บทที่ 14
การเตรียมโรงเรือนสุกร
0

ปญหาเรื่องโรคของสุกรที่เกิดขึ้นอยูเสมอนั้นมีสาเหตุหลายประการ แตสาเหตุ
ใหญที่สุดคือ การสุขาภิบาลไมดีพอหรือบกพรอง จึงทําใหสุกรไดรับเชื้อโรค การ
สุขาภิบาลที่ถูกตองจะเปนหนทางหนึ่ง ซึ่งจะปองกันไมใหเกิดโรคขึ้นในฟารม การเตรียม
โรงเรือนควรทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคภายในโรงเรือน เครื่องมือ และอุปกรณ กอนที่
จะนําสุกรเขามาในฟารมประมาณ 1 สัปดาห การทําความสะอาดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การทําความสะอาดโรงเรือนและรอบโรงเรือนตลอดจนการกําจัดแมลง
2. การทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ภายในคอก
3. การทําความสะอาดเครือ่ งมือที่ใชในการรักษาสุขภาพสุกร
นอกจากนี้ควรมีการปองกันเชื้อโรคเขาสูฟารมบริเวณทางเขา-ออกโรงเรือนและ
หนาฟารม

14.1 การทําความสะอาดโรงเรือนสุกร
การทําความสะอาดโรงเรือนสุกรเปนการจัดการดานสุขาภิบาลที่ดีอยางหนึ่งใน
ฟารมสุกร เพื่อตัดวงจรของเชื้อโรคและชวยปองกันโรคที่จะเกิดกับสุกรไดอีกทางหนึ่งดวย
การทําความสะอาดโรงเรือนโดยการใชน้ําลางพื้นโรงเรือนเพียงอยางเดียว จะชวยทําให
เชื้อโรคถูกเจือจางลงไปบาง แตไมสามารถที่จะกําจัดเชื้อโรคไดหมด สวนการทําความ
สะอาดโดยการใชน้ํายาฆาเชื้อเพียงอยางเดียวไมไดผลดีเต็มที่ ดังนั้นการทําความสะอาด
โรงเรือนควรมีขั้นตอนดังนี้
1. ปดกวาดหยากไยและฝุนละอองตามหลังคา เสา ฝาผนัง เพดาน พัดลม และ
แผงรังผึ้ง (ในโรงเรือนปด) ออกใหหมด
2. ใชพลั่วแซะตักมูลสุกรและเศษอาหารใสรถเข็นนําไปเทที่ลานตาก
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3. ใชสายยางพรอมหัวฉีดทําการฉีดน้ําลางพื้นคอกใหทั่วทุกซอกทุกมุม รวมกับ
การใชแปรงขัดพื้นคอกและฝาผนังใหสะอาดไมมีคราบสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู (อาจใช
ผงซักฟอกชวยดวย) แลวใหน้ําสะอาดลางอีกครั้ง กวาดพื้นคอกดวยไมกวาดทางมะพราว
กวาดไลน้ําและสิ่งสกปรกตามแนวลาดเอียงใหแหง
ทําความสะอาดซ้ําเพื่อใหพื้นคอก
สะอาดโดยเนนตามซอกมุม แลวปลอยใหพื้นแหง
4. รางอาหารและรางน้ําที่ถอดไมไดควรลางใหสะอาดและปลอยทิ้งไวใหแหงอยู
เสมอ
5. ใชน้ําละลายโซดาไฟความเขมขน 5 เปอรเซ็นต เทลาดใหทั่วบริเวณรวมทั้ง
ฝาผนังคอกดวย ทิ้งไวสักครูแลวจึงลางน้ําเปลาอีกครั้ง
6. ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคพนหรือราดใหทั่ว ในอัตราสวนที่กําหนดในฉลากหรืออาจ
ใชปูนขาวโรยบาง ๆ หรือใชน้ําละลายปูนขาวในอัตราสวนน้ํา 4 สวนตอปูนขาว 1 สวน
ลาดใหทั่วเพื่อทําใหการทําความสะอาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
7. บริเวณรองน้ําควรกวาดลางและลาดดวยน้ําละลายโซดาไฟ
8. ทําการลางและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ใชทําความสะอาดใหเรียบรอย
9. เมื่อจะนําสุกรเขามาเลี้ยงตองทําการลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง (โดยเฉพาะ
คอกที่โรยหรือลาดปูนขาวไว เพราะสุกรอาจแพปูนขาวทําใหผิวหนังอักเสบได) ถาพัก
คอกไวนานอาจพนน้ํายาฆาเชื้อโรคซ้ําอีกครั้ง ปลอยทิ้งไวใหแหงจึงนําสุกรเขาคอก
10. ซอมแซมโรงเรือน ไมกั้นคอก รางอาหาร รางน้ํา ที่ชํารุดใหอยูในสภาพใชงานได

