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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບລະບ ບການ
ສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອ າຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດທີື່ເໝາະສ ມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ  ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພ ງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ 
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ບ ດນ າ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ການລ້ຽງແບ”້ ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສ ງ ເພ ື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການ
ຮຽນການສອນ ໃນລະບ ບໃນລະບ ບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, 
ຜ ນຂອງການທ ດລອງທາງດ້ານການລ້ຽງແບ້ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ້ປະສ ບຜ ນສ າເລັດໃນທາງດ້ານ
ການລ້ຽງແບໃ້ນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ແຕ່ລະບ ດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການລ້ຽງແບ້ ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈເຖິງ
ເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການລ້ຽງແບ້ເພ ື່ອປະກອບເປັນອາຊີບ 

ໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວ ັ້າເຖິງຄວາມສ າຄັນໃນການລ້ຽງແບ້, ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ສ າຄັນໃນການລ້ຽງແບ້, 
ການຈັດການລ້ຽງແບ້ ແລະ ການຕະຫ າດແບ້ 

ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫ   ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອ າຄ າຕ ານິຕຊິ ມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄ ບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນສ ມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ  
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ບ ດທ ີ1    
ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງການລຽ້ງແບ ້

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

1) ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແບ້ 
2) ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການລ້ຽງແບ້ 
3) ສະພາບການລ້ຽງແບ້ໃນ ສປປ ລາວ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງແບ ້
 ແບ້ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ັ້ານ ມ, ມີຂ ນປ ກຄຸມທ ື່ວຮ່າງກາຍ, ເປັນສັດກີບຕີນຄູ່, ເປັນສັດຄ້ຽວ 
ເອ ັ້ອງ, ມີເຂ າໂຄ້ງ ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນ ຄາປຣາ ມະນຸດເຮ າໄດ້ນ າເອ າແບ້ປ່າເຂ ັ້າມາລ້ຽງເປັນອາຫານຕັັ້ງແຕ່ 
6,500-8,500 ປີກ່ອນພຸດທະສັກກະຫ າດ ເຊິື່ງອາດຈະເປັນສັດຊະນິດທ າອິດ ທີື່ມະນຸດເຮ າເອ າເຂ ັ້າມາລ້ຽງ
ຫ   ອາດຈະເປັນໄລຍະເວລາທີື່ໃກ້ຄຽງກັບການນ າເອ າໝາເຂ ັ້າມາລ້ຽງກ ື່ເປັນໄດ້ 

1.1.1 ແບປ້າ່ (Wild Goat) 
 ບັນດາແບ້ປ່າທັງຫ າຍຢູ່ໃນໂລກນີັ້ ແມ່ນເພິື່ນຈັດຢູໃ່ນຕະກຸນ ຄາປຣາອີກາດຣ ເຊິື່ງ
ສາມາດຈັດໝວດໝູ່ໄດ້ 3 ກຸມ່ (Harris, 1962) ຄ : 

1) ກຸມ່ເບີເຊຍ (Bezoar) ຫ   ບາຊາງ-ກາປາເອອີີກາດຣ (Capra a aegagrus) 
ມີຖິື່ນກ າເນີດຢູໃ່ນອາຊີຕາເວັນຕ ກ, ເປເີຊຍ ແລະ ອາຊີນ້ອຍ 

2) ກຸມ່ມາກ ຣ-ຄາປຣາເອຟີາໂກເນຍລິ (Markhor-Capra a faIcooneri) ມີ
ຖິື່ນກ າເນດີຢູ່ໃນເຂ າຫິມະໄລ, ອັຟການິສຖານ ແລະ ແຄດສະເມຍ 

3) ກຸມ່ໄອເບກັ-ຄາປຣາເອໄີອເບກັ (Ibex-Capra a ibex) ມີຖິື່ນກ າເນດີໃນອາຊີ
ຕາເວັນຕ ກ, ອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ແລະ ເອີຣ ບ. 

1.1.2 ແບບ້າ້ນ (Domestic goats) 
 ເຊ ື່ອກັນວ່າ ມະນຸດເຮ າໄດ້ນ າເອ າແບປ້່າມາລ້ຽງໃນຊຸມຊ ນຄັັ້ງທ າອິດ ແມ່ນບ ລເິວນ
ແຖບພູເຂ າໃນອາຊີຕາເວັນຕ ກ ເມ ື່ອກ່ອນພຸດທະສັກກະລາດ 6,500-8,500 ປີ ດັື່ງໄດກ້່າວມາແລ້ວ ຕ ັ້ນ
ຕະກຸນຂອງແບ້ບ້ານ ອາດຈະສ ບທອດມາຈາກແບ້ປ່າ 6 ຕະກນຸ ດັື່ງນີັ້: 

1) Capra a aegagrus ຄາປຣາ ເອີ ອີກາກາດຣ  
2) Capra a falconeri ຄາປຣາ ເອ ີຟານໂກເນຍລ ິ 
3) Capra a ibex ຄາປຣາ ເອີ ໄອເບັກ  
4) Capra a caucasica ຄາປຣາ ເອ ີກາປາຄ ກາດຮິກາ  
5) Capra a pyrinaica ຄາປຣາ ເອ ີປີລີເນຍກາ 
6) Capra a prisca ຄາປຣາ ເອ ີປິສະກາ  
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 ແບ້ບ້ານສ່ວນໃຫຍ ່ ແມ່ນມາຈາກຕະກຸນແບ້ປ່າ ກຸ່ມເບໂຊຣ ເພາະແບກຸ້່ມນີັ້ ມີລັກສະ 
ນະສ າພັນທາງກ າມະພັນຄ ກັບແບ້ພັນຕ່າງໆໃນທ ື່ວໂລກ. ສ່ວນແບ້ປ່າໃນກຸ່ມອ ື່ນນັັ້ນ ມີຄວາມສ າພັນທາງດ້ານ
ກ າມະພັນຕ່າງໆໃນທ ື່ວໂລກ. ສ່ວນແບ້ປ່າໃນຕະກຸນອ ື່ນນັັ້ນ ມີຄວາມສ າຄນັຫຼຸດລ ງມາຕາມລ າດັບ. 

 
1.2 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງການລຽ້ງແບ ້
 ແບ້ເປັນສັດເສດຖະກິດຊະນິດໜ ື່ງທີື່ຄ້າຍຄ ກັນກັບເສດຖະກິດອ ື່ນ ເພາະເນ ື່ອງຈາກວ່າ ແບ້ເປັນສັດ
ທີື່ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ, ກິນອາຫານໄດ້ຫ າຍຊະນິດ ແລະ ນອກຈາກນີັ້ແບ້ຍັງມີຂ ັ້ດີຫ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: 

 ແບ້ເປັນສັດຂະໜາດນ້ອຍ ດັື່ງນັັ້ນ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ເຖ ັ້າແກ່ ກ ື່ສາມາດລ້ຽງໄດ ້
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ຫາກິນເກັື່ງ ແລະ ຍັງສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຢ່າງຫ າກຫ າຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນພ ດ 
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ມີການຈະເລີນພັນການເປັນໜຸ່ມສາວໄວ ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງສາມາດຜະສ ມພັນໄດ້

ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 8 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 
 ແບ້ມີຄວາມສ ມບູນພັນສູງ ແລະ ແບ້ຍັງມັກເກີດລູກແຝດ ພ້ອມທັງໄລຍະເວລາໃນການລ້ຽງ

ລູກແມ່ນສັັ້ນ ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ແບ້ສາມາດປະສ ມພັນ ແລະ ຕັັ້ງທ້ອງໃໝ່ໄດ້ໄວ 
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ໃຊ້ພ ັ້ນທີື່ໃນການລ້ຽງໜ້ອຍ ທັັ້ງພ ັ້ນທີື່ໂຮງເຮ ອນ ແລະ ພ ັ້ນທີື່ສ າລັບການປູກ

ພ ດອາຫານສ າລັບແບ້ 
 ແບ້ສາມາດປັບຕ ັ້ວເຂ ັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ແລະ ຍັງສາມາທ ນຕ ື່ອາກາດຮ້ອນ ແລະ 

ແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດ ີ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ທຸກຄ ນ, ທຸກສາສະໜາ ສາມາດບ ລິໂພກໄດ້ 
 ນ ັ້ານ ມຂອງແບ້ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ 
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ມີອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນຊີັ້ນສູງ 
 ແບ້ມີຕ ັ້ນທ ນໃນການລ້ຽງຕ ື່າ ເນ ື່ອງຈາກວ່າແບ້ສາມາດກິນພ ດຜັກ ແລະ ໃບໄມ້ໄດ້ຫ າຍ

ຊະນິດ 
 

1.3 ຄວາມສ າຄນັຂອງການລຽ້ງແບ້ 
 ເມ ື່ອປຽບທຽບກັບສັດລ້ຽງຊະນິດອ ື່ນ ແບ້ຈະມຂີ ັ້ດີທີື່ໜ້າສ ນໃຈຫ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: 

1) ແບ້ເປັນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ທີື່ສາມາດປັບຕ ວເຂ ັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ, ທ ນທານກບັ
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມ ຕ ື່ການລ້ຽງສັດຊະນິດອ ື່ນໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງສາມາດລ້ຽງຮວ່ມກັບສັດ
ຄ້ຽວເອ ັ້ອງອ ື່ນໆໄດ້ ເນ ື່ອງຈາກມີລັກສະນະການກິນອາການໃນລະດັບສູງກວ່າພ ັ້ນ ຈ ື່ງບ ື່ເປັນບັນຫາເມ ື່ອເວລາ
ປ່ອຍໃຫ້ໄປຫາກິນສະຖານທີ ື່ດຽວກັນ 

2) ແບ້ກິນອາຫານເກັື່ງ, ກິນໄດ້ຫ າຍປະເພດ ລວມທັງໃບໄມ້ ແລະ ໄມພຸ້່ມໃນເນ ັ້ອທີື່ ທີື່ມີວັດສະ
ພ ດ ຈ ື່ງໃຊ້ແບ້ເປັນຕ ວກ າຈັດວັດສະພ ດໄປພ້ອມໃນຕ ວ 

3) ແບ້ສາມາດມີຊີວດິໃນອັດຕາການລອດຕາຍສູງ ເມ ື່ອທຽບກັບສັດຊະນິດອ ື່ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ເຊິື່ງຈະນ າເອ າຂ ັ້ນີັ້ມາພິຈາລະນາໃນການຜະລິດແບ້ ເພ ື່ອສ ື່ງຕະຫ າດ
ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດໄດ້ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນພ ັ້ນທີື່ຂອງປະເທດລາວ 

4) ໃຊ້ໄລຍະການຖ ພາສັັ້ນ ຄ ປະມານ 150 ວັນ ເຊິື່ງສາມາດຈະເພີື່ມຈ ານວນລູກໄດ້ໄວກວ່າງົວ 
ແລະ ຄວາຍ ຄ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ໂຕ/ແມ.່ 
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5) ແບ້ມີປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນອາຫານໃຫ້ເປັນແບຊ້ີັ້ນໄດ້ດີກວ່າງົວ ແລະ ຄວາຍ 
6) ແບ້ເປັນສັດຂະໜາດນ້ອຍ, ການລ ງທ ນລ້ຽງຈ ື່ງໜ້ອຍກວ່າສັດໃຫຍ່, ມີກ າໄລໄດ້ໄວ, ອັດຕາ

ອາຫານໃນການລ້ຽງຕ ື່າ ຈ ື່ງເໝາະກັບກ າໄລທີື່ມລີາຍໄດ້ໜ້ອຍ 
7) ແບ້ເປັນສັດທີື່ຕ້ອງການຄວາມດູແລເອ າໃຈໃສ່ໜ້ອຍ ລ້ຽງດູໄດ້ງ່າຍ ຈ ື່ງເປັນການປະຢັດແຮງ

ງານ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງ ຫ   ຜູ້ເຖ ັ້າ ກ ື່ສາມາດລ້ຽງດຮູັບຜິດຊອບໄດ້ 
8) ຖ້າລ້ຽງເພ ື່ອບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄ ວ ກ ື່ບ ື່ຫ າຍເກີນໄປທີື່ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ 
9) ມີຄວາມເໝາະສ ມກັບເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊ ນທີື່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍໃນຊ ນນະບ ດ, ສາມາດ

ລ້ຽງເປັນອາຫານ ຫ   ວ່າເວລາຈ າເປັນກ ື່ສາມາດຂາຍເປັນເງິນສ ດເພ ື່ອຮັບໃຊຄ້ອບຄ ວໄດ້. 
   

1.4 ສະພາບລວມຂອງການລຽ້ງແບໃ້ນ ສປປ ລາວ 
 ສະພາບການລ້ຽງແບ້ທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃນປະເທດລາວນີັ້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະບ ື່ມັກລ້ຽງເປັນອາຊີບ
ຫ ັກຢ່າງເອ າຈິງເອ າຈັງ ຄ ກັບການລ້ຽງສັດຊະນິດອ ື່ນໆ ແຕ່ຈະເປັນພຽງອາຊີບສ າຮອງລ ງມາ ເຊິື່ງເປັນໜ້າສັງ
ເກດວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ການລ້ຽງແບ້ມັກຈະເປັນອາຊີບເສີມທີື່ມລີາຍໄດ້ຕ ື່າ ລວມທັງມີເນ ັ້ອທີື່ໃນການເຮັດກິນບ ື່
ຫ າຍ 
 ຈດຸປະສ ງຂອງການລຽ້ງແບ ້
 ຊາວກະສິກອນເຮ າລ້ຽງແບ້ໂດຍມີຈຸດປະສ ງໃຫຍ່ຢູ່ 3 ປະການ ຕາມລ າດັບຄວາມສ າຄັນ ດັື່ງນີັ້: 

1) ລ້ຽງເພ ື່ອການບ ລໂິພກຊີັ້ນ  
2) ລ້ຽງເພ ື່ອການໃຫ້ນ ມສ າລັບດ ື່ມ 
3) ລ້ຽງເພ ື່ອຮັບໃຊ້ໃນງານພິທີ ຫ   ປະເພນທີາງສາດສະໜາ 
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ບ ດທ ີ2 
ປດັໃຈສ າຄນັໃນການລຽ້ງແບ ້

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

1) ປັດໃຈສ າຄັນຕ່າງໆໃນການລ້ຽງແບ້ 
2) ວິທີການໃນການລ້ຽງແບ້ແບບຕ່າງໆ 
3) ລັກສະນະທີື່ສ າຄັນຂອງແບ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ການຄດັເລ ອກສະຖານທີື່ໃນການລຽ້ງແບ ້

 ການຄັດເລ ອກສະຖານທີື່ໃນການລ້ຽງແບ້ ກ ື່ເປັນບັນຫາໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ຖ້າເລ ອກສະຖານທີື່
ທີື່ດີ ກ ື່ຈະປະສ ບຜ ນສ າເລັດໄປດ້ວຍດີຕາມຄາດໝາຍໄວ້ ສະນັັ້ນ ເຮ າຄວນເລ ອກສະຖານທີື່ໃນການລ້ຽງແບ ້
ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: 

 ເປັນບ່ອນທີື່ນ ັ້າບ ື່ເຄີຍຖ້ວມ ແລະ ບ ື່ເຄີຍມີລ ມພັດແຮງ 
 ມີທ ື່ງຫຍ້າໄວ້ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຕະຫ ອດປີ (ປະມານ 3-5 ໂຕ/1ໄລ່) 
 ເປັນບ່ອນທີື່ຫ່າງໄກຈາກເຂດພ ັ້ນທີື່ທ າການຜະລິດ (ປູກພ ດ) 
 ມີການຈັດການເນ ັ້ອທີື່ສ າລັບລ້ຽງແບ ້ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ປູກພ ດຢ່າງຊັດເຈນ 
 ມີແຫ ື່ງນ ັ້າທີື່ສະອາດໄວ້ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຕະຫ ອດປີ 
 ມີເສັັ້ນທາງຄ ມມະນາຄ ມ ສາມາດເຂ ັ້າເຖິງຕະຫ ອດລະດູ 
 ເປັນບ່ອນທີື່ບ ື່ເຄີຍມີພະຍາດລະບາດເກີດຂ ັ້ນມາກ່ອນ 
 ເປັນພ ັ້ນທີື່ກວ້າງຂວາງ ສາມາດຂະຫຍາຍກິດຈະກ າໃຫຍ່ຂ ັ້ນໄດ້ 
 

2.2 ຂ ັ້ດຕີາ່ງໆຂອງການລຽ້ງແບ້ 
 ການລ້ຽງແບ້ແມ່ນມີຂ ັ້ດີຕ່າງໆຫ າຍຢ່າງ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: 

 ຊີັ້ນແບ້ແມ່ນມີຕະຫ າດກວ້າງຂວາງ, ເປັນທີື່ຕ້ອງການ ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍ
ອອກຕ່າງປະເທດໄດ້ 

 ແນວພັນແບ້ມີລາຄາດີ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ລ້ຽງຈ ານວນຫ າຍ 
 ແບ້ສາມາດອອກລູກໄດຫ າຍກວ່າ 1 ໂຕ ໃນການໃຫ້ລຸກແຕ່ລະເທ ື່ອ 
 ແບ້ກິນອາຫານບ ື່ເລ ອກ ສາມາດກິນອາຫານທີື່ມີຄຸນນະພາບຕ ື່າໄດ້ດີ 
 ແບ້ມີຄວາມຕ້ານພະຍາດ ແລະ ກາຝາກໄດ້ດ ີ
 ແບ້ເປັນສັດທີື່ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ໃຫຍ່ໄວ 
 ນ ມແບ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ 
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2.3 ວທິກີານລຽ້ງແບ ້
2.3.1 ວິທກີານລຽ້ງແບບປອ່ຍ 

 ວິທີການລ້ຽງແບບປ່ອຍ ເປັນວິທີທີື່ຊາວກະສິກອນນິຍ ມກັນລ້ຽງຢ່າງແຜ່ຫ າຍ ໃນ
ປະເທດເຮ າ ເພາະສາເຫດຂອງການລ້ຽງແບບນີັ້ ຈະໃຊ້ຕ ັ້ນທ ນຕ ື່າເຂ ັ້າໃນການລ້ຽງ ວິທີການລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບ ຄ : 

1) ແບບປ່ອຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນເອງຢ່າງອິດສະຫ ະ ການລ້ຽງແບບນີັ້ ຈະບ ື່ມີການຄວບ
ຄຸມດູແລ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ສັດໄປຫາກິນຕາມທ ື່ງຫຍ້າທ າມະຊາດ ຕະຫ ອດຈ ນຫາແຫ ື່ງນ ັ້າກິນເອງ ວິທີນີັ້ຈະລ້ຽງ
ໄດ້ໃນພ ັ້ນທີື່ທີື່ເໝາະສ ມ 

2) ແບບປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນເອງ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸມຄອງຂອງເຈ ັ້າຂອງ ໂດຍວິທີນີັ້ຈະ
ປ່ອຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນແບບອິດສະຫ ະຄ ກັນກັບວິທີທ າອິດ ແຕ່ເຈ ັ້າຂອງຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ສັດຢູ່ນ າກັນເປັນ
ຝູງ ໂດຍຈະຄອຍຕ້ອນໄປຍັງຈຸດໝາຍທີື່ຕ້ອງການ ວິທີນີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ໄປຍັງແຫ ື່ງອາຫານທີື່ດີ ແລະ ແຫ ື່ງນ  ັ້າ
ທີື່ສະອາດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າເຈ ັ້າຂອງຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາໃຫ້ເໝາະສ ມຢູ່ສະເໝີ 

3) ແບບປ່ອຍໃນທ ື່ງຫຍ້າ ວິທີນີັ້ຂ້ອນຂ້າງດີກ່ວາ 2 ວິທີທ າອິດ ເນ ື່ອງຈາກຈະມີການ
ຈັດການທີື່ດີຂ ັ້ນ ໂດຍຈະມີການລ້ອມຮ ັ້ວອ້ອມແປງຫຍ້າ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແບ້ກິນເອງ ແລະ ອາດຈະມີການຈັດ
ຫາພັນຫຍ້າທີື່ດີມາປູກ, ມີແຫ ື່ງນ ັ້າທີື່ສະອາດໃນແປງຫຍ້າ ວິທີີການລ້ຽງແບບນີັ້ເໝາະສ າລັບການລ້ຽງເພ ື່ອ
ການຄ້າ ແລະ ມີຈ ານວນສັດທີື່ຫ າຍພ ສ ມຄວນ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍກ ື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກຕ້ອງມີ
ການບ າລຸງຮັກສາແປງຫຍ້າ ຂະໜາດຂອງສັດຕ ື່ແປງຫຍ້າແມ່ນ 4-5 ໂຕ/ໄລ່ 
 ແຕ່ການລ້ຽງແບບນີັ້ ຈະມີຂ ັ້ຄວນລະວັງ ຄ : ບ ື່ຄວນປ່ອຍແບ້ອອກຫາກິນຕອນ
ແດດຮ້ອນ ຫ   ຝ ນຕ ກ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ແບ້ປ່ວຍໄດ້ ໂດຍປ ກະຕີແລ້ວ ຊາວກະສິກອນມກັຈະປ່ອຍຕອນ
ບ່າຍ ແລ້ວໄລ່ຕ້ອນກັບເຂ ັ້າຄອກຕອນແລງ ແຕ່ຖ້າຫາກພ ັ້ນທີື່ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແບ້ຈະກິນອາຫານພຽງ
ແຕ່ 1-2 ຊ ື່ວໂມງ ກ ື່ອາດພຽງພ  

