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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินรองรอยหนูและสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในยานที่พัก
อาศัยแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนานจํานวนทั้งสิ้น 245 ครัวเรือน โดยใชแบบสํารวจที่พัฒนา
มาจากศูนยควบคุม และปองกันโรคประเทศสหรัฐอเมริก า(US centers for disease control and
prevention;US CDC)ซึ่งแบงออกเปน 4 หัวขอหลัก ไดแก แหลงอาหาร แหลงน้ํา ที่หลบซอนตัว ทางเขาออก
ของหนูผลการสํารวจพบรองรอยหนูมากถึงรอยละ 75.9 ของบานที่สํารวจทั้งหมดเนื่องจากครัวเรือนสวนใหญ
มักใชถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล จัดเก็บอาหารไมเหมาะสม ใชภาชนะบรรจุน้ําที่ไมมีฝาปดหรือปดไมมิดชิด
และจัดวางของใชอยางไมเปนระเบียบนอกจากนี้ ประชาชนมักจะเปดประตูหนาตางทิ้งไวจึงทําใหหนูใชเปน
ทางเขา-ออกบานไดเมื่อนําผลการสํารวจรองรอยหนูในแตละชุมชนไปเปรียบเทียบกับศูนยควบคุมและปองกัน
โรคประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบวาชุมชนทั้งหมดถูกจัดใหเปนพื้นที่ที่ตองดําเนินการควบคุมปองกัน
หนูอยางเรงดวน ดังนั้นประชาชนควรปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย ใหถูกสุขลักษณะอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองกําจัดแหลงที่เ อื้อตอการดํารงชีวิตหนู เชน แหลง อาหาร น้ํา ที่ห ลบซอน เพื่อควบคุม
ประชากรหนูอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: การสุขาภิบาลบาลสิ่งแวดลอม รองรอยหนู การเพาะพันธุหนู
Abstract
This research aimed to evaluate active rat signs andenvironmentalsanitation
conditions in 245households of a residential zone located in Nan Municipality using a survey
form modified from US Centers for Diseases Control and Prevention (US CDC). To evaluate
the problems,the assessment toolwas divided into 4 categories; i.e., food source, water
source, harborage, and rat entry, along with rat sign survey. The result showed that 75.9% of
the inspected householdshad active rat signs due to unapproved garbage containers,
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unapproved food and water storages, and disorganized equipment storages. In addition,
people always leave doors and windows open, therefore being a rat entry to their houses.
Compared to the criteria of US Centers for Diseases Control and Prevention (US CDC), all
observed communities critically required corrective actions.Therefore, people should
improve the environmental sanitation including removal of rat food, water and harborages
to sustainably control rat population.
Keyword: Sanitation condition, Active rat sign, Rat infestation
บทนํา
หนูเปนสัตวฟนแทะที่เปนสาเหตุสําคัญของการแพรกระจายโรคตางๆเชนโรคไขรากสาดหนู (Scrub
typhus) โรคฉี่ห นู (Leptospirosis) โรคอาหารเปน พิษ และการนํ าเชื้อ ปรสิตต างๆ(1)ซึ่ง ผลการรายงาน
อุบัติการณโรคไขรากสาดหนูของสํานักระบาดวิทยาในป พ.ศ. 2560 พบวาประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคไข
รากสาดหนู จํานวน 7,306 ราย คิดเปน 11.17 ตอแสนประชากรโดยภาคเหนือมีอัตราการเกิดโรคดังกลาวสูง
ที่สุด ในกลุมจังหวัดเหลานี้ อัตราการเกิดโรคไขรากสาดหนูในจังหวัดนานสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ไทย (2)ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อีกดวย
การควบคุมประชากรหนูแบงออกเปน2 วิธหี ลัก ไดแก การกําจัดหนูโดยใชสารเคมีหรือการใชกรงดัก
และการจัดการสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยใหถูกสุขลักษณะแมวาวิธกี ารกําจัดหนูเปนวิธีที่ทําไดงาย
และรวดเร็วแตไมสามารถควบคุมประชากรหนูในระยะยาวไดตราบใดที่ยังมีแหลงทีเ่ อื้อตอการดํารงชีวติ ของหนู
สวนการจัดการดานการสุขาภิบาลโดยกําจัดปจจัยที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของหนู เชน แหลงอาหาร แหลงน้ํา ที่
หลบซอน จะสงผลใหประชากรหนูในพื้นที่เกิดการแขงขันกันเพื่อแยงชิงอาหารและน้ํา จึงเปนผลใหจํานวน
ประชากรหนูลดลงเองตามธรรมชาติเปนวิธีการที่ยั่งยืนกวาเนื่องจากประชากรหนูจะไมเพิ่มพันธุขึ้นมาอีกตราบ
เท า ที่ มี ก ารจํ า กั ด ป จ จั ย ที่ ไ ด ก ล า วขา งต น (3) ด ว ยเหตุ นี้ ศู น ย ค วบคุ ม และการป อ งกั น โรคในประเทศ
สหรัฐอเมริก าจึง ใชแบบสํารวจรองรอยหนูและสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ไมถูกสุขลัก ษณะ เชน แหลง
อาหาร แหลงน้ํา และที่หลบซอนของหนู (1) เพื่อใชจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ในการควบคุมประชากรหนู
ในทางตรงกั นขามประเทศไทยยั ง ขาดขอมูล ที่ จําเป นในการประเมินความรุน แรงในการจั ดทําแผนการ
ดําเนินงานสําหรับการควบคุมและปองกันหนูแมกระทั่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง ดังนั้นการศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจรองรอยหนูและประเมินความรุนแรงของสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยที่
ไมถูกสุขลักษณะในชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัดนาน โดยใชเครือ่ งมือคือแบบสํารวจที่ประยุกตและพัฒนามาจาก
จากศูนยควบคุมและปองกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปรับ เปลี่ยนใหเหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ศึกษา
ประโยชนที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนีจ้ ะทําใหทราบถึงสภาพสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนู
และดําเนินการจัดลําดับความรุนแรงในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อวางแผนปองกันและควบคุมหนูในชุมชนตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจรองรอยหนูและประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยในชุมชน
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วิธีดําเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Analytical survey) โดยมีพื้นที่ศึกษาอยูในยานที่พักอาศัยแหงหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนานเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการรายงานการเกิดโรคไขรากสาดหนูสูง
วิธีการเลือกตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดลักษณะชุมชนที่มีครัวเรือน
แบบหนาแนนและมีสถานที่ที่เอื้อตอการเพาะพันธุห นู เชน ตลาดสด รานอาหาร ตลอดจนรานสะดวกซื้อ
ประเภทตางๆพรอมกับทําการแบงขอบเขตการศึกษาประชากรหนูในพื้นที่โดยใชแมน้ําและเสนกั้นถนนที่มีทิศ
เหนือจรดถนนวรวิชัยทิศใตจรดถนนราษฎรอํานวย ทิศตะวันออกจรดถนนมหายศและทิศตะวันตกจรดถนนมะ
โนเปนเสนแบงขอบเขตดังแสดงในรูป ภาพที่ 1 พื้นที่ดังกลาวครอบคลุมพื้นที่บางสวนของชุม ชนพระเนตร
ชุมชนพระเกิด ชุมชนทาชางที่มีจํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 245 ครัวเรือน ซึ่งแบงเปนบานในชุมชนพระเนตร
จํานวน 153 หลังคาเรือน ชุมชนพระเกิด จํานวน 52 หลังคาเรือน ชุมชนทาชาง จํานวน 40 หลังคาเรือน
สัญลักษณ
= เสนถนนกั้นขอบเขตในแตละชุมชน
หมายเลข1 = ชุมชนพระเนตร
หมายเลข2 = ชุมชนพระเกิด
หมายเลข3 = ชุมชนทาชาง

รูปภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสํารวจรองรอยหนูและสภาพสุขาภิบาลที่อยูอาศัยที่ประยุกตมา
จากศูนยควบคุมและการปองกันโรคในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่
ที่เลือกศึกษาแบบสํารวจประกอบดวยขอมูลสภาพสุขาภิบาลที่อยูอาศัยจํานวน 17 หัวขอ ไดแก การเก็บ
อาหารไมเหมาะสม การพบเศษอาหารในพื้นที่ที่หนูสามารถเขาถึงไดการใชถังขยะเปยกที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล
การเก็บอาหารสัตวไมเหมาะสม การปลูก ไมผ ลและพืชผัก ที่หนูใชเปนอาหารไดการพบรอยรั่วทอน้ําการมี
ภาชนะบรรจุน้ําและการมีน้ําจากการควบแนนที่หนูสามารถใชเปนแหลงน้ําไดการพบฝาชํารุด การเก็บของไม
เปนระเบียบ การเก็บเครื่องใชไฟฟาไมไดใชงานไมเปนระเบียบ การจัดวางเฟอรนิเจอรไมเหมาะสม การมีพุมไม
ที่หนูสามารถใชเปนที่หลบซอนตัวไดการมีทางมีชองทางเขาออกของหนูจากผนังที่ชํารุด ประตู-หนาตางและ
ชองระบายอากาศที่เปดทิ้งไว ในสวนการสํารวจรองรอยหนูจะสังเกตจาก มูลหนู รอยกัดแทะ รอยเทา
การวิเคราะหขอมูลเปนเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ตามปริมาณการพบรองรอยหนูและ
สภาพที่อยูอาศัยที่ไมถูกสุขลักษณะในรูปแบบรอยละ ดังแสดงในสมการ (1)จากนั้นนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑของศูนยควบคุมและการปองกันโรคในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดลําดับพื้นที่ที่มีความจําเปนใน
ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลที่อยูอาศัย ดังแสดงในตางรางที่ 1
⁄ ×100
รอยละครัวเรือนที่พบขอบกพรอง =
(1)
เมื่อ X คือ จํานวนครัวเรือนที่สํารวจพบสภาพสุขาภิบาลที่อยูอาศัยที่ไม ถูกสุขลักษณะหรือพบ
รองรอยหนู
Y คือ จํานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ที่ศึกษา
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ตารางที่ 1 การลําดับความสําคัญในการควบคุมหนู
หัวขอ

