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ຄ ານ າ: 

 

 ເພ ື່ອທ ື່ຈະແກ້ໄຂຕະຫຼາດຊ ີ້ນງົວ ໄດ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ, ຜ ້ລ້ຽງງົວຊ ີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 4 ຈຸດປະສົງພ ີ້ນຖານ ຄ :  
 

I. ຍົກສ ງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ 
II. ສ້າງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 
III. ມ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນ ທ ື່ຜ ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ 

IV. ຄວາມຍ ນຍົງ ຂອງກິດຈະກ າ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໃນດ້ານຜົນກະທົບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສຸຂະພາບ 
ຂອງສາທາລະນະຊົນ 

ເວົີ້າອ ກຢ່າງໜ ື່ງໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົີ້າ ຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງ ມ ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ຕະຫຼອດເວລາ 

ເພ ື່ອທ ື່ຈະສ້າງເປນັເອກະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຫັຼກການຜະລິດທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງເຫັນໄດ້, ຜ ລ້້ຽງງົວຊ ີ້ນ ຍອມຮັບ
ເອົາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງບ ລິສັດຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໂດຍອ ງໃສ່ ຫັຼກການ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ການຄຸ້ມຄອງ 
ໂດຍຜ່ານ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ ທ ື່ຄາດຄະເນ ການວາງແຜນກິດຈະ ກ າ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ປະຈ າວັນ ທ ື່
ຈະຖ ກປະຕິບັດ ຖ້າມ ຂ ີ້ບົກຜ່ອງໃດໆ ຈາກກົດລະບຽບການຜະລິດທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ີ້ນ, ສ າລັບການຟ ີ້ນຟ  ຂະບວນການ ແລະ 
ຈຸດໝາຍ ຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ບ ື່ສອດຄ່ອງ.  
 

ການຄຸ້ມຄອງ ການຂ ີ້ນທະບຽນ ຮັບປະກັນ ແລະ ໃຫ້ມ ການກ ານົດ ແລະ ສ ບຕ ື່ຕິດຕາມ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກ າ 

ການຜະລິດ ຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ, ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງກົດລະບຽບ ທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ີ້ນ. ອັນທ ື່

ສ າຄັນທ ື່ສຸດ ຂອງລະບົບ ທ ື່ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ຕາມຫັຼກການ ແຫ່ງການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ, ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນ

ການປະເມ ນ ແລະ ວິເຄາະຂ ີ້ມ ນທ ື່ຖ ກບັນທ ກໄວ້ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການຜະລິດ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ. ຜົນໄດ້

ຮັບທ ື່ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຈຸດທ ື່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດດ າເນ ນການປ້ອງກັນ 
ແລະ/ຫຼ  ລົງມ ປັບປຸງ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ. 
  
ເອກະສານທັງໝົດ ຈະຖ ກເກັບຮັກສາແລະນ າໃຊ້ ໂດຍ ຜ ້ລ້ຽງ ເພ ື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແບບ

ອັດຕະໂນມັດທ ື່ໄດ້ບັນລຸ, ຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົີ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການສະໜອງ 

ຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ຄຸນຄ່າ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ໄດ້ຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ ຕະຫຼອດເວລາ. ຕາຕະລາງສັງລວມ ທ ື່ນ າສະເໜ  ໃນໜ້າຕ ື່
ໄປນ ີ້ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອເປັນຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ວິທ ການສ້າງເອກະສານ ຂອງບ ລິສັດ ແລະ ມ ຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຜ ້ຜະລິດ 
ໃນຂົງເຂດນ ີ້ ໄດ້ກ ານົດ ທັງຈຸດປະສົງ ໃນການລ້ຽງ ແລະ ການທອມສັດ. 
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ປ ີ້ມຄ ່ມ ເຫັຼີ້ມນ ີ້ ຖ ກອອກແບບມາ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜ ລ້້ຽງງົວຊ ີ້ນ ພ້ອມທັງ ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ນັບຕັີ້ງແຕ່ຈາກການຈັດຊ ີ້ວັດຖຸດິບ ຈົນເຖິງການຈັດສົື່ງ

ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ, ຊ ື່ງລວມມ  ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ພ ດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ 
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1. ຈຸດປະສົງ 

 

ຄ ່ມ ສະບັບນ ີ້ ເປັນການແນະນ າສ າລັບຜ ຜ້ະລິດສັດຂັີ້ນຕົີ້ນ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສຸຂານາ

ໄມ ແລະ ການຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົີ້າ. ເປົີ້າໝາຍແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງເຄ ື່ອງມ ສ າລັບການຕິດຕາມກວດກາ: 

 

• ສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບ ລິສັດຕົີ້ນຕົີ້ນກ າເນ ີ້ດທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດ;  

• ສະພາບທາງສຸຂະພາບຂອງສັດ;  

• ຜະລິດຕະພັນຢາປ ື່ນປົວສັດ ແລະ ການປ ື່ນປົວອ ື່ນໆ ທ ື່ໄດ້ຖ ກສົື່ງເຂົີ້າໄປໃນຕົວສັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ ື່ກ ານົດໄວ້ 

ແລະ ມ ເວລາຢຸດຊົື່ວຄາວເກ ນກວ່າ 0 ມ ີ້, ລວມທັງວັນເວລາຂອງການດ າເນ ນການປ ື່ນປົວ ແລະ ເວລາການຖອນ ;  

• ການປະກົດໂຕຂອງພະຍາດທ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ຄວາມປອດໄພຂອງຊ ີ້ນ;  

• ຜົນຂອງການວິເຄາະທັງໝົດ ທ ື່ກ່ຽວກັບສັດ ຫຼ  ຕົວຢ່າງອ ື່ນໆ ທ ື່ຖ ກນ າມາວິໄຈຫາເຊ ີ້ອພະຍາດຕ່າງໆທ ື່ອາດສົື່ງຜົນຕ ື່
ຄວາມປອດໄພຂອງຊ ີ້ນສັດ ລວມທັງຕົວຢ່າງທ ື່ຖ ກນ າໃຊໃ້ນກອບການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ແລະ 

ສານຕົກຄ້າງ;  

• ຂ ີ້ມ ນໂຕເລກ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ເມ ື່ອສ ື່ງເລົື່ານ ີ້ສາມາດບົງບອກເຖ ງການມ ພະຍາດຂອງສັດ. 

• ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ ີ້ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທ ື່ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສົມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການເຂົີ້າໄປແກໃ້ຂ ທ ື່
ຈະຖ ກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ  ຢ່າງໜ້ອຍ ກ ື່ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທ ື່ໄດ້ລະບຸ; 

 

2. ຂົງເຂດ ທ ີ່ມ ຜນົນ າໃຊ້   
 

ຄ ່ມ ນ ີ້ສາມາດໃຊ້ກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ກິດຈະກ າທ ື່ສ າຄັນຂອງຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວ, ເຊ ື່ງເລ ີ້ມຕົີ້ນຈາກ
ການຜະລິດພ ດ, ການຄຸ້ມຄອງສັດ, ອາຫານສັດທ ື່ໃຊເ້ທັກໂນໂລຊ  ຊ ວະພາບ, ຜ ສ້ະໜອງເຖ ງການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ

ສ າເລັດຮ ບ ເຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍສັດທ ື່ໄດ້ກ າໜົດໄວ້ສ າລັບປະສົມພັນ ຫຼ  ສັດທ ື່ມ ໄວ້ສ າລັບຂ້າ . ເພາະສະນັີ້ນ ຄ ມ່ ຄວນຄ ານ ງ

ເຖ ງ: 

• ການຜະລິດພ ດ  

• ການສະໜອງ (ການຊ ີ້ອາຫານ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນສ າລັບການຜະລິດພ ດ) 
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• ໄລຍະເວລາຂອງການຢ່ານົມ (ການປະຕິບັດກັບ ລ ກງົວ-ງົວແມ)່  

• ການທອມ ແລະ ການຕົກແຕ່ງ 

• ການລ້ຽງແມ່ພັນງົວນົມ 

 

3. ນິຍາມ ແລະ ໂຕອກັສອນຫຍ ື້  
 

ສຸຂານາໄມ (Hygiene) : ມາດຕະການທ ື່ຈ າເປັນທັງໝົດ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສົມບ ນຂອງ

ຜະລິດຕະພັນອາຫານ (ຄ າແນະນ າ Codex Alimentarius-EEC ເລກທ  93/43). ໝ 

ການກວດສອບຄືນ (Traceability) :  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງປະຫວັດສາດ ແລະ ຕິດຕາມການນ າໃຊຜ້ະລິດຕະ

ພັນ ຜ່ານການກ ານົດທ ື່ຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆ (ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນວາດວັດສະດຸ) 

ຄວາມອັນຕະລາຍ (Hazard):  ຕົວແທນທາງດ້ານຊ ວະພາບ, ສານເຄມ  ຫຼ  ທາງກາຍະພາບ ທ ື່ມ ລັກສະນະ ທ ື່ຈະ

ກ ື່ໃຫ້ເກ ດຜົນອັນຕະລາຍ ຕ ື່ ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ 

ລະດັບຄວາມຮນຸແຮງຂອງຂອງອັນຕະລາຍ (Severity of hazard ):  ສ ື່ງທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ້

ບ ລິໂພກ  

ຄວາມສ່ຽງ (Risk ):  ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ື່ຈະເກ ດອັນຕະລາຍ 

 

ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ (Risk analysis): ວິທ ການທ ື່ເປັນລະບົບ ຂອງການກ ານົດ ແລະ ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງອັນແທ້

ຈິງ ຫຼ  ທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ີ້ນ ເທ ື່ອລະກ້າວ ຊ ື່ງສາມາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ ໃນຊ້ວງໄລຍະທ ື່ກ າລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຊ ື່ງສາມາດມ ທ ື່ມາ 

ຈາກວັດຖຸດິບ, ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະ ຜ ້ດ າເນ ນງານ ທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບມັນ. 

ຄວາມບ ີ່ຖືກຕ້ອງ (Non-Conformity): ທຸກຄວາມບ່ຽງເບນ ນັບຕັີ້ງແຕ່ ຈາກຕົວກ ານົດຂະບວນການທ ື່ຖ ກສ້າງຂ ີ້ນ 
ຫຼ  ຂ ີ້ມ ນລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ 
 

ອາຫານ (ຫ  ື«ຜະລິດຕະພັນອາຫານ», ຫ ື «ສ ີ່ງທ ີ່ເປັນອາຫານ») Food (or «food product», or 

«foodstuff»): ສານ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນໃດໜ ື່ງ ທ ື່ຖ ກຫັນປ່ຽນ, ປຸງແຕ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼ  ປຸງແຕ່ງບ ື່ໄດ,້ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ

ທ ື່ຈະກິນ ຫຼ  ມ ຄາດວ່າ ຈະຖ ກນ າໄປບ ລໂິພກໃຫ້ຄົນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ  

 

4. ເອກະສານອ້າງອ ງ 

 

ກອບລະບຽບການຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ ສປປລາວ 
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5. ລາຍລະອຽດຂອງບ ລິສັດ  
 
ບ ລິສັດ ແມ່ນຢ ່ໃນການຄອບຄອງ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບສິດໝົດທຸກຢ່າງ ທ ື່ນິຕິກ າສະບັບປັດຈຸບັນ ຕ້ອງການໃຫ້ມ  ແລະ ຖ ກ

ກ ານົດໄວ້ ໂດຍມ ຂ ີ້ມ ນ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ ຢ ່ເທ ງໜ້າປົກ ຂອງປ ີ້ມຄ ່ມ  ຄ : ຊ ື່ບ ລິສັດ ແລະ ທ ື່ຢ ່ຂອງບ ລິສັດ, ລະຫັດໃດໜ ື່ງ ທ ື່ໃຫ້ມາ 

ພ້ອມທັງ ການໄດ້ຮັບສິດ ທ ື່ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປປ..ລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ມ . 
ໜ້າປົກ ຂອງປ ີ້ມຄ ່ມ ສະບັບນ ີ້ ຍັງສະແດງ ລາຍຊ ື່ບຸກຄະລາກອນ ທ ື່ເຮັດວຽກ ຢ ່ໃນບ ລິສັດ ແລະ ໜ້າທ ື່ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໂຄງ
ຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ). ບ ລິສັດ ກະກຽມແຜນທ ື່ຂອງບ ລິສັດ ທ ື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນອາຫານ ແລະ ຊ ວະເຄມ  
ລວມທັງ ທ ື່ຢ ່ອາໄສ ຂອງສັດ. 
 

6. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈຸຸດໝາຍ  

ຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ມາຈາກບ ລສິັດນ າໃຊ້ຄ ມ່ ນ ີ້ແມ່ນ:  

• ງົວທ ື່ໄດ້ຜ່ານການລ້ຽງ ແລະ ພ້ອມທ ື່ຈະນ າມາຂ້າ 

• ຫົວຂ ີ້ສ າລັບການປັບປຸງພັນ / ຫຼ  ການຂະຫຍາຍຕົວ  

• ງົວແມ່ ທ ື່ສຸດລ ກ 

 

7. ສະຫວັດດ ການສັດ 

 

ເພ ື່ອໃຫ້ຖ  ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບສາກົນ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດ ການຂອງສັດ, ຜ ້ມ ສັດຢ ່ໃນຄອບຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ 

ຕາມຂັີ້ນຕອນຕ ື່ໄປນ ີ້: 

I. ຮັກສາສັດລ້ຽງໃນຟາມ ສະເພາະເມ ື່ອມ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ທ ື່ຈະຄາດຫວັງ ໂດຍອິງຕາມ ຮ ບແບບພັນທຸກ າ ຫຼ  ຕົີ້ນ
ກ າເນ ດສັດ ວ່າ ສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ີ້ ສາມາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ ໂດຍບ ື່ມ ຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບສຸຂະພາບ ຫລ  ການເປັນຢ ່ທ ື່ດ . 

II. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງຈາກພະນັກງານ ໃນຈ ານວນທ ື່ພຽງພ  ໂດຍມ ທັກສະ, ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມຊ າ
ນານ ທ ື່ເໝາະສົມ 

III. ກວດກາເບ ື່ງສັດ ໃນໄລຍະທ ື່ເໝາະສົມ ໂດຍອ ງໃສ່ລະບົບການລ້ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດກາ ຖ ກດ າເນ ນ 
ພາຍໃຕ້ ສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ທ ື່ມ ແສງສະຫວ່າງພຽງພ  

IV. ໃຫ້ດ ແລຮັກສາສັດປ່ວຍ ຫຼ  ສັດທ ື່ບາດເຈັບຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖ້າຈ າເປັນໃຫ້ແຍກສັດເຫົຼື່ານັີ້ນໄປຢ ່ໃນສະຖານທ ື່ ທ ື່  
ເໝາະສົມ 

V. ສ າລັບການບ າບັດ, ການປ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ການປ ື່ນປົວໂດຍທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ສະເພາະສານທ ື່ຮ ້
ວ່າບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ ໂດຍອ ງໃສ່ຜົນການສ ກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ 
ປະສົບການທ ື່ໄດ້ມາ 
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VI.  ໃຊ້ວັດສະດຸທ ື່ບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລ້າງໄດ້ ແລະ ສາມາດຂ້າເຊ ີ້ອໄດ້ ສ າລັບການກ ື່ສ້າງໂຮງເຮ ອນ, ຮົີ້ວ ແລະ ອຸປະກອນ 

ທ ື່ສ າພັດກັບສັດຕ່າງໆ 

VII.  ໃຊ້ອຸປະກອນທ ື່ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ື່ ແລະ ທ ື່ຢ ່ອາໃສບ ື່ມ ສ ື່ງແຫຼມຄົມຊ ີ້ອອກມາ ຊ ື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ບາດແຜໄດ້ 

VIII.ຮັກສາ ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພ ມ, ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ, ແລະ ອ ື່ນໆ) ຢ ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງເຮ ອນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທ ື່ບ ື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສັດ 

IX. ກວດກາ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼ  ລະບົບກົນໄກ ຢ່າງໜ້ອຍມ ີ້ລະຄັີ້ງ ທ ື່ຈ າເປັນຕ ື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ 

ພ້ອມທັງ ກ າຈັດຂ ີ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ ທ ື່ຖ ກກ ານົດ ອອກໂດຍທັນທ ;  

X. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດຖ ກຮັກສາ ຢ່າງມ ຄວາມອິດສະຫຼະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຊະນດິສັດໃນເວລາເຄ ື່ອນຍ້າຍ

, ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ສັດປະສົບກັບຄວາມທ ລະມານ ຫຼ  ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ  

XI. ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ ທ ື່ຢ ່ອາໃສທ ື່ຖາວອນ ທ ື່ພຽງພ ສ າລັບສັດ ຢ ່ໃນ ໃນທຸກກ ລະນ , ເພ ື່ອເຄົາລົບ ຄວາມຕ້ອງການທາງ

ດ້ານສະລິລະ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນ; 

XII.     ຮັກສາສັດໃນໂຮງເຮ ອນທ ື່ຮັບປະກັນວ່າ ມ ແສງສະຫວ່າງທ ື່ພຽງພ ຕະຫຼອດເວລາ  

XIII. ສັດທ ື່ຂັງຢ ່ນອກໂຮງເຮ ອນຕ້ອງມ ສິື່ງກັີ້ງບັງຢ່າງພຽງພ  ເພ ື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກສະພາບອາກາດທ ື່ບ ື່ດ , ສັດອ ື່ນມາ

ທ າລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ.  

XIV. ຈັດຫາອາຫານທ ື່ດ , ເໝາະສົມກັບຊະນິດພັນ, ອາຍ ຸແລະ ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ, ພ້ອມທັງມ ປະລິມານທ ື່ພຽງພ 

ເພ ື່ອໃຫ້ສັດມ ສຸຂະພາບທ ື່ດ , ເຊັື່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນທ ື່ສັດໄດ້ກິນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖ ງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ

ສະລ ລະສາດຂອງສັດ. 

XV.    ຮັບປະກັນວ່າ ບ ື່ມ ສານໃດໆປະປົນຢ ່ໃນອາຫານ ທ ື່ກ ື່ໃຫ້ສັດມ ອາການເຈັບປ່ວຍ;  

XVI. ຮັບປະກັນໃຫ້ ສັດໄດ້ມ ນ ີ້າກິນ ໃນປະລິມານທ ື່ພຽງພ  ແລະ ມ ຄຸນນະພາບທ ື່ດ  ຫລ  ຂອງແຫຼວ ທ ື່ຮັບປະກັນ ໃຫ້
ມ ລະດັບຄວາມຊຸມ ທ ື່ພຽງພ   

XVII. ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ສ າລັບໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນ ີ້າດ ື່ມສ າລັບສັດ ຕ້ອງຕິດຕັີ້ງໃນລັກສະນະທ ື່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້

ທ ື່ຈະເກ ດການປົນເປ ີ້ອນ ແລະ ບ ື່ໃຫ້ສັດມ ການຍາດຊິງກັນ; 

XVIII. ບ ື່ໃຫ້ດ າເນ ນ ຫຼ  ປະຕິບັດການ ການປັບປຸງພັນແບບທ າມະຊາດ ຫຼ  ແບບທຽມ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ສັດເກ ດມ ການ 

 ທ ລະມານ ຫລ  ອາການບາດເຈັບ  

XIX. ຖ້າຫາກຈ າເປັນຕ້ອງປະຕິບັດວິທ ການດັື່ງກ່າວກັບສັດ ຕ້ອງປະບັດໃນລັກສະນະທ ື່ເຮັດໃຫ້ສັດມ ການເຈັບໜ້ອຍ 
ແລະ ຫຼ ກລ້ຽງການກ ື່ໃຫ້ເກ ດອາການບາດເຈັບແບບຖາວອນ. 
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8. ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການຜະລິດ 

 

8.1 ກິດຈະກ າກະສິກ າ 

 

ໃນຫຍ ີ້ໜ້ານ ີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບການຜະລິດວັດຖຸດິບສ າລັບຟາມລ້ຽງສັດ. ສ ື່ງເຫົຼື່ານ ີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ເນັີ້ນ

ກ່ຍງກັບການລິດອາຫານສັດ ທ ື່ຜະລິດຈາກຟາມເອງ:  

- ປະຕິບັດຕາມແນວທາງການກະເສດທ ື່ດ ;  

- ເກັບບັນທ ກການຊ ີ້ແນວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການປ້ອງກນັພ ດ 

- ບັນທ ກເຫດການທ ື່ສ າຄັນ ສ າລັບການຜະລິດພ ດ ຂ ີ້ນຢ ກ່ັບການຮັກສາອະນາໄມ ໃສໃ່ນປ ີ້ມບັນທ ກ ທ ື່ປະກອບດ້ວຍ 2 
ພາກ:  

1. ບັດການປ ກພ ດ: ການ ຫວ່ານເມັດ, ໄລຍະ  phenological phases ແລະ ການລວບລວມ 

2. ລົງຖະບຽນການຮັກສາສຸຂາອະນາໄມພ ດ (ຕ້ອງສ າເລັດພາຍໃນນ ື່ງເດ ອນຂອງເຫດການ). 

 

ຈາກການບັນທ ກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມຢ້ອນກັບໄປໄດ້: 

- ການປ ກ (ໂດຍທົື່ວໄປຈະເປັນສາລ  ຈະມ ການເກັບກ່ຽວ ຄັີ້ງທ າອິດ ຫຼ  ຄັີ້ງທ  ສອງ, ເຂົີ້າ ບາເລ ແລະ ອ ື່ນໆ...)  

- ເນ ີ້ອທ ື່ລວມ,  

- ໄລຍະເວລາ ຫຼ  ວັນທ  ທ ື່ຫວ່ານແກ່ນ,  

- ໄລຍະເວລາ ຫຼ  ວັນທ ເລ ີ້ມຕົີ້ນອອກດອກ  

- ວັນທ ເລ ີ້ມຕົີ້ນຂອງການເກັບລວບລວມຜະລິດຕະພັນ 

- ການຮັກສາສຸຂາອະນາໄມພ ດ ທ ື່ກ ານົດສ າລັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ນ າໃຊ້, ປະລິມານ, ການຮັກສາພ ີ້ນຜິວ. ເຫດຜົນສ າລັບ

ການປ ື່ນປົວ ແລະ ວັນທ ປ ື່ນປົວ 

ບ ລິສັດ ຕ້ອງຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດໃນສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກສານຂ ີ້ມ ນໃຫ້ມ 
ຄວາມປອດໄພ 
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8.2 ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ   

ການຈັດການທົື່ງຫຍ້າ ລວມເຖ ງການລົງຖະບຽນໃນແບບຟອມ(ການຈັດການ ການລົງຖະບຽນທົື່ງລ້ຽງສັດ) ຂ ີ້ມ ນທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການກ ານົດພ ີ້ນທ ື່ລ້ຽງສັດ, ໄລຍະເວລາທ ື່ປ່ອຍໃຫ້ຝ ງສັດກິນເອງ 
 
8.3 ຂັື້ນຕອນການສະໜອງ ແລະ ການເກັບຮກັສາ 

ສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ທ ື່ໄດ້ຊ ີ້, ນັບຕັີ້ງແຕ່ອາຫານ ຈົນເຖ ງ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນ ທ ື່

ໃຊ້ ສ າລັບ ການປິື່ນປົວດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ແລະ ສ າລັບ ການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອ ທ ື່ດ າເນ ນ ຢ ່ພາຍໃນ
ຟາມ. ຟາມ ທ ື່ຢ ່ໃນລະບົບຕິດຕາມ ເປັນໂຕຄຸ້ມຄອງ ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ສ າຄັນ" ສ າລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງ

ຊ ີ້ນ ທ ື່ເຂົາເຈົີ້າຜະລິດ. ກ່ຽວກັບ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ມ ຢ ່ໃນຟາມ, ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ" ແມ່ນໄດ້

ຖ ກຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາ ການຕິດຕາມລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ" ໂດຍອິງຕາມ ປະເພດ ຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນ ີ້: 

- ຜະລິດຕະພັນສ າລັບໃຫ້ອາຫານສັດ 

- ໄບໂອຊາຍ (ແຟັບ, ຢາຂ້າເຊ ີ້ອ ແລະ ຂ້າແມງໄມ້)  

- ຢາສັດຕະວະແພດ 

- ຜະລິດຕະພັນຢາກະສກິ າ 

ການສະໜອງອາຫານ 

ການຊ ີ້ ການຜະລິ ດກະສິ ກ າຂອງຕົນເອງ 

ການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນ 

ການສະສົມ 

ສົື່ງຄ ນຜ ສ້ະໜອງ ຫຼ  ທ າລາຍຖ ີ້ມ 
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ການຈັດການກຽ່ວກັບການຈັດຊ ີ້ ( ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ)ຂອງຟາມ ເຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ໃນການລົງ
ຖະບຽນການສະໜອງ. 

ໃນຂະບວນການສະໜອງອາຫານສັດ, ບ ລິສັດໃຊ້ທັງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຊ ີ້ມາຈາກພາຍນອກ. 

ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ຈ ານວນຫຼາຍ ທ ື່ມ ຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ (ແກ່ນ ແລະ ເມັດພ ດ, ແປ້ງ, ອາຫານ) ທ ື່ມາຈາກຟາມ, 

ຕົວຢ່າງສິນຄ້າ, ທ ື່ຖ ກກ ານົດ ຢ່າງເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ອອກ ໃບຢັີ້ງຢ ນໂດຍຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ ສ າລັບທຸກການກວດສອບ ຫຼ  ຮຽກ

ຄ ນ ຍ້ອນຄວາມບ ື່ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນເວລາຕ ື່ມາ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍຟາມ ຈົນກ່
ວາຮອດໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການສົື່ງຄັີ້ງຕ ື່ໄປ. 

ສ າລັບອາຫານສັດ ທ ື່ໄດ້ຊ ີ້, ນອກເໜ ອຈາກ ການເກັບຮັກສາເອກະສານທັງໝົດ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ ີ້, ຕ້ອງມ ການກວດ

ສອບການຍອມຮັບ ໃນດ້ານຕ່າງໆຕ ື່ໄປນ ີ້:  

- ການມ  ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງສະຫຼາກແນະນ າການນ າໃຊ້; 

- ການແຈ້ງ ຈາກຜ ້ສະໜອງ ສ າລັບ ການຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ ແລະ ສານມາຍໂຄທັອກຊິນ, ກ ຕ້ອງມ ໃບຢັີ້ງຢ ນການ

ວິເຄາະ;  

- ຄຸນນະພາບ (ຮ ບລັກສະນະ, ສ , ກິື່ນ, ແລະ ອ ື່ນໆ);  

- ກວດກາເບິື່ງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສ າລັບການສ້າງມົນລະພິດ ຈາກວັດຖຸດິບ ທ ື່ຂາດຄຸນນະພາບ;  

- ການຕິດຕ ື່ພົວພັນ ລະຫວ່າງການສັື່ງຊ ີ້, ສິື່ງທ ື່ຖ ກລາຍງານ ຢ ່ໃນເອກະສານ ທ ື່ມາພ້ອມກັບສິນຄ້າ ແລະ ຈ ານວນ

ສິນຄ້າ ທ ື່ຖ ກສົື່ງຕົວຈິງ. 

ຍິື່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ວັນທ  ການຮັບສິນຄ້າ, ປະເພດສິນຄ້າ, ປະເພດການຫຸ້ມຫ ື່ (ຫົຼມ, ໃນຖົງ ແລະ ອ ື່ນໆ), ຜ ້ສະໜອງ ແລະ 

ພ ີ້ນທ ື່ເກັບມ້ຽນ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກ.  

ສ າລັບສານບາຍໂອຊາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ, ຟາມ ຈະເກັບຮັກສາ ສ າເນົາເອກະສານ ຂ ີ້ມ ນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ ຫລ  ປ້າຍສະຫຼາກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສ າລັບຊ່ວງການນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ. 

ກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນຟາມ :  

- ເກັບຮັກສາສ າເນົາເອກະສານ ທ ື່ມາພ້ອມກັບອາຫານສັດ 

- ເກັບຮັກສາສ າເນົາເອກະສານທ ື່ມາພ້ອມ ໄບໂອຊາຍ 

- ບັນທ ກຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນການສະໜອງ 
 

ກ່ຽວກັບນ ີ້າທ ື່ໃຊ້ໃນບ ລິສັດເພ ື່ອລ້າງອຸປະກອນ, ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊຂ້ອງນ ີ້າ. ໃນ

ກ ລະນ ມ ການເຊ ື່ອມຕ ື່ກັບທ ື່ລະບາຍນ ີ້າສາທາລະນະຈະບ ື່ມ ການກວດສອບສະເພາະ, ໃນກ ລະນ ມ ບ ື່ນ ີ້າສ່ວນຕົວ ຕ້ອງມ 

ການກວດສອບທາງຈຸລະຊ ວະວິທະຍາຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັີ້ງ. 
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8.4  ການຈັດການຂອງຜ ້ຈ າໜາ່ຍ 

ຜ ້ຈ າໜ່າຍ ສາມາດກວດສອບຍ້ອນກັບໄດ້ ຈາກເອກະສານຂົນສົື່ງຫຼ ການຈັດຊ ີ້ ແລະ( ລົງຖະບຽນເປັນສາມະຊິກ) ເຊ ື່ງມ ຂ ີ້
ມ ນທ ື່ຈ າເປັນໃນການຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນກ ລະນ ຂອງການສ ື່ສານກ່ຽວກັບ ການບ ື່ປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນທ ື່ຊ ີ້ 

 

8.5  ການເກັບຮກັສາ 
ສະຖານທ ື່ ສ າລັບເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດນັີ້ນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຈາກເຫດການໃນຊັີ້ນ
ບັນຍາກາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມ ການລະບຸໄວ້ຢ ໃ່ນແຜນ. ໄບໂອຊາຍຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ ໃ່ນຫ້ອງປິດ ແຍກຈາກອາຫານ 
ແລະ ຕ້ອງລະບໄຸວ້ຢ ໃ່ນແຜນ. 

 

"ການສະໜອງ" ແຜນວາດການໝ ນວຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານສ າລັບບັນທກຶ 

- ໃບສະເໜ ລາຄາ 

- ເຄ ື່ອງໝາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທ ື່ຊ ີ້: ອາຫານ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສານເຄມ  

- ການແຈ້ງການຂອງຜ ສ້ະໜອງທ ື່ສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ 

- ໃບຢັີ້ງຢ ນການວິເຄາະຂອງຜ ສ້ະໜອງ 

- ການລົງຖະບຽນຂອງຜ ສ້ະໜອງ 

- ລົງຖະບຽນຂອງການຄຸ້ມຄອວທົື່ງຫຍ້າ 

- ການລົງຖະບຽນກ່ຽວກັວການຈັດຫາແບບອັດຕາໂນມັດ 

- ການລົງຖະບຽນຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ  

ອາຫານ, ແປ້ງ ແລະ ເມັດພ ດ 

ບ່ອນເກັບຮັກສາຂອງຟາມ 

ການຜະລິດອາຫານສັດຂອງຟາມ ສານໄບໂອຊາຍ 
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8.6 ຂະບວນການຈັດຫາສັດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບ ື່ແມ່ນ 
              ແມ່ນ 

     ບ ື່ແມ່ນ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການສະໜອງສັດ 

ການຊ ີ້ ການຜະລິດຢ ພ່າຍໃນຟາມ 

ການເກ ດ 

ການຄວບຄຸມການກກັ
ກັນດ້ານສຸຂະພາບ 

ການຄວບຄຸມດ້ານ
ສຸຂະພາບ 

ຢ່ານົມ ຂາຍ 

ການທົດ
ແທນພ ື່ແມ
ພັນ 

ເພດແມ ່ເພດຜ ້ 

ທ າລາຍຖ ີ້ມ 

ການທອມ 

ຈົບ 

ການຂົນສົື່ງ 

ການຂ້າ 
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ການຮັບສັດເຂົີ້າຟາມງົວເພ ື່ອຜະລິດຊ ີ້ນປະຕິບັດໄດ້ 2 ວິທ : 

• ຫົວຂ ີ້ການຈັດຊ ີ້ 

• ຫົວຂ ີ້ການຜະລິດພາຍໃນຟາມ ແລະ ການເກ ດ 

 

ໃນກ ລະນ ທ ື່ຊ ີ້ສັດ, ສັດຈະຕ້ອງມາຈາກຟາມທ ື່ປອດພະຍາດ ວັນນະໂລກ, Brucellosis and Leucosis ແລະ ຕ້ອງມ 

ເອກະສານຈ າເປັນຕາມກົດໝາຍທ ື່ບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວກັບການກ ານົດການເຄ ື່ອນໃຫວຂອງງົວ. ໃນທຸກໆຄັີ້ງ ຖ້າມ ການນ າສັດ

ເຂົີ້າມາໃນຟາມຕ້ອງໄດ້ກັກກັນສັດ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງການນຕິດເຊ ີ້ອພະຍາດສັດລ້ຽງທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຟາມ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ ື່ມ 

ການກັກກັນນັີ້ນ ແນະໃຫ້ມ ການປະຕິບັດປ້ອງກັນເຊ ີ້ອພະຍາດ, ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ກາຝາກພາຍໃນ  ແລະ ພາຍ

ນອກ. ທຸກໆການປ ື່ນປົວພະຍາດສັດຕ້ອງໄດ້ມ ການລົງຖະບຽນ. ໃນກ ລະນ ຂອງການຜະລິດພາຍໃນ, ເງ ື່ອນໄຂການດ ແລ

ຮັກສາທ ື່ຖ ກສຸຂາອະນາໄມ ເປັນສ ື່ງສ າຄັນທ ື່ສຸດ ໃນເວລາກ່ອນຈະມ ການນ າສັດອອກໄປໃນມ ີ້ຕ ື່ມາ. ຊ່ວງນ ີ້ ເປັນໄລຍະ

ເວລາທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສຸດຕ ື່ການຕາຍຂອງສັດ. ດັື່ງນັີ້ນຈ ື່ງເປັນສ ື່ງທ ື່ຈ າເປັນທ ື່ສຸດສ າລັບສະຖານທ ື່ຢ ໃ່ນຟາມຕ້ອງໃຫ້ແຫ້ງ 

ສະອາດດ , ມ ເນ ີ້ອທ ື່ພຽງພ ສ າລັບໃຫ້ໂຕແມເ່ກ ດລ ກ. ນອກຈາກນັີ້ນຍັງແນະນ າໃຫ້ມ ການສັກຢາປ້ອງກັນສັດທ ື່ຖ ພາມານ 

ອາຍຸລະຫວ່າງ 7-8 ເດ ອນ ເພ ື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຖອກທ້ອງຂອງງົວນ້ອຍ.  

 
ການຖືພາມານ ແລະ ການເກ ດ 

ການປະຕິບັດໄລຍະການປັບປັບປຸງພັນອ ື່ນໆທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ຕ້ອງມ ການຄັດເລ ອກທ ື່ເໝາະສົມ: ຊະນິດຂອງພັນສັດ, ອາຍຸຂອງ
ການປະສົມພັນທຽມຄັີ້ງທ າອິດ, ລະດັບໂພສະນາການໃນລະຫວ່າງຖ ພາມານ, ເປັນກຸ່ມສັດທ ື່ມ ສຂະພາບທ ື່ແຂງແຮງ ແລະ 

ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ື່າຕ ື່ການແທ້ງລ ກ . 

ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງການຕາຍຂອງງົວນ້ອຍຫັຼງການເກ ດ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກ ດຈາກພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ພະຍາດທາງລະບົບ

ຫາຍໃຈ, ສະນັີ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ໝັີ້ນໃຈ ສ າຄັນທ ື່ສຸດ ຕ້ອງມ ການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ແມງ່ົວ ແລະ ລ ກງົວ ແລະ ການຂ້າ
ເຊ ີ້ອພະຍາດເປັນປະຈ າ.  
 
ໄລຍະເວລາແຕູ່ມືື້ເກ ດ ເຖ ງຢູ່ານົມ 

ເປັນການກ ານົດວ່າ ແມ່ນຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງການເກ ດຂອງລ ກງົວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຈາກອາຫານທ ື່ໃຊນ້ ີ້ານົມ ( ແມ່ ຫຼ 

ສ້າງຂ ີ້ນໃໝ່) ກັບອາຫານທ ື່ປະກອບດ້ວຍ ອາຫານ ແລະ ອາຫານສັດ . ການປ່ຽນແປງປະເພດຂອງການໃຫ້ອາຫານ ເກ ດ

ຂ ີ້ນໃນຊ່ວງເວລາ ທ ື່ມ ການປ່ຽນແປງ ໂດຍຂ ີ້ນຢ ກ່ັບວ່າຜ ຜ້ະລິດຕ້ອງການນ າໃຊງ້ົວຊ້າຫຼ ໄວ. 
ຈຸດປະສົງຂອງການຢ່ານົມ ຄ ການປ່ຽນແປງລ ກງົວ ໂມໂນກາສະຕຣິກທ ື່ໃຊງ້ານໄປເປັນສັດຄ້ຽວເອ ີ້ອງ ໂປລ ກາສະຕຣິກ 
ໂດຍມ ຈ ດປະສົງເພ ື່ອ ຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງເທ ື່ອລະກ້າວ ຈາກອາຫານແຫຼວ ທ ື່ມ ນ ີ້ານົມມາເປັນຂອງແຂງ ເຊ ື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ ອາຫານເຂັີ້ມຂຸ້ນ 
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ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ຫ  ືການທອມ 

ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງ ແມ່ນຂ ີ້ນຢ ກ່ັບພັນທຸກ າທ ື່ເພ ີ້ມຂ ີ້ນ. ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງການທອມສັດ ຈົນເຖິງນ ີ້າໜັ

ກສັດເພ ີ້ມຂ ີ້ນທ ື່ເໝາະສົມສ າລັບຕະຫຼາດ. 
ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດນ ີ້ ຂ ແນະນ າໃຫ້ໃຊງ້ົວພັນທ ື່ລ້ຽງໃນລະບົບມ ຫຼາຍຄອກ ສ ື່ງເຫົຼື່ານ ີ້ສາມາດຮັບຮ ໄ້ດ້
ດ້ວຍການແກ້ໄຂການກ ື່ສ້າງທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ທັງກ່ຽວກັບການເລ ອກພ ີ້ນ, ສາມາດແຍກໄດ້ລະຫວ່າງຄອກທ ື່ເປັນຕາໜ່າງ, 

ພ ີ້ນປ ດ້ວຍຊ ມັງ ແລະ ຄອກຖາວອນ, ທັງສອງຢ່າງນ ີ້ສາມາດເຮັດຮົີ້ວໄດ້ທັງຢ ໃ່ນ ຫຼ  ຢ ນ່ອກ. ບ ວ່າຈະເປັນຄອກປະເພດໃດ

ກ ຕາມ ຈະຂ ີ້ນຢ ກ່ັບສະພາບແວດລ້ອມ. 

 

ຂັື້ນຕອນສຸດທ້າຍ 

ຕາມປົກກະຕິຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການທອມ ເປັນຊ່ວງເວລາທ ື່ຜ່ານການປ່ຽນແປງທ ື່ເໝາະສົມ ສ າລັບເປັນສະບຽງ

ອາຫານ, ການປະຕິບັດແມ່ນການເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມສົມບ ນແບບ ( ລະຫວ່າງຊ ີ້ນ ແລະ ໄຂມັນ) ຂອງຊ ີ້ນ. 

ເພ ື່ອປະຕິບັດໃນຂັີ້ນຕອນທ ື່ສ າເລັດໃນທາງທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ, ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ມັນຕ້ອງໃຊ ້

ລາຍການອາຫານທ ື່ຄ ານ ງເຖ ງສານອາຫານ: 

• ວິທ ການ ການຈັດການອາຫານ 

• ປະເພດການຂ້າສ າລັບເປັນອາຫານ 

• ການບ ລິການແບບຄົບວົງຈອນທ ື່ນ າສະເໜ  

• ການຮັກສາອາຫານ 

 

9. ໂໂໂໂໂໂໂໂ 

 

ບ ື່ວ່າຈະໃຊໂ້ຄງສ້າງໃດ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ສ າລັບການລ້ຽງສັດ, ມັນເປັນສ ື່ງສ າຄັນທ ື່ສຸດຕ ື່ກັບເງ ື່ອນໄຂການເປັນຢ ທ່ ື່ດ ຂອງສັດ. 

ອາຄານ, ຮົີ້ວອ້ອມ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ  ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ແລະຂ້າເຊ ີ້ອ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງ ການແຜກ່ະຈາຍຂອງເຊ ີ້ອ

ພະຍາດໄດ້ ແລະ ກິດຈະກ າທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຖະບຽນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. ຄວນກ າຈັດ ອາຈົມ, ນ ີ້າຍ່ຽວ ແລະ ອາຫານ

ຕົກຄ້າງເພ ື່ອກ າຈັດກ ື່ນ ແລະ ຫຼ ກລຽງການດ ງດ ດແມງໄມ້ ຫຼ  ໜ . ມ ລະບົບປ້ອງກັນນົກໃນສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ມ ສັດ ແລະ 
ອາຫານຢ ່. 

