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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรค การศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 ราย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ 
มหาสารคาม  มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภูและอุดรธานี โดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างมีระบบ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม - 
ตุลาคม 2560 สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วยการทดสอบที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยวิธีดันแคน และการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ด้วยวิธีแบบสเปียร์แมนและวิธีแบบเพียร์สัน  

ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้
เรื่องโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียในระดับปานกลาง มีทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคเชิงบวก และมี
วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคในระดับดี การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศของเกษตรกร  
อายุของเกษตรกร จ านวนกระบือที่เลี้ยง ประวัติการเกิดโรคในกระบือ การได้รับข่าวสาร และการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคแก่กระบือ พบว่าเกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการศึกษาพบว่าความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุม
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์
กันทางบวก ในระดับปานกลาง 
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Knowledge, Attitude, Prevention and Control Practices of Haemorrhagic 
Septiceamia of Buffalo Farmers in the Upper Northeastern Thailand 

Chanin nachom1    Haruethai Rungrueang2 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) Study the knowledge, attitude and 
practice in prevention and control of Haemorrhagic Septicemia of buffalo farmers in the 
Upper Northeastern 2) Compare the knowledge, attitude and practice in disease 
prevention and control based on individual factors, and 3) Study the relationship 
between knowledge attitude and practice scores in disease prevention and control.  The 
sample of 420 buffalo farmers in the Upper Northeastern of the 12 provinces of Kalasin, 
Khon Kaen, Nakorn Panom, Bueng Kan, Maha Sarakham, Mukdahan, Roi Et, Loei, Sakon 
Nakhon, Nong Khai, Nong Bua Lam Phu and Udon Thani were selected by systematic 
random. The questionnaire was used to collect data from August to October, 2017. The 
data were described using frequencies, percentages, means, and standard deviations, 
and analyzed by Independent samples t-test, ANOVA, Duncan Multiple Comparison test, 
Spearman’s Rank correlation coefficient and Pearson correlation coefficient analysis. 

The research found that the knowledge of buffalo farmers in the Upper 
Northeastern Thailand was at medium level while the attitude level was moderate, and 
the practice was good for Haemorrhagic Septicemia prevention and control. Significant 
factors affecting the knowledge, attitude and practice of prevention and control 
included gender and age of the owner, number of buffalo raised, history of the disease 
on farm, ability to receive news and vaccination for the disease in the previous year. 
Moreover, the knowledge, attitude and practice in prevention and control of 
Haemorrhagic Septicemia of buffalo farmers exhibited a moderate correlation in the 
same direction at 0.05 level of significance. 
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ค าน า 
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic Septicaemia) หรือที่เรียกตามอาการว่าโรคคอ

