
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 คู่มือ แนวทางการจัดการมลพิษทางเสียงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักการและแนวทางในการด าเนินการ
จัดการปัญหามลพิษทางเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเป็นการวางแนวทางในการป้องกันและควบคุมการเกิด
ปัญหามลพิษทางเสียง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขอนามันต่อบุคลากร เจ้าหน้า นักศึกษา ตลอดจนประชาชนบริเวณข้างเคียง
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 โดยคู่มือฉบับนี้จะกล่าวการวางแนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางเสียง ความหมายของเสียง ความแตกต่าง
ของมลพิษทางเสียง ซึ่งการเกิดเสียงรบกวนนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยในที่นี้ได้วางแนว
ทางการจัดการมลพิษทางเสียงเอาไว้ด้วย 

 หากคู่มือฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดท า ขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย  
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ความส าคัญต่อการจัดการมลพิษทางเสียง 

เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งไม่มีตัวตนไม่มีน ้าหนักและไม่ต้องการที่อยู่  แต่สามารถท้างานได้กล่าว คือ เสียง
ท้าให้แก้วหูของเราสั่นเมื่อแก้วหูสั่นก็จะกระเทือนต่อเนื่องกันไปจนถึงประสาทหูเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าสู่สมอง
ท้าให้เราได้ยินเสียง  เสียงเกิดขึ นรอบตัวเราทั งวันเสียงอาจเกิดขึ นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ นเนื่องจากคนเป็น
ผู้กระท้าก็ได้ ตัวอย่างของเสียงที่เกิดขึ นตามธรรมชาติ ได้แก่ เสียงกิ่งไม้ใบไม้เสียดสีกันเมื่อมีลมพัด เสียงน ้าตก 
เสียงคลื่น เสียงฝน เสียงฟ้าร้อง ส่วนเสียงที่คนกระท้าขึ น ได้แก่ เสียงดนตรี เสียงระฆังบอกเวลา เสียงพูด เสียง
หัวเราะ เสียงแตรรถ  เสียงรอบตัวเรามีทั งเสียงไพเราะน่าฟังและเสียงหนวกหูน่าร้าคาญ  เราชอบฟังเสียงไพเราะ 
เช่น เสียงนกร้อง เสียงดนตรี แต่ไม่ชอบฟังเสียงหนวกหูน่าร้าคาญหรือเสียงดังอึกทึกต่าง ๆ เสียงมีความดังเป็น
หลายระดับตั งแต่เสียงค่อยมาก ๆ จนถึงเสียงดังมาก ๆ เสียงหัวใจเต้น เสียงกระซิบ เป็นตัวอย่างของเสียงค่อยมาก 
ๆ  ส่วนเสียงตะโกน เสียงหวูด เสียงพลุ เสียงปืนใหญ่ เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าใกล้ ๆ เสียงเครื่องบินก้าลังบินขึ นหรือลง
ใกล้ ๆ เป็นตัวอย่างของเสียงดังมาก ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประสาทหูอาจท้าให้หูตึงหรือหูพิการได้ควรใช้เครื่อง
ป้องกันหรืออุดหูเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี  (ที่มา : ข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน ฯ เล่ม 20 เรื่องที่ 
4 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ) 

มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) เปนเรื่องที่กลาวถึงผลกระทบ ของเสียงที่มีตอมนุษย ไดแก เสียงที่ดัง
เกินไปจนท้าใหเกิดอันตรายตอระบบการ ไดยินของเรา หรือเปนเสียงที่เราไมตองการฟง รูสึกหงุดหงิด ร้าคาญ 
ท้าลายสมาธิ ในการท้างาน ไมวาเสียงนั นจะดังหรือไมก็ตามมลพิษทางเสียง มีตนเหตุจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
สวนเสียงที่เกิดขึ น จากธรรมชาติ เชน เสียงสัตว เสียงแมลง เสียงฟารอง เหลานี ไมถือวาเปนมลพิษ ทางเสียง 
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ค านิยาม 
 

ค านิยาม 
มลภาวะทางเสียง เสียงรบกวนที่มาจาก คน หรือเครื่องจักร ที่ก่อให้เกดความร้าคาญ หงุดหงิด 

ท้าลายสมาธิ ไม่ว่าเสียงนั นจะดังหรือไม่ก็ตาม 

เสียง เปนคลื่นชนิดหนึ่งเดินทางโดยอาศัยตัวกลาง ตามปกติก็คืออากาศ จากแหลงก้า
เนิดเสียงไปยังผูฟง 

เสียงทุ้ม เปนเสียงที่ไดยินจากคลื่นเสียง ที่มีความถ่ีต่้า 

เสียงแหลม เปนเสียงที่ไดยินจากคลื่นเสียง ที่มีความถ่ีสูง 

 
การตอบสนองของหูมนุษย์ต่อคลื่นเสียง 

ตามปกติคนทั่วไปสามารถรับรูและไดยินเสียงที่มี ความถี่ระหวาง 20 -20,000 เฮิรตซ แตตอบสนองไดดี 
กับคลื่นเสียงในแตละความถ่ีไมเทากัน 

เดซิเบล และ เดซิเบลเอ (dB and dB(A)) ความดังของระดับเสียงมีหนวยวัดเปนเดซิเบล แตเพ่ือใหใกล
เคียงกับการไดยิน ของหูมนุษยที่สุด เราจึงมีการถวงน้ําหนักในวงจรของเครื่องวัดระดับเสียงในแตละ ชวงความถี่ที่
เรียกวาการ weighting โดยนิยมใชการถวงน้ําหนักแบบวงจรเอ หรือ A-weighting โดยระดับเสียงที่มีการถวง
น้ําหนักแบบนี มีหนวยเปน เดซิเบลเอ ที่นิยมใชอีกวงจรหนึ่งคือ วงจรถวงน้ําหนักแบบวงจรซี ซึ่งใหความส้าคัญกับ 
คลื่นเสียงที่ความถ่ีต่ําๆ มากกวาแบบวงจรเอ 

 
ตัวอย่างระดับเสียงเป็นเดซิเบลท่ีพบในชีวิตประจ าวัน 

ต้นก าเนิดเสียง ระดับเสียงเดซิเบล เอ 
เสียงดังจากสวนสาธารณะ 45 
เสียงดังในท่ีท้างาน 65 
เสียงเครื่องตัดหญ้า 70 
เสียงจราจร เสียงรถบรรทุก 90 
เสียงเครื่องเจาะถนน 115 
เสียงเครื่องบินขึ น 125 

 
เดซิเบล เอ Decibel (A) : dB (A) เปนหนวยแสดงระดับเสียง ที่หูมนุษยไดยิน โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงความ
ดันเสียงที่เกิดขึ น 
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กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย 
1. กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535  เป็นกฎหมายแม่บท ซึ่ง
เป็นพื นฐานรองรับการใช้อ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานในการก้าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงาน เพ่ือ
เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่อง 
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืนๆ ทั งนี  การก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้อง
อาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์และหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์เป็นพื นฐาน และจะต้องค้านึงถึงความเป็นไป
ได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนด มาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ออกโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 
ข้อ 2 ให้ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี  
(1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
(2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับ เสียงรบกวน ซึ่งออกโดย

