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การสุขาภิบาล (Hygiene)

การสุขาภิบาลเปนสวนหนึ่งทีจําเปนในการจัดการที่ดี การสุขาภิบาลที่เลวกอใหเกิดโรค ผลผลิตต่ํา และ
บรรยากาศการทํางานที่ไมด ี โรคที่มักเกิดจากส่ิงแวดลอมที่สกปรกเชน โรคบิดค็อกซเิดีย(coccidiosis) โรคเลป
โตสไปโรซิส(leptospirosis) โรคบิดมูกเลือด(swine dysentery) โรคพีไอเอ(proliferative enteritis) ทองเสียจาก
อีโคลัย(E. coli scours) ไขหนังแดง(erysipelas) และขออักเสบ(arthritis)

การสุขาภิบาลที่ดีคือการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ การพนยาฆาเชื้อ ทําใหระดับฝุนลดลง ลด
การถายโรคจากสุกรตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง และทําใหแบคทีเรียในส่ิงแวดลอมลดลงดวย ซึ่งสุกรที่สุขภาพด ี และ
อัตราการเจริญเติบโที่สูงยอมตองอยูในที่เล้ียงดูที่มีสุขาภิบาลดี

เลาคลอดควรใชเปลวไฟลนฆาเชื้อบางในบางกรณีเพื่อควบคุมบิดค็อกซิเดีย แตไมไดแนะนําใหทําเปน
โปรแกรมประจํา

การเลือกยาฆาเชื้อ (disinfectants)
การเลือกยาฆาเชื้อ มีขอพิจารณาหลายอยาง ดังตอไปนี้

 ราคา
 อัตราการเจือจาง (บางคร้ังอัตราการเจือจางต่ํากวากลับแพงกวา)
 ความเปนพิษ (ผลิตภัณฑตองไมเปนพิษตอสัตวและมนุษย)
 ชนิดของพื้นผิวที่จะทําความสะอาด (ตองไมกัดกรอน)
 การออกฤทธิ์ในพื้นผิวที่มีสารอินทรียเกาะอยู (มูลสัตว เลือด น้ําคัดหล่ังจากตัวสัตวหลังการคลอด)

ชนิดของยาฆาเชื้อมีดังตอไปนี้
- ฟนอล และอนุพันธุ (phenol and its derivatives)
- ฟอรมาลดีไฮด และอัลดีไฮดตัวอื่น (formaldehyde and other aldehydes)
- สารประกอบที่มีไอโอดีนเปนสารออกฤทธิ์หลัก (iodine-based compounds)
- สารประกอบที่มีคลอรีนเปนตัวออกฤทธิ์หลัก (chlorine-based compounds)
- สารประกอบควอเชอนารีแอมโมเนียม (quaternary ammonium compounds)
- คลอเฮ็กซดิีน (chlorhexidine)
- สารประกอบที่มีแอมโมเนียมเปนตัวออกฤทธิ์หลัก (ammonium-based compounds)

ยาฆาเชื้อทางการคาบางชนิดอาจรวมหลาย  ๆกลุมเขาดวยกันเพื่อหวังผลใหออกฤทธิ์ไดกวาง ซึ่งอาจผสมสารซัก
ฟอกความสะอาดไวพรอมดวย

ฟนอล (Phenolic disinfectants)
ฟนอลมีประสิทธิภาพแมจะมีอินทรียสารเกาะอยูที่พื้นผิว ตัวของมันเองมีคุณสมบัติในการเปนสารซักฟอกความ
สะอาดที่ต่ํา บางชนิดถึงตองผสมสารฟอกความสะอาดลงไปดวย มันไมกัดกรอนโลหะ แตทําความเสียหายกับ
พลาสติก และสารที่มียางเปนสวนประกอบได บางชนิดจะระคายเคืองกับผิวหนัง และการที่กล่ินคอนขางฉุนแรง



ทําใหไมเหมาะที่จะใชในสถานที่คับแคบ เชน โรงเรือนคลอด จึงตองเปดสถานที่ฆาเชื้อใหโลงเมื่อตองใชสารกลุม
ฟนอล