รอยละครัวเรือนที่พบรองรอยหนู
สี
(%)
รองรอยหนู
ไมพบ
น้ําเงิน
นอยกวา 2%
เขียว
2% - 25%
เหลือง
26%-100%
แดง
ที่มา: ศูนยควบคุมและปองกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and
Prevention, 2006)
ผลการวิจัย
1. ลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
ผลจากการสํารวจพบวาประชากรสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานประจํา และคาขาย
โดยมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทตางๆตามแบบวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนเมือง ลักษณะ
โครงสรางบานที่พบมีทั้งบานชั้นเดียวและสองชั้น โดยนิยมใชโครงสรางเปนคอนกรีต นอกจากนี้บางครัวเรือนมี
การใชประโยชนพื้นที่ในเชิงพานิชยรวมดวย โดยพบมากถึงรอยละ15.9 ของครัวเรือนที่สํารวจทั้งหมดดังแสดง
ในรูปภาพที่ 2

A

B

รูปภาพที่ 2 ลักษณะการใชงานครัวเรือนในพื้นทีท่ ี่ศึกษา (A) ใชอยูอาศัยเทานั้น (B) ใชรวมเชิงพานิชย
2. สํารวจสภาพสุขาภิบาลที่อยูอาศัยและการพบหนูในบาน
รูป ภาพที่ 3-4 แสดงสภาพสุขาภิบ าลที่อยูอาศัย ที่เ อื้อตอการดํารงชีวิต ของหนู โ ดยสามารถแบ ง
ออกเปน 4 หัวขอหลัก ประกอบดวย 1) แหลงอาหาร 2) แหลงน้ํา 3) ที่หลบซอน4) แหลงน้ําโดยภาพรวม จะ
เห็นไดวาแหลงอาหารสวนใหญของหนูมาจากการเก็บอาหารไมเหมาะสม (รอยละ 71 ของครัวเรือนที่สํารวจ
ทั้งหมด) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกลาวมักนําผลไมสุกที่เ กิดตามฤดูกาล เชน กลวย มะมวงสุก จัดใส
ตะกราวางบนโตะรับแขกโดยไมมีภาชนะปดหรือคลุมมิดชิด นอกจากนี้ ประชาชนยังมีการจัดการเศษอาหารไม
เหมาะสม เชน พบเศษอาหารตกหลนบริเวณอางลางจานหรือบนเตาแกสโดยที่ไมมีการทําความสะอาดทันที
หรือทิ้งไวขามคืน ประกอบกับประชาชนสวนมากไมมีการแยกขยะและใชถุงพลาสติกที่หนูสามารถกัดแทะได
เปนภาชนะรองรับขยะ
สําหรับแหลงน้ําที่เอื้อตอการดํารงชีวิตหนู ผลการศึก ษาพบวา รอยละ 60 ของครัวเรือนที่สํารวจ
ทั้งหมด มีภาชนะบรรจุน้ํา เชน อางบัว ภาชนะใหน้ําสัตวเลี้ยงประกอบกับมีน้ําที่เกิดจากการควบแนนของ
เครื่องปรับอากาศจํานวนมากที่ไมไดตอทอระบายน้ําทิ้งลงรางระบายน้ํา แตปลอยใหหยดลงที่พื้นซีเมนตรอบ
บานโดยตรง จึงทําใหหนูสามารถใชเ ปนแหลง น้ําไดในสวนปจจัยดานแหลง ที่หลบซอนตัวของหนูในพื้นที่ที่
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ศึกษาพบวาประชาชนมักเก็บวัสดุอุปกรณประเภทตางๆไมคอยเปนระเบียบเรียบรอยและมีการจัดวางเครื่องใช
ไมเหมาะสมเปนเหตุทําใหเกิด ซอก มุมอับ ซึ่งหนูสามารถเขาไปหลบซอนตัวได (รอยละ 60 ของครัวเรือนที่
สํารวจทั้งหมด)ในสวนปจจัยดานทางเขา-ออกของหนูพบวา ประชาชนสวนมากมักเปดประตู-หนาตาง รวมถึง
ชองระบายอากาศที่ไมมีมุงลวดหรือมุงลวดเกิดชํารุดทิ้งไว จึงทําใหหนูสามารถใชเปนเสนทางการเขามาหา
อาหารหรืออาศัยในบานได

