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บทคัดยอ
การศึกษาตนแบบการกําจัดแหลงรังโรค (หนู) กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ตนแบบการกําจัดแหลงรังโรค (หนู) และอุบัติการณเชื้อโรคในหนู ภายในกระทรวงสาธารณสุข อันเปนการ
เตรียมความพรอมในการปองกันโรคที่จะติดตอมาสูคนได โดยดําเนินการในทุกหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุข
ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในกลุมอาสาสมัครกําจัดหนูที่มีจิตอาสาของสํานัก
โรคติดตอทั่วไป เพื่อใหความรูและปฏิบัติการกําจัดหนู 1 สัปดาห ซึ่งเปนการนํารองหาวิธีการดําเนินงาน
คิดตนทุน และปญหาอุปสรรค จํานวน 30 คน กลุมอาสาสมัครแตละหนวยงานเปนผูดําเนินการกําจัดหนู
โดยแบงระยะการดําเนินการ 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การกําจัดหนูระหวางการอบรมเปนการดําเนินการภายใน
สํานักงานเพื่อกําจัดหนูบนอาคาร ระยะที่ 2 เปนการดําเนินการชวงเฝาระวังเพื่อสงหนูตรวจทาง
หองปฏิบัติการ โดยกําจัดหนูบริเวณรอบ ๆ อาคารสํานักงานเพือ่ เปนการลดประชากรหนูไมใหขึ้นสูบน
อาคารสํานักงานโดยวิธีการวางเหยื่อพิษ และทําการนับเหยื่อ จํานวนหนูที่ออกมาตาย ผลการศึกษาพบวา มี
หนวยงานทีเ่ ขารวมโครงการ 6 หนวยงาน ไดแก กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อาสาสมัครที่เขารวมการอบรมมีจํานวนทัง้ สิ้น 351 คน ดําเนินการวางกรงดัก
หนูภายในอาคาร สามารถกําจัดหนูได 219 ตัว หนวยงานที่ดําเนินการกําจัดหนูภายนอกอาคาร ไดแก กรม
ควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานอาหารและยา กรมอนามัย กําจัดหนูภายนอกอาคาร 45 ตัว
จํานวนหนูที่สง ตรวจหาเชื้อโรค 45 ตัว โดยไมพบเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสในทุกตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้
สามารถที่จะประมาณการสถานการณความเสี่ยงของโรคติดตอภายในกระทรวงสาธารณสุขไดในระดับหนึ่ง
และสามารถที่นําปรับใชในพื้นที่เขตเมืองตางๆได
โดยเฉพาะพื้นทีต่ ลาดและรานอาหารในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีประชากรของหนูชุกชุม และเปนที่ซึ่งประชาชนตองใชบริการทําใหมีความเสี่ยงตอ
โรคติดตออันอาจจะเกิดขึ้นได
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Abstract
The model development for eradicating the disease’s sources (rodents) in Ministry of Public
Health was to study the model for eradicating the disease’s sources (rodents) and the incidence of rodents’
disease in Ministry of Public Health. It was to prepare the disease prevention infecting to humans that all
offices in Ministry of Public Health were administering. The Bureau of Communicable Diseases conducted
the workshop for hospitality volunteers of eradicating rodents so that they got the knowledge and practiced
the rodent eradication in one week. It was to direct the operation, cost-effectiveness, problem and obstacle.
The volunteers, 30 persons, were the actors eradicating rodents. The process was divided into two phases:
Phase 1 was the rodents’ eradication on the building. Phase 2 was the rodents’ surveillance in order to send
the rodents in the laboratory by eradicating the rodents around the building. It was to reduce the rodent
population climbing into the building by trapping the poison prays and counting the number of prays and
rodents died .The result was found that six offices were participated in this study: Department of Disease
Control, Department of Medical Science, Department of Health, Department for Development of Thai
Traditional and Alternative Medicine, the Bureau of Food and Drug Administration 351 volunteers trapped
the rodents in the building 219 rodents were eradicated in the building . The offices had eradicated the
rodents around the building such as Department of Disease Control, Department of Medical Science,
Department of Health, the Bureau of Food and Drug Administration and around the building 45 rodents
were found the disease without leptospirosis in sampling. This study would be estimated the risk situation
of the communicable disease in the ministry and would apply the method in the urban area especially in
the market and cafeteria in the Local Administration area because there were many rodents and most
people must get the service. They would have the risk of the infection disease.
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บทนํา
ปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาระดับโลกที่สงผลลงมาถึงระดับประเทศในแงตางๆ1 คือ (1) การ
ละลายของหิมะและน้ําแข็ง (2) ระดับน้ําในมหาสมุทรสูงขึ้น (3) ฝนตกแปรปรวน พายุรุนแรงขึ้น(4)โรคอุบัติ
ใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคติดเชื้อชนิดใหมที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวในแงความสัมพันธกับสภาวะโลกรอน
(5)ผลกระทบตอพืช สัตว สิ่งแวดลอม และมนุษยที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงจากภัยพิบัติตางๆ เชน คลื่น
ความรอน น้ําทวม และพายุ ทางออมจากการเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยาของพาหะนําโรคติดเชื้อตางๆและผล
จากการขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภคและหวงโซอาหาร
ซึ่งโรคติดตอระหวางสัตวและคนเปน
โรคที่ตองใหความสําคัญมากขึ้น อาจเปนเพราะ มนุษย, สัตวเลี้ยง, ปศุสัตว และสัตวปา รวมทั้งแมลงพาหะ
ตางๆ เชน ยุง แมลงวัน ฯลฯ มีความใกลชิดกันมากขึ้น ซึ่งตามปกติแลว ธรรมชาติไดสรางความสมดุล
กําหนดระยะหางระหวางสัตวเหลานั้นไมใหใกลชิดกับคน แตปจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
นาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ Emerging Zoonotic Diseases2 สัตวปาในธรรมชาติไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากภาวะโลกรอน เชน พบวากรณีระดับน้ําในทะเลและ3มหาสมุทรสูงขึ้น ทําใหเกิดน้ําทวมรุนแรง
ตามภูมิภาคตางๆ เปนเหตุใหสัตวปาไรที่อยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวปาที่อาศัยในโพรงดิน เชน สัตว
ตระกูลฟนแทะ (Rodents) จําพวกหนูชนิดตางๆ หรือสัตวตระกูลกินเนื้อขนาดเล็ก (small carnivores) จําพวก
Badgers ฯลฯ ถู ก น้ํ า ไล อ อกมาสู ภ ายนอก จึง หนี ก ระจั ด กระจายแพร ไ ปในที่ ต า งๆอั น ไม ใ ช ถิ่ น ฐานเดิ ม
ผลกระทบที่พบตามมาคือโรคที่สัตวเหลานี้นําไปแพรระบาดสูสัตวเลี้ยงและมนุษย
หนู เ ป น สั ต ว พ าหะนํ า โรคสู ม นุ ษ ย ไ ด ห ลายโรค เช น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า โรคเลปโตรสไปโรซี ส
โรคสครัปไทฟส โรคหนอนพยาธิตางๆ และโรคแบคทีเรีย เชน Salmonella.spp เปนตน หนูสามารถจําแนก
เปน 3 กลุมใหญ4 คือ 1.กลุมหนูพุก (Bandicota.spp) มีขนาดใหญ ตัวโตเต็มวัยน้ําหนักตั้งแต 180 กรัมขึ้นไป
พบอยูตามพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร 2.กลุมหนูทองขาว (Rattus.spp) จะพบไดตามที่อยูอาศัยและโรงเก็บ
ผลิตผลการเกษตร มีขนาดกลาง ตัวโตเต็มวัย น้ําหนัก 40-250 กรัม 3. กลุมหนูหริ่ง (Mus.spp) เปนหนูขนาด
เล็ก โตเต็มวัยน้ําหนักไมเกิน 40 กรัม จะพบไดตามบานเรือนมากกวาในทุงนา
ฉะนั้นการเตรียมความพรอมในการจัดการแหลงรังโรคกอนการเกิดอุทกภัยซึ่งมีเหตุการณดังกลาว
ทุกปจึงเปนเรื่องจํ าเปน ตองดําเนิ นการหาตนแบบของการควบคุมหนูภ ายในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
เผยแพรใหกับประชาชน หนวยงานตางๆ นําไปใชในการควบคุมประชากรหนูตอไป

