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คํานํา
หนู เป น สัต ว รัง โรค (reservoir) ที่ มี ความสํ าคั ญ ดา นสาธารณสุ ข เป นเครื่ อ งบ ง ชี้ด า น
สุขลักษณะของสถานที่ เปนพาหะนําโรคในระบบสุขาภิบาล รวมทั้ง แมลงวัน แมลงสาบ และ
แมลงรบกวนตางๆ สถานที่ใดที่พบเห็นสัตวแมลงพาหะนําโรคเหลานี้ชุกชุม แสดงใหเห็นถึง
สภาวะความบกพร อ งทางด า นสุ ข าภิ บ าล ทํ า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคติ ด ต อ ต า งๆ
โดยเฉพาะโรคติ ด ต อ ในระบบทางเดิ น อาหาร (Food Borne disease) ที่ สํ า คั ญ ได แ ก
อหิวาตกโรค โรคอุจาระรวงอยางแรง โรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค (Vector Borne
disease) ที่มีหนูบานเปนพาหะ ไดแก โรคเลปโตสไปโรซีส โดยเฉพาะในระบบสุขาภิบาลอาหาร
ได แ ก ตลาดสด ร า นอาหาร สถานที่ ป รุ ง ประกอบ จํ า หน า ยอาหารในโรงงานผลิ ต อาหาร
หางสรรพสินคา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๔ สุขลักษณะอาคาร ใหอํานาจ
ราชการสวนทองถิ่น ตองไมทําใหอาคารมีสินคา เครื่องเรีอนหรือสัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร
หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูของสัตวใหโทษใดๆ หรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยของสัตวใหโทษใดๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
อยูอาศัยหรือไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย
คูมือ วิชาการ การควบคุ มหนูบา นฉบั บนี้ จัด ทําขึ้ นเพื่ อเปนแหลง เรีย นรู ทางวิชาการ
สําหรับนักวิชาการ เจาหนาที่ และผูเกี่ยวขอ ง เพื่อดําเนินการโครงการสํา คัญๆที่เปนตัวชี้วั ด
สําคัญ ไดแก การพัฒนาชุดความรูและการพัฒนาหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน (การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชน)โครงการโรงพยาบาลลดโลกรอน
(GREEN & CLEAN Hospital) ฯลฯ
คณะผูจัดทํา
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สารบัญ
คํานํา

หนา

สารบัญ
บทที่ 1 โรคและผลกระทบตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม
• กลุมโรคที่เกิดจากหนู
• ผลกระทบดานสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
บทที่ 2 ลักษณะ ชนิด และประเภทของหนู
• ชนิดของหนูที่พบในบานเรือน
บทที่ 3

ชีววิทยา และพฤติกรรมของหนู
•

บทที่ 4

ชีววิทยาและพฤติกรรมของหนู

การควบคุมกําจัดหนู
•

หลักการสําคัญของการควบคุมหนู
- การปองกันและขจัดที่พักอาศัยของหนู
- การกําจัดหนูโดยตรง
- การใชสิ่งมีชีวิตเขาควบคุม
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บทที่ 1
โรคและผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
โรคสําคัญที่เกิดจากหนู สามารถแบงออกไดเปนกลุม ดังตอไปนี้
1. กลุมโรคที่เกิดจากตัวหนูโดยตรง ไดแก โรคไขฉี่หนู หรือ เล็บโตสไปโรซีส โรคไข
หนูกัด โรคไขสมองอักเสบ (Angiostrongyliasis) โรคพยาธิตาบวม (Trichinosis) โรคไขสมอง
อักเสบไวรัส (LCM)
2. กลุมโรคที่เกิดจากหมัดหนู ไดแก กาฬโรค ไขรากสาดใหญ (Murine Typhus
fever Flea borne)
3. กลุมโรคที่เกิดจากไรหนู ไดแก ไขรากสาดใหญ (Scrub typhus Mite borne)
4. กลุมโรคที่เกิดจากเหาหนู ไดแก ไขกลับซ้ํา (Relapsing Fever Louse borne)
ไขรากสาดใหญ(Classical Typhus fever )
5. โรคที่เกิดจากเห็บหนู ไดแก ไขกลับซ้ํา ( Relapsing Fever , Tick borne)
โรคไขฉี่หนู หรือ เล็บโตสไปโรซีส (Weil,s disease , Canaicola Fever, Hemorrhagic
Jaundice , Fort Bragg fever )
ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1มค 2559 - 13 สค 59 พบผูปวย 1085 ราย จาก 59
จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 1.66 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 16 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.02 ตอ
แสนประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.27 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ
คือ 45-54 ป (19.08 %) 35-44 ป (18.80 %) 25-34 ป (16.68 %) สัญชาติเปนไทยรอยละ 98.8
พมารอยละ 1.0 อื่นๆ รอยละ 0.2 อาชีพสวนใหญ เกษตรรอยละ 49.2 รับจางรอยละ 20.1
นักเรียนรอยละ 11.2 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ระนอง
(17.55 ตอแสนประชากร) ศรีสะเกษ (11.25 ตอ แสนประชากร) พัทลุง (8.24 ตอแสนประชากร)
สุรินทร (6.67 ตอแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (6.58 ตอแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราปวย
สูงสุด คือ ภาคใต 4.12 ตอแสน ประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.49 ตอแสนประชากร
ภาคเหนือ 1.16 ตอแสนประชากร ภาคกลาง 0.09 ตอแสน ประชากรตามลําดับ

