
  

  0บทที่ 14 
การเตรียมโรงเรือนสุกร 

 

 
ปญหาเร่ืองโรคของสุกรท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอน้ันมีสาเหตุหลายประการ แตสาเหตุ

ใหญท่ีสุดคือ การสุขาภิบาลไมดีพอหรือบกพรอง จึงทําใหสุกรไดรับเช้ือโรค การ
สุขาภิบาลท่ีถูกตองจะเปนหนทางหน่ึง ซ่ึงจะปองกันไมใหเกิดโรคข้ึนในฟารม การเตรียม
โรงเรือนควรทําความสะอาดและฆาเช้ือโรคภายในโรงเรือน เคร่ืองมือ และอุปกรณ กอนท่ี
จะนําสุกรเขามาในฟารมประมาณ 1 สัปดาห การทําความสะอาดแบงออกเปน 3 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

 

1.  การทําความสะอาดโรงเรือนและรอบโรงเรือนตลอดจนการกําจัดแมลง 
2.  การทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ภายในคอก 
3.  การทําความสะอาดเคร่ืองมือท่ีใชในการรักษาสุขภาพสุกร 
 

นอกจากน้ีควรมีการปองกันเช้ือโรคเขาสูฟารมบริเวณทางเขา-ออกโรงเรือนและ
หนาฟารม 
 

14.1  การทําความสะอาดโรงเรือนสุกร 
 

การทําความสะอาดโรงเรือนสุกรเปนการจัดการดานสุขาภิบาลท่ีดีอยางหน่ึงใน
ฟารมสุกร เพื่อตัดวงจรของเช้ือโรคและชวยปองกันโรคที่จะเกิดกับสุกรไดอีกทางหน่ึงดวย 
การทําความสะอาดโรงเรือนโดยการใชนํ้าลางพื้นโรงเรือนเพียงอยางเดียว จะชวยทําให
เช้ือโรคถูกเจือจางลงไปบาง แตไมสามารถที่จะกําจัดเช้ือโรคไดหมด สวนการทําความ
สะอาดโดยการใชนํ้ายาฆาเช้ือเพียงอยางเดียวไมไดผลดีเต็มท่ี ดังน้ันการทําความสะอาด
โรงเรือนควรมีข้ันตอนดังน้ี 

 

1.  ปดกวาดหยากไยและฝุนละอองตามหลังคา เสา ฝาผนัง เพดาน พัดลม และ
แผงรังผึ้ง (ในโรงเรือนปด) ออกใหหมด 

2.  ใชพลั่วแซะตักมูลสุกรและเศษอาหารใสรถเข็นนําไปเทท่ีลานตาก                                        
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3.  ใชสายยางพรอมหัวฉีดทําการฉีดนํ้าลางพื้นคอกใหท่ัวทุกซอกทุกมุม รวมกับ
การใชแปรงขัดพ้ืนคอกและฝาผนังใหสะอาดไมมีคราบส่ิงสกปรกหลงเหลืออยู (อาจใช
ผงซักฟอกชวยดวย) แลวใหนํ้าสะอาดลางอีกคร้ัง กวาดพ้ืนคอกดวยไมกวาดทางมะพราว
กวาดไลนํ้าและส่ิงสกปรกตามแนวลาดเอียงใหแหง ทําความสะอาดซํ้าเพ่ือใหพื้นคอก
สะอาดโดยเนนตามซอกมุม แลวปลอยใหพื้นแหง 

4.  รางอาหารและรางน้ําท่ีถอดไมไดควรลางใหสะอาดและปลอยท้ิงไวใหแหงอยู 
เสมอ 

5.  ใชนํ้าละลายโซดาไฟความเขมขน 5 เปอรเซ็นต   เทลาดใหท่ัวบริเวณรวมทั้ง
ฝาผนังคอกดวย ท้ิงไวสักครูแลวจึงลางนํ้าเปลาอีกคร้ัง 

6.  ใชนํ้ายาฆาเช้ือโรคพนหรือราดใหท่ัว ในอัตราสวนที่กําหนดในฉลากหรืออาจ
ใชปูนขาวโรยบาง ๆ หรือใชนํ้าละลายปูนขาวในอัตราสวนนํ้า 4 สวนตอปูนขาว 1 สวน 
ลาดใหท่ัวเพื่อทําใหการทําความสะอาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

7.  บริเวณรองนํ้าควรกวาดลางและลาดดวยนํ้าละลายโซดาไฟ 
8.  ทําการลางและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชทําความสะอาดใหเรียบรอย 
9.  เม่ือจะนําสุกรเขามาเลี้ยงตองทําการลางดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง (โดยเฉพาะ 

คอกท่ีโรยหรือลาดปูนขาวไว เพราะสุกรอาจแพปูนขาวทําใหผิวหนังอักเสบได) ถาพัก
คอกไวนานอาจพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคซํ้าอีกคร้ัง ปลอยท้ิงไวใหแหงจึงนําสุกรเขาคอก 

ซอมแซมโรงเรือน ไมกั้นคอก รางอาหาร รางนํ้า ท่ีชํารุดใหอยูในสภาพใชงานได 10.  
 