อาศัยอ้านาจตามมาตรา 32(6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
ข้อ 2 ให้ก้าหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้ที่ 10 เดซิเบลเอ หากระดับการรบกวนที่ค้านวณได้มีค่า มากกว่า
ค่าระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก ใหถือวาเป็นเสียงรบกวน 
ข้อ 3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค้านวณค่าระดับเสียง ขณะ
มีการรบกวนและค่าระดับการรบกวน เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่ เกี่ยวกับเหตุ
ร้าคาญด้านพิษทางเสียง ดังนี  
          มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ ที่
ต้องประสบกับเหตุนั น ดังต่อไปนี ให้ถือว่าเป็นเหตุร้าคาญ 
               (4) การกระท้าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสีเสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น 
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ละออง เขม่า เถ่า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนมลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
          มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจห้ามผู้ใดผู้หนึ่งมิให้ก่อเหตุร้าคาญ ในที่ หรือทางสาธารณะ หรือ
สถานที่เอกชนรวมทั งการระงับเหตุร้าคาญด้วย ตลอดทั งการดูแล ปรับปรุง บ้ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทาง
น ้า รางระบายน ้า คูคลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร้าคาญในการนี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ้านาจ ออกค้าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก้าจัด และควบคุมเหตุร้าคาญต่างๆ ได้ 
          มาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุร้าคาญเกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมี
อ้านาจ ออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร้าคาญ นั น  
ระงับ หรือป้องกันเหตุร้าคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไว้ในค้าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท้าโดยวิธีใด 
เพ่ือระงับหรือป้องกันเหตุร้าคาญนั น หรือสมควรก้าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดขึ นได้อีกในอนาคต ให้ระบุไว้ใน
คาสั่งในกรณีท่ีปรากฎแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเหตุ ร้าคาญ
ที่เกิดขึ นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุนั นและอาจจัดการตามความ 
จ้าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าคาญนั นขึ นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุ ร้าคาญต้องเป็นผู้เสียค้าใช้จ่ายส้าหรับการจัดการนั น 
          มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก่ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตาม มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
2,000 บาท หรือ ทั งจ้าทั งปรับ 
 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับก้าก้าหนดโทษผู้ก่อให้เกิดเสียง ดังนี  
มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียงหรือท้าให้เกิดเสียงหรือกระท้าความอื ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรจนท้าให้ประชาชนตกใจหรือ
เดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท 
          มาตรา 372 การทะเลาะกันอื ออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถานก็อาจท้าให้ผู้ทะเลาะเบาะแว้งส่ง 
เสียงดังอื ออึง มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
          มาตรา 376 ผู้ใดยิงปืนหรือใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษ จ้าคุก
ไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 
กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน สถานประกอบการ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 
          มาตรา 46เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ กิจกรรม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดท้ารายงานกาวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสนอขอความเห็นชอบตาม มาตรา47 มาตรา48 และมาตรา49 ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้
ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดท้ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจกรรม
แต่ละประเภทแต่ละขนาดด้วยในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมประเภท หรือขนาดใด หรือที่จะจัดต้ํงขึ นในพิฃืนที่ที่
จัดท้ารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื นที่ลักษณะเดียวกันได้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราช กิจจานุเบกษา ก้าหนดให้โครงการหรือกิจการในท้านองเดียวกันได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องท้ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้แต่ทั งนี โครงการหรือกิจการนั นจะต้องแสดงความ
ยินยิมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก้าหนด ไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการนั น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก้าหนด 
          มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก 
แหล่งก้าเนิดส้าหรับควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดสู่สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          มาตรา 68 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ้านาจประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาก้าหนดประเภทของแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศไม่เกิน
มาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจ
ตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานนั นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนดเป็น
พิเศษส้าหรับเขต ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษทางเสียงเกินกว่า
ระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก แหล่งก้าเนิดที่ก้าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก้าหนดโดย
อาศัยอ้านาจตามกฎหมายอ่ืนและ มาตรฐานนั นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก้าหนดเป็นพิเศษส้าหรับเขตควบคุม มลพิษตามมาตรา 58 มีหน้าที่ต้องติดตั ง หรือ จัดให้มีระบบควบคุม ก้าจัด ลด 
หรือขจัดมลพิษ 
          มาตรา 92 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษตามมาตรา 68 ผู้ใดละเว้นไม่ใช่อุปกรณ์และ 
เครื่องมือของตนที่มีอยู่ส้าหรับการควบคุมเสียง จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตรา 4 เท่าของจ้านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ประจ้าวันส้าหรับการเปิดเดินเครื่องท้างานของอุปกรณ์เครื่องมือของตนตลอดเวลาที่ด้าเนินการเช่นว่านั น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(ท่ีมา : กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ , สืบค้นออนไลน์ ) 
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แนวทางการจัดการมลพิษทางเสียง 

มลพิษทางเสียงมีอันตรายต่อสุขภาพและระบบการได้ยินดังนี  

1). อันตรายต่อระบบการได้ยิน การได้ฟังเสียงที่ดังเป็นเวลานานๆ ส่งผลท้าลายเซลล์ประสาทของหู และเกิด 

ผลเสียต่อการได้ยินดังนี   

     - หูตึงหรือหูอื อชั่วคราว คืออาการที่เกิดขึ น เนื่องจากเสียงที่ดังนั นยังไม่ดังมากและนานพอที่จะท้าลายเซลล์
ประสาทของหูได้อย่างง่ายดาย 

     - หูตึงหรือหูหนวกอย่างถาวรคือ อาการที่เกิดขึ นเนื่องจากได้ฟังเสียงที่ดังมากเกินไปจนท้าลายเซลล์ประสาทหู
ไปอย่างถาวรและไม่สามารถกลับมาได้ยินเหมือนเดิม 
     - หูตึงหรือหูอื อแบบเฉียบพลัน คือ อาการหูหนวกอย่างเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการได้รับฟังเสียงที่ดังเกินไปจนท้า
ให้แก้วหูฉีกขาด เช่น เสียงระเบิด เสียงประทัด 
 
2). อันตรายต่อสุขภาพทั่วไปและจิตใจ เช่น เสียงที่ดังเกินไปจะรบกวนการนอนหลับและการพักผ่อน ส่งผลท้าให้
หงุดหงิด มีความเครียด อีกทั งยังรบกวนการท้างานท้าให้งานมีประสิทธิภาพด้อยลง และเสียงดังมากๆ ยังท้าให้
ความดันสูง เกิดโรคหัวใจ ชีพจรเต้นผิดปกติ เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื อ และอาจท้าให้เกิดแผลในกระเพาะ
อาหารได้ 

4). หลีกเลี่ยงการอยู่ในแหล่งที่เสียงดังเป็นเวลานานๆ แต่หากถ้าจ้าเป็นต้องอยู่หรือต้องท้างานที่เก่ียวข้องกับเสียง
ดังมากๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันหู เช่นที่ครอบหู ที่อุดหู เพ่ือลดอันตรายจากความดังของเสียง 