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคเฉพาะ
1.เพื่อศึกษาตนแบบการปองกันควบคุมกําจัดแหลงรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข
2.เพื่อศึกษาอุบัติการณของโรคติดตอที่อาจนํามาจากหนู
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วัตถุประสงคทั่วไป
สรางมาตรการเพื่อการปองกันและควบคุมแหลงรังโรคในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําสูการควบคุม
พาหะนําโรคของพื้นที่ที่มีปญหาประชากรสัตวนําโรค

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Operational Research) ในพื้นที่กระทรวง
สาธารณสุขในกลุมอาสาสมัครกําจัดหนูโดยสมัครใจและมีจิตอาสาเขารวมการศึกษามีวัตถุประสงคใน
การศึกษาตนแบบการกําจัดแหลงรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดรูปแบบ จัดทํา
หลักสูตร การคัดเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและแนวทางการ
วิเคราะหขอมูล โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Operational Research)
2. กลุมเปาหมาย
อาสาสมัครกําจัดหนูของหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรหนูในกระทรวงสาธารณสุข
3. พื้นที่เปาหมาย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 หนวยงานไดแก
กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4.1 กรงดักหนู
4.2 เหยื่อตามภูมิอากาศ
- ถาอากาศแหงรอน ควรใชเหยื่อที่มีความชุมชื้นมาก เชน ผลไม ขาวโพด
กลวยสุก
- ถาอากาศชื้นฝนตก ควรใชเหยื่อที่ไมมีความชื้น เชน มะพราวคั่ว ไกยาง ที่มี
กลิ่นโชย
4.3 เหยื่อพิษชนิดตายชา
4.4 ภาชนะใสเหยื่อพิษ ( Bait Box )
4.5 แบบรายงานการประเมินผลการวางกรงดักหนู
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5. วิธีการดําเนินงาน
การเตรียมการ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน บริบทของแหลงรังโรคที่สามารถกอใหเกิดโรคติดตอระหวางสัตวและคน
เชน หนู สุนัข
2. จัดประชุมทีมงานระหวาง กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อจัดทํา
โครงการ แผนการดําเนินงานในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันควบคุมโรคติดตอ
ระหวางสัตวและคนกอนเกิดอุทกภัยตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน
3. จัดทําโครงการเตรียมความพรอมในการปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางสัตวและคนกอนเกิด
อุทกภัยปงบประมาณ 2551

การดําเนินการ
1.ระดมความคิดเห็นและรวบรวมขอเสนอแนะในการกําจัดแหลงรังโรคในกระทรวงสาธารณสุข
จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการกําจัดแหลงรังโรค ของหนวยงานประกอบดวยกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมควบคุ ม โรค กรมอนามั ย กรมพั ฒ นาการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.จัดกิจกรรมกําจัดแหลงรังโรค(หนู)ในหนวยงานนํารองเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานและ
ปญหาอุปสรรค โดยสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานแกนกลางในการดําเนินการ
โครงการ
3. สรุปผลการจัดกิจกรรมกําจัดแหลงรังโรคนําเสนอผูบริหารของทุกหนวยงานในกระทรวง
สาธารณสุข และขอความรวมมือในการในหนวยงานเขารวมโครงการ
4. ประชุมนําเสนอผลการดําเนินการการกําจัดแหลงรังโรคของสํานักโรคติดตอทั่วไปเพื่อให
ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมในกลุ ม ที ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบกํ า จั ด แหล ง รั ง โรคของทุ ก หน ว ยงานในกระทรวง
สาธารณสุข
5. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน ตนแบบควบคุมสัตวรังโรคกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
กระทรวงสาธารณสุข
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมแหลงรังโรค(หนู)ในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข อบรม
อาสาสมัครกําจัดหนู วางกรงดักหนูในหนวยงาน
7. จัดกิจกรรมรณรงค “วางกรง วางเหยื่อ กําจัดหนูกระทรวงสาธารณสุข”
8. สงหนูที่วางกรงไดตรวจเพื่อเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ
9.
สรุปรายงานผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค “วางกรง วางเหยื่อ กําจัดหนูกระทรวง
สาธารณสุข” ใหผูบริหารกระทรวงรับทราบเสนอเปนนโยบายตอไป
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1 เก็บขอมูลจากจํานวนหนูที่ดักไดกับจํานวนกรงที่วางเทียบเปนอัตราสวนรอยละเพื่อหาคาความชุก
หนูจากการจับโดยมีการหาคาความชุก 2 ครั้งไดแกชวงการประชุมเชิงปฏิบัติการและชวงการเฝาระวังทาง
หองปฏิบัติการ
6.2 รวบรวมผลการตรวจหาเชื้อโรคทางหองปฏิบัติการจากตัวอยางหนูที่สงตรวจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ไดตนแบบการกําจัดหนูในหนวยงานใหหนวยงานตางๆนํารูปแบบไปใชดําเนินการตอไป
7.2 จํานวนประชากรหนูในกระทรวงสาธารณสุขลดลง

8. การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง

ผังความสัมพันธของผูมสี วนรวมในการทําตนแบบควบคุมแหลงรังโรคกระทรวงสาธารณสุข
ทีมคณะทํางาน
หลัก
- กรมควบคุมโรค
- กรมอนามัย

ทีมคณะทํางาน
- สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
- กรมสนับสนุนบริการสุข
ภาพ
- กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและแพทยทางเลือก
- กรมการแพทย
- กรมสุขภาพจิต
- สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

อาสาสมัครกําจัดหนู

ประชากรหนูลดลง
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9. การติดตามประเมินผล
1.สํารวจติดตามการเติมหยื่อทุก 3 เดือนเพื่อปองกันหนูจากภายนอกอาคารทุกกรมในกระทรวง
สาธารณสุข
2.ปรับปรุงขอกําหนดในการจางหนวยงานเอกชนในการลดจํานวนประชากรหนู

10. การขยายผล
1.จัดทําหนังสือ และสนับสนุนแนวทางควบคุมปองกันหนูในหนวยงาน และตลาดสดในรูปแบบ
ของ CD สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการลดจํานวน
ประชากรหนูกอนเกิดอุทกภัย
2. ติดตามผลการดําเนินงานและเฝาระวังโรคที่เกิดจากหนู

11.ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตนแบบกําจัดแหลงรังโรค (หนู) กระทรวงสาธารณสุข มีหนวยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขเขารวมโครงการในระยะแรก 6 กรม ไดแก กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีอาสาสมัครเขารวมดําเนินการจํานวน 351 คน แบงเปน แมบานทําความ
สะอาด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.9 คนสวนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.27 คนงาน จํานวน 2
คน คิดเปน รอยละ 0.56 พอคา/แมคา จํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 5.41 เจาหนาที่ของหนวยงาน จํานวน
275 คน คิดเปนรอยละ 78.34 ตามตารางที่ 1 จํานวนหนูที่ดักไดภายในอาคาร จํานวน 219 ตัว คิดเปน
รอยละ 26.19 ของหนูที่ดักไดตอกรง โดยหนวยงานกรมควบคุมโรค ดักได 92 ตัว คิดเปนรอยละ 27.21
ของหนูที่ดักไดตอจํานวนกรง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดักได 16 ตัว คิดเปนรอยละ 3.16 ของ
หนูที่ดักไดตอจํานวนกรงกรง กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดักได 65 ตัว คิดเปนรอยละ 36.51 ของหนูที่ดัก
ไดตอจํานวนกรงกรง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดักได 28 ตัว คิดเปนรอยละ28 ของหนูที่ดักไดตอ
จํานวนกรงกรง กรมอนามัย ดักได 18 ตัว คิดเปนรอยละ 18 ของหนูที่ดักไดตอจํานวนกรงกรง ตามตารางที่
2 จํานวนรอยละของหนูที่ดักไดภายในอาคารตอกรงในหนึ่งวันจาก 5 กรม เทากับ 26.19 จาก 4 กรม เทากับ
57.69 บริเวณรอบอาคาร ตามตารางที่2, 3 จํานวนหนูที่สงตรวจหาเชื้อโรคติดตอที่ดักได จากกรมควบคุม
โรครอยละ 100 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอยละ 55 กรมวิทยาศาสตรการแพทยรอยละ 25
กรมอนามั ย ร อ ยละ 55 รวมตั ว อย า งหนู ที่ ส ง ตรวจร อ ยละ 57.69 ตามตารางที่ 3 ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการจากตัวอยางไมพบเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิส ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละของผูเขารับการอบรมจําแนกเปนรายกรม
กรมควบคุม
โรค
ผูเขาอบรม

