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บทคัดย่อ 
 
 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดต่อสำคัญในสุกรที่ส่งผลให้มีอัตราการป่วยและตายสูงและสร้างความเสียหาย
ให้กับการผลิตสุกรในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสุกรในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น จำนวน 400  ราย โดยใช้แบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563 ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่ามีความรู้อยู่ในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่าอยู่ใน
ระดับในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.75 และ 86.75 นอกจากนี้เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
และ พฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่าผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
ทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรม และ ทัศนคติและพฤติกรรม พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม (r=0.055) และ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม (r=0.032) ซึ่งพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า หากมีความรู้ดีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ดี ดังนั้นการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ที่ดีในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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       Knowledge Attitude and Practices on the Prevention and Control of African swine fever 
among the Farmer in Khon Kaen province 

Phennarin Doungmala  Theerapong Jaisue 
 

Abstract 
 

African swine fever is an important infectious disease in pigs that resulted in a high morbidity and 
mortality and caused damage to pig production in neighboring countries, which can affect pig production 
in Thailand. This study aims to survey on Knowledge Attitude and Practices on the Prevention and Control 
of African swine fever in 400 Farmer in KhonKaen Province. The questionnaire was used to collect data 
between August and November 2020. The survey discovered that most farmers had poor knowledge 
levels (60.00%), whereas attitudes and practices for African swine fever prevention and control were 
moderate 72.75.00% and 86.75%. In addition, the correlation among knowledge, attitude and practice 
was studied.The statistically significant association between knowledge and practices for African swine 
fever prevention and control at ( r=0.055) and association between attitude and practices for African 
swine fever prevention and control at ( r=0.032) (P<0.05). Knowledge is associated with practices for 
African swine fever prevention and control, and attitudes are associated with practices for African swine 
fever prevention and control at a relatively low level.Thus, if the farmers have good knowledge, the 
farmers will also illustrate good attitude and practice in prevention and control of African swine fever. 
Therefore, improving farmers’ knowledge is one of an important key for prevention and control of African 
swine fever. 
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บทนำ 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever (ASF) เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงในสัตว์ตระกูลสุกรทุกชนิด 
และเกิดการระบาดของโรคได้ในสุกรทุกเพศทุกวัย ซึ่งโรคนี้ไม่ติดต่อมาสู่คน ไม่ก่อโรคหรือส่งผลต่อสุขภาพในคน สาเหตุเกิด
จากเชื้อไวรัส Icoxahedral ชนิด enveloped DNA, genus Asfivirus , family Asfarviridae (CIDRAP, 2009) เชื้อนี้มี
ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง การติดต่อของโรคส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้เข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนหรืออาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุก การโดนเห็บที่มี
เชื้อกัด เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อสามารถแพร่กระจายโรคได้ รวมทั้งอาจเกิดการระบาดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  ปัจจุบ ันโรคนี ้ย ังไม่สามารถป้องกันได ้ด ้วยวัคซีนแม้ว ่าโรคนี ้จะไม่ต ิดคน  แต่การระบาดของโรค 
ส่งผลกระทบที่รุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก หากเกิดการระบาดของโรคนี้ขึ้นในประเทศ
แล้วยากต่อการกำจัดโรคได้หมด เนื่องจากสุกรที่รอดชีวิตและหายป่วยเชื้อยังอยู่ในตัวสัตว์ ทำให้สัตว์ตัวนั้นกลายเป็นพาหะ
ของโรคได้ตลอดชีวิต สถานการณ์การระบาดของโรคพบมีรายงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
การระบาดและแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้างและ นอกจากนี ้ในประเทศเพื ่อนบ้านอย่างประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีรายงานพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในเขตพื้นที่แขวงสาละวัน และ
เวียงจันทน์  โดยยังคงพบการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศไทยนั้น ยังไม่เคย
พบการระบาดของโรคนี้ อย่างไรก็ตามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
กรมปศุสัตว์จึงกำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมเฝ้าระวังโรค ทั ้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ตลอดจนกิจกรรมควบคุมโรค โดยการดำเนินงานตามมาตราการการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
ในพื ้นที ่มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที ่เลี ้ยงสุกรให้มีเล้าหรือโรงเรือน  ที ่มีระบบความปลอดภัย 
ทางชีวภาพเพื ่อป้องกันโรคเข้าสู ่เล้าหรือโรงเร ือน ส่งเสริมให้มีการเลี ้ยงสุกรขั ้นพื ้นฐาน  ตามระบบการป้องกัน 
และควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด และยกระดับฟาร์ม 
ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management; GFM) พร้อมให้ 
ความร ู ้ท ี ่ ถ ูกต ้องแก ่ เกษตรกรท ั ้ งด ้ านการเล ี ้ ยง  การจ ัดการและการป ้องก ันโรค  โดยเน ้นย ้ ำมาตราการ 
ความปลอดภ ัยทางช ีวภาพของสถานท ี ่ เล ี ้ยง  ประชาส ัมพ ันธ์  ให ้ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ ร ับร ู ้  เข ้าใจ ตระหนัก 
ถึงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชายแดน ติดประเทศเพื่อนบ้าน 
ห้ามนำสุกร หมูป่า ตลอดจนเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรหรือหมู่ป่า เข้ามาในราชอาณาจักร  

