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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກັບລະບບການ
ສື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສມບັດທີື່ເໝາະສມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອບຮມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພບເຫັນຂັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກື່າໃນອະນາຄດ
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ບດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ການລ້ຽງແບ້” ເຫັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການ
ຮຽນການສອນ ໃນລະບບໃນລະບບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ,
ຜນຂອງການທດລອງທາງດ້ານການລ້ຽງແບ້ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນາຜູ້ປະສບຜນສາເລັດໃນທາງດ້ານ
ການລ້ຽງແບ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສງຕັ້ນຕແຕ່ລະບດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການລ້ຽງແບ້ ໄດ້ເຂັ້າໃຈເຖິງ
ເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການລ້ຽງແບ້ເພື່ອປະກອບເປັນອາຊີບ
ໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວັ້າເຖິງຄວາມສາຄັນໃນການລ້ຽງແບ້, ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ສາຄັນໃນການລ້ຽງແບ້,
ການຈັດການລ້ຽງແບ້ ແລະ ການຕະຫາດແບ້
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ າດຕກບກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສັບ ຫ ສານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອາຄາຕານິຕຊ
ິ ມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍ
ີ ັງບທ
ື່ ັນຄບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄບຖ້ວນສມບູນຍິງື່ ຂັ້ນ
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ບດທີ 1
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງແບ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ:
1) ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແບ້
2) ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງແບ້
3) ສະພາບການລ້ຽງແບ້ໃນ ສປປ ລາວ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແບ້

ແບ້ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນັ້ານມ, ມີຂນປກຄຸມທື່ວຮ່າງກາຍ, ເປັນສັດກີບຕີນຄູ່, ເປັນສັດຄ້ຽວ
ເອັ້ອງ, ມີເຂາໂຄ້ງ ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນ ຄາປຣາ ມະນຸດເຮາໄດ້ນາເອາແບ້ປ່າເຂັ້າມາລ້ຽງເປັນອາຫານຕັັ້ງແຕ່
6,500-8,500 ປີກ່ອນພຸດທະສັກກະຫາດ ເຊິງື່ ອາດຈະເປັນສັດຊະນິດທາອິດ ທີື່ມະນຸດເຮາເອາເຂັ້າມາລ້ຽງ
ຫ ອາດຈະເປັນໄລຍະເວລາທີື່ໃກ້ຄຽງກັບການນາເອາໝາເຂັ້າມາລ້ຽງກື່ເປັນໄດ້
1.1.1 ແບ້ປາ່ (Wild Goat)
ບັນດາແບ້ປ່າທັງຫາຍຢູ່ໃນໂລກນີັ້ ແມ່ນເພິນ
ື່ ຈັດຢູໃ່ ນຕະກຸນ ຄາປຣາອີກາດຣ ເຊິງື່
ສາມາດຈັດໝວດໝູ່ໄດ້ 3 ກຸມ
່ (Harris, 1962) ຄ:
1) ກຸມ
່ ເບີເຊຍ (Bezoar) ຫ ບາຊາງ-ກາປາເອີອີກາດຣ (Capra a aegagrus)
ມີຖິື່ນກາເນີດຢູໃ່ ນອາຊີຕາເວັນຕກ, ເປີເຊຍ ແລະ ອາຊີນ້ອຍ
2) ກຸມ
່ ມາກຣ-ຄາປຣາເອີຟາໂກເນຍລິ (Markhor-Capra a faIcooneri) ມີ
ຖິື່ນກາເນີດຢູ່ໃນເຂາຫິມະໄລ, ອັຟການິສຖານ ແລະ ແຄດສະເມຍ
3) ກຸມ
່ ໄອເບັກ-ຄາປຣາເອີໄອເບັກ (Ibex-Capra a ibex) ມີຖິື່ນກາເນີດໃນອາຊີ
ຕາເວັນຕກ, ອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ແລະ ເອີຣບ.
1.1.2 ແບ້ບາ້ ນ (Domestic goats)
ເຊື່ອກັນວ່າ ມະນຸດເຮາໄດ້ນາເອາແບ້ປ່າມາລ້ຽງໃນຊຸມຊນຄັັ້ງທາອິດ ແມ່ນບລິເວນ
ແຖບພູເຂາໃນອາຊີຕາເວັນຕກ ເມື່ອກ່ອນພຸດທະສັກກະລາດ 6,500-8,500 ປີ ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ຕັ້ນ
ຕະກຸນຂອງແບ້ບ້ານ ອາດຈະສບທອດມາຈາກແບ້ປ່າ 6 ຕະກຸນ ດັື່ງນີ:ັ້
1) Capra a aegagrus ຄາປຣາ ເອີ ອີກາກາດຣ
2) Capra a falconeri ຄາປຣາ ເອີ ຟານໂກເນຍລິ
3) Capra a ibex ຄາປຣາ ເອີ ໄອເບັກ
4) Capra a caucasica ຄາປຣາ ເອີ ກາປາຄກາດຮິກາ
5) Capra a pyrinaica ຄາປຣາ ເອີ ປີລີເນຍກາ
6) Capra a prisca ຄາປຣາ ເອີ ປິສະກາ
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ແບ້ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກຕະກຸນແບ້ປ່າ ກຸ່ມເບໂຊຣ ເພາະແບ້ກຸ່ມນີັ້ ມີລັກສະ
ນະສາພັນທາງກາມະພັນຄກັບແບ້ພັນຕ່າງໆໃນທື່ວໂລກ. ສ່ວນແບ້ປ່າໃນກຸ່ມອື່ນນັັ້ນ ມີຄວາມສາພັນທາງດ້ານ
ກາມະພັນຕ່າງໆໃນທື່ວໂລກ. ສ່ວນແບ້ປ່າໃນຕະກຸນອື່ນນັັ້ນ ມີຄວາມສາຄັນຫຼຸດລງມາຕາມລາດັບ.

1.2

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງແບ້

ແບ້ເປັນສັດເສດຖະກິດຊະນິດໜື່ງທີື່ຄ້າຍຄກັນກັບເສດຖະກິດອື່ນ ເພາະເນື່ອງຈາກວ່າ ແບ້ເປັນສັດ
ທີື່ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ, ກິນອາຫານໄດ້ຫາຍຊະນິດ ແລະ ນອກຈາກນີັ້ແບ້ຍັງມີຂັ້ດີຫາຍຢ່າງ ເຊັື່ນ:
 ແບ້ເປັນສັດຂະໜາດນ້ອຍ ດັື່ງນັັ້ນ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ເຖັ້າແກ່ ກື່ສາມາດລ້ຽງໄດ້
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ຫາກິນເກັື່ງ ແລະ ຍັງສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຢ່າງຫາກຫາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນພດ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ມີການຈະເລີນພັນການເປັນໜຸ່ມສາວໄວ ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງສາມາດຜະສມພັນໄດ້
ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 8 ເດອນຂັ້ນໄປ
 ແບ້ມີຄວາມສມບູນພັນສູງ ແລະ ແບ້ຍັງມັກເກີດລູກແຝດ ພ້ອມທັງໄລຍະເວລາໃນການລ້ຽງ
ລູກແມ່ນສັັ້ນ ສະນັັ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ແບ້ສາມາດປະສມພັນ ແລະ ຕັັ້ງທ້ອງໃໝ່ໄດ້ໄວ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ໃຊ້ພັ້ນທີື່ໃນການລ້ຽງໜ້ອຍ ທັັ້ງພັ້ນທີື່ໂຮງເຮອນ ແລະ ພັ້ນທີື່ສາລັບການປູກ
ພດອາຫານສາລັບແບ້
 ແບ້ສາມາດປັບຕັ້ວເຂັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ແລະ ຍັງສາມາທນຕື່ອາກາດຮ້ອນ ແລະ
ແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ທຸກຄນ, ທຸກສາສະໜາ ສາມາດບລິໂພກໄດ້
 ນັ້ານມຂອງແບ້ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ມີອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນຊີັ້ນສູງ
 ແບ້ມີຕັ້ນທນໃນການລ້ຽງຕື່າ ເນື່ອງຈາກວ່າແບ້ສາມາດກິນພດຜັກ ແລະ ໃບໄມ້ໄດ້ຫາຍ
ຊະນິດ

1.3

ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງແບ້

ເມື່ອປຽບທຽບກັບສັດລ້ຽງຊະນິດອື່ນ ແບ້ຈະມີຂດ
ັ້ ີທີື່ໜ້າສນໃຈຫາຍຢ່າງ ເຊັື່ນ:
1) ແບ້ເປັນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ທີື່ສາມາດປັບຕວເຂັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ, ທນທານກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບື່ເໝາະສມ ຕື່ການລ້ຽງສັດຊະນິດອື່ນໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບສັດ
ຄ້ຽວເອັ້ອງອື່ນໆໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີລັກສະນະການກິນອາການໃນລະດັບສູງກວ່າພັ້ນ ຈື່ງບື່ເປັນບັນຫາເມື່ອເວລາ
ປ່ອຍໃຫ້ໄປຫາກິນສະຖານທີື່ດຽວກັນ
2) ແບ້ກິນອາຫານເກັື່ງ, ກິນໄດ້ຫາຍປະເພດ ລວມທັງໃບໄມ້ ແລະ ໄມ້ພຸ່ມໃນເນັ້ອທີື່ ທີມ
ື່ ີວັດສະ
ພດ ຈື່ງໃຊ້ແບ້ເປັນຕວກາຈັດວັດສະພດໄປພ້ອມໃນຕວ
3) ແບ້ສາມາດມີຊີວດ
ິ ໃນອັດຕາການລອດຕາຍສູງ ເມື່ອທຽບກັບສັດຊະນິດອື່ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ເຊິງື່ ຈະນາເອາຂັ້ນີັ້ມາພິຈາລະນາໃນການຜະລິດແບ້ ເພື່ອສື່ງຕະຫາດ
ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດໄດ້ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ ນພັ້ນທີຂ
ື່ ອງປະເທດລາວ
4) ໃຊ້ໄລຍະການຖພາສັັ້ນ ຄປະມານ 150 ວັນ ເຊິງື່ ສາມາດຈະເພີື່ມຈານວນລູກໄດ້ໄວກວ່າງົວ
ແລະ ຄວາຍ ຄຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ໂຕ/ແມ່.
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5) ແບ້ມີປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນອາຫານໃຫ້ເປັນແບ້ຊີັ້ນໄດ້ດີກວ່າງົວ ແລະ ຄວາຍ
6) ແບ້ເປັນສັດຂະໜາດນ້ອຍ, ການລງທນລ້ຽງຈື່ງໜ້ອຍກວ່າສັດໃຫຍ່, ມີກາໄລໄດ້ໄວ, ອັດຕາ
ອາຫານໃນການລ້ຽງຕື່າ ຈື່ງເໝາະກັບກາໄລທີື່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ
7) ແບ້ເປັນສັດທີື່ຕ້ອງການຄວາມດູແລເອາໃຈໃສ່ໜ້ອຍ ລ້ຽງດູໄດ້ງ່າຍ ຈື່ງເປັນການປະຢັດແຮງ
ງານ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງ ຫ ຜູ້ເຖັ້າ ກື່ສາມາດລ້ຽງດູຮັບຜິດຊອບໄດ້
8) ຖ້າລ້ຽງເພື່ອບລິໂພກພາຍໃນຄອບຄວ ກື່ບື່ຫາຍເກີນໄປທີື່ຈະເກັບຮັກສາໄວ້
9) ມີຄວາມເໝາະສມກັບເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊນທີມ
ື່ ີລາຍໄດ້ໜ້ອຍໃນຊນນະບດ, ສາມາດ
ລ້ຽງເປັນອາຫານ ຫ ວ່າເວລາຈາເປັນກື່ສາມາດຂາຍເປັນເງິນສດເພື່ອຮັບໃຊ້ຄອບຄວໄດ້.

1.4

ສະພາບລວມຂອງການລ້ຽງແບ້ໃນ ສປປ ລາວ

ສະພາບການລ້ຽງແບ້ທີື່ເກີດຂນ
ັ້ ໃນປະເທດລາວນີັ້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະບື່ມັກລ້ຽງເປັນອາຊີບ
ຫັກຢ່າງເອາຈິງເອາຈັງ ຄກັບການລ້ຽງສັດຊະນິດອື່ນໆ ແຕ່ຈະເປັນພຽງອາຊີບສາຮອງລງມາ ເຊິງື່ ເປັນໜ້າສັງ
ເກດວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ການລ້ຽງແບ້ມັກຈະເປັນອາຊີບເສີມທີື່ມີລາຍໄດ້ຕື່າ ລວມທັງມີເນັ້ອທີໃື່ ນການເຮັດກິນບື່
ຫາຍ
ຈຸດປະສງຂອງການລ້ຽງແບ້
ຊາວກະສິກອນເຮາລ້ຽງແບ້ໂດຍມີຈຸດປະສງໃຫຍ່ຢູ່ 3 ປະການ ຕາມລາດັບຄວາມສາຄັນ ດັື່ງນີັ້:
1) ລ້ຽງເພື່ອການບລິໂພກຊີັ້ນ
2) ລ້ຽງເພື່ອການໃຫ້ນມສາລັບດື່ມ
3) ລ້ຽງເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນງານພິທີ ຫ ປະເພນີທາງສາດສະໜາ
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ບດທີ 2
ປັດໃຈສາຄັນໃນການລ້ຽງແບ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ:
1) ປັດໃຈສາຄັນຕ່າງໆໃນການລ້ຽງແບ້
2) ວິທີການໃນການລ້ຽງແບ້ແບບຕ່າງໆ
3) ລັກສະນະທີື່ສາຄັນຂອງແບ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ການຄັດເລອກສະຖານທີໃື່ ນການລ້ຽງແບ້

ການຄັດເລອກສະຖານທີື່ໃນການລ້ຽງແບ້ ກື່ເປັນບັນຫາໜື່ງທີື່ມີຄວາມສາຄັນ ຖ້າເລອກສະຖານທີື່
ທີດ
ື່ ີ ກື່ຈະປະສບຜນສາເລັດໄປດ້ວຍດີຕາມຄາດໝາຍໄວ້ ສະນັັ້ນ ເຮາຄວນເລອກສະຖານທີື່ໃນການລ້ຽງແບ້
ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຊັື່ນ:
 ເປັນບ່ອນທີື່ນັ້າບື່ເຄີຍຖ້ວມ ແລະ ບື່ເຄີຍມີລມພັດແຮງ
 ມີທື່ງຫຍ້າໄວ້ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຕະຫອດປີ (ປະມານ 3-5 ໂຕ/1ໄລ່)
 ເປັນບ່ອນທີື່ຫ່າງໄກຈາກເຂດພັ້ນທີື່ທາການຜະລິດ (ປູກພດ)
 ມີການຈັດການເນັ້ອທີື່ສາລັບລ້ຽງແບ້ ແລະ ເນັ້ອທີື່ປູກພດຢ່າງຊັດເຈນ
 ມີແຫື່ງນັ້າທີື່ສະອາດໄວ້ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຕະຫອດປີ
 ມີເສັັ້ນທາງຄມມະນາຄມ ສາມາດເຂາັ້ ເຖິງຕະຫອດລະດູ
 ເປັນບ່ອນທີື່ບື່ເຄີຍມີພະຍາດລະບາດເກີດຂັ້ນມາກ່ອນ
 ເປັນພັ້ນທີື່ກວ້າງຂວາງ ສາມາດຂະຫຍາຍກິດຈະກາໃຫຍ່ຂັ້ນໄດ້

2.2

ຂດ
ັ້ ຕ
ີ າ່ ງໆຂອງການລ້ຽງແບ້

ການລ້ຽງແບ້ແມ່ນມີຂັ້ດີຕ່າງໆຫາຍຢ່າງ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ:
 ຊີັ້ນແບ້ແມ່ນມີຕະຫາດກວ້າງຂວາງ, ເປັນທີື່ຕ້ອງການ ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍ
ອອກຕ່າງປະເທດໄດ້
 ແນວພັນແບ້ມີລາຄາດີ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ລ້ຽງຈານວນຫາຍ
 ແບ້ສາມາດອອກລູກໄດຫາຍກວ່າ 1 ໂຕ ໃນການໃຫ້ລຸກແຕ່ລະເທື່ອ
 ແບ້ກິນອາຫານບື່ເລອກ ສາມາດກິນອາຫານທີື່ມີຄຸນນະພາບຕື່າໄດ້ດີ
 ແບ້ມີຄວາມຕ້ານພະຍາດ ແລະ ກາຝາກໄດ້ດີ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ໃຫຍ່ໄວ
 ນມແບ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ
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2.3

ວິທກ
ີ ານລ້ຽງແບ້
2.3.1

ວິທກ
ີ ານລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ວິທີການລ້ຽງແບບປ່ອຍ ເປັນວິທີທີື່ຊາວກະສິກອນນິຍມກັນລ້ຽງຢ່າງແຜ່ຫາຍ ໃນ
ປະເທດເຮາ ເພາະສາເຫດຂອງການລ້ຽງແບບນີັ້ ຈະໃຊ້ຕັ້ນທນຕື່າເຂາັ້ ໃນການລ້ຽງ ວິທີການລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບ ຄ:
1) ແບບປ່ອຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນເອງຢ່າງອິດສະຫະ ການລ້ຽງແບບນີັ້ ຈະບື່ມີການຄວບ
ຄຸມດູແລ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ສັດໄປຫາກິນຕາມທື່ງຫຍ້າທາມະຊາດ ຕະຫອດຈນຫາແຫື່ງນັ້າກິນເອງ ວິທີນີັ້ຈະລ້ຽງ
ໄດ້ໃນພັ້ນທີື່ທີື່ເໝາະສມ
2) ແບບປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນເອງ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸມຄອງຂອງເຈັ້າຂອງ ໂດຍວິທີນີັ້ຈະ
ປ່ອຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນແບບອິດສະຫະຄກັນກັບວິທີທາອິດ ແຕ່ເຈັ້າຂອງຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ສັດຢູ່ນາກັນເປັນ
ຝູງ ໂດຍຈະຄອຍຕ້ອນໄປຍັງຈຸດໝາຍທີື່ຕ້ອງການ ວິທີນີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ໄປຍັງແຫື່ງອາຫານທີື່ດີ ແລະ ແຫື່ງນັ້າ
ທີື່ສະອາດ ເນື່ອງຈາກວ່າເຈັ້າຂອງຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາໃຫ້ເໝາະສມຢູ່ສະເໝີ
3) ແບບປ່ອຍໃນທື່ງຫຍ້າ ວິທີນີັ້ຂ້ອນຂ້າງດີກ່ວາ 2 ວິທີທາອິດ ເນື່ອງຈາກຈະມີການ
ຈັດການທີື່ດີຂັ້ນ ໂດຍຈະມີການລ້ອມຮັ້ວອ້ອມແປງຫຍ້າ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແບ້ກິນເອງ ແລະ ອາດຈະມີການຈັດ
ຫາພັນຫຍ້າທີື່ດີມາປູກ, ມີແຫື່ງນັ້າທີື່ສະອາດໃນແປງຫຍ້າ ວິທີການລ້ຽງແບບນີັ້ເໝາະສາລັບການລ້ຽງເພື່ອ
ການຄ້າ ແລະ ມີຈານວນສັດທີື່ຫາຍພສມຄວນ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກື່ເພີື່ມຂັ້ນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງມີ
ການບາລຸງຮັກສາແປງຫຍ້າ ຂະໜາດຂອງສັດຕື່ແປງຫຍ້າແມ່ນ 4-5 ໂຕ/ໄລ່
ແຕ່ການລ້ຽງແບບນີັ້ ຈະມີຂັ້ຄວນລະວັງ ຄ: ບື່ຄວນປ່ອຍແບ້ອອກຫາກິນຕອນ
ແດດຮ້ອນ ຫ ຝນຕກ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ແບ້ປ່ວຍໄດ້ ໂດຍປກະຕີແລ້ວ ຊາວກະສິກອນມັກຈະປ່ອຍຕອນ
ບ່າຍ ແລ້ວໄລ່ຕ້ອນກັບເຂັ້າຄອກຕອນແລງ ແຕ່ຖ້າຫາກພັ້ນທີື່ມີຄວາມອຸດມສມບູນ ແບ້ຈະກິນອາຫານພຽງ
ແຕ່ 1-2 ຊື່ວໂມງ ກື່ອາດພຽງພ
2.3.2 ວິທກ
ີ ານລ້ຽງແບບຜູກລ່າມ ຫ ມັດ
ເປັນການລ້ຽງແບ້ທີື່ນິຍມອີກແບບໜື່ງຂອງຜູ້ລ້ຽງແຕ່ລະຂງເຂດ ໂດຍແບ້ທີື່ລ້ຽງ ຄວນ
ມີຈານວນບື່ຫາຍປານໃດ ຜູ້ລ້ຽງຈະຫາພັ້ນທີື່ ເຊິື່ງມີອາຫານທີື່ສມບູນ ແລ້ວນາແບ້ໄປມັດ ຫ ຜູກລ່າມໄວ້
ບ່ອນທີື່ມີຫຍ້າ ໂດຍມີການຍ້າຍເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ ເປັນວິທີທີື່ດີ ເພາະຈະກາຈັດເສດບື່ໃຫ້ແບ້ໄປທາຄວາມເສຍ
ຫາຍກັບພດຜນຜະລິດທາງກະສິກາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເສ່ຍຄາໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຄ່າເຊອກ ແລະ ຫັກສາລັບມັດ
ເຊອກແບ້ໄວ້ ການລ້ຽງແບ້ແບບມັດ ໃຊ້ເຊອກຍາວປະມານ 3-5 ແມັດ ບື່ຈາເປັນຈະໃຊ້ເຊອກຍາວ ເພາະ
ເຊອກຈະກ້ຽວກັນໄດ້ ໃນແຕ່ລະວັນຈະຕ້ອງມີການຍ້າຍເອາສັດໄປກິນນັ້າ ຫ ຈູງໄປຄອກ.