4

ไขหนูกัด (Rat bite fevers) หนูมีเชื้อโรคที่สามารถแพรกระจายเชื้อโรคมาสูคนได เชน โรค
พิษสุนัขบา (ซึ่งเกิดไดกับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกชนิด ไมเวนแมกระทั่งหนู) หรือเราอาจจะเปน
โรคไขหนูกัด ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่อยูในตัวหนูที่ชื่อ Spirillum minus อาการของโรคนี้จะเริ่มตน
จากเปนไขหนาวสั่น ปวดหัว ปวดกลามเนื้อ มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง บางคนมีจุดเลือดออกหรือตุม
หนอง ขอบวมแดงและปวด ถาปลอยทิ้งไวก็อาจเปนอันตรายถึงชีวิต
โรคกาฬโรค เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน โดยเฉพาะสัตวกัดแทะและตัวหมัด โดยทั่วไปอาการ
เริ่มแรกที่พบคือการอักเสบของตอมน้ําเหลือง บริเวณที่ถูกหมัดกัดโดย ตอมน้าํ เหลืองจะบวมโต
เจ็บ แลวแตกเปนหนอง มีไขสูง ช็อค แรงดันเลือดต่ํา ชีพจรเตนเร็ว จิตใจ สับสนและหมดสติ อาจ
มีเลือดออกเปน จุดแดงตามเยื่อบุในปาก ตาแดง ลิ้นบวม ผิวหนังแหง ตับและมามโต ปอดอักเสบ
คนไขอาจเสียชีวิตภายใน 3-5 วัน ในบางรายตอมน้ําเหลืองไมโตแตมีอาการอื่น ๆคลายคลึงกัน
บางรายไดรับเชื้อในทางเดินหายใจทําใหปอดอักเสบเปนปอดบวม พบเชื้อในเสมหะเปนจํานวน
มากและแพรเชื้อออกไปโดยการไอหรือจาม อัตราตายของกาฬโรคมีมากถาไดรับการรักษาไมทัน
การ กาฬโรคยังคงมีการระบาดอยูในบางประเทศ เชน อินเดีย พมา อินโดนีเซีย เนปาล และ
เวียดนาม และเชื่อวาโรคนี้ยังคงแพรหลายอยูในสัตวแทะในปาบริเวณใกลเคียงติดตอกับประเทศ
ไทย (ชวลิต ทัศนสวาง. 2533 : 860) โรคกาฬโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเยอรซิเนีย เพสติส
(Yersinia Pestis) ซึ่งอาศัยอยูในพวกสัตวแทะที่อยูในปา ซึ่งเปนโรค เชน หนู กระรอก และ
กระตาย เชื้อโรคนี้สามารถทนอยูในดินไดเปนเวลานาน (สมชาย สุพันธุวณิช และกาญจนา สุ
พันธุวณิช. 2532 : 168-169) เชื้อกาฬโรคสามารถเขาสูรางกายทางผิวหนังจากการที่ถูกหมัด
ของหนูที่เปนโรคกัด หรือเขาทางแผลที่สัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงและทางออม หรือทางหายใจเอา
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ละอองน้ํามูกน้ําลายจากการไอ จามของผูปวย หรือเขาสูรางกายโดยการกินอาหารที่มีอุจจาระของ
หนูที่เปนโรคปนเปอนอยูโดยบังเอิญ เมื่อหมัดที่เปนโรคกัดคน เชื้อกาฬโรคจะบุกรุกเขากระแส
โลหิต แลวปลอยสารพิษออกมาทําใหเกิดโรคขึ้นภายหลังจากไดรับเชื้อในระยะเวลา
2-6 สัปดาห (ปริมณฑ กาญจนัษฐิติ. 2537 : 433) การปองกันกอนการเกิดโรค ไดโดย
กําจัดแหลงเพาะพันธุหนูในบริเวณที่เกิดโรค โดยจัดบานเรือนใหสะอาดเรียบรอย อยาใหมีเศษ
อาหาร กําจัดหมัดหนูดวยยาฆาแมลง ใหสุขศึกษาแกชุมชนถึงสาเหตุและอันตรายของโรคกาฬ
โรค วิธีการติดตอและการกําจัดขยะใหถูกวิธี ฉีดวัคซีนปองกันใหแกผูที่จะเดินทางหรืออาศัยใน
บริเวณที่พบโรคกาฬโรคเปนประจํา

