




ຄໍານາໍ



ເຄັດລັບ
 ໂພຊະນາການ

ປະ ສມົ ອາ ຫານ ຫ�ັກ ໃຫ້ ຫ�າກ ຫ�າຍເພ່ືອເພ່ີມທາດໂປຼ ຕນີ ຫ�ື ທາດ ຊ້ີນເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ ກບັ ມນັ ຕ້ົນ
(ມນັ ດາ້ງ, ເຜືອກ, ສາ ລ)ີ·       
ປະ ສມົ ອາ ຫານ ຫ�ັກ ກບັ ໝວດ ທາດ ຊ້ີນ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາກບັຖ່ົວ ຊະ ນດິ ຕາ່ງໆ. ເຊ່ິງໃນຖ່ົວແມ່ນ
ອດຸມົໄປດວ້ຍທາດໂປຼຕນີ·       
ປະ ສມົ ຜັກ ໃບ ຂຽວ ກບັ ພືດ ທ່ີ ມ ີນໍາ້ ມນັ ເຊ່ັນ: ຜັກ ໃບ ຂຽວກບັໝາກ ງາ ຫ�ື ຖ່ົວ ດນິ. ດວ້ຍ
ວທີິນີ້ໄຂ ມນັ ຈະຊ່ວຍ ດດູຊືມ ວ ິຕາ ມນິຈາກຜັກໄດດ້·ີ       
ປະ ສມົ ຜັກ ໃບ ຂຽວ ກບັ ໝາກ ໄມ ້ທ່ີ ມ ີລດົ ຊາດ ສົມ້ ເຊ່ັນ: ຜັກ ໃບ ຂຽວກບັໝາກ ນາວ ຫ�ື
ໝາກ ຂາມ. ວ ິຕາ ມນິ ຊີ ໃນ ໝາກ ໄມ ້ຈະ ຊ່ວຍດດູ ຊືມ ເອາົທາກ ເຫ�ັກເພ່ືອນາໍໄປຫ�ໍ່ລຽ້ງ
ຮ່າງກາຍໄດດ້·ີ       
ປະ ສມົ ຜັກ ຫ�າຍ ຊະ ນດິ ທ່ີ ມ ີສ ີສນັ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ ເຊ່ັນ: ຜັກ ກາດ ຂຽວກບັຫົວ ກະ ລດົ ຫ�ື
ໝາກ ອກຶບັໝາກ ເລັນ່ ເພ່ືອສານອາຫານທ່ີຄບົຖ້ວນ.

ການກນິອາຫານໃຫ້ຄບົ 6 ໝວດ ໃນ ແຕ ່ລະ ມື້ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫ�າຍຕໍຮ່່າງກາຍ. ເຊ່ິງ
ໝວດອາຫານເຫ�ົ່ານີ້ໄດແ້ກ:່ ໝວດອາ ຫານ ປະເພດຫ�ັກ ຫ�ື ທາດແແປ້ງ, ໝວດຜັກ, ໝວດ
ໝາກ ໄມ,້ ໝວດຊ້ີນ, ໝວດແມງໄມຕ້າ່ງໆ ແລະ ໝວດນໍາ້ ມນັ ຫ�ື ໄຂ ມນັ. ສະນັນ້, ການ
ປະສມົອາຫານໃຫ້ຖືກຕອ້ງ ແລະ ມໂີພຊະນາການແມນ່ເຄດັລບັຄວາມຮູ້ທ່ີຄວນເອາົໃຈໃສ່
ແລະ ປະຕບັິດ.        

ການປະສົມອາຫານທ່ີຖືກຕ້ອງ

ອາຫານທ່ີປຸງແຕງ່ຈະມຄີນຸຄາ່ທາງໂພຊະນາການ ແມນ່ຂ້ືນກບັການປະສມົອາຫານຢ່າງ
ຖືກຕອ້ງ ເພ່ືອເພ່ີມຄນຸນະພາບ ແລະ ການດດູຊືມສານອາຫານສມົທົບກບັການຫ�ີກເວັນ້ບ່ໍໃຫ້
ມກີານສນູເສຍສານອາຫານໃນເວລາປຸງແຕງ່.