2.3.2 ວິທກີານລຽ້ງແບບຜກູລາ່ມ ຫ   ມດັ          
 ເປັນການລ້ຽງແບ້ທີື່ນິຍ ມອີກແບບໜ ື່ງຂອງຜູ້ລ້ຽງແຕ່ລະຂ ງເຂດ ໂດຍແບ້ທີື່ລ້ຽງ ຄວນ
ມີຈ ານວນບ ື່ຫ າຍປານໃດ ຜູ້ລ້ຽງຈະຫາພ ັ້ນທີື່ ເຊິື່ງມີອາຫານທີື່ສ ມບູນ ແລ້ວນ າແບ້ໄປມັດ ຫ   ຜູກລ່າມໄວ ້
ບ່ອນທີື່ມີຫຍ້າ ໂດຍມີການຍ້າຍເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ ເປັນວິທີທີື່ດີ ເພາະຈະກ າຈັດເສດບ ື່ໃຫ້ແບ້ໄປທ າຄວາມເສຍ
ຫາຍກັບພ ດຜ ນຜະລິດທາງກະສິກ າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເສ່ຍຄາໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຄ່າເຊ ອກ ແລະ ຫ ັກສ າລັບມັດ
ເຊ ອກແບ້ໄວ້ ການລ້ຽງແບ້ແບບມັດ ໃຊ້ເຊ ອກຍາວປະມານ 3-5 ແມັດ ບ ື່ຈ າເປັນຈະໃຊ້ເຊ ອກຍາວ ເພາະ
ເຊ ອກຈະກ້ຽວກັນໄດ້ ໃນແຕລ່ະວັນຈະຕ້ອງມີການຍ້າຍເອ າສັດໄປກິນນ ັ້າ ຫ   ຈູງໄປຄອກ. 
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ຮບູທ ີ1 ລກັສະນະຂອງການລຽ້ງແບແ້ບບປ່ອຍທ ື່ງຫຍາ້ 
 

 
  
ຮບູທ ີ2 ລກັສະນະຂອງການລຽ້ງແບແ້ບບຜກູລາ່ມ 
 



7 

2.3.3 ວິທກີານລຽ້ງແບບຂງັຄອກ 
 ເປັນການລ້ຽງແບ້ທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີການລ ງທ ນເພີື່ມຫ າຍຂ ັ້ນ ເພາະການລ້ຽງແບ້ດ້ວຍວິທີຂັງ
ຄອກ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາອາຫານມາໃຫ້ແບ້ກິນ, ມີການລ ງທ ນປູກຫຍ້າທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ແລະ 
ຕັດໄດ້ງ່າຍໃຫ້ແບ ້ເຊັື່ນ: ຫຍ້າເນເປຍ ເປັນຕ ັ້ນ ລວມທັງພ ດອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: ຖ ື່ວສະໄຕໂລ, ກັນຖິນ, ແຄຝລັື່ງ ໄວ້
ເປັນອາຫານເສີມ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີການສ້າງໂຮງເຮ ອນອີກດ້ວຍ 
 ແຕ່ຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ເມ ື່ອພິຈາລະນາໃນດ້ານການໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ສ າລັບການລ້ຽງແບ້ດ້ວຍວິທີ
ນີັ້ເຫັນວ່າ ໃຊ້ເນ ັ້ອທີື່ໃນການລ້ຽງ ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ສ າລັບການປູກຫຍ້າ ຕຽມອາຫານໃຫ້ແບ້ພຽງຈ ານວນໜ ື່ງ ດັື່ງ
ນັັ້ນ ຜູລ້້ຽງອາດລ້ຽງແບ້ໄດ້ນັບເປັນຮ້ອຍໂຕໃນເນ ັ້ອທີື່ພຽງ 5-6 ໄລ່ ເທ ື່ານັັ້ນ 
 ນອກຈາກນີັ້ ການລ້ຽງແບບຂັງຄອກ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາທີື່ຈະເກີດຈາກການເຂ ັ້າ
ທ າລາຍຜ ນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ, ຫຼຸດການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ ໄດ້ຫ າຍກ່ວາການລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ການລ້ຽງແບບຂັງຄອກນີັ້ ຈະເໝາະສ າລັບຜູທີ້ື່ມີທ ນ ແລະ ແຮງງານຫ າຍ ມັກຈະໃຊ້ສ າລັບການລ້ຽງ ເພ ື່ອ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 

2.3.4 ວິທກີານລຽ້ງແບບເຄິື່ງຂງັເຄິື່ງປອ່ຍ 
 ວິທີລ້ຽງເຄິື່ງຂັງເຄິື່ງປ່ອຍ ເປັນການປະສ ມປະສານ ລະຫ່ວາງວິທີການລ້ຽງແບບຂັງຄອກ
ກັບການລ້ຽງແບບປ່ອຍເຂ ັ້າກັນ ເພາະວິທີການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍນັັ້ນ ແບ້ຈະຫາກິນເອງຢ່າງເປັນອິດສະຫ ະ
ອາດຈະທ າລາຍພ ດຜ ນຜະລິດບາງຊະນິດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູການທ າການຜະລິດ ໂອກາດທ າ
ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູລ້້ຽງຈິື່ງແກ້ບັນຫາດ້ວຍການນ າແບມ້າລ້ຽງແບບຂັງຄອກ ໃນຊ່ວງທີື່ມີ
ການລ້ຽງແບບເຄິື່ງຂັງເຄິື່ງປ່ອຍ ລວມໄປເຖິງການລ້ຽງແບບເຄິື່ງລ່າມເຄິື່ງປ່ອຍດ້ວຍ 
 ການລ້ຽງໃນລັກສະນະດັື່ງກ່າວ ຊາວກະສິກອນຈະລ້ຽງແບປ້ ນກັບການປູກພ ດ ເຊັື່ນ: 
ສວນປູກຢາງພາລາ, ສວນຕ ັ້ນໝາກນ ັ້າມັນ, ສວນໝາກພ້າວ ໂດຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນຫຍ້າຢູ່ກ້ອງຕ ັ້ນໄມ້ ການລ້ຽງ
ແບບນີັ້ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຫ າຍຂ ັ້ນກວ່າການປູກພ ດພຽງຢ່າງດຽວ 
 
2.4 ໂຮງເຮ ອນ ແລະ ອປຸະກອນໃນການລຽ້ງແບ ້
 ແບ້ກ ື່ຄ ກັນກັບສັດລ້ຽງຊະນິດອ ື່ນໆຄ  ຈະຕ້ອງມີສະຖານທີື່ສ າລັບແບ້ໄດ້ພັກພາອາໄສ, ຫ  ບແດດ 
ຫ  ບຝ ນ ຫ   ເປັນບ່ອນນອນໃນເວລາກາງຄ ນ ການສ້າງໂຮງເຮ ອນທີື່ໃຊ້ລ້ຽງແບ ້ຄວນມີຫ ັກການດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

2.4.1 ພ ັ້ນທີື່ຕັັ້ງຂອງຄອກ  
 ຄອກແບ້ຄວນຕັັ້ງຢູ່ບ່ອນໂນນ, ນ ັ້າບ ື່ເຄີຍຖ້ວມຂັງ ແຕ່ຖ້າຫາກພ ັ້ນທີື່ລ້ຽງແບ້ມີນ ັ້າຖ້ວມ
ຂັງເວລາຝ ນຕ ກ ຄວນສ້າງໂຮງເຮ ອນໃຫ້ສູງຈາກພ ັ້ນດິນຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແຕ່ທາງເດີນສ າລັບແບ້ຂ ັ້ນລ ງບ ື່
ຄວນມີຄວາມສູງກວ່າ 45 ອ ງສາ ເພາະຖ້າຫາກສູງ ແບ້ຈະບ ື່ກ້າຂ ັ້ນລ ງ ພ ັ້ນຄອກທີື່ຍ ກລະດັບຈາກພ ັ້ນດິນ
ຄວນເຮັດເປັນຮ່ອງ ປະມານ 1.5 Cm ຫ   ອາດຈະໃຊ້ພ ັ້ນຊີເມັນ ເພ ື່ອຄວາມສະດວກໃນການອະນາໄມຄອກ 

2.4.2 ຝາຄອກ 
 ຝາອ້ອມຄອກແບ້ຄວນເຮັດໃຫ້ໂປ່ງ, ສາມາດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ ຝາອ້ອມຄອກ
ຄວນມີຄວາມສູງບ ື່ຕ ື່າກ່ວາ 1.5 m ເພ ື່ອປ້ອງກັນການໂດດ ຫ   ປີນຂ້າມອອກໄປໄດ້ 

2.4.3 ຫ ັງຄາໂຮງເຮ ອນ  
 ແບບຫ ັງຄາໂຮງເຮ ອນລ້ຽງແບ້ມີຫ າຍແບບ ເຊັື່ນ: ໝາແຫງນ, ໜ້າຈ ື່ວ ຊາວກະສິກອນ
ທີື່ຈະສ້າງຫ ັງຄາ ຄວນສ້າງໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ຕ ັ້ນທ ນ ຫ ັງຄາປ ກກະຕິຈະສ້າງໃຫ້ສູງຈາກ



8 

ພ ັ້ນຄອກປະມານ 2 m ບ ື່ຄວນສ້າງຫ ັງຄາໃຫ້ຕ ື່າເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທບ ື່
ສະດວກ ສ າລັບວັດຖຸທີື່ຈະໃຊ້ມຸງແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສ ມຂອງຜູ້ລ້ຽງ 

2.4.4 ຄວາມຕອ້ງການພ ັ້ນທີື່ຂອງແບ້  
 ແບ້ມີຄວາມຕ້ອງການພ ັ້ນທີື່ໃນການຢູ່ອາໄສໃນໂຮງເຮ ອນ ແບ້ 1 ໂຕ/ຕາແມັດ ແຕ່
ສ່ວນໃຫ່ຍ ມັກແບ່ງໂຮງເຮ ອນອອກເປັນຄອກໆ ແຕ່ລະຄອກຂັງຮ່ວມກັນເປັນຝູງປະມານ 10 ໂຕ 

2.4.5 ຮ ັ້ວຄອກແບ ້ 
 ຊາວກະສິກອນທີື່ລ້ຽງແບ ້ຈະເຮັດຮ ັ້ວເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ແບ້ອອກໄປພາຍນອກ ຮ ັ້ວທີື່ເຮັດດີແທ້
ບ ື່ຄວນລ້ອມດ້ວຍເຫ ັກໜາມ ເພາະວ່າ ແບ້ເປັນສັດທີື່ມັກຊ ນ ຫ   ຖູ ອາດເຮັດໃຫ້ແບ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກ
ລວດໜາມໄດ້ ແຕ່ທາງທີື່ດີແທ້ຄວນເຮັດຮ ັ້ວຊີວະພາບ ເພາະຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍລ ງໄດ້ ພ້ອມທັງຮ ັ້ວ
ກ ຈະມີຄວາມແໜ້ນໜາ ແລະ ຄ ງທ ນໄດ້ຫ າຍປີ 

 
2.5 ປະເພດ ແລະ ຊະນດິແນວພນັແບ ້

2.5.1 ແບພ້ນັພ ັ້ນເມ ອງໃນປະເທດລາວ  
 ແບ້ພ ັ້ນເມ ອງເປັນແບ້ທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນກັນຢ່າງແຜ່
ຫ າຍໃນປະເທດເຮ າ ແບ້ພ ັ້ນເມ ອງທີື່ມີຢູມ່ີການສັນນິຖານວ່າ ການນ າແບ້ເຂ ັ້າມາລ້ຽງນັັ້ນ ໄດ້ມາຈາກສາຍພັນ
ແບ້ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ ດ້ວຍເຫດຜ ນຂອງການເຜີຍແຜສ່າດສະໜາ ແລະ ວັດທະ 
ນະທ າ ການລ້ຽງແບ້ຂອງປະຊາຊ ນທີື່ນັບຖ ສາດສະໜາອິດສະລາມ ການລ້ຽງສ່ວນຫ າຍຈະເປັນການລ້ຽງ
ແບບປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນໄປຕາມທ າມະຊາດ ແບ້ພ ັ້ນເມ ອງເປັນແບ້ທີື່ມຂີະໜາດນ້ອຍ, ລັກສະນະຂອງແບ້ແມ່ນ
ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວ ທັງໃນສ່ວນຂອງຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ສີສັນຂອງແບ້ຄ ມີຫ າກຫ າຍສີ ຕັັ້ງແຕ ່
ສີເຫ  ອງ, ແດງ, ນ ັ້າຕານໃໝ້, ດ າ ຫ   ອາດມລີັກສະນະແບບສີປະສ ມເຊັື່ນ: ຂາວນ ັ້າຕານ, ຂາວດ າ, ນ ັ້າຕານດ າ 
ແລະ ສີອ ື່ນໆ 
 ລັກສະນະນິໄສແບ້ພ ັ້ນເມ ອງຈະຂ້ອນຂ້າງລ່າເລີງ ແລະ ມີຄວາມທ ນທານສູງຕ ື່ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມຫ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ສະພາບອາກາດຮ້ອນ ຫ   ຄວາມຊ ັ້ນທີື່ມຫີ າຍຈາກສະພາບຝ ນຕ ກ
ແບ້ພ ັ້ນເມ ອງມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວໃນການຊອກຫາກິນໃບໄມ້ພຸມ່ ແລະ ປີນໄຕ່ຄ້ອງແຄວ້, ບ ື່
ຕ ື່ນຄ ນ, ຫາກິນເກັື່ງ, ກິນອາຫານໄດ້ຫ າຍຊະນິດ ແລະ ເສດພ ດຜັກ ຫ   ເສດອາຫານທີື່ເຫ  ອຈາກຄ ວເຮ ອນ ແບ້
ພ ັ້ນເມ ອງຈະຂ້ອນຂ້າງເປັນສັດໄວ ແຕ່ກ ລ້ຽງລູກເກັື່ງ ສອນລູກໃຫ້ຫາກິນໄດ້ໄວ ເຊິື່ງຖ ເປັນລັກສະນະເດັື່ນ
ຂອງແບ້ພ ັ້ນເມ ອງນັັ້ນເອງ  

2.5.2 ແບພ້ນັຕາ່ງປະເທດ 
1) ແບພ້ນັຊາເນນ 

 ເປັນແບ້ນ ມທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໃຫ້ຜ ນຜະລິດນ ມສູງກວ່າແບ້ພັນອ ື່ນໆ ແບ້ພັນນີັ້ມີ
ຂ ນສັັ້ນ, ດັງ ແລະ ໃບໜ້າມີລັກສະນະກ ື່ງ, ໃບຫູນ້ອຍ ແລະ ຕັັ້ງຊີັ້ໄປຂ້າງໜ້າ ປ ກກະຕຈິະບ ື່ມເີຂ າທັງເພດຜູ ້
ແລະ  ເພດແມ່ ແຕເ່ນ ື່ອງຈາກມີແບ້ກະເທີຍໃນແບ້ພັນນີັ້ຫ າຍ ຈ ື່ງຄວນຄັດສະເພາະແບທີ້ື່ມີເຂ າ ໄວເ້ປັນພ ື່ພັນ 
ເພາະມລີາຍງານວ່າ ລັກສະນະຂອງແບ້ກະເທີຍມຄີວາມສ າພັນທາງກ າມະພັນ ຢູກ່ັບລັກສະນະຂອງການບ ື່ມີ
ເຂ າ ແບ້ພັນນີັ້ມີສີຂາວ, ສີຄຣີມ ຫ   ສີນ ັ້າຕານອ່ອນໆ ນ ັ້າໜັກໃຫຍ່ເຕັມທີື່ປະມານ 60 Kg ສູງປະມານ 70-
90 Cm, ໃຫ້ນ ັ້ານ ມປະມານມ ັ້ລະ 2 ລີດ ໄລຍະເວລາການໃຫ້ນ ມດ ນເຖິງ 200 ມ ັ້ ມີຫ າຍປະເທດໃນແຖບ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີື່ລ້ຽງແບ້ພັນນີັ້ຢູຫ່ າຍເຊັື່ນ: ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ ແລະ ປະເທດໄທ ແຕ່ກ ື່ມບີັນ 
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ຫາ ເພາະວ່າ ແບ້ພັນນີັ້ປັບຕ ວເຂ ັ້າກັບພູມອາກາດໃນແຖບນີັ້ບ ື່ຄ່ອຍດີ ແຕ່ຖ້າຫາກລ້ຽງແບ້ພັນນີັ້ໄວ້ໃນລັກສະ 
ນະຂັງຄອກຕະຫ ອດເວລາ ກ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາເລ ື່ອງເຈັບປ່ວຍຫຼຸດລ ງ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຜ ນຜະລິດດີ 

2) ແບພ້ນັແອ໋ງໂກນບູຽນ 
 ປະເທດລາວເຮ ານ າແບ້ເຂ ັ້າມາລ້ຽງຂະຫຍາຍພັນກວ່າ 20 ປີແລ້ວ ເພ ື່ອປັບປຸງພັນ
ແບພ້ ັ້ນເມ ອງໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍຂ່ ັ້ນ ແບ້ພັນນີັ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ມີນ ັ້າໜັກເກີດທ າອິດແມ່ນ 2-5 Kg, ນ ັ້າ
ໜັກຢ່ານ ມ (3 ເດ ອນ) 15 Kg, ຮູດັງມີລັກສະນະໂດ່ງ ແລະ ງ້ມ, ໃບຫູຍາວ ແລະ ທ ບລ ງ ປ ກກະຕແິບພ້ັນ
ນີັ້ຈະບ ື່ມເີຂ າ ແຕ່ຖ້າຫາກມີເຂ າ, ເຂ າຈະສັັ້ນ ແລະ ເອນແນບຕິດກັບໜັງຫ ວ, ຂ ນສັັ້ນລະອຽດເປັນມັນ, ມຂີາ
ຍາວ ເຊິື່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຕ ັ້ານ ມຢູສູ່ງກວ່າລະດັບພ ັ້ນຫ າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕ ື່ການຮີດນ ມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຕ ັ້າ
ນ ມບ ື່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເນ ື່ອງຈາກໜາມວັດສະພ ດເກາະ ແບ້ພັນນີັ້ມີຫ າຍສີ ເຊັື່ນ: ດ າ, ເທ າ, ຄຣີມ, ນ ັ້າຕານ, 
ນ ັ້າຕານແດງເຂັັ້ມ ແລະ ມີຈຸດ ຫ   ດ່າງ, ໃຫ້ຜ ນຜະລິດນ ັ້ານ ມປະມານ 1.5 ລີດ/ມ ັ້, ໄລຍະເວລາໃຫ້ນ ັ້ານ ມປະ
ມານ 165 ມ ັ້ 

3) ແບພ້ນັບ  
 ປະເທດເຮ ານ າເອ າພັນແບພ້ັນນີັ້ເຂ ັ້າມາລ້ຽງຈາກປະເທດອາຝຣິກາໃຕ້ ເມ ື່ອປີ ພສ. 
2539 ເປັນແບ້ຊີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ລັກສະນະເດັື່ນຄ : ມລີ າຕ ວສີຂາວ, ຫ ວ ແລະ ຄ ຈະມີສີແດງ, ໃບຫູຍາວ
ທ ບລ ງ, ມີນ ັ້າເກີດໃໝ່ແມ່ນ 4 Kg, ນ ັ້າໜັກຢ່ານ ມ 40 Kg, ໂຕຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມທີື່ມີນ ັ້າໜັກປະມານ 90 Kg 
ແລະ ໂຕແມໜັ່ກປະມານ 65 Kg 
 

 
 

ຮບູທ ີ3 ລກັສະນະຂອງແບພ້ນັບ 
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ບ ດທ ີ3 
ການຄດັເລ ອກແນວພນັ ແລະ ການປະສ ມພນັແບ ້

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1) ຄັດເລ ອກແນວພັນແບ້ 
2) ຈັດການປະສ ມພັນແບ້ໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ການຄດັເລ ອກແນວພນັ 

 ສັດທີື່ມີຄວາມສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເປັນສິື່ງທ າອິດທີື່ຜູ້ລ້ຽງຈະຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງເຖິງ ເພ ື່ອຈະໄດ້ຜ ນ
ຜະລິດຫ າຍ ເຊິື່ງມີຫ ັກເກນໃນການຄັດເລ ອກດັື່ງນີັ້: 