ที่มาhttp://www.ipesp.ac.th/learning/poungkaew/chapter6/Unti6_7.html

โรคพยาธิตัวตืด พยาธิตัวตืดในหนูทําใหเกิดโรคในคนหลายชนิด ยกตัวอยางเชน พยาธิตืดหนู
( Hymenolepis diminuta) ทํ า ใ ห เ กิ ด โ ร ค Hymenolepiasis diminuta (ห รื อ โ ร ค Rat
tapeworm infection) พยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana) ทําใหเกิดโรค Hymenolepiasis
nana เปนตน พยาธิตัวตืด เหลานี้จะอาศัยอยูในลําไสของหนู โดยไขพยาธิจะปะปนออกมากับ
อุจจาระ เมื่อหมัดหนูหรือแมลงปกแข็งกินไขพยาธิเขาไป ตัวออนจะเจริญอยูในตัวหมัด เมื่อหนู
หรือคนกินหมัดเขาไป (หมัดหนูรวงลงในอาหาร คนกินอาหารนั้นเขาไป) ตัวออนก็จะเจริญเปนตัว
เต็มวัยอยูในลําไสของหนูและคน หากมีพยาธิในรางกายเราไมมากก็จะไมมีอาการอะไร แตถามี
พยาธิ มาก ก็จ ะมี อ าการปวดศี รษะ ปวดทอ ง อาเจี ยน น้ํา หนั กตั วลด ไม มี กํา ลัง มี อาการทาง
ประสาทคลา ยลมบา หมู นอนไม หลั บ ไมมี ชีวิ ตชี วา ไมรูสึ กหิ ว คัน บริ เวณจมู กและทวารหนั ก
นอกจากนี้อาจพบอาการอุจจาระรวงและมีเลือดปน รวมทําใหเกิดภาวะโลหิตจางได รายที่ความ
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ตานทานต่ําจะเกิดอาการแพได นอกจากหนูที่เราไมไดเลี้ยงจะพาโรคมาใหเราแลว หนูสายพันธุ
ตางประเทศก็สามารถพาโรคภัยมาใหเราไดเชนกัน เชน โรคเชื้อราที่ผิวหนังของหนูแกสบี้ก็สามารถ
ติดตอมายังคน และทําใหเราเปนโรคผิวหนังได ดังนั้น เราจึงตองระมัดระวัง และควรกําจัดปจจัย
ที่จะทําใหเกิดชองทางที่จะทําใหหนูเขามาอยูอาศัยภายในบานเรือนของเราอยูเสมอ
โรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) โรคซัลโมเนลโลซิส เกิดจากแบคทีเรียซัลโมเนลลาหลาย
สายพันธุ เชน Salmonella typhimurium, S. enteritidis เปนตน เปนการติดเชื้อเฉียบพลันใน
ลําไส แหลงรังโรคอื่นๆ นอกเหนือจากหนูคือ เปด ไก และสัตวเลี้ยง
โรคสครับไทฟส ครับไทฟส (Scrub typhus หรือ mite-borne typhus) เปนโรคที่เกิดจาก
แบคทีเรียจําพวกริกเกตตเซีย Orientia tsutsugamushi หรือ R. tsutsugamushi มีไรเปนพาหะ
นําโรค ไรเหลานี้อาศัยบนตัวสัตวฟนแทะ เชน หนู กระแต กระตาย เปนตน เปนโรคที่ติดตอจาก
สัตวสูคน ซึ่งอาจจะเกิดโดยบังเอิญ โดยถูกพาหะนําโรคที่มีเชื้อกัด อาการที่สําคัญของโรคนี้ ไดแก
ปวดศีรษะอยางรุนแรงบริเวณขมับและหนาผาก มีไขสูง หนาวสั่น เพลีย ปวดเมื่อยตัว อาเจียน
ปวดทอง ทองรวง ปวดกระบอกตา ไต ตับ มามโต และอาจพบแผลบริเวณที่ถูกไรกัด
โรคมิวรีนไทฟส มิวรีนไทฟส (Murine typhus หรือ Flea-borne typhus) เกิดจากเชื้อริกเกตต
เซียที่ชื่อ Rickettsiae typhi เชื้อชนิดนี้อยูในตัวหมัด เมื่อหมัดหนูกัดคนก็จะถายมูลออกมา เชื้อ
จะเขาสูบาดแผลที่ถูกกัด ผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อย และมีผื่น อาการของโรคจะ
รุนแรงนอยกวาสครับไทฟส
ผลกระทบดานสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
หนูเปนสัตวรังโรค (Reservoir of infection agent ) ที่มีความสําคัญทางดาน
สาธารณสุข ที่อาจแพรโรคหลายชนิดมาสูคน ทําใหเกิดการเจ็บปวย เปนเครื่องบงชี้ทาง
สุขลักษณะ ของสถานที่ กอใหเกิดความเสียหายและความเสี่ยงตอสุขภาพ สุขอนามัย ทําใหเกิด
ความเสียหายตอธุรกิจและภาพลักษณของธุรกิจขององคกรของหนวยงานและการทองเที่ยว
หนูเปนสัตวกัดแทะ ตองมีการลับฟนใหมีขนาดเหมาะสมสามารถดํารงชีวิตอยูไดทํา
ใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน สิ่งของเครื่องใชแมกระทั่งการกัดสายไฟ กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
เกิดไฟไหม สายนําสัญญาณคอมพิวเตอรและออพติคไฟเบอรของระบบสงสัญญาณอินเตอรเน็ต
ในทางการแพทย เครื่องมือการแพทย ระบบการบิน ฯลฯ
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ปญหา ผลกระทบดานสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
1. สิ่งของเครื่องใช เครื่องอุปโภค บริโภค ในสถานบริการการสาธารณสุขอาจ
ถูกทําใหเสียหายหรือถูกทําลายจนใชการไมได รองรอยที่มองเห็นคือ รอยกัดแทะที่เสื้อผา รองเทา
เครื่องประดับบาน โตะ สายไฟฟา ทอน้ํา สบู ผามาน เพดาน พัดลม ตูโทรศัพท
อาหารแหง อาหารสด ผลิตภัณฑพืชผล นานาชนิด ฯลฯ ความเสียหายเหลานี้ทําใหเจาของบาน
ตองจายเงินเปนคาซอมแซม หรือซื้อหามาใหม การกัดแทะสายไฟจนทําใหอุปกรณไฟฟาไม
สามารถทํางานไดตามปกติแลว ยังอาจทําใหไฟฟาลัดวงจรเกิดอัคคีภัยสาเหตุเพลิงไหมบานเรือน
รอยละ 15 เจาหนาที่ดับเพลิงพบวามาจากไฟฟาลัดวงจรตัวการสําคัญคือหนูกัดสายไฟ
2. ผลเสียหายทางเศรษฐกิจ หนูทําความเสียหายกับตนไม พืชพันธุไมประดับ
บานรางระบายน้ํา ฝาเพดาน ปศุสัตว และสัตวเลี้ยง ลักษณะความเสียหายที่พบคือ รอยการกัด
แทะ ในกรณีของพันธุไม ทําใหหยุดชะงักการเจริญเติบโตหรือเฉาตาย ตามพื้นดินหรือรองรอย
การขุดรู ทําใหพื้นดินเปนโพรงเมื่อฝนตกหรือมีกระแสน้ําเซาะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ พื้นดิน
ยุบตัว ถนนขาด รางระบายน้ํารั่ว หรืออุดตัน ตามฝาเพดานมีรอยกัดแทะลักษณะเปนรู ปศุสัตว
และสัตวเลี้ยง เชน หมู ไก เปด โคนม ถูกรบกวนทําใหผลผลิตตกต่ํา หรือไดรับอันตรายจากการ
กัดแทะ ทําใหเกิดบาดแผล สิ้นเปลืองคารักษาพยาบาล หนูบานสรางความเสียหายแกฟารมปศุ
สัตว สินคาในโกดังหรือคลังเก็บ พืชผลเกษตรกรรมปหนึ่งๆ มีมูลคานับเปนรอยๆลานบาท
3. สุขภาพอนามัย ของผูที่อยูอาศัยกําลังถูกคุกคาม หรืออยูในสถานะที่เสี่ยงตอ
การเจ็บปวย เพราะหนูในบานเรือนเปนตัวนําหรือพาหะของโรคติดตอหลายชนิด ที่รายแรงที่สุด
คือกาฬโรค ซึ่งมีขาววาเกิดการระบาดที่อินเดียเปนครั้งคราว รองลงมาคือ โรคเล็บโตสไปโรซีส
โรคอาหารเปนพิษทําใหปวดทอง ทองรวง บางครั้งเกิดโรคที่มีอาการคลายกับเปนไข ปวดหัว ปวด
เมื่อยตามตัว มีแผลพุพอง นอกจากนี้ยังทําใหเกิดอาการแพเปนผด ผื่นคัน ที่ผิวหนัง หรือมี
อาการคลายกับจะเปนไขหวัด ไดแก โรคซึ่งนําโดยหมัด เห็บ ไร จากตัวหนู ในทางการแพทย
และทางสาธารณสุขมีโรคตางๆที่มีหนูบานเปนตัวแพรเชื้อ คือ กาฬโรค มูรีนไทฟส หรือไข
รากสาดหนู สครับไทฟส โรคเล็ปโตสไปโรซีส โรคไขหนูกัด
4. ฝาฝนกฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดที่ 4
สุขลักษณะอาคารสถานที่ มาตรา 22 บัญญัติวา หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารมีสินคา
เครื่องเรือน สัมภาระสิ่งของสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดวางสิ่งของสะสมไวมากเกินสมควร
หรือจัดวางสิ่งของเหลานั้นซับซอนเกินไป จนอาจเปนที่หลบภัยหรืออยูอาศัยของสัตวใหโทษใดๆ
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือสุขลักษณะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
หรือใหกําจัดสัตวที่เปนพาหะของโรค ภายในเวลาที่กําหนดตามสมควร สําหรับผูที่ฝาฝน ไม
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ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 22 โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และระวาง
โทษดังกลาวนี้ กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถ
เปรียบเทียบกําหนดโทษไดดวย (มาตรา 85 วรรคสาม) นอกจากนี้มาตรา 23 ไดใหแนวปฏิบัติไว
ดังนี้
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารใดเปนที่อยูอาศัยของหนูซึ่งเปนพาหะ
ของโรคหลายชนิด เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารปองกัน ควบคุม กําจัดหนู ใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่เจาของหรือผูครองครอง
ละเลย ไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการแทนได
โดย เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ดังกลาวตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ สําหรับการ
ปองกัน ควบคุม กําจัด นั้น
กอนการดําเนินการวางแผนการควบคุมปองกัน ตองทราบถึงลักษณะ ชนิด
ประเภท ของหนูในบานเรือนวาเปนชนิดไหน มีลักษณะทางชีวภาพ พฤติกรรม การสังเกตรองรอย
ของหนู เสียงรอง ทางเดินของหนู เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนควบคุมปองกัน
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บทที่ 2

