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ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ: ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານສຸຂານາໄມ 
ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ໃນເຂດອານຸພາກພືື້ນລຸູ່ມແມູ່

ນ ື້າຂອງ  
 

ກະກຽມສ າລັບ:  ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ,້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ    
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ຄ ານ າ: 

 

 ເພ ື່ອທ ື່ຈະແກ້ໄຂຕະຫຼາດແບ ້ໄດປ້ະສົບຜົນສ າເລັດ, ຜ ້ລ້ຽງແບ ້ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 4 ຈຸດປະສົງພ ື້ນຖານ ຄ :  

 

I. ຍົກສ ງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ 

II. ສ້າງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 

III. ມ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນ ທ ື່ຜ ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການ 

IV. ຄວາມຍ ນຍົງ ຂອງກິດຈະກ າ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນດ້ານຜົນກະທົບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕ ື່

ສຸຂະພາບ ຂອງສາທາລະນະຊົນ 

ເວົື້າອ ກຢ່າງໜ ື່ງໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົື້າ ຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງ ມ ຄວາມໝັື້ນຄົງ ຕະຫຼອດເວລາ. 

ເພ ື່ອທ ື່ຈະສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຫັຼກການຜະລິດທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ສາມາດເຂົື້າເບິື່ງເຫັນໄດ້, ຜ ້ລ້ຽງແບ້ ຍອມຮັບເອົາ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງບ ລິສັດຂອງເຂົາເຈົື້າ ໂດຍອ ງໃສ່ ຫຼັກການ 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  ຂະບວນ
ການ 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 

ໃນການປະເມ ນ ແລະ ວິເຄາະຂ ື້ມ ນທ ື່ຖ ກບັນທ ກໄວ້ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການຜະລິດ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ. ຜົນ

ໄດ້ຮັບທ ື່ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຈຸດທ ື່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດດ າເນ ນການປ້ອງ
ກັນ ແລະ/ຫຼ  ລົງມ ປັບປຸງ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ. 

 

ເອກະສານທັງໝົດ ຈະຖ ກເກັບຮັກສາແລະນ າໃຊ້ ໂດຍ ຜ ້ລ້ຽງ ເພ ື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແບບ

ອັດຕະໂນມັດທ ື່ໄດ້ບັນລຸ, ຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ 

ຄຸນຄ່າ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ໄດ້ຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ ຕະຫຼອດເວລາ. 
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ປ ື້ມຄ ່ມ ເຫັຼື້ມນ ື້ ຖ ກອອກແບບມາ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜ ້ລ້ຽງແບ ້ ພ້ອມທັງ ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ນັບຕັື້ງແຕ່ຈາກການຈັດຊ ື້ວັດຖຸດິບ ຈົນເຖິງການຈັດສົື່ງ

ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ, ຊ ື່ງລວມມ  ການຈັດການທົື່ງຫຍ້າ, ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ພ ດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. 
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1. ຈຸດປະສົງ 

 

ປ ື້ມຄ ່ມ ສະບັບນ ື້ ແມ່ນໃຫ້ຄ າແນະນ າຂັື້ນຕົື້ນສ າລັບຜ ຜ້ະລິດສັດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂານາໄມ, 
ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຢ້ອນກັບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄົງທາງສ ື່ງແວດລ້ອມ ໂດຍບ ື່ມ ຜົນກະທົບ

ຕ ື່ຂ ື້ກ ານົດ ທ ື່ກ ານົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. 

 

2. ຂອບເຂດການນ າໃຊ້  

 

ປ ື້ມຄ ່ມ ສ າລັບການລ້ຽງແບ້ນ ື້ ນ າໃຊ້ກັບການຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມກິດຈະກ າທ ື່ສ າຄັນ ເຊ ື່ງເລ ື້ມຈາກກິດຈະກ າກະສິກ າ 

ໄປຈົນເຖ ງການຄຸມຄອງສັດ, ອາຫານສັດ, ປຸຍຊ ວະພາບ ແລະ ການສະໜອງ, ຂ ື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນຊ ື້ນສັດ 

ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄັງ ລວມເຖ ງສ ື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ.  
 

3. ນຍິາມ ແລະ ຕວົອັກສອນຫຍ ື້  

 

ບ ເອທ  (BAT):  ເຕັກນິກວຊິາການທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ທ ື່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ  

 

ການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ FC: Funct ional Cont ro ls: ຂ ື້ມ ນທ ື່ ໄດ້ຈາກການບັນທ ກຂອງສັດແຕ່ລະຕົວທ ື່

ຟາມເກັບກ າ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 

•  ເອກະລັກຂອງສັດ ແລະ ບ່ອນຟາມທ ື່ຖ ກຄວບຄຸມ 

• ມາດຕະການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດຕິພາບການຜະລິດ ແລະ ການສ ບພັນ (n. ຂອງການຈັດສົື່ງຕ ື່ປ , n. ຂອງການເກ ດ, 

ແລະ ອ ື່ນໆ.) 

• ຂ ື້ມ ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ ແລະ ການສ ບພັນ ( ວັນ ເດ ອນ ປ  ເກ ດ, ວັນທ ຈັດສົື່ງ, ວັນທ  ທ ື່ມ ການກວດສອບ

ການເຮັດວຽກ)  
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• ການບົງບອກເຖ ງການປະກົດຕົວ /  ການຂາດ ຫຼ  ມາດຕະການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະທາງສາລ ລະວທິະຍາ ການ

ຜະລິດ ແລະ ການສ ບພັນ /  ຫຼ  ສະຖານະທາງພະຍາດວິທະຍາ( ເກ ດມ ພະຍາດໂດຍສະເພາະ, ການມ ລ ກຍາກ, ສາຍ

ເຫດຂອງການກ າຈັດ ແລະ ອ ື່ນໆ)  

• ການຢັື້ງຢ ນສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ທ ື່ຕິດພັນກັບພະຍາດທ ື່ຖ ກກ າຈັດ. 

 

ອາຫານ (Food) (ຫ ື«ຜະລິດຕະພັນອາຫານ», ຫ «ືສິີ່ງທ ີ່ເປັນອາຫານ»): ສານ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນໃດໜ ື່ງ ທ ື່

ຖ ກຫັນປ່ຽນ, ປຸງແຕ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼ  ປຸງແຕ່ງບ ື່ໄດ້, ໂດຍມ ຈຸດປະສົງທ ື່ຈະກິນ ຫຼ  ມ ຄາດວ່າ ຈະຖ ກນ າໄປບ ລິໂພກໃຫ້

ຄົນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 

ຄວາມອັນຕະລາຍ (H azard ): ຕົວແທນທາງດ້ານຊ ວະພາບ, ສານເຄມ  ຫຼ  ທາງກາຍະພາບ ທ ື່ມ ທ່າແຮງ ທ ື່ຈະ

ກ ື່ໃຫ້ເກ ດອັນຕະລາຍ ຕ ື່ ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ 

 

 ສຸຂານາໄມ (H yg iene): ໝົດທຸກມາດຕະການ ທ ື່ຈ າເປັນ ໃນການຄ ື້າປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ອຸດົມສົມບ ນ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ (Codex Alimentarius-FAO) 

 

ຄວາມບ ີ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ (N on-Conform ity): ທຸກຄວາມບ່ຽງເບນ ນັບຕັື້ງແຕ່ ຈາກຕົວກ ານົດຂະບວນການທ ື່

ຖ ກສ້າງຂ ື້ນ ຫຼ  ຂ ື້ມ ນລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

  

ຄວາມສ່ຽງ (Risk): ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ື່ຈະເກ ດ ອັນຕະລາຍ 

 

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

ແທ້ຈິງ 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. 

 

ລະດັບຄວາມຮນຸແຮງ ຂອງອັນຕະລາຍ (Severit y o f  hazard ): ສິື່ງທ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສຸຂະພາບ ຂອງຜ ້

ບ ລິໂພກ 

 

ການກວດສອບຍ້ອນກັບ (Traceab ilit y): ຄວາມສາມາດ ໃນການສ້າງປະຫວັດສາດຄ ນໃໝ່ ແລະ ຕິດຕາມ ການ

ນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານທາງ ການກ ານົດເອກະສານຕ່າງໆ(ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສວັດສະດ)ຸ (ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນວາດ

ວັດສະດ)ຸ.   

 

4. ເອກະສານອ້າງອ ງ 
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ກອບກົດລະບຽບຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ 
 

 

5. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບ 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 ື່ໃຫ້

ມາ ພ້ອມທັງ ການໄດ້ຮັບສິດ ທ ື່ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປປ..ລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ມ . 
ໜ້າປົກຂອງປ ື້ມຄ ມ່ ສະບັບນ ື້ ຍັງສະແດງລາຍຊ ື່ຂອງບຸກຄະລາກອນທ ື່ເຮັດວຽກຢ ໃ່ນບ ລິສັດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບ ( 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ). ບ ລິສັດຕ້ອງກະກຽມແຜນທ ື່ຂອງບ ລິສັດ ທ ື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນອາຫານ ແລະ ຊ ວະ

ເຄມ  ລວມທັງທ ື່ຢ ອ່າໃສຂອງສັດຢ່າງຊັດເຈນ.  
 

6. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເປົື້າໝາຍ 

 

ຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ມາຈາກບ ລສິັດທ ື່ນ າໃຊ້ຄ ມ່ ນ ື້ມ ຄ :  

• ສັດທ ື່ໄດ້ມາຈາກສາຍພັນ caprine ພ້ອມສ າລັບການຂ້າ 

• ຫົວຂ ື້ສ າລັບການປັບປຸງພັນ ແລະ /  ຫຼ  ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ  

• ມ ແບຜ້ ທ້ ື່ໃຫ່ຍໃນຕອນສຸດທ້າຍ 

 

7. ສະຫວດັດ ການ 

 

ເພ ື່ອໃຫ້ຖ  ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບສາກົນ ກຽ່ວກັບສະຫວັດດ ການສັດ, ຜ ້ມ ສັດຢ ໃ່ນຄອບຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມ

ຂັື້ນຕອນຕ ື່ໄປນ ື້: 

 

I.  ຮັກສາສັດລ້ຽງໃນຟາມ ສະເພາະເມ ື່ອມ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ທ ື່ຈະຄາດຫວັງ ໂດຍອິງຕາມ ຮ ບແບບພັນທຸກ າ ຫຼ  

ຕົື້ນກ 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 ື່ອນໃຂ ທ ື່ມ ແສງສະຫວ່າງພຽງພ   
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IV. ໃຫ້ດ ແລຮັກສາສັດປ່ວຍ ຫຼ  ສັດທ ື່ບາດເຈັບຢ່າງເອົາໃຈໃສ ່ແລະ ຖ້າຈ າເປັນໃຫ້ແຍກສັດເຫົຼື່ານັື້ນໄປຢ ໃ່ນສະຖານທ ື່ ທ ື່
ເໝາະສົມ 

V. ສ າລັບການບ າບັດ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການປ ື່ນປວົໂດຍທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ສະເພາະສານທ ື່ຮ ້
ວ່າບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັດ ໂດຍອ ງໃສຜ່ົນການສ ກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ 

ປະສົບການທ ື່ໄດ້ມາ;  

VI.  ໃຊ້ວັດສະດຸທ ື່ບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລ້າງໄດ້ ແລະ ສາມາດຂ້າເຊ ື້ອໄດ້ ສ າລັບການກ ື່ສ້າງໂຮງເຮ ອນ, ຮົື້ວ ແລະ 

ອຸປະກອນ ທ ື່ສ າພັດກັບສັດຕ່າງໆ 

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

VIII.ຮັກສາ ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພ ມ, ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 

ຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ, ແລະ ອ ື່ນໆ) ຢ ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງເຮ ອນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທ ື່ບ ື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ ຕ ື່ສັດ 

IX.  ກວດກາ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼ  ລະບົບກົນໄກ ຢ່າງໜ້ອຍມ ື້ລະຄັື້ງ 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 ອ່າໃສທ ື່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 ນ່ອກໂຮງເຮ ອນຕ້ອງມ ສິື່ງກັື້ງບັງຢ່າງພຽງພ  ເພ ື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກສະພາບອາກາດທ ື່ບ ື່ດ , ສັດອ ື່ນມາ

ທ າລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ.  

XIV. ຈັດຫາອາຫານທ ື່ດ , ເໝາະສົມກັບຊະນິດພັນ, ອາຍຸ 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 ຕ້ອງຕິດຕັື້ງໃນລັກສະນະທ ື່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  
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XIX. ຖ້າຫາກຈ າເປັນຕ້ອງປະຕິບັດວິທ ການດັື່ງກ່າວກັບສັດ ຕ້ອງປະບັດໃນລັກສະນະທ ື່ເຮັດໃຫ້ສັດມ ການເຈັບໜ້ອຍ 
ແລະ ຫຼ ກລ້ຽງການກ ື່ໃຫ້ເກ ດອາການບາດເຈັບແບບຖາວອນ. 

 

8. ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການຜະລິດ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນໜ້າຕ ື່ໄປນ ື້ ແມ່ນການວິເຄາະ ວິທ ການ ຈັດການ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງຂະບວນການ ໂດຍແນະນ າວິທ ການລົງຖະບຽນ. 

  

8.1  ກິດຈະກ າດ້ານກະສກິ າ 

ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດທ ື່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກ າດ້ານກະສິກ າ, ຟາມ: 

- ດ າເນ ນການຕາມແນວທາງປະຕິບັດກະສິກ າທ ື່ດ  

- ເກັນຮັກສາເອກະສານກ່ຽວກັບ ການຊ ື້ແນວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພ ດ 

- ບັນທ ກກິດຈະກ າດ້ານກະສິກ າທ ື່ສ າຄັນ ສ າລັບການປ ກພ ດທ ື່ຂ ື້ນຢ ກ່ັບການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດໃນການລົງຖະບຽນ
ການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ. ການລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນ: 

- ແຜນການປ ກພ ດ: ການປ ກດວ້ຍແກ່ນ, ໄລຍະການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ,  

ກິດຈະກ າກະສິກ າ ການສະໜອງ 

ບ່ອນເກັບຮັກສາ ທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

ການໃຫ້ອາຫານ 

ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ 

ຜະລິດຕະພັນຊ ື້ນ 

ການຂາຍ 
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- ລົງທະບຽນ ການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດ (ໃຫ້ສ າເລັດ ພາຍໃນໜ ື່ງເດ ອນ ຂອງເຫດການ).  
 ຈາກການບັນທ ກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ມ ການຕິດຕາມຢ້ອນກັບໄປໄດ້: 

 - ການປ ກ 

- ເນ ື້ອທ ື່ລວມ, 

- ໄລຍະເວລາ ຫລ  ວັນທ ື່ຫວ່ານແກ່ນ,  

- ໄລຍະເວລາ ຫຼ  ວັນທ ເລ ື່ມຕົື້ນ ຂອງການອອກດອກ,, 

- ວັນທ  ຂອງການເລ ື່ມຕົື້ນການເກັບກ່ຽວ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ເກັບກ່ຽວ  

- ການຮັກສາສຸຂານາໄມພ ດ ທ ື່ໄດ້ລະບຸໄວ ້ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ ຖ ກນ າໃຊ,້ ປະລິມານ, ພ ື້ນຜິວ ທ ື່ຖ ກຮັກສາ, ເຫດຜົນ 

ສ າລັບການປ ື່ນປົວ ແລະ ວັນທ  ຂອງການປ ື່ນປົວ. 

ຟາມ ຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນສຸຂານາໄມພ ດໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ເກັບເອກະສານຂ ື້ມ ນທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄວ້ບ່ອນທ ື່ປອດໄພ. 

 

8.2  ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

ການລ້ຽງສັດ ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບນ ເວດທ ື່ສັບສົນ ເຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ ພ ດພັນ , ສັດກິນພ ດເປັນອາຫານ, ດິນ 

ແລະ ບັນຍາກາດ. 

ນັກປັບປຸງພັນ ມ ໜ້າທ ື່ໃນການຕິດຕາມລະບົບນ ເວດວິທະຍາ ແລະ ເລ ອກເອົາ BAT ຂອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການບັນຈຸ

ສັດ ເພ ື່ອການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສ ງສຸດ ໂດຍບ ື່ມ ການທ າລາຍສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ. ໂດຍສະເພາະ: ເກັບຮັກສາ
ຫຍ້າສ ຂຽວທ ື່ຍັງມ ຊ ວິດຢ  ່ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນເປັນເວລາດົນທ ື່ສຸດເທົື່າທ ື່ຈະເປັນໄປໄດ້, ຫຼ ກລຽງການສ ນເສຍຂອງດິນ, 
ເຮັດໃຫ້ດິນມ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ( ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແຜກ່ະຈາຍຂອງພ ດຕະກຸນຖົື່ວ ສ າລັບການເກາະໂຕ
ຂອງໄນໂຕຣເຈນ ຫຼ  ການໃສ ຝຸ່ນ) ໂດຍການເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງນ ື້າ ແລະ ອາກາດ. 

ການຈັດການ ການລ້ຽງສັດໃນທົື່ງຫຍ້າ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການເລ ອກເຕັກນິກການລ້ຽງ ແລະ ເຕັກນິກການບັນຈສຸັດ. ເຊ່ງ

ສະແດງດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້ ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ. 
ການນ າໃຊ້ທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ຕ້ອງມ ສັດສ່ວນ ກັບປະເພດ ແລະ ປະລິມານຂອງຊະນິດພັນສັດທ ື່ມ ຢ ໃ່ນນັື້ນ, ໃຈໃສດ່ ແລ

ຮັກສາເປັນຢ່າງດ ໂດຍບ ື່ຄິດເຖ ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເກ ນໄປ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກ ຕ້ອງໃຫອ້າຫານທ ື່ມ ຄຸນນະພາບດ . 

ໃນເລ ື້ອງນ ື້, ຄວນຄິດໄລ່ຈ ານວນສັດທ ື່ສາມາດບັນຈໃຸນພ ື້ນທ ື່(ການບັນຈສຸັດ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງ, ການປະ
ເມ ນເພ ື້ມທ ື່ຕ້ອງຈັດການເມ ື່ອເວລາກກັບໄປຫາຄອກ. 
ຜ ຈ້ັດການປັບປຸງພັນ ມ ໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການບັນທ ກຂ ື້ມ ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການກ ານດົພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ໃຊສ້ າລັບໃນການ
ລ້ຽງສັດ, ຈ ານວນ ແລະ ປະເພດຂອງສັດທ ື່ກິນຫຍ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງ ( ການລົງຖະບຽນ ການຈັດການທົື່ງ
ຫຍ້າລ້ຽງສັດ). 

ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດຕົື້ນຕ ແມນ່ ການໃຫ້ທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດແບບຕ ື່ເໜ ື່ອງ ແລະ ການລ້ຽງແບບໝ ນວຽນ. 