A

B

C

C

E

รูปภาพที่ 3 ปจจัยดานสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมทีอ่ ยูอาศัยที่เอื้อตอการดํารงชีวิตหนูและรองรอยหนู
(A) แหลงอาหารหนู (B) แหลงน้ําหนู (C) ที่หลบซอนตัว (D) ทางเขา-ออกหนู (E) รองรอยหนู
แหลงอาหาร

แหลงน้ํา

F1 = เก็บอาหารมนุษยไมเหมาะสม
F2 = เศษอาหาร
F3 = ถังขยะไมถูกหลัก
F4 = เก็บอาหารสัตวไมเหมาะสม
F5 = พืชผักและตนผลไมสุก

แหลงหลบซอนตัว

W1 = รอยรั่ว
W2 = ภาชนะบรรจุน้ํา
W3 = น้ําจากการควบแนน

ทางเขา-ออก
H1 = ฝาชํารุด
H2 = เก็บของไมเปนระเบียบ
H3 = เครื่องใชไฟฟาไมไดใชงาน
H4 = การจัดวางเครื่องใชไมเหมาะสม
H5 = พุมไม
H6 = สถานที่อื่นๆนอกบาน

E1 = ผนังชํารุด
E2 = เปดประตู-หนาตาง
E3 = ชองระบายอากาศอื่นๆ

รูปภาพที่ 4 สภาพการสุขาภิบาลในพื้นที่ที่ศึกษา
จากปจจัยดานตางๆที่กลาวมาขางตน จึงสงผลใหพบรองรอยหนู ไดแก มูลหนู รอยกัดแทะ รอยเทา
หนู มากถึงรอยละ 75.9 ของครัวเรือนที่สํารวจทั้งหมด เมื่อทําการคิดสัดสวนรอยรอยหนูแยกตามชุมชน ผล
การศึกษาพบวาชุมชนพระเนตร มีรองรอยหนูจํานวนมากที่สุดถึงรอยละ 84.9 รองลงมาคือชุมชนพระเกิด พบ
รอยละ 73 และชุมชนทาชางพบนอยที่สุดรอยละ 45 ดังแสดงในรูปภาพที่ 5อยางไรก็ตาม เมื่อนําสภาพการ
สุขาภิบาลของทั้ง 3 ชุมชนมาเปรียบเทียบกันผลการศึกษาพบวาสภาพการสุขาภิบ าลของทั้ง 3 ชุม ชนไม
แตกตางกันมากนัก ดังแสดงในรูปภาพที่ 6
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สัญลักษณ
เสนเกณฑพื้นที่สแี ดงจํานวนรองรอยหนูมากกวารอยละ26
26

รูปภาพที่ 5 ผลการสํารวจรองรอยหนูในพื้นที่ 3 ชุมชน
W1 = รอยรั่ว
W2 = ภาชนะบรรจุ น้ํา
W3 = น้ําจากการควบแน น

F1 = เก็บอาหารมนุษยไมเหมาะสม
F2 = เศษอาหาร
F3 = ถั งขยะไมถูกหลัก
F4 = เก็บอาหารสัตวไมเหมาะสม
F5 = พื ชผักและตนผลไมสกุ