1

ลักษณะ ชนิด และ ประเภทของหนู
ชนิดหนูที่พบตามบานเรือน
หนูเปนสัตวฟนแทะประเภทเลี้ยงลูกดวยน้ํานม มีลักษณะเดนชัดคือ มีฟนคูหนา
ทั้งบนและลาง 2 คู ที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษและคมมีลักษณะโคงยื่น ซึ่งฟนคูหนาสามารถงอก
ยื่นยาว ไดตลอดชีวิตของมันดังนั้นหนูจึงตองใชฟนกัดหรือแทะสิ่งตางๆ เพื่อใหฟนมีขนาดสั้น
พอเหมาะและคมอยูเสมอ

หนูมีความสําคัญ ทั้งทางดานสาธารณสุขและการเกษตรทั้งนี้เพราะหนูเปนสัตวกัด
แทะที่มีคุณสมบัติทางดานชีววิทยาในการแพรพันธุไดรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมตางๆ ภายในบานไดเปนอยางดี ลักษณะนิสัยของหนูชอบกัดทําลายวัสดุ สิ่งของ
เครื่องใชและสิ่งกอสรางตางๆเปนประจํา เชน ตู โตะ เพดานบาน สายไฟ สายโทรศัพท สาย
คอมพิวเตอร ทอน้ํา ผามาน สบู เครื่องประดับตางๆ ตามถนน คันคูนา คันนา หนูก็จะขุดรูอาศัย
เปนผลใหเกิดการชํารุดเสียหายจนใชการไมได ทําใหตองเสียเงินซอมแซมอยูเสมอ ซึ่งสามารถพบ
เห็นได มี 4 ชนิด
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1. หนูนอรเวย (Rattus norvegicus) บางแหงเรียก หนูขยะ หนูทอ หนูสี
น้ําตาล

หนูชนิดนี้เปนหนูที่มีขนาดใหญที่สุดในตระกูล มีน้ําหนักตัว 300 – 350 กรัม บางตัว
อาจมีน้ําหนักถึง 400 กรัมขนาดลําตัวและหัวยาวประมาณ 180 – 250 ม.ม. หางยาวประมาณ
150 – 220 ม.ม. ตีนหลังยาวประมาณ 35 – 40 ม.ม. หูยาวประมาณ 17 – 23 ม.ม.
ลักษณะรูปราง ขนหยาบมีสีน้ําตาลปนเทา ทองสีเทา จมูกทู ใบหูเล็ก ตาเล็ก หาง
สั้นมี 2 สี ดานบนสีดํา ดานลางสีจาง มีเกล็ดหยาบๆที่หาง และดานบนของตีนหลังมีสีขาว มีเตา
นมรวม 6 คู ที่อก 3 คู ทอง 3 คู
ถิ่นที่อยูอาศัย มักอยูตามรู ตามทอระบายน้ําโสโครก ทอน้ํา ใตถุนตึกหรือ
บานเรือน บริเวณลําคลอง กองขยะมูลฝอย ไมชอบขึ้นที่สูง กินอาหารบูดเนา พวกแปง ผัก
เนื้อ และปลา
การแพรพันธุ ออกลูกปละ 4 – 7 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจํานวน 8 – 12 ตัว
ระยะการหากิน 100 – 150 ฟุต
ลักษณะมูลหนู มีขนาดใหญคลายแคปซูลยาวประมาณ 3/4 นิ้ว
2. หนูทองขาว (Rattus rattus) บางครั้งเรียกวาหนูหลังคา ( Roof rat ) พบมาก
ในโรงงานอาหารสัตว
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หนูตระกูล Rattus ที่มีขนาดลําตัวใหญปานกลาง รูปรางเพรียว มีน้ําหนักตัว 90 – 250
กรัม บางตัวมีน้ําหนักถึง 360 กรัม ขนาดลําตัวและหัวยาวประมาณ 182 ม.ม. หางยาวประมาณ
188 ม.ม. ตีนหลังยาวประมาณ 33 ม.ม. ความยาวใบหูประมาณ 23 ม.ม. มีเตานมรวม 5 – 6 คู ที่
อก 2 คู ทอง 3 คู
ลักษณะรูปราง ขนดานหลังมีสีน้ําตาล ( ฐานขนสีเทาปลายสีน้ําตาล ) ไมมีขนคลายหนาม
(Spine) ขนสวนทองมีสีขาวปนเทาหรือเหลืองครีม จมูกแหลม ตาโปน มีหูขนาดใหญ หางสีดําและ
มีเกล็ดละเอียดตลอดหาง ความยาวของหางมากกวาความยาวลําตัว
ถิ่นที่อยูอาศัย ชอบอาศัยตามอาคารบานเรือน หลังคาบาน บริเวณกันสาดใตหลังคา
ถาบริเวณรอบบานมีตนไม แผกิ่งกานสาขาอยูใกลเคียง อาจพบหนูทองขาวและรังอยูบนตนไมนั้น
ดวย มีความสามารถในการปนปายเกง กินอาหารทุกชนิด อาหารที่ชอบมากคือ เมล็ดพืช เชน
ขาวเปลือก ถั่ว ขาวโพด
การแพรพันธุ ออกลูกปละ 4 – 6 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจํานวน 6 – 8 ตัว
ระยะทางหากิน 100 – 150 ฟุต
ลักษณะมูล เปนรูปกระสวย ปลายแหลม ขนาดความยาวไมเกิน 1/2 นิ้ว
3. หนูจี๊ด (Rattus exulans )

