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ฉบับที่ 3

ปี ที่ 3

ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2551

ั เลีย
ั
้ งอาศยอยู
สว ัสดีคร ับ จากฉบ ับทีแ
่ ล้ว เราพูดถึงการจ ัดการขณะไม่มส
ี ตว์
่
้ อกล่าวต่อเลยนะคร ับ
ในฉบ ับนีข

ั เลีย
ั
้ งอาศยอยู
การจ ัดการขณะมีสตว์
่
Protection Routines Hygienic
Program

1. บ่ อจุ่มเท้า (Foot dip) ควรมีไว้ทุกโรงเรื อนที่ทางเข้า เพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้ อนมากับรองเท้า
ยาฆ่ าเชื้อทีแ่ นะนําให้ ใช้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC
2. บ่ อนํา้ ยาฆ่าเชื้อหน้ าฟาร์ ม (Wheel-dip) ควรมีทุกฟาร์ม เพื่อทําการฆ่าเชื้อที่อาจปนเปื้ อนมากับพาหนะ

(ทั้งบ่อจุ่มเท้า และบ่อนํ้ายาฆ่าเชื้อหน้าฟาร์ ม ควรเปลี่ยนนํ้ายาทุกๆ อาทิตย์ หรื อทุกๆ วัน หรื อเปลี่ยนทุกครั้ง
ที่มีการปนเปื้ อนสิ่ งสกปรกมากๆ และในสภาวะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น)
ยาฆ่ าเชื้อทีแ่ นะนําให้ ใช้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC
3. ห้ องพ่นนํา้ ยาฆ่าเชื้อสํ าหรับคนผ่านเข้ าออกฟาร์ ม (Disinfection room) ควรมีทุกฟาร์ม เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจ
ปนเปื้ อนกับคนที่ผา่ นเข้าออก
ยาฆ่ าเชื้อทีแ่ นะนําให้ ใช้ คือ กลุ่ม QAC
4. ทางเดินภายในฟาร์ ม (Road and Pathway) ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อทุกอาทิตย์ หรื อทําบ่อยขึ้นเมื่อมีโรคระบาด
ยาฆ่ าเชื้อทีแ่ นะนําให้ ใช้ คือ กลุ่ม Glutaraldehyde + QAC
5. ระบบนํา้ ดื่มภายในฟาร์ ม (Water System) ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อที่ผสมนํ้าให้ดื่มกินได้ ผสมในอัตราส่ วนที่แนะนํา
และทําบ่อยขึ้นเมื่อมีโรคระบาด
ยาฆ่ าเชื้อทีแ่ นะนําให้ ใช้ คือ กลุ่ม QAC, กลุ่ม Iodophor, กลุ่ม Oxidising Compound
6. การฆ่าเชื้อในโรงเรือนขณะมีสัตว์เลีย้ งอยู่ (Spraying : airborne transmission of infection)
- ผสมนํ้ายาฆ่าเชื้อตามอัตราส่ วนที่แนะนํา
- พ่นเป็ นฝอยละเอียดบางๆ เหมือนสัตว์ข้ ึนไป ให้ฟุ้งกระจายทัว่ ทั้งโรงเรื อน
(พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงต่อสัตว์)
ยาฆ่ าเชื้อทีแ่ นะนําให้ ใช้ คือ กลุ่ม Iodophor, กลุ่ม Oxidising Compound
7. จํากัดคนเข้ า-ออก ฟาร์ ม และโรงเรือน (People Control) ให้ผา่ นเท่าที่จาํ เป็ น และต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
อย่างถูกขั้นตอน

อ าจัดสั ตว์ อน
ประยะที
้ องกัน่สและกํ
ื่ ๆ ไม่ ให้ ผ่านเข้ าออก ฟาร์ ม และโรงเรื อน (Pet Control)
กําจัดหนูภายในฟาร์ ม ให้หมดไปอย่างเด็ดขาด (Rodent Control)
ป้องกัน และกําจัดแมลงภายในฟาร์ ม และอย่าให้ผา่ นไปมาได้ (Birds & Insect Control)
อาหารทีใ่ ช้ เลีย้ งสั ตว์ ควรผ่านระบบการคัดเลือกและการผลิตที่ปราศจาก เชื้อโรค และควรสดอยูเ่ สมอ อย่าให้มี
การปนเปื้ อนของเชื้อโรค (Feed Staff Warning)
12. การขนย้ายเข้ า-ออก ของสั ตว์เลีย้ ง (Animal Control) ควรมีการพักหรื อกักสัตว์ก่อนเข้ารวมฝูง หรื อนํามา
จากแหล่งที่น่าเชื่ อถือ
13. อุปกรณ์การเลีย้ ง (Eqipment Control) เมื่อนํามาใช้ควรทําความสะอาด และฆ่าเชื้อทุกครั้ง แล้วเก็บไว้ในที่
ปราศจากเชื้อโรค และเก็บให้เรี ยบร้อย

8.
9.
10.
11.

