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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

การจัดการและการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกขององคกรชุมชน ตําบลกระเดียน อําเภอ

ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 60 คน โดยใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม   ผลการศึกษา พบวา หลังการใชโปรแกรมการวางแผน

แบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก พบวา  1) กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนความรูในระดับมาก 

รอยละ 70.0  2) การมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.3  3) การ

เปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก พบวา กอนและหลัง

การใชโปรแกรมทั้งดานความรูเกี่ยวกับการการปองกันโรคไขหวัดนกและการมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัด

นก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4) ผลการดําเนินการจัดการแบบมีสวนรวมขององคกร

ชุมชนในการปองกันโรคไขหวัดนกจากการดําเนินกิจกรรม พบวา เกิดภาคีเครือขายระหวางชาวบานในชุมชนและ

เจาหนาที่ของรัฐในการปองกันโรคไขหวัดนกของชุมชน มีการแบงกลุมกันทําหนาที่ในการเฝาระวังการเกิดโรค

ไขหวัดนกในชุมชน และเกิดขอตกลงในการปฏิบัติการปองกันโรคไขหวัดนกของชุมชน 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  การปองกันโรค  โรคไขหวัดนก  อุบลราชธานี 

 
ABSTRACT 

 The study was carried out in order to investigate  the results of the Plan participation program 

on avian influenza prevention in Subdistric Kradien  distric of Trakarnphutphon, Ubon Ratchathani 

province. 60 people ware inclusion in the purposive sample. The research tools included the 

questionnaires. The research findings  were as follows: after using the participation plan program on 

avian influenza prevention 1) The score of knowledge was high (70.0 %). 2) The participation of avian 

influenza prevention was medium (48.3 %). 3) The comparison result of before and after using the 
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participation planned  program on avian influenza prevention, knowledge and participation of avian 

influenza prevention was statistically significant at 0.05. 4) Additional people and government officers 

have formed community and public networks to prevent avian influenza which are effective in 

preventing avian influenza in the community. 

Key Words : participation, prevention, avian influenza, Ubon Ratchathani province  

 
คํานํา 

โรคไขหวัดนกเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของโลกเปนโรคติดตอจากสัตวสูสัตว และพัฒนา

จากสัตวมาสูคน  สถานการณโรคไขหวัดนกสําหรับป พ.ศ. 2553 พบการระบาดของโรคไขหวัดนกในคน 5 

ประเทศ รวมผูปวย 37 ราย เสียชีวิต 18 ราย ไดแก ประเทศอียิปต มีผูปวย 22 ราย เสียชีวิต 9 ราย เวียดนาม มี

ผูปวย 7 ราย เสียชีวิต 2 ราย ประเทศกัมพูชา มีผูปวย 1 ราย เสียชีวิตทั้งหมด สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผูปวย 1 

ราย เสียชีวิตทั้งหมด ประเทศอินโดนีเซีย มีผูปวย 6 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยผูปวยเพิ่มเติม ดังนี้ ประเทศอียิปต : 

(31 สิงหาคม 2553) พบผูติดเชื้อไขหวัดนก H5N1 รายใหม 1 ราย เปนหญิง อายุ 33 ป จาก Qaluibia 

governorate เร่ืมมีอาการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เขารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 24 สิงหาคม ไดรับยา

โอเซลทามิเวียร และเสียชีวิตแลวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 จากการสอบสวนโรคพบวา ผูเสียชีวิตมีประวัติ

สัมผัสสัตวปกที่ปวยตาย จากขอมูลขององคการอนามัยโลก(World Health Oranization:WHO)1 

 สําหรับประเทศไทย ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข สรุปผูปวยยืนยันไขหวัดนกใน

ประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 – 4 สิงหาคม 2553 จํานวน 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 68 

โดยพบกระจายใน 18 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี 4 ราย, สุพรรณบุรี 3 ราย, สุโขทัย 2 ราย, กําแพงเพชร 2 ราย อีก 

14 ราย อยูใน จังหวัดปราจีนบุรี, ปทุมธานี, ลพบุรี, กรุงเทพมหานคร, นครนายก, นนทบุรี, เพชรบูรณ, อุตรดิตถ, 