6

ຮູບທີ 1 ລັກສະນະຂອງການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍທງື່ ຫຍ້າ

ຮູບທີ 2 ລັກສະນະຂອງການລ້ຽງແບ້ແບບຜູກລ່າມ
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2.3.3

ວິທກ
ີ ານລ້ຽງແບບຂັງຄອກ
ເປັນການລ້ຽງແບ້ທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີການລງທນເພີື່ມຫາຍຂັ້ນ ເພາະການລ້ຽງແບ້ດ້ວຍວິທີຂັງ
ຄອກ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາອາຫານມາໃຫ້ແບ້ກິນ, ມີການລງທນປູກຫຍ້າທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ແລະ
ຕັດໄດ້ງ່າຍໃຫ້ແບ້ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າເນເປຍ ເປັນຕັ້ນ ລວມທັງພດອື່ນໆ ເຊັື່ນ: ຖື່ວສະໄຕໂລ, ກັນຖິນ, ແຄຝລັື່ງ ໄວ້
ເປັນອາຫານເສີມ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີການສ້າງໂຮງເຮອນອີກດ້ວຍ
ແຕ່ຢ່າງໃດກື່ຕາມ ເມື່ອພິຈາລະນາໃນດ້ານການໃຊ້ເນັ້ອທີື່ສາລັບການລ້ຽງແບ້ດ້ວຍວິທີ
ນີເັ້ ຫັນວ່າ ໃຊ້ເນັ້ອທີື່ໃນການລ້ຽງ ແລະ ເນັ້ອທີື່ສາລັບການປູກຫຍ້າ ຕຽມອາຫານໃຫ້ແບ້ພຽງຈານວນໜື່ງ ດັື່ງ
ນັັ້ນ ຜູລ
້ ້ຽງອາດລ້ຽງແບ້ໄດ້ນັບເປັນຮ້ອຍໂຕໃນເນັ້ອທີື່ພຽງ 5-6 ໄລ່ ເທື່ານັັ້ນ
ນອກຈາກນີັ້ ການລ້ຽງແບບຂັງຄອກ
ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາທີື່ຈະເກີດຈາກການເຂັ້າ
ທາລາຍຜນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ, ຫຼຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໄດ້ຫາຍກ່ວາການລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ການລ້ຽງແບບຂັງຄອກນີັ້ ຈະເໝາະສາລັບຜູທ
້ ມ
ີື່ ີທນ ແລະ ແຮງງານຫາຍ ມັກຈະໃຊ້ສາລັບການລ້ຽງ ເພື່ອ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
2.3.4 ວິທກ
ີ ານລ້ຽງແບບເຄິງື່ ຂັງເຄິື່ງປ່ອຍ
ວິທີລ້ຽງເຄິື່ງຂັງເຄິື່ງປ່ອຍ ເປັນການປະສມປະສານ ລະຫ່ວາງວິທີການລ້ຽງແບບຂັງຄອກ
ກັບການລ້ຽງແບບປ່ອຍເຂັ້າກັນ ເພາະວິທີການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍນັັ້ນ ແບ້ຈະຫາກິນເອງຢ່າງເປັນອິດສະຫະ
ອາດຈະທາລາຍພດຜນຜະລິດບາງຊະນິດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູການທາການຜະລິດ ໂອກາດທາ
ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຫາຍຂັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູລ
້ ້ຽງຈິື່ງແກ້ບັນຫາດ້ວຍການນາແບ້ມາລ້ຽງແບບຂັງຄອກ ໃນຊ່ວງທີື່ມີ
ການລ້ຽງແບບເຄິື່ງຂັງເຄິື່ງປ່ອຍ ລວມໄປເຖິງການລ້ຽງແບບເຄິື່ງລ່າມເຄິື່ງປ່ອຍດ້ວຍ
ການລ້ຽງໃນລັກສະນະດັື່ງກ່າວ ຊາວກະສິກອນຈະລ້ຽງແບ້ປນກັບການປູກພດ ເຊັື່ນ:
ສວນປູກຢາງພາລາ, ສວນຕັ້ນໝາກນັ້າມັນ, ສວນໝາກພ້າວ ໂດຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນຫຍ້າຢູ່ກ້ອງຕັ້ນໄມ້ ການລ້ຽງ
ແບບນີັ້ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຫາຍຂັ້ນກວ່າການປູກພດພຽງຢ່າງດຽວ

2.4

ໂຮງເຮອນ ແລະ ອຸປະກອນໃນການລ້ຽງແບ້

ແບ້ກື່ຄກັນກັບສັດລ້ຽງຊະນິດອື່ນໆຄ ຈະຕ້ອງມີສະຖານທີື່ສາລັບແບ້ໄດ້ພັກພາອາໄສ, ຫບແດດ
ຫບຝນ ຫ ເປັນບ່ອນນອນໃນເວລາກາງຄນ ການສ້າງໂຮງເຮອນທີື່ໃຊ້ລ້ຽງແບ້ ຄວນມີຫັກການດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
2.4.1 ພນ
ັ້ ທີຕ
ື່ ງັັ້ ຂອງຄອກ
ຄອກແບ້ຄວນຕັັ້ງຢູ່ບ່ອນໂນນ, ນັ້າບື່ເຄີຍຖ້ວມຂັງ ແຕ່ຖ້າຫາກພັ້ນທີື່ລ້ຽງແບ້ມີນັ້າຖ້ວມ
ຂັງເວລາຝນຕກ ຄວນສ້າງໂຮງເຮອນໃຫ້ສູງຈາກພັ້ນດິນຕາມຄວາມເໝາະສມ ແຕ່ທາງເດີນສາລັບແບ້ຂັ້ນລງບື່
ຄວນມີຄວາມສູງກວ່າ 45 ອງສາ ເພາະຖ້າຫາກສູງ ແບ້ຈະບື່ກ້າຂັ້ນລງ ພັ້ນຄອກທີື່ຍກລະດັບຈາກພັ້ນດິນ
ຄວນເຮັດເປັນຮ່ອງ ປະມານ 1.5 Cm ຫ ອາດຈະໃຊ້ພັ້ນຊີເມັນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການອະນາໄມຄອກ
2.4.2 ຝາຄອກ
ຝາອ້ອມຄອກແບ້ຄວນເຮັດໃຫ້ໂປ່ງ, ສາມາດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ ຝາອ້ອມຄອກ
ຄວນມີຄວາມສູງບື່ຕື່າກ່ວາ 1.5 m ເພື່ອປ້ອງກັນການໂດດ ຫ ປີນຂ້າມອອກໄປໄດ້
2.4.3 ຫັງຄາໂຮງເຮອນ
ແບບຫັງຄາໂຮງເຮອນລ້ຽງແບ້ມີຫາຍແບບ ເຊັື່ນ: ໝາແຫງນ, ໜ້າຈື່ວ ຊາວກະສິກອນ
ທີື່ຈະສ້າງຫັງຄາ ຄວນສ້າງໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ຕັ້ນທນ ຫັງຄາປກກະຕິຈະສ້າງໃຫ້ສູງຈາກ
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ພັ້ນຄອກປະມານ 2 m ບື່ຄວນສ້າງຫັງຄາໃຫ້ຕື່າເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທບື່
ສະດວກ ສາລັບວັດຖຸທີື່ຈະໃຊ້ມຸງແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສມຂອງຜູ້ລ້ຽງ
2.4.4 ຄວາມຕ້ອງການພນ
ັ້ ທີຂ
ື່ ອງແບ້
ແບ້ມີຄວາມຕ້ອງການພັ້ນທີື່ໃນການຢູ່ອາໄສໃນໂຮງເຮອນ ແບ້ 1 ໂຕ/ຕາແມັດ ແຕ່
ສ່ວນໃຫ່ຍ ມັກແບ່ງໂຮງເຮອນອອກເປັນຄອກໆ ແຕ່ລະຄອກຂັງຮ່ວມກັນເປັນຝູງປະມານ 10 ໂຕ
2.4.5 ຮວ
ັ້ ຄອກແບ້
ຊາວກະສິກອນທີື່ລ້ຽງແບ້ ຈະເຮັດຮັ້ວເພື່ອບື່ໃຫ້ແບ້ອອກໄປພາຍນອກ ຮັ້ວທີື່ເຮັດດີແທ້
ບື່ຄວນລ້ອມດ້ວຍເຫັກໜາມ ເພາະວ່າ ແບ້ເປັນສັດທີື່ມັກຊນ ຫ ຖູ ອາດເຮັດໃຫ້ແບ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກ
ລວດໜາມໄດ້ ແຕ່ທາງທີື່ດີແທ້ຄວນເຮັດຮັ້ວຊີວະພາບ ເພາະຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍລງໄດ້ ພ້ອມທັງຮັ້ວ
ກຈະມີຄວາມແໜ້ນໜາ ແລະ ຄງທນໄດ້ຫາຍປີ

2.5

ປະເພດ ແລະ ຊະນິດແນວພັນແບ້
2.5.1

ແບ້ພນ
ັ ພັ້ນເມອງໃນປະເທດລາວ
ແບ້ພັ້ນເມອງເປັນແບ້ທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນກັນຢ່າງແຜ່
ຫາຍໃນປະເທດເຮາ ແບ້ພັ້ນເມອງທີື່ມີຢມ
ູ່ ກ
ີ ານສັນນິຖານວ່າ ການນາແບ້ເຂັ້າມາລ້ຽງນັັ້ນ ໄດ້ມາຈາກສາຍພັນ
ແບ້ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ ດ້ວຍເຫດຜນຂອງການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ ແລະ ວັດທະ
ນະທາ ການລ້ຽງແບ້ຂອງປະຊາຊນທີື່ນັບຖສາດສະໜາອິດສະລາມ ການລ້ຽງສ່ວນຫາຍຈະເປັນການລ້ຽງ
ແບບປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນໄປຕາມທາມະຊາດ ແບ້ພັ້ນເມອງເປັນແບ້ທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ລັກສະນະຂອງແບ້ແມ່ນ
ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວ ທັງໃນສ່ວນຂອງຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ສີສັນຂອງແບ້ຄມີຫາກຫາຍສີ ຕັັ້ງແຕ່
ສີເຫອງ, ແດງ, ນາັ້ ຕານໃໝ້, ດາ ຫ ອາດມີລັກສະນະແບບສີປະສມເຊັື່ນ: ຂາວນັ້າຕານ, ຂາວດາ, ນາັ້ ຕານດາ
ແລະ ສີອື່ນໆ
ລັກສະນະນິໄສແບ້ພັ້ນເມອງຈະຂ້ອນຂ້າງລ່າເລີງ ແລະ ມີຄວາມທນທານສູງຕສ
ື່ ະພາບ
ແວດລ້ອມທີື່ບເື່ ໝາະສມຫາຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ສະພາບອາກາດຮ້ອນ ຫ ຄວາມຊັ້ນທີື່ມຫ
ີ າຍຈາກສະພາບຝນຕກ
ແບ້ພັ້ນເມອງມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຄວາມຄ່ອງຕວໃນການຊອກຫາກິນໃບໄມ້ພມ
ຸ່ ແລະ ປີນໄຕ່ຄ້ອງແຄ້ວ, ບື່
ຕື່ນຄນ, ຫາກິນເກັື່ງ, ກິນອາຫານໄດ້ຫາຍຊະນິດ ແລະ ເສດພດຜັກ ຫ ເສດອາຫານທີື່ເຫອຈາກຄວເຮອນ ແບ້
ພັ້ນເມອງຈະຂ້ອນຂ້າງເປັນສັດໄວ ແຕ່ກລ້ຽງລູກເກັື່ງ ສອນລູກໃຫ້ຫາກິນໄດ້ໄວ ເຊິງື່ ຖເປັນລັກສະນະເດັື່ນ
ຂອງແບ້ພນ
ັ້ ເມອງນັັ້ນເອງ
2.5.2 ແບ້ພນ
ັ ຕ່າງປະເທດ
1) ແບ້ພນ
ັ ຊາເນນ
ເປັນແບ້ນມທີື່ມຂ
ີ ະໜາດໃຫຍ່, ໃຫ້ຜນຜະລິດນມສູງກວ່າແບ້ພັນອື່ນໆ ແບ້ພັນນີມ
ັ້ ີ
ຂນສັັ້ນ, ດັງ ແລະ ໃບໜ້າມີລັກສະນະກື່ງ, ໃບຫູນ້ອຍ ແລະ ຕັັ້ງຊີໄັ້ ປຂ້າງໜ້າ ປກກະຕິຈະບມ
ື່ ເີ ຂາທັງເພດຜູ້
ແລະ ເພດແມ່ ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີແບ້ກະເທີຍໃນແບ້ພັນນີັ້ຫາຍ ຈື່ງຄວນຄັດສະເພາະແບ້ທີື່ມເີ ຂາ ໄວ້ເປັນພພ
ື່ ັນ
ເພາະມີລາຍງານວ່າ ລັກສະນະຂອງແບ້ກະເທີຍມີຄວາມສາພັນທາງກາມະພັນ ຢູກ
່ ັບລັກສະນະຂອງການບມ
ື່ ີ
ເຂາ ແບ້ພັນນີມ
ັ້ ີສຂ
ີ າວ, ສີຄຣີມ ຫ ສີນັ້າຕານອ່ອນໆ ນັ້າໜັກໃຫຍ່ເຕັມທີື່ປະມານ 60 Kg ສູງປະມານ 7090 Cm, ໃຫ້ນັ້ານມປະມານມັ້ລະ 2 ລີດ ໄລຍະເວລາການໃຫ້ນມດນເຖິງ 200 ມັ້ ມີຫາຍປະເທດໃນແຖບ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີື່ລ້ຽງແບ້ພັນນີຢ
ັ້ ຫ
ູ່ າຍເຊັື່ນ: ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ ແລະ ປະເທດໄທ ແຕ່ກື່ມີບັນ
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ຫາ ເພາະວ່າ ແບ້ພັນນີັ້ປັບຕວເຂັ້າກັບພູມອາກາດໃນແຖບນີບ
ັ້ ື່ຄ່ອຍດີ ແຕ່ຖ້າຫາກລ້ຽງແບ້ພັນນີໄັ້ ວ້ໃນລັກສະ
ນະຂັງຄອກຕະຫອດເວລາ ກື່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາເລື່ອງເຈັບປ່ວຍຫຼຸດລງ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຜນຜະລິດດີ
2) ແບ້ພນ
ັ ແອ໋ງໂກນູບຽນ
ປະເທດລາວເຮານາແບ້ເຂັ້າມາລ້ຽງຂະຫຍາຍພັນກວ່າ 20 ປີແລ້ວ ເພື່ອປັບປຸງພັນ
ແບ້ພັ້ນເມອງໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂັ້ນ ແບ້ພັນນີມ
ັ້ ີຂະໜາດໃຫຍ່, ມີນັ້າໜັກເກີດທາອິດແມ່ນ 2-5 Kg, ນັ້າ
ໜັກຢ່ານມ (3 ເດອນ) 15 Kg, ຮູດັງມີລັກສະນະໂດ່ງ ແລະ ງ້ມ, ໃບຫູຍາວ ແລະ ທບລງ ປກກະຕິແບ້ພັນ
ນີຈ
ັ້ ະບມ
ື່ ີເຂາ ແຕ່ຖ້າຫາກມີເຂາ, ເຂາຈະສັັ້ນ ແລະ ເອນແນບຕິດກັບໜັງຫວ, ຂນສັັ້ນລະອຽດເປັນມັນ, ມີຂາ
ຍາວ ເຊິງື່ ຊ່ວຍໃຫ້ເຕັ້ານມຢູສ
່ ູງກວ່າລະດັບພັ້ນຫາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕກ
ື່ ານຮີດນມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຕັ້າ
ນມບໄື່ ດ້ຮັບບາດເຈັບ ເນື່ອງຈາກໜາມວັດສະພດເກາະ ແບ້ພັນນີມ
ັ້ ີຫາຍສີ ເຊັື່ນ: ດາ, ເທາ, ຄຣີມ, ນັ້າຕານ,
ນັ້າຕານແດງເຂັັ້ມ ແລະ ມີຈຸດ ຫ ດ່າງ, ໃຫ້ຜນຜະລິດນັ້ານມປະມານ 1.5 ລີດ/ມັ້, ໄລຍະເວລາໃຫ້ນັ້ານມປະ
ມານ 165 ມັ້
3) ແບ້ພນ
ັ ບ
ປະເທດເຮານາເອາພັນແບ້ພັນນີັ້ເຂັ້າມາລ້ຽງຈາກປະເທດອາຝຣິກາໃຕ້ ເມື່ອປີ ພສ.
2539 ເປັນແບ້ຊີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະເດັື່ນຄ: ມີລາຕວສີຂາວ, ຫວ ແລະ ຄຈະມີສີແດງ, ໃບຫູຍາວ
ທບລງ, ມີນັ້າເກີດໃໝ່ແມ່ນ 4 Kg, ນັ້າໜັກຢ່ານມ 40 Kg, ໂຕຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມທີມ
ື່ ີນັ້າໜັກປະມານ 90 Kg
ແລະ ໂຕແມ່ໜັກປະມານ 65 Kg

ຮູບທີ 3 ລັກສະນະຂອງແບ້ພນ
ັ ບ
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ບດທີ 3
ການຄັດເລອກແນວພັນ ແລະ ການປະສມພັນແບ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1) ຄັດເລອກແນວພັນແບ້
2) ຈັດການປະສມພັນແບ້ໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ການຄັດເລອກແນວພັນ