F1

F2

F3

F4

F5

W1

W2

E1 = ผนังชํารุด
E2 = เปดประตู-หนาตาง
E3 = ชองระบายอากาศอื่นๆ

H1 = ฝาชํารุด
H2 = เก็บของไมเปนระเบี ยบ
H3 = เครื่องใชไฟฟาไมไดใ ชงาน
H4 = การจัดวางเครื่องใชไมเหมาะสม
H5 = พุมไม
H6 = สถานที่อื่นๆนอกบาน

H1

H2

H3

H4

H5

W3

H6

E1

E2

E3

รูปภาพที่ 6 สภาพสุขาภิบาลที่อยูอาศัยที่ไมถูกสุขลักษณะทีเ่ อื้อตอการเพาะพันธุห นูในพื้นที่ 3 ชุมชน
เมื่อนําผลการสํารวจรองรอยหนูของทั้ง 3 ชุมชนไปเปรียบเทียบกับเกณฑของศูนยควบคุมและปองกัน
โรคของประเทศสหรัฐอเมริก า โดยแบงตามพื้นที่ใชสีแตกตางกันตามที่ไดกลาวขางตน ผลการศึกษาพบวา
จํานวนรองรอยหนูทั้ง 3 ชุมชนถูกประเมินใหเปนพื้นที่ที่ตองมีการจัดการปองกันควบคุมแหลงเพาะพันธุหนู
อยางเรงดวนที่สุด ดังแสดงในรูปภาพที่ 7
สัญลักษณ
= เสนถนนกั้นขอบเขตในแตละชุมชน
= พื้นที่ที่พบรองรอยหนูเกินเกณฑศูนยควบคุมและปองกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา
= พื้นที่ตลาดสด
หมายเลข1