ຄວນເກບັ ອາ ຫານ  ແລະ ເຄື່ອງ ປຸງ ເຊ່ັນ: ເກອື, ນາ້ໍມນັ, ຊອສປຸງອາຫານໃວ ້ໃນ ບ່ອນ ທ່ີ ມີ
ອນຸຫະພູມເຢັນ ຫ�ື ແຫ້ງ, ຫ�ີກເວັນ້ບ່ອນ ທ່ີ ມ ີແສງ ແດດ ສອ່ງ ໃສ ່. 
ຄວນ ລາ້ງ ຜັກ ແລະ ໝາກ ໄມທ້ກຸຄັງ້ກອ່ນ ຈະ ນາໍ ມາ ປອກເປ�ອກ ແລະ ຕດັ ເປັນ ຕອ່ນ
ເພາະວາ່ການແຊ່ ໃນ ນໍາ້ ພາ ໃຫ້ ສນູ ເສຍ ສານ ອາ ຫານ. 
ຄວນປອກເປ�ອກຫົວພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫ້ບາງໆ ເພາະສານອາຫານສວ່ນຫ�າຍແມ່ນຢູ່
ກອ້ງເປ�ອກຂອງບັນດາຜັກ ແລະ ໝາກໄມເ້ຫ�ົ່ານີ້.
ບ່ໍ ຄວນຕດັ ຜັກ ເປັນ ຕອ່ນ ນອ້ຍ ເກນີ ໄປ. ຫ�ັງຈາກຕດັແແລວ້ຄວນນາໍມາປຸງແຕງ່
ບ່ໍ ຄວນ ຕົມ້ ຜັກ ໃຫ້ ດນົ  ຈນົ ເປ�່ ອຍ, ຫ�ີກ ເວັນ້ ການ ຄນົ ຜັກ ຫ�າຍ ໂພດ ໃນ ຂະ ນະ ຕົມ້ ຫ�ື ຂ້ົວເພາະ
ຈະເຮັດໃຫ້ສນູເສຍສານອາຫານ.
ນໍາ້ ທ່ີ ໄດ ້ຈາກ ການ ໝາ່ເຂ້ົາ ຫ�ື ຖ່ົວ ຕາ່ງໆ ມ ີສານ ອາ ຫານ ຫ�າຍ, ສາ ມາດ ນາໍ ເອາົ ມາ ເຮັດ ແກງ
ຫ�ື ນໍາ້ ຊຸບ . 
  ເວ ລາ ຊອຍຊ້ີນສດົນໍາ້ ທ່ີຍ້ອຍ ອອກ ມາຈາກຊ້ີນ ແມນ່ ມ ີສານ ອາ ຫານ ຫ�າຍບ່ໍ ຄວນ ຖອກ ຖ້ີມແຕ່
ໃຫ້ ນາໍເອາົ ມາໃສ ່ແກງ ຫ�ື ນໍາ້ ຊຸບ,  ແລະ ຊ້ີນ ຕອ້ງ ປຸງ ໃຫ້ ສກຸ ດ.ີ
ອາ ຫານ ປະ ເພດ ປາ ເວ ລາ ຕົມ້ ແມນ່ ໃຫ້ໃຊ້ ຄວາມ ຮ້ອນສງູ ແລະ ໃຊ້ ເວ ລາ ການປຸງແຕງ່ສ້ັນ
ເພ່ືອ ຮັກ ສາ ຄນຸ ຄາ່ສານອາຫານລວມທັງລດົ ຊາດ ທ່ີສດົຂອງປາ.
ການໃສ ່ເກອື ໄອ ໂອ ດນີຄວນເປັນ ຂ້ັນ ຕອນ ສດຸ ທ້າຍເພ່ືອ ຫ�ີກ ເວັນ້ ການ ສນູ ເສຍ ສານ ໄອ ໂອ ດີນ.