  
 

ภาพที่ 14.1  การเตรียมโรงเรือนสุกรกอนนําสุกรเขาเลีย้ง 
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การทําความสะอาดโรงเรือนและการฆาเช้ือควรทําทุก 2 สัปดาหหรือ 4 สัปดาห
ตอ 1 คร้ังเปนอยางตํ่า ซ่ึงจะชวยใหสามารถปองกันเช้ือโรคที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
สุกรได การใชนํ้ายาฆาเช้ือโรงเรือนควรใชเปนระยะเวลาท่ีนานพอสมควร 1-1½ ป แลวจึง
เปลี่ยนนํ้ายาฆาเช้ือชนิดอื่น เม่ือเห็นวาสุกรไดรับการติดเช้ือหรือสุขภาพไมดี แตไมควรใช
นํ้ายาฆาเช้ือหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เพราะเมื่อใชนํ้ายาฆาเช้ือไประยะหน่ึงเช้ือโรคจะมี
ความตานทานตอนํ้ายาฆาเช้ือ เม่ือเปลี่ยนนํ้ายาฆาเช้ือจะทําใหเช้ือโรคตาย ถาใชนํ้ายา
ฆาเช้ือหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เช้ือโรคจะสรางความตานทานตอนํ้ายาฆาเช้ือได ทําให
ไมสามารถใชนํ้ายาฆาเช้ือตัวใดไดอีก ซ่ึงจะทําใหการจัดการทําความสะอาดฆาเช้ือเปนไป
อยางไมมีประสิทธิภาพ 

 

หากตองการรมควันโรงเรือนควรหาผาพลาสติกหรือผาใบหรือสังกะสีมาปด
โรงเรือนใหมิดชิดเสียกอน การรมควันใชนํ้ายาฟอรมาลีนในอัตราสวนนํ้ายาฟอรมาลีน 40 
มิลลิลิตรผสมดางทับทิม 20 มิลลิลิตรตอ 100 ลูกบาศกฟุต นาน 24 ช่ัวโมง 

 

ส่ิงท่ีใชฆาเช้ือโรค แบงเปน 2 ประเภทคือ  สารฆาเช้ืออยูในรูปสารละลาย และ  
สารฆาเช้ือท่ีเปนผง เชน ปูนขาว โซดาไฟ  

 

การฆาเช้ือโรคภายในโรงเรือน ทําไดหลายวิธีดังน้ี 
 

1.  การใชนํ้ายาฆาเช้ือผสมนํ้าแลวทําการฉีดพน 
2.  การใชนํ้ายาฆาเช้ือเทลาดบริเวณที่คาดวาจะมีเช้ือโรค 
3.  การใชสารฆาเช้ือโรคโรยหรือละลายนํ้าลาดใหท่ัวบริเวณที่ตองการฆาเช้ือ 
 

  
 

ภาพที่ 14.2  การทําความสะอาดโรงเรือนและฆาเชื้อโรคเปนประจํา   
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14.2  การทําความสะอาดรอบโรงเรือนและการกําจัดแมลงวัน 
 

บริเวณรอบคอกและโรงเรือนหากมีแปลงหญาสําหรับใหสุกรเดินออกกําลังกาย
หรือกิน ควรทําการตัดหญาไมใหสูงเกินไป ของเสียและน้ําลางคอกอยาปลอยลงแปลง
หญา ควรสรางบอเก็บนํ้าเสียอยูท่ีปลายรองทางน้ําท้ิง บอเก็บนํ้าเสียตองมีฝาปดมิดชิด
และหลังคาบอตองอยูสูงกวาระดับนํ้าเสียพอสมควร ไมควรต่ําเกินไปเพราะจะทําใหการ
หมักของอุจจาระเกิดรวดเร็ว   คุณภาพของอุจจาระในการใชทําปุยจะเสียไป การสรางบอ
เก็บนํ้าเสียชวยทําลายไขพยาธิและปองกันแมลงวันลงไปไขดวย เพราะภายในบอนํ้าเสีย
จะมีความรอนประมาณ 105 องศาฟาเรนไฮตและมีกาซมีเทนและกาซไขเนา ทําใหไม
เหมาะแกการเจริญของไขพยาธิ และตัวออนของแมลงวัน หม่ันตักอุจจาระขึ้นมาตากให
แหงเพื่อเก็บไวทําปุย สวนนํ้าเสียก็ปลอยใหไหลไปยังบอพักนํ้าท้ิง และควรมีบอบําบัดนํ้า
เสียกอนปลอยออกนอกฟารม บริเวณพื้นดินของแปลงหญาควรปองกันมิใหไขพยาธิหรือ
ตัวออนของพยาธิอาศัยอยู โดยโรยปูนขาวหรือนํ้าละลายดวยปูนขาว 
 