8.2.1  ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດແບບຕ ີ່ເໜືີ່ອງ  
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ທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແບບຕ ື່ເໜ ື່ອງ ແມ່ນການນ າໃຊເ້ນ ື້ອທ ື່ລ້ຽງສັດສະເພາະຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ. ມັນສາມາດເປັນພາລະທ ື່ຄົງທ ື່ ຖ້າ

ພ ື້ນທ ື່ ແລະ ຈ ານວນສັດບ ື່ມ ການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລານັື້ນ, ໃນທາງກັບກັນທ ື່ເຮົາເວົື້າເຖ ງ ການລ້ຽງສັດຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງກັບ

ການບັນຈສຸັດທ ື່ມ ຕົວປ່ຽນແປງ. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນກ ລິນ ຂອງການລ້ຽງຕ ື່ເໜ ື່ອງ ກັບການບັນຈສຸັດຄົງທ ື່, ຖ້າການ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງຫຍ້າປ່ຽນແປງ, ເຊັື່ນຕົວຢ່າງມັນຈະຕ້ອງຫຼຸດລົງ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງ ການເສ ື່ອມສະພາບຂອງທົື່ງຫຍ້າ ( ການ
ຕາຍຂອງຫຍ້າ) ທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຕ້ອງຖ ກລົບກວນໃນຈ ານວນສັດລ້ຽງທ ື່ໝັື້ນຄົງ, ໃນກ ລະນ ຂອງການລ້ຽງແບບຕ ື່ເໜ ື່ອງ 
ການບັນຈຈຸ ານວນສັດມ ການປ່ຽນແປງໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຫຼ  ອາດເພ ື້ມພ ື້ນທ ື່ລ້ຽງໄດ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກມ ຮົື້ວໄຟ້າ. 
ການລ້ຽງຢ ໃ່ນທົື່ງຫຍ້າຕ ື່ເໜ ື່ອງໂດຍປົກກະຕິ ຈະເຮັດໃຫ້ທົື່ງຫຍ້າຢ ໃ່ນສະພາບ ຊ ວະມວນຊ ວະພາບຫຼາຍຂ ື້ນເລ ື້ອຍໆຕາມ

ເວລາ: ຄວາມສ ງຂອງຫຍ້າຈະຖ ກຮັກສາໄວ້ໃນ ຂອບເຂດຈາກ 3-15 ຊັງຕ ແມັດ.ຍ ື່ງໄປກວາ່ນັື້ນ ການລ້ຽງສັດຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ 

ແມ່ນກ ານົດການເພ ື້ມຂ ື້ນຂອງຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ຫຼ  ການສ ນເສຍຫຍ້າ , ນັື້ນຄ ການເພ ື້ມຈ ານວນຕົື້ນ 
( ລ າຕົື້ນ)ຕ ື່ຕົື້ນ. ການລ້ຽງສັດຢ່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງຍັງເພ ື້ມໃບເພ ື່ອໃຫສ້ັດກິນໃນໄລຍະການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງຫຍ້າ. 
ສອງດ້ານນ ື້ (ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ໃບ) ຂ ື້ນຢ ກ່ັບຄວາມໜາແໜ້ນຢ ໃ່ນທົື່ງຫຍ້າ ( ການບັນຈຸສັດ) ຖ້າການບັນຈສຸັດຫຼາຍ
ເກ ນ ຄວາມສ ງຂອງຫຍ້າກ ຈະຕ ື່າ ໃບກ ຈະລົື່ນລົງ ແລະ ບ ື່ມ ຄວາມສາມາດກັນແສງໄດ້ຢ່າງພຽງພ  ໂດຍມ ການຜະລິດ ກາກ
ໂບໄຮເດຼດໜ້ອຍໃນຂັື້ນຕອນການສັງເຄາະແສງ, ເຊ ື່ງເກ ດຂ ື້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນໃບ, ຫັຼງຈະນັື້ນຈະບ ື່ມ ໃບ ແລະ ບ ື່ມ ການຈະ
ເລ ນເຕ ບໂຕ. 

ອ ກຢ່າງນ ື່ງ ໃນຂະນະທ ື່ມ ການບັນຈສຸັດໜ້ອຍ ແລະ ທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຖ ກນ າໃຊໃ້ນລະດັບສ ງເກ ນໄປ ( >20 ຊັງຕ ແມັດ) 

ແລ້ວ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຈະສ ງຂ ື້ນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງສ ນເສຍໃບໃນສ່ວນລ າຕົື້ນເພ ື້ມຂ ື້ນ, ບ່ອນທ ື່ມ ຮົື່ມ ຈະກາຍເປັນແຫ້ງ ; 
ເຫດການນ ື້ຈະເກ ດຂ ື້ນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ ື່ຫຍ້າ ( ຫຍ້າລົື້ມ) ດົນກວ່າຫຍ້າທ ື່ຖ ກທ າລາຍໄປແລ້ວ. 
ດັື່ງນັື້ນ ຫຍ້າທ ື່ຕ້ອງເຕ ບໂຕດ ທ ື່ສຸດ ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ກິນຫຍ້າໃນຊ່ວງ ຂອງສະພາບໃບບ ື່ຕ ື່າເກ ນໄປ( ໃບທ ື່ຖ ກເຜົາ    
ໄໝ ້ແລະ ດິນເປົື່າ)ຫຼ  ບ ື່ຫຼາຍເກ ນໄປ(ໃບແຫ້ງຄາຕົື້ນ ແລະ ລົື້ມ) 
ແບ້ ມ ປະຕິກິລິຍາຕ ື່ການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມສ ງຂອງຫຍ້າ ໂດຍພະຍາຍາມຊົດເຊ ຍການປ່ຽນແປງທ ື່ມ ຢ ກ່ັບພ ດຕກິ າ

ຂອງມັນເອງ. ມັນເປັນພ ດຕກິ າການປັບຕົວ: ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫຍ້າທ ື່ມ ຢ ່ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ( ໃບຫຍ້າຢ ່ທົື່ງຫຍ້າມ ຄຄວາມຍາວ 5-7 

ຊັງຕ ແມັດ) ມັນສາມາດກິນຫຍ້າເຫົຼື່ານັື້ນສ າເລັດພາຍໃນ 7-8 ຊົື່ວໂມງ ( ເປັນການບ ລໂິພກທ ື່ເປັນໄປໄດ້ສ ງສຸດ).ຄວາມສ ງ

ຂອງຫຍ້າມ ຂະໜາດໃຫ່ຍພ  ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ສ າລັບການກັດກິນຫຍ້າ ຂອງມັນ. ຖ້າທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດມ ຄວາມ

ອຸດົມສົມບ ນ( > 15 ຊັງຕ ແມັດ) ແບ້ຈະໃຊ້ເວລາກິນໜ້ອຍລົງ. ການກິນມັນຈະເພ ື້ມຂ ື້ນໃນລະດ ໜາວ, ແຕ່ໃນລະດ ໃບ

ໄມ້ປົື່ງ ຄຸນນະພາບຂອງຫຍ້າຈະຖ ກຈ າກັດທ ື່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົື່າ ( ລັກສະນະຂອງໃບແຫ້ງທ ື່ມ ຢ ສ່່ວນຂອງລ າຕົື້ນ). ໃນ
ກ ລະນ ແບບນ ື້ ແບ້ຈະກິນສ່ວນນ ື່ງດ້ານເທ ງຂອງຫຍ້າ ແລະ ສ່ວນທ ື່ແກ່ຈະບ ື່ໄດ້ຮັບການບ ລິໂພກ ( ຈຸດເສ ອດາວ)ທ ື່ບ ື່ຄ 
ກັນ. 

ສຸດທ້າຍ, ຖ້າໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າທ ື່ຕ ື່າ , ຫຼຸດ 5 ຊັງຕ ແມັດ, ຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຊົດເຊ ຍການກິນຫຍ້າໃຫ້ແບໂ້ດຍການເພ ື້ມ

ເວລາ ແລະ ຄວາມຖ ື່ໃນການກິນ ເໜ ື່ອງຈາກວ່າ ການທ ື່ໄດ້ກັດກິນຫຍ້າເທ ື່ອລະໜ້ອຍຈະເປັນການດ ກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແບ້
ເສຍນ ື້າໜັກ. 

8.2.2 ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດແບບໝ ນວຽນ 
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ການລ້ຽງແບບໝ ນວຽນ ຈະຖ ກປະຕິບັດເມ ື່ອຝ ງສັດໃຊພ້ ື້ນທ ື່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ ື່ຈ າກັດ, ຫັຼງຈາກນັື້ນຈະຕ້ອງຍ້າຍໄປ
ອ ກບ່ອນອ ື່ນໆ ຈົນກວ່າຈະກັບຄ ນມາອ ກບ່ອນທ ື່ເລ ື້ມຕົື້ນ(ການໝ ນວຽນ). ໃນກ ລະນ ນ ື້ ການລ້ຽງສັດຂອງພ ື້ນທ ື່ໃດນ ື່ງທ ື່
ສັດບ ື່ໄດ້ເຂົື້າໄປລົບກວນ ຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ຫຍ້າມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ. ຫັຼງຈາກນັື້ນ ຫຍ້າຈະມ ການສະສົມຈົນກວາ່
ຮອດຮອບວຽນຕ ື່ໄປ ຫຍ້າຈະມ ຄວາມສ ງໂດຍທົື່ວໄປ ( 15-30 ຊັງຕ ແມັດ)ໃນຕອນເລ ື້ມຕົື້ນຂອງການນ າໃຊ້ຄັື້ງຕ ື່ໄປ. 
ການລ້ຽງສັດແບບໝ ນວຽນນັື້ນ ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງທົື່ງຫຍ້ານັື້ນ ມ ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໃບແລະລ າຕົື້ນ ຕ ື່າກວ່າລ າ
ຕົື້ນທ ື່ໃຊຢ້່າງຕ ື່ເໜ ື່ອງ ເພາະວ່າ ໃນລະຫວ່າງ ຫຍ້າເກົື່າທ ື່ມ  ສາມາດແຕກອອກມາໃໝ່.  

ວິທ  ທ ື່ແບ້ກິນຫຍ້າກ ມ ການປ່ຽນແປງເໝ ອນກັນ.  ວັນທ າອິດຂອງການກິນຫຍ້າ ຈະມ ຫຍ້າໃບທ ື່ດ ທ ື່ສຸດໃຫ້ສັດໄດ້ກິນ, 

ແຕ່ເມ ື່ອການດ າເນ ນປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນຕ ື່ໄປ ແບ້ກ ຈະຕ້ອງໄດ້ກນິລ າຕົື້ນ(ລ າຕົື້ນ) ມັນຈະມ ເສັື້ນໄຍຫຼາຍ ເພາະສະນັື້ນມັນຈະ
ມ ຄ່າທາງໂພສະນາການໜ້ອຍລົງ. ດັື່ງນັື້ນຈ ື່ງອາດເວົື້າໄດ້ວ່າ ໃນທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດແບບໝ ນວຽນ, ການປ່ຽນແປງຂອງ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງທົື່ງຫຍ້າແມ່ນມ ຄວາມໝາຍຫຼາຍ ແລະ ເກ ດຂ ື້ນໃນໄລຍະເວລາອັນສັື້ນໆ, ໂດຍປົກກະຕິ
ໃນໄລຍະເວລາບ ື່ພ ເທົື່າໃດມ ື້ . ໃນກ ລະນ ນ ື້ ແບ້ ມ ແນວໂນ້ມທ ື່ຈະຊົດເຊ ຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມພ້ອມ ແຕ່ມັນຈະບ ື່
ຄ່ອຍປະສົບຜົນສ າເລັດຢ່າງເຕັມທ . ໃນຄວາມປັນຈິງແລ້ວ ໃນຂະນະທ ື່ຫຍ້າໄດ້ຮັບການບ ລິໂພກ, ຂະໜາດຂອງການກັດ
ກິນກ ຈະຫຼຸດລົງ ຄວາມຖ ື່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການໃຫ້ສັດກິນເພ ື້ມຂ ື້ນ. 