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชายแดนถึงสองจังหวัด คือ ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับ
จังหวัดเลยซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศลาว และทางทิศใต้มีอาณาเขตติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศ
กัมพูชา ซึ่งทั้งสองประเทศพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากข้อมูลสถิติสัตว์เมื่อเดือนมีนาคม 2563 จังหวัด
ขอนแก่นมีสุกรที่เลี้ยงในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 212,149 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2563) ซึ่งมากที่สุดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ถือเป็น
แหล่งผลิตสุกรส่งออกรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นจุดพักสินค้าทั้งรับและส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
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จึงถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การศึกษาที่ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้ข้อมูลในการพัฒนาแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สอดคล้องกับสภาพการณ์เละความคิดเห็นของ
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศคติกับพฤติกรรมต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น  

 
วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies) เก็บข้อมูลจากผู้เลี้ยงสุกรจาก

สถานที่เลี้ยงสุกรหรือเกษตรกรรายย่อย ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563  โดยสถานที่เลี้ยงสุกรหรือเกษตรกรราย

ย่อย หมายถึง การเลี้ยงสุกรที่น้อยกว่า 50 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2562) เป็นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 

3,424 ราย (กรมปศุสัตว์, 2563) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ได้จากการคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ดังนี้ 

 

   n     = 

 

เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

        N แทน ขนาดของประชากร 

        e แทน ค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

เมื่อ             N  = 3,424 

       e = 0.05 

เมื่อแทนค่าตามสูตรได้ขนาดตัวอย่าง 358.15 และเผื่อการไม่ได้รับความร่วมมือร้อยละ 10 การศึกษาครั้งนี้จึงใช้

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ราย และสุ่มเลือกด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในงานศึกษา เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี
ทั้งหมด 4 ส่วน ทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563 จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล (โปรแกรม R) ดังนี้ 

          N 

     1 + N(e)2 
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1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้ข้อมูล ประสบการณ์การ
เลี้ยงสุกร รูปแบบการเลี้ยงสุกร ลักษณะและการจัดการฟาร์ม รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนำข้อมูล
หาค่าความถ่ี และร้อยละ 

2) ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประกอบด้วย มีข้อคำถามจำนวน 27 ข้อ มีลักษณะให้เลือกตอบ 3 
ตัวเลือก ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดหรือไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนนนำข้อมูลมาหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าความเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเมื่อรวมคะแนนแล้วจะแบ่งระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ความรู้ระดับสูง คือ มีคะแนน 19-27  
ความรู้ระดับปานกลาง คือ มีคะแนน 10-18  
ความรู้ต่ำ คือ มีคะแนน 0-9   

3) ทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประกอบด้วย ข้อคำถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert 
scale ซึ่งแบ่งระดับทัศนคติออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องจะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนทัศนคติในการป้องกันและควบคุม      
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ข้อคำถามมีทั้งทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

ระดับความเห็นคะแนน    ทัศนคติเชิงบวก     ค่าคะแนน      ทัศนคติเชิงลบ         ค่าคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง           5                6.0        1             1.2  
เห็นด้วย             4                4.8                  2             2.4  
ไม่แน่ใจ            3                3.6          3             3.6 
ไม่เห็นด้วย            2                2.4         4             4.8  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง            1                1.2                 5             6.0  

จัดกลุ่มทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวนคำถามทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน คะเนน
เต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละคะแนนเต็มเท่ากับ 100 กำหนดแบ่งระดับทัศนคติเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

                 ทัศนคติอยู่ในระดับบวก  มีคะแนนรวม 45-60 (ร้อยละ 73.34 – 100)  
                 ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนรวม 29- 44 (ร้อยละ 46.67 – 73.33)  

                ทัศนคติอยู่ในระดับลบ  มีคะแนนรวม 12-28 (ร้อยละ 20 – 46.66)  
4) พฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีข้อคำถาม จำนวน 23 ข้อ ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกได้ 

1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 23 คะแนน เมื่อรวมคะแนนแล้วจะแบ่งระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
พฤติกรรมต่อการป้องกันโรคอยู่ในระดับสูง คือ มีคะแนน 16-23 

