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ຄານາ:
ເພື່ອທື່ຈະແກ້ໄຂຕະຫຼາດຊີ້ນງົວ ໄດ້ປະສົບຜົນສາເລັດ, ຜ້ລ້ຽງງົວຊີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ການົດ 4 ຈຸດປະສົງພີ້ນຖານ ຄ:
I.

ຍົກສງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ

II. ສ້າງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ບັນລຸໄດ້
III. ມຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບປະກັນ ທື່ຜ້ບລິໂພກຕ້ອງການ
IV. ຄວາມຍນຍົງ ຂອງກິດຈະກາ ຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໃນດ້ານຜົນກະທົບຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຕື່ສຸຂະພາບ
ຂອງສາທາລະນະຊົນ
ເວົີ້າອກຢ່າງໜື່ງໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົີ້າ ຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງ ມຄວາມໝັີ້ນຄົງ ຕະຫຼອດເວລາ

ເພື່ອທື່ຈະສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຫຼັກການຜະລິດທື່ຖກຕ້ອງ ສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງເຫັນໄດ້, ຜລ
້ ້ຽງງົວຊີ້ນ ຍອມຮັບ
ເອົາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງບລິສັດຂອງເຂົາເຈົີ້າ ໂດຍອງໃສ່ ຫຼັກການ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ການຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍຜ່ານ ການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ ທື່ຄາດຄະເນ ການວາງແຜນກິດຈະ ກາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈາວັນ ທື່
ຈະຖກປະຕິບັດ ຖ້າມຂີ້ບົກຜ່ອງໃດໆ ຈາກກົດລະບຽບການຜະລິດທື່ຖກສ້າງຂີ້ນ, ສາລັບການຟີ້ນຟ ຂະບວນການ ແລະ
ຈຸດໝາຍ ຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນ ທື່ບື່ສອດຄ່ອງ.
ການຄຸ້ມຄອງ ການຂີ້ນທະບຽນ ຮັບປະກັນ ແລະ ໃຫ້ມການການົດ ແລະ ສບຕື່ຕິດຕາມ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກາ
ການຜະລິດ ຢ່າງຕື່ເໜື່ອງ, ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງກົດລະບຽບ ທື່ຖກສ້າງຂີ້ນ. ອັນທື່
ສາຄັນທື່ສຸດ ຂອງລະບົບ ທື່ຖກຄຸ້ມຄອງ ຕາມຫຼັກການ ແຫ່ງການຄວບຄຸມ ແບບອັດຕະໂນມັດ, ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນ
ການປະເມນ ແລະ ວິເຄາະຂມ
ີ້ ນທື່ຖກບັນທກໄວ້ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການຜະລິດ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ. ຜົນໄດ້
ຮັບທື່ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນເຖງ ຈຸດທື່ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດດາເນນການປ້ອງກັນ
ແລະ/ຫຼ ລົງມປັບປຸງ ທື່ເໝາະສົມທື່ສຸດ.
ເອກະສານທັງໝົດ ຈະຖກເກັບຮັກສາແລະນາໃຊ້ ໂດຍ ຜ້ລ້ຽງ ເພື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແບບ
ອັດຕະໂນມັດທື່ໄດ້ບັນລຸ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົີ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນທື່ມຄຸນຄ່າ ແລະ ມຄຸນນະພາບ ໄດ້ຢ່າງຕື່ເໜື່ອງ ຕະຫຼອດເວລາ. ຕາຕະລາງສັງລວມ ທື່ນາສະເໜ ໃນໜ້າຕື່
ໄປນີ້ ແມ່ນມຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ວິທການສ້າງເອກະສານ ຂອງບລິສັດ ແລະ ມຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຜ້ຜະລິດ
ໃນຂົງເຂດນີ້ ໄດ້ການົດ ທັງຈຸດປະສົງ ໃນການລ້ຽງ ແລະ ການທອມສັດ.
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1. ຈຸດປະສົງ
ຄ່ມສະບັບນີ້ ເປັນການແນະນາສາລັບຜຜ
້ ະລິດສັດຂັີ້ນຕົີ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສຸຂານາ
ໄມ ແລະ ການຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົີ້າ. ເປົີ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມສາລັບການຕິດຕາມກວດກາ:

• ສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບລິສັດຕົີ້ນຕົີ້ນກາເນີ້ດທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດ;
• ສະພາບທາງສຸຂະພາບຂອງສັດ;
• ຜະລິດຕະພັນຢາປນື່ ປົວສັດ ແລະ ການປນື່ ປົວອື່ນໆ ທໄື່ ດ້ຖກສົື່ງເຂົີ້າໄປໃນຕົວສັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທກ
ື່ ານົດໄວ້
ແລະ ມເວລາຢຸດຊົື່ວຄາວເກນກວ່າ 0 ມີ້, ລວມທັງວັນເວລາຂອງການດາເນນການປນ
ື່ ປົວ ແລະ ເວລາການຖອນ ;

• ການປະກົດໂຕຂອງພະຍາດທື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕຄື່ ວາມປອດໄພຂອງຊີ້ນ;
• ຜົນຂອງການວິເຄາະທັງໝົດ ທື່ກ່ຽວກັບສັດ ຫຼ ຕົວຢ່າງອື່ນໆ ທື່ຖກນາມາວິໄຈຫາເຊີ້ອພະຍາດຕ່າງໆທື່ອາດສົື່ງຜົນຕື່
ຄວາມປອດໄພຂອງຊີ້ນສັດ ລວມທັງຕົວຢ່າງທື່ຖກນາໃຊ້ໃນກອບການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ແລະ
ສານຕົກຄ້າງ;

• ຂມ
ີ້ ນໂຕເລກ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ເມື່ອສງື່ ເລົື່ານສ
ີ້ າມາດບົງບອກເຖງການມພະຍາດຂອງສັດ.
• ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍີ້ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ ທື່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສົມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການເຂົີ້າໄປແກ້ໃຂ ທື່
ຈະຖກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອລົບລ້າງ, ຫຼ ຢ່າງໜ້ອຍ ກື່ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາທື່ໄດ້ລະບຸ;

2. ຂົງເຂດ ທມ
ີ່ ຜົນນາໃຊ້
ຄ່ມນສ
ີ້ າມາດໃຊ້ກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ກິດຈະກາທສ
ື່ າຄັນຂອງຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວ, ເຊື່ງເລີ້ມຕົີ້ນຈາກ
ການຜະລິດພດ, ການຄຸ້ມຄອງສັດ, ອາຫານສັດທື່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊ ຊວະພາບ, ຜສ
້ ະໜອງເຖງການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ
ສາເລັດຮບ ເຊື່ງປະກອບດ້ວຍສັດທື່ໄດ້ກາໜົດໄວ້ສາລັບປະສົມພັນ ຫຼ ສັດທື່ມໄວ້ສາລັບຂ້າ . ເພາະສະນັີ້ນ ຄມ
່ ຄວນຄານງ
ເຖງ:

• ການຜະລິດພດ
• ການສະໜອງ (ການຊອີ້ າຫານ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນສາລັບການຜະລິດພດ)
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• ໄລຍະເວລາຂອງການຢ່ານົມ (ການປະຕິບັດກັບ ລກງົວ-ງົວແມ່)
• ການທອມ ແລະ ການຕົກແຕ່ງ
• ການລ້ຽງແມ່ພັນງົວນົມ
3. ນິຍາມ ແລະ ໂຕອັກສອນຫຍື້
ສຸຂານາໄມ (Hygiene) : ມາດຕະການທື່ຈາເປັນທັງໝົດ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສົມບນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານ (ຄາແນະນາ Codex Alimentarius-EEC ເລກທ 93/43). ໝ
ການກວດສອບຄືນ (Traceability) : ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງປະຫວັດສາດ ແລະ ຕິດຕາມການນາໃຊ້ຜະລິດຕະ
ພັນ ຜ່ານການການົດທື່ຖກບັນທກໄວ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆ (ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນວາດວັດສະດຸ)
ຄວາມອັນຕະລາຍ (Hazard): ຕົວແທນທາງດ້ານຊວະພາບ, ສານເຄມ ຫຼ ທາງກາຍະພາບ ທື່ມລັກສະນະ ທື່ຈະ
ກື່ໃຫ້ເກດຜົນອັນຕະລາຍ ຕື່ ສຸຂະພາບຂອງຜ້ບລິໂພກ
ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຂອງອັນຕະລາຍ (Severity of hazard ): ສງື່ ທເື່ ປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບຂອງຜ້
ບລິໂພກ
ຄວາມສ່ຽງ (Risk ): ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທື່ຈະເກດອັນຕະລາຍ
ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ (Risk analysis): ວິທການທື່ເປັນລະບົບ ຂອງການການົດ ແລະ ປະເມນຄວາມສ່ຽງອັນແທ້
ຈິງ ຫຼ ທື່ອາດຈະເກດຂີ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ ຊື່ງສາມາດເກດຂີ້ນໄດ້ ໃນຊ້ວງໄລຍະທື່ກາລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຊື່ງສາມາດມທື່ມາ
ຈາກວັດຖຸດິບ, ການຫຸ້ມຫື່ ແລະ ຜ້ດາເນນງານ ທື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບມັນ.
ຄວາມບຖ
ີ່ ືກຕ້ອງ (Non-Conformity): ທຸກຄວາມບ່ຽງເບນ ນັບຕັີ້ງແຕ່ ຈາກຕົວການົດຂະບວນການທື່ຖກສ້າງຂີ້ນ
ຫຼ ຂີ້ມນລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ອາຫານ (ຫື «ຜະລິດຕະພັນອາຫານ», ຫື «ສີ່ງທເີ່ ປັນອາຫານ») Food (or «food product», or
«foodstuff»): ສານ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນໃດໜື່ງ ທື່ຖກຫັນປ່ຽນ, ປຸງແຕ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼ ປຸງແຕ່ງບື່ໄດ້, ໂດຍມຈຸດປະສົງ
ທື່ຈະກິນ ຫຼ ມຄາດວ່າ ຈະຖກນາໄປບລິໂພກໃຫ້ຄົນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ

4. ເອກະສານອ້າງອງ
ກອບລະບຽບການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ ສປປລາວ
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5. ລາຍລະອຽດຂອງບລິສັດ
ບລິສັດ ແມ່ນຢ່ໃນການຄອບຄອງ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບສິດໝົດທຸກຢ່າງ ທື່ນິຕິກາສະບັບປັດຈຸບັນ ຕ້ອງການໃຫ້ມ ແລະ ຖກ
ການົດໄວ້ ໂດຍມຂີ້ມນ ດັື່ງຕື່ໄປນີ້ ຢ່ເທງໜ້າປົກ ຂອງປີ້ມຄ່ມ ຄ: ຊື່ບລິສັດ ແລະ ທື່ຢ່ຂອງບລິສັດ, ລະຫັດໃດໜື່ງ ທື່ໃຫ້ມາ
ພ້ອມທັງ ການໄດ້ຮັບສິດ ທື່ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປປ..ລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ມ.
ໜ້າປົກ ຂອງປີ້ມຄ່ມສະບັບນີ້ ຍັງສະແດງ ລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນ ທື່ເຮັດວຽກ ຢ່ໃນບລິສັດ ແລະ ໜ້າທື່ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໂຄງ
ຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ). ບລິສັດ ກະກຽມແຜນທື່ຂອງບລິສັດ ທື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນອາຫານ ແລະ ຊວະເຄມ
ລວມທັງ ທື່ຢ່ອາໄສ ຂອງສັດ.

6. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈຸຸດໝາຍ
ຜະລິດຕະພັນທື່ໄດ້ມາຈາກບລິສັດນາໃຊ້ຄມ
່ ນແ
ີ້ ມ່ນ:
• ງົວທື່ໄດ້ຜ່ານການລ້ຽງ ແລະ ພ້ອມທື່ຈະນາມາຂ້າ
ີ້ າລັບການປັບປຸງພັນ / ຫຼ ການຂະຫຍາຍຕົວ
• ຫົວຂສ
ື່ ຸດລກ
• ງົວແມ່ ທສ

7. ສະຫວັດດການສັດ
ເພື່ອໃຫ້ຖກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບສາກົນ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດການຂອງສັດ, ຜ້ມສັດຢ່ໃນຄອບຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມຂັີ້ນຕອນຕື່ໄປນີ້:
I.

ຮັກສາສັດລ້ຽງໃນຟາມ ສະເພາະເມື່ອມຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ທື່ຈະຄາດຫວັງ ໂດຍອິງຕາມ ຮບແບບພັນທຸກາ ຫຼ ຕົີ້ນ
ກາເນດສັດ ວ່າ ສິື່ງດັື່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເກດຂີ້ນໄດ້ ໂດຍບື່ມຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບສຸຂະພາບ ຫລ ການເປັນຢ່ທື່ດ.

II. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດໄດ້ຮັບການເບິື່ງແຍງຈາກພະນັກງານ ໃນຈານວນທື່ພຽງພ ໂດຍມທັກສະ, ຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມຊາ
ນານ ທື່ເໝາະສົມ
III. ກວດກາເບື່ງສັດ ໃນໄລຍະທື່ເໝາະສົມ ໂດຍອງໃສ່ລະບົບການລ້ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດກາ ຖກດາເນນ
ພາຍໃຕ້ ສະພາບເງື່ອນໄຂ ທື່ມແສງສະຫວ່າງພຽງພ
IV. ໃຫ້ດແລຮັກສາສັດປ່ວຍ ຫຼ ສັດທື່ບາດເຈັບຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖ້າຈາເປັນໃຫ້ແຍກສັດເຫຼົື່ານັີ້ນໄປຢ່ໃນສະຖານທື່ ທື່
ເໝາະສົມ
V. ສາລັບການບາບັດ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການປື່ນປົວໂດຍທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ສະເພາະສານທື່ຮ້
ວ່າບື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດການສັດ ໂດຍອງໃສ່ຜົນການສກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ
ປະສົບການທື່ໄດ້ມາ
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VI. ໃຊ້ວັດສະດຸທື່ບື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລ້າງໄດ້ ແລະ ສາມາດຂ້າເຊີ້ອໄດ້ ສາລັບການກື່ສ້າງໂຮງເຮອນ, ຮົີ້ວ ແລະ ອຸປະກອນ
ທື່ສາພັດກັບສັດຕ່າງໆ
VII. ໃຊ້ອຸປະກອນທື່ສາມາດເຊື່ອມຕື່ ແລະ ທື່ຢ່ອາໃສບື່ມສື່ງແຫຼມຄົມຊີ້ອອກມາ ຊື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກດມບາດແຜໄດ້
VIII.ຮັກສາ ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ, ແລະ ອື່ນໆ) ຢ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງເຮອນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທື່ບື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ຕື່ສັດ
IX. ກວດກາ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼ ລະບົບກົນໄກ ຢ່າງໜ້ອຍມີ້ລະຄັີ້ງ ທື່ຈາເປັນຕື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດການສັດ
ພ້ອມທັງ ກາຈັດຂີ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ ທື່ຖກການົດ ອອກໂດຍທັນທ;
X. ຮັບປະກັນວ່າ ສັດຖກຮັກສາ ຢ່າງມຄວາມອິດສະຫຼະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຊະນິດສັດໃນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ
, ເພື່ອບື່ໃຫ້ສັດປະສົບກັບຄວາມທລະມານ ຫຼ ເພື່ອບື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
XI. ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມທື່ຢ່ອາໃສທື່ຖາວອນ ທື່ພຽງພສາລັບສັດ ຢ່ໃນ ໃນທຸກກລະນ, ເພື່ອເຄົາລົບ ຄວາມຕ້ອງການທາງ
ດ້ານສະລິລະ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນ;
XII.

ຮັກສາສັດໃນໂຮງເຮອນທື່ຮັບປະກັນວ່າ ມແສງສະຫວ່າງທື່ພຽງພຕະຫຼອດເວລາ

XIII.ສັດທື່ຂັງຢ່ນອກໂຮງເຮອນຕ້ອງມສິື່ງກັີ້ງບັງຢ່າງພຽງພ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກສະພາບອາກາດທື່ບື່ດ, ສັດອື່ນມາ
ທາລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ.
XIV.

ຈັດຫາອາຫານທື່ດ, ເໝາະສົມກັບຊະນິດພັນ, ອາຍຸ ແລະ ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ, ພ້ອມທັງມປະລິມານທື່ພຽງພ

ເພື່ອໃຫ້ສັດມສຸຂະພາບທື່ດ, ເຊັື່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນທື່ສັດໄດ້ກິນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ສະລລະສາດຂອງສັດ.
XV.

ຮັບປະກັນວ່າ ບື່ມສານໃດໆປະປົນຢ່ໃນອາຫານ ທື່ກື່ໃຫ້ສັດມອາການເຈັບປ່ວຍ;

XVI.

ຮັບປະກັນໃຫ້ ສັດໄດ້ມນີ້າກິນ ໃນປະລິມານທື່ພຽງພ ແລະ ມຄຸນນະພາບທື່ດ ຫລ ຂອງແຫຼວ ທື່ຮັບປະກັນ ໃຫ້

ມລະດັບຄວາມຊຸມ ທື່ພຽງພ
XVII. ອຸປະກອນທື່ໃຊ້ສາລັບໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນີ້າດື່ມສາລັບສັດ ຕ້ອງຕິດຕັີ້ງໃນລັກສະນະທື່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທື່ຈະເກດການປົນເປີ້ອນ ແລະ ບື່ໃຫ້ສັດມການຍາດຊິງກັນ;

XVIII. ບື່ໃຫ້ດາເນນ ຫຼ ປະຕິບັດການ ການປັບປຸງພັນແບບທາມະຊາດ ຫຼ ແບບທຽມ ທື່ເຮັດໃຫ້ສັດເກດມການ
ທລະມານ ຫລ ອາການບາດເຈັບ
XIX.

ຖ້າຫາກຈາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດວິທການດັື່ງກ່າວກັບສັດ ຕ້ອງປະບັດໃນລັກສະນະທື່ເຮັດໃຫ້ສັດມການເຈັບໜ້ອຍ

ແລະ ຫຼກລ້ຽງການກື່ໃຫ້ເກດອາການບາດເຈັບແບບຖາວອນ.
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8. ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການຜະລິດ
8.1 ກິດຈະກາກະສິກາ
ໃນຫຍໜ
ີ້ ້ານີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບການຜະລິດວັດຖຸດິບສາລັບຟາມລ້ຽງສັດ. ສງື່ ເຫຼົື່ານສ
ີ້ ະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ເນັີ້ນ
ກ່ຍງກັບການລິດອາຫານສັດ ທື່ຜະລິດຈາກຟາມເອງ:

- ປະຕິບັດຕາມແນວທາງການກະເສດທື່ດ;

- ເກັບບັນທກການຊແີ້ ນວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການປ້ອງກັນພດ
- ບັນທກເຫດການທື່ສາຄັນ ສາລັບການຜະລິດພດ ຂີ້ນຢກ
່ ັບການຮັກສາອະນາໄມ ໃສ່ໃນປີ້ມບັນທກ ທື່ປະກອບດ້ວຍ 2
ພາກ:
1. ບັດການປກພດ: ການ ຫວ່ານເມັດ, ໄລຍະ phenological phases ແລະ ການລວບລວມ
2. ລົງຖະບຽນການຮັກສາສຸຂາອະນາໄມພດ (ຕ້ອງສາເລັດພາຍໃນນື່ງເດອນຂອງເຫດການ).
ຈາກການບັນທກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມຢ້ອນກັບໄປໄດ້:

- ການປກ (ໂດຍທົື່ວໄປຈະເປັນສາລ ຈະມການເກັບກ່ຽວ ຄັີ້ງທາອິດ ຫຼ ຄັີ້ງທ ສອງ, ເຂົີ້າ ບາເລ ແລະ ອື່ນໆ...)
- ເນີ້ອທື່ລວມ,
- ໄລຍະເວລາ ຫຼ ວັນທ ທື່ຫວ່ານແກ່ນ,
- ໄລຍະເວລາ ຫຼ ວັນທເລີ້ມຕົີ້ນອອກດອກ
- ວັນທເລີ້ມຕົີ້ນຂອງການເກັບລວບລວມຜະລິດຕະພັນ
- ການຮັກສາສຸຂາອະນາໄມພດ ທກ
ື່ ານົດສາລັບຜະລິດຕະພັນທື່ນາໃຊ້, ປະລິມານ, ການຮັກສາພີ້ນຜິວ. ເຫດຜົນສາລັບ
ການປນ
ື່ ປົວ ແລະ ວັນທປນ
ື່ ປົວ
ບລິສັດ ຕ້ອງຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດໃນສະພາບແວດລ້ອມທເື່ ໝາະສົມ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກສານຂມ
ີ້ ນໃຫ້ມ
ຄວາມປອດໄພ
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ການສະໜອງອາຫານ

ການຜະລ
ິ ດກະສ
ິ ກາຂອງຕ
ົ ນເອງ

ການຊີ້

ການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນ

ການສະສົມ

ສົື່ງຄນຜສ
້ ະໜອງ ຫຼ ທາລາຍຖີ້ມ

8.2 ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
ການຈັດການທົື່ງຫຍ້າ

ລວມເຖງການລົງຖະບຽນໃນແບບຟອມ(ການຈັດການ

ການລົງຖະບຽນທົື່ງລ້ຽງສັດ)

ຂມ
ີ້ ນທື່

ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການການົດພີ້ນທື່ລ້ຽງສັດ, ໄລຍະເວລາທື່ປ່ອຍໃຫ້ຝງສັດກິນເອງ
8.3 ຂັື້ນຕອນການສະໜອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ສິື່ງດັື່ງກ່າວນີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ທື່ໄດ້ຊີ້, ນັບຕັີ້ງແຕ່ອາຫານ ຈົນເຖງ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນ ທື່
ໃຊ້ ສາລັບ ການປິື່ນປົວດ້ວຍສັດຕະວະແພດ ແລະ ສາລັບ ການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊີ້ອ ທື່ດາເນນ ຢ່ພາຍໃນ
ຟາມ. ຟາມ ທື່ຢ່ໃນລະບົບຕິດຕາມ ເປັນໂຕຄຸ້ມຄອງ ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນ ທື່ສາຄັນ" ສາລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງ
ຊີ້ນ ທື່ເຂົາເຈົີ້າຜະລິດ. ກ່ຽວກັບ ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ທື່ມຢ່ໃນຟາມ, ການສະໜອງ "ຜະລິດຕະພັນທື່ສາຄັນ" ແມ່ນໄດ້
ຖກຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາ ການຕິດຕາມລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ "ການລົງທະບຽນ ການສະໜອງ" ໂດຍອິງຕາມ ປະເພດ ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທື່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້:

- ຜະລິດຕະພັນສາລັບໃຫ້ອາຫານສັດ
- ໄບໂອຊາຍ (ແຟັບ, ຢາຂ້າເຊີ້ອ ແລະ ຂ້າແມງໄມ້)
- ຢາສັດຕະວະແພດ
- ຜະລິດຕະພັນຢາກະສິກາ
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ການຈັດການກ່ຽວກັບການຈັດຊີ້ ( ຜະລິດຕະພັນທສ
ື່ າຄັນ)ຂອງຟາມ ເຊື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ໃນການລົງ
ຖະບຽນການສະໜອງ.
ໃນຂະບວນການສະໜອງອາຫານສັດ, ບລິສັດໃຊ້ທັງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທື່ຊມ
ີ້ າຈາກພາຍນອກ.
ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ຈານວນຫຼາຍ ທື່ມຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ (ແກ່ນ ແລະ ເມັດພດ, ແປ້ງ, ອາຫານ) ທື່ມາຈາກຟາມ,
ຕົວຢ່າງສິນຄ້າ, ທື່ຖກການົດ ຢ່າງເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ອອກ ໃບຢັີ້ງຢນໂດຍຜ້ໃຫ້ບລິການ ສາລັບທຸກການກວດສອບ ຫຼ ຮຽກ
ຄນ ຍ້ອນຄວາມບື່ຖກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນເວລາຕື່ມາ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຖກເກັບຮັກສາໄວ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍຟາມ ຈົນກ່
ວາຮອດໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການສົື່ງຄັີ້ງຕື່ໄປ.
ສາລັບອາຫານສັດ ທື່ໄດ້ຊີ້, ນອກເໜອຈາກ ການເກັບຮັກສາເອກະສານທັງໝົດ ທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ,ີ້ ຕ້ອງມການກວດ
ສອບການຍອມຮັບ ໃນດ້ານຕ່າງໆຕື່ໄປນີ້:
-

ການມ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງສະຫຼາກແນະນາການນາໃຊ້;

-

ການແຈ້ງ ຈາກຜ້ສະໜອງ ສາລັບ ການຂ້າເຊີ້ອພະຍາດ ແລະ ສານມາຍໂຄທັອກຊິນ, ກຕ້ອງມໃບຢັີ້ງຢນການ

ວິເຄາະ;
-

ຄຸນນະພາບ (ຮບລັກສະນະ, ສ, ກິື່ນ, ແລະ ອື່ນໆ);

-

ກວດກາເບິື່ງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສາລັບການສ້າງມົນລະພິດ ຈາກວັດຖຸດິບ ທື່ຂາດຄຸນນະພາບ;

-

ການຕິດຕື່ພົວພັນ ລະຫວ່າງການສັື່ງຊີ້, ສິື່ງທື່ຖກລາຍງານ ຢ່ໃນເອກະສານ ທື່ມາພ້ອມກັບສິນຄ້າ ແລະ ຈານວນ

ສິນຄ້າ ທື່ຖກສົື່ງຕົວຈິງ.
ຍິື່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ວັນທ ການຮັບສິນຄ້າ, ປະເພດສິນຄ້າ, ປະເພດການຫຸ້ມຫື່ (ຫຼົມ, ໃນຖົງ ແລະ ອື່ນໆ), ຜ້ສະໜອງ ແລະ
ພີ້ນທື່ເກັບມ້ຽນ ຕ້ອງໄດ້ຖກບັນທກ.
ສາລັບສານບາຍໂອຊາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ, ຟາມ ຈະເກັບຮັກສາ ສາເນົາເອກະສານ ຂີ້ມນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ ຫລ ປ້າຍສະຫຼາກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາລັບຊ່ວງການນາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ.
ກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນຟາມ :

- ເກັບຮັກສາສາເນົາເອກະສານ ທື່ມາພ້ອມກັບອາຫານສັດ
- ເກັບຮັກສາສາເນົາເອກະສານທມ
ື່ າພ້ອມ ໄບໂອຊາຍ
- ບັນທກຂມ
ີ້ ນກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນການສະໜອງ
ກ່ຽວກັບນີ້າທື່ໃຊ້ໃນບລິສັດເພື່ອລ້າງອຸປະກອນ, ຈາເປັນຕ້ອງມການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການນາໃຊ້ຂອງນີ້າ. ໃນ
ກລະນມການເຊື່ອມຕກ
ື່ ັບທື່ລະບາຍນີ້າສາທາລະນະຈະບມ
ື່ ການກວດສອບສະເພາະ, ໃນກລະນມບນ
ື່ ີ້າສ່ວນຕົວ ຕ້ອງມ
ການກວດສອບທາງຈຸລະຊວະວິທະຍາຢ່າງໜ້ອຍປລະຄັີ້ງ.
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8.4 ການຈັດການຂອງຜ້ຈາໜ່າຍ
ຜ້ຈາໜ່າຍ ສາມາດກວດສອບຍ້ອນກັບໄດ້ ຈາກເອກະສານຂົນສົື່ງຫຼການຈັດຊີ້ ແລະ( ລົງຖະບຽນເປັນສາມະຊິກ) ເຊື່ງມຂີ້
ມນທື່ຈາເປັນໃນການຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນກລະນຂອງການສື່ສານກ່ຽວກັບ ການບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນທື່ຊີ້

8.5 ການເກັບຮັກສາ
ສະຖານທື່ ສາລັບເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດນັີ້ນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຈາກເຫດການໃນຊັີ້ນ
ບັນຍາກາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມການລະບຸໄວ້ຢໃ່ ນແຜນ. ໄບໂອຊາຍຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢໃ່ ນຫ້ອງປິດ ແຍກຈາກອາຫານ
ແລະ ຕ້ອງລະບຸໄວ້ຢໃ່ ນແຜນ.

