
 
บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเปนมา 
 
 โรคไขหวัดนกเปนโรคที่องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศถือวาเปนโรคที่มีความ
รุนแรง มีการแพรระบาดที่รวดเร็ว  โดยเปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไขหวัดใหญชนิดที่รุนแรง
(SubtypeH5N1) (http://www.dld.go.th/home/bird_flu/chick3.html, 1 มีนาคม 2548) ซ่ึงกอใหเกิด
การติดเชื้อทั้งในมนุษย และสัตวหลายชนิด เชน มา สุกร แมว นก ไก เปนตน ซ่ึงโรคไขหวัดนกที่
เกิดในสัตวปกเกิดขึ้นมานานกวา 100 ปมาแลว มีการระบาดเปนครั้งคราวในหลายประเทศ เชน 
อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และอิตาลี พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา 
มีการระบาดของไขหวัดนกในสัตวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ชิลี จีน 
ฮองกง เนเธอรแลนด เยอรมัน และเบลเยี่ยม จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2546 – 2547 มีการระบาดของ
โรคไขหวัดนกในสัตวปกครั้งใหญในภูมิภาคเอเชีย อันไดแก ประเทศเกาหลีใต อินโดนีเซีย 
เวียดนาม ไทย ไตหวัน กัมพูชา ญ่ีปุน ลาว ปากีสถาน ฮองกง และจีน(ธีรศักดิ์  ชักนํา,2547)  โดย
ปกติโรคไขหวัดนกติดตอมายังมนุษยไดไมงายนัก แตพบวาเชื้อไวรัสไขหวัดนก (Influenza A 
H5N1) มีการติดตอในคนครั้งแรกที่ฮองกงเมื่อป พ.ศ. 2540 มีผูปวย 18 ราย เสียชีวิต 6 ราย  ตอมาใน
ป พ.ศ.2546 มีผูปวยที่ฮองกงอีก 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ลดารัตน ผาตินาวิน, 2547) จากการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในประเทศอินโดนีเซีย พบวาพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตวปก 
พื้นที่ที่มีการคาขายหรือแลกเปลี่ยนสัตวปกที่มีชีวิต และเสนทางการขนสงสัตวปก มีความสัมพันธ
กับการระบาดของโรคไขหวัดนก เชน ในประเทศจีน โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรสัตวปกระหวาง 
1,000–5,000 ตัวตอตารางกิโลเมตร จะพบวามีการระบาดของโรคไขหวัดนกถึงรอยละ 80   
(เสาวพักตร  ฮ้ินจอย, 2547)    

สถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 
ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2547 พบผูปวยสงสัยจํานวน 21 ราย แตไดรับการยืนยัน 12 ราย และ
เสียชีวิตจํานวน 8 ราย โดยพบผูปวยรายแรกเริ่มปวยเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2547   ซ่ึงประวัติเสีย่ง
ของผูปวยยืนยันทั้ง 12 รายนี้พบวา ผูปวย 9 ราย  มีการเลี้ยงไกในบานที่อยูอาศัย ผูปวย 8 ราย มีการ
สัมผัสกับซากไกที่ตาย และผูปวย 3 ราย ทําการชําแหละไกดวยตนเอง โดยผูปวยทุกรายมีการสัมผัส
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กับแหลงรังโรคที่สงสัย (วรรณา หาญเชาววรกุล, 2547) สําหรับการระบาดในป พ.ศ. 2548 นี้ 
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดรับรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญหรือปอดบวม ที่อยูในขาย
เฝาระวังโรคไขหวัดนก และรอการสอบสวน เพื่อติดตามขอมูลเพิ่มเติมทั้งทางคลินิกและประวัติ
การสัมผัสปจจัยเสี่ยง 2 ราย  ในจังหวัดสุพรรณบุรี (http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php, 28 
กุมภาพันธ 2548)  สําหรับสถานการณการระบาดในจังหวัดเชียงใหมนั้น พบวาเริ่มมีการระบาดของ
สัตวปก เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2547 โดยมีการตายของนกกระทาที่อําเภอสารภีอยางผิดปกติ และมี
การปวยตายของไกอยางมากที่อําเภอสันกําแพง และอําเภอหางดง และในวันที่ 28 มกราคม 2547 จงึ
ไดมีการประกาศให 3 อําเภอคือ อําเภอสารภี สันกําแพง และหางดง เปนพื้นที่เกิดโรคระบาดสัตว
ชนิด Avian influenza หลังจากนั้นไดมีการระบาดขยายเปนวงกวางในพื้นที่ 11 อําเภอ ไดแก อําเภอ
สันกําแพง สารภี หางดง จอมทอง แมริม แมวาง สันปาตอง สันทราย เมืองเชียงใหม ดอยสะเก็ด 
และกิ่งอําเภอดอยหลอ (วิไล ตนะกุล, 2547)  

