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บทคัดยอ
หนูเปนสัตวนําโรคโดยตรงและเปนสัตวรังโรคของโรคติดตอมาสูคน โดยผานพาหะนําโรคไดหลายโรคที่
ยังคงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของโลกรวมทัง้ ประเทศไทย การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สํารวจประชากรหนู
สัตวรงั โรคอืน่ และความชุกชุมหมัดหนูพาหะนําโรค โดยการหาคาดัชนีหมัดหนู ในพืน้ ทีด่ า นพรมแดนไทย-มาเลเซีย
จํานวน 8 แหง ใน 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง วิธีวิจัยใชการวิจัยเชิงพรรณนายอนหลังโดยใชเครื่องมือ คือ แบบสํารวจ
สัตวรังโรค ป 2559-2561 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบวา มีรอยละความสําเร็จ
ของการวางกรงดักหนู ป 2559 เทากับ 17.91 ป 2560 เทากับ 22.38 และ ป 2561 เทากับ 21.00 ตามลําดับ
รอยละความสําเร็จของการวางกรงดักหนูสงู สุด เทากับ 44.00 ทีด่ า นวังประจัน ในป 2561 หนูทดี่ กั ไดในแตละพืน้ ที่
มี 3 ชนิด (หนูทองขาว หนูทอ และหนูจี๊ด) และสัตวฟนแทะอื่นอีก 1 ชนิด (หนูผีบา น) ในป 2559 ดานพรมแดน
ปาดังเบซาร ดักหนูทอ ไดมากทีส่ ดุ (54.55%) ป 2560 ดานพรมแดนสะเดาดักหนูทอ ไดมากทีส่ ดุ (78.57%) และ
ป 2561 ดานพรมแดนสะเดาและปาดังเบซาร ดักหนูทอ ไดมากทีส่ ดุ (50.00%) เทากัน และดานพรมแดนวังประจัน
ดักหนูจี๊ดไดมากที่สุด (50.00%) ในพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 8 แหง มีคาดัชนีหมัดหนู < 1 ขอมูลจากการศึกษานี้
สามารถนําไปใชในการควบคุม กําจัดประชากรหนูและหมัดหนูใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
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Abundance of oriental rat fleas