ลางคอกอยางไรใหสะอาด
แยกออกลาง ส่ิที่สามารถแยกชิ้นสวนได เชน รางอาหาร กลองกก 

สแลทพลาสติก ใหแยกชิ้นสวนออกมาทําความสะอาด
ตางหาก
เก็บมูลสัตวออกจากคอก ผนัง และพื้นใหหมด

ทําความสะอาดพื้นผิว เช็ดลางฝุน หยากไย จากผนังและเพดาน พรมคอก
ดวยน้ําและสารซักฟอก (สารชะลางและสารสกัดที่
สามารถทําใหส่ิงสกปรกเกาะกันและพองตัวงายตอ
การขจัดออก)

แชใหอิ่มตัว พยายามใหส่ิงสกปรกอิ่มน้ําและพองตัวเปนเวลา 24 
ชั่วโมง เพื่อใหลดการใชน้ําและเวลาในการทําความ
สะอาด

ใชเครื่องอัดแรงดันลางออก ใชเคร่ืองที่มีแรงดันอยางนอย 1000 psi (6900 kPa) 
ซึ่งถาเปนเคร่ืองทําน้ํารอนหรือรอนจนเปนไอไดก็จะดี
มาก ตองระวังแรงดันไมใหทําลายพื้น หรืออุปกรณใน
เลา เมื่อลางเลาคลอดหรืออนุบาลแนใจวาลูกหมูไดรับ
การปองกัน หรือแยกออกจากสวนที่ลางอยูเพื่อปองกัน
การโดนละอองน้ํา

ลงยาฆาเชื้อ ทําการพนยาฆาเชื้อที่เพดาน พื้น ผนัง ดวยเคร่ืองพน
ฝอย ยาฆาเชื้อตองมีฤทธิ์ฆาทั้ง แบคทีเรีย ไวรัส และ
เชื้อรา การที่อินทรียสารมีผลทําใหยาฆาเชื้ออกฤทธิ์ไม
เต็มที่จึงตองทําความสะอาดกอนทุกดร้ัง
ฆาเชื้อระบบลําเลียงน้ํา เร่ิมโดยการอัดน้ําสะอาดที่
ผสมดวยสารซักฟอกเขาไปในทอ(ทอน้ําตองเปนทอ
ปลายเปด) หลังจากนั้นจึงใชยาฆาเชื้อกลุมควอเชอ
นารีแอมโมเนียมอัดเขาไป

การควบคุมหน ูและแมลง อยางาน ใหพื้นที่ที่ใชเล้ียงหมูเปนที่เก็บอุปกรณที่ไมได
ใช กําจัดหญา วัชพืช เพื่อลดจํานวนแมลงและพยาธิ

ที่มา: The Good Health Manual for Pigs, 1995.



ฟอรมาลดีไฮด และอัลดีไฮดตัวอื่น (Formaldehyde and other aldehydes)
ใชฟอรมาลดีไฮดในรูปกาซ ทําการรมควันเพื่อฆาเชื้อในโรงเรือนที่ทําความสะอาดแลว(ไมมีสัตวอยู) ทั้งโรงเรือน 
ควันของมันจะระคายเคืองมาก กลูตารอลดไีฮด(glutaraldehyde) มีประสิทธิภาพมากและคงฤทธิ์ไดมีมีอินทรีย
สารอยู ยาฆาเชื้อกลุมนี้สามารถซึมผานผิวหนัง ปอด และกอใหเกิดพิษที่รุนแรงมาก การใชสารกลุมนี้จึงตอง
ระวังใหมาก

ขั้นตอนการรมควัน
1. ทําความสะอาดโรงเรือนใหสะอาด และรมควันขณะโรงเรือนยังเปยกน้ําอยู
2. ตองมั่นใจวาโรงเรือนตองปดกั้นควันไมใหเล็ดรอดออกไปขางนอกได  ถาไมสามารถปองกันการร่ัวของแกสได
    หามทํา
3. คํานวณความจุของโรงเรือนเปนลูกบาศกเมตร โดยใชสูตร