 

ດັື່ງນັີ້ນ ໃນຟາມຈະຕ້ອງປະຕິບັດການດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້: 

• ການທ າຄວາມສະອາດ, ການຂ້າເຊ ີ້ອສະຖານທ ື່, ຮັກສາຄວາມສະອາດສ ື່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງການໃຫ້ອາຫານຫຼາຍ
ຊະນິດ 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊ ີ້ອອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທ ື່ທຸກໆຄັີ້ງ ພາຍຫັຼງທ ື່ໃຊ້; 

• ດ າເນ ນການບ າລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິ ຕາມທ ື່ໄດ້ສະເໜ ໃນຄ ມ່ ການນ າໃຊ້ ແລະ ລະບົບການບ າລຸງຮັກສາ 

• ວິທ ການນ າໃຊ້ ລະບົບການປະຕິບັດຂ ີ້ກ ານົດຂອງຜ ນ້ າໃຊຄ້ ່ມ . 

 

ການດ າເນ ນການທ ື່ບ ື່ທ າມະດາທັງໝົດ ຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນແບບຟອມ “ ຈົດຖະບຽນການບ າລຸງຮັກສາພິເສດ” ເຊັື່ນດຽວ

ກັນນັີ້ນ ກິດຈະກ າການຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ຈະຖ ກບັກທ ກໄວ້ໃນຫົວຂ ີ້ສະເພາະ “ ຈົດຖະບຽນການຂ້າ

ເຊ ີ້ອ ແລະ ການຕົກຕະກອນ” 
 

10. ຂັື້ນຕອນການໃຫອ້າຫານ 

 

ແຜນການປັນສ່ວນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນໂດຍ ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ທ ື່ສ້າງລະດັບການຜະລດິທ ື່ສົມດ ນ ໂດຍອ ງໃສ ່
ຈຸດປະສົງການຜະລິດ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ຢ ່. ການປັນສ່ວນຖ ກສ້າງຂ ີ້ນສ າລັບສັດແຕ່ລະປະເພດທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຄອກ

ສັດ. ໂດຍຄ ານ ງເຖ ງ ສາລ ລະວິທະຍາ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ. 

ຜ ້ຄຸ້ມຄອງການປະສົມພັນຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາທຸກວັນ ເພ ື່ອເບ ື່ງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສັດ ໃນປະເພດທ ື່

ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຄວບຄຸມປະສິດທິພາບຂອງການປັນສ່ວນໃຫ້ກັບສັດ ເກ ດ

ຂ ີ້ນບົນພ ີ້ນຖານຂ ີ້ມ ນ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ການປະເມ ນ ເລ ີ້ອງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຊາກສັດ. 

 

ຫົວຂ ີ້ "ບັດການປັນສ່ວນ" ສ າລັບການຜະລິດສັດ ແລະ / ຫຼ  ໄກ້ຄຽງກັບການຜະລິດ (ໃນລະຫວ່າງ 2 ເດ ອນ) ຈະຕ້ອງລົງ

ຖະບຽນຂ ີ້ມ ນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້: 

• ປະເພດຂອງສັດທ ື່ຖ ກຄຸ້ມຄອງ; 

• ຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງແຜນ (ມ ີ້ເລ ີ້ມຕົີ້ນ-ມ ີ້ສຸດທ້າຍ); 

• ລາຍເຊັນຂອງຜ ຈ້ັດການ; 

• ປະເພດຂອງອາຫານ; 

• ປະລິມານອາຫານທ ື່ຈະໃຊ້ກັບສັດໂຕນ ື່ງ ໃນມ ີ້ນ ື່ງ; 

• ເຂດຂ ີ້ມ ນການບັນທ ກເພ ື່ອໃຊ້ເປັນໂຕຊ ີ້ບອກ ການປ່ຽນແປງຊົື່ວຄາວຂອງອັດຕາສ່ວນ. 

 

ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ການປັນສ່ວນ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜ ນດ້ານແບບຟອມ ໄອທ  , ແບບຟອມນ ີ້ສາມາດຖ ກທົດແທນໂດຍ
ການລາຍສະເພາະທ ື່ຜະລິດໂດຍຊອບແວການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ.້ 
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11. ການດ ແລຮກັສາສຸຂະພາບ 

 

ການປ ື່ນປົວສັດທຸກໂຕທ ື່ຢ ໃ່ນຟາມຂອງສັດຕະວະແພດ ຈະຕ້ອງມ ການຈັດການ ແລະ ຈົດຖະບຽນຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸ
ບັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ ື່ງ: 

• ຄວນໃຊຢ້າທ ື່ລົງຖະບຽນ ແລະ ມ ສະຫຼາກແນະນ າການນ າໃຊທ້ ື່ເປັນພາສາລາວເທົື່ານັີ້ນ 

• ຄວນໃຊຢ້າ ພາຍໃຕ້ການຊ ີ້ນ າຂອງສັດຕະວະແພດພາຍໃນຟາມເທົື່ານັີ້ນ 

• ເວລາໃນການຍົກເລ ກຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 

•   ການປ ື່ນປົວທັງໝົດທ ື່ໄດ້ປະຕິບັດ ຕ້ອງໄດ້ມິການລາຍງານກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນພິເສດດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້: 

             - ສັດ / ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ການບ ລິຫານ (ໝາຍເລກປະຈ າໂຕ ຫຼ   ສະຫຼາກ) 

             - ເຫດຜົນໃນການປ ື່ນປົວ 

             - ປະລິມານການໃຊ້ ໄລຍະເວລາການປ ື່ນປົວ 

           - ເສັີ້ນທາງຂອງການບ ລິຫານ 

 - ວັນ ແລະ ເວລາການຂ້າ ຕອນທ້າຍຂອງເວລາການລະງັບ 

           - ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບດ້ານສັດຕະວະແພດ 

           - ຜ ຈ້ັດການຝ່າຍບ າບັດ 

• ນອກຈາກນ ີ້ໃນຟາມທ ື່ຜະລິດສັດເພ ື່ອບ ລໂິພກຂອງມະນຸດ ຈະຕ້ອງລາຍງານເວລາການຢຸດການປ ື່ນປົວ “ ເວລາ

ການຢຸດ” ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດກ່ອນສົື່ງສັດໄປໂຮງຂ້າສັດ. 

12. ການຈັດສົີ່ງຜະລິດຕະພັນ 

  

ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສັດທ ື່ມ ຊ ວດິ ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການປ່ຽນແທນ, ການລ້ຽງ ຫຼ  ການຂ້າສັດ. 

ເອກະສານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດ ຕ້ອງມ ຂ ີ້ມ ນທັງໝົດທ ື່ຈ າເປັນທ ື່ບົື່ງບອກຕົີ້ນກ າເນ ດຂອງຟາມ, ການຂົນສົື່ງ 
ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງການຂ້າສັດທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ້. ເອກະສານນ ີ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມສັດຈາກລ ກຄ້າ ໄປຫາຟາມຕົີ້ນກ າ 
ເນ ດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ີ້ບັງຄັບໃຊໃ້ນປະຈຸບັນ 

 

 

 

13. ແຜນຄວບຄມຸແບບອັດໂຕໂນມດັ 
 
ຄວາມໝາຍຂອງ ອັນຕະລາຍ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຊ ີ້ນ  

 



   

 17 

ຈາກການວິເຄາະໂດຍທົື່ວໄປຂອງຂະບວນການຜະລິດງົວຊ ີ້ນ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂັີ້ນສຸດທ້າຍຂອງຟາມລ້ຽງ

ງົວຊ ີ້ນ ແມ່ນ ສັດທ ື່ມ ຊ ວິດທ ື່ເໝາະສົມຂອງການຈະເລ ນເຕ ບໂຕທາງດ້ານການຄ້າ ປະເພດອັນຕະລາຍທ ື່ໄດ້ກ ານົດຕ ື່ໄປນ ີ້: 

 
ອັນຕະລາຍຈາກຈຸລ ນຊ  

ໂຕແທນຂອງ zoonoses ແລະ ເຊ ີ້ອບັກເຕ ເລຍ ທ ື່ກ ື່ໃຫ້ເກ ດເຊ ີ້ອພະຍາດ 

Zoonoses  ແມ່ນພະຍາດທ ື່ສາມາດທ່າຍທອດຈາກສັດໄປສ ່ຄົນ ແລະ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍທ ື່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນຜ ທ້ ື່ມ ພ ມຕ້ານທານຕ ື່າ ຫຼ  ໃນເງ ື່ອນໄຂສະເພາະເຊັື່ນ ການຖ ພາ. ບ ື່ແຕ່ແມ່ນສັດໂດຍກົງທ ື່ເປັນສາຍເຫດຂອງການຕິດ

ເຊ ີ້ອ, ເຊ ີ້ອພະຍາມັກເຂົີ້າໄປສ ່ຄົນເຮົາໂດຍການກິນນ ີ້າ ແລະ ອາຫານທ ື່ມ ການປົນເປ ີ້ອນ. Zoonoses ຫັຼກໆ ທ ື່ສາມາດ 

ທ່າຍທອດຈາກສັດສ ຄ່ົນໂດຍຜ່ານການສ າພັດໂດຍກົງ ຫຼ  ຜ່ານການສ າຜັດຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນ   : brucellosis, coli 

infections, leptospirosis, listeriosis, salmonella infections, staffilococcal, streptococcal, 

tuberculosis.  

 

ອັນຕະລາຍຈາກເຄມ  
ຈາກສານຕົກຄ້າງ 

ຢາຕ້ານເຊ ີ້ອ, ທ ື່ນອນໃນໝວດ chemotherapeutics sulfonamides. ການທ າລາຍຫັຼກໆຂອງສານຢັບຢັີ້ງຖ້າມ ຢ ໃ່ນ

ຊ ີ້ນສັດ, ຄ ການຢັບຢັີ້ງການເພ ີ້ມ ຈ ານວນຂອງເຊ ີ້ອບັກເຕ ເລຍທ ື່ຈ າເປັນຕ ື່ ຂະບວນການ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງບັກເຕ 
ເລຍ ແລະ ນອກຈາກນ ີ້ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ບ້ ລໂິພກຂັີ້ນສຸດທ້າຍ, ເໜ ື່ອງຈາກສາມາດສ້າງປະກົດການ

ຂອງການດ ີ້ຢາປະຕິຊ ວະນະແລະ ເຮັດໃຫ້ເກ ດອາການແພ.້ ມັນສາມາດປະກົດຕົວຢ ໃ່ນຊ ີ້ນໄດ້ ເໜ ື່ອງຈາກວ່າການໃຊ້ຢາ

ສັດຕະວະແພດບ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມຄ າແນະນ າຢ ໃ່ນເອກະສານດ້ານວິຊາການ. 
 ຕົກຄ້າງຈາກສານກ າຈັດສັດຕ ພ ດ 

ໝວດໝ ນ່ ີ້ ລວມເຖ ງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫ່ຍ ທ ື່ໃຊເ້ຂົີ້າໃນການກະເສດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນພ ດເຊັນ: ຢາຂ້າແມງໄມ້ , 

acaricides, antifungals, ຕ້ານເຊ ີ້ອ, herbicides,ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າໜ . ສ າລັບສານຢັບຢັີ້ງນັີ້ນ, ຄວາມສ່ຽງສ່ວນ

ໃຫ່ຍແມ່ນການນ າໃຊ້ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ  ບ ື່ປະຕິບັດເວລາຂອງການຖອນເຊ ື່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມ ສ ື່ງເສດເຫຼ ອທ ື່ບ ື່ຕ້ອງການຢ ໃ່ນ

ອາຫານສັດ, ແລະ ອາຫານສັດເປັນຜົນຕ ື່ຊ ີ້ນສັດ ທ ື່ເປັນຫັຼກການຂອງການໃຊ້ງານຂອງສານທ ື່ພວກເຂົາ.  ໂມເລກ ນ ຂອງ

ສານເຄມ  ທາງການກະເສດທ ື່ອັນຕະລາຍທ ື່ສຸດຄ  organochlorine ເໜ ື່ອງມາຈາກການໃຊ້ເວລາສະຫຼາຍຕົວຍາວນານ 

ແລະ ມ ລັກສະນະສະເພາະຂອງການຈັບກັບເນ ີ້ອເຍ ື່ອໄຂມັນຂອງສັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກ ດໄຂມັນ. 

 

Micotoxines 

ສານພິດຈາກເຊ ີ້ອລາ ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງການເຜົາຜານເຊ ີ້ອລາຊະນິດຕ່າງໆ ທ ື່ນ າໃຊເ້ພ ື່ອລ້ຽງງົວຖ້າຫາກພວກເຂົາບ ື່

ເກັບໄວ້ໃນວິທ ທ ື່ເໝາະສົມ ສາມາດກ ື່ໃຫ້ເກ ດອາຫານເປັນພິດ (ການ ໝັກ, ຫຍ້າແຫ້ງ ແລະ ແປ້ງ). ມັກຈະພົບເຫັນ 

ລັກສະນະຂອງເຊ ີ້ອລາໃນພ ດພາກສະໜາມເລ ີ້ອຍໆ  ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານພິດຢ ນ່ າຜະລິດຕະພັນທ ື່ປຸງແຕ່ງ. ເຊ ີ້ອລາທ ື່
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ໜ້າສົນໃຈສ າລັບການຜະລິດ zootechnical  ຄ  aflatoxins B1, B2, G1, G2, M1, M2, ochratoxin A, 

zeralenone, ergotamine ແລະ fumosine. ສານພິດຈາກເຊ ີ້ອລາເປັນປັດໃຈທ ື່ອັນຕະລາຍ ທ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່

ສຸຂະພາບສັດໃນລະດັບຕ່າງໆ (ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປະກົດການໃນກະເພາະອາຫານ), ທັງໝົດແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນຂອງທາດ

ເມຕາໂບລິກ ເຊ ື່ງກ ື່ໃຫ້ເກ ດມວນລະພິດໃນນ ີ້ານົມ, ຖ ວ່າເປັນສານທ ື່ກ ື່ໃຫ້ເປັນມະເລງຢ ໃ່ນຄົນ.  