ສັດທີື່ມີຄວາມສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເປັນສິງື່ ທາອິດທີື່ຜູ້ລ້ຽງຈະຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖິງ ເພື່ອຈະໄດ້ຜນ
ຜະລິດຫາຍ ເຊິື່ງມີຫັກເກນໃນການຄັດເລອກດັື່ງນີັ້:

ຄັດເລອກລູກແບ້ທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂຕອື່ນໃນຝູງ, ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຢູ່ລະ
ຫວ່າງເກີດຫາຢ່ານມດີ

ຄັດເລອກລູກແບ້ທີື່ແຂງແຮງ, ວ່ອງໄວ, ຂະຫຍັນ, ຫາກິນເກັື່ງ, ມີແວວຕາສດໃສ ແລະ ບື່ຖ
ເຊັ້ອພະຍາດໄວ້

ຄັດເລອກແບ້ທີື່ມີລັກສະນະທ່າທາງສະງ່າຜ່າເຜີຍ, ຂາຫັງບື່ງ ຫ ບຽດເຂັ້າຫາກັນ, ຂັ້ຕີນທັງສີື່
ແຂງແຮງ, ກີບເລັບບື່ຍາວເກີນໄປ ແລະ ຫັງບື່ແອ່ນ

ບື່ເລອກແບ້ທີື່ມີລັກສະນະພິການ ຫ ຜິດປກກະຕິແຕ່ກາເນີດ ເຊັື່ນ: ຫວນມບອດ ແລະ
ອັນທະທອງແດງ

ຄັດເລອກຈາກແມ່ທີື່ໃຫ້ລູກສະໝື່າສະເໝີທຸກໆປີ ແລະ ບື່ເຄີຍຫຼຸລູກ

ຄັດເລອກຈາກແມ່ທີື່ເກີດລູກເກີນໜື່ງໂຕຂັ້ນໄປ ຫ ເຄີຍມີປະຫວັດການໃຫ້ລູກແຝດ

ຄັດເລອກແບ້ທີື່ບື່ມີເຂາ

ໃນສະພາບການລ້ຽງທີື່ບື່ເອັ້ອອານວຍ ພະຍາຍາມເລອກລູກແບ້ທີື່ເກີດຈາກແມ່ທີື່ປະສມຕິດ
ງ່າຍ ແລະ ອັດຕາການໃຫ້ລູກສູງ ດີກວ່າແບ້ທີື່ໃຫຍ່ໄວກວ່າ

ຄັດເລອກລູກແບ້ຈາກແມ່ທີື່ໃຫ້ນມຫາຍ ແລະ ໄລຍະການໃຫ້ນມຍາວ, ລ້ຽງລູກເກັື່ງ, ບື່ມີ
ນິໄສດຸຮ້າຍ

ຄັດເລອກແບ້ທດແທນ ເພື່ອຈະໃຊ້ເປັນພື່ພັນທີື່ດີ ຄວນພິຈາລະນາລັກສະນະການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ, ຮູບຮ່າງລັກສະນະສວຍງາມ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີອາຍຸຍນຍາວ ເປັນຕັ້ນ

3.2

ການຈັດການປະສມພັນແບ້
3.2.1

ການຈັດການແບ້ແມ່ພນ
ັ
ແບ້ສາວຄວນປະສມພັນຄັັ້ງທາອິດ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 8-10 ເດອນ ເຊິື່ງອະໄວຍະວະສບພັນ
ຈະເລີນເຕັມທີແ
ື່ ລ້ວ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສມຄ ພາຍຫັງແມ່ແບ້ສະແດງອາການເປັນສັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 12 ຊື່ວໂມງ ເນື່ອງຈາກເປັນຈັງຫວະທີື່ໄຂ່ຈະຕກພດີ ໃນຕອນປາຍຂອງການເປັນສັດ ແຕ່ຢ່າງໃດກື່
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ຕາມ ການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍໃຫ້ພື່ພັນຄຸມຝູງ ການປະສມພັນຈະດາເນີນໄປເອງຕາມທາມະຊາດ ຄພື່ພັນຈະ
ປະສມພັນໄດ້ຕາມໃຈ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ແບ້ຈະໄດ້ຮັບການປະສມພັນພຽງຄັັ້ງດຽວກພ ແຕ່ຖ້າຫາກປ່ອຍ
ຕາມທາມະຊາດ ອາດຈະປະສມຫາຍໆຄັັ້ງກື່ໄດ້ ສາລັບແບ້ສາວ ຄວນໄດ້ຮັບການປະສມພັນ 2 ຄັັ້ງ ຈື່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜນຜະລິດລູກເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍປະສມຄັັ້ງທີ 2 ຫ່າງຈາກຄັັ້ງທາອິດປະມານ 24
ຊື່ວໂມງ ຫັງການປະສມພັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແມ່ແບ້ນັັ້ນກື່ຍັງປ່ອຍລ້ຽງໃນຝູງຕາມເດີມ ໂດຍບື່ຕ້ອງດູແລ
ພິເສດ ແຕ່ຖ້າແມ່ແບ້ສະແດງອາການເປັນສັດອີກພາຍໃນ 21 ວັນ ສະແດງວ່າ ການປະສມພັນບື່ຕິດ ອາດຈະ
ປະສມພັນໃໝ່ ແມ່ແບ້ທີື່ປະສມພັນເຖິງ 3 ຄັັ້ງ ບື່ຕິດຄວນພິຈາລະນາຄັດອອກ
ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ແມ່ແບ້ປະສມພັນບື່ຕິດ ຫ ຫຼຸລູກ
 ພື່ພັນບື່ມີປະສິດທິພາບ ຫ ບື່ຈະເລີນພັນ
 ແມ່ແບ້ມີຮັງໄຂ່ຜິດປກກະຕິ
 ສາເຫດຈາກພະຍາດບາງຢ່າງ ເຊັື່ນ: Brucellosis…
 ຮໂມນບື່ສມບູນ ເຮັດໜ້າທີື່ຜິດປກກະຕິ
 ແມ່ແບ້ຕຸ້ຍເກີນໄປ
 ອາກາດຮ້ອນເກີນໄປ
 ຂາດທາດອາຫານ, ໂປຣຕິນ, ພະລັງງານ, ຟສຟ ແລະ ວິຕາມິນ
 ແມ່ແບ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
3.2.2 ການຈັດການແບ້ພພ
ື່ ນ
ັ
ແບ້ຜູ້ຈະເລີື່ມໃຊ້ການປະສມພັນເມື່ອອາຍຸໄດ້ 10 ເດອນຂັ້ນໄປ ແຕ່ມີຂັ້ການດຢູ່ຄ ພື່
ພັນໜຸ່ມອາຍຸຍັງບື່ເຖິງ 1 ປີ ໃຊ້ຄມ
ຸ ຝູງແມ່ພັນໄດ້ປະມານ 10-20 ໂຕ ຫ ໃຊ້ປະສມພັນອາທິດລະ 2 ຄັັ້ງ ເທື່າ
ນັັ້ນ. ໃນປີໜື່ງບື່ຄວນປະສມພັນເກີນ 80-100 ໂຕ ຕາມປກກະຕິການຄຸມຝູງຂອງພື່ພັນໃຫ້ຄຸມແມ່ພັນ 25
ໂຕ ຫ ໜ້ອຍກວ່າ ທັງນີັ້ຂັ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ ແລະ ອາຍຸຂອງພື່ພັນທີື່ໃຊ້ ໂດຍທື່ວໄປ ຈະປ່ອຍພື່ພັນຢູ່ກັບແມ່
ພັນຕະຫອດເວລາ ຍກເວັັ້ນກລະນີທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການຈັດລະບບການລ້ຽງປະສມພັນຕ່າງຫາກ ເພາະຈະຕັດ
ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດລະບຽບປະສມພັນ ເຊັື່ນ: ມັ້ປະສມພັນ ແລະ ມັ້ການດການເກີດ ເຊິງື່ ຈະຕ້ອງມີ
ການກຽມຄອກເກີດໃຫ້ພ້ອມ
ຕາຕະລາງທີ 1

ບັນຫາກ່ຽວກັບການປະສມພັນ ແລະ ຂແ
ັ້ ນະນາແນວທາງໃນການແກ້ໄຂ

ອາການ

ສາເຫດ

ຂແ
ັ້ ນະນາແນວທາງການແກ້ໄຂ

ເປັນສັດແຕ່ປະສມພັນ
ບື່ຕິດ

ຄວາມສມບູນທາງເພດຂອງໂຕ
ຜູ້ຕື່າ

- ກວດສອບນັ້າເຊັ້ອ ແລະ ເພີື່ມພື່ພັນຄຸມ
ຝູງ
- ເພີື່ມຫຍ້າສດ ແລະ ວິຕາມິນເອ
- ເອາເກອລະລາຍນັ້າໃຫ້ກິນ
- ເສີມທາດທອງແດງ
- ຄັດແມ່ພັນອອກ

ການເປັນສັດຖີື່ ຫ ຊ່ວງ
ເປັນສັດຍາວໂພດ

- ແມ່ພັນມີຄວາມສມບູນ
ພັນຕື່າ
- ມີເນັ້ອງອກທີື່ຮັງໄຂ່

- ໃຫ້ກິນນາັ້ ຕະຫອດເວລາ ແລະ ໃຫ້ຫຍ້າ
ແຫ້ງທີື່ມີພດຕະກຸນຖື່ວ
- ໃຫ້ແຮ່ທາດ ແລະ ສານທອງແດງ
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- ກວດເນັ້ອງອກ ແລະ ຄັດອອກ
ຫຼຸລູກໄລຍະຖພາໃກ້
ຈະເກີດ

- ອາດໄດ້ຮັບສານພິດຈາກ
ອາຫານ
- ການຈັດການບື່ດີ

- ປັບປຸງດ້ານການຈັດການ

- ຫຼຸດອາຫານໃນໄລຍະຕັ້ນ ແລະ ເພີື່ມ
ອາຫານໃນ 3 ອາທິດທ້າຍການເກີດ
- ກວດເບິື່ງພະຍາດຫຼຸລູກ

ຫຼຸລູກໄລຍະທາອິດຂອງ
ການຖພາ

- ອາດມີພະຍາດກາຝາກພາຍ
ໃນຫາຍເກີນໄປ

- ກວດ ແລະ ຖ່າຍພະຍາດຕາມໂປຣ
ແກຣມທີື່ວາງໄວ້

ລູກມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂພດ

-

ຫຼຸດອາຫານໃນໄລຍະຕັ້ນຂອງການຕັັ້ງ
ທ້ອງ ແລະ ເພີື່ມອາຫານໃນ 3 ອາທິດ
ທ້າຍການເກີດ

-

ເສີມອາຫານແຮ່ທາດ

- ສັດອ່ອນແອ, ປ່ວຍ
ເກີດລູກຍາກ

- ໃຫ້ອາຫານສດ ແລະ ເພີື່ມວິຕາມິນເອ
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ບດທີ 4
ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ມີຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບ:
 ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້
 ເຕັກນິກການຈັດການດູແລແບ້ໃນໄລຍະຕ່າງໆ

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້

ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ ຄວນແຍກແບ້ອອກເປັນຫຼຸ້ນຕ່າງໆໃຫ້ຊັດເຈນ ເພື່ອຄວາມ
ສະດວກໃນການຈັດການດ້ານຕ່າງໆ ບື່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການຈັດການດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ການໃຫ້
ອາຫານ ທີື່ຈະຕ້ອງຄານງເຖິງວິທີການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານທີື່ເໝາະສມກັບແບ້ແຕ່ລະຫຼຸ້ນ
ເຊິງື່ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງເໝາະສມ ແລະ ສາມາດກຽມສັດໃຫ້ເໝາະກັບການໃຫ້ຜນ
ຜະລິດຕາມທີື່ຕ້ອງການ ຫ ຈະມີການແຍກລ້ຽງຕາມເພດ ເພື່ອຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໃນການປະສມພັນກັນເອງ
ໃນຍາມອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສັດໂຕນ້ອຍລງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານໜ້ອຍລງ ສະນັັ້ນ ຈາເປັນຕ້ອງ
ຄັດອອກ ການຈັດການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ການສັງເກດພດຕິກາແບ້ທີື່ຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຊ່ວງອາຍຸຂອງແບ້
ເຊິງື່ ອາດຈະມີການຈາແນກອອກເປັນໄລຍະເປັນແບ້ຫຼຸ້ນ, ແບ້ພື່ແມ່ພັນ

4.2

ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ລນ
ຸ້

ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ລຸ້ນ ຈະເລີື່ມເນັັ້ນໃສ່ແບ້ທຢ
ີື່ ູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸຫັງຢ່ານມ ຈນເຖິງ
ຊ່ວງອາຍຸທີື່ເລີື່ມເຂັ້າສູໄ່ ວໜຸ່ມສາວ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ພ້ອມທີຈ
ື່ ະໃຊ້ປະສມພັນໄດ້ຢ່າງເໝາະ
ສມ ນັັ້ນຄຊ່ວງທີື່ອາຍຸປະມານ 9-8 ເດອນ
ພາຍຫັງຈາກການຢ່ານມລູກແບ້ທອ
ີື່ າຍຸປະມານ 3 ເດອນ ແລະ ມີການຈັດການກ່ຽວກັບສັດຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວ ບື່ວ່າຈະເປັນການຖ່າຍພະຍາດ, ການສັກວັກປ້ອງກັນພະຍາດ ຫ ການຕອນແລ້ວນັັ້ນ ຕ້ອງມີການ
ແຍກລ້ຽງສະເພາະເພດ ຈະເປັນການລ້ຽງໃນຄອກ ຫ ປ່ອຍຕາມທາມະຊາດ ເພາະລູກແບ້ສາມາດເປັນສັດ
ແລະ ປະສມພັນໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4-3 ເດອນ ດັື່ງນັັ້ນ ແບ້ໂຕຜູທ
້ ີື່ຍັງບຕ
ື່ ອນ ອາດປະສມພັນກັບແບ້ໂຕແມ່ໃນ
ຝູງ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕກ
ື່ ານທີື່ແມ່ແບ້ຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຕື່າ ແລະ ລູກທີື່ເກີດອອກມາ ຈະອ່ອນແອ ເພາະພແ
ື່ ມ່
ອາຍຸຍັງນ້ອຍຈະມີລະບບສບພັນ ແລະ ສຸຂະພາບບສ
ື່ ມບູນເຕັມທີື່ ມັກເຮັດໃຫ້ລ້ຽງລູກບເື່ ກັື່ງ, ບສ
ື່ າມາດລ້ຽງ
ແລະ ເບິື່ງແຍງລູກໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີເທື່າທີື່ຄວນ ແຕ່ຖ້າຕອນແລ້ວ ກສາມາດລ້ຽງໄວ້
ລວມຝູງນາກັນໄດ້

4.3

ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ພພ
ື່ ນ
ັ

ໃນການຄັດເລອກແບ້ພື່ພັນ ສາມາດເລອກພາຍຝູງໄດ້ ກເພື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍ ໃນການທີື່ຈະຊັ້ພື່
ພັນຈາກບ່ອນອື່ນ ກ່ອນຈະຊັ້ພື່ພັນຈາກບ່ອນອື່ນ ຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ປະຫວັດ ແລະ ສາຍພັນທີື່ແນ່ນອນ ການຄັດ

14

ເລອກພື່ພັນໃນຝູງນັັ້ນ ຄວນຄັດເລອກລູກແບ້ຫັງຢ່ານມ ແລະ ຄວນແຍກມາລ້ຽງ ຫ ອາດຈະແຍກລ້ຽງດ່ຽວ
ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສມຂອງການລ້ຽງດູ
ເມື່ອແບ້ເລີື່ມເຂັ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ຫ ອາຍຸເຖິງເກນທີື່ຈະໃຊ້ເປັນພື່ພັນໄດ້ນັັ້ນ ຄວນມີອາຍຸ 8-9 ເດອນ
ແມ່ນສາມາດໃຊ້ປະສມພັນໄດ້ ສ່ວນອັດຕາການປະສມຕິດ ແລະ ປະສບການຂອງພື່ພນ
ັ ກື່ຈະຄ່ອຍໆ
ພັດທະນາຂັ້ນ ເຊິງື່ ພື່ພັນຈະມີຄວາມສມບູນຂອງລະບບສບພັນເຕັມ ໃນຊ່ວງອາຍຸປະມານ 1-2 ປີຂັ້ນໄປ ໃນ
ຊ່ວງທາອິດ ອາດຈະໃຫ້ພື່ພັນເລີື່ມຄຸມຝູງໄດ້ປະມານບື່ເກີນ 15-20 ໂຕ ຈນເມື່ອພື່ພັນມີປະສບການ ແລະ
ອາຍຸຫາຍຂນ
ັ້ ຈງື່ ຈະໃຫ້ຄຸມແມ່ຈານວນຫາຍຂັ້ນ
ການດູແລສຸຂະພາບພື່ພັນແບ້ ຄວນຄານງເຖິງອາຫານທີື່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ໂດຍການ
ໃຫ້ອາຫານ ຄວນໃຫ້ອາຫານຫຍາບຄຸນນະພາບດີ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ຫຍ້າສດ ຫ ຫຍ້າແຫ້ງ ໃນປະລິມານຫາຍ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພື່ພັນແບ້ ແລະ ອາດຈະເສີມອາຫານສາເລັດຮູບ ເຊິື່ງເປັນອາຫານທີໃື່ ຫ້ພະລັງງານ
ສູງ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພກັບການໃຊ້ພະລັງງານໃນການປະສມພັນ ຖ້າຫາກຄຸມຝູງຈານວນຫາຍ ຫ ມີການປະສມ
ພັນຕະຫອດ ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານສາເລັດຮູບຫາຍຂັ້ນ
ປກກະຕິການໃຫ້ອາຫານສາເລັດຮູບພື່ພັນແບ້ນັັ້ນ ຈະໃຫ້ກິນວັນລະປະມານ 0.7-1 Kg ຕາມນັ້າ
ໜັກຂອງພື່ພັນແບ້ ແລະ ຄວາມຖີື່ໃນການຂນ
ັ້ ປະສມພັນ ຖ້າປະສມພັນຫາຍ ກື່ຕ້ອງເສີມອາຫານສາເລັດຮູບ
ຫາຍຂນ
ັ້ ແລະ ຈະຕ້ອງເສີມແຮ່ທາດທີື່ຈາເປັນລງໄປໃນອາຫານ ລວມເຖິງການໃຫ້ນັ້າທີື່ສະອາດໄດ້ກິນຢ່າງ
ເຕັມທີື່ ການໃຫ້ອາຫານພື່ພັນນັັ້ນຕ້ອງໃຫ້ກິນໄປຕະຫອດລະດູປະສມພັນ
ນອກຈາກນີັ້ ຈະຕ້ອງໃຫ້ພື່ພັນມີການອອກກາລັງກາຍຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ເພື່ອຄວາມແຂງແຮງ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພື່ພັນສດໃສ ວ່ອງໄວ ແລະ ນອກນັັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງມີການຕັດແຕ່ງກີບຕີນ ເພື່ອໃຫ້ທ່າທາງໃນ
ການຢນ ແລະ ຍ່າງທີື່ດີ