อุทัยธานี, พิจิตร, ขอนแกน, ชัยภูมิ, นครราชสีมา และหนองบัวลําภู จังหวัดละ 1 ราย แยกเปน ในป พ.ศ.2547 

พบผูปวยยืนยัน 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย ป พ.ศ. 2548 พบผูปวยยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย ที่จังหวัด

กาญจนบุรี 2 ราย นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร, นครนายก จังหวัดละ 1 ราย ป พ.ศ. 2549 พบผูปวยยืนยัน 3 ราย 

เสียชีวิตทั้งหมด ที่จังหวัดพิจิตร, อุทัยธานี และหนองบัวลําภู รายลาสุดเริ่มปวยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 และ

ในป พ.ศ. 2550 - วันที่ 4 สิงหาคม 2553 (สํานักระบาดวิทยา, 2553)2 

จังหวัดอุบลราชธานีมีเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปรายยอย (ไกพื้นเมือง) 128,701 ราย มีสัตวปกในความดูแล

ประมาณ 2,421,405 ตัว/ป ไกเล้ียงในฟารมมาตรฐานจํานวน 233 ฟารม จํานวน 2,739,118 ตัว/ป ฟารมไกไขอีก 

88 ฟารม จํานวน 895,411 ตัว/ป มีกําลังผลิตไขประมาณ 400,000-600,000 ฟอง/สัปดาห สําหรับพื้นที่ที่มีการ

เล้ียงสัตวปกหนาแนนคือ อําเภอสวางวีระวงศ มีสัตวปกในวงจรการเลี้ยง 473,835 ตัว/ป เปนไกพื้นเมืองถึง 

54,876 ตัว รองลงมาเปนอําเภอสําโรง มีสัตวปกในวงจรการเลี้ยง 300,000 ตัว/ป เปนไกพื้นเมือง 12,884 ตัว 

สวนอําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ มีสัตวปกในวงจรการเลี้ยงรวมกันราว 392,000 ตัว/ป แตเปนไกพื้นเมือง

มากกวา 178,000 ตัว (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี, 2553)3  จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งที่มี

ฟารมเลี้ยงสัตวปกเปนจํานวนมาก เปนพื้นที่เฝาระวังไขหวัดนก เนื่องจากเปนจังหวัดที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวและเปนพื้นที่ที่มีการเคลื่อนยายสัตวปกจึงจําเปนจะตองมีมาตรการควบคุมเฝาระวัง

โรคไขหวัดนก 

อําเภอตระการพืชผล มีฟารมเลี้ยงไก จํานวน 10 แหง ในป 2551 มีรายงานการตายของสัตว ปกที่ตําบล 

กระเดียน แตจากการทางหองปฏิบัติการไมพบเชื้อไขหวัดนก  ตําบลกระเดียนเปนตําบลที่ มีฟารมเล้ียงไกจํานวน 

2  แหง ซึ่งอยูใกลกับชุมชน สงผลตอการใชชีวิตของประชาชนในดานสุขอนามัย รวมท้ังประชาชนยังขาดความรู

ในการปองกันโรคไขหวัดนก ขาดการมีสวนรวมโดยการเขาไปสํารวจปญหาในพื้นที่ (Pre – Survey)  จาก

สถานการณดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการและการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกัน

โรคไขหวัดนกขององคกรชุมชนในตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใชเปนขอมูล

เบื้องตนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนในการปองกันโรคไขหวัดนกในชุมไดอยางมีประสิทธิผลตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) โดยอาศัยการดําเนินกิจกรรม การอบรมที่

จัดขึ้นแกกลุมตัวอยางในชุมชนโดยประยุกตใชแนวคิดการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C (Appreciation 

Influence Control) กลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง 

(Purposive  Sampling) จากประชากรทั้งหมด 1,225 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  2 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 โปรแกรมการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสรางความรูความเขาใจในการปองกันโรคไขหวัดนก และบริบทของชุมชน หรือ  

ขั้นตอนเอ (A : Appropriate) 

  ขั้นที่ 2 การสรางแนวทางการพัฒนาการปองกันโรคไขหวัดนกของชุมชน ขั้นตอนไอ  

(I : Influence) 

                  ขั้นที่ 3 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนซี (C : Control)  

