ตลอดการให้นม (lactation
mean somatic cell scores, LM-SCS) หรืออยูใ่ นรูป
แบบของ SCS ในวันทดสอบ (test-day somatic cell
scores, TD-SCS) สามารถใช้เป็ นตัวชีว้ ดั โดยอ้อม
ส�ำหรับคัดเลือกความต้านทานโรคเต้านมอักเสบ
เนื่องจาก SCS กับลักษณะของโรคเต้านมอักเสบมี
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมสูง รวมถึง SCS เป็ น
ลั ก ษณะที่ มี ก ารกระจายแบบปกติ แ ละมี อั ต รา
พันธุกรรมที่สูงกว่าลักษณะเต้านมอักเสบโดยตรง
(Carlen et al., 2004)
ในประเทศไทย การประเมินพันธุกรรม
ส�ำหรับลักษณะความต้านทานเต้านมอักเสบยังมีอยู่
จ�ำกัด ไม่มกี ารน�ำไปใช้ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้กับโมเดลในวัน
ทดสอบ (test-day model, TDM) แทนโมเดลรอบการ
ให้นำ้� นม (lactation model, LAM) ซึง่ โมเดลวัน
ทดสอบรี เ กรซชั่ น สุ่ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ส�ำ หรับ
ประเมินพันธุกรรมโคนมของประเทศไทยทัง้ ในด้าน
ความแม่นย�ำของค่าประมาณค่าการผสมพันธุ์ และมี
ความยืดหยุน่ ต่อการใช้งาน (วุฒิไกร, 2554)
การศึ ก ษาครั้ ง นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ แ ละแนวโน้ ม ทาง
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พั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะความต้ า นทานเต้ า นม
อักเสบของโคนมไทยใน 3 รอบแรกของการให้นม
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในวันทดสอบด้วยโมเดลการ
ถดถอยสุม่ หลายรอบการให้นม (multiple lactation
random regression test-day model, ML-RRTDM)
วิธีการศึกษา
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
ข้อ มูล ที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี เ้ ป็ น ข้อ มูล
เซลล์โซมาติกในวันทดสอบ (test-day somatic cell
count, TD-SCC) รายตัวของแม่โคนมไทยใน 3 รอบ
แรกของการให้นมที่ ได้สุ่มเก็ บตัวอย่างจากฟาร์ม
เกษตรกรผู้เ ลี ย้ งโคนมทั่ว ประเทศเป็ น รายเดื อ น
คลอดลูกในช่วงปี พ.ศ.2542-2559 ที่รวบรวมไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลโคนมของส�ำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ โดยข้อมูลของแม่
โคนมแต่ละตัวจะต้องมีขอ้ มูลพันธุป์ ระวัติ รอบการ
ให้นม และข้อมูลการคลอดที่สอดคล้องกัน มีอายุ
เมื่อคลอดครัง้ แรก ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 อยูช่ ว่ ง
ระหว่าง 20-48 เดือน 30-60 เดือน และ 42-72 เดือน
ตามล�ำดับ แม่โคที่มีขอ้ มูลในรอบการให้นมที่ 3 จะ
ต้องมีขอ้ มูลในรอบการให้นมที่ 2 และที่ 1 และแม่โค
ที่มีขอ้ มูลในรอบการให้นมที่ 2 จะต้องมีขอ้ มูลใน
รอบการให้นมที่ 1 ข้อมูลในวันทดสอบจะอยูใ่ นช่วง
วันให้นมที่ 5-305 แต่ละรอบการให้นมจะต้องมี
จ�ำนวนวันให้นมไม่นอ้ ยกว่า 150 วัน วันทดสอบครัง้
แรกอยูร่ ะหว่างวันที่ 5-60 หลังจากคลอด และกลุม่
การจัดการ (ฝูง-ปี ทดสอบ-เดือนทดสอบ) จะต้องมี
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ข้อมูลในรอบการให้นมเดียวกัน
นอกจากนีแ้ ม่โคนมแต่ละตัวจะต้องทราบประวัติพอ่
พันธุ์ และข้อมูลพันธุป์ ระวัตยิ อ้ นกลับไป 3 ชั่วอายุ
ดังนัน้ จึงมีขอ้ มูล TD-SCC ส�ำหรับการ
ศึกษาจ�ำนวน 76,085, 23,602 และ 10,320 ข้อมูล
จากแม่โคนม 11,443, 3,536 และ 1,601 ในรอบ
การให้นมที่ 1, 2 และ 3 ตามล�ำดับ ร่วมกับข้อมูล
