น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิ ชาการ บจก. เซ็นทรัลลิ ส

หนึ่งในกระบวนการเลีย้ งปศุสตั ว์ทส่ี าคัญมาก จะเกิดขึน้ ภายหลังนาสัตว์ออกไป และก่อนจะนาสัตว์รนุ่ ใหม่เข้ามาเลีย้ ง
นันก็
่ คอื การล้าง ฆ่า และกาจัดเชือ้ โรคในโรงเรือน รวมถึงอุปกรณ์เลีย้ งสัตว์ ซึง่ ในภาวะปกติกอ่ นทีจ่ ะพบโรค ASF ระบาดใน
บ้านเรานัน้ ขันตอนการล้
้
าง ฆ่า และกาจัดเชือ้ โรคอาจไม่ได้เข้มงวดมากนัก แต่ตามมาตรฐานส่วนใหญ่ ควรใช้เวลารวม
ทัง้ หมดไม่น้อยกว่า 5-7 วัน ก็จะกลับมาเลี้ยงสัตว์ได้ใหม่อกี ครัง้ แต่บางครัง้ ในทางปฏิบตั กิ ม็ กั จะใช้เวลาน้อยกว่านัน้ เพียง 3
วัน อาจแย่กว่านัน้ คือ ไม่มกี ารล้าง ฆ่าเชือ้ โรค หรือพักเลย จะลงเลีย้ งต่อไปทันที อันจะทาให้เชือ้ โรคสะสม หมักหมมในฟาร์ม
เป็ นต้นเหตุของปญั หาเรือ้ รัง ยาวนานต่อไป ขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมตามมาตรฐาน อาจปฏิบตั ไิ ด้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
กำจัดมูล และสิ่ งปฏิ กลู
1. กาจัดมูล สิง่ ปฏิกลู ออกเสียก่อน โดยหลังจากทีน่ าสัตว์ออกไปหมดแล้ว กรณีเป็ นสุกรขุนให้ถ่ายน้าเสียในส้วมน้า
ออก หากเป็ นแม่พนั ธุอ์ าจฉีดน้าไล่มลู หรือสิง่ ปฏิกลู ใต้โรงเรือนออกไปเสียก่อน
2. จากนัน้ ให้เก็บเศษอาหารทีย่ งั ตกค้างในราง กล่อง หรือถังอาหารออกให้หมด โดยนาไปรวมกับมูล
3. ย้ายอุปกรณ์ทเ่ี คลื่อนย้ายได้ เช่น กล่องกก กระสอบ ถังอาหาร ถาดให้อาหารเลียราง ออกไปจากโรงเรือน
4. กวาดหยากไย่ และฝุน่ ละอองตามหลังคา เพดาน เสา ผนัง ให้ลงมาทีพ่ น้ื ห้ามใช้ลมเปา่ เพราะจะทาให้เชือ้ โรคยิง่
ฟุ้งกระจายไปทัวมากยิ
่
ง่ ขึน้
5. ใช้พลัวแซะมู
่
ล ร่วมกับไม้กวาดช่วยเก็บกวาดสิง่ ปฏิกลู เศษมูล ของเสีย ฝุน่ และวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟาง ออกจาก
พืน้ คอก ทีใ่ ห้อาหาร ส้วมน้า ทางเดิน ออกให้หมด
ล้ำง และขัดด้วยผงซักฟอก
6. ฉีดน้าสะอาด ล้างจากหน้าคอกไปท้ายคอก และจากด้านหน้าโรงเรือนไปด้านหลังโรงเรือนจนครบทัง้ หลัง ให้ครบ
ทุกซอกมุม ทิง้ ไว้ราว 2 ชม. เพือ่ ให้สงิ่ สกปรกอ่อนตัวลง
7. ละลายผงซักฟอกให้เป็ นน้า แล้วพ่น และราดให้ทวพื
ั ่ น้ ผนัง ทางเดิน เสา กรง ประตู และวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ที่
เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น รางอาหาร ท่อน้า ทิง้ ไว้ประมาณ 20-60 นาที

8. ใช้แปรงลวดขัดสิง่ สกปรกทีต่ กค้างติดแน่นตามพืน้ ผนัง ทางเดิน เสา กรง ประตู รางอาหาร ท่อน้า เน้นตามซอก
มุม หลืบ หลุม รอยแตกต่างๆ
9. จากนัน้ ให้ฉีดน้าแรงดันสูง เพือ่ ล้างผงซักฟอก และคราบสิง่ สกปรกออกให้หมด ทิง้ ไว้ให้แห้ง อย่าลืมเอาน้าทีข่ งั
อยูใ่ นรางอาหาร รางน้า ออกให้หมดด้วย