4.4

ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ແມ່ພນ
ັ

ລູກແບ້ເພດແມ່ທີື່ຄັດເລອກໄວ້ເຮັດແມ່ພັນ ຕ້ອງແຍກຈາກໂຕຜູຕ
້ ັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ເດອນ ເພອ
ື່ ປ້ອງ
ກັນການປະສມກັນກ່ອນການດ ເພາະແບ້ເພດແມ່ສາມາດປະສມພັນ ແລະ ຕັັ້ງທ້ອງໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 34 ເດອນ ຖ້າປະສມອາຍຸຍງັ ນ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບຊ້າ, ລູກເກີດມາບແ
ື່ ຂງແຮງ ແບ້ສາວຄວນ
ເລີື່ມປະສມເມື່ອອາຍຸໄດ້ 8-10 ເດອນ ແລະ ພາຍຫັງຄອດລູກ ປະມານ 60 ວັນ ແມ່ພັນສາມາດປະສມ
ພັນໄດ້ອີກ ເມື່ອປະສມຕິດນັ້ານມຈະຫຼຸດລງເລອ
ັ້ ຍໆ ຖ້າເປັນແບ້ຮີດນມ ຄວນຢຸດຮີດນມຫັງປະສມຕິດປະ
ມານ 3 ເດອນ ຫ ກ່ອນການດເກີດ 6-8 ອາທິດ ສະນັັ້ນ ຕ້ອງຄວບຄຸມເພື່ອບື່ໃຫ້ແບ້ຕຸ້ຍ ແລະ ຈ່ອຍເກີນໄປ
ແມ່ແບ້ສາມາດເກີດລູກໄດ້ເທື່ອລະ 1-5 ໂຕ ການທີື່ແບ້ຈະໃຫ້ລູກຈັກໂຕນັັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນຢູກ
່ ບ
ັ ການ
ຈັດການ ໂດຍສະເພາະການເລັື່ງອາຫານແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງຂັ້ນຢູກ
່ ັບຄວາມສມບູນຂອງ
ພພ
ື່ ັນ, ຂະໜາດ ແລະ ອາຍຸແມ່ພັນ ລວມທັງລັກສະນະທາງກາມະພັນອີກດ້ວຍ ແມ່ແບ້ກິນອາຫານເຂັັ້ມ
ຂຸ້ນເສີມມັ້ລະ 0.5 Kg ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໃຫ້ນັ້ານມຫາຍ ແລະ ທີສ
ື່ າຄັນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ແບ້
ນັັ້ນເປັນສັດຫັງເກີດໄວຂັ້ນ, ປະສມຕິດງ່າຍ ແລະ ໃຫ້ລູກແຝດຫາຍຂັ້ນ

4.5

ການດູແລແມ່ແບ້ໃກ້ຄອດລູກ ແລະ ຫງັ ຄອດລູກແລ້ວ

ໄລຍະແບ້ແມ່ໃກ້ຈະເກີດລູກ ມັກຈະມີອາລມບື່ດີ, ກະວນກະວາຍ, ມັກຈະໃຊ້ຂາໜ້າຄັວດດິນ,
ຜູດນັື່ງຜູດນອນສະຫັບກັນໄປ ກ່ອນຈະເກີດລູກປະມານ 24 ຊື່ວໂມງ ເຕັ້ານມຈະເຄັື່ງຕງເປັນມັນຢ່າງເຫັນຊັດ
ເຈນ ຂະບວນການເກີດຂອງແບ້ຈະດນປະມານ 1 ຊື່ວໂມງ ເມື່ອເກີດລູກແລ້ວ ແມ່ແບ້ຈະເລຍລູກ ເພື່ອໃຫ້

15

ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງດີ ແບ້ມັນຈະກິນສາຍແຮ່ເຊັື່ນດຽວກັນແກະ, ລູກແບ້ຈະດູດນມໜ້ອຍກວ່າລູກແກະ ເຮາ
ສາມາດຝກໃຫ້ລູກແບ້ດູດນມຈາກກວດເຕັ້ານມເສີມໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ເກີດ ໂດຍໃຫ້ລູກແບ້ກິນຄັັ້ງລະປະມານ 400500 ml ໃຫ້ມັ້ລະ 4-5 ເທື່ອ ແລະ ຄ່ອຍຫຼຸດລງຕາມອາຍຸຂອງແບ້.

4.6

ການດູແລລູກແບ້

ການລ້ຽງດູລູກແບ້ໄລຍະດູດນມ - ຢ່ານມ ໂດຍທື່ວໄປລູກແບ້ເກີດໃໝ່ ຈະມີນັ້າໜັກປະມານ 22.5 Kg, ໂຕຜູຈ
້ ະໜັກກວ່າໂຕແມ່ເລັກນ້ອຍ ຖ້າລູກແບ້ມີນັ້າໜັກເກີດໃໝ່ໜ້ອຍ ແບ້ຈະອ່ອນແອ ສະນັັ້ນ
ຕ້ອງຊ່ວຍເຫອເບິື່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກແບ້ໃນໄລຍະດູດນມ ປະມານ 200
g/ວັນ
ຖ້າຫາກແມ່ແບ້ຕາຍ ລູກແບ້ສາມາດຝກໃຫ້ກນ
ິ ນມທຽມ ໂດຍໃສ່ເຕັ້ານມຄນ, ຈານ ຫ ກະປ໋ອງ
ໄດ້ບຍ
ື່ າກ ນັ້ານມທີື່ໃຊ້ລ້ຽງລູກແບ້ ຕ້ອງອຸ່ນກ່ອນທຸກເທື່ອ (ອຸນຫະພູມ 40-60oC) ໃນໄລຍະເກີດໃໝ່
ເຖິງ 3 ອາທິດໃຫ້ກິນນມມັ້ລະ 4 ເທື່ອ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫຼຸດລງ ເຫອມັ້ລະ 2 ເທື່ອ ໂດຍທາມະຊາດນມແບ້ດີ
ກວ່ານມງົວ-ຄວາຍ ໂດຍຄຸນສມບັດໃກ້ຄຽງກັບນມຄນຫາຍ ແຕ່ໃນບາງເທື່ອ ເຮາກສາມາດໃຊ້ນມງົວລ້ຽງ
ລູກແບ້ໄດ້ ລູກແບ້ຈະເລີື່ມກິນອາຫານເຂັັ້ມຂຸ້ນໄດ້ເມື່ອອາຍຸປະມານ 3 ອາທິດ
ລູກແບ້ເພດຜູທ
້ ີື່ບໃື່ ຊ້ເຮັດພພ
ື່ ັນ ຄວນຕອນຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 2-4 ອາທິດ ນິຍມໃຊ້ວິທີຜ່າຕັດເອາລູກ
ອັນທະອອກ ຄວນເຮັດໃນຕອນເຊັ້າທີື່ມີອາກາດເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເລອດໜ້ອຍ ນອກຈາກນີັ້ ອາດໃຊ້ວິທີ
ໜີບດ້ວຍຄີມເບີດີໂຊ ຫ ໃຊ້ສາຍຢາງມັດ
ເມື່ອອາຍຸລູກແບ້ໄດ້ 3 ເດອນ ແມ່ນສາມາດຢ່ານມໄດ້ ພ້ອມທັງຮຽນໃຫ້ລູກແບ້ຮຈ
ູ້ ັກກິນອາຫານ
ເສີມ ແລະ ເສີມແຮ່ທາດໃນອາຫານ ແລະ ພ້ອມທັງແຍກລູກແບ້ເພດຜູລ
້ ້ຽງໄວ້ຕ່າງຫາກ ເພື່ອປ້ອງກັນການ
ປະສມພັນກ່ອນອາຍຸກະສຽນ

4.7

ການຕອນແບ້

ການຕອນແບ້ມີມຈ
ີ ຸດປະສງຫັກ ເພື່ອການຄວບຄຸມການແຜ່ຂະຫຍາຍພັນຂອງແບ້ ເພາະວ່າ ແບ້
ເປັນສັດທີື່ມີການເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວ ແບ້ບາງໂຕອາດເລີື່ມເປັນສັດຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸພຽງ 3-4 ເດອນ ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າ
ຫາກມີການລ້ຽງລູກແບ້ແບບລວມຝູງໂດຍທີຍ
ື່ ັງບຕ
ື່ ອນໂຕຜູ້ ອາດມີການປະສມພັນກັນໃນຝູງໄດ້ ຂເັ້ ສຍຂອງ
ການປະສມພັນກັນໃນຝູງນີັ້ ນອກຈາກຈະສື່ງຜນກະທບໂດຍກງຕກ
ື່ ານຢຸດຊະຫງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ແບ້ແລ້ວ ຍັງອາດມີການປະສມພັນກັນໃນລະຫວ່າງພີື່ນ້ອງ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປະສມເລອດໃກ້ຊິດຂັ້ນ
ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂນ
ັ້ ການຕອນຖວ່າເປັນວິທີໜື່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຜນດີີ ອີກທັງຍັງມີ
ຜນດີໃີ ນແງ່ທີື່ການຕອນແບ້ເພດຜູຕ
້ ັັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂອງກິື່ນສາບຈາກຕວແບ້ໄດ້ທາງໜື່ງ
ການຕອນແບ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັບວິທີການຕອນງົວ, ຄວາຍ ມີຢູ່ 4 ວິທີ ຄ:
 ວິທີການໃຊ້ຄີມເບີດີໂຊໜີບ ເພື່ອຕັດສ່ວນຂອງທສ
ື່ ື່ງນັ້າເຊັ້ອ (Spermatic cords),
 ວິທີການຜ່າຕັດເອາແກ່ນອັນທະອອກ
 ໃຊ້ສາຍຢາງຂະໜາດນ້ອຍຮັດສ່ວນເທິງຂອງໜ່ວຍອັນທະໄວ້ ໃນຂະນະທີື່ລູກແບ້ຍັງນ້ອຍ
 ໃຊ້ເຫັກເຜາໄຟຈີັ້ ຫ ນາບດ້ານຂ້າງນອກໜ່ວຍອັນທະ (ແນະນາ 2 ວິທີ ທີື່ນມຍມໃຊ້ໃນບ້ານ
ເຮາ)
4.7.1

ການຕອນໂດຍໃຊ້ຄມ
ີ ເບີດໂິ ຊ) Burdizzo)
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ເປັນວິທີການຕອນທີື່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ມີຂັັ້ນຕອນໃນການເຮັດບຫ
ື່ ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ແຜທີື່ເກີດ
ຈາກການຕອນດ້ວຍວິທີນີັ້ ຈະບເື່ ຮັດໃຫ້ແບ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດຫາຍ ການດູແລຮັກສາຫັງຈາກການຕອນບື່
ຫຍຸງ້ ຍາກ ຫກ
ັ ການຂອງການຕອນດ້ວຍວິທີນີັ້ ຈະມີຜນເຮັດໃຫ້ສ່ວນຂອງທື່ນານັ້າເຊັ້ອ, ເສັັ້ນເລອດ ແລະ
ເສັັ້ນປະສາດທີື່ມາລ້ຽງອັນທະຂາດ ເຮັດໃຫ້ອັນທະຝລ
ື່ ີບ, ບື່ສາມາດຜະລິດອະສຸຈິໄດ້ອີກ ຂັັ້ນຕອນຂອງການ
ຕອນ ຕ້ອງຈັບບັງຄັບໃຫ້ແບ້ຢນ
ູ່ ງິັ້ ໂດຍມັກຈະໃຫ້ແບ້ນອນຫງາຍ ຫ ນອນສະແຄງ, ດງສ່ວນຂອງຖງອັນທະ
ອອກມາ ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຈັບຄາບລິເວນສ່ວນເໜອລູກອັນທະ ຂັ້ນໄປຫາຕາແໜ່ງຂອງທສ
ື່ ື່ງນັ້າ
ເຊັ້ອ ຈາກນັັ້ນ ຈິງື່ ຈະໃຊ້ຄີມເບີດຊ
ິ ະໂຊໜີບເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10-15 ວິນາທີ ໂດຍໜີບທື່ສື່ງນັ້າເຊັ້ອ
ເທື່ອລະຂ້າງ ຈາກນັັ້ນ ຈື່ງທາຢາໃສ່ແຜສດ ແລະ ທາຢາກັນແມງວັນ, ປ້ອງກັນການມາຕອມ ແລະ ວາງໄຂ່ໃສ່
ບາດແຜ
4.7.2 ການຕອນໂດຍວິທຜ
ີ າ່ ຕັດເອາແກ່ນອັນທະອອກ
ແມ່ນການປາດຕັງັ້ ແຕ່ສ່ວນທສ
ື່ ື່ງນັ້າເຊັ້ອລງໄປ ວິທີຜ່າຕັດຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດ
ລະວັງໃນການປາດ, ການມັດທື່ສື່ງນັ້າເຊັ້ອ, ການຫ້າມເລອດ ການດູແລຮັກສາຄວາມປອດເຊັ້ອທັງກ່ອນ ແລະ
ຂະນະທີື່ຜ່າຕັດ ລວມເຖິງການເບິື່ງແຍງປາກບາດຫັງຜ່າຕັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊັ້ອ, ເກີດໜອງ ຫ ເປັນ
ບາດທະຍັກໄດ້
ຂັັ້ນຕອນການຜ່າຕັດເອາແກ່ນອັນທະອອກ
ຈະຕ້ອງຈັບບັງຄັບໃຫ້ແບ້ຢໃູ່ ນທ່ານອນ
ຈາກນັັ້ນ ຈື່ງໃຊ້ນັ້າສະບູ່ ຫ ຢາຂ້າເຊັ້ອເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ແຖຂນບລິເວນຖງອັນທະ, ໃຊ້ນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອ
ເຊັດຖງຫຸ້ມອັນທະ ແລ້ວຈື່ງໃຊ້ໃບມີດປາດຖງຫຸມ
້ ອັນທະ ແລະ ບີບໃຫ້ລູກອັນທະອອກມາ ຈາກນັັ້ນໃຊ້ຝ້າຍ
ມັດທື່ສື່ງນັ້າເຊັ້ອໃຫ້ແໜ້ນ ເຊິງື່ ຈະຊ່ວຍຫ້າມເລອດໄດ້ ຈາກນັັ້ນ ຕັດສ່ວນຂອງລູກອັນທະອອກ ເມື່ອຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວຈື່ງໃສ່ຢາປິື່ນປວບາດແຜ, ຢາກັນແມງວັນ ແລະ ສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອ ປ້ອງກັນການຕິດເຊັ້ອ ເຊິງື່ ປາກ
ບາດຈະຄອຍໆຫາຍດີຂັ້ນ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 3-5 ມັ້ ປາກປາດຈະຫາຍດີ
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ຮູບທີ 4 ອຸປະກອນທີໃື່ ຊ້ໃນການຕອນແບ້

4.8

ການໃສ່ເຄອ
ື່ ງໝາຍປະຈາໂຕແບ້

ການໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ແບບບັນທກສັດ ມີວິທີການ ແລະ ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ໃນການເຮັດຫາກ
ຫາຍແບບ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ, ການປະຢັດ ແລະ ປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ສອຍ ເຊິື່ງແຕ່ລະວິທີກມີຂດ
ັ້ ີຂເັ້ ສຍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບການລ້ຽງ ໂດຍວິທີການເຮັດເຄື່ອງໝາຍແບ້ນັັ້ນມີຫາຍວິທີ ເຊັື່ນ: ການ
ເຮັດເບີມັດຫ້ອຍຄ, ການຕັດຫູ, ການຕິດເບີຫູ ແລະ ການສັກເບີຫູ ເປັນຕັ້ນ.
4.8.1 ການເຮັດເບີມດ
ັ ຫ້ອຍຄ
ເປັນວິທີການເຮັດເຄື່ອງໝາຍທີື່ນິຍມກັນພສມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແບ້ທີື່ລ້ຽງໃນ
ຄອກ ຫ ໂຮງເຮອນ ໂດຍການໃຊ້ເຊອກມັດກັບເບີ ຫ ຊື່ຂອງສັດໄວ້ ຖວ່າເປັນວິທີທີື່ເຮັດງ່າຍ, ປະຢັດ, ບື່
ເຮັດໃຫ້ແບ້ເຈັບປວດ, ສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບແບ້ທື່ວໄປທຸກຂະໜາດ ແຕ່ອາດຈະ
ບເື່ ໝາະກັບການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນເອງຕາມທາມະຊາດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວລາທີື່ແບ້ແລ່ນ ຫ ຫາກິນ
ໃນປ່າຕບ ອາດເຮັດໃຫ້ສາຍມັດໄປເກາະກັບໄມ້ ອາດເຮັດໃຫ້ສາຍຫຼຸດອອກ ຫ ອາດເຖິງເຮັດໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບ
ອັນຕະລາຍໄດ້ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນສາຍເຊອກຂັ້ນຕາມຂະໜາດຂອງແບ້ທີື່ໃຫຍ່ຂັ້ນເລອ
ັ້ ຍໆ
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4.8.2

ການຕັດຫູ
ເປັນວິທີການເຮັດເຄື່ອງໝາຍແບບຖາວອນ ໂດຍການຕັດສ່ວນປາຍໃບຫູອອກ ຫ
ສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງຂອງໃບຫູອອກ ວິທີນເີັ້ ປັນທີນ
ື່ ິຍມກັນຫາຍໃນບ້ານເຮາ ເນື່ອງຈາກເປັນວິທີທີື່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ
ແລະ ໄວ ແຕ່ມີຂັ້ເສຍ ຄ: ສ່ຽງຕກ
ື່ ານຕິດເຊັ້ອພະຍາດ ຫາກທາຄວາມສະອາດຂອງບາດແຜບດ
ື່ ີ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ
ການວາງໄຂ່ຂອງແມງວັນ, ການເຈາະຂອງແມງໝີື່ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ການຕັດຫູຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ເກີດຄວາມເຈັບ
ປວດຫາຍກວ່າວິທີອື່ນ ລວມເຖິງເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາ ແລະ ໃບຫູບງື່ າມ ເບີທີື່ຈັດເຮັດໄດ້ກມີຈານວນຈາກັດ
4.8.3 ການຕິດເບີຫູ
ເປັນວິທີການເຮັດເຄື່ອງໝາຍອີກຮູບແບບໜື່ງທີື່ນິຍມ, ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ ແຕ່ໂດຍ
ທື່ວໄປແລ້ວ ເບີຫູ ແລະ ຄີມຕິດເບີຫູນັັ້ນ ຂ້ອນຂ້າງມີລາຄາແພງ, ໃນການຕິດເບີຫູນັັ້ນ ຈະໃຊ້ຄີມເຈາະຕິດເບີ
ດ້ານເທິງຂອງໃບຫູ ຫ່າງຈາກກກຫູເລັກນ້ອຍ ແລະ ຄວນໃຫ້ຂອບຂອງເບີຫູແນບໃບຫູ ແລະ ຕິດກັບຂອບ
ໃບຫູພດີ ບປ
ື່ ່ອຍໃຫ້ຫ້ອຍຢ່ອນຍານໂພດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເບີຫກ
ູ ່ຽວກັບງ່າໄມ້ຫຼຸດຫາຍໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອປ່ອຍ
ແບ້ອອກຫາກິນ
4.8.4 ການສັກເບີຫູ
ເປັນວິທີການເຮັດເຄື່ອງໝາຍແບບຖາວອນອີກວິທີໜື່ງ ໂດຍການໃຊ້ຄີມສັກທີື່ຫູຂອງ
ແບ້ ວິທີການສັກເບີຫູ ຄວນສັກບລິເວນທີື່ບມ
ື່ ຂ
ີ ນ ແລະ ຢູລ
່ ະຫວ່າງເອັນຫູ ການສັກຄວນສັກໃຫ້ຫ່າງຈາກກກ
ຫູ ໂດຍກະຂະໜາດຂອງໂຕເລກ ແລະ ໂຕອັກສອນໃຫ້ພດີກັບຄວາມກວ້າງຂອງໃບຫູ ວາງຄີມສັກເບີຫູທີື່ມີ
ລັອກຂອງເຂັມທີື່ລຽງເປັນຮູບໂຕເລກ ແລະ ໂຕອັກສອນຕາມທີຕ
ື່ ້ອງການໃຫ້ພດີ ແລ້ວກດຄີມສັກຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ແລະ ແຮງພສມຄວນ ເມື່ອປ່ອຍຄີມອອກ ຈະມີຮອຍຈຸດໂຕເລກທີສ
ື່ ັກ ອາດມີເລອດຊມອອກມານາ
ເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ເອານັ້າເມິກທາບລິເວນຮອຍແຜໃຫ້ທື່ວ ໂຕເລກທີໄື່ ດ້ຈະຕິດຢູໄ່ ດ້ ການສັກເບີຫູນີັ້ ເປັນວິທທ
ີ ີື່
ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຮັດເບີໄດ້ບຈ
ື່ າກັດ ແຕ່ເບີທີື່ໄດ້ອາດມີຂະໜາດນ້ອຍ ເບິື່ງເຫັນ
ໄດ້ຍາກ ຕາມຂະໜາດຂອງໃບຫູແບ້ ແລະ ຫາກໃບຫູແບ້ເປັ້ອນອາດເຮັດໃຫ້ອ່ານເບີໄດ້ຍາກຂັ້ນ

