ໝູແດງ

ການຈັດການແມ່ພັນໄລຍະຖືພາ

ເປັນໝູພື້ນເມືອງ ທີ່ມີລັກສະນລຳໂຕສີແດງ ຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ແລະ

- ໝູແມ່ຖືພາໄລຍະທຳອິດ ຄວນໃຫ້ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນ 12% ຈຳນວນ
1 ກລ/ຄາບ ໄປຈົນເຖິງມ 84 ມື້ ຈາກນັ້ນ, ເພີ່ມອາຫານຂຶ້ນເປັນ
1.2-1.4 ກລ/ຄາບແລະ ເສີມຫຍ້າ ຫຼື ຜັກສົດ.
- ກ່ອນເກີດ 1 ອາທິດ ທຳຄວາມສະອາດ ຂ້າເຊື້ອຄອກເກີດດ້ວຍ
ປູນຂາວປະໄວ້ 1 ອາທິດ.
- ກ່ອນເກີດ 5 ມື້ ອາບນໍ້າໃຫ້ໝູແມ່ຖືພາແລ້ວຍ້າຍເຂົ້າຄອກເກີດ ແລະ
ໃຫ້ອາຫານຫລຸດລົງ 0.5-0.8 ກລ/ຄາບ ແລ້ວເສີມຫຍ້າ ຫຼື ຜັກສົດ.

ໝາກວ່າໝູພື້ນເມືອງທົ່ວໄປ ລ້ຽງລູກງ່າຍ ໃຫ້ລູກດີ ກິນອາຫານ
ບໍ່ເລືອກ ເໝາະສໍາລັບລ້ຽງ ເປັນອາຊີບເສີມ ໃນຄອບຄົວ.

ການລ້ຽງໝູພໍ່-ແມ່ພັນ
ໝູພໍ່ພັນ:

ເລີ່ມໃຊ້ງານເມື່ອອາຍຸ 8 ເດືອນຂື້ນໄປ, ໃຫ້ອາຫານ ທີ່ມີ ໂປຣຕີນ
14% ຈຳນວນ 2-2.5 ກິໂລຕໍ່ມື້ ແລະ ໃຫ້ ຫຍ້າສົດເຕັມທີ່
ຊ່ວງທີ່ໃຊ້ງານໝັກໃຫ້ເພີ່ມອາຫານຂື້ນອີກ 0.5 ກ.ລ/ຄາບ. ປະ
ສົມພັນ 3-5 ເທື່ອ/ອາທິດ, ຖ່າຍພະ ຍາດກາຝາກທຸກໆ 6 ເດືອນ
ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິ ວາໝູ ປີລະ 1 ເທື່ອ.

ການຈັດການກັບລູກໝູເກີດໃໝ່-ຢ່ານົມ

ໝູແມ່ພັນ:

3. ຕັດສາຍແຮ່ ຫ່າງຈາກທ້ອງ 2.5ຊມ. ທາດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານເມື່ອອາຍຸ 8 ເດືອນຂື້ນໄປ ຄວນໃຫ້ປະສົມພັນ
ເທື່ອທໍາອິດເມື່ອເປັນຮອບວຽນເພດເທື່ອທີສອງ, ແຍກຂັງດ່ຽວເມື່ອ
ປະສົມພັນຕິດ, ໃຫ້ອາຫານ 2 ກິໂລຕໍ່ມື້.

ການປະສົມພັນໝູ
ຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປະສົມພັນ ຄື: ຫລັງຈາກສະແດງ
ອາການຂຶ້ນເພດ 12 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ປະສົມພັນ ແລະ ຄວນປະສົມ ພັນ
2 ເທື່ອ ເຊົ້າ-ແລງ ຫ່າງກັນ 12 ຊົ່ວໂມງ. ຈາກນັ້ນ ອີກ 21 ມື້
ຕິດຕາມເບິ່ງ ໝູແມ່ພັນມີການ ຂຶ້ນເພດອີກ ຫລືບໍ່?
- ຖ້າໝູກັບຂຶ້ນເພດອີກ ສະແດງວ່າປະສົມພັນບໍ່ຕິດ ໃຫ້ ປະສົມ
ພັນຄືນໃໝ່.
ຖ້າບໍ່ສະແດງອາການຂຶ້ນເພດອີກ
ສະແດງວ່າປະສົມຕິດໃຫ້
ກຳນົດມື້ເກີດໂດຍນັບໄປ 114 ມື້ ຫລັງຈາກມື້ປະສົມພັນເທື່ອ
ສຸດທ້າຍ.

