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สวสัดีครับสาํหรับฉบบัตอ้นรับเทศกาลสงกรานต ์หวงัวา่ทุกท่านคงมีโอกาสหยดุพกัผอ่นเพื่อเอาแรงไวท้าํงานต่อไป 

ในฉบบัก่อนๆ ไดพ้ดูถึงยาฆ่าเช้ือ และสารทาํความสะอาดกนัไปบา้งแลว้ ในฉบบัน้ีจะขอกล่าวถึงโปรแกรมการจดัการ

ดา้นสุขอนามยั ขอเร่ิมเลยนะครับ 

 ข้ันตอนการวางโปรแกรมการจัดการด้านสุขอนามัย 

1. เพื่อป้องกนั และกาํจดัโรคแก่สัตวเ์ล้ียง 

2. เพื่อวางแผนดา้นสุขอนามยัท่ีดีแก่สัตวเ์ล้ียง 

3. เพื่อการทาํงานใหเ้ป็นระบบ และง่ายต่อการปฏิบติั 

4. ทาํใหส้ัตวเ์ล้ียงมีสุขภาพอนามยัท่ีดี แขง็แรง โตเร็ว 

5. เพื่อผลผลิตท่ีดี มีกาํไร แก่ผูเ้ล้ียงสัตว ์
 

การเล้ียงสัตวใ์หไ้ดดี้ตอ้งมีการกาํจดัโรค, แหล่งเช้ือโรค และพาหะนาํโรคใหห้มดไป ดว้ยปัจจุบนัการเล้ียงสัตวไ์ดมี้ 

การพฒันาไปอยา่งมาก ทาํใหก้ารจดัการดา้นสุขอนามยัตอ้งทาํอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดี ซ่ึงขั้นตอนการจดัการ ทาํไดด้งัน้ี 

1. การจดัการขณะไม่มีสัตวเ์ล้ียงอาศยัอยู ่(Terminal Hygiene Program) 

2. การจดัการขณะมีสัตวเ์ล้ียงอาศยัอยู ่(Protection Routines Hygiene Program) 

 

  

 

 

เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเขม้งวด และเป็นไปอยา่งเขา้ใจ เพื่อการเล้ียงสัตวใ์หมี้สุขภาพท่ีดี และทาํกาํไรแก่ 

ผูเ้ล้ียง แบ่งเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. ขนย้ายสัตว์เลีย้ง, ส่ิงของ, อุปกรณ์การเลีย้ง ออกจากโรงเรือน และทาํความสะอาด 

• ขนยา้ยสัตวอ์อก   :  กรณีส่งโรงฆ่า, ยา้ยโรงเรือน 

• ขนยา้ยอุปกรณ์การเล้ียง  : ภาชนะใหอ้าหาร,นํ้าด่ืม,พดัลม 

• ขนยา้ยส่ิงปฏิกลู   : มูลสัตว,์ ส่ิงรองนอน, ขยะ ฯลฯ  ทาํการฆ่าเช้ือดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคท่ี 

เหมาะสม  เช่น   กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC ทาํขั้นตอนน้ีดว้ยความระมดัระวงั เพราะส่ิงปฏิกลู สามารถ

แพร่กระจายเช้ือโรคเป็นอยา่งดี โดยทาํลายดว้ยการเผา, ฝัง 

 

 

  

ฉบับที ่2       ปีที ่3        ฉบับ เดือน เมษายน 2551 

การจดัการขณะไม่มีสัตว์เลีย้งอาศัยอยู่ 

(พกัโรงเรือน) Terminal Hygiene Program 



ระยะท่ีสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ทาํความสะอาด (Pre-Cleaning and Sanitizing) 

เม่ือเก็บกวาดโรงเรือนเรียบร้อยแลว้ ต่อไปเป็นขั้นตอนทาํความสะอาด 

• อุปกรณ์การเล้ียงท่ีขนยา้ยมารวมในท่ีเดียวกนั นาํมาทาํความสะอาดดว้ยนํ้า และสารทาํความสะอาด ต่อจากนั้น

นาํไปทาํการฆ่าเช้ือโรคดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น กลุ่ม QAC, กลุ่มไอโอดีน, กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC และ 

เก็บไวใ้นสถานท่ีปราศจากเช้ือโรคเพื่อนาํไปใชต่้อไป 

• ใชน้ํ้ายาทาํความสะอาดกลุ่ม Detergent ผสมนํ้าตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด ลา้งทาํความสะอาดโรงเรือน หรือ อาจ