5). ปลูกต้นไม ้เพ่ือเป็นก้าแพงป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาสู่อาคาร 

 
 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง มีดังนี้ 

1). ก้าหนดและบังคับใช้มาตรฐานระดับความดังในสถานที่ต่างๆไม้ให้เกินค่ามาตรฐาน เพ่ือลดอันตรายของเสียงที่
อาจท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและการได้ยิน 

2). ควบคุมแหล่งก้าเนิดเสียง เช่น ควบคุมเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ โดยผู้ใช้รถทุกคันต้องตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ดัดแปลงท่อไอเสียให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน โรงภาพยนตร์และสถาน
บันเทิงไม่ควรเปิดเสียงเครื่องเสียงที่ดังเกินค่ามาตรฐาน รวมทั งโรงงานอุตสาหกรรมควรเลือกใช้เครื่องจักรหรือ
เครื่องมือต่างๆที่เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด 

3). ส้ารวจและตรวจสอบตามแหล่งก้าเนิดเสียงต่างๆเป็นประจ้า เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษทางเสียง 
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ตัวอย่างกิจกรรมและเวลาที่ไม่ควรท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
 
 

 
 

 
 
– 

ที่มา : คู่มือประชาชนเรื่องมลพิษทางเสียง โดยส้านกัจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 



 
 
 
 

การควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
 

การเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยของคนนั้น  มีองค์ประกอบหรือสาเหตุของการเกิด 3 ประการ คือแหล่ง
ของโรค วิธีการแพร่กระจายของโรคและตัวการที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งรวมไปถึงพาหะที่น าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคน
ด้วย แมลงและสัตว์บางประเภทเป็นสัตว์น าโรคมาสู่คน ท าให้เกิดการเจ็บป่วยและสร้างปัญหาทางสาธารณสุข 
การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นเพราะเป็นการช่วยลดอัตรา
การป่วยไข้ของคนให้น้อยลงได้ 

 

 

 

นิยามความหมาย 

     แมลง หมายถึง สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มี 
6 ขา อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ 

     พาหะน าโรค หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวน าพาเอาเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดโรคขึ้น 

     Host หมายถึง ที่อยู่อาศัยของพาหะน าโรคโดยที่อาจก่อหรือไม่ก่อโรคในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ 

 

 



ความส าคัญของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 

     1.เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคในมนุษย์ แมลงเป็นตัวน าพาเชื้อโรคจากมนุษย์หรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคมายังมนุษย์
หรือสัตว์ปกติอ่ืนๆ เชื้อโรคที่น ามาอาจเป็นเชื้อ แบคทีเรีย 

     2.เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ สาเหตุที่ท าให้มนุษย์และสัตว์เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
ไดแ้ก่ การที่พาหะน าโรคมากัดท าให้เกิดแผลอักเสบหรือมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น ยุงหรือตัวเรือดกัดกินเลือดท า
ให้เกิดผื่นคันหรือนอนไม่หลับด้วยความร าคาญ 

     3.เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแมลงสัตว์น าโรคบางประเภท  จะกัดกินหรือท าลาย
อาหาร  อาคาร วัสดุต่าง ๆ เช่น ปลวกท่ีกัดกินเนื้อไม้หรือกระดาษ  หนูที่กัดกินท าลาย อาหารและผลิตผล
ทางการเกษตรหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ท าให้ผลผลิตหรือเครื่องใช้เสียหาย ต้องจัดซื้อหรือซ่อมแซมใหม่ 
ก่อให้เกิดการสูญเสียเงินเพื่อใช้จ่ายดังกล่าว และอาจท าให้เกิดอันตรายหรือโรคต่าง ๆ ขึ้นด้วย 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



โรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 

1.แมลงและสัตว์พาหะน าโรค ที่ก่อให้เกิดโรคโดยตรง มีลักษณะต่างๆได้แก่  
1.1 ท าให้เกิดความร าคาญและเสียเลือด จากการด ารงชีวิตของแมลงและสัตว์น าโรคเช่น แมลงวันที่

ก่อกวนการท างานท าให้คุณภาพของการปฏิบัติงานลดลง ยุงที่ดูดกินเลือดคนท าให้เกิดความร าคาญ และนอน
ไม่หลับ ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด หงุดหงิดได้ 

1.2 ท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะหรือประสาท แมลงบางชนิดชอบบินเข้าตาหรือปล่อยสารพิษไว้บน
ผิวหนัง ท าให้มีอาการปวดแสบปวดร้อน หรืออาคารคันตามผิวหนัง เช่น หิดท าให้คันตามง่ามนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 
แมลงวันสเปนท าให้ผิวหนังระคายเคือง  เป็นต้น 

1.3 ท าให้เกิดโรคหรือการอักเสบของผิวหนัง  แมลงบางประเภทเมื่อกัดต่อยร่างกายจะปล่อยสารพิษ
เข้าไปในเนื้อท าให้เจ็บปวด บวม หรือมีอาการคันในบริเวณที่ถูกกัด เช่น หิดที่ฝังตามง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าท าให้คัน 
ผึ้งต่อยท าให้ปวดบวม เป็นต้น 

1.4 ท าให้เกิดอาการแพ้ แมลงบางประเภทเมื่อสัมผัสกับร่างกายจะท าให้เกิดการจามไอ หรือเป็นผื่น
คันตามตัว 

1.5 ท าให้เกิดแผลเรื้อรัง ตัวอ่อนของแมลงบางชนิดท าให้เป็นแผลเรื้อรังได้ เช่น ตัวอ่อนของแมลงวัน
บางชนิด 

2. แมลงและสัตว์พาหะน าโรค เป็นตัวน าโรคสู่ร่างกายโดยเชื้อโรคติดกับร่างกายของแมลง และ
แพร่กระจายสู่ร่างกายของคนกลายเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น  โรคไข้จับสั่น โรคเท้าช้าง โรคไข้เลือดออก โรค
เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปโรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์น าโรคมีมากมาย ได้แก่ 
1. อหิวาตกโรค 
2. 2. โรคบิด 
3. โรคเท้าช้าง 
4. โรคไข้จับสั่น 
5. กาฬโรค 
6. ไข้ไทฟอยด์ 
7. โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) 
8. โรคผิวหนังหรืออาการคัน 

ดังนั้น  การก าจัดและควบคุมแมลงและสัตว์น าโรคจึงเป็นวิธีการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับร่างกายได้ 
 
 

 



แมลงและสัตว์พาหะน าโรคที่ท าให้เกิดโรคและการควบคุมป้องกัน 

แมลงวัน (Flies) 

เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน  เป็นสัตว์ที่มีสองตาเป็นประเภทตาผสม ตั้งอยู่หน้าสุดของส่วนหัว สามารถ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้รอบตัว มีปีกสองปีกบางใส ปากยืดหดได้ ขามีสีน้ าตาลปนด ามี 3 คู่ ล าตัวสีเทายาว
ประมาณ 6 – 7 มิลลิเมตร มีขนเล็กๆข้ึนอยู่ทั่วไป ล าตัวมีทั้งหมดหกปล้อง ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย 
แมลงวันชอบกินอาหารบนสิ่งที่เน่าเปื่อย อาหารสดคาว เศษอาหาร รวมทั้งมูลสัตว์หรือคนซึ่งอาจมีเชื้อโรคต่าง 
ๆ แมลงวันที่แพร่โรคสู่คนในประเทศไทยมี  4  ชนิด คือ แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว แมลงวันลายเสือ และ
แมลงวันดูดเลือด 