ການຊ່ວຍໃຫ້ລູກທຸກໂຕໃຫ້ໄດ້ກິນນົມແມ່

1. ອະນາໄມລູກໝູ ໂດຍໃຊ້ຜ້າແຫ້ງເຊັດໃຫ້ສະອາດ
2. ຕັດແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນກັດຫົວນົມແມ່ເວລາດູດນົມ
4. ໃຫ້ລູກໝູໄດ້ກິນນໍ້ານົມເຫລືອງທຸກໂຕທັນທີ
5. ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນລູກໝູໂດຍການອົບໄຟ
6. ມື້ທີ 3 ສັກຢາທາດເຫລັກ 1ຊຊ. ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ
7. ມື້ທີ 7 ແອບໃຫ້ລູກໝູກິນອາຫານເສີມ (ອາຫານເລຍຮາງ)
8. ມື້ທີ 14 ຕອນລູກໝູເພດຜູ້ ໂຕທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເອົາໄວ້ເປັນພໍ່ພັນ
9. ຢ່ານົມພາຍໃນ 35-40 ມື້ ໂດຍຍ້າຍແມ່ອອກຈາກລູກ ແລະ
ປ່ອຍໃຫ້ລູກຢູ່ໃນຄອກເກົ່າຕໍ່ໄປອີກ

1

ອາທິດ

ຄອກອະນຸບານ

ແລ້ວຈຶ່ງຍ້າຍໄປ

ການໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນລູກໝູດ້ວຍໄຟຟ້າດອກປ້ອມ

ການຕັດແຂ້ວໝູນ້ອຍ
ສັກຢາທາດເຫລັກ 1ຊຊ ຕໍ່ໂຕ

ພະຍາດທີ ່ ເ ກີ ດ ເລື ້ ອ ຍໆກັ ບ ລູ ກ ໝູ ໃ ນໄລ
ຍະດູດນົມ

ຄຳແນແນຳ

1. ພະຍາດຖອກທ້ອງເກີດເຊື້ອພະຍາດ
ສາຍເຫດ:
ເກີດເຊື້ອ
Ecoli
ເນື່ອງຈາກພື້ນຄອກປຽກຊຸ່ມ,
ເປື້ອນເປິະ, ລະບາຍອາກາດບໍ່ໄດ້ດີ, ແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ.
ອາການ: ຂີ້ໄຫລ, ຊຶມເສົ້າ, ບໍ່ກິນນົມ, ໜາວສັ່ນນອນຈຸມກັນ,
ຂາຫລ່ອຍຍ່າງບໍ່ໄດ້ ແລະ ຕາຍໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ການປ້ອງກັນ:
ຮັກສາຄວາມສະອາດບໍລິເວນຄອກ,
ພື້ນຄອກ
ເກີດຕ້ອງສະອາດ
ແລະ
ແຫ້ງຢູ່ສະເໝີ,
ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ
(ອົບໃນຄອກ ອົບຢ່າງໜ້ອຍ15 ມື້ ຫລັງເກີດ).
ການປິ່ວປິ່ນ: ເລືອກໃຊ້ຢາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງລຸ່ມນີ້
ຢາກິນ
1. ອ໊ອກຕາຊິນ-ເອັນ 1%
2. ເອັນໂຣປັ້ມ

ຢາສັກ
ເຢັນຕາມາຍຊີນ
ອ໊ອກຊີເຕຕຣ້າໄຊຄລີນ

2. ພະຍາດຖອກທ້ອງ ເກີດຈາກໝູແມ່ເຕົ້ານົມ
ອັກເສບ

ສູດອາຫານໝູສຳລັບໝູພໍ່ -ແມ່ພັນ
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ການປິ່ວປິ່ນ: ໃຊ້ຢາສັກ ເຊັ່ນ: ອ໊ອກຊີເຕຕຣ້າໄຊຄລີນ ຫລື
ເພັນ-ສະເຕຣບ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ
ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໂຄງການລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ
ໜ່ວຍງານຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່

