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สิง่ทีต่อ้งท ำ 

 
เหตผุลทีค่ณุควรท ำเรือ่งนี ้

 
วธิทีีค่ณุสำมำรถท ำได ้

ออกแบบและบรหิำรจัดกำรพืน้ที่
ตำ่ง ๆ โดยรอบอำคำรของคณุ
โดยตรงเพือ่ไมส่นับสนุนใหส้ตัว์
รบกวนอำศยัอยูใ่กล ้ๆ 

หำกสตัวร์บกวนไมไ่ดอ้ำศยัอยูใ่กล ้ๆ ก็จะมโีอกำสนอ้ยที่
พวกมันจะเขำ้มำในสถำนทีข่องคณุ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่พืน้ทีท่ัง้หมดทีอ่ยูใ่กลก้บัอำคำรมกีำรปู
พืน้หรอืท ำจำกวสัดทุีส่ตัวร์บกวนไมส่ำมำรถหรอืไมช่อบเพือ่
กำรอำศยัอยู ่เชน่ ไมใ่ชต่น้ไม ้/ ดนิ 

2. จัดใหเ้ทถังขยะทีจั่ดเก็บไวด้ำ้นนอกทิง้เป็นประจ ำเพือ่ไมใ่ห ้
เป็นกำรดงึดดูสตัวร์บกวน 

3. ใชถ้ังขยะจำกภำยนอกทีปิ่ดลอ้มเพือ่ใหส้ตัวร์บกวนเขำ้ถงึได ้
ยำกขึน้ 

4. อยำ่ใหอ้ำหำรสตัวจ์รจัด (เชน่ แมว สนัุขและนก) พบอยูใ่น
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัอำคำร 

5. ตัง้อำคำรของคณุใหอ้ยูห่ำ่งจำกธรุกจิ / อำคำรอืน่ ๆ ทีอ่ำจ
ดงึดดูสตัวร์บกวนหรอืมกีำรบรหิำรจัดกำรสตัวร์บกวนทีไ่มด่ ี

6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สิง่อ ำนวยควำมสะดวกไมไ่ดอ้ยูใ่กลก้บั
แหลง่น ้ำ (เชน่ ล ำธำรและทะเลสำบ) ทีอ่ำจดงึดดูสตัว์
รบกวน 

7. ปิดใหก้อ๊กน ้ำดำ้นนอกอำคำรของคณุไมห่ยดไหลเพือ่ไมใ่ห ้
เป็นแหลง่น ้ำดืม่ทีเ่ป็นไปไดส้ ำหรับสตัวร์บกวน 

ออกแบบและบรหิำรจัดกำรสถำนที่
ของคณุใหจ้ ำกดัโอกำสทีส่ตัวร์บกวน 
(แมลง สตัวปืระเภทหนู นก) เขำ้มำ
ได ้

สตัวร์บกวนตำ่ง ๆ ภำยในอำคำรของคณุสำมำรถสรำ้ง
ปัญหำไดห้ลำยวธิ ี

 
ตวัสตัวร์บกวนเองหรอืมลู ขนหรอืสว่นตำ่ง ๆ ของรำ่งกำย
ของพวกมันสำมำรถเขำ้ไปในผลติภณัฑแ์ละท ำใหเ้กดิ
กำรปนเป้ือนได ้
 
สตัวร์บกวนเป็นพำหะน ำเชือ้โรค และหำกสมัผัสกบั
อปุกรณ ์วสัดหุรอืคนของคณุ เชือ้โรคสำมำรถถำ่ยเทไป
ยังผลติภณัฑข์องคณุและท ำใหล้ติภณัฑไ์มป่ลอดภยัทีจ่ะ
ทำน 

1. ปิดชอ่งรตูำ่ง ๆ ทีอ่ยูด่ำ้นนอกอำคำรของคณุทีท่ ำใหส้ตัว์
รบกวนสำมำรถเขำ้ถงึได ้

