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

ปจั จุบนั ประเทศไทยมีการประกาศพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยยังเป็ นโรคทีม่ ี
อันตรายรุนแรง ก่อความเสียหายสูงมากต่ออุตสาหกรรมการเลีย้ งสุกร เนื่องจากเป็ นโรคอุบตั ใิ หม่ในประเทศเรา ซ้ายังไม่ม ี
วัคซีนใช้ป้องกันโรคนี้อกี และยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาหรือแก้ไขอืน่ ใด นอกจากการค้นหาโรค และทาลายสุกรทีต่ ดิ เชื้อให้หมดไป
หนึ่งในสาเหตุทต่ี อ้ งทาดังนัน้ เนื่องจากเชือ้ ไวรัส ASF มีคณ
ุ สมบัตทิ ท่ี นทานสูงมากทัง้ ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร ใน
สิง่ แวดล้อม รวมถึงต่อปจั จัยต่างๆ ทีท่ าลายเชือ้ ได้ เช่น ยาฆ่าเชือ้ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัสคงอยูใ่ นเนื้อแห้งได้ 300 วัน ในเนื้อ
แช่เข็ง 1,000 วัน ในเลือด 15 สัปดาห์ ในมูลสุกร 11 วัน ในคอกทีป่ นเปื้ อน 30 วัน ในคอกไม้เลีย้ งสุกร 70 วัน และทนน้ายา
ฆ่าเชือ้ ได้นานกว่า 30 นาที เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าเมือ่ มีเชือ้ ไวรัสเข้ามาแพร่ในฟาร์มแล้ว การจะกาจัดออกให้หมด ค่อนข้างยาก
ยิง่ นัก ดังนัน้ ขัน้ ตอนการล้าง ฆ่า และกาจัดเชือ้ โรคที่รนุ แรง และทนทาน ดังเช่น ASF นัน้ จึงจาเป็ นต้องมีขนั ้ ตอนกระบวนการ
ทีพ่ ถิ พี ถิ นั และมากกว่าปกติทวไป
ั ่ ตัวอย่างเช่น
ทำกำรฆ่ำเชื้อโรคในชุดที่ 1
วันที่ 1
1. หลังจากนาสุกรออกไปหมดโรงเรือน ห้ามนามูล สิง่ ปฏิกลู น้าเสีย หรือวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ออกจากโรงเรือน ให้คง
อยูท่ งั ้ หมดไว้ในสภาพเดิม
2. อุดทางระบายน้า รูรวั ่ รอยแยก กรณีเป็ น EVAP ให้ปิดประตู และแผงรังผึง้ ด้านหลังให้สนิทด้วย
3. พ่นน้ายาฆ่าเชือ้ โรคทีไ่ ด้ผลดีชนิดที่ 1 เช่น กลุ่มกลูตารอลดีไฮด์ + ควอท โดยพ่นแบบธรรมดา (ห้ามใช้แรงดัน
สูง เพราะเชื้อโรคจะยิง่ กระจาย) ให้ทวมู
ั ่ ล พืน้ คอก กรง เพดาน ผนัง เสา คาน ประตู รางอาหาร รางน้า และ
อุปกรณ์ทม่ี ที งั ้ หมดในโรงเรือน
4. โดยพ่นเช้า 1 รอบ ทิง้ ไว้ และพ่นเย็นอีก 1 รอบ ทิง้ ไว้คา้ งคืน

วันที่ 2
ั ทไ่ี ม่ไกลจากโรงเรือน ขุดให้ลกึ พอสมควร ไม่ควรนาไป
5. ทาทางระบายน้า และของเสียเพือ่ ไปลงหลุมกลบฝงใหม่