Abstract
Rat is a mammal that plays a major role in the transmission of infectious diseases and reservoirs host
responsible for zoonotic diseases, which still remain a public health concern throughout the world, including
Thailand. The objective of this survey was to examine the rat populations, other reservoir hosts and fleas
abundance, represented as total flea index. The survey was conducted at the Thailand-Malaysia land border
crossing areas in eight points of entry located in the four southern border provinces. Research method was
retrospective descriptive study using the animal reservoir survey form from 2015 to 2018. Data was analyzed
using descriptive statistics. The results showed that rat trapping success rates in 2016, 2017, and 2018
were 17.91, 22.38, and 21.00 percent, respectively. The highest trap success rate was 44.00 percent, which
was documented at Wang Prachan border crossing area in 2018. Three rat species (Rattas tanezumi,
R. norvegicus and R. exulans) and one shrew species (Suncus murinus) were found at these sites. The
highest number of captured rats were R. norvegicus (54.55%) at Padang Besar border crossing area in 2016,
R. norvegicus (78.57%) at Sadao border crossing area in 2017, and both Sadao and Padang Besar border
crossings registered the highest number of R. norvegicus (50.00%) in 2018. R. exulans (50.00%) was
captured at Wang Prachan border crossing area more than the other sites in 2018. The total flea index was
< 1 in the eight different habitats. These data could be useful for the control of rodent and rat flea populations
in each specific habitat.
คําสําคัญ
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บทนํา
หนูเปนสัตวนําโรคโดยตรง และเปนรังโรค
ของโรคติดตอที่สําคัญทางสาธารณสุข เนื่องจากหนูเปน
สัตวฟนแทะ (rodent) ที่มีคุณสมบัติทางชีววิทยาใน
การแพรพันธุไดรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
แวดลอมตางๆ สรางรังที่อาศัยเพื่อการหลบภัยศัตรู
ทีช่ าญฉลาด จึงทําใหหนูมชี วี ติ ไดยาวนาน พฤติกรรมการ
ดํารงชีวติ ของหนูเปนตัวการสําคัญทีน่ าํ โรคติดตอมาสูค น
ทั้งที่หนูเปนสาเหตุโดยตรง ไดแก โรคเลปโตสไปโรซิส
โรคฮันทาไวรัส โรคไขหนูกัด โรคเยื้อหุมสมองอักเสบที่
เกิดจากตัวออนของพยาธิปอดหนู เปนตน และทางออม
โดยหนูเปนสัตวรงั โรคและถูกพาหะนําโรคทีอ่ าศัยอยูบ น
ตัวของหนู สัตวฟนแทะอื่นๆ ที่เรียกวา ปรสิตภายนอก
(ectoparasite) หมัดหนู ไรออน เห็บกัด และถายทอด
เชื้อมาสูคน ไดแก โรคสครับไทฟส โรคมิวรีนไทฟส
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โรคไทยทิคไทฟส และกาฬโรค(1) ประเทศไทยตั้งอยูใน
เขตภูมิศาสตรแถบรอนชื้น และมีแหลงชุมชน เกิดขยะ
เศษอาหารหมักหมม มีพนื้ ทีท่ าํ การเกษตรบริเวณชายแดน
เปนปจจัยที่เอื้อตอการอยูอาศัยของหนู ซึ่งมีพฤติกรรม
เคลื่อนไหวรวดเร็ววองไว สามารถวิ่งขามแดนเพื่อหากิน
ได ป ระมาณ 30-100 เมตรจากที่ อ ยู  อ าศั ย (2) และ
ยังสามารถนําพาหมัดหนูติดตัวมันไปในที่ตางๆ ไดอีก
จึ ง มี โ อกาสเสี่ ย งที่ เ กิ ด โรคติ ด ต อ อุ บั ติ ซํ้ า ที่ มี ห นู แ ละ
แมลงพาหะโรคในประเทศไทยได เพือ่ ลดความเสีย่ ง และ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคที่อาจติดตอผานเขา
ประเทศไทย ดังนั้นการเฝาระวังเชิงรุกในกลุมผูเดินทาง
ยานพาหนะ สัตวรงั โรค ตลอดจนสิง่ แวดลอมบริเวณพืน้ ที่
ตามแนวชายแดนจุดผานเขาออกประเทศ จึงมีความ
สําคัญไมนอยกวาการเฝาระวังโรคในพื้นที่ปกติ(3) เพื่อ
ลดความเสี่ยงและปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคที่อาจ
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ติดตอผานเขาประเทศไทย กิจกรรมสําคัญลําดับตน
ของชองทางเขาออกประเทศตองดําเนินการทุกป คือ
การเฝาระวังกาฬโรค ซึ่งเปนการดําเนินงานเฝาระวัง
ดานสิง่ แวดลอมปลอดภัย บริเวณพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดน
จุ ด ผ า นเข า ออกประเทศ สอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนด
กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 (International
Health Regulation: IHR 2005) มาตรา 20 ภาคผนวก
1 ข สมรรถนะหลักสําหรับทาอากาศ ทาเรือ และชองทาง
เขาออกทางบกที่กําหนดไว และภาคผนวก 5 มาตรการ
จํ า เพาะสํ า หรั บ โรคนํ า โดยพาหะนํ า โรคอื่ น ๆ โดยใน
สภาวะปกติ พ าหนะและท า ขนส ง ระหว า งประเทศ
ต อ งปลอดจากสั ต ว รั ง โรคและพาหะนํ า โรค (4) แม
ประเทศไทยยังไมมีรายงานการระบาดของกาฬโรคมา
67 ป(5) และมีการเฝาระวังเชิงรับ โดยการตรวจหา
เชื้อกาฬโรคในคนทางหองปฏิบัติการ สามารถยืนยัน
วินิจฉัยแยกโรคไดอยางทันทวงที และรักษาไดดวยยา
ปฏิชวี นะก็ตาม(6) แตประเทศเพือ่ นบานและประเทศทีอ่ ยู
ในภูมิภาคนี้ยังคงมีการระบาดของโรคนี้อยางประปราย
เช น ประเทศจี น อิ น เดี ย เวี ย ดนาม และพม า (3,5,7)
การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหการเคลื่อนยายสินคา
แรงงาน การทองเที่ยว การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว
ดังนั้น ประเทศไทย โดยเฉพาะชองทางเขาออกประเทศ
จะตองมีขอมูลพื้นฐานในเรื่องจํานวนประชากรหนู สัตว
รังโรคอื่น และความชุกชุมของหมัดหนู คาดัชนีหมัดหนู
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการตั้งรับกรณีมีการระบาด
ของกาฬโรคในประเทศเพือ่ นบาน หรือประเทศใกลเคียง
ซึง่ ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก กําหนดคาดัชนี
หมัดหนูตองไมเกิน 1 หากคาดัชนีหมัดหนูมีคาเกิน 1
ถือวามีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของกาฬโรค
จะตองดําเนินการควบคุมกําจัดหมัดหนูและหนูทันที(8)
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สํารวจประชากร
หนู สัตวรังโรคอื่น และความชุกชุมหมัดหนูพาหะนําโรค
โดยการหาคาดัชนีหมัดหนู ในพื้นที่ดานพรมแดนไทยมาเลเซีย จํานวน 8 แหง ใน 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง
ทําใหทราบขอมูลพืน้ ฐานบริเวณทาขนสงระหวางประเทศ
วามีจํานวนหนูและสัตวรังโรค พาหะนําโรคมากนอย