2. ปนูซเีมนต ์ปนูขำว ฟิลเลอรแ์ข็งและตะแกรงเหล็กไวรเ์มชที่
ละเอยีดเป็นวสัดทุีค่วรน ำมำใชใ้นกำรปิดผนกึชอ่งวำ่ง 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่คณุไดต้รวจสอบชอ่งรตูำ่ง ๆ รอบ
สำยไฟและสำยเคเบลิทีเ่ขำ้มำ โดยเฉพำะ บรเิวณตำ่ง ๆ 
ภำยในชอ่งเพดำน 

4. ใสแ่ผน่โลหะ (เพือ่หยดุไมใ่หส้ตัวป์ระเภทหนูกดัแทะ) และ/
หรอืใสแ่ปรงทีด่ำ้นลำ่งของประตเูพือ่ใหพ้อดไีมม่ชีอ่งวำ่ง 

5. ปิดประตทูีอ่อกไปดำ้นนอกใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้
6. ตดิตัง้มำ่นริว้พลำสตกิตรงทำงเขำ้ประตทูีอ่ำจยังเปิดคำ้งอยู ่- 

ซึง่จะท ำใหน้กบนิเขำ้มำไมไ่ด ้
7. ตดิตัง้มำ่นกัน้อำกำศทกุทำงเขำ้ประตทูีเ่ปิดอยู ่
8. ใชร้ะบบประตสูองบำน double door system เพือ่ใหป้ระตู

หนึง่บำนปิดอยูเ่สมอ ใชป้ระตทูีปิ่ดเองเพือ่ใหไ้มเ่ปิดทิง้ไว ้
9. ตดิตัง้มุง้ลวดบนหนำ้ตำ่งทีย่ังคงเปิดอยู ่(เชน่ ในหอ้งสขุำ) 
10. ตดิตัง้ตะแกรงเหนอืทอ่ระบำยน ้ำและรำงน ้ำเพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้

สตัวป์ระเภทหนูวำ่ยน ้ำเขำ้มำในอำคำร 
11. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่หอ้งสขุำมผีนกึกนัน ้ำเพือ่ป้องกนัสตัว์

ประเภทหนูเขำ้มำ 

ท ำใหส้ตัวร์บกวนมโีอกำสนอ้ยที่
ตอ้งกำรอำศยัอยูใ่นอำคำรของ
คณุ 

หำกคณุยำ้ยสิง่ตำ่ง ๆ ทีเ่ป็นสตัวร์บกวนชอบออกไป พวก
มันจะไมอ่ยูใ่นอำคำรของคณุ 

1. ยำ้ยแหลง่น ้ำออกไป (เชน่ กอ๊กน ้ำทีไ่หลหยด ถำดน ้ำทีล่น้
ออกจำกตูเ้ย็น) เพือ่ก ำจัดน ้ำดืม่ส ำหรับสตัวร์บกวน 

2. ส ำหรับนก ใหใ้ชส้ำยป้องกนักำรเกำะ เจลขบัไลแ่ละทีห่ลอก
แบบเสยีงหรอืภำพ 

3. จัดใหม้กีำรเทถงัขยะทิง้อยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่ไมใ่หเ้ป็นที่
ดงึดดูสตัวร์บกวน 

4. อยำ่ปลอ่ยใหว้สัดทุีส่กปรกหรอืไมใ่ชแ้ลว้สะสม เพรำะสำมำรถ
สรำ้งพืน้ทีใ่หส้ตัวร์บกวนอำศยัอยูไ่ด ้

ท ำควำมสะอำดอำหำรทีท่ ำหก อำหำรทีห่กจะดงึดดูสตัวร์บกวน เนือ่งจำกวสัดทุีห่ก
เขำ้ถงึไดง้ำ่ยกวำ่อำหำรทีบ่รรจไุว ้
รำยกำรอำหำรทีห่กสำมำรถเคลือ่นยำ้ยไปรอบอำคำรบน
รองเทำ้หรอืลอ้เลือ่น และจะกอ่ใหเ้กดิกำรดงึดดูสตัว์
รบกวนไปยังพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

 
  

1. ท ำควำมสะอำดอำหำรทีห่กทันททีีเ่กดิขึน้ 
2. ส ำหรับวสัดแุบบแหง้ ใหใ้ชแ้ปรงและพลัว่ตกัขนำดเล็ก และ

