
เอกสารทางวิชาการ 
เรื่องที่ 1 

 
ความรู้และทศันคติ ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรผู้

เลี้ยงโคนม อ าเภอบ้านธ ิจังหวัดล าพูน 
 

Knowledge and attitude toward Foot and Mouth Disease prevention 
and control of dairy farmers in Ban Thi District, Lamphun Province 

 
โดย 

มนัสกิจ พลศร ี
ฝน สุคันธรัต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนวิชาการท่ี    64(2)-0116(5)-126 
สถานที่ด าเนินการ    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
ระยะเวลาด าเนินการ    ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 
การเผยแพร่     เวปไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
     http://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 



 1 

ความรู้และทัศนคติ ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรผู้เลี้ยงโคนม 
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มนัสกิจ พลศรี1* และ ฝน สุคันธรัต1 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสังคมศาสตร์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional 
study) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ านวน 144 คน ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาเอง ผล
การศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เรื่องการป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 61.1 (88/144) แต่ยังขาดองค์ความรู้บางประเด็น โดยเฉพาะ
ความรู้ในเรื่องแพะ แกะ และสุกร สามารถเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้ ร้อยละ 57.6 (83/144) 
ความรู้ในเรื่องนก หนู และสุนัข เป็นพาหะของโรคได้ ร้อยละ 53.7 (77/144) และความรู้เกี่ยวกับการ
ฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ าหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรก ร้อยละ 37.5 (54/144) ส าหรับทัศนคติส่วน
ใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีทัศนคติอยู่ ในระดับดี 
ร้อยละ 51.4 (74/144) และไม่มีผู้ใดมีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า ซึ่งทัศนคติทางบวกมากที่สุด ได้แก่
ประเด็นการกักสัตว์ คัดแยกสัตว์ป่วยในช่วงที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยและการให้อาหาร ( =4.55, 
S.D.=0.62) และการรีดนมโดยให้ด าเนินการกับสัตว์ตัวป่วยเป็นอันดับสุดท้าย ( =4.55, S.D.= 
0.52) และความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีความสัมพันธ์ทางบวกเล็กน้อยกับทัศนคติต่อการป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย (R=0.169, P=0.043) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า เกษตรกรมีความรู้และ
ทัศนคติ ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับดี แต่อย่างไรก็ตามการให้ความรู้การ
ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรให้อยู่ในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการ
สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนของเกษตรกร และจัดบริการวัคซีนให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและมีแนวทางการฉีดที่ถูกต้องชัดเจน  ยังเป็นสิ่งที่ควรท าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมี
การศึกษาเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของ
เกษตรกร เพ่ือจะได้รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ต่อไป 
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Knowledge and attitude toward Foot and Mouth Disease prevention and control 
of dairy farmers in Ban Thi District, Lamphun Province 

Manutkit pholsri1* and Fon Sukantarat1 
 

Abstract 
 

This socio cross-sectional study conducted in 144 dairy farmers located in Ban 
Thi District, Lamphun Province between December 2020 and January 2021 by using a 
validated questionnaire. The results suggested that most of the dairy farmers had 
Foot and Mouth Disease (FMD) prevention and control knowledge at high level 66.1% 
(88/144) but they still did not have the knowledge of FMD infection in sheep, goat 
and pig 57.6% (83/144), birds, mouse and dog could FMD reservoir 53.7% (77/144) 
and FMD repeated vaccination 37.5% (54/144) respectively. In terms of FMD 
prevention and control attitude, most of dairy farmers had good level 51.4% 
(74/144). Quarantine, isolation, ( =4.55, S.D.=0.62) feeding and the milking was the 
last activity ( =4.55, S.D.=0.52) of FMD infected animal were implemented were the 
most positive attitude of dairy farmers, restrictively. A correlation between knowledge 
and attitude of dairy farmers toward Foot and Mouth Disease prevention and control 
was a weak positive (R=0.169, P=0.043). Although dairy farmers had FMD knowledge 
and attitude at high level, the continual good education of FMD prevention and 
control in addition with the awareness and benefit from FMD vaccination were 
essential to be suitable implement in target area. 
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บทน า 

โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease) เป็นโรคระบาดเกิดจากเชื้ออาร์เอ็นเอ
ไวรัสแบบสายเดี่ยวชนิด non-enveloped ซึ่งอยู่ในวงศ์ Picornaviridae สกุล Aphthovirus มีการ
ระบาดส่วนใหญ่ในสัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะและสุกร เชื้อมีความรุนแรงและแพร่ระบาด
ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง  และเป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ (Grubman and Baxt, 2004) โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากเมื่อเกิดโรคจะท า
ให้ปริมาณน้ านมลดลงและไม่สามารถส่งนมได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อรายได้เกษตรกรเป็นอย่างมาก 
โรคนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยตรงหรือสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนมากับคน 
ยานพาหนะ อุปกรณท์ี่ใช้ภายในฟาร์มรวมทั้งการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อเข้าไป (The center 
for food security and public health, 2014) รวมทั้งสัตวแพทย์ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผสม
เทียมท่ีสัมผัสสัตว์ป่วย สามารถน าพาเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย จากฟาร์มหนึ่งไปยังอีกฟาร์มหนึ่ง
ได้ โดยเชื้อมักจะปนเปื้อนไปกับรองเท้าบู๊ท เสื้อผ้า ผิวหนัง และเชื้อไวรัสสามารถคงอยู่ในระบบ
ทางเดินหายใจส่วนต้นของคนได้ตั้งแต่ 24-48 ชั่วโมง (Sutmoller et al., 2003)   