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

กรม
วิทยาศาสตร
การ แพทย

กรมการแพทย
กรมสนับสนุน
แผนไทยและ
บริการสุขภาพ
ทางเลือก

รวม

กรมอนามัย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
แมบาน

8

11.9

5

6.67

10

16.95

-

-

-

-

5

6.49

28

7.97

คนสวน

3

4.47

2

2.67

-

-

-

-

-

-

3

3.89

8

2.27

คนงาน

0

0

2

2.67

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0.56

พอคา/แมคา

4

5.97

1

1.33

1

1.69

-

-

-

-

13

16.88

19

5.41

รปภ.
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

5

7.46

4

5.33

5

8.47

-

-

-

-

5

6.49

19

5.41

47

70.14

61

81.33

43

72.88

11

100

62

100

51

66.23

275

78.34

รวม

67

19.08

75

21.36

59

16.80

11

3.13

62

17.66

77

21.93

351

100
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของจํานวนหนูที่ดักไดตอจํานวนกรงชวงการอบรมจําแนกเปนรายกรม

กิจกรรม /
หนวยงาน
จํานวนหนูที่
ดักได (ตัว)
จํานวนกรงที่
วาง(กรง)
รอยละของ
จํานวนหนูที่
ดักไดตอ
จํานวนกรง

สํานักงาน
คณะกรรม
กรมควบคุมโรค
การอาหาร
และยา

กรมวิทยาศา
สตร
การแพทย

กรมการ
แพทยแผน
ไทยและ
ทางเลือก

กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ

กรมอนามัย

รวม

92

16

65

0

28

18

219

338

100

100

0

100

100

836

27.21

16

36.51

0

28

18

26.19
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ตารางที่ 3 แสดงรอยละของจํานวนหนูที่ดักไดตอจํานวนกรงชวงเฝาระวังเพื่อตรวจหาเชื้อ
จําแนกเปนรายกรม

กิจกรรม /
หนวยงาน
จํานวนหนูที่ดัก
ได (ตัว)
จํานวนกรงที่วาง
(กรง)
รอยละของหนูที่
สงตรวจตอ
จํานวนกรง

กรมควบคุม
โรค

สํานักงาน
กรม
กรมการ
คณะกรรมกา วิทยาศาสต แพทยแผน
รอาหารและ
รการ
ไทยและ
ยา
แพทย
ทางเลือก

กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ

กรมอนามัย

รวม

18

11

5

0

0

11

45

18

20

20

0

0

20

78

100

55

25

0

0

55

57.69
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ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจเชื้อทางหองปฏิบัติการจําแนกเปนรายกรม