 สวนที่ 2 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพทางสังคม 

  ตอนที่  2 ความรู เร่ืองการดําเนินการปองกันโรคไขหวัดนก  ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับ สาเหตุ การติดตอ เชื้อกอโรคไขหวัดนก และการปองกัน 

           ตอนที่  3 การมีสวนรวมของในการดําเนินงานปองกันโรคไขหวัดนก ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจ และกิจกรรมการรณรงคโรคไขหวัดนก

ในชุมชน 

 มีคาความเชื่อมั่น (α – Coefficient) เทากับ 0.76 

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป และสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก จํานวน  รอย

ละ คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุม 

ไดแก สถิติ paired t - test 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 1. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 56 ป  ขึ้นไป รอยละ31.67  รองลงมาอายุ  36- 45 ป  สวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 76.67    การศึกษาสวนใหญต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 90.00  และ

สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,0001 – 5,000  บาท คิดเปนรอยละ 35.00  กลุมตัวอยางเคยไดรับขอมูล

ขาวสารความรู เร่ืองโรคไขหวัดนกทั้งหมด รอยละ 100.00 ไดรับ ความรูเร่ืองโรคไขหวัดนกมาจากสื่อโทรทัศน 

มากที่สุด รอยละ 78.33 และเคยเลี้ยงสัตวปก รอยละ 90.00 

2. ความรูกอนการใชโปรแกรมการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีระดับคะแนนความรู ในระดับนอย รอยละ 41.67 รองลงมามีระดับคะแนนความรูปานกลาง รอยละ 30.00

และมีระดับคะแนนความรูสูง รอยละ 28.33  และหลังการใชโปรแกรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

คะแนนความรูในระดับมาก รอยละ 70.00 

3. การมีสวนรวม กลุมตัวอยาง สวนใหญมีระดับการมีสวนรวม กอนการใชโปรแกรมการ วางแผน แบบมี

สวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดอยูในระดับนอย รอยละ 91.66 และหลังจากการใชโปรแกรมการวางแผน แบบ

มีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกอยูในระดับปานมาก รอยละ 48.33 

 4. การเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกกอน

และหลังการใชโปรแกรมทั้งดานความรูเกี่ยวกับการการปองกันโรคไขหวัดนกและการมีสวนรวมในการปองกันโรค

ไขหวัดนก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ผลการดําเนินการจัดการแบบมีสวนรวมขององคกรชุมชนในการปองกนัโรคไขหวัดนกไดผลการศึกษา

ดังนี้ 

  1.) มีการแบงกลุมกันทําหนาที่ในการเฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนกในชุมชน 

          2.) เกิดขอตกลงในการปฏิบัตกิารปองกันโรคไขหวัดนกของชุมชน 

          3.) เกิดภาคีเครือขายระหวางชาวบานในชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันโรคไขหวัด

นกของชุมชน 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลการจัดการและการจัดการและวางแผนแบบมีสวนรวมในการ

ปองกันโรคไขหวัดนก ในตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 

1.ความรู กอนการใชโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคไขหวัดนก ในระดับนอย คิดเปนรอยละ 

41.67 รองลงมามีระดับคะแนนความรูปานกลาง รอยละ 30.00 และมีระดับคะแนนความรูสูง รอยละ 28.33  

และหลังจากการจัดกระบวนการความรูเพื่อพัฒนาองคกร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนความรูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 70.00 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจีระศักดิ์ เจริญพันธ 4 ไดศึกษา

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานปองกันโรคไขหวัดนก ในตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสอบถาม พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญมีการไดรับความรูเกี่ยวกับ

ไขหวัดนก มีความรูเกี่ยวกับการปองกันไขหวัดนกในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของ ถาวร มา
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ตน 5  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขหวัดนกโดยชุมชนเปนฐานในอําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี พบวากอนการดําเนินการ กลุมตัวอยางมีความรู การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรค

ไขหวัดนกในระดับปานกลางหลังดําเนินการภายใตโปรแกรมการสรางพลังโดยชุมชนเปนฐาน พบวากลุมตัวอยาง

มีความรู และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันโรคไขหวัดนกในระดับสูงขึ้น 