วงจรชีวิตของแมลงวัน 

การเจริญเติบโตของแมลงวันเริ่มจากการที่แมลงวันตัวเมียเริ่มวางไข่เมื่อมันมีอายุได้ประมาณ 4 – 20 
วัน (นับตั้งแต่วันที่มันเป็นตัวเต็มวัย) โดยจะวางไข่บนอินทรียวัตถุท่ีชื้น อบอุ่น เช่น มูลสัตว์  อุจจาระคน เศษ
อาหารหรือกองขยะ และซากสัตว์ ซึ่งจะวางไข่แมลงวันจะออกไข่ครั้งละประมาณ 75 – 150 ฟอง โดยเฉลี่ย
ตลอดชีวิตของมันจะออกไข่ได้ 5 – 6 ครั้ง มีช่วงห่างของการออกไข่แต่ละครั้งประมาณ 3 – 4 วันวงจรของ
แมลงวันแบ่งออกได้ 4 ระยะ คือ 

1. ระยะเป็นไข่ ไข่แมลงวันมีสีขาวนวล รูปร่างยาวรีประมาณ 1 มิลลิเมตร ในหน้าร้อนไข่จะฟัก
ตัวกลายเป็นหนอนในเวลา 8 – 24 ชั่วโมง 

2. ระยะตัวอ่อน หรือตัวหนอน มีรูปร่างยาวรีประมาณ 10 – 12 มิลลิเมตร ตัวอ่อนจะมีการลอก
คราบ 3 ครั้งก่อนจะเป็นดักแด้ 

3. ระยะตัวโม่งหรือดักแด้ ล าตัวจะหดสั้นกว่าตัวหนอน สีน้ าตาล มีเกราะหุ้มไม่กินอาหาร ไม่
เคลื่อนไหว มักพบตามขอบส่วนที่แห้งของวัตถุท่ีมันอาศัยอยู่ 

4. ระยะตัวเต็มวัย เป็นแมลงวันที่ออกจากตัวโม่ง เริ่มไต่ไปมาประมาณ 1 – 15 ชั่วโมงจนปีกของ
มันคลี่ออก ตัวแห้งและแข็งแล้วจึงเริ่มผสมพันธุ์ 

วงจรชีวิตแมลงวัน 

 

 



การควบคุมและป้องกันแมลงวัน 

แมลงวันเป็นพาหะน าโรคร้ายแรงหลายชนิดมาสู่มนุษย์ และน าสิ่งสกปรกมาปนเปื้อนอาหารโดยขา
ของมัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของแมลงวัน ซึ่งมีหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

- การมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี เช่น หลุมเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องปิดมิดชิดท่อระบายน้ า ควรมีตระแกรง
ครอบ เพ่ือไม่ให้แมลงวันสามารถเข้าไปได้ 

- การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในอาคารให้สะอาด เช่น ถังขยะภายในห้องครัวควรมีฝาปิดให้
มิดชิดไม่รั่วซึม 

- การบ ารุงรักษาความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ไม่มีเศษอาหารที่เป็น
ตัวน าให้มีแมลงวัน 

- การใช้กลวิธีทางกายภาพ เช่น ประตูหน้าต่าง ต้องมีตระแกรงหรือมุ้งลวดไว้เพ่ือไม่ให้แมลงวันเข้าบ้าน 
ท าลายโดยใช้กาวดักแมลงวันตัวแก่ หรือในห้องครัวต้องมีตู้หรือฝาชีครอบอาหารเพ่ือป้องกันแมลงวัน 
เป็นต้น 

วิธีการก าจัดแมลงวัน 

- ใช้กับดักหรือกรงดักแมลงวัน วิธีใช้คือ น ากรงดักแมลงวันไปตั้งในที่ท่ีมีแมลงวันชุกชุม น าเหยื่อเช่น 
เศษอาหารใส่ถาด เพ่ือล่อแมลงวันมาตอมโดยปกติแมลงวันจะบินขึ้นเพ่ือหาแสงสว่าง จึงเป็นการบิน
เข้าไปใสส่วนกรงดัก ไม่สามารถบินลงมาได้ การวางกรงดักให้ใช้ตอนกลางวันเพราะเป็นช่วงเวลาหากิน
ของแมลงวัน 

- ใช้กาวจับแมลงวันซึ่งเป็นแถบกว้างประมาณ 1 นิ้วดึงให้ยาวประมาณ 1 เมตรน าไปแขวนตามหน้าต่าง
หรือเพดานที่มีแมลงวันบินผ่าน เมื่อแมลงวันเกาะติดจ านวนมากก็ฉีกส่วนนั้นทิ้งแล้วดึงแถบกาวใหม่มา
แขวน 

- ใช้ไม้ตีแมลงวัน คอยไล่ตีแมลงวันซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับบริเวณท่ีมีแมลงวันไม่มาก และไม่เกิดอันตราย
ใด ๆ ถ้าตีแมลงวันตัวเมียตาย 1 ตัว เป็นการยับยั้งไม่ให้แมลงวันเกิดอย่างต่ า 300  ตัว หรืออาจถึง 
750  ตัว 

- ใช้เชือกแขวนห้อยจากเพดาน เพื่อให้แมลงวันมาเกาะแล้วใช้ถุงพลาสติกครอบจับแมลงวัน อาจใช้กาว
จับไปทาท่ีเชือกช่วยจับแมลงวัน 

 

 

 

 

 



แมลงสาบ ( Cockroaches) 

      แมลงสาบจัดอยู่ใน Class Insecta , Oder Blattaria, Family Blattidae ขนาดแตกต่างข้ึนกับชนิด
ของมัน ยาวตั้งแต่ 10-50 มิลลิเมตร แมลงสาบที่พบและเป็นพาหะน าโรคมี 4 ชนิด ได้แก่ แมลงสาบเอเชียหรือ
แมลงสาบตะวันออก แมลงสาบอเมริกัน แมลงสาบเยอรมัน และแมลงสาบลายน้ าตาล 

 แมลงสาบชอบอาศัยตามช่องแคบๆ หรือรอยแตกต่างๆ มันออกหากินตอนกลางคืนกินอาหารทุกชนิด 
เช่น เมล็ดพืช ขนมอบกรอบ แป้ง กาว สิ่งปฏิกูล ซากสัตว์ เสมหะ เป็นต้น ระหว่างการกินอาหารแมลงสาบจะ
ส ารอกเอาของเหลวสีน้ าตาลออกมาปนเปื้อนอาหาร 

