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สวสัดคีรบั จากฉบบัทีแ่ลว้ เราพดูถงึการจดัการขณะไมม่สีตัวเ์ลีย้งอาศยัอยู ่ 

  ในฉบบันีข้อกลา่วตอ่เลยนะครบั 
 

 

  

 

 

1. บ่อจุ่มเท้า (Foot dip) ควรมีไวทุ้กโรงเรือนท่ีทางเขา้ เพื่อทาํการฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจปนเป้ือนมากบัรองเทา้  

 ยาฆ่าเช้ือทีแ่นะนําให้ใช้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC 

2. บ่อนํา้ยาฆ่าเช้ือหน้าฟาร์ม (Wheel-dip) ควรมีทุกฟาร์ม เพื่อทาํการฆ่าเช้ือท่ีอาจปนเป้ือนมากบัพาหนะ  

(ทั้งบ่อจุ่มเทา้ และบ่อนํ้ายาฆ่าเช้ือหนา้ฟาร์ม ควรเปล่ียนนํ้ายาทุกๆ อาทิตย ์หรือทุกๆ วนั หรือเปล่ียนทุกคร้ัง 

ท่ีมีการปนเป้ือนส่ิงสกปรกมากๆ และในสภาวะท่ีมีโรคระบาดเกิดข้ึน) 

 ยาฆ่าเช้ือทีแ่นะนําให้ใช้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC 

3.   ห้องพ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือสําหรับคนผ่านเข้าออกฟาร์ม (Disinfection room) ควรมีทุกฟาร์ม เพื่อฆ่าเช้ือท่ีอาจ

ปนเป้ือนกบัคนท่ีผา่นเขา้ออก 

 ยาฆ่าเช้ือทีแ่นะนําให้ใช้ คือ กลุ่ม QAC 

 4.   ทางเดินภายในฟาร์ม (Road and Pathway) ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือทุกอาทิตย ์หรือทาํบ่อยข้ึนเม่ือมีโรคระบาด 

 ยาฆ่าเช้ือทีแ่นะนําให้ใช้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC 

5. ระบบนํา้ดื่มภายในฟาร์ม (Water System) ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีผสมนํ้าใหด่ื้มกินได ้ผสมในอตัราส่วนท่ีแนะนาํ 

และทาํบ่อยข้ึนเม่ือมีโรคระบาด 

 ยาฆ่าเช้ือทีแ่นะนําให้ใช้ คือ กลุ่ม QAC, กลุ่ม Iodophor, กลุ่ม Oxidising Compound 

6.   การฆ่าเช้ือในโรงเรือนขณะมีสัตว์เลีย้งอยู่  (Spraying : airborne transmission of infection) 

-  ผสมนํ้ายาฆ่าเช้ือตามอตัราส่วนท่ีแนะนาํ 

-  พน่เป็นฝอยละเอียดบางๆ เหมือนสัตวข้ึ์นไป ใหฟุ้้งกระจายทัว่ทั้งโรงเรือน 

  (พยายามหลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรงต่อสัตว)์ 

 ยาฆ่าเช้ือทีแ่นะนําให้ใช้ คือ กลุ่ม Iodophor, กลุ่ม Oxidising Compound 

7.    จํากดัคนเข้า-ออก ฟาร์ม และโรงเรือน (People Control) ใหผ้า่นเท่าท่ีจาํเป็น และตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือ 

  อยา่งถูกขั้นตอน 

 

 

 

ฉบับที ่3       ปีที ่3        ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2551 

การจดัการขณะมสีตัวเ์ลีย้งอาศยัอยู ่
Protection Routines Hygienic 

Program 



ระยะท่ีสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.     ป้องกนัและกาํจัดสัตว์อืน่ๆ ไม่ให้ผ่านเข้าออก ฟาร์ม และโรงเรือน (Pet Control) 
9.     กาํจัดหนูภายในฟาร์ม ใหห้มดไปอยา่งเด็ดขาด (Rodent Control) 
10.   ป้องกนั และกาํจัดแมลงภายในฟาร์ม และอยา่ใหผ้า่นไปมาได ้(Birds & Insect Control) 
11.   อาหารทีใ่ช้เลีย้งสัตว์ ควรผา่นระบบการคดัเลือกและการผลิตท่ีปราศจาก เช้ือโรค และควรสดอยูเ่สมอ อยา่ใหมี้

การปนเป้ือนของเช้ือโรค (Feed Staff Warning) 
12.   การขนย้ายเข้า-ออก ของสัตว์เลีย้ง (Animal Control) ควรมีการพกัหรือกกัสัตวก่์อนเขา้รวมฝงู หรือนาํมา

จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ 

13.   อุปกรณ์การเลีย้ง (Eqipment Control) เม่ือนาํมาใชค้วรทาํความสะอาด และฆ่าเช้ือทุกคร้ัง แลว้เก็บไวใ้นท่ี

ปราศจากเช้ือโรค และเก็บให้เรียบร้อย 
 
  นอกจากนั้นในบางตาํรายงัมีการแนะนาํการป้องกนัในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดแล้ว ดังนี้ 
 

