
 

 

 

 

 

 

 

              น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ 
                                ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

หนึ่งในกระบวนการเลีย้งปศสุตัว์ทีส่ าคญัมาก จะเกดิขึน้ภายหลงัน าสตัวอ์อกไป และกอ่นจะน าสตัวร์ุน่ใหมเ่ขา้มาเลีย้ง 
นัน่กค็อื การลา้ง ฆา่ และก าจดัเชือ้โรคในโรงเรอืน รวมถงึอปุกรณ์เลีย้งสตัว ์ ซึง่ในภาวะปกตกิอ่นทีจ่ะพบโรค ASF ระบาดใน
บา้นเรานัน้ ข ัน้ตอนการลา้ง ฆา่ และก าจดัเชือ้โรคอาจไมไ่ดเ้ขม้งวดมากนกั แต่ตามมาตรฐานสว่นใหญ่ ควรใชเ้วลารวม
ทัง้หมดไมน้่อยกว่า 5-7 วนั กจ็ะกลบัมาเลี้ยงสตัวไ์ดใ้หมอ่กีครัง้ แต่บางครัง้ในทางปฏบิตักิม็กัจะใชเ้วลาน้อยกว่านัน้เพยีง 3 
วนั อาจแยก่ว่านัน้คอื ไมม่กีารลา้ง ฆา่เชือ้โรค หรอืพกัเลย จะลงเลีย้งต่อไปทนัท ีอนัจะท าใหเ้ชือ้โรคสะสม หมกัหมมในฟารม์ 
เป็นตน้เหตุของปญัหาเรือ้รงั ยาวนานต่อไป ขัน้ตอนทีเ่หมาะสมตามมาตรฐาน อาจปฏบิตัไิดต้ามตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 

ก ำจดัมลู และส่ิงปฏิกลู 

1. ก าจดัมลู สิง่ปฏกิลูออกเสยีก่อน โดยหลงัจากทีน่ าสตัวอ์อกไปหมดแลว้ กรณีเป็นสกุรขนุใหถ้่ายน ้าเสยีในสว้มน ้า
ออก หากเป็นแมพ่นัธุอ์าจฉีดน ้าไล่มลู หรอืสิง่ปฏกิลูใตโ้รงเรอืนออกไปเสยีกอ่น 

2. จากนัน้ใหเ้กบ็เศษอาหารทีย่งัตกคา้งในราง กล่อง หรอืถงัอาหารออกใหห้มด โดยน าไปรวมกบัมลู 
3. ยา้ยอปุกรณ์ทีเ่คลื่อนยา้ยได ้เชน่ กล่องกก กระสอบ ถงัอาหาร ถาดใหอ้าหารเลยีราง ออกไปจากโรงเรอืน 
4. กวาดหยากไย ่และฝุน่ละอองตามหลงัคา เพดาน เสา ผนงั ใหล้งมาทีพ่ืน้ หา้มใชล้มเปา่ เพราะจะท าใหเ้ชือ้โรคยิง่

ฟุ้งกระจายไปทัว่มากยิง่ขึน้ 
5. ใชพ้ลัว่แซะมลู รว่มกบัไมก้วาดชว่ยเกบ็กวาดสิง่ปฏกิลู เศษมูล ของเสยี ฝุน่ และวสัดุเหลอืใช ้เชน่ ฟาง ออกจาก

พืน้คอก ทีใ่หอ้าหาร สว้มน ้า ทางเดนิ ออกใหห้มด 

ล้ำง และขดัด้วยผงซกัฟอก 

6. ฉีดน ้าสะอาด ลา้งจากหน้าคอกไปทา้ยคอก และจากดา้นหน้าโรงเรอืนไปดา้นหลงัโรงเรอืนจนครบทัง้หลงั ใหค้รบ
ทกุซอกมมุ ทิง้ไวร้าว 2 ชม. เพือ่ใหส้ิง่สกปรกออ่นตวัลง 

7. ละลายผงซกัฟอกใหเ้ป็นน ้า แลว้พน่ และราดใหท้ัว่พืน้ ผนงั ทางเดนิ เสา กรง ประต ู และวสัดุอปุกรณ์ต่างๆ ที่
เคลื่อนยา้ยไมไ่ด ้เชน่ รางอาหาร ทอ่น ้า ทิง้ไวป้ระมาณ 20-60 นาท ี