 แมลงสาบมีปากแบบกัดเค้ียวมีนิสัยชอบกัดท าลายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน มีกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว
ซึ่งขับออกมาจากต่อมกลิ่น ลักษณะเหลวคล้ายน้ ามัน ก่อให้เกิดความร าคาญและจากการที่แมลงสาบกินอาหาร
ได้ทุกชนิด ซึ่งรวมถึงของเสียต่างๆ จงึท าให้แมลงสาบเป็นพาหะน าโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเก่ียวกับระบบ
ทางเดินอาหาร  อาจน าเชื้อจุลินทรีย์ ไข่พยาธิหรือสารเคมี มาปนเปื้อนกับอาหารหรือภาชนะท่ีใช่บรรจุอาหาร
และแพร่มาสู่คน นอกจากนี้การกัดแทะวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ท าให้เกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ 

วงจรชีวิตของแมลงสาบ 

 วงจรชีวิตของแมลงสาบมี 3 ระยะ  
1. ระยะเป็นไข่ เมื่อตัวเมียโตเต็มวัย และมีการผสมพันธุ์จะวางไข่ แมลงสาบออกไข่ติดกันหลาย

ใบ ไข่แมลงสาบจะอยู่ในแคปซูลสีน้ าตาล ซึ่งมีปริมาณไข่ประมาณ 30 ฟองต่อหนึ่งแคบซูล ไข่แมลงสาบจะพบ
ในที่อบอุ่น 

2. ระยะเป็นตัวอ่อน ไข่แมลงสาบจะฟักเป็นตัวอ่อนในเวลา 1 เดือน ซึ่งมีรูปร่าง เหมือนตัวแก่
เต็มวัยแต่ไม่มีปีก ตัวอ่อนจะลอกคราบหลายครั้งจนมีอายุประมาณ 1 – 3 เดือน จึงจะออกจากไข่ 

3. ระยะเป็นตัวเต็มวัย หลังจากตัวอ่อนลอกคราบประมาณ 3 เดือนจะกลายเป็นตัวเต็มวัย  ซึ่งมี
อายุได้ประมาณ 9 – 15 เดือน 

วงจรชีวิตแมลงสาบ 

 



การควบคุมและป้องกันแมลงสาบ 

      แมลงสาบก็เป็นพาหะน าโรคเช่นเดียวกับแมลงวันและยังท าให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่อาหารที่
มนุษย์ต้องการใช้บริโภค รวมถึงท าความเสียหายให้แก่ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ข้าวของต่าง ๆ เป็นต้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันแมลงสาบ ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้ 

- การป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้าสู่ตัวอาคาร เช่น ใช้ตะแกรงหรือติดมุ่งลวดตามประตูหน้าต่าง ช่องลม 
หรือช่องว่างต่าง ๆ ถ้ามีรอยแตกท่ีเข้าสู่อาคารให้ใช้ปูนพลาสเตอร์อุดเพ่ือไม่ให้แมลงสาบเข้ามาภายใน
ได้  

- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการเก็บรักษาสิ่งของต่าง ๆ ภายในอาคารให้
เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลงสาบและเป็นการตรวจตราไม่ให้แมลงสาบเข้ามาอาคาร
ด้วย นอกจากนี้ควรหมั่นท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม ซักเสื้อผ้าบ่อยครั้งอย่าหมักหมมไว้จนเป็น
คราบเพราะเป็นอาหารของแมลงสาบเช่นกัน 

- เก็บรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไม่รั่วซึมและน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธีเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ  เก็บอาหารจ าพวกแป้งและน้ าตาลที่มีฝาปิด
มิดชิด มีตู้เก็บอาหารและใส่ในภาชนะท่ีมิดชิด อย่าให้มีเศษอาหารตกหล่นเป็นอาหารของแมลงสาบได้ 

วิธีการก าจัดแมลงสาบ 

- การใช้กับดักแมลงสาบ ที่มีวางขายทั่วไปหรืออาจท าขึ้นเองจากขวดแม่โขงสะอาดมาวางเรียงท ามุม
ประมาณ 45 องศาหรือชันกว่านั้น ใส่อาหารในขวด เช่น ข้าวสาร ขนมกรอบ หรืออาหารที่มีแป้ง เป็น
เหยื่อ น าไปวางไว้ในตู้กับข้าวใต้ตู้ ใต้เตียง หรือบริเวณท่ีมีแมลงสาบรบกวน เมื่อแมลงสาบลงไปกิน
เหยื่อจะขึ้นไม่ได้เพราะข้างขวดลื่นและเมื่อได้แมลงสาบจ านวนมากพอจึงน าน้ าหรือน้ าร้อนกรอกปิด
ขวดทิ้งไว้ไม่่ช้าแมลงสาบก็ตาย 

- ตบตีให้ตาย เป็นวิธีที่ใช้ก าจัดเมื่อพบตัวแมลงสาบ ซึ่งจะช่วยลดการขยายพันธุ์ ของแมลงสาบอเมริกัน
ได้ 700 ตัว และแมลงสาบเยอรมันได้ถึง 1,500 ตัว ถ้าเป็นแมลงสาบตัวเมีย 

- ท าลายแคบซูลของไข่แมลงสาบ ซึ่งติดตามฝาผนัง เพดาน ปกสมุดหรือปกหนังสือ ที่มีสีน้ าตาลคล้าย
เมล็ดถั่วด า ให้น าไปเผาไฟทิ้งจะลดแมลงสาบได้ 14 ตัวต่อ 1 แคบซูล 

- ใช้บอแรกช์ (น้ าประสานทอง) 3 ส่วน ผสมกับแป้งข้าวจ้าว (หรือแป้งมัน) 1 ส่วน บดให้เข้ากัน น าไป
โรยตามร่อง รอยแตกหรือแหล่งที่อาศัยของแมลงสาบ 

 

 

 

 

 



หนู 

      หนูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ใน Oder Rodentia มีวงจรชีวิต 3-4 เดือน มีฟันแหลม 2 คู่ ซึ่งฟัน
ของหนูจะมีการงอกอยู่ตลอดเวลา หนูมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งอายุประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถแพร่
พันธุ์ได้ หนูเป็นสัตว์แทะที่ชอบออกหากินในเวลากลางคืน ซึ่งหนูที่มีความส าคัญต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์มี 
3 ชนิด คือ หนูนอเวย์ หนูหลังคา และหนูหริ่ง ซึ่งหนูเป็นสัตว์ที่น าโรคมาสู่มนุษย์ เช่น กาฬโรค มูรีนไทฟัส 
Salmonellosis น าเชื้อโรค Leptospirosis ไข้หนูกัด ( rat-bite fever ) นอกจากนี้ยังปล่อยของเสีย ท าให้
เป็นแหล่งของพยาธิด้วย เป็นต้น 

 หนูจัดเป็นตัวแพร่เชื้อโรคให้คน ซึ่งรวมไปถึงหมัดและเห็บบนตัวหนูที่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คนซึ่งได้แก่ 
กาฬโรค ไข้รากสาดใหญ่ และโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส)  

1. กาฬโรค เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อพาสเทอเรลล่าเพสทิส ที่มีหมัดหนูเป็นพาหะมา
ติดต่อกับคน ท าให้เป็นกาฬโรคของต่อมน้ าเหลือง (บิวโบนิค) หรือกาฬโรคของเลือด(นิวโมนิค) ผู้ป่วยเป็นกาฬ
โรคจะมีไข้สูง หนาวสั่น เป็นไข้ตัวร้อนจัดปวดเมื่อย เพ้อคลั่ง และมีอาการแตกต่างตามชนิดของโรค คือ 

