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ໂຄງການ PREDICT-2 ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດ(EPT) ຂອງ
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນລະດັບໂລກເພື່ອ
ກວດຫາ,ຊອກຫາ ແລະ ປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະເຊື້ອພະຍາດທີ່ສາມາດຍ້າຍຈາກສັ
ດມາສູ່ຄົນ(ເຊື້ອໄວຣັດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ). ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ PREDICT-2 ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍ 
ເດວິດ; EHA; ບໍລິສັດ ເມຕ້າໄບໂອຕ້າ; ສະຖາບັນສະມິດໂຊນຽນ; ອົງການ ອານຸລັກ ສັດປ່າ; ແລະ ບັນດາສະຖາບັນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ແລະ ລັດຖະບານຂອງ 35 ປະເທດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກນໍາ.

ເປົ້າໝາຍອົງປະກອບພຶດຕິກໍາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ PREDICT-2 ແມ່ນເພື່ອນໍາໄຊ້ຜົນທາງດ້ານວິທະຍາສາດເພື່ອແນະນໍາໃນ
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການແຊກແຊງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຕໍ່,ຂະຫຍາຍ ແລະ ແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່.ການວິເ
ຄາະເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມຕ້ອງການເພື່ອກໍານົດບັນດາຍຸດທະສາດໃນການປ່ຽນແປງພືດຕິກໍາໂດຍທີ່ພວກເຂົາສາມາດດໍາ
ລົງຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຈຍຢ່າງປອດໄພ. ເອກະສານນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການນີ້.

ຮູບແບບປື້ມຮູບພາບນີ້ໄດ້ຮັບການແນະນໍາໂດຍຜູ້ນໍາທ້ອງຖີ່ນ.ເຊີ່ງບັນດາກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຂອງ PREDICT-2 ໄດ້ເປັນຜູ້ລິເລີ້ມພັດທະນາ
ຮ່າງທໍາອິດໂດຍການປັບປຸງຈາກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນ.ໃນເວລາທີ່ປື້ມຮູບພາບຖືກນໍາໄຊ້ຢູ່ບ່ອນໃໝ່,
ມັນໄດ້ຖືແນະນໍາວ່າໃຫ້ລວບລວມຄໍາແນະນໍາຂອງທ້ອງຖີ່ນເພື່ອປັບເນື້ອໃນໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການສະເພາະ.

ປື້ມຮູບພາບແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ນໍາຊຸມຊົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະແຕ່ລະຈຸດທີ່ຈະນໍາມາເວົ້າແມ່ນປະກອບດ້ວຍຮູບ
ພາບທີ່ຜູ້ເລົ່າເລື່ອງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສົນທະນາ. ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເລື່ອງນີ້, ເອກະສານຄວນຈະຖືກພິມອອກໃນດ້ານທີ່ມີຮູບພ
າບພ້ອມກັບຈຸດສົນທະນາດ້ານໜື່ງ. ຜູ້ດໍາເນີນການສາມາດຈັບຮູບເພື່ອສະແດງໃຫ້ຜູ້ຊົມສົນທະນາ, ແລະໃຊ້ຈຸດເວົ້າຢູ່ດ້ານຫຼັງເພື່ອນໍາພາກ
ານສົນທະນາ.
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ການສ້າງເອກະສານນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຄວາມກະລຸນາສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນອາເມລິກາໂດຍຜ່ານອົງການຊ່ວ
ຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ(USAID)ແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການລະບາດຂະໜ
າດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດ.ເນື້ອຫາໃນເອກະສານນີ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະທ້ອນເຖີງທັດສະນ
ະຄະຕິຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ(USAID) ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງເອກະສານນີ້,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ predict@ucdavis.edu.
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ເຈຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາໃຫ້ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.ເຊັ່ນເຈຍຊ່ວຍກະຈາຍແກ່ນໄມ້ເນື້ອແຂງ ແລະ 
ໜາກໄມ້

ພາກທີ 1. ເຈຍແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງທີ່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�່ລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາຂອງພວກເຮົາ
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ພາກທີ 1. ເຈຍແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງທີ່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�່ລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາຂອງພວກເຮົາ
ເຈຍຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາໃຫ້ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສຸຂະພາບຂ
ອງຄົນເຮົາແຂງແຮງໂດຍການປະສົມເກສອນພືດ.ໜາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 300 ຊະນິດແ
ມ່ນຂື້ນກັບເຈຍປະສົມເກສອນໃຫ້. ໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີໜາກມ່ວງ,ໝາກກ້ວຍ, 
ໝາກສີດາ,ໝາກຖົ່ວລຽນ,ໝາກລີ້ນຈີ່ ແລະ ໝາກລໍາໄຍ.
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ພາກທີ 1. ເຈຍແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງທີ່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�່ລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາຂອງພວກເຮົາ
ເຈຍຍັງກີນແມງໄມ້ເຊັ່ນຈໍາພວກມະແລງ ແລະ ດ້ວງປີກແຂງທີ່ທໍາລາຍຜົນລະປູກ.
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ໃນຂະນະດຽວກັບເຈຍຍັງມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພະຍາດວໍ້ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ, 
ການຂ້າ ຫຼື ການລົບກວນຖີ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງເຈຍສາມາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດລະບາດໄປສູ່
ຄົນ. ຍ້ອນແນວນີ້ ມັນຈື່ງເປັນການດີທີ່ສຸດບໍ່ໃຫ້ຈັບບາຍ, ຂ້າ, ລ່າ, ຄ້າຂາຍ,ປຸງແຕ່ງ ຫຼື 
ບໍລິໂພກໂຕເຈຍ.