พัน ธุ์ป ระวัติ ข องโคที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ โคที่ ใ ห้ผ ลผลิ ต
จ�ำนวน 28,324 ตัว ดังรายละเอียดใน Table 1 และ
TD-SCC จะแปลงให้อยูใ่ นรูปแบบ TD-SCS ตาม
สมการ TD-SCS=log2 (TD-SCC/100) + 3 (Ali
and Shook, 1980)
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ส�ำหรับแต่ละรอบการให้นมจะประกอบ
ด้วย อิทธิพลร่วมของ กลุม่ พันธุกรรม-วันให้นม ปี ฤดูกาลคลอด จุดแบ่งส�ำหรับ 2 กลุม่ อายุเมื่อคลอด
ส�ำหรับแต่ละรอบการให้นมที่ 1, 2 และ 3 คือ 30
เดือน 45 เดือน และ 57 เดือน ตามล�ำดับ ฤดูกาล
คลอดจ�ำแนกเป็ น 3 กลุม่ ประกอบด้วยฤดูรอ้ น
(มีนาคม-มิถนุ ายน) ฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม)
และ ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) และกลุม่
พันธุกรรมจ�ำแนกตามระดับสายเลือดโฮลสไตน์ฟรี
เชี่ยนเป็ น 3 กลุม่ คือ HF < 87.5%, 87.5% ≤ HF <
93.75% และ HF ≥ 93.75%
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วม และค่าการผสมพันธุข์ องTD-SCS
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป AIREMLF90 และ
BLUPF90 ตามล�ำดับ (Misztal et al., 2014) โดย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในวันทดสอบด้วย ML-RR-TDM
และพิ จ ารณาแต่ล ะรอบการให้น มเป็ น ลัก ษณะที่
แตกต่างกันแต่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึง่ มีโมเดลดังนี ้
y=Xβ+Zh+Za+Wc+e
เมื่อ y คือเวคเตอร์ของ TD-SCS; β คือ
เวคเตอร์ของปั จจัยคงที่ทงั้ หมด (กลุม่ พันธุกรรม-วัน
ให้นม กลุม่ ปี -ฤดูกาลคลอด กลุม่ อายุเมื่อคลอด
และสัมประสิทธิ์การถดถอยคงที่); h,a, c และ e คือ
เวคเตอร์ของของปั จจัยสุ่มของกลุ่มการจัดการใน
ฝูง-ปี -เดือนทดสอบ-รอบการให้นม เวคเตอร์ของ
สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยสุ่ม เนื่ อ งจากพัน ธุ ก รรม
เวคเตอร์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยสุ่มเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมถาวร และเวคเตอร์ของของปั จจัย
สุม่ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนตามล�ำดับ; X คือ
incidence matrices ส�ำหรับปั จจัยคงที่; Z และ W
คือ incidence matrices ส�ำหรับปั จจัยสุม่
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย ค ง ที่ แ ล ะ
สัมประสิทธิ์ การถดถอยสุ่มจะอธิ บายด้วยฟั งก์ช่ ัน
Legendre polynomial เหมือนกัน และจากการ
ศึกษาเบือ้ งต้นเพื่อหาล�ำดับของฟั งชั่น Legendre
polynomial ที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากค่า
log-likelihoods สูงที่สดุ ค่า Akaike’s information
criteria (AIC) และความแปรปรวนของความคลาด
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เคลื่อนต�่ำสุดพบว่าฟั งชั่น Legendre polynomial
ล�ำดับที่ 3 (Gengler et al., 1999) มีความเหมาะสม
ส�ำหรับข้อมูล TD-SCS ของประชากรที่ศกึ ษามาก
ที่สดุ โดยก�ำหนดให้อิทธิพลของกลุม่ การจัดการใน
ฝูง-ปี -เดือนทดสอบ-รอบการให้นม และอิทธิพลของ
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนเท่ากันตลอด
รอบการให้นมของแต่ละรอบการให้นม และสมมุติ
ให้อิทธิพลของความคลาดเคลื่อนในวันให้นมต่างๆ
ไม่เกี่ยวข้องกันทัง้ ภายในและระหว่างแม่โคนม ซึง่ มี
โครงสร้างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
ดังนี ้

