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ฉบับที่ 2

ปี ที่ 3

ฉบับ เดือน เมษายน 2551

สวัสดีครับสําหรับฉบับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ หวังว่าทุกท่านคงมีโอกาสหยุดพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ทาํ งานต่อไป
ในฉบับก่อนๆ ได้พดู ถึงยาฆ่าเชื้อ และสารทําความสะอาดกันไปบ้างแล้ว ในฉบับนี้จะขอกล่าวถึงโปรแกรมการจัดการ
ด้านสุ ขอนามัย ขอเริ่ มเลยนะครับ
ขั้นตอนการวางโปรแกรมการจัดการด้ านสุ ขอนามัย
1. เพื่อป้ องกัน และกําจัดโรคแก่สัตว์เลี้ยง
2. เพื่อวางแผนด้านสุ ขอนามัยที่ดีแก่สัตว์เลี้ยง
3. เพื่อการทํางานให้เป็ นระบบ และง่ายต่อการปฏิบตั ิ
4. ทําให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง โตเร็ ว
5. เพื่อผลผลิตที่ดี มีกาํ ไร แก่ผเู้ ลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ให้ได้ดีตอ้ งมีการกําจัดโรค, แหล่งเชื้อโรค และพาหะนําโรคให้หมดไป ด้วยปั จจุบนั การเลี้ยงสัตว์ได้มี
การพัฒนาไปอย่างมาก ทําให้การจัดการด้านสุ ขอนามัยต้องทําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่ดี ซึ่ งขั้นตอนการจัดการ ทําได้ดงั นี้
1. การจัดการขณะไม่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ (Terminal Hygiene Program)
2. การจัดการขณะมีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ (Protection Routines Hygiene Program)

การจัดการขณะไม่ มีสัตว์ เลีย้ งอาศัยอยู่
(พักโรงเรือน) Terminal Hygiene Program
เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเข้มงวด และเป็ นไปอย่างเข้าใจ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดี และทํากําไรแก่
ผูเ้ ลี้ยง แบ่งเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
1. ขนย้ายสั ตว์ เลีย้ ง, สิ่ งของ, อุปกรณ์ การเลีย้ ง ออกจากโรงเรือน และทําความสะอาด
• ขนย้ายสัตว์ออก
:
กรณี ส่งโรงฆ่า, ย้ายโรงเรื อน
• ขนย้ายอุปกรณ์การเลี้ยง
:
ภาชนะให้อาหาร,นํ้าดื่ม,พัดลม
• ขนย้ายสิ่ งปฏิกลู
:
มูลสัตว์, สิ่ งรองนอน, ขยะ ฯลฯ ทําการฆ่าเชื้อด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่
เหมาะสม เช่น กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC ทําขั้นตอนนี้ดว้ ยความระมัดระวัง เพราะสิ่ งปฏิกลู สามารถ
แพร่ กระจายเชื้อโรคเป็ นอย่างดี โดยทําลายด้วยการเผา, ฝัง