 ຄັດເລ ອກລູກແບ້ທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂຕອ ື່ນໃນຝູງ, ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຢູ່ລະ 
ຫວ່າງເກີດຫາຢ່ານ ມດີ 

 ຄັດເລ ອກລູກແບ້ທີື່ແຂງແຮງ, ວ່ອງໄວ, ຂະຫຍັນ, ຫາກິນເກັື່ງ, ມີແວວຕາສ ດໃສ ແລະ ບ ື່ຖ 
ເຊ ັ້ອພະຍາດໄວ ້

 ຄັດເລ ອກແບ້ທີື່ມີລັກສະນະທ່າທາງສະງ່າຜ່າເຜີຍ, ຂາຫ ັງບ ື່ງ  ຫ   ບຽດເຂ ັ້າຫາກັນ, ຂ ັ້ຕີນທັງສີື່
ແຂງແຮງ, ກີບເລັບບ ື່ຍາວເກີນໄປ ແລະ ຫ ັງບ ື່ແອ່ນ 

 ບ ື່ເລ ອກແບ້ທີື່ມີລັກສະນະພິການ ຫ   ຜິດປ ກກະຕິແຕ່ກ າເນີດ ເຊັື່ນ: ຫ ວນ ມບອດ ແລະ 
ອັນທະທອງແດງ 

 ຄັດເລ ອກຈາກແມ່ທີື່ໃຫ້ລູກສະໝ ື່າສະເໝີທຸກໆປີ ແລະ ບ ື່ເຄີຍຫຼຸລູກ 
 ຄັດເລ ອກຈາກແມ່ທີື່ເກີດລູກເກີນໜ ື່ງໂຕຂ ັ້ນໄປ ຫ   ເຄີຍມີປະຫວັດການໃຫ້ລູກແຝດ 
 ຄັດເລ ອກແບ້ທີື່ບ ື່ມີເຂ າ 
 ໃນສະພາບການລ້ຽງທີື່ບ ື່ເອ ັ້ອອ ານວຍ ພະຍາຍາມເລ ອກລູກແບ້ທີື່ເກີດຈາກແມ່ທີື່ປະສ ມຕິດ

ງ່າຍ ແລະ ອັດຕາການໃຫ້ລູກສູງ ດີກວ່າແບ້ທີື່ໃຫຍ່ໄວກວ່າ 
 ຄັດເລ ອກລູກແບ້ຈາກແມ່ທີື່ໃຫ້ນ ມຫ າຍ ແລະ ໄລຍະການໃຫ້ນ ມຍາວ, ລ້ຽງລູກເກັື່ງ, ບ ື່ມີ

ນິໄສດຸຮ້າຍ 
 ຄັດເລ ອກແບ້ທ ດແທນ ເພ ື່ອຈະໃຊ້ເປັນພ ື່ພັນທີື່ດີ ຄວນພິຈາລະນາລັກສະນະການຈະເລນີ

ເຕີບໂຕ, ຮູບຮ່າງລັກສະນະສວຍງາມ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີອາຍຸຍ ນຍາວ ເປັນຕ ັ້ນ 
 
3.2 ການຈດັການປະສ ມພນັແບ ້

3.2.1 ການຈດັການແບແ້ມພ່ນັ 
 ແບ້ສາວຄວນປະສ ມພັນຄັັ້ງທ າອິດ ເມ ື່ອອາຍຸໄດ້ 8-10 ເດ ອນ ເຊິື່ງອະໄວຍະວະສ ບພັນ
ຈະເລີນເຕັມທີື່ແລ້ວ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສ ມຄ  ພາຍຫ ັງແມ່ແບ້ສະແດງອາການເປັນສັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 12 ຊ ື່ວໂມງ ເນ ື່ອງຈາກເປັນຈັງຫວະທີື່ໄຂ່ຈະຕ ກພ ດີ ໃນຕອນປາຍຂອງການເປັນສັດ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ື່
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ຕາມ ການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍໃຫ້ພ ື່ພັນຄຸມຝູງ ການປະສ ມພັນຈະດ າເນີນໄປເອງຕາມທ າມະຊາດ ຄ ພ ື່ພັນຈະ
ປະສ ມພັນໄດ້ຕາມໃຈ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ແບ້ຈະໄດ້ຮັບການປະສ ມພັນພຽງຄັັ້ງດຽວກ ພ  ແຕ່ຖ້າຫາກປ່ອຍ
ຕາມທ າມະຊາດ ອາດຈະປະສ ມຫ າຍໆຄັັ້ງກ ື່ໄດ້ ສ າລັບແບ້ສາວ ຄວນໄດ້ຮັບການປະສ ມພັນ 2 ຄັັ້ງ ຈ ື່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດລູກເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍປະສ ມຄັັ້ງທີ 2 ຫ່າງຈາກຄັັ້ງທ າອິດປະມານ 24 
ຊ ື່ວໂມງ ຫ ັງການປະສ ມພັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແມ່ແບ້ນັັ້ນກ ື່ຍັງປ່ອຍລ້ຽງໃນຝູງຕາມເດີມ ໂດຍບ ື່ຕ້ອງດູແລ
ພິເສດ ແຕ່ຖ້າແມ່ແບ້ສະແດງອາການເປັນສັດອີກພາຍໃນ 21 ວັນ ສະແດງວ່າ ການປະສ ມພນັບ ື່ຕິດ ອາດຈະ
ປະສ ມພັນໃໝ່ ແມ່ແບ້ທີື່ປະສ ມພັນເຖິງ 3 ຄັັ້ງ ບ ື່ຕິດຄວນພິຈາລະນາຄັດອອກ 
 ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ແມ່ແບ້ປະສ ມພັນບ ື່ຕິດ ຫ   ຫຼຸລູກ 

 ພ ື່ພັນບ ື່ມີປະສິດທິພາບ ຫ   ບ ື່ຈະເລີນພັນ 
 ແມ່ແບ້ມີຮັງໄຂ່ຜິດປ ກກະຕ ິ
 ສາເຫດຈາກພະຍາດບາງຢ່າງ ເຊັື່ນ: Brucellosis… 
 ຮ ໂມນບ ື່ສ ມບູນ ເຮັດໜ້າທີື່ຜິດປ ກກະຕ ິ
 ແມ່ແບ້ຕຸ້ຍເກີນໄປ 
 ອາກາດຮ້ອນເກີນໄປ 
 ຂາດທາດອາຫານ, ໂປຣຕິນ, ພະລັງງານ, ຟ ສຟ  ແລະ ວິຕາມິນ 
 ແມ່ແບ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 

3.2.2 ການຈດັການແບພ້ ື່ພນັ 
 ແບ້ຜູ້ຈະເລີື່ື່ມໃຊ້ການປະສ ມພັນເມ ື່ອອາຍຸໄດ້ 10 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ ແຕ່ມີຂ ັ້ກ ານ ດຢູ່ຄ  ພ ື່
ພັນໜຸ່ມອາຍຸຍັງບ ື່ເຖິງ 1 ປີ ໃຊ້ຄຸມຝູງແມ່ພັນໄດ້ປະມານ 10-20 ໂຕ ຫ   ໃຊ້ປະສ ມພັນອາທິດລະ 2 ຄັັ້ງ ເທ ື່າ
ນັັ້ນ. ໃນປີໜ ື່ງບ ື່ຄວນປະສ ມພັນເກີນ 80-100 ໂຕ ຕາມປ ກກະຕິການຄຸມຝູງຂອງພ ື່ພັນໃຫ້ຄຸມແມ່ພັນ 25 
ໂຕ ຫ   ໜ້ອຍກວ່າ ທັງນີັ້ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ ແລະ ອາຍຸຂອງພ ື່ພັນທີື່ໃຊ້ ໂດຍທ ື່ວໄປ ຈະປ່ອຍພ ື່ພັນຢູ່ກັບແມ່
ພັນຕະຫ ອດເວລາ ຍ ກເວັັ້ນກ ລະນີທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການຈັດລະບ ບການລ້ຽງປະສ ມພັນຕ່າງຫາກ ເພາະຈະຕັດ
ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດລະບຽບປະສ ມພັນ ເຊັື່ນ: ມ ັ້ປະສ ມພັນ ແລະ ມ ັ້ກ ານ ດການເກດີ ເຊິື່ງຈະຕ້ອງມີ
ການກຽມຄອກເກີດໃຫ້ພ້ອມ 

  
ຕາຕະລາງທີ 1 ບນັຫາກຽ່ວກບັການປະສ ມພນັ ແລະ ຂ ັ້ແນະນ າແນວທາງໃນການແກໄ້ຂ 
 

ອາການ ສາເຫດ ຂ ັ້ແນະນ າແນວທາງການແກໄ້ຂ 
ເປັນສດັແຕ່ປະສ ມພັນ
ບ ື່ຕິດ 

ຄວາມສ ມບູນທາງເພດຂອງໂຕ
ຜູ້ຕ ື່າ 

- ກວດສອບນ ັ້າເຊ ັ້ອ ແລະ ເພີື່ມພ ື່ພັນຄຸມ
ຝູງ 

- ເພີື່ມຫຍ້າສ ດ ແລະ ວິຕາມິນເອ 
- ເອ າເກ ອລະລາຍນ ັ້າໃຫ້ກິນ 
- ເສີມທາດທອງແດງ 
- ຄັດແມ່ພັນອອກ 

ການເປັນສັດຖີື່ ຫ   ຊ່ວງ
ເປັນສັດຍາວໂພດ 

- ແມ່ພັນມີຄວາມສ ມບູນ
ພັນຕ ື່າ 

- ມີເນ ັ້ອງອກທີື່ຮັງໄຂ່ 

- ໃຫ້ກິນນ ັ້າຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ໃຫ້ຫຍ້າ
ແຫ້ງທີື່ມີພ ດຕະກຸນຖ ື່ວ 

- ໃຫ້ແຮທ່າດ ແລະ ສານທອງແດງ 
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- ກວດເນ ັ້ອງອກ ແລະ ຄັດອອກ 
ຫຼຸລູກໄລຍະຖ ພາໃກ້
ຈະເກີດ 

- ອາດໄດ້ຮັບສານພິດຈາກ
ອາຫານ 

- ການຈັດການບ ື່ດ ີ

- ປັບປຸງດ້ານການຈັດການ 
- ຫຼຸດອາຫານໃນໄລຍະຕ ັ້ນ ແລະ ເພີື່ມ

ອາຫານໃນ 3 ອາທິດທ້າຍການເກີດ 
- ກວດເບິື່ງພະຍາດຫຼຸລູກ 

ຫຼຸລູກໄລຍະທ າອິດຂອງ
ການຖ ພາ 

- ອາດມີພະຍາດກາຝາກພາຍ
ໃນຫ າຍເກີນໄປ 

- ສັດອ່ອນແອ, ປ່ວຍ 

- ກວດ ແລະ ຖ່າຍພະຍາດຕາມໂປຣ
ແກຣມທີື່ວາງໄວ້ 

- ໃຫ້ອາຫານສ ດ ແລະ ເພີື່ມວິຕາມິນເອ 
ເກີດລກູຍາກ ລູກມີຂະໜາດໃຫຍໂ່ພດ - ຫຼຸດອາຫານໃນໄລຍະຕ ັ້ນຂອງການຕັັ້ງ

ທ້ອງ ແລະ ເພີື່ມອາຫານໃນ 3 ອາທິດ
ທ້າຍການເກີດ 

- ເສີມອາຫານແຮ່ທາດ 
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ບ ດທ ີ4      
ການລຽ້ງ ແລະ ການດແູລຮກັສາແບ ້

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ມີຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບ: 

 ຄວາມສ າຄັນຂອງການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ ້
 ເຕັກນິກການຈັດການດູແລແບໃ້ນໄລຍະຕ່າງໆ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ຄວາມສ າຄນັຂອງການລຽ້ງ ແລະ ການດແູລຮກັສາແບ້ 

 ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ ຄວນແຍກແບ້ອອກເປັນຫຼຸ້ນຕ່າງໆໃຫ້ຊັດເຈນ ເພ ື່ອຄວາມ
ສະດວກໃນການຈັດການດ້ານຕ່າງໆ ບ ື່ວ່າຈະເປັນເລ ື່ອງຂອງການຈັດການດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ການໃຫ້
ອາຫານ ທີື່ຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງວິທີການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານທີື່ເໝາະສ ມກັບແບ້ແຕ່ລະຫຼຸ້ນ 
ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງເໝາະສ ມ ແລະ ສາມາດກຽມສັດໃຫ້ເໝາະກັບການໃຫ້ຜ ນ
ຜະລິດຕາມທີື່ຕ້ອງການ ຫ   ຈະມີການແຍກລຽ້ງຕາມເພດ ເພ ື່ອຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໃນການປະສ ມພັນກັນເອງ
ໃນຍາມອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສັດໂຕນ້ອຍລ ງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານໜ້ອຍລ ງ ສະນັັ້ນ ຈ າເປັນຕ້ອງ
ຄັດອອກ ການຈັດການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ການສັງເກດພ ດຕິກ າແບ້ທີື່ຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຊ່ວງອາຍຸຂອງແບ້ 
ເຊິື່ງອາດຈະມີການຈ າແນກອອກເປັນໄລຍະເປັນແບ້ຫຼຸ້ນ, ແບ້ພ ື່ແມ່ພັນ 
 
4.2 ການລຽ້ງ ແລະ ການດແູລຮກັສາແບລຸ້ນ້ 
 ການລ້ຽງ ແລະ ການດູແລຮັກສາແບ້ລຸ້ນ ຈະເລີື່ມເນັັ້ນໃສແ່ບທີ້ື່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸຫ ັງຢ່ານ ມ ຈ ນເຖິງ 
ຊ່ວງອາຍຸທີື່ເລີື່ມເຂ ັ້າສູໄ່ວໜຸ່ມສາວ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ພ້ອມທີື່ຈະໃຊ້ປະສ ມພັນໄດ້ຢ່າງເໝາະ
ສ ມ ນັັ້ນຄ ຊ່ວງທີື່ອາຍຸປະມານ 8-9  ເດ ອນ 
 ພາຍຫ ັງຈາກການຢ່ານ ມລູກແບ້ທີື່ອາຍຸປະມານ 3 ເດ ອນ ແລະ ມກີານຈັດການກ່ຽວກັບສັດຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວ ບ ື່ວ່າຈະເປັນການຖ່າຍພະຍາດ, ການສັກວກັປ້ອງກັນພະຍາດ ຫ   ການຕອນແລ້ວນັັ້ນ ຕ້ອງມີການ
ແຍກລ້ຽງສະເພາະເພດ ຈະເປັນການລ້ຽງໃນຄອກ ຫ   ປ່ອຍຕາມທ າມະຊາດ ເພາະລູກແບສ້າມາດເປັນສັດ 
ແລະ ປະສ ມພັນໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3-4  ເດ ອນ ດັື່ງນັັ້ນ ແບ້ໂຕຜູທີ້ື່ຍັງບ ື່ຕອນ ອາດປະສ ມພັນກັບແບ້ໂຕແມ່ໃນ
ຝູງ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕ ື່ການທີື່ແມ່ແບ້ຈະມີອາຍຸການໃຊງ້ານຕ ື່າ ແລະ ລູກທີື່ເກີດອອກມາ ຈະອ່ອນແອ ເພາະພ ື່ແມ່
ອາຍຸຍັງນ້ອຍຈະມີລະບ ບສ ບພັນ ແລະ ສຸຂະພາບບ ື່ສ ມບູນເຕັມທີື່ ມັກເຮັດໃຫ້ລ້ຽງລູກບ ື່ເກັື່ງ, ບ ື່ສາມາດລ້ຽງ 
ແລະ ເບິື່ງແຍງລູກໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແຕຖ້່າຕອນແລ້ວ ກ ສາມາດລ້ຽງໄວ້
ລວມຝູງນ າກັນໄດ້ 
 

4.3 ການລຽ້ງ ແລະ ການດແູລຮກັສາແບພ້ ື່ພນັ 
 ໃນການຄັດເລ ອກແບ້ພ ື່ພັນ ສາມາດເລ ອກພາຍຝູງໄດ້ ກ ເພ ື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍ ໃນການທີື່ຈະຊ ັ້ພ ື່
ພັນຈາກບ່ອນອ ື່ນ ກ່ອນຈະຊ ັ້ພ ື່ພັນຈາກບ່ອນອ ື່ນ ຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ປະຫວັດ ແລະ ສາຍພັນທີື່ແນ່ນອນ ການຄັດ
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ເລ ອກພ ື່ພັນໃນຝູງນັັ້ນ ຄວນຄັດເລ ອກລູກແບ້ຫ ັງຢ່ານ ມ ແລະ ຄວນແຍກມາລ້ຽງ ຫ   ອາດຈະແຍກລ້ຽງດ່ຽວ
ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສ ມຂອງການລ້ຽງດູ 
 ເມ ື່ອແບ້ເລີື່ມເຂ ັ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ຫ   ອາຍຸເຖິງເກນທີື່ຈະໃຊ້ເປັນພ ື່ພັນໄດ້ນັັ້ນ ຄວນມີອາຍຸ 8-9 ເດ ອນ 
ແມ່ນສາມາດໃຊ້ປະສ ມພັນໄດ ້ ສ່ວນອັດຕາການປະສ ມຕິດ ແລະ ປະສ ບການຂອງພ ື່ພນັ ກ ື່ຈະຄ່ອຍໆ
ພັດທະນາຂ ັ້ນ ເຊິື່ງພ ື່ພັນຈະມີຄວາມສ ມບູນຂອງລະບ ບສ ບພັນເຕັມ ໃນຊ່ວງອາຍຸປະມານ 1-2 ປີຂ ັ້ນໄປ ໃນ
ຊ່ວງທ າອິດ ອາດຈະໃຫ້ພ ື່ພັນເລີື່ມຄຸມຝູງໄດ້ປະມານບ ື່ເກີນ 15-20 ໂຕ ຈ ນເມ ື່ອພ ື່ພັນມີປະສ ບການ ແລະ 
ອາຍຸຫ າຍຂ ັ້ນ ຈ ື່ງຈະໃຫ້ຄຸມແມ່ຈ ານວນຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ການດູແລສຸຂະພາບພ ື່ພັນແບ ້ຄວນຄ ານ ງເຖິງອາຫານທີື່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ໂດຍການ
ໃຫ້ອາຫານ ຄວນໃຫ້ອາຫານຫຍາບຄຸນນະພາບດີ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ຫຍ້າສ ດ ຫ   ຫຍ້າແຫ້ງ ໃນປະລິມານຫ າຍ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພ ື່ພັນແບ້ ແລະ ອາດຈະເສີມອາຫານສ າເລັດຮູບ ເຊິື່ງເປນັອາຫານທີື່ໃຫ້ພະລັງງານ
ສູງ ເພ ື່ອໃຫ້ພຽງພ ກັບການໃຊ້ພະລັງງານໃນການປະສ ມພັນ ຖ້າຫາກຄຸມຝູງຈ ານວນຫ າຍ ຫ   ມີການປະສ ມ
ພັນຕະຫ ອດ ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານສ າເລັດຮູບຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ປ ກກະຕິການໃຫ້ອາຫານສ າເລັດຮູບພ ື່ພັນແບ້ນັັ້ນ ຈະໃຫ້ກິນວັນລະປະມານ 0.7-1 Kg ຕາມນ ັ້າ
ໜັກຂອງພ ື່ພັນແບ້ ແລະ ຄວາມຖີື່ໃນການຂ ັ້ນປະສ ມພັນ ຖ້າປະສ ມພັນຫ າຍ ກ ື່ຕ້ອງເສີມອາຫານສ າເລັດຮູບ
ຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ຈະຕ້ອງເສີມແຮ່ທາດທີື່ຈ າເປັນລ ງໄປໃນອາຫານ ລວມເຖິງການໃຫ້ນ ັ້າທີື່ສະອາດໄດ້ກິນຢ່າງ
ເຕັມທີື່ ການໃຫ້ອາຫານພ ື່ພັນນັັ້ນຕ້ອງໃຫ້ກິນໄປຕະຫ ອດລະດູປະສ ມພັນ 
 ນອກຈາກນີັ້ ຈະຕ້ອງໃຫ້ພ ື່ພັນມີການອອກກ າລັງກາຍຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ເພ ື່ອຄວາມແຂງແຮງ 
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພ ື່ພັນສ ດໃສ ວ່ອງໄວ ແລະ ນອກນັັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງມີການຕັດແຕ່ງກີບຕີນ ເພ ື່ອໃຫ້ທ່າທາງໃນ
ການຢ ນ ແລະ ຍ່າງທີື່ດີ 