"ການສະໜອງ" ແຜນວາດການໝນວຽນ

ອາຫານ, ແປ້ງ ແລະ ເມັດພດ

ບ່ອນເກັບຮັກສາຂອງຟາມ

ການຜະລິດອາຫານສັດຂອງຟາມ

ສານໄບໂອຊາຍ

ເອກະສານສາລັບບັນທຶກ
- ໃບສະເໜລາຄາ
- ເຄື່ອງໝາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທຊ
ື່ ີ້: ອາຫານ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສານເຄມ
- ການແຈ້ງການຂອງຜສ
້ ະໜອງທື່ສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ
- ໃບຢັີ້ງຢນການວິເຄາະຂອງຜສ
້ ະໜອງ
- ການລົງຖະບຽນຂອງຜສ
້ ະໜອງ
- ລົງຖະບຽນຂອງການຄຸ້ມຄອວທົື່ງຫຍ້າ
- ການລົງຖະບຽນກ່ຽວກັວການຈັດຫາແບບອັດຕາໂນມັດ
- ການລົງຖະບຽນຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ
11

8.6 ຂະບວນການຈັດຫາສັດ
ການສະໜອງສັດ

ການຊີ້

ການຜະລິດຢພ
່ າຍໃນຟາມ

ການເກດ

ການຄວບຄຸມດ້ານ
ສຸຂະພາບ

ການຄວບຄຸມການກັກ
ກັນດ້ານສຸຂະພາບ
ບແ
ື່ ມ່ນ

ແມ່ນ
ທາລາຍຖີ້ມ

ບແ
ື່ ມ່ນ

ຢ່ານົມ

ເພດຜ້

ເພດແມ່

ການທອມ
ຈົບ
ການຂົນສົື່ງ
ການຂ້າ

12

ຂາຍ

ການທົດ
ແທນພື່ແມ
ພັນ

ການຮັບສັດເຂົີ້າຟາມງົວເພື່ອຜະລິດຊີ້ນປະຕິບັດໄດ້ 2 ວິທ:

• ຫົວຂກ
ີ້ ານຈັດຊີ້
• ຫົວຂກ
ີ້ ານຜະລິດພາຍໃນຟາມ ແລະ ການເກດ
ໃນກລະນທຊ
ື່ ສ
ີ້ ັດ, ສັດຈະຕ້ອງມາຈາກຟາມທປ
ື່ ອດພະຍາດ ວັນນະໂລກ, Brucellosis and Leucosis ແລະ ຕ້ອງມ
ເອກະສານຈາເປັນຕາມກົດໝາຍທື່ບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວກັບການການົດການເຄື່ອນໃຫວຂອງງົວ. ໃນທຸກໆຄັີ້ງ ຖ້າມການນາສັດ
ເຂົີ້າມາໃນຟາມຕ້ອງໄດ້ກັກກັນສັດ ເພື່ອຫຼກລຽງການນຕິດເຊີ້ອພະຍາດສັດລ້ຽງທື່ມຢໃ່ ນຟາມ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທື່ມ
ການກັກກັນນັີ້ນ ແນະໃຫ້ມການປະຕິບັດປ້ອງກັນເຊີ້ອພະຍາດ, ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ. ທຸກໆການປນ
ື່ ປົວພະຍາດສັດຕ້ອງໄດ້ມການລົງຖະບຽນ. ໃນກລະນຂອງການຜະລິດພາຍໃນ, ເງື່ອນໄຂການດແລ
ຮັກສາທື່ຖກສຸຂາອະນາໄມ ເປັນສງື່ ສາຄັນທສ
ື່ ຸດ ໃນເວລາກ່ອນຈະມການນາສັດອອກໄປໃນມີ້ຕມ
ື່ າ. ຊ່ວງນີ້ ເປັນໄລຍະ
ເວລາທື່ມຄວາມສ່ຽງສຸດຕກ
ື່ ານຕາຍຂອງສັດ. ດັື່ງນັີ້ນຈື່ງເປັນສື່ງທື່ຈາເປັນທື່ສຸດສາລັບສະຖານທື່ຢໃ່ ນຟາມຕ້ອງໃຫ້ແຫ້ງ
ສະອາດດ, ມເນີ້ອທພ
ື່ ຽງພສາລັບໃຫ້ໂຕແມ່ເກດລກ. ນອກຈາກນັີ້ນຍັງແນະນາໃຫ້ມການສັກຢາປ້ອງກັນສັດທຖ
ື່ ພາມານ
ອາຍຸລະຫວ່າງ 7-8 ເດອນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຖອກທ້ອງຂອງງົວນ້ອຍ.
ການຖືພາມານ ແລະ ການເກດ
ການປະຕິບັດໄລຍະການປັບປັບປຸງພັນອື່ນໆທື່ຖກຕ້ອງ ຕ້ອງມການຄັດເລອກທເື່ ໝາະສົມ: ຊະນິດຂອງພັນສັດ, ອາຍຸຂອງ
ການປະສົມພັນທຽມຄັີ້ງທາອິດ, ລະດັບໂພສະນາການໃນລະຫວ່າງຖພາມານ, ເປັນກຸ່ມສັດທື່ມສຂະພາບທແ
ື່ ຂງແຮງ ແລະ
ມຄວາມສ່ຽງຕື່າຕກ
ື່ ານແທ້ງລກ .
ເພື່ອຫຼກລຽງການຕາຍຂອງງົວນ້ອຍຫຼັງການເກດ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກດຈາກພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ພະຍາດທາງລະບົບ
ຫາຍໃຈ, ສະນັີ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໝັີ້ນໃຈ ສາຄັນທສ
ື່ ຸດ ຕ້ອງມການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ແມ່ງົວ ແລະ ລກງົວ ແລະ ການຂ້າ
ເຊີ້ອພະຍາດເປັນປະຈາ.
ໄລຍະເວລາແຕູ່ມືື້ເກດ ເຖງຢູ່ານົມ
ເປັນການການົດວ່າ ແມ່ນຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງການເກດຂອງລກງົວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຈາກອາຫານທໃື່ ຊ້ນີ້ານົມ ( ແມ່ ຫຼ
ສ້າງຂີ້ນໃໝ່) ກັບອາຫານທື່ປະກອບດ້ວຍ ອາຫານ ແລະ ອາຫານສັດ . ການປ່ຽນແປງປະເພດຂອງການໃຫ້ອາຫານ ເກດ
ຂີ້ນໃນຊ່ວງເວລາ ທມ
ື່ ການປ່ຽນແປງ ໂດຍຂີ້ນຢກ
່ ັບວ່າຜຜ
້ ະລິດຕ້ອງການນາໃຊ້ງົວຊ້າຫຼໄວ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຢ່ານົມ ຄການປ່ຽນແປງລກງົວ ໂມໂນກາສະຕຣິກທື່ໃຊ້ງານໄປເປັນສັດຄ້ຽວເອີ້ອງ ໂປລກາສະຕຣິກ
ໂດຍມຈດປະສົງເພື່ອ ຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວ ຈາກອາຫານແຫຼວ ທື່ມນີ້ານົມມາເປັນຂອງແຂງ ເຊື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ ອາຫານເຂັີ້ມຂຸ້ນ
13

ການຈະເລນເຕບໂຕ ຫື ການທອມ
ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງ ແມ່ນຂີ້ນຢກ
່ ັບພັນທຸກາທື່ເພີ້ມຂີ້ນ. ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງການທອມສັດ ຈົນເຖິງນີ້າໜັ
ກສັດເພມ
ີ້ ຂີ້ນທື່ເໝາະສົມສາລັບຕະຫຼາດ.
ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດນີ້ ຂແນະນາໃຫ້ໃຊ້ງົວພັນທື່ລ້ຽງໃນລະບົບມຫຼາຍຄອກ ສງື່ ເຫຼົື່ານສ
ີ້ າມາດຮັບຮໄ້ ດ້
ດ້ວຍການແກ້ໄຂການກື່ສ້າງທື່ແຕກຕ່າງກັນ ທັງກ່ຽວກັບການເລອກພີ້ນ, ສາມາດແຍກໄດ້ລະຫວ່າງຄອກທເື່ ປັນຕາໜ່າງ,
ພີ້ນປດ້ວຍຊມັງ ແລະ ຄອກຖາວອນ, ທັງສອງຢ່າງນສ
ີ້ າມາດເຮັດຮົີ້ວໄດ້ທັງຢໃ່ ນ ຫຼ ຢນ
່ ອກ. ບວ່າຈະເປັນຄອກປະເພດໃດ
ກຕາມ ຈະຂີ້ນຢກ
່ ັບສະພາບແວດລ້ອມ.
ຂັື້ນຕອນສຸດທ້າຍ
ຕາມປົກກະຕິຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການທອມ ເປັນຊ່ວງເວລາທຜ
ື່ ່ານການປ່ຽນແປງທເື່ ໝາະສົມ ສາລັບເປັນສະບຽງ
ອາຫານ, ການປະຕິບັດແມ່ນການເຮັດໃຫ້ມຄວາມສົມບນແບບ ( ລະຫວ່າງຊີ້ນ ແລະ ໄຂມັນ) ຂອງຊີ້ນ.
ເພື່ອປະຕິບັດໃນຂັີ້ນຕອນທື່ສາເລັດໃນທາງທື່ດທື່ສຸດ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ມັນຕ້ອງໃຊ້
ລາຍການອາຫານທຄ
ື່ ານງເຖງສານອາຫານ:

• ວິທການ ການຈັດການອາຫານ
• ປະເພດການຂ້າສາລັບເປັນອາຫານ
• ການບລິການແບບຄົບວົງຈອນທື່ນາສະເໜ
• ການຮັກສາອາຫານ
9. ໂໂໂໂໂໂໂໂ
ບື່ວ່າຈະໃຊ້ໂຄງສ້າງໃດ ເພື່ອນາໃຊ້ສາລັບການລ້ຽງສັດ, ມັນເປັນສງື່ ສາຄັນທສ
ື່ ຸດຕກ
ື່ ັບເງື່ອນໄຂການເປັນຢທ
່ ື່ດຂອງສັດ.
ອາຄານ, ຮົີ້ວອ້ອມ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມ ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ແລະຂ້າເຊີ້ອ ເພື່ອຫຼກລຽງ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊີ້ອ
ພະຍາດໄດ້ ແລະ ກິດຈະກາທື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຖະບຽນຢ່າງຖກຕ້ອງ. ຄວນກາຈັດ ອາຈົມ, ນີ້າຍ່ຽວ ແລະ ອາຫານ
ຕົກຄ້າງເພື່ອກາຈັດກື່ນ ແລະ ຫຼກລຽງການດງດດແມງໄມ້ ຫຼ ໜ. ມລະບົບປ້ອງກັນນົກໃນສະພາບແວດລ້ອມທື່ມສັດ ແລະ
ອາຫານຢ່.