กิจกรรม
/
หนวยงาน

กรมควบคุม
โรค
จํานวน
หนู
ที่สง
ตรวจ
(ตัว) พบเชื้อ

เชื้อเลป
โตสไปโร
ซีส
เชื้อสครับ
ไทฟส

18

negati
ve

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

กรม
วิทยาศาสตร
การ แพทย

จํานวน
จํานวน
หนู
หนูที่
ที่สง
สง
ตรวจ
ตรวจ
(ตัว) พบเชื้อ (ตัว) พบเชื้อ

11

negati
ve

5

negati
ve

กรมการแพทย
กรมสนับสนุน
แผนไทยและ
บริการสุขภาพ
ทางเลือก

กรมอนามัย

รวม

จํานวน
จํานวน
หนูที่
หนูที่
สง
สง
ตรวจ
ตรวจ
(ตัว) พบเชื้อ (ตัว) พบเชื้อ

จํานวน
หนูที่
สง
ตรวจ
(ตัว) พบเชื้อ

จํานวน
หนูที่
สง
ตรวจ
(ตัว) พบเชื้อ

negati
ve

negati
ve

0

0

ไมไดตรวจ

0

0

11

45
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12. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้พบวามีหนวยงานที่สนใจเขารวมโครงการทุกกรมและมีอาสาสมัครเขารับการอบรม
ซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่ไดรับผลกระทบทุกดานอันไดแก กลุมแมบาน กลุมพนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุมพอคาและแมคา และเจาหนาที่ของหนวยงาน ซึ่งจะเห็นวาการที่จะดําเนินการควบคุมประชากรหนู
จะตองมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
มีจุดประสงคเดียวกัน และอยูบนพื้นฐานของการมี
สวนรวม ทราบปญหารวมกัน ตลอดจนผูมีสวนรวมดําเนินการตองมีใจที่จะแกปญหาที่เกิดจากหนู มีความ
ตระหนั ก ในความปลอดภั ย จากโรคที่ อ าจติ ด ต อ โดยมี ห นู เ ป น พาหะนํ า โรค สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ งได รั บ การ
สนับสนุนจากผูมีอํานาจสั่งการจึงจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค จากการดําเนินการสามารถที่จะ
กําจัดสัตวพาหะนําโรคไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีบางหนวยงานที่เขารวมโครงการแตยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจากความพรอมของหนวยงานโดยเฉพาะดานงบประมาณ
สําหรับผลของการดักหนูของแตละหนวยงานจําเปนตองดําเนินการดักจับภายในอาคาร5กอนเพราะ
เปนการลดประชากรของหนูที่มีอยูในอาคารเนื่องจากหนูภายในอาคารจะเปนชนิด หนูจี๊ดและหนูทองขาว
ซึ่ ง จะหาอาหารกิ น ภายในอาคารจะไม ค อ ยลงไปหากิ น ภายนอกอาคารจึ ง ดํ า เนิ น การในช ว งที่ อ บรม
อาสาสมัครโดยวางกรงดักทุกวันเปนเวลา 5 วัน ที่สําคัญเหยื่อที่ใชจะตองเหมาะกับภูมิอากาศในแตละวัน
โดยในวันแรกอากาศมีอุณหภูมิคอนขางรอนจึงใชเหยื่อที่มีความชุมชื้นเชน กลวย วันตอมาอากาศยังคงรอน
ยังคงใชเหยื่อที่มีความชื้นโดยเปลี่ยนจากกลวยเปนฝรั่งสุก ในวันที่สามอากาศมีความชื้นสูงขึ้นเย็นกวาวัน
กอนจึงเปลี่ยนจากฝรั่งสุกเปนหัวปลาทูเค็ม และจะมีการเปลี่ยนเหยื่อทุกวันหรือจนกวาจํานวนหนูที่ดักไดมี
จํานวนลดลงหรือดักไมได ซึ่งแสดงวาในขณะนั้นประชากรหนูมีจํานวนลดลงแลว จากการศึกษาสามารถ
ดักหนูไดทุกวันจนมีจํานวนหนูลดลงแตก็ยังคงลดประชากรหนูไดในระดับหนึ่ง จากนั้นดําเนินการลด
ประชากรหนู บริเวณภายนอกสํานักงานโดยใชเหยื่อพิษซึ่งในระยะนี้จะตองดําเนินการพรอมกันในทุก
หนวยงานของกระทรวงเพื่อปองกันการเคลื่อนยายของประชากรหนูจากการศึกษาพบวาสามารถกําจัดหนูได
จํานวนมากในบริเวณโรงอาหาร
สําหรับผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของอาสาสมัครกําจัดหนูในกระทรวงสาธารณสุขมีอาสาสมัคร
กําจัดหนูที่ผานการอบรมใหความรูเรื่องของแหลงรังโรค(หนู) กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย (ยาม) แมบาน ตัวแทนรานอาหาร ตัวแทนทุกกรม โดยกรมอนามัยรับผิดชอบเปนวิทยากร
จัดทําหลักสูตรการอบรม ดําเนินการอบรมอาสาสมัครกําจัดหนูในหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีความ
พรอม ซึ่งไดรับการสนับสนุนผูบริหารจํานวน 6 กรม ไดแก กรมควบคุมโรค สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย ผานการอบรมจํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 19.08, 21.36,
16.80, 3.13, 17.66, 21.93 ตามลําดับ สามารถกําจัดแหลงรังโรค (หนู) ชวงการอบรม 219 ตัว จํานวนกรงที่
วางชวงอบรม 836 กรง จํานวนรอยละของการจับหนูไดตอจํานวนกรงดักในหนึ่งวัน (ชวงการอบรม) ใน 5
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1. คาความชุกชุมหนูจากการจับครั้งที่ 1 (ชวงอบรม) มีคาเฉลี่ย 26.19 %
2. คาความชุกชุมหนูจากการจับครั้งที่ 2 (ตรวจหาเชื้อ)มีคาเฉลี่ย 57.69 %
3. การจับหนูครั้งที่ 1 จับภายในอาคารชั้น 2 ขึ้นไป ครั้งที่2 จับชั้นลางและบริเวณรอบอาคาร แสดงให
เห็นวาหนูนอกอาคารมีจํานวนมาก
4. การรณรงคควบคุมกําจัดหนูในพื้นทีด่ ําเนินการยังไมสามารถลดใหมีจาํ นวนอยูในเกณฑปกติ
5. พื้นที่ในการรณรงคควบคุมหนูยังไมครอบคลุมพื้นที่ภายในกระทรวง
6. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ ตรวจไมพบเชื้อเลปโตสไปโรซีสจากตัวอยางที่สงตรวจเลย อาจจะ
เปนไปไดวาเปนหนูที่ยังไมไดสัมผัสโรค ดังนั้นครั้งตอไปควรมีการสงตรวจทางหองปฏิบัติการสงตรวจเชื้อ
ตางๆ เชน สครับไทฟส พยาธิ เปนตน
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถจัดทําเปนตนแบบในการกําจัดแหลงรังโรค (หนู) ในสํานักงาน เพื่อ
เปนแนวทางใหกับหนวยงานที่สนใจ นําไปประยุกตปรับใชในหนวยงาน ซึ่งการดําเนินการ ควรเริ่มจากการ
สรางทีมงานที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา แบงหนาที่รับผิดชอบทุกสวน การจัดการตองเริ่มจากการกําจัดหนูกอน
เพื่อลดจํานวน หลังจากนั้นตองปองกันโดยการใหความรูความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของทุกหนวยงานที่
ถูกตอง ตามดวยการควบคุมประชากรหนูไมใหเพิ่มจํานวน มีการสุมประชากรหนูเปนระยะโดยใชเหยื่อและ
สงตรวจเพื่อเฝาระวังโรค ตองแกปญหาจริงจังและตอเนื่อง มีการรณรงค เชิญสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ
เพื่อใหเปนตัวอยางกับการรณรงคกับจังหวัดตางๆ ที่จะรณรงคในพื้นที่โดยเฉพาะในครัวเรือน ตลาดและ
โรงงานฆาสัตว ซึ่งจะเปนการปองกันโรคเลปโตสไปโรซิส และติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ สิ่งที่
สําคัญในการดําเนินการคือ ผูบริหารตองใหการสนับสนุน ใหกําลังใจในการดําเนินการทั้งในเรื่องนโยบายที่
ชัดเจน งบประมาณสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ สรุปไดตามผังการดําเนินงาน
ดังนี้
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สรุปผังการดําเนินงาน
กําจัดหนูในสํานักงาน
ปฏิบัติการ

