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ฉบับที่ 1

ปี ที่ 1

ฉบับ เดือน มกราคม 2549

การสุขาภิบาลและการฆ่ าเชือ้ ในโรงเรื อนเลีย้ งสัตว์
การทําความสะอาดและการฆ่าเชื ้อในโร งเรื อนเลี ้ยงสัตว์มีความสําคัญมาก ในปั จจุบนั ของการเลี ้ยงแบบเร่งรัด (Intensive
farm) จุดประสงค์เพื่อทําลาย หรื อ ลดปริ มาณเชื ้อโรคให้ น้อยลงในปริ มาณที่ไม่ทําให้ เกิดปั ญหา และเป็ นที่มาของการผลิตนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่
เหมาะสมดังนี ้
 มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื ้อ
 ราคาสมเหตุสมผล
 ไม่ทําลายอุปกรณ์, เครื่ องมือในโรงเรื อน
 มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาด
 ไม่มีพิษ หรื อ อันตรายใดๆ





ด้ วยเหตุนีน้ าํ ้ ยาฆ่ าเชือ้ ต้ องมีส่วนประกอบสําคัญ ดังนี ้

ตัวยาออกฤทธิ์
สารเพิ่มการแทรกซึม (ลดแรงตึงผิว)
สารป้องกันการกัดกร่อน
สารทําละลาย

ข้ อพิจารณาทั่วไปของการสุขาภิบาล

เชื ้อโรคต่างๆ แบคทีเรี ย, เชื ้อรา, ไวรัส เป็ นสาเหตุให้ สตั ว์ออ่ นแอ และเกิดโรคในสภาวะที่มีอาหาร,นํ ้า,อุณหภูมิพอเหมาะ
จะทําให้ เชื ้อโรคเหล่านี ้เจริ ญเติบโต และเพิ่มจํานวน แบบทวีคณ
ู ได้ อย่างรวดเร็ วเป็ นพันๆ ล้ านหน่วยของเชื ้อโรค ด้ วยเหตุนี ้ต้ อง
กําจัด และป้องกันเชื ้อโรคอย่างรวดเร็ ว
จุดสําคัญของการทําลาย และลดปริ มาณเชื ้อโรค อยูท่ ี่การทําความสะอาดและการฆ่าเชื ้อ ดังกราฟ
การทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
15
10
5
0

ปริมาณเชื้อโรค
(CFU)
ก่อนทําความสะอาด

หลังทําความสะอาด

หลังทําการฆ่าเชื้อ

ซึ่งถ้ ามีสารทําความสะอาดที่ดี จะทําให้ หลังทําความสะอาดแล้วเชือ้ โรคจะลดลงถึง 99.999% ทําให้ ง่ายต่ อการฆ่ าเชือ้

การพิจารณานํา้ ยาฆ่ าเชือ้ ต้ องคํานึงถึงส่ วนประกอบและปั จจัยหลายอย่ างดังนี ้
- มีประสิทธิภาพในการทําลายเชื ้อโรค
- ราคาสมเหตุสมผล
- ไม่มีอนั ตรายต่อผิวหนังและวัสดุอปุ กรณ์
- มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาด

- ทนทานต่อสารอินทรี ย์
- ทนต่อความกระด้ างของนํ ้า
- คงประสิทธิภาพได้ ยาวนาน
- ไม่เป็ นพิษหรื ออันตรายใดๆ

กลไกที่ทาํ ลายเชือ้ ขึน้ กับลักษณะการออกฤทธิ์ และตําแหน่ งต่ างๆ ดังนี ้
- มีผลไปเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของผนังเซล
- มีผลไปเปลีย่ นแปลงการลําเลียงอาหารและขับถ่ายของเสียของเซลเมมเบรน
- จับกลุม่ และตกตะกอนของโปรตีนที่ผนังเซล, เซลเมมเบรน ไซโตพลาสซึม
- ทําปฏิกิริยาเคมีกบั ส่วนประกอบอื่นๆของเซล
มีผลต่ อโปรตีน

มีผลต่ อการตกตะกอน

มีผลต่ อผนังเซล

ผลดีของการใช้ นํ ้ายาฆ่าเชื ้อได้ จากการทดลองจากกระทรวงอาหาร, เกษตร และป่ าไม้ ของประเทศเยอรมัน ดังตาราง พบว่าการ
ใช้ นํ ้ายาฆ่าเชื ้อจะทําให้ สกุ รมีนํ ้าหนักเพิ่มเฉลีย่ ดีขึ ้น และจํานวนลูกสุกรต่อแม่ตอ่ ปี เพิ่มขึ ้นด้ วย
ตารางเปรียบเทียบนํา้ หนักของสุกรที่เพิ่มขึน้
ใช้ ยาฆ่ าเชือ้
ไม่ ใช้ ยาฆ่ าเชือ้
นํา้ หนักเพิ่มต่ อวัน (กรัม)
628
535
การสูญเสีย (%)
2.08
3.5

ตารางแสดงลูกสุกรที่เพิ่มขึน้ ต่ อแม่ ต่อปี
ใช้ ยาฆ่ าเชือ้
ไม่ ใช้ ยาฆ่ าเชือ้
จํานวนลูกสุกร (ตัว)
17.9
16.8
การสูญเสีย (%)
14.8
17.2

แปลและเรี ยบเรี ยงจากFeed Magazine 2/92 : Dr.Helmut Brill, Head of R&D, Marienfelde GmbH, Hamburg, Germany
ด้ วยเหตุนี ้ยาฆ่าเชื ้อ จึงมีบทบาทสําคัญต่อวงการปศุสตั ว์ เป็ นอย่างมาก ติดตามต่อในฉบับหน้ า นะครับ
สรุ ปสาระสําคัญในฉบับ
1. การทําลายเชื ้อโรคที่ดี ต้ องร่วมกับการทําความสะอาดที่ดีด้วย
2. กลไกการออกฤทธิ์ ของยาฆ่าเชื ้อ ขึ ้นกับลักษณะการออกฤทธิ์ และจุดที่ออกฤทธิ์

หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP) จาก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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