4.9

ການຕັດແຕ່ງກີບເລັບແບ້

ການຕັດແຕ່ງກີບເລັບແບ້ ເປັນການຈັດການກັບສັດທີື່ຈາເປັນຈະຕ້ອງມີການເບິື່ງແຍງຢູ່ເປັນປະຈາ
ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ກີບເລັບຍາວເກີນໄປ ອາດສື່ງຜນເສຍຕທ
ື່ ່າການຢນ, ການຍ່າງ ຫ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ມີອາການ
ເຈັບກີບ ແລະ ຂາ ຈາກການຢນບສ
ື່ ມດຸນ ຫ ຜິດທ່າໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື່ - ແມ່ພັນໃນການເບິື່ງແຍງກີບ
ຕີນແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ຖ້າກີບຕີນບດ
ື່ ີ ມີອາການເຈັບກີບ ແລະ ຂາ ຫ ມີທ່າທາງການຢນທີື່ບື່ໝັັ້ນຄງ
ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜນຕກ
ື່ ານຂັ້ນປະສມພັນໄດ້ ເຊິງື່ ອຸປະກອນທີໃື່ ຊ້ໃນການຕັດແຕ່ງກີບມີຢຫ
ູ່ າຍຊະນິດ ທີື່ສາມາດ
ເລອກໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສມ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຜູທ
້ ີື່ຈະປະຕິບັດໃນການຕັດແຕ່ງກີບ ເຊັື່ນ: ຄີມ
ຕັດແຕ່ງກີບ, ສະໄບແຕ່ງກີບ ທີື່ມີທັງແບບກື່ງ ແລະ ແບບໂຄ້ງ, ມີດຕັດແຕ່ງກີບຊະນິດ 2 ຄມ ແລະ ມີດເຫາ
ກີບ ເປັນຕັ້ນ
ໄລຍະເວລາໃນການການດວ່າ ແບ້ຄວນຕັດແຕ່ງກີບເມື່ອໃດນັັ້ນບຈ
ື່ າເປັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຕັດ
ແຕ່ງຍ່ອມຂັ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງກີບ ແລະ ອີງຕາມສະພາບທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ເຊັື່ນ: ແບ້ທລ
ີື່ ້ຽງປ່ອຍໃນບລິເວນທີື່ມີ
ຫີນຢູ່ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ກີບບຍ
ື່ າວຫາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກລ້ຽງແບ້ແບບຂັງເທິງໂຮງເຮອນ ກີບແບ້ກຈະຍາວອອກມາ
ໄວ ຈນຕ້ອງໄດ້ຕັດແຕ່ງກີບເລັ້ອຍຂັ້ນ
ໃນການຕັດແຕ່ງກີບຕີນແບ້ ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍໃຫ້ແບ້ຢູ່ໃນທ່າຢນ ແລ້ວຈັບຂາແບ້ງຂັ້ນ ເພື່ອຕັດແຕ່ງ
ກີບເທື່ອລະເບັ້ອງ ໂດຍຕ້ອງງຂາແບ້ໃຫ້ຫງາຍຂັ້ນ ແລ້ວໜີບໄວ້ລະຫວ່າງເຂື່າຂອງຜູທ
້ ີື່ຈະຕັດແຕ່ງກີບ ຈາກ

19

ນັັ້ນຈະໃຊ້ມີດ ຫ ຄີມ ຕັດແຕ່ງກີບຄ່ອຍໆຕັດກີບທີື່ຍາວອອກເທື່ອໜ້ອຍ ຈນເຮັດໃຫ້ກີບໄດ້ຮູບຊງທີື່ເໝາະ
ສມ ຈາກນັັ້ນອາດຈະໃຊ້ສະໄບຝນສ່ວນປາຍກີບທີື່ຕັດແຕ່ງແລ້ວໃຫ້ມນລຽບຂັ້ນ ແລະ ຄ່ອຍເຮັດໄປເທື່ອລະ
ຂາຈນຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍປກກະຕິແລ້ວໃນສະພາບທີື່ມຄ
ີ ວາມຊັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ກີບແບ້ອ່ອນຂັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕື່
ການຕັດແຕ່ງແຕ່ ຖ້າກີບແບ້ແຂງເກີນໄປ ອາດໃຫ້ແບ້ຢນແຊ່ນັ້າ ຫ ໃຊ້ນັ້າມັນ ຫ ຂີັ້ເຜິັ້ງທາໃສ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ກີບແບ້ອ່ອນລງ ແລະ ຕັດແຕ່ງໄດ້ງ່າຍ

ຮູບທີ 5 ອຸປະກອນຕັດແຕ່ງເລັບຕີນແບ້
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ຮູບທີ 6 ຄີມຕັດແຕ່ງກີບເລັບຕີນແບ້

ຮູບທີ 7 ການໃຊ້ມດ
ີ ຕັດແຕ່ງກີບຕີນຂອງແບ້

4.10

ການປະເມີນອາຍຸຂອງແບ້

ການປະເມີນອາຍຸຂອງແບ້ດ້ວຍວິທີການສັງເກດຈາກການເບິື່ງແຂ້ວຂອງແບ້, ແບ້ມີແຂ້ວເບັ້ອງລຸ່ມ
8 ເຫັັ້ມ, ແຂ້ວແທ້ຂອງແບ້ຈະປື່ງອອກມາແທນແຂ້ວນັ້ານມເປັນຄູ່ ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸຂອງແບ້ 1-4 ປີ ຫັງຈາກແບ້ມີ
ອາຍຸໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ແຂ້ວແທ້ຈະຄ່ອຍໆຫື່ນອອກໄປ
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ອາຍຸແບ້ປະມານ 13-15 ເດອນ ແຂ້ວແທ້
ອີກສອງເຫັັ້ມປື່ງມາແທນແຂ້ວນັ້ານມ

ອາຍຸແບ້ປະມານ 18-21 ເດອນ ແຂ້ວແທ້ປື່ງອີກ 2 ເຫັັ້ມ
ເພີື່ມຂັ້ນມາແທນແຂ້ວນັ້ານມລວມເປັນແຂ້ວແທ້ 4 ເຫັັ້ມ

ອາຍຸແບ້ປະມານ 22-26 ເດອນ ແຂ້ວແທ້ອີກ 2 ເຫັັ້ມ
ອາຍຸແບ້ປະມານ 27-32 ເດອນ ແບ້ຈະມີແຂ້ວ
ປື່ງອອກມາແທນແຂ້ວນັ້ານມ ລວມເປັນແຂ້ວແທ້ 6 ເຫັັ້ມ ແທ້ຄບທັງ 8 ເຫັັ້ມ
ຈື່ງເຫອແຂ້ວນັ້ານມ 2 ເຫັັ້ມຢູ່ດ້ານຂ້າງເບັ້ອງລະ 1 ເຫັັ້ມ
ຮູບທີ 8 ລັກສະນະການປະເມີນອາຍຸຂອງແບ້ໂດຍການສັງເກດແຂ້ວຂອງແບ້
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ບດທີ 5
ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ຈາແນກປະເພດຂອງອາຫານແບ້ໄດ້
 ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງແບ້ໄດ້
 ຈັດການໃຫ້ອາຫານແບ້ໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງແບ້

ແບ້ ແລະ ແກະ ເປັນສັດຄ້ຽວເອັ້ອງນ້ອຍ ມີກະເພາະໝັກຄກັບງວຄວາຍ, ສະນັັ້ນ ຈື່ງນາໃຊ້ອາຫານ
ຄ້າຍຄກັນກັບງົວ ແລະ ຄວາຍ ແຕ່ແບ້ສາມາດນາໃຊ້ປະໂຫຍດອາຫານຈາກທາມະຊາດໄດ້ຫາຍກວ່າ. ແບ້
ແລະ ແກະ ສາມາດກິນຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້ທາມະຊາດໄດ້ຫາຍຊະນິດ ລວມທັງໃບໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ແລະ
ເສດຈາກໝາກໄມ້.
ແບ້ ແລະ ແກະ ມີກະເພາະໝັກ ເຊິື່ງອາໄສຈຸລິນຊີທີື່ຢູ່ພາຍໃນກະເພາະຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ສັງເຄາະ
ວິຕາມິນ ດັື່ງນັັ້ນ, ການໃຫ້ອາຫານຂຸ້ນເສີມໃຫ້ແບ້ ແລະ ແກະ ກື່ຄວນລະມັດລະວັງ ຢ່າໃຫ້ມີສານຕ້ານເຊອ
ັ້
ຫ ທາລາຍຈຸລິນຊີໃນອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານໝູມີສານດັື່ງກ່າວບັນຈຸຢູ່ ເຮາສາມາດປະສມອາຫານ
ອາຫານຂຸ້ນສາລັບລ້ຽງແບ້ໄດ້ ໂດຍປະສມຕາມສູດອາຫານທີື່ໃຫ້ໄວ້ຕາມຕາຕະລາງການໃຫ້ອາຫານທີື່ຈະເວັ້າ
ຕື່ໄປນີ,ັ້ ປກກະຕິແບ້ ມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານຫຍາບ ປະມານວັນລະ 10 ຂອງນັ້າໝັກໂຕ ແລະ
ຕ້ອງການອາຫານຂຸ້ນ ປະມານວັນລະ 0.5-1.0 Kg, ນອກຈາກນີັ້, ແບ້ ແລະ ແກະ ຍັງຕ້ອງການນັ້າ ແລະ
ແຮ່ທາດເສີມເປັນປະຈາອີກດ້ວຍ, ແບ້ ແລະ ແກະ ຕ້ອງການນັ້າມັ້ໜື່ງປະມານ 5-9 ລີດ ຄວາມຕ້ອງການນາັ້
ຫາຍ ຫ ໜ້ອຍ ແມ່ນຂັ້ນກັບຢູ່ກັບສະພາບຂອງໂຕແບ້ ແລະ ພູມອາກາດ ຊາວກະສິກອນທີື່ລ້ຽງແບ້ແບບພັ້ນ
ບ້ານ ມັກບື່ຄ່ອຍຈະຄານງເຖິງການຈັດຫານັ້າທີື່ສະອາດໃຫ້ແບ້ກິນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາ ແບ້, ແກະ ມັກເຈັບ
ປ່ວຍຢູ່ສະເໜີ ສາລັບແຮ່ທາດໃຫ້ແບ້ ແລະ ແກະ ກິນ ຜູ້ລ້ຽງສັດຈະນາໃຊ້ແຮ່ທາດທີື່ໃຫ້ແບ້ກິນ ໂດຍນາໃຊ້
ແຮ່ທາດກ້ອນສາເລັດຮູບທີື່ມີຂາຍຢູ່ໃຫ້ແບ້ກິນກື່ໄດ້ ແຕ່ຄວນຄານງວ່າ ແຮ່ທາດກ້ອນນັັ້ນບື່ແຂງເກີນໄປ ທັງນີັ້
ກື່ເພາະວ່າລີັ້ນຂອງແບ້ສັັ້ນ ແລະ ນ້ອຍກວ່າລີັ້ນງົວ ສະນັັ້ນ, ການເລຍແຮ່ທາດແຕ່ລະຄັັ້ງໄດ້ປະລິມານທີື່ໜ້ອຍ
ກວ່າ ຖ້າຫາກຈະເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດສາລັບລ້ຽງແບ້ ກສາມາດເຮັດເອງໄດ້ຕາມສູດດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 2
ລ/ດ
1
2

ສູດປະສມເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດອາຫານເສີມ
ວັດຖຸດບ
ິ

ຮາອ່ອນ
ກາກນັ້າຕານ

ສ່ວນປະກອບ, 
ສູດທີ 1

ສູດທີ 2

ສູດທີ 3

ສູດທີ 4

ສູດທີ 5

40
5

30
10

45
0

40
0

50
0
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3
4
5
6
7
8

ປຸຍຢູເຣຍ
ເກອ
ກະດູກປື່ນ
ປູນຂາວ
ຊີມັງ
ດິນດາກ

10
5
5
5
10
20

10
5
10
5
10
20

10
5
5
5
10
20

10
5
10
5
10
20

0
5
0
5
10
20

ລວມ

100

100

100

100

100

ນາັ້ (ລີດ)

15-25

15-25

20-35

20-35

20-35

ຕາຕະລາງທີ 3
ລ/ດ

ປັດໃຈທີມ
ື່ີ ຜ
ີ ນຕຄ
ື່ ວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງແບ້
ອາຍຸ/ໄລຍະ

1
2

ເກີດທາອິດ -3 ວັນ
4 ວັນ-2 ອາທິດ

3

2-16 ອາທິດ

4

4 ເດອນ - ໃຫ້ລູກ

5

ແມ່ຖພາແມ່ພັນທ້ອງ
ວ່າງ ແລະ ພື່ພັນ

6

ແມ່ພັນລ້ຽງລູກ ຫ ແມ່
ພັນທີື່ຮີດນມ

ຊະນິດອາຫານທີໃື່ ຫ້ກນ
ິ

ປະລິມານທີໃື່ ຫ້ຕວ
ື່ ນ
ັ

ນັ້ານມເຫອງ
ນັ້ານມສດ
ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດ
ນັ້າ
ນັ້ານມສດ ຫ ນມທຽມ (1)
ຫຍ້າສດປະສມຖື່ວ ຫ ຫຍ້າ
ສດທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ
ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດ
ນັ້າ
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຣຕິນ
22
ໃຫ້ອາຫານຫຍາບເຊັື່ນ: ຫຍ້າ
ສດ
ວິຕາມິນ + ແຮ່ທາດ
ນັ້າ
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຣຕິນລວມ
18-20 (2)
ອາຫານຫຍາບ
ວິຕາມິນ + ແຮ່ທາດ
ນັ້າ
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຕິນ 1618 (3)
ອາຫານຫຍາບ
ວິຕາມິນ + ແຮ່ທາດ
ນັ້າ

ໃຫ້ເຕັມທີື່ ວັນລະ 3-5 ເທື່ອ
0.5-1 ລີດ/ໂຕ ແບ່ງໃຫ້ກິນວັນລະ 3 ເທື່ອ
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
0.5-1 ລີດ/ໂຕ ແບ່ງໃຫ້ກິນວັນລະ 2 ເທື່ອ
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ຄ່ອຍໃຫ້ກິນເທື່ອລະໜ້ອຍກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງ
ເພີື່ມປະລິມານຂັ້ນ
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນໄດ້ເຖິງ 0.5 Kg/ໂຕ/ວັນ
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນ 0.2-0.7 Kg/ໂຕ/ວັນ
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່
ໃຫ້ກິນຂັ້ນກັບປະລິມານນັ້ານມທີື່ຮີດໄດ້
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ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຣຕິນ 1618 (3)

ໂດຍໃຫ້ອາຫານ 0.3-0.5 Kg/ນມຮີດໄດ້

ນມທີື່ໃຊ້ລ້ຽງແບ້ ອາດເປັນນັ້ານມແບ້ ຫ ນມງົວກໄດ້ ແລະ ຫັງຈາກລູກແບ້ອາຍຸໄດ້ 2 ອາທິດແລ້ວ
ອາດນາໃຊ້ນມທຽມ ຫ ນມຜງ ປະສມນັ້ານມສດໃຫ້ກິນກື່ໄດ້
ຕາຕະລາງທີ 4
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7

ສ່ວນປະກອບ
ສາລີອາຫານສັດ (ບດ)
ກາກໝາກພ້າວ
ຊີັ້ນ ແລະ ກະດູກປນ
ຮາອ່ອນ
ກາກຖື່ວເຫອງ
ກາກນັ້າຕານ
ເກອ

ຕາຕະລາງທີ 5
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

ຈານວນ (Kg)
12
40
5
25
8
5
1

ຕວຢ່າງສູດອາຫານທີມ
ື່ ໂີ ປຣຕິນລວມ 16-18
ສ່ວນປະກອບ

ສາລີອາຫານສັດ (ບດ)
ກາກໝາກພ້າວ
ຊີັ້ນ ແລະ ກະດູກປນ
ຮາອ່ອນ
ກາກຖື່ວເຫອງ
ກາກນັ້າຕານ
ເກອ+ກະດູກບດ

ຕາຕະລາງທີ 6
ລ/ດ

ຕວຢ່າງສູດອາຫານທີມ
ື່ ໂີ ປຣຕິນລວມ 18-20

ຈານວນ (Kg)
25
40
5
10
15
8
1+1

ສູດວິຕາມິນ-ແຮ່ທາດທີປ
ື່ ະສມເອາເອງ
ວັດຖຸແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ

ເກອ
ເປອກຫອຍ ຫ ຫີປູນ
ວິຕາມິນ-ແຮ່ທາດທີື່ປະສມ(ພຣີມິກ)

ຈານວນ
5 ສ່ວນ
1 ສ່ວນ
½ ສ່ວນ
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ຕາຕະລາງທີ 7
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7
8

ໃນລະດູແລ້ງຫຍ້າສດບພ
ື່ ກິນ ຄວນໃຫ້ອາຫານປະສມເສີມອີກ 3-5 ຂອງນາັ້ ໜັກໂຕ
ວັດຖຸດບ
ິ

ສາລີບດ ຫ ເຂັ້າປຽນ
ຮາອ່ອນ
ກາກຖື່ວເຫອງ
ໃບກັນຖິນແຫ້ງ
ຢູເຣຍ
ກາກນັ້າຕານ
ເກອ
ກດູກປນ
ລວມ

ສູດອາຫານປະສມ
ແບ້ພພ
ື່ ນ
ັ

ແບ້ແມ່ພນ
ັ

ແບ້ຫລຸນ
້

47
50

33
33
20

52
30
15

1
2

2
0.6
1.4
0.4

1
2

100

100

100

ນອກຈາກນັັ້ນຄວນມີກ້ອນແຮ່ທາດ ແລະ ນັ້າທີສະອາດໄວ້ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຕະຫອດເວລາ

5.2

ສານອາຫານທີຈ
ື່ າເປັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແບ້
5.2.1

