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 หากแบงสารเคมีกําจัดหนู ตามระยะเวลาการออกฤทธิ์
ในการฆาหนู จะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. สารเคมีกําจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว (Acute rodenticides) 
เปนสารพิษที่ออกฤทธิ์ เฉียบพลันทันที เมื่อหนูไดรับสารนี้       
เขาไปเพียงครั้งเดียว (single dose) หรือในชวงเวลาสั้น สารพิษ
จะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสวนกลาง สงผลตอการทํางานของ
ตับ ไต และหัวใจ หนูจะตายภายใน 2-24 ช่ัวโมง ขึ้นกับปริมาณ
สารพิษที่ไดรับ ตัวอยางของสารประเภทนี้ เชน 
สารซิงคฟอสไฟด (Zinc phosphide)  
zinc phosphide ถูกใชเปนสารเคมีกําจัดหนูต้ังแต พ.ศ. 2473 โดย
ผสมในอาหารดวยขนาด รอยละ 2-5 ปจจุบัน zinc phosphide 
จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งหามไมใหผูใดผลิต นําเขา 
สงออก หรือมีไวในครอบครอง 
ลักษณะโดยทั่วไป เปนผงสีเทาดํามัน ไมละลายน้ํา หากเก็บใน
สภาพแหงจะอยูไดนาน แตถาถูกความชื้นสารนี้จะคอยๆ สลาย   
ตัวเล็กนอย เกิดกาซฟอสฟน (phosphine, PH3) ซึ่งเปนพิษ และมี
กลิ่นคลายอะเซทิลีน 
อาการเกิดพิษ ที่เดนคือ มีอาการคลื่นไส อาเจียนมาก ปวดทอง 
อุจจาระรวง ออนเพลีย ลมหายใจมีกลิ่น garlic odor หรือ rotten 
fish ในบางรายจะมีอาการเปนพิษตอตับเชน ตัวเหลืองตาเหลือง 
ในผูปวยที่เปนพิษมากจะมี acute pulmonary edema, tremor, 
convulsion, cardiac dysrhythmias และเสียชีวิตได 
2. สารเคมีกําจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ชา (Chronic rodenticides) 
ห รื อ ส า ร ต า น ก า ร แ ข็ ง ตั ว ข อ ง เ ลื อ ด  (Anticoagglulant 
rodenticides) แบงเปน 2 กลุม คือ 
2.1 First-generation anticoaggulant เปนสารพิษที่หนูจะตอง
กินติดตอกันหลายครั้งหรือชวงระยะเวลาหนึ่ง รางกายสัตวจะ
สะสมสารพิษจนมีปริมาณมากพอทําใหหนูตายเพราะเกิดอาการ
เลือดไมแข็งตัว และตกเลือดที่อวัยวะภายใน เราจะพบเลือดออก
ตามชองเปดตาง ๆ ของรางกายหนู เชน รูหู รูจมูก ปาก เปนตน 
หนูจะตายภายใน 2 สัปดาห ตัวอยางของสารประเภทนี้ เชน 
สารวอรฟาริน (Warfarin) 
เปนสารเคมีกําจัดหนูชนิดแรกที่ผลิตขึ้นเพื่อใชทดแทนสารเคมี
กําจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็วและใชแกปญหาการเข็ดขยาดตอ
เหยื่อพิษ (bait shyness) หนูที่ไดรับสารเคมีกลุมนี้จะไมแสดง
อาการปวยประทันหัน และความเปนพิษที่เกิดขึ้นจะไมเหมือน 

 
 

กันกับสารกําจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว เพราะหนูตองกินเหยื่อ
พิษกลุมนี้หลายวันเพื่อสะสมพิษใหถึงปริมาณที่ทําใหหนูตาย
ลักษณะโดยทั่วไป รูปแบบที่มีขายทั่วไปมักเปนเกร็ดหรือผง สีฟา 
สีแดง หรืออาจเปนสีอื่นๆ ได  
อาการเกิดพิษ เปนอาการของเลือดออกงายผิดปกติอันเนื่องมาจาก 
coagulopathy และจะมี delayed bleeding ไดใน 8-12 ช่ัวโมง หลังจาก
ไดรับสารนี้ โดยอาการและอาการแสดงประกอบ ดวย ecchymosis, 
soft tissue hematoma, bleeding per gum, hematuria ในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะมี gastrointestinal bleeding ผูปวยที่เสียชีวิตมักเกิดจาก 
severe gastrointestinal bleeding และ/หรือ intracranial hemorrhage 
2.2 Second-generation anticoaggulant เปนสารเคมีกําจัดหนู
ประเภทออกฤทธิ์ชาที่มีการพัฒนาและผลิตขึ้นมาใชเพื่อใชกับ
หนูที่ตานทานตอ warfarin สารกลุมนี้มีความเปนพิษสูงกวาสาร
กําจัดหนูกลุมออกฤทธิ์ชาในกลุมแรก และเปนสารพิษที่หนูกิน
ครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะออกฤทธิ์ทําใหหนูตายได โดยหนูที่ไดรับ
สารกลุมนี้จะแสดงอาการปวยและตายในระยะเวลาเดียวกับสาร
ออกฤทธิ์ช าในกลุมแรก  ตัวอยางของสารประเภทนี้  เชน 
brodifacoum, bromadiolone, difenacoum, flocoumafen  
ความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดหนู 
ในการใชสารเคมีกําจัดหนูไมวาจะเปนชนิดออกฤทธิ์เร็วหรือชา
หากใชไมถูกวิธีอาจเปนอันตรายตอชีวิตได ดังนั้นกอนใชจึงควร
ศึกษาถึงวิธีการใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน รวมถึงวิธีแกพิษเบื้องตน 
บนฉลากใหเขาใจดีเสียกอน และปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพื่อให
เกิดความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในกรณีของการ
ใชสารเคมีกําจัดหนูนั้น มีขอปฏิบัติในการเก็บรักษา และคําเตือน 
ดังนี้ 
การเก็บรักษา ควรเก็บในที่แหงและเย็น อยาใหถูกแสงแดด 
และเก็บใหมิดชิดหางจากเด็ก อาหาร และสัตวเลี้ยง 
คําเตือนในการใช 1. หามรับประทาน 
2. วางเหยื่อในสถานที่ที่เด็ก และสัตวเลี้ยงไมสามารถเขาไปได 
3.อยาวางเหยื่อในบริเวณที่เหยื่อจะมีโอกาสปนเปอนกับอาหาร
หรือพ้ืนผิวที่สัมผัสกับอาหาร 
4. ภายหลังการหยิบจับควรลางมือทุกครั้ง 
5. ในกรณีที่วางสารเคมีกําจัดหนูในที่เปดเผย ควรกระทําการเก็บ
กวาดและงดใชในเวลากลางวัน 
6. หามทิ้งสารเคมีกําจัดหนูหรือภาชนะบรรจุลงในแมน้ํา คู คลอง 
แหลงน้ําสาธารณะ 

สารเคมีกําจัดหนู (Rodenticides) 
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