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สารบัญ
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่ านAHBDA
FORUM ฉบับนีเ้ กี่ยวกับเรื่องของนา้ ใน
โรงเรือนสัตว์ นะคะ
นา้ เป็ นสิ่งสาคัญของสัตว์ มีชีวติ ทุก
ชนิดแล้ วเราจะทราบได้ อย่ างไรว่ านา้ ที่ใช้ ใน
โรงเรือนสะอาด และปลอดภัยต่ อคุณภาพ
สัตว์ มาติดตามกันค่ ะ
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เกษตรกรผู้ เลี ย้ งสั ต ว์ ปี กโดยทั่ วไป
มั ก จ ะ มั่ น ใ จ ใ น น ้ า กิ น ที่ ใ ห้ แ ก่ สั ต ว์ ปี ก
โดยเฉพาะเมื่ อ เป็ นน า้ ที่ ผ่ านกระบวนการ
บาบัดหรื อนา้ ประปา แต่ ความเชื่อนีอ้ าจจะไม่
สามารถการั น ตีไ ด้ ว่ าน า้ นั น้ สะอาดเพียงพอ
เสมอไป การวิ จั ย ในเนเธอร์ แลนด์ พบว่ า
เกือบ 8% ของนา้ ที่เก็บจากท่ อนิปเปิ ้ ลมี
คุณภาพที่ไม่ เหมาะสม และเกือบ 20% มี
คุณภาพไม่ เหมาะสมสาหรั บการเลีย้ งสัตว์ ปีก
นับได้ ว่าคุณภาพนา้ เป็ นสิ่งสาคัญที่เราควรให้
ความส าคั ญ ตั ง้ แต่ แ หล่ ง ที่ ม า การบ าบั ด น า้
การลาเลียงนา้ จนกระทั่งถึงปลายท่ อนิปเปิ ้ ล
ที่ให้ สัตว์ ปีกกิน
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ปั จจุบันพบว่ าไบโอฟิ ล์ มส่ งผลกระทบ
อย่ างมากต่ อคุ ณภาพของนา้ ดื่ม โดยมักพบ
อยู่บริ เวณด้ านในของท่ อนา้ ไบโอฟิ ล์ มในท่ อ
น ้า จะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ ง จะขึ น้ อยู่ กั บ สารอิ น ทรี ย์ หรื อ
อนุภาคสิ่งสกปรกที่อยู่บริ เวณข้ างในท่ อ และ
หากนา้ มีปริ มาณความเข้ มข้ นของเหล็กและ
แมงกานีสสูง รวมไปถึงการใช้ สารต่ างๆ ผสม
น า้ เช่ น วั ค ซี น ยาปฏิชี ว นะ และวิ ต ามิ น ก็
สามารถกระตุ้ น การเจริ ญ เติ บ โตของไบโอ
ฟิ ล์ ม ได้ เ ป็ นอย่ า งดี น าไปสู่ ก ารอุ ด ตั น และ
รั่วไหลของท่ อนา้ ต่ อไป
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แบคทีเรียในไบโอฟิ ล์ ม
แบคที เ รี ย ที่ อ าจพบได้ ใ นไบโอฟิ ล์ ม
ได้ แก่ Legionella, E.coli, Campylobacter,
Pseudomonas, Salmonella, Enterococci,
Clostridium perfringens พบว่ า 95-99% ของ
เชือ้ แบคทีเรียที่พบกระจายในนา้ มาจากไบโอ
ฟิ ล์ มที่แตกออก ส่ งผลต่ อสุขภาพของสัตว์ ปีก
ไบโอฟิ ล์ มคือภัยที่มองไม่ เห็น
ไบโอฟิ ล์ มอาจจะไม่ ก่อให้ เกิดปั ญหา
ได้ ใ นทัน ที แต่ มั น คื อ การสะสมของแร่ ธาตุ
สารอิ น ทรี ย์ แบคที เ รี ย ยี ส ต์ และเชื อ้ รา
ภายในท่ อนา้ เกิดการเจริญเติบโต เพิ่ม
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ปริมาณมากขึน้ อย่ างรวดเร็วและปนเปื ้ อน
ในนา้ กินของสัตว์ ปีก ถือว่ าเป็ นความเสี่ยงที่
เพิ่มขึน้ สาหรับการเกิดโรคในสัตว์ ปีก
นอกจากนีไ้ บโอฟิ ล์ มสามารถก่ อให้ เกิด
ความเสียหายต่ อระบบการเลีย้ งการจัดการ
เช่ น เกิดการอุดตันหรือการรั่วไหลของท่ อ
นิปเปิ ้ ล และลดประสิทธิภาพของวัคซีนและ
ยา
ปั จจัยที่มีผลต่ อการพัฒนาของไบโอ
ฟิ ล์ ม คือ นา้ นิ่ง อุณหภูมิ การติดตัง้ ระบบ
นา้ วัสดุของท่ อนา้ ที่ใช้ (รวมทัง้ วัคซีน ยา
วิตามิน) คุณภาพนา้ เช่ น นา้ จากแหล่ งนา้
ใต้ ดนิ ถือว่ ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากนา้ ใต้
ดินมีความเข้ มข้ นของแมงกานีส เหล็ก ไน
เตรต และไนไตรท์ ปริมาณสูง
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การตรวจติดตามคุณภาพนา้
ควรท าการตรวจในทุ ก รอบของการ
ผลิต โดยเฉพาะในช่ วงไก่ อายุ 7-14 วัน