   พฤติกรรมต่อการป้องกันโรคอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีคะแนน 8-15 
   พฤติกรรมต่อการป้องกันโรคอยู่ในระดับต่ำ  คือ มีคะแนน 0-7 

5) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
โดยใช้วิธีการทางสถิติ Spearman correlation ในการหาความสัมพันธ์  
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=400)  
 

ผลการศึกษา 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล  
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าเกษตรกรผู้ให้

ข้อมูลเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือร้อยละ 51.25 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 38.25 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายมากที่สุดซึ่งทีค่าใกล้เคียงกัน ร้อยละ 23.5 และ 23.00 รองลงมาระดับ
อนุปริญญาหรือ ปวส. หรือ เทียบเท่า ร้อยละ 22.00 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเจ้าของฟาร์ม ร้อยละ 
86.00 และส่วนมากเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพรอง ร้อยละ 59.25 มีประสบการณ์เลี้ยงสุกร 6-10 ปี ร้อยละ 44.50 พบว่าเลี้ยง
สุกรสายพันธุ์มากที่สุด ร้อยละ 58.25 โดยเลี้ยงเพ่ือขุนเข้าโรงฆ่า ร้อยละ 49.25 มีประวัติการทำวัคซีน ร้อยละ 61.00 และ
พบว่าส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร ร้อยละ 43.25 ส่วนประวัติการอบรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับโรคในสุกร ส่วนใหญ่เคย
อบรมเกี่ยวกับโรคในสุกรร้อยละ 54.00 และไม่เคยอบรมร้อยละ 46.00 และพบว่ารู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF และรู้จัก
โรคว่ามีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื ่อนบ้าน ร้อยละ 64.75 โดยพบว่าส่วนมากช่องทางรู ้จัก         
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากคนเลี้ยงสุกรด้วยกัน, พ่อค้าซื้อขายหมู,ร้านขายอาหาร ร้อยละ 73.50 (ตารางที่ 1) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 205 51.25 
 หญิง 195 48.75 
อาย ุ(ปี) น้อยกว่า 20 2 0.5 
 21-30 41 10.25 
 31-40 153 38.25 
 41-50 124 31 
 51-60 75 18.75 
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 5 1.25 
ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ 22 5.5 
 ประถมศึกษา 77 19.25 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 94 23.5 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 92 23 
 อนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่า 88 22 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 27            6.75 
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=400) (ต่อ) 
 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน ร้อยละ 
ผู้ให้ข้อมูลทำหน้าที ่ เจ้าของฟาร์ม 344 86 
 คนงาน/อื่นๆ 56 14 
การประกอบอาชพี อาชีพหลกั 163 40.75 
 อาชีพรอง 237 59.25 
ประสบการณ์การเลี้ยง < 1 ป ี 27 6.75 
 1 – 5 ป ี 136 34 
 6 – 10 ป ี 178 44.5 
 > 10 ปี 59 14.75 
พันธุ์สุกรที่เลี้ยง สุกรพันธุ ์ 233 58.25 
 สุกรพื้นเมือง 137 34.25 
 หมูป่า 30 7.50 
วัตถุประสงค์การเลี้ยงสุกร ขายลูกสกุรไปเลี้ยงขุน 30 7.50 
 ขายสุกรขุนเขา้โรงฆ่า 197 49.25 
 ขายแมพ่ันธุ ์ 57 14.25 
 ขายน้ำเช้ือหรือให้พอ่พันธุ์ไปผสม 76 19 
 เล้ียงไว้เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน 34 8.50 
 อื่นๆ 6 1.50 
ลักษณะสถานที่การเลี้ยง ใต้ถุนบ้าน/หลังบ้าน 117 29.25 
 โรงเรือนเปิด 162 40.50 
 โรงเรือนปิด 121 30.25 
อาหารเลี้ยงสุกร ผสมอาหารใช้เอง  198 49.50 
 อาหารเม็ดสำเร็จรูป/หวัอาหารสำเร็จรปู 123 30.75 
 เศษอาหาร 79 19.75 
ประวัติการทำวัคซีน ทำ 244 61 
 ไม่ได้ทำ 156 39 
ชนิดวัคซีน อหิวาต์สกุร 173 43.25 
 ปากเท้าเปื่อย 71 17.75 
 ไม่ทราบชนิดวัคซีนที่ฉีด 156 39 
การอบรม/ศึกษาเกี่ยวกับโรคสุกร เคยอบรม/ศึกษา 216 54 
 ไม่เคยอบรม/ศึกษา 184 46 
ท่านรู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร/ASF/โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่
ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม กัมพูชา หรือไม่ 