 
ຈາກສານພິດອ ື່ນໆທ ື່ອາດເກ ດຂ ີ້ນ 
ໃນການທ ື່ມ ສານພິດຫຼາຍ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ ອາຫານເປັນພິດຕ ື່ສັດ ແລະສ ື່ງແວດລ້ອມທ ື່ສັດອາໃສຢ  ່ແລະ ພາໃຫ້ເກ ດການ
ປົນເປ ີ້ອນ(ໃນນ ີ້ານົມ ແລະ ຊ ີ້ນສັດ) ໂລຫາໜັກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປັນໂຕນ າ ແລະ ມ ບົດບາດສ າຄັນ ເຊັື່ນວ່າ ເຄ ື່ອງວັດ

ແທກຄວາມຮ້ອນ ແລະ cadmium  . ອົງປະກອບເຫົຼື່ານ ີ້ກ ື່ໃຫ້ເກ ດພາວະມວນລະພິດຕ ື່ອາຫານສັດທ ື່ມ ຕາມຖະໜົນທ ື່ມ 

ການເຄ ື່ອນໃຫວເປັນຈ ານວນຫຼາຍ, ຫຼ  ໄກ້ກັບເສດຂ ີ້ເຍ ື່ອຈາກອຸດສະຫະກ າ ເພາະອາດມ ສານເຄມ ທາງການກະເສດຕ່າໆ

ປົນຢ .່ ສ ື່ງອັນຕະລາຍໂຕຈິງຄ ວ່າ ມັນສາມາດຜ່ານເຂົີ້າໄປໃນນ ີ້ານົມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດານ ແລ້ວໄປສະສົມຢ ໝ່າກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ, 

ກະດ ກ ແລະເນ ີ້ອເຍ ື່ອປະສາດຂອງຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢ ໃ່ນເດັກນ້ອຍ ເກ ດມ ອາການທາງພະຍາດວິທະຍາທ ື່ຮ້າຍແຮງ . 

ໂມເລກ ນທ ື່ເປັນພິດສ າຄັນອ ກກຸ່ມນ ື່ງຄ  ໄດອົກຊິນ PCB (polychlorinated biphenyls) PPB 

(polybrominated biphenyls) ຜະລິດຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແລະ/ຫຼ  ການເຜົາໄໝ້ຂອງສານປະກອບ ຄລ ຣິນ 

ເຊັື່ນ: PVC ເປັນວດສະດຸພ ີ້ນຖານຂອງຟ ມປາລາສຕິກ ແລະ ພາຊະນະທ ື່ໃຊເ້ຂົີ້າໃນການລ້ຽງສັດປະຈ າວັນ. ສານໄດອົກ

ຊິນ ເປັນສານທ ື່ຄົງໂຕຢ ໃ່ນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນພິດທ ື່ສຸດ. ສານດັື່ງກ່າງ ແມ່ນເກາະຢ ນ່ າເນ ີ້ອເຍ ື່ອໄຂມັນ ທັງໃນ
ສັດ ແລະ ຄົນ ມ ຜົນຕ ື່ການກ ື່ໃຫ້ເກ ດເປັນມະເລງ ແລະ ມ ຜົນກະທົບທາງລະບົບປະສາດ ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະຢ ໃ່ນລະດັບທ ື່ຕ ື່າ
ຫຼາຍ. 
 
ບົນພ ີ້ນຖານຂອງຄວາມອັນຕະລາຍເຫົຼື່ານ ີ້ ໄດ້ມ ແຜ່ນວາດຕົວຢ່າງ ຂອງແຜນຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດຂອງອົງກອນທ ື່
ລາຍງານ, ຊ ື່ງສ າລັບແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດຈະໄດ້ກ ານົດຄວາມສ່ຽງ, ຄາ່ຂອງຂ ດຈ າກັດ, ບັນທ ກການ
ຄວບຄຸມ, ຄວາມຖ ື່, ການດ າເນ ນການຕິດຕາມ, ການດ າເນ ນການແກ້ໄຂ, ເອກະສານການລງົຖະບຽນ ແລະ ການດ າເນ ນ
ການກວດສອບທ ື່ປະຕບິັດ.  
 

 

 

 

ແຜນວາດການຈັດຕັື້ງ ການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕະນຸມັດ 

 

 

 ຜ ສ້ະໜອງ ຜົນໄດ້ຮັບ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ການປັນສ່ວນ ການຜະລິດ ການຈັດສົື່ງ 
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ການສະໜອງດ້ວຍຕົນເອງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊຸດ, ອົງປະກອບ 

ແລະ ວັນທ  

ການຕົກແຕ່ງສັດ 

ແຜນທ ື່ ທ ື່ດິນ 

ວຽກການກະ
ເສດ 

ຜ ້ສະໜອງພາຍ
ນອກ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ດ  

ການເກັບກ່ຽວ
ອາຫານສັດໃນ

ຟາມ 
ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ພາຍນອກ 

ການເກັບມ້ຽນ, ສາງ, 
ຄັງສິນຄ້າ 

ຢຢ ຢຢຢ

ຢຢຢຢຢຢ  

ການປັນສ່ວນ 

ການທອມສັດ 

ລາຍການສ່ວນ
ປະກອບ 

ຂະບວນການຜະລິດ ມ ີ້ທ ື່ຈະຕິດຕາມ ເອກະສານ 

ການສະໜອງແບບອັດຕະໂນ
ມັດ 

ການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍງານການປ ກຝັງ 
ການຄຸ້ມຄອງພ ີ້ນທ ື່ລ້ຽງສັດ 

ປ ີ້ມບັນທ ກຟາມ 

ປ ີ້ມບັນທ ກພ ີ້ນທ ື່ລ້ຽງສັດ 
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ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຈັດການຟາມລ້ຽງງົວ 

 

ການສະໜອງ 
ການປະເມ ນຄຸນນະພາບຂອງຜ ຈ້ າ

ໜ່າຍ 

ເອກະສານການຊ ີ້ 
ປ ີ້ມບັນທ ກການສະໜອງ 
ເອກະສານທາງເຕັກນິກ ແລະ ປ້າຍ 

ປ ີ້ມບັນທ ກການປ ື່ນປົວສ າລັບສັດຕະວະແພດ 

ບົດລາຍງານການວິເຄາະ 
 

ການເກັບມ້ຽນ ຈ ານວນ ແລະ ຊຸດ ປ ີ້ມບັນທ ກການສະໜອງ 

ກະກຽມການປັນສ່ວນ 
ປ ີ້ມບັນທ ກການສະໜອງ 
ບັນທ ກການປັນສ່ວນ 

ການບ ລໂິພກສ່ວນປະກອບຂອງ
ອາຫານ 

ການທອມ 
ການເກັບກ າຂ ີ້ມ ນສ າລັບສັດແຕ່ລະ

ຕົວ ແລະ ເປັນຊຸດ 
ການຈົດຖະບຽນ  ງົວ 

ການຕົບແຕ່ງ ( ສິີ້ນສຸດ) ສ່ວນປະກອບຂອງຊຸດ 
ການຈົດຖະບຽນ ງົວ 

ປ ີ້ມການປ ື່ນປົວຂອງສັດຕະວະແພດ 

ຈັດສົື່ງໄປໂຮງຂ້າສັດ 
ລະຫັດຂອງຊຸດນ າສົື່ງ 
ລະຫັດຂອງລ ກຄ້າຜ ຮ້ັບ 

ການນຈົດຖະບຽນ ງົວ 

ບັນທ ກການຂົນສົື່ງ 
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ໄລຍະການຜລິດ 
ສ ີ່ງອັນຕະລາຍທ ີ່ອາດ

ເກ ດຂືື້ນ 
ຜົນກະທົບຕ ີ່ສັດ ຜົນກະທົບຕ ີ່ຝ ງສັດ 

ການດ າເນ ນການ
ຈັດການອັນຕະລາຍ 

ການສະໜອງງົວ(ເກ ດ) 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ

ການເກ ດ 
ຕາຍ 

ຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການມ ຫຸ້ນສ່ວນຖ ກຫຼຸດລົງ 
,ການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ
,ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຫຼຸດ

ລົງ  

ຮັບປະກັນການຖ ກຫຼັກສຸ
ຂະອະນາໄມ,  

ການຊ່ວຍເຫຼ ອຕັີ້ງແຕ່ມ ີ້
ເກ ດ  

ການສະໜອງງົວ (ຊ ີ້) 
ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບງົວ
ນ້ອຍ ເຈັບປ່ວຍ 

ຕາຍ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການແຜ່ກະຈາຍ 

ແນະນ າການສັກວັກຊ ນ
ເບ ີ້ອງຕົີ້ນ, ການແຍກງົວ
ນ້ອຍທ ື່ສົງໃສ, ການກ າຈັດ 

 

ໄລຍະເວລາ ແຕ່ເກ ດ 
ຮອດ ຢ່ານົມ 

Neonatal diseases, 

ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍ
ໃຈ, 

ພະຍາດຕຕິ ື່ທາງເພດ
ສ າພັນ 

ຕາຍ, ອັດຕາການຈະເລ ນ
ເຕ ບໂຕລົດລົງ 

 

 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ແຜ່ກະຈາຍ, ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການມ ຫຸ້ນ
ສ່ວນຖ ກຫຼຸດລົງ, ສັດລ້ຽງ
ເພ ື່ອການຄ້າຫຼຸດລົງ 

ການກວດສຸຂະພາບ, ສະ
ວັດດ ການຂອງວງົວນ້ອຍ, 
ການກ າຈັດ 

ໄລຍະເວລາ ການທອມ - 
ການສ າເລັດ 

ສຸຂະອານາໄມສ ື່ງແວດ
ລ້ອມບ ື່ພຽງພ , ພ ີ້ນທ ື່ບ ື່

ພຽງພ  

ເຊ ີ້ອພະຍາດຕິດຕ ື່,ການຈະ
ເລ ນເຕ ບໂຕຫຼຸລົງໃນແຕ່

ລະວັນ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການແຜ່ກະຈາຍ, ການ
ເຕ ບໂຕທາງດ້ານການຄ້າທ ື່
ບັນລຸໄດ ້ໃນຊ່ວງເວລາ

ຕ່າງໆ 

 

ການອະນາໄມຄອກເປັນ
ໄລຍະ, ການກ າຈັດອາຈົມ

ຂອງສັດຢ່າງມ 
ປະສິດທິພາບ, ການໝ 
ນວຽນອາກາດໄດ້ດ  

ໄລຍະເວລາ ການທອມ - 
ການສ າເລັດ 

ມ ຄວາມແອອັດເກ ນໄປ 

ອັດຕາການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ຫຼຸດລົງພະຍາດວິທະຍາ 
ແຂນຂາ ,ໂຄງສ້າງຊາກສັດ

ຄຸນນະພາບ ຕ ື່າ, 

 
ຮັບປະການມ ພ ີ້ນທ ື່ຫວ່າງ

ພຽງພ  

ໄລຍະເວລາ ການທອມ - 
ການສ າເລັດ 

ລະດັບຂັີ້ນໃນບັນດາຫົວຂ ີ້,  
ການເຂົີ້າເຖ ງອາຫານມ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 

ວິຊາການບ ື່ເຂັີ້ມແຂງ
ອັດຕາການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ

ລຸດລົງ  

ການເຕ ບໂຕທາງດ້ານການ
ຄ້າທ ື່ບັນລຸໄດ້ໃນຊ່ວງ

ເວລາຕ່າງໆ 

 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເຂົີ້າເຖ ງອາຫານ, 
ເພ ີ້ມດ້ານໜ້າຂອງຮາງຫຍ້າ
,ໃຊ້ແບບຄົບວົງຈອນ 

ທົື່ງຫຍ້າ ກາຝາກ 
ບ ື່ຢາກກິນອາຫານ, ນ ີ້າໜັ

ກຫຼຸດ 
ຜົນຜະລິດຕົກຕ ື່າ 

ການໃຊ້ຢາປ ື່ນປົວພະຍາດ
, ການສັກຢາວັກຊ ນ 

 

 
ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຈັດການອາຫານ 
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ໄລຍະການຜະລິດ 
ສ ີ່ງອັນຕະລາຍ
ອາດເກ ດຂືື້ນ 

ຜົນກະທົບຕ ີ່ສັດ 
ຜົນກະທົບຕ ີ່ຝ ງ

ສັດ 

ຜົນກະທົບຕ ີ່ຊາກ
ສັດ 

ການດ າເນ ນກນ
ຈັດການ ສ ີ່ງອັນຕະ

ລາຍ 

ຢ່ານົມ 

ອັດຕາສ່ວນໂປຣຕິນ/

ພະລັງງານທ ື່ບ ື່
ຖ ກຕ້ອງ, 

ມ ສານທ ື່ບ ື່ຕ້ອງການ 

ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ຂອງກ້າມຊ ີ້ນລົດລົງ 

ການຜະລິດຊ ີ້ນລົດລົງ 
ບ ື່ເໝາະສ າລັບໂຄງ
ສ້າງ, ມ ສ ື່ງຕົກຄ້າງ 

ອັດຕາສ່ວນສົມດ ນ, 
ການວິເຄາະອາຫານ 

ການທອມ 

ພະລັງງານ/ໂປຣເຕ
ອິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ
ສ ງ, ມ ສານທ ື່ບ ື່
ຕ້ອງການ 

ຄວາມຜິດປົກກະຕິ 
ທາງລະບົບຍ່ອຍ
ອາຫານ 

ການຜະລິດຊ ີ້ນຫຼຸດ
ລົງ 

ບ ື່ເໝາະສ າລັບໂຄງ
ສ້າງ, ມ ສ ື່ງຕົກຄ້າງ 

ອັດຕາສ່ວນສົມດ ນ, 

ການວິເຄາະອາຫານ 

ສຸດທ້າຍ 

ພະລັງງານ/ໂປຣເຕ
ອິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ
ສ ງ, ມ ສານທ ື່ບ ື່
ຕ້ອງການ 

  
ຊ ີ້ນນຸ້ມລົດລົງ,      
ມ ສ ື່ງຕົກຄ້າງ 

ອັດຕາສ່ວນສົມດ ນ, 

ການວິເຄາະອາຫາ 

ງົວ ພະລັງງານສ່ວນເກ ນ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເກ ດ, ມ ການລົດ
ຜ່ອນ ຄວາມ
ອຸດົມສົມບ ນ 