ปญหาที่สําคัญของการระบาดของไขหวัดนกคือ การกลายพันธุหรือการขามสายพันธุ
ของเชื้อไขหวัดใหญและเชื้อไขหวัดนก ซ่ึงอาจทําใหเกิดไขหวัดนกสายพันธใหม ที่สามารถระบาด
จากคนสูคนไดงาย โดยคาดวาอาจทําใหเกิดการระบาดรุนแรงทั่วโลก และคาดวาอาจมีการเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก  (คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคไขหวัดนก, 2548) 
นอกจากนั้นยังทําใหประชาชนที่สัมผัสกับไกที่ติดเชื้อไขหวัดนกสามารถเสียชีวิต ทั้งจากการเปน 
ผูเล้ียง การเปนผูฆา และการซื้อเนื้อไกที่มีเชื้ออยูและนํามาปรุงอาหารโดยไมถูกวิธี โดยจากการ
สอบสวนทางระบาดวิทยา พบวาการสัมผัสใกลชิดกับสัตวเล้ียงที่เปนสัตวปกนั้น สามารถที่จะเปน
สาเหตุของการติดเชื้อไขหวัดนกมาสูคนได (http://epid.moph.go.th/weekly/wesr47/wesr.html, 
27 พฤษภาคม 2548) โดยไดมีการศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้ออินฟลูเอนซา เอ (H5N1) ในกลุม 
ผูเล้ียงสัตวปกที่ฮองกง ของ Bridges Carolyn Buxton et all. (2002) พบวากลุมคนงานในฟารมสัตว
ปกจะมีผลแอนติบอดี แอนติเอช-5 (anti-H5 antibody) ประมาณรอยละ 10 สวนในกลุมเจาหนาที่
ของรัฐที่ทําหนาที่ฆาสัตวปกชวงที่มีการระบาดมีผลแอนติบอดี แอนติเอช-5 (anti-H5 antibody) 
ประมาณรอยละ 3 โดยจากการศึกษานี้พบวาอาชีพที่มีการสัมผัสกับสัตวปกเพิ่มความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อไขหวัดนกได นอกจากจะสงผลกระทบทําใหมีผูปวยและเสียชีวิตเมื่อมีการติดเชื้อแลว โรค
ไขหวัดนกยังสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ และการสงออกของประเทศที่มีการระบาดเปนอยาง
มาก โดยประเทศไทยในป 2547 ยอดการสงออกของไกลดลง 22.9 พันลานบาท และสงผลตอ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหมีมูลคาการเสียหายประมาณ 4.3 พันลานบาทและรัฐบาลตองชดเชย
คาเสียหายแกเกษตรกรที่ตองทําลายไกประมาณ 30 ลานตัว เปนเงิน 1,200 ลานบาท (สถานวิชาการ
ภูมิภาคสัตวแพทยสาธารณสุข, 2548) 
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สําหรับมาตรการของรัฐบาลตอการดําเนินการควบคุมและเฝาระวังโรคไขหวัดนกนั้น 
ไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรในการแกไขปญหาไขหวัดนก  ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตรที่มีความ
เชื่อมโยงกันในแตละยุทธศาสตร (คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรค 
ไขหวัดนก, 2548) ซ่ึงแผนนี้มุงเนนในประเด็นที่มีความจําเปนและเรงดวน เปนการกําหนด
เปาหมายในระยะเวลา 3 ป คือ พ.ศ. 2548–2550 โดยเนนการควบคุมการแพรระบาดในสัตวและ 
ในคน กลาวคือจากแผนยุทธศาสตรที่ 1 คือ การพัฒนาการจัดการระบบปศุสัตวที่ปลอดโรค ซ่ึงมี
กลุมเปาหมายคือ เกษตรกรรายยอยผูเล้ียงสัตวปก ใหมีการปรับปรุงการเลี้ยงใหถูกหลักสุขาภิบาล มี
การควบคุมการเคลื่อนยายที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการเฝาระวังและสอบสวนโรคในสัตวปก 
ซ่ึงแนวทางปฏิบัตินั้นทางกรมปศุสัตวไดออกมาตรการสําหรับเกษตรกรผูเล้ียงไก หรือผูที่เกี่ยวของ
กับสัตวในฟารมที่มีการระบาด เพื่อใหเกิดการปองกันตนเองและควบคุมการระบาดของโรค 
ไขหวัดนก  

จากมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ไดมีการกําหนดมาตรการการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก โดยมี
เปาหมายใหปศุสัตวจังหวัดมีการประชาสัมพันธใหแกเกษตรกรผูเล้ียงไก ทราบลักษณะอาการของ
โรคไขหวัดนกเพื่อการเฝาระวังโรคในพื้นที่ วิธีปฏิบัติที่ปองกันการสัมผัสเชื้อโรคและปองกันการ
นําโรคเขามายังสถานที่เล้ียงสัตวปก โดยมุงเนนมาตรการทางสุขาภิบาล การฆาเชื้อโรคที่โรงเรือน 
ยานพาหนะและเครื่ องมือ เครื่ องใช ในฟารม  การควบคุมยานพาหนะและคนเข าออก 
(http://www.dld.go.th/home/bird_flu/chick3.html, 1 มีนาคม 2548) แตพบวาการควบคุมการระบาด
ของโรคไขหวัดนกยังมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการขาดความรู
และความเขาใจในการควบคุมและปองกันโรค เนื่องจากโรคไขหวัดนกเปนโรคที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยในชวง 7 ปที่ผานมา และความรูในดานการควบคุมการระบาดยังมีอยูนอยและกระจัดกระจาย 
เมื่อเกิดการระบาดขึ้นทําใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติทั้งในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ประชาชน และเกษตรกรผู เ ล้ียงไก (คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรค 
ไขหวัดนก, 2548)   

ในปจจุบันฟารมเลี้ยงไกในประเทศไทยที่ไดผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมจาก
กรมปศุสัตว โดยเปนการรับรองมาตรฐานฟารมในการจัดการฟารมที่ดีทั้งดานสุขอนามัย การ
จัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนการควบคุมและปองกันโรคระบาดของสัตวภายในฟารม (คณารัตน  
หรินทรานนทและคณะ, 2546) ทั้งนี้เพื่อใหเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพของฟารมและ
ผลิตผลใหไดมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีการอบรมความรูกอนการออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน
แกฟารมนั้นๆ โดยผูที่ไดรับการอบรมคือเจาของประกอบการฟารม ซ่ึงคาดหวังวาผูประกอบการ 
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จะนําความรูจากการอบรมที่ไดไปถายทอดใหแกคนงานในฟารมของตนเอง โดยความรูเปนตัวแปร
สําคัญตัวหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพ (นิภา มนูญปจุ, 2530) และพบวาการที่จะเกิดพฤติกรรมใดนั้น 
ความรูมีผลตอพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางออม เชน คนที่มีความรู แลวจะมีพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติ ตามความรูนั้น (Schwartz, 1975, อางในกาญจนา บุตรจันทร, 2542) ซ่ึงคนงานควรมีความรู
เกี่ยวกับโรคไขหวัดนก ทั้งในดานสาเหตุของโรค วิธีการติดตอ อาการแสดงเมื่อมีการติดเชื้อทั้ง 
ในคนและในสัตว การปองกันโรค มาตรการควบคุมและการเฝาระวังการแพรระบาดของโรค 
เพื่อใหมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนก  