ດັື່ງນັີ້ນ ໃນຟາມຈະຕ້ອງປະຕິບັດການດັື່ງຕໄື່ ປນ:ີ້

• ການທາຄວາມສະອາດ, ການຂ້າເຊີ້ອສະຖານທື່, ຮັກສາຄວາມສະອາດສງື່ ແວດລ້ອມ, ລວມທັງການໃຫ້ອາຫານຫຼາຍ
ຊະນິດ
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊີ້ອອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທື່ທຸກໆຄັີ້ງ ພາຍຫຼັງທໃື່ ຊ້;
• ດາເນນການບາລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິ ຕາມທໄື່ ດ້ສະເໜໃນຄມ
່ ການນາໃຊ້ ແລະ ລະບົບການບາລຸງຮັກສາ
• ວິທການນາໃຊ້ ລະບົບການປະຕິບັດຂກ
ີ້ ານົດຂອງຜນ
້ າໃຊ້ຄ່ມ.
ການດາເນນການທື່ບທ
ື່ າມະດາທັງໝົດ ຈະຖກບັນທກໄວ້ໃນແບບຟອມ “ ຈົດຖະບຽນການບາລຸງຮັກສາພິເສດ” ເຊັື່ນດຽວ
ກັນນັີ້ນ ກິດຈະກາການຂ້າເຊີ້ອພະຍາດ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ຈະຖກບັກທກໄວ້ໃນຫົວຂສ
ີ້ ະເພາະ “ ຈົດຖະບຽນການຂ້າ
ເຊີ້ອ ແລະ ການຕົກຕະກອນ”

10. ຂັື້ນຕອນການໃຫ້ອາຫານ
ແຜນການປັນສ່ວນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂີ້ນໂດຍ ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ທື່ສ້າງລະດັບການຜະລິດທື່ສົມດນ ໂດຍອງໃສ່
ຈຸດປະສົງການຜະລິດ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນທື່ມຢ່. ການປັນສ່ວນຖກສ້າງຂີ້ນສາລັບສັດແຕ່ລະປະເພດທມ
ື່ ຢໃ່ ນຄອກ
ສັດ. ໂດຍຄານງເຖງ ສາລລະວິທະຍາ ແລະ ສະຫວັດດການສັດ.
ຜ້ຄຸ້ມຄອງການປະສົມພັນຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາທຸກວັນ ເພື່ອເບື່ງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສັດ ໃນປະເພດທື່
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງທື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຄວບຄຸມປະສິດທິພາບຂອງການປັນສ່ວນໃຫ້ກັບສັດ ເກດ
ຂີ້ນບົນພີ້ນຖານຂມ
ີ້ ນ ການຈະເລນເຕບໂຕ ແລະ ການປະເມນ ເລີ້ອງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຊາກສັດ.

ຫົວຂີ້ "ບັດການປັນສ່ວນ" ສາລັບການຜະລິດສັດ ແລະ / ຫຼ ໄກ້ຄຽງກັບການຜະລິດ (ໃນລະຫວ່າງ 2 ເດອນ) ຈະຕ້ອງລົງ
ຖະບຽນຂມ
ີ້ ນດັື່ງຕໄື່ ປນ:ີ້

• ປະເພດຂອງສັດທື່ຖກຄຸ້ມຄອງ;
• ຄວາມຖກຕ້ອງຂອງແຜນ (ມີ້ເລີ້ມຕົີ້ນ-ມີ້ສຸດທ້າຍ);
• ລາຍເຊັນຂອງຜຈ້ ັດການ;

• ປະເພດຂອງອາຫານ;
• ປະລິມານອາຫານທື່ຈະໃຊ້ກັບສັດໂຕນື່ງ ໃນມີ້ນື່ງ;
• ເຂດຂມ
ີ້ ນການບັນທກເພື່ອໃຊ້ເປັນໂຕຊບ
ີ້ ອກ ການປ່ຽນແປງຊົື່ວຄາວຂອງອັດຕາສ່ວນ.
ໃນກລະນທມ
ື່ ການປັນສ່ວນ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜນດ້ານແບບຟອມ ໄອທ , ແບບຟອມນີ້ສາມາດຖກທົດແທນໂດຍ
ການລາຍສະເພາະທື່ຜະລິດໂດຍຊອບແວການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້.
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11. ການດແລຮັກສາສຸຂະພາບ
ການປນ
ື່ ປົວສັດທຸກໂຕທື່ຢໃ່ ນຟາມຂອງສັດຕະວະແພດ ຈະຕ້ອງມການຈັດການ ແລະ ຈົດຖະບຽນຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸ
ບັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍງື່ :

• ຄວນໃຊ້ຢາທື່ລົງຖະບຽນ ແລະ ມສະຫຼາກແນະນາການນາໃຊ້ທື່ເປັນພາສາລາວເທົື່ານັີ້ນ
• ຄວນໃຊ້ຢາ ພາຍໃຕ້ການຊນີ້ າຂອງສັດຕະວະແພດພາຍໃນຟາມເທົື່ານັີ້ນ
• ເວລາໃນການຍົກເລກຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
• ການປນື່ ປົວທັງໝົດທື່ໄດ້ປະຕິບັດ ຕ້ອງໄດ້ມິການລາຍງານກ່ຽວກັບການລົງຖະບຽນພິເສດດັື່ງຕໄື່ ປນ:ີ້
- ສັດ / ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທື່ມການບລິຫານ (ໝາຍເລກປະຈາໂຕ ຫຼ ສະຫຼາກ)
- ເຫດຜົນໃນການປື່ນປົວ
- ປະລິມານການໃຊ້ ໄລຍະເວລາການປນ
ື່ ປົວ
- ເສັີ້ນທາງຂອງການບລິຫານ
- ວັນ ແລະ ເວລາການຂ້າ ຕອນທ້າຍຂອງເວລາການລະງັບ
- ຜຮ
້ ັບຜິດຊອບດ້ານສັດຕະວະແພດ
- ຜຈ
້ ັດການຝ່າຍບາບັດ
•

ນອກຈາກນໃີ້ ນຟາມທຜ
ື່ ະລິດສັດເພື່ອບລິໂພກຂອງມະນຸດ ຈະຕ້ອງລາຍງານເວລາການຢຸດການປນ
ື່ ປົວ “ ເວລາ
ການຢຸດ” ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດກ່ອນສົື່ງສັດໄປໂຮງຂ້າສັດ.

12. ການຈັດສົງີ່ ຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສັດທື່ມຊວິດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປ່ຽນແທນ, ການລ້ຽງ ຫຼ ການຂ້າສັດ.
ເອກະສານທກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ຕ້ອງມຂມ
ີ້ ນທັງໝົດທື່ຈາເປັນທື່ບົື່ງບອກຕົີ້ນກາເນດຂອງຟາມ, ການຂົນສົື່ງ
ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງການຂ້າສັດທື່ຖກການົດໄວ້. ເອກະສານນີ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມສັດຈາກລກຄ້າ ໄປຫາຟາມຕົີ້ນກາ
ເນດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາຕາມໄລຍະເວລາທື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂບ
ີ້ ັງຄັບໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ

13. ແຜນຄວບຄຸມແບບອັດໂຕໂນມັດ
ຄວາມໝາຍຂອງ ອັນຕະລາຍ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຊີ້ນ
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ຈາກການວິເຄາະໂດຍທົື່ວໄປຂອງຂະບວນການຜະລິດງົວຊີ້ນ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂັີ້ນສຸດທ້າຍຂອງຟາມລ້ຽງ
ງົວຊີ້ນ ແມ່ນ ສັດທມ
ື່ ຊວິດທເື່ ໝາະສົມຂອງການຈະເລນເຕບໂຕທາງດ້ານການຄ້າ ປະເພດອັນຕະລາຍທື່ໄດ້ການົດຕື່ໄປນ:ີ້
ອັນຕະລາຍຈາກຈຸລນຊ

ໂຕແທນຂອງ zoonoses ແລະ ເຊີ້ອບັກເຕເລຍ ທື່ກື່ໃຫ້ເກດເຊີ້ອພະຍາດ
Zoonoses ແມ່ນພະຍາດທື່ສາມາດທ່າຍທອດຈາກສັດໄປສ່ຄົນ ແລະ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍທື່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜທ
້ ມ
ື່ ພມຕ້ານທານຕື່າ ຫຼ ໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະເຊັື່ນ ການຖພາ. ບແ
ື່ ຕ່ແມ່ນສັດໂດຍກົງທເື່ ປັນສາຍເຫດຂອງການຕິດ
ເຊີ້ອ, ເຊີ້ອພະຍາມັກເຂົີ້າໄປສ່ຄົນເຮົາໂດຍການກິນນີ້າ ແລະ ອາຫານທື່ມການປົນເປີ້ອນ. Zoonoses ຫຼັກໆ ທື່ສາມາດ
ທ່າຍທອດຈາກສັດສຄ
່ ົນໂດຍຜ່ານການສາພັດໂດຍກົງ ຫຼ ຜ່ານການສາຜັດຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນ : brucellosis, coli
infections, leptospirosis, listeriosis, salmonella infections, staffilococcal, streptococcal,
tuberculosis.

ອັນຕະລາຍຈາກເຄມ

ຈາກສານຕົກຄ້າງ
ຢາຕ້ານເຊີ້ອ, ທື່ນອນໃນໝວດ chemotherapeutics sulfonamides. ການທາລາຍຫຼັກໆຂອງສານຢັບຢັີ້ງຖ້າມຢໃ່ ນ
ຊີ້ນສັດ, ຄການຢັບຢັີ້ງການເພີ້ມ ຈານວນຂອງເຊີ້ອບັກເຕເລຍທຈ
ື່ າເປັນຕື່ ຂະບວນການ ການຈະເລນເຕບໂຕຂອງບັກເຕ
ເລຍ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບຂອງຜບ
້ ລິໂພກຂັີ້ນສຸດທ້າຍ, ເໜື່ອງຈາກສາມາດສ້າງປະກົດການ
ຂອງການດຢ
ີ້ າປະຕິຊວະນະແລະ ເຮັດໃຫ້ເກດອາການແພ້. ມັນສາມາດປະກົດຕົວຢໃ່ ນຊນ
ີ້ ໄດ້ ເໜື່ອງຈາກວ່າການໃຊ້ຢາ
ສັດຕະວະແພດບຖ
ື່ ກຕ້ອງຕາມຄາແນະນາຢໃ່ ນເອກະສານດ້ານວິຊາການ.

ຕົກຄ້າງຈາກສານກາຈັດສັດຕພດ
ໝວດໝ່ນີ້ ລວມເຖງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫ່ຍ ທື່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະເສດ ເພື່ອປ້ອງກັນພດເຊັນ: ຢາຂ້າແມງໄມ້ ,
acaricides, antifungals, ຕ້ານເຊອ
ີ້ , herbicides,ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າໜ. ສ າລັບສານຢັບຢັີ້ງນັີ້ນ, ຄວາມສ່ຽງສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນການນາໃຊ້ບຖ
ື່ ກຕ້ອງ ຫຼ ບປ
ື່ ະຕິບັດເວລາຂອງການຖອນເຊື່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມສື່ງເສດເຫຼອທື່ບຕ
ື່ ້ອງການຢໃ່ ນ
ອາຫານສັດ, ແລະ ອາຫານສັດເປັນຜົນຕຊ
ື່ ີ້ນສັດ ທື່ເປັນຫຼັກການຂອງການໃຊ້ງານຂອງສານທື່ພວກເຂົາ. ໂມເລກນ ຂອງ
ສານເຄມ ທາງການກະເສດທື່ອັນຕະລາຍທື່ສຸດຄ organochlorine ເໜື່ອງມາຈາກການໃຊ້ເວລາສະຫຼາຍຕົວຍາວນານ
ແລະ ມລັກສະນະສະເພາະຂອງການຈັບກັບເນີ້ອເຍື່ອໄຂມັນຂອງສັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກດໄຂມັນ.

Micotoxines
ສານພິດຈາກເຊີ້ອລາ ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງການເຜົາຜານເຊີ້ອລາຊະນິດຕ່າງໆ ທື່ນາໃຊ້ເພື່ອລ້ຽງງົວຖ້າຫາກພວກເຂົາບື່
ເກັບໄວ້ໃນວິທທື່ເໝາະສົມ ສາມາດກື່ໃຫ້ເກດອາຫານເປັນພິດ (ການ ໝັກ, ຫຍ້າແຫ້ງ ແລະ ແປ້ງ). ມັກຈະພົບເຫັນ
ລັກສະນະຂອງເຊີ້ອລາໃນພດພາກສະໜາມເລີ້ອຍໆ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານພິດຢນ
່ າຜະລິດຕະພັນທປ
ື່ ຸງແຕ່ງ. ເຊີ້ອລາທື່
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ໜ້າສົນໃຈສາລັບການຜະລິດ zootechnical ຄ aflatoxins B1, B2, G1, G2, M1, M2, ochratoxin A,
zeralenone, ergotamine ແລະ fumosine. ສານພິດຈາກເຊອ
ີ້ ລາເປັນປັດໃຈທື່ອັນຕະລາຍ ທື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່
ສຸຂະພາບສັດໃນລະດັບຕ່າງໆ (ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປະກົດການໃນກະເພາະອາຫານ), ທັງໝົດແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນຂອງທາດ
ເມຕາໂບລິກ ເຊື່ງກື່ໃຫ້ເກດມວນລະພິດໃນນີ້ານົມ, ຖວ່າເປັນສານທກ
ື່ ື່ໃຫ້ເປັນມະເລງຢໃ່ ນຄົນ.