ພາກທີ 2. ພື້ນຖານວິທີການທີ່ຈະອາໃສຢູ່ກັບເຈຍຢ່າງປອດໄປ.
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ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັບໂຕເຈຍຢ່າງປອດໄພກໍ່ຄືຫຼີກລ້ຽງທຸກການສ�າຜັດຕິດຕ�່
ທັງເຈຍທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແລະ ໂຕຕາຍ. ໂດຍສະເພາະກໍ່ຄືຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບຂອງແຫຼວ
ທີ່ມາຈາກໂຕເຈຍເຊັ່ນ: ນໍ້າລາຍ, ເລືອດ, ຍ່ຽວ ຫຼື ອາຈົມ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຕເຈຍເ
ຂົ້າໄປຢູ່ໃນອາຄານ, ເຮືອນຂອງເຮົາ (ເກາະຫ້ອຍຢູ່ຕາມຫຼັງຄາເຮືອນ)

ພາກທີ 2. ພື້ນຖານວິທີການທີ່ຈະອາໃສຢູ່ກັບເຈຍຢ່າງປອດໄປ.
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ອີກວິທີທີ່ງ່າຍເພື່ອຢູ່ຢ່າງປອດໄພຄືຫຼີກລ້ຽງການກີນອາຫານ ຫຼື 
ນໍ້າດື່ມທີ່ສໍາຜັດກັບຍ່ຽວຫຼື ຂີ້ໂຕເຈຍ. ຕົວຢ່າງທ່ານສາມາດປົກຄຸມອາຫານ ແລະ 
ນໍ້າດື່ມຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ປະຕິບັດແບບນີ້ແລ້ວ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄ
ດ້ອານາໄມພາຊະນະປົກຫຸ້ມດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູເລື້ອຍໆ.

ພາກທີ 2. ພື້ນຖານວິທີການທີ່ຈະອາໃສຢູ່ກັບເຈຍຢ່າງປອດໄປ.
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ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເຈັບເປັນ, ຫຼີກລ້ຽງການກີນໝາກໄມ້ທີ່ສັດປ່າ ຫຼື 
ສັດລ້ຽງກີນສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງ. ທ່ານບໍ່ຄວນກີນ ຫຼື ດື່ມໃນສີ່ງໃດໜື່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າເຈຍ
ໄດ້ມີການສໍາຜັດ.
ຢ່າພະຍາຍາມເກັບອາຫານທີ່ເຈຍກີນສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງໂດຍການຕັດສ່ວນທີ່ເຈຍກັດນັ້ນ
ຖີ່ມ ແລະ ຫ້າມເອົາເອົາໝາກໄມ້ທີ່ເຈຍກັດເກືອສັດລ້ຽງ. ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນອາດເຮັ
ດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະບາຍ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມຈີງກ່ຽວກັບນໍ້າຕານສົດ.ທ່ານບໍ່ຄວນດື່ມນໍ້າຕານສົດທີ່ມີການສໍາຜັດ
ຈາກເຈຍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີວິທີການປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພຈາກການສໍາຜັດຂອງເຈຍ ແລະ 
ບັນດາທາດແຫຼວຈາກຮ່າງກາຍ, ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງການດື່ມມັນ.

ພາກທີ 2. ພື້ນຖານວິທີການທີ່ຈະອາໃສຢູ່ກັບເຈຍຢ່າງປອດໄປ.
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ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຈັບໂຕເຈຍໂດຍກົງ.ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີມືອາຊີບ
ມາຊ່ວຍທ່ານໃນການກໍາຈັດໂຕເຈຍທີ່ຕາຍແລ້ວ,ນີ້ແມ່ນບາງຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຄວນປະຕິ
ບັດ. ທໍາອິດໄຊ້ໜ້າກາກຄຸມປາກ ແລະດັງຂອງທ່ານ.ໜ້າກາກທີ່ຮັດແໜ້ນຮອບປາກ ແລະ 
ຮູດັງຂອງທ່ານຈະດີທີ່ສຸດ.ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແມ່ນໃຫ້ນໍາໄຊ້ຜ້າພັນຄໍຮັດໃຫ້ແໜ້ນ.ນອກນັ້ນແລ້ວຕ້ອງໄ
ດ້ໃສ່ແວ່ນຕາກັນພ້ອມໃສ່ຖົງມືໜັງທີ່ໜາດີ.ຖ້າບໍ່ມີຖົງມືໜັງ,ໄຊ້ຖົງຢາງພລາດສະຕິກໜຸ້ມມືຂອງ
ທ່ານ.ຖ້າໃສ່ຖົງມືໜັງທ່ານກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງພລາດຕິກອີກຊ້ອນໜື່ງເພື່ອປົກຄຸມ,ດັ່ງນັ້ນທ່າ
ນສາມາດເອົາໂຕເຈຍຕາຍໃສ່ຖົງຢາງໂດຍຖົງມືບໍ່ສໍາຜັດກັບເລືອດຂອງໂຕເຈຍ.ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານຍັ
ງສາມາໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກໂຕເຈຍທີ່ຕາຍແລ້ວ.ກົງເລັບໂຕເຈຍແມ່ນຄົມຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຕັດ 
ຫຼື ຂູດໜັງຂອງທ່ານຢ່າງງ່າຍດາຍ. 
ໃນການເກັບໂຕເຈຍ,ເອົາມືທີ່ສວມຖົງມືແລ້ວສຸບໃສ່ຖົງຢາງພລາດສະຕິກ, 
ຫຼັງຈາກນັ້ນຈື່ງເກັບເອົາໂຕເຈຍ ແລະ ດືງສົ້ນເທີງຂອງຖົງຢາງລົງ ເພື່ອປີ້ນດ້ານໃນອອກເພື່ອໃຫ້ໂ
ຕເຈຍຢູ່ດ້ານໃນ. ຈາກນັ້ນເອົາຖົງຢາງທີມີໂຕເຈຍຊ້ອນໃສ່ຖົງຢາງທີ່ສອງ ແລ້ວມັດໃຫ້ແໜ້ນ.
ເມື່ອເອົາໃສຖົງຢາງຫຼື ກ່ອງບັນຈຸແລ້ວ,ໃຫ້ເຜົາໂຕເຈຍໃຫ້ໃໝ້ດີ ຫຼືຝັງໃຫ້ເລີກ 1 ຫາ 2 ແມັດ 
ແລະ ເອົາດີນຖົມປະມານ 60 ຊັງຕິແມັດ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງອານາໄມຊ້ວນໂດຍກາ
ນໄຊ້ນໍາຢາຂ້າເຊື້ອເມືອເຈົ້າໄດ້ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ.

