
 

 

 

 

 

 

 

              น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ 
                                ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

ปจัจบุนัประเทศไทยมกีารประกาศพบโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร หรอื ASF เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยยงัเป็นโรคทีม่ี
อนัตรายรนุแรง กอ่ความเสยีหายสงูมากต่ออตุสาหกรรมการเลีย้งสกุร เนื่องจากเป็นโรคอบุตัใิหมใ่นประเทศเรา ซ ้ายงัไมม่ี
วคัซนีใชป้้องกนัโรคนี้อกี  และยงัไมม่วีธิกีารรกัษาหรอืแกไ้ขอืน่ใด นอกจากการคน้หาโรค และท าลายสกุรทีต่ดิเชื้อใหห้มดไป 
หนึ่งในสาเหตุทีต่อ้งท าดงันัน้ เนื่องจากเชือ้ไวรสั ASF มคีณุสมบตัทิีท่นทานสงูมากทัง้ในผลติภณัฑจ์ากเนื้อสกุร ใน
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึต่อปจัจยัตา่งๆ ทีท่ าลายเชือ้ได ้ เชน่ ยาฆา่เชือ้ ยกตวัอยา่งเชน่ ไวรสัคงอยูใ่นเนื้อแหง้ได ้300 วนั ในเนื้อ
แชเ่ขง็ 1,000 วนั ในเลอืด 15 สปัดาห ์ในมลูสกุร 11 วนั ในคอกทีป่นเป้ือน 30 วนั ในคอกไมเ้ลีย้งสกุร 70 วนั และทนน ้ายา
ฆา่เชือ้ไดน้านกว่า 30 นาท ีเป็นตน้ จะเหน็ไดว้่าเมือ่มเีชือ้ไวรสัเขา้มาแพรใ่นฟารม์แลว้ การจะก าจดัออกใหห้มด คอ่นขา้งยาก
ยิง่นกั ดงันัน้ข ัน้ตอนการลา้ง ฆา่ และก าจดัเชือ้โรคที่รนุแรง และทนทาน ดงัเชน่ ASF นัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมขี ัน้ตอนกระบวนการ
ทีพ่ถิพีถินั และมากกว่าปกตทิัว่ไป ตวัอยา่งเชน่ 

ท ำกำรฆ่ำเช้ือโรคในชุดท่ี 1 

วนัท่ี 1  

1. หลงัจากน าสกุรออกไปหมดโรงเรอืน หา้มน ามลู สิง่ปฏกิลู น ้าเสยี หรอืวสัด ุอปุกรณ์ใดๆ ออกจากโรงเรอืน ใหค้ง
อยูท่ ัง้หมดไวใ้นสภาพเดมิ 

2. อดุทางระบายน ้า รรู ัว่ รอยแยก กรณีเป็น EVAP ใหปิ้ดประต ูและแผงรงัผึง้ดา้นหลงัใหส้นิทดว้ย 
3. พน่น ้ายาฆา่เชือ้โรคทีไ่ดผ้ลดชีนิดที ่ 1 เชน่ กลุ่มกลตูารอลดไีฮด ์+ ควอท โดยพน่แบบธรรมดา (หา้มใชแ้รงดนั

สงู เพราะเชื้อโรคจะยิง่กระจาย) ใหท้ัว่มลู พืน้ คอก กรง เพดาน ผนงั เสา คาน ประต ูรางอาหาร รางน ้า และ
อปุกรณ์ทีม่ที ัง้หมดในโรงเรอืน 

4. โดยพน่เชา้ 1 รอบ ทิง้ไว ้และพน่เยน็อกี 1 รอบ ทิง้ไวค้า้งคนื  

 



 

 

วนัท่ี 2 

5. ท าทางระบายน ้า และของเสยีเพือ่ไปลงหลุมกลบฝงัใหมท่ีไ่มไ่กลจากโรงเรอืน  ขดุใหล้กึพอสมควร ไมค่วรน าไป
ลงระบบน ้าเสยีปกตขิองฟารม์ ซึง่อาจไกล หรอืถา้ยิง่เป็นบ่อเปิด จะท าใหเ้ชือ้โรคกระจายมากขึน้ 

6. เปิดทอ่ระบายน ้าของโรงเรอืนทีอ่ดุ หรอืปิดไวเ้มือ่วาน 
7. ฉีดน ้าสะอาดแรงดนัสงู ลา้งมลู ลา้งพืน้ สว้มน ้า สิง่สกปรก สิง่ปฏกิลู ลา้งใหท้ัว่ทัง้โรงเรอืน และอปุกรณ์ทัง้หมด