1.  การล้าง/ฆ่าเช้ือ บุคคล เมือ่มโีรคระบาดเกดิขึน้ในฟาร์ม 
 จดับริเวณลา้ง/ฆ่าเช้ือ ไวใ้กลจุ้ดท่ีออกจากบริเวณปนเป้ือน นํ้าลา้งจะตอ้งไม่ไหลไปสู่บริเวณท่ีสะอาด 

 ใชส้บู่ในการลา้งหนา้, ผม, ผวิหนงั, มือ 

 ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสม กบัเช้ือโรคท่ีมีการระบาด 

 เตรียมนํ้ายาในถงันํ้าและจุ่มรองเทา้บูท๊ในถงันํ้ายา 

 พน่นํ้ายา ท่ีลอ้รถ 

 เม่ือออกจากบริเวณปนเป้ือน ตอ้งอาบนํ้าสระผม และเปล่ียนเส้ือผา้ชุดใหม่ 

 งดไปฟาร์มอ่ืนทีไ่ม่ปนเป้ือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

2.  การล้าง/ฆ่าเช้ือ อปุกรณ์ โรงเรือน 
 กาํจัดเศษวสัดุ ส่ิงสกปรก ส่ิงปนเป้ือน เพราะเศษอินทรียว์ตัถุท่ีตกคา้งจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของยาฆ่าเช้ือลดลง 

ใหใ้ชแ้ปรงขดัส่ิงสกปรกแลว้จึงฉีดนํ้าลา้ง เม่ือมีสัตวป่์วยอยูใ่นโรงเรือน ใหล้า้งดว้ยความระมดัระวงั  

อย่าใช้น้ําทีม่ีแรงดันสูง เน่ืองจากจะเป็นการสร้าง Bioaerosals สําหรับไวรัส ทาํให้ไวรัสกระจายไปสู่ 

บริเวณใกล้เคียง และทาํใหส่ิ้งสกปรกกระจายในวงกวา้ง ส่ิงสกปรกนั้นใหท้าํการฝัง และราดนํ้ายาฆ่าเช้ือ 

 เลง็เป้าหมายใช้นํา้ยาฆ่าเช้ือ กบัส่ิงของ หรือ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัสัตว ์เช่น คอก, ทางเดิน, รางอาหาร 

 ปล่อยให้ยาฆ่าเช้ือมีเวลาสัมผสักบัเช้ือโรค อยา่งนอ้ย 20-30 นาที 

 โดยทัว่ไป ไม่จําเป็น ต้องล้างน้ําซ้ํา เน่ืองจากตอ้งการใหมี้ฤทธ์ิตกคา้งของนํ้ายาฆ่าเช้ือ เวน้แต่ เม่ือนํ้ายาฆ่าเช้ือ 

เปรอะเป้ือนตวัสัตว์ 

 เมื่อไม่มีสัตว์ป่วยอยู่ในโรงเรือน ใหพ้น่นํ้ายาฆ่าเช้ือจาก บนเพดาน, ฝา และพื้น 

 เมื่อมีสัตว์ป่วยอยู่ในโรงเรือน ใหร้าดนํ้ายาฆ่าเช้ือลงพื้นดว้ยฝักบวัรดนํ้าธรรมดา โดยรอบตวัสัตวป่์วย ไม่ควรพน่

นํ้ายาฆ่าเช้ือใส่ตวัสัตวโ์ดยตรง และจะตอ้ง ลา้ง/ฆ่าเช้ือ ซํ้ าในตาํแหน่งนั้นเป็นประจาํ วนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ 

จนกระทัง่หมดสัตวท่ี์แสดงอาการป่วย จึงลดความถ่ีในการลา้ง/ฆ่าเช้ือ เป็นวนัเวน้วนั และอาจเจือจางสารละลาย

ลงได ้ส่วนบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีสัตวป์กติ หรือยงัไม่แสดงอาการป่วยในโรงเรือนเดียวกนั ใหล้า้ง/ฆ่าเช้ือ อยา่งนอ้ย

วนัเวน้วนั 

 ไวรัสทีม่ีการติดต่อทางการหายใจ ไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าเช้ือ  เน่ืองจากระยะเวลาในการสัมผสักบัยาฆ่าเช้ือ 

นอ้ยเกินไป และสัตวมี์การขบัเช้ืออยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการพน่ยาเป็นละอองในอากาศ จะทาํใหไ้วรัสฟุ้งกระจาย 

ไดม้ากข้ึน  แล้วพบกนัใหม่ฉบับหน้านะครับ.... 

 

 

 

 

MIXWELL MARKETING CO.,LTD.   170-172 Sukhumvit Rd., Praves, Bangkok 10250, Thailand  Tel. 0 2726 0470 


	mixwell 's news  2551 vol 3 1
	L;kjkjklkdk
	ฉบับที่ 3       ปีที่ 3        ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2551

	mixwell 's news  2551 vol 3 2
	MIXWELL MARKETING CO.,LTD.   170-172 Sukhumvit Rd., Praves, Bangkok 10250, Thailand  Tel. 0 2726 0470