ความชุกชุมของหมัดหนู

เพียงใด ที่มีแนวโนมหรือความเสี่ยงตอการระบาดของ
โรคติดตอทีม่ หี นูและหมัดหนูเปนพาหะนําโรค เพือ่ นําไป
ใชในการวางแผนเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อื่นๆ ที่มีหนูเปนรังโรคในภาวะปกติ ตลอดจนมีแผน
เตรียมความพรอมรับสถานการณเมื่อเกิดการระบาด
ของโรค อีกทัง้ เปนการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศดานการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมสัตวรังโรคและพาหะนําโรค ทั้งดาน
วิชาการและปฏิบัติการควบคูกัน ตลอดจนเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง จากหน ว ยงานภาคี เ ครื อ ข า ยในการ
ดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงพรรณนายอนหลัง (retrospective
descriptive study) โดยการรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ
สัตวรังโรคในพื้นที่ดําเนินการ ในชวง 3 ปที่ผานมา คือ
ป 2559, 2560 และ 2561 ประชากรศึกษาคือ หนู
ทุกตัวที่ดักไดบริเวณพื้นที่ดานพรมแดนไทย-มาเลเซีย
จํานวน 8 แหง ใน 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง และรัศมี
โดยรอบ 400 เมตร ตามขอกําหนดกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2548 ระยะเวลาดําเนินการคือ เดือน
ธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปงบประมาณ
พื้นที่ดําเนินการ คือ 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง
ไดแก จังหวัดสงขลา สตูล ยะลาและนราธิวาส ที่มีแนว
ชายแดนคูข นานกับประเทศมาเลเซีย บริเวณดานพรมแดน
ไทย-มาเลเซีย รวมทั้งหมด 8 แหง ดังนี้
ดานพรมแดนสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา - ดานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห
ดานพรมแดนปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา - ดานปาดังเบซาร รัฐเปอรลิส
ด า นพรมแดนบ า นประกอบ อํ า เภอนาทวี
จังหวัดสงขลา - ดานบานดุเรียนบุรง รัฐเคดาห
ดานพรมแดนวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัด
สตูล - ดานวังเกลียน รัฐเปอรลิส
ดานพรมแดนเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ดานบูกิตบือราปต รัฐเปรัค
127
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ดานพรมแดนสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส - ดานรันตูปนยัง รัฐกลันตัน
ด า นพรมแดนบู เ ก ะ ตา อํ า เภอแว ง จั ง หวั ด
นราธิวาส - ดานบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
ดานพรมแดนตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส - ดานเปงกาลันกูโบร รัฐกลันตัน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสํารวจ
สัตวรังโรคและผลการตรวจนับจํานวนหมัดหนู
สถิ ติ แ ละการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ไดแก จํานวนของหนู จํานวนหมัดหนู รอยละ
ชนิดของหนู อัตราสวนเพศของหนู รอยละความสําเร็จ
ในการวางกรงดักหนู (% trap success) คาดัชนีหมัดหนู
(total flea Index) นําเสนอในรูปกราฟ และตาราง
แจกแจงความถี่ รอยละ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 8 แหง
ป 2559 วางกรงดักหนูทั้งหมด จํานวน 430
กรง ดักหนูไดจํานวน 77 กรง คิดเปน % trap success
เทากับ 17.91 โดยดานพรมแดนปาดังเบซาร มี % trap
success สูงสุด เทากับ 34.00 รองลงมาคือ ดานพรมแดน
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สะเดา เทากับ 28.00 และดานพรมแดนสุไหงโก-ลก
เทากับ 26.67 ตามลําดับ
ป 2560 วางกรงดักหนูทั้งหมด จํานวน 420
กรง ดักหนูไดจํานวน 94 กรง คิดเปน % trap success
เทากับ 22.38 โดยดานพรมแดนสะเดา มี % trap success
สู ง สุ ด เท า กั บ 38.00 รองลงมาคื อ ด า นพรมแดน
สุไหงโก-ลก เทากับ 34.00 และดานพรมแดนวังประจัน
เทากับ 30.00 ตามลําดับ
ป 2561 วางกรงดักหนูทั้งหมด จํานวน 400
กรง ดักหนูไดจํานวน 84 กรง คิดเปน % trap success
เทากับ 21.00 โดยดานพรมแดนวังประจัน มี % trap
success สูงสุด เทากับ 44.00 รองลงมาคือ ดานพรมแดน
สุไหงโก-ลก เทากับ 34.00 และดานพรมแดนตากใบ
เทากับ 30.00 ตามลําดับ
ผลรวม 3 ป (ตั้งแตป 2559-2561) วาง
กรงดักหนูทั้งหมดจํานวน 1,250 กรง ดักหนูได จํานวน
255 กรง คิดเปน % trap success เทากับ 20.40 โดย
ดานพรมแดนสุไหงโก-ลก มี % trap success สูงสุด
เทากับ 31.25 รองลงมาคือ ดานพรมแดนวังประจัน
เทากับ 26.88 และดานพรมแดนสะเดา เทากับ 26.67
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รอยละความสําเร็จของการวางกรงดักหนู ป 2559-2561 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
ดานฯ สะเดา
ดานฯ ปาดังเบซาร
ดานฯ บานประกอบ
ดานฯ สุไหงโก-ลก
ดานฯ บูเกะตา
ดานฯ ตากใบ
ดานฯ วังประจัน
ดานฯ เบตง
ผลรวม 8 พื้นที่
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รอยละความสําเร็จของการวางกรงดักหนู (กรงที่ดักหนูไดทั้งหมด/กรงที่วางทั้งหมด)
ผลรวม 3 ป
ป 2561
ป 2560
ป 2559
26.67 (40/150)
14.00 (7/50)
28.00 (14/50)
38.00 (19/50)
23.33 (35/150)
14.00 (7/50)
34.00 (17/50)
22.00 (11/50)
9.33 (14/150)
12.00 (6/50)
6.00 (3/50)
10.00 (5/50)
31.25 (50/160)
26.67 (16/60)
34.00 (17/50)
34.00 (17/50)
8.75 (14/160)
8.00 (4/50)
14.00 (7/50)
5.00 (3/60)
22.94 (39/170)
30.00 (15/50)
20.00 (12/60)
20.00 (12/60)
26.88 (43/160)
30.00 (18/60)
44.00 (22/50)
6.00 (3/50)
13.33 (20/150)
12.00 (6/50)
14.00 (7/50)
14.00 (7/50)
21.00 (84/400) 20.40 (255/1,250)
17.91 (77/430) 22.38 (94/420)
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เมือ่ พิจารณาสายพันธุห นูทดี่ กั ไดในพืน้ ที่ 8 แหง
พบวา ป 2559 ดักหนูไดจํานวน 77 ตัว เปนหนูผีบาน
(Asian house shrew: Suncus murinus) มากทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 36.36 รองลงมาคือ หนูทอ (Norway rat:
Rattus norvegicus) รอยละ 28.57 ป 2560 ดักหนูได
จํานวน 94 ตัว เปนหนูผี (Suncus murinus) มากที่สุด
R.tanezumi