ฟอรมาลิน  500 ซีซ ีตอ ผงดางทับทิม 200 กรัม ตอพื้นที่ 28 ลูกบาศกเมตร
4. วางภาชนะที่จะบรรจุดางทับทิม ใหอยูตรงกลาง และวางตามแนวยาวของโรงเรือน
5. เทฟอรมาลินลงในภาชนะที่บรรจุฟอรมาลินที่อยูไกลทางออกกอนและรีบวิ่งออกมาใหเร็วหลังเทเสร็จ (ทําดวยความ
    รวดเร็ว)
6. ปดโรงเรือนทิ้งไว 12 ชั่วโมง และทําปายเขียนใหชัดเจน วา รมควันอยู อันตราย หามเขา
7. เมื่อครบกําหนดเวลาการรมควัน ใหเปดโรงเรือนเพื่อระบายอากาศอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนใช

• หมายเหต ุบางประเทศหามใช และควรระวังอันตรายอันเกิดจากฟอรมาลิน และพิษของควัน จึงตองระมัดระวังเมื่อ
มีการใช และตองซักซอมขั้นตอนการทํางานกอนการปฎิบัติจริงเสมอ

** อาจเปล่ียนการรมควันดวยฟอรมาลินและดางทับทิม มารมควันดวย Virgon S ซึ่งไมเปนอันตราย และมีประสิทธิภาพ
    เทากัน

สารประกอบท่ีมีไอโอดีนเปนสารออกฤทธ์ิหลัก (Iodine-based compounds)
สารประกอบกลุมนี้มักผสมดวยสารซักฟอกความสะอาด พวกมันมีประสิทธิภาพนอยถาพื้นผิวยังมีอินทรียสาร
เกาะอยู ปกติจึงมักใชฆาเชื้ออุปกรณ หรือใชฆาเชื้อกอนการทําสะอาดพื้นผิว การสังเกตสารประกอบกลุม
ไอโอดีนวายังมีฤทธิ์อยูหรือไมใหดูจากสี ถาสียังเปนสีน้ําตาลเขมแสดงวายังมีฤทธิ ์ แตถาเจือจางจนเปนสีเหลือง
ฤทธิ์ของมันจะนอยลง

สารประกอบท่ีมีคลอรีนเปนตัวออกฤทธ์ิหลัก (Chlorine-based compounds)
การออกฤทธิ์ของสารกลุมนี้รวดเร็วมาก แตถาพื้นผิวสกปรกเพราะมีอินทรียสารเกาะอยูมันก็จะเส่ือมฤทธิ์เร็ว ไมมี
คุณสมบัติเปนสารฟอกความสะอาด และกัดกรอนโลหะ



สารประกอบควอเชอนารีแอมโมเนียม (Quaternary ammonium compounds)
มีแนวโนมจะออนฤทธิ์ หรือไมออกฤทธิ์ ในที่ที่มีอินทรียสาร และเส่ือมสภาพไดดวยสารซักฟอกความสะอาด สาร
กลุมนี้มักใชฆาเชื้อเคร่ืองใช ภาชนะ หลังการทําความสะอาด และฆาเชื้อในทอน้ํา

คลอเฮ็กซิดีน (Chlorhexidine)
คลอเฮ็กซดิีนมีฤทธิ์ฆาเชื้อพวกแบคทีเรียไดหลากชนิด แตไมสามารถทําลายสปอร(spores) เชื้อรา(fungi) และไว
รัสได ประสิทธิภาพของมันจะลดลง ถามีเลือดหรืออินทรียสารปนเปอนผิววัตถ ุและไมสามารถใชรวมกับสบู และ
สารซักฟอกความสะอาดอื่นๆ ยกตัวอยางยาฆาเชื้อในกลุมนี ้เชน centrimide (เซนตริมีด)

สารประกอบท่ีมีแอมโมเนียมเปนตัวออกฤทธ์ิหลัก(Ammonium-based compounds)
สารกลุมนี้จะปลดปลอยแกสแอมโมเนีย สามารถฆาแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ไขพยาธิ และอูอูซีสตของค็อกซิเดีย
ได ถาจะใชสารกลุมนี้ตองมั่นใจวาการระบายอากาศด ีหรืออาจตองใชหนากากชวยหายใจ