- กาฬโรคของต่อมน้ าเหลือง เป็นชนิดที่พบมากท่ีสุด ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ต่อมน้ าเหลืองตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ขาหนีบรักแร้ ขากรรไกรจะบวมโตเท่าเมล็ด
ถั่วถึงไข่เป็ด และมีอาการปวด อักเสบเป็นหนองในระยะสุดท้ายต่อมน้ าเหลืองจะเป็นหนอง มึนศีรษะจนถึงเพ้อ
คลั่งไม่ได้สติ และตายในที่สุด นอกจากการถูกหมัดหนูกัดแล้ว กาฬโรคสามารถแพร่กระจายในอากาศด้วยการ
ไอ หรือจาม และจากเสมหะของผู้ป่วย 

- กาฬโรคของเลือด  เป็นอาการป่วยหลังจากเป็นกาฬโรคต่อมน้ าเหลือง แต่เชื้อลุกลามใน
กระแสเลือด ท าให้มีอาการโลหิตเป็นพิษ มีเลือดออกท่ีเยื่อบุอ่อน เช่น  ปาก ตา และเกิดจ้ า เลือดตามตัวเป็นสี
ด า ผู้ป่วยจะตายภายใน 1 – 3 วัน 

2. ไข้รากสาดใหญ่ หรือไทฟัส เกิดจากการที่หมัดไปกัดหนูซึ่งเป็นโรค หมัดจะได้รับเชื้อและถ้า
หมัดหนูไปกัดคนมักจะถ่ายอุจจาระที่มีเชื้อโรคออกมา เมื่อหมัดถูกขยี้เชื้อโรคในตัวหมัดจะเข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูก
หมัดกัดได้โดยเข้าทางรอยแผลที่เกิดจากการเกาหรือในบางครั้งอาจหายใจเอาขี้หมัดแห้งที่มีเชื้อโรคเข้าร่างกาย 
ผู้ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดใหญ่ จะมีอาการของไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ปวดศีรษะหนาวสั่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวด
เมื่อยตามร่างกาย และมีผื่นขึ้นตามร่างกาย 

3. โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซีส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อเลปโตสไปราที่อยู่ในปัสสาวะหนู เชื้อ
โรคนี้พบมากในบริเวณน้ าท่วมขัง อาจปนเปื้อนในน้ าหรืออาหารด้วยผู้ป่วยจะมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ 
หนาวสั่น ซึม อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง ตาแดง อักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องเสียหรือท้องผูกโลหิตจางอาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือเยื่อบุ 

 

 

 



วงจรชีวิตหน ู

หนูสามารถมีลูกได้เมื่ออายุประมาณ 3 – 5 เดือน ใช้เวลาตั้งท้องเพียง 21-29 วัน  ซึ่งอยู่กับประเภท
ของหนู หลังจากคลอดตัวอ่อนหนูสามารถผสมพันธุ์ได้ไหมอีกครั้ง  ภายใน  48 ชั่วโมงสามารถออกลูกได้ปีละ 
10 – 12 ครอกแต่ละครอกมีจ านวนภายใน  48 ชั่วโมงสามารถออกลูกได้ปีละ 10 – 12 ครอกแต่ละครอกมี
จ านวน 7 – 8 ตัว จึงนับได้ว่าหนูสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและมีปริมาณมากแต่จ านวนหนู ไม่ได้เพ่ิมมาก
เหมือนจ านวนที่เกิดเพราะลูกหนูอาจถูกแม่หนูกิน หรือตายก่อนหย่านม ลูกหนูที่เกิดใหม่จะมีตัวสีแดง ตาปิด
สนิทหางสั้นกว่าล าตัวเมื่ออายุได้ 2 วัน จะมีรอยสีด าที่หัว ภายใน 5 วัน จะเปลี่ยนสีอีกเกือบทั้งตัวภายใน 8 วัน
มีขนขึ้นคลุมทั้งตัว อายุ 10 วันอวัยวะเพศเมียมีเต้านมเห็นชัดเจน 12 วันเริ่มได้ยินเสียง 10 – 16 วันตาเริ่มเปิด
และเดินไปมาภายในรังได้ อายุ15 – 18 วัน เริ่มกินอาหารแข็งได้ อายุ17 – 23 วันเริ่มเดินส ารวจรอบ ๆ รัง 
และแยกจากแม่เม่ืออายุ 3 – 5 สัปดาห์    

วงจรชีวิตหนู 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การควบคุมและป้องกันหนู 

  จากโรคท่ีมีหนูหรือหมัดหนูเป็นพาหะมาสู่คน  โดยธรรมชาติของหนูที่ต้องกัดแทะสิ่งของต่าง ๆ เพราะ
ฟันจะงอกอยู่ตลอดเวลา ท าให้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เสียหายจากการที่ถูกหนูกัดแทะ การควบคุมและป้องกัน
หนูจึงมีความจ าเป็นเพ่ือขจัดหรือป้องกันความสูญเสียต่าง ๆ ดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรปิดหรืออุดทางเข้าออกของหนูด้วยตาข่ายลวด สังกะสี แผ่นโลหะ หรือปูน เพ่ือป้องกันไม่ให้หนู
กัดแทะได้ 

- เก็บและก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพราะขยะเปียกเป็นแหล่งอาหารส่วนขยะแห้งเป็นที่
พักอาศัยของหนู  จึงต้องหมั่นท าความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหารหรือกลิ่นอาหารตกค้าง ที่เก็บขยะ
ต้องมีฝาปิดมิดชิด ท่อน้ าทิ้งไม่ควรมีเศษอาหารค้างทิ้ง 

- เก็บอาหารแห้งให้ถูกต้องเหมาะสม โดยวางไว้ในที่ยกพ้ืน ขาโต๊ะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 12 – 18 นิ้ว 
ไม่ควรวางชิดข้างฝาหรือวางซ้อนๆ จนถึงเพดาน เพราะหนูชอบวิ่งตามแนวข้างฝา  บริเวณพ้ืนด้านที่
ติดข้างฝาควรทาสีขาวเป็นแนวยาวตลอดฝาผนังทั้งห้องโดยมีความกว้าง 6 นิ้ว เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจร่องรอยของหนูและท าความสะอาดได้สะดวกการเก็บอาหารแห้งที่ถูกต้องมิดชิดจะช่วยลด
ปริมาณแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูได้มาก 

วิธีการก าจัดหนู 

- การใช้กับดัก  เพ่ือดักหนูไปก าจัด โดยวางกับดักตามทางที่หนูชอบวิ่งหรือบริเวณท่ีอาศัยของหนู แต่
ควรระมัดระวังการใช้กับดักให้ถูกวิธี และหลีกเลี่ยงการใช้มือจับกับดักเพราะหนูมีจมูกไวต่อการ
สัมผัสกลิ่น และไม่ยอมกินเหยื่อถ้ามีกลิ่นแปลกปลอมกับดักท่ีใช้แล้วต้องท าลายกลิ่นหนูโดยใช้น้ า
ร้อนลวกหรือ รมควัน เพราะถ้ามีกลิ่นตกค้างหนูตัวอ่ืนจะไม่เข้ากับดัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มด 