คิดเปนรอยละ 41.49 รองลงมาคือ หนูทองขาว (Asian
black rat: Rattus tanezumi) รอยละ 37.23 และป 2561
ดักหนูไดจาํ นวน 84 ตัว เปนหนูผบี า น (Suncus murinus)
มากที่สุด คิดเปน รอยละ 55.95 รองลงมาคือ หนูทอง
ขาว (R. tanezumi) รอยละ 29.76 ดังภาพที่ 1

R.norvegicus

R.exulans

รอยละสายพันธุหนูที่ดักได

60.00
50.00

Suncus murinus
55.95

41.49
36.36

40.00

37.23
29.76

28.57
30.00
20.78
20.00

14.29

10.00

14.89
6.38

11.9
2.38

00
ป 2559

ป 2560
ป 2561
ปงบประมาณดําเนินการ
ภาพที่ 1 รอยละสายพันธุหนูที่ดักได ในพื้นที่ดําเนินการ 8 แหง ระหวางป 2559-2561

เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 8 แหง
จําแนกตามสายพันธุของหนูที่ดักได
ป 2559 พบวา ดานฯ ตากใบ ดักหนูทองขาว
(R. tanezumi) ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.50
ดานพรมแดนปาดังเบซาร ดักหนูทอ (R. norvegicus)
ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.55 และดานพรมแดน
บานประกอบ และดานพรมแดนสุไหงโก-ลก ดักหนูจี๊ด
(R. exulans) ไดมากที่สุดเทากัน คิดเปนรอยละ 27.27
ดังตารางที่ 2
ป 2560 พบวา ดานพรมแดนวังประจัน ดักหนู
ทองขาว (R. tanezumi) ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ
31.43 ดานพรมแดนสะเดา ดักหนูทอ (R. norvegicus)
ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.57 และดานพรมแดน
สุไหงโก-ลก ดักหนูจี๊ด (R. exulans) ไดมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 50.00 ดังตารางที่ 3
ป 2561 พบวา ดานพรมแดนตากใบ ดักหนูทอ งขาว
(R. tanezumi) ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.00

ด า นพรมแดนสะเดาและด า นพรมแดนปาดั ง เบซาร
ดักหนูทอ (R. norvegicus) ไดมากที่สุดเทากัน คิดเปน
รอยละ 50.00 และดานพรมแดนวังประจัน ดักหนูจี๊ด
(R. exulans) ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 ดัง
ตารางที่ 4
ผลรวม 3 ป (ตั้ ง แต ป  2559-2561)
ดานพรมแดนวังประจันและดานพรมแดนตากใบ ดักหนู
ทองขาว (R. tanezumi) ไดมากที่สุดเทากัน คิดเปน
รอยละ 26.32 ดานพรมแดนสะเดา ดักหนูทอ (R. norvegicus) ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.26 ดาน
พรมแดนสุไหงโก-ลก และดานพรมแดนวังประจัน ดัก
หนูจี๊ด (R. exulans) ไดมากที่สุดเทากัน คิดเปนรอยละ
25.93 และดานพรมแดนสุไหงโก-ลก ดักหนูผีบาน
(Suncus murinus) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.70
ตารางที่ 5
129
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละชนิดหนูที่ดักได ป 2559 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
ดานฯ สะเดา
ดานฯ ปาดังเบซาร
ดานฯ บานประกอบ
ดานฯ สุไหงโก-ลก
ดานฯ บูเกะตา
ดานฯ ตากใบ
ดานฯ วังประจัน
ดานฯ เบตง
ผลรวม 8 พื้นที่

R. tanezumi
จํานวน (รอยละ)
1 (6.25)
0 (0.00)
3 (18.75)
2 (12.50)
1 (6.25)
6 (37.50)
1 (6.25)
2 (12.50)
16 (100)

R. norvegicus
จํานวน (รอยละ)
9 (40.91)
12 (54.55)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (4.55)
0 (0.00)
0 (0.00)
22 (100)

R. exulans
จํานวน (รอยละ)
0 (0.00)
0 (0.00)
3 (27.27)
3 (27.27)
2 (18.18)
1 (9.09)
2 (18.18)
0 (0.00)
11 (100)

Suncus murinus
จํานวน (รอยละ)
4 (14.29)
5 (17.86)
0 (0.00)
11 (39.29)
0 (0.00)
4 (14.29)
0 (0.00)
4 (14.29)
28 (100)

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละชนิดหนูที่ดักได ป 2560 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
ดานฯ สะเดา
ดานฯ ปาดังเบซาร
ดานฯ บานประกอบ
ดานฯ สุไหงโก-ลก
ดานฯ บูเกะตา
ดานฯ ตากใบ
ดานฯ วังประจัน
ดานฯ เบตง
ผลรวม 8 พื้นที่