ນາັ້
ແບ້ເລອກກິນນັ້າທີື່ສະອາດ ແລະ ຕ້ອງບື່ແມ່ນນັ້າທີື່ຄ້າງໃນພາຊະນະຈນມີກິື່ນເໝັນ ແບ້
ບື່ມັກກິນນັ້າທີື່ມີສັດອື່ນກິນກ່ອນແລ້ວ ດັື່ງນັັ້ນ, ນັ້າທີື່ລ້ຽງແບ້ຕ້ອງສະອາດ, ປ່ຽນນັ້າຕະຫອດຈະເຮັດໃຫ້ແບ້
ກິນນັ້າໄດ້ຫາຍຂັ້ນ ໂດຍປກກະຕິແບ້ຈະກິນນັ້າທີື່ສະອາດວັນລະ 4-5 ເທື່າຂອງປະລິມານອາຫານແຫ້ງທີື່ກິນ
ເຂາັ້ ໄປ ແບ້ຕ້ອງການນັ້າທີສ
ື່ ະອາດ ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງຂນ, ແບ້ຊີັ້ນຕ້ອງການນາັ້ ໜ້ອຍ
ກວ່າແບ້ນມ ແລະ ແບ້ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການອດນັ້າໄດ້ເປັນເວລາດນ ຄວາມຕ້ອງການນັ້າຂອງແບ້ແມ່ນ
ຂັ້ນຢູ່ກັບອາຫານ ແລະ ອາກາດທີື່ຮ້ອນ ແຕ່ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວ ຄວນຈະຈັດຫານັ້າໃຫ້ແບ້ໂຕລະ 1-2 ລີດ/ວັນ
5.2.2 ອາຫານທີໃື່ ຫ້ພະລັງງານ (Carbohydrate)
ແຫື່ງທີື່ມາຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ
 ເມັດທັນຍາພດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ
 ພດຫວທີື່ໃຫ້ແປ້ງ
 ຜະລິດຕະພັນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກາ
 ຜະລິດຕະພັນຈາກການປຸງແຕ່ງແປ້ງ
 ຜະລິດຕະພັນອາຫານ
ໜ້າທີື່ຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ
 ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນແກ່ຮ່າງກາຍສັດ
 ເປັນສານຕັັ້ງຕັ້ນໃນການສ້າງໂພສະນະຕວອື່ນ
 ສະສມໃນຮ່າງກາຍ ເພື່ອເປັນພະລັງງານສາຮອງເຊັື່ນ: Glycogen ຫ ປ່ຽນເປັນ
ໄຂມັນ
 ເປັນສ່ວນປະກອບທີື່ສາຄັນຂອງພດ
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 ສະສມໃນຮ່າງກາຍສັດໜ້ອຍໃນຮູບຂອງ Glycogen
 ປະກອບໃນອາຫານຫາຍກວ່າໂພສະນະຕວອື່ນໆ
5.2.3 ໂປຣຕິນ (Protein)
ແຫື່ງທີື່ມາຂອງໂປຣຕິນໄດ້ມາຈາກ 2 ແຫື່ງຄ:
 ໄດ້ຈາກສັດ: ປາປື່ນ, ຊີັ້ນປື່ນ, ເລອດປື່ນ, ເຄື່ອງໃນປື່ນ, ຫາງນມ...
 ໄດ້ຈາກພດ: ຈາພວກເມັດຖື່ວ, ກາກຖື່ວ, ກາກງາ, ກາກໝາກພ້າວ, ໃບກັນຖິນ
ແຫ້ງ, ໃບມັນຕນ
ັ້ ແຫ້ງ,ຖື່ວສະໄຕໂລ ແລະ ອື່ນໆ
ໜ້າທີື່ຂອງໂປຣຕີນ
 ເປັນສ່ວນປະກອບທີື່ສາຄັນຂອງຮ່າງກາຍສັດ
 ເປັນໂຄງສ້າງຂອງເລອດ Enzymes, Hormones, Antibody…
 ຮັກສາສມດູຂອງແຫວທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກຈຸລັງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນ
Osmosis ເຊັື່ນ: Serum, Albumin
 ປຽື່ນເປັນພະລັງງານໄດ້ເມື່ອຈາເປັນ

ຮູບທີ 9 ອາຫານເສີມໂປຣຕິນສາລັບສັດ
5.2.4

ວິຕາມິນ
ວິຕາມິນ ເປັນໂພສະນະທີື່ສັດຕ້ອງການໜ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບໂພສະນະຕວອື່ນໆ ແຕ່
ກື່ຈາເປັນ ແລະ ຂາດບື່ໄດ້, ວິຕາມິນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງສັດ ເຊັື່ນ:
 ການດາລງຊີວິດ
 ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
 ການໃຫ້ຜນຜະລິດ
 ການສບພັນ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າຂອງວິຕາມິນ (Vitamins)
 ໄດ້ມາຈາກແຫື່ງອາຫານທາມະຊາດ: ຜັກສດ, ໝາກໄມ້ສດ, ນມ, ເນີຍ, ໄຂ່, ປາ,
ຕັບ, ນັ້າມັນຕັບປາ
 ວິຕາມິນສັງເຄາະ
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ຮູບທີ 10 ແຫື່ງຂອງອາຫານວິຕາມິນທີໄື່ ດ້ຈາກພດ
5.2.5

ແຮ່ທາດ
 ພບໃນຮູບຂອງເກອອະນິນຊີ ຫ ສານປະກອບອິນຊີກື່ໄດ້
 ແຮ່ທາດຄສ່ວນຂອງຂິັ້ເຖື່າ (Ash) ທີື່ໄດ້ຈາກການເຜາສມບູນແລ້ວ
 ໃນຮ່າງກາຍສັດປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຫາຍກວ່າ 40 ຊະນິດ ໃນນີັ້ ມີຫາຍກວ່າໝູ່
ແມ່ນ Ca ມີເຖິງ 46 ຖັດລງມາແມ່ນ P ມີເຖິງ 29
 ສັດຕ້ອງການແຮ່ທາດຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຊະນິດ ຕ້ອງການຫາຍ ຫ ໜ້ອຍ ແມ່ນຂັ້ນ
ກັບລະບບ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະຂອງການໃຫ້ຜນຜະລິດ.
ແຫື່ງທີມ
ື່ າຂອງແຮ່ທາດ ໄດ້ມາຈາກ 2 ແຫື່ງ ຄ:
 ໄດ້ມາຈາກທາມະຊາດ ເຊັື່ນ: ຫີນປູນປື່ນ, ກະດູກປື່ນ, ເກອ, ເປອກຫອຍປື່ນ,
ເປອກໄຂ່ປື່ນ...
 ແຮ່ທາດສັງເຄາະ

ຮູບທີ 11 ລັກສະນະຂອງກ້ອນແຮ່ທາດທີໃື່ ຊ້ລຽ້ ງແບ້
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5.3

ການໃຫ້ອາຫານແບ້
5.3.1

ການໃຫ້ອາຫານຫຍາບ
ອາຫານຫຍາບ ໄດ້ແກ່ຈາພວກພດຕ່າງໆ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງອາຫານຫບາຍນີັ້ ຂັ້ນຢູ່
ກັບຄວາມສມບູນຂອງດິນທີື່ປູກ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ອາຍຸພດທີື່ເກັບກ່ຽວ ອາດຈະໃຫ້ກິນສດ ຫ ຕາກ
ແຫ້ງ ການເກັບກ່ຽວອາດເຮັດໄດ້ທັງກ່ອນ ແລະ ຫງັ ການອອກດອກ ຫ ຫັງການໃຫ້ເມັດແລ້ວ ພດຕະກຸນຖື່ວ
ເປັນອາຫານຫຍາບທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງທີື່ສຸດ ແລະ ແບ້ມັກກິນຫາຍທີື່ສຸດດ້ວຍ. ການໃຫ້ອາຫານ
ປະເພດຫຍ້າ ມັກຈະໃຊ້ວິທີມັດເປັນຝ່ອນແລ້ວແຂວນໃຫ້ສັດກິນ ການໃຫ້ອາຫານ ຄວນໃຫ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ
ແຕ່ໃຫ້ເລັ້ອຍໆ ແລະ ບື່ຄວນໃຫ້ຫຍ້າທີື່ປຽກຊຸ່ມ ເພາະອາດຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ແບ້ເກີດທ້ອງເບັງໄດ້ ອາຫານ
ທີື່ເຫອໃຫ້ໝັື່ນປັດກວາດ ເພື່ອບື່ໃຫ້ເປັນແຫ່ງໝັກໝຸມຂອງພະຍາດ ອາຫານປະເພດຫຍາບສາລັບແບ້ ໄດ້ແກ່
ຫຍ້າຊະນິດຕ່າງໆ ດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
 ພວກພດຕະກຸນຫຍ້າ: ເປັນພວກທີື່ມີລາຕັ້ນ ແລະ ໃບອ່ອນນຸ້ມ, ຕັ້ນບື່ໃຫ່ຍ ເຊັື່ນ:
ຫຍ້າຂນ, ຫຍ້າເນເປຍ, ຫຍ້າຣູຊ,ີ ຫຍ້າແພງໂກຣາ, ເຮມີສ ແລະ ຫຍ້າອື່ນໆ
 ພວກຕະກຸນຖື່ວ ເຊັື່ນ: ຖື່ວລາຍ, ຖື່ວຮາມາຕາ, ກະຖິນ ແລະ ແຄໄທ ເຊິງື່ ອາດ
ຈະປູກພດຕະກຸນຖື່ວປນກັບຫຍ້າຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໜານຫຍ້າປະສມ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າມີຄຸນນະພາບດີ
ຂັ້ນ ຫ ປູກຖື່ວແລ້ວອາດຕັດມັດເປັນຝ່ອນໃຫ້ສັດກິນກື່ໄດ້
 ພວກໄມ້ພຸ່ມ ແລະ ໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ ເຊັື່ນ: ມັນຕັ້ນ, ກ້ວຍ, ຕນ
ັ້ ມອນ, ພຸດທະ
ຮັກສາ, ສະບາພູລະຫງ, ແລະ ພວກຜັກ ນອກຈາກນີັ້ ແບ້ຍັງມັກກິນໃບໝາກຂາມເທດ, ໂສນ ແລະ ເຄອມັນ
ດ້າງເປັນຕັ້ນ
 ພວກພດ ຫ ຫຍ້າໝັກ: ໂດຍປກກະຕິແລ້ວ ບື່ນິຍມໃຫ້ແບ້ກິນອາຫານພດໝັກ
ເນື່ອງຈາກມີນັ້າປນຢູ່ຫາຍເຖິງ 65-70 ຖ້າໃຫ້ແບ້ກິນພດໝັກ 1.25-1.5 Kg ເທື່າກັບກິນຫຍ້າແຫ້ງ 0.5
Kg ຈື່ງຈະທດແທນໄດ້ແບ້ທີື່ໃຫ່ຍເຕັມໄວກິນພດໝັກໄດ້ຫາຍ ວັນລະ 0.75-1 Kg ຢ່າໃຫ້ອາຫານພດໝັກ
ລ້ຽງລູກແບ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງ ລຖ້າກະທັັ້ງອະໄວຍະວະລະບບຍ່ອຍອາຫານ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ເຕັມທີື່ແລ້ວຈື່ງຈະໃຫ້ກິນໄດ້
5.3.2 ການໃຫ້ອາຫານຂຸນ
້
ອາຫານຂຸ້ນ ໄດ້ແກ່ພວກເມັດພດ ເຊັື່ນ: ກາກຖື່ວດິນ, ແກ່ນຖື່ວຂຽວ, ໃບກະຖິນປື່ນ,
ສາລີ, ເຂັ້າປຽນ, ຮາອ່ອນ, ກາກຖື່ວເຫອງ. ອາຫານຂຸ້ນໃຊ້ສາລັບລ້ຽງແບ້ເພື່ອການຂາດແຄນອາຫານຈາກ
ອາຫານປະເພດຫຍ້າ ຫ ອາຫານຫຍາບ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ ທີື່ຫຍ້າບື່ພຽງພ ແລະ ໃຫ້ເສີມໃນໄລຍະ
ການໃຫ້ນມ. ການໃຫ້ອາຫານລ້ຽງແບ້ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງເລອກໃຫ້ສະເພາະທີື່ຈາເປັນ ແລະ ຈາກັດປະລິມານຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ເພາະແບ້ເປັນສັດທີື່ອ້ວນງ່າຍ ເຊິງື່ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະສມພັນຕິດຍາກເມື່ອລ້ຽງອ້ວນຈນເກີນ
ໄປ
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ໃຫ້ຄວນມີສ່ວນປະສມໂປຣຕີນ
18-21%ເພື່ອໃຫ້ເສີມແມ່ແບ້ໃນໄລຍະຮີດນມ.
ນອກຈາກອາຫານປະເພດພດຫຍ້າ ແລະ ອາຫານຂຸ້ນທີື່ກ່າວມາແລ້ວ ແບ້ຍັງຕ້ອງການແຮ່ທາດໄວ້ເສີມ
ຕະຫອດເວລາ ແບ້ເປັນພະຍາດຂາດແຮ່ທາດໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຜູ້ລ້ຽງບື່ມີເກອແຮ່ເສີມຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ແບ້ຈະບື່
ສມບູນ, ການປະສມພັນບື່ມີປະສິດທິພາບ, ເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ, ອັດຕາການສູນເສຍສູງ ດັື່ງນັັ້ນ ຄອກລ້ຽງ
ແບ້ຈາເປັນຕ້ອງມີກ້ອນແຮ່ທາດປະໄວ້ໃຫ້ເລຍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນ ໂດຍສະເພາະໃນພັ້ນທີື່ທີື່ມີ
ພະຍາດກາຝາກພາຍໃນຮຸນແຮງ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນແບ້ ແກະ ເປັນພະຍາດເລອດຈາງ ຈາກພະຍາດນີັ້ໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ.
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ບດທີ 6
ພະຍາດບາງຊະນິດຂອງແບ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ຈາແນກຊະນິດຂອງພະຍາດ ທີື່ມັກເກີດກັບແບ້ໄດ້
 ສາມາດປິື່ນປວພະຍາດແບ້ບາງຊະນິດໄດ້
 ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດແບ້ໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊອ
ັ້ ແບັກທີເຣຍ
6.1.1

ພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ (Anthrax)
ອາການເປັນພະຍາດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍທີື່ສຸດ ຖ້າຕິດຄນອາດຕາຍເຖິງຕາຍໄດ້ພະຍາດນີັ້
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ທີື່ມີຊື່ວ່າ: Bacillus anthracis ໃນແບ້ ແລະ ແກະ ພບວ່າ ເປັນພະຍາດນີັ້ຢ
ຢ່າງຫວງຫາຍ ຈະບື່ທັນສັງເກດເຫັນອາການ, ມີບາງຄັັ້ງສັດພຽງໂຕສັື່ນ, ຫາຍໃຈຝດ, ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີ
ເລອດໄຫອອກຈາກຊ່ອງເປີດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ (ດັງ, ປາກ, ຕາ, ຫູ, ຮູຂນ ແລະ ຮູທະວານ) ຊາກສັດທີື່
ຕາຍຈະບື່ແຂງຕວ ຖ້າບື່ຈາເປັນບື່ຄວນຜ່າຊາກສັດທີື່ຕາຍ ເນື່ອງຈາກເຊັ້ອພະຍາດນີັ້ ເມື່ອສາພັດກັບອາກາດ
ມັນຈະສ້າງສະປຂັ້ນຫຸ້ມຕວເອງທັນທີ ແລະ ມີຄວາມທນທານຕື່ຢາຂ້າເຊັ້ອພະຍາດອີກດ້ວຍ ສະປສາມາດມີ
ຊີວິດ ແລະ ລະບາດໄດ້ເປັນຫາຍໆປີ ເມື່ອເຮາຜ່າຊາກສັດທີື່ຕາຍຈະພບວ່າ ມ້າມມີຂະໜາດໃຫຍ່ສີດາຄັ້າ, ຕັບ
, ໄຂ່ຫັງ ແລະ ຕ່ອມນັ້າເຫອງຫັ້ງເລອດ, ມ້າມເປື່ອຍ ແລະ ໃຄ່ຂັ້ນ ໃຫຍ່ກວ່າມ້າມປກກະຕິເຖິງ 3 ເທື່າ
ການຕິດຕື່ຈະເກີດຂັ້ນ
ໂດຍການກິນເຊັ້ອພະຍາດທີື່ປນເປັ້ອນຢູ່ໃນດິນ,
ນັ້າດື່ມ,
ອາຫານປະສມ (ຊີັ້ນປື່ນ, ກະດູກປື່ນ, ກາກຖື່ວເຫອງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ທື່ງຫຍ້າ, ຫຍ້າແຫ້ງເຊິື່ງສັດທີື່ເປັນ
ພະຍາດໄດ້ຖ່າຍສິື່ງເສດເຫອອອກມາຂ້າງນອກ ເຊັື່ນ: ອາຈມ, ປັດສະວະ, ນັ້າມູກ, ນັ້າລາຍ ເປັນຕັ້ນ. ຄນມັກ
ຕິດເຊອ
ັ້ ນີັ້ເກີດຈາກການກິນຊີັ້ນສັດທີື່ເປັນພະຍາດ ແລະ ເຊັ້ອພະຍາດເຂັ້າທາງຮອຍບາດແຜ ຫ ການຫາຍໃຈ
ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັດ ແລະ ຄນຕາຍດ້ວຍອາການປອດອັກເສບ
ການປິື່ນປວ: ປິື່ນປວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊັ້ອ ເຊັື່ນ: ເປນີຊີລິນ ແລະ ເຕຣາມາຍຊິນ ອາດຈະ
ໄດ້ຜນ ແຕ່ຕ້ອງປວໃນໄລຍະເລີື່ມທາອິດຂອງການເປັນພະຍາດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວນິຍມກັນສັກຢາວັກຊິນປ້ອງ
ກັນ ໂດຍສັກລູກສັດຫັງການຢ່ານມ ແລະ ສັກທຸກໆປີ ແຕ່ບຄ
ື່ ວນສັກສັດທີື່ກາລັງຕັັ້ງທ້ອງ ເພາະອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ສັດນັັ້ນຫຼຸລູກໄດ້
6.1.2 ພະຍາດເຕາັ້ ໂຮມເລອດ
ອາການພະຍາດນີັ້ເກີດຈາກເຊອ
ັ້ Bacteria ທີື່ມີຊື່ວ່າ: Pasteurella multocida
ປກກະຕິມກ
ັ ເກີດຫັງຈາກສາເຫດອື່ນທີື່ເຮັດໃຫ້ສັດອ່ອນເພຍ ເຊັື່ນ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ, ຂາດວິຕາມິນ ແລະ
ແຮ່ທາດ, ມີພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫາຍ, ຄວາມຕງຄຽດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ ເປັນຕັ້ນ, ໄລຍະຟັກຕວ 2-3 ວັນ ບາງທີອາດເຖິງ 5 ວັນ ສັດຈະສະແດງອາການໄຂ້ຂັ້ນສູງຢ່າງໄວວາ
ນັ້າລາຍໄຫຟູມປາກ, ບື່ກິນອາຫານ, ຫາຍໃຈຖີື່ໆ ໃນໄລຍະທາອິດຈະມີອາການທ້ອງບິດ ຕື່ມາມີອາການ
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ເຈັບທ້ອງ ແລະ ອາດມີເລອດປນອອກມາກັບອາຈມ ຮ່ອງຮອຍພບວ່າ ມີອາການໃຄ່ບວມນາໃຕ້ຜີວໜັງ
ບລິເວນຄ ແລະ ຫວ, ລັກສະນະແຫວຄ້າຍຄນັ້າປນວຸ້ນ ສີເຫອງໃສ ຫ ເລອດປນ, ບລິເວນລີັ້ນ ແລະ ກ່ອງ
ສຽງມີຮ່ອງຮອຍລັກສະນະດຽວກັນ
ການປິື່ນປວ:
ໂດຍທື່ວໄປຈະນາໃຊ້ຢາຊັນຟາ
ຫ
ຢາຕ້ານເຊັ້ອ
ເຊັື່ນ:
Sulfamethazine, Penicillin, Streptomycine, Terramycin ເຊິື່ງຈະໄດ້ຜນໃນໄລຍະທາອິດ
ຂອງການເປັນພະຍາດເທື່ານັັ້ນ ວິທີການສັກຢາປ້ອງກັນເປັນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ ຄການສັກຢາວັກຊິນ ໂດຍສັກລຸກ
ສັດຫັງຢ່ານມ ໃນການສັກນັັ້ນ ຄວນສັກໃນຕັ້ນລະດູຝນ ເພາະພະຍາດນີັ້ມັກລະບາດໃນລະດູຝນ ແລະ ຄວນ
ສັກທຸກໆ 6 ເດອນ ສັດທີື່ສັກຢາວັກຊິນບາງໂຕຈະສະແດງອາການແພ້ຢາປະມານ 30 ນາທີ ໂດຍມີອາການນັ້າ
ລາຍໄຫ, ກະວນກະວາຍ, ຂນລຸກ, ຕວສັື່ນ ແລະ ຫາຍໃຈບອ
ື່ ອກ ເຊິື່ງສາມາດແກ້ໄຂອາການແພ້ນີັ້ໄດ້ ໂດຍ
ການສັກ Adrennalin ຫ ຢາແກ້ແພ້ Antihistamine
6.1.3 ພະຍາດຫຼຸລກ
ູ ຕິດຕື່ (Brucellosis)
ພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕື່ (Brucellosis) ເປັນພະຍາດຕິດຕທ
ື່ າງລະບບສບພັນ ທີເື່ ຮັດໃຫ້
ເກີດມີອາການຫຼຸລູກ, ແຮ່ຄ້າງ, ມດລູກອັກເສບ, ອັນທະອັກເສບ, ຂັ້ອັກເສບ ແລະ ເກີດມີບັນຫາກ່ຽວກັບ
ການປະສມພັນ ພບໄດ້ທັງງົວ-ຄວາຍ, ແບ້, ແກະ, ໝູ ແລະ ຍັງເປັນພະຍາດທີສ
ື່ າມາດເກີດໄດ້ທັງເພດຜູ້ ແລະ
ເພດແມ່
ພະຍາດນີັ້ສາມາດຕິດຕມ
ື່ າສູ່ຄນໄດ້
(Zoonosis)
ໂດຍຜູປ
້ ່ວຍອາດມີໄຂ້ສູງໆຕື່າໆ,
(Intermittent fever) ຢູ່ຕະຫອດເວລາ ຫ ຮູ້ສກມີອາການຮ້ອນໆໜາວໆ (Undulant fever), ຜິວໜັງ
ທີສ
ື່ າພັດກັບເຊັ້ອພະຍາດ ເກີດເປັນບາດແຜອັກເສບ, ເປັນໜອງ, ເຈັບປວດທີື່ຂັ້ ແລະ ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີັ້ນ
ຢ່າງຮຸນແຮງ
ສາເຫດຂອງພະຍາດເກີດແມ່ນຈາກເຊັ້ອ Brucella abortus ແລະ Brucella
melitensis ການຕິດຕຂ
ື່ ອງພະຍາດ ສັດຈະຕິດພະຍາດນີໄັ້ ດ້ຈາກການສາພັດກັບອາຫານ ແລະ ສິື່ງທີປ
ື່ ນ
ເປັ້ອນ ເຊັ້ອພະຍາດລຸລູກຕິດຕຈ
ື່ າກສິື່ງທີື່ຂັບອອກມາຈາກສັດປ່ວຍທີື່ຫລ
ຼຸ ູກ, ຊາກທີຫ
ື່ ຼຸລູກອອກມາ ຫ ຈາກ
ສິງື່ ຄັດລັື່ງຈາກອະໄວຍະວະເພດ ເຊັ້ອພະຍາດສາມາດເຂັ້າສູຕ
່ ວສັດໄດ້ທາງຜິວໜັງທີື່ມີບາດແຜ ຫ ບລິເວນ
ເຫຍື່ອເມອກອ່ອນທື່ວໄປ ແລະ ຈາກການກິນອາຫານທີື່ມີການປນເປັ້ອນຂອງເຊັ້ອພະຍາດໄດ້ ແຕ່ຊ່ອງທາງ
ສາຄັນຂອງການຕິດຕພ
ື່ ະຍາດນີັ້ ຄການປະສມພັນ ຫ ການຕິດເຊັ້ອຈາກຄນຮີດນມ ທີື່ນາເຊັ້ອຈາກນັ້ານມໄປ
ຕິດຕວອື່ນ ໃນລະຫວ່າງຂັັ້ນຕອນການຮີດນມ ສ່ວນໃນຄນ ມັກຈະຕິດພະຍາດໄດ້ຈາກການກິນອາຫານທີື່ມີ
ເຊັ້ອ ຫ ບື່ໄດ້ເຮັດການຂ້າເຊັ້ອ ເຊັື່ນ: ນມ, ເນີຍ ຫ ການຈັບຕ້ອງສາພັດຜະລິດຕະພັນສັດ ທີື່ປນເປັ້ອນເຊັ້ອ
ອາການຂອງພະຍາດໂດຍທື່ວໄປແລ້ວ ສັດທີປ
ື່ ່ວຍ ຫ ໄດ້ຮັບເຊັ້ອນັັ້ນ ໃນຂັັ້ນຕັ້ນອາດຈະບມ
ື່ ີການສະແດງ
ອອກຂອງພະຍາດໃຫ້ເຫັນ, ສັດຈະມີສຸຂະພາບສມບູນປກກະຕິທຸກຢ່າງ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເມື່ອສັດຕັັ້ງທ້ອງຈະພບ
ວ່າ ມີອາການຫຼຸລູກເກີດຂັ້ນ ຫ ຮູ້ສກວ່າ ອັດຕາການຫຼຸລູກເກີດຂັ້ນເລັ້ອຍໆໃນຝູງ, ອາການຫຼຸລູກ ທີື່ພຈະສງ
ໄສໄດ້ວ່າ ເກີດຈາກພາວະການຕິດເຊັ້ອຄ ລູກສັດທີຫ
ື່ ຼຸລູກອອກມານັັ້ນສ່ວນຫາຍຈະຫຼຸລູກໃນລະຍະ 2 ເດອນ
ສຸດທ້າຍຂອງການຕັັ້ງທ້ອງ ແຕ່ອາດພບຫຼຸລູກໃນລະຍະກາງຂອງການຕັັ້ງທ້ອງໄດ້ ຫ ແບ້ອາດເກີດລູກອອກມາ
ໄດ້ສາເລັດ ແຕ່ລູກທີື່ໄດ້ຈະອ່ອນແອ ຫ ຕາຍຫັງຈາກເກີດ ຈາກນີແ
ັ້ ລ້ວຍັງຈະພບວ່າ ແມ່ແບ້ມີອາການແຮ່ຄ້າງ
ເກີດຂັ້ນຫັງຈາກເກີດ, ມດລູກອັກເສບ ຫ ປະສມຕິດຍາກໃນສັດເທອ
ື່ ຕື່ໆໄປ ມີສິື່ງຄັດລັື່ງໄຫຈາກອະໄວຍະ
ວະເພດໃນປະລິມານຫາຍ ແລະ ຫາຍມັ້ ສ່ວນການໃຫ້ນມຂອງແມ່ແບ້ຈະຫຼຸດລງຫາຍ ໃນກລະນີຂອງສັດໂຕ
ຜູ້ ຈະພບອາການຂອງລູກອັນທະອັກເສບ, ອັນທະບວມໃຫຍ່, ລູກອັນທະເກີດມີຝີໜອງ, ບມ
ື່ ີຄວາມກາໜັດ
, ເປັນໝັນ, ຂັ້ບວມອັກເສບ, ຂາແຂງ, ເຈັບຂາ ແລະ ອາດເປັນອາມະພາດໄດ້ຊື່ວຄາວ ສ່ວນໃນຄນຫາກໄດ້
ຮັບເຊັ້ອນີຈ
ັ້ ະພບວ່າ ມີອາການເປັນໄຂ້, ໜາວໆຮ້ອນໆ (Undulant fever), ອ່ອນເພຍ, ເບື່ອອາຫານ,
ທ້ອງຜູກ, ປວດຕາມຂັ້, ປວດຫວ ແລະ ຄ
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິນ
ື່ ປວ ໂດຍປກກະຕິແລ້ວເຊັ້ອນີຈ
ັ້ ະຂ້ອນຂ້າງທນ ຕສ
ື່ ະ ພາບແວດ
ລ້ອມໄດ້ດີ ຫ ໃນສະພາບທີື່ແຫ້ງ ແຕ່ກສາມາດຈະຖກທາລາຍໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຢາຂ້າເຊັ້ອທີື່ມີໃຊ້ຢທ
ູ່ ື່ວໄປ
ແລະ ຢູກ
່ ັບສິື່ງຂັບຖ່າຍ ທີື່ແມ່ແບ້ຂັບອອກມາ ເຊັື່ນ: ຈາກອະໄວຍະວະເພດ, ພວກເຫຍື່ອເມອກຕ່າງໆ ແລະ
ແຮ່ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງພບເຊັ້ອນີຫ
ັ້ າຍໃນເຕັ້ານມ, ຕ່ອມເພດ, ມ້າມ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫງັ , ເລອດ, ຂັ້ຕຕ
ື່ ່າງໆ ແລະ
ຕ່ອມນັ້າເຫອງອີກ ນອກຈາກນັັ້ນ ເຊັ້ອຍັງສາມາດປນເປັ້ອນຢູກ
່ ັບນັ້າ, ອາຫານ, ຫຍ້າ ດັື່ງນັັ້ນ ຫາກແບ້ໃນຝູງ
ເກີດຫຼຸລູກຂັ້ນ ລວມເຖິງສິື່ງຂັບຖ່າຍຈາກແມ່ແບ້ຕ້ອງທາລາຍ ແລະ ຝັງໃຫ້ເລິກ ເພື່ອປ້ອງກັນການກະຈາຍ ຫ
ປນເປັ້ອນໄປກັບນັ້າ, ອາຫານ, ຫຍ້າ ແລະ ຈະຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ເຊັ້ອທາງລະບບສບພັນ
ໂດຍການກວດເລອດເປັນປະຈາທຸກປີ
ໃນປະຈຸບັນນີັ້ ຍັງບທ
ື່ ັ ນມີຢາໃດປິື່ນປວພະຍາດນີໄັ້ ດ້ ດັງື່ ນັັ້ນ ຈື່ງຄວນຄານງສະ ເໝີວ່າ
ທາງທີື່ດີທີື່ສຸດຄ ເມື່ອກວດພບວ່າ ແບ້ໂຕໃດໃນຝູງປ່ວຍເປັນພະຍາດນີັ້ ຄວນແຍກອອກຈາກຝູງ ແລະ
ທາລາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ແຜ່ເຊັ້ອໄປຍັງແບ້ໂຕອື່ນໃນຝູງໄດ້ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການແຜ່
ຂອງພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕື່ ມີດັື່ງນີ:ັ້
 ກວດເລອດສັດໃນຝູງເປັນປະຈາທຸກປີ
 ແຍກສັດທີື່ພບວ່າຕິດເຊັ້ອພະຍາດລຸລູກຕິດຕອ
ື່ ອກໄວ້ຕ່າງຫາກ
 ປິື່ນປວຄວາມສະອາດໃນບລິເວນຄອກຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ
 ມີການໃຊ້ຢາຂ້າເຊັ້ອທີື່ເໝາະສມເຮັດຄວາມສະອາດຄອກ
 ເມື່ອມີແມ່ແບ້ຈະເກີດຄວນແຍກເຂັ້າຄອກເກີດຕ່າງຫາກ
 ມີການເບິື່ງແຍງເລື່ອງຂອງນັ້າ ແລະ ອາຫານທີື່ຈະໃຫ້ສັດກິນນັັ້ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ
ປອດຈາກພະຍາດ
 ລູກແບ້ອາຍຸຕັັ້ງແຕ່ 3-8 ເດອນ ຄວນຈະສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕື່
ເຊິງື່ ວັກຊີນທີື່ສັກນີບ
ັ້ ື່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດໃນຝູງສັດໄດ້ເທື່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນ
ການຈາກັດ ການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດມາສູ່ຄນໄດ້ອີກດ້ວຍ
 ແບ້ທີື່ຈະນາເຂັ້າຝູງເພື່ອການຂະຫຍາຍພັນນັັ້ນຄວນຈະໄດ້ຮັບການກວດແລ້ວວ່າ
ປອດຈາກພະຍາດ
6.1.4 ພະຍາດຂອ
ັ້ ກ
ັ ເສບ (Arthritis)
ພະຍາດຂອ
ັ້ ັກເສບ (Arthritis) ເປັນພາວະທີເື່ ກີດການອັກເສບຂອງຂຂ
ັ້ າ ມັກເກີດມີ
ອາການກັບຂຂ
ັ້ ອງຂາຂ້າງໃດຂ້າງໜື່ງ ເຮັດໃຫ້ສັດເກີດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ບວມຂັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ
ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດຂອ
ັ້ ັກເສບ ພະຍາດນີອ
ັ້ າດເກີດໄດ້ຈາກຫາຍສາເຫດ
ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມອ
ີ າການຂອງການອັກເສບ, ບວມ, ຂຂ
ັ້ າຈະຮ້ອນ ແລະ ເກີດຄວາມເຈັບປວດຂອງຂັ້ໄດ້ຄ້າຍ
ກັນ ໂດຍການອັກເສບຂອງຂໃັ້ ນແບ້ເກີດໄດ້ທັງແບບການອັກເສບແບບບຕ
ື່ ິດເຊັ້ອ ແລະ ແບບຕິດເຊັ້ອ ເຊິື່ງ
ແບບທີື່ບື່ຕິດເຊອ
ັ້ ອາດເກີດຈາກການກະທບກະເທອນ, ບາດເຈັບ ຫ ການໃຊ້ງານໜັກເກີນໄປ ເຊັື່ນ: ຍ່າງ
ແລ່ນ ຫາຍເກີນໄປ ລວມເຖິງພດຕິກາຂອງຕວແບ້ເອງ ທີຈ
ື່ ະມັກປີນໄຕ່, ໂດດໄປມາ ຫ ມີການຕື່ສກ
ູ້ ັນເອງ
ເກີດຂັ້ນພາຍໃນຝູງ ແລະ ການໂດດເພື່ອການຂັ້ນປະສມຂອງພພ
ື່ ັນທີື່ຢນຢູເ່ ທິງພັ້ນທີບ
ື່ ພ
ື່ ຽງ ເຮັດໃຫ້ມີອາການ
ປວດ, ບວມ ແລະ ການອັກເສບຂອງຂເັ້ ກີດຂັ້ນ ກລະນີຂອງລູກແບ້ທີື່ມີການສະສມແຄລຊຽມ ໃນກະດູກ
ແລະ ຂຜ
ັ້ ິດປກກະຕິໄປຈະພບວ່າ ຂຂ
ັ້ າມີການບວມຜິດຮູບຮ່າງ, ກະດູກຂາອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ລູກແບ້ຢນໄດ້ລາ
ບາກ ແລະ ມີກະດູກຂາທີື່ນ້ອຍ, ແນວກະດູກບິດງ ສ່ວນແບ້ທມ
ີື່ ີອາຍຸຫາຍ ຈະພບອາການອັກເສບບວມຂອງ
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ຂຈ
ັ້ າກສາເຫດພາວະຄວາມເຊອ
ື່ ມຂອງຂັ້ ທີື່ເກິດຂັ້ນຕາມອາຍຸຕາມການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສມບູນຂອງ
ຮ່າງກາຍ
ສາເຫດຈາກການຕິດເຊັ້ອນັັ້ນ ມີທັງແບບທີຕ
ື່ ິດເຊັ້ອແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໜອງ
ແລະ ແບບທີື່ບເື່ ກີດໜອງ ໂດຍການຕິດເຊັ້ອ ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບແບບບເື່ ກີດໜອງ ເຊິື່ງມັກພບໃນ
ແກະ ສ່ວນແບ້ກອາດພບການເກີດພະຍາດຈາກເຊັ້ອນີໄັ້ ດ້ນາ ນອກຈາກນີກ
ັ້ ານອັກເສບຂອງຂທ
ັ້ ີື່ພບໄດ້ໃນລູກ
ແບ້ເກີດໃໝ່ ແລະ ແບ້ຫນ
ຼຸ້ ອາດມີສາເຫດເກີດມາຈາກການຕິດເຊັ້ອກຸ່ມ Mycoplasma spp.
ການຕິດເຊັ້ອທີື່ຂແ
ັ້ ບບທີເື່ ຮັດໃຫ້ມີໜອງ
ມັກຈະເກີດໄດ້ຈາກເຊັ້ອແບກທີເຣຍຫາຍ
ຊະນິດ
ທີື່ພບຢູທ
່ ື່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຮອບຕວສັດ
ເຊັື່ນ:
Streptococcuc
spp.,
Staphylococus spp. ແລະ Corynebacterium spp. ເປັນຕັ້ນ ການຕິດເຊັ້ອທີື່ຂນ
ັ້ ີັ້ ນອກຈາກຈະ
ເຮັດໃຫ້ແບ້ມີອາການຂອງຂອ
ັ້ ັກເສບ, ບວມ, ເຈັບປວດ ແລະ ເກີດໜອງທີື່ຂແ
ັ້ ລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ແບ້ມີໄຂ້, ຊມ
ເບື່ອອາຫານ ແລະ ອ່ອນເພຍອີກ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປວ ພະຍາດຂອ
ັ້ ັກເສບສາມາດໃຊ້ຢາສັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການ
ອັກເສບຂອງຂັ້ ໂດຍຢາທີນ
ື່ ິຍມໃຊ້ເປັນກຸ່ມຢາແກ້ປວດ, ຫຼຸດອາການບວມພວກ Steroid ຫ NSAIDs ກ
ໄດ້ ສ່ວນກລະນີ ຂອງການອັກເສບແບບຕິດເຊັ້ອ ກື່ຕ້ອງປິື່ນປວຂໂັ້ ດຍການດູດເອາຝີໜອງອອກຈາກຂ,ັ້ ລ້າງ
ເຮັດຄວາມສະອາດແຜດ້ວຍນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອ ຈາກນັັ້ນຄວນສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ມກ
ີ ານອອກລິດແບບວງກວ້າງໃຫ້
ແກ່ແບ້ ແລະ ຄວນແຍກແບ້ທີື່ມີອາການຂອ
ັ້ ັກເສບກັກໄວ້ໃນຄອກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອອກກາລັງກາຍ ເຮັດ
ໃຫ້ສັດໄດ້ພັກຜ່ອນການໃຊ້ຂາໄລຍະໜື່ງ ຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການ ເຊິງື່ ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງມີການປິື່ນປວ
ຕິດຕກ
ື່ ັນເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ
6.1.5 ພະຍາດປອດບວມ (Pneumonia)
ພະຍາດປອດບວມ (Pneumonia) ເປັນພະຍາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບບທາງເດີນ
ຫາຍໃຈທີື່ພບໄດ້ເລັ້ອຍໆ ໃນສະພາວະອາກາດທີື່ໜາວເຢັນ ແລະ ຊັ້ນເກີນໄປ ຫ ການລ້ຽງແບ້ໃນຄອກທີໜ
ື່
າແໜ້ນ ຈນເຮັດໃຫ້ການລະບາຍອາກາດເກີດຂັ້ນໄດ້ລາບາກ ແລະ ມີການໝັກບມ
ື່ ຂອງອາຈມ, ຍ່ຽວ ເຮັດໃຫ້
ມີກິື່ນເໝັນຂອງແອມໂມເນຍສະສມຢູ່ ເຊິງື່ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄອງລະບບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງ
ແບ້ໄດ້
ສາເຫດຂອງພະຍາດ ໃນຂັັ້ນທາອິດເກີດຈາກການຕິດເຊັ້ອໄວຣັສ ແລະ ມີການຕິດເຊັ້ອ
ແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ (Secondary infection) ຫ ເກີດຈາກການຕິດເຊັ້ອແບັກທີເຣຍໂດຍກງເຊິງື່ ເຊັ້ອ
ແບັກທີເຣຍພບໄດ້ຫາຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: Pasteurella spp., Streptococus spp., Staphylococus
spp. ແລະ Hemophillus spp. ເປັນຕັ້ນ
ການຕິດຕຂ
ື່ ອງພະຍາດ ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການຫາຍໃຈເອາເຊັ້ອເຂັ້າໄປໂດຍກງ ນອກ
ຈາກນີັ້ ຍັງເກີດຈາກການທີື່ແບ້ສາພັດຄຸກຄີກັບສັດປ່ວຍ ຢູ່ໃນແຫງື່ ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສດຽວກັນ ຢ່າງໜາແໜ້ນ ບື່ມກ
ີ ານ
ລະບາຍອາກາດທີື່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອພະຍາດປນເປັ້ອນຢູ່ໃນອາກາດ
ອາການຂອງພະຍາດ ພະຍາດນີຈ
ັ້ ະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການປອດມີນັ້າ ຫ ໜອງຄັື່ງຢູ່ໃນ
ປອດ ເຮັດໃຫ້ມີອາການປອດບວມ ແລະ ປອດອັກເສບ ລວມເຖິງອາດເກີດການອັກເສບທີຫ
ື່ ອດລມເຮັດໃຫ້
ແບ້ຫາຍໃຈລາບາກ, ຫອບ, ມີຂມ
ີັ້ ູກ, ຂີຕ
ັ້ າ, ໄອ ແລະ ຈາມເລັ້ອຍໆ ແບ້ຈະຊມ, ເບື່ອອາຫານ ແລະ ນັ້າໜັກ
ຫຼຸດລງ ເນື່ອງຈາກການຫາຍໃຈທີື່ລາບາກ ເຮັດໃຫ້ບື່ສາມາດໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນເຕັມທີື່ ບາງເທື່ອແບ້ບຍ
ື່ ອມ
ນອນ ຕ້ອງຢນກາງຂາ, ຫອບຫາຍໃຈ ແຕ່ຫາຍໃຈໄດ້ຕັ້ນໆ ແລະ ຫາຍໃຈສຽງດັງ, ໂຕທີື່ມີການຕິດເຊັ້ອຮຸນ
ແຮງ ອາດເກີດການອັກເສບ ແລະ ມີໜອງທີື່ຕ່ອມນັ້າເຫອງ
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປວ ການຄວບຄຸມປ້ອງກັນພະຍາດ ຄວນເນັັ້ນດ້ານການສຸຂະພິ
ບານ ແລະ ການປິື່ນປວ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຄອກ ແລະ ໂຮງເຮອນ ເພື່ອໃຫ້ມີການຖ່າຍເທອາກາດທີື່
ດີ ໃນຊ່ວງທີື່ມີສະພາບອາກາດປັື່ນປ່ວນຊ່ວຍປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ແບ້ເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ ຫາກພບແບ້ທປ
ີື່ ່ວຍເປັນ
ພະຍາດປອດບວມຄວນນາແບ້ມາໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີື່ອບອຸ່ນ ການປິື່ນປວຈະກື່ການປິື່ນປວຕາມອາການຄໃນ
ກລະນີທີື່ແບ້ມີການຕິດເຊັ້ອແບັກທີເຣຍໃນປອດ ຈະສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອໃຫ້ກັບແບ້ ຕິດຕກ
ື່ ັນຢ່າງນ້ອຍ 4-5 ມັ້
ຈນກວ່າແບ້ຈະມີອາການດີຂັ້ນ