. ເມ ື່ອຄຸນນະພາບຂອງທຸກຫຍ້າຖ ກຈ າກັດ ການຊົດເຊ ຍນ ື້ຈະບ ື່ເກ ດຂ ື້ນອ ກຕ ື່ໄປ, ແບມ້ ອາການ (ເບ ື່ອ) ແລະ ລ ຖ້າທ ື່ປະຕ  

ເພ ື່ອໃຫ້ຝ ງແກະກັບຄ ນມາ. ດັື່ງນັື້ນຈ ື່ງມ  ການກິນຍາກ ເຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຫຼຸດລົງ 

ຍ ື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຖ້າຄວາມສ ງຂອງຫຍ້າ ເວລາ ເກ ດຈາກດິນບ ື່ງາມ ຫຼ  ສ່າຕ ື່າຫຼາຍ, ຫຍ້າຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເກົື່າໃນການຟ ື້ນ

ຟ  ແລະ ການນ າໃຊ້ຈະຖ ກເລ ື່ອນອອກໄປເປັນເວລາສອງ ຫາ ສາມອາທິດ ແລະ ໃນກ ລະນ ທ ື່ຮ້າຍແຮງ ແມ່ນເປັນເດ ອນ. 

8.2.3 ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ບາງເວລາ 

ໃນລະດ ໜາວ ແລະ ລະດ ໃບໄມ້ລົື່ນ ໃນເວລາມ ຫຍ້າທ ື່ຈ າກັດ ແນະນ າ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການນ າເອົາສັດເຂົື້າໄປລ້ຽງໃນຕອນ
ກາງເວັນ, ທັງນ ື້ກ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫຍ້າ ແລະ ດິນໂດຍການຢຽບຂອງສັດ . ພວກເຮົາເວົື້າເຖ ງການລ້ຽສັດ
ບາງຄັື້ງຄາວ, ການນ ານ າເອົາສັດເຂົື້າໄປລ້ຽງແມ່ນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 7 ຊົື່ວໂມງຕ ື່ມ ື້ ມ ຈ າເປັນເພ ື່ອໃຫ້ການບ ລໂິພກຫຍ້າ 
ໃນສະຖານນະການທ ື່ມ ຄວາມພ້ອມຢ່າງພຽງພ .  

ການລ້ຽງສັດ ບາງເວລາ ( ຊ ື່ງອາດເປັນການໝ ນ ຫຼ  ຕ ື່ເໜ ື່ອງ) ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບພ ດຕິກ າການໃຫ້ອາຫານຂອງແບ້. 

ເວລາເຂົື້າໄປໃນທົື່ງຫຍ້າສັື້ນລົງເທົື່າໃດ ກ ຍ ື່ງເຮັດໃຫ້ມ ອັດຕາການກິນຫຼາຍຂ ື້ນ ແລະ ເວລາທ ື່ໃຊ້ໃນການກິນຫຍ້າ. ການບ ລິ

ໂພກ ຊົື່ວໂມງຕ ື່ຊົື່ວໂມງ( ຕ ື່ຊົື່ວໂມງການເຂົື້າໄປໃນທົື່ງຫຍ້າ) ຈະເພ ື້ມຂ ື້ນຈາກ 200-250 ກຼາມ ຂອງສານແຫ້ງ/ຊົື່ວໂມງ   

( ຫຍ້າສ ຂຽວ 1,5 ກິໂລ), ໂດຍໃຊ້ເວລາ 4-5 ຊົື່ວໂມງ ເຂົື້າໄປໃນທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ສ ສຸດເຖ ງ 300-400 ກຼາມຂອງສານ

ແຫ້ງ/ຊົື່ວໂມງ ກັບການເຂົື້າເຖ ງທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ1-2 ຊົື່ວໂມງ (ກົງກັບຫຍ້າສ ຂຽວປະມານ 2,3 ກິໂລ).     ນ ື້ຄ  ຖ້າມ ຫຍ້າ
ບ ື່ຈ າກັດ ( 5-15 ຊັງຕ ແມັດ) ຖ້າບ ື່ດັື່ງນັື້ນການບ ລໂິພກຈະໜ້ອຍລົງ ແລະ ດັື່ງນັື້ນຫາກມ ການເພ ື້ມເຕ ມບ ື່ພຽງພ  ການ

ຜະລິດກ ຈະມ ຜົນກະທົບ. 

 

ໃນເຕັກນິກຕ່າງໆທ ື່ອະທິບາຍ, ບ ື່ມ ເຕັກນິກໃດທ ື່ດ ກວ່າໃນແງ່ຂອງການຜະລິດຂັື້ນຕົື້ນ( ຫຍ້າ) ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ື່ມາ ( 

ຊ ື້ນ). ດັື່ງນັື້ນ ມັນຈ າເປັນຕ້ອງກ ານົດເຕັກນິກທ ື່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກ ລະນ  ແລະ ຫາກມ ຄວາມຈ າເປັນໃຫ້ປ່ຽນຕາມປະ
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ເພດຂອງທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ໄລຍະຂອງວົງຈອນການບ າລຸງຮັກສາ, ພ້ອມທັງຂັື້ນຕອນຂອງ( ລະບົບ ສາລ ລະວທິະຍາ) 
ຂອງຝ ງສັດ.  

ການນ າສັດເຂົື້າໄປທ ື່ຖ ກເລ ອກຄວນ, ເພາະສະນັື້ນ, ເທົື່າທ ື່ຈະເປັນໄປໄດ້: 

I . ອະນຸຍາດໃຫຮ້ກັສາທົີ່ງຫຍ້າໃນຊ່ວງການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຢູ່າງຈິງຈັງ; 

I I . ອະນຸຍາດໃຫພື້ດອາຫານສັດໄດມ້ ຄວາມທນົທານຢ ູ່ໄດ້ຫ າຍປ  ແລະ ການປ ກດ້ວຍແກູ່ນຂອງມນັ
ເອງໃນແຕູ່ລະປ , ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນພືື້ນທ ີ່ ທ ີ່ໄຖ ແລະ ຫວ່ານໃນແຕູ່ລະປ  ແລະ ລົດຕົື້ນທຶນຫຍ້າ 

I I I . ອະນຸຍາດໃຫມ້ ການຜະລດິຫຸ້ນຢ ູ່ພາຍໃນຟາມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງອາຫານສັດດ້ວຍຕົນ

ເອງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ , ໃນລະຫວ່າງ 70-80% ຂອງຄວາມຕ້ອງການປະຈ າປ ຂອງຝ ງສັດ. 

 

ໂດຍບ ື່ຄ ານ ງເຖ ງເຕັກນິກການລ້ຽງສັດທ ື່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ການຈັດການທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດໃຫ້ບັນທ ກຂ ື້ມ ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:  

- ການກ ານົດພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ໄວ້ສ າລັບການລ້ຽງສັດ,  

- ການຢັື້ງຢ ນຂອງຝ ງສັດ 

- ໄລຍະເວລາຂອງທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດເອງ 
ຂ ື້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນຖະບຽນການຈັດການທົື່ງຫຍັື້າ. 

ໃນເມ ື່ອມ ການລ້ຽງສັດ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ື້ກ ານົດຂອງເຈົື້າໜ້າທ ື່ສັດຕະວະແພດ   

 

8.3  ຂັື້ນຕອນການສະໜອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ 

  

ສິື່ງດັື່ງກ່າວນ ື້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້, ນັບຕັື້ງແຕ່ອາຫານ ຈົນເຖ ງ ສັດ, ຜະລດິຕະພນັ 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 

ຂອງຊ ື້ນ ທ ື່ເຂົາເຈົື້າຜະລິດ. ກ່ຽວກັບ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ມ ຢ ່ໃນຟາມ, ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ" ແມນ່

ໄດ້ຖ ກຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາການຕິດຕາມລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ" ໂດຍອິງຕາມ ປະເພດ 

ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທ ື່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນ ື້: 

- ຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ 

- ຢາຂ້າເຊ ື້ອຊ ວະພາບ (ແຟັບ, ຢາຂ້າເຊ ື້ອ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ)້  

- ຢາສັດຕະວະແພດ 

- ຜະລິດຕະພັນຢາກະເສດ.  

ການຈັດການຊ ື້ "ຜະລິດຕະພັນທ ື່ສ າຄັນ"ຂອງຟາມ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນການລົງຖະບຽນການສະໜອງ.  
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ໃນຂະບວນການຈັດຫາອາຫານຂອງບ ລິສັດ ແມ່ນນ າໃຊ້ທັງ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຊ ື້ມາຈາກ

ບ່ອນອ ື່ນ. ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ຈ ານວນຫຼາຍ ທ ື່ມ ຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ (ແກ່ນ ແລະ ເມັດພ ດ, ແປ້ງ, ອາຫານ) ທ ື່ມາ

ຈາກຟາມ, ຕົວຢ່າງສິນຄ້າ, ທ ື່ຖ ກກ ານົດ ຢ່າງເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ອອກໃບຢັື້ງຢ ນໂດຍຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ ສ າລັບທຸກການກວດ

ສອບ ຫຼ  ຮຽກຄ ນ ຍ້ອນຄວາມບ ື່ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນເວລາຕ ື່ມາ.  
ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍຟາມ ຈົນກ່ວາຮອດໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການສົື່ງຄັື້ງຕ ື່ໄປ. 