R. tanezumi
จํานวน (รอยละ)
1 (2.86)
2 (5.71)
3 (8.57)
5 (14.29)
6 (17.14)
5 (14.29)
11 (31.43)
2 (5.71 )
35 (100)

R. norvegicus
จํานวน (รอยละ)
11 (78.57)
2 (14.29)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (7.14)
0 (0.00)
0 (0.00)
14 (100)

R. exulans
จํานวน (รอยละ)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
3 (50.00)
1 (16.67)
2 (33.33)
0 (0.00)
0 (0.00)
6 (100)

Suncus murinus
จํานวน (รอยละ)
7 (17.95)
7 (17.95)
0 (0.00)
9 (23.08)
0 (0.00)
4 (10.26)
7 (17.95)
5 (12.82)
39 (100)

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละชนิดหนูที่ดักได ป 2561 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
ดานฯ สะเดา
ดานฯ ปาดังเบซาร
ดานฯ บานประกอบ
ดานฯ สุไหงโก-ลก
ดานฯ บูเกะตา
ดานฯ ตากใบ
ดานฯ วังประจัน
ดานฯ เบตง
ผลรวม 8 พื้นที่
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R. tanezumi
จํานวน (รอยละ)
4 (16.00)
1 (4.00)
1 (4.00)
1 (4.00)
0 (0.00)
9 (36.00)
8 (32.00)
1 (4.00)
25 (100)

R. norvegicus
จํานวน (รอยละ)
1 (50.00)
1 (50.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (100)

R. exulans
จํานวน (รอยละ)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (10.00)
0 (0.00)
3 (30.00)
5 (50.00)
1 (10.00)
10 (100)

Suncus murinus
จํานวน (รอยละ)
2 (4.26)
5 (10.64)
4 (8.51)
15 (31.91)
4 (8.51)
3 (6.39)
9 (19.15)
5 (10.64)
47 (100)

ความชุกชุมของหมัดหนู

วารสารควบคุมโรค ปที่ 45 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2562

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละชนิดหนูที่ดักได ป 2559-2561 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
ดานฯ สะเดา
ดานฯ ปาดังเบซาร
ดานฯ บานประกอบ
ดานฯ สุไหงโก-ลก
ดานฯ บูเกะตา
ดานฯ ตากใบ
ดานฯ วังประจัน
ดานฯ เบตง
ผลรวม 8 พื้นที่

R. tanezumi
จํานวน (รอยละ)
6 (7.89)
3 (3.95)
7 (9.21)
8 (10.52)
7 (9.21)
20 (26.32)
20 (26.32)
5 (6.58)
76 (100)

R. norvegicus
จํานวน (รอยละ)
21 (55.26)
15 (39.47)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (5.26)
0 (0.00)
0 (0.00)
38 (100)

ผลการสางหมัดพบวา คาดัชนีหมัดหนู 3 ป
(ป 2559-2561) เทากับ 0.04 โดยแยกเปน
ป 2559 พบวา คาดัชนีหมัดหนู เทากับ 0.10
โดยดานพรมแดนสุไหงโก-ลก มีคาดัชนีหมัดหนูสูงสุด
เทากับ 0.40 รองลงมาคือ ดานพรมแดนตากใบ เทากับ
0.25 และดานพรมแดนสะเดา เทากับ 0.10 ตามลําดับ
ป 2560 ไมพบหมัดหนูจากหนูที่สางหมัดใน
ทุกพื้นที่ ดังนั้นคาดัชนีหมัดหนู เทากับ 0.00
ป 2561 พบ คาดัชนีหมัดหนูแหงเดียวคือ ดาน
พรมแดนตากใบ เทากับ 0.08
เมื่ อ แยกตามชนิ ด ของหนู ที่ ส างหมั ด ได ป
2559-2561 พบวา หนูที่สางหมัดไดทั้งหมดมี 6 ตัว

R. exulans
จํานวน (รอยละ)
0 (0.00)
0 (0.00)
3 (11.11)
7 (25.93)
3 (11.11)
6 (22.22)
7 (25.93)
1 (3.70)
27 (100)

Suncus murinus
จํานวน (รอยละ)
13 (11.40)
17 (14.91)
4 (3.51)
35 (30.70)
4 (3.51)
11 (9.65)
16 (14.04)
14 (12.28)
114 (100)

แยกเปน 2 สายพันธุ คือ หนูทองขาว (R. tanezumi)
จํานวน 3 ตัว (รอยละ 50.00 ของจํานวนหนูที่สางหมัด
ไดทงั้ หมด) โดยดักไดในพืน้ ทีด่ า นพรมแดนสุไหงโก-ลก
จํานวน 2 ตัว (รอยละ 66.67 ของหนูทองขาวที่สางหมัด
ได) และดานพรมแดนตากใบ จํานวน 1 ตัว (รอยละ
33.33 ของหนู ท  อ งขาวที่ ส างหมั ด ได ) และหนู ท  อ
(R. norvegicus) จํานวน 3 ตัว (รอยละ 50.00 ของ
จํานวนหนูที่สางหมัดไดทั้งหมด) โดยดักไดในพื้นที่
ดานพรมแดนตากใบ จํานวน 2 ตัว (รอยละ 66.67 ของ
จํานวนหนูทอที่สางหมัดได) และดานพรมแดนสะเดา
1 ตัว (รอยละ 33.33 ของจํานวนหนูทอที่สางหมัดได)
ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 คาดัชนีหมัดหนู ป 2559-2561 จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
ดานฯ สะเดา
ดานฯ ปาดังเบซาร
ดานฯ บานประกอบ
ดานฯ สุไหงโก-ลก
ดานฯ บูเกะตา
ดานฯ ตากใบ
ดานฯ วังประจัน
ดานฯ เบตง
ผลรวม 8 พื้นที่