เปนตระกูล Rattus ที่มีขนาดเล็ก แตตัวโตกวาหนูหริ่ง น้ําหนักตัวประมาณ 36 กรัม
ขนาดลําตัวและหัวยาวประมาณ 115 ม.ม. หางยาวประมาณ 128 ม.ม. ตีนหลังยาวประมาณ 23
ม.ม. ความยาวหูประมาณ 16 ม.ม. มีเตานมรวม 4 คู หนาอก 2 คู ทอง 2 คู
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ลักษณะรูปราง รูปรางเพรียว จมูกแหลม ตาโต หูใหญ ขนดานหลังมีสีน้ําตาลมีลักษณะ
ออนนุม มีขนแข็ง (Spine) ขึ้นแซมบางเล็กนอย ขนดานทองสีเทา ผิวหางเรียบไมมีเกล็ดมีสีดํา
ตลอด
ถิ่นที่อยูอาศัย ตามบานเรือน ชอบที่สูงตามซอกมุมที่ลับตาของอาคาร บนเพดาน และ
มีความสามารถในการปนปายเกงเหมือนหนูทองขาว เวลาออกหากินกลางคืนจะสงเสียงรองจี๊ดๆ
ใหไดยิน
การแพรพันธุ ตัวเมียออกลูกครั้งละ 8 – 12 ตัว
ระยะการหากิน 20 – 50 ฟุต
4. หนูหริ่ง (Mus musculus ) หรือบางครั้งเรียกวา House mouse

หนูในตระกูล Mus ชนิดที่พบเห็นตามบานเรือนมาก เปนหนูบานที่มีขนาดเล็กที่สุด มี
น้ําหนักตัวเพียง 10 – 15 กรัม ขนาดลําตัวและหัวยาวประมาณ 74 ม.ม. หางยาวประมาณ 79 ม.
ม. ตีนหลังยาวประมาณ 16 ม.ม. .ใบหูยาวประมาณ 12 ม.ม. มีเตานมรวม 5 คู อก 3 คู ทอง 2 คู
ลักษณะรูปราง จมูกแหลม ขนดานหลังสีเทาบางทีมีสีน้ําตาลปน มีลักษณะออนนุม ขน
ดานทองสีขาว สวนหางมี 2 สี ดานบนสีดํา สวนดานลางสีจางกวา
ถิ่นที่อยูอาศัย ตามบานเรือน มักชอบหลบซอนอยูตามตู โตะ ที่เก็บของ ตามชอง ฝา
ผนัง ตามครัว กินอาหารไดทุกชนิด แตชอบพวกเมล็ดพืช ขาว
การแพรพันธุ ออกลูกปละประมาณ 8 ครอก ลูกครอกหนึ่งมีจํานวน 5 – 6 ตัว
ระยะการหากิน 10 – 30 ฟุต
ลักษณะของมูล ขนาดเล็กกลมยาวปลายแหลมยาวประมาณ 1/8 นิ้ว
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เปรียบเทียบน้ําหนักหนูทงั้ 4 ประเภท
หนูนอร์ เวย์
หนูท้องขาว
หนูจี๊ด
หนูหริ่ง
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บทที่ 3
ชีววิทยาและพฤติกรรมของหนู
ชีววิทยาและพฤติกรรมของหนู
หนูเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่มีความสามารถในการผสมพันธุ และแพรพันธุได
รวดเร็วมาก จากการศึกษาสํารวจพบวา พวกหนูนอรเวย และหนูทองขาวสามารถมีลูกไดครั้ง
แรกอายุประมาณ 3 – 5 เดือน เมื่อผสมแลวจะตั้งทองเพียง 21 – 22 วัน สําหรับหนูมีลูก
ติดๆกันไมหยุดในทองหลังๆ อาจตั้งทองนาน 23 – 29 วัน สวนในหนูหริ่งนั้น หลังจากผสมพันธุ
อาจตั้งทองประมาณ 19 วัน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังคลอด หนูตัวเมียจะสามารถรับการผสมพันธุ
ไดอีก หนูตัวเมียสามารถผสมพันธุและตั้งทองออกลูกไดตลอดเวลา ดังนั้นหนู หนึ่งคูจึงสามารถ
แพรพันธุไดนับเปน 1,000 ตัวในระยะเวลา 1 ป แตการที่หนูจะสามารถแพรพันธุไดมากนอย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ ปจจัยสภาพแวดลอม ความสมบูรณเพียงพอของแหลงอาหาร ที่หลบซอน
อาศัย ความหนาแนนของหนูในบริเวณนั้น ฯลฯ ความยืนยาวของชีวิตหนูแตละชนิดไมเทากัน
แตไมแตกตางกันมากนัก เชน หนูทองขาวอาจมีชีวิตอยูไดนานประมาณ 2 ป
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พฤติกรรมของหนู การเปนอยูทั่วๆไป หนูสามารถเรียนรูคุนเคย และสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมไดดี การเปนอยูในรังจะมีหัวหนา ทําหนาที่ออกสํารวจหาอาหาร หนูตัวเมียถา
มีลูกโตพอสมควรมันจะพาลูกๆออกไปหากินพรอมๆกัน และสอนใหลูกๆรูจักการหาอาหารโดย
ปลอดภัย ลูกหนูเมื่ออายุ 3 เดือน แลวมักจะแยกตัวออกมาอยูอิสระในชวงนี้หนูจะมีความรวดเร็ว
วองไวในการเคลื่อนไหวและหากินมาก
มีปฏิกิริยาตอสิ่งที่แปลกๆ หนูมีความฉลาดเฉลียวในการสังเกตระมัดระวังตอสิ่ง
แปลกปลอมที่ไมคุนเคยตางๆ รวมทั้ง แสง เสียง อาหาร และภาวะแวดลอมตางๆ ดังนั้นการวางยา
เบื่อหรือใชเหยื่อลอใสในกรงจึงตองระมัดระวังใหมีความพอเหมาะ ตองวางเหยื่อนั้นหลายๆวัน จน
หนูคุนเคยจึงผสมยาเบื่อใหหนูกิน หรือนําไปเปนเหยื่อสําหรับลอใหหนูมากิน เชน การผสมยาเบื่อ
หนู ถาผสมเขมขนเกินไป กลิ่นแรงผิดสังเกตหนูจะไมยอมกินเหยื่อนั้น
การวายน้ํา หนูมีความสามารถวายน้ําไดเกง และสามารถดําน้ําไดนานถึง 2 นาที จึงทําใหมันมี
ความคลองตัวในการออกหากินและหนีศัตรู หนูสามารถเขาไปตามอาคารไดตามรางระบายน้ําหรือ
อาศัยอยูในรางน้ําทิ้งใหญๆได
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การกระโดด หนูมีความสามารถในการกระโดดไดดมี าก ไมวาจะเปนการกระโดดในแนวพื้นราบ
ขึ้นสูงหรือลงขางลาง เชน พวกหนูทองขาว สามารถกระโดดจากแนวระดับพื้นดินไดสูง 18 – 25
นิ้ว และถามีทางวิ่งมันสามารถกระโดดไดสูงถึง 3 ฟุต ถากระโดดในแนวระนาบมันไปไดไกลถึง 8
ฟุต และถากระโดดในแนวดิ่งมันสามารถกระโดดลงมาจากที่สูงถึง 15 ฟุตไดโดยปลอดภัย ทําให
มันมีความรวดเร็ววองไวในการหลบหนีศัตรูไดดีมาก
การปนปาย หนูทองขาว หนูหริ่ง หนูจี๊ด สามารถไตปนปายทอน้ํา ผนังฝาบาน ขอบริมหนาตาง
ชองลม ตูกับขาวไดดี ทําใหสามารถขึ้นไปทํารังในที่สูงได แมผนังนั้นสูงชันก็สามารถปนปายไดดี
และรวดเร็ว สวนหนูนอรเวยนั้นถึงแมไมชอบปนปายแตถาจําเปนมันก็สามารถปนปายได