ສານອາຫານໝາຍເຖິງສານທ່ີເປັນສວ່ນປະກອບໃນອາຫານທ່ີຄນົເຮົາກນິເຂ້ົາໄປ ແລະຮ່າງກາຍ
ໄດດ້ດູຊືມ ແລະ ນາໍເອາົສານອາຫານເຫ�ົ່ານີ້ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດເພ່ືອການດາໍລງົຊີວດິຂອງຮ່າງກາຍ
ເຊ່ິງໄດແ້ກ ່ໂປຼຕນີ, ເກອືແຮ່, ໄຂມນັ ແລະ ວຕິາມນິຕາ່ງໆ. ສະນັນ້, ການກະກຽມ ແລະ ການ
ເຮັດອາຫານອາຫານເປັນຂ້ັນຕອນສາໍຄນັເພ່ືອຫ�ີກເວັນ້ການສນູເສຍສານອາຫານ. 

 

ຫ�ີກເວັນ້ການສູນເສຍສານອາຫານ



ລາຍຊ່ືອາຫານ
 ການໜຶງ້ເຂ້ົາໜຽວ ແລະ ຫງຸເຂ້ົາຈາ້ວ
 ຊຸບຜັກໃບຂຽວ ແລະ ພືດນາ້ໍມນັ
 ເອາະຫ�າມ
 ຂ້ົວໄຂ່ໃສຜັ່ກອຫີມຸ
 ແກງໜໍໄ່ມ້
 ແກງຜັກຫົມ
 ຂ້ົວຜັກບ້ົງ 
 ແກງຜັກກາດໃສຊ້ີ່ນ
 ເຂ້ົາປຽກເຂ້ົາ
 ຂ້ົວເລອືດໃສຖ່ົ່ວງອກ
 ໝກົໄຄໃສຊ້ີ່ນໝູ
 ເຂ້ົາປຸ້ນ
 ແກງຜັກປັງໃສຊ້ີ່ນ
 ແກງຜັກຕາໍນນິໃສດ່ກູໝູ
 ຂ້ົວໝາກໄຊ
 ແກງໝາກໄຊໃສຊ້ີ່ນໝູ
 ແຈວ່ໝາກເຂືອ
 ຕາໍໝາກຖ່ົວ
 ຂ້ົວເຂ້ົາໃສໄ່ຂ່
 ຂ້ົວເຂ້ົາໃສຜັ່ກຫ�າຍສສີນັ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.  ກອ້ຍປາ
22.  ລາບເມດັຖ່ົວ 
23.  ປ່ົນປາ
24.  ເອາະປູ
25.  ແຈວ່ຂີງປາແຫ້ງ
26.  ແຈວ່ໝາກເລນ່
27.  ອົວ່ດອກແຄ
28.  ແກງປາແຫ້ງໃສຜັ່ກອຫີມຸ
29.  ລາບປາ
30.  ຂ້ົວໝາກແຕງໃສຕ່ບັ
31.  ຂ້ົວໄຂ່ໃສໝ່າກຖ່ົວ
32.  ແກງໄກບ້່ານໃສເ່ຫັດ
33.  ຊຸບໝາກຖ່ົວ
34.  ນາ້ໍຫວານໝາກກວ້ຍ
35. ຈນືກວ້ຍນາ້ໍຫວາ້
36. ນາ້ໍເຕົາ້ຫູ້



ເຂ້ົາໜຽວ



1

2

3

4

ເຂ້ົາສານໜຽວ (ເຂ້ົາ 1 ກໂິລ
ຫ�ັງຈາກໜຶງ້ແລ້ວຈະໄດປ້ະລິມານ
ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 2 ກໂິລ)

ອຸປະກອນ

ຫວດເຂ້ົາ
ໝໍໜ້ຶງ້
ຝາປິດ

ການໜຶງ້ເຂ້ົາ
ໜຽວ

ສ່ວນປະສົມ

ວທີິການປຸງແຕ່ງ

ເຄັດລັບ
ການມ່າເຂ້ົາແມ່ນບ່ໍໃຫ້ເກີນ 6 ຊ່ົວໂມງ
ການໜຶ້ງເຂ້ົາແມ່ນໃຊ້ເວລາບ່ໍໃຫ້ເກີນ
35 ນາທີ