ຈາກສານພິດອື່ນໆທື່ອາດເກດຂີ້ນ
ໃນການທມ
ື່ ສານພິດຫຼາຍ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ ອາຫານເປັນພິດຕື່ສັດ ແລະສງື່ ແວດລ້ອມທສ
ື່ ັດອາໃສຢ່ ແລະ ພາໃຫ້ເກດການ
ປົນເປີ້ອນ(ໃນນີ້ານົມ ແລະ ຊີ້ນສັດ) ໂລຫາໜັກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປັນໂຕນາ ແລະ ມບົດບາດສາຄັນ ເຊັື່ນວ່າ ເຄື່ອງວັດ
ແທກຄວາມຮ້ອນ ແລະ cadmium . ອົງປະກອບເຫຼົື່ານກ
ີ້ ື່ໃຫ້ເກດພາວະມວນລະພິດຕອ
ື່ າຫານສັດທມ
ື່ ຕາມຖະໜົນທື່ມ
ການເຄື່ອນໃຫວເປັນຈານວນຫຼາຍ, ຫຼ ໄກ້ກັບເສດຂເີ້ ຍື່ອຈາກອຸດສະຫະກາ ເພາະອາດມສານເຄມທາງການກະເສດຕ່າໆ
ປົນຢ.່ ສງື່ ອັນຕະລາຍໂຕຈິງຄວ່າ ມັນສາມາດຜ່ານເຂົາີ້ ໄປໃນນີ້ານົມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດານ ແລ້ວໄປສະສົມຢໝ
່ າກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ,
ກະດກ ແລະເນອ
ີ້ ເຍື່ອປະສາດຂອງຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢໃ່ ນເດັກນ້ອຍ ເກດມອາການທາງພະຍາດວິທະຍາທຮ
ື່ ້າຍແຮງ .
ໂມເລກນທື່ເປັນພິດສາຄັນອກກຸ່ມນື່ງຄ ໄດອົກຊິນ PCB (polychlorinated biphenyls) PPB
(polybrominated biphenyls) ຜະລິດຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແລະ/ຫຼ ການເຜົາໄໝ້ຂອງສານປະກອບ ຄລຣິນ
ເຊັື່ນ: PVC ເປັນວດສະດຸພີ້ນຖານຂອງຟມປາລາສຕິກ ແລະ ພາຊະນະທໃື່ ຊ້ເຂົີ້າໃນການລ້ຽງສັດປະຈາວັນ. ສານໄດອົກ
ຊິນ ເປັນສານທື່ຄົງໂຕຢໃ່ ນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນພິດທື່ສຸດ. ສານດັື່ງກ່າງ ແມ່ນເກາະຢນ
່ າເນີ້ອເຍື່ອໄຂມັນ ທັງໃນ
ສັດ ແລະ ຄົນ ມຜົນຕກ
ື່ ານກື່ໃຫ້ເກດເປັນມະເລງ ແລະ ມຜົນກະທົບທາງລະບົບປະສາດ ເຖງແມ່ນວ່າຈະຢໃ່ ນລະດັບທື່ຕື່າ
ຫຼາຍ.
ບົນພີ້ນຖານຂອງຄວາມອັນຕະລາຍເຫຼົື່ານີ້ ໄດ້ມແຜ່ນວາດຕົວຢ່າງ ຂອງແຜນຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດຂອງອົງກອນທື່
ລາຍງານ, ຊງື່ ສາລັບແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດຈະໄດ້ການົດຄວາມສ່ຽງ, ຄ່າຂອງຂດຈາກັດ, ບັນທກການ
ຄວບຄຸມ, ຄວາມຖື່, ການດາເນນການຕິດຕາມ, ການດາເນນການແກ້ໄຂ, ເອກະສານການລົງຖະບຽນ ແລະ ການດາເນນ
ການກວດສອບທປ
ື່ ະຕິບັດ.

ແຜນວາດການຈັດຕັງື້ ການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕະນຸມັດ

ຜສ
້ ະໜອງ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ບ່ອນເກັບມ້ຽນ
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ການປັນສ່ວນ

ການຜະລິດ

ການຈັດສົື່ງ

ການສະໜອງດ້ວຍຕົນເອງ

ຊຸດ, ອົງປະກອບ
ແລະ ວັນທ
ການເກັບມ້ຽນ, ສາງ,
ຄັງສິນຄ້າ

ແຜນທື່ ທື່ດິນ

ວຽກການກະ
ເສດ

ຜ້ສະໜອງພາຍ
ນອກ

ການຕົກແຕ່ງສັດ

ການເກັບກ່ຽວ
ອາຫານສັດໃນ
ຟາມ

ລາຍການສ່ວນ
ປະກອບ

ການທອມສັດ
ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ພາຍນອກ

ການປັນສ່ວນ
ຢຢ ຢຢຢ

ຜົນໄດ້ຮັບທື່ດ

ຢຢຢຢຢຢ

ຂະບວນການຜະລິດ

ມີ້ທື່ຈະຕິດຕາມ

ເອກະສານ

ການສະໜອງແບບອັດຕະໂນ
ມັດ

ການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍງານການປກຝັງ
ການຄຸ້ມຄອງພີ້ນທື່ລ້ຽງສັດ

ປມ
ີ້ ບັນທກຟາມ
ປມ
ີ້ ບັນທກພີ້ນທລ
ື່ ້ຽງສັດ
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ເອກະສານການຊີ້
ປີ້ມບັນທກການສະໜອງ
ເອກະສານທາງເຕັກນິກ ແລະ ປ້າຍ
ປີ້ມບັນທກການປື່ນປົວສາລັບສັດຕະວະແພດ
ບົດລາຍງານການວິເຄາະ

ການສະໜອງ

ການປະເມນຄຸນນະພາບຂອງຜຈ
້ າ
ໜ່າຍ

ການເກັບມ້ຽນ

ຈານວນ ແລະ ຊຸດ

ປມ
ີ້ ບັນທກການສະໜອງ

ກະກຽມການປັນສ່ວນ

ການບລິໂພກສ່ວນປະກອບຂອງ
ອາຫານ

ປມ
ີ້ ບັນທກການສະໜອງ
ບັນທກການປັນສ່ວນ

ການທອມ

ການເກັບກາຂມ
ີ້ ນສາລັບສັດແຕ່ລະ
ຕົວ ແລະ ເປັນຊຸດ

ການຈົດຖະບຽນ ງົວ

ການຕົບແຕ່ງ ( ສິີ້ນສຸດ)

ສ່ວນປະກອບຂອງຊຸດ

ຈັດສົື່ງໄປໂຮງຂ້າສັດ

ລະຫັດຂອງຊຸດນາສົື່ງ
ລະຫັດຂອງລກຄ້າຜຮ
້ ັບ

ຄາແນະນາກ່ຽວກັບການຈັດການຟາມລ້ຽງງົວ
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ການຈົດຖະບຽນ ງົວ
ປມ
ີ້ ການປນ
ື່ ປົວຂອງສັດຕະວະແພດ

ການນຈົດຖະບຽນ ງົວ
ບັນທກການຂົນສົື່ງ

ໄລຍະການຜລິດ

ການສະໜອງງົວ(ເກດ)

ການສະໜອງງົວ (ຊີ້)

ສງີ່ ອັນຕະລາຍທີ່ອາດ
ເກດຂືື້ນ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ
ການເກດ

ຄາແນະນາກ່ຽວກັບງົວ
ນ້ອຍ ເຈັບປ່ວຍ

Neonatal diseases,
ໄລຍະເວລາ ແຕ່ເກດ
ຮອດ ຢ່ານົມ

ໄລຍະເວລາ ການທອມ ການສາເລັດ

ໄລຍະເວລາ ການທອມ ການສາເລັດ

ໄລຍະເວລາ ການທອມ ການສາເລັດ

ທົື່ງຫຍ້າ

ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍ
ໃຈ,

ຜົນກະທົບຕສ
ີ່ ັດ

ຜົນກະທົບຕຝ
ີ່ ງສັດ

ການດາເນນການ
ຈັດການອັນຕະລາຍ

ຕາຍ

ຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການມຫຸ້ນສ່ວນຖກຫຼຸດລົງ
,ການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ
,ຄວາມອຸດົມສົມບນຫຼຸດ
ລົງ

ຮັບປະກັນການຖກຫຼັກສຸ
ຂະອະນາໄມ,
ການຊ່ວຍເຫຼອຕັີ້ງແຕ່ມີ້
ເກດ

ຕາຍ

ຕາຍ, ອັດຕາການຈະເລນ
ເຕບໂຕລົດລົງ

ມຄວາມແອອັດເກນໄປ

ລະດັບຂັນ
ີ້ ໃນບັນດາຫົວຂີ້,
ການເຂົີ້າເຖງອາຫານມ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ກາຝາກ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ແຜ່ກະຈາຍ, ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການມຫຸ້ນ
ສ່ວນຖກຫຼຸດລົງ, ສັດລ້ຽງ

ພະຍາດຕິຕທ
ື່ າງເພດ
ສາພັນ

ສຸຂະອານາໄມສື່ງແວດ
ລ້ອມບື່ພຽງພ, ພີ້ນທື່ບື່
ພຽງພ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການແຜ່ກະຈາຍ

ແນະນາການສັກວັກຊນ
ເບີ້ອງຕົີ້ນ, ການແຍກງົວ
ນ້ອຍທື່ສງົ ໃສ, ການກາຈັດ

ການກວດສຸຂະພາບ, ສະ
ວັດດການຂອງວງົວນ້ອຍ,
ການກາຈັດ

ເພື່ອການຄ້າຫຼຸດລົງ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການແຜ່ກະຈາຍ, ການ
ເຊີ້ອພະຍາດຕິດຕື່,ການຈະ
ເຕບໂຕທາງດ້ານການຄ້າທື່
ເລນເຕບໂຕຫຼຸລງົ ໃນແຕ່
ບັນລຸໄດ້ ໃນຊ່ວງເວລາ
ລະວັນ
ຕ່າງໆ

ການອະນາໄມຄອກເປັນ
ໄລຍະ, ການກາຈັດອາຈົມ
ຂອງສັດຢ່າງມ
ປະສິດທິພາບ, ການໝ
ນວຽນອາກາດໄດ້ດ

ອັດຕາການຈະເລນເຕບໂຕ
ຫຼຸດລົງພະຍາດວິທະຍາ
ແຂນຂາ ,ໂຄງສ້າງຊາກສັດ
ຄຸນນະພາບ ຕື່າ,

ຮັບປະການມພີ້ນທື່ຫວ່າງ
ພຽງພ

ວິຊາການບື່ເຂັີ້ມແຂງ
ອັດຕາການຈະເລນເຕບໂຕ
ລຸດລົງ

ການເຕບໂຕທາງດ້ານການ ອານວຍຄວາມສະດວກ
ຄ້າທື່ບນ
ັ ລຸໄດ້ໃນຊ່ວງ
ໃນການເຂົີ້າເຖງອາຫານ,
ເວລາຕ່າງໆ
ເພີ້ມດ້ານໜ້າຂອງຮາງຫຍ້າ
,ໃຊ້ແບບຄົບວົງຈອນ

ບື່ຢາກກິນອາຫານ, ນີ້າໜັ
ກຫຼຸດ

ຜົນຜະລິດຕົກຕື່າ

ຄາແນະນາກ່ຽວກັບການຈັດການອາຫານ
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ການໃຊ້ຢາປື່ນປົວພະຍາດ
, ການສັກຢາວັກຊນ

ໄລຍະການຜະລິດ

ສງີ່ ອັນຕະລາຍ
ອາດເກດຂືື້ນ

ຜົນກະທົບຕສ
ີ່ ັດ

ຜົນກະທົບຕຝ
ີ່ ງ
ສັດ

ການຈະເລນເຕບໂຕ
ຂອງກ້າມຊນ
ີ້ ລົດລົງ

ການຜະລິດຊີ້ນລົດລົງ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິ
ທາງລະບົບຍ່ອຍ
ອາຫານ

ການຜະລິດຊີ້ນຫຼຸດ
ລົງ

ການດາເນນກນ
ຜົນກະທົບຕຊ
ີ່ າກ
ຈັດການ ສງີ່ ອັນຕະ
ສັດ
ລາຍ

ອັດຕາສ່ວນໂປຣຕິນ/
ຢ່ານົມ

ພະລັງງານທື່ບື່
ຖກຕ້ອງ,

ບື່ເໝາະສາລັບໂຄງ
ສ້າງ, ມສື່ງຕົກຄ້າງ

ອັດຕາສ່ວນສົມດນ,
ການວິເຄາະອາຫານ

ບື່ເໝາະສາລັບໂຄງ

ອັດຕາສ່ວນສົມດນ,

ສ້າງ, ມສື່ງຕົກຄ້າງ

ການວິເຄາະອາຫານ

ຊນ
ີ້ ນຸ້ມລົດລົງ,

ອັດຕາສ່ວນສົມດນ,

ມສື່ງຕົກຄ້າງ

ການວິເຄາະອາຫາ

ມສານທື່ບື່ຕ້ອງການ

ການທອມ

ພະລັງງານ/ໂປຣເຕ
ອິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ
ສງ, ມສານທື່ບື່
ຕ້ອງການ

ສຸດທ້າຍ

ງົວ

ທົື່ງຫຍ້າ

ພະລັງງານ/ໂປຣເຕ
ອິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ
ສງ, ມສານທື່ບື່
ຕ້ອງການ

ພະລັງງານສ່ວນເກນ

ອາຫານບື່ພຽງພ,
ການຜະລິດນົມຕື່າ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເກດ, ມການລົດ
ຜ່ອນ ຄວາມ
ອຸດົມສົມບນ