6.2

ພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊອ
ັ້ ໄວຣັສ

ພະຍາດປາກເປອ
ື່ ຍລງເລັບ (Foot and mouth diseases; FMD)
ພະຍາດປາກເປື່ອຍລງເລັບ (Foot and mouth diseases; FMD) ເປັນພະຍາດຕິດຕຮ
ື່ ້າຍ
ແຮງໃນສັດເລັບຕີນຄູ່ ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຫາກບມ
ື່ ີມາດຕະການໃນການຄວບຄຸມປ້ອງ
ກັນພະຍາດ ແລະ ການກັກສັດທີື່ເຄັື່ງຄັດ. ພະຍາດນີຈ
ັ້ ະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີື່ມີລັກສະນະເດັື່ນຄ ມີຕຸ່ມເປັນ
ພດໃສທີື່ປາກ ແລະ ຈະແຕກກາຍເປັນແຜ ເຮັດໃຫ້ແບ້ເຈັບທີື່ປາກ ແບ້ຈື່ງບື່ສາມາດກິນອາຫານໄດ້, ນັ້າລາຍ
ຟູມປາກ, ຄ້ຽວເອັ້ອງບື່ໄດ້ ຕາມກີບຕີນເປັນແຜ ແລະ ໜອງ ເຮັດໃຫ້ຕີນເຈັບຈນແບ້ຈະບຍ
ື່ ອມຍ່າງໄປໄດ້
ພະຍາດນີອ
ັ້ າດມີການຕິດຕມ
ື່ າເຖິງຄນໄດ້ ແຕ່ພບວ່າ ມີໂອກາດເກີດຂັ້ນໄດ້ໜ້ອຍຫາຍ
ສາເຫດຂອງພະຍາດ ເກີດຈາກ RNA ໄວລັສ ໃນກຸ່ມ Picorna virus ມີຫາຍຊະນິດ ເຊັື່ນ:
type A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3 ເຊິື່ງແຕ່ລະຊະນິດຈະບື່ມປ
ີ ະຕິກລ
ິ ິຢາຕກ
ື່ ັນ ເນື່ອງ
ຈາກເຊັ້ອໄວລັສ ຈະບື່ສາມາດດາລງຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕວເອງໃນສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກຕວສັດ ຈື່ງພບ
ເຊັ້ອໄວລັສນີັ້ ຢູ່ໃນຂອງແຫວ ເຊັື່ນ: ເລອດ, ນັ້ານມ, ຍ່ຽວ, ສິື່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆຈາກສັດທີື່ປ່ວຍ ແລະ ເນັ້ອ
ເຫຍື່ອທີື່ຫຼຸດລອກອອກມາຈາກບາດແຜ ຫາກມີສິື່ງຄັດຫງັື່ ຫ ເນັ້ອເຫຍື່ອສັດຫຫ
ື່ ຸ້ມປກຄຸມຢູ່ ເຊັ້ອໄວລັສກ
ສາມາດຢູໄ່ ດ້ດນຂັ້ນ ແຕ່ເຊັ້ອນີຈ
ັ້ ະສາມາດຖກທາລາຍໄດ້ງ່າຍ ພຽງສາພັດນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອຢ່າງອ່ອນ ຫ ຖກແສງ
ແດດ ຈື່ງຈາເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ຊາວກະສິກອນຈະຕ້ອງເນັັ້ນໜັກ ເລື່ອງຄວາມສະອາດໂຮງເຮອນ, ອາຫານ ແລະ
ນັ້າ ລວມເຖິງການສຸຂະພິບານທີື່ດີ ເພື່ອເປັນການໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊັ້ອໄວລັສດັື່ງກ່າວ
ການຕິດຕຂ
ື່ ອງພະຍາດ ພະຍາດນີຕ
ັ້ ິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍການກິນອາຫານ, ຫຍ້າ ແລະ ນັ້າ
ຮ່ວມກັບສັດປ່ວຍ ການຄຸກຄີສາພັດກັນໂດຍກງ ຫ ການທີລ
ື່ ູກດູດນມຈາກແມ່ທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ລວມເຖິງ
ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດທີື່ອາດເປັນພາຫະນະຂອງພະຍາດ ຈາກບ່ອນໜື່ງໄປຍັງອີກບ່ອນອື່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ງ່າຍ ດັື່ງນັັ້ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ຈື່ງຈາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກັກກັນ
ພະຍາດ ແລະ ການຮັບຮອງວ່າປອດພະຍາດ
ອາການຂອງພະຍາດ ລັກສະນະທີື່ເປັນອາການເດັື່ນຂອງພະຍາດນີຄ
ັ້ ຈະພບວ່າ ມີຕມ
ຸ່ ແດງເກີດຂັ້ນ
ຢູອ
່ ້ອມຮອບຮິມປາກ, ພາຍໃນຊ່ອງປາກ, ເຫອກ, ລິັ້ນ, ກະພຸງແກ້ມ ແລະ ອ້ອມຮອບຂັ້ຕີນ, ກີບຕີນ ຫ ພບ
ໄດ້ທີື່ຫວນມ ແລະ ເຕັ້ານມ ແບ້ຈະມີອາການໄຂ້ ດນປະມານ 3-6 ມັ້ ຈາກນັັ້ນຕຸ່ມແດງຈະມີການສະສມນັ້າ
ໃສໆ ແລະ ເລີື່ມແຕກອອກ ແຜທີເື່ ກີດຈະພຸພອງ, ໜັງຫຼຸດລອກອອກກາຍເປັນແຜ ເມື່ອຕຸ່ມນີແ
ັ້ ຕກອອກເປັນ
ແຜແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ມີນັ້າລາຍຟູມປາກຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເຈັບປາກ ຈນເຮັດໃຫ້ແບ້ກິນອາຫານ ແລະ ຄ້ຽວ
ເອັ້ອງບໄື່ ດ້ ຮ່າງກາຍຊູບຜອມອ່ອນແອລງຈນຕາຍໄປເອງ
ສ່ວນກີບຕີນ ກຈະພບຕຸ່ມທີື່ແຕກອອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນແຜກີບ ແລະ ຂັ້ຕີນເປັນແຜເຮັດໃຫ້ສດ
ັ
ຍ່າງບສ
ື່ ະດວກ ຫ ຍ່າງບໄື່ ດ້ ອາດມີການຕິດເຊັ້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ມີໜອງ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃນເນັ້ອເຫຍື່ອຊັັ້ນທີື່ເລິກລງໄປ ຈນເຖິງກະດູກນິັ້ວຕີນ, ກີບຕີນເໜື່າ ແລະ ຫຼຸດອອກມາໄດ້ ລວມ
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ເຖິງຫາກມີການຕິດເຊັ້ອທີື່ຮຸນແຮງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊັ້ອໃນກະແສເລອດ, ເກີດພາວະເລອດເປັນ
ພິດ ແລະ ຕາຍໄດ້ ນອກຈາກນີັ້ ອາການອື່ນໆທີອ
ື່ າດຈະພບໄດ້ຄ ທີື່ເຕັ້ານມຈະແຂງເປັນກ້ອນ, ມີອາການຄ້າຍ
ກັບເປັນເຕັ້ານມອັກເສບ ແລະ ເກີດເປັນແຜຜຸພອງທີຜ
ື່ ິວໜັງຂອງເຕັ້ານມ, ຫວນມ ຜນຜະລິດນັ້ານມຫຼຸດລງ
ແລະ ນັ້ານມທີື່ໄດ້ເກີດເປັນໜອງ ຫ ມີເລອດ ແລະ ນັ້າເຫອງປນອອກມາ ລວມທັງອາດມີການຫຼຸລູກເກີດຂັ້ນ
ໄດ້
ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປວ ພະຍາດນີຖ
ັ້ ເປັນພະຍາດລະບາດທີື່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຈື່ງຈາເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການທີື່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດນີຢ
ັ້ ່າງເຂັມ
ັ້ ງວດ
ໂດຍຫາກພບວ່າ ມີສັດປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດນີຕ
ັ້ ້ອງທາລາຍສັດ ແລະ ຝັງ ພ້ອມທັງມີການກັກສັດ ເພື່ອຄວບຄຸມ
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໃນພັ້ນທີື່ ເມື່ອມີການກວດພບວ່າ ເກີດພະຍາດນີລ
ັ້ ະບາດແລ້ວ ຈະຕ້ອງປະກາດ
ໃຫ້ພັ້ນທີື່ນັັ້ນເປັນເຂດກັກກັນສັດຂັ້ນທັນທີ, ຫ້າມການເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກຈາກບລິເວນນັັ້ນ ເມື່ອພບອາການ
ປ່ວຍ ຫ ເກີດບາດແຜບ່ອນໃດ ກຄວນເຮັດຄວາມສະອາດບາດແຜດ້ວຍນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອ ແລະ ທາຢາສີມ່ວງ ຫ
ໃສ່ຢາທີື່ແຜ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊັ້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ແລະ ສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອໃຫ້ ເພື່ອປິື່ນປວອາການ
ຕິດເຊັ້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ປະຈຸບັນວັກຊີນທີື່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດປາກເປື່ອຍລງເລັບ ມີຢູ່ 3 ຊະນິດ
ຄ: type A, O ແລະ Asia 1 ໃນຟາມສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ໂດຍສັກເປັນປກກະຕິ

6.3

ພະຍາດກາຝາກ
6.3.1

ພະຍາດໂຕກມໃນກະເພາະອາຫານຂອງແບ້
ພະຍາດໂຕກມໃນກະເພາະອາຫານຂອງແບ້ ເປັນພະຍາດທີມ
ື່ ີຂະໜາດນ້ອຍ ຕວເຕັມ
ໄວຂອງພະຍາດ ຈະອາໄສຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານທັງສີກ
ື່ ະເພາະ ໂດຍສະເພາະກະເພາະແທ້ ພະຍາດທີພ
ື່ ບຫາຍ
ຄ: Ostertagia trifurcata (Brown stomach worms) ເປັນພະຍາດທີມ
ື່ ີຂະໜາດນ້ອຍ ຄ້າຍເສັັ້ນ
ຜມ ສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສໃນກະເພາະແທ້ (Abomasum), Trichostrongylus spp. ຕວອ່ອນຂອງ
ພະຍາດຊະນິດນີຂ
ັ້ ອ
້ ນຂ້າງທນທານ, ສາມາດຢູ່ໃນດິນ ແລະ ແປງຫຍ້າໄດ້ດນ 4-6 ເດອນ ຫາກສະພາບອາ
ກາດບຮ
ື່ ້ອນຫາຍ ອາດຢູໄ່ ດ້ດນເຖິງ 15 ເດອນ, Haemonchus contortus ເປັນພະຍາດທີື່ພບໄດ້ໃນສັດ
ກະເພາະລວມຫາຍຊະນິດ ທັງໃນ ງົວ,ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້ ໂດຍພບໄດ້ທັງສີກ
ື່ ະເພາະ ພະຍາດໂຕແມ່ຈະ
ມີລັກສະນະເປັນກຽວຄ້າຍສະປິງ
6.3.2 ພະຍາດໂຕກມໃນລາໄສ້ຂອງແບ້
ພະຍາດໂຕກມໃນລາໄສ້ ພບໄດ້ໃນທັງສ່ວນຂອງລາໄສ້ນ້ອຍ (Small intestine),
ລາໄສ້ໃຫຍ່ (Large intestine) ແລະ ໄສ້ຕິື່ງ (Caecum) ຂອງແບ້ ເຊິື່ງພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆນີັ້ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີອາການລະຄາຍເຄອງທີື່ເຫຍື່ອເມອກລາໄສ້
ພະຍາດຈະຍາດດູດຊມສານອາຫານທີມ
ື່ ີປະໂຫຍດ
ຈາກສັດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຂອງລາໄສ້ໄດ້ ຖ້າຫາກມີພະຍາດຢູ່ໃນລາໄສ້ເປັນຈານວນຫາຍ
ພະຍາດໃນລາໄສ້ທີື່ພບໄດ້ຄ:
 ພະຍາດແສ້ມ້າ (Trichuris spp.) ເປັນພະຍາດໂຕກມຂະໜາດນ້ອຍ ທີື່ອາໄສ
ຢູ່ໃນສ່ວນໄສ້ຕິື່ງ (Caecum) ແລະ ທີື່ບລິເວນສ່ວນທ້າຍໆຂອງລາໄສ້ໃຫຍ່ຕກ
ື່ ັບທະວານໜັກ ພະຍາດແສ້
ມ້າ ເປັນພະຍາດທີື່ຈະແຊກຫວເຂັ້າໄປໃນເຫຍື່ອເມອກລາໄສ້ ແລະ ດູດເລອດຈາກພະນັງລາໄສ້ສ່ວນນັັ້ນ
ຮອຍແຜທີື່ເສຍຫາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການໄຫຊມຂອງເລອດ ເຮັດໃຫ້ສັດເສຍເລອດ ແລະ ເກີດພາວະ
ເລອດຈາງຕາມມາໄດ້ ໂຕອ່ອນ ແລະ ໄຂ່ ຂອງພະຍາດຊະນິດນີຈ
ັ້ ະຂ້ອນຂ້າງທນທານຕື່ສະພາບແວດລ້ອມ

35

 ພະຍາດປາກຂ (Bunostomum trigonocephalum) ເປັນພະຍາດໂຕກມ
ທີມ
ື່ ັກພບໃນລາໄສ້ນ້ອຍ ມີລກ
ັ ສະນະປາກທີື່ເປັນຂໃຊ້ເກາະພະນັງລາໄສ້ ແລະ ດູດເລອດຈາກພະນັງລາໄສ້
ສ່ວນນັັ້ນ ເຊິງື່ ເຮັດໃຫ້ສັດເສຍເລອດ ແລະ ເກີດພາວະເລອດຈາງຕາມມາ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ອາດພບ
ອາການຖ່າຍເປັນເລອດ ນອກຈາກນີພ
ັ້ ະຍາດປາກຂຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການລະຄາຍເຄອງທີື່ເຫຍື່ອເມອກ
ພະນັງລາໄສ້ ແລະ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊມສານອາຫານຂອງແບ້ໄດ້
 ພະຍາດເມັດຕຸ່ມ (Oesophagostomum columbianum) ເປັນພະຍາດ
ຕວກມທີື່ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ັດທີມ
ື່ ັນອາໄສຢູ່
ໂດຍການດູດກິນເລອດຈາກພະນັງລາໄສ້
ພະຍາດຈະເຂັ້າໄປຝັງຕວຢູພ
່ າຍໃນເຫຍື່ອເມອກຂອງພະນັງລາໄສ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຮອຍແຜ ແລະ ເປັນເມັດ
ຕຸມ
່ ນູນຂັ້ນ
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ບດທີ 7
ການບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ການລ້ຽງແບ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1) ບັນທກຂັ້ມູນປະຫວັດຂອງແບ້
2) ບັນທກຂັ້ມູນການສບພັນຂອງແບ້ໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ການບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ການສບພັນ







7.2
ລ/ດ

7.3

ອາຍຸ ແລະ ນັ້າໜັກເມື່ອເລີື່ມປະສມພັນ
ອັດຕາການປະສມພັນຕິດ ແລະ ອັດຕາການເກີດລູກ
ອາຍຸ ແລະ ນັ້າໜັກເມື່ອໃຫ້ລູກໂຕທາອິດ
ອັດຕາການເກີດລູດແຝດ ລູກໂຕດຽວ
ໄລຍະຫ່າງການໃຫ້ລູກ
ອັດຕາການລ້ຽງລູກລອດເມື່ອຢ່ານມ ແລະ ຫັງຢ່ານມ

ການບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ການເກີດລູກຂອງແບ້
ເບີໂຕສັດ

ພັນ

ເພດ

ວັນທີເກີດ

ເບີພື່

ເບີແມ່

ລ/ດ ຄອກ

ໝາຍເຫດ

ການບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
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