 

 

8. ใชแ้ปรงลวดขดัสิง่สกปรกทีต่กคา้งตดิแน่นตามพืน้ ผนงั ทางเดนิ เสา กรง ประต ูรางอาหาร ทอ่น ้า เน้นตามซอก 
มมุ หลบื หลุม รอยแตกต่างๆ 

9. จากนัน้ใหฉ้ีดน ้าแรงดนัสงู เพือ่ลา้งผงซกัฟอก และคราบสิง่สกปรกออกใหห้มด ทิง้ไวใ้หแ้หง้ อยา่ลมืเอาน ้าทีข่งั
อยูใ่นรางอาหาร รางน ้า ออกใหห้มดดว้ย 

10. จากนัน้ใชไ้มก้วาดทางมะพรา้วชว่ยกวาดน ้าทีข่งัตามแนวลาดเอยีง 

ท ำควำมสะอำดระบบน ้ำด่ืม 

11. กรณีระบบพกัน ้าเป็นถงัน ้าระบบเปิด ทีส่ามารถลงไปไดง้า่ย และปลอดภยั ใหล้า้ง และขดัดว้ยผงซกัฟอกเชน่กนั 
จากนัน้ใหท้ าตามขอ้ 12 ต่อ 

12. แต่ถา้ระบบพกัน ้าเป็นถงัน ้าระบบปิด หรอืแทง้กน์ ้าทีม่คีวามสงูมาก ไมส่ามารถเขา้ไปภายในได ้ให้แชแ่ละลา้งถงั
น ้าดว้ยไฮโดรเจน เปอรอ์อกไซด ์(H2O2) หรอื กรด หรอืผลติภณัฑส์ าหรบัลา้งระบบน ้าโดยเฉพาะ 

13. ในทอ่น ้า ใหล้า้งตะกรนั เชือ้โรค คราบไบโอฟิลม์ ดว้ยไฮโดรเจน เปอรอ์อกไซด ์(H2O2) หรอื กรด หรอืผลติภณัฑ์
ส าหรบัลา้งระบบน ้าโดยเฉพาะเชน่เดยีวกนั 

14. ลา้งสารเคมทีีใ่ชใ้นระบบน ้าทัง้หมดออกดว้ยน ้าสะอาด 

ท ำควำมสะอำดอปุกรณ์เคล่ือนย้ำยได้ท่ีภำยนอกโรงเรือน 

 กล่องกก กระสอบ ถงัอาหาร ถาดใหอ้าหารเลยีราง15. อปุกรณ์ต่างๆ เชน่  ไฟกก ใหข้นออกมานอกโรงเรอืน เลอืก
บรเิวณทีโ่ล่ง มแีสงแดดสอ่งถงึ และหา่งจากโรงเรอืนทีเ่ลีย้งสตัวพ์อสมควร 

 16. ลา้งอปุกรณ์ หรอืแชน่ ้าเปล่า ทิง้ไวส้กัพกั ลงผงซกัฟอก ขดัดว้ยแปรงลวดเพือ่ก าจดัสิง่สกปรกและไขมนัออกให้
สะอาด 

 17. ใชห้วัฉีดแรงดนัสงูพน่น ้ายาฆา่เชือ้ใหท้ัว่ ทิง้ใหส้มัผสัน ้ายาฆา่เชือ้อยา่งน้อย 30 นาท ีและลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 
ท าซ ้าอยา่งน้อยอกี 2 ครัง้ 

 18. ทิง้ใหแ้หง้โดยตากแดด หรอืมลีมโกรกในบรเิวณทีโ่ล่ง ระบายอากาศด ี
 19. กระสอบอาจทิง้ หรอืถา้จะใชซ้ ้า ควรแชผ่งซกัฟอก จากนัน้แชน่ ้ายาฆา่เชือ้ และตากแดดใหแ้หง้สนิท อาจท าซ ้า
สกั 2 ครัง้ 