ลงระบบน้าเสียปกติของฟาร์ม ซึง่ อาจไกล หรือถ้ายิง่ เป็ นบ่อเปิ ด จะทาให้เชือ้ โรคกระจายมากขึน้
6. เปิ ดท่อระบายน้าของโรงเรือนทีอ่ ดุ หรือปิ ดไว้เมือ่ วาน
7. ฉีดน้าสะอาดแรงดันสูง ล้างมูล ล้างพืน้ ส้วมน้า สิง่ สกปรก สิง่ ปฏิกลู ล้างให้ทวทั
ั ่ ง้ โรงเรือน และอุปกรณ์ ทงั ้ หมด
ทัง้ ทีเ่ คลื่อนย้ายได้ และไม่ได้ ยกเว้นระบบไฟฟ้า
8. ละลายผงซักฟอกในน้าสะอาด ราดให้ทวพื
ั ่ น้ ผิว ผนัง และอุปกรณ์ต่างๆ ทิง้ ไว้ 20-60 นาที ขัดด้วยแปรงลวดให้
ทัวทุ
่ กซอกมุม จนสะอาดหมดคราบ
9. จากนัน้ ให้ฉีดน้าสะอาดแรงดันสูง ล้างให้หมดคราบผงซักฟอก
10. โรยโซดาไฟให้ทวั ่ พรมน้าพอหมาดๆ หรือผสมน้าให้ได้ความเข้มข้น 1-5% ราดให้ทวั ่ บางตาราบอกทิง้ ไว้
ข้ามคืน บางตาราบอกว่าทิง้ ไว้อย่างน้อย 30 นาที แล้วฉีดน้าล้างออกให้สะอาด
วันที่ 3
11. ถ้าเมือ่ วานไม่ได้ลา้ งโซดาไฟออก วันนี้ให้ฉีดน้าสะอาดล้างโซดาไฟออกให้หมดก่อน
12. นาอุปกรณ์ทเ่ี คลื่อนย้ายได้ เช่น ถังอาหาร ถาดอาหาร ไฟกก นาออกมาทาความสะอาดนอกโรงเรือน ทา
เช่นเดียวกับการล้างฆ่าเชือ้ ในภาวะปกติ
13. จากนัน้ ในส่วนของโรงเรือน ให้พน่ น้ายาฆ่าเชือ้ โรคชนิดที่ 2 เช่น กลุ่มเปอร์ออกซิเจน โดยพ่นแบบแรงดันสูงให้
ทัวทั
่ ง้ พืน้ คอก กรง เพดาน ผนัง เสา คาน ประตู รางอาหาร รางน้า และอุปกรณ์ทม่ี ที งั ้ หมดในโรงเรือน
14. พ่นเช้า 1 รอบ ทิง้ ไว้ และพ่นบ่ายอีก 1 รอบ
15. ในช่วงเย็นให้พน่ ไฟเผาบริเวณทีท่ าได้เช่น พืน้ ผนัง เสา คอก กรง ทีท่ นไฟได้
วันที่ 4
16. กรณีเป็ นโรงเรือนเปิ ด ให้ทาซา้ ในขัน้ ตอนโซดาไฟ เหมือนวันที่ 2 แต่วนั นี้ให้ทง้ิ ไว้คา้ งคืน
17. กรณีเป็ นโรงเรือนปิ ด ให้ซลี โรงเรือน อุดรอยรัว่ หรือรูต่างๆ ให้สนิท รมควันโรงเรือนด้วยการผสมอย่างง่าย
ฟอร์มาลีน 2 ส่วน : ด่างทับทิม 1 ส่วน = แก๊สฟอร์มลั ดีไฮด์ ปิ ดโรงเรือนทิง้ ไว้คา้ งคืน ผูใ้ ช้ตอ้ งระวังอันตรายเป็ น
อย่างยิง่
วันที่ 5
18. กรณีเป็ นโรงเรือนเปิ ด ให้ฉีดน้าสะอาดล้างโซดาไฟออกให้หมด
19. กรณีเป็ นโรงเรือนปิ ด ให้เปิ ดประตู ช่อง รอยรัว่ รูต่างๆ ออกให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ระบายแก๊สฟอร์มลั ดีไฮด์ออกให้หมด
20. โรยปูนขาวให้ทวพื
ั ่ น้ ผนังคอก ผนังโรงเรือน กรง คอก รางอาหาร รางน้า ให้ทวั ่ จะพรมน้าหรือไม่กไ็ ด้ (ปูนขาว
100 กก. พรมละอองน้ า 15-20 ลิตร ) ไม่ตอ้ งล้างออก ทิง้ ไว้นาน 1 สัปดาห์ ปิดห้ามคนเข้าโรงเรือน