เป็นสัตว์ในวงศ ์Formicidae อันดับ Hymenoptera มีจ านวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบ
มากในเขตร้อนของโลก มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจ านวนประชากรมากถึงล้านตัว มี
การแบ่งวรรณะกันท าหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ท าหน้าที่หาอาหาร สร้างและซ่อมแซม
รัง ปกป้องรังจากศัตรู ดูแลตัวอ่อน และงานอ่ืนๆ ทั่วไป เป็นวรรณะท่ีพบได้มากที่สุด วรรณะสืบพันธุ์ เป็นมด
เพศผู้ และราชินี เพศเมีย มีหน้าที่สืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในวงศ์Formicidae จงึสามารถผลิตกรดมด
หรือกรดฟอร์มิกได้เป็นลักษะเฉพาะของสัตว์ในวงศ์นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนส าคัญๆคือ 

1. ส่วนหัว  เป็นสว่นที่มีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรง
เหลี่ยม ฯลฯ โดยตรงส่วนหัวนี้ ก็จะมีอวัยวะส าคัญๆไม่ว่าจะเป็น หนวดไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนๆของมัน
และรับความรู้สึก ตาเป็นรูปวงรี ใช้ในการมองเห็น (แต่ผมเคยได้ยินมาว่า มดไม่สามารถมองเห็นแสงสีแดงได้
นะ) และปากท่ีแข็งแรงขนาดใหญ่ ไว้หาอาหารและป้องกันตัว 

2. ส่วนอก  เป็นรูปทรงกระบอกเป็นที่ตั้งของส่วนขาและปีก โดยในมดราชินีและมดเพศผู้ จะมี
อกท่ีค่อนข้างใหญ่กว่าปกติ หรือในมดบางชนิดจะมีส่วนอกที่มีหนามไว้ป้องกันตัว เช่นมดหนามกระทิงด าเป็น
ต้น 

3. ส่วนท้อง  เป็นส่วนท้ายสุดของมด ส่วนมากเป็นรูปร่างทรงกลม โดยมดงานส่วนใหญ่จะมี
เหล็กในที่ส่วนนี้ ไว้เพ่ือป้องกันตัวจาผู้บุกรุก 

วรรณะของมดประกอบด้วย 

1. มดงาน (WORKER) เป็นมดเพศเมีย เป็นหมัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามขนาด ขนาดใหญ่จะท า
หน้าที่เป็นมดทหารต่อสู้ป้องกันรัง ขนาดเล็ก จะท าหน้าที่เป็นมดงานหาอาหารเลียงพลรัง ก่อสร้างรัง มดงานมี
อายุยืนยาวประมาณ 4 - 7 ปี สังคมของมดกลุ่มๆ หนี่งจะมีอายุนานกว่ามนุษย์ 

2. มดตัวผู ้(MALE) เป็นมดมีปีก มีขนาดใหญ่ มีกล้ามเนื้อปีกท่ีบริเวณอกใหญ่ จะท าหน้าที่
สืบพันธุ์เท่านั้น หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะตายภายใน 1 - 2 วัน ส่วนใหญ่จะถูกฆ่าหรือทิ้งให้อดอาหารตาย 
เพราะไม่มีประโยชน์ในรังอีกต่อไปภายหลังผสมพันธุ์แล้ว 

3. มดตัวเมีย (QUEEN) มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัง มีปีก มีหน้าที่ออกไข่เพ่ิมประชากรมดเพียงอย่าง
เดียว ตัวอ่อนของมดจะคล้ายหนอน ไม่มีขา ตัวเล็ก ซึ่จะพัฒนา เป็นมดงาน นางพญามดจะมีชีวิตอยู่ได้นาน 1 -
2 ปี จนถึง 12 - 15 ปี ในรังมดรังหนึ่งจะมีมีนางพญามดได้มากกว่า 1 ตัว การด ารงชีวิตของมด มดกินอาหาร
เกือบทุกชนิด เช่น หวาน ไขมัน พืชผัก และเนื้อสัตว์ทุกชนิด มดบางชนิดมีวัฒนาการสูง สามารถดูดน้ าหวาน
จากต่อมน้ าหวานขอวพืชแล้วสะสมน้ าหวานไว้เป็นของมัน 
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วงจรชีวิตของมด 

 

มีมดมากมายหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ในแง่ที่เป็นโทษ มดจะเข้ามามีส่วนแบ่ง 
ในอาหารและที่อยู่อาศัย ท าให้ต้องเสียเงินเป็นจ านวนมากทุกปีในการป้องกันก าจัด นอกจากนั้น ยังท า 
อันตรายกับมนุษย์ได้โดยตรงโดยการกัด หรือต่อย พร้อมทั้งปล่อยสารพิษลงไปในรอยแผลที่กัดหรือต่อยนั้น ท า
ให้รู้สึกเจ็บปวด มดเกือบทุกชนิดใช้ปากกัด แต่บางชนิดก็ต่อยด้วยเหล็กในที่อยู่ปลายท้อง และมีบางชนิด ที่ท า
อันตรายมนุษย์ได้ทั้งกัดและต่อยท าให้บริเวณนั้นมีอาการคัน ปวดบวม หรือปวดแสบปวดร้อน ซึ่ง อาการจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการแพ้ของแต่ละคน อายุ และต าแหน่งของร่างกายที่ถูกกัดต่อย ตัวอย่างเช่น มดคัน
ไฟ (Solenopsis spp.) ที่เริ่มท าอันตรายเหยื่อด้วยการกัด และพบว่าการกัดจะกระตุ้น ให้เหล็กในเริ่มท างาน
และต่อยศัตรูพร้อมกับปล่อยสารพิษจากเหล็กในใส่เหยื่อหลังจากการกัดนั้น มด สามารถต่อยด้วยเหล็กในอัน
เดิมได้หลายครั้ง ซึ่งจะต่างจากผึ้งที่ต่อยได้เพียงครั้งเดียวและจะท้ิงเหล็กในไว้ ในบริเวณท่ีถูกต่อย  

 

 

 

 

 

 

 



การควบคุมและป้องกันมด 

- ท าความสะอาดพ้ืนที่อยู่เป็นประจ า เช่น ปิดปากภาชนะอาหารและเก็บไม่ให้มดเข้าถึงอาหารที่มี
ลักษณะเหนียวๆ หวานๆ มัน และอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ได้  

- ล้างจานทันทีท่ีใช้ เช็ดตู้กับข้าว และเคาน์เตอร์ในครัวด้วยน้ าส้มสายชู น้ าส้มสายชูไม่เพียงแต่จะท าให้
สะอาดแต่ปราศจากเชื้อ แต่มันยังไล่มดได้ด้วย  

- น าขยะไปทิ้ง และปิดฝาถังขยะในครัวให้แน่น 
- ควรปิดหรืออุดทางเข้าออกของมด เช่น ช่องว่างระหว่างไม้ รอยแตกในปูนซีเมนต์ ช่องระบายอากาศ 