 
4.4 ການລຽ້ງ ແລະ ການດແູລຮກັສາແບແ້ມພ່ນັ 
 ລູກແບ້ເພດແມ່ທີື່ຄັດເລ ອກໄວ້ເຮັດແມພ່ັນ ຕ້ອງແຍກຈາກໂຕຜູຕ້ັັ້ງແຕ່ອາຍຸ  3  ເດ ອນ ເພ ື່ອປ້ອງ
ກັນການປະສ ມກັນກ່ອນກ ານ ດ ເພາະແບ້ເພດແມ່ສາມາດປະສ ມພັນ ແລະ ຕັັ້ງທ້ອງໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3-
4 ເດ ອນ  ຖ້າປະສ ມອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບຊ້າ, ລູກເກີດມາບ ື່ແຂງແຮງ ແບສ້າວຄວນ
ເລີື່ມປະສ ມເມ ື່ອອາຍຸໄດ ້ 8-10  ເດ ອນ ແລະ ພາຍຫ ັງຄອດລູກ ປະມານ  60 ວັນ ແມ່ພັນສາມາດປະສ ມ
ພັນໄດ້ອີກ ເມ ື່ອປະສ ມຕິດນ ັ້ານ ມຈະຫຼຸດລ ງເລ ັ້ອຍໆ ຖ້າເປັນແບ້ຮີດນ ມ ຄວນຢຸດຮີດນ ມຫ ັງປະສ ມຕິດປະ
ມານ 3 ເດ ອນ ຫ   ກ່ອນກ ານ ດເກີດ 6-8 ອາທິດ ສະນັັ້ນ ຕ້ອງຄວບຄຸມເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ແບ້ຕຸ້ຍ ແລະ ຈ່ອຍເກີນໄປ  
 ແມ່ແບ້ສາມາດເກີດລູກໄດ້ເທ ື່ອລະ 1-5 ໂຕ ການທີື່ແບ້ຈະໃຫ້ລູກຈັກໂຕນັັ້ນ ແມ່ນຂ ັ້ນຢູກ່ບັການ
ຈັດການ ໂດຍສະເພາະການເລັື່ງອາຫານແຮທ່າດ ແລະ ວິຕາມິນ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງຂ ັ້ນຢູກ່ັບຄວາມສ ມບູນຂອງ
ພ ື່ພັນ,  ຂະໜາດ ແລະ ອາຍຸແມ່ພັນ  ລວມທັງລັກສະນະທາງກ າມະພັນອີກດ້ວຍ  ແມ່ແບ້ກິນອາຫານເຂັັ້ມ
ຂຸ້ນເສີມມ ັ້ລະ  0.5 Kg  ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໃຫ້ນ ັ້ານ ມຫ າຍ  ແລະ ທີື່ສ າຄັນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ແບ້
ນັັ້ນເປັນສັດຫ ັງເກີດໄວຂ ັ້ນ, ປະສ ມຕິດງ່າຍ ແລະ ໃຫ້ລູກແຝດຫ າຍຂ ັ້ນ 

 
4.5 ການດແູລແມແ່ບໃ້ກຄ້ອດລກູ ແລະ ຫ ງັຄອດລກູແລວ້ 
 ໄລຍະແບ້ແມ່ໃກ້ຈະເກີດລກູ ມັກຈະມີອາລ ມບ ື່ດີ, ກະວ ນກະວາຍ, ມັກຈະໃຊ້ຂາໜ້າຄັວດດິນ, 
ຜູດນັື່ງຜູດນອນສະຫ ັບກັນໄປ ກ່ອນຈະເກີດລູກປະມານ 24 ຊ ື່ວໂມງ ເຕ ັ້ານ ມຈະເຄັື່ງຕ ງເປັນມັນຢ່າງເຫັນຊັດ
ເຈນ ຂະບວນການເກີດຂອງແບ້ຈະດ ນປະມານ 1 ຊ ື່ວໂມງ ເມ ື່ອເກີດລູກແລ້ວ ແມ່ແບ້ຈະເລຍລູກ ເພ ື່ອໃຫ້
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ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງດີ ແບ້ມັນຈະກິນສາຍແຮ່ເຊັື່ນດຽວກັນແກະ, ລູກແບ້ຈະດູດນ ມໜ້ອຍກວ່າລູກແກະ ເຮ າ
ສາມາດຝ ກໃຫ້ລູກແບ້ດູດນ ມຈາກກວດເຕ ັ້ານ ມເສີມໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ເກີດ ໂດຍໃຫ້ລູກແບ້ກິນຄັັ້ງລະປະມານ 400-
500 ml ໃຫ້ມ ັ້ລະ 4-5 ເທ ື່ອ ແລະ ຄ່ອຍຫຼຸດລ ງຕາມອາຍຸຂອງແບ້. 
 
4.6 ການດແູລລກູແບ ້
 ການລ້ຽງດລູູກແບ້ໄລຍະດູດນ ມ - ຢ່ານ ມ ໂດຍທ ື່ວໄປລູກແບເ້ກີດໃໝ່ ຈະມນີ ັ້າໜັກປະມານ 2-
2.5 Kg, ໂຕຜູຈ້ະໜັກກວ່າໂຕແມ່ເລັກນ້ອຍ ຖ້າລູກແບ້ມີນ ັ້າໜັກເກີດໃໝ່ໜ້ອຍ ແບ້ຈະອ່ອນແອ ສະນັັ້ນ
ຕ້ອງຊ່ວຍເຫ  ອເບິື່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກແບ້ໃນໄລຍະດູດນ ມ ປະມານ 200 
g/ວັນ 
 ຖ້າຫາກແມ່ແບ້ຕາຍ ລູກແບ້ສາມາດຝ ກໃຫ້ກນິນ ມທຽມ ໂດຍໃສ່ເຕ ັ້ານ ມຄ ນ, ຈານ ຫ   ກະປ໋ອງ
ໄດ້ບ ື່ຍາກ ນ ັ້ານ ມທີື່ໃຊ້ລ້ຽງລູກແບ້ ຕ້ອງອຸ່ນກ່ອນທຸກເທ ື່ອ (ອຸນຫະພູມ 40-60oC) ໃນໄລຍະເກີດໃໝ່ 
ເຖິງ 3 ອາທິດໃຫ້ກິນນ ມມ ັ້ລະ 4 ເທ ື່ອ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫຼຸດລ ງ ເຫ  ອມ ັ້ລະ 2 ເທ ື່ອ ໂດຍທ າມະຊາດນ ມແບ້ດີ 
ກວ່ານ ມງົວ-ຄວາຍ ໂດຍຄຸນສ ມບັດໃກ້ຄຽງກັບນ ມຄ ນຫ າຍ ແຕ່ໃນບາງເທ ື່ອ ເຮ າກ ສາມາດໃຊ້ນ ມງົວລ້ຽງ
ລູກແບ້ໄດ ້ລູກແບ້ຈະເລີື່ມກິນອາຫານເຂັັ້ມຂຸ້ນໄດ້ເມ ື່ອອາຍຸປະມານ 3 ອາທິດ 
 ລູກແບ້ເພດຜູທີ້ື່ບ ື່ໃຊ້ເຮັດພ ື່ພັນ ຄວນຕອນຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸ  2-4 ອາທິດ ນິຍ ມໃຊ້ວິທີຜ່າຕັດເອ າລກູ
ອັນທະອອກ ຄວນເຮັດໃນຕອນເຊ ັ້າທີື່ມີອາກາດເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເລ ອດໜ້ອຍ ນອກຈາກນີັ້ ອາດໃຊວ້ິທີ
ໜີບດ້ວຍຄີມເບີດີໂຊ ຫ   ໃຊ້ສາຍຢາງມັດ 
 ເມ ື່ອອາຍຸລູກແບ້ໄດ້ 3 ເດ ອນ ແມ່ນສາມາດຢ່ານ ມໄດ້ ພ້ອມທັງຮຽນໃຫ້ລູກແບ້ຮູຈ້ັກກິນອາຫານ
ເສີມ ແລະ ເສີມແຮ່ທາດໃນອາຫານ ແລະ ພ້ອມທັງແຍກລູກແບ້ເພດຜູລ້້ຽງໄວ້ຕ່າງຫາກ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການ
ປະສ ມພັນກ່ອນອາຍຸກະສຽນ 

 
4.7 ການຕອນແບ ້
 ການຕອນແບ້ມີມຈີຸດປະສ ງຫ ັກ ເພ ື່ອການຄວບຄຸມການແຜຂ່ະຫຍາຍພັນຂອງແບ ້ ເພາະວ່າ ແບ້
ເປັນສັດທີື່ມີການເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວ ແບ້ບາງໂຕອາດເລີື່ມເປັນສັດຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸພຽງ 3-4 ເດ ອນ ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າ
ຫາກມີການລ້ຽງລູກແບ້ແບບລວມຝູງໂດຍທີື່ຍັງບ ື່ຕອນໂຕຜູ ້ອາດມີການປະສ ມພັນກັນໃນຝູງໄດ້ ຂ ັ້ເສຍຂອງ
ການປະສ ມພັນກັນໃນຝູງນີັ້ ນອກຈາກຈະສ ື່ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕ ື່ການຢຸດຊະຫງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ແບແ້ລ້ວ ຍັງອາດມີການປະສ ມພັນກັນໃນລະຫວ່າງພີື່ນ້ອງ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປະສ ມເລ ອດໃກ້ຊິດຂ ັ້ນ 
ເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນ ການຕອນຖ ວ່າເປັນວິທີໜ ື່ງທີື່ໃຊ້ໄດຜ້ ນດີ ີອີກທັງຍັງມີ
ຜ ນດີໃີນແງທີ່ື່ການຕອນແບ້ເພດຜູຕ້ັັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ກ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂອງກິື່ນສາບຈາກຕ ວແບໄ້ດ້ທາງໜ ື່ງ  
 ການຕອນແບ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັບວິທີການຕອນງົວ, ຄວາຍ ມີຢູ່ 4 ວິທີ ຄ : 

 ວິທີການໃຊ້ຄີມເບີດີໂຊໜີບ ເພ ື່ອຕັດສ່ວນຂອງທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອ (Spermatic cords),  
 ວິທີການຜ່າຕັດເອ າແກ່ນອັນທະອອກ 
 ໃຊ້ສາຍຢາງຂະໜາດນ້ອຍຮັດສ່ວນເທິງຂອງໜ່ວຍອັນທະໄວ້ ໃນຂະນະທີື່ລູກແບ້ຍັງນ້ອຍ   
 ໃຊ້ເຫ ັກເຜ າໄຟຈີັ້ ຫ   ນາບດ້ານຂ້າງນອກໜ່ວຍອັນທະ (ແນະນ າ 2 ວິທີ ທີື່ນ ມຍ ມໃຊ້ໃນບ້ານ

ເຮ າ) 
 

4.7.1 ການຕອນໂດຍໃຊຄ້ມີເບີດໂິຊ  ) Burdizzo) 
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 ເປັນວິທີການຕອນທີື່ເຮັດໄດງ້່າຍ, ມີຂັັ້ນຕອນໃນການເຮັດບ ື່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ແຜທີື່ເກີດ
ຈາກການຕອນດ້ວຍວິທີນີັ້ ຈະບ ື່ເຮັດໃຫ້ແບ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດຫ າຍ ການດູແລຮັກສາຫ ັງຈາກການຕອນບ ື່
ຫຍຸງ້ຍາກ ຫ ັກການຂອງການຕອນດ້ວຍວິທີນີັ້ ຈະມີຜ ນເຮັດໃຫ້ສ່ວນຂອງທ ື່ນ ານ ັ້າເຊ ັ້ອ, ເສັັ້ນເລ ອດ ແລະ
ເສັັ້ນປະສາດທີື່ມາລ້ຽງອັນທະຂາດ ເຮັດໃຫ້ອັນທະຝ ື່ລີບ, ບ ື່ສາມາດຜະລິດອະສຸຈິໄດ້ອີກ ຂັັ້ນຕອນຂອງການ
ຕອນ ຕ້ອງຈັບບັງຄັບໃຫ້ແບ້ຢູນ່ິັ້ງ ໂດຍມັກຈະໃຫ້ແບນ້ອນຫງາຍ ຫ   ນອນສະແຄງ, ດ ງສ່ວນຂອງຖ ງອັນທະ
ອອກມາ ເພ ື່ອເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຈັບຄ າບ ລິເວນສ່ວນເໜ ອລູກອັນທະ ຂ ັ້ນໄປຫາຕ າແໜ່ງຂອງທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າ
ເຊ ັ້ອ ຈາກນັັ້ນ ຈິື່ງຈະໃຊ້ຄີມເບດິີຊະໂຊໜີບເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10-15 ວິນາທີ ໂດຍໜີບທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອ
ເທ ື່ອລະຂ້າງ ຈາກນັັ້ນ ຈ ື່ງທາຢາໃສ່ແຜສ ດ ແລະ ທາຢາກັນແມງວັນ, ປ້ອງກັນການມາຕອມ ແລະ ວາງໄຂ່ໃສ່
ບາດແຜ  

4.7.2 ການຕອນໂດຍວທິຜີາ່ຕດັເອ າແກນ່ອນັທະອອກ 
 ແມ່ນການປາດຕັັ້ງແຕສ່່ວນທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອລ ງໄປ ວິທີຜ່າຕັດຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດ
ລະວັງໃນການປາດ, ການມັດທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອ, ການຫ້າມເລ ອດ ການດູແລຮັກສາຄວາມປອດເຊ ັ້ອທັງກ່ອນ ແລະ 
ຂະນະທີື່ຜ່າຕັດ ລວມເຖິງການເບິື່ງແຍງປາກບາດຫ ັງຜ່າຕັດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊ ັ້ອ, ເກີດໜອງ ຫ   ເປັນ
ບາດທະຍັກໄດ ້
 ຂັັ້ນຕອນການຜ່າຕັດເອ າແກ່ນອັນທະອອກ ຈະຕ້ອງຈັບບັງຄັບໃຫ້ແບ້ຢູໃ່ນທ່ານອນ
ຈາກນັັ້ນ ຈ ື່ງໃຊ້ນ ັ້າສະບູ່ ຫ   ຢາຂ້າເຊ ັ້ອເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ແຖຂ ນບ ລິເວນຖ ງອັນທະ, ໃຊນ້ ັ້າຢາຂ້າເຊ ັ້ອ
ເຊັດຖ ງຫຸ້ມອັນທະ ແລ້ວຈ ື່ງໃຊ້ໃບມີດປາດຖ ງຫຸ້ມອັນທະ ແລະ ບີບໃຫ້ລູກອັນທະອອກມາ ຈາກນັັ້ນໃຊຝ້້າຍ
ມັດທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າເຊ ັ້ອໃຫ້ແໜ້ນ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ້າມເລ ອດໄດ້ ຈາກນັັ້ນ ຕັດສ່ວນຂອງລູກອັນທະອອກ ເມ ື່ອຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວຈ ື່ງໃສ່ຢາປິື່ນປ ວບາດແຜ, ຢາກັນແມງວັນ ແລະ ສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອ ປ້ອງກັນການຕິດເຊ ັ້ອ ເຊິື່ງປາກ
ບາດຈະຄອຍໆຫາຍດີຂ ັ້ນ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 3-5 ມ ັ້ ປາກປາດຈະຫາຍດີ 
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ຮບູທ ີ4 ອປຸະກອນທີື່ໃຊໃ້ນການຕອນແບ ້
 
4.8 ການໃສເ່ຄ ື່ອງໝາຍປະຈ າໂຕແບ ້
 ການໃສເ່ຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ແບບບັນທ ກສັດ ມີວິທີການ ແລະ ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ໃນການເຮັດຫ າກ
ຫ າຍແບບ ແລ້ວແຕຄ່ວາມສະດວກ, ການປະຢັດ ແລະ ປະໂຫຍດໃນການໃຊສ້ອຍ ເຊິື່ງແຕ່ລະວິທີກ ມຂີ ັ້ດີ-
ຂ ັ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບການລ້ຽງ ໂດຍວິທີການເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍແບ້ນັັ້ນມຫີ າຍວິທີ ເຊັື່ນ: ການ
ເຮັດເບມີັດຫ້ອຍຄ , ການຕັດຫູ, ການຕິດເບຫູີ ແລະ  ການສັກເບຫູີ ເປັນຕ ັ້ນ.  

4.8.1 ການເຮດັເບມີດັຫອ້ຍຄ  
 ເປັນວິທີການເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ນິຍ ມກັນພ ສ ມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແບທີ້ື່ລ້ຽງໃນ
ຄອກ ຫ   ໂຮງເຮ ອນ ໂດຍການໃຊ້ເຊ ອກມັດກັບເບີ ຫ   ຊ ື່ຂອງສັດໄວ້ ຖ ວ່າເປັນວິທີທີື່ເຮັດງ່າຍ, ປະຢັດ, ບ ື່
ເຮັດໃຫ້ແບ້ເຈັບປວດ, ສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດງ່້າຍ ແລະ ສາມາດໃຊໄ້ດ້ກັບແບ້ທ ື່ວໄປທຸກຂະໜາດ ແຕ່ອາດຈະ
ບ ື່ເໝາະກັບການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນເອງຕາມທ າມະຊາດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ເວລາທີື່ແບ້ແລ່ນ  ຫ   ຫາກິນ
ໃນປ່າຕ ບ ອາດເຮັດໃຫ້ສາຍມັດໄປເກາະກັບໄມ້ ອາດເຮັດໃຫ້ສາຍຫຼຸດອອກ ຫ   ອາດເຖິງເຮັດໃຫ້ແບ້ໄດ້ຮັບ
ອັນຕະລາຍໄດ້ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນສາຍເຊ ອກຂ ັ້ນຕາມຂະໜາດຂອງແບ້ທີື່ໃຫຍ່ຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ  
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4.8.2 ການຕດັຫ ູ
 ເປັນວິທີການເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍແບບຖາວອນ ໂດຍການຕັດສ່ວນປາຍໃບຫູອອກ ຫ   
ສ່ວນໃດສ່ວນໜ ື່ງຂອງໃບຫູອອກ ວິທີນີັ້ເປັນທີື່ນິຍ ມກັນຫ າຍໃນບ້ານເຮ າ ເນ ື່ອງຈາກເປັນວິທີທີື່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ 
ແລະ ໄວ ແຕ່ມີຂ ັ້ເສຍ ຄ : ສ່ຽງຕ ື່ການຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫາກທ າຄວາມສະອາດຂອງບາດແຜບ ື່ດີ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ
ການວາງໄຂ່ຂອງແມງວັນ, ການເຈາະຂອງແມງໝີື່ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ການຕັດຫູຈະເຮັດໃຫ້ແບເ້ກີດຄວາມເຈັບ
ປວດຫ າຍກວ່າວິທີອ ື່ນ ລວມເຖິງເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາ ແລະ ໃບຫູບ ື່ງາມ ເບີທີື່ຈັດເຮັດໄດ້ກ ມີຈ ານວນຈ າກັດ  

4.8.3 ການຕດິເບຫີູ 
 ເປັນວິທີການເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍອີກຮູບແບບໜ ື່ງທີື່ນິຍ ມ, ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ ແຕ່ໂດຍ
ທ ື່ວໄປແລ້ວ ເບຫູີ ແລະ ຄີມຕິດເບຫູີນັັ້ນ ຂອ້ນຂ້າງມີລາຄາແພງ, ໃນການຕິດເບີຫູນັັ້ນ ຈະໃຊຄີ້ມເຈາະຕິດເບີ
ດ້ານເທິງຂອງໃບຫູ ຫ່າງຈາກກ ກຫູເລັກນ້ອຍ ແລະ ຄວນໃຫ້ຂອບຂອງເບຫູີແນບໃບຫູ ແລະ ຕິດກັບຂອບ
ໃບຫູພ ດີ ບ ື່ປ່ອຍໃຫ້ຫ້ອຍຢ່ອນຍານໂພດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເບີຫູກ່ຽວກັບງ່າໄມ້ຫຼຸດຫາຍໄດ້ງ່າຍ ເມ ື່ອປ່ອຍ
ແບ້ອອກຫາກິນ  

4.8.4 ການສກັເບຫີ ູ
 ເປັນວິທີການເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍແບບຖາວອນອີກວິທີໜ ື່ງ ໂດຍການໃຊຄ້ີມສັກທີື່ຫູຂອງ
ແບ ້ວິທີການສັກເບຫູີ ຄວນສັກບ ລິເວນທີື່ບ ື່ມຂີ ນ ແລະ ຢູລ່ະຫວ່າງເອັນຫູ ການສັກຄວນສັກໃຫ້ຫ່າງຈາກກ ກ
ຫູ ໂດຍກະຂະໜາດຂອງໂຕເລກ ແລະ ໂຕອັກສອນໃຫ້ພ ດີກັບຄວາມກວ້າງຂອງໃບຫູ ວາງຄີມສັກເບຫູີທີື່ມີ
ລັອກຂອງເຂັມທີື່ລຽງເປັນຮູບໂຕເລກ ແລະ ໂຕອັກສອນຕາມທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ພ ດີ ແລ້ວກ ດຄີມສັກຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ແລະ ແຮງພ ສ ມຄວນ ເມ ື່ອປ່ອຍຄີມອອກ ຈະມີຮອຍຈຸດໂຕເລກທີື່ສັກ ອາດມີເລ ອດຊ ມອອກມານ າ
ເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ເອ ານ ັ້າເມິກທາບ ລິເວນຮອຍແຜໃຫ້ທ ື່ວ ໂຕເລກທີື່ໄດ້ຈະຕິດຢູໄ່ດ້ ການສັກເບຫູີນີັ້ ເປັນວິທີທີື່
ເຮັດໄດງ້່າຍ, ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຮັດເບີໄດ້ບ ື່ຈ າກັດ ແຕ່ເບທີີື່ໄດ້ອາດມຂີະໜາດນ້ອຍ ເບິື່ງເຫັນ
ໄດ້ຍາກ ຕາມຂະໜາດຂອງໃບຫູແບ້ ແລະ ຫາກໃບຫູແບ້ເປ ັ້ອນອາດເຮັດໃຫ້ອ່ານເບີໄດຍ້າກຂ ັ້ນ  
 