ยำ้ยวสัดลุงในถงัขยะโดยตรง 
3. ส ำหรับวสัดแุบบเปียก ใหด้นัอำหำรทีห่กไปทำงทอ่ระบำย

น ้ำทีพ่ืน้โดยใชไ้มก้วำด / ไมก้วำดหุม้ยำง หำกไมม่ทีอ่
ระบำยน ้ำทีพ่ืน้ ใหใ้ชก้ระดำษทชิชูซ่บัสิง่ทีห่กและทิง้ลงใน
ถังขยะโดยตรง  แลว้ใชไ้มถ้พูืน้และถังตำม 
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จัดเก็บรำยกำรอำหำรทัง้หมดใน
ภำชนะทีปิ่ดสนทิ 

สตัวร์บกวนจะถกูดงึดดูมำทีอ่ำหำร ดงันัน้ โดยกำร
ปิดคลมุอำหำรไว ้จะท ำใหเ้กดิกำรดงึดดูสตัวร์บกวน
นอ้ยลง 

1. หำกรำยกำรอำหำรอยูใ่นหบีหอ่ทีเ่ปิดอยูห่รอืเกดิควำม
เสยีหำย ใหปิ้ดผนกึหบีหอ่หรอืยำ้ยสิง่ของทัง้หมดไปยังถัง
พลำสตกิขนำดใหญท่ีม่ฝีำปิด 

2. คณุสำมำรถใสห่บีหอ่ทัง้หมดลงในภำชนะ หรอืเทจำกหบีหอ่
เดมิลงในภำชนะทีส่ะอำดพรอ้มฝำปิดผนกึ 

ในพืน้ทีจั่ดเก็บ ใหม้ชีอ่งวำ่งอยำ่ง
นอ้ยทีส่ดุ 10 ซม. ระหวำ่งสิง่ของและ
ผนังทัง้หมด 

สตัวร์บกวนมักจะซอ่นตวัอยูใ่นทีพ่ืน้ทีปิ่ดคลมุมดื ดงันัน้ 
หำกคณุลดโอกำสทีใ่หพ้วกมันซอ่นตวัได ้พวกมันก็จะไม่
อยำกอยูร่อบ ๆ อำคำรของคณุ 
นอกจำกนี ้ยังชว่ยใหค้ณุตรวจสอบกำรควบคมุสตัวร์บกวน
ไดง้ำ่ยขึน้ 

1. จัดเก็บหบีหอ่บรรจอุำหำรทัง้หมดใหพ้น้จำกพืน้และอยูห่ำ่ง
จำกผนังอยำ่งนอ้ยทีส่ดุ 10 ซม. 

2. ตัง้ชัน้วำงของพำเลทใหไ้มช่นกบัผนัง 

ท ำควำมสะอำดพืน้ทีจั่ดเก็บอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

สตัวร์บกวนชอบฝุ่ น สิง่สกปรกและอำหำรทีพ่วกมันพบอยู่
รอบ ๆ ดงันัน้ โดยกำรขจัดสิง่เหลำ่นี ้จะท ำใหเ้ป็นทีอ่ยู่
อำศยัทีด่งึดดูสตัวร์บกวนใหม้ำอยูน่อ้ยลง 

1. ท ำควำมสะอำดพืน้ทีด่ว้ยระบบแหง้ทกุวนัโดยใชเ้ครือ่งดดู
ฝุ่ น (ดว้ยถงุทีปิ่ดสนทิเพือ่ใหฝุ้่ นกระจำย) 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่คณุเคลือ่นยำ้ยพำเลททัง้หมดเขำ้ไปใน
อำคำรและท ำควำมสะอำดดำ้นลำ่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

มบีคุคลหนึง่คนทีรั่บผดิชอบโปรแกรม
กำรควบคมุสตัวร์บกวนของคณุ
โดยเฉพำะ 

โดยกำรใหบ้คุคลหนึง่คนรับผดิชอบในกำรตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่โปรแกรมควบคมุสตัวร์บกวนของคณุไดผ้ล จะมี
โอกำสนอ้ยทีจ่ะหลงลมืไป และสดุทำ้ยสตัวร์บกวนจะ
กลำยเป็นปัญหำในสถำนทีข่องคณุ 