เมื่อ A คือเมตริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในพันธุป์ ระวัต)ิ ; I คือ
Identity matrix;
คือ kronecker product
function; G0 คือเมตริกซ์ความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่ ว มของสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยสุ่ ม
ส�ำหรับอิทธิพลเนื่องจากพันธุกรรม; P0 คือเมตริกซ์
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ ว มของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยสุม่ ส�ำหรับอิทธิพลเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมถาวร; H0 คือเมตริกซ์ของ diag
(σh2); R0 คือเมตริกซ์ของ diag (σe2); σh2 คือความ
แปรปรวนของกลุ่มการจัดการในฟาร์ม-ปี -เดือนที่
ทดสอบ; และ σe2 คือความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อน
ค่ า องค์ป ระกอบความแปรปรวนของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยสุม่ ส�ำหรับอิทธิพลเนื่องจาก
พันธุกรรมและสภาพแวดล้อ มถาวรที่ ไ ด้จ ะน�ำ ไป
ใช้คำ� นวณหาค่าอัตราพันธุกรรม สหสัมพันธุ์ทาง
พันธุกรรมและลักษณะปรากฏ และประมาณค่า
การผสมพันธุต์ ามวิธีการที่เสนอไว้โดย Jakobsen
et al. (2002)
แนวโน้มทางพันธุกรรม
การประเมินแนวโน้มทางพันธุกรรมจะใช้
วิธีการถดถอยระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณค่าการผสม
พันธุจ์ ากแม่โคที่ประเมินได้ทกุ ตัวกับปี เกิด (Hintz
and Van Vleck, 1978; Mostert et al., 2006) และ
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พิจารณาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression
coefficients) ของค่าเฉลี่ยของคุณค่าการผสมพันธุ์
ด้วยชุดค�ำสั่ง REG procedure ในโปรแกรม SAS
(SAS, 2002).
ผลและวิจารณ์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ส�ำหรับ TD-SCS ของโคนมไทยใน 3 รอบแรกของ
การให้นม (Table 1) มีคา่ เท่ากับ 3.70+1.76,
3.76+1.78 และ 3.87+1.77 ส�ำหรับรอบการให้นม
ที่ 1 2 และ 3 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ยที่ได้อยูใ่ นช่วงเดียว
กับรายงานในประชากรแม่โคนม Czech Holstein
และ Czech Fleckvieh (Zavadilová et al., 2011)
ที่มีคา่ เท่ากับ 3.4-4.13 และ 3.16-4.01 ตามล�ำดับ
แต่มีคา่ ต�่ำกว่าโคนม Polish Holstein-Friesian ที่มี
ค่าเท่ากับ 3.59-4.42 (Rzewuska et al., 2011)
และมีค่าสูงกว่าที่รายงานไว้ในประชากรโคนมใน
อิตาลี (Samoré et al., 2008) ประชากรโคนมใน
อิหร่าน (Kheirabadi and Alijani, 2014) และ
ประชากรโคนมในเกาหลี ญี่ปนุ่ และบราซิล (Alam
et al., 2015, Costa et al., 2015, Nishiura et al.,
2015 )
กราฟของ TD-SCS ตลอดระยะการให้นม
กราฟส�ำหรับ TD-SCS ตลอดระยะการให้
นม (Figure 1) มีรูปร่างเหมือนกับกราฟปริมาณ
น�ำ้ นมกลับหัวกลับหาง แนวโน้มของกราฟในทัง้ 3
รอบการให้นมมีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือจะเพิ่ม
มากขึน้ อย่างช้าๆหลังจากเดือนแรกของการให้นม
จนถึงช่วงท้ายของการให้นม และเพิ่มขึน้ ตามรอบ
การให้นม
การเพิ่มขึน้ ของ TD-SCS ตามรอบการให้
นม
สอดคล้องกับประชากรโคนมของแคนาดา
(Jamrozik et al., 2010) โปรแลนด์ (Rzewuska et
al., 2011) และอิหร่าน (Kheirabadi and Alijani,
2014) เนื่องจากรอบการให้นมที่เพิ่มขึน้ แม่โคนม
มีอายุมากขึน้ และเคยให้ลกู มาแล้วมากกว่า 1 ตัว
เต้านมจึงมีโอกาสที่เปิ ดรับเชือ้ โรคที่จะก่อให้เกิดโรค
เต้านมอักเสบได้มากกว่า (Rajala-Schultz et al.,
1999)
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Table 1 Structure and description of the data set of Thai dairy cattle used for the estimation of
genetic parameters in the first three lactations
Items
Lactation
st
1
2nd
3rd
No. of TD-SCS1/
76,085
23,602
10,320
No. of cows (no)
11,443
3,536
1,601
2/
No. of HTM class
21,287
6,741
2,982
Average TD-SCS (SD)
3.70+1.76
3.76+1.78
3.87+1.77
Average no. of TD-SCS per cow
6.65
6.67
6.45
Average no. of TD-SCS per HTM class
3.57
3.50
3.46
1/