คาดัชนีหมัดหนู (จํานวนหมัดที่สางไดทั้งหมด/จํานวนหนูที่สางหมัด)
ป 2561
ป 2559
ป 2560
0 (0/5)
0.10 (1/10)
0 (0/12)
0 (0/12)
0 (0/4)
0 (0/2)
0 (0/3)
0 (0/1)
0 (0/6)
0 (0/8)
0 (0/2)
0.40 (2/5)
0 (0/0)
0 (0/3)
0 (0/7)
0 (0/8)
0.08 (1/12)
0.25 (2/8)
0 (0/3)
0 (0/11)
0 (0/13)
0 (0/2)
0 (0/2)
0 (0/2)
0.10 (5/49)
0 (0/55)
0.02 (1/37)
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วิจารณ
จากการสํารวจจํานวนประชากรหนูบริเวณพืน้ ที่
ดานชายแดนไทย-มาเลเซีย 8 แหง 4 จังหวัดภาคใต
ตอนลาง ตั้งแตป 2559-2561 พบวา ดานพรมแดน
สุไหงโก-ลก มี % trap success สูงสุด เทากับ 31.25
และเมื่ อ จํ า แนกตามสายพั น ธุ  ข องหนู ที่ ดั ก ได พ บว า
ดักหนูผีบาน (Suncus murinus) มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 30.70 อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมโดย
รอบดานเปนอาคารสํานักงาน โกดังเก็บและพักคางสินคา
การเกษตร ที่มีพื้นที่สวนใหญเปนหญา เปยกชื้น เชน
มะพราวแกปอกเปลือก ซึง่ พฤติกรรมของหนูผชี อบอาศัย
อยูตามพงหญา หรือขุดรูใตดินที่ชื้น และกินอาหาร
จําพวกแมลงขนาดเล็กตามพืน้ ดิน พืช เปนหลัก บางสวน
อาจติดไปกับสินคาที่มีการขนสงขามประเทศดวย จึงมี
โอกาสดักหนูผีบานไดจํานวนมาก(9) ดานเปนชองทาง
เข า /ออกประเทศ หากมี ป ระชากรหนู ชุ ก ชุ ม และ
ขาดความเขาใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมรอบๆ ดาน
ทําใหสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรม เสีย่ งตอการแพรกระจาย
ของโรคสู ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของบงกช
เชี่ยวชาญยนต และคณะ(10) ที่พบวา ผลจาก % trap
success สูง ในพื้นที่เขตเมือง สภาพแวดลอมวางกรงนั้น
เปนแหลงชุมชน ตลาดสด มีอาหาร ขยะ เอื้อตอการ
อยูอาศัยและการเพิ่มจํานวนประชากรหนู นําไปสูการ
ปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางจริงจัง
ใหอยูในสภาพไมเอื้อตอการเปนแหลงที่อยูอาศัยและ
แหลงอาหารของหนู สอดคลองกับผลการศึกษาของ
Rivière-Cinnamond A และคณะ(11) พบวา การดําเนิน
งานการควบคุมกําจัดหนู โดยการปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่ ง แวดล อ ม นั บ เป น วิ ธี ก ารควบคุ ม ประชากรหนู
อยางถาวร ทั้งนี้เกิดจากความรวมมือของหนวยงาน
เครือขาย รวมทัง้ คนในชุมชน นอกจากนีย้ งั พบวา จํานวน
ประชากรหนู ที่ ดั ก ได ใ นแต ล ะป ไ ม แ ตกต า งกั น มาก
โดย % trap success คาเฉลี่ย 3 ป เทากับ 20.43 ถือวา
ค อ นข า งสู ง อาจเนื่ อ งจากการเลื อ กเหยื่ อ ดั ก หนู ไ ด
เหมาะสมกับอาหารที่หนูคุนเคย และพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู
ซึง่ เหยือ่ ทีใ่ ชในการศึกษานีค้ อื คอไกทอด ลูกชิน้ ปลาทอด
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หมึกแหง กลวยนํา้ หวาสุก มะพราวเผาและขาวโพดสด(12)
เมื่ อ พิ จ ารณาตามสายพั น ธุ  ข องหนู ที่ ดั ก ได
ตั้งแตป 2559-2561 พบวา ดานพรมแดนสะเดา
ดักหนูทอ ไดมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 55.26 อาจเนือ่ งจาก
เป น ด า นชายแดน สภาพด า นอยู  ติ ด กั บ แหล ง ชุ ม ชน
มีตลาด แหลงขายอาหาร แผงลอย หาบเร ดวยดานฯ
สะเดาเปนดานแรกของภาคใตตั้งมานาน และจากการ
สํารวจพื้นที่พบวา มีทอระบายเกา อุดตัน ซึ่งเหมาะจะ
เปนแหลงพักอาศัยของหนูทอ (commensal rats) กินเศษ
อาหาร ขยะหมักหมม ของสดที่มีกลิ่นแรง หนูสวนใหญ
จะหากิ น ไม ไ กลจากแหล ง ที่ พั ก ยกเว น แหล ง อาหาร
มีนอยหรือไมมีอาหาร หนูทอสามารถเดินทางเพื่อหา
อาหารในแตละคืนเปนระยะทางไกล 2-3 กิโลเมตร
และสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ชอบอาศัย
ตามทอระบายนํ้าและกองขยะ ขยายพันธุอยางรวดเร็ว
มีการอพยพยายถิ่นฐานเปนฝูง เพื่อหาแหลงที่อยูใหมที่
มีความอุดมสมบูรณ จึงเปนเหตุผลทีท่ าํ ใหดกั หนูทอ ไดมาก
ตลอด 3 ปที่ผานมา อาจเนื่องจากทั้ง 3 ป ใชเหยื่อ
ประเภทเดี ย วกั น และเหยื่ อ ที่ ดั ก หนู ท  อ ได ม ากคื อ
เหยื่อที่มีสวนประกอบของอาหารสด (คอไกทอด ลูกชิ้น
ปลาทอด) นอกจากนี้ยังพบวา ดานพรมแดนวังประจัน
มีแนวโนมดักหนูทองขาว (R. tanezumi) ไดเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 6.25 ในป 2559 เปนรอยละ 31.43 ในป 2560
และรอยละ 32.00 ในป 2561 ตามลําดับ อาจเนื่องจาก
สภาพแวดล อ มด า นพรมแดนวั ง ประจั น เป น ร า นค า
ตลาดนัดชายแดนที่ตั้งอยูสองฝงของถนน และพื้นที่
ดานหลังที่ทําการดาน เปนปาไมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ
เปนแหลงที่พักอาศัยของหนูทองขาว (R. tanezumi)
ที่มพี ฤติกรรมอาศัยอยูบนตนไม ชอบกินผลไม ผัก และ
เมล็ ด พื ช เหยื่ อ ที่ ดั ก หนู ท  อ งขาวได คื อ ข า วโพดสด
นอกจากนี้ ด า นฯ ในจั ง หวั ด นราธิ ว าส พบหนู จี๊ ด
(R. exulans) มากที่สุด อาจเนื่องมาจากดานพรมแดน
สุไหงโก-ลก วางกรงดักหนูรอบอาคารสํานักงานตรวจ
คนเข า เมื อ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าส และคลั ง เก็ บ สิ น ค า
ส ว นด า นพรมแดนบู เ ก ะ ตา วางกรงดั ก หนู บ ริ เ วณ
ตูค อนเทนเนอร โกดังเก็บสินคา อาจเนือ่ งจากพืน้ ทีห่ ากิน
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วารสารควบคุมโรค ปที่ 45 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2562