ภาพที่ 14.1 การเตรียมโรงเรือนสุกรกอนนําสุกรเขาเลีย้ ง
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การทําความสะอาดโรงเรือนและการฆาเชื้อควรทําทุก 2 สัปดาหหรือ 4 สัปดาห
ตอ 1 ครั้งเปนอยางต่ํา ซึ่งจะชวยใหสามารถปองกันเชื้อโรคที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
สุกรได การใชน้ํายาฆาเชื้อโรงเรือนควรใชเปนระยะเวลาที่นานพอสมควร 1-1½ ป แลวจึง
เปลี่ยนน้ํายาฆาเชื้อชนิดอื่น เมื่อเห็นวาสุกรไดรับการติดเชื้อหรือสุขภาพไมดี แตไมควรใช
น้ํายาฆาเชื้อหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เพราะเมื่อใชน้ํายาฆาเชื้อไประยะหนึ่งเชื้อโรคจะมี
ความตานทานตอน้ํายาฆาเชื้อ เมื่อเปลี่ยนน้ํายาฆาเชื้อจะทําใหเชื้อโรคตาย ถาใชน้ํายา
ฆาเชื้อหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เชื้อโรคจะสรางความตานทานตอน้ํายาฆาเชื้อได ทําให
ไมสามารถใชน้ํายาฆาเชื้อตัวใดไดอีก ซึ่งจะทําใหการจัดการทําความสะอาดฆาเชื้อเปนไป
อยางไมมีประสิทธิภาพ
หากตองการรมควันโรงเรือนควรหาผาพลาสติกหรือผาใบหรือสังกะสีมาปด
โรงเรือนใหมิดชิดเสียกอน การรมควันใชน้ํายาฟอรมาลีนในอัตราสวนน้ํายาฟอรมาลีน 40
มิลลิลิตรผสมดางทับทิม 20 มิลลิลิตรตอ 100 ลูกบาศกฟุต นาน 24 ชั่วโมง
สิ่งที่ใชฆาเชื้อโรค แบงเปน 2 ประเภทคือ สารฆาเชื้ออยูในรูปสารละลาย และ
สารฆาเชื้อที่เปนผง เชน ปูนขาว โซดาไฟ
การฆาเชื้อโรคภายในโรงเรือน ทําไดหลายวิธีดังนี้
1. การใชน้ํายาฆาเชื้อผสมน้ําแลวทําการฉีดพน
2. การใชน้ํายาฆาเชื้อเทลาดบริเวณที่คาดวาจะมีเชื้อโรค
3. การใชสารฆาเชื้อโรคโรยหรือละลายน้ําลาดใหทั่วบริเวณที่ตองการฆาเชื้อ

ภาพที่ 14.2 การทําความสะอาดโรงเรือนและฆาเชื้อโรคเปนประจํา
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14.2 การทําความสะอาดรอบโรงเรือนและการกําจัดแมลงวัน
บริเวณรอบคอกและโรงเรือนหากมีแปลงหญาสําหรับใหสุกรเดินออกกําลังกาย
หรือกิน ควรทําการตัดหญาไมใหสูงเกินไป ของเสียและน้ําลางคอกอยาปลอยลงแปลง
หญา ควรสรางบอเก็บน้ําเสียอยูที่ปลายรองทางน้ําทิ้ง บอเก็บน้ําเสียตองมีฝาปดมิดชิด
และหลังคาบอตองอยูสูงกวาระดับน้ําเสียพอสมควร ไมควรต่ําเกินไปเพราะจะทําใหการ
หมักของอุจจาระเกิดรวดเร็ว คุณภาพของอุจจาระในการใชทําปุยจะเสียไป การสรางบอ
เก็บน้ําเสียชวยทําลายไขพยาธิและปองกันแมลงวันลงไปไขดวย เพราะภายในบอน้ําเสีย
จะมีความรอนประมาณ 105 องศาฟาเรนไฮตและมีกาซมีเทนและกาซไขเนา ทําใหไม
เหมาะแกการเจริญของไขพยาธิ และตัวออนของแมลงวัน หมั่นตักอุจจาระขึ้นมาตากให
แหงเพื่อเก็บไวทําปุย สวนน้ําเสียก็ปลอยใหไหลไปยังบอพักน้ําทิ้ง และควรมีบอบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยออกนอกฟารม บริเวณพื้นดินของแปลงหญาควรปองกันมิใหไขพยาธิหรือ
ตัวออนของพยาธิอาศัยอยู โดยโรยปูนขาวหรือน้ําละลายดวยปูนขาว