ສ າລັບອາຫານສັດ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້, ນອກເໜ ອຈາກ ການອະນຸລັກເອກະສານທັງໝົດ ທ ື່ໄດ້ຊ ື້, ຕ້ອງມ ການກວດສອບການຍອມຮບັ 

ໃນດ້ານຕ່າງໆຕ ື່ໄປນ ື້: 

- ການມ  ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງສະຫຼາກແນະນ າການນ າໃຊ້; 

- ການແຈ້ງ ຈາກຜ ້ສະໜອງ ສ າລັບ ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ແລະ ສານມາຍໂຄທັອກຊິນ, ກ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ 

ຈາກໃບຢັື້ງຢ ນການວິເຄາະ;  

- 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 ານວນສິນຄ້າ 
ທ ື່ຖ ກສົື່ງຕົວຈິງ. 

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

ພ ື້ນທ ື່ເກັບມ້ຽນ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກ. 

ນອກຈາກນ ື້ ສ າລັບອາຫານທ ື່ຜະລິດຢ ່ພາຍໃນຟາມ ຕ້ອງໄດ້ກ າໜົດ ແລະ ລົງຖະບຽນໃນແບບຟອມດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້: "ຟອມ

ລົງຖະບຽນດ້ວຍຕົນເອງ" 

- ຊະນິດຜະລິດຕະພັນ;  

- ປ  ທ ື່ຜະລິດ;  

- ວັນທ ເລ ື້ມຕົື້ນ ແລະ ວັນສິື້ນສຸດການນ າໃຊ້;  

- ປະລິມານ;  

- ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ.  

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

ຄວາມປອດໄພ ຫລ  ປ້າຍສະຫຼາກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສ າລັບຊ່ວງການນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ.  
ກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນຂອງຟາມ:  

- ເກັບຮັກສາສ າເນົາເອກະສານປະກອບການອາຫານສັດ; 

- ເກັບຮັກສາສ າເນົາເອກະສານທ ື່ມາພ້ອມກັບ ສານ ໄບໂອຊາຍ; 



    

 13 

- ບັນທ ກຂ ື້ມ ນກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນ ແລະ ການສະໜອງ  

 

ສ າລັບນ ື້າທ ື່ໃຊ້ໃນບ ລິສັດ ເພ ື່ອລ້າງອຸປະກອນ, ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການກວດກາຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຂອງນ ື້າ. ໃນ

ກ ລະນ ທ ື່ມ ການເຊ ື່ອມຕ ື່ກັບທ ື່ລະບາຍນ ື້າສາທາລະນະ ແມ່ນບ ື່ມ ການກວດກາສະເພາະ, ໃນກ ລະນ ທ ື່ໃຊ້ນ ື້າບ ື່ສວ່ນຕົວ 
ຕ້ອງມ ການກວດກາທາງຈຸລິນຊ ຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັື້ງ. 

 

 

 

8.4 ການຈັດການຂອງຜ ຈ້ດັຈ າໜ່າຍ 

ຜ ້ສະໜອງ ແມ່ນສາມາດກວດສອບຕິດຕາມໄດ້ ຈາກເອກະສານການຂົນສົື່ງ ຫຼ  ການຊ ື້ ແລະ  "ໃບລົງທະບຽນ ການສະ  

ໜອງ", ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ ຂ ື້ມ ນທ ື່ຈ າເປັນ ສ າລັບຕິດຕາມ ສິື່ງດຽວກັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໃນກ ລະນ  ມ ການສ ື່ສານ ກ່ຽວ

ກັບ ຄວາມບ ື່ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ຊ ື້.  

 

8.5 ການເກັບຮັກສາ 

ພ ື້ນທ ື່ ທ ື່ກ ານົດ ສ າລັບເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ແມ່ນຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນລັກສະນະ ທ ື່ ຮັບປະກັນ ການ
ປ້ອງກັນ ຈາກເຫດການຕ່າງໆ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຍາກາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກກ ານົດ ຢ ່ໃນແຜນການ. ສານໄບໂອຊາຍ ຈະ

ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຢ ່ໃນຫ້ອງປິດ, ແຍກຈາກອາຫານສັດ ແລະ ມ ການກ ານົດຢ ່ໃນແຜນຄັກແນ່.  

 

 

 

 

 

"ການສະໜອງ" ແຜນວາດການໝ ນວຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

ອາຫານ, ແປ້ງ ແລະ ເມັດພ ດ 

ບ່ອນເກັບຮັກສາພາຍໃນຟາມ 

ການຜະລິດອາຫານສັດພາຍໃນ 
ຟາມ 

ສານໄບໂອຊາຍ 
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8.6  ຂັື້ນຕອນການຈັດຫາສັດ 

“ການຂະຫຍາຍພັນ” ແຜນວາດການໝ ນວຽນ  

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານການບັນທຶກ 

-   ໃບສະເໜ ລາຄາ 

- ສະຫຼາກ ຂອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທ ື່ຊ ື້: ອາຫານສັດ, ສັດ, 
ຜະລິດຕະພັນສັດຕະວະແພດ ແລະ ສານເຄມ  

- ການນ າສະເໜ ຂອງຜ ້ສະໜອງ ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

- ໃບຢັື້ງຢ ນການການວິເຄາະຂອງຜ ້ສະໜອງ 

- ການລົງຖະບຽນຂອງຜ ້ສະໜອງ 

- ການລົງຖະບຽນການຈັດການທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

- ການລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ 

- ການລົງຖະບຽນກ່ຽວກັບຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ  

ສັດນ້ອຍ 

ລັກສະນະສະເພາະ ການຂ້າ ການຊ ື້ 
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ສັດທຸກຕົວທ ື່ຢ ່ໃນຟາມຈະຕ້ອງໃສ່ປ້າຍຫ  ແລະ /  ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ລົງຖະບຽນໃນເວລາເອົາຂ ື້ນ /ຂົນລົງ ຕາມລະບຽບ

ທ ື່ໃຊ້ບັງຄັບພິເສດ 
ໃນຂະບວນການຂະຫຍາຍພັນທ ື່ໄດ້ກ ານົດ ແລະ ການກວດສອບຢ້ອນກັບຂອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ດ້ານສຸຂານາໄມທ ື່ຖ ກ 
ຕ້ອງຂອງ ແບ ້ແລະ ແບ້ນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ລວມເຖ ງການໃຊ້ຢາປ ື່ນປົວສັດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ ື່ງຜ ້ເບ ື່ງຂ້າມ 
ການຍົກເວັື້ນຜະລິດຕະພັນຈາກການບ ລິໂພກ. 

ສ າລັບການຊ ື້ມາໃໝ່ຈາກນອກຟາມ ຈະຕ້ອງມ ການກວດກາການກ ານົດສະຖານະດ້ານສຸຂະພາບ, ການກ ານົດໂຕ ທ ື່

ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງການຮັບຮອງດ້ານສຸຂະພາບ ກ່ອນທ ື່ຈະນ າເຂົື້າສ ່ຂະບວນການຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການປະເມ ນຜົນໂດຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດດ າເນ ນການໄລຍະການກກັກັນເປັນພິເສດຕ ື່ພະຍາດແທ້ງລ ກ.  
ຟາມ ຈະຕ້ອງມ ການບັນທ ກ ການຈະເລ ນພັນ ແລະ ການສັື່ງນ ື້າໜັກເພ ື່ອເບ ື່ງເຫດການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງສັດ( ລ ກນ້ອຍ 

ແລະ ສັດໃນສະຕອກ) ຕ້ອງປະຕິບັດການສັື່ງນ ື້າໜັກແຕ່ລະໂຕ ແລະ ເມ ນຜົນການເພ ື້ມນ ື້າໜັກສະເລ່ຍຂອງຟາມ. 

ສັດນ້ອຍເກ ດໃໝ່ເພ ື່ອການຂ້າ ປົກກະຕິຈະລຽ້ງດ້ວຍນົມແມ່ ຜ່ານການດ ດນົມຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ໃນບາງກ ລະນ  ການ
ໃຫ້ອາຫານ ແມ່ນເສ ມດ້ວຍອາຫານທ ື່ຜະລິດຈາກຟາມ ( ອາຫານສັດທ ື່ມ ຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ອາຫານຂອງບ ລິສັດ) 

 

 

 

 

ເອກະສານບັນທຶກ 

- ເບ ຫ  

- ການລົງຖະບຽນການຂົນຂ ື້ນ /ການຂົນລົງ 

- ບັນທ ກການຂາຍສັດ 

ການປ່ຽນສິນຄ້າ ການຂາຍພ ື່ແມ່ພັນ 

ໂຕແມ່ ໂຕຜ  ້
 

ການສ ບພັນ 

ການເຮັດໃຫ້ຖ ພາມານ 

ການເກ ດ 
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9. ທ ີ່ພັກອາໃສ 

 

ທ ື່ພັກອາໃສຂອງແບ້ ຕ້ອງສາມາດຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານພ ດຕກິ າ ໃຫ້ມ ພ ື້ນທ ື່ພຽງພ ສ າລັບການນອນ, 

ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ການເຄ ື່ອນໃຫວໄປມາ ພ້ອມທັງໃຫ້ມ ແສງສະຫວ່າງທ ື່ພຽງພ  ຕາມທ ື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກົດລະບຽບ

ກ່ຽວກັບສະຫວັດດ ການສັດ. 

ໂຄງສ້າງຂອງທ ື່ພັກອາໃສຕ້ອງຖ ກອອກແບບມາໃນລັກສະນະທ ື່ເຮັດໃຫ້ອາກາດມ ການໝ ນວຽນໄດ້ດ , ຮັກສາຂ ື້ຝຸ່ນໃນ

ລະດັບຕ ື່າ, ຮັບປະກັນລະດັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມເຂັື້ມຂອງແກັສທ ື່ບ ື່ເປັນອັນຕະລາຍ. 

ພ ື້ນທ ື່ສ່ວນເຫຼ ອພາຍໃນໂຮງເຮ ອນ ຕ້ອງໃຫ້ມ ຄວາມສະດວກ ແລະ ງ່າຍຕ ື່ການເຮັດຄວາມສະອາດ. ສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການ

ຮັບປະກັນສະເໝ ວ່າ ມ ພ ື້ນທ ື່ແຫ້ງ , ກວ້າງ ຮອງພ ື້ນດ້ວຍເຟ ອງ ຫຼ  ວັດສະດຸອ ື່ນໆ. 