ของหนู บ ริ เ วณด า นพรมแดนสุ ไ หงโก-ลก และด า น
พรมแดนบูเกะตาเปลี่ยนแปลงไปเปนอาคารสํานักงาน
บานพักเจาหนาที่ บานเรือนทีอ่ ยูอ าศัยของประชาชนมาก
ขึ้น และดานพรมแดนตากใบ ดักไดทั้งหนูจี๊ดและหนูทอ
อาจเนื่ อ งจากวางกรงดั ก หนู บ ริ เ วณตึ ก แถวตลาดสด
เทศบาลตากใบที่มีขื่อ หลังคาและใตถุนอาคาร ซึ่งเปน
พื้นที่ที่หนูจี๊ดชอบอยูอาศัย จึงเปนเหตุทําใหประชากร
หนูจี๊ดซึ่งมีอุปนิสัยปนปายเกง กระโดดไดไกล หากินใน
อาคารหรือรอบอาคารเพิ่มมากขึ้น เพราะพื้นที่ที่หนูจี๊ด
ชอบอยูอ าศัย เชน หองเก็บของ หองครัว ยุง ขาว สอดคลอง
กับผลการศึกษาของอัญชนา ประศาสนวทิ ย และคณะ(13)
ที่ พ บว า จํ า นวนประชากรหนู ที่ ห ากิ น อยู  ภ ายในหรื อ
รอบอาคาร เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.00 ในป 2549 เปน
รอยละ 24.60 ในป 2550 ผลการศึกษานี้แสดงให
เห็ น ว า ชนิ ด ของหนู มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ นิ เ วศวิ ท ยา
แหลงทีอ่ ยูอ าศัย แหลงอาหาร อุปนิสยั และการเจริญพันธุ
ของหนู
จากการศึกษานีย้ งั พบวา หนูทดี่ กั ไดจดั อยูส กุล
Rattus spp. ทัง้ หมด แบงเปนหนูเมือง (commensal rats)
คือ หนูทองขาวและหนูทอ และหนูบาน (domestic rats)
คือ หนูจดี๊ นอกจากนีย้ งั ดักกลุม สัตวเลีย้ งลูกดวยนมชนิด
อื่นได คือ หนูผี (shrews) ซึ่งหนูสกุล Rattus spp. เปน
สายพันธุที่พบไดใน tropical Asia-Pacific areas(14)
การขยายพันธุม คี วามสัมพันธกบั สภาพอากาศ โดยอัตรา
การขยายพันธสูงสุดในฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศแตละเดือนดวย มีระยะเวลาตัง้ ทองตัง้ แต 21-29
วัน และสามารถแพรพนั ธุไ ดเมือ่ อายุประมาณ 3-4 เดือน
ภาคใต ต อนล า งในช ว งเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนาม เดื อ น
มกราคมถึงมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตอวันระหวาง 23.133.87°C โดยเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 0.5-1.1°C
ฤดู ร  อ นภาคใต อ ยู  ใ นช ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง เมษายน
ดังนั้นประชากรหนูจะเพิ่มมากขึ้นชวงเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคมของป(15)
เมือ่ คํานวณหาคาดัชนีหมัดหนูพบวา ป 25592561 คาดัชนีหมัดหนูมีแนวโนมลดลง และมีคาไมเกิน
1 ซึ่งคาดัชนีหมัดหนูทําใหทราบถึงความชุกชุมของหมัด