= ชุมชนพระเนตร

หมายเลข2

= ชุมชนพระเกิด

หมายเลข3

= ชุมชนทาชาง

รูปภาพที่ 7 การเปรียบเทียบรองรอยหนูกับเกณฑจากศูนยควบคุมและปองกันโรค
ประเทศสหรัฐอเมริกาในชุมชน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการสํารวจสภาพสุขาภิบ าลที่อยูอาศัยที่ไมถูก สุขลัก ษณะที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนู ในเขตที่พัก
อาศัยแหง หนึ่ง ของเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน ประเทศไทยพบวามีรองรอยหนู ถึง รอยละ 75.9 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึก ษา เนื่องจากในพื้นที่นี้มีขีดความสามารถในการรองรับ จํานวนประชากรหนู
(Carrying capacity) ซึ่งประกอบดวย อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ คลายคลึงกับผลการศึกษา
ของ บุษกร ชมเมือง 2017(4) พบรองรอยหนูในตําบลหอไกร จ.พิจิตร เปนจํานวนมากถึงรอยละ 70 อยางไรก็
ตาม แหลงอาหารของชุมชนของทั้งสองจังหวัดมีความแตกตางกัน โดยการเก็บอาหาร เชนผงปรุงรส อาหารที่
เหลือจากการรับประทานไวภายนอกตูกับขาว รวมถึงการเก็บ เมล็ดพันธพืชและอาหารสัตวในภาชนะที่ไม
เหมาะสม เปนปญหาของชุมชนชนบทของจังหวัดพิจิตร ในขณะที่ชุมชนเมืองที่สํารวจในจังหวัดนานกลับไมพบ
ปญหาดังกลาว แตกลับพบอาหารที่หนูสามารถเขาถึงไดจากการวางผลไมโดยไมมีภาชนะปดคลุม การเก็บขนม
เชน ขนมปง เบเกอรี่ ในหีบหอเดิมที่ซื้อมาโดยไมใสในภาชนะที่ปองกันหนูกัดแทะได
เมื่อทําการเปรียบเทียบรองรอยหนูในพื้นที่ศึกษา ผลปรากฎวา ชุมชนพระเนตรและชุมชนพระเกิดมี
รองรอยหนูมากกวาชุมชนทาชางถึงเกือบ 2เทาทั้งนี้อาจเปนเพราะชุมชนพระเนตร เปนชุมชนที่คอนขางแออัด
มีครัวเรือนหนาแนน หนูจึงสามารถวิ่งหาอาหารและหลบซอนตัวในขอบเขตพื้นที่เดียวกันได สวนพื้นที่ชุมชน
พระเกิดมีตลาดสดซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการเกิดแหลงอาหารของหนูได หนูจะใชเศษอาหารหรือเศษผักที่
ตกหลนตามพื้นตลาดสดและเศษอาหารในถังขยะเปนแหลงพลังงานในการดํารงชีวิตและใชครัวเรือนรอบๆ
ตลาดเปนแหลงหลบซอนตัวสอดคลองกับการศึกษาของธนาชัย ทวีเกษม(5) ไดอธิบายวาการที่ตลาดสดมีหนู
จํานวนมากเพราะตลาดสดมีอาหารหนู ไดแก เศษเนื้อเศษผัก และเศษขยะที่ตกหลนตามแผง ตามพื้น หรือ
ตามรางระบายน้ํา เมื่อนําผลการสํารวจรองรอยหนูในพื้นที่ที่ศึกษาไปเปรียบเทียบกับเกณฑของศูนยควบคุม
และปองกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลพบวาทั้ง3 ชุมชนถูกประเมินใหเปนพื้นที่ที่ตองมีการจัดการ
ปองกันควบคุมแหลงเพาะพันธุหนูอยางเรงดวนที่สุดดังนั้นประชาชนทั้ง 3ชุมชนควรรวมมือในการกําจัดปจจัย
ที่ใชในการดํารงชีวิตหนู ไดแกแหลงอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัยรวมถึงปองกันไมใหมีทางเขา-ออก เนื่องจากหนูเปน
สัตวที่สามารถปรับตัวไดเกง สามารถปรับเปลี่ยนประเภทแหลง อาหารเพื่อดํารงชีวิตใหอยูรอดตามสภาพ
สิ่งแวดลอมที่มันอาศัยอยูแ ละหากแหลงอาหารในพื้นที่ตัวเองหมดไป มันสามารถวิ่งนอกขอบเขตพื้นที่ตัวเอง
เพื่อไปหาแหลงอาหารใหมหากมีการดําเนินควบคุมปองกันหนูเพียงแคชุมชนเดียว ก็ไมสามารถทําใหประชากร
หนู ทั้ง พื้นที่ล ดลงเนื่องจากชุม ชนดัง กลาวมีพื้นที่ติดกัน หนู จ ะปรับ ตัวและกลับ มาอยู อาศัยที่เ ดิม ไดห ากมี
ขอบกพรองขึ้นมาอีก แตถาหากพื้นที่ทั้งหมดชวยกันกําจัดแหลง ปจจัย ดานตางๆ ประชากรหนูจะคอยๆลด
นอยลงและหมดไป
ขอเสนอแนะ
หนวยงานที่รับผิดชอบควรจะทําการเฝาระวัง ใหความรูและสรางความตระหนักในการกําจัดปจจัย
ทางกายภาพที่ห นูใชในการดํารงชีวิต ไดแก แหลง อาหาร น้ํา ที่ อยูอาศัยใหกับประชาชนในพื้นที่ดัง กลาว
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเปนแหลงเพาะพันธุโรคในชุมชนนอกจากนี้ การศึกษาครั้งตอไปควรจะเพิ่มเติม
ขอมูลดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการพบหนูใน
พื้นที่ที่ศึกษา
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จริยธรรมการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองการวิจัยในมนุษยจากหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ 2018/086 และการรับรองการวิจัยในสัตวจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่อทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ 2018/026
เอกสารอางอิง
1. Centers for Disease Control and Prevention.(2006). Integrated pest management:
conducting urban rodent surveys. Atlanta: US Department of Health and Human.
2. Epidemiology of Scrub Typhus Disease. Bureau of Epidemiology Thailand. Retrieved June,
7, 2018, from: http://www.thaivbd.org/n/degues/view/677.
3. Brown RZ. (1969).Biological factors in domestic rodent control. Rockville, Md.: U.S. Dept.
of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Consumer Protection and
Environmental Health Service, Environmental Control Administration. 32.
4. บุษกร ชมเมือง. (2560).การสํารวจปจจัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนู ในชุมชนตําบลหอไกร จังหวัดพิจิตร.
(ไมปรากฏเลขหนา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
5. ธนาชัย ทวีเกษม.การกําจัดหนูตามหลักวิชาการ. ศูนยอนามัยที่ 5. สืบ คนเมื่อ ตุล าคม 6, 2561, จาก
http://hpc.go.th/env/market/lecture/05.pdf
โ

~ 911 ~