4.9 ການຕດັແຕງ່ກບີເລບັແບ ້
 ການຕັດແຕ່ງກີບເລັບແບ້ ເປັນການຈັດການກັບສັດທີື່ຈ າເປັນຈະຕ້ອງມີການເບິື່ງແຍງຢູ່ເປັນປະຈ າ
ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ກີບເລັບຍາວເກີນໄປ ອາດສ ື່ງຜ ນເສຍຕ ື່ທ່າການຢ ນ, ການຍ່າງ ຫ   ຈະເຮັດໃຫ້ແບມ້ີອາການ 
ເຈັບກີບ ແລະ ຂາ ຈາກການຢ ນບ ື່ສ ມດຸນ ຫ   ຜິດທ່າໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພ ື່ - ແມພ່ັນໃນການເບິື່ງແຍງກີບ
ຕນີແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ຖ້າກີບຕີນບ ື່ດີ ມີອາການເຈັບກີບ ແລະ ຂາ ຫ   ມີທ່າທາງການຢ ນທີື່ບ ື່ໝັັ້ນຄ ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜ ນຕ ື່ການຂ ັ້ນປະສ ມພັນໄດ້ ເຊິື່ງອຸປະກອນທີື່ໃຊໃ້ນການຕັດແຕ່ງກີບມີຢູຫ່ າຍຊະນິດ ທີື່ສາມາດ
ເລ ອກໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງຜູທີ້ື່ຈະປະຕິບັດໃນການຕັດແຕ່ງກີບ ເຊັື່ນ: ຄີມ
ຕັດແຕ່ງກີບ,  ສະໄບແຕ່ງກີບ ທີື່ມີທັງແບບກ ື່ງ ແລະ ແບບໂຄ້ງ, ມີດຕັດແຕ່ງກີບຊະນິດ 2 ຄ ມ ແລະ ມີດເຫ  າ
ກີບ ເປັນຕ ັ້ນ 
 ໄລຍະເວລາໃນການກ ານ ດວ່າ ແບຄ້ວນຕັດແຕ່ງກີບເມ ື່ອໃດນັັ້ນບ ື່ຈ າເປັນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ການຕັດ
ແຕ່ງຍ່ອມຂ ັ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງກີບ ແລະ ອີງຕາມສະພາບທີື່ຢູອ່າໄສ ເຊັື່ນ: ແບ້ທີື່ລ້ຽງປ່ອຍໃນບ ລິເວນທີື່ມີ
ຫີນຢູ່ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ກີບບ ື່ຍາວຫ າຍ ແຕ່ຖ້າຫາກລ້ຽງແບ້ແບບຂັງເທິງໂຮງເຮ ອນ ກີບແບ້ກ ຈະຍາວອອກມາ
ໄວ ຈ ນຕ້ອງໄດ້ຕັດແຕ່ງກີບເລ ັ້ອຍຂ ັ້ນ 
 ໃນການຕັດແຕ່ງກີບຕີນແບ ້ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍໃຫ້ແບຢູ້່ໃນທ່າຢ ນ ແລ້ວຈັບຂາແບ້ງ ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຕັດແຕ່ງ
ກີບເທ ື່ອລະເບ ັ້ອງ ໂດຍຕ້ອງງ ຂາແບ້ໃຫ້ຫງາຍຂ ັ້ນ ແລ້ວໜີບໄວ້ລະຫວ່າງເຂ ື່າຂອງຜູທີ້ື່ຈະຕັດແຕ່ງກີບ ຈາກ
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ນັັ້ນຈະໃຊ້ມີດ ຫ   ຄີມ ຕັດແຕງ່ກີບຄ່ອຍໆຕັດກີບທີື່ຍາວອອກເທ ື່ອໜ້ອຍ ຈ ນເຮັດໃຫ້ກີບໄດ້ຮູບຊ ງທີື່ເໝາະ
ສ ມ ຈາກນັັ້ນອາດຈະໃຊ້ສະໄບຝ ນສ່ວນປາຍກີບທີື່ຕັດແຕ່ງແລ້ວໃຫ້ມ ນລຽບຂ ັ້ນ ແລະ ຄ່ອຍເຮັດໄປເທ ື່ອລະ
ຂາຈ ນຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມຊ ັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ກີບແບ້ອ່ອນຂ ັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕ ື່
ການຕັດແຕ່ງແຕ່ ຖ້າກີບແບ້ແຂງເກີນໄປ ອາດໃຫ້ແບ້ຢ ນແຊນ່ ັ້າ ຫ   ໃຊນ້ ັ້າມັນ ຫ   ຂີັ້ເຜິັ້ງທາໃສ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ກີບແບ້ອ່ອນລ ງ ແລະ ຕັດແຕ່ງໄດ້ງ່າຍ 

 

 
 
ຮບູທ ີ5 ອປຸະກອນຕດັແຕງ່ເລບັຕນີແບ ້
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ຮບູທ ີ6 ຄມີຕດັແຕ່ງກບີເລບັຕນີແບ ້
 

 
 
ຮບູທ ີ7 ການໃຊມ້ດີຕດັແຕງ່ກບີຕນີຂອງແບ ້
 

4.10 ການປະເມນີອາຍຂຸອງແບ ້
 ການປະເມີນອາຍຸຂອງແບ້ດ້ວຍວິທີການສັງເກດຈາກການເບິື່ງແຂ້ວຂອງແບ້, ແບ້ມີແຂ້ວເບ ັ້ອງລຸ່ມ 
8 ເຫ ັັ້ມ, ແຂ້ວແທ້ຂອງແບ້ຈະປ ື່ງອອກມາແທນແຂ້ວນ ັ້ານ ມເປັນຄູ່ ຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸຂອງແບ້ 1-4 ປີ ຫ ັງຈາກແບ້ມີ
ອາຍຸໄດ ້4 ປີແລ້ວ ແຂ້ວແທ້ຈະຄ່ອຍໆຫ  ື່ນອອກໄປ 
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ອາຍຸແບ້ປະມານ 13-15 ເດ ອນ ແຂ້ວແທ້ ອາຍຸແບ້ປະມານ 18-21 ເດ ອນ ແຂ້ວແທ້ປ ື່ງອີກ 2 ເຫ ັັ້ມ 
ອີກສອງເຫ ັັ້ມປ ື່ງມາແທນແຂ້ວນ ັ້ານ ມ      ເພີື່ມຂ ັ້ນມາແທນແຂ້ວນ ັ້ານ ມລວມເປັນແຂ້ວແທ້ 4 ເຫ ັັ້ມ 

                     
ອາຍຸແບ້ປະມານ 22-26 ເດ ອນ ແຂ້ວແທ້ອີກ 2 ເຫ ັັ້ມ       ອາຍຸແບ້ປະມານ 27-32 ເດ ອນ ແບ້ຈະມີແຂ້ວ 
ປ ື່ງອອກມາແທນແຂ້ວນ ັ້ານ ມ ລວມເປັນແຂ້ວແທ້ 6 ເຫ ັັ້ມ    ແທ້ຄ ບທັງ 8 ເຫ ັັ້ມ 
ຈ ື່ງເຫ  ອແຂ້ວນ ັ້ານ ມ 2 ເຫ ັັ້ມຢູ່ດ້ານຂ້າງເບ ັ້ອງລະ 1 ເຫ ັັ້ມ 
 
ຮບູທ ີ8 ລກັສະນະການປະເມນີອາຍຂຸອງແບ້ໂດຍການສງັເກດແຂວ້ຂອງແບ້ 
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ບ ດທ ີ5    
ອາຫານ ແລະ ການໃຫອ້າຫານ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

 ຈ າແນກປະເພດຂອງອາຫານແບ້ໄດ ້
 ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງແບ້ໄດ້ 
 ຈັດການໃຫ້ອາຫານແບ້ໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ຄວາມຕອ້ງການອາຫານຂອງແບ ້
 ແບ້ ແລະ ແກະ ເປັນສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງນ້ອຍ ມີກະເພາະໝັກຄ ກບັງ ວຄວາຍ, ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງນ າໃຊ້ອາຫານ
ຄ້າຍຄ ກັນກັບງົວ ແລະ ຄວາຍ ແຕ່ແບ້ສາມາດນ າໃຊ້ປະໂຫຍດອາຫານຈາກທ າມະຊາດໄດ້ຫ າຍກວ່າ. ແບ້ 
ແລະ ແກະ ສາມາດກິນຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້ທ າມະຊາດໄດ້ຫ າຍຊະນິດ ລວມທັງໃບໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ແລະ 
ເສດຈາກໝາກໄມ້. 
 ແບ້ ແລະ ແກະ ມີກະເພາະໝັກ ເຊິື່ງອາໄສຈຸລິນຊີທີື່ຢູ່ພາຍໃນກະເພາະຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ສັງເຄາະ
ວິຕາມິນ ດັື່ງນັັ້ນ, ການໃຫ້ອາຫານຂຸ້ນເສີມໃຫ້ແບ້ ແລະ ແກະ ກ ື່ຄວນລະມັດລະວັງ ຢ່າໃຫ້ມີສານຕ້ານເຊ ັ້ອ 
ຫ   ທ າລາຍຈຸລິນຊີໃນອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານໝູມີສານດັື່ງກ່າວບັນຈຸຢູ່ ເຮ າສາມາດປະສ ມອາຫານ
ອາຫານຂຸ້ນສ າລັບລ້ຽງແບ້ໄດ້ ໂດຍປະສ ມຕາມສູດອາຫານທີື່ໃຫ້ໄວ້ຕາມຕາຕະລາງການໃຫອ້າຫານທີື່ຈະເວ ັ້າ
ຕ ື່ໄປນີັ້, ປ ກກະຕິແບ ້ ມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານຫຍາບ ປະມານວັນລະ 10 ຂອງນ ັ້າໝັກໂຕ ແລະ 
ຕ້ອງການອາຫານຂຸ້ນ ປະມານວັນລະ 0.5-1.0 Kg, ນອກຈາກນີັ້, ແບ ້ແລະ  ແກະ ຍັງຕ້ອງການນ ັ້າ ແລະ 
ແຮ່ທາດເສີມເປັນປະຈ າອີກດ້ວຍ, ແບ້ ແລະ ແກະ ຕ້ອງການນ ັ້າມ ັ້ໜ ື່ງປະມານ 5-9 ລີດ ຄວາມຕ້ອງການນ ັ້າ
ຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍ ແມ່ນຂ ັ້ນກັບຢູ່ກັບສະພາບຂອງໂຕແບ້ ແລະ ພູມອາກາດ ຊາວກະສກິອນທີື່ລ້ຽງແບ້ແບບພ ັ້ນ
ບ້ານ ມັກບ ື່ຄ່ອຍຈະຄ ານ ງເຖິງການຈັດຫານ ັ້າທີື່ສະອາດໃຫ້ແບ້ກິນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາ ແບ້, ແກະ ມັກເຈັບ
ປ່ວຍຢູ່ສະເໜີ ສ າລັບແຮ່ທາດໃຫ້ແບ້ ແລະ ແກະ ກິນ ຜູ້ລ້ຽງສັດຈະນ າໃຊ້ແຮ່ທາດທີື່ໃຫ້ແບ້ກິນ ໂດຍນ າໃຊ້
ແຮ່ທາດກ້ອນສ າເລັດຮູບທີື່ມີຂາຍຢູ່ໃຫ້ແບ້ກິນກ ື່ໄດ້ ແຕ່ຄວນຄ ານ ງວ່າ ແຮ່ທາດກ້ອນນັັ້ນບ ື່ແຂງເກີນໄປ ທັງນີັ້
ກ ື່ເພາະວ່າລີັ້ນຂອງແບ້ສັັ້ນ ແລະ ນ້ອຍກວ່າລີັ້ນງົວ ສະນັັ້ນ, ການເລຍແຮ່ທາດແຕ່ລະຄັັ້ງໄດ້ປະລິມານທີື່ໜ້ອຍ
ກວ່າ ຖ້າຫາກຈະເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດສ າລັບລ້ຽງແບ ້ກ ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ຕາມສູດດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ສດູປະສ ມເຮດັກອ້ນແຮທ່າດອາຫານເສມີ 
 

ລ/ດ ວດັຖດຸບິ 
ສວ່ນປະກອບ,  

ສດູທ ີ1 ສດູທ ີ2 ສດູທ ີ3 ສດູທ ີ4 ສດູທ ີ5 
1 ຮ າອ່ອນ 40 30 45 40 50 
2 ກາກນ ັ້າຕານ 5 10 0 0 0 
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3 ປຸຍຢູເຣຍ 10 10 10 10 0 
4 ເກ ອ 5 5 5 5 5 
5 ກະດູກປ ື່ນ 5 10 5 10 0 
6 ປູນຂາວ 5 5 5 5 5 
7 ຊີມັງ 10 10 10 10 10 
8 ດິນດາກ 20 20 20 20 20 

ລວມ 100 100 100 100 100 
ນ ັ້າ (ລດີ) 15-25 15-25 20-35 20-35 20-35 

 
ຕາຕະລາງທ ີ3 ປດັໃຈທີື່ມີຜີ ນຕ ື່ຄວາມຕອ້ງການອາຫານຂອງແບ້ 
 

ລ/ດ ອາຍ/ຸໄລຍະ ຊະນດິອາຫານທີື່ໃຫກ້ນິ ປະລມິານທີື່ໃຫຕ້ ື່ວນັ 
1 ເກີດທ າອິດ -3 ວັນ ນ ັ້ານ ມເຫ  ອງ ໃຫ້ເຕັມທີື່ ວັນລະ 3-5 ເທ ື່ອ 
2 4 ວັນ-2 ອາທິດ ນ ັ້ານ ມສ ດ  

ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດ 
ນ ັ້າ 

0.5-1 ລີດ/ໂຕ ແບ່ງໃຫ້ກິນວັນລະ 3 ເທ ື່ອ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 

3 2-16 ອາທິດ ນ ັ້ານ ມສ ດ ຫ   ນ ມທຽມ (1) 
ຫຍ້າສ ດປະສ ມຖ ື່ວ ຫ   ຫຍ້າ
ສ ດທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ 
ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດ 
ນ ັ້າ 
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຣຕິນ 
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0.5-1 ລີດ/ໂຕ ແບ່ງໃຫ້ກິນວັນລະ 2 ເທ ື່ອ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ຄ່ອຍໃຫ້ກິນເທ ື່ອລະໜ້ອຍກ່ອນ ແລ້ວຈ ື່ງ 
ເພີື່ມປະລິມານຂ ັ້ນ 

4 4 ເດ ອນ - ໃຫ້ລູກ ໃຫ້ອາຫານຫຍາບເຊັື່ນ: ຫຍ້າ
ສ ດ 
ວິຕາມິນ + ແຮ່ທາດ 
ນ ັ້າ 
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຣຕິນລວມ 
18-20 (2) 

ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນໄດ້ເຖິງ 0.5 Kg/ໂຕ/ວັນ 
 

5 ແມ່ຖ ພາແມ່ພັນທ້ອງ
ວ່າງ ແລະ ພ ື່ພັນ 

ອາຫານຫຍາບ 
ວິຕາມິນ + ແຮ່ທາດ 
ນ ັ້າ 
ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປ ຕິນ 16-
18 (3) 

ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນ 0.2-0.7 Kg/ໂຕ/ວັນ 
 

6 ແມ່ພັນລ້ຽງລູກ ຫ   ແມ່
ພັນທີື່ຮີດນ ມ 

ອາຫານຫຍາບ 
ວິຕາມິນ + ແຮ່ທາດ 
ນ ັ້າ 

ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນເຕັມທີື່ 
ໃຫ້ກິນຂ ັ້ນກັບປະລິມານນ ັ້ານ ມທີື່ຮີດໄດ້ 
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ອາຫານຂຸ້ນທີື່ມີໂປຣຕິນ 16-
18 (3) 

ໂດຍໃຫ້ອາຫານ 0.3-0.5 Kg/ນ ມຮີດໄດ້ 

  
 ນ ມທີື່ໃຊ້ລ້ຽງແບ້ ອາດເປັນນ ັ້ານ ມແບ້ ຫ   ນ ມງົວກ ໄດ້ ແລະ ຫ ັງຈາກລູກແບ້ອາຍຸໄດ ້2 ອາທິດແລ້ວ 
ອາດນ າໃຊ້ນ ມທຽມ ຫ   ນ ມຜ ງ ປະສ ມນ ັ້ານ ມສ ດໃຫ້ກິນກ ື່ໄດ ້
 
ຕາຕະລາງທີ 4 ຕ ວຢາ່ງສດູອາຫານທີື່ມໂີປຣຕນິລວມ 18-20 
 
ລ/ດ ສວ່ນປະກອບ ຈ ານວນ (Kg) 

1 ສາລີອາຫານສັດ (ບ ດ) 12 
2 ກາກໝາກພ້າວ 40 
3 ຊີັ້ນ ແລະ ກະດູກປ ນ 5 
4 ຮ າອ່ອນ 25 
5 ກາກຖ ື່ວເຫ  ອງ 8 
6 ກາກນ ັ້າຕານ 5 
7 ເກ ອ 1 

 
ຕາຕະລາງທີ 5 ຕ ວຢາ່ງສດູອາຫານທີື່ມໂີປຣຕນິລວມ 16-18 
 
ລ/ດ ສວ່ນປະກອບ ຈ ານວນ (Kg) 
1 ສາລີອາຫານສັດ (ບ ດ) 25 
2 ກາກໝາກພ້າວ 40 
3 ຊີັ້ນ ແລະ ກະດູກປ ນ 5 
4 ຮ າອ່ອນ 10 
5 ກາກຖ ື່ວເຫ  ອງ 15 
6 ກາກນ ັ້າຕານ 8 
7 ເກ ອ+ກະດູກບ ດ 1+1 

  
ຕາຕະລາງທີ 6 ສດູວຕິາມນິ-ແຮທ່າດທີື່ປະສ ມເອ າເອງ 
 
ລ/ດ ວດັຖແຸຮທ່າດ ແລະ ວຕິາມນິ ຈ ານວນ 
1 ເກ ອ 5 ສ່ວນ 
2 ເປ ອກຫອຍ ຫ   ຫີປູນ 1 ສ່ວນ 
3 ວິຕາມິນ-ແຮ່ທາດທີື່ປະສ ມ(ພຣີມິກ) ½    ສ່ວນ 
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ຕາຕະລາງທີ 7 ໃນລະດແູລງ້ຫຍາ້ສ ດບ ື່ພ ກນິ ຄວນໃຫອ້າຫານປະສ ມເສມີອກີ 3-5 ຂອງນ ັ້າໜກັໂຕ 
 

ລ/ດ ວດັຖດຸບິ 
ສດູອາຫານປະສ ມ 

ແບພ້ ື່ພນັ ແບແ້ມພ່ນັ ແບຫ້ລຸນ້ 
1 ສາລີບ ດ ຫ   ເຂ ັ້າປຽນ 47 33 52 
2 ຮ າອ່ອນ 50 33 30 
3 ກາກຖ ື່ວເຫ  ອງ  20 15 
4 ໃບກັນຖິນແຫ້ງ    
5 ຢູເຣຍ  2  
6 ກາກນ ັ້າຕານ  0.6  
7 ເກ ອ 1 1.4 1 
8 ກດູກປ ນ 2 0.4 2 

ລວມ 100 100 100 
 
 ນອກຈາກນັັ້ນຄວນມີກ້ອນແຮທ່າດ ແລະ ນ ັ້າທີສະອາດໄວ້ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຕະຫ ອດເວລາ 
 
5.2 ສານອາຫານທີື່ຈ າເປນັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງແບ ້