ພາກທີ 3. ເຮົາຊິທ�າລາຍເຈຍທີ່ຕາຍແລ້ວແນວໃດ
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ຫຼັງຈາກທໍາລາຍໂຕເຈຍ, ໃຫ້ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ ແລະນໍ້າສະອາດ. ຖ້າເປັນໄປໃ
ຫ້ນໍາໄຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊັ່ນເຈວເຊັດມື້ ຫຼືຜ້າປຽກເຊັດມື້ຂ້າເຊື້ອ.

ພາກທີ 3. ເຮົາຊິທ�າລາຍເຈຍທີ່ຕາຍແລ້ວແນວໃດ
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ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັບໂຕເຈຍຢ່າງປອດໄພແມ່ນໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບພ
ວກມັນ.ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການຈັບໂຕເຈຍທີ່ຍັງມີຊີວິດໄດ້,ໃຫ້
ປ້ອງກັນໂຕທ່ານຈາກທາດແຫຼວທີ່ອອກມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງພວກມັນ(ເຊັ່ນ: ນໍ່້ລາຍ, 
ເລືອດ,ຍ່ຽວ ແລະ ອາຈຈົມ).ເຖີງແມ່ນວ່າເບີ່ງຄືມັນບໍ່ປ່ວຍ,ມັນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່າ
ນປ່ວຍໄດ້.
ຖ້ານໍ້າລາຍ,ເລືອດ,ນໍ້າຍ່ຽວ ຫຼື ຂີ້ເຂົ້າຕາ,ດັງ ຫຼື ປາກຂອງທ່ານ,ຄວນລ້າງບ່ອນທີ່ຖືກກ
ະທົບໃຫ້ດີດ້ວຍນໍ້າປະມານ 5 ນາທີ.ຖ້າທ່ານບໍ່ມີວິທີໃດບອກເວລາ,ໃຫ້ທ່ານນັບຊ້າໆໃ
ຫ້ຮອດ 300 ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລ້າງ.ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດໃນການລ້າງຜິວໜັງຂອງທ່ານ,ນອ
ກຈາກຜິວໜັງບ່ອນອື່ນທີ່ຖືກທາດແຫຼວຈາກໂຕເຈຍແມ່ນໃຫ້ລ້າງດວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູ. 
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ທ່ານໄປພົບທ່ານໝໍ.

ພາກທີ 4. ຖ້າການສ�າຜັດກັບເຈຍມີຊີວິດຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຖ້າຖືກກັດ ຫຼື ຂູດ.
 ∙ ຖ້າທ່ານຖືກໂຕເຈຍກັດ ຫຼື ຂູດໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 
5 ນາທີ,ຖ້າທ່ານບໍ່ມີວິທີໃດບອກເວລາ,ໃຫ້ທ່ານນັບຊ້າໆໃຫ້ຮອດ 300 
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລ້າງ.

 ∙ ຖ້າເປັນໄປໃຫ້ນໍາໄຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ, ເຊັນເຈວເຊັດມື້ 
ຫຼືຜ້າປຽກເຊັດມື້ຂ້າເຊື້ອ.

ພາກທີ 4. ຖ້າການສ�າຜັດກັບເຈຍມີຊີວິດຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຖ້າຖືກກັດ ຫຼື ຂູດ (ສືບຕໍ່)
 ∙ ສະນັ້ນ,ຖ້າທ່ານຖືກກັດຫຼື ຂູດໃຫ້ທ່ານໄປພົບທ່ານໝໍເພື່ອຮັບການປີ່ນປົວ,ລວມທັງສັກ
ວັກຊີນກັນວໍ້.

 ∙ ເຖີງວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກກັດ ຫຼືຂູດ,ຖ້າທ່ານມີອາກການບໍ່ສະບາຍ, ໃຫ້ໄປພົບທ່ານໝໍ ແລະ 
ບອກທ່ານໝໍວ່າທ່ານໄດ້ມີການສໍາຜັດກັບໂຕເຈຍ. ອະທີ່ບາຍລາຍລະອຽດວ່າທ່ານສໍາຜັດ
ກັບໂຕເຈຍແນວໃດ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານໝໍຈະໄດ້ເລືອກວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປີນປົວທ່ານ.

ພາກທີ 4. ຖ້າການສ�າຜັດກັບເຈຍມີຊີວິດຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ມີເຈຍຫຼາຍຊະນິດທີ່ອາໃສຢູ່ອ້ອມຮອບບ້ານເຮືອນ ຫຼື ໃນເມືອງ. ເຈຍທັງໝົດນີ້ແມ່ນມັກ
ອາໃສຢູ່ໃນອາຄານ,ເຮືອນແມ່ນເຈຍໂຕນ້ອຍກວ່າ, ເຈຍກີນແມງໄມ້.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເ
ຈຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຈະບໍ່ກັດຫຼືຂູດຄົນຖ້າບໍ່ລົບກວນມັນ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນ
ບາງໂອກາດໂຕເຈຍສາມາດຕິເຊື້ອໄວຣັດເຊັ່ນພະຍາດວໍ້, ເຊີ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີອ
າການໃຈຮ້າຍແລະ ມັກກັດຫຼື ຂູດ, ເຊີ່ງເປັນວິທີເຮັດໃຫ້ໄວຣັດແຜ່ໄປສູ່ຄົນ. 
ຍ້ອນວ່າໂຕເຈຍທີ່ມີເຊື້ອແມ່ນບໍ່ສະແດງອາການຫຍັງ,ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັ
ດໂດຍກົງກັບໂຕເຈຍທັງໝົດ ແລະ ທາດແຫຼວທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍພວກມັນ. 
ການຫຼີກລ້ຽງສໍາຜັດກັບໂຕເຈຍ ແລະ ທາດແຫຼວອອກຈາກຮ່າງກາຍພວກມັນແມ່ນວິທີທີ່
ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນໂຕທ່ານຈາກການປ່ວຍຈາກທຸກພະຍາດທີ່ໂຕເຈຍອາດຖືເຊື້ອ.