   
 

   
 

ภาพที่ 14.3  ระบบระบายน้ําเสีย 
 
 
 
 
 

                                                                                                    AT 328 288 



AT 328 289 

14.3  การทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ภายในโรงเรือน 
 

อุปกรณภายในโรงเรือน ไดแก ภาชนะใสนํ้าหรืออาหาร ชอนตักอาหาร กระบวย
ตักนํ้า พลั่ว ตองสะอาดปราศจากเช้ือโรค 

 

การทําความสะอาดภาชนะใสนํ้าและอาหาร ทําไดดังนี้ 
 

1.  ตักหรือกวาดเศษอาหารออกใหหมด 
2.  ใชนํ้าสะอาดลางรางน้ําและรางอาหารใหท่ัว 
3.  ท้ิงไวใหแหงกอนนําไปใช 

4.  การใชนํ้ายาฆาเช้ือลางหรือพนหรือลาดใหท่ัว     ⎤ ทําความสะอาดนานๆ คร้ัง 

5.  ท้ิงไว 1-2 ช่ัวโมง จากน้ันลางดวยนํ้าสะอาดอีกคร้ัง⎬ หรือเม่ือพบสุกรปวยดวย 

6.  ปลอยใหแหงนํามาใชได                                ⎦  โรคระบาด 
 

การเตรียมนํ้ายาฆาเช้ือโดยใชนํ้าผสมน้ํายาฆาเช้ือไลโซน (lysol) ความเขมขน 
2-3 เปอรเซ็นต หรือนํ้าละลายนํ้ายาฟอรมาลีน (formalin) ใหมีความเขมขน 2 เปอรเซ็นต  

 

14.4  การทําความสะอาดเคร่ืองมือที่ใชในการรักษาสุขภาพสุกร 
 

เคร่ืองมือจําเปนในการรักษาสุขภาพสุกร เชน กรรไกรตัดเข้ียว กรรไกรตัดเบอรห ู 
มีดผาตัด คีมหนีบเสนเลือด คีมจับเข็มเย็บแผล ปรอทวัดไข ไหมเย็บแผล ดายผูกสาย
สะดือ บรรทัดวัดไขมันสันหลัง ไซริงค เข็มฉีดยา เปนตน เคร่ืองมือตาง ๆ เหลาน้ีกอนใช
งานตองทําความสะอาดเพ่ือใหปราศจากเช้ือโรคอยูเสมอ การทําความสะอาดและทําการ
ฆาเช้ือโรคของเคร่ืองมือเหลาน้ี ทําได 2 วิธีคือ ทําความสะอาดโดยใชความรอน และทํา
ความสะอาดโดยใชสารเคมีหรือนํ้ายาฆาเช้ือโรค 

 

ก.  การทําความสะอาดเคร่ืองมือโดยใชความรอน 
 

                 เคร่ืองมือท่ีทําความสะอาดดวยความรอน ไดแก ไซริงคและเข็มฉีดยา ความ
รอนท่ีใชทําลายเช้ือโรคท่ีนิยม คือ การตมหรือน่ึง เพราะสะดวกไมยุงยาก โดยการทําดังน้ี 
 

                 1.  กอนใชเคร่ืองมือใหนําไปตมในน้ําเดือดอยางนอย 5 นาที   โดยแยกตัว 
ไซริงค กานสูบ และเข็มฉีดยาออกจากกัน 
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                 2.  หลังจากใชเสร็จแลว   นําไปลางดวยนํ้าผสมสบูหรือนํ้ายาลางจาน   แลว
ลางดวยนํ้าเปลาอีกคร้ังใหสะอาด 