บวม เป็นโรคระบาดรุนแรงของกระบือ เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida ในประเทศไทยพบ
เฉพาะสายพันธุ์ B:2 และ B:2,5 (Worarach et al., 2014) ลักษณะส าคัญของโรคคือ สัตว์ป่วยมีไข้สูง 
หายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอหรือหน้าบวมแข็ง มีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูง ส่วนใหญ่สัตว์จะตาย
อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน   โรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคโดยการกินหรือหายใจเอาเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะพบโคกระบือเป็นพาหะน า
โรคมากกว่าร้อยละ 5 ของโคกระบือในพ้ืนที่ที่เคยเกิดโรค เมื่อสัตว์มีความต้านทานลดลงด้วยสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ความเครียด ขาดอาหาร การเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกะทันหัน เชื้อโรคซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ในบริเวณ nasopharynx จะเพ่ิมจ านวนมีความรุนแรงและถูกขับออกมากับสารคัดหลั่ง แพร่กระจายสู่
สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้น (OIE, 2013) ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้
เลี้ยงกระบือจ านวน 175,192 ครัวเรือน มีกระบือ 848,195 ตัว โดยพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4  ประกอบด้วย 
12 จังหวัดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
63,680 ครัวเรือน และมีกระบือ 267,808 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2559ก.)   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559      
มีการระบาดของโรคคอบวมในประเทศไทย 55 ครั้ง พบในกระบือถึง 47 ครั้ง โดยการระบาดในพ้ืนที่  
ปศุสัตว์เขต 4 ปี พ.ศ. 2557 เกิดโรค 14 ครั้ง ปี พ.ศ. 2558 เกิดโรค 2 ครั้ง ( กรมปศุสัตว์, 2559ข.) สร้าง
ความสูญเสียแก่เกษตรกรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ซึ่งปัจจุบันพบว่ากระบือมี
จ านวนลดลง หากเกิดการระบาดของโรคจะยิ่งส่งผลกระทบทั้งด้านปริมาณการเลี้ยงและด้านเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้การรักษาสัตว์ป่วยพบว่าปัจจุบันเชื้อก่อโรคดื้อยาปฏิชีวนะท าให้การรักษามักไม่ได้ผล (พัชรี 
ทองค าคูณ และคณะ, 2558) ดังนั้นเมื่อเกิดโรคจึงสร้างความสูญเสียแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ซ่ึง
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบและประเมินถึงสถานะทางระดับความรู้ ทัศนคติ และวิธี
ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียที่มีอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เพ่ือให้
ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี โดยท าการศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยง
กระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม 
บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาแผนงานให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใช้ปรับปรุงและปรับกลยุทธ์ในการสร้างทัศนคติที่
ดี ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้และทัศนคตขิองเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีทัศนคติที่ดี  มีความรู้
และวิธีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียที่ถูกต้อง ให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานราชการในการป้องกันการเกิดโรคโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียได้อย่างมีประสิทธิผล ในกรณทีี่
เกิดโรคจะสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ต่อไป  
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น  นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม  มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู  และอุดรธานี จ านวน 63,680 ครัวเรือน (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2559ก) จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 420 
ครัวเรือน ได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

n = N/(1+Ne2) 
n = ขนาดตัวอย่าง 
N = ขนาดประชากร (จ านวนประชากรทั้งหมด) 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสอบถามด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามแบ่ง
หัวข้อออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร ได้แก่ ที่อยู่ จ านวนสัตว์  ปีที่เริ่มเลี้ยง วิธีการ
เลี้ยง วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง ประวัติสัตว์ป่วยด้วยโรคคอบวม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับ
วัคซีนโรคคอบวมในรอบปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย  
เป็นค าถามทดสอบความรู้โดยเนื้อหาของค าถามเป็นการประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีปฏิบัติในการ
ป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย มีจ านวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 3 
ตัวเลือก (ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่แน่ใจได้ 0 คะแนนคะแนนรวม 10 
คะแนน และจัดกลุ่มความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซี
เมีย เป็น 3 กลุ่มเท่าๆกัน โดยใช้คะแนน ดังนี้ 

ความรู้ระดับดี   มีคะแนน 8-10 (ร้อยละ 66.8 – 100) 
ความรู้ระดับปานกลาง มีคะแนน 4-7   (ร้อยละ 33.4 – 66.7) 
ความรู้ระดับต่ า  มีคะแนน 0-3   (ร้อยละ 0 – 33.3) 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เป็น

ค าถามลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดตัวเลือกเป็นระดับความคิดเห็น 
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ประกอบด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดค่าคะแนน 
5 4 3 2 1 ตามล าดับ คะแนนรวม 30 คะแนน และจัดกลุ่มทัศนคติเกี่ยวกับโรคและวิธีปฏิบัติ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้คะแนน ดังนี้  

ทัศนคติบวก   มีคะแนน 21-30 (ร้อยละ 66.8 – 100) 
ทัศนคติระดับเป็นกลาง มีคะแนน 11-20 (ร้อยละ 33.4 – 66.7) 
ทัศนคติลบ   มีคะแนน 0-10   (ร้อยละ 0 – 33.3) 
ส่วนที่ 4 วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เป็นค าถาม

ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดตัวเลือกเป็นระดับพฤติกรรม มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดค่าคะแนน 5 4 3 2 1 ตามล าดับ คะแนนรวม 25 คะแนนและจัดกลุ่ม
วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้คะแนน ดังนี้ 

วิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี   มีคะแนน 17-25 (ร้อยละ 66.8 – 100)  
วิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  มีคะแนน  9-16  (ร้อยละ 33.4 – 66.7)  
วิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ มีคะแนน  0-8   (ร้อยละ 0 – 33.3) 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย มีลักษณะ

ค าถามแบบปลายเปิด  
ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติ โดย 
เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้วยวิธี Independent 
samples t-test, univariate ANOVA, Duncan Multiple Comparison test วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคต ิ และวิธีปฏิบัติกับปัจจัยส่วนบุคคลด้วยวิธี Spearman’s Rank Correlation 
Coefficient Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนต่างๆ ด้วยวิธี Pearson correlation 
coefficient โดยใช้โปรแกรม SPSS version 17.0 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์  

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 
(โรคคอบวม) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยใน
ครั้งนี้ ท าการศึกษาในเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจ านวน 420 ราย โดยเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย (mean±SD) 
เท่ากับ 54.89±9.25 ปี เลี้ยงกระบือจ านวนเฉลี่ย 6.33±7.34 ตัว มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือ 
16.40±12.12 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปล่อยในพื้นที่ของตนเอง 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.95 
วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม 236 รายคิดเป็นร้อยละ 56.19  กระบือของ
เกษตรกรมีประวัติเกิดโรคคอบวมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2559 จ านวน 13 รายคิดเป็นร้อยละ 3.10 
เกษตรกรได้รับข่าวสารเรื่องโรคคอบวมจากช่องทางต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้ใหญบ่้านและอาสา
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ปศุสัตว์ในพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 98.10 และเกษตรกรทีมี่กระบือได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัวประจ าปี (รอบปี 
2560) จ านวน 316 รายคิดเป็นร้อยละ 75.24 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม 

จังหวัด 
จ านวน (ราย) 

เพศชาย เพศหญิง รวม ร้อยละ 

ร้อยเอ็ด 72 14 86 20.48 

สกลนคร 54 14 68 16.19 

นครพนม 38 17 55 13.10 

มหาสารคาม 44 10 54 12.86 

กาฬสินธุ์ 28 9 37 8.81 

อุดรธานี 23 14 37 8.81 

ขอนแก่น 18 5 23 5.48 

มุกดาหาร 17 5 22 5.24 

เลย 11 2 13 3.10 

หนองคาย 10 0 10 2.38 

บึงกาฬ 8 1 9 2.14 

หนองบัวล าภู 2 4 6 1.43 

รวม 325 95 420 100.00 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม (n=420)  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

วิธีการเลี้ยง 
  

เลี้ยงปล่อยพ้ืนที่สาธารณะ 109 25.95 

เลี้ยงปล่อยในพ้ืนที่ตนเอง 235 55.95 

เลี้ยงปล่อยในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ตนเอง 11 2.62 

ขังคอกหาหญ้าให้กิน 65 15.48 

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงกระบือ 
  

เป็นอาชีพหลัก 25 5.95 

เป็นอาชีพเสริม 236 56.19 

ขุนขายเป็นกระบือเนื้อ 20 4.76 

เลี้ยงเพ่ือประกวด 7 1.67 

เป็นอาชีพหลักและใช้แรงงาน 13 3.10 

เป็นอาชีพหลักและขุนขายเป็นกระบือเนื้อ 100 23.81 

เป็นอาชีพเสริมและใช้แรงงาน 7 1.67 

เป็นอาชีพเสริมและขุนขายเป็นกระบือเนื้อ 12 2.86 

ประวัติการเกิดโรคคอบวมในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 
 

เคยเกิดโรค 13 3.10 

ไม่เคยเกิดโรค 407 96.90 

การได้รับข่าวสารเรื่องโรคคอบวม  
  

เคยได้รับข่าวสาร 412 98.10 

ไม่เคยได้รับข่าวสาร 8 1.90 

ประวัติการฉีดวัคซีนโรคคอบวมแก่กระบือ 
  

ฉีดวัคซีนทุกตัว 316 75.24 

ฉีดวัคซีนบางตัว 86 20.48 

ไม่ทราบข้อมูล 8 1.90 

ไม่เคยฉีดวัคซีน 10 2.38 
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ระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย(โรคคอบวม) 
จากการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนระดบัความรู้เรื่องโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียของเกษตรกรเกือบ

ครึ่งอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับดีและระดับต่ าตามล าดับ (ร้อยละ 48.57 37.62 และ 
13.81) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย (mean±SD) เท่ากับ 6.52±2.37   ค่าคะแนนทัศนคติต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียส่วนมากมีค่าในเชิงบวก และระดับกลาง (ร้อยละ 69.05 และ 30.95) 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.66±2.40 และสามในสี่ของเกษตรกรมีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค
อยู่ระดับที่ดี รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.10 และ 26.90) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 18.15±2.66 
ไมพ่บเกษตรกรที่ได้ค่าคะแนนวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคในระดับไม่น่าพอใจ (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจ าแนกระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติใน
การป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม)  (n=420) 

การศึกษา คะแนนเฉลี่ย±SD ระดับ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้    6.52±2.37 ดี 158 37.62 
 

 ปานกลาง 204 48.57 
 

 ต่ า 58 13.81 

ทัศนคติ 21.66±2.40 บวก 290 69.05 
 

 กลาง 130 30.95 
 

 ลบ 0 0 

วิธีปฏิบัต ิ 18.15±2.66 ดี 307 73.1 
 

 ปานกลาง 113 26.9 
 

 ไมน่่าพอใจ 0 0 

 
เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
(โรคคอบวม)จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิก
เซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ univariate ANOVA และ 
Duncan Multiple Comparison test พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05)  ได้แก่ เพศของเกษตรกร เกษตรกรเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยในวิธีการ
ปฏิบัติ 18.29  เพศหญิง 17.66 จากข้อมูลพบว่าเพศชายมีคะแนนวิธีปฏิบัติดีกว่าเพศหญิงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ประวัติการเกิดโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เกษตรกรที่ไม่มีกระบือป่วยเป็นโรคมี
คะแนนเฉลี่ยในวิธีการปฏิบัติ 18.22 เกษตรกรที่มีกระบือป่วยเป็นโรค 15.92 จากข้อมูลพบว่าเกษตรกร
ที่ไม่มีกระบือป่วยเป็นโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียมีคะแนนวิธีปฏิบัติดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   การ
ได้รับข่าวสารโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย  เกษตรกรที่ได้รับข่าวสารสม่ าเสมอมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และวิธี
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ปฏิบัติ 6.57 และ 18.23 แต่เกษตรกรที่ไม่เคยได้รับความรู้มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และวิธีปฏิบัติ 4.25 
และ 13.75 จากข้อมูลพบว่าเกษตรกรที่ได้รับข่าวสารโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียสม่ าเสมอมีความรู้และวิธี
ปฏิบัติดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การท าวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เกษตรกรที่ท า
วัคซีนกระบือมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ 6.73  21.82 และ18.15 ตามล าดับ    แต่
เกษตรกรที่ไม่เคยท าวัคซีนกระบือมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ 2.50  19.30 และ14.10 
ตามล าดับ จากข้อมูลพบว่าเกษตรกรที่ท าวัคซีนโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียในกระบือมีความรู้ ทัศนคติ
และมีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคดีกว่าเกษตรกรที่ไม่ท าวัคซีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(ตารางท่ี 4) 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรา
ยิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=420) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ความรู้ ทัศนคติ วิธีปฏิบัติ 
เพศ     

 ชาย 325 6.61 ± 2.27 21.73 ± 2.48 18.29 ± 2.61a 

 หญิง 95 6.22 ± 2.66 21.43 ± 2.10 17.66 ± 2.77b 

ประวัติการเกิดโรคคอบวม     

 เคย 13 7.31 ± 0.63 21.77 ± 1.09 15.92 ± 1.38a 

 ไม่เคย 407 6.90 ± 2.39 21.66 ± 2.43 18.22 ± 2.66b 

ได้รับข่าวสารโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย   

 เคย 412 6.57 ± 2.33a 21.68 ± 2.40 18.23 ± 2.61a 

 ไม่เคย 8 4.25 ± 3.10b 20.50 ± 2.07 13.75 ± 1.03b 

ประวัติการท าวัคซีนโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 

 ท าวัคซีนทุกตัว 316 6.73 ± 2.15bc 21.82 ± 2.42b 18.15 ± 2.63c 

 ท าวัคซีนบางตัว 86 6.09 ± 2.74b 21.24 ± 2.26b 18.78 ± 2.43c 

 ไม่ทราบ 8 7.88 ± 2.17c 22.88 ± 2.16b 16.25 ± 1.83b 

 ไม่เคยท าวัคซีน 10 2.50 ± 1.09a 19.30 ± 0.95a 14.10 ± 1.66a 

ตัวอักษรabcที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันของปัจจัยเดียวกันหมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  

การศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรา
ยิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) กับปัจจัยส่วนบุคคลใช้วิธี Spearman’s Rank Correlation Coefficient 
Analysis เนื่องจากค่าอายุเกษตรกร จ านวนกระบือที่เลี้ยง และค่าประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือมี
การกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าคะแนนทัศนคติมีความสัมพันธ์กับจ านวน
กระบือที่เลี้ยง และค่าคะแนนวิธีปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับอายุของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
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ตามตารางท่ี 5 กล่าวคือเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือจ านวนมากจะมีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันโรคด้วย  และ
ยิ่งเกษตรกรมีอายุมากขึ้นจะยิ่งมีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคดีขึ้นด้วย 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบ Spearman’s ระหว่างความรู้ ทัศนคติและวิธี
ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) กับปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่าคะแนน อายุเกษตรกร จ านวนกระบือ ประสบการณ์ 
ความรู้ 0.02 0.01 -0.37 
ทัศนคติ -0.04 0.14* 0.05 
วิธีปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรค 0.13* -0.07 -0.06 

*p<0.05 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซี
เมีย (โรคคอบวม) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค
เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ด้วยวิธี Pearson correlation coefficient analysis พบว่า ความรู้
เรื่องโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ าถึงปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตามตารางที่ 6  กล่าวคือเกษตรกรที่มีความรู้เรื่องโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียในระดับดีจะมี
ทัศนคติที่ดแีละมีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีด้วย   
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิก
เซฟติซีเมีย (โรคคอบวม)  (n=420) 

 ความรู้ ทัศนคติ วิธีการปฏิบัติ 

ความรู้ 1.00   
ทัศนคติ 0.42* 1.00  
วิธีการปฏิบัติ 0.24* 0.39* 1.00 

*p<0.01 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรค
คอบวม) ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเฮโมรายิกเซฟตีซีเมียในระดับปานกลาง ในขณะที่ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคเป็นเชิงบวกและอยู่ในระดับดี  การวิเคราะหป์ัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรที่
มีผลต่อความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) 
ของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรเพศชายมีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีกว่า  เกษตรกรที่
ได้รับข่าวสารเรื่องโรคจะมีความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีกว่า จากประวัติการเกิดโรคในกระบือของเกษตรกร
พบว่าหากเกษตรกรที่มีวิธีการป้องกันโรคที่ดีสัตว์จะไม่เป็นโรค สอดคล้องกับการท าวัคซีนป้องกันโรคใน
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กระบือที่พบว่าเกษตรกรที่ไม่ฉีดวัคซีนกระบือเนื่องมีความรู้ในระดับต่ า และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย พบว่าความรู้
เรื่องโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย  ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควาบคุมโรคมีความสัมพันธ์
เป็นไปในทางบวกหรือในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเกษตรกรที่มีความรู้เรื่องโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียใน
ระดับดีจะมีทัศนคติท่ีดีและมีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีด้วย  ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนจ านวนสองในสามมีความรู้เรื่องโรคเฮ
โมรายิกเซฟติซีเมียในระดับปานกลางถึงต่ า  

ข้อเสนอแนะส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ได้แก่การปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องโรคแก่เกษตรกรให้บ่อยครั้งและสม่ าเสมอยิ่งขึน้ โดยอาจใช้วิธีประชาสัมพันธ์ที่หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน การประชุมกลุ่มย่อยให้ความรู้ก่อนการฉีดวัคซีนให้กระบือแก่เกษตรกร เมื่อเกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ดี และให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคกรณีเกิดโรคเพ่ิมขึ้นด้วย 
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