ພາກທີ 5. ການຈັດການກັບໂຕເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ
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ການກໍາຈັດສີ່ງທີ່ດືງດູດໂຕເຈຍ
ໂຕເຈຍອາດສົນໃຈແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ບໍ່ມີຜາປິດ ຫຼື ທາດແຫຼວອື່ນໆ. ເມື່ອໂຕເຈຍດື່ມນໍ້າຈາກແ
ຫຼ່ງເຫຼົ່ານີ້,ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າເສຍໄດ້ຈາກນໍ້າລາຍ, ຍ່ຽວ ແລະ ຂີ້ຂອງພວກມັນ. 
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໄຫ້ໂຕເຈຍປ່ອຍຂອງເສຍໃສ່ນໍ່້າ ແລະ ອາຫານຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ, 
ໃຫ້ປົກປິດພວກມັນຢ່າງດີ.

ພາກທີ 5. ການຈັດການກັບໂຕເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ

14
Asia/Lao - May 2019 version





ການປ້ອງກັນບໍ່ໄຫ້ໂຕເຈຍເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງທ່ານ
ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຕເຈຍເຂົ້າມາໃນອາຄານ,ບ້ານເຮືອນຂ
ອງທ່ານແມ່ນຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີຮູ ຫຼືຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ອ້ອມປະຕູ,ປ່ອງຢ້ຽມ,ເພດານ ແລະ 
ຫຼັງຄາເຮືອນຂອງທ່ານບ່ອນທີ່ພວກມັນສາມາດເຂົ້າໄດ້.ໄຊ້ຕາໜ່າງປົກຫຸ້ມປ່ອງຢ້ຽມ, 
ປະຕູເຮືອນຂອງທ່ານໃຫ້ແໜ້ນ. ທ່ານສາມາດໄຊ້ຊິລິໂຄນ, ຢາແນວ, ຝອຍເຫຼັກ ຫຼື 
ໜັງສືພີມປຽກເພື່ອອັດຮູ.

ພາກທີ 5. ການຈັດການກັບໂຕເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ
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ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໂຕເຈຍຈະຫ້ອຍຢູ່ຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງເພດານຫ້ອງ, ຈຸດສູງສຸດເພດານ 
ຫຼື ຫຼັງຄາ. ເຈຍຫຼາຍຊະນິດທີ່ຫ້ອຍຢູ່ອາຄານແມ່ນໂຕນ້ອຍ ແລະ ດໍາມືດ, ດັ່ງນັ້ນຈື່ງເປັນ
ການຍາກທີ່ຈະເຫັນພວກມັນ.
ໂຕເຈຍທີ່ນ້ອຍກ່ວາສາມາດເຂົ້າໄປລີ້ຢູ່ໃນບ່ອນແຄບໆໄດ້ເຊັ່ນລະຫວ່າງແຜ່ນກະດານ ຫຼື 
ຮູຫຼັງຄາ ແລະ ກອບໄມ້ຄ້າຍຄືກັບບ່ອນໂຕໜູໄປລີ້. ໂດຍປົກກະຕິພວກມັນຈະບຽດກັບຢູ່
ເປັນກຸ່ມ. ກຸ່ມໜື່ງອາດມີສອງສາມໂຕຈົນຮອດຫຼາຍໆໂຕ.
ຮ່ອງຮອຍທີ່ອາດບົ່ງບອກໄດ້ວ່າມີໂຕເຈຍເຂົ້າມາອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານແມ່ນເຫັນຂີ້ຂ
ອງມັນຢູ່ຕາມພື້ນເຮືອນ.ອາຈົມຂອງໂຕເຈຍແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍ,ສີດໍາສໍາເມັດເຂົ້າສານ.
ອາດຈະເປັນຮອຍຍ່ຽວທີ່ເປັນແນວເສັ້ນຈາກເພດານ ແລະຜາເຮືອນ.ຂໍ້ສັງເກດອີກຢ່າງໜື່ງ
ແມ່ນກີ່ນອາຈົມ ແລະ ຍ່ຽວຂອງໂຕເຈຍທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ.

ພາກທີ 5. ການຈັດການກັບໂຕເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ
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ການເອົາໂຕເຈຍອອກຈາກອາຄານ ຫຼື ເຮືອນຂອງທ່ານ
ຖ້າບໍ່ມີມືອາຊີບມາຊ່ວຍທ່ານເພື່ອເອົາໂຕເຈຍອອກຈາກເຮືອນ,ມີສອງສາມຢ່າງທີ່ທ່ານສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້.ອັນທີ່ໜື່ງ,ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອານາໄມຍ່ຽວ ຫຼື ຂີ້ຂອງໂຕເຈຍໃຫ້ໃສ່ໜ້າກ
າກປິດປາກໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອທ່ານຊິບໍ່ຫາຍໃຈເອົາຂີ້ຝຸ່ນຈາກອາຈົມຂອງໂຕເຈຍທີ່ອາດເປັນອັ
ນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານໄດ້.ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຫາໜ້າກາກໄດ້ໃຫ້ທ່ານຄຸມໜ້າຂອງທ່ານດ້ວຍຜ້າປ
ຽກ ຫຼື ຜ້າພັນຄໍ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃສ່ຖົງມື ແລະ ແວ່ນຕາປ້ອງກັນ. ກ່ອນຊິປັດຫຼື ຖູຝຸ່ນ
ຈາກຂີ້ຂອງໂຕເຈຍອອກຈາກພື້ນ,ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນປຽກດ້ວຍນໍ້າສະບູເພື່ອຢຸດຝຸ່ນລະອອງຂ
ອງຂີ້ໂຕເຈຍລອຍໄປຕາມອາກາດ.