โดยพฤติกรรมการปองกันโรคเปนการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่ชวยสงเสริมสุขภาพ
และปองกันไมใหเปนโรค รวมไปถึงการปองกันตนเองเมื่อมีการระบาดของโรค (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ, 2520) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค และเปนพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน (Bloom, 1975) 
เนื่องจากโรคไขหวัดนกเปนโรคติดตอที่เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหล่ังของสัตวปก รวมทั้งเชื้อ
ไขหวัดนกสามารถอยูไดนานในมูลของสัตวปก ดังนั้นคนงานในฟารมเลี้ยงไกที่ตองมีการสัมผัสกับ
ไกอยูเปนประจํา จึงควรที่จะมีความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก รวมทั้งมีพฤติกรรมในการปองกัน
ตนเอง และพฤติกรรมการควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกไปสูชุมชนใหถูกตอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับความรูและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนกของคนงานในฟารมเลี้ยงไกในประเทศไทย ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญ
และมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องดังกลาว เพื่อที่จะไดนําผลการศึกษามาเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ใหความรูแกคนงาน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายใหถูกตองและครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
ตัวในการปองกันการติดเชื้อที่ถูกตอง และสงผลใหลดอัตราการเกิดโรคไขหวัดนกไดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความรูเร่ืองโรคไขหวดันก ของคนงานฟารมเลี้ยงไก  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนก ของคนงานฟารมเลีย้งไก  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู และพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนก

ของคนงานฟารมเลี้ยงไก 
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สมมติฐานของการศึกษา 
ความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกของคนงานใน

ฟารมเลี้ยงไก 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนกของ

คนงานในฟารมเลี้ยงไก โดยเก็บขอมูลในกลุมคนงานฟารมเลี้ยงไก ทั้งฟารมไกเนื้อ และฟารมไกไข 
ในอําเภอที่ตั้งหางจากจังหวัดเชียงใหม ไมเกิน 60 กิโลเมตร และทําการรวบรวมขอมูลในเดือน
กรกฎาคม 2548 
 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 

ความรูเร่ืองไขหวัดนก หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาในระดับความรู ความ
เขาใจและการนําไปใช เกี่ยวกับสาเหตุ แหลงรังโรค วิธีการติดตอ อาการแสดงของโรคที่เกิดทั้งใน
คนและในไก การปองกันและควบคุมการแพรกระจายของโรค ซ่ึงวัดโดยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 

พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนก หมายถึง การกระทํา และการปฏิบัติตัวของ
คนงาน ในฟารมเลี้ยงไกตอการปองกันตนเองจากโรคไขหวัดนก รวมทั้งในการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคไขหวัดนกไปสูชุมชน ซ่ึงวัดโดยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม 

โรคไขหวัดนก หมายถึง โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza type A ชนิด H5N1 
คนงาน หมายถึง ผูที่ทํางานอยูในฟารมที่มีการเลี้ยงไกที่ไดผานการรับรองมาตรฐานจาก

กรมปศุสัตว 
ฟารมเลี้ยงไก หมายถึง โรงเรือนที่มีการเลี้ยงไก โดยเปนฟารมที่มีการเลี้ยงไกเนื้อ หรือ

ไกไข ซ่ึงเปนฟารมที่สมัครใจเขารับการตรวจ  โดยผานเกณฑการประเมินและไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว 

ฟารมเลี้ยงไกไข หมายถึง ฟารมที่เล้ียงไกรุนไข (อายุ 0-18 อาทิตย) เพื่อการคา ที่มี
จํานวนตั้งแต 3,000 ตัวขึ้นไป 

ฟารมเลี้ยงไกเนื้อ หมายถึง ฟารมที่เล้ียงไกเนื้อเพื่อการคา ที่มีจํานวนตั้งแต 3,000 ตัว 
ขึ้นไป 