1. ใหท้ ำสญัญำกบัผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกเพือ่บรหิำรจัดกำร
โปรแกรมควบคมุสตัวร์บกวนของคณุหรอืมอบหมำยงำนใหก้บั
ผูจั้ดกำรในองคก์ร 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูรั้บจำ้ง
ภำยนอกทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิกจิกรรม
กำรควบคมุสตัวร์บกวน ไดม้กีำรเซน็ต์
สญัญำแลว้มบีนัทกึกำรบรกิำรอยำ่ง
ตอ่เนือ่ง 

เพือ่ใหเ้กดิควำมมั่นใจวำ่พวกเขำก ำลงัปกป้องผลติภณัฑ์
ของคณุไดเ้ป็นอยำ่งด ีเพือ่ปกป้องสขุภำพและควำม
ปลอดภยัของพนักงำนของคณุ 

1. ขอ้ก ำหนดส ำหรับสญัญำ ควรรวมถงึ 
a. สญัญำบรกิำรทัง้หมดทีอ่ธบิำยถงึบรกิำรตำ่ง ๆ ทีต่อ้ง

ด ำเนนิกำร 
b. รำยละเอยีดของสำรเคมทีีจ่ะใชโ้ดยรวมถงึเอกสำร

ขอ้มลูควำมปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS) 
c. รำยละเอยีดวธิกีำรทีใ่ช ้
d. บนัทกึส ำหรับกำรใหบ้รกิำรแตล่ะครัง้ทีแ่สดงสำรเคมทีี่

ใช ้ส ิง่มชีวีติเป้ำหมำย ปรมิำณทีใ่ช ้พืน้ทีท่ีใ่ช ้
วธิกีำรใช ้อตัรำกำรใช ้กำรปฏบิตั ิและลำยเซน็ของผู ้
ท ำงำน 

2. ส ำเนำใบรับรองกำรประกนัควำมรับผดิชอบและใบอนุญำตปัจจบุนั
ทีแ่สดงวำ่ไดม้กีำรควบคมุกำรเฝ้ำตดิตำมโดยภำครัฐหรอืองคก์ร
ควบคมุทีเ่กีย่วขอ้ง 

มขีัน้ตอนในกำรจัดกำรและกำรใช ้

สำรเคมคีวบคมุสตัวร์บกวน หำกมี
กำรบรหิำรจัดกำรกำรควบคมุสตัว์
รบกวนในสถำนทีโ่ดยภำยใน (เชน่ 
คณุไมไ่ดใ้ชผู้รั้บจำ้ง) 

หำกคณุมเีอกสำรขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนไว ้จะท ำใหผู้ท้ี่
ปฏบิตังิำนอยำ่งถกูตอ้งไดง้ำ่ยกวำ่ 

สรำ้งขัน้ตอนตำ่งๆ ทีอ่ธบิำยสิง่ตำ่ง ๆ เชน่ 
1. วธิทีีค่วรตรวจสอบกบัดกัตำ่ง ๆ ส ำหรับกำรควบคมุสตัวพ์ำหะ

และแมลง 
2. วธิเีตมิเหยือ่สดลงในกบัดกั 
3. วธิที ำควำมสะอำดอปุกรณ์/เก็บกวำดอปุกรณโ์ลง่ทีน่ ำมำใชใ้น

กำรดดูแมลงทีบ่นิ 
4. วธิกีำรใชง้ำนอปุกรณ์เพือ่พน่ "หมอกควนั" ฆำ่แมลงในสถำนที่

จัดเก็บ 
5. ขัน้ตอนกำรควบคมุสตัวร์บกวนจ ำเป็นตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบั

วธิกีำรจัดกำรกบัสำรเคมอียำ่งปลอดภยั ซึง่อำจรวมถงึกำรสวม
ถงุมอื / หนำ้กำกและลำ้งมอืหลงัจำกนัน้ 