ในพื้นที่ และสามารถวัดความเสี่ยงตอการระบาดของ
กาฬโรคได สอดคลองกับผลการศึกษาของ Chotelersak K
และคณะ(16) พบวา ความชุกชุมของหมัดหนูมีความ
สัมพันธกับสภาพอากาศ โดยดานทาเรือกรุงเทพฯ มีคา
ดัชนีหมัดหนู (flea index) สูงสุด เทากับ 11.4 ใน
เดือนเมษายน ในหนูทอ งขาวและหนูทอ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับพื้นที่อีก 2 แหง คือ ชุมชนโรงหมู ตั้งอยูบริเวณ
ทางรถไฟสายเกา เขตคลองเตย และชุมชนตลาดสด
รุงเจริญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หมัดหนู
(Oriental rat flea) ชนิด Xenosyplla cheopis มีความ
จําเพาะกับชนิดของหนู(17) สวนใหญจะอาศัยในรังหนู
และจะขึ้นบนตัวหนูเมื่อหิวหรือตองการเลือดเพื่อการ
วางไข(9) และจากการระบาดของกาฬโรคในประเทศ
เวียดนาม ผลการศึกษาของ Pham HV และคณะ(18)
พบวา การแพรกระจายของโรคมีความสัมพันธกับปจจัย
นิเวศวิทยา (ecological factors) โดยพบผูปวยสูงที่สุด
รอยละ 63.00 ในฤดูรอ น (เดือนกุมภาพันธถงึ เมษายน)
สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของคาดัชนีหมัดหนูและความ
ชุกชุมของสัตวรังโรค

สรุป
จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา สามารถ
ดักหนูสัตวรังโรค และพบหมัดหนูพาหะนําโรคได ทําให
พื้ น ที่ ด  า นพรมแดนไทย-มาเลเซี ย ยั ง คงเป น พื้ น ที่
เสี่ยงตอการระบาดของโรคประจําถิ่นของประเทศไทย
ดังนั้นจึงควรเฝาระวังโรคในสัตวรังโรคอยางใกลชิด
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลพื้นฐานในการ
พยากรณ หาแนวโนม กําหนดพื้นที่เสี่ยง หรือโอกาส
ในการแพรกระจายของโรคติดตอที่มีหนูเปนสัตวรังโรค
และหมัดหนูเปนพาหะนําโรค ซึ่งบุคลากรดานควบคุม
โรคติ ด ต อ ระหว า งประเทศ โรงพยาบาลในพื้ น ที่
หนวยงานภาคีเครือขาย รวมทั้งชุมชน สามารถนําไป
ใชในการวางแผน จัดทําโครงการควบคุมกําจัดประชากร
หนูบริเวณโดยรอบชองทางเขาออกประเทศ ใหสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนใหสุขศึกษาประชาสัมพันธ
ความรูแกประชาชนและนักทองเที่ยว เพื่อการปองกัน
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ตนเอง หากอาศัยอยูใ นชุมชนแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
ขอจํากัดในการศึกษา
เนื่องจากเก็บรวบรวมผลจากแบบสํารวจสัตว
รังโรคเพียงอยางเดียว อาจไดขอมูลไมครบถวน และ
ดวยบุคลากรทีมปฏิบัติการภาคสนามในดานนี้มีนอย
ดานพรมแดนแตละแหงหางไกลกัน ทําใหเกิดความลาชา
ของการเก็บรวมรวมขอมูลจากดานแตละดาน รวมทั้ง
ขอจํากัดดานงบประมาณ จึงไมไดจําแนกสายพันธุของ
หมัดหนูวาอยูในสายพันธุใดที่เปนสายพันธุพาหะนําโรค
และไมไดเก็บพาหะนําโรคอื่นที่อาศัยอยูบนตัวหนู
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. นอกจากกาฬโรคแลว ยังมีโรคติดตอจาก
สัตวสคู นทีม่ หี นูและสัตวฟน แทะขนาดเล็กอืน่ ๆ (insectivores) เปนสัตวรงั โรคทีส่ าํ คัญทางการแพทย ดังนัน้ ควร
เก็บตัวอยางปรสิตภายนอก (ectoparasite) เชน ไรออน
และเห็บทีอ่ าศัยอยูบ นตัวหรือหูของสัตวฟน แทะดวย เพือ่
เปนขอมูลในการศึกษาความสัมพันธระหวางพาหะนําโรค
กับความจําเพาะของเชื้อ และวงจรชีวิตของพาหะนําโรค
การถายทอดเชื้อมาสูคน
2. เนือ่ งดวยดานพรมแดนมีพนื้ ทีต่ ดิ กับชุมชน
ดังนั้นเจาหนาที่สาธารณสุขกับหนวยงานภาคีเครือขาย
รวมกับแกนนําและคนในชุมชนรณรงคสํารวจ ควบคุม
กํ า จั ด หนู โดยปรั บ ปรุ ง จั ด การสภาพแวดล อ มชุ ม ชน
ชายแดนใหสะอาดเปนระเบียบอยางสมํ่าเสมอ
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