TD-SCS: test-day somatic cell score; 2/HTM: herd-test month

Figure 1 Effect of stage of lactation on TD-SCS in lactation 1 (—), lactation 2 (….) and lactation 3. (----)
ค่าความแปรปรวนและค่าอัตราพันธุกรรม
ค่าความแปรปรวนและค่าอัตราพันธุกรรม
เฉลี่ยรายวันตลอดระยะการให้นมของ SCS ที่
ค�ำนวณระหว่าง DIM 5 และ DIM 305 จาก ML-RRTDM แสดงไว้ใน Table 2
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมเฉลี่ยราย
วัน ตลอดระยะการให้น มของแม่ โ คนมเพิ่ ม สูง ขึน้
ตามรอบการให้นม มีคา่ อยู่ในช่วง 0.44-0.85 และ
การเพิ่มขึน้ ของความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อม
ถาวรมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีคา่ เฉลี่ย
รายวันอยู่ในช่วง 0.73-0.75 ใน 3 รอบแรกของการ
ให้นม ความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อมถาวรมี
ค่าสูงกว่าความแปรปรวนทางพันธุกรรมในรอบการ
ให้นมที่ 1 และ 2 แต่นอ้ ยกว่ารอบการให้นำ้� นมที่ 3
ความแปรปรวนของฝูง-ปี -เดือนทดสอบมีแนวโน้ม

ลดลงตามรอบการให้นม และความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนมีคา่ คงที่ตามข้อสมมุติ ส่งผลให้
อัตราพันธุกรรมเฉลี่ยรายวันตลอดระยะการให้นม
มีคา่ เพิ่มขึน้ ตามรอบการให้นม ซึง่ มีคา่ อยู่ในช่วง
0.15-0.26 สอดคล้องกับ de Roos et al. (2003);
Reents et al. (1995); Samoré et al. (2008);
Rzewuska et al. (2011) และ Kheirabadi and
Alijani (2014) แต่ตา่ งจาก Carlén et al. (2004) ที่
มีคา่ ลดลงตามรอบการให้นม และ Mrode and
Swanson (2003); ที่รอบการให้นมที่ 2 มีคา่ สูงกว่า
รอบการให้นมที่ 1 และ 3 ค่าอัตราพันธุกรรมเฉลี่ย
ของ TD-SCS ที่สงู ขึน้ ส�ำหรับรอบการให้นมที่ 3 ชี ้
ให้เห็นว่าอาจเป็ นผลมาจากความถี่ของการเกิดเต้า
นมอักเสบทัง้ แบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ
(clinical and subclinical mastitis) ในรอบการให้
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นมนีท้ ่ีเพิ่มมากขึน้ (Reents et al., 1995)
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในแต่ละวัน
ตลอดระยะการให้นม (Figure 2A) ใน 3 รอบแรก
ของการให้นมมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.21-1.08 ในรอบการ
ให้นมที่ 1 และ 3 มีความแปรปรวนเพิ่มขึน้ ตาม DIM
จนถึงจุดสูงสุดที่ DIM 100 แล้วค่อยๆ ลดลงตาม
DIM จนถึงจุดต�่ำสุดประมาณ DIM 275 แล้วค่อยๆ
เพิ่มขึน้ เล็กน้อยในช่วงท้ายของการให้นม ส่วนรอบ
การให้นมที่ 2 ความแปรปรวนค่อยๆลดลงตาม
ล�ำดับตัง้ แต่เริม่ ต้นของการให้นมตาม DIM ที่เพิ่ม
ขึน้ จนถึงช่วงท้ายของการให้นม การเพิ่มขึน้ ของค่า
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมตามรอบการให้นมที่
เพิ่มขึน้ เหมือนกับที่ได้นำ� เสนอไว้ในการศึกษาก่อน
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หน้านี ้ (Mrode and Swanson, 2003; Koivula et
al., 2004; Negussie et al., 2006)
ความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อมถาวร
ในแต่ละวันตลอดระยะการให้นมมีรูปแบบเหมือน
กันและมีค่าสูงกว่าความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ทุกรอบการให้นม (Figure 2B) มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.601.33 โดยทั่วไปมีคา่ สูงในตอนเริม่ ต้นและลดลงตาม
DIM การเพิ่มขึน้ ของความแปรปรวนเล็กน้อยจาก
DIM 60 ถึง DIM 245 ซึง่ เหมือนกับผลการศึกษา
ของ Mrode and Swanson (2003) และ Negussie
et al. (2006) ยกเว้นในช่วงต้นรอบการให้นมที่ 1 มี
ค่าความแปรปรวนสูงกว่ารอบการให้นมที่ 2