5.2.1 ນ ັ້າ 
 ແບ້ເລ ອກກິນນ ັ້າທີື່ສະອາດ ແລະ ຕ້ອງບ ື່ແມ່ນນ ັ້າທີື່ຄ້າງໃນພາຊະນະຈ ນມີກິື່ນເໝັນ ແບ້
ບ ື່ມັກກິນນ ັ້າທີື່ມີສັດອ ື່ນກິນກ່ອນແລ້ວ ດັື່ງນັັ້ນ, ນ ັ້າທີື່ລ້ຽງແບ້ຕ້ອງສະອາດ, ປ່ຽນນ ັ້າຕະຫ ອດຈະເຮັດໃຫ້ແບ້
ກິນນ ັ້າໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ໂດຍປ ກກະຕິແບ້ຈະກິນນ ັ້າທີື່ສະອາດວັນລະ 4-5 ເທ ື່າຂອງປະລິມານອາຫານແຫ້ງທີື່ກິນ
ເຂ ັ້າໄປ ແບ້ຕ້ອງການນ ັ້າທີື່ສະອາດ ເພ ື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງຂ ນ, ແບ້ຊີັ້ນຕ້ອງການນ ັ້າໜ້ອຍ
ກວ່າແບ້ນ ມ ແລະ ແບ້ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການອ ດນ ັ້າໄດ້ເປັນເວລາດ ນ ຄວາມຕ້ອງການນ ັ້າຂອງແບ້ແມ່ນ
ຂ ັ້ນຢູ່ກັບອາຫານ ແລະ ອາກາດທີື່ຮ້ອນ ແຕ່ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວ ຄວນຈະຈັດຫານ ັ້າໃຫ້ແບ້ໂຕລະ 1-2 ລີດ/ວັນ 

5.2.2 ອາຫານທີື່ໃຫພ້ະລງັງານ (Carbohydrate) 
 ແຫ ື່ງທີື່ມາຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ 

 ເມັດທັນຍາພ ດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ 
 ພ ດຫ ວທີື່ໃຫ້ແປ້ງ 
 ຜະລິດຕະພັນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ 
 ຜະລິດຕະພັນຈາກການປຸງແຕ່ງແປ້ງ 
 ຜະລິດຕະພັນອາຫານ  

 ໜ້າທີື່ຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ 
 ໃຫ້ພະລງັງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນແກ່ຮ່າງກາຍສັດ 
 ເປັນສານຕັັ້ງຕ ັ້ນໃນການສ້າງໂພສະນະຕ ວອ ື່ນ 
 ສະສ ມໃນຮ່າງກາຍ ເພ ື່ອເປັນພະລັງງານສ າຮອງເຊັື່ນ: Glycogen ຫ   ປ່ຽນເປັນ

ໄຂມັນ 
 ເປັນສ່ວນປະກອບທີື່ສ າຄັນຂອງພ ດ 
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 ສະສ ມໃນຮ່າງກາຍສັດໜ້ອຍໃນຮູບຂອງ Glycogen 
 ປະກອບໃນອາຫານຫ າຍກວ່າໂພສະນະຕ ວອ ື່ນໆ 

5.2.3 ໂປຣຕນິ (Protein) 
 ແຫ ື່ງທີື່ມາຂອງໂປຣຕິນໄດ້ມາຈາກ 2 ແຫ ື່ງຄ : 

 ໄດ້ຈາກສັດ: ປາປ ື່ນ, ຊີັ້ນປ ື່ນ, ເລ ອດປ ື່ນ, ເຄ ື່ອງໃນປ ື່ນ, ຫາງນ ມ... 
 ໄດ້ຈາກພ ດ: ຈ າພວກເມັດຖ ື່ວ, ກາກຖ ື່ວ, ກາກງາ, ກາກໝາກພ້າວ, ໃບກັນຖິນ

ແຫ້ງ, ໃບມັນຕ ັ້ນແຫ້ງ,ຖ ື່ວສະໄຕໂລ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 ໜ້າທີື່ຂອງໂປຣຕີນ  

 ເປັນສ່ວນປະກອບທີື່ສ າຄັນຂອງຮ່າງກາຍສັດ 
 ເປັນໂຄງສ້າງຂອງເລ ອດ Enzymes, Hormones, Antibody… 
 ຮັກສາສ ມດູຂອງແຫ ວທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກຈຸລັງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນ 

Osmosis ເຊັື່ນ: Serum, Albumin  
 ປຽື່ນເປັນພະລັງງານໄດ້ເມ ື່ອຈ າເປັນ 

 

 
 
ຮບູທ ີ9 ອາຫານເສມີໂປຣຕນິສ າລບັສດັ 

 
5.2.4 ວຕິາມນິ 

 ວິຕາມິນ ເປັນໂພສະນະທີື່ສັດຕ້ອງການໜ້ອຍ ເມ ື່ອທຽບກັບໂພສະນະຕ ວອ ື່ນໆ ແຕ່
ກ ື່ຈ າເປັນ ແລະ ຂາດບ ື່ໄດ້, ວິຕາມິນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າຕາ່ງໆຂອງສັດ ເຊັື່ນ: 

 ການດ າລ ງຊີວິດ 
 ການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
 ການໃຫ້ຜ ນຜະລິດ 
 ການສ ບພັນ 

 ແຫ ື່ງທີື່ມາຂອງວຕິາມນິ (Vitamins) 
 ໄດ້ມາຈາກແຫ ື່ງອາຫານທ າມະຊາດ: ຜັກສ ດ, ໝາກໄມ້ສ ດ, ນ ມ, ເນຍີ, ໄຂ,່ ປາ, 

ຕັບ, ນ ັ້າມັນຕັບປາ 
 ວິຕາມິນສັງເຄາະ 
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ຮບູທ ີ10 ແຫ ື່ງຂອງອາຫານວຕິາມນິທີື່ໄດຈ້າກພ ດ 
 

5.2.5 ແຮທ່າດ 
 ພ ບໃນຮູບຂອງເກ ອອະນິນຊີ ຫ   ສານປະກອບອິນຊີກ ື່ໄດ້ 
 ແຮ່ທາດຄ ສ່ວນຂອງຂິັ້ເຖ ື່າ (Ash) ທີື່ໄດ້ຈາກການເຜ າສ ມບູນແລ້ວ 
 ໃນຮ່າງກາຍສັດປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຫ າຍກວ່າ 40 ຊະນິດ ໃນນີັ້ ມີຫ າຍກວ່າໝູ່

ແມ່ນ Ca ມີເຖິງ 46 ຖັດລ ງມາແມ່ນ P ມີເຖິງ 29 
 ສັດຕ້ອງການແຮ່ທາດຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຊະນິດ ຕ້ອງການຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍ ແມ່ນຂ ັ້ນ

ກັບລະບ ບ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະຂອງການໃຫ້ຜ ນຜະລິດ. 
 ແຫ ື່ງທີື່ມາຂອງແຮ່ທາດ ໄດມ້າຈາກ 2 ແຫ ື່ງ ຄ : 

 ໄດ້ມາຈາກທ າມະຊາດ ເຊັື່ນ: ຫີນປູນປ ື່ນ, ກະດູກປ ື່ນ, ເກ ອ, ເປ ອກຫອຍປ ື່ນ, 
ເປ ອກໄຂ່ປ ື່ນ... 

 ແຮ່ທາດສັງເຄາະ 
 

 
 
ຮບູທ ີ11 ລກັສະນະຂອງກອ້ນແຮທ່າດທີື່ໃຊລ້ຽ້ງແບ ້
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5.3 ການໃຫອ້າຫານແບ ້
5.3.1 ການໃຫອ້າຫານຫຍາບ 

 ອາຫານຫຍາບ ໄດ້ແກ່ຈ າພວກພ ດຕ່າງໆ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງອາຫານຫບາຍນີັ້ ຂ ັ້ນຢູ່
ກັບຄວາມສ ມບູນຂອງດິນທີື່ປູກ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ອາຍຸພ ດທີື່ເກັບກ່ຽວ ອາດຈະໃຫ້ກິນສ ດ ຫ   ຕາກ
ແຫ້ງ ການເກັບກ່ຽວອາດເຮັດໄດ້ທັງກ່ອນ ແລະ ຫ ັງການອອກດອກ ຫ   ຫ ັງການໃຫ້ເມັດແລ້ວ ພ ດຕະກຸນຖ ື່ວ
ເປັນອາຫານຫຍາບທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງທີື່ສຸດ ແລະ ແບ້ມັກກິນຫ າຍທີື່ສຸດດ້ວຍ. ການໃຫ້ອາຫານ
ປະເພດຫຍ້າ ມັກຈະໃຊ້ວິທີມັດເປັນຝ່ອນແລ້ວແຂວນໃຫ້ສັດກິນ ການໃຫ້ອາຫານ ຄວນໃຫ້ເທ ື່ອລະໜ້ອຍ
ແຕ່ໃຫ້ເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ບ ື່ຄວນໃຫ້ຫຍ້າທີື່ປຽກຊຸ່ມ ເພາະອາດຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ແບ້ເກີດທ້ອງເບັງໄດ້ ອາຫານ
ທີື່ເຫ  ອໃຫ້ໝັື່ນປັດກວາດ ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ເປັນແຫ່  ງໝັກໝຸມຂອງພະຍາດ ອາຫານປະເພດຫຍາບສ າລັບແບ້ ໄດ້ແກ່
ຫຍ້າຊະນິດຕ່າງໆ ດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

 ພວກພ ດຕະກຸນຫຍ້າ: ເປັນພວກທີື່ມີລ າຕ ັ້ນ ແລະ ໃບອ່ອນນຸ້ມ, ຕ ັ້ນບ ື່ໃຫ່ຍ ເຊັື່ນ:
ຫຍ້າຂ ນ, ຫຍ້າເນເປຍ,  ຫຍ້າຣູຊ,ີ ຫຍ້າແພງໂກຣາ, ເຮມີສ ແລະ ຫຍ້າອ ື່ນໆ 

 ພວກຕະກຸນຖ ື່ວ ເຊັື່ນ: ຖ ື່ວລາຍ, ຖ ື່ວຮາມາຕາ, ກະຖິນ ແລະ ແຄໄທ ເຊິື່ງອາດ
ຈະປູກພ ດຕະກຸນຖ ື່ວປ ນກັບຫຍ້າຊະນິດອ ື່ນໆ ເພ ື່ອເຮັດໜານຫຍ້າປະສ ມ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າມີຄຸນນະພາບດີ
ຂ ັ້ນ ຫ   ປູກຖ ື່ວແລ້ວອາດຕັດມັດເປັນຝ່ອນໃຫ້ສັດກິນກ ື່ໄດ້ 

 ພວກໄມ້ພຸ່ມ ແລະ ໄມ້ຊະນິດອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: ມັນຕ ັ້ນ, ກ້ວຍ, ຕ ັ້ນມອນ, ພຸດທະ
ຮັກສາ, ສະບາພູລະຫ ງ, ແລະ ພວກຜັກ ນອກຈາກນີັ້ ແບ້ຍັງມັກກິນໃບໝາກຂາມເທດ, ໂສນ ແລະ ເຄ ອມັນ
ດ້າງເປັນຕ ັ້ນ 

 ພວກພ ດ ຫ   ຫຍ້າໝັກ: ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ບ ື່ນິຍ ມໃຫ້ແບ້ກິນອາຫານພ ດໝັກ
ເນ ື່ອງຈາກມີນ ັ້າປ ນຢູ່ຫ າຍເຖິງ 65-70 ຖ້າໃຫ້ແບ້ກິນພ ດໝັກ 1.25-1.5 Kg ເທ ື່າກັບກິນຫຍ້າແຫ້ງ 0.5 
Kg ຈ ື່ງຈະທ ດແທນໄດ້ແບ້ທີື່ໃຫ່ຍເຕັມໄວກິນພ ດໝັກໄດ້ຫ າຍ ວັນລະ 0.75-1 Kg ຢ່າໃຫ້ອາຫານພ ດໝັກ
ລ້ຽງລູກແບ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງ ລ ຖ້າກະທັັ້ງອະໄວຍະວະລະບ ບຍ່ອຍອາຫານ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ເຕັມທີື່ແລ້ວຈ ື່ງຈະໃຫ້ກິນໄດ້ 

5.3.2 ການໃຫອ້າຫານຂຸນ້ 
 ອາຫານຂຸ້ນ ໄດ້ແກ່ພວກເມັດພ ດ ເຊັື່ນ: ກາກຖ ື່ວດິນ, ແກ່ນຖ ື່ວຂຽວ, ໃບກະຖິນປ ື່ນ,
ສາລ,ີ    ເຂ ັ້າປຽນ, ຮ າອ່ອນ, ກາກຖ ື່ວເຫ  ອງ. ອາຫານຂຸ້ນໃຊ້ສ າລັບລ້ຽງແບ້ເພ ື່ອການຂາດແຄນອາຫານຈາກ
ອາຫານປະເພດຫຍ້າ ຫ   ອາຫານຫຍາບ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ ທີື່ຫຍ້າບ ື່ພຽງພ  ແລະ ໃຫ້ເສີມໃນໄລຍະ
ການໃຫ້ນ ມ. ການໃຫ້ອາຫານລ້ຽງແບ້ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງເລ ອກໃຫ້ສະເພາະທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຈ າກັດປະລິມານຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ເພາະແບ້ເປັນສັດທີື່ອ້ວນງ່າຍ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະສ ມພັນຕິດຍາກເມ ື່ອລ້ຽງອ້ວນຈ ນເກີນ
ໄປ ອາຫານຂຸ້ນທີື່ໃຫ້ຄວນມີສ່ວນປະສ ມໂປຣຕີນ 18-21%ເພ ື່ອໃຫ້ເສີມແມ່ແບ້ໃນໄລຍະຮີດນ ມ. 
ນອກຈາກອາຫານປະເພດພ ດຫຍ້າ ແລະ ອາຫານຂຸ້ນທີື່ກ່າວມາແລ້ວ ແບ້ຍັງຕ້ອງການແຮ່ທາດໄວ້ເສີມ
ຕະຫ ອດເວລາ ແບ້ເປັນພະຍາດຂາດແຮ່ທາດໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຜູ້ລ້ຽງບ ື່ມີເກ ອແຮ່ເສີມຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ແບ້ຈະບ ື່
ສ ມບູນ, ການປະສ ມພັນບ ື່ມີປະສິດທິພາບ, ເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ, ອັດຕາການສູນເສຍສູງ ດັື່ງນັັ້ນ ຄອກລ້ຽງ
ແບ້ຈ າເປັນຕ້ອງມີກ້ອນແຮ່ທາດປະໄວ້ໃຫ້ເລຍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນ ໂດຍສະເພາະໃນພ ັ້ນທີື່ທີື່ມີ
ພະຍາດກາຝາກພາຍໃນຮຸນແຮງ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນແບ້ ແກະ ເປັນພະຍາດເລ ອດຈາງ ຈາກພະຍາດນີັ້ໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດ.ີ
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ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

 ຈ າແນກຊະນິດຂອງພະຍາດ ທີື່ມັກເກີດກັບແບ້ໄດ້ 
 ສາມາດປິື່ນປ ວພະຍາດແບ້ບາງຊະນິດໄດ້ 
 ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດແບ້ໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ພະຍາດທີື່ເກດີຈາກເຊ ັ້ອແບກັທເີຣຍ 

6.1.1 ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດ າ (Anthrax) 
 ອາການເປັນພະຍາດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍທີື່ສຸດ ຖ້າຕິດຄ ນອາດຕາຍເຖິງຕາຍໄດ້ພະຍາດນີັ້
ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ທີື່ມີຊ ື່ວ່າ: Bacillus anthracis ໃນແບ້ ແລະ ແກະ ພ ບວ່າ ເປັນພະຍາດນີັ້ຢ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຈະບ ື່ທັນສັງເກດເຫັນອາການ, ມີບາງຄັັ້ງສັດພຽງໂຕສັື່ນ, ຫາຍໃຈຝ ດ, ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີ
ເລ ອດໄຫ ອອກຈາກຊ່ອງເປີດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ (ດັງ, ປາກ, ຕາ, ຫູ, ຮູຂ ນ ແລະ ຮູທະວານ) ຊາກສັດທີື່
ຕາຍຈະບ ື່ແຂງຕ ວ ຖ້າບ ື່ຈ າເປັນບ ື່ຄວນຜ່າຊາກສັດທີື່ຕາຍ ເນ ື່ອງຈາກເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ ເມ ື່ອສ າພັດກັບອາກາດ
ມັນຈະສ້າງສະປ ຂ ັ້ນຫຸ້ມຕ ວເອງທັນທີ ແລະ ມີຄວາມທ ນທານຕ ື່ຢາຂ້າເຊ ັ້ອພະຍາດອີກດ້ວຍ ສະປ ສາມາດມີ
ຊີວິດ ແລະ ລະບາດໄດ້ເປັນຫ າຍໆປີ ເມ ື່ອເຮ າຜ່າຊາກສັດທີື່ຕາຍຈະພ ບວ່າ ມ້າມມີຂະໜາດໃຫຍ່ສີດ າຄ ັ້າ, ຕັບ
, ໄຂ່ຫ ັງ ແລະ ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງຫ ັ້ງເລ ອດ, ມ້າມເປ ື່ອຍ ແລະ ໃຄ່ຂ ັ້ນ ໃຫຍ່ກວ່າມ້າມປ ກກະຕເິຖິງ 3 ເທ ື່າ 
 ການຕິດຕ ື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍການກິນເຊ ັ້ອພະຍາດທີື່ປ ນເປ ັ້ອນຢູ່ໃນດິນ, ນ ັ້າດ ື່ມ, 
ອາຫານປະສ ມ (ຊີັ້ນປ ື່ນ, ກະດູກປ ື່ນ, ກາກຖ ື່ວເຫ  ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ) ແລະ ທ ື່ງຫຍ້າ, ຫຍ້າແຫ້ງເຊິື່ງສັດທີື່ເປັນ
ພະຍາດໄດ້ຖ່າຍສິື່ງເສດເຫ  ອອອກມາຂ້າງນອກ ເຊັື່ນ: ອາຈ ມ, ປັດສະວະ, ນ ັ້າມູກ, ນ ັ້າລາຍ ເປັນຕ ັ້ນ. ຄ ນມັກ
ຕິດເຊ ັ້ອນີັ້ເກີດຈາກການກິນຊີັ້ນສັດທີື່ເປັນພະຍາດ ແລະ ເຊ ັ້ອພະຍາດເຂ ັ້າທາງຮອຍບາດແຜ ຫ   ການຫາຍໃຈ
ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັດ ແລະ ຄ ນຕາຍດ້ວຍອາການປອດອັກເສບ 

 ການປິື່ນປ ວ: ປິື່ນປ ວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊ ັ້ອ ເຊັື່ນ: ເປນີຊີລິນ ແລະ ເຕຣາມາຍຊິນ ອາດຈະ
ໄດ້ຜ ນ ແຕ່ຕ້ອງປ ວໃນໄລຍະເລີື່ມທ າອິດຂອງການເປັນພະຍາດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວນິຍ ມກັນສັກຢາວັກຊິນປ້ອງ
ກັນ ໂດຍສັກລູກສັດຫ ັງການຢ່ານ ມ ແລະ ສັກທຸກໆປີ ແຕ່ບ ື່ຄວນສັກສັດທີື່ກ າລັງຕັັ້ງທ້ອງ ເພາະອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ສັດນັັ້ນຫຼຸລູກໄດ ້

6.1.2 ພະຍາດເຕ ັ້າໂຮມເລ ອດ 
 ອາການພະຍາດນີັ້ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ທີື່ມີຊ ື່ວ່າ: Pasteurella multocida 
ປ ກກະຕິມກັເກີດຫ ັງຈາກສາເຫດອ ື່ນທີື່ເຮັດໃຫ້ສັດອ່ອນເພຍ ເຊັື່ນ: ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ, ຂາດວິຕາມິນ ແລະ 
ແຮ່ທາດ, ມີພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫ າຍ, ຄວາມຕ ງຄຽດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ ເປັນຕ ັ້ນ, ໄລຍະຟັກຕ ວ 2-3 ວັນ ບາງທີອາດເຖິງ 5 ວັນ ສັດຈະສະແດງອາການໄຂ້ຂ ັ້ນສູງຢ່າງໄວວາ  
ນ ັ້າລາຍໄຫ ຟູມປາກ, ບ ື່ກິນອາຫານ, ຫາຍໃຈຖີື່ໆ ໃນໄລຍະທ າອິດຈະມີອາການທ້ອງບິດ ຕ ື່ມາມີອາການ
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ເຈັບທ້ອງ ແລະ ອາດມີເລ ອດປ ນອອກມາກັບອາຈ ມ ຮ່ອງຮອຍພ ບວ່າ ມີອາການໃຄ່ບວມນ າໃຕ້ຜີວໜັງ
ບ ລິເວນຄ  ແລະ ຫ ວ, ລັກສະນະແຫ ວຄ້າຍຄ ນ ັ້າປ ນວຸ້ນ ສີເຫ  ອງໃສ ຫ   ເລ ອດປ ນ, ບ ລິເວນລີັ້ນ ແລະ ກ່ອງ
ສຽງມີຮ່ອງຮອຍລັກສະນະດຽວກັນ 
 ການປິື່ນປ ວ: ໂດຍທ ື່ວໄປຈະນ າໃຊ້ຢາຊັນຟາ ຫ   ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອ ເຊັື່ນ: 
Sulfamethazine, Penicillin, Streptomycine, Terramycin ເຊິື່ງຈະໄດ້ຜ ນໃນໄລຍະທ າອິດ 
ຂອງການເປັນພະຍາດເທ ື່ານັັ້ນ ວິທີການສັກຢາປ້ອງກັນເປັນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ ຄ ການສັກຢາວັກຊິນ ໂດຍສັກລຸກ
ສັດຫ ັງຢ່ານ ມ ໃນການສັກນັັ້ນ ຄວນສັກໃນຕ ັ້ນລະດູຝ ນ ເພາະພະຍາດນີັ້ມັກລະບາດໃນລະດຝູ ນ ແລະ ຄວນ
ສັກທຸກໆ 6 ເດ ອນ ສັດທີື່ສັກຢາວັກຊິນບາງໂຕຈະສະແດງອາການແພ້ຢາປະມານ 30 ນາທ ີໂດຍມີອາການນ ັ້າ
ລາຍໄຫ , ກະວ ນກະວາຍ, ຂ ນລຸກ, ຕ ວສັື່ນ ແລະ ຫາຍໃຈບ ື່ອອກ ເຊິື່ງສາມາດແກ້ໄຂອາການແພ້ນີັ້ໄດ້ ໂດຍ
ການສັກ Adrennalin ຫ   ຢາແກ້ແພ້ Antihistamine 