การขุดโพรง-รู หนูบานทุกชนิดสามารถขุดรูหรือโพรงได เชน พวกหนูนอรเวยสามารถขุดโพรงได
เกง ความยาวของโพรงที่ขุดประมาณ 3 ฟุต ความลึกของโพรงตามแนวดิ่งประมาณ 1 ฟุต สวนหนู
ทองขาวและหนูหริ่งนั้นเกงในทางปนปายชอบทํารังเหนือพื้นดินบนบาน แตถาหากภายในบานไมมี
ที่เหมาะสมสําหรับทํารัง และบริเวณพื้นดินรอบๆ บานหรือใตถุนบานไมมีหนูนอรเวย มันอาจจะ
ขุดรูอยูก็ได และหนูหริ่งก็เชนกัน
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รังและที่พักอาศัยของหนู หนูชนิดที่อาศัยอยูภายในบาน มักจะสรางรังในที่ซึ่งปลอดภัยและอยู
ใกลๆ กับแหลงที่มีน้ําและอาหาร เปนที่ซึ่งลับหูลับตา เงียบสงบและปราศจากการถูกรบกวน โดย
ปกติถาทํารังในบาน มักจะใชวัสดุออนๆ เชน เศษกระดาษ เศษผา มาทําเปนรังบางครั้งถาอากาศ
หนาวและมีลูกออนมันจะสรางหลังคาคลุมรังดวย หนูบานบางชนิด เชน หนูนอรเวยจะทํารังตาม
บริเวณบาน โดยขุดรูตามใตอาคาร หรือบานที่มันอาศัย จึงไมควรทิ้งของรกรุงรัง เศษกระดาษ
หรือเศษผาตามบริเวณรอบบาน เพราะหนูจะนําไปสรางรังที่อยูอาศัยได
นิสัยการกินอาหาร หนูสามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิด หนูมีชวงเวลาออกหากินแตกตางกันใน
แตละชนิด แตเมื่อพบอาหารชิ้นใหญมักจะพยายามคาบไปซอนไว แตถาชิ้นอาหารเล็กมากมันจะ
กินตรงบริเวณนั้น การกินอาหารใหม ๆ ที่ไมคุนเคยมักเปนในลักษณะชิม เพื่อทดสอบวาอาหารนั้น
เปนพิษสําหรับมันหรือไม
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การแทะ เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของหนูที่ฟนคูหนาของมันมีลักษณะแข็งพอเหมาะและสามารถ
งอกยื่นยาวออกไปไดเรื่อยๆ ตลอดชีวิต ประมาณปละ 5 นิ้ว ดังนั้นหนูจึงมีความจําเปนตองกัดแทะ
อยูเสมอ เพื่อลับฟนใหคมและมีขนาดสั้นพอเหมาะ โดยทั่วไปหนูจะเริ่มแทะเปน ตั้งแตมีอายุได
ประมาณ 2 สัปดาห
ประสาทความรูสึก หนูทุกชนิดมีประสาทความรูสึกไวมาก ทําใหยากตอการควบคุมและกําจัดให
ไดผล