Table 2 Additive genetic, permanent environmental (PE) and residual variances and heritabilities
of average daily SCS (±SE) computed for the range from 5 DIM to 305 DIM
Trait or variable
Lactation
st
1
2nd
3rd
Additive genetic variance
0.44+0.06
0.60+0.21
0.85+0.19
PE variance
0.73+0.10
0.75+0.07
0.75+0.12
HTM variance
0.43+0.00
0.26+0.00
0.17+0.00
Residual variance
1.37+0.00
1.34+0.00
1.47+0.00
Heritability
0.15+0.02
0.20+0.06
0.26+0.05
ค่ า อั ต ราพั น ธุ ก รรมในแต่ ล ะวั น ให้ น ม
ตลอดระยะการให้นมตาม DIM ใน 3 รอบแรกของ
ให้นม (Figure 2C และ Table 3) มีรูปแบบเหมือน
กับความแปรปรวนทางพันธุกรรม มีค่าอยู่ในช่วง
0.09-0.32 เพิ่มขึน้ จากจุดเริ่มต้นของการให้นม
จนถึง DIM 100 (รอบการให้นมที่ 1) DIM 35 (รอบ
การให้นมที่ 2) และ DIM 75 (รอบการให้นมที่ 3)
แล้วลดลงตาม DIM จนถึงจุดต�่ำสุดประมาณ DIM
255 (รอบการให้นมที่ 3) แล้วจึงเพิ่มขึน้ อีกเล็กน้อย
ในช่วงท้ายของการให้นม (รอบการให้นมที่ 1 และ
3) แต่ในรอบการให้นมที่ 2 ในช่วงท้ายจะมีคา่ คงที่
อย่ า งไรก็ ต ามค่ า อั ต ราพั น ธุ ก รรมในวั น ให้ น ม
เดียวกันจะมีคา่ เพิ่มขึน้ ตามรอบการให้นม
การประเมิ น ค่ า อัต ราพัน ธุ ก รรมส�ำ หรับ
SCS ที่ใช้กนั ในโปรแกรมการประเมินพันธุกรรมของ
แต่ละประเทศ และแต่ละระบบการประเมิน จะให้
ค่าอัตราพันธุกรรมจากข้อมูลในวันทดสอบไม่คงที่
ตลอดระยะการให้นม โดยจะมีคา่ 0.11- 0.43

ส�ำหรับโมเดลรอบการให้นม (lactation models,
LM) และ 0.06-0.35 ส�ำหรับโมเดลในวันทดสอบ
(test-day model, TDM) (Interbull, 2008) รูปแบบ
ของค่าอัตราพันธุกรรมตลอดระยะการให้นมจาก
การศึก ษาครัง้ นี ต้ ่า งจากการศึก ษาก่ อ นหน้า นี ใ้ น
โคนมของเนเธอร์แลนด์ (de Roos et al.,2003)
โปแลนด์ (Rzewuska et al., 2011) และอิหร่าน
(Kheirabadi and Alijani, 2014) ที่คอ่ ยๆเพิ่มขึน้
ตัง้ แต่ชว่ งต้นของ DIM จนสูงสุดที่ชว่ งท้ายของ DIM
ค่าอัตราพันธุกรรมในแต่ละวันจากการใช้โมเดลการ
ถดถอยแบบสุม่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ (0.09-0.32)
สอดคล้องกับที่ได้มีการรายงานไว้โดยทั่วไป แต่มี
ค่าน้อยกว่าในแคนาดา (Jamrozik et al., 1998) ที่
มีคา่ อยู่ในช่วง 0.28-0.38 และมีคา่ สูงกว่าการ
ศึกษาอื่นๆก่อนหน้านี ้ (Mrode and Swanson,
2003; Zavadilova et al., 2011; Abdini et al.,
2012; Cheraghi et al., 2012; Kheirabadi and
Alijani, 2014) ที่มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.03-0.17
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B
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Figure 2 Trajectory of estimated daily genetic variances (A) permanent environment variances (B)
and heritabilities (C) for TD-SCS in the first three lactations.
สหสั ม พั น ธ์ท างพั น ธุ ก รรมและทางลั ก ษณะ
ปรากฎ
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และทาง
ลักษณะปรากฏภายในรอบการให้นมระหว่างวัน
ทดสอบที่ระยะของการให้นมต่างๆส�ำหรับ TD-SCS
(Table 3) โดยทั่วไปพบว่าสหสัมพันธ์มีคา่ สูงสุด
ระหว่างวันให้นมที่ตดิ กัน และมีคา่ ลดลงตามวันให้
นมที่อยูห่ า่ งกันออกไป โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ทาง

พันธุกรรมเท่ากับ 0.55-0.98, 0.62-0.99 และ 0.740.99 และสหสัมพันธ์ทางลักษณะปรากฏเท่ากับ
0.12-0.38, 0.11-0.45 และ 0.18-0.46 ส�ำหรับรอบ
การให้นมที่ 1, 2 และ 3 ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Rzewuska et al. (2011),
Zavadilová et al. (2011) และ Kheirabadi and
Alijani (2014)
สหสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรมและทาง

3rd

2nd

1st

Lact

DIM
5
65
125
185
245
305
5
65
125
185
245
305
5
65
125
185
245
305

5
0.09
0.25
0.16
0.15
0.15
0.12
0.15
0.19
0.19
0.19
0.20
0.22
0.03
0.09
0.11
0.08
0.07
0.11

65
0.79
0.16
0.35
0.30
0.25
0.26
0.10
0.19
0.22
0.23
0.23
0.24
0.07
0.16
0.18
0.16
0.15
0.20

1st
125
0.71
0.98
0.17
0.37
0.32
0.31
0.07
0.18
0.22
0.23
0.23
0.23
0.09
0.17
0.19
0.18
0.19
0.22

185
0.73
0.96
0.98
0.14
0.38
0.34
0.06
0.16
0.21
0.22
0.23
0.22
0.07
0.15
0.18
0.18
0.19
0.23

245
0.73
0.94
0.96
0.98
0.12
0.35
0.07
0.14
0.17
0.20
0.21
0.20
0.06
0.13
0.16
0.16
0.18
0.22

305
0.55
0.87
0.87
0.85
0.89
0.18
0.09
0.09
0.12
0.17
0.19
0.19
0.11
0.15
0.16
0.17
0.18
0.21

5
0.81
0.93
0.91
0.90
0.90
0.84
0.25
0.35
0.25
0.21
0.18
0.11
0.11
0.20
0.21
0.19
0.16
0.14

65
0.65
0.94
0.95
0.93
0.94
0.93
0.93
0.26
0.45
0.36
0.27
0.27
0.23
0.27
0.27
0.26
0.24
0.22

2nd
125
0.58
0.92
0.95
0.92
0.93
0.94
0.88
0.99
0.23
0.42
0.35
0.33
0.23
0.28
0.29
0.28
0.27
0.27
185
0.58
0.93
0.95
0.92
0.93
0.95
0.89
0.99
0.99
0.18
0.41
0.34
0.19
0.27
0.29
0.28
0.27
0.30

245
0.55
0.90
0.92
0.90
0.92
0.96
0.88
0.98
0.99
0.99
0.12
0.33
0.15
0.25
0.27
0.26
0.26
0.30

305
0.28
0.67
0.71
0.71
0.76
0.88
0.62
0.84
0.87
0.86
0.89
0.11
0.19
0.24
0.24
0.23
0.23
0.26

5
0.33
0.68
0.67
0.63
0.69
0.92
0.66
0.80
0.82
0.83
0.86
0.90
0.24
0.37
0.23
0.18
0.18
0.20

65
0.42
0.77
0.79
0.76
0.79
0.88
0.78
0.92
0.93
0.92
0.93
0.93
0.87
0.31
0.46
0.37
0.30
0.34

3rd
125
0.44
0.78
0.80
0.78
0.79
0.86
0.81
0.93
0.94
0.92
0.93
0.89
0.82
0.99
0.30
0.46
0.39
0.39
185
0.45
0.79
0.80
0.77
0.80
0.88
0.84
0.93
0.93
0.93
0.94
0.87
0.84
0.97
0.98
0.23
0.46
0.41

245
0.43
0.75
0.76
0.74
0.78
0.89
0.84
0.90
0.90
0.90
0.92
0.85
0.85
0.94
0.95
0.98
0.19
0.41

305
0.37
0.65
0.68
0.69
0.74
0.79
0.78
0.84
0.83
0.83
0.84
0.81
0.74
0.90
0.92
0.93
0.96
0.23