ຄອກທ ື່ໃຊສ້ າລັບປະສົມພັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການອະນາໄມ ເອົາຂ ື້ສັດອອກ ແລະ ຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດເປັນໄລຍະ. ຄອກສັດນ້ອຍ

ທ ື່ເກ ດໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ຮອງພ ື້ນດ້ວຍເຟ ອງເປັນປະຈ າ, ຕ້ອງມ ການອະນາໄມເອົາຂ ື້ສັດອອກ ແລະ 
ຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດທຸກໆຄັື້ງໃນຕອນທ້າຍຂອງທຸກຮອບວຽນ. 

ຕ້ອງມ ການອະນາໄມປັດກວາດເອົາໄຍແມງມ ມອອກຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັື້ງ. 

 

ອາຄານ, ຮົື້ວ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊ ື້ອ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງການປົນ

ເປ ື້ອນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງສັດທ ື່ມ ເຊ ື້ອພະຍາດ “ ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ”. ຂ ື້ສັດ, ນ ື້າຍ່ຽວ ແລະ ອາຫານທ ື່

ເສດເຫຼ ອ ຕ້ອງກ າຈັດອອກ ເພ ື່ອ ຈ າກັດ ກ ື່ນ ຫຼ ກລຽງການດ ງດ ດພວກແມງ ຫຼ  ໜ . ມ ລະບົບປ້ອງກັນນົກໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມທ ື່ມ ສັດ ແລະ ອາຫານຢ ່. 
ເພາະສະນັື້ນ ຟາມຈະຕ້ອງປະຕິບັດ: 

• ມ ການອະນາໄມ, ການຂ້າເຊ ື້ອສະຖານທ ື່ ແລະ ສ ື່ງແວດລ້ອມເປັນປົກກະຕິ, ລວມເຖ ງສາງທ ື່ເກັບອາຫານເປັນຈ ານວນ

ຫຼາຍ, ດັື່ງທ ື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນແຜນການເຮັດຄວາມສະອາດ 

• ປະຕິບັດການບ າລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ຕາມທ ື່ໄດ້ນ າສະເໜ ໃນຄ ມ່ ການນ າໃຊ ້ແລະ ລະບບົການບ າລຸງຮັກສາຕ່າງໆ; 

• ວິທ ການນ າໃຊ້ລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ ື້ ກ າ ນົດທ ື່ຢ ່ໃນປ ື້ມຄ ່ມ ຜ ້ໃຊ້. ທຸກໆການປະຕິບັດງານທ ື່ບ ື່ແມ່ນແບບ
ປົກກະຕິແມ່ນຖ ກບັນທ ກລົງໃນ“ ການລົງທະບຽນ ທ າ ຄວາມສະອາດ” ແລະໃນ“ ລົງທະບຽນການ ບ າ ລຸງຮັກສາ

ທ ື່ພິເສດ”. ເຊັື່ນດຽວກັນ, ກິດຈະ ກ າ ຂ້າເຊ ື້ອແລະການຂ້າໂຕຫນ ແມ່ນໄດ້ຖ ກບັນທ ກລົງທະບຽນພິເສດ "ການ

ລົງທະບຽນຂ້າເຊ ື້ອແລະການຂ້າໂຕຫນ ". 
 

ສະຖານທ ື່ ແລະ ສາງທ ື່ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ້າເຊ ື້ອຢ່າງໜ້ອຍປ ລະເທ ື່ອ. ນອກຈາກ

ນັື້ນ ອາຫານຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ບ່ອນທ ື່ຫຼ ກລຽງການລົບກວນຈາກສ ື່ງອ ື່ນໆ. 

ຖ້າມ ການບັນທຸກແບບປະສົມປະສານ ນັກປະສົມພັນຕ້ອງ ໄດ້ມ ການກວດກາຈຸລັງ ຢ່າງໜ້ອຍປ ລະຄັື້ງ. ການຢັື້ງຢ ນນ ື້ ຕ້ອງ

ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍການວາງນ ື້າໜັກຢ ່ໃນລົດບັນທຸກທ ື່ຮ ້ຈັກ.  ຄວາມຄາດເຄ ື່ອນຈະຕ້ອງຢ ໃ່ນລະຫວ່າງ 10% 
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ເຄ ື່ອງໃຫ້ອາຫານຈະຕ້ອງໄດຮ້ັບການຮັກສາຄວາມສະອາດດວ້ຍອຸປະກອນພິເສດກ່ອນຈະໃສ່ອາຫານລົງໄປ. ແລະ ຕ້ອງໄດ້

ຮັບການຮັກສາຄວາມສະອາດທຸກໆມ ື້ ແລະ ຂ້າເຊ ື້ອທຸກໆເດ ອນ. 

ຖັງ, ທ ື່ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຫ້ນົມທ ື່ໃຊ້ສ າລັບໃຫ້ອາຫານສັດເກ ດໃໝ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ້າເຊ ື້ອຢ່າງໜ້ອຍມ ື້ລະເທ ື່ອ, 
ອຸປະກອນທັງໝົດທ ື່ໃຊ້ໃນການຕຽມນົມສ າລັບສັດເກ ດໃໝ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມທັນທ ຫັຼງຈາກການນ າໃຊ້. 

 

10. ຂັື້ນຕອນການໃຫອ້າຫານ 

 

ຂັື້ນຕອນການໃຫ້ອາຫານ ຈະລວມເຖ ງຂັື້ນຕອນຂອງຟາມຜະລິດເມັດພ ດ ແລະ/ ຫຼ  ແປງ້ທັນຍາພ ດ ແລະ ອາຫານສັດ 
ແລະ ຕ ື່ມາແມ່ນຂ ື້ນຢ ກ່ັບການວາງແຜນການໃຫ້ອາຫານທ ື່ກຽມໄວ້, ການກຽມ ແມ່ນດ າເນ ນການໂດຍການປະສົມ ຜະລິດ

ຕະພັນທ ື່ໄດ້ມາຂອງບ ລິສັດ ຢ່າງໜ້ອຍອາດຈະມ ນ ື່ງຢ່າງ ຫຼ  ຫຼາຍກວ່າ. ບາງຄັື້ງຂ ື້ນຢ ກ່ັບການປະຕິບັດການຜະລິດແບ້, ການ

ປະສົມປະສານກັບອາຫານທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ.  
 
ແຜນການແບ່ງປັນ ແມ່ນຖ ກຈັດຂ ື້ນ ເພ ື່ອສົື່ງອັດຕາສ່ວນທ ື່ສົມດ ນ ໂດຍອ ງໃສ ່ຈຸດປະສົງການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ທ ື່ມ ຢ ່. ອັດຕາສ່ວນດັື່ງກ່າວຖ ກສ້າງຂ ື້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ອາຫານເພ ື່ອສຸຂະພາບ ປັບໃຫ້ເຂົື້າກັບອາຍຸ ແລະ ຊະນິດ ແລະ ໃນ
ປະລິມານທ ື່ພຽງພ  ເພ ື່ອໃຫ້ສັດ ມ ສຸຂະພາບທ ື່ດ  ແລະ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການທາງໂພສະນາການຂອງສັດ. 
ຜ ຈັດການ ການປະສົມພັນສດັ ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການກວດກາປະຈ າວັນ ສ າລັບການປ່ຽນແປງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສັດນປະ
ເພດຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງແຜນການແບ່ງສວ່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຄວບຄຸມປະສິດທິພາບຂອງການປັນສ່ວນໃຫ້ກັບສັດເກ ດ
ຂ ື້ນບົນພ ື້ນຖານການວິເຄາະ ພາບ ຂອງສະຖານະພາບທາງໂພສະນາການຂອງຝ ງ. 

ໂມດ ນ "ບັດປັນສ່ວນ" ສ າລັບໃນການຜະລິດສັດຕ້ອງລົງຖະບຽນຂ ື້ມ ນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້: 

• ປະເພດສັດທ ື່ຖ ກຄຸ້ມຄອງ; 

• ຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງແຜນ (ວັນທ ເລ ື້ມ - ວັນທ ື່ສ ື້ນສຸດ); 

• ລາຍເຊັນຂອງຜ ຈ້ັດການ; 

• ຊະນິດອາຫານ; 

• ບັນທ ກພາກສະໜາມທ ື່ຈະລາຍງານການປ່ຽນແປງຊົື່ວຄາວຂອງການປັນສ່ວນ. 

 

ການໃຫອ້າຫານ “ ແຜນວາດການໝ ນວຽນ” 

 

 

 

 

 

ເອກະສານບັນທ ກ 

- ລົງຖະບຽນອຸປະກອນສິື້ນເປ ອງ 

- ລົງຖະບຽນການຈັດການທົື່ງຫຍ້າ
ລ້ຽງສັດ 

- ການລົງຖະບຽນການຈັດຫາແບບອັດ
ຕະໂນມັດ 

 

ບັດປັນສ່ວນ 

ການສະໜອງ ແລະ 
ການເກັບຮັກສາ 

ການຈັດລຽງລ າດັບ 
ແລະ ການປັນສ່ວນ 
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11. ການດ ແລຮກັສາສຸຂະພາບ 

 

ການປ ື່ນປົວສັດ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດທຸກຕົວ ທ ື່ຢ ໃ່ນຟາມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດການ ແລະ ຈົດຖະບຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ: 

• ຄວນໃຊຢ້າທ ື່ມ ຖະບຽນ ແລະ ສະຫຼາກທ ື່ເປັນພາສາລາວເທົື່ານັື້ນ ແລະ ບັນທ ກໄວ້ໃນ “ ການລົງຖະບຽນການປ ື່ນປົວ

ສັດ” 

• ຢາຄວນຖ ກນ າໃຊພ້າຍໃຕກ້ານດ ແລຂອງສັດຕະວະແພດປະຈ າຟາມເທົື່ານັື້ນ 

• ຄວນປະຕິບັດເວລາການຢຸດນ າໃຊ້ 

• ການປ ື່ນປົວທັງໝົດທ ື່ໄດ້ປະຕິບັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃນ “ ການລົງຖະບຽນການປ ື່ນປົວແບ“້ ມ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້:    

