แบบฟอร์ม 5.4(2)
แผนควบคุมสัตว์พาหะนาโรค
ชนิดสัตว์
หนู

วิธีป้องกันและกำจัด

ควำมถี่/รอบ
6 ด.

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

วิธีป้องกัน
1.มีการตรวจดูแล

ทุกวัน

แม่บ้านประจาชั้น

รายงานการ

2. ทาความสะอาดพื้นที่

ทุกวัน

ตรวจสอบร่องรอย

3.จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

ทุกวัน

สัตว์พาหะนาโรค

วิธีกำรกำจัด
1. สารวจร่องรอยทางเดิน

ทุกครั้งที่

2. นากับดักมาตั้งบริเวณที่พบ

พบ

3. หากพบซากติดกับดัก
ดาเนินการไปทิ้งทันที
แมลงวัน

วิธีกำรป้องกัน
1. ทาความสะอาดพี้นที่

ทุกวัน

แม่บ้านประจาชั้น

รายงานการ

2. นาเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้ง

ทุกวัน

ตรวจสอบร่องรอย

3. ปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อน

ทุกวัน

สัตว์พาหะนาโรค

นาไปทิ้ง
4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง

ทุกวัน

วิธีกำรกำจัด
1. หากาวดักแมลงวันมาติดตั้ง

ทุกครั้งที่พบ

2. นาเศษอาหารที่เหลือทิ้งทุกวัน
3. กาจัดแหล่งต้นตอที่ทาให้แมลงวัน
มาหาอาหาร
นก

วิธีกำรป้องกัน
1. ตรวจเช็คภายในอาคาร

ทุกวัน

แม่บ้านประจาชั้น

รายงานการ

วิธีกำรกำจัด

ตรวจสอบร่องรอย

1. ตรวจเช็คทุกวันหากมีนกตาย

สัตว์พาหะนาโรค

ใส่ถุงขยะสีดานาไปทิ้งทันที

แบบฟอร์ม 5.4(2)
แผนควบคุมสัตว์พาหะนาโรค
ชนิดสัตว์
แมลงสำบ

วิธีป้องกันและกำจัด

ควำมถี่/รอบ
6 ด.

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

วิธีกำรป้องกัน
1. ทาความสะอาดพื้นที่

ทุกวัน

แม่บ้านประจาชั้น

รายงานการ

2. นาเศษอาหารไปทิ้งก่อนเลิกงาน

ทุกวัน

ตรวจสอบร่องรอย

3. แยกขยะและมีการเก็บขยะทุกวัน

ทุกวัน

สัตว์พาหะนาโรค

วิธีกำรกำจัด
1. หากาวดักแมลงสาบมาติดตั้ง
2. กาจัดแหล่งต้นตอที่ทาให้
แมลงสาบมาหาอาหาร
3. นาซากแมลงสาบไปทิ้ง
มด

วิธีกำรป้องกัน
1. ทาความสะอาดพื้นที่

ทุกวัน

แม่บ้านประจาชั้น

รายงานการ

2. นาเศษวัสดุที่เหลือไปทิ้ง

ทุกวัน

ตรวจสอบร่องรอย

3. ปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อน

ทุกวัน

สัตว์พาหะนาโรค

นาไปทิ้ง
4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง

ทุกวัน

วิธีกำรกำจัด
1. หากาวดักมดมาติดตั้ง

ทุกครั้งที่พบ

2. กาจัดแหล่งต้นตอที่ทาให้
มดมาหาอาหาร
3. นาซากมดไปทิ้ง
ยุง

วิธีกำรป้องกัน
1. ไม่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้

ทุกวัน

แม่บ้านประจาชั้น

รายงานการ

2. เปลี่ยนน้าในขวดหรือแจกัน

ตรวจสอบร่องรอย

วิธีกำรกำจัด

สัตว์พาหะนาโรค

1.ใส่ทรายอะเบท
ปลวก

วิธีกำรป้องกัน
1. ตรวจเช็คภายในและภายนอกอาคาร ทุกเดือน

สานักงานอาคารฯ

บันทึกข้อความ เรื่องการกาจัด
ยุง ปลวก มด แมลงสาบ หนู
ภายในและภายนอก

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ ประจาเดือน ....................... 2564
ลำดับ

สถำนที่

หนู

นก

แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก

ยุง

มด

อื่นๆ

ชั้น 1
1
2
3
4
5
6

ห้องพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ
ห้องพักรับประทำน
อำหำร
ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ
ห้องนำ
เคำน์เตอร์บริกำร
ห้องโถงบริกำร

หมำยเหตุ  พบสัตว์พำหะนำเชือ
 ไม่พบสัตว์พำหะนำเชือ
ผู้ตรวจ ..........................................................................

วันที.่ ................................................................

ตรวจสอบโดย ...............................................................

วันที่.................................................................

กำรแก้ไข

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ ประจาเดือน ................. 2564
ลำดับ

สถำนที่

หนู

นก

แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก

ยุง

มด

อื่นๆ

ชั้น 2
เคาน์เตอร์บริการ
ห้องพักรับประทำน
อำหำร
ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ
ห้องนำ
ห้องโถงบริกำร
ห้องหนังสือพิมพ์/ห้อง
วำรสำร
ห้องวิทยำนิพนธ์
ห้องสิ่งพิมพ์รัฐบำล

หมำยเหตุ  พบสัตว์พำหะนำเชือ
 ไม่พบสัตว์พำหะนำเชือ
ผู้ตรวจ ..........................................................................

วันที.่ ................................................................

ตรวจสอบโดย ...............................................................

วันที่.................................................................

กำรแก้ไข

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ ประจาเดือน ....................................... 2564
ลำดับ

สถำนที่

หนู

นก

แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก

ยุง

มด

อื่นๆ

ชั้น 3
ห้องสานักงาน
เคาน์เตอร์บริการ
ห้องพักรับประทำน
อำหำร
ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ
ห้องนำ
ห้องโถงบริกำร
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 1
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 2
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4

หมำยเหตุ  พบสัตว์พำหะนำเชือ
 ไม่พบสัตว์พำหะนำเชือ
ผู้ตรวจ ..........................................................................

วันที.่ ................................................................

ตรวจสอบโดย ...............................................................

วันที.่ ................................................................

กำรแก้ไข

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ ประจาเดือน ......................... 2564
ลำดับ

สถำนที่

หนู

นก

แมลงวัน แมลงสำบ ปลวก

ยุง

มด

อื่นๆ

ชั้น 4
เคาน์เตอร์บริการ
ห้องพักรับประทำน
อำหำร
ห้องครัว/ห้องล้ำงภำชนะ
ห้องนำ
ห้องโถงบริกำร
ห้องประชุมรวงผึง
ห้องอำเซียน
ห้องประชุมอำจำรย์
ห้องนวนิยำยเก่ำ
ห้องประชุมกลุ่มย่อย

หมำยเหตุ  พบสัตว์พำหะนำเชือ
 ไม่พบสัตว์พำหะนำเชือ
ผู้ตรวจ ..........................................................................

วันที.่ ................................................................

ตรวจสอบโดย ...............................................................

วันที.่ ................................................................

กำรแก้ไข