  3.  เช็ดใหแหง แลวนําไปเก็บไวในภาชนะที่ใชเก็บเคร่ืองมือ 
 

                 ไซริงคท่ีใชฉีดวัคซีนและฉีดยาปฏิชีวนะควรแยกกันตางหาก ไซริงคมีหลาย
แบบทั้งอัตโนมัติและธรรมดา ไซริงคแบบธรรมดาน้ีมีท้ังชนิดหัวล็อคและหัวไมล็อค เข็มฉีดยา
ในสุกรนิยมใชขนาดเบอร 17-19 ความยาว ½-1½ น้ิว แลวแตความเหมาะสม 

   

ข.  การทําความสะอาดเคร่ืองมือโดยใชสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค 
 

                 เคร่ืองมือท่ีทําความสะอาดดวยสารเคมีหรือนํ้ายาฆาเช้ือโรค ไดแก ปรอทวัดไข 
เข็มเย็บแผล ไหมเย็บแผล มีดผาตัด ปากคีบ คีมหนีบเสนเลือด คีมจับเข็มเย็บแผล 
กรรไกรตัดเข้ียว กรรไกรตัดเบอรหู ดายผูกสายสะดือ ท่ีสอดยาเขามดลูก บรรทัดวัดไขมัน
สันหลัง เปนตน เคร่ืองมือเหลาน้ีหากทําความสะอาดดวยความรอนทําใหเสียหากหรือ
อายุการใชงานส้ันกวาท่ีควร เคร่ืองมือเหลาน้ีตองทําความสะอาดดวยสารเคมีหรือนํ้ายา
ฆาเช้ือโรค เชน เดทตอล (dettol) อัตราสวนท่ีใชประมาณ 2 เปอรเซ็นต หรือเซฟลอน 
(savlon) อัตราสวนท่ีใชเซฟลอน:นํ้า เทากับ 1:100-200 

 

                 การทําความสะอาดดวยสารเคมีหรือยาฆาเช้ือควรทําดังน้ี หลังจากใชงาน
เสร็จแลว นําไปลางดวยนํ้าหรือนํ้าผสมสบูหรือผงซักฟอกใหสะอาด แลวลางดวยนํ้าให
สะอาด เช็ดใหแหงนําไปเก็บไวในท่ีแหงปราศจากที่เปยกช้ืน เม่ือจะใชใหนํามาแชหรือเช็ด
ดวยน้ํายาฆาเช้ือโรค 

 

                 ขอควรระวัง 
 

                 ไหมเย็บแผลหรือดายเบอร 8 (ดายผูกสายสะดือ) ระวังอยาใหเปยกนํ้า ควร
ตัดพอใชในแตละคร้ังเทาน้ัน หากจะเย็บแผลควรใชไหมดีกวาดายเบอร 8  กอนใชควรแช
ในนํ้ายาฆาเช้ือโรคเสียกอน 

 

                 ปรอทวัดไข กอนใชควรทําความสะอาดโดยลางดวยนํ้าและเช็ด หรือแชดวย
นํ้ายาฆาเช้ือโรคอีกคร้ังหน่ึง เม่ือใชแลวตองลางนํ้าและแชหรือเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือโรคอีกคร้ัง
หน่ึง ปรอทวัดไขหามแชหรือทําความสะอาดดวยความรอน เพราะอุณหภูมิของน้ํารอนสูง
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                 ปากคีบ ไมควรใชงัดฝากระปองหรืออลูมิเนียมฟอยล (aluminium foil) ซ่ึง
ปดฝาขวดยาฉีด เพราะทําใหปากคีบบดิงอ ปากคีบท่ีขายอยูตามทองตลาดสวนใหญมัก
ทําดวยเหล็กธรรมดา เวลาเก็บควรระวังอยาใหเปนสนิม ปากคีบอยางดีทําดวยสแตนเลส
ไมเปนสนิม (stainless steel) แข็งแรง แตราคาแพงและมี 2 ชนิดคือ ชนิดปากธรรมดาใช
สําหรับคีบของ และชนิดปากเปนฟนสําหรับจับหนังเวลาผาตัด 
 

14.5  การปองกันเช้ือโรคบริเวณทางเขา-ออกโรงเรือนและหนาฟารม 
   

การปองกันการปนเปอนจากบุคคลที่เขา-ออกฟารมดวยการฆาเช้ือท่ีติดมากับ
รองเทาบูท โดยการผสมน้ํายาฆาเช้ือโรคในอัตราสวนท่ีกําหนดในฉลากลงในอางนํ้าท่ีใช
สําหับจุมเทาท่ีวางอยูหนาทางเขา-ออกของโรงเรือนทุกหลัง โดยใหมีความสูงของน้ํายาใน
อางประมาณ 3 น้ิว ควรจัดหาแปรงขัดและอางจุมเทาอีกใบซ่ึงมีนํ้าสะอาดไวสําหรับลาง
รองเทาบูท กอนท่ีจะจุมในน้ํายาฆาเช้ือ เพ่ือใหการฆาเช้ือไดผลดียิ่งข้ึน 

