
แบบฟอร์ม 5.4(2)

ชนิดสัตว์ วิธีป้องกันและก ำจัด
  ควำมถ่ี/รอบ 

6 ด.
ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง

หนู วิธีป้องกัน

1.มีการตรวจดูแล ทุกวัน แม่บ้านประจ าช้ัน รายงานการ

2. ท าความสะอาดพ้ืนท่ี ทุกวัน ตรวจสอบร่องรอย

3.จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ทุกวัน สัตว์พาหะน าโรค

วิธีกำรก ำจัด

1. ส ารวจร่องรอยทางเดิน ทุกคร้ังท่ี

2. น ากับดักมาต้ังบริเวณท่ีพบ พบ

3. หากพบซากติดกับดัก 

ด าเนินการไปท้ิงทันที

แมลงวัน วิธีกำรป้องกัน

1. ท าความสะอาดพ้ีนท่ี ทุกวัน แม่บ้านประจ าช้ัน รายงานการ

2. น าเศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงไปท้ิง ทุกวัน ตรวจสอบร่องรอย

3. ปิดปากถุงวัสดุท่ีเหลือใช้ก่อน ทุกวัน สัตว์พาหะน าโรค

น าไปท้ิง

4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง ทุกวัน

วิธีกำรก ำจัด

1. หากาวดักแมลงวันมาติดต้ัง ทุกคร้ังท่ีพบ

2. น าเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงทุกวัน

3. ก าจัดแหล่งต้นตอท่ีท าให้แมลงวัน

มาหาอาหาร

นก วิธีกำรป้องกัน

1. ตรวจเช็คภายในอาคาร ทุกวัน แม่บ้านประจ าช้ัน รายงานการ

วิธีกำรก ำจัด ตรวจสอบร่องรอย

1. ตรวจเช็คทุกวันหากมีนกตาย สัตว์พาหะน าโรค

ใส่ถุงขยะสีด าน าไปท้ิงทันที

แผนควบคุมสัตว์พาหะน าโรค



แบบฟอร์ม 5.4(2)

ชนิดสัตว์ วิธีป้องกันและก ำจัด
  ควำมถ่ี/รอบ 

6 ด.
ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง

แมลงสำบ วิธีกำรป้องกัน

1. ท าความสะอาดพ้ืนท่ี ทุกวัน แม่บ้านประจ าช้ัน รายงานการ

2. น าเศษอาหารไปท้ิงก่อนเลิกงาน ทุกวัน ตรวจสอบร่องรอย

3. แยกขยะและมีการเก็บขยะทุกวัน ทุกวัน สัตว์พาหะน าโรค

วิธีกำรก ำจัด

1. หากาวดักแมลงสาบมาติดต้ัง

2. ก าจัดแหล่งต้นตอท่ีท าให้

แมลงสาบมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงสาบไปท้ิง

มด วิธีกำรป้องกัน

1. ท าความสะอาดพ้ืนท่ี ทุกวัน แม่บ้านประจ าช้ัน รายงานการ

2. น าเศษวัสดุท่ีเหลือไปท้ิง ทุกวัน ตรวจสอบร่องรอย

3. ปิดปากถุงวัสดุท่ีเหลือใช้ก่อน ทุกวัน สัตว์พาหะน าโรค

น าไปท้ิง

4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง ทุกวัน

วิธีกำรก ำจัด

1. หากาวดักมดมาติดต้ัง ทุกคร้ังท่ีพบ

2. ก าจัดแหล่งต้นตอท่ีท าให้

มดมาหาอาหาร

3. น าซากมดไปท้ิง

ยุง วิธีกำรป้องกัน

1. ไม่เปิดประตูหน้าต่างท้ิงไว้ ทุกวัน แม่บ้านประจ าช้ัน รายงานการ

2. เปล่ียนน้ าในขวดหรือแจกัน ตรวจสอบร่องรอย

วิธีกำรก ำจัด สัตว์พาหะน าโรค

1.ใส่ทรายอะเบท

ปลวก วิธีกำรป้องกัน

1. ตรวจเช็คภายในและภายนอกอาคาร ทุกเดือน ส านักงานอาคารฯ บันทึกข้อความ เร่ืองการก าจัด 

ยุง ปลวก มด แมลงสาบ หนู

ภายในและภายนอก

แผนควบคุมสัตว์พาหะน าโรค



 

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ ประจ าเดือน ....................... 2564 
  

ล ำดับ สถำนที ่ หนู นก แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก  ยุง มด อ่ืนๆ กำรแก้ไข 

ชั้น 1 

1 
ห้องพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ                   

2 
ห้องพักรับประทำน
อำหำร                   

3 ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ          
4 ห้องน  ำ                   
5 เคำน์เตอรบ์ริกำร           
6 ห้องโถงบริกำร          
           
           

 
 
 
หมำยเหตุ     พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 
                 ไม่พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 

  

ผู้ตรวจ ..........................................................................           วันที.่................................................................ 

ตรวจสอบโดย ...............................................................           วันที่................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.rsu.ac.th/greenoffice/porcess5/5.6.pdf#page=1
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รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ ประจ าเดือน ................. 2564 
  

ล ำดับ สถำนที ่ หนู นก แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก  ยุง มด อ่ืนๆ กำรแก้ไข 

ชั้น 2 
 เคาน์เตอร์บริการ                   

 
ห้องพักรับประทำน
อำหำร                   

  ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ                   
  ห้องน  ำ                   
  ห้องโถงบริกำร                   

 
ห้องหนังสือพิมพ์/ห้อง
วำรสำร          

 ห้องวิทยำนิพนธ ์          
 ห้องสิ่งพิมพ์รัฐบำล          
           

 
หมำยเหตุ     พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 
                 ไม่พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 

  

ผู้ตรวจ ..........................................................................           วันที.่................................................................ 

ตรวจสอบโดย ...............................................................           วันที่................................................................. 
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รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ ประจ าเดือน ....................................... 2564 
  

ล ำดับ สถำนที ่ หนู นก แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก  ยุง มด อ่ืนๆ กำรแก้ไข 

ชั้น 3 
 ห้องส านักงาน                   
 เคาน์เตอร์บริการ          

 
ห้องพักรับประทำน
อำหำร                   

  ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ                   
  ห้องน  ำ                   
  ห้องโถงบริกำร                   
 ห้องประชุมกลุ่มย่อย 1          
 ห้องประชุมกลุ่มย่อย 2          
 ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3          
 ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4          
           

 
หมำยเหตุ     พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 
                 ไม่พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 

  

ผู้ตรวจ ..........................................................................           วันที.่................................................................ 

ตรวจสอบโดย ...............................................................           วันที.่................................................................ 
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รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ ประจ าเดือน ......................... 2564 
  

ล ำดับ สถำนที ่ หนู นก แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก  ยุง มด อ่ืนๆ กำรแก้ไข 

ชั้น 4 
 เคาน์เตอร์บริการ          

 
ห้องพักรับประทำน
อำหำร                   

  ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ                   
  ห้องน  ำ                   
  ห้องโถงบริกำร                   
 ห้องประชุมรวงผึ ง          
 ห้องอำเซียน          
 ห้องประชุมอำจำรย ์          
 ห้องนวนิยำยเก่ำ          
 ห้องประชุมกลุ่มย่อย          

 
หมำยเหตุ     พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 
                 ไม่พบสัตว์พำหะน ำเชื อ 

  

ผู้ตรวจ ..........................................................................           วันที.่................................................................ 

ตรวจสอบโดย ...............................................................           วันที.่................................................................ 
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