10. จากนัน้ ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวช่วยกวาดน้าทีข่ งั ตามแนวลาดเอียง
ทำควำมสะอำดระบบน้ำดื่ม
11. กรณีระบบพักน้าเป็ นถังน้าระบบเปิด ทีส่ ามารถลงไปได้งา่ ย และปลอดภัย ให้ลา้ ง และขัดด้วยผงซักฟอกเช่นกัน
จากนัน้ ให้ทาตามข้อ 12 ต่อ
12. แต่ถา้ ระบบพักน้าเป็ นถังน้าระบบปิด หรือแท้งก์น้าทีม่ คี วามสูงมาก ไม่สามารถเข้าไปภายในได้ ให้แช่และล้างถัง
น้าด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H2O2) หรือ กรด หรือผลิตภัณฑ์สาหรับล้างระบบน้าโดยเฉพาะ
13. ในท่อน้า ให้ลา้ งตะกรัน เชือ้ โรค คราบไบโอฟิลม์ ด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H2O2) หรือ กรด หรือผลิตภัณฑ์
สาหรับล้างระบบน้าโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน
14. ล้างสารเคมีทใ่ี ช้ในระบบน้าทัง้ หมดออกด้วยน้าสะอาด
ทำควำมสะอำดอุปกรณ์ เคลื่อนย้ำยได้ที่ภำยนอกโรงเรือน
15. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องกก กระสอบ ถังอาหาร ถาดให้อาหารเลียราง ไฟกก ให้ขนออกมานอกโรงเรือน เลือก
บริเวณทีโ่ ล่ง มีแสงแดดส่องถึง และห่างจากโรงเรือนทีเ่ ลีย้ งสัตว์พอสมควร
16. ล้างอุปกรณ์ หรือแช่น้าเปล่า ทิง้ ไว้สกั พัก ลงผงซักฟอก ขัดด้วยแปรงลวดเพือ่ กาจัดสิง่ สกปรกและไขมันออกให้
สะอาด
17. ใช้หวั ฉีดแรงดันสูงพ่นน้ายาฆ่าเชือ้ ให้ทวั ่ ทิง้ ให้สมั ผัสน้ายาฆ่าเชือ้ อย่างน้อย 30 นาที และล้างออกด้วยน้าสะอาด
ทาซ้าอย่างน้อยอีก 2 ครัง้
18. ทิง้ ให้แห้งโดยตากแดด หรือมีลมโกรกในบริเวณทีโ่ ล่ง ระบายอากาศดี
19. กระสอบอาจทิง้ หรือถ้าจะใช้ซ้า ควรแช่ผงซักฟอก จากนัน้ แช่น้ายาฆ่าเชือ้ และตากแดดให้แห้งสนิท อาจทาซ้า
สัก 2 ครัง้
พ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อในโรงเรือน รวมถึงอุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ำยไม่ได้
20. ผสมเจือจางน้ายาฆ่าเชือ้ ตามอัตราส่วนทีแ่ นะนาบนฉลาก
21. อุปกรณ์ไฟฟ้าทีห่ า้ มโดนน้า เช่น หลอดไฟ แผงวงจร แผงควบคุม ให้ใช้ผา้ สะอาดชุบน้ายาฆ่าเชือ้ บิดหมาด เช็ด
ให้ทวั ่ ให้สะอาด
22. ส่วนอืน่ ทีเ่ หลือให้ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชือ้ ด้วยแรงดันสูง อาจพ่นเป็ นโฟมก็ได้ ฉีดพ่นให้ทวตั
ั ่ ง้ แต่พน้ื คอก เสา ผนัง
ประตู ระบบให้น้า และให้อาหารทุกซอกทุกมุมโดยเริม่ จากท้ายโรงเรือนมาด้านหน้า
23. ทิง้ ให้น้ายาออกฤทธิ ์อย่างน้อยเป็ นเวลา 30 นาที (บางตาราแนะนา 1 วัน)
24. ฉีดพ่นด้วยน้าสะอาดแรงดันสูงเพือ่ ชะล้างน้ายา และเชือ้ โรคออก (บางตาราแนะนาไม่ตอ้ งล้างออก ผูเ้ ขียนแนะนา
ทิ้งไว้สกั 1 วันค่อยล้างออก)
ปล่อยให้พื้นผิ วแห้ง
25. หลังจากใช้น้าสะอาดล้างน้ายาฆ่าเชือ้ ออกหมดแล้ว ให้ ปล่อยทิง้ ไว้ให้โรงเรือนแห้ง นานประมาณ 24-72 ชม.