ຫຼຸດຈານວນສາລັບ
ການເກັບຮັກສາເພື່ອ
ທົດແທນ, ຫຼຸດ
ຈານວນສາລັບການ
ທອມ

ການຈະເລນເຕບໂຕ
ລົດລົງ, ການຈະເລນ
ເຕບໂຕຂອງງົວນ້ອຍ
ລົດລົງ

ການລົດຜ່ອນຄວາມ
ອຸດົມສົມບນ

ອັດຕາສ່ວນສົມດນ

ບື່ເໝາະສົມສາລັບ
ໂຄງສ້າງ

ຄາແນະນາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມແຜນການ: ສັດລ້ຽງ
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ອາຫານເສມ

ໄລຍະ

ຄວາມຖີ່

ການປະຕິບັດການ
ປ້ອງກັນ

ການຕິດຕາມ

ການປະຕິບັດທີ່
ຖືກຕ້ອງ

ເອກະສານຈົດຖະ
ບຽນຖະບຽນ
ເອກະສານຢັີ້ງຢນສັດ,

ການຊີ້ສດ
ັ

ເມື່ອເຂົີ້າໄປໃນຟາມ

ການກວດສຸຂະພາບ,
ການກັກກັນ, ການ
ສັກຢາປ້ອງກັນ

ພາບ ແລະ ການວິ
ເຄາະ

ການກາຈັດ,

ເອກະສານການຂົນ

ການດແລຮັກສາ,

ສົງື່ ,

ການຄັດເລອກຂອງຜ້
ສະໜອງ

ຂີ້ນຖະບຽນການ
ຂົນສົງື່ ( ເອົາສັດຂີ້ນ
ແລະ ລົງລົດ),

ການເກດ

2 ເດອນ ກ່ອນ ແລະ
ຫຼັງການຄອດ

ການປະເມນ
ສະຖານະພາບດ້ານ
ໂພສະນາການ

ສື່ງທື່ມອງເຫັນ

ການປັບການແບ່ງ
ສວ່ນຄນໃໝ່

ຂນ
ີ້ ຖະບຽນການຂົນ
ສົື່ງ( ເອົາສັດຂນ
ີ້ ແລະ
ລົງລົດ),
ບັດປັນສວ່ນ

ການກາຈັດ,
ການຢ່ານົມ/ການ
ທອມ

ສະຖານະສຸຂະພາບ,
ປະຈາວັນ

ສື່ງທື່ມອງເຫັນ

ສະຫວັດດການ,
ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ

ການດແລຮັກສາ,

ການປັບສະພາບແວດ ບັດປັນສ່ວນ
ລ້ອມ,
ການປັນສວ່ນ

ຄາແນະນາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມແຜນ: ອາຫານ

23

ໄລຍະ

ຄວາມຖີ່

ການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ການຕິດຕາມ

ການປະຕິບັດທີ່
ຖືກຕ້ອງ

ເອກະສານຈົດຖະບຽນ
ເອກະສານການຂົນສົງື່ ,
ສະຫຼາກທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະ
ລດຕະພັນທື່ຊີ້ມາ : ສັດ,
ອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສານ
ເຄມ,

ການຄວບຄຸມໂດຍການ

ການປະກາດຂອງຜ້ຜະລິດ
ທື່ສອດຄ່ອງກັບຜະລິດຕະ

ຍອມຮັບໃນການປະຕິບດ
ັ :
ການສະໜອງວັດຖຸ
ດິບ

ການຈັດສົງື່ ແຕ່
ລະຄັງີ້

ກວດກາຄວາມຖກຕ້ອງ
ລະຫວ່າງການສັງື່ ຊີ້ ກັບການ
ຈັດສົງື່ ,

ຄັດເລອກ,
ພາບ

ການຍົກເລກ ແລະ
/ຫຼ ການຊົດເຊຍ

ກວດກາເບື່ງແມ່ພມ,
ກວດກາຮບແບບທາງກາຍຍະ
ພາບຂອງອາຫານ

ພັນ,
ໃບຢັີ້ງຢນການວິເຄາະຂອງ
ຜ້ຜະລິດ,
ການລົງຖະບຽນຂອງຜ້
ຜະລິດ,
ການລົງຖະບຽນການ
ຈັດການທົື່ງຫຍ້າ,
ການລົງຖະບຽນອັດຕະໂນ
ມັດ,
ລົງຖະບຽນການສະໜອງ,
ການລົງຖະບຽນ ທື່ບື່
ປະຕິບດ
ັ ຕາມ

ອາຫານທື່ເກັບໄວ້

ກ່ອນນາໃຊ້

ກວດສອບສະຖານະການ
ອະນຸລກ
ັ

ການກວດສອບຂີ້ມນທື່ມໂດຍ
ຈັດເປັນຕາຕະລາງ

ທຸກໆ3ເດອນ

ຍົກເລກ ຫຼຄັດ
ເລອກ

ແຜນການ,
ການລົງຖະບຽນທື່ບື່
ປະຕິບດ
ັ ຕາມ

ພາບ, ການວິ

ເດອນ

ການການົດສດ
ອາຫານສັດ

ພາບ

ການກວດສອບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການຈະເລນເຕບ
ໂຕ ໂດຍຈັດເປັນຕາຕະລາງ

ເຄາະ ພາບ
ແລະ ສຽງ

ການຄິດໄລ່
ພາບແລະ ສຽງ
ຂອງການ
ສົນທະນາ

ການຄິດໄລ່ການ
ປັນສ່ວນຄນໃໝ່

ບັດປັນສ່ວນ

ການປະສົມສດຄນ
ການແຈກປັນສ່ວນ
ປະຈາວັນ

,

ຈານວນຂອງອົງປະກອບດຽວ,
ປະຈາວັນ

ອັດຕາສ່ວນນີ້າໜັກທັງໝົດ

ນີ້າໜັກ

ນາໃຊ້ຜະລິດຕະ
ພັນໃໝ່,
ປ່ຽນແປງການ
ແຈກຈ່າຍ
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ບັດປັນສ່ວນ

14. ການຄຸ້ມຄອງ ທບ
ີ່ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ສາລັບ ຖອນຜະລິດຕະພັນ ອອກຈາກ
ຕະຫາດ
ການທື່ບສ
ື່ ອດຄ່ອງໝາຍເຖງ ສະຖານະການບ່ຽງເບນຈາກຂະບວນການທື່ໄດ້ການົດໄວ້ ຫຼ ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ. ພວກເຂົາອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດກົດຢພ
່ າຍໃນຟາມ ແລະ ຂກ
ີ້ ານົດທາງກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ສາລັບ
ເອກະສານນສ
ີ້ າມາດກວດພົບ ການທື່ບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມຂກ
ີ້ ານົດຂອງຜປ
້ ະກອບການໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກຢ່ໃນ
ຟາມ.
ຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ ຈະຖກບັນທກໄວ້ໃນແບບຟອມ “ ລົງຖະບຽນບສ
ື່ ອດຄ່ອງ” , ເຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະບັດການແກ້
ໄຂທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດການເອງ, ລວມເຖງລາຍເຊັນຂອງຜຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນ
ການດາເນນການທື່ບື່ປະຕິບັດຕາມ.
ຖ້າຫາກຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ ທື່ກວດພົບນັີ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທອ
ື່ າດເກດຂີ້ນ ຫຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບຂອງຜບ
້
ລິໂພກ, ຜຈ
້ ັດການຟາມຈະຕ້ອງພົວພັນຫາໜ່ວຍງານດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງວ່ອງໄວ, ລວມເຖງ ລກຄ້າ ແລະ ຜສ
້ ະໜອງ, ໃຫ້ຂີ້
ມນທັງໝົດກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນໃນການເກັບຜະລິດຕະພັນຄນ ແລະ ໃຫ້ເອກະສານທື່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອການົດ ແລະ
ຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນທໄື່ ດ້ສົື່ງມອບ ຈົນເຖງວັດຖຸດິບທຊ
ື່ ີ້.

ຂັື້ນຕອນການດາເນນງານ
ໃນກລະນສົງໃສ ຫຼບໝ
ື່ ັນໃຈວ່າ ມຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງ ຂອງຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບ ທື່ມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ ຫຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບ, ຜ້ຈັດການຟາມຄວນປະຕິບັດ:
1. ການົດປະເພດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງທມ
ື່ ການລາຍງານ.
2. ການົດລກຄ້າ ທື່ເປັນຜຮ
້ ັບຜະລິດຕະພັນທື່ມບັນຫາ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮທ
້ ັນທ ແລະ ປະຕິບັດການຖອນຈາກຕະຫຼາດທື່
ເໝາະສົມ ( ແບບຟອມການຖອນລກຄ້າ) ສາມາດໃຊ້ແບບຟອມດຽວກັນນີ້ ເພື່ອເຕອນຜຈ
້ ັດຫາວັດຖຸດິບໄດ້
3. ໃນກລະນຜະລິດຕະພັນໄດ້ເຖງມຜບ
້ ລິໂພກແລ້ວ ໃຫ້ແຈ້ງຜບ
້ ລິໂພກທັນທໃນຮບຢ່າງມປະສິດທິພາບ ແລະ ຖກຕ້ອງ (
ແບບຟອມການສື່ສານຜບ
້ ລິໂພກ)
4. ແຈ້ງອານາດການປົກຄອງຢໃ່ ນບລ
ື່ ິເວນໄກ້ຄຽງທັນທ ( ແບບຟອມການສື່ສານໄປຫາອອານາດການປົກຄອງ)
5. ຂມ
ີ້ ນສາລັບທຸກໆຜະລິດຕະພັນ ຍັງມຄວາມສ່ຽງຢ່
6. ເມື່ອເຫດການສຸກເສນສນ
ີ້ ສຸດລົງ ໃຫ້ນາໃຊ້ ລະບົບການກວດສອບ ເພື່ອການົດສາຍເຫດ ທເື່ ຮັດໃຫ້ເກດເຫດການ ແລະ
ມາດຕະການ ການປ້ອງກັນ ເພື່ອຫຼກເວັີ້ນການເກດຂີ້ນມາອກ.
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ໃນກລະນທບ
ື່ ປ
ື່ ະຕິບັດຕາມ ຂອງຜຜ
້ ະລິດສ່ວນປະກອບອາຫານ ຂັີ້ນຕອນດັື່ງກ່າວຈະປະຕິບັດຕາມດັື່ງຕໄື່ ປນີ້ ອງຕາມ
ສົມມຸດຖານ 1 ຫຼ 2.

1) ຖ້າຈານວນໄດ້ຮັບແມ່ນຍັງຢ່ໃນສາງ ແລະ ບໄື່ ດ້ຖກນາໃຊ້ສາລັບການປຸງແຕ່ງ, ມັນຈະຖກການົດໄວ້ ແລະ ຖກລາຍງານ
( ການລວບລວມທື່ບສ
ື່ ອດຄ່ອງ)
2) ຖ້າວັດຖຸດິບໄດ້ຖກນາໃຊ້ແລ້ວ, ຈະຕ້ອງ:
- ກວດສອບໂດຍຜ່ານອັດຕາສວ່ນທື່ເປັນຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບທື່ສາມາດມໄດ້;
- ກວດສອບວັນທມອບ ຜ່ານເອກະສານການຂົນສົື່ງ ແລະ ການບັນຈຸ;
- ດາເນນການ ກັບການເກັບກາທັງໝົດ, ຖ້າເປັນໄດ້, ຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຮັບໃນວັນທນັີ້ນ, ໂດຍໃຊ້ເນີ້ອໃນຂອງ
ຂັີ້ນຕອນນີ້ ແລະໂດຍສະເພາະຢ່າງຍງື່ ເນີ້ອໃນຂອງຂີ້ 2, 3, 4 ແລະ 5 ໃນຂ້າງເທງ
ໃນກລະນທມ
ື່ ການຖອນ / ລວບລວມຜະລິດຕະພັນຄນສາລັບເຫດຜົນອື່ນ ນອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ການ
ຄຸ້ມຄອງສາມາດດາເນນການແກ້ໄຂຢພ
່ າຍໃນຟາມ , ໂດຍບມ
ື່ ຂຜ
ີ້ ກມັດທຕ
ື່ ້ອງແຈ້ງເຈົີ້າໜ້າທື່.
ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບພາຍໃນ, ຈະມການທົດສອບ ເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດທື່ແທ້ຈິງຂອງຟາມ ເພື່ອໃຊ້ມາດ
ຕະການທັນທ ຫຼັງຈາກເກດມອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ຸຂະພາບ. ກິດຈະກາທັງໝົດເລົື່ານີ້ ສາມາດດາເນນໄປໄດ້ ຫາກພວເຂົາບແ
ື່ ຊກ
ແຊງ ຫຼ ຂັດແຍ້ງ ກັບການປະຕິບັດການຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ.

15. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ການກວດສອບຍ້ອນກັບ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ
ອັດຕະໂນມັດ
ການກວດສອບການນາໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດຢໃ່ ນຟາມ, ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍບຸກຄົນທື່ມຄວາມຮດ
້ ້ານວິຊາການ ທື່ມທັກສະ ແລະ ຄສາມສາມາດໃນການກວດສອບ.
ການກວດສອບຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໂດຍຜ່ານ ການປກສາຫາລກ່ຽວກັບເອກກະສານທມ
ື່ ຢໃ່ ນຟາມ ແລະ ຜ່ານການສາພາດ
ພະນັກງານອງບລິສັດ

16. ການຝຶກອົບຮົມ
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ກິດຈະກາການຝກອົບຮົມທັງໝົດ, ບວ
ື່ ່າຈະດາເນນຢພ
່ າຍໃນ ຫຼ ນອກຟາມ, ຈະຕ້ອງມການເຮັດເອກະສານ ເປັນໃບຢັີ້ງຢນ
ການເຂົີ້າຮ່ວມ ຫຼ ການລົງຖະບຽນຜເ້ ຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງເໝາະສົມໃນແບບຟອມ "ລົງຖະບຽນຝກອົບຮົມ" ເອກະສານນີ້ ຕ້ອງ
ເກັບໄວ້ຢໃ່ ນຟາມ.