จังหวัดล าพูน มีการเลี้ยงโคนมมากเป็นอันดับสองของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มีการเลี้ยง
หนาแน่นอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านธิ (228 ราย) อ าเภอแม่ทา (163 ราย) และอ าเภอบ้านโฮ่ง (51 ราย) 
(กรมปศุสัตว์, 2562) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในโคนม 
รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน จากข้อมูลการระบาดของโรค
ปากและเท้าเปื่อยในโคนม จังหวัดล าพูน ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 5 ปี 
ย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 26562) พบการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมจ านวน 
19 ครั้ง เรียงล าดับพ้ืนที่ตามจ านวนที่พบสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ อ าเภอบ้านธิ 7 ครั้ง อ าเภอแม่ทา 4 
ครั้ง และอ าเภอเมือง 4 ครั้ง และจากข้อมูลพบว่าอ าเภอบ้านธิ มีอุบัติการณ์การเกิดโรคเกือบทุกปี 
(กรมปศุสัตว์, 2563ก) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอ าเภอบ้านธิ และศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบในพ้ืนที่ ทั้งในด้านสุขภาพโคนม ประสิทธิภาพการให้นม คุณภาพน้ านม และความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่สามารถส่งน้ านมดิบได้ ตามมาตรการของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
และมาตรการของกรมปศุสัตว์ จากปัญหาการพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยส าคัญจากการที่เกษตรกรมีความรู้และทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ และสุกร ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (ศิษฏ์ และโรจน์ชนะ , 2557) และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน
จังหวัดราชบุรี (สมภพ และคณะ, 2558)  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้ ทัศนคติ ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้า
เปื่อยของเกษตรผู้เลี้ยงโคนม อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จึงเป็นส่วนส าคัญในการประเมินถึงสถานะ
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดล าพูน เพ่ือน าไปปรับปรุง และปรับแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสร้างการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผน
และปรับแนวนโยบายของภาครัฐให้สอดคล้องและเหมาะสมกับต่อไป  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการศึกษา 
  เป็นการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ ใน
การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ในช่วง
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564    
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรคือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ซึ่งมจี านวนทั้งสิ้น 228 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูนที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธี
ค านวณขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความ
คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได้ 5% ซึ่งได้จ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 144 คน 
หลังจากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จนครบตามจ านวนตัวอย่าง 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช้ เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ พัฒนาขึ้นมาเอง
(Questionnaire) และเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้ 

2.1 การพัฒนาแบบสอบถาม ได้มีการปรับปรุงมาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้โรคปากและเท้าเปื่อย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2562) และแบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) ชนิดโคนม (กรมปศุสัตว์สัตว์, 2560) น ามาสร้างเป็นเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)  โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน หา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ให้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67–
1.00 (พิศิษฐ และพนา, 2561) โดยน าแบบสอบถามทดสอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอ าเภออ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 

  2.2 สอบถามด้วยวิธีสัมภาษณ์ความรู้ ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้า
เปื่อย ประกอบด้วยค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นข้อค าถามให้เลือกตอบ 
โดยให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนนรวม  10  คะแนน  วิเคราะห์โดยจัด
แบ่งกลุ่มช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลาง และต่ า ตามเกณฑ์การแบ่งระดับ
คะแนนอิงเกณฑ์ของ Bloom (1976) 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยมีทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่าง
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ยิ่ง โดยมีค่าคะแนนค าถามเชิงบวก ตั้งแต่ 5–1 คะแนน และค าถามเชิงลบ 1-5 คะแนน ตามแบบการ
วัดทัศนคติประยุกต์ของลิเคอร์ท (Likert  Scale)   

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นข้อ
ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ เกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows และน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาระดับความรู้และทัศนคติโดยรวมของเกษตรกรกลุ่มศึกษา โดยจัดแบ่ง
กลุ่มช่วงคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม คือระดับสูง ปานกลาง และต่ า ตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนอิงเกณฑ์ 
(60-80%) ของ Bloom (1976) และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับ
ทัศนคติต่อการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson product 
moment correlation) มีค่าระหว่าง –1 ถึง +1 โดยแปลค่าทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งมีการแปรค่า 
ดังนี้ ค่า r มีค่าเท่ากับ 0.00 แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ค่า r มีค่าต่ ากว่า 0.40 แปลว่ามี
ความสัมพันธ์กันน้อย ค่า r มีค่า 0.40 ถึง 0.60 แปลว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง ค่า r มีค่า 0.60 ขึ้น
ไป แปลว่ามีความสัมพันธ์มาก และในส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรค
ปากและเท้าเปื่อยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

4. การพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้  และเมื่อสมัครใจที่จะเข้า
ร่วมการวิจัยแล้วให้สามารถที่จะยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลและ
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจและสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะส าหรับการวิจัยเท่านั้น ท าลาย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยได้
ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จึงด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป 

 

ผลการศึกษา 
 

 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าของฟาร์มร้อยละ 97.9 เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.6 และเพศ
หญิงร้อยละ 17.4 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 51–60 ปี ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ อายุ 31–40 ปี 
ร้อยละ 29.9 ระดับการศึกษาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
38.9 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา ร้อยละ  24.3 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์การเลี้ยงโค
นม 3–5 ปี ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือมีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.3 
มีจ านวนแม่โคที่คลอดแล้วในฟาร์ม จ านวน 21–100 ตัว ร้อยละ 84.7  รองลงมา คือ จ านวนแม่โคที่
คลอดแล้วในฟาร์มจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ตัว ร้อยละ 11.1 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
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เตรียมแม่โคสาว โดยมีวัวสาวทดแทนของตัวเองในฟาร์ม ร้อยละ 94.4 และรองลงมา คือซื้อจาก
เกษตรกรเครือข่าย จ านวน 8 คน ร้อยละ 5.6 (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน (n=144) 

ข้อมูลทั่วไป 
 

จ านวน 
( n= 144) 

ร้อยละ 

1. ต าแหน่งในฟาร์ม 
    เจ้าของฟาร์ม 
    ผู้จัดการ หรือ อื่น ๆ  

 
141 
3 

 
97.9 
2.1 

2.เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
119 
25 

 
82.6 
17.4 

3. อายุ (ปี) 
  21–30 ปี 
  31–40  ปี 
  41–50 ปี 
  51–60 ปี 
  61 ปีขึ้นไป 
   =47.5, S.D.=13.1 

 
10 
43 
21 
49 
21 

 
6.9 
29.9 
14.6 
34.0 
14.6 

4.การศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนต้น      
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี   
5. ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม 
     น้อยกว่า 1 ปี 
     1–3 ปี 
     3–5 ปี 
     มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
6.จ านวนแม่โคที่เคยคลอดแล้วในฟาร์ม 
     น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ตัว 
     21–100 ตัว 
     100 ตัวขึ้นไป 
7. การเตรยีมแมโ่คสาว 
   มีวัวสาวทดแทนของตัวเองในฟาร์ม 
   ซื้อจากเกษตรกรเครือข่าย 

 
56 
20 
23 
35 
10 
 
3 
6 
77 
58 
 

16 
122 
6 
 

136 
8 

 
38.9 
13.9 
16.0 
24.3 
13.9 

 
2.1 
4.2 
53.5 
40.3 

 
11.1 
84.7 
4.2 

 
94.4 
5.6 
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 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความรู้ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปากและ
เท้าเปื่อยอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 61.1 โดยตอบค าถามถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 
8. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้โคนม ตามค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ ให้ฉีดตัวละ 2 ซี
ซี ใต้ผิวหนัง คิดเป็นร้อยละ 99.3  รองลงมาคือข้อ 3. วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ควรฉีด
ครั้งแรกให้ลูกโคอายุ 4–6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 95.8 และข้อ 4. สัตว์ที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย
จะแพร่เชื้อให้สัตว์ตัวอ่ืนได้ท้ังในระยะท่ีแสดงอาการและในระยะที่ไม่แสดงอาการ และข้อ 6. สัตว์ที่กิน
หญ้าและน้ าร่วมกับสัตว์ป่วยจะมีโอกาสติดโรคปากและเท้าเปื่อย ตอบถูกเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 93.8 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน (n=144) 

ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ตอบถูก 

(ร้อยละ) 

ตอบผิด 

(ร้อยละ) 

1. โคนมสามารถติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยจากคนที่มี เชื้อ
ปนเปื้อนในเสื้อผ้าหรือรองเท้าได้ 

132 (91.7) 12 (8.3) 

2. นก หนูและสุนัขเป็นพาหะของโรคปากเท้าเปื่อยได้   81 (56.3) 63 (43.8) 
3. ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งแรกให้ลูกโคอายุ 
4–6 เดือน 

  138 (95.8) 6 (4.2) 

4. สัตว์ที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยจะแพร่เชื้อให้สัตว์ตัวอ่ืนได้ทั้ง
ในระยะที่แสดงอาการและในระยะที่ไม่แสดงอาการ 

135 (93.8) 9 (6.3) 

5. สัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยสามารถขับเชื้อออกทางน้ านมได้ 124 (86.1) 20 (13.9) 
6. สัตว์ที่กินหญ้าและน้ าร่วมกับสัตว์ป่วยติดโรคปากและเท้าเปื่อยได ้ 135 (93.8) 9 (6.3) 
7. แพะ แกะและสุกรไม่สามารถเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย 83 (57.6) 61 (42.4) 
8. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้โคนม ตาม
ค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ ให้ฉีดตัวละ 2 ซีซี ใต้ผิวหนัง  

143 (99.3) 1 (0.7) 

9. โคนมท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งแรก ควรฉีด
กระตุ้นซ้ าอีกครั้งห่างจากครั้งแรก 6 เดือน 