ระยะที่สอ

2. ทําความสะอาด (Pre-Cleaning and Sanitizing)
เมื่อเก็บกวาดโรงเรื อนเรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปเป็ นขั้นตอนทําความสะอาด
• อุปกรณ์การเลี้ยงที่ขนย้ายมารวมในที่เดียวกัน นํามาทําความสะอาดด้วยนํ้า และสารทําความสะอาด ต่อจากนั้น
นําไปทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ เช่น กลุ่ม QAC, กลุ่มไอโอดีน, กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC และ
เก็บไว้ในสถานที่ปราศจากเชื้อโรคเพื่อนําไปใช้ต่อไป
• ใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดกลุ่ม Detergent ผสมนํ้าตามอัตราส่ วนที่กาํ หนด ล้างทําความสะอาดโรงเรื อน หรื อ อาจ
ผสมลงไปในเครื่ องพ่นแรงดันนํ้าแล้วฉี ดพ่น โดยอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แปรง ช่วยขัดถูในบริ เวณที่สกปรกมาก
โดยเริ่ มต้นทําความสะอาดจากหลังคา กําแพง และค่อยมาที่พ้นื แล้วล้างด้วยนํ้าอีกครั้งหนึ่งก่อนปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
3. ทําความสะอาดและฆ่ าเชื้อในระบบนํา้ ดื่ม (Water System and Equipment Sanitizing)
ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าระบบให้น้ าํ จะเป็ นตัวแพร่ กระจายโรคได้อย่างทัว่ ถึง และรวดเร็ วภายในฟาร์ ม ดังนั้น
ระบบนี้ควรทําความสะอาด และฆ่าเชื้อ ซึ่ งทําได้ดงั นี้
• ระบบทีเ่ ชื่ อมต่ อถึงกันตลอดทั้งฟาร์ ม
1.) ระบายนํ้าที่เหลือทิ้งให้หมด (ระบายลงบ่อพักเพื่อทําการฆ่าเชื้อต่อไป)
2.) ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กบั ระบบนํ้าดื่ม ตามอัตราส่ วนที่แนะนํา แล้วปล่อยไปตามท่อนํ้าทัว่ ทั้ง
ฟาร์ ม ปิ ดปลายท่อเพื่อทิ้งให้น้ าํ ยาออกฤทธิ์ อย่างน้อย 30 นาที แล้วค่อยระบายนํ้าทิ้ง
3.) ล้างด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
• ระบบทีต่ ้ องบรรจุนํา้ ตลอดเวลา
1.) ระบายนํ้าที่เหลือทิง้ ให้หมด 2.) ล้างภาชนะที่ให้น้ าํ ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 3.) ล้างทําความสะอาดอีกครั้ง
4.) เก็บไว้ในที่ปราศจากเชื้อโรค เพื่อที่จะนํา ไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ นํ้ายาฆ่าเชื้อที่แนะนําให้ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ กลุ่ม Phenolic Derivative หรื อ กลุ่ม Oxidising Compound
4. การฆ่ าเชื้อ (Disinfection)
1.) ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อให้เหมาะสมกับสภาพในฟาร์ ม 2.) ผสมนํ้ายาฆ่าเชื้อกับนํ้าตามอัตราส่ วนที่แนะนํา
3.) ฉีดพ่นให้ทวั่ ทั้งโรงเรื อน พื้น, ผนัง, เสา, หลังคา, ทางเดิน ฯลฯ 4.) ใช้น้ าํ ยา 1 ลิตร ที่ผสมแล้ว ฉีดพ่น ต่อ
พื้นผิว 3-4 ตารางเมตร 5.) ให้น้ าํ ยาสัมผัสกับพื้นผิว เพื่อการออกฤทธิ์ อย่างน้อย 30 นาที 6.) พักโรงเรื อน และ
ห้ามคน, สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ผ่านเข้า-ออกเด็ดขาด
หมายเหตุ นํ้ายาฆ่าเชื้อที่แนะนําให้ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC
5. ฆ่าเชื้อก่ อนนําสั ตว์ เข้ ามาเลีย้ ง (Fogging)
1.) ฉี ดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อตามขนาดที่แนะนํา อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนนําสัตว์เข้าเลี้ยง โดยฉีดพ่นให้เป็ นฝอยละเอียด
ทัว่ ทั้งโรงเรื อน 2.) นําอุปกรณ์การเลี้ยง เช่น ภาชนะให้อาหาร, เข้ามาก่อน 1 วัน 3.) ปิ ดโรงเรื อน 1 วัน ก่อน
นําสัตว์เข้ามาเลี้ยง
หมายเหตุ นํ้ายาฆ่าเชื้อที่แนะนําให้ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC
แล้วติดตามต่อในหัวข้อ “การจัดการขณะมีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่” ในฉบับหน้านะครับ
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