ทัง้ทีเ่คลื่อนยา้ยได ้และไมไ่ด ้ยกเวน้ระบบไฟฟ้า  
8. ละลายผงซกัฟอกในน ้าสะอาด ราดใหท้ัว่พืน้ผวิ ผนงั และอปุกรณ์ต่างๆ ทิง้ไว ้20-60 นาท ีขดัดว้ยแปรงลวดให้

ทัว่ทกุซอกมมุ จนสะอาดหมดคราบ  
9. จากนัน้ใหฉ้ีดน ้าสะอาดแรงดนัสงู ลา้งใหห้มดคราบผงซกัฟอก 
10. โรยโซดาไฟใหท้ัว่ พรมน ้าพอหมาดๆ หรอืผสมน ้าใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 1-5% ราดใหท้ัว่ บางต าราบอกทิง้ไว้

ขา้มคนื บางต าราบอกว่าทิง้ไวอ้ยา่งน้อย 30 นาท ีแลว้ฉดีน ้าลา้งออกใหส้ะอาด 

วนัท่ี 3 

11. ถา้เมือ่วานไมไ่ดล้า้งโซดาไฟออก วนันี้ใหฉ้ีดน ้าสะอาดลา้งโซดาไฟออกใหห้มดกอ่น 

12. น าอปุกรณ์ทีเ่คลื่อนยา้ยได ้เชน่ ถงัอาหาร ถาดอาหาร ไฟกก น าออกมาท าความสะอาดนอกโรงเรอืน ท า
เชน่เดยีวกบัการลา้งฆา่เชือ้ในภาวะปกต ิ

13. จากนัน้ในสว่นของโรงเรอืน ใหพ้น่น ้ายาฆา่เชือ้โรคชนิดที ่ 2 เชน่ กลุ่มเปอรอ์อกซเิจน โดยพน่แบบแรงดนัสงูให้
ทัว่ทัง้พืน้ คอก กรง เพดาน ผนงั เสา คาน ประต ูรางอาหาร รางน ้า และอปุกรณ์ทีม่ที ัง้หมดในโรงเรอืน 

14. พน่เชา้ 1 รอบ ทิง้ไว ้และพน่บ่ายอกี 1 รอบ 
15. ในชว่งเยน็ใหพ้น่ไฟเผาบรเิวณทีท่ าไดเ้ชน่ พืน้ ผนงั เสา คอก กรง ทีท่นไฟได้ 

วนัท่ี 4 

16. กรณีเป็นโรงเรอืนเปิด ใหท้ าซ า้ในขัน้ตอนโซดาไฟ เหมอืนวนัที ่2 แต่วนันี้ใหท้ิง้ไวค้า้งคนื  
17. กรณีเป็นโรงเรอืนปิด ใหซ้ลีโรงเรอืน อดุรอยรัว่ หรอืรตู่างๆ ใหส้นิท รมควนัโรงเรอืนดว้ยการผสมอยา่งงา่ย   

ฟอรม์าลนี 2 สว่น : ด่างทบัทมิ 1 สว่น = แก๊สฟอรม์ลัดไีฮด ์ปิดโรงเรอืนทิง้ไวค้า้งคนื ผูใ้ชต้อ้งระวงัอนัตรายเป็น
อยา่งยิง่ 

วนัท่ี 5 

18. กรณีเป็นโรงเรอืนเปิด ใหฉ้ีดน ้าสะอาดลา้งโซดาไฟออกใหห้มด 
19. กรณีเป็นโรงเรอืนปิด ใหเ้ปิดประต ูชอ่ง รอยรัว่ รตู่างๆ ออกใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ระบายแก๊สฟอรม์ลัดไีฮดอ์อกใหห้มด 
20. โรยปนูขาวใหท้ัว่พืน้ ผนงัคอก ผนงัโรงเรอืน กรง คอก รางอาหาร รางน ้า ใหท้ัว่ จะพรมน ้าหรอืไมก่ไ็ด ้(ปนูขาว 

100 กก. พรมละอองน ้า 15-20 ลติร ) ไมต่อ้งลา้งออก ทิง้ไวน้าน 1 สปัดาห ์ปิดหา้มคนเขา้โรงเรอืน 
21. โรยปนูขาวในสิง่แวดลอ้มรอบโรงเรอืน ในดนิ ถนน ทางเดนิ ใหท้ัว่ฟารม์ 