นอกจากนั้นในบางตํารายังมีการแนะนําการป้ องกันในกรณี ที่เกิดโรคระบาดแล้ ว ดังนี ้
1. การล้าง/ฆ่ าเชื้อ บุคคล เมือ่ มีโรคระบาดเกิดขึน้ ในฟาร์ ม

จัดบริ เวณล้าง/ฆ่าเชื้อ ไว้ใกล้จุดที่ออกจากบริ เวณปนเปื้ อน นํ้าล้างจะต้องไม่ไหลไปสู่ บริ เวณที่สะอาด
ใช้สบู่ในการล้างหน้า, ผม, ผิวหนัง, มือ
ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม กับเชื้อโรคที่มีการระบาด
เตรี ยมนํ้ายาในถังนํ้าและจุ่มรองเท้าบูท๊ ในถังนํ้ายา
พ่นนํ้ายา ที่ลอ้ รถ
เมื่อออกจากบริ เวณปนเปื้ อน ต้องอาบนํ้าสระผม และเปลี่ยนเสื้ อผ้าชุดใหม่
งดไปฟาร์ มอื่นทีไ่ ม่ ปนเปื้ อน อย่ างน้ อย 1 สัปดาห์

2. การล้าง/ฆ่ าเชื้อ อุปกรณ์ โรงเรือน

กําจัดเศษวัสดุ สิ่ งสกปรก สิ่ งปนเปื้ อน เพราะเศษอินทรี ยว์ ตั ถุที่ตกค้างจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของยาฆ่าเชื้อลดลง
ให้ใช้แปรงขัดสิ่ งสกปรกแล้วจึงฉี ดนํ้าล้าง เมื่อมีสัตว์ป่วยอยูใ่ นโรงเรื อน ให้ลา้ งด้วยความระมัดระวัง
อย่ าใช้ นํ้าทีม่ ีแรงดันสู ง เนื่องจากจะเป็ นการสร้ าง Bioaerosals สํ าหรั บไวรั ส ทําให้ ไวรั สกระจายไปสู่
บริ เวณใกล้ เคียง และทําให้สิ่งสกปรกกระจายในวงกว้าง สิ่ งสกปรกนั้นให้ทาํ การฝัง และราดนํ้ายาฆ่าเชื้อ
เล็งเป้าหมายใช้ นํา้ ยาฆ่ าเชื้อ กับสิ่ งของ หรื อ สิ่ งแวดล้อมรอบตัวสัตว์ เช่น คอก, ทางเดิน, รางอาหาร
ปล่ อยให้ ยาฆ่ าเชื้อมีเวลาสั มผัสกับเชื้อโรค อย่างน้อย 20-30 นาที
โดยทัว่ ไป ไม่ จําเป็ น ต้ องล้ างนํ้าซํ้า เนื่องจากต้องการให้มีฤทธิ์ ตกค้างของนํ้ายาฆ่าเชื้อ เว้นแต่ เมื่อนํ้ายาฆ่าเชื้อ
เปรอะเปื้ อนตัวสัตว์
เมื่อไม่ มีสัตว์ ป่วยอยู่ในโรงเรือน ให้พน่ นํ้ายาฆ่าเชื้อจาก บนเพดาน, ฝา และพื้น
เมื่อมีสัตว์ ป่วยอยู่ในโรงเรือน ให้ราดนํ้ายาฆ่าเชื้อลงพื้นด้วยฝักบัวรดนํ้าธรรมดา โดยรอบตัวสัตว์ป่วย ไม่ ควรพ่น
นํ้ายาฆ่าเชื้อใส่ ตวั สัตว์โดยตรง และจะต้อง ล้าง/ฆ่าเชื้อ ซํ้าในตําแหน่งนั้นเป็ นประจํา วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
จนกระทัง่ หมดสัตว์ที่แสดงอาการป่ วย จึงลดความถี่ในการล้าง/ฆ่าเชื้อ เป็ นวันเว้นวัน และอาจเจือจางสารละลาย
ลงได้ ส่ วนบริ เวณใกล้เคียงที่มีสัตว์ปกติ หรื อยังไม่แสดงอาการป่ วยในโรงเรื อนเดียวกัน ให้ลา้ ง/ฆ่าเชื้อ อย่างน้อย
วันเว้นวัน
ไวรัสทีม่ ีการติดต่ อทางการหายใจ ไม่ มีความจําเป็ นต้ องฆ่ าเชื้อ เนื่องจากระยะเวลาในการสัมผัสกับยาฆ่าเชื้อ
น้อยเกินไป และสัตว์มีการขับเชื้ ออยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งการพ่นยาเป็ นละอองในอากาศ จะทําให้ไวรัสฟุ้ งกระจาย
ได้มากขึ้น แล้ วพบกันใหม่ ฉบับหน้ านะครั บ....
MIXWELL MARKETING CO.,LTD. 170-172 Sukhumvit Rd., Praves, Bangkok 10250, Thailand Tel. 0 2726 0470