ຫຼຸດຈ ານວນສ າລັບ
ການເກັບຮັກສາເພ ື່ອ
ທົດແທນ, ຫຼຸດ
ຈ ານວນສ າລັບການ

ທອມ 

 ອັດຕາສ່ວນສົມດ ນ 

ທົື່ງຫຍ້າ ອາຫານບ ື່ພຽງພ , 
ການຜະລິດນົມຕ ື່າ 

ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ລົດລົງ, ການຈະເລ ນ
ເຕ ບໂຕຂອງງົວນ້ອຍ

ລົດລົງ 

ການລົດຜ່ອນຄວາມ
ອຸດົມສົມບ ນ 

ບ ື່ເໝາະສົມສ າລັບ
ໂຄງສ້າງ 

ອາຫານເສ ມ 

 

 

 

 

 

 

 

ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມແຜນການ: ສດັລ້ຽງ 
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ໄລຍະ ຄວາມຖ ີ່ 
ການປະຕິບັດການ

ປ້ອງກັນ 
ການຕິດຕາມ 

ການປະຕິບັດທ ີ່
ຖືກຕ້ອງ 

ເອກະສານຈົດຖະ
ບຽນຖະບຽນ 

ການຊ ີ້ສັດ ເມ ື່ອເຂົີ້າໄປໃນຟາມ  

ການກວດສຸຂະພາບ, 
ການກັກກັນ, ການ
ສັກຢາປ້ອງກັນ 

 

ພາບ ແລະ ການວິ
ເຄາະ 

ການກ າຈັດ, 

ການດ ແລຮັກສາ, 
ການຄັດເລ ອກຂອງຜ ້

ສະໜອງ 

ເອກະສານຢັີ້ງຢ ນສັດ, 

ເອກະສານການຂົນ
ສົື່ງ, 

ຂ ີ້ນຖະບຽນການ
ຂົນສົື່ງ( ເອົາສັດຂ ີ້ນ 
ແລະ ລົງລົດ), 

ການເກ ດ 2 ເດ ອນ ກ່ອນ ແລະ 
ຫຼັງການຄອດ 

ການປະເມ ນ
ສະຖານະພາບດ້ານ
ໂພສະນາການ 

ສ ື່ງທ ື່ມອງເຫັນ 
ການປັບການແບ່ງ
ສວ່ນຄ ນໃໝ່ 

ຂ ີ້ນຖະບຽນການຂົນ
ສົື່ງ( ເອົາສັດຂ ີ້ນ ແລະ 

ລົງລົດ), 

ບັດປັນສວ່ນ 

ການຢ່ານົມ/ການ
ທອມ 

ປະຈ າວັນ 

ສະຖານະສຸຂະພາບ, 

ສະຫວັດດ ການ, 

ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ 

ສ ື່ງທ ື່ມອງເຫັນ  

ການກ າຈັດ, 

ການດ ແລຮັກສາ, 
ການປັບສະພາບແວດ

ລ້ອມ, 

ການປັນສວ່ນ 

ບັດປັນສ່ວນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມແຜນ: ອາຫານ 
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ໄລຍະ ຄວາມຖ ີ່ ການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ການຕິດຕາມ 
ການປະຕິບັດທ ີ່

ຖືກຕ້ອງ 
ເອກະສານຈົດຖະບຽນ 

ການສະໜອງວັດຖຸ
ດິບ 

ການຈັດສົື່ງແຕ່
ລະຄັີ້ງ 

ການຄວບຄຸມໂດຍການ
ຍອມຮັບໃນການປະຕິບັດ: 

ກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງ 
ລະຫວ່າງການສັື່ງຊ ີ້ ກັບການ

ຈັດສົື່ງ, 
ກວດກາເບ ື່ງແມ່ພ ມ, 

ກວດກາຮ ບແບບທາງກາຍຍະ
ພາບຂອງອາຫານ 

ພາບ 

ຄັດເລ ອກ, 

ການຍົກເລ ກ ແລະ 
/ຫຼ  ການຊົດເຊ ຍ 

ເອກະສານການຂົນສົື່ງ, 
ສະຫຼາກທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະ
ລ ດຕະພັນທ ື່ຊ ີ້ມາ : ສັດ, 

ອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສານ

ເຄມ , 
ການປະກາດຂອງຜ ້ຜະລິດ
ທ ື່ສອດຄ່ອງກັບຜະລິດຕະ

ພັນ, 

ໃບຢັີ້ງຢ ນການວິເຄາະຂອງ
ຜ ້ຜະລິດ, 

ການລົງຖະບຽນຂອງຜ ້
ຜະລິດ, 

ການລົງຖະບຽນການ
ຈັດການທົື່ງຫຍ້າ, 

ການລົງຖະບຽນອັດຕະໂນ
ມັດ, 

ລົງຖະບຽນການສະໜອງ, 
ການລົງຖະບຽນ ທ ື່ບ ື່
ປະຕິບັດຕາມ 

ອາຫານທ ື່ເກັບໄວ້ ກ່ອນນ າໃຊ້ 
ກວດສອບສະຖານະການ

ອະນຸລັກ 
ພາບ 

ຍົກເລ ກ ຫຼ ຄັດ
ເລ ອກ 

ແຜນການ, 

ການລົງຖະບຽນທ ື່ບ ື່
ປະຕິບັດຕາມ 

ການກ ານົດສ ດ
ອາຫານສັດ 

ເດ ອນ 

 

 

 

 

 

 

ທຸກໆ3ເດ ອນ 

 

 

ການກວດສອບຂ ີ້ມ ນທ ື່ມ ໂດຍ
ຈັດເປັນຕາຕະລາງ 

 

 

ການກວດສອບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການຈະເລ ນເຕ ບ
ໂຕ ໂດຍຈັດເປັນຕາຕະລາງ 

ພາບ, ການວິ
ເຄາະ ພາບ 

ແລະ ສຽງ 
 
 

 

 

ການຄິດໄລ່
ພາບແລະ ສຽງ
ຂອງການ
ສົນທະນາ 

 

 

 

 

 

 

ການຄິດໄລ່ການ
ປັນສ່ວນຄ ນໃໝ່ 

 

 

 

 

 

ບັດປັນສ່ວນ 

ການແຈກປັນສ່ວນ
ປະຈ າວັນ 

ປະຈ າວັນ 

ຈ ານວນຂອງອົງປະກອບດຽວ, 

ອັດຕາສ່ວນນ ີ້າໜັກທັງໝົດ 

 

ນ ີ້າໜັກ 

ການປະສົມສ ດຄ ນ
, 

ນ າໃຊ້ຜະລິດຕະ
ພັນໃໝ່, 

ປ່ຽນແປງການ
ແຈກຈ່າຍ 

ບັດປັນສ່ວນ 



   

 25 

 

 

 

14.  ການຄຸ້ມຄອງ ທ ີ່ບ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ສ າລັບ ຖອນຜະລິດຕະພັນ ອອກຈາກ 

ຕະຫ າດ 

ການທ ື່ບ ື່ສອດຄ່ອງໝາຍເຖ ງ ສະຖານະການບ່ຽງເບນຈາກຂະບວນການທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະ

ພັນ. ພວກເຂົາອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດກົດຢ ພ່າຍໃນຟາມ ແລະ ຂ ີ້ກ ານົດທາງກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ສ າລັບ

ເອກະສານນ ີ້ສາມາດກວດພົບ ການທ ື່ບ ື່ປະຕບິັດຕາມຂ ີ້ກ ານົດຂອງຜ ປ້ະກອບການໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກຢ ໃ່ນ

ຟາມ. 

ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນແບບຟອມ “ ລົງຖະບຽນບ ື່ສອດຄ່ອງ” , ເຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະບັດການແກ້

ໄຂທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດການເອງ, ລວມເຖ ງລາຍເຊັນຂອງຜ ຮ້ັບຜິດຊອບໃນ
ການດ າເນ ນການທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມ. 
ຖ້າຫາກຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ທ ື່ກວດພົບນັີ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາດເກ ດຂ ີ້ນ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ບ້ 
ລິໂພກ, ຜ ຈ້ັດການຟາມຈະຕ້ອງພົວພັນຫາໜ່ວຍງານດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງວ່ອງໄວ, ລວມເຖ ງ ລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ສ້ະໜອງ, ໃຫ້ຂ ີ້
ມ ນທັງໝົດກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນໃນການເກັບຜະລິດຕະພັນຄ ນ ແລະ ໃຫ້ເອກະສານທ ື່ເປັນປະໂຫຍດເພ ື່ອກ ານົດ ແລະ 
ຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ສົື່ງມອບ ຈົນເຖ ງວັດຖຸດິບທ ື່ຊ ີ້. 
 
ຂັື້ນຕອນການດ າເນ ນງານ 

ໃນກ ລະນ ສົງໃສ ຫຼ ບ ື່ໝັນໃຈວ່າ ມ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ທ ື່ມ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດ

ໄພ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ, ຜ ້ຈັດການຟາມຄວນປະຕິບັດ: 

1. ກ ານົດປະເພດຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງທ ື່ມ ການລາຍງານ. 

2. ກ ານົດລ ກຄ້າ ທ ື່ເປັນຜ ຮ້ັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ບັນຫາ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮ ທັ້ນທ  ແລະ ປະຕິບັດການຖອນຈາກຕະຫຼາດທ ື່

ເໝາະສົມ ( ແບບຟອມການຖອນລ ກຄ້າ) ສາມາດໃຊແ້ບບຟອມດຽວກັນນ ີ້ ເພ ື່ອເຕ ອນຜ ຈ້ັດຫາວັດຖຸດິບໄດ້ 

3. ໃນກ ລະນ ຜະລິດຕະພັນໄດເ້ຖ ງມ ຜ ບ້ ລໂິພກແລ້ວ ໃຫ້ແຈ້ງຜ ບ້ ລໂິພກທັນທ ໃນຮ ບຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ ( 

ແບບຟອມການສ ື່ສານຜ ບ້ ລໂິພກ) 

4. ແຈ້ງອ ານາດການປົກຄອງຢ ໃ່ນບ ື່ລິເວນໄກ້ຄຽງທັນທ  ( ແບບຟອມການສ ື່ສານໄປຫາອອ ານາດການປົກຄອງ) 

5. ຂ ີ້ມ ນສ າລັບທຸກໆຜະລິດຕະພັນ ຍັງມ ຄວາມສ່ຽງຢ  ່

6. ເມ ື່ອເຫດການສຸກເສ ນສ ີ້ນສຸດລົງ ໃຫ້ນ າໃຊ້ ລະບົບການກວດສອບ ເພ ື່ອກ ານົດສາຍເຫດ ທ ື່ເຮັດໃຫ້ເກ ດເຫດການ ແລະ 

ມາດຕະການ ການປ້ອງກັນ ເພ ື່ອຫຼ ກເວັີ້ນການເກ ດຂ ີ້ນມາອ ກ. 
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ໃນກ ລະນ ທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມ ຂອງຜ ຜ້ະລິດສ່ວນປະກອບອາຫານ ຂັີ້ນຕອນດັື່ງກ່າວຈະປະຕິບັດຕາມດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ ອ ງຕາມ

ສົມມຸດຖານ 1 ຫຼ  2. 

 

1) ຖ້າຈ ານວນໄດ້ຮັບແມ່ນຍັງຢ ່ໃນສາງ ແລະ ບ ື່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ສ າລັບການປຸງແຕ່ງ, ມັນຈະຖ ກກ ານົດໄວ້ ແລະ ຖ ກລາຍງານ 

( ການລວບລວມທ ື່ບ ື່ສອດຄ່ອງ) 

2) ຖ້າວັດຖຸດິບໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ແລ້ວ, ຈະຕ້ອງ: 

-  ກວດສອບໂດຍຜ່ານອັດຕາສວ່ນທ ື່ເປັນຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບທ ື່ສາມາດມ ໄດ້; 

-  ກວດສອບວັນທ ມອບ ຜ່ານເອກະສານການຂົນສົື່ງ ແລະ ການບັນຈ;ຸ 

- ດ າເນ ນການ ກັບການເກັບກ າທັງໝົດ, ຖ້າເປັນໄດ້, ຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຮັບໃນວັນທ ນັີ້ນ, ໂດຍໃຊ້ເນ ີ້ອໃນຂອງ

ຂັີ້ນຕອນນ ີ້ ແລະໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ ື່ງ ເນ ີ້ອໃນຂອງຂ ີ້ 2, 3, 4 ແລະ 5 ໃນຂ້າງເທ ງ 

ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ການຖອນ / ລວບລວມຜະລິດຕະພັນຄ ນສ າລັບເຫດຜົນອ ື່ນ ນອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ການ

ຄຸ້ມຄອງສາມາດດ າເນ ນການແກ້ໄຂຢ ພ່າຍໃນຟາມ , ໂດຍບ ື່ມ ຂ ີ້ຜ ກມັດທ ື່ຕ້ອງແຈ້ງເຈົີ້າໜ້າທ ື່. 
ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະມ ການທົດສອບ ເພ ື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດທ ື່ແທ້ຈິງຂອງຟາມ ເພ ື່ອໃຊ້ມາດ
ຕະການທັນທ  ຫັຼງຈາກເກ ດມ ອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ. ກິດຈະກ າທັງໝົດເລົື່ານ ີ້ ສາມາດດ າເນ ນໄປໄດ້ ຫາກພວເຂົາບ ື່ແຊກ
ແຊງ ຫຼ  ຂັດແຍ້ງ ກັບການປະຕິບັດການຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. 

 

15. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ການກວດສອບຍອ້ນກັບ  ແລະ ລະບົບຄວບຄມຸ

ອັດຕະໂນມັດ 

  

ການກວດສອບການນ າໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດຢ ໃ່ນຟາມ, ຈະຕ້ອງ

ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍບຸກຄົນທ ື່ມ ຄວາມຮ ດ້້ານວິຊາການ ທ ື່ມ ທັກສະ ແລະ ຄສາມສາມາດໃນການກວດສອບ. 

ການກວດສອບຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັໂດຍຜ່ານ ການປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບເອກກະສານທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຟາມ ແລະ ຜ່ານການສ າພາດ
ພະນັກງານອງບ ລິສັດ 

 

 

 

16. ການຝຶກອບົຮົມ 
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ກິດຈະກ າການຝ ກອົບຮົມທັງໝົດ, ບ ື່ວ່າຈະດ າເນ ນຢ ພ່າຍໃນ ຫຼ  ນອກຟາມ, ຈະຕ້ອງມ ການເຮັດເອກະສານ ເປັນໃບຢັີ້ງຢ ນ

ການເຂົີ້າຮ່ວມ ຫຼ  ການລົງຖະບຽນຜ ເ້ຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງເໝາະສົມໃນແບບຟອມ "ລົງຖະບຽນຝ ກອົບຮົມ" ເອກະສານນ ີ້ ຕ້ອງ

ເກັບໄວ້ຢ ໃ່ນຟາມ.  

 

17. ເອກະສານການລງົຖະບຽນ 

 

ເອກະສານລົງຖະບຽນຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ສ າລັບເວລາທ ື່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຕິຕາມກວດກາຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ 

ແລະ ອາຫານທ ື່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທ ື່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງນັີ້ນ. 

ເອກະສານຕົວຢ່າງການລົງຖະບຽນທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຄ ມ່ ນ ີ້ແມ່ນ: 

 

I. ນ ີ້າເບ ໜ້າຂອງຫົວຂ ີ້ໃນຄ ມ່  

II. ການລົງຖະບຽນການຈັດການທົື່ງຫຍ້າ 

III. ລົງຖະບຽນການສະໜອງ 

IV. ລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ 

V. ການລົງຖະບຽນທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມ 

VI. ແຜນການເຮັດຄວາມສະອາດ 

VII. ແຜນການລົງຖະບຽນ 

VIII.ການລົງຖະບຽນຂອງການບ າລຸງຮັກສາພິເສດ 

IX. ການລົງຖະບຽນການຂ້າເຊ ີ້ອພະຍາດ ແລະ ການກ າຈັດໜ  

X. ບັດປັນສ່ວນ 

XI. ລົງຖະບຽນການຝ ກອົບຮົມ 

XII. ບັດການແຈ້ງເຕ ອນການຖອນຂອງລ ກຄ້າ 

XIII. ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບຜ ບ້ ລໂິພກ 

XIV. ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບອ ານາດການປົກຄອງ 

 

 

 

 

I . ອົງການຈດັຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 
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ວັນທ  ດັດແກ້ ......................................................................... 
ຟາມ.............................................................. 
ລະຫັດ ........................................................ 

ເຈົີ້າຂອງຟາມ  
ຊ ື່........................................................... 
ຕ າແໜ່ງ..................................................... 
 

ພະນັກງານຟາມ ( ຊ ື່ ແລະ ຕ າແໜ່ງ) 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

ຈ ານວນໜ້າຂອງຄ ມ່ …...................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ລົງຖະບຽນການຈັດການທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 
 

 

ການຢັື້ງຢນື ຝ ງ/ ກຸູ່ມ ການຢັື້ງຢນືທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເຮັກຕາ ຈາກ ເຖ ງ 

ໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງສັດ 
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ໝາຍເຫດ -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ລົງຖະບຽນການສະໜອງ 
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ຊືີ່ຟາມ…………………………………… 

 

ຜະລິດຕະພັນ…...................................(ຊືີ່ທາງການຄ້າ)………………………………                           

     ຜ ຜ້ະລິດສິນຄ້າ……………………………………….. 

ການຍອມຮັບ ບ ີ່ປະຕິບັດຕາມການຍອມຮັບ 

ນ ີ້າ
ເບ 
. 

ວັນທ ື່ Inv. N. 
ຈ າ 
ນວນ 

ປະຕິບດັຕາມ 

(C) 
ບ ື່ປະຕບິັດຕາມ 

(NC) 
ກວດກາດວ້ຍ
ການສັງເກດ 

ສ  (C) 

ກ ື່ນ (O) 

ບ ື່ມ 
ຕົວຢ່າງ 

ບ ື່ກົງກັບການ
ສັື່ງຊ ີ້ ຍອມຮັບ ປະຕິເສດ 

          

          

          

          

          

 

 

           

ການເກັບ
ຮັກສາ 

 

              

ການນ າ
ໃຊ້ 

  
ການນ າໃຊ້
ບ ີ່ຖືກຕ້ອງ    

ພ ີ້ນທ ື່/ສາງ
ເກັບມ້ຽນ 

ຊ ື່ຫຍ ີ້ຂອງຜ ້
ຮັບຜິດຊອບ 

ວັນທ ື່ເລ ີ້ມ
ຕົີ້ນ 

ວັນທ ື່ສິີ້ນ
ສຸດ 

ການວິເຄາະ
ທາງເຄມ 
ຈາກປາຣາ
ແມັດເຕ  

ການວິເຄາະ
ດ້ານຈຸລິນຊ 
ທາງ
ວິທະຍາສາດ
ຈາກປາຣາ
ແມັດເຕ  

ຜະລິດ
ຕະພັນບ ື່
ມາດຖານ 

ຍອມຮັບ ປະຕິເສດ 

         

 

 

 

 

IV. ລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ 

     (ໂຄງຮ່າງການປ ກພືດ ແລະ ການປ ີ່ນປົວ) 

 

ຟາມ…………………………………………ຜ ້ຈັດການ  
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ລາຍເຊັນ………………………………… 

 

ການປ ກ   ລວມ ເຮັກຕາ   ປ   

ວັນທ  ວ່ານ
ແກ່ນ: 

 ວັນທ ເກັບກ່ຽວ: 1. 2. 3. 4. 5. 

ວັນທ  ເລ ີ້ມ
ອອກດອກ: 

 ການເກັບກ ້
ຜົນລະປ ກ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພ ດ ວັນທ  
ປະລິມາ
ນ/

ເຮັກຕາ 

ຈ ານວນ 

ເຮັກຕາ
ທ ື່ໄດ້ຮັບ
ການ
ຮັກສາ  

ປະລິມາ
ນລວມ 

ເຫດຜົນໃນການປ ື່ນປົວ 

ລາຍເຊັນ
ຂອງຜ ້
ປະກອບ
ການ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

V. ການລົງຖະບຽນທ ີ່ບ ີ່ປະຕິບັດຕາມ 
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ຈ ານວນ
ຄວາມ
ຄ ບໜ້າ 

ວັນທ  ລາຍລະອຽດ 
ການຮັກສາກຽ່ວກັບ 

N-C 

ການປະຕິບັດການ
ແກ້ໄຂ 

ການກວດສອບ
ປະສິດທິພາບຂອງ
ການດ າເນ ນການ
ແກ້ໄຂ 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ໝາຍ
ເຫດ_________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 
  

 

ພືື້ນທ ີ່ ແຕູ່ລະຮອບວຽນ
ການໃຊ້ງານ 

ປະຈ າວັນ ປະຈ າອາທິດ 6 ເດືອນ ປະຈ າປ  
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ຄອກ ແລະ 
ອຸປະກອນ ( ທາງຍ່າງ
ເວລາໃຫ້ອາຫານ,  

 

 

 

ຜ່ານສາຍພານ
ລ າລຽງການໃຫ້
ອາຫານ 

ຮັກສາຄວາມ
ສະອາດ ແລະ 
ປ່ຽນເຄ ື່ອງຮອງ
ພ ີ້ນບ່ອນສັດນອນ 

ກວດກາຈຸດໄຟ, 

ຫຼຸມ, 

 

ປະຕິບັດການ
ຮັກສາຄວາມ
ສະອາດທົື່ວໄປ 
ແລະ ປ່ຽນເຄ ື່ອງ
ຮອງພ ີ້ນບ່ອນສັດ
ນອນ 

ບ່ອນເກັບອາຫານ
ສັດ 

   

ກວດກາສະພາບ
ທ ື່ຖ ກຫັຼກສຸຂານາ
ໄມ 

ການຮັກສາຄວາມ
ສະອາດ 

ຫຍ້າໝັກ    

ກວດກາສະພາບ
ທ ື່ຖ ກຫັຼກສຸຂານາ
ໄມ 

ການຮັກສາຄວາມ
ສະອາດ 

ສະຖານທ ື່ເກັບ
ຮັກສາສະເພາະ    

ກວດກາສະພາບ
ທ ື່ຖ ກຫັຼກສຸຂານາ
ໄມ 

ການຮັກສາຄວາມ
ສະອາດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ລົງຖະບຽນການທ າຄວາມສະອາດ 

 

ພືື້ນທ ີ່ 
ອຸປະກອນ 

ປະເພດການ
ທ າຄວາມ
ສະອາດ 

ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບ 
ຜະລິດຕະພັນ
ທ ີ່ນ າໃຊ້ 

ວັນທ  ທ າ
ຄວາມສະອາດ 

ໝາຍເຫດ 



   

 34 

ສ ີ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ລົງຖະບຽນການບ າລຸງຮກັສາພເິສດ 
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ວັນທ  ທ ີ່ມ ການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ສ ີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ 
ອຸປະກອນ 

ຊະນິດຂອງການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

IX. ລງົຖະບຽນການກ າຈັດ ແລະ ການທ າລາຍໜ  
 

ສະຖານທ ີ່ 
ອຸປະກອນ 

ພືດທ ີ່ໜ້າສົນໃຈ 

ປະເພດຂອງການ
ກ າຈັດ ແລະ 
ທ າລາຍ 

ຜະລິດຕະພັນ 
ໄລຍະເວລາຂອງ
ການກ າຈັດ ແລະ 

ທ າລາຍ 

ວັນທ  ທ ີ່ກ າຈັດ 
ແລະ ທ າລາຍ  ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 

 

 

 

X. ບັດປັນສວ່ນ 
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ຈ ານວນການປັນສ່ວນ______________________________ 

 

ປະເພດຂອງສັດ________________________ 

 

 ອາຫານ 

ກຸູ່ມ 

_______ 

 

ກິໂລ 

ກຸູ່ມ 

_______ 

 

ກິໂລ 

ກຸູ່ມ 

_______ 

 

ກິໂລ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

ໝາຍເຫດ_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບ: ການປັນສ່ວນເລ ີ້ມຂ ີ້ນ: 

ຮ່າງຂ ີ້ນເມ ື່ອວັນທ : ການປັນສ່ວນສິີ້ນສຸດລົງ: 

 

 

 

 

 

 

XI. ລົງຖະບຽນການຝຶກອບົຮົມ 
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ວັນທ  ຫົວຂ ື້ຝກຶອົບຮົມ ໄລຍະເວລາ ຄ ຝຶກ/ຜ ້ສອນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
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XIII. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜ ້ບ ລໂິພກ 
 

ການແຈ້ງດ່ວນ 
 

ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
 

ວັນທ   

ຊ ື່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

ຊຸດທ .  

ຈ ານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ບ ື່
ຖ ກຕ້ອງ 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ແບບຟອມສືີ່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທ ີ່ຜ ມ້ ອ ານາດ 

 

 

ວັນທ   
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ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

 

ຊຸດທ . …………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
ຈ ານວນຜະລິດຕະ
ພັນທ ີ່ບ ີ່ຖກືຕ້ອງ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ:  
ລັກສະນະຂອງການ
ອັນຕະລາຍ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
ຜົນການດ າເນ ນ
ການຂອງການສື
ບສວນ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

ການດ າເນ ນການ
ທ ີ່ຍອມຮັບເພືີ່ອ
ຫ  ກລຽງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຜ ບ້ ລິໂພ
ກ 

 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
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ເວລາຄາດໝາຍ
ສ າລັບການຖອນ
ຜະລິດຕະພັນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. ລົງຖະບຽນກ່ຽວກັບການຮັກສາຢາສັດຕະວະແພດ 

 
ຟາມ …………………….ບັນທຶກການໃຊ້ຢາ-ຊືີ່ຜະລິດຕະພັນ…………….   

PPR ຜະລິດຕະພັນ  ……………………. 1-1 
 

ວັນທ ນ າເຂົື້າ ລວມທັງໝົດ 
ວັນທ ີ່ເອົາ
ອອກ 

ລວມທັງໝົ
ດ 

ຍັງເຫ ືອ ນ າໃຊ້/ ໝົດອາຍຸ/
ຖ ື້ມ 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງຢາ/
ເປ ດເຜ ຍ 
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XVI. ລົງຖະບຽນສ າລັບການປ ີ່ນປົວງົວ 

 

ຊືີ່ຟາມ …………………………………..ບັນທຶກການປ ີ່ນປວົງົວ………….…………….  

ຫົວໜ່ວຍພືື້ນທ ີ່/ຄອກສັດ …………………………………………..ເລກບັດປະຈ າຕົວ  

ວັນທ ,
ເດືອນ,ປ  

ຫົວໜ່
ວຍ/ສາຂາ
ຍ່ອຍ 

ເຫດຜົນ
ຂອງການ
ປ ີ່ນປົວ 

ຊືີ່ຜະລິດ
ຕະພັນ 

ຈ ານວນສັດ ລວມຢາທ ີ່ໃຫ້ ໂດຍທາງ 

 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງ
ຢາ 

 

ວັນທ ສ າ
ເລັດ ແລະ 

ຜົນໄດຮັ້ບ
ຈາກການປ ີ່
ນປົວ 

ວັນທ  ສ າ
ເລັດຢຸດ
ການນ າໃຊ້ 
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XVII. ລົງຖະບຽນເວລາການຖອນການປ ີ່ນປົວ 

 

ຟາມ …………………………………..ເວລາການຖອນການປ ີ່ນປວົ,  

ເດືອນ…………….…………….  