54 (37.5) 90 (62.5) 

10. รถขนส่งนม ขนส่งสัตว์จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไปยังแหล่งอ่ืน 
ได้จากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่ขับออกมาจากสัตว์ป่วย 

103 (71.5) 41 (28.5) 

 
 ทัศนคตกิารป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาเห็นด้วยว่าการกักสัตว์ คัดแยกสัตว์ป่วยในช่วงที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นสิ่งที่ควรต้องท า 
ให้จัดล าดับการปฏิบัติกับโคนมเช่นการให้อาหาร การรีดนมโดยให้ด าเนินการกับสัตว์ตัวป่วยเป็น
อันดับสุดท้าย และเมื่อมีโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดอยู่เจ้าหน้าที่ผสมเทียมอาจจะน าเชื้อโรคปาก
และเท้าเปื่อยจากที่เกิดโรคมาติดฟาร์มของท่านได้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  ( =4.55, S.D.= 0.62; 



 8 

 =4.55, S.D.=0.52;  =4.45 S.D.=0.67)  ส่วนข้อค าถามที่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มี 4 

ข้อ คือ ข้อ 4. การใช้เครื่องพ่นยาที่มีความดันสูงในกลุ่มสัตว์ป่วยและคอกรีด ท าให้เชื้อโรคแพร่กระจาย
ได้เร็วขึ้น ข้อ 3. การเคลื่อนย้ายโคนมจากแหล่งภายนอกเข้ามาในฟาร์มไม่ต้องขออนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ข้อ 10. เมื่อโคนมของท่านเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยโคนมตัวอ่ืนยังสามารถส่ง
น้ านมได้ตามปกติ และข้อ 15. ลักษณะโรงเรือนที่ตั้งการท ารั้วกั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันการ
เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ ( =2.90, S.D.=0.68;  =3.43, S.D.=0.89;  =3.43, S.D.=1.12; 
 =3.52, S.D.=0.84) รายละเอียดตามตารางที่ 3 
ตารางท่ี  3 ทัศนคติการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม      
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน (n=144) 

 
รายการ 

(ระดับคะแนน)  
จ านวนผู้ให้ทัศนคติ 

  S.D. แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

1. การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นการเพิ่มภาระมากกว่า
ประโยชน ์* 

1 
(0.7) 

66 
(45.8) 

0 3 
(2.1) 

74 
(51.4) 

4.45 0.67 ดี 

2. การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยตัวเองดีกว่าให้เจ้าหน้าที่ฉีด * 3 
(2.1) 

15 
(10.4) 

5 
(3.5) 

118 
(81.9) 

3 
(2.1) 

3.72 0.76 ดี 

3. การเคลื่อนย้ายโคนมจากแหล่งภายนอกเข้ามาในฟาร์มไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ * 

3 
(2.1) 

23 
(16.0) 

34 
(23.6) 

77 
(53.5) 

7 
(4.9) 

3.43 0.89 ปาน
กลาง 

4. การใช้เครื่องพ่นยาที่มีความดันสูงในกลุ่มสัตว์ป่วยและคอกรีด ท าให้
เชื้อโรคแพร่กระจายได้เร็วขึ้น   

3 
(2.1) 

31 
(21.5) 

88 
(61.1) 

21 
(14.6) 

1 
(0.7) 

2.90 0.68 ปาน
กลาง 

5. ควรรีบขายสัตว์ที่เป็นโรคปากเท้าเปื่อยออกทันทีจะท าให้สัตว์ที่เหลือ
ไม่ป่วยเพิ่ม * 

0 5 
(3.5) 

1 
(0.7) 

68 
(47.2) 

70 
(48.6) 

4.41 0.68 ดี 

6. เมื่อโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดอยู่เจ้าหน้าที่ผสมเทียมอาจน าเชื้อ
โรคปากและเท้าเปื่อยมาติดฟาร์มของท่านได้  

0 7 
(4.9) 

3 
(2.1) 

55 
(38.2) 

79 
(54.9) 

4.43 0.76 ดี 

7. ถ้ามีสัตว์ในหมู่บ้านเป็นโรคหรือมีอาการคล้ายโรคปากและเท้าเปื่อย 
ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  

2 
(1.4) 

1 
(0.7) 

2 
(1.4) 

106 
(73.6) 

33 
(22.9) 

4.16 0.61 ดี 

8. การล้างถังนมและอุปกรณ์หลังจากส่งนมเสร็จ ด้วยสารท าความ
สะอาดมีความจ าเป็นมากในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  

0 2 
(1.4) 

13 
(9.0) 

72 
(50.0) 

57 
(39.6) 

4.28 0.68 ดี 

9. การกักสัตว์ คัดแยกสัตว์ป่วยในช่วงที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นสิ่ง
ที่ควรต้องท า  

0 3 
(2.1) 

1 
(0.7) 

54 
(37.5) 

86 
(59.7) 

4.55 0.62 ดี 

10. เมื่อโคนมของท่านเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย โคนมตัวอื่น ๆยัง
สามารถส่งน้ านมได้ตามปกติ * 
 