เม่ือจบกำรฆ่ำเช้ือในชุดท่ี 1 พกัท้ิงไว้ 1 สปัดำห ์

ท ำกำรฆ่ำเช้ือในชุดท่ี 2 โดยท ำซ ำ้เหมือนวนัท่ี 1-5  

 แต่การพน่น ้ายาฆา่เชือ้โรคในวนัที ่1 ของชดุนี้ ใหพ้น่ดว้ยเครือ่งฉีดพน่แรงดนัสงู  



 

 

เม่ือจบกำรฆ่ำเช้ือในชุดท่ี 2 พกัท้ิงไว้ 1 สปัดำห ์

ท ำกำรฆ่ำเช้ือในชุดท่ี 3 โดยท ำซ ำ้เหมือนวนัท่ี 1-5  

 แต่การพน่น ้ายาฆา่เชือ้โรคในวนัที ่1 ของชดุนี้ ใหพ้น่ดว้ยเครือ่งฉีดพน่แรงดนัสงู  

เม่ือจบกำรฆ่ำเช้ือในชุดท่ี 3 พกัท้ิงไว้ 2 เดือน 

จากนัน้เมือ่จะน าสกุรเขา้ทดลองเลีย้ง 10% ใหพ้น่น ้ายาฆา่เชือ้โรคซ ้าอกี 1 ครัง้เสยีกอ่น หรอืกอ่นน าเขา้อาจตรวจหาเชือ้
ไวรสัทางหอ้งปฏบิตักิารดว้ยวธิ ีswab test ตามพืน้โรงเรอืน ผนงัคอก หรอืผวิวสัดุอปุกรณ์เสยีกอ่นกไ็ด ้หากผลเป็นลบ จงึน า
สกุรเขา้เลีย้ง แต่บางฟารม์อาจตอ้งการผลยนืยนัทีถ่กูตอ้ง เชือ่ถอื และเสรมิความมัน่ใจยิง่ขึน้ อาจตอ้งตรวจใหไ้ดผ้ลเป็นลบ
ตดิต่อกนั 2 ครัง้เสยีกอ่น จงึจะน าสกุรเขา้เลีย้ง 

แต่หากยงัคงพบผลเป็นบวก หรอืเลีย้งไปแลว้พบสกุรตดิเชือ้ไวรสั ปว่ย ตาย และยนืยนัไดว้่าเกดิจากโรค ASF กใ็หเ้ริม่ตน้
กระบวนการลา้ง ฆา่ และก าจดัเชือ้โรคใหมอ่กีครัง้หนึ่ง ความลม้เหลวนี้อาจเกดิขึน้ไดจ้าก 

1. เชือ้ไวรสัในครัง้ทีแ่ลว้ ถกูฆา่ หรอืก าจดัไปไมห่มด ยงัมเีชือ้หลุดรอด ตกคา้งอยูใ่นโรงเรอืน วสัดุอปุกรณ์ 
ยานพาหนะ หรอืสิง่แวดลอ้มในฟารม์ 

a. ใหพ้จิารณาน ้ายาฆา่เชือ้ทีใ่ช ้ประเภท ความเขม้ขน้ทีผ่สม วธิกีารใช ้ระยะเวลาน ้ายาสมัผสัพืน้ผวิ ความ
ทัว่ถงึทีน่ ้ายาจะไปถงึ 

b. ใหพ้จิารณาขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ ทีก่ล่าวมาว่า ท าอยา่งถกูตอ้ง ประณีต ละเอยีดรอบคอบ หรอืไม่ 
c. ใหพ้จิารณาจุดบกพรอ่ง ตกหล่น ทีย่งัฆา่ และก าจดัเชือ้ไมท่ัว่ถงึเชน่ รขูองพืน้สแลต ใตโ้รงเรอืน ในดนิ 

ในสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 
2. ไดร้บัเชือ้ไวรสัเขา้มาใหม ่ซึง่การฆา่ ก าจดัเชือ้โรคในครัง้เกา่หมดสิน้ไปแลว้ แต่ยงัมรีรู ัว่ หรอืรอยโหว่ทางระบบ

ความปลอดภยัทางชวีภาพ ท าใหไ้ดร้บัเชือ้เขา้มาใหมผ่า่นทางต่างๆ 

 