ວັນທ  ສ າເລັດ
ການຖອນການ
ນ າໃຊ້ 

ຫົວໜ່ວຍ
ພືື້ນທ ີ່ 

ສະຖານທ ີ່ ຄອກ 
ຊືີ່ຜະລິດຕະ
ພັນ 

ວັນທ ເລ ື້ມຕົື້ນ 
ປ ີ່ນປົວ 

ວັນທ ສ າເລັດ
ການປ ີ່ນປົວ 

 

ຊືີ່ຫຍ ື້ຂອງ
ຢາ 

 

 

ປະເພດສັດ 
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ຄັດຕິດ 1:  ຄ າຊ ື້ແຈງ, ທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ມ ປະໂຫຍດໃນການ

ຮັບປະກັນສະຫວັດດ ການຂອງສັດ 

 

ຄອກໃນຮົີ່ມ 

ໃນການປະສົມພັນປະເພດນ ີ້, ສ ື່ງສ າຄັນມັນຈ າເປັນຕ້ອງຢ ໃ່ນສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ລະບາຍອາກາດທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງ

ການອິດເໝ ື່ອຍຂອງສັດຈາກອາກາດທ ື່ອົບເອົີ້າ ( ເຊ ີ້ອພະຍາດສ າລັບລະບົບທາງເດ ນຫາຍໃຈ) ແລະ ກ ື່ນທ ື່ບ ື່ດ . ຖ້າຢາກ

ຜ່ານຜ່າບັນຫາເລົື່ານ ີ້ໄປໄດ້, ຂ ແນະນ າໃຫ້ ສ້າງປະຕ ປ່ອງຢ້ຽມຊັີ້ນລຸ່ມຂອງອາຄານ ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 0,08 – 0,10 

ແມັດກາເຣ ໃນເນ ີ້ອທ ື່ 1 ແມັດກາເຣ. 
ດັື່ງນັີ້ນ ຈ ື່ງແນະນ າໃຫ້ມ ການກວດກາໃຫ້ໝັີ້ນໃຈວ່າ ສະຖານທ ື່ນັີ້ນກວ້າງຂວາງພຽງພ  ຢ ໃ່ນລະດັບສ ງຢ່າງໜ້ອຍ 0,8-1,00 

ແມັດ 

ການທ ື່ມ ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ. 

 

ພືື້ນ  

ສ າລັບພ ີ້ນແມ່ນມ  3 ຊະນິດຫັຼກໆ. 

1. ພ ີ້ນດິນທ ື່ສະອາດ 

ພ ີ້ນຊະນິດນ ີ້.  ຄວາມຕ້ອງການຂອງພ ີ້ນທ ື່ຄອກສັດ ແມ່ນອ ງຕາມການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງສັດ, ດັື່ງນັີ້ນ ຂ ີ້ແນະນ າ

ມາດຕະຖານຂອງພ ີ້ນທ ື່ມ ດັື່ງນ ີ້: 

 



   

 45 

 

ນ ື້າໜັກສັດ (ກິໂລ) ພືື້ນທ ີ່ (ມ2
/ໂຕ) 

150-250 1.40-1.70 

250-400 1.70-2.00 

400-500 2.00-2.50 

500-600 2.50-3.00 

>600 3.00-3.50 

 

 

ເນ ື່ອງຈາກຮ ບຮ່າງຂອງກ່ອງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ພວກເຮົາພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນວ່າຮາງຫຍ້າຂະ  

ໜາດ 40/50 ຊັງຕ ແມັດ ສ າລັບສັດທັງໝົດທຸກໆໂຕ ຖ ວ່າມ ຄວາມເໝາະສົມ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງບັນຫາຫານຍາດຊ ງອາຫານ, 

ເຊ ື່ງເປັນປັດໃຈຄວາມກົດດັນທ ື່ບ ື່ຄວນລະເລ ຍ. 

 ແນະນ າໃຫ້ຈັບສັດຢ ພ່ ີ້ນທ ື່ມ ແສງສະຫວ່າງທ ື່ຈະຖ ກນ າໄປຂ້າ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງການ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຂອງຕ ນສັດ 
 

2. ຄອກຖາວອນ 

ຄອກທ ື່ຖາວອນຖ້າໃຫ້ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ ຄວນໃຫ້ມ  ປ່ອງຢ້ຽມຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າ ທ ື່ຄວນນ າມາໃຊ້ສ າລັບການແກໄ້ຂ
ບັນຫາ, ສ ື່ງນ ີ້ ຄ ການຈ າເປັນເໜ ື່ອງຈາກວ່າ ອຸນຫະພ ມສ ງຂ ີ້ນ ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນກ ຈະສ ງຂ ີ້ນ ແລະ ຈະກາຍເປັນການໝັກສ ື່ງ
ເສດເຫຼ ອຢ ພ່າຍໃນຄອກ ( ຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງແອມໂມເນຍ, ມ ໄຮໂດເຼຈນຊຸນຟັດ ສ ງຂ ີ້ນ) 

ຄອກປະເພດນ ີ້ ຕ້ອງໃຫ້ສັດໄດ້ມ ເນ ີ້ອທ ື່ຫຼາຍກ່ວາໃນຕາຕະລາງທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ 1 ແມັດມົນທົນ. 

ຄອກຄວນປ່ຽນສ ື່ງຮອງພ ີ້ນໃໝ່ ນ ື່ງ ຫຼ  ສອງຄັີ້ງຕ ື່ອາທິດ ( ຂ ີ້ນກັບຂະໜາດຂອງສັດ) ແລະ ມ ການປັບປຸງທຸກໆ 5 ເດ ອນ 

 

3. ປ ພືື້ນດ້ວຍຊ ມັງ 

ແມ່ນແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະກບັຟາມຂະໜາດນ້ອຍ, ເພາະວ່າ ມັນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນກ່ອງ
ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ( ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້

ແຫ້ງຕະຫຼອດ, ມ ຄວາມອິດເໝ ື່ອຍຍ້ອນອະນາໄມອາຈົມສັດ) ພ ີ້ນທ ື່ປ ດ້ວຍຊ ມັງ ຕ້ອງເທແບບມ ລັກສະນະຄ້ອຍຊັນ ໄປ

ທາງຮາງຫຍ້າ 6-8% , ມ ອຸປະກອນທ ື່ເປັນເຄ ື່ອງຈັກເພ ື່ອອະນາໄມຂ ີ້ສັດ ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງພ ີ້ນທ ື່ ທ ື່ໃຊ້ຕະແກັງ ຕ້ອງມ 

ລັກສະນະຄ້ອຍຊັນ 2 ເທົື່າ ທ ື່ສາມາດໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກຂ ດອາຈົມຢ ່ທາງດ້ານລຸ່ມໄດ້ 
  
ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນ ີ້າດ ື່ມ 

ຢ ່ໃນທັງສອງ "slatted" ແລະ  "ຄອກຖາວອນ"ວິທ ການແກ້ບັນຫາກ ຈະແນະນ າວ່າ ຄວນແຍກທ ື່ຢ ອ່າໃສ ອອກຈາກ

ບ່ອນໃຫ້ອາຫານ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ ຊັີ້ນວາງທ ື່ມ ທ ື່ເຫັຼກຈ່ອງເຂົີ້າໄປຫາກ າແພງໂດຍທາງຕັີ້ງ ແລະ ເຂົີ້າໄປໃນ
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ຝາຊ ມັງເພ ື່ອເປັນການແຍກຂັີ້ນຂອງຮາງຫຍ້າ. ທ ື່ຂ້າງລຸ່ມ ຄວນເຮັດໃຫ້ສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍໄດ້  ຍ້ອນວ່າ ມັນຈະຖ ກປັບເຂົີ້າ

ກັບຂະໜາດຂອງສັດ. ເຄ ື່ອງປ້ອນອາຫານຕ້ອງເໝາະສົມ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ອາຫານສັດ, ຈະຕ້ອງບ ື່ມ 

ຂອບເພ ື່ອສະດວກໃນການອະນາໄມທຸກໆມ ີ້ໄດ້ງ່າຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຫຍ້າໝັກ ຖ້າປະໄວ້ໃນຮາງຫຍັາເປັນເວລາດົນ 

ຫຍ້າໝັກຈະບ ື່ງາມ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດພະຍາດໄດ້. ຄວນຕິດຕັີ້ງ ກອ໊ກນ ີ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄອກ ແລະ ມ ການປ້ອງກນັ

ທ ື່ເໝາະສົມ, ເຂົີ້າໄປຫາໄດ້ງ່າຍ, ສາມາດທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້. ສ າລັບເສັີ້ນທາງການໃຫ້ອາຫານທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງນັີ້ນ ຕ້ອງມ ພ ີ້ນທ ື່ກວ້າງກວາງ ແລະ ພຽງພ  ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າ. 
ຄອກກາງແຈ້ງ: ລອ໊ກລ້ຽງສັດ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ເຮັດຮົີ້ວເປ ດໂລ່ງ ພ ີ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ປ ດ້ວຍຊ ມັງ ຢ່າງນ້ອຍ 4 ມ ໃນບ ລເິວນອ້ອມຮອບເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນຮາງ

ອາຫານ. 

ຮາງ ຈະຕ້ອງວາງໄວ້ໄກ້ກັບບ່ອນໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍກ ຕ້ອງໃຫ້ມ ອ ກບ່ອນນ ື່ງໃນຄອກ 1 ຮາງ ສ າລັບສັດທຸກໆ 15

ໂຕ. 

ນອກຈາກນັີ້ນຍັງຈ າເປັນທ ື່ຈະຕ້ອງໃຫ້ມ ພ ີ້ນທ ື່ ທ ື່ສາມາດຄຸ້ມກັນສັດໄດ້ດ  ໃນຊ່ວງຮ້ອນທ ື່ສຸດຂອງປ ( ພ ີ້ນທ ື່ທ ື່ຕ້ອງການ

ປະມານ 3 ມ2 / ສັດນ ື່ງໂຕ) ບ ລິເວນທາງຍ່າງເຂົີ້າໄປຫາບ່ອນກັກຂັງສັດ ຕ້ອງເຮັດແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການ

ເກ ດອັນຕະລາຍໃຫ້ໜ້ອຍທ ື່ສຸດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຕ ື່ກັບການບ ລິການສັດ ( ການປ້ອງກັນ, ການບ າບັດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ອ ື່ນໆ). ທາງຍ່າງ ແລະ ພ ີ້ນທ ື່ກັກຂັງສັດຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທ ື່ດ  ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານທ ື່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ ໃ່ນ
ສະພາບທ ື່ດ ທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ສະເພາະຢ່າງ ຍ ື່ງແມ່ນໃນຊ່ວງລະດ ຝົນ. 

 

 

 
ລະບົບການປະຕິບັດການລ້ຽງງົວ-ລ ກງົວ 

1. ການລ້ຽງດ້ວຍລະບົບເຄ ີ່ງຂັງເຄ ີ່ງປູ່ອຍ 

ການລ້ຽງໃນລະບົບນ ີ້ ຈະຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ມ ການປ່ຽນຕາມເວລາທ ື່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະເດ ອນ ແລະ ການລ້ຽງຂັງຕ້ອງລ້ຽງຢ ່

ໃນຮົີ້ວອອ້ມທ ື່ມ ຫັຼງຄາ ແລະ ເໝາະສົມໃນຍາມລະດ ແລ້ງ ແລະ ໄລຍະເວລາທ ື່ແຫ້ງແລ້ງ. ໃນກ ລະນ ນ ີ້ ໂຄງສ້າງດັື່ງກ່າວ 

ແມ່ນຄ້າຍຄ ກັນກັບດັື່ງທ ື່ໄດ້ສະເໜ ໄວ້ຢ ່ໃນຫົວຂ ີ້ ການທອມ 
 

2. ການລ້ຽງຂັງ 

ງົວໃຫ້ນົມລ ກ ຄວນຂັງໄວ້ໃນຄອກທ ື່ມ ອາກາດໂລ່ງດ ,ມ ເຟ ອງ, ຕົີ້ນພ ດ, ຕົີ້ນສາລ  ທ ື່ບ ື່ມ ເຊ ີ້ອລາ, ມ ຈຸດຕິດຕັີ້ງເຄ ື່ອງໃຫ້
ອາຫານ ຫຼ  ລົດບັນທຸກເພ ື່ອສາມາດເຂົີ້າເອົາຫຍ້າແຫ້ງແລະ ເຟ ອງ, ຜ ຈ້ັດການທ ື່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ອງທາງໃຫ້
ອາຫານເພ ື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ງົວນ້ອຍ. ແນະນ າໃຫ້ມ ພ ີ້ນທ ື່ສ າລັບໃຫ້ງົວຢ  ່ແຕ່ລະໂຕປະມານ 4-6 ມ2 ແລະ ພ ີ້ນທ ື່ເປ ດທ ື່ມ ຮົີ້ວ 

10-20 /ໂຕ.  ສະຖານທ ື່ບ່ອນໃຫ້ອາຫານ ຄວນມ ຂະໜາດດ້ານຂ້າງ ປະມານ 3 ມ ແລະ ດ້ານໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຊມ ຕ ື່

ສັດ 1 ໂຕ.  
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ເໜ ື່ອງຈາກລັກສະນະທ າມະຊາດຂອງສາຍພັນຊ ີ້ນ ( ເຊັື່ນ ລ ມ ຊິນ) ມັນເປັນສ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມ ການແລ່ນທ ື່ເຫັຼກຂະໜາດ 90 

ຊມ ຢ ່ດ້ານໜ ື່ງຂອງທາງຍ່າງຄອກຂ້າງໃນ ພ້ອມກັບປະຕ ທາງເຂົີ້າ ແລະ ອອກ ແລະ ຍາວພ ທ ື່ຈະເກັບຮັກສາສັດໄດ້ປະມານ 

10-15 ໂຕ ຕ ື່ຄັີ້ງ. ທາງຍ່າງເລົື່ານ ີ້ມັນຈະງ່າຍ ໃນເວລາໃສ່ເບ ຫ , ການສັກຢາປ້ອງກັນ, ການນ າໃຊ້ຢາແບບຮິບດ່ວນ ແລະ 

ການຮັກສາດ້ວຍຢາທາງຫຼອດເລ ອດ. 
 