3 
(2.1) 

43 
(29.9) 

8 
(5.6) 

69 
(41.9) 

21 
(14.6) 

3.43 1.12 ปาน
กลาง 

11. ให้จัดล าดับการปฏิบัติกับโคนมเช่นการให้อาหาร การรีดนมโดยให้
ด าเนินการกับสัตว์ตัวป่วยเป็นอันดับสุดท้าย  

0 0 2 
(1.4) 

61 
(42.4) 

81 
(56.3) 

4.55 0.52 ดี 

12. กรมปศุสัตว์แนะน าให้ฉีดวัคซีนทุก ๆ 4 เดือน เพื่อให้มั่นใจ 
ว่าจะมีระดับภูมิคุ้มกันที่มากพอ ในการป้องกันโรค  

0 5 
(3.5) 

8 
(5.6) 

73 
(50.7) 

58 
(40.3) 

4.28 0.72 ดี 

13. การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อรถที่เข้าออกฟาร์มเป็นการสิ้นเปลือง ไม่ช่วยใน
การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย * 

7 
(4.9) 

11 
(7.6) 

11 
(7.6) 

72 
(50.0) 

43 
(29.9) 

3.92 1.05 ดี 

14. ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เฉพาะโคนม (แม่ให้นม,โคสาว) ก็
เพียงพอท าให้ฟาร์มป้องกันไม่ให้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ * 

1 
(0.7) 

3 
(2.1) 

18 
(12.5) 

93 
(64.6) 

29 
(20.1) 

4.01 0.68 ดี 

15. ลักษณะโรงเรือน ที่ต้ัง การท ารั้วกั้น เป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกัน
การเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ * 

1 
(0.7) 

14 
(9.7) 

54 
(37.5) 

59 
(41.0) 

16 
(11.1) 

3.52 0.84 ปาน
กลาง 

โดยเฉลี่ย 4.00 0.28 ระดับดี 
 
หมายเหตุ:  *เป็นข้อค าถามในเชิงลบ การแปลผลระดับคะแนน 5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4=เห็นด้วย, 3=ไม่แน่ใจ, 2=ไม่เห็นด้วย, 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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 โดยภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เรื่องการป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อยอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาคือมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  

32.6  และความรู้อยู่ในระดับต่ าร้อยละ 6.3 และส่วนใหญ่มีทัศนคติระดับดีต่อการป้องกันและควบคุม
โรคปากและเท้าเปื่อยคิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 

48.6  และไม่มีผู้ใดมีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า รายละเอียดตามตาราง 4 
 

ตารางท่ี 4 ระดับความรู้และทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูนต่อการ    

    ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (n =144)  
รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 

ระดับความรู้ต่อการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 88 (61.1) 47 (32.6) 9 (6.3) 
ระดับทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 74 (51.4) 70 (48.6) 0 (0) 
 
 ความรู้และทัศนคติต่อการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในกลุ่ม
ประชากรศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ แต่มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อย              

(R =0.169, P =0.043) รายละเอียดตามตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับทัศนคติต่อการป้องกันโรคปาก
    และเท้าเปื่อย (n =144)  

ตัวแปร R P- VALUE 
ความรู้และทัศนคติต่อการป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อย 

0.169* 0.043 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

มีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 10.4 (15/144) โดยมีประเด็นที่ส าคัญ
ในด้านการดูแลเรื่องสุขภาพและการจัดการฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 26.7 (4/15) มีความ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มทั้งระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที ่ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการระบาดของโรคปากและเท้า
เปื่อยในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือพ้ืนที่ใดๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 73.3 (11/15) มีข้อเสนอแนะให้
เน้นการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้ทราบอย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันการระบาด
ของโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโคนม ด้านการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรค หรือการประเมินสุขภาพโค
นมเบื้องต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 13.3 (2/15) อยากให้มีการตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ คอยให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเมื่อโคนม มีอาการผิดปกติ  
และสามารถให้ค าแนะน าการท าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างถูกวิธี และด้านการให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับความรู้  รวมถึงทิศทางการด าเนินงานของ
ภาครัฐ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 53.3 (8/15) เห็นควรให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ท้องที่ท่ีมีการเลี้ยงหนาแน่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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วิจารณ์ผล 

 จากการศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นกลุ่มประชากรศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 97.9 เป็น
เจ้าของฟาร์ม ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.5 มีอายุระหว่าง 30–60 ปี และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคน
มมากกว่า 3–5 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.8 อีกท้ังเป็นฟาร์มที่มีโคนมที่ให้ผลผลิตแล้วในฟาร์ม จ านวน 21 – 

100 ตัว คิดเป็นร้อยละ 84.7 และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ทุกคน  ซึ่งเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมที่เป็นเจ้าของฟาร์มจะดูแลและจัดการสุขภาพโคนมด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแรงงานบ่อย ท าให้
มีความประณีตในการปฏิบัติ รวมทั้งยังเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมทั้งประสบการณ์การเลี้ยงโค
นม มีอายุเหมาะสมในรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่มาให้การสนับสนุน  เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ และมีรายได้ที่สามารถจะด าเนินการตามที่ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้อง  หาก
เกษตรกรมีทัศนคติและความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ และ
ความพร้อมที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  สอดคล้องกับ ข้อมูลพ้ืนฐานของปศุสัตว์
ที่ว่า  ส่วนใหญ่เกษตรกร มีการเลี้ยงโคนมเป็นรายย่อย  การเลี้ยงจึงใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็น
แนวทางหลักในการด าเนินกิจการในฟาร์ม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารในด้านวิชาการ 