ภาพที่ 14.3 ระบบระบายน้ําเสีย
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14.3 การทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ภายในโรงเรือน
อุปกรณภายในโรงเรือน ไดแก ภาชนะใสน้ําหรืออาหาร ชอนตักอาหาร กระบวย
ตักน้ํา พลั่ว ตองสะอาดปราศจากเชื้อโรค
การทําความสะอาดภาชนะใสน้ําและอาหาร ทําไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตักหรือกวาดเศษอาหารออกใหหมด
ใชน้ําสะอาดลางรางน้ําและรางอาหารใหทั่ว
ทิ้งไวใหแหงกอนนําไปใช
การใชน้ํายาฆาเชื้อลางหรือพนหรือลาดใหทั่ว ⎤ ทําความสะอาดนานๆ ครั้ง
ทิ้งไว 1-2 ชั่วโมง จากนั้นลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง⎬ หรือเมื่อพบสุกรปวยดวย
ปลอยใหแหงนํามาใชได
⎦ โรคระบาด

การเตรียมน้ํายาฆาเชื้อโดยใชน้ําผสมน้ํายาฆาเชื้อไลโซน (lysol) ความเขมขน
2-3 เปอรเซ็นต หรือน้ําละลายน้ํายาฟอรมาลีน (formalin) ใหมีความเขมขน 2 เปอรเซ็นต

14.4 การทําความสะอาดเครื่องมือที่ใชในการรักษาสุขภาพสุกร
เครื่องมือจําเปนในการรักษาสุขภาพสุกร เชน กรรไกรตัดเขี้ยว กรรไกรตัดเบอรหู
มีดผาตัด คีมหนีบเสนเลือด คีมจับเข็มเย็บแผล ปรอทวัดไข ไหมเย็บแผล ดายผูกสาย
สะดือ บรรทัดวัดไขมันสันหลัง ไซริงค เข็มฉีดยา เปนตน เครื่องมือตาง ๆ เหลานี้กอนใช
งานตองทําความสะอาดเพื่อใหปราศจากเชื้อโรคอยูเสมอ การทําความสะอาดและทําการ
ฆาเชื้อโรคของเครื่องมือเหลานี้ ทําได 2 วิธีคือ ทําความสะอาดโดยใชความรอน และทํา
ความสะอาดโดยใชสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค

ก. การทําความสะอาดเครื่องมือโดยใชความรอน
เครื่องมือที่ทําความสะอาดดวยความรอน ไดแก ไซริงคและเข็มฉีดยา ความ
รอนที่ใชทําลายเชื้อโรคที่นิยม คือ การตมหรือนึ่ง เพราะสะดวกไมยุงยาก โดยการทําดังนี้
1. กอนใชเครื่องมือใหนําไปตมในน้ําเดือดอยางนอย 5 นาที โดยแยกตัว
ไซริงค กานสูบ และเข็มฉีดยาออกจากกัน
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2. หลังจากใชเสร็จแลว นําไปลางดวยน้ําผสมสบูหรือน้ํายาลางจาน แลว
ลางดวยน้ําเปลาอีกครั้งใหสะอาด
3. เช็ดใหแหง แลวนําไปเก็บไวในภาชนะที่ใชเก็บเครื่องมือ
ไซริงคที่ใชฉีดวัคซีนและฉีดยาปฏิชีวนะควรแยกกันตางหาก ไซริงคมีหลาย
แบบทั้งอัตโนมัติและธรรมดา ไซริงคแบบธรรมดานี้มีทั้งชนิดหัวล็อคและหัวไมล็อค เข็มฉีดยา
ในสุกรนิยมใชขนาดเบอร 17-19 ความยาว ½-1½ นิ้ว แลวแตความเหมาะสม