ເອາົເຂ້ົາສານມາ່ດວ້ຍນາ້ໍປະມານ 2-6 ຊ່ົວໂມງ ມາລາ້ງ
ດວ້ຍນາ້ໍສະອາດ ແລວ້ເອາົໃສຫ່ວດ

ເອາົນາ້ໍໃສໝ່ໍໜ້ຶງ້ປະມານ 3-5 ຊມ, ຫ�ັງຈາກນັນ້ເອາົເຂ້ົາ
ໃສຫ່ວດແລວ້ໃຫ້ເອາົຝາປິດໄວ້
ໜຶງ້ໄປໄດປ້ະມານ 25ນາທີໃຫ້ສກິເຂ້ົາປ່ຽນດາ້ນ ແລະ
ສບືຕໍໜ່ຶງ້ໄປອກີປະມານ 10 ນາທີ

ເມື່ອເຂ້ົາສກຸແລວ້ໃຫ້ນາໍເຂ້ົາໄປວໃີສພ່າ ແລະ ເອາົຜ້າຄມຸໄວ້
ກອ່ນເອາົລງົໃສແ່ອບເຂ້ົາເພ່ືອເກບັຄວາມຮ້ອນ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ເຂ້ົາໜຽວເປັນອາຫານທາດແປ້ງທ່ີໃຫ້ພະລງັງານ
ແລະ ປ່ຽນເປັນນາ້ໍຕານໄດໄ້ວ. ເຂ້ົາໜຽວຍັງອດຸມົໄປ
ດວ້ຍສານອາຫານ, ວຕິາມນິ ແລະ ແຮ່ທາດຕາ່ງໆ
ເຊ່ັນ: ວຕິາມນິ ບີ1ທ່ີຊ່ວຍລະບົບປະສາດໃຫ້ເຮັດເປັນ
ປົກກະຕ ິແລະ ເໝາະສມົ



ເຂ້ົາຈາ້ວ



1

2

3

4

ເຂ້ົາສານຈາ້ວ (ເຂ້ົາ 1 ກໂິລ
ຫ�ັງຈາກຫງຸແລ້ວຈະໄດປ້ະລິມານ
ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 2 ກໂິລ)

ການຫງຸເຂ້ົາຈາ້ວ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ເຄັດລັບ
ຄວນເລືອກໝໍ້ທ່ີໜາເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້
ເຂ້ົາຫອມ, ອ່ອນ ແລະ ບ່ໍໄໝ້
ການຫຸງເຂ້ົາແມ່ນໃຊ້ເວລາບ່ໍໃຫ້ເກີນ
35-45 ນາທີ

ເອາົເຂ້ົາສານຈາ້ວມາລາ້ງດວ້ຍນາ້ໍສະອາດແລວ້ເອາົໃສໝ່ໍ້
ກຽມໜຶງ້

ເຕມີນາ້ໍລງົໃນໝໍ ້ໃຫ້ນາ້ໍຢູ່ໃນລະດບັກາຍເຂ້ົາສອງຂ້ໍມື

ເມື່ອຫງຸໄປໄດປ້ະມານ 20 ນາທີ ໃນຂະນະທ່ີນາ້ໍຮ້ອນ
ເດອືດໃຫ້ເອາົຈອງຄນົເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາສກຸພ້ອມກນັ

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫຜ່ອນໄຟລງົ ຈນົກວາ່ເຂ້ົາຈະສກຸສະເໝກີນັ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ເຂ້ົາຈາ້ວເປັນອາຫານທາດແປ້ງທ່ີໃຫ້ພະລງັງານ
ແລະ ປ່ຽນເປັນນາ້ໍຕານໄດໄ້ວ. ເພາະສະນັນ້ຄວນກນິ
ໃນປະລມິານທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອຫ�ຸດຜ່ອນປະລມິານນາ້ໍ
ຕານໃນເລອືດ. ເຂ້ົາจา้วຍັງອດຸມົໄປດວ້ຍສານ
ອາຫານ, ວຕິາມນິ ແລະ ແຮ່ທາດຕາ່ງໆ.