พ่นน ้ำยำฆ่ำเช้ือในโรงเรือน รวมถึงอปุกรณ์ท่ีเคล่ือนย้ำยไม่ได้ 

 20. ผสมเจอืจางน ้ายาฆา่เชือ้ตามอตัราสว่นทีแ่นะน าบนฉลาก 
 21. อปุกรณ์ไฟฟ้าทีห่า้มโดนน ้า เชน่ หลอดไฟ แผงวงจร แผงควบคมุ ใหใ้ชผ้า้สะอาดชบุน ้ายาฆา่เชือ้บดิหมาด เชด็
ใหท้ัว่ ใหส้ะอาด  

 22. สว่นอืน่ทีเ่หลอืใหฉ้ีดพน่น ้ายาฆา่เชือ้ดว้ยแรงดนัสงู อาจพน่เป็นโฟมกไ็ด้ ฉีดพน่ใหท้ัว่ตัง้แต่พืน้ คอก เสา ผนงั 
ประต ูระบบใหน้ ้า และใหอ้าหารทกุซอกทกุมมุโดยเริม่จากทา้ยโรงเรอืนมาดา้นหน้า 

 23. ทิง้ใหน้ ้ายาออกฤทธิอ์ยา่งน้อยเป็นเวลา 30 นาท ี(บางต าราแนะน า 1 วนั)  
 24. ฉีดพน่ดว้ยน ้าสะอาดแรงดนัสงูเพือ่ชะลา้งน ้ายา และเชือ้โรคออก (บางต าราแนะน าไมต่อ้งลา้งออก ผูเ้ขยีนแนะน า
ทิ้งไวส้กั 1 วนัคอ่ยลา้งออก) 

ปล่อยให้พื้นผิวแห้ง 

 25. หลงัจากใชน้ ้าสะอาดลา้งน ้ายาฆา่เชือ้ออกหมดแลว้ ให ้ปลอ่ยทิง้ไวใ้หโ้รงเรอืนแหง้ นานประมาณ 24-72 ชม. 
 26. ควรเปิดโล่ง เปิดมา่นกนัลมดา้นขา้ง กรณี EVAP ใหเ้ปิดประต ูมกีารถ่ายเทของอากาศ และแสงแดดสอ่งถงึ 



 

 

 27. ประเมนิความสะอาดดว้ยตาเปล่า พืน้โรงเรอืนตอ้งไมม่นี ้าทว่มขงัแลว้ 
 28. เมือ่แหง้สนิทใหปิ้ดโรงเรอืนทนัทใีนกรณีเป็น EVAP 

ฆ่ำเช้ือโรคซ ำ้ และท ำให้แห้งอีกรอบ 

 29. ท าซ ้าข ัน้ตอนพน่น ้ายาฆา่เชือ้อกีครัง้ โดยควรเปลีย่นน ้ายาฆา่เชือ้เป็นชนิดใหม ่ กลุ่มใหม ่ ทีอ่อกฤทธิก์วา้ง
เชน่เดยีวกนั และไมค่วรซ ้ากบักลุ่มเดมิ ทิง้ใหแ้หง้ 24-72 ชม. เชน่เดมิ 

 30. บางฟารม์อาจใชไ้ฟพน่ตามพืน้คอก ผนงั หรอืกรงตบั ทีเ่ป็นปนูซเีมนต ์และเหลก็ เพือ่เป็นการฆา่เชือ้โรค แตใ่ห้
ระวงัอปุกรณ์หรอืสว่นของโรงเรอืนทีส่ามารถตดิไฟได ้และสว่นทีโ่ดนไฟอาจมอีายกุารใชง้านสัน้กว่าปกต ิ

 31. ในกรณีเป็นโรงเรอืนปิดอาจใชก้ารรมควนัฟอรม์าลนิในโรงเรอืนรว่มดว้ย 
 32. รอบนี้ตอ้งระวงัการปนเป้ือนจาก สวล. และจากโรงเรอืนอืน่ใหด้ ี

โรยปนูขำว ปิดโรงเรือนให้สนิท 

 33. กรณีเป็นโรงเรอืนเปิด นิยมท าการโรยปนูขาวไวใ้หท้ัว่พืน้ ผนงัคอก ผนงัโรงเรอืน รางอาหาร ใหท้ัว่ จะพรมน ้า
หรอืไมก่ไ็ด ้(ปนูขาว 100 กก. พรมละอองน ้า 15-20 ลติร )  หา้มคนเขา้ออกเชน่กนั 