             - ສັດ /  ຊ ື່ງຜະລິດຕະພັນທ ື່ໄດ້ຮັບການຈັດການ (ໝາຍເລກປະຈ າຕົວ ຫຼ  ຫຼາຍ) 

             - ເຫດຜົນຂອງການປ ື່ນປົວ 

             - ປະລິມານການໃຊ້ ແລະ ໄລຍະເວລາສ າລັບການປ ື່ນປົວ 

             - ເສັື້ນທາງການປ ື່ນປົວ 

   - ເວລາການຢຸດໃຊ້ ແລະ ວັນທ ມ ື້ສຸດທ້າຍຂອງການຢຸດໃຊ້  

 - ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບການຈັດການດ້ານສັດຕະວະແພດ ແລະ ການບ າບັດ 

• ນອກຈາກນັື້ນໃນຟາມຜະລິດສດັສ າລັບການບ ລໂິພກຂອງມະນຸດ, ຈະຕ້ອງລາຍງານການຖອນໃນການປ ື່ນປົວ ແຕ່ລະຄັື້ງ 

“ ເວລາການຖອນ“ .ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັື້ມງວດກ່ອນຈະສົື່ງສັດໄປໂຮງຂ້າສັດ 

 

12. ການຈັດສົີ່ງຜະລິດຕະພັນ 

 

ການກຽມອາຫານສ າເລັດຮ ບ ແລະ 
ການປັນສ່ວນ  
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ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ປະກອບດ້ວຍສັດທ ື່ຍັງມ ຊ ວິດ ທ ື່ໃຊສ້ າລັບທົດແທນການລ້ຽງ ຫຼ  ການຂ້າສັດ. ເອກະສານຂ ື້ມ ນ
ທ ື່ຈ າເປັນທັງໝົດໃນການກ ານົດຟາມຕົື້ນກ າເນ ດທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄ ື່ອນໃຫວຂອງສັດ, ການຂົນສົື່ງ ແລະ ໂຄງສ້າງການ
ຂ້າສັດທ ື່ຖ ກກ ານົດ. ເອກະສານນ ື້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດຕາມສັດຈາກລ ກຄ້າ ໄປຫາຟາມຕົື້ນກ າເນ ດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ
ໄວ້ໃນໄລຍະເວລາທ ື່ໄດ້ກ ານົດໃນລະບຽບການປະຈຸບັນ. 

 

13. ການພິສ ດຢັື້ງຢືນ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ 

 

ການໝ ນວຽນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຟາມຮັບປະກັນຄວາມສາມາດກວດສອບຢ້ອນກັບໄດ້: 

• ຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ (ຜະລິດເອງ ແລະ ໄດມ້າຈາກພາຍນອກ) 

• ໄບໂອຊາຍ (ແຟັບ, ຢາຂ້າເຊ ື້ອ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້) 

• ຂະບວນການປັບປຸງພັນແບ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ການຂ້າແບ້ ແລະ ລ ກນ້ອຍ 

 

ເອກະສານທ ື່ສ້າງຂ ື້ນມາ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດກວດສອບຍ້ອນກັບໄດ້. ການຢັື້ງຢ ນປະສິດທິຜົນຂອງການນ າໃຊ້ 
ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຢ ໃ່ນຟາມ ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍເຈົື້າໜ້າທ ື່, ເຊ ື່ງມ ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາ
ມາດ ໃນການປະຕິບັດການກວດສອບ.  ການກວດສອບຈະໄດ້ປະຕິບັດທັງ ກັບເອກະສານທ ື່ມ ຢ ໃ່ນຟາມ ແລະ ການ
ສ າພາດກັບພະນັກງານຟາມ. 

ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະມ ການທົບທວນແຜນຄວບຄຸມອັດຕະໂນດ້ວຍ: 

ຈາກການວິເຄາະຂະບວນການຜະລິດແບ້ປົກກະຕິ ແລະ ຄ ານ ງເຖ ງວ່າ ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງຟາມ ແບ ້ເປັນສັດທ ື່ມ 

ຊິວິດຢ ໃ່ນສະພາບທ ື່ເໝາະສົມຂອງການເຕ ບໂຕທາງການຄ້າ ແລະ ມ ການກ ານົດປະເພດອັນຕະລາຍດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້: 

 

ການກ ານດົສ ີ່ງອນັຕະລາຍ ແລະ ໂຄງຮ່າງການໝ ນວຽນຂອງຈຸດວິກດິ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກ າດ້ານກະສິກ າ CP 

CP ການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ 

ການກວດສອບຍ້ອນກັບຂອງເມັດພ ດອາຫານສັດ
ສ າລັບການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ 

  ການພັດທະນາຂອງສານພິດ 

ການກວດສອບຢ້ອນກັບອາຫານສັດ ແລະ ຜ ້
ສະໜອງ 

ອາຫານທ ື່ປົນເປ ື້ອນສານພິດຈາກເຊ ື້ອລາ 

ການໃຫ້ອາຫານ CP 
ການກວດສອບຢ້ອນກັບກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້

ອາຫານສັດ 

ການບ ລິຫານອາຫານທ ື່ຖ ກລົບກວນຈາກເຊ ື້ອລາ
ຫຼ  ປົນເປ ື້ອນສານພິດ 
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14. ການຄຸ້ມຄອງ ທ ີ່ບ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ສ າລັບ ການຖອນຜະລດິຕະພັນ ອອກຈາກ ຕະຫ າດ 

 

ການບ ື່ປະຕິບັດຕາມ ໝາຍເຖ ງການບ່ຽງເບນຂະບວນການທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ຂ ື້ກ ານົດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ພວກເຂົາອາດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວກ ານົດ ແລະ ກົດລະບຽບທັງພາຍໃນຟາມ ແລະ  ຖ ກກ ານົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ກ່ຽວກັບ
ເອກະສານນ ື້ສາມາດກວດພົບ ການບ ື່ເປັນໄປຕາມຂ ື້ກ ານົດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກປົກກະຕິຂອງຜ ້ປະກອບການ
ຟາມ. 
ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນຟອມ   " ການລົງຖະບຽນຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ" ເຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງການ
ປະຕິບັດ ການແກ້ໄຂ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບ ລວມທັງລາຍເຊັນຂອງບຸກຄະລາກອນທ ື່ຜິດຊອບ.. 
ຖ້າຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງ ທ ື່ກວດພົບນັື້ນສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາດເກ ດຂ ື້ນ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ 

, ຜ ້ຈັດການຟາມຕ້ອງແຈ້ງໄປຫາໜ່ວຍງານ ດ້ານສຸຂະພາບ, ລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ້ສະໜອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃຫ້ຂ ື້ມ ນ

ທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເຫດກຜົນການຮຽກຂ ຜະລິດຕະພັນຄ ນ ແລະ ເຮັດເອກະສານທ ື່ມ ປະໂຫຍດ ເພ ື່ອກ ານົດ ແລະ ຕິດຕາມ
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຖ ກສົື່ງມອບລວມເຖ ງວັດຖຸດິບທ ື່ຊ ື້ມາ. 

 

ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ສົງໃສວ່າຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ທ ື່ມ ຂ ື້ກ ານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼ  ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບບ ື່ຖ ກຕ້ອງ 
ຜ ້ຈັດການຟາມຈະຕ້ອງ: 

1. ກ ານົດຊະນິດ ແລະ ສະຫຼາກແນະນ າຂອງຜະລິດຕະພັນ. 

2. ກ ານົດລ ກຄ້າຜ ້ຮັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ບັນຫາ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮ ້ທັນທ ື່ ແລະ ຕຽມການເພ ື່ອປະຕິບັດຂັື້ນຕອນການ

ຖອນຈາກຕະຫຼາດຢ່າງເໝາະສົມ ( ແບບຟອມການຖອນລ ກຄ້າ), ສາມາດໃຊ້ແບບຟອມດຽວກັນນ ື້ໄດ້ ເພ ື່ອເຕ ອນຜ ້ຈັດ

ຫາວັດຖຸດິບ. 

ການຂະຫຍາຍພັນ 

ການຂ້າ 

CP 

CP 

ການກວດສອບຢ້ອນກັບກ່ຽວກັບການດ ແລຮັກສາ
ສຸຂະພາບສັດ 

ການຍົກເວັື້ນຈາກການຂ້າສັດໃນຊ່ວງການປ ື່ນປົວສັດ
ດ້ວຍຢາ  
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3. ໃນກລະນ  ຜະລິດຕະພັນ ເຖ ງມ ຜ ບ້ ລິໂພກ ຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ບ ລິໂພກທັນທ  ດ້ວຍວິທ ທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ 

ແນ່ນອນທ ື່ສຸດ ( ຜ ້ບ ລິໂພກທົື່ວໄປ)  ( ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທ ື່) 

5. ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂ ື້ມ ນຄວາມສ່ຽງທ ື່ຍັງມ ຢ ່. 

6. ເມ ື່ອເຫດສຸກເສ ນສິນສຸດລົງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຂະບວນການກວດສອບລະບົບ ເພ ື່ອກ ານົດສາຍເຫດທ ື່ພາໃຫ້ເກ ດ ແລະ 

ມາດຕະການປານປ້ອງກັນ ເພ ື່ອຫຼ ກລຽງບ ື່ໃຫ້ເກ ດຊ ື້າອ ກ. 

ໃນກ ລະນ  ຜ ້ສະໜອງບ ື່ປະຕິບັດຕາມ, ຂັື້ນຕອນການຈະເປັນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້ ອ ງຕາມຂ ື້ສົມມຸດ 1 ຫຼ  2  

 1) ຖ້າປະລິມານທ ື່ໄດ້ຮັບຍັງຢ ່ໃນສາງ ແລະ ບ ື່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການປຸງແຕ່ງ ມັນຈະຖ ກເກັບໄວ້ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານ ( 

ການເກັບກ າຂ ື້ມ ນທ ື່ບ ື່ປະຕິບັດຕາມຂ ື້ກ ານົດ) ຈົນກວ່າຜ ້ຈັດຫາຈະຖອນອອກ 

2) ຖ້າຫາກວັດຖຸດິບໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ: 

-  ກວດສອບຜ່ານການປັນສ່ວນ ເຊ ື່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບທ ື່ສາມາດມ ໄດ້; 

-  ກວດສອບ ວັນ ຂອງການຈັດສົື່ງໃນເອກະສານບ ລິຫານ ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການໄປເຖ ງ; 

- ດ າເນ ນການເກັບກ າຂ ື້ມ ນຂອງຈ ານວນການຜະລິດທັງໝົດທ ື່ເປັນໄປໄດ້, ໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງຈາກວັນທ ນັື້ນ, ການຮັບຮອງເອົາ

ເນ ື້ອໃນຂອງລະບຽບການນ ື້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ເນ ື້ອໃນຂອງຈຸດ 2,3,4 ແລະ 5 ທ ື່ຢ ່ຂ້າງເທ ງ. 