ก ำจัด ฆำ่สตัวร์บกวนทีอ่ยูใ่น
อำคำรของคณุ 

โดยกำรก ำจัดสตัวร์บกวน คณุจะลดโอกำสสตัวร์บกวน
จะกอ่ใหเ้กดิปัญหำกำรปนเป้ือน/ปัญหำสขุอนำมัยส ำหรับ
ผลติภณัฑข์องคณุ 

1. ยงินกแลว้น ำไปทิง้ในขยะ (ระวงัอยำ่ใหต้กลงไปในพืน้ที่
ผลติภณัฑ)์ 

2. วำงเหยือ่ / กบัดกัสำรเคมเีพือ่ฆำ่นก สตัวป์ระเภทหนูหรอื
แมลง โดยปกต ิเหยือ่จะบงัคบัใหส้ตัวร์บกวนตอ้งแสวงหำ
แหลง่น ้ำ - ซึง่ควรอยูด่ำ้นนอก 

3. วำงกระดำนกำวพรอ้มมตีวัดงึดดูอยูใ่นกำว เมือ่กระดำนกำว
จับสตัวป์ระเภทหนูหรอืแมลงได ้ใหท้ิง้ทัง้กระดำน 

4. ตดิตัง้เครือ่งไฟฟ้ำฆำ่แมลงเพือ่ฆำ่แมลงทีบ่นิเขำ้หำเครือ่ง  
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5. ใชก้บัดกัฟีโรโมน 
6. ฉีดพน่พืน้ทีข่นำดใหญด่ว้ยกำรรมยำเพือ่ฆำ่แมลง  

บรหิำรจัดกำรเครือ่งไฟฟ้ำฆำ่
แมลงอยำ่งเหมำะสม 

เครือ่งไฟฟ้ำฆำ่แมลงถกูออกแบบใหด้งึดดูและฆำ่แมลง
ทีบ่นิ แตห่ำกไมบ่รหิำรจัดกำรอยำ่งถกูตอ้ง สำมำรถท ำ
ใหเ้กดิกำรปนเป้ือนในผลติภณัฑข์องคณุได ้

1. วำงเครือ่งไฟฟ้ำฆำ่แมลงใหห้ำ่งจำกพืน้ทีผ่ลติอำหำรทีเ่ปิด
อยูอ่ยำ่งนอ้ย 3 เมตรเพือ่ไมใ่หเ้ศษแมลงทีต่ำยแลว้ตกลง
บนอำหำร 

2. ท ำควำมสะอำดถำดจับเป็นประจ ำและเปลีย่นหลอดไฟให ้
บอ่ยตำมทีแ่นะน ำไวใ้นค ำแนะน ำของผูผ้ลติ 

ใชส้ำรเคมคีวบคมุสตัวร์บกวนที่
ไดรั้บกำรรับรองเทำ่นัน้ 

สำรเคมคีวบคมุสตัวร์บกวนทีผ่ำ่นกำรรับรองสำมำรถ
ใชไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยัในสถำนทีผ่ลติและจัดกำรอำหำร 

1. เมือ่ซือ้สำรเคม ีใหข้อเอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภยัของวสัด ุ
(MSDS) ส ำหรับสำรเคมนัีน้ ๆ 

2. ตรวจสอบรำยชือ่สำรเคมทีีไ่ดรั้บอนุมัตบินเว็บไซตส์ ำหรับ
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบในกำรบรหิำรจัดกำรควำมปลอดภยัของ
อำหำร 

3. หำกคณุมตีวัแทน / ผูรั้บจำ้งควบคมุสตัวร์บกวน ตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่ม ีMSDS ส ำหรับสำรเคมทีัง้หมดทีใ่ช ้

หลกีเลีย่งกำรใชเ้หยือ่ทีม่พีษิใน
หอ้งแปรรปูอำหำร 

กำรปนเป้ือนขำ้มจำกเหยือ่เป็นควำมเสีย่งตอ่อำหำรที่
ผลติ 

1. หำรอืเกีย่วกบัควำมตอ้งกำรในกำรควบคมุสตัวร์บกวนของคณุกบั
ผูเ้ชีย่วชำญทีจ่ะใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัแนวทำงแกไ้ขทีด่ทีีส่ดุ
ส ำหรับอนัตรำยจำกสตัวร์บกวนของคณุ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มสีถำนเีหยือ่
ส ำหรับสตัวป์ระเภทหนูอยูใ่นสถำนที่
อยำ่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