 

การปองกันการปนเปอนจากรถท่ีเขาฟารมทําการฆาเช้ือรถยนตและลอรถยนต 
โดยผสมน้ํายาฆาเช้ือในบอท่ีใชจุมลอรถยนตใหมีความสูงของนํ้ายาฆาเช้ืออยางนอย 4 น้ิว 
โดยบอนํ้ายาฆาเช้ือน้ีตองมีความยาวของบอเพียงพอท่ีจะใหทุกพ้ืนที่ของลอรถสัมผัส
นํ้ายาฆาเช้ือโรค โดยจะตองจุมท้ังขาเขาและออกจากฟารม 

 

การฆาเช้ือตัวถังและคัสซีรถยนตโดยผสมน้ํายาฆาเช้ือโรคที่ตอกับระบบปมท่ี
สามารถพนน้ํายาฆาเช้ือดวยแรงดันสูงผานหัวฉีดท่ีปรับใหเปนละอองได ฉีดพนลางทุก
ดานของคัสซีรถยนตและโครงสรางสวนประกอบรถยนตโดยไมตองทําการลางออกและ
หยุดรถในโรงพนประมาณ 2 นาทีกอนท่ีจะผานจุดน้ีไป 

 

การควบคุมคุณภาพดวยการตรวจสอบระดับนํ้ายาฆาเช้ือโรคทุกวันและตอง
เปลี่ยนนํ้ายาจุมเทาและนํ้าในบอจุมลอรถเม่ือระดับนํ้ายาฆาเช้ือโรคลดลงต่ํากวา 3 น้ิว 
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14.6  ยาฆาเช้ือ 
 

การฆาเช้ือเปนวิธีการที่สําคัญมากวิธีหน่ึงท่ีจะทําใหโรงเรือน เคร่ืองมือ อุปกรณ 
และตัวสุกร ปราศจากเช้ือโรคหรือมีเช้ือโรคในปริมาณนอยท่ีสุด ในการฆาเช้ือตองเลือกใช
สารฆาเช้ือโรคใหเหมาะสมกับงานและประเภท เชน โรงเรือน เคร่ืองมือ และอุปกรณ ท่ีไม
เกี่ยวของกับตัวสุกรควรเลือกใชนํ้ายาฆาเช้ือชนิดท่ีเขมขนเพื่อประสิทธิภาพในการทําลาย 
แตถาเปนการทําความสะอาดอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับตัวสุกรควรเลือกใชนํ้ายาฆาเช้ือใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะและเมื่อนํามาใชกับตัวสุกรจะไมเกิดอันตรายตอสุกร ถาเปนการฆาเช้ือ
บนตัวสุกรควรใชนํ้ายาฆาเช้ือท่ีไมเปนอันตรายตอตัวสุกรและไมเกิดผลขางเคียงตอสุกร 

 

ในบริเวณท่ีเกิดโรคระบาดหรือการติดเช้ือ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชสารทําการ
ฆาเช้ือ เพ่ือไมใหเช้ือโรคเพิ่มจํานวนขึ้น ซ่ึงจะมีผลทําใหสุกรเกิดเปนโรค การใชนํ้ายาฆา
เช้ือในบริเวณที่ติดเช้ือควรใชในปริมาณที่เขมขน แตถาเปนการปองกันทั่ว ๆ ไป ก็ใชตาม
อัตราสวนและวิธีใชท่ีผูผลิตนํ้ายาฆาเช้ือระบุไวในฉลาก 

 

ยาฆาเช้ือท่ีใชทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณท่ีมีขายอยูท่ัวไปมีหลายชนิด
ตามช่ือการคาของแตละบริษัท เชน เดทตอล (dettol) ไบโอคลนี (bioclean) เซฟฟรอน 
(sepphron)  ไอโอดอกซ (iodox) ซิพท (shift) ไบโอซิด (biocid-30) เปนตน 

 

ยาฆาเช้ือท่ีใชฆาแมลงและกําจัดพยาธิภายนอก ท่ีมีขายอยูท่ัวไปมีหลายชนิด
ตามช่ือการคาของแตละบริษัท เชน เนกาซันต (negasunt) โพเร็ค (porect) เนกูวอล 
(neguvon) ไบกอน 20 อีซี (20 EC.) เปนตน 
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