เนื่องจากเป็ นช่ วงที่ภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิ
ค่ อนข้ างสู ง และอั ต ราการไหลของน ้า
ค่ อนข้ างต่ า ซึ่ งมี โ อกาสที่ จะมี ก ารเจริ ญ
ของไบโอฟิ ล์ มได้ ซึ่งวิธีการตรวจคุณภาพนา้
ที่สามารถทาได้ ด้วยตนเองง่ ายๆ มีดังนี ้
การดู และดม
เก็ บ ตั ว อย่ า งน า้ สะอาดจากจุ ด แรกที่
พักนา้ และจุ ดสุ ดท้ ายที่ให้ นา้ ไก่ กินด้ วยขวด
สะอาดสีใส จากนั น้ ทาการเขย่ าขวดนา้ แล้ ว
ตัง้ ทิง้ ไว้ 30 นาที สังเกตุสี ความขุ่น และการ
ตกตะกอนของนา้ กับพืน้ หลังสีขาว เช่ น
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ใช้ ก ระดาษขาวเป็ นพื น้ หลั ง และประเมิ น
กลิ่นของนา้ โดยที่นา้ ควรจะไม่ มีกลิ่น ถ้ านา้
ใสไม่ มี สี แ ละไม่ มี ก ลิ่ น ก็ น่ าจะเป็ นน า้ ที่ มี
ความเหมาะสม 85%
การใช้ เครื่อง wastewater detector
ทาการติดตัง้ เครื่ องตรวจจับนา้ เสียใน
ท่ อนา้ จะสามารถวัดความขุ่นของนา้ ได้ ด้ วย
การวั ด ค่ าการหั ก เหของแสง และหาก
เครื่ องตรวจพบว่ ามีการปนเปื ้ อนในนา้ ก็จะ
ทาการตั ด ระบบให้ น า้ ในท่ อไหลออก ทัง้ นี ้
สามารถตั ง้ ระบบทั ง้ แบบก าหนดเองหรื อ
แบบอัตโนมัตกิ ็ได้
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การใช้ ATP kit
ชุด ATP kit สามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของน า้ ได้ เ บื อ้ งต้ นได้ ใ นเวลาไม่ กี่ น าที โดย
หลั ก การตรวจจั บ สิ่ งปนเปื ้ อนในน ้า และ
สามารถบอกได้ ว่ามีแบคทีเรี ยปนเปื ้ อนอยู่ แต่
ไ ม่ ส า ม า ร ถ บ อ ก ช นิ ด ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย ไ ด้
นอกจากนีย้ ังสามารถบอกถึงค่ า pH ของนา้ ได้
ด้ วย
การป้องกันและการกาจัดไบโอฟิ ล์ ม
สามารถป้ องกั น ไบโอฟิ ล์ ม ได้ ง่ า ยๆ โดยการ
หมั่นตรวจสอบระบบนา้ ทัง้ หมดอยู่เสมอ หาก
พบว่ ามีการปนเปื ้ อนภายในท่ อนา้ หรื อในระบบ
นา้ จุดใด ควรทาความสะอาดอย่ างถูกต้ องทันที
แต่ หากเกิดไบโอฟิ ล์ มแล้ ว ก็จะเป็ นเรื่ องยากที่
จะกาจัด เนื่องจากไบโอฟิ ล์ ม
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ย่ อยสลายได้ ยาก และหากเกิดในท่ อนา้ ก็ไม่
สามารถนาแปรงไปขัดในท่ อได้ จึงทาได้ เพียง
ใช้ นา้ ยาล้ างท่ อร่ วมกับการอัดนา้ แรงดันสูง
เพื่อล้ างทาความสะอาดท่ อ นอกจากการใช้
นา้ แรงดันสูง ยังมีวธิ ีทางเลือกอื่น ได้ แก่ การ
ใช้ แรงลมเป่ า การใช้ เสียงอัลตราโซนิก โดย
อาศัยหลักของการสั่นของเสียงทาให้ ส่ งิ
สกปรกหลุดออกได้ และเมื่อในท่ อนา้ สะอาด
แล้ ว อาจจะมีการใส่ นา้ ยาล้ างท่ อในความ
เข้ มข้ นต่า เพื่อรักษาความสะอาดภายในท่ อ
อยู่เสมอ และหากจะมีการให้ ยาหรือวัคซีน
สารเสริมในนา้ ก็ต้องหยุดจากใช้ นา้ ยาล้ างท่ อ
และล้ างท่ อนา้ ให้ สะอาดก่ อนที่จะให้ ยาทุก
บทความเรียบเรียงโดย สพ.ญ.สายสร้ อย ส่ องประเสริฐ
ครัง้
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รูปภาพกิจกรรม
ประจาเดือนกรกฎาคม

ผู้บริหาร AHBG เข้ าพบท่ านประธานประเสริฐ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี CPE
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ขอเชิญทุกท่ านเข้ าร่ วมงาน
ประชุม Half year 2017
สายธุรกิจขายเวชภัณฑ์ สัตว์ บก
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ระหว่ างวันที่ 3 –4 สิงหาคม 2560 ณ
โรงแรม รีเจ้ นท์ ชะอาบีช รีสอร์ ท
จังหวัด เพชรบุรี

Animal Health Business Group