การสัมผัส หนูมีหนวด และขน ซึ่งมีความยาวกวาขนธรรมดาและขึ้นกระจายอยูทั่วๆ ไปเปน
ประสาทสัมผัสที่ดีมาก โดยในเวลากลางคืนที่มันวิ่งออกหากิน มันจะวิ่งขางๆ ผนัง โดยมีหนวดและ
ขนสัมผัสกับผนังหอง
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การมองเห็น หนูมีระบบประสาทมองไมดี มองเห็นไดไมไกลและตาบอดสี เห็นเฉพาะสีขาวดํา
ฉะนั้นจึงมองเห็นในเวลากลางคืนดีกวากลางวัน
การรับรส หนูมีการรับรสไมดีเทาคน ไมสามารถแยกรสชาดอาหารไดเทาคน แตมีบอยครั้งที่หนูมี
การเข็ดเหยื่อเพราะหนูมีความฉลาดและระมัดระวังตัวดี กินอาหารอะไรที่ไมคุนเคยมักกินแบบ
ชิมๆ เมื่อไดรับยาเบื่อในขนาดไมสูงพอที่จะใหหนูตาย เมื่อยาเบื่อเขาไปในกระเพาะจะไปทําใหหนู
เจ็บและเกิดการเรียนรูและเข็ดเหยื่อ
การไดยิน หนูไดยินเสียงในระยะเพียงประมาณ 6 นิ้วเทานั้น
การทรงตัว หนูทุกชนิดมีการทรงตัวดีมากมาตั้งแตกําเนิด ถึงแมหนูมีการปนปายที่สูงจะตกหลน
ลงมายังพื้นไมวาในลักษณะทาใดเมื่อหลนถึงพื้น เทาทั้งสี่ของหนูจะลงพื้นกอนเสมอทําใหหนูไม
เปนอันตรายและในทาที่ลงพื้นนี้ หนูก็พรอมที่จะวิ่งไดตอไปทันที
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บทที่ 4
การควบคุมกําจัดหนู
หลักการสําคัญของการควบคุมหนู คือการผสมผสานเทคนิควิธีการควบคุมแบบ
ตางๆเพื่อควบคุมสัตวหรือแมลง โดยเนนการดําเนินการ 4 เรื่อง คือ
1. การปองกันสัตวนําเชื้อหรือกอเหตุรําคาญเขามาในสถานที่หรือพื้นที่ (Preventing
Access) โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและวิธีอื่นๆ
2. การควบคุมแหลงที่อยูแหลงอาหารสัตวนําเชื้อเหตุรําคาญในสถานที่หรือพื้นที่
(Harbourage and Infestion ) เพื่อลดการขยายพันธุ
3. การเฝาระวังและสืบคนสัตวนําเชื้อหรือกอเหตุรําคาญในสถานที่หรือพื้นที่
(Monitoring and Defection ) อยางสม่ําเสมอ เพื่อดําเนินการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
4. การกําจัดสัตวนําเชื้อหรือกอเหตุรําคาญในสถานที่หรือพื้นที่ (Eradication) ให
หมดไป โดยวิธีตางๆ เชน กรงดัก กาวดัก การใชความรอน หรือใชสารเคมี
1. การปองกันหรือขจัดที่พักอาศัยของหนู และการปรับปรุงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เปนวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมหนูแบบถาวร ไดแก
1.1 การปองกันไมใหหนูเขาสูอาคารหรือที่พักอาศัย อาคารที่สามารถปองกัน
มิให หนูเขาไดนั้นตองไมมีชองทาง หรือทางเปดอื่นใดๆ ที่หนูจะเขาไปได โดยการกรุดวยตาขาย
หรือสิ่งที่ปองกันหนูเขาได วัสดุที่ใชควรปองกันการกัดแทะของหนูได เชน คอนกรีต อิฐ หิน
เหล็ก หรือกระเบื้องหนาๆ เปนตน สวนประตูไม ตามขอบและมุมดานลางควรหุมดวยโลหะ เพื่อ
ปองกันหนูแทะ
1.2 ปดหรืออุดทางเขาออก เมื่อสํารวจพบวามีชองทางเดินของหนู ควรใช
ลวดตาขาย แผนโลหะ คอนกรีต ปดชองทางเดินนั้นเสีย เพื่อไมใหหนูเขาสูอาคารได
1.3 การรวบรวมและกําจัดขยะ เปนวิธีหนึ่งที่สามารถทําลายแหลง อาหาร
และที่พักอาศัยของหนู โดยเฉพาะอยางยิ่งมูลฝอยเปยกเปนแหลงอาหารของหนู หนูชอบคุยเขี่ย
กิน สวนมูลฝอยแหงหนูใชทํารังเพื่อเปนที่อยูอาศัย ดังนั้นจึงควรเก็บขยะไวในที่รองรับที่ทําดวย
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วัสดุแข็งแรง ใชงานไดดี ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิดปองกันหนูและสุนัขได หรือเก็บมูลฝอยในถุง
ดํากอนนําไปกําจัด และตองทําความสะอาดไมใหมีเศษอาหาร หรือกลิ่นอาหารอยู ทอน้ําทิ้งไม
ควรมีเศษอาหารคางทิ้งไว ควรทําความสะอาดทอน้ําทิ้งไมใหอุดตัน โดยเฉพาะหองสวมตอง
สะอาด ไมมีถังขยะในหองสวมเพราะจะเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคจากหนูซึ่งเปนพาหะนํา
โรคสําคัญ

22

1.4 การปรับปรุงอาคารสํานักงานและที่อยูอาศัยใหถูกสุขลักษณะ โดยใชหลัก
5ส เพื่อการพัฒนาสุขลักษณะของสิ่งแวดลอม ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สราง
นิสัย
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1.5 การเก็บพวกอาหารแหง การเก็บอาหารแหงที่ถูกตองและเหมาะสมให
ปลอดภัยจากหนู จะชวยลดปริมาณแหลงอาหาร และที่อยูอาศัยขอหนูไดอยางมาก วิธีการที่
เหมาะสมควรวางไวในที่ยกพื้น ขาโตะสูงจากพื้นอยางนอย 12 – 18 นิ้ว โดยไมควรวางชิดขาง
ฝาและไมควรซอนๆกันจนถึงเพดาน เพราะหนูชอบวิ่งตามแนวขางฝา บริเวณพื้นที่ติดฝาผนัง
ควรทาสีขาวเปนแนวยาวตลอดฝาผนังทั้งหอง โดยใหมีความกวาง 6 นิ้ว เพื่อใชประโยชนในการ
ตรวจรองรอยตางๆ ของหนูและสะดวกในการทําความสะอาด
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2. การกําจัดหนูโดยตรง มี 3 วิธี ไดแก วิธีกล การใชสารเคมี และการใช
สิ่งมีชีวิตเขาควบคุม
2.1 วิธีกล โดยการใชกรงดักนิยมใชกับดักแบบกรง และการวางกาว การวาง
กับดักหนูควรวางไวที่หนูมาหาอาหาร ทางเดินของหนู โดยวางชิดกับฝาผนังหรือวางตามมุม
กองอาหาร สําหรับอาหารที่ใชเปนเหยื่อลอควรเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ
ขอควรคํานึงในการใชกรงดักหนู
- ประสิทธิภาพของกรงตองดี หนูมากินเหยื่อเมื่อใดตองดักไดทันที

- การใชกรงดักใชมากจุดใหผลดีกวาการใชนอยจุด ในแตละครั้งที่ทํา
การวางกรงดักตองสัมผัสดวยมือจับกรงดักใหนอยที่สุด เพราะหนูจมูกไว
ถาไดกลิ่นคนจะไมกินเหยื่อ
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- กอนจะนํากรงไปใชอีกครั้ง ควรทําการกําจัดกลิ่นสาบหนูใหหมด โดย
ลางกรงใหสะอาดใชน้ํารอนลวก แลวตากใหแหง