6.1.3 ພະຍາດຫຼຸລກູຕດິຕ ື່ (Brucellosis) 
 ພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕ ື່ (Brucellosis) ເປັນພະຍາດຕິດຕ ື່ທາງລະບ ບສ ບພັນ ທີື່ເຮັດໃຫ້
ເກີດມີອາການຫຼຸລູກ, ແຮ່ຄ້າງ, ມ ດລູກອັກເສບ, ອັນທະອັກເສບ, ຂ ັ້ອັກເສບ ແລະ ເກີດມບີັນຫາກ່ຽວກັບ
ການປະສ ມພັນ ພ ບໄດ້ທັງງົວ-ຄວາຍ, ແບ້, ແກະ, ໝູ ແລະ ຍັງເປັນພະຍາດທີື່ສາມາດເກີດໄດທັ້ງເພດຜູ ້ແລະ 
ເພດແມ່ ພະຍາດນີັ້ສາມາດຕິດຕ ື່ມາສູ່ຄ ນໄດ້ (Zoonosis) ໂດຍຜູປ້່ວຍອາດມໄີຂ້ສູງໆຕ ື່າໆ, 
(Intermittent fever) ຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ຫ   ຮູ້ສ ກມີອາການຮ້ອນໆໜາວໆ (Undulant fever), ຜິວໜັງ
ທີື່ສ າພັດກັບເຊ ັ້ອພະຍາດ ເກີດເປັນບາດແຜອັກເສບ, ເປັນໜອງ, ເຈັບປວດທີື່ຂ ັ້ ແລະ ປວດເມ ື່ອຍກ້າມຊີັ້ນ
ຢ່າງຮຸນແຮງ 
 ສາເຫດຂອງພະຍາດເກີດແມ່ນຈາກເຊ ັ້ອ Brucella abortus ແລະ Brucella 
melitensis  ການຕິດຕ ື່ຂອງພະຍາດ ສັດຈະຕິດພະຍາດນີັ້ໄດ້ຈາກການສ າພັດກັບອາຫານ ແລະ ສິື່ງທີື່ປ ນ
ເປ ັ້ອນ ເຊ ັ້ອພະຍາດລຸລູກຕິດຕ ື່ຈາກສິື່ງທີື່ຂັບອອກມາຈາກສັດປ່ວຍທີື່ຫຼຸລູກ, ຊາກທີື່ຫຼຸລູກອອກມາ ຫ   ຈາກ
ສິື່ງຄັດລັື່ງຈາກອະໄວຍະວະເພດ ເຊ ັ້ອພະຍາດສາມາດເຂ ັ້າສູຕ່ ວສັດໄດ້ທາງຜິວໜັງທີື່ມີບາດແຜ ຫ   ບ ລິເວນ
ເຫຍ ື່ອເມ ອກອ່ອນທ ື່ວໄປ ແລະ ຈາກການກິນອາຫານທີື່ມກີານປ ນເປ ັ້ອນຂອງເຊ ັ້ອພະຍາດໄດ້ ແຕ່ຊ່ອງທາງ
ສ າຄັນຂອງການຕິດຕ ື່ພະຍາດນີັ້ ຄ ການປະສ ມພັນ ຫ   ການຕິດເຊ ັ້ອຈາກຄ ນຮີດນ ມ ທີື່ນ າເຊ ັ້ອຈາກນ ັ້ານ ມໄປ
ຕິດຕ ວອ ື່ນ ໃນລະຫວ່າງຂັັ້ນຕອນການຮີດນ ມ ສ່ວນໃນຄ ນ ມັກຈະຕິດພະຍາດໄດ້ຈາກການກິນອາຫານທີື່ມີ
ເຊ ັ້ອ ຫ   ບ ື່ໄດເ້ຮັດການຂ້າເຊ ັ້ອ ເຊັື່ນ: ນ ມ, ເນີຍ ຫ   ການຈັບຕ້ອງສ າພັດຜະລິດຕະພັນສັດ ທີື່ປ ນເປ ັ້ອນເຊ ັ້ອ 
ອາການຂອງພະຍາດໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວ ສັດທີື່ປ່ວຍ ຫ   ໄດ້ຮັບເຊ ັ້ອນັັ້ນ ໃນຂັັ້ນຕ ັ້ນອາດຈະບ ື່ມີການສະແດງ
ອອກຂອງພະຍາດໃຫ້ເຫັນ, ສັດຈະມີສຸຂະພາບສ ມບູນປ ກກະຕິທຸກຢ່າງ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເມ ື່ອສັດຕັັ້ງທ້ອງຈະພ ບ
ວ່າ ມີອາການຫຼຸລູກເກີດຂ ັ້ນ ຫ   ຮູ້ສ ກວ່າ ອັດຕາການຫຼຸລູກເກີດຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆໃນຝູງ, ອາການຫຼຸລູກ ທີື່ພ ຈະສ ງ
ໄສໄດວ້່າ ເກີດຈາກພາວະການຕິດເຊ ັ້ອຄ  ລູກສັດທີື່ຫຼຸລູກອອກມານັັ້ນສ່ວນຫ າຍຈະຫຼຸລູກໃນລະຍະ 2 ເດ ອນ
ສຸດທ້າຍຂອງການຕັັ້ງທ້ອງ ແຕ່ອາດພ ບຫຼຸລູກໃນລະຍະກາງຂອງການຕັັ້ງທ້ອງໄດ ້ຫ   ແບ້ອາດເກີດລູກອອກມາ
ໄດ້ສ າເລັດ ແຕ່ລູກທີື່ໄດ້ຈະອ່ອນແອ ຫ   ຕາຍຫ ັງຈາກເກີດ ຈາກນີັ້ແລ້ວຍັງຈະພ ບວ່າ ແມແ່ບມ້ີອາການແຮຄ່້າງ
ເກີດຂ ັ້ນຫ ັງຈາກເກີດ, ມ ດລູກອັກເສບ ຫ   ປະສ ມຕິດຍາກໃນສັດເທ ື່ອຕ ື່ໆໄປ ມີສິື່ງຄັດລັື່ງໄຫ ຈາກອະໄວຍະ
ວະເພດໃນປະລິມານຫ າຍ ແລະ ຫ າຍມ ັ້ ສ່ວນການໃຫ້ນ ມຂອງແມ່ແບ້ຈະຫຼຸດລ ງຫ າຍ ໃນກ ລະນຂີອງສັດໂຕ
ຜູ ້ຈະພ ບອາການຂອງລູກອັນທະອັກເສບ, ອັນທະບວມໃຫຍ່, ລູກອັນທະເກີດມີຝີໜອງ, ບ ື່ມີຄວາມກ າໜັດ
, ເປັນໝັນ, ຂ ັ້ບວມອັກເສບ, ຂາແຂງ, ເຈັບຂາ ແລະ ອາດເປັນອ າມະພາດໄດຊ້ ື່ວຄາວ ສ່ວນໃນຄ ນຫາກໄດ້
ຮັບເຊ ັ້ອນີັ້ຈະພ ບວ່າ ມີອາການເປັນໄຂ້, ໜາວໆຮ້ອນໆ (Undulant fever), ອ່ອນເພຍ, ເບ ື່ອອາຫານ, 
ທ້ອງຜູກ, ປວດຕາມຂ ັ້, ປວດຫ ວ ແລະ ຄ  
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 ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປ ວ ໂດຍປ ກກະຕແິລ້ວເຊ ັ້ອນີັ້ຈະຂ້ອນຂ້າງທ ນ ຕ ື່ສະ ພາບແວດ
ລ້ອມໄດ້ດີ ຫ   ໃນສະພາບທີື່ແຫ້ງ ແຕ່ກ ສາມາດຈະຖ ກທ າລາຍໄດ້ໂດຍການໃຊຢ້າຂ້າເຊ ັ້ອທີື່ມໃີຊ້ຢູທ່ ື່ວໄປ 
ແລະ ຢູກ່ັບສິື່ງຂັບຖ່າຍ ທີື່ແມແ່ບ້ຂັບອອກມາ ເຊັື່ນ: ຈາກອະໄວຍະວະເພດ, ພວກເຫຍ ື່ອເມ ອກຕ່າງໆ ແລະ 
ແຮ່ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງພ ບເຊ ັ້ອນີັ້ຫ າຍໃນເຕ ັ້ານ ມ, ຕ່ອມເພດ, ມ້າມ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫ ງັ, ເລ ອດ, ຂ ັ້ຕ ື່ຕ່າງໆ ແລະ 
ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງອີກ ນອກຈາກນັັ້ນ ເຊ ັ້ອຍັງສາມາດປ ນເປ ັ້ອນຢູກ່ັບນ ັ້າ, ອາຫານ, ຫຍ້າ ດັື່ງນັັ້ນ ຫາກແບໃ້ນຝູງ
ເກີດຫຼຸລູກຂ ັ້ນ ລວມເຖິງສິື່ງຂັບຖ່າຍຈາກແມແ່ບ້ຕ້ອງທ າລາຍ ແລະ ຝັງໃຫ້ເລິກ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການກະຈາຍ ຫ   
ປ ນເປ ັ້ອນໄປກັບນ ັ້າ, ອາຫານ, ຫຍ້າ ແລະ ຈະຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ເຊ ັ້ອທາງລະບ ບສ ບພັນ 
ໂດຍການກວດເລ ອດເປັນປະຈ າທຸກປີ 
 ໃນປະຈຸບັນນີັ້ ຍັງບ ື່ທັນມີຢາໃດປິື່ນປ ວພະຍາດນີັ້ໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງຄວນຄ ານ ງສະ ເໝີວ່າ 
ທາງທີື່ດີທີື່ສຸດຄ  ເມ ື່ອກວດພ ບວ່າ ແບ້ໂຕໃດໃນຝູງປ່ວຍເປັນພະຍາດນີັ້ ຄວນແຍກອອກຈາກຝູງ ແລະ 
ທ າລາຍ ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ແຜ່ເຊ ັ້ອໄປຍັງແບ້ໂຕອ ື່ນໃນຝູງໄດ້ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການແຜ່
ຂອງພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕ ື່ ມີດັື່ງນີັ້: 

 ກວດເລ ອດສັດໃນຝູງເປັນປະຈ າທຸກປີ  
 ແຍກສັດທີື່ພ ບວ່າຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດລຸລູກຕິດຕ ື່ອອກໄວຕ້່າງຫາກ  
 ປິື່ນປ ວຄວາມສະອາດໃນບ ລິເວນຄອກຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ  
 ມີການໃຊ້ຢາຂ້າເຊ ັ້ອທີື່ເໝາະສ ມເຮັດຄວາມສະອາດຄອກ  
 ເມ ື່ອມີແມ່ແບ້ຈະເກີດຄວນແຍກເຂ ັ້າຄອກເກີດຕ່າງຫາກ  
 ມີການເບິື່ງແຍງເລ ື່ອງຂອງນ ັ້າ ແລະ ອາຫານທີື່ຈະໃຫ້ສັດກນິນັັ້ນຕ້ອງແນໃ່ຈວ່າ

ປອດຈາກພະຍາດ  
 ລູກແບ້ອາຍຸຕັັ້ງແຕ່ 3-8 ເດ ອນ ຄວນຈະສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕ ື່ 

ເຊິື່ງວັກຊີນທີື່ສັກນີັ້ບ ື່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດໃນຝູງສັດໄດເ້ທ ື່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນ
ການຈ າກັດ ການແພກ່ະຈາຍຂອງພະຍາດມາສູ່ຄ ນໄດ້ອີກດ້ວຍ  

 ແບ້ທີື່ຈະນ າເຂ ັ້າຝູງເພ ື່ອການຂະຫຍາຍພັນນັັ້ນຄວນຈະໄດ້ຮັບການກວດແລ້ວວ່າ
ປອດຈາກພະຍາດ 

6.1.4 ພະຍາດຂ ັ້ອກັເສບ (Arthritis)  
 ພະຍາດຂ ັ້ອັກເສບ (Arthritis) ເປັນພາວະທີື່ເກີດການອັກເສບຂອງຂ ັ້ຂາ ມັກເກີດມີ
ອາການກັບຂ ັ້ຂອງຂາຂ້າງໃດຂ້າງໜ ື່ງ ເຮັດໃຫ້ສັດເກີດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ບວມຂ ັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ  
 ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດຂ ັ້ອັກເສບ ພະຍາດນີັ້ອາດເກີດໄດ້ຈາກຫ າຍສາເຫດ 
ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມອີາການຂອງການອັກເສບ, ບວມ, ຂ ັ້ຂາຈະຮ້ອນ ແລະ ເກີດຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ ັ້ໄດຄ້້າຍ
ກັນ ໂດຍການອັກເສບຂອງຂ ັ້ໃນແບ້ເກີດໄດ້ທັງແບບການອັກເສບແບບບ ື່ຕິດເຊ ັ້ອ ແລະ ແບບຕິດເຊ ັ້ອ ເຊິື່ງ
ແບບທີື່ບ ື່ຕິດເຊ ັ້ອ ອາດເກີດຈາກການກະທ ບກະເທ ອນ, ບາດເຈັບ ຫ   ການໃຊ້ງານໜັກເກີນໄປ ເຊັື່ນ: ຍ່າງ 
ແລ່ນ ຫ າຍເກີນໄປ ລວມເຖິງພ ດຕິກ າຂອງຕ ວແບ້ເອງ ທີື່ຈະມັກປີນໄຕ່, ໂດດໄປມາ ຫ   ມກີານຕ ື່ສູກ້ັນເອງ
ເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນຝູງ ແລະ ການໂດດເພ ື່ອການຂ ັ້ນປະສ ມຂອງພ ື່ພັນທີື່ຢ ນຢູເ່ທິງພ ັ້ນທີື່ບ ື່ພຽງ ເຮັດໃຫ້ມີອາການ
ປວດ, ບວມ ແລະ ການອັກເສບຂອງຂ ັ້ເກີດຂ ັ້ນ ກ ລະນີຂອງລູກແບ້ທີື່ມກີານສະສ ມແຄລຊຽມ ໃນກະດູກ 
ແລະ ຂ ັ້ຜິດປ ກກະຕໄິປຈະພ ບວ່າ ຂ ັ້ຂາມີການບວມຜິດຮູບຮ່າງ, ກະດູກຂາອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ລູກແບ້ຢ ນໄດ້ລ າ
ບາກ ແລະ ມີກະດູກຂາທີື່ນ້ອຍ, ແນວກະດູກບິດງ  ສ່ວນແບ້ທີື່ມອີາຍຸຫ າຍ ຈະພ ບອາການອັກເສບບວມຂອງ
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ຂ ັ້ຈາກສາເຫດພາວະຄວາມເຊ ື່ອມຂອງຂ ັ້ ທີື່ເກິດຂ ັ້ນຕາມອາຍຸຕາມການໃຊງ້ານ ແລະ ຄວາມສ ມບູນຂອງ
ຮ່າງກາຍ 
 ສາເຫດຈາກການຕິດເຊ ັ້ອນັັ້ນ ມີທັງແບບທີື່ຕິດເຊ ັ້ອແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໜອງ 
ແລະ ແບບທີື່ບ ື່ເກີດໜອງ ໂດຍການຕິດເຊ ັ້ອ ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບແບບບ ື່ເກີດໜອງ ເຊິື່ງມັກພ ບໃນ
ແກະ ສ່ວນແບ້ກ ອາດພ ບການເກີດພະຍາດຈາກເຊ ັ້ອນີັ້ໄດນ້ າ ນອກຈາກນີັ້ການອັກເສບຂອງຂ ັ້ທີື່ພ ບໄດ້ໃນລູກ
ແບເ້ກີດໃໝ່ ແລະ ແບ້ຫຼຸນ້ອາດມີສາເຫດເກີດມາຈາກການຕິດເຊ ັ້ອກຸ່ມ Mycoplasma spp. 
 ການຕິດເຊ ັ້ອທີື່ຂ ັ້ແບບທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໜອງ ມັກຈະເກີດໄດ້ຈາກເຊ ັ້ອແບກທີເຣຍຫ າຍ
ຊະນິດ ທີື່ພ ບຢູທ່ ື່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຮອບຕ ວສັດ ເຊັື່ນ: Streptococcuc spp., 
Staphylococus spp. ແລະ Corynebacterium spp. ເປັນຕ ັ້ນ ການຕິດເຊ ັ້ອທີື່ຂ ັ້ນີັ້ ນອກຈາກຈະ
ເຮັດໃຫ້ແບ້ມີອາການຂອງຂ ັ້ອັກເສບ, ບວມ, ເຈັບປວດ ແລະ ເກີດໜອງທີື່ຂ ັ້ແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ແບ້ມີໄຂ້, ຊ ມ 
ເບ ື່ອອາຫານ ແລະ ອ່ອນເພຍອີກ 
 ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປ ວ ພະຍາດຂ ັ້ອັກເສບສາມາດໃຊຢ້າສັກເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການ
ອັກເສບຂອງຂ ັ້ ໂດຍຢາທີື່ນິຍ ມໃຊ້ເປັນກຸ່ມຢາແກປ້ວດ, ຫຼຸດອາການບວມພວກ Steroid ຫ   NSAIDs ກ 
ໄດ້ ສ່ວນກ ລະນີ ຂອງການອັກເສບແບບຕິດເຊ ັ້ອ ກ ື່ຕ້ອງປິື່ນປ ວຂ ັ້ໂດຍການດູດເອ າຝີໜອງອອກຈາກຂ ັ້, ລ້າງ
ເຮັດຄວາມສະອາດແຜດ້ວຍນ ັ້າຢາຂ້າເຊ ັ້ອ ຈາກນັັ້ນຄວນສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອທີື່ມກີານອອກລິດແບບວ ງກວ້າງໃຫ້
ແກແ່ບ້ ແລະ ຄວນແຍກແບ້ທີື່ມີອາການຂ ັ້ອັກເສບກັກໄວ້ໃນຄອກ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອອກກ າລັງກາຍ ເຮັດ
ໃຫ້ສັດໄດ້ພັກຜ່ອນການໃຊ້ຂາໄລຍະໜ ື່ງ ຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການ ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງມກີານປິື່ນປ ວ
ຕິດຕ ື່ກັນເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ  