รู้จัก 259 64.75 

 ไม่รู้จัก 128 32 

 ไม่แน่ใจ 13 3.25 

รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากช่องทางใดบ้าง 
ข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ ( ทวีี, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, 
อินเตอร์เน็ต) 

29 7.25 

 อาสาปศุสัตว์/เจา้หน้าที่ปศุสัตว์, ผู้นำชุมชน, 77 19.25 

 คนเลี้ยงสกุรด้วยกัน, พอ่ค้าซ้ือขายหมู,ร้านขายอาหาร 294 73.50 
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2.ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกรมากที่สุด จะเป็นคำถามข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ เมื่อสุกรตาย ท่านมักจะกำจัดซากโดยขุดหลุมฝังดินลึก
ประมาณครึ่งเมตร และโรยปูนขาว คิดเป็นร้อยละ 63.00  และคำถามข้อที่ตอบถูกรองลงมา คือ สุกรที่ป่วยเป็นโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรแล้วไม่สามารถหายได้ คิดเป็นร้อยละ 58.00 ตามลำดับ ส่วนคำถามข้อที ่เกษตรกรมีความรู ้เกี ่ยวกับโรค          
การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรน้อยที่สุด ความรู้ที่เกษตรกรรู้น้อยที่สุด จะเป็นคำถามท่ีตอบถูกน้อยที่สุด 
คือ เศษอาหารที่จะใช้เลี้ยงสุกรต้องต้มให้เดือด และคนให้ทั่วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาทีก็เพียงพอแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20.00 
และน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถทำลายเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ทันทีที่มีการจุ่มหรือราด คิดเป็นร้อยละ 20.50 
ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 

3.ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาทัศนคติเป็นรายข้อพบว่า เกษตรกรมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคอหวิาต์

แอฟริกาในสุกร จากคำถามเชิงบวก จำนวน 6 ข้อ และเชิงลบ 4 ข้อ พบว่ากษตรกรมีทัศนคติ 2 ระดับ คือระดับบวกและ

ระดับปานกลาง ประเด็นที่เกษตรกรมีทัศนคติทางบวกโดยมากที่สุด คือ ถ้าสุกรที่เลี้ยงป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

จำเป็นจะต้องทำลายสุกรที่เหลือ คิดเป็นร้อยละ 75.50  อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาไม่พบว่ามีเกษตรกรทัศนคติทางลบเลย  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระดับปานกลาง จำนวน     

6 ข้อ โดยพบในระดับปานกลางที่มากที่สุด คือ การตรวจสอบสถานการณ์สุกรป่วยตายของฟาร์มต้นทางก่อนซื้อสุกรมาเลี้ยง

ใหม่ในฟาร์มเป็นสิ่งที่สำคัญ (รายละเอียดตามตารางที่ 3) 

4.พฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
จากการสอบถามพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

เกษตรกรมีพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่ามีการปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวก 
จำนวน 10 ข้อ โดยพฤติกรรมเชิงบวกมากท่ีสุดซ่ึงผู้ให้ข้อมูลทุกคนปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100  จำนวน 3 ข้อคือ (1) เมื่อเกิด
โรคระบาดในฟาร์มจะแจ้งโรคกับผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  (2) สุกรป่วยตายจะฝังสุกรในบริเวณพื้นที่ฟาร์มเทา่นั้น  
และ (3) จะไม่ขายสุกรที่เริ่มป่วย  อย่างไรก็ตามพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   มีการ
ปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบ จำนวน 13 ข้อ โดยที่การปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบมากที่สุด คือเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้
ปฏิบัติ คือ ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 95.75 รองลงมาที่ไม่ได้
ปฏิบัติ คือ เศษอาหาร เช่น กับข้าวที่เหลือจากการบริโภคที่นำมาให้สุกร มีการต้มให้เดือดก่อน  คิดเป็นร้อยละ 92.75 ก่อน
นำมาเลี้ยงสุกร ตามท่ีแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยจำแนกเป็นรายข้อ (n= 400 ) 
คำถาม คำตอบ 

ท่ีถูก 
 เกษตรกรท่ีตอบถูก  

ราย (ร้อยละ) 

1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคไวรัสท่ีติดต่อจากสัตว์สู่คนท่ีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต    ผิด 126(31.50) 
2. ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ถูก 89(22.25) 