การป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่อง (กรมปศุสัตว์, 2564) 
      เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เรื่องการป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 61.1 โดยมีความรู้ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้
โคนมที่ถูกต้อง (ร้อยละ 99.3)  มีความรู้ด้านอายุโคนมท่ีเหมาระสมในการควรฉีดวัคซีน (ร้อยละ 95.8) 
และมีความรู้ด้านการแพร่กระจายเชื้อชองโรคปากและเท้าเปื่อย (ร้อยละ 93.8) จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรมีความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคในบางเรื่องอยู่ในระดับที่สูง  แต่มีความรู่ใน
ภาพรวมของการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับดีไม่สูงมาก  ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเกษตรกร
บางส่วนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น จึงท าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคในพ้ืนที่
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิษฏ์ และโรจน์ชนะ (2557) ที่พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.8 มี
ความรู้อย่างถูกต้องด้านอาการของโรคปากและเท้าเปื่อย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภัย 
(2555)  ที่พบว่าความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่
เสี่ยงต่อการระบาดของโรคและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดี ดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จึงควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้และการค้นคว้า
หาความรู้ ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความรู้ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคปากและเท้า
เปื่อย เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพสัตว์ 

   เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ที่ศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  โดยมีทัศนคติอยู่ ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  51.4                 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิษฏ์ และโรจน์ชนะ (2557) ที่พบว่าทัศนคติของเกษตรกรต่อการ
ป้องกันควบคุมโรค พบว่ามีทัศนคติเป็นกลางและเป็นบวกร้อยละ 62.4 และ 37.6 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการกักสัตว์ 
คัดแยกสัตว์ป่วยในช่วงที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นสิ่งที่ควรต้องท า   ให้จัดล าดับการปฏิบัติกับโค
นมเช่นการให้อาหาร การรีดนมโดยให้ด าเนินการกับสัตว์ตัวป่วยเป็นอันดับสุดท้าย  โดยเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับดี  ซึ่งเป็นทัศนคติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวิธีการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโคนม ดังนั้น
หน่วยงานปศุสัตว์สามารถสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรเรื่องของการกักกันสัตว์ คัดแยกสัตว์ป่วย
ในช่วงที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย และการจัดล าดับการปฏิบัติกับโคนมเช่นการให้อาหาร  การรีดนม
โดยให้ด าเนินการกับสัตว์ตัวป่วยเป็นอันดับสุดท้าย  ได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากเกษตรกร มีทัศนคติที่ดี 
ส่งผลต่อการป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค
นม รวมถึงการฉีดกระตุ้นหลังจากฉีดเข็มแรก และกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เกษตรกรมีทัศนคติต่อการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่ว่าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นการเพ่ิมภาระมากกว่าประโยชน์อยู่ใน
ระดับสูง ( = 4.45, S.D.= 0.67)  แสดงว่าเกษตรกรไม่ถือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยในโคนมเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ จึงท าให้เกษตรกรมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมการฉีด
วัคซีนให้กับโคนมเมื่ออายุถึงเกณฑ์เป็นส่วนมาก สอดคล้องตามหลักวิชาการ การป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อย ที่ว่าสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้โค โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งแรก  ตอนอายุ    
4-6 เดือน ฉีดกระตุ้นซ้ าหลังจากฉีดครั้งแรก 3–4 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนตามรอบทุก 6 เดือน (กรมปศุสัตว์, 
2563ค)  ซึ่งนอกจากประเด็นการฉีดวัคซีนแล้ว  ในประเด็นอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการป้องกันและควบคุม
โรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ยังคงมีความจ าเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เช่นการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องแจ้งหรือขออนุญาตปศุสัตว์ท้องที่  การงดส่งนมทั้ง
ฟาร์มในกรณีที่ฟาร์มเกิดโรค และความส าคัญของลักษณะโรงเรือน ที่ตั้ง เนื่องจากเมื่อเกิดโรคระบาด
ขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศได  

จากข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เรื่องการป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อยอยู่ในระดับสูง เพียงร้อยละ 61.1 และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันและควบคุมโรค
ปากและเท้าเปื่อยในระดับดี เพียงร้อยละ 51.4 รวมทั้งจากการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับทัศนคติต่อการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยนั้น พบว่า ทั้งความรู้และทัศนคติ
ของเกษตรกรอยู่ในระดับดี และมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับต่ า (R=0.169, P=0.043) 
ชี้ให้เห็นได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีทัศนคติและความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีเกษตรกรบางส่วนมีระดับความรู้เรื่องและทัศคติต่อการป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อยไม่สูงมาก ท าให้ยังขาดความตระหนักในเรื่องของการปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มของตนเอง จึงอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ยังมีการระบาดของโรคปาก
และเท้าเปื่อยของโคนมในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จากข้อมูลการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
ในโคนม จังหวัดล าพูน ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 5 ปี ย้อนหลัง (1 ตุลาคม 