ผนัง รอยแตกบนพ้ืน และอ่ืนๆ ด้วย ผงส าหรับอุดรู กาว หรือปูนปลาสเตอร์ก็ได้ ส าหรับวิธีอุดทางเข้า
ชั่วคราวก็มีท้ังใช้ปิโตรเลียมเจล หรือกาวดินน้ ามัน 

วิธีการก าจัดมด 

- ใช้น้ ายาสารละลายฉีดบริเวณที่เจอมด น้ ายาสารละลายฉีดนั้นทั้งฆ่ามดและก าจัดสารเคมีที่มดปล่อย
ออกมา ซึ่งกันไม่ให้มดตัวอ่ืนตามทางมา สามารถท าได้โดยการเทน้ ายาล้างจานหนึ่งช้อนชาลงไปใน
ขวดสเปรย์แล้วเทน้ าตาม เติมน้ ามันมินต์ เปลือกผลไม้รสเปรี้ยว หรือน้ ามันเปลือกซิตรัสเพ่ือท าให้
สเปรย์นี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- สร้างเขตป้องกันขึ้นมา โดยใช ้ผงถ่าน  ชอล์คขีดกันมด ขมิ้น อบเชย น้ ามันซิตรัส วาสลีน (เหมาะกับ
การใช้ที่ประตูและหน้าต่าง) แป้งเด็ก น้ าส้มสายชูใสและน้ าเปล่า  ทาหรือโรยกีดขวางบริเวณกรอบ
หน้าต่าง พ้ืน เคาน์เตอร์ห้องครัว และรอบๆ บริเวณท่ีมดเข้าถึงได้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 นก 
 
 นกเป็นสัตว์พาหะชนิดหนึ่ง โดยเชื้อโรคที่พบว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนได้ก็พบได้จากมูลของนก ใน
ที่นี้ขอยกตัวอย่างถึงนกพิราบซึ่งเป็นนกที่พบได้ถั่วไป ซึ่งเจ้าเชื้อโรคในมูลนกพิราบก็คือ เชื้อราคริปโตคอคคัส นี
โอฟอร์แมนส์ (Cryptococcus neoformans) ซึ่งเป็นเชื้อราที่พบได้บ่อยในกลุ่มนกพิราบและนกตระกูล
เดียวกัน 
          นอกจากนี้ในตัวนกพิราบยังมีไรนก พยาธิ ไวรัสตับอักเสบบี เชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชื้อแบคทีเรียคลามัยเดียที่ก่อโรคปอดบวม ไข้กาฬหลังแอ่น และโรคไข้หวัดนก โดยเชื้อจะมา
จากฝุ่นที่กระจายขณะที่นกกระพือปีก  
 เชื้อโรคจากข้ีนกพิราบ หรือไรฝุ่นจากตัวนกพิราบ สามารถติดต่อมาสู่คนได้จากการสัมผัสมูลนก หรือ
การสูดดมเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปมาก ๆ ก็จะไปสะสมเติบโตในร่างกาย หากเป็นคนที่สุขภาพปกติมักพบที่
บริเวณปอด ท าให้เกิดอาการปอดอักเสบ แต่หากเป็นผู้ป่วยซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ า เชื้อราจะเติบโตและอาจกระจาย
ไปตามกระแสเลือด แพร่ไปยังอวัยวะอ่ืน ๆ เช่น สมอง ได้ อันเป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  

 หากร่างกายได้รับเชื้อราและเชื้อโรคจากนกพิราบนานวันเข้า เชื้อราจะค่อย ๆ เจริญเติบโตในร่างกาย
อย่างช้า ๆ ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเป็นพัก ๆ วิงเวียน หน้ามืด ปวดขมับ ปวดเบ้าตา ไอ มีเสมหะปนเลือด มี
ไข้ต่ า น้ าหนักลด โดยอาจมีอาการหลอดลมอักเสบได้ด้วย หรือบางรายอาจถึงขั้นอาเจียน แต่ในบางคนอาจไม่มี
อาการแสดงออก อาการป่วยมักจะแสดงออกเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ า เป็นต้น ส่วนมากเชื้อราจากนกพิราบ
จะก่อโรคอย่างช้า ๆ จนเราแทบไม่รู้สึกตัวว่าติดเชื้อมา รู้ตัวอีกทีก็อาจมีอาการทรุดหนักเพราะเชื้อรา
แพร่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืน ๆ แล้ว ซึ่งในเคสนี้ก็ควรได้รับการรักษาตามอาการ และได้รับยาฆ่าเชื้อรา รวมทั้ง
เชื้อแบคทีเรียตามอาการของผู้ป่วยไป  

 

นกพิราบพาหะน าโรค 

 

 

 

 

 



 

การควบคุมและป้องกันนก 

- สร้างตาข่ายป้องกันนก บริเวณโดยรอบระเบียง หรือสถานที่ที่ต้องการปิดช่องเข้ามาในตัวอาคาร ปิด
ช่องว่างระหว่างเพดานกับพ้ืนระเบียงให้มิดชิด  

- ใช้เคเบิลไทร์หรือเข็มขัดรัดสายไฟ มีลักษณะเป็นพลาสติกเส้นเล็กๆ รัดกับระเบียงโดยที่ไม่ต้องตัดส่วน
ที่เหลือ ให้สายส่วนที่ชี้ออกมาท าหน้าที่เหมือนหนามแหลมต าเท้านกไม่ให้มาเกาะ แต่จะไม่คมและไม่
เจ็บเมื่อคนสัมผัส แต่ควรต้องรัดถี่ ๆ เพื่อไม่ให้เหลือที่ว่างจนนกบินลงมาเกาะได้  

- ก าจดัรังนกไปทิ้ง ไม่ให้เหลือเศษหญ้าหรือเศษไม้ที่นกน ามาท ารัง ส่วนช่องว่างบริเวณต่างๆ ก็ให้น ากับ
ดักมาวางไว้ เช่น แผ่นยางแหลมไล่นก หรือท าตะแกรงครอบเอาไว้แทน เพ่ือไม่ให้นกพิราบกลับมาท า
รังอีก 

- ความสะอาดมูลนกเป็นประจ า เพ่ือไม่ให้เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่พ้ืนและผนังกระจายมาถึงผู้ใช้อาคารได้ 

วิธีการก าจัดนก 

- หากมีนกติดที่ตาข่ายหรือกับดักนก ให้น าไปปล่อย 
- หากพบนกตายให้จัดการน าไปทิ้งทันที เพ่ือป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อ  อย่าจับต้องสัตว์ปีกด้วย

มือเปล่า  ก่อนหยิบจับซากสัตว์ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  เช่น หน้ากากหรือผ้าปิดปาก-จมูก   
สวมถุงมือยางหรือถ้าไม่มีอาจใช้ถุงพลาสติกหนาๆ สวมมือแทน  หลังการเก็บซากสัตว์ต้องท าความ
สะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น จอบ เสียม ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือท าลายถุงมือ ผ้าปิดปาก จมูก ทิ้งโดย
การเผาหรือฝัง  แล้วรีบล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทันทีท่ีท างานเสร็จ 
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