ผสมลงไปในเคร่ืองพน่แรงดนันํ้าแลว้ฉีดพน่ โดยอาศยัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แปรง ช่วยขดัถูในบริเวณท่ีสกปรกมาก 

โดยเร่ิมตน้ทาํความสะอาดจากหลงัคา กาํแพง และค่อยมาท่ีพื้น แลว้ลา้งดว้ยนํ้าอีกคร้ังหน่ึงก่อนปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ 

3. ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือในระบบนํา้ดื่ม (Water System and Equipment Sanitizing) 

ถา้สังเกตใหดี้จะเห็นวา่ระบบใหน้ํ้า จะเป็นตวัแพร่กระจายโรคไดอ้ยา่งทัว่ถึง และรวดเร็วภายในฟาร์ม ดงันั้น 

ระบบน้ีควรทาํความสะอาด และฆ่าเช้ือ ซ่ึงทาํไดด้งัน้ี 

• ระบบทีเ่ช่ือมต่อถึงกนัตลอดทั้งฟาร์ม 

1.) ระบายนํ้าท่ีเหลือทิ้งใหห้มด (ระบายลงบ่อพกัเพื่อทาํการฆ่าเช้ือต่อไป) 

2.) ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือ ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ดก้บัระบบนํ้าด่ืม ตามอตัราส่วนท่ีแนะนาํ แลว้ปล่อยไปตามท่อนํ้าทัว่ทั้ง

ฟาร์ม ปิดปลายท่อเพื่อทิ้งใหน้ํ้ายาออกฤทธ์ิอยา่งนอ้ย 30 นาที แลว้ค่อยระบายนํ้าทิ้ง 

3.) ลา้งดว้ยนํ้าสะอาดอีกคร้ังหน่ึง 

• ระบบทีต้่องบรรจุนํา้ตลอดเวลา 

1.) ระบายนํ้าท่ีเหลือทิ้งใหห้มด   2.) ลา้งภาชนะท่ีใหน้ํ้า ดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค   3.)  ลา้งทาํความสะอาดอีกคร้ัง  

4.)  เก็บไวใ้นท่ีปราศจากเช้ือโรค เพื่อท่ีจะนาํไปใชต่้อไป 

หมายเหตุ  นํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นขั้นตอนน้ี คือ กลุ่ม Phenolic Derivative หรือ กลุ่ม Oxidising Compound 

4. การฆ่าเช้ือ (Disinfection) 

1.) ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพในฟาร์ม   2.)  ผสมนํ้ายาฆ่าเช้ือกบันํ้าตามอตัราส่วนท่ีแนะนาํ  

3.)  ฉีดพน่ใหท้ัว่ทั้งโรงเรือน พื้น, ผนงั, เสา, หลงัคา, ทางเดิน ฯลฯ   4.) ใชน้ํ้ายา 1 ลิตร ท่ีผสมแลว้ ฉีดพน่ ต่อ 

พื้นผวิ 3-4  ตารางเมตร  5.) ใหน้ํ้ายาสัมผสักบัพื้นผวิ เพื่อการออกฤทธ์ิอยา่งนอ้ย 30 นาที   6.) พกัโรงเรือน และ

หา้มคน, สัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ ผา่นเขา้-ออกเด็ดขาด 

หมายเหตุ  นํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นขั้นตอนน้ี คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC 

5. ฆ่าเช้ือก่อนนําสัตว์เข้ามาเลีย้ง (Fogging) 

1.)  ฉีดพน่นํ้ายาฆ่าเช้ือตามขนาดท่ีแนะนาํ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ก่อนนาํสัตวเ์ขา้เล้ียง โดยฉีดพน่ใหเ้ป็นฝอยละเอียด 

ทัว่ทั้งโรงเรือน    2.)  นาํอุปกรณ์การเล้ียง เช่น ภาชนะใหอ้าหาร, เขา้มาก่อน 1 วนั    3.)  ปิดโรงเรือน 1 วนั ก่อน

นาํสัตวเ์ขา้มาเล้ียง 

      หมายเหตุ นํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นขั้นตอนน้ี คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC 

  แลว้ติดตามต่อในหวัขอ้ “การจดัการขณะมีสัตวเ์ล้ียงอาศยัอยู่” ในฉบบัหนา้นะครับ 
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