สถำนเีหยือ่ตอ้องวำงไวใ้กลก้บัทีท่ีส่ตัวปืระเภทหนูจะอยู ่
เชน่ ใกลก้บัก ำแพง 
หำกสถำนมีคีวำมปลอดภยั กจ็ะไมถ่กูเปิดหรอื
เคลือ่นยำ้ยโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เหยือ่ทีส่มัผัสกบัสภำพ
อำกำศ(น ้ำ อำกำศ ควำมชืน้ เป็นตน้)จะสญูเสยีภำพ 
 
ป้องกำรกำรสมัผัสหรอืงัดแงะโดยคนเพือ่รักษำควำม
ปลอดภยัของสถำน ี

1. สถำนเีหยือ่ควรเวน้ระยะหำ่งกนัประมำณ 20 เมตร ใชส้ถำนเีหยือ่ที่
บง่ชีร้อ่งรอยกำรแกะได ้

2. ปิดล็อคสถำนเีหยือ่ดว้ยแมก่ญุแจทีผู่ม้อี ำนำจเทำ่นัน้ทีจ่ะเปิดได ้
อยำ่ใชส้ำยผกูทีส่ำมำรถตดัหรอืบดิได ้

3. ตดิสถำนบีนพืน้โดยใชก้ำว 

"เปลีย่น ปรับ " เหยือ่ทีใ่ชด้งึดดูสตัว์
รบกวน 

หำกเหยือ่วำงไวน้ำนเกนิไป จะสญูเสยีควำมสำมำรถใน
กำรดงึดดูสตัวร์บกวน จงึไมม่ปีระสทิธผิล 

1. เปลีย่นสำรเคมกี ำจัดหนู (เชน่ เหยือ่ทีม่พีษิ) ทกุ 6 เดอืน 

เฝ้ำตดิตำมและบนัทกึกจิกรรมของ
สตัวร์บกวนตำมเวลำทีก่ ำหนดไว ้

หำกคณุมคีวำมคดิวำ่มสีตัวร์บกวนจ ำนวนเทำ่ใดใน
สถำนทีข่องคณุ คณุจะทรำบวำ่ระบบควบคมุของคณุมี
ประสทิธผิลเพยีงใด 

1. จัดท ำสมดุบนัทกึ / แผน่งำนทีพ่นักงำนทกุคนสำมำรถบนัทกึ
หลกัฐำนของสตัวร์บกวนได ้เชน่ กำรพบเห็นสตัวร์บกวนทีม่ชีวีติ
หรอืตำยแลว้ ขน มลู พืน้ผวิทีถ่กูแทะ เป็นตน้ 

ท ำกำรบนัทกึเมือ่ท ำกำรเตมิกบัดกั
ควบคมุสตัวร์บกวนดว้ยสำรเคม ีและ
กจิกรรมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้นับตัง้แตก่ำร
เปลีย่นแปลงครัง้ลำ่สดุ 

ดงันัน้ คณุสำมำรถทบทวนวำ่จะตอ้งเพิม่เหยือ่มำกขึน้
บอ่ยเพยีงใด ซึง่เป็นขอ้บง่ชีว้ำ่คณุมกีจิกรรมของสตัว์
รบกวนมำกแคไ่หน 
หำกเหยือ่วำ่งเปลำ่ทกุครัง้ทีค่ณุตรวจสอบ ก็จะเป็น
ตวับง่ชีว้ำ่มสีตัวร์บกวนจ ำนวนมำกและคณุอำจตอ้ง
ลองใชร้ะบบควบคมุสตัวร์บกวนแบบอืน่ 

1. สรำ้งบนัทกึทีล่งรำยกำรสถำนเีหยือ่/กบัดกัทัง้หมด 
2. จดบนัทกึ (พรอ้มวนัที)่ ทกุครัง้ทีต่รวจสอบระดบัเหยือ่ 
3. บนัทกึวำ่ใชเ้หยือ่ไปจ ำนวนเทำ่ใด เชน่ 10%, 25%, 75% 