17. ເອກະສານການລົງຖະບຽນ
ເອກະສານລົງຖະບຽນຖກເກັບຮັກສາໄວ້ສາລັບເວລາທື່ຈາເປັນ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິຕາມກວດກາຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບ

ແລະ ອາຫານທື່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທື່ກ່າວມາຂ້າງເທງນັີ້ນ.
ເອກະສານຕົວຢ່າງການລົງຖະບຽນທື່ມຢໃ່ ນຄມ
່ ນແ
ີ້ ມ່ນ:

I.

ນີ້າເບໜ້າຂອງຫົວຂໃີ້ ນຄມ
່

II. ການລົງຖະບຽນການຈັດການທົື່ງຫຍ້າ
III. ລົງຖະບຽນການສະໜອງ
IV. ລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ
V. ການລົງຖະບຽນທື່ບປ
ື່ ະຕິບັດຕາມ

VI. ແຜນການເຮັດຄວາມສະອາດ
VII. ແຜນການລົງຖະບຽນ
VIII.ການລົງຖະບຽນຂອງການບາລຸງຮັກສາພິເສດ
IX. ການລົງຖະບຽນການຂ້າເຊີ້ອພະຍາດ ແລະ ການກາຈັດໜ
X. ບັດປັນສ່ວນ
XI. ລົງຖະບຽນການຝກອົບຮົມ
XII. ບັດການແຈ້ງເຕອນການຖອນຂອງລກຄ້າ

XIII.ແບບຟອມການສື່ສານກັບຜບ
້ ລິໂພກ
XIV.

I.

ແບບຟອມການສື່ສານກັບອານາດການປົກຄອງ

ອົງການຈັດຕັງື້ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ
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ວັນທ ດັດແກ້ .........................................................................
ຟາມ..............................................................
ລະຫັດ ........................................................

ເຈົີ້າຂອງຟາມ
ຊື່...........................................................
ຕາແໜ່ງ.....................................................
ພະນັກງານຟາມ ( ຊື່ ແລະ ຕາແໜ່ງ)

ຈານວນໜ້າຂອງຄມ
່ …......................................

II.

ລົງຖະບຽນການຈັດການທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ

ການຢັື້ງຢືນ ຝງ/ ກຸູ່ມ

ການຢັື້ງຢືນທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
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ໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງສັດ

ເຮັກຕາ

ຈາກ

ເຖງ

ໝາຍເຫດ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ຜ້ຮັບຜິດຊອບ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

ລົງຖະບຽນການສະໜອງ
29

ຊືີ່ຟາມ……………………………………
ຜະລິດຕະພັນ…...................................(ຊືທ
ີ່ າງການຄ້າ)………………………………
ຜຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ………………………………………..
ການຍອມຮັບ
ນີ້າ
ເບ ວັນທື່
.

ການເກັບ
ຮັກສາ

ບປ
ີ່ ະຕິບັດຕາມການຍອມຮັບ
ປະຕິບດ
ັ ຕາມ

ຈາ
Inv. N.
ນວນ

(C)
ບື່ປະຕິບັດຕາມ
(NC)
ກວດກາດ້ວຍ
ການສັງເກດ

ສ (C)
ກື່ນ (O)

ບມ
ື່
ຕົວຢ່າງ

ບກ
ື່ ົງກັບການ
ສັື່ງຊີ້

ຍອມຮັບ

ປະຕິເສດ

ການນາໃຊ້
ບຖ
ີ່ ືກຕ້ອງ

ການນາ
ໃຊ້

ການວິເຄາະ
ື່ ຍຂ
ີ້ ອງຜ້ ວັນທື່ເລີ້ມ ວັນທື່ສິີ້ນ ທາງເຄມ
ພີ້ນທື່/ສາງ ຊຫ
ສຸດ
ຈາກປາຣາ
ເກັບມ້ຽນ ຮັບຜິດຊອບ ຕົີ້ນ
ແມັດເຕ

IV. ລົງຖະບຽນການສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ
(ໂຄງຮ່າງການປກພືດ ແລະ ການປີ່ນປົວ)
ຟາມ…………………………………………ຜ້ຈັດການ
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ການວິເຄາະ
ດ້ານຈຸລິນຊ
ຜະລິດ
ທາງ
ຕະພັນບື່ ຍອມຮັບ
ວິທະຍາສາດ
ມາດຖານ
ຈາກປາຣາ
ແມັດເຕ

ປະຕິເສດ

ລາຍເຊັນ…………………………………
ການປກ
ວັນທ ວ່ານ

ລວມ ເຮັກຕາ

ປ

ວັນທເກັບກ່ຽວ:

1.

2.

3.

4.

5.

ວັນທ ເລີ້ມ

ການເກັບກ້

1.

2.

3.

4.

5.

ອອກດອກ:

ຜົນລະປກ:

ແກ່ນ:

ປະລິມາ
ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພດ

ວັນທ

ນ/
ເຮັກຕາ

ຈານວນ
ເຮັກຕາ
ປະລິມາ
ທື່ໄດ້ຮັບ
ນລວມ
ການ
ຮັກສາ

V. ການລົງຖະບຽນທີ່ບີ່ປະຕິບັດຕາມ
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ເຫດຜົນໃນການປື່ນປົວ

ລາຍເຊັນ
ຂອງຜ້
ປະກອບ
ການ

ຈານວນ
ຄວາມ
ຄບໜ້າ

ວັນທ ລາຍລະອຽດ

ການຮັກສາກ່ຽວກັບ

ການປະຕິບັດການ
ແກ້ໄຂ

N-C

ການກວດສອບ
ປະສິດທິພາບຂອງ
ການດາເນນການ
ແກ້ໄຂ

ຜ້ຮັບຜິດຊອບ

ໝາຍ
ເຫດ_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VI. ແຜນການທາຄວາມສະອາດ

ພືື້ນທີ່

ແຕູ່ລະຮອບວຽນ
ການໃຊ້ງານ

ປະຈາວັນ

ປະຈາອາທິດ
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6 ເດືອນ

ປະຈາປ

ຄອກ ແລະ
ອຸປະກອນ ( ທາງຍ່າງ
ເວລາໃຫ້ອາຫານ,

ຜ່ານສາຍພານ
ລາລຽງການໃຫ້
ອາຫານ

ຮັກສາຄວາມ
ກວດກາຈຸດໄຟ,
ສະອາດ ແລະ
ຫຼຸມ,
ປ່ຽນເຄື່ອງຮອງ
ພີ້ນບ່ອນສັດນອນ

ປະຕິບັດການ
ຮັກສາຄວາມ
ສະອາດທົື່ວໄປ
ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງ
ຮອງພີ້ນບ່ອນສັດ
ນອນ

ບ່ອນເກັບອາຫານ
ສັດ

ກວດກາສະພາບ
ການຮັກສາຄວາມ
ທື່ຖກຫຼັກສຸຂານາ
ສະອາດ
ໄມ

ຫຍ້າໝັກ

ກວດກາສະພາບ
ການຮັກສາຄວາມ
ທື່ຖກຫຼັກສຸຂານາ
ສະອາດ
ໄມ

ສະຖານທເື່ ກັບ
ຮັກສາສະເພາະ

ກວດກາສະພາບ
ການຮັກສາຄວາມ
ທື່ຖກຫຼັກສຸຂານາ
ສະອາດ
ໄມ

VII. ລົງຖະບຽນການທາຄວາມສະອາດ
ພືື້ນທີ່
ອຸປະກອນ

ປະເພດການ
ທາຄວາມ
ສະອາດ

ຜຮ
້ ັບຜິດຊອບ

ຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ນາໃຊ້
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ວັນທ ທາ
ຄວາມສະອາດ

ໝາຍເຫດ

ສີ່ງອານວຍ
ຄວາມສະດວກ

VIII. ລົງຖະບຽນການບາລຸງຮັກສາພິເສດ
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ວັນທ ທມ
ີ່ ການ
ບາລຸງຮັກສາ

ສີ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກ/
ອຸປະກອນ

ຊະນິດຂອງການ
ບາລຸງຮັກສາ

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການ
ບາລຸງຮັກສາ

ຜ້ຮັບຜິດຊອບ

ໝາຍເຫດ

IX. ລົງຖະບຽນການກາຈັດ ແລະ ການທາລາຍໜ
ສະຖານທີ່
ອຸປະກອນ
ພືດທໜ
ີ່ ້າສົນໃຈ

ປະເພດຂອງການ
ກາຈັດ ແລະ
ທາລາຍ

ໄລຍະເວລາຂອງ
ການກາຈັດ ແລະ
ທາລາຍ

ຜະລິດຕະພັນ

X. ບັດປັນສ່ວນ
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ວັນທ ທກ
ີ່ າຈັດ
ແລະ ທາລາຍ

ຜ້ຮັບຜິດຊອບ

ຈານວນການປັນສ່ວນ______________________________
ປະເພດຂອງສັດ________________________

ອາຫານ

ກຸູ່ມ

ກຸູ່ມ

ກຸູ່ມ

_______

_______

_______

ກິໂລ

ກິໂລ

ກິໂລ

1
2
3
4
5

ໝາຍເຫດ_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ຜຮ
້ ັບຜິດຊອບ:

ການປັນສ່ວນເລີ້ມຂີ້ນ:

ຮ່າງຂີ້ນເມື່ອວັນທ:

ການປັນສ່ວນສິີ້ນສຸດລົງ:

XI. ລົງຖະບຽນການຝຶກອົບຮົມ
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ວັນທ

ຫົວຂື້ຝກ
ຶ ອົບຮົມ

ໄລຍະເວລາ
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ຄຝຶກ/ຜ້ສອນ

ຜ້ເຂົາື້ ຮ່ວມ

XIII. ແບບຟອມແຈ້ງການຖອນຂອງຜ້ບລິໂພກ

ການແຈ້ງດ່ວນ
ຢຸດການແຈກຈ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ວັນທ
ຊື່ເຕັມຂອງຟາມ

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ

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

ຊຸດທ.
ຈານວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທື່ບື່
ຖກຕ້ອງ

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………
………………..
…………………………………………………………………………………
………………..
…………………………………………………………………………………
………………..

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
38
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

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

XIV. ແບບຟອມສືສ
ີ່ ານກັບເຈົາ
ື້ ໜ້າທຜ
ີ່ ມ
້ ອານາດ

ວັນທ
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ຊືເີ່ ຕັມຂອງຟາມ

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

ລາຍລະອຽດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ
ຊຸດທ.

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………..
…………………………………………………………………………………
………………..
…………………………………………………………………………………
………………..

ຈານວນຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ບີ່ຖກ
ື ຕ້ອງ

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

ເຫດຜົນຂອງການ
ຖອນ:
ລັກສະນະຂອງການ
ອັນຕະລາຍ

ຜົນການດາເນນ
ການຂອງການສື
ບສວນ

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

ການດາເນນການ
ທີ່ຍອມຮັບເພືີ່ອ
ຫກລຽງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຜບ
້ ລິໂພ
ກ

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………
………………..
…………………………………………………………………………………
………………..
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ເວລາຄາດໝາຍ
ສາລັບການຖອນ
ຜະລິດຕະພັນ

XV. ລົງຖະບຽນກ່ຽວກັບການຮັກສາຢາສັດຕະວະແພດ
ຟາມ …………………….ບັນທຶກການໃຊ້ຢາ-ຊືຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນ…………….
PPR ຜະລິດຕະພັນ ……………………. 1-1

ວັນທນາເຂົື້າ

ລວມທັງໝົດ

ວັນທີ່ເອົາ
ອອກ

ລວມທັງໝົ
ດ
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ຍັງເຫືອ

ນາໃຊ້/ ໝົດອາຍຸ/
ຖື້ມ

ຊືີ່ຫຍື້ຂອງຢາ/
ເປດເຜຍ

XVI. ລົງຖະບຽນສາລັບການປນ
ີ່ ປົວງົວ
ຊືຟ
ີ່ າມ …………………………………..ບັນທຶກການປນ
ີ່ ປົວງົວ………….…………….
ຫົວໜ່ວຍພືື້ນທີ່/ ຄອກສັດ …………………………………………..ເລກບັດປະຈາຕົວ

ວັນທ,
ເດືອນ,ປ

ຫົວໜ່

ເຫດຜົນ
ວຍ/ສາຂາ ຂອງການ
ປີ່ນປົວ
ຍ່ອຍ

ຊືຜ
ີ່ ະລິດ
ຈານວນສັດ
ຕະພັນ

ລວມຢາທີ່ໃຫ້ ໂດຍທາງ
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ຊືຫ
ີ່ ຍື້ຂອງ
ຢາ