6.1.5 ພະຍາດປອດບວມ (Pneumonia)  
 ພະຍາດປອດບວມ (Pneumonia) ເປັນພະຍາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບ ບທາງເດີນ
ຫາຍໃຈທີື່ພ ບໄດ້ເລ ັ້ອຍໆ ໃນສະພາວະອາກາດທີື່ໜາວເຢັນ ແລະ ຊ ັ້ນເກີນໄປ ຫ   ການລ້ຽງແບ້ໃນຄອກທີື່ໜ
າແໜ້ນ ຈ ນເຮັດໃຫ້ການລະບາຍອາກາດເກີດຂ ັ້ນໄດ້ລ າບາກ ແລະ ມກີານໝັກບ ື່ມຂອງອາຈ ມ, ຍ່ຽວ ເຮັດໃຫ້
ມກີິື່ນເໝັນຂອງແອມໂມເນຍສະສ ມຢູ ່ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄ ອງລະບ ບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງ
ແບ້ໄດ້ 
 ສາເຫດຂອງພະຍາດ ໃນຂັັ້ນທ າອິດເກີດຈາກການຕິດເຊ ັ້ອໄວຣັສ ແລະ ມີການຕິດເຊ ັ້ອ
ແບກັທີເຣຍແຊກຊ້ອນ (Secondary infection) ຫ   ເກີດຈາກການຕິດເຊ ັ້ອແບກັທີເຣຍໂດຍກ ງເຊິື່ງເຊ ັ້ອ
ແບກັທີເຣຍພ ບໄດຫ້ າຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: Pasteurella spp., Streptococus spp., Staphylococus 
spp. ແລະ Hemophillus spp. ເປັນຕ ັ້ນ 
 ການຕິດຕ ື່ຂອງພະຍາດ ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການຫາຍໃຈເອ າເຊ ັ້ອເຂ ັ້າໄປໂດຍກ ງ ນອກ
ຈາກນີັ້ ຍັງເກີດຈາກການທີື່ແບ້ສ າພັດຄຸກຄີກັບສັດປ່ວຍ ຢູ່ໃນແຫ ື່ງທີື່ຢູອ່າໄສດຽວກັນ ຢ່າງໜາແໜ້ນ ບ ື່ມກີານ
ລະບາຍອາກາດທີື່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຊ ັ້ອພະຍາດປ ນເປ ັ້ອນຢູ່ໃນອາກາດ 
 ອາການຂອງພະຍາດ ພະຍາດນີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການປອດມນີ ັ້າ ຫ   ໜອງຄັື່ງຢູ່ໃນ
ປອດ ເຮັດໃຫ້ມີອາການປອດບວມ ແລະ ປອດອັກເສບ ລວມເຖິງອາດເກີດການອັກເສບທີື່ຫ ອດລ ມເຮັດໃຫ້
ແບ້ຫາຍໃຈລ າບາກ, ຫອບ, ມີຂີັ້ມູກ, ຂີັ້ຕາ, ໄອ ແລະ ຈາມເລ ັ້ອຍໆ ແບ້ຈະຊ ມ, ເບ ື່ອອາຫານ ແລະ ນ ັ້າໜັກ
ຫຼຸດລ ງ  ເນ ື່ອງຈາກການຫາຍໃຈທີື່ລ າບາກ ເຮັດໃຫ້ບ ື່ສາມາດໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນເຕັມທີື່ ບາງເທ ື່ອແບ້ບ ື່ຍອມ
ນອນ ຕ້ອງຢ ນກາງຂາ, ຫອບຫາຍໃຈ ແຕ່ຫາຍໃຈໄດ້ຕ ັ້ນໆ ແລະ ຫາຍໃຈສຽງດັງ, ໂຕທີື່ມີການຕິດເຊ ັ້ອຮຸນ
ແຮງ ອາດເກີດການອັກເສບ ແລະ ມີໜອງທີື່ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງ 
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 ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປ ວ ການຄວບຄຸມປ້ອງກັນພະຍາດ ຄວນເນັັ້ນດ້ານການສຸຂະພິ
ບານ ແລະ ການປິື່ນປ ວ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຄອກ ແລະ ໂຮງເຮ ອນ ເພ ື່ອໃຫ້ມີການຖ່າຍເທອາກາດທີື່
ດີ ໃນຊ່ວງທີື່ມີສະພາບອາກາດປັື່ນປ່ວນຊ່ວຍປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ແບ້ເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ ຫາກພ ບແບ້ທີື່ປ່ວຍເປັນ
ພະຍາດປອດບວມຄວນນ າແບ້ມາໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີື່ອ ບອຸ່ນ ການປິື່ນປ ວຈະກ ື່ການປິື່ນປ ວຕາມອາການຄ ໃນ
ກ ລະນທີີື່ແບ້ມີການຕິດເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍໃນປອດ ຈະສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອໃຫ້ກັບແບ ້ຕິດຕ ື່ກັນຢ່າງນ້ອຍ 4-5 ມ ັ້ 
ຈ ນກວ່າແບ້ຈະມີອາການດີຂ ັ້ນ 
 
6.2 ພະຍາດທີື່ເກດີຈາກເຊ ັ້ອໄວຣສັ 
 ພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລ ງເລບັ (Foot and mouth diseases; FMD)  
 ພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລ ງເລັບ (Foot and mouth diseases; FMD) ເປັນພະຍາດຕິດຕ ື່ຮ້າຍ
ແຮງໃນສັດເລັບຕີນຄູ ່ ເນ ື່ອງຈາກມີການລະບາດໄດຢ້່າງວ່ອງໄວ ຫາກບ ື່ມມີາດຕະການໃນການຄວບຄຸມປ້ອງ
ກັນພະຍາດ ແລະ ການກັກສັດທີື່ເຄັື່ງຄັດ. ພະຍາດນີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີື່ມລີັກສະນະເດັື່ນຄ  ມີຕຸ່ມເປນັ
ພ ດໃສທີື່ປາກ ແລະ ຈະແຕກກາຍເປັນແຜ ເຮັດໃຫ້ແບ້ເຈັບທີື່ປາກ ແບ້ຈ ື່ງບ ື່ສາມາດກິນອາຫານໄດ້, ນ ັ້າລາຍ
ຟູມປາກ, ຄ້ຽວເອ ັ້ອງບ ື່ໄດ້ ຕາມກີບຕີນເປັນແຜ ແລະ ໜອງ ເຮັດໃຫ້ຕີນເຈັບຈ ນແບ້ຈະບ ື່ຍອມຍ່າງໄປໄດ້ 
ພະຍາດນີັ້ອາດມີການຕິດຕ ື່ມາເຖິງຄ ນໄດ ້ແຕ່ພ ບວ່າ ມີໂອກາດເກີດຂ ັ້ນໄດ້ໜ້ອຍຫ າຍ 
 ສາເຫດຂອງພະຍາດ ເກີດຈາກ RNA ໄວລັສ ໃນກຸ່ມ Picorna virus ມຫີ າຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: 
type A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3 ເຊິື່ງແຕ່ລະຊະນິດຈະບ ື່ມປີະຕິກິລິຢາຕ ື່ກັນ ເນ ື່ອງ
ຈາກເຊ ັ້ອໄວລັສ ຈະບ ື່ສາມາດດ າລ ງຊີວິດຢູ່ໄດດ້້ວຍຕ ວເອງໃນສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກຕ ວສັດ ຈ ື່ງພ ບ
ເຊ ັ້ອໄວລັສນີັ້ ຢູ່ໃນຂອງແຫ ວ ເຊັື່ນ: ເລ ອດ, ນ ັ້ານ ມ, ຍ່ຽວ, ສິື່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆຈາກສັດທີື່ປ່ວຍ ແລະ ເນ ັ້ອ
ເຫຍ ື່ອທີື່ຫຼຸດລອກອອກມາຈາກບາດແຜ ຫາກມີສິື່ງຄັດຫ ັື່ງ ຫ   ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສັດຫ ື່ຫຸ້ມປ ກຄຸມຢູ ່ ເຊ ັ້ອໄວລັສກ 
ສາມາດຢູໄ່ດ້ດ ນຂ ັ້ນ ແຕ່ເຊ ັ້ອນີັ້ຈະສາມາດຖ ກທ າລາຍໄດງ້່າຍ ພຽງສ າພັດນ ັ້າຢາຂ້າເຊ ັ້ອຢ່າງອ່ອນ ຫ   ຖ ກແສງ
ແດດ ຈ ື່ງຈ າເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ຊາວກະສກິອນຈະຕ້ອງເນັັ້ນໜັກ ເລ ື່ອງຄວາມສະອາດໂຮງເຮ ອນ, ອາຫານ ແລະ
ນ ັ້າ ລວມເຖິງການສຸຂະພິບານທີື່ດີ ເພ ື່ອເປັນການໃນການປ້ອງກັນການແຜລ່ະບາດຂອງເຊ ັ້ອໄວລັສດັື່ງກ່າວ 
 ການຕິດຕ ື່ຂອງພະຍາດ ພະຍາດນີັ້ຕິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍການກິນອາຫານ, ຫຍ້າ ແລະ ນ ັ້າ
ຮ່ວມກັບສັດປ່ວຍ ການຄຸກຄີສ າພັດກັນໂດຍກ ງ ຫ   ການທີື່ລູກດູດນ ມຈາກແມທີ່ື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ລວມເຖິງ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດທີື່ອາດເປັນພາຫະນະຂອງພະຍາດ ຈາກບອ່ນໜ ື່ງໄປຍັງອີກບ່ອນອ ື່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການແພກ່ະຈາຍຂອງພະຍາດໄດງ້່າຍ ດັື່ງນັັ້ນ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ຈ ື່ງຈ າເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກັກກັນ
ພະຍາດ ແລະ ການຮັບຮອງວ່າປອດພະຍາດ 
 ອາການຂອງພະຍາດ ລັກສະນະທີື່ເປັນອາການເດັື່ນຂອງພະຍາດນີັ້ຄ  ຈະພ ບວ່າ ມີຕຸ່ມແດງເກີດຂ ັ້ນ
ຢູອ່້ອມຮອບຮິມປາກ, ພາຍໃນຊ່ອງປາກ, ເຫ ອກ, ລິັ້ນ, ກະພຸງແກ້ມ ແລະ ອ້ອມຮອບຂ ັ້ຕີນ, ກີບຕີນ ຫ   ພ ບ
ໄດ້ທີື່ຫ ວນ ມ ແລະ ເຕ ັ້ານ ມ ແບ້ຈະມີອາການໄຂ້ ດ ນປະມານ 3-6 ມ ັ້ ຈາກນັັ້ນຕຸ່ມແດງຈະມີການສະສ ມນ ັ້າ
ໃສໆ ແລະ ເລີື່ມແຕກອອກ ແຜທີື່ເກີດຈະພຸພອງ, ໜັງຫຼຸດລອກອອກກາຍເປັນແຜ ເມ ື່ອຕຸ່ມນີັ້ແຕກອອກເປັນ
ແຜແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ມີນ ັ້າລາຍຟູມປາກຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເຈັບປາກ ຈ ນເຮັດໃຫ້ແບ້ກິນອາຫານ ແລະ ຄ້ຽວ
ເອ ັ້ອງບ ື່ໄດ້ ຮ່າງກາຍຊູບຜອມອ່ອນແອລ ງຈ ນຕາຍໄປເອງ 
 ສ່ວນກີບຕີນ ກ ຈະພ ບຕຸ່ມທີື່ແຕກອອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນແຜກີບ ແລະ ຂ ັ້ຕີນເປັນແຜເຮັດໃຫ້ສດັ
ຍ່າງບ ື່ສະດວກ ຫ   ຍ່າງບ ື່ໄດ້ ອາດມີການຕິດເຊ ັ້ອແບກັທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ມໜີອງ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອຊັັ້ນທີື່ເລິກລ ງໄປ ຈ ນເຖິງກະດູກນິັ້ວຕີນ, ກີບຕີນເໜ ື່າ ແລະ ຫຼຸດອອກມາໄດ້ ລວມ
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ເຖິງຫາກມີການຕິດເຊ ັ້ອທີື່ຮຸນແຮງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊ ັ້ອໃນກະແສເລ ອດ, ເກີດພາວະເລ ອດເປັນ
ພິດ ແລະ ຕາຍໄດ້ ນອກຈາກນີັ້ ອາການອ ື່ນໆທີື່ອາດຈະພ ບໄດ້ຄ  ທີື່ເຕ ັ້ານ ມຈະແຂງເປັນກ້ອນ, ມີອາການຄ້າຍ
ກບັເປັນເຕ ັ້ານ ມອັກເສບ ແລະ ເກີດເປັນແຜຜຸພອງທີື່ຜິວໜັງຂອງເຕ ັ້ານ ມ, ຫ ວນ ມ ຜ ນຜະລິດນ ັ້ານ ມຫຼຸດລ ງ 
ແລະ ນ ັ້ານ ມທີື່ໄດ້ເກີດເປັນໜອງ ຫ   ມີເລ ອດ ແລະ ນ ັ້າເຫ  ອງປ ນອອກມາ ລວມທັງອາດມີການຫຼຸລູກເກີດຂ ັ້ນ
ໄດ້ 
 ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປ ວ ພະຍາດນີັ້ຖ ເປັນພະຍາດລະບາດທີື່ແຜ່ກະຈາຍໄດວ້່ອງໄວ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການທີື່ໃຊໃ້ນການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 
ໂດຍຫາກພ ບວ່າ ມີສັດປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດນີັ້ຕ້ອງທ າລາຍສັດ ແລະ ຝັງ ພ້ອມທັງມີການກັກສັດ ເພ ື່ອຄວບຄຸມ
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໃນພ ັ້ນທີື່ ເມ ື່ອມີການກວດພ ບວ່າ ເກີດພະຍາດນີັ້ລະບາດແລ້ວ ຈະຕ້ອງປະກາດ
ໃຫ້ພ ັ້ນທີື່ນັັ້ນເປັນເຂດກັກກັນສັດຂ ັ້ນທັນທີ, ຫ້າມການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດອອກຈາກບ ລິເວນນັັ້ນ ເມ ື່ອພ ບອາການ
ປ່ວຍ ຫ   ເກີດບາດແຜບ່ອນໃດ ກ ຄວນເຮດັຄວາມສະອາດບາດແຜດ້ວຍນ ັ້າຢາຂ້າເຊ ັ້ອ ແລະ ທາຢາສີມ່ວງ ຫ   
ໃສຢ່າທີື່ແຜ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ແລະ ສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອໃຫ້ ເພ ື່ອປິື່ນປ ວອາການ
ຕິດເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ປະຈຸບັນວັກຊີນທີື່ໃຊເ້ພ ື່ອປ້ອງກັນພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລ ງເລັບ ມີຢູ່ 3 ຊະນິດ
ຄ : type A, O ແລະ Asia 1 ໃນຟາມສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ໂດຍສັກເປັນປ ກກະຕ ິ
  
6.3 ພະຍາດກາຝາກ 

6.3.1 ພະຍາດໂຕກ ມໃນກະເພາະອາຫານຂອງແບ ້
 ພະຍາດໂຕກ ມໃນກະເພາະອາຫານຂອງແບ້ ເປັນພະຍາດທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຕ ວເຕັມ
ໄວຂອງພະຍາດ ຈະອາໄສຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານທັງສີື່ກະເພາະ ໂດຍສະເພາະກະເພາະແທ້ ພະຍາດທີື່ພ ບຫ າຍ
ຄ : Ostertagia trifurcata  (Brown stomach worms) ເປັນພະຍາດທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຄ້າຍເສັັ້ນ
ຜ ມ ສ່ວນໃຫຍອ່າໄສໃນກະເພາະແທ້ (Abomasum), Trichostrongylus spp. ຕ ວອ່ອນຂອງ
ພະຍາດຊະນິດນີັ້ຂ້ອນຂ້າງທ ນທານ, ສາມາດຢູ່ໃນດິນ ແລະ ແປງຫຍ້າໄດ້ດ ນ 4-6 ເດ ອນ ຫາກສະພາບອາ
ກາດບ ື່ຮ້ອນຫ າຍ ອາດຢູໄ່ດ້ດ ນເຖິງ 15 ເດ ອນ, Haemonchus contortus ເປັນພະຍາດທີື່ພ ບໄດໃ້ນສັດ
ກະເພາະລວມຫ າຍຊະນິດ ທັງໃນ ງົວ,ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້ ໂດຍພ ບໄດທັ້ງສີື່ກະເພາະ ພະຍາດໂຕແມ່ຈະ
ມລີັກສະນະເປັນກຽວຄ້າຍສະປິງ  

6.3.2 ພະຍາດໂຕກ ມໃນລ າໄສຂ້ອງແບ ້
 ພະຍາດໂຕກ ມໃນລ າໄສ້ ພ ບໄດ້ໃນທັງສ່ວນຂອງລ າໄສ້ນ້ອຍ (Small intestine), 
ລ າໄສ້ໃຫຍ່ (Large intestine) ແລະ ໄສ້ຕິື່ງ (Caecum) ຂອງແບ້ ເຊິື່ງພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆນີັ້ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີອາການລະຄາຍເຄ ອງທີື່ເຫຍ ື່ອເມ ອກລ າໄສ້ ພະຍາດຈະຍາດດູດຊ ມສານອາຫານທີື່ມີປະໂຫຍດ
ຈາກສັດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຂອງລ າໄສໄ້ດ້ ຖ້າຫາກມີພະຍາດຢູ່ໃນລ າໄສເ້ປັນຈ ານວນຫ າຍ 
ພະຍາດໃນລ າໄສທີ້ື່ພ ບໄດ້ຄ : 

 ພະຍາດແສ້ມ້າ (Trichuris spp.) ເປັນພະຍາດໂຕກ ມຂະໜາດນ້ອຍ ທີື່ອາໄສ
ຢູ່ໃນສ່ວນໄສ້ຕິື່ງ (Caecum) ແລະ ທີື່ບ ລິເວນສ່ວນທ້າຍໆຂອງລ າໄສ້ໃຫຍຕ່ ື່ກັບທະວານໜັກ ພະຍາດແສ້
ມ້າ ເປັນພະຍາດທີື່ຈະແຊກຫ ວເຂ ັ້າໄປໃນເຫຍ ື່ອເມ ອກລ າໄສ້ ແລະ ດູດເລ ອດຈາກພະນັງລ າໄສ້ສ່ວນນັັ້ນ
ຮອຍແຜທີື່ເສຍຫາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມກີານໄຫ ຊ ມຂອງເລ ອດ ເຮັດໃຫ້ສັດເສຍເລ ອດ ແລະ ເກີດພາວະ
ເລ ອດຈາງຕາມມາໄດ້ ໂຕອ່ອນ ແລະ ໄຂ່ ຂອງພະຍາດຊະນິດນີັ້ຈະຂ້ອນຂ້າງທ ນທານຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມ  
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 ພະຍາດປາກຂ  (Bunostomum trigonocephalum) ເປັນພະຍາດໂຕກ ມ
ທີື່ມັກພ ບໃນລ າໄສ້ນ້ອຍ ມີລັກສະນະປາກທີື່ເປັນຂ ໃຊ້ເກາະພະນັງລ າໄສ້ ແລະ ດູດເລ ອດຈາກພະນັງລ າໄສ້
ສ່ວນນັັ້ນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ສັດເສຍເລ ອດ ແລະ ເກີດພາວະເລ ອດຈາງຕາມມາ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ອາດພ ບ
ອາການຖ່າຍເປັນເລ ອດ ນອກຈາກນີັ້ພະຍາດປາກຂ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມອີາການລະຄາຍເຄ ອງທີື່ເຫຍ ື່ອເມ ອກ
ພະນັງລ າໄສ້ ແລະ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊ ມສານອາຫານຂອງແບ້ໄດ ້

 ພະຍາດເມັດຕຸ່ມ (Oesophagostomum columbianum) ເປັນພະຍາດ
ຕ ວກ ມທີື່ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສັດທີື່ມັນອາໄສຢູ ່ ໂດຍການດູດກິນເລ ອດຈາກພະນັງລ າໄສ ້
ພະຍາດຈະເຂ ັ້າໄປຝັງຕ ວຢູພ່າຍໃນເຫຍ ື່ອເມ ອກຂອງພະນັງລ າໄສ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດມຮີອຍແຜ ແລະ ເປັນເມັດ
ຕຸມ່ນູນຂ ັ້ນ 
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ບ ດທ ີ7 
ການບນັທ ກຂ ັ້ມນູການລຽ້ງແບ້ 

                                                                   
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1) ບັນທ ກຂ ັ້ມູນປະຫວັດຂອງແບ້ 
2) ບັນທ ກຂ ັ້ມູນການສ ບພັນຂອງແບ້ໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

7.1 ການບນັທ ກຂ ັ້ມນູການສ ບພນັ 
 ອາຍຸ ແລະ ນ ັ້າໜັກເມ ື່ອເລີື່ມປະສ ມພັນ 
 ອັດຕາການປະສ ມພັນຕິດ ແລະ ອັດຕາການເກີດລູກ 
 ອາຍຸ ແລະ ນ ັ້າໜັກເມ ື່ອໃຫ້ລູກໂຕທ າອິດ 
 ອັດຕາການເກີດລູດແຝດ ລູກໂຕດຽວ 
 ໄລຍະຫ່າງການໃຫ້ລູກ 
 ອັດຕາການລ້ຽງລູກລອດເມ ື່ອຢ່ານ ມ ແລະ ຫ ັງຢ່ານ ມ 
 

7.2 ການບນັທ ກຂ ັ້ມນູການເກດີລກູຂອງແບ້ 
 

ລ/ດ ເບີໂຕສັດ ພັນ ເພດ ວັນທີເກີດ ເບີພ ື່ ເບີແມ່ ລ/ດ ຄອກ ໝາຍເຫດ 
         
         
         

 
7.3 ການບນັທ ກຂ ັ້ມນູການຈະເລນີເຕບີໂຕ 

   ນ ັ້າໜັກ, ຄວາມຍາວ, ຄວາມສູງ, ເມ ື່ອອາຍຸເກີດທ າອິດ, 3, 6, 9 ເດ ອນ ແລະ ອາຍຸ 1, 2, 
3, 4 ປີ 

   ນ ັ້າໜັກເມ ື່ອອາຍຸປະສ ມພັນ 
   ນ ັ້າໜັກເມ ື່ອໃຫ້ລູກຄັັ້ງທ າອິດ 
   ນ ັ້າໜັກເມ ື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີື່ຂອງພ ື່ແມ່ພັນ 

 