2557 ถึง 30 กันยายน 26562) พบการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมจ านวน 19 ครั้ง เรียงล าดับ
พ้ืนที่ตามจ านวนที่พบสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ อ าเภอบ้านธิ 7 ครั้ง อ าเภอแม่ทา 4 ครั้ง และอ าเภอ
เมือง 4 ครั้ง และจากข้อมูลพบว่าอ าเภอบ้านธิ มีอุบัติการณ์การเกิดโรคเกือบทุกปี (กรมปศุสัตว์, 2563
ข)  ดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจึงควรให้
ความส าคัญในการให้ความรู้และการค้นคว้าหาความรู้ ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคปากและ
เท้าเปื่อย และสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่ เพ่ือ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จะส่งผลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
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ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยที่ดีตามมา อย่างไรก็ตามการมีความรู้และทัศนคติที่ดีของ
เกษตรกรไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเกิดการปฏิบัติที่ดี ซึ่งในครั้งนี่ยังไม่ได้ศึกษาความรู้และทัศนคติ และที่มีผลต่อ
การปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอ าเภอบ้านธิ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

จากข้อเสนอแนะของเกษตรกร มีเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 26.7 มีความต้องการให้
เจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มทั้งระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ มี ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 73.3 เสนอแนะให้เน้นการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้ทราบอย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโค
นม ด้านการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรค หรือการประเมินสุขภาพโคนมเบื้องต้น รวมทั้งเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมร้อยละ 13.3 อยากให้มีการตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุ
สัตว์หรือสัตวแพทย์ คอยให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเมื่อโคนม มีอาการผิดปกติ  และสามารถให้ค าแนะน า
การท าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างถูกวิธี  และด้านการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 

เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับความรู้ รวมถึงทิศทางการด าเนินงานของภาครัฐ และเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมร้อยละ 53.3 ต้องการให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละท้องที่ที่มีการเลี้ยงหนาแน่น 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งความต้องการดังกล่าวเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ที่มาจากความต้องการของ
พ้ืนที่ และเป็นแนวทางที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และแสดงถึงความจริงใจในการที่จะ
แก้ปัญหาร่วมกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและน าไปประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนด
มาตรการ และแนวทางในการควบคุม ป้องกันโรคในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อไป 

 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติต่อการ
ควบคุมป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในในภาพรวมในระดับดีไม่สูงมาก ยังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางส่วน
มีความรู้ และทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง และต่ า รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่มีความ
พร้อม ในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น ต้องเน้นย้ าความรู้
และการด าเนินการ ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับสูงขึ้น รวมถึงการสร้างความตระหนักให้แก่
เกษตรกร ถึงประโยชน์ของวัคซีน วิธีการฉีดวัคซีน และการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
กระตุ้นให้เกษตรกรได้มีพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนในภาครัฐควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีเสวนาร่วมกันทั้งจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

เกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกร ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที ่
โดยมีการบรหิารจัดการวัคซีนให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง จนสามารถท าให้เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค
ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ที่ได้ให้การสนับสนุนในการศึกษาวิจัย ส่วนสุขภาพ
สัตว์ และคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ ด้านสุขภาพและด้านมาตรฐาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์เทิดศักดิ์ ยาโน        

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านธิและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านธิ ที่ช่วย
ประสานงานในพ้ืนที่ อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่ท าให้ผลงานศึกษาวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับการศึกษา 
เรื่อง ความรู้และทัศนคติ ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรผู้เลี้ยง

โคนม อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 (  ) เจ้าของฟาร์ม   (  ) ผู้จัดการฟาร์ม (  ) อื่นๆ ระบุ........................ 
2. เพศ 

 (  ) ชาย    (  ) หญิง 
 

3. อายุ 
 (     ) ไม่เกิน 20 ปี  (     ) 21-30 ปี  (     ) 31-40 ปี  
 (     ) 41-50 ปี   (     ) 51-60 ปี  (     ) 61 ปีขึ้นไป 
 

4. ระดับการศึกษา 

 (  ) ไม่ได้เข้ารับการศึกษา   (  ) ประถมศึกษา 

 (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น  (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 (  ) อนุปริญญา    (  ) ปริญญาตรี 
(  ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................... 