 34. กรณีเป็นโรงเรอืนปิด ใหท้ าการซลีปิดใหส้นิท หา้มเขา้ออกโดยเดด็ขาด อาจโรยปนูขาวเชน่เดยีวกบัโรงเรอืนเปิด
ดว้ยกไ็ดเ้ชน่กนั 

 35. หากโรยปนูขาวไปแลว้ กอ่นน าสกุรเขา้ใหฉ้ีดน ้าสะอาดแรงดนัสงู ลา้งปนูขาวจนหมดเสยีกอ่น เนื่องจากอาจแพ ้
ระคายเคอืง เกดิผวิหนงัอกัเสบ จากนัน้ทิง้ใหแ้หง้ ถงึจะน าสตัวเ์ขา้เลีย้ง 

 36. ถา้ทิง้ไวน้านเกนิ 7 วนั ใหพ้น่น ้ายาฆา่เชือ้อกีครัง้ก่อนน าสตัวเ์ขา้เลีย้ง  

สรปุขัน้ตอนกำรล้ำง ฆ่ำ ก ำจดัเช้ือโรคในโรงเรือนปศสุตัว ์

 กระบวนการทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ เป็นตวัอยา่งทีไ่ดผ้ลดวีธิหีนึ่ง ซึง่กระบวนการลา้ง ฆา่ และก าจดัเชือ้โรคใน
โรงเรอืนปศสุตัวน์ัน้ ไมไ่ดม้มีาตรฐาน หรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวต้ายตวัแน่นอน ใครจะท าอยา่งไรกไ็ด ้ขอใหไ้ดผ้ลลพัธ์
สดุทา้ยคอื เชือ้โรคถกูท าลายหมดไป หรอืเหลอืน้อยทีสุ่ดเทา่ทีส่ามารถท าได ้ ดงันัน้อปุกรณ์ สารเคม ี ยาฆา่เชือ้ 
กระบวนการขัน้ตอนต่างๆ กส็ามารถเลอืกมาใชเ้อง ไดอ้ยา่งหลากหลาย ปรบั หรอืสลบัสบัเปลีย่นอยา่งไรกไ็ดใ้ห้
เหมาะสมกบัฟารม์ตวัเองมากทีส่ดุ โดยยงัอยูบ่นหลกัการพืน้ฐานวชิาการทีถ่กูตอ้ง อนัไดแ้ก ่

 - ใชใ้หถ้กูวธิ ีตอ้งเน้นย า้กระบวนการ ขัน้ตอนต่างๆ ใหแ้มน่ย าและละเอยีด เชน่  ขดัคราบใหห้มด ลดสารอนิทรยี์
ใหน้้อยทีส่ดุ ใชน้ ้าทีไ่มก่ระดา้ง เน้นน ้ายาฆา่เชือ้บรเิวณซอก หลบื หลุม รอ่ง รอยแตก 

 - ใชใ้หถ้กูความเขม้ขน้ ของแต่ละชนดิยีห่อ้น ้ายาฆา่เชือ้ เจอืจางใหถ้กูตอ้ง ใชท้นัท ีไมเ่กบ็ไวน้าน ไมโ่ดนแสงแดด 
โดยแนะน าเลอืกน ้ายาฆา่เชือ้ชนิดทีอ่อกฤทธิก์วา้ง 

- ใชใ้หถ้กูเวลา  อยา่งน้อยใหม้รีะยะเวลาทีน่ ้ายาสมัผสัพืน้ผวิ (เชือ้โรค) ไมน้่อยกว่า 30 นาท ีและทัง้กระบวนการ
 ลา้ง ฆา่ ก าจดัเชือ้โรค และพกัโรงเรอืนนัน้ ไมค่วรน้อยกว่า 5-7 วนั

- ใชใ้หถ้กูใจ เลอืกวธิ ีหรอืสารเคม ีทีใ่ชง้า่ย ไมอ่นัตราย และราคาคา่ใชจ้่ายเหมาะสม 

                             