Table 3 Heritabilities (on diagonal), genetic correlations (above diagonal) and phenotypic correlations (below diagonal) on selected days in milk
for somatic cell scores (SCS) in the 1st, 2nd and 3rd lactation
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ลักษณะปรากฏส�ำหรับ TD-SCS ในวันให้นม
เดียวกันระหว่าง 3 รอบแรกของการให้นม (Figure
3A-3B) มีแนวโน้มทีเ่ หมือนกันด้วยค่าต�ำ่ ทีส่ ดุ ในช่วง
แรกของรอบการให้นม สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมจะมี
ค่ า สูง และมี ค่ า มากกว่ า สหสัม พัน ธ์ท างลัก ษณะ
ปรากฏอย่ า งไรก็ ต ามสหสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรม
ระหว่างรอบการให้นมทีต่ ดิ กัน (รอบการให้นมที่ 1-2
และรอบการให้นมที่ 2-3) มีคา่ มากกว่ารอบการให้
นมที่ 1-3 โดยมีคา่ ผันแปร 0.82-0.95 (ค่าเฉลีย่ 0.92),
0.66-0.94 (ค่าเฉลีย่ 0.86) และ 0.33-0.82 (ค่าเฉลีย่
0.73) ส�ำหรับรอบการให้นมที่ 1-2 รอบการให้นมที่
2-3 และรอบการให้นมที่ 1-3 ตามล�ำดับ สหสัมพันธ์
ทางลักษณะปรากฏมีแนวโน้มในท�ำนองเดียวกันกับ
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแต่มคี า่ ต�ำ่ กว่า มีคา่ ผันแปร
0.05-0.23 (ค่าเฉลีย่ 0.19), 0.11-0.29 (ค่าเฉลีย่
0.25) และ 0.00-0.21 (ค่าเฉลีย่ 0.16) ส�ำหรับรอบ
การให้นมที่ 1-2 รอบการให้นมที่ 2-3 และรอบการให้
นมที่ 1-3 ตามล�ำดับ แต่รอบการให้นมที่ 2-3 มีคา่
มากกว่ารอบการให้นมที่ 1-2 ค่าสหสัมพันธ์ทาง
(A)
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พันธุกรรมที่ ไ ด้จากการศึกษานี ส้ อดคล้องกับการ
ศึกษา Samoré et al. (2008) และ Kheirabadi and
Alijani (2014) แต่ตา่ งจากการศึกษาของ Reents et
al. (1995), Mrode and Swanson (2003) และ
Carlén et al. (2004) ทีส่ หสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ระหว่างรอบการให้นมที่ 2 และ 3 มีคา่ สูงสุด สห
สัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างรอบการให้นมมีค่า
เฉลีย่ ค่อนข้างสูง (0.73-0.92) ชีใ้ ห้เห็นว่าชุดยีนที่
ควบคุม SCS ในรอบการให้นมต่างๆ ส่วนใหญ่
เหมือนกัน และการคัดเลือกสัตว์สำ� หรับ SCS ใน
รอบการให้นมแรกจะมีผลต่อ SCS ในรอบอื่นๆ
(Schutz, 1994)
เมื่ อ พิ จ ารณาสหสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรม
และทางลักษณะปรากฏในวันให้นมต่างกันระหว่าง
รอบการให้นม (Table 3) พบว่าสหสัมพันธ์ท่ีวนั ให้
นมที่เหมือนกันมีคา่ สูงที่สดุ
และลดลงอย่างช้าๆ
ตามวัน ให้น มที่ ห่ า งออกไปเช่ น เดี ย วกั น กั บ การ
ศึกษาอื่นๆ (Haile-Mariam et al., 2001; Mrode
and Swanson, 2003; Negussie et al., 2006)
(B)

Figure 3 Genetic (A) and phenotypic (B) correlations between TD-SCS of lactations 1 and 2, 1
แนวโน้มทางพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย EBVs ของแม่
โคส�ำหรับลักษณะค่าเฉลี่ย TD-SCS ภายใน 305
วัน (แนวโน้มทางพันธุกรรม) ใน 3 รอบการให้นม
แรกตามปี เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2533-2556
(ค.ศ.1990-2013) (Figure 4) พบว่าค่าความ
ก้าวหน้าทางพันธุกรรมในแต่ละปี ไม่ได้มีรูปแบบที่
เหมือนกันทุกปี โดยทั่วไปในช่วง 11 ปี แรกค่าเฉลี่ย
ของค่าการผสมพันธุจ์ ะมีคา่ เป็ นบวก (มีคา่ เชิงลบใน
ทางเศรษฐกิจ) โดยมีคา่ เป็ นบวกมากขึน้ ตามรอบ
การให้นม แต่หลังจากนัน้ ค่าเฉลี่ยของค่าการผสม
พันธุก์ ็จะสลับขึน้ ลงจนมีค่าติดลบมากขึน้ ตามรอบ