3. สุกรท่ีป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแล้วจะสามารถหายได้  ผิด 232(58.00) 
4. เชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถอยู่ในเนื้อดิบได้นานกว่า 1 เดือน ถูก 172(43.00) 
5. เชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถอยู่ในแหนมหรือไส้กรอกท่ีทำจากสุกรที่เป็นโรคน้ีได้ ถูก 118(29.50) 
6. เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น มูลสุกร คอกสุกรได้ไม่เกิน 2-3 วัน  ผิด 98(24.50) 
7. สุกรสามารถติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากการสัมผัสโดยตรงจากสุกรป่วย ถูก 106(26.50) 
8. สุกรสามารถติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากการกินอาหารหรือน้ำท่ีมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ได้ ถูก 184(46.00) 
9. ถ้าคน ยานพาหนะหรือสิ่งของท่ีปนเปื้อนเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะสามารถนำเชื้อโรคเข้าฟาร์มได ้ ถูก 134(33.50) 
10. สุกรท่ีป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จะมีอาการไข้สูง นอนสุ่มกัน ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด มีจุด
เลือดออกหรือรอยช้ำท่ีใบหู ท้อง มีอาการไอ แท้งลูกหรือขาหลังไม่มีแรง หรือตาย 

ถูก 150(37.50) 

11. สุกรท่ีป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาจะมีอาการคล้ายกับโรคอหิวาต์สุกร หรือโรคพีอาร์อาร์เอสท่ีมีระบาดอยู่แล้วในประเทศ
ไทย 

ถูก 146(36.50) 

12. น้ำยาฆ่าเชื้อสามารถทำลายเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ทันทีท่ีมีการจุ่มหรือราด ผิด 82(20.50) 
13. น้ำยาฆ่าเชื้อทุกชนิดสามารถทำลายเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได ้ ผิด 99(24.75) 
14. เศษอาหารท่ีจะใช้เลี้ยงสุกรต้องต้มให้เดือด และคนให้ท่ัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาทีก็เพียงพอแล้ว ผิด 80(20.00) 
15. สุกรท่ีนำเข้าเลี้ยงใหม่ ต้องมีคอกหรือสถานท่ีกักสุกรก่อนนำเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 14 วัน  ถูก 132(33.00) 
16. เจ้าของฟาร์มสุกรมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรค โดยขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกรท่ี
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ฟาร์มต้ังอยู่ 

ถูก 142(35.50) 

17. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดโรคระบาดในฟาร์ม คือ แจ้งโรค ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปใน
คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เว้นแต่เป็นการเข้าไปควบคุมโรค 

ถูก 149(37.25) 

18. ภายหลังจากการเคล่ือนย้ายสุกรออกนอกสถานท่ีเลี้ยง ให้ทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรคคอกและอุปกรณ์ 
รวมท้ังพักคอกอย่างน้อย 7 วัน ก่อนสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ 

ผิด 90(22.50) 

19. ยานพาหนะท่ีใช้ภายในฟาร์มสามารถใช้ร่วมกันกับนอกฟาร์มได้ ผิด 95(23.75) 
20. การใช้พ่อพันธุ์ร่วมกันกับฟาร์มใกล้เคียงไม่เสี่ยงต่อการติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ถูก 150(37.50) 
21. เมื่อท่านไปสถานท่ีเลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าหรือสัมผัสกับสุกรนอกฟาร์ม ท่านต้องงดเข้าฟาร์มของตัวเองอย่างน้อย 5 วัน ถูก 145(36.25) 
22. คอกหรือโรงเรือนหรือสถานที่สำหรับกักสุกรก่อนนำมาเลี้ยงใหม่ มีระยะห่างจากคอกหรือโรงเรือนเลี้ยง
เดิมอย่างน้อย 10 เมตร 

ผิด 118(29.50) 

23. เมื่อฟาร์มของท่านมีสุกรตายโดยไม่ทราบสาเหตุ มากกว่า 2 ตัว ใน 1 วัน ท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุ
สัตว์ทราบทันที 

ถูก 149(37.25) 

24. รองเท้าท่ีใชภ้ายในสถานท่ีเลี้ยงสุกร สามารถนำออกไปใช้ภายนอกได้ ผิด 105(26.25) 
25.  เมื่อมีรถรับซ้ือสุกรมา จะห้ามเข้ามาในสถานท่ีเลี้ยงสุกรแต่จะอนุญาตให้คนรับซ้ือสุกรสามารถเข้าได้เท่าน้ัน ผิด 91(22.75) 
26. เมื่อสุกรตาย ท่านมักจะกำจัดซากโดยขุดหลุมฝังดินลึกประมาณครึ่งเมตร และโรยปูนขาว ผิด 252(63.00) 
27. สถานท่ีท่ีเลี้ยงสุกรของท่านอยู่ห่างจากโรงฆ่าสุกรมากกว่า 5 กิโลเมตร ถูก 144(36.00) 
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ตารางที่ 3 ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยจำแนกเป็นรายข้อ (n= 400 ) 
 