26. ควรเปิ ดโล่ง เปิ ดม่านกันลมด้านข้าง กรณี EVAP ให้เปิ ดประตู มีการถ่ายเทของอากาศ และแสงแดดส่องถึง

27. ประเมินความสะอาดด้วยตาเปล่า พืน้ โรงเรือนต้องไม่มนี ้าท่วมขังแล้ว
28. เมือ่ แห้งสนิทให้ปิดโรงเรือนทันทีในกรณีเป็ น EVAP
ฆ่ำเชื้อโรคซำ้ และทำให้แห้งอีกรอบ
29. ทาซ้าขัน้ ตอนพ่นน้ายาฆ่าเชือ้ อีกครัง้ โดยควรเปลีย่ นน้ายาฆ่าเชือ้ เป็ นชนิดใหม่ กลุ่มใหม่ ทีอ่ อกฤทธิ ์กว้าง
เช่นเดียวกัน และไม่ควรซ้ากับกลุ่มเดิม ทิง้ ให้แห้ง 24-72 ชม. เช่นเดิม
30. บางฟาร์มอาจใช้ไฟพ่นตามพืน้ คอก ผนัง หรือกรงตับ ทีเ่ ป็ นปูนซีเมนต์ และเหล็ก เพือ่ เป็ นการฆ่าเชือ้ โรค แต่ให้
ระวังอุปกรณ์หรือส่วนของโรงเรือนทีส่ ามารถติดไฟได้ และส่วนทีโ่ ดนไฟอาจมีอายุการใช้งานสัน้ กว่าปกติ
31. ในกรณีเป็ นโรงเรือนปิ ดอาจใช้การรมควันฟอร์มาลินในโรงเรือนร่วมด้วย
32. รอบนี้ตอ้ งระวังการปนเปื้ อนจาก สวล. และจากโรงเรือนอืน่ ให้ดี
โรยปูนขำว ปิ ดโรงเรือนให้สนิ ท
33. กรณีเป็ นโรงเรือนเปิ ด นิยมทาการโรยปูนขาวไว้ให้ทวพื
ั ่ น้ ผนังคอก ผนังโรงเรือน รางอาหาร ให้ทวั ่ จะพรมน้า
หรือไม่กไ็ ด้ (ปูนขาว 100 กก. พรมละอองน้ า 15-20 ลิตร ) ห้ามคนเข้าออกเช่นกัน
34. กรณีเป็ นโรงเรือนปิ ด ให้ทาการซีลปิ ดให้สนิท ห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาด อาจโรยปูนขาวเช่นเดียวกับโรงเรือนเปิด
ด้วยก็ได้เช่นกัน
35. หากโรยปูนขาวไปแล้ว ก่อนนาสุกรเข้าให้ฉีดน้าสะอาดแรงดันสูง ล้างปูนขาวจนหมดเสียก่อน เนื่องจากอาจแพ้
ระคายเคือง เกิดผิวหนังอักเสบ จากนัน้ ทิง้ ให้แห้ง ถึงจะนาสัตว์เข้าเลีย้ ง
36. ถ้าทิง้ ไว้นานเกิน 7 วัน ให้พน่ น้ายาฆ่าเชือ้ อีกครัง้ ก่อนนาสัตว์เข้าเลีย้ ง
สรุปขัน้ ตอนกำรล้ำง ฆ่ำ กำจัดเชื้อโรคในโรงเรือนปศุสตั ว์
กระบวนการทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็ นตัวอย่างทีไ่ ด้ผลดีวธิ หี นึ่ง ซึง่ กระบวนการล้าง ฆ่า และกาจัดเชือ้ โรคใน
โรงเรือนปศุสตั ว์นนั ้ ไม่ได้มมี าตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ตายตัวแน่นอน ใครจะทาอย่า งไรก็ได้ ขอให้ได้ผลลัพธ์
สุดท้ายคือ เชือ้ โรคถูกทาลายหมดไป หรือเหลือน้อยทีส่ ุดเท่าทีส่ ามารถทาได้ ดังนัน้ อุปกรณ์ สารเคมี ยาฆ่าเชือ้
กระบวนการขัน้ ตอนต่างๆ ก็สามารถเลือกมาใช้เอง ได้อย่างหลากหลาย ปรับ หรือสลับสับเปลีย่ นอย่างไรก็ได้ให้
เหมาะสมกับฟาร์มตัวเองมากทีส่ ดุ โดยยังอยูบ่ นหลักการพืน้ ฐานวิชาการทีถ่ กู ต้อง อันได้แก่
- ใช้ให้ถกู วิธี ต้องเน้นยา้ กระบวนการ ขัน้ ตอนต่างๆ ให้แม่นยาและละเอียด เช่น ขัดคราบให้หมด ลดสารอินทรีย์
ให้น้อยทีส่ ดุ ใช้น้าทีไ่ ม่กระด้าง เน้นน้ายาฆ่าเชือ้ บริเวณซอก หลืบ หลุม ร่อง รอยแตก
- ใช้ให้ถกู ความเข้มข้น ของแต่ละชนิดยีห่ อ้ น้ายาฆ่าเชือ้ เจือจางให้ถกู ต้อง ใช้ทนั ที ไม่เก็บไว้นาน ไม่โดนแสงแดด
โดยแนะนาเลือกน้ายาฆ่าเชือ้ ชนิดทีอ่ อกฤทธิ ์กว้าง
- ใช้ให้ถกู เวลา อย่างน้อยให้มรี ะยะเวลาทีน่ ้ายาสัมผัสพืน้ ผิว (เชือ้ โรค) ไม่น้อยกว่า 30 นาที และทัง้ กระบวนการ
ล้าง ฆ่า กาจัดเชือ้ โรค และพักโรงเรือนนัน้ ไม่ควรน้อยกว่า 5-7 วัน
- ใช้ให้ถกู ใจ เลือกวิธี หรือสารเคมี ทีใ่ ช้งา่ ย ไม่อนั ตราย และราคาค่าใช้จ่ายเหมาะสม