การให้นมที่เพิ่มขึน้ จนสุดท้ายมีคา่ ใกล้เคียงกัน เมื่อ
พิจารณาแนวโน้มทางพันธุกรรมตลอดช่วงเวลาจาก
การค�ำนวณโดยใช้การถดถอยของค่าเฉลี่ยของค่า
การผสมพันธุก์ บั ปี เกิด (Table 3) พบว่า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมต่อปี ของค่าเฉลี่ย TDSCS ภายใน 305 วันใน 3 รอบการให้นมมีคา่ เป็ น
ลบ (มีคา่ เชิงบวกในทางเศรษฐกิจ) อย่างมีนยั
ส�ำคัญ (P<0.01) มีคา่ อยูใ่ นช่วง -0.003 ถึง -0.006
การเพิ่ ม ขึน้ และลดลงจากกราฟที่ ไ ด้แ สดงไว้ใ น
แต่ละปี ดูเหมื อนว่าเป็ นผลเนื่ องมาจากการใช้พ่อ
โคอย่ า งกว้า งขวางที่ เ ป็ น ทั้ง ในทางบวกและทาง
ลบส�ำหรับลักษณะนี ้ และในช่วงแรกระดับทาง
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พั น ธุ ก รรมมี แ นวโน้ ม เป็ นบวกซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่
ต้อ งการอาจเป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการมุ่ง เน้น คัด
เลือกปริมาณน�ำ้ นมเป็ นหลัก และการละทิง้ เรื่อง
สุขภาพเต้านมในการเลือกใช้พ่อพันธุ์ โดยการ
ตอบสนองที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับ SCS ตามผลของ
การคัดเลือกส�ำหรับปริมาณน�ำ้ นมอาจเป็ นความ
สัมพันธ์นทางบวกระหว่างปริมาณน�ำ้ นมและ SCS
(Carlén et al., 2004) แต่ต่อมาแนวโน้มทาง
พันธุกรรมเป็ นไปในทางลบส�ำหรับ SCS ทัง้ นีอ้ าจ
เป็ นผลเนื่องมาจากการคัดเลือกโคที่มีลกั ษณะรู ป
ร่างเต้านม และคัดทิง้ แม่โคที่มีปัญหาสุขภาพเต้า

นมในระดั บ ฟาร์ ม ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ให้ ไ ด้
คุณภาพน�ำ้ นมเป็ นไปตามมาตรฐานก�ำหนด โดย
ทั่วไปแล้วค่าแนวโน้มทางพันธุกรรมของ SCS จาก
การศึกษาครัง้ นีต้ ่างจากการศึกษาของ Jattawa et
al. (2012) ที่ได้ประมาณแนวโน้มทางพันธุกรรมไว้
เท่ากับ 49.02 ส�ำหรับ SCC ในโคนมไทย อย่างไร
ก็ตาม Abdini et al. (2012) ได้รายงานว่าแนวโน้ม
ทางพันธุกรรมส�ำหรับ SCS ไม่มีนยั ส�ำคัญในแม่โค
นมโฮลสไตน์ของอิหร่านที่ให้ลกู ตัวแรก ความแตก
ต่างนี อ้ าจเนื่ องจากความแตกต่างระหว่างโมเดล
และปี ของข้อมูลที่ใช้ศกึ ษา

Figure 4 Average estimated breeding values of cows for average SCS in the first three lactations
Table 4 Estimation of linear regression coefficients of cow estimated breeding values (EBVs) for
average SCS1/ in the first three lactations
Lactation
Intercept + SE
L2/ + SE
R2
1st
0.052* + 0.007
-0.003* + 0.001
0.654
nd
*
2
0.069 + 0.010
-0.005* + 0.001
0.647
3rd
0.084* + 0.013
-0.006* + 0.001
0.626
1/
2/
*
SCS= somatic cell score; linear regression coefficient (genetic trend); (P<0.05)
สรุ ป
ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่ได้จากการ
ศึ ก ษาครั้ง นี ้มี ค วามส�ำ คัญ ส�ำ หรับ การปรับ ปรุ ง
พั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะความต้ า นทานเต้ า นม
อัก เสบในโปรแกรมการปรับ ปรุ ง พัน ธุ์โ คนมอย่า ง
ยั่งยืน การใช้โมเดลการถดถอยสุม่ ในวันทดสอบ
อธิบายความผันแปรทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะการให้นมสามารถเพิ่มความถูกต้องใน
การประเมิ น ค่ า ทางพัน ธุ ก รรมส�ำ หรับ ลัก ษณะนี ้

ระดับค่าเฉลี่ยของอัตราพันธุกรรม (0.15-0.26) และ
สหสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรมระหว่ า งรอบการให้น ม
(0.72-0.92) ชีใ้ ห้เห็นว่าลักษณะเต้านมอักเสบใน
ประชากรโคนมของไทยมี ศัก ยภาพที่ จ ะปรับ ปรุ ง
ทางพัน ธุ ก รรมได้พ ร้อ มกับ มี ก ารปรับ ปรุ ง สภาพ
แวดล้อมการผลิต และจากศึกษาครัง้ นีก้ ารคัดเลือก
สัตว์ดว้ ย SCS ในรอบการให้นมแรกสามารถส่งผล
ต่อความสามารถต้านทานเต้านมอักเสบในรอบการ
ให้นมต่อๆมาได้
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