ข. การทําความสะอาดเครื่องมือโดยใชสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
เครื่องมือที่ทําความสะอาดดวยสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค ไดแก ปรอทวัดไข
เข็มเย็บแผล ไหมเย็บแผล มีดผาตัด ปากคีบ คีมหนีบเสนเลือด คีมจับเข็มเย็บแผล
กรรไกรตัดเขี้ยว กรรไกรตัดเบอรหู ดายผูกสายสะดือ ที่สอดยาเขามดลูก บรรทัดวัดไขมัน
สันหลัง เปนตน เครื่องมือเหลานี้หากทําความสะอาดดวยความรอนทําใหเสียหากหรือ
อายุการใชงานสั้นกวาที่ควร เครื่องมือเหลานี้ตองทําความสะอาดดวยสารเคมีหรือน้ํายา
ฆาเชื้อโรค เชน เดทตอล (dettol) อัตราสวนที่ใชประมาณ 2 เปอรเซ็นต หรือเซฟลอน
(savlon) อัตราสวนที่ใชเซฟลอน:น้ํา เทากับ 1:100-200
การทําความสะอาดดวยสารเคมีหรือยาฆาเชื้อควรทําดังนี้ หลังจากใชงาน
เสร็จแลว นําไปลางดวยน้ําหรือน้ําผสมสบูหรือผงซักฟอกใหสะอาด แลวลางดวยน้ําให
สะอาด เช็ดใหแหงนําไปเก็บไวในที่แหงปราศจากที่เปยกชื้น เมื่อจะใชใหนํามาแชหรือเช็ด
ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
ขอควรระวัง
ไหมเย็บแผลหรือดายเบอร 8 (ดายผูกสายสะดือ) ระวังอยาใหเปยกน้ํา ควร
ตัดพอใชในแตละครั้งเทานั้น หากจะเย็บแผลควรใชไหมดีกวาดายเบอร 8 กอนใชควรแช
ในน้ํายาฆาเชื้อโรคเสียกอน
ปรอทวัดไข กอนใชควรทําความสะอาดโดยลางดวยน้ําและเช็ด หรือแชดวย
น้ํายาฆาเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่ง เมื่อใชแลวตองลางน้ําและแชหรือเช็ดน้ํายาฆาเชื้อโรคอีกครั้ง
หนึ่ง ปรอทวัดไขหามแชหรือทําความสะอาดดวยความรอน เพราะอุณหภูมิของน้ํารอนสูง
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ปากคีบ ไมควรใชงัดฝากระปองหรืออลูมิเนียมฟอยล (aluminium foil) ซึ่ง
ปดฝาขวดยาฉีด เพราะทําใหปากคีบบิดงอ ปากคีบที่ขายอยูตามทองตลาดสวนใหญมัก
ทําดวยเหล็กธรรมดา เวลาเก็บควรระวังอยาใหเปนสนิม ปากคีบอยางดีทําดวยสแตนเลส
ไมเปนสนิม (stainless steel) แข็งแรง แตราคาแพงและมี 2 ชนิดคือ ชนิดปากธรรมดาใช
สําหรับคีบของ และชนิดปากเปนฟนสําหรับจับหนังเวลาผาตัด