เป็นตน้ 
4. ตดิป้ำยกำว (พรอ้มวนัทีบ่นป้ำย) ทีฝ่ำปิดดำ้นในของสถำนี

เหยือ่ทกุครัง้ทีค่ณุตรวจสอบ 
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กอ่นทีจ่ะท ำกำร "พน่หมอกควนั 
รมควนั " ใหปิ้ดคลมุอปุกรณ์แลว้ท ำ
ควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ตอ่จำกนัน้ 

กำรพน่หมอกควนั รมควนั เป็นวธิกีำรทีฉ่ีดพน่ยำฆำ่
แมลงในอำกำศในพืน้ทีข่นำดใหญเ่พือ่ฆำ่แมลง 

1. หำกเกดิโอกำสทีก่ำรปิดคลมุอปุกรณ์ทัง้หมดหลวมและจัดเก็บ
ผลติภณัฑอ์ำหำรดว้ยแผน่พลำสตกิ ซึง่หมำยควำมวำ่เมือ่
หยดน ้ำหยดลงมำ หยดน ้ำจะจับตวัอยูบ่นพลำสตกิ แตจ่ะ
ยังคงอยูใ่นชัน้บรรยำกำศ สำมำรถทิง้แผน่พลำสตกิได ้

2. ท ำควำมสะอำด ฆำ่เชือ้และตรวจสอบอปุกรณ์ทัง้หมดหลงั
จำกนัน้เพือ่ก ำจัดยำฆำ่แมลง ท ำควำมสะอำดพืน้ทีโ่ดยทัว่ไป
เพือ่ก ำจัดแมลงทีต่ำยแลว้ 

ก ำจัดรังของสตัวร์บกวนทีพ่บใน
อำคำรของคณุ 

หำกคณุยำ้ยสถำนทีท่ีส่ตัวร์บกวนอำศยัอยูอ่อกไป 
พวกมันก็อำจจะออกจำกอำคำรและสรำ้งบำ้นใหมท่ี่
อืน่ 

1. คน้หำรังตำมมมุตำ่ง ๆ ของอำคำรของคณุ โดยรวมถงึชอ่ง
บนเพดำนและหลงัคำ ยำ้ยรังออกอยำ่งระมัดระวงัลงในถัง
ขยะ ลำ้งมอืหลงัจำกนัน้ 

ท ำควำมสะอำดบรเิวณตำ่ง ๆ ทีพ่บ
สตัวร์บกวน 

สตัวร์บกวนเป็นพำหะเชือ้โรคทีส่ำมำรถปนเป้ือน
อำหำรของคณุได ้ ดงันัน้ โดยกำรท ำควำมสะอำด
บรเิวณทีม่สีตัวร์บกวนอำศยัอยู ่จะชว่ยลดโอกำสที่
อำหำรของคณุจะถกูปนเป้ือน 

1. ใหร้วมกำรท ำควำมสะอำดผนังดำ้นลำ่งในพืน้ทีแ่ปรรปูและ
จัดเก็บอำหำรในตำรำงกำรท ำควำมสะอำดทั่วไป เนือ่งจำก
เป็นทีท่ีส่ตัวป์ระเภทหนูเคลือ่นทีไ่ปรอบ ๆ หอ้ง 

2. หำกพบกำรรบกวนหรอืรังของหนู ใหก้ ำจัด ท ำควำมสะอำด
และฆำ่เชือ้บรเิวณนัน้ ๆ หลงัจำกนัน้ 

ตรวจสอบฉนวนทอ่ไอน ้ำส ำหรับสตัว์
รบกวน 

ฉนวนกนัควำมรอ้นทีใ่ชร้อบทอ่ไอน ้ำเป็นสถำนทีท่ี่
น่ำดงึดดูส ำหรับสตัวร์บกวน เพรำะแหง้และอุน่ 

1. ครอบคลมุหอ้งตำ่ง ๆ ทีม่ทีอ่ไอน ้ำผำ่นในกำรตรวจสอบตำมปกต ิ
ซึง่ใชเ้พือ่ตรวจสอบกจิกรรมของสตัวร์บกวน 

 
 
        

 