คำถาม 
จำนวนเกษตรกร หนว่ย ราย   

ระดับทัศนคติ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง (ร้อยละของคะแนน) 

1. ถ้าในฟาร์มมีสุกรป่วยตาย 2 – 3 ตัว จำเป็นต้องแจ้งกรมปศุสัตว์  
คำถามเชิง (+)  mean±SD = 4.47± 1.25  

117 
 

108 
 

128 
 

41 
 

6 
 

บวก 
(คะแนนร้อยละ 74.45) 

2. หากฟาร์มของท่านมีสุกรติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเกิดความเสียหายมาก 
คำถามเชิง  (+)     mean±SD = 3.8± 1.23  

29 
 

59 
 

156 
 

122 
 

34 
 

ปานกลาง 
(คะแนนร้อยละ 56.35) 

3. ไม่จำเป็นต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับรถขนอาหารหรือ
เจ้าของฟาร์มที่เข้าออกฟาร์มทุกคัน พฤติกรรมเชิง  (-)    mean±SD = 4.64 ± 1.53 

29 
 

33 
 

82 
 

73 
 

183 
 

บวก 
(คะแนนร้อยละ 74.45) 

4. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่มีสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
  คำถามเชิง  (-)      mean±SD = 2.88± 1.19 

88 
 

119 
 

144 
 

43 
 

6 
 

ปานกลาง 
(คะแนนร้อยละ 48) 

5. ถ้าพบฟาร์มสุกรข้างบ้านป่วยตายผิดปกติ ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน      
    คำถามเชิง  (+)    mean±SD = 3.34± 1.4 

32 
 

78 
 

124 
 

103 
 

63 
 

ปานกลาง 
(คะแนนร้อยละ 55.65) 

6. เศษอาหารสามารถนำมาเลี้ยงสุกรได้ โดยไม่ต้องต้มให้เดือดซ้ำอีกรอบเพราะอาหารปรุงสุก
มาแล้ว คำถามเชิง  (-)      mean±SD = 2.89± 1.30 

87 
 

145 
 

103 
 

47 
 

18 
 

ปานกลาง 
(คะแนนร้อยละ 48.2) 

7. ถ้าสุกรที่เล้ียงป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำเป็นจะต้องทำลายสุกรที่เหลือ  
    คำถามเชิง  (+)      mean±SD = 4.53± 1.39 

152 
 

80 
 

102 
 

58 
 

8 
 

บวก 
(คะแนนร้อยละ 75.5) 

8. เมื่อสุกรเริ่มแสดงอาการป่วยต้องรีบขายให้พ่อค้าก่อนที่จะแสดงอาการมากขึ้น หรือตาย
เพราะยังสามารถขาย ได้ราคาดีกว่า  คำถามเชิง  (-)     mean±SD = 4.37± 1.27 

20 
 

40 
 

81 
 

182 
 

77 
 

บวก 
(คะแนนร้อยละ 72.8) 

9.หากเกิดการระบาดของโรคในรัศมี 1 กิโลเมตร ท่านพร้อมทำลายสุกรทั้งหมดในฟาร์มของ
ท่านเพื่อหยุดการระบาดของโรค คำถามเชิง   (+)    mean±SD =  3.5± 1.49 

64 
 

62 
 

88 
 

147 
 

39 
 

     ปานกลาง 
(คะแนนร้อยละ 58.25) 

10. การตรวจสอบสถานการณ์สุกรป่วยตายของฟาร์มต้นทางก่อนซื้อสุกรมาเลี้ยงใหม่ในฟาร์ม
เป็นสิ่งที่สำคัญ คำถามเชิง  (+)    mean±SD =  3.5± 1.5 

65 
 

62 
 

87 
 

147 
 

39 
 

ปานกลาง 
(คะแนนร้อยละ 58.35) 
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ตารางที่ 4 พฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวนร้อยละของพฤติกรรม 

ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตัิ  
1. การใช้ตาข่ายกันยุงหรือนก พฤติกรรมเชิง (+)     38(9.50) 362(90.50) 
2. กักหรือแยกสุกรเมื่อมีการนำสุกรเข้ามาใหม่ พฤติกรรมเชิง (+) 65(16.25) 335(83.75) 
3. เมื ่อมีการจับสุกรเพื่อจำหน่าย ไม่ให้คนพ่อค้าที่รับซื ้อเข้ามาในฟาร์ม 
พฤติกรรมเชิง (+) 

55(13.75) 345(86.25)  