ພາກທີ 5. ການຈັດການກັບໂຕເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ
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ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາໂຕເຈຍອອກຈາກເຮືອນແມ່ນຫຼັງຈາກມືດແລ້ວ, ຕອນທີ່ໂ
ຕເຈຍມັກບີນອອກໄປຫາກີນຂ້າງນອກ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໂຕເຈຍຈະເລີ້ມເຄື່ອນໄ
ຫວໃນເວລາຫົວຄໍ່າ,ແຕ່ພວກມັນອາດຈະໄປເວລາໃດກໍ່ໄດ້ຫຼັງຈາດຕາເວັນຕົກດີນ.
ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນໄຊ້ເວລາໜື່ງຫຼື ສອງຄືນເພື່ອຕິດຕາມວ່າເຈຍຍັງຍັງຢູ່ໃນເຮືອນບໍ່,ຄືພ
ວກມັນຈະບໍ່ອອກໄປໃນເວລາ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫຼີກລ້ຽງການດັກໃຫ້ໂຕ
ເຈຍຢູ່ໃນເຊີ່ງມັນຈະບໍ່ສາມາດອອກໄດ້.
ຫຼັງຈາກໂຕເຈຍອອກໄປຫາກີນທາງນອກໃນເວລາຫົວຄໍ່າ,ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ອັດທາງເຂົ້
າທຸກຈຸດຢູ່ໃນເຮືອນໂດຍການນໍາໄຊ້ລວດຕາໜ່າງໃສ່ປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ແໜ້ນ,
ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຮູຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຕເຈຍເຂົ້າໄປໄດ້ອີກ.ໃຫ້ທ່ານໄຊ້ຢາແນວ, 
ຊິລິໂຄນ,ຝອຍລວດ ຫຼື ໜັງສືພີມປຽກອັດຮູເຊີ່ງໂຕເຈຍສາມາດເຂົ້າມາໃນເຮືອນໄດ້. ໂຕເ
ຈຍກີນແມງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຂົ້າມາໃນເຮືອນຕາມຮູນ້ອຍໆໄດ້.ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າທ່າ
ນສາມາດໄຊ້ນີ້ວມືແຍ່ເຂົ້າໃນຮູໄດ້,ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າໂຕເຈຍກີນແມງໄມ້ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄ
ດ້ເຊັ່ນກັນ.
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ການເອົາໂຕເຈຍອອກຈາກອາຄານ ຫຼື ເຮືອນຂອງທ່ານ
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າໂຕເຈຍມັກອາໃສໃນອາຄານບ້ານເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະເວລາມັນຖືພາ. 
ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເອົາໂຕເຈຍອອກ,ຖ້ທ່ານມີລູກໂຕເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ,ທ່ານ
ຄວນລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກມັນສາມາດບີນໄດ້.ລູກເຈຍສາມາດຈໍາແນກໄດ້ໂດຍຂະໜາດຂອງ
ມັນຈະນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຫ້ອຍເກາະຢູ່ໂຕເມຍມັນໃນລະຫວ່າງກາງເວັນ.
ສ່ວນຫຼາຍລູກໂຕເຈຍຈະຢູ່ທີ່ເຮືອນໃນເວລາແມ່ມັນອອກໄປຫາອາຫານ.ເມືອຖືກບັງຄັບໃ
ຫ້ແຍກຈາກລູກຂອງພວກມັນ,ແມ່ເຈຍອາດຊອອກຫາວິທີອື່ນໆເພືອເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຫາລູ
ກມັນ.ນອກຈາກນັ້ນລູກເຈຍອາດຫີວອາຫານຈົນຕາຍເມື່ອຖືກແຍກຈາກແມ່ພວກມັນ.
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ການເອົາໂຕເຈຍອອກຈາກອາຄານ ຫຼື ເຮືອນຂອງທ່ານ 
ຕໍ່ມາທ່ານອາດພິຈະລະນາວາງແຜນຢ່າງພລາດສະຕິກ ຫຼື ແພຢາງຢູ່ທາງໃນຕາມຫຼັງ
ຄາເຮືອນຂອງທ່ານ. ນີ້ອາດເປັນວິທີປ້ອງກັນໂຕເຈຍຫາບ່ອນຫ້ອຍໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ 
ອາດຫຼຸດຜ່ອນການສໍາຜັດກັບອາຈົມ ແລະ ຍ່ຽວຂອງໂຕເຈຍ. ເຮືອນທຸກຫຼັງແມ່ນບໍ່ຄືກັນ, 
ສະນັ້ນທ່ານອາດຈະເລືອກວິທີທີ່ແຕກຕ່າງຕ່າງກັນໃນການຫ້ອຍຜ້າຢາງ.ຕົວຢ່າງ,ຫາກທ່ານ
ມີຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງລົມພັດຜ່ານ, ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ແຂນຜ້າຢາງຕໍ່
າກວ່າຫຼັງຄາບ່ອນທີ່ໂຕເຈຍເກາະຫ້ອຍ ແລະ ສູງກວ່າບ່ອນຄົນເຮົາຢູ່ອາໃສ, ກີນ, ຫຼີ້ນ.ສໍາ
ລັບເຮືອນປະເພດອື່ນໆ,ທ່ານອາດຈະວາງຜ້າຢາງຕິດກັບຫຼັງຄາດ້ານໃນ.
ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ກວດກາເບີ່ງເພດານ ແລະ ຈຸດທາງເຂົ້າຢ່າງເປັນປົກ
ະຕິພ້ອມທັງກວດເບີ່ງແຜຢາງເພື່ອຊອກຮ່ອງຮອຍອາຈົມຂອງໂຕເຈຍ,ໂຕເຈຍອາດເຂົ້າຮູຢູ່
ຫຼັງຄາ ແລະ ບີນໄປມາລະຫວ່າງເພດານ ແລະ ແຜຢາງ. ຖ້າຍັງມີໂຕເຈຍໃຫ້ເຮັດອານາໄມ
ແຜຢ່າງດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ແຟັບໃນຂະນະດຽວກັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກ,ຖົງມື ແລະ ແວ່ນຕາ.
ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ອັດຈຸດທີ່ໂຕເຈຍເຂົ້າທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຜ່ານມາຈົນໂຕເຈຍບໍ່ສາມ
າດເຂົ້າໄດ້ໃຫ້ສໍາເລັດ.
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ໂຕເຈຍມັກອາໃສ ແລະ ລີ້ຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ໄກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ.ໃນຂະນະທີ່ສັດລ້ຽງກີນ 
ແລະ ພັກຜ່ອນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໂຕເຈຍຢູ່ຫັ້ນ, ຍ່ຽວ ແລະ ອາຈົມຂອງໂຕເຈຍສາມາດ
ຕົກລົງໃສ່ສັດລ້ຽງ ແລະ ອາຫານຂອງພວກມັນ. ນີ້ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກມັນປ່ວ
ຍ. ຖ້າທ່ານມີສັດລ້ຽງ,ມັນເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຫາວິທີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນກີນ ແລະ 
ນອນໄຕ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີໂຕເຈຍ.
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ໃຫ້ໄຊ້ເວລາເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຟັງວ່າເປັນຫຍັງມັນຈື່ງມີຄວາມສໍາຄັນບໍ່ໃ
ຫ້ຈັບ,ຫຼີ້ນກັບ ຫຼື ຂ້າໂຕເຈຍ.ຄວນກີດກັນເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີ່ງບໍ່ໃຫ້ສໍາຜັ
ດກັບໂຕເຈຍເປັນ ຫຼື ຕາຍແລ້ວທີ່ອາດພົບຢູ່ພື້ນໄກ້ຕົ້ນໄມ້ບ່ອນທີ່ໂຕເຈຍເກາະຫ້ອ
ຍຢູ່.ໂຕເຈຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຫາກພົບຢູ່ພື້ນດີນອາດເປັນໂຕທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ບາດເຈັບ ແລະ 
ສາມາດເປັນແຫຼ່ງຂອງພະຍາດ.ຖ້າພົບເຫັນເຈຍຕາຍຢູ່ພື້ນໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບມັນໂ
ດຍກົງ.ໃຫ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ເວົ້າມາກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນການຈັດການກັບໂຕເຈຍທີ່ຕາຍແ
ລ້ວ.
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ເຈຍບາງຈໍາພວກກີນໝາກໄມ້ເຊັ່ນໝາກມ່ວງ ຫຼື ໝາກສີດາ.ຍ້ອນວ່າໝາກໄມ້ທີ່ຖີ້ມໂດຍ
ໂຕເຈຍອາດມີນນໍ້າລາຍຂອງພວກມັນຕິດຢູ່ຫັ້ນ,ການກີນໝາກໄມ້ນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຫຼື 
ສັດລ້ຽງປ່ວຍ.ຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບກັບໂຕເຈຍໂດຍກົງ  ແລະ ອາຫານ ຫຼື ສີ່ງຂອງທີ່
ພວກມັນສໍາຜັດເປັນວິທີການສໍາຄັນທີ່ຈະຢຸດການຖ່າຍເທພະຍາດຈາກໂຕເຈຍມາສູ່ຄົນ. 
ໂຕເຈຍມີແນວໂນ້ມມັກໝາກໄມ້ສຸກ, ສະນັ້ນການເກັບກູ້ໝາກໄມ້ສຸກໃຫ້ຖືກເວລາອາດ
ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນໝາກໄມ້ທີ່ຖືກກັດໂດຍເຈຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນໂຕເ
ຈຍທີ່ມາຫາກີນຕາມຕົ້ນໄມ້ຂອງທ່ານ.
ຈື່ໄວ້ວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບເປັນ,ວິທີດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຼີກລ້ຽງການກີນໝາກໄມ້ຈາກພື້ນ 
ຫຼື ເອົາໄປໃຫ້ສັດລ້ຽງກີນ, ໂດຍສະເພາະໝາກໄມ້ນັ້ນຖືກກີນສ່ວນໃດໜື່ງຈາກສັດອື່ນ.
ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກີນຫຼືດື່ມສີ່ງໃດໜື່ງທີ່ໂຕເຈຍສໍາຜັດແລ້ວ.ຫ້າມເກັບຮັກສາອາຫານທີ່ໂຕເຈຍ
ກີນສ່ວນໃດໜື່ງໂດຍການຕັດສ່ວນຖື່ກກັດນັ້ນຖີ້ມ.ມັນອາດເປັນຂອງເສຍທັງໝົດ.
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ພາກທີ 6. ການຈັດການກັບເຈຍຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ
ອີກເທື່ອໜື່ງທ່ານບໍ່ຕ້ອງດື່ມສີ່ງໃດໜື່ງທີ່ອາດຖືກສໍາຜັດໂດຍໂຕເຈຍ. ຖ້າທ່ານເກັບ
ເກັບນໍ້າຕານດີບ,ກະໂປ່ງໄມ້ໃຜ່ທີ່ລຽບງ່າຍສາມາດຖັກທໍເຂົ້າດ້ວຍກັນແລ້ວວ່າງໄວ້
ບ່ອນໂຕເຈຍທີ່ມັກມາສໍາຜັດເພື່ອຢຸດພວກມັນຈາກການມາຖີ້ມທາດແຫຼວຈາກຮ່າງ
ກາຍໃສ່ນໍ້າຕານດີບຂອງທ່ານ.
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ໂຕເຈຍທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຂງແຮງ, 
ສີ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີເຮັດໃຫ້ຄົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜົນລະປູກສຸຂະພາບດີ.ບັນດາຖໍ້າແມ່ນມີຄວາ
ມສໍາຄັນຕໍ່ໂຕເຈຍ ແລະ ສາມາດເປັນບ້ານຂອງກຸ່ມເຈຍຂະໜາດໃຫຍ່.

ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ໃນເວລາດຽວກັນເຈຍແມ່ນດີຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ,ພະຍາດທີ່ໂຕເຈຍອາດຖືເຊື້ອສາມາດເປັ
ນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງ.
ກິດຈະກໍາໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງເຂົ້າໃປສໍາຜັດກັບເຈຍ 
ຫຼື ອາຈົມຂອງພວກມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍ. 
ເມື່ອເວລາໃດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງທີ່ຈະຫຼີ
ກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບເຈຍ ຫຼື ອາຈົມພວກມັນ.

ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດກັບໂຕເຈຍ ແລະອາຈົມຂອງພວກມັນ, ໂດ
ຍສະເພາະຖ້າວຽກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຈັດການກັບອາຈົມເຈຍ.
ຄວນໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາຈົມເຈຍເຂົ້າຕາ, ປາກ ແລະ ດັງຂອງທ່ານ.
ສວມໃສ່ໜ້າກາກກອງອານາໄມ ຫຼຶ ອັດໜ້າຂອງທ່ານແພປຽກ ຫຼື ຜ້າພັນຄໍເພື່ອກັນຝຸ່ນ 
ແລະ ອາຈົມ.ສວມໃສໝວກ ເພື່ອປົກຄຸມຫົວ ແລະ ບ່າໄລ່ຂອງທ່ານ. 
ປົກຄຸມມືຂອງທ່ານດ້ວຍຖົງມື, ຕາຂອງທ່ານດ້ວຍແວ່ນຕາ,ຕີນຂອງທ່ານດ້ວຍເກີບປົກຄຸມ
ຕີນ, ແຂນດ້ວຍເສື້ອແຂນຍາວ ແລະ ຂາຂອງທ່ານດ້ວຍສົ້ງຂາຍາວ.
ຄວນໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນໃນແຕ່ຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກໄກ້ກັບເຈຍ ຫຼື ອາຈົມພວກມັນ ແລະ ບໍ່
ໃຫ້ນໍາເຄື່ອງປ້ອງກັນເຂົ້າໃປໃນເຮືອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ໄປ, ໃຫ້ຖອດເຄື່ອງ 
ແລະ ຊັກເຄື່ອງປ້ອງກັນດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູໃນທັນທີທັນໃດ.ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ໃຫ້ລ້າງມື 
ແລະ ຕົນໂຕຂອງທ່ານດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູ.

ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ການເກັບຂີ້ເຈຍຢູ່ໃນຖໍ້າ
ການສໍາຜັດກັບເຈຍ ແລະ ການເກັບຂີ້ເຈຍສົດຈາກຖໍ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະບາຍໄດ້.
ຖ້າບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າໄດ້, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດກັ
ບເຈຍທັງໝົດ ແລະ ລຼກໆຂອງພວກມັນ, ແລະ ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນຕະຫຼອດ. ການຖືກຂູດ
ຈາກຂອບຂອງທີ່ມີຄົມໃນຖໍ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ເຈຍອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ຽງຕໍ່ການເຈັບເປັນ.

ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ການລ້ຽງໂຕເຈຍເພື່ອເອົາຂີ້ມັນ
ການເກັບ ແລະ ການກວດເອົາຂີ້ເຈຍພາຍໄຕ້ໂຮງເຮືອນສາມາດແຜ່ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ອາຈົມແຫ້
ງໃນອາກາດທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່່ທ່ານຖ້າທ່ານຫາຍໃຈເຂົ້າໃປ.ການຢ້າຍ ຫຼື ການປ່ຽ
ນກາ້ນໝາກຕານເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ 
ລົບກວນໂຄງສ້າງບ່ອນທີ່ເຈຍຢູ່.
ອີກເທື່ອໜື່ງ,ທ່ານຄວນສວມໃສ່ໜ້າກາກກອງອານາໄມ ຫຼຶ ອັດໜ້າຂອງທ່ານດ້ວຍແພປຽກ 
ຫຼື ຜ້າພັນຄໍເພື່ອກັນຝຸ່ນ ແລະ ອາຈົມ.ສວມໃສ່ໝວກເພື່ອປົກຄຸມຫົວ ແລະ 
ບາ່ໄລ່ຂອງທ່ານ. ປົກຄຸມມືຂອງທ່ານດ້ວຍຖົງມື, ຕາຂອງທ່ານດ້ວຍແວ່ນຕາ,ຕີນຂອງທ່ານ
ດ້ວຍເກີບປົກຄຸມຕີນ, ແຂນດ້ວຍເສື້ອແຂນຍາວ ແລະ ຂາຂອງທ່ານດ້ວຍສົ້ງຂາຍາວ.ຫຼັງຈ
າກນັ້ນ,ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫຼີກລ້ຽງນໍາເອົາເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານ 
ແລະ ເຮັດອານາໄມພວກມັນຢ່າງດີ.
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ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
ຄວນເກັບຮັກສາສັດລ້ຽງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ເຈຍຢູ່.
ທຸກໆອາຈົມຂອງເຈຍຕ້ອງມີການຈັດການ ແລະ ເກັບຮັກສາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຄົນ,ສັດລ້ຽງ 
ແລະ ສັດອື່ນໆ.
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ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສູບຢາ,ກີນ,ດື່ມໃນຂະນະເກັບຂີ້ເຈຍ,ໃຫ້ຢຸດພັກຜ່ອນຫ່າງໄກຈາກເຂດ
ນັ້ນ.
ກ່ອນສູຢາ,ກີນ ຫຼື ດື່ມ,ຖອດຜ້າປົກຄຸມໜ້າ ແລະ ຖົງມື ແລະ ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍນໍ້າ 
ແລະ ສະບູໃຫ້ສະອາດ.

ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
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ພາກທີ 7. ຖ້າການສ�າຜັດກັບຂີ້ໂຕເຈຍຫຼີກລ້ຽງບ�່ໄດ້
ຖ້າທ່ານຖືກບາດເຈັບ ຫຼື ຂູດໃນຂະນະຢູ່ໃນຖໍ້າ ຫຼື ຂະນະກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຂີ້ເຈຍ, ມັ
ນມີຄວາມສໍາຄັນວ່າທ່ານລ້າງບາດແຜດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູປະມານ 5 ນາທີ.ຖ້າທ່ານບໍ່ມີວິ
ທີບອກເວລາໃຫ້ທ່ານນັບຊ້າໆຮອດ 300 ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລ້າງບາດ.
ເມື່ອເວລາໄປຫາທ່ານໝໍເວລາບາດເຈັບ ຫຼື ອາການບໍ່ສະບາຍອື່ນໆ,ໃຫ້ບອກທ່ານໝໍວ່າທ່
ານໄດ້ໄຊ້ເວລາຢູ່ໄກ້ກັບເຈຍ ແລະ ຂີ້ຂອງພວກມັນ.
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ພາກທີ 8. ວິທີການພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນໂຕທ່ານເວລາຢູ່ໃນຖ�້າ 
ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ມີເຈຍ
ສະຖານທີ່ທາງສາດສະໜາ ແລະ ຖໍ້າສໍາລັບທ່ອງທ່ຽວ
ເຈຍອາໃສຢູ່ໃນຖໍ້າ ແລະ ອາຄານຮ້າງເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຫຼັບນອນ ແລະ 
ລ້ຽງລູກຂອງພວກມັນ.
ຄົນເຮົາບາງຄັ້ງນໍາໄຊ້ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອພິທີກໍາທາງສາດສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, 
ຫຼື ເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງຖໍ້າສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ສີ່ງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດຄືຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າບ່ອນເຈຍຢູ່. ການສໍາຜັດກັບເຈຍເປັນ ແລະ 
ທາດແຫຼວທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍພວກມັນນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ 
ເປັນລົບກວນພວກມັນ.
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ພາກທີ 8. ວິທີການພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນໂຕທ່ານເວລາຢູ່ໃນຖ�້າ 
ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ມີເຈຍ
ການກະກຽມເພື່ອເຂົ້າຖໍ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ມີເຈຍຢູ່ອື່ນໆ
ຖ້າຫຼີກລ້ຽງການໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນທີ່ມີເຈຍອາໃສຢູ່ບໍ່ໄດ້, ມີຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິ
ບັດເພື່ອໃຫ້ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບໂຕທ່ານ ແລະ ເຈຍ.
ກ່ອນເຂົ້າໄປ,ໃສ່ໜ້າກາກກອງອານາໄມ ຫຼຶ ອັດໜ້າຂອງທ່ານດ້ວຍແພປຽກ ຫຼື ຜ້າພັນຄໍ 
ແລະ ສວມໃສ່ໝວກໃບກ້ວາງເພື່ອປ້ອງກັນຕົວທາ່ນຈາກທາດແຫຼວທີ່ອອກຈາກຮ່
າງກາຍຂອງເຈຍ. ປົກຄຸມມືຂອງທ່ານດ້ວຍຖົງມື, ຕາຂອງທ່ານດ້ວຍແວ່ນຕາ,ແລະ 
ຕີນຂອງທ່ານດ້ວຍເກີບປົກຄຸມຕີນ.ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານປົກປິດບາດແຜຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍທ່ານ.
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ພາກທີ 8. ວິທີການພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນໂຕທ່ານເວລາຢູ່ໃນຖ�້າ 
ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ມີເຈຍ
ໃນຖໍ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີເຈຍຢູ່
ໃນເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຖໍ້າຫຼີກລ້ຽງການຈັບບາຍຕາ ແລະ ໜ້າຂອງທ່ານ.
ລະວັງເວລາທ່ານຍ່າງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບາດ ຫຼື ຂູດຈາກຂອບທີ່ມີຄົມ.
ຖ້າການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານລວມມີທັງການກີນ ແລະ ການດື່ມ, ຄວນເຮັດຢູ່ພາຍນອກຖໍ້າ.
ຖອດເຄື່ອງປ້ອງກັນ ແລະລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູໃຫ້ສະອາດກ່ອນ ແລະ 
ຫຼັງການກີນ.ຖ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃສ່ເກີບເຂົ້າ, ໃຫ້ລ້າງຕີນ ແລະ ຕຸ່ມມ້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍນໍ້ ແລະ 
ສະບູ.
ທ່ານບໍ່ຄວນຈັບບາຍ,ຂ້າ ຫຼື ກີນໂຕເຈຍ ຫຼື ສັດປ່າອື່ນໆລວມທັງສັດເລັມແຫ້ນຈາກຖໍ້າ
ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ຊັກເຄື່ອງປ້ອງກັນດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູໃຫ້ສະອາດ. ຖ້າໄ
ດ້ຮັບບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍພາຍໃນສອງອາທິດຫຼັງຈາກການຢ້
ຽມຢາມ, ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໝໍຊາບວ່າທ່ານອາດມີການສໍາຜັດກັບເຈຍ ແລະ ທາດແຫຼວທີ່ອອກ
ມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງມັນ.

35
Asia/Lao - May 2019 version





ເຈຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແຂງແຮງ, ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມດີແມ່
ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເຮັດຄົນເຮົາສຸຂະພາບແຂງແຮງ!
ເມື່ອພວກເຮົາເລືອກວິທີປອດໄພເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັບເຈຍ, ທຸກຄົນກໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກມັນ.

ພາກທີ 8. ວິທີການພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນໂຕທ່ານເວລາຢູ່ໃນຖ�້າ 
ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ມີເຈຍ
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ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ມາຮ່ວມໃນມື້ນີ້ເພື່ອສົນທະນາບັນດາວິທີການຢູ່ຮ່ວມກັບເຈ
ຍຢ່າງປອດໄພ.

ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນ:
* ເຈຍມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ

* ວິທີການພື້ນຖານເພື່ອຢູ່ຢ່າງປອດໄມຮ່ວມກັບເຈຍ
* ວິທີທໍາລາຍເຈຍຕາຍ

* ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຈາກການສໍາຜັດກັບເຈຍເປັນ
* ວິທີການຈັດການກັບເຈຍຢູ່ໃນເຮືອນ

* ບັນດາວິທີຈັດການກັບເຈຍຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ
* ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າການສໍາຜັດກັບຂີ້ເຈຍຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້

* ວິທີການພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນຕົວທ່ານຢູ່ໃນຖໍ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີເຈຍ

ຈົບ

ທ່ານມີຄໍາຖາມທີ່ທ່ານຢາກສົນທະນາບໍ່?
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