ໃນກ ລະນ  ທ ື່ມ ການຖອນ / ຫຼ  ເອົາຜະລິດຕະພັນຄ ນ ດ້ວຍເຫດຜົນອ ື່ນ ນອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສາມາດ 

ປະຕິບັດການແກ້ໄຂພາຍໃນຟາມ ໂດຍບ ື່ມ ຂ ື້ຜ ກມັດທ ື່ຈະແຈ້ງເຈົື້າໜ້າທ ື່ທ ື່ຮັບຜິດຊອບ. 

ໃນລະຫວ່າງມ ການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະຕ້ອງມ ການທົດສອບ ເພ ື່ອກວດສອບຄວາມສາມາດທ ື່ແທ້ຈິງຂອງຟາມ ເພ ື່ອໃຊ້

ມາດຕະການທັນທ  ພາຍຫັຼງທ ື່ມ ການເກ ດອັນຕະລາຍຕ ື່ສຸຂະພາບ. ກິດຈະກ າທັງໝົດເຫົຼື່ານ ື້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນເມ ື່ອ
ພວກເຂົາຍິນດ ກັບການປະຕິບດັການຕາມກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນ. 

 

15. ການຝຶກອົບຮົມ 

ການຈັດຝ ກອົບຮົມທັງໝົດ, ບ ື່ວ່າແຕ່ຈະປະຕິບັດ ຢ ່ພາຍໃນ ຫຼ  ນອກຟາມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການເຮັດໃບຢັື້ງຢ ນການເຂົື້າຮ່ວມ 

ຫຼ  ການລົງຖະບຽນທ ື່ເໝາະສົມໃນແບບຟອມ " ລົງຖະບຽນຝ ກອົບຮົມ ". ເອກະສານນ ື້ຕ້ອງຖ ກເກັບໄວ້ຢ ່ໃນຟາມ. 

 

16. ເອກກະສານການລົງຖະບຽນ 

ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ຈະຖ ກເກັບໄວ້ ອ ງຕາມໄລຍະເວລາທ ື່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບ ຢ້ອນກັບຂອງ
ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ແລະ ອາຫານທ ື່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທ ື່ກ່າວມາໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ. 
ຕົວຢ່າງເອກະສານການລົງຖະບຽນທ ື່ມ ໃນຄ ່ມ ນ ື້ມ ຄ : 

 

I. ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ  

II. ການລົງຖະບຽການຈັດການທົື່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

III. ການລົງຖະບຽນການສະໜອງ 
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IV. ການລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ 

V. ການລົງຖະບຽນທ ື່ບ ື່ເປັນໄປຕາມຂ ື້ກ ານົດ 

VI. ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 

VII. ການລົງຖະບຽນການທ າຄວາມສະອາດ 

VIII. ການລົງຖະບຽນການບ າລຸງຮັກສາພິເສດ 

IX. ການລົງຖະບຽນການກ າຈັດ ແລະ ການທ າລາຍໜ  
X. ບັດການປັນສ່ວນ 

XI. ການລົງຖະບຽນການຝ ກອົບຮມົ 

XII. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລ ກຄ້າ 
XIII. ແບບຟອມສ ື່ສານກັບຜ ບ້ ລໂິພກ 

XIV. ແບບຟອມການສ ື່ສານກັບເຈົື້າໜ້າທ ື່ຜ ້ມ ອ ານາດ     

XV. ການລົງຖະບຽນການຮັກສາຢາສັດຕະວະແພດ 

XVI. ລົງຖະບຽນການປ ື່ນປົວແບ້ 

XVII. ລົງຖະບຽນເວລາການຖອນ 
 

 

 

 

I . ອົງການຈດັຕັື້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 
  

ວັນທ  ດັດແກ້ ......................................................................... 
ຟາມ.............................................................. 
ລະຫັດ ........................................................ 

ເຈົື້າຂອງຟາມ  
ຊ ື່........................................................... 
ຕ າແໜ່ງ..................................................... 
 

ພະນັກງານຟາມ ( ຊ ື່ ແລະ ຕ າແໜ່ງ) 
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ຈ ານວນໜ້າຂອງຄ ມ່ …...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I . ລົງຖະບຽນການຈັດການທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 
 

 

ການຢັື້ງຢນື ຝ ງ/ ກຸູ່ມ ການຢັື້ງຢນືທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເຮັກຕາ ຈາກ ເຖ ງ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

ໝາຍເຫດ -------------------------------------------------------------------------------------------

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

ໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງສັດ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

III. ລົງຖະບຽນການສະໜອງ 
 

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
 

              

ການນ າ
  

ການນ າໃຊ້
ບ ີ່ຖືກຕ້ອງ    
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ຮັກສາ ໃຊ້ 

ພ ື້ນທ ື່/ສາງ
ເກັບມ້ຽນ 

ຊ ື່ຫຍ ື້ຂອງຜ ້
ຮັບຜິດຊອບ 

ວັນທ ື່ເລ ື້ມ
ຕົື້ນ 

ວັນທ ື່ສິື້ນ
ສຸດ 

ການວິເຄາະ
ທາງເຄມ 
ຈາກປາຣາ
ແມັດເຕ  

ການວິເຄາະ
ດ້ານຈຸລິນຊ 
ທາງ
ວິທະຍາສາດ
ຈາກປາຣາ
ແມັດເຕ  

ຜະລິດ
ຕະພັນບ ື່
ມາດຖານ 

ຍອມຮັບ ປະຕິເສດ 

         

 

 

 

IV. ລງົຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ 

(ໂຄງຮາ່ງການປ ກພືດ ແລະ ການປ ີ່ນປົວ) 

 
ຟາມ…………………………………………ຜ ້ຈັດການ  

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 
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V. ການລງົຖະບຽນທ ີ່ບ ີ່ປະຕິບັດຕາມ 
 

 

ຈ ານວນ
ຄວາມ
ຄ ບໜ້າ 

ວັນທ  ລາຍລະອຽດ 
ການຮັກສາກຽ່ວກັບ 

N-C 

ການປະຕິບັດການ
ແກ້ໄຂ 

ການກວດສອບ
ປະສິດທິພາບຂອງ
ການດ າເນ ນການ
ແກ້ໄຂ 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ 
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Notes_________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
VI. ແຜນການທ າຄວາມສະອາດ 
  

 

ພືື້ນທ ີ່ ແຕູ່ລະຮອບວຽນ
ການໃຊ້ງານ 

ປະຈ າວັນ ປະຈ າອາທິດ 6 ເດືອນ ປະຈ າປ  

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 

ສ ີ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ 

ປະເພດການ
ທ າຄວາມ
ສະອາດ 

ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບ 
ຜະລິດຕະພັນ
ທ ີ່ນ າໃຊ້ 

ວັນທ  ທ າ
ຄວາມສະອາດ 

ໝາຍເຫດ 
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VIII. ລົງຖະບຽນການບ າລຸງຮກັສາພເິສດ 

 

ວັນທ  ທ ີ່ມ ການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ສ ີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ 
ອຸປະກອນ 

ຊະນິດຂອງການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ບ າລຸງຮັກສາ 

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ 
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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 
 

ຈ ານວນການປັນສ່ວນ______________________________ 

 

ປະເພດຂອງສັດ________________________ 

 

 ອາຫານ 
ກຸູ່ມ 

_______ 

ກຸູ່ມ 

_______ 

ກຸູ່ມ 

_______ 
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ກິໂລ 

 

ກິໂລ 

 

ກິໂລ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

ໝາຍເຫດ_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບ: ການປັນສ່ວນເລ ື້ມຂ ື້ນ: 

ຮ່າງຂ ື້ນເມ ື່ອວັນທ : ການປັນສ່ວນສິື້ນສຸດລົງ: 

 

 

 

 

 

XI. ລົງຖະບຽນການຝກຶອົບຮມົ 

 

 

ວັນທ  ຫົວຂ ື້ຝກຶອົບຮົມ ໄລຍະເວລາ ຄ ຝຶກ/ຜ ້ສອນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
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ວັນທ  ຫົວຂ ື້ຝກຶອົບຮົມ ໄລຍະເວລາ ຄ ຝຶກ/ຜ ້ສອນ ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

XII. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງລ ກຄ້າ  
 

ການແຈ້ງດວ່ນ 
ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
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ວັນທ   

ຊ ື່ເຕັມຂອງຟາມ  

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

ຊຸດທ  .  

ຈ ານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ບ ື່
ຖ ກຕ້ອງ 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 

ວັນທ  …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

XIII. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜ ້ບ ລໂິພກ 
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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 

 

 

DATE  

ວັນທ   

ຊືີ່ເຕັມຂອງຟາມ …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

 

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

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ:  
ລັກສະນະຂອງການ
ອັນຕະລາຍ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 
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ການດ າເນ ນການ
ທ ີ່ຍອມຮັບເພືີ່ອ
ຫ  ກລຽງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຜ ບ້ ລິໂພ
ກ 

 

…………………………………………………………………………………

……………….. 
 

…………………………………………………………………………………

……………….. 

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 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

XVI. ລົງຖະບຽນສ າລັບການປ ີ່ນປົວແບ ້
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ຊືີ່ຟາມ …………………………………..ບັນທຶກການປ ີ່ນປວົແບ…້……….…………….  

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 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

XVIII. ລົງຖະບຽນເວລາການຖອນການປ ີ່ນປົວ 

 

ຟາມ …………………………………..ເວລາການຖອນການປ ີ່ນປວົແບ,້  

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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