4. เมื่อมสีุกรภายในฟารม์ป่วยตายจะกำจัดซากสุกรภายในฟารม์ตนเอง  พฤติกรรมเชิง  (+) 95(23.75) 305(76.25) 
5.เปลี่ยนรองเท้าหรือมีอ่างจุ่มเท้าก่อนเข้าคอก/โรงเรือน พฤติกรรมเชิง (+) 71(17.75) 329(82.25) 
6. เมื่อรถจากภายนอกฟาร์มเข้ามาภายในฟาร์มหรือโรงเรือนสุกรจะพ่นยาฆ่า
เชื้อโรคก่อน เข้า-ออก พฤติกรรมเชิง (+) 

314(78.50) 86(21.5) 

7.อนุญาตให้บุคคลภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟาร์ม เช่น เจ้าหน้าที่ขนอาหาร/อาหาร
สัตว์/รับซื้อสุกร พฤติกรรมเชิง  (-) 

326(81.5) 74(18.5) 

8. นำเนื้อสุกรหรือผลติภณัฑ์จากสกุรจากภายนอกมาบรโิภคในฟารม์สุกร  
พฤติกรรมเชิง (-) 

307(76.75) 93(23.25) 

9. ไม่ใช้เศษอาหารที่ปรุงสุกในการเลี้ยงสุกรในฟาร์มอพฤติกรรมเชิง (+) 307(76.75) 93(23.25) 
10.เมื่อเกิดโรคระบาดในฟาร์ม ไม่นำสุกรทดแทนมาจากแหล่งอื่น พฤติกรรมเชิง (+) 332(83.00) 68(17.00) 
11.  มีการป้องกันสุนัขจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม พฤติกรรมเชิง (+) 67(16.75) 333(83.25) 
12. ใช้น้ำที่ใช้เลี้ยงสุกรเป็นนำ้จากแหล่งน้ำมาจากภายในฟารม์เทา่นั้น  พฤติกรรมเชิง (+) 345(86.25) 55(13.75) 
13. ไม่ใช้พ่อพันธุ์หรือน้ำเช้ือจากฟาร์มอื่น พฤติกรรมเชิง (+) 344(86.00) 56(14.00) 
14 สุกรที่เข้ามาเลี้ยงใหม่ แยกกักจากสุกรที่เลี้ยงอยู่เดิม พฤติกรรมเชิง (+) 80(20.00) 320(80.00) 
15.ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่ปรุงโดยเนื้อสกุรจากแหล่งอื่นมาบริโภคในฟาร์มสุกรโดย
เด็ดขาด (+) 

354(88.50) 46(11.50) 

16หากภายในฟาร์มมีสุกรเสียชีวิต จะชำแหละสุกรที ่ตายกินกันเองภายใน
ครัวเรือน  ฤติกรรมเชิง (-) 

346(86.50) 54(13.50) 

17.เมื่อพบสุกรตายเฉียบพลันเป็นจำนวนมาก  แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที พฤติกรรมเชิง (+) 278(69.50) 122(30.50) 
18. เศษอาหาร เช่น กับข้าวท่ีเหลือจากการบริโภคที่นำมาใหสุ้กร มกีารต้มให้
เดือดก่อน พฤติกรรมเชิง  (+) 

29(7.25) 371(92.75) 

19.เมื่อฟาร์มข้างๆเกดิโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรจะงดเคลื่อนย้ายสกุร
แน่นอน พฤติกรรมเชิง (+) 

86(21.50) 314(78.50) 

20. เมื่อเกดิโรคระบาดในฟารม์จะแจ้งโรคกับผู้นำชุมชน /เจ้าหนา้ที่ปศุสตัว์  พฤตกิรรมเชิง (+) 400(100.00) 0 
21.สุกรป่วยฝังสุกรในบรเิวณพื้นทีฟ่าร์มเท่าน้ัน  พฤติกรรมเชิง (+) 400(100.00) 0 
22.ไม่ขายสุกรที่เริ่มป่วย   พฤติกรรมเชิง (+) 400(100.00) 0 
23.ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
พฤติกรรมเชิง (+) 

17(4.25) 383(95.75) 
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5.ระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ผลการศึกษาค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่ามีเพียง 2 ระดับ คือส่วนใหญ่มีความรู้อยู่

ในระดับต่ำ ร้อยละ 60.00 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.00 และจากคะแนนเต็ม 27.00 คะแนน     
มีค่าคะแนนเฉลี่ย (median±SE) เท่ากับ 9 ±0.11 คะแนนต่ำสุด 2 คะแนน และสูงสุด 16 คะแนน ส่วนผลการศึกษา      
ค่าคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ก็พบว่ามีเพียง 2 ระดับ โดยพบว่าส่วนใหญ่มีค่า
คะเนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เชิงบวก อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงสูง คิดเป็นร้อยละ 
72.75 และ 27.25 ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี ่ย (median±SE) เท่ากับ 
39±0.19 มีคะแนนต่ำสุด 30 คะแนน และสูงสุด 51 คะแนน ขณะเดียวกันค่าคะแนนพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่าส่วนใหญ่มีค่าคะแนนพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอยู่
ในระดับในระดับปานกลางไปจนถึงสูงเช่นกัน  คิดเป็นร้อยละ  86.75 และ 13.25 ตามลำดับ และมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
(median±SE) เท่ากับ 14 ±0.079 (รายละเอียดตามตารางที ่5 ) 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และการจำแนกระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ประเด็น ค่าต่ำสดุ
(Min) 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