2.2 การใชสารเคมี มี 2 วิธี
• การรมควัน สวนใหญใชทําลายหนูในรัง หรือภายในบาน ยาเหลานี้
มีพิษภัยรายแรงตอคนมาก การใชจึงตองระมัดระวังใหมากเปนพิเศษ
• การวางเหยื่อพิษ กอนที่จะทําการวางเหยื่อพิษ จะตองคํานึงถึง
- การวางเหยื่อลอจะวางที่ใดบาง จะตองทําการสํารวจกอน
- อาหารในบริเวณบานหรืออาคารจะตองเก็บใหมิดชิด เพื่อมิ
ใหหนูมีโอกาสเลือกอาหารกินได
- การกําจัดหนูโดยใชเหยื่อพิษแลวจะตองมีการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป เพื่อเปนการกําจัดหนูที่ถาวรและไดผลดี
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เหยื่อพิษที่ใชกําจัดหนู แบงไดเปน 2 ชนิด
A. ชนิดออกฤทธิ์เร็วซึ่งมีผลเฉียบพลัน หนูกินเขาไปแลวจะทําใหหนูตายทันที หรือ
ตายในระยะเวลาอันสั้น ( 12 – 24 ชั่วโมง ) แตตองไดตามขนาดตามปริมาณ เชน ซิงค
ฟอสไฟด สารหนู แอนทู สตริคนิน สารประกอบทาลเลี่ยม หรือเหยื่อพิษประเภทออก
ฤทธิ์เร็ว ใชไดดีในเนื้อที่ที่มีหนูปริมาณมากและกําลังอดอยาก ไมควรใชบอยครั้ง
เนื่องจากหนูจะเรียนรูและเข็ดขยาดตอเหยื่อพิษไดงาย เมื่อหนูไดรับเหยื่อพิษเขาไปแลว
แตไมถึงตายจะเปนอัมพาตและเกิดอาการเจ็บปวด ดวยเหตุนี้มันอาจจะสงเสียงหรือให
สัญญาณกับพวกของมันได การวางยาใหไดผลแตละครั้ง ควรจะตองทิ้งชวงระยะเวลาอยาง
นอยไมควรต่ํากวา 30 วัน
ขอดี ของเหยื่อพิษชนิดนี้คือ ประหยัดเหยื่อ ไมตองใชเหยื่อมาก
ขอเสีย คือตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อปองกันอันตรายอันเกิดกับเด็ก
เล็กๆหรือสัตวเลี้ยง ซึ่งอาจจะไปกินอาหารที่ผสมเหยื่อพิษ ดังนั้นควรทําการวางเหยื่อพิษ
ตอนกลางคืน และตองรีบเก็บทําความสะอาดทันทีในเชารุงขึ้น
B. ชนิดออกฤทธิ์ชา หนูกินครั้งเดียวจะไมตายตองกินซ้ําๆ หลายครั้ง จึงจะมียาสะสม
อยูในตัวหนู โดยทําใหเลือดไมแข็งตัว หรือทําลายวิตามินในเลือด เวลาหนูเกิดไดรับ
บาดเจ็บเพียงเล็กนอยเลือดจะไหลไมหยุดและตายในที่สุด ถึงแมหนูจะไมไดรบั บาดแผล
แตผลของการกินเหยื่อสามารถทําใหเลือดตกในและตายไดเชนกัน ชนิดของเหยื่อพิษออก
ฤทธิ์ชามีหลายชนิดเชน เดเทีย วอรฟาริน เปนตน
ขอดี
- หนูไมเข็ดเหยื่อ
- หนูจะตายในรูหรือรังของมัน หรือใกลๆรังของมัน
ขอเสีย
- ตองมีภาชนะใสเหยื่อโดยเฉพาะ และอาจสูญหายได
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- ตองหมั่นตรวจเหยื่อพิษ เมื่อพบวาหมด จะตองเติมหรือเปลี่ยนใหม
- ในกรณีที่หนูไดรับเหยื่อพิษไมครบ หรือไมถึงจุดที่ทําใหหนูตายได หนูอาจจะ
สรางภูมิตานทานขึ้นมาได
ขอควรระวังในการใชเหยื่อพิษ
กรณีที่มีอุบัติเหตุจากเหยื่อพิษชนิดนี้ เชน มีคนไดรับเขาไป ยาที่ใชเปนยาแกไดคือ วิตามินเค
 ควรระมัดระวังในการใชเหยื่อผสมกับยาเบื่อ อยาสูดดมเอาสารพิษเขาไปโดยตรง
เครื่องมือเครื่องใชอยาปะปนกับอาหาร เวลาหยิบจับผสมเหยื่อควรจะสวมถุงมือ เพราะ
อาจจะซึมเขาสูผิวหนังได
2.3 การใชสิ่งมีชีวิตเขาควบคุม การใชสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่เปนศัตรูกับ
หนู เชน สุนัข แมว งู ( งูเหา งูสิง งูเหลือม ) นก พังพอน เปนตน
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 โรคที่เกิดจากหนู หนูเปนสัตวรังโรค นําโรคไดมากมายหลายชนิด
 ชีววิทยาของหนูบาน ชนิด วงจรชีวิต พฤติกรรมและความสามารถของหนู
o ชนิด รูปลักษณ โครงสราง ลักษณะ ขนาด น้ําหนัก พื้นที่หากิน ความสามารถในการ
ขยายพันธุ
o วงจรชีวิต การเจริญเติบโตแตละชวงอายุ อายุขัยเฉลี่ย
o พฤติกรรมและความสามารถของหนู อวัยวะตางๆของหนู ตา หนวด ฟน หาง ขน ดําน้ํา
วายน้ํา กระโดด การกินอาหารและน้ํา
 เครื่องมือในการควบคุม
o การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
o การใชเครื่องมือกลในการกําจัด กรง กับดัก กาวฯลฯ
o การใชสารเคมี
o การใชเครื่องมือไฟฟา เครื่องไลหนูแบบตางๆฯลฯ
o ชีวะวิธี ใชสัตวเลี้ยง เชน แมว สุนัข โปรโตซัว สมุนไพร
 การจัดการในระบบ IPM และ IVM
ในการควบคุมสัตว พาหะนําโรคโดยวิธีการเดียวนั้น ไมสามารถควบคุมสัตวพาหะใหมีจํานวน
ลดนอยลงจนอยูในระดับมาตรฐาน ที่ยอมรับไดอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงตองมีการจัดการแบบผสมผสาน โดย
นําเครื่องมือตางๆมาใชรวมกันอยางนอย 2 วิธี
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o หลักการของ IPM และ IVM คือ....
o ผัง กรอบวิธีคิดของ IPM และ IVM
o ผลจากการทําระบบ IPM และ IVM
o วิธีการหรือขั้นตอนในการทํา IPM และ IVM
 การประเมินความชุกชุมหนู
การสําจรวจการชุกชุมหนูที่ดีที่สุดคือ การสํารวจโดยการจับหนูเปนทั้งหมดที่มีในพื้นที่ เพื่อบงบอก
สภาพความชุกชุมของหนูในพื้นที่ ซึ่งตองใชเวลาและงบประมาณคอนขางสูง ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงใช
วิธีการสํารวจความชุกชุมของหนูที่มีความนาเชื่อถือสามารถเทียบเคียงได ดังตอไปนี้
o การสํารวจรองรอยของหนู
o Removal method
o Mark and release method
o Bait method
 เกณฑมาตรฐานความชุกชุมของหนูบาน
 กฎหมายที่เกี่ยวของ
o หมวดที่ 4 สุขลักษณะอาคาร
o หมวดที่ 5 เหตุรําคาญ