21. โรยปูนขาวในสิง่ แวดล้อมรอบโรงเรือน ในดิน ถนน ทางเดิน ให้ทวฟาร์
ั่ ม
เมื่อจบกำรฆ่ำเชื้อในชุดที่ 1 พักทิ้ งไว้ 1 สัปดำห์
ทำกำรฆ่ำเชื้อในชุดที่ 2 โดยทำซำ้ เหมือนวันที่ 1-5
แต่การพ่นน้ายาฆ่าเชือ้ โรคในวันที่ 1 ของชุดนี้ ให้พน่ ด้วยเครือ่ งฉีดพ่นแรงดันสูง

เมื่อจบกำรฆ่ำเชื้อในชุดที่ 2 พักทิ้ งไว้ 1 สัปดำห์
ทำกำรฆ่ำเชื้อในชุดที่ 3 โดยทำซำ้ เหมือนวันที่ 1-5
แต่การพ่นน้ายาฆ่าเชือ้ โรคในวันที่ 1 ของชุดนี้ ให้พน่ ด้วยเครือ่ งฉีดพ่นแรงดันสูง
เมื่อจบกำรฆ่ำเชื้อในชุดที่ 3 พักทิ้ งไว้ 2 เดือน
จากนัน้ เมือ่ จะนาสุกรเข้าทดลองเลีย้ ง 10% ให้พน่ น้ายาฆ่าเชือ้ โรคซ้าอีก 1 ครัง้ เสียก่อน หรือก่อนนาเข้าอาจตรวจหาเชือ้
ไวรัสทางห้องปฏิบตั กิ ารด้วยวิธี swab test ตามพืน้ โรงเรือน ผนังคอก หรือผิววัสดุอปุ กรณ์เสียก่อนก็ได้ หากผลเป็ นลบ จึงนา
สุกรเข้าเลีย้ ง แต่บางฟาร์มอาจต้องการผลยืนยันทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือ และเสริมความมันใจยิ
่ ง่ ขึน้ อาจต้องตรวจให้ได้ผลเป็ นลบ
ติดต่อกัน 2 ครัง้ เสียก่อน จึงจะนาสุกรเข้าเลีย้ ง
แต่หากยังคงพบผลเป็ นบวก หรือเลีย้ งไปแล้วพบสุกรติดเชือ้ ไวรัส ปว่ ย ตาย และยืนยันได้ว่าเกิดจากโรค ASF ก็ให้เริม่ ต้น
กระบวนการล้าง ฆ่า และกาจัดเชือ้ โรคใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง ความล้มเหลวนี้อาจเกิดขึน้ ได้จาก
1. เชือ้ ไวรัสในครัง้ ทีแ่ ล้ว ถูกฆ่า หรือกาจัดไปไม่หมด ยังมีเชือ้ หลุดรอด ตกค้างอยูใ่ นโรงเรือน วัสดุอปุ กรณ์
ยานพาหนะ หรือสิง่ แวดล้อมในฟาร์ม
a. ให้พจิ ารณาน้ายาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ ประเภท ความเข้มข้นทีผ่ สม วิธกี ารใช้ ระยะเวลาน้ายาสัมผัสพืน้ ผิว ความ
ทัวถึ
่ งทีน่ ้ายาจะไปถึง
b. ให้พจิ ารณาขันตอนกระบวนการต่
้
างๆ ทีก่ ล่าวมาว่า ทาอย่างถูกต้อง ประณีต ละเอียดรอบคอบ หรือไม่
c. ให้พจิ ารณาจุดบกพร่อง ตกหล่น ทีย่ งั ฆ่า และกาจัดเชือ้ ไม่ทวถึ
ั ่ งเช่น รูของพืน้ สแลต ใต้โรงเรือน ในดิน
ในสิง่ แวดล้อมเป็ นต้น
2. ได้รบั เชือ้ ไวรัสเข้ามาใหม่ ซึง่ การฆ่า กาจัดเชือ้ โรคในครัง้ เก่าหมดสิน้ ไปแล้ว แต่ยงั มีรรู วั ่ หรือรอยโหว่ทางระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ทาให้ได้รบั เชือ้ เข้ามาใหม่ผา่ นทางต่างๆ