14.5 การปองกันเชื้อโรคบริเวณทางเขา-ออกโรงเรือนและหนาฟารม
การปองกันการปนเปอนจากบุคคลที่เขา-ออกฟารมดวยการฆาเชื้อที่ติดมากับ
รองเทาบูท โดยการผสมน้ํายาฆาเชื้อโรคในอัตราสวนที่กําหนดในฉลากลงในอางน้ําที่ใช
สําหับจุมเทาที่วางอยูหนาทางเขา-ออกของโรงเรือนทุกหลัง โดยใหมีความสูงของน้ํายาใน
อางประมาณ 3 นิ้ว ควรจัดหาแปรงขัดและอางจุมเทาอีกใบซึ่งมีน้ําสะอาดไวสําหรับลาง
รองเทาบูท กอนที่จะจุมในน้ํายาฆาเชื้อ เพื่อใหการฆาเชื้อไดผลดียิ่งขึ้น
การปองกันการปนเปอนจากรถที่เขาฟารมทําการฆาเชื้อรถยนตและลอรถยนต
โดยผสมน้ํายาฆาเชื้อในบอที่ใชจุมลอรถยนตใหมีความสูงของน้ํายาฆาเชื้ออยางนอย 4 นิ้ว
โดยบอน้ํายาฆาเชื้อนี้ตองมีความยาวของบอเพียงพอที่จะใหทุกพื้นที่ของลอรถสัมผัส
น้ํายาฆาเชื้อโรค โดยจะตองจุมทั้งขาเขาและออกจากฟารม
การฆาเชื้อตัวถังและคัสซีรถยนตโดยผสมน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ตอกับระบบปมที่
สามารถพนน้ํายาฆาเชื้อดวยแรงดันสูงผานหัวฉีดที่ปรับใหเปนละอองได ฉีดพนลางทุก
ดานของคัสซีรถยนตและโครงสรางสวนประกอบรถยนตโดยไมตองทําการลางออกและ
หยุดรถในโรงพนประมาณ 2 นาทีกอนที่จะผานจุดนี้ไป
การควบคุมคุณภาพดวยการตรวจสอบระดับน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกวันและตอง
เปลี่ยนน้ํายาจุมเทาและน้ําในบอจุมลอรถเมื่อระดับน้ํายาฆาเชื้อโรคลดลงต่ํากวา 3 นิ้ว
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14.6 ยาฆาเชื้อ
การฆาเชื้อเปนวิธีการที่สําคัญมากวิธีหนึ่งที่จะทําใหโรงเรือน เครื่องมือ อุปกรณ
และตัวสุกร ปราศจากเชื้อโรคหรือมีเชื้อโรคในปริมาณนอยที่สุด ในการฆาเชื้อตองเลือกใช
สารฆาเชื้อโรคใหเหมาะสมกับงานและประเภท เชน โรงเรือน เครื่องมือ และอุปกรณ ที่ไม
เกี่ยวของกับตัวสุกรควรเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อชนิดที่เขมขนเพื่อประสิทธิภาพในการทําลาย
แตถา เปนการทําความสะอาดอุปกรณที่เกี่ยวของกับตัวสุกรควรเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อใน
ปริมาณที่พอเหมาะและเมื่อนํามาใชกับตัวสุกรจะไมเกิดอันตรายตอสุกร ถาเปนการฆาเชื้อ
บนตัวสุกรควรใชน้ํายาฆาเชื้อที่ไมเปนอันตรายตอตัวสุกรและไมเกิดผลขางเคียงตอสุกร
ในบริเวณที่เกิดโรคระบาดหรือการติดเชื้อ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชสารทําการ
ฆาเชื้อ เพื่อไมใหเชื้อโรคเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหสุกรเกิดเปนโรค การใชน้ํายาฆา
เชื้อในบริเวณที่ติดเชื้อควรใชในปริมาณที่เขมขน แตถาเปนการปองกันทั่ว ๆ ไป ก็ใชตาม
อัตราสวนและวิธีใชที่ผูผลิตน้ํายาฆาเชื้อระบุไวในฉลาก
ยาฆาเชื้อที่ใชทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณที่มีขายอยูทั่วไปมีหลายชนิด
ตามชื่อการคาของแตละบริษัท เชน เดทตอล (dettol) ไบโอคลีน (bioclean) เซฟฟรอน
(sepphron) ไอโอดอกซ (iodox) ซิพท (shift) ไบโอซิด (biocid-30) เปนตน
ยาฆาเชื้อที่ใชฆาแมลงและกําจัดพยาธิภายนอก ที่มีขายอยูทั่วไปมีหลายชนิด
ตามชื่อการคาของแตละบริษัท เชน เนกาซันต (negasunt) โพเร็ค (porect) เนกูวอล
(neguvon) ไบกอน 20 อีซี (20 EC.) เปนตน
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