 

5. ท่านมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 

  (  ) น้อยกว่า 1 ปี   (  ) 1 – 3 ปี  (  ) 3 – 5 ปี (  ) มากกว่า 5 ปี ระบุ ........... ปี 
6. จ านวนแม่โคนม (โคท่ีเคยคลอดแล้ว) ทั้งหมดในฟาร์ม 

 (  ) ไม่เกิน 20 ตัว (  ) 21 – 100 ตัว  (  ) มากกว่า 100 ตัว 

7. การเตรียมแม่โคสาว  
 (     ) มีวัวสาวทดแทนของตัวเองในฟาร์ม (     ) รับซื้อจากบริษัทเอกชน 
 (     ) ซื้อจากเครือข่ายเกษตรกร  (     ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย 
 จากแบบสอบถาม (ใช่/ไม่ใช่) จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  
     โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   
 ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ  7  คะแนน   หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจฯ อย่างดี 
 ได้คะแนนช่วง       5 - 6     คะแนน   หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจฯปานกลาง 

 ได้คะแนนต่ ากว่า    5       คะแนน   หมายถึงยังขาด ความรู้ ความเข้าใจฯ 
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ความรู้เกีย่วกับโรคปากและเท้าเปื่อย ใช่/ไม่ใช่ คะแนน 

1. โคนมสามารถติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยจากคนที่มีเชื้อปนเปื้อนใน
เสื้อผ้าหรือรองเท้าได้ 

  

2. นก หนูและสุนัขเป็นพาหะของโรคปากเท้าเปื่อยได้   

3. ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งแรกให้ลูกโคอายุ 4-6 
เดือน 

  

4. สัตว์ที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยจะแพร่เชื้อให้สัตว์ตัวอ่ืนได้ทั้งในระยะ
ที่แสดงอาการและในระยะท่ีไม่แสดงอาการ 

  

5. สัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยจะสามารถขับเชื้อออกจากทางน้ านมได้   

6. สัตว์ที่กินหญ้าและน้ าร่วมกับสัตว์ป่วยติดโรคปากและเท้าเปื่อยได้   

7. แพะ แกะและสุกรไมส่ามารถเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย   

8. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้โคนม ตามค าแนะน าของ       
กรมปศุสัตว์ ให้ฉีดตัวละ 2 ซีซี ใต้ผิวหนัง  

  

9. โคนมท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งแรก ควรฉีดกระตุ้น
ซ้ าอีกครั้งห่างจากครั้งแรก 6 เดือน 

  

10. รถบรรทุกขนส่งนม ขนส่งสัตว์จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไปยังแหล่งอ่ืนๆ
ได้ จากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่ขับออกมาจากสัตว์ป่วย 

  

 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคปากเท้าเปื่อยการให้คะแนนความคิดเห็นและทัศนะ
คติระดับต่างๆ 

ระดับความเห็น 
คะแนน 

ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 

เห็นด้วย 4 2 

ไม่แน่ใจ 3 3 

ไม่เห็นด้วย 2 4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 
 
 

ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคปากเท้าเป่ือย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

1. การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นการเพิม่ภาระ
มากกว่าประโยชน ์ 

     

2. การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยตัวเองดีกว่าให้
เจ้าหน้าท่ีฉีด  
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ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคปากเท้าเป่ือย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
3. การเคลื่อนย้ายโคนมจากแหล่งภายนอกเข้ามาในฟาร์มไม่
ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์  

     

4. การใช้เครื่องพ่นยาที่มีความดันสูงในกลุ่มสตัว์ป่วยและคอ
กรีด ท าให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้เร็วขึ้น   

     

5. ควรรีบขายสตัว์ที่เป็นโรคปากเท้าเปื่อยออกทันทีจะท าให้
สัตว์ที่เหลือไม่ป่วยเพิ่มขึ้น  

     

6. เมื่อมีโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดอยู่เจ้าหนา้ที่ผสมเทียม
อาจจะน าเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยมาติดฟาร์มของท่านได้  

     

7. ถ้ามีสัตว์ในหมู่บ้านเป็นโรคหรือมีอาการคล้ายโรคปากและ
เท้าเปื่อย ควรรบีแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์  

     

8. การล้างถังนมและอุปกรณห์ลังจากส่งนมเสร็จ ด้วยสารท า
ความสะอาดมีความจ าเป็นมากในการป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อย  

     

9. การกักสัตว์ คัดแยกสัตว์ป่วยในช่วงที่เป็นโรคปากและเท้า
เปื่อยเป็นสิ่งที่ควรต้องท า  

     

10. เมื่อโคนมของท่านเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย โคนมตัว
อื่นๆยังสามารถส่งน้ านมไดต้ามปกติ  

     

11. ให้จัดล าดับการปฏิบตัิกับโคนมเช่นการให้อาหาร การรดี
นม โดยให้ด าเนินการกับสัตวต์ัวปว่ยเป็นอันดับสดุท้าย  

     

12. กรมปศุสัตว์แนะน าให้ฉีดวัคซนีทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้
มั่นใจว่าจะมรีะดับภูมิคุม้กันท่ีมากพอ ในการป้องกันโรค  

     

13. การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท่ีรถที่เข้าออกฟาร์มเป็นการสิ้นเปลือง 
ไม่ช่วยในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  

     

14. ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เฉพาะโคนม (แม่ให้นม
,โคสาว) ก็เพียงพอท าให้ฟาร์มป้องกันไม่ให้เกิดโรคปากและ
เท้าเปื่อยได้  

     

15. ลักษณะโรงเรือน ที่ตั้ง การท ารั้วกั้น เป็นปัจจัยส าคัญใน
การป้องกันการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้  
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ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................  
 
 

 
 