ວັນທສາ
ເລັດ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກການປີ່
ນປົວ

ວັນທ ສາ
ເລັດຢຸດ
ການນາໃຊ້

XVII. ລົງຖະບຽນເວລາການຖອນການປນ
ີ່ ປົວ
ຟາມ …………………………………..ເວລາການຖອນການປນ
ີ່ ປົວ,
ເດືອນ…………….…………….
ວັນທ ສາເລັດ
ການຖອນການ
ນາໃຊ້

ຫົວໜ່ວຍ
ສະຖານທີ່ ຄອກ
ພືື້ນທີ່

ຊືຜ
ີ່ ະລິດຕະ
ພັນ

ວັນທເລື້ມຕົື້ນ
ປນ
ີ່ ປົວ
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ວັນທສາເລັດ
ການປນ
ີ່ ປົວ

ຊືຫ
ີ່ ຍື້ຂອງ
ຢາ

ປະເພດສັດ

ຄັດຕິດ 1: ຄາຊແ
ື້ ຈງ, ທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ ທມ
ີ່ ປະໂຫຍດໃນການ
ຮັບປະກັນສະຫວັດດການຂອງສັດ
ຄອກໃນຮົີ່ມ
ໃນການປະສົມພັນປະເພດນີ້, ສື່ງສາຄັນມັນຈາເປັນຕ້ອງຢໃ່ ນສະພາບແວດລ້ອມທື່ລະບາຍອາກາດທດ
ື່ ທື່ສຸດ ເພື່ອຫຼກລຽງ
ການອິດເໝື່ອຍຂອງສັດຈາກອາກາດທື່ອົບເອົີ້າ ( ເຊີ້ອພະຍາດສາລັບລະບົບທາງເດນຫາຍໃຈ) ແລະ ກື່ນທື່ບດ
ື່ . ຖ້າຢາກ
ຜ່ານຜ່າບັນຫາເລົື່ານໄີ້ ປໄດ້, ຂແນະນາໃຫ້ ສ້າງປະຕປ່ອງຢ້ຽມຊັີ້ນລຸ່ມຂອງອາຄານ ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 0,08 – 0,10
ແມັດກາເຣ ໃນເນີ້ອທື່ 1 ແມັດກາເຣ.
ດັື່ງນັີ້ນ ຈື່ງແນະນາໃຫ້ມການກວດກາໃຫ້ໝັີ້ນໃຈວ່າ ສະຖານທື່ນັີ້ນກວ້າງຂວາງພຽງພ ຢໃ່ ນລະດັບສງຢ່າງໜ້ອຍ 0,8-1,00
ແມັດ
ການທື່ມຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ແມ່ນມຄວາມສາຄັນຫຼາຍ.

ພືື້ນ
ສາລັບພີ້ນແມ່ນມ 3 ຊະນິດຫຼັກໆ.
1. ພີ້ນດິນທື່ສະອາດ
ພີ້ນຊະນິດນ.ີ້ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພີ້ນທື່ຄອກສັດ ແມ່ນອງຕາມການຈະເລນເຕບໂຕຂອງສັດ, ດັື່ງນັີ້ນ ຂແ
ີ້ ນະນາ
ມາດຕະຖານຂອງພີ້ນທື່ມດັື່ງນ:ີ້
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2

ນື້າໜັກສັດ (ກິໂລ)

ພືື້ນທີ່ (ມ /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

ເນື່ອງຈາກຮບຮ່າງຂອງກ່ອງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ພວກເຮົາພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນວ່າຮາງຫຍ້າຂະ
ໜາດ 40/50 ຊັງຕແມັດ ສາລັບສັດທັງໝົດທຸກໆໂຕ ຖວ່າມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼກລຽງບັນຫາຫານຍາດຊງອາຫານ,
ເຊື່ງເປັນປັດໃຈຄວາມກົດດັນທື່ບຄ
ື່ ວນລະເລຍ.
ແນະນາໃຫ້ຈັບສັດຢພ
່ ີ້ນທື່ມແສງສະຫວ່າງທື່ຈະຖກນາໄປຂ້າ ເພື່ອຫຼກລຽງການ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຂອງຕນສັດ
2. ຄອກຖາວອນ
ຄອກທື່ຖາວອນຖ້າໃຫ້ເໝາະສົມທື່ສຸດ ຄວນໃຫ້ມ ປ່ອງຢ້ຽມຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າ ທຄ
ື່ ວນນາມາໃຊ້ສາລັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ, ສງື່ ນີ້ ຄການຈາເປັນເໜື່ອງຈາກວ່າ ອຸນຫະພມສງຂີ້ນ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກຈະສງຂີ້ນ ແລະ ຈະກາຍເປັນການໝັກສື່ງ
ເສດເຫຼອຢພ
່ າຍໃນຄອກ ( ຄວາມເຂັີ້ມຂຸ້ນຂອງແອມໂມເນຍ, ມໄຮໂດຼເຈນຊຸນຟັດ ສງຂີ້ນ)
ຄອກປະເພດນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ສັດໄດ້ມເນີ້ອທື່ຫຼາຍກ່ວາໃນຕາຕະລາງທື່ໄດ້ການົດໄວ້ 1 ແມັດມົນທົນ.
ຄອກຄວນປ່ຽນສງື່ ຮອງພີ້ນໃໝ່ ນື່ງ ຫຼ ສອງຄັີ້ງຕອ
ື່ າທິດ ( ຂີ້ນກັບຂະໜາດຂອງສັດ) ແລະ ມການປັບປຸງທຸກໆ 5 ເດອນ

3. ປພືື້ນດ້ວຍຊມັງ
ແມ່ນແນະນາໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະກັບຟາມຂະໜາດນ້ອຍ, ເພາະວ່າ ມັນມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນກ່ອງ
ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ( ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້
ແຫ້ງຕະຫຼອດ, ມຄວາມອິດເໝື່ອຍຍ້ອນອະນາໄມອາຈົມສັດ) ພີ້ນທື່ປດ້ວຍຊມັງ ຕ້ອງເທແບບມລັກສະນະຄ້ອຍຊັນ ໄປ
ທາງຮາງຫຍ້າ 6-8% , ມອຸປະກອນທເື່ ປັນເຄື່ອງຈັກເພື່ອອະນາໄມຂສ
ີ້ ັດ ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງພີ້ນທື່ ທື່ໃຊ້ຕະແກັງ ຕ້ອງມ
ລັກສະນະຄ້ອຍຊັນ 2 ເທົື່າ ທື່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຂດອາຈົມຢ່ທາງດ້ານລຸ່ມໄດ້

ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນີ້າດື່ມ
ຢ່ໃນທັງສອງ "slatted" ແລະ "ຄອກຖາວອນ"ວິທການແກ້ບັນຫາກຈະແນະນາວ່າ ຄວນແຍກທື່ຢອ
່ າໃສ ອອກຈາກ
ບ່ອນໃຫ້ອາຫານ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ ຊັີ້ນວາງທມ
ື່ ທື່ເຫຼັກຈ່ອງເຂົີ້າໄປຫາກາແພງໂດຍທາງຕັີ້ງ ແລະ ເຂົີ້າໄປໃນ
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ຝາຊມັງເພື່ອເປັນການແຍກຂັີ້ນຂອງຮາງຫຍ້າ. ທື່ຂ້າງລຸ່ມ ຄວນເຮັດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ມັນຈະຖກປັບເຂົີ້າ
ກັບຂະໜາດຂອງສັດ. ເຄື່ອງປ້ອນອາຫານຕ້ອງເໝາະສົມ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ອາຫານສັດ, ຈະຕ້ອງບື່ມ
ຂອບເພື່ອສະດວກໃນການອະນາໄມທຸກໆມີ້ໄດ້ງ່າຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຫຍ້າໝັກ ຖ້າປະໄວ້ໃນຮາງຫຍັາເປັນເວລາດົນ
ຫຍ້າໝັກຈະບງື່ າມ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກດພະຍາດໄດ້. ຄວນຕິດຕັີ້ງ ກອ໊ກນີ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄອກ ແລະ ມການປ້ອງກັນ
ທື່ເໝາະສົມ, ເຂົີ້າໄປຫາໄດ້ງ່າຍ, ສາມາດທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້. ສາລັບເສັີ້ນທາງການໃຫ້ອາຫານທື່
ກ່ຽວຂ້ອງນັີ້ນ ຕ້ອງມພີ້ນທື່ກວ້າງກວາງ ແລະ ພຽງພ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະຈາ.

ຄອກກາງແຈ້ງ: ລອ໊ກລ້ຽງສັດ
ໃນກລະນທເື່ ຮັດຮົີ້ວເປດໂລ່ງ ພີ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ປດ້ວຍຊມັງ ຢ່າງນ້ອຍ 4 ມ ໃນບລິເວນອ້ອມຮອບເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຮາງ
ອາຫານ.
ຮາງ ຈະຕ້ອງວາງໄວ້ໄກ້ກັບບ່ອນໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍກຕ້ອງໃຫ້ມອກບ່ອນນື່ງໃນຄອກ 1 ຮາງ ສາລັບສັດທຸກໆ 15
ໂຕ.
ນອກຈາກນັີ້ນຍັງຈາເປັນທື່ຈະຕ້ອງໃຫ້ມພີ້ນທື່ ທື່ສາມາດຄຸ້ມກັນສັດໄດ້ດ ໃນຊ່ວງຮ້ອນທື່ສຸດຂອງປ( ພີ້ນທື່ທື່ຕ້ອງການ
ປະມານ 3 ມ2 / ສັດນື່ງໂຕ) ບລິເວນທາງຍ່າງເຂົີ້າໄປຫາບ່ອນກັກຂັງສັດ ຕ້ອງເຮັດແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງຕກ
ື່ ານ
ເກດອັນຕະລາຍໃຫ້ໜ້ອຍທື່ສຸດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຕກ
ື່ ັບການບລິການສັດ ( ການປ້ອງກັນ, ການບາບັດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ອື່ນໆ). ທາງຍ່າງ ແລະ ພີ້ນທື່ກັກຂັງສັດຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທື່ດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານທເື່ ຮັດວຽກໄດ້ຢໃ່ ນ
ສະພາບທື່ດທື່ດທື່ສຸດ ສະເພາະຢ່າງ ຍງື່ ແມ່ນໃນຊ່ວງລະດຝົນ.

ລະບົບການປະຕິບັດການລ້ຽງງົວ-ລກງົວ
1. ການລ້ຽງດ້ວຍລະບົບເຄີ່ງຂັງເຄີ່ງປູ່ອຍ
ການລ້ຽງໃນລະບົບນີ້ ຈະຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ມການປ່ຽນຕາມເວລາທື່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະເດອນ ແລະ ການລ້ຽງຂັງຕ້ອງລ້ຽງຢ່
ໃນຮົີ້ວອອ້ມທື່ມຫຼັງຄາ ແລະ ເໝາະສົມໃນຍາມລະດແລ້ງ ແລະ ໄລຍະເວລາທື່ແຫ້ງແລ້ງ. ໃນກລະນນີ້ ໂຄງສ້າງດັື່ງກ່າວ
ແມ່ນຄ້າຍຄກັນກັບດັື່ງທື່ໄດ້ສະເໜໄວ້ຢ່ໃນຫົວຂີ້ ການທອມ
2. ການລ້ຽງຂັງ
ງົວໃຫ້ນົມລກ ຄວນຂັງໄວ້ໃນຄອກທື່ມອາກາດໂລ່ງດ,ມເຟອງ, ຕົີ້ນພດ, ຕົີ້ນສາລ ທື່ບມ
ື່ ເຊີ້ອລາ, ມຈຸດຕິດຕັີ້ງເຄື່ອງໃຫ້
ອາຫານ ຫຼ ລົດບັນທຸກເພື່ອສາມາດເຂົີ້າເອົາຫຍ້າແຫ້ງແລະ ເຟອງ, ຜຈ
້ ັດການທໄື່ ດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ອງທາງໃຫ້
ອາຫານເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ງົວນ້ອຍ. ແນະນາໃຫ້ມພີ້ນທື່ສາລັບໃຫ້ງົວຢ່ ແຕ່ລະໂຕປະມານ 4-6 ມ2 ແລະ ພີ້ນທເື່ ປດທື່ມຮົີ້ວ
10-20 /ໂຕ. ສະຖານທື່ບ່ອນໃຫ້ອາຫານ ຄວນມຂະໜາດດ້ານຂ້າງ ປະມານ 3 ມ ແລະ ດ້ານໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຊມ ຕື່
ສັດ 1 ໂຕ.
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ເໜື່ອງຈາກລັກສະນະທາມະຊາດຂອງສາຍພັນຊີ້ນ ( ເຊັື່ນ ລມຊິນ) ມັນເປັນສື່ງຈາເປັນຕ້ອງມການແລ່ນທື່ເຫຼັກຂະໜາດ 90
ຊມ ຢ່ດ້ານໜື່ງຂອງທາງຍ່າງຄອກຂ້າງໃນ ພ້ອມກັບປະຕທາງເຂົີ້າ ແລະ ອອກ ແລະ ຍາວພທື່ຈະເກັບຮັກສາສັດໄດ້ປະມານ
10-15 ໂຕ ຕື່ຄັີ້ງ. ທາງຍ່າງເລົື່ານີ້ມັນຈະງ່າຍ ໃນເວລາໃສ່ເບຫ, ການສັກຢາປ້ອງກັນ, ການນາໃຊ້ຢາແບບຮິບດ່ວນ ແລະ
ການຮັກສາດ້ວຍຢາທາງຫຼອດເລອດ.
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