2. การมีสวนรวม กลุมตัวอยาง สวนใหญมีระดับการมีสวนรวม กอนการใชโปรแกรมการจัดการและการ 

วางแผน แบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 91.66 รองลงมาเปนระดับ

ปานกลาง รอยละ 8.33 และหลังจากการใชโปรแกรมการจัดการและการ วางแผน แบบมีสวนรวมในการปองกัน

โรคไขหวัดนกอยูในระดับปานมาก คิดเปนรอยละ 48.33รองลงมาเปนระดับปานกลาง รอยละ 46.66 และมีระดับ

นอย รอยละ 5.00 ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากภายหลังการใชโปรแกรมการจัดการและการ วางแผน แบบมีสวน

รวมในการปองกันโรคไขหวัดนกทําใหประชนมีความรู ความเขาใจเรื่องโรคไขหวัดนกมากขึ้น และมีความ

ตระหนักในเรื่องการปองกันโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของไพโรจน จันทรมณี, อุไรรัตน ศรีสง และสุจิ

ตรา บุษปฤกษ6 ไดศึกษาการมีสวนรวมของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมูบานในการเฝาระวังโรค

ไขหวัดนก จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวาหลังจากใสกระบวนการมีสวนรวม ประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขมีความรวมมือในทุกดาน คิดเปนรอยละ 64.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใหความรวมมือในการเฝา

ระวังโรคไขหวัดนกคือพฤติกรรมของชุมชนตอการปองกันโรคไขหวัดนก และสอดคลองกับการศึกษาของงาม

ทรัพย เทศะบํารุง7 ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขใน

กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขหวัด

นกของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 395 คน 

ผลการวิจัยพบวาอาสาสมัครสาธารณสุขมีสวนรวมในการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเปนสวนมากและมีประมาณรอย

ละ 30 ที่ยังขาดความรูและทักษะในเรื่องไขหวัดนกและการดําเนินการเฝาระวัง และในสวนการจัดทําแผนและ

แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังโรคไขหวัดนกนั้นทางผูนําหมูบานและองคการบริหารสวนตําบลควรใหการ

สนับสนุนและรวมทําแผนรวมกัน 

3. การเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมการจัดการ และการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกันโรค

ไขหวัดนก จากการศึกษา พบวา ผลของการใชโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีสวนรวมในการปองกัน

โรคไขหวัดนกของกลุมตัวอยาง ตําบลกระเดียน  อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  กอนและหลังการใช

โปรแกรมทั้งดานความรูเกี่ยวกับการการปองกันโรคไขหวัดนกและการมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม การจัดการ และการวางแผน

แบบมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนกในชุมชน ประชาชนกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น การประชุม

กลุมอภิปรายปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไขหวัดนก ไดรวมกันวางแผนแกไขปญหาและการไดรับ

ความรูจากาการอบรม จึงทําใหความรูเกี่ยวกับการการปองกันโรคไขหวัดนกและการมีสวนรวมในการปองกันโรค

ไขหวัดนก กอนและหลังการใชโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

คํานวณ พันธศร6  การศึกษากึ่งทดลองเพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 

สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา  กอนการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย

ของคะแนนความรู เจตคติและพฤติกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ภายหลังการทดลอง กลุม
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ทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรู เจตคติและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัด

นกเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคลองกับการศึกษาของ บุตตา 

เจนสุขอุดดม8   ไดศึกษาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก ความรู พฤติกรรมการปอง และการปองกันโรค

ไขหวัดนกอยางมีสวนรวม พบวา ความรูขาวสารเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก ความรู พฤติกรรมการปอง และการ

ปองกันโรคไขหวัดนกมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปองกันโรคไขหวัดนก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการสงเสริมใหทุกภาคสวนในชุมชนดําเนินงานปองกันโรคไขหวัดนกโดยการมีสวนรวมในการเฝา

ระวังพฤติกรรมที่เปนปญหา รวมคิดและรวมดําเนินงานวางแผน และพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยงขอชุมชนโดยสงเสริม

ใหภาคประชาชนโดยอสม.เปนผูมีบทบาทสําคัญ ในการสรางความมั่นใจในมาตรการ การปองกันโรคไขหวัดนก

ในชุมชน 
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