มัธยฐาน±SE 
(Median)±SE 

Inter 
quartile 
range  

ร้อยละและจำนวนของผู้ให้ข้อมูล 
 แยกตามองค์ประกอบ 

    (IQR) สูง/บวก ปานกลาง ต่ำ/ลบ/ 

ความรู้ 2 16 9±0.11 3 0 40(160/400) 60(240/400) 

ทัศนคติ 30 51 39±0.19 5 27.25(109/400) 72.75(297/400) 0 

พฤติกรรม 9 18 14±0.079 2 13.25(53/400) 86.75 (347/400) 0 

6.การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธ ีทางสถิติ ใช้ว ิธี Spearman’s Rank Correlation Coefficient 
Analysis  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 (p<0.05) เนื่องจากข้อมูลตัวแปรทั้ง 3 ไม่ได้กระจาย
ตัวแบบ ปกติ (non normal distribution) จากการวิเคราะห์พบว่าความรู ้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ เชิงตรงข้าม           
(r= - 0.0046) ในขณะที่ความรู ้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ( r=0.055) และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
(r=0.032) ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก (รายละเอียดตามตารางที่ 6) 
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 ตารางที ่  6  ค่าสหสัมพันธ ์ Spearman’s correlation coefficient ระหว ่างความร ู ้  ท ัศนคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกัน 
                    โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกร  (n=400) 

ประเด็น ความรู ้ ทัศนคต ิ พฤติกรรม 

ความรู ้ 1 -0.0046 0.055 

ทัศนคต ิ -0.0046 1 0.032 

พฤติกรรม 0.055 0.032 1 

หมายเหตุ p<0.05 

สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ใน
ประเทศที่ยังไม่มี การระบาดของโรคมีปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมี
ประสิทธิภาพ คือ เกษตรกรต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรค โดยรู้ว่าอาการของโรคเป็นอย่างไร และมีอัตราการป่วยตายเป็นเช่นไร 
(Hadorn and Stärk, 2018) ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอังกฤษซึ ่งเป็นประเทศที ่ไม่พบการระบาดของ          
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยพบว่าเกษตรกรมีความรู้เรื่องอาการป่วยของโรคน้อยมาก ถึงแม้จะรู้ว่ามีการเกิดโรคใน
ประเทศใกล้เคียง (Guinat et al., 2016) ดังนั้นการให้ความรู้ในหัวข้ออาการของโรคก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญใน   
การส่งเสริมความรู้เช่นกัน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องโรคแก่เกษตรกรให้บ่อยครั้งและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ซึ่งการมี
ความรู้เกี ่ยวกับโรคจะส่งผลทำให้รู ้โรคเร็วและรายงานโรคเร็ว ทำให้สามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วด้วย        
ผลการศึกษาครั้งนี้ความรู้รายข้อที่พบว่าความรู้ที่เกษตรกรรู้น้อยที่สุด จะเป็นคำถามท่ีตอบถูกน้อยที่สุด คือ เศษอาหารที่จะ
ใช้เลี้ยงสุกรต้องต้มให้เดือด และคนให้ทั่วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาทีก็เพียงพอและน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถทำลายเชื้อ
ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ทันทีที่มีการจุ่มหรือราด ในขณะทีท่ัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรก็พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าคะเนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เชิงบวก อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึง
สูง ซึ่งให้ผลการศึกษาเช่นเดียวกับของณัฐวุฒิ (2563) คือเกษตรกรไม่มีทัศนคติระดับต่ำ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีการปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบมากที่สุด คือการอนุญาตให้ยานพาหนะ
หรือบุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มเพ่ือขนส่งอาหารหรือขนสุกรภายในฟาร์ม รองลงมาคือพฤติกรรมการนำเศษอาหาร เช่น 
กับข้าวที่เหลือจากการบริโภคที่นำมาให้สุกร มีการต้มให้เดือดก่อน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในทิศทางตรงข้าม
กัน แต่พบว่าความรู ้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอยู ่ในทิศทางเดียวกัน            
ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาก ทั้งนี้หากเกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการป้องกันและควบคุมโรคได้ดีขึ้น และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคกรณีเกิดโรคเพิ่มขึ้น
ด้วย 
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