...

ใจมี

อํานวยการ

จริงใจ

จริงจัง

การเตรียมทีมงาน
ทีม

ทีม

ทีม

ทีม

-เตรียมเหยื่อ

-วางกรง
-เกี่ยวเหยื่อ
-เก็บกรง

-สังหาร

-ลางกรง

สํารวจเสนทางหนู

ดําเนินการ
วางกรง

ทีมสนับสนุน
-วัสดุ อุปกรณ รางวัล

.... รณรงคจับหนู/ประชาสัมพันธ
รายงาน

ประเมินผล

13. ขอเสนอแนะ
1. ควรดําเนินการลดความชุกชุมหนูใหครอบคลุมทุกพื้นที่( กรม )
2.ในพื้นที่ทดี่ ําเนินการแลวควรดําเนินการลดจํานวนหนูตอเนื่องใหมจี าํ นวนนอยลงอยูในเกณฑปกติมี
หนูไมเกินรอยละ 5 โดยวิธี Wax Bait
3.ทุกกรมควรดําเนินการจัดทําแนวควบคุมปองกันหนูจากภายนอกอาคารดวยเหยื่อพิษ และสํารวจ
ติดตามการเติมเหยื่อพิษทุก 3 เดือน
4.ในสวนของการจางบริษัท ควรปรับปรุงขอกําหนดในการจางงาน ใหมีประสิทธิภาพใน การลด
ประชากรหนูไดจริง
โดยการประเมินความชุกชุมหนูเปนระยะๆและควรดําเนินการปองกันเพื่อไมให
ประชากรหนูเพิ่มขึ้น
5. ตองจัดระเบียบการจัดการขยะและเศษอาหารทั้งในสํานักงาน รานอาหาร และควรจัดที่ทิ้งขยะใหเปน
สัดสวนแยกหางจากอาคาร
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