ຊຸບຜັກ
ລວມມດິ
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ຊຸບຜັກ
ລວມມດິ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຖ່ົວຍາວ, ຜັກກາດດອກ, ຖ່ົວພູ
ຜັກຫວານ, ດອກຂ່າອ່ອນ

ຜັກຫອມເປ , ຜັກຫອມປ້ອມ, ຜັກ
ບ່ົວ, ຜັກທຽມ, ໝາກເຜັດແຫ້ງ,
ໝາກງາ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ເຄັດລັບ
ຕົ້ມຜັກໃຫ້ສຸກຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອົາອອກມາແຊ່
ນາໍ້ເຢັນແລ້ວນາໍມາໃສ່ກະຕ່າເພ່ືອໃຫ້ສະເດັດ
ນາໍ້ ເພ່ືອຄວາມສົດ ແລະ ບ່ໍເຮັດໃຫ້ຜັກເຫ�ືອງ

ຫ່ັນຜັກຕາມຂະໜາດທ່ີຕອ້ງການ ແລະ ຕົມ້ຜັກລວມກນັ
ຫ�ັງຈາກນັນ້ກຽມໄວໃ້ນຊາມເພ່ືອຄນົ

ນາໍເອາົຂິງ, ຂ່າ, ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມ ແລະ ໝາກເຜັດ
ແຫ້ງທ່ີຈີ່ໄວມ້າຕາໍໃຫ້ເຂ້ົາກນັ

ນາໍເອາົເຄື່ອງປຸງທ່ີກຽມໄວມ້າໃສຊ່າມທ່ີມຜັີກ ແລະ ຄນົໃຫ້
ເຂ້ົາກນັ ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົຫອມເປ ແລະ ຫອມປ້ອມທ່ີ
ຈດັຕຽມໄວມ້າໂຮຍລງົໜາ້ຊຸບຜັກ ຕາມດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍ
ຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ. 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ຊຸບຜັກແມນ່ການປະສມົປະສານຜັກຫ�າຍຊະນດິທ່ີຊ່ວຍ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັບສານອາຫານໄດຢ່້າງຫ�ວງຫ�າຍເຊ່ັນ: ຖ່ົວ
ພູ ແລະ ເປັນພືດທ່ີໃຫ້ໂປຼຕນີຄກືນັກບັຊ້ີນ ໃຫ້ພະລງັງານ,
ມທີາດເຫ�ັກ ແລະ ສານແຄວຊຽມສງູ. ເຊ່ັນດຽວກບັ
ໝາກງາທ່ີມສີານເຊຊາມນີທ່ີຊ່ວຍເສຮມສາ້ງກະດກູ,
ບໍາລງຸເລອືດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕ. 



ເອາະຫ�າມ
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5

ເອາະຫ�າມ

ສ່ວນປະສົມ

ຊ້ີນງວົ, ໄກ,່ ເປັດ ຫ�ື ໝູ
ໜງັເຜົາຕດັເປັນຕອ່ນ
ໝາກແຄງ້, ໝາກເຂືອ, ຖ່ົວຜັກ
ຍາວ, ເຫັດຫໜູ.ູ
ໃບຜັກຕາໍນນິ, ຍອດຜັກລວມ,ໃບອ່ີ
ຕູ,່ ໃບຜັກບ່ົວ, ຜັກຊີ, ຫົວສໄີຄ,
ໃບຂ້ີຫດູ, ຫົວບ່ົວແຫ້ງ, ຫົວຜັກ
ທຽມ, ຫົວຂ່າ, ໝາກເຜັດ.

ເກອື, ປາແດກ, ນາ້ໍປາ ແລະ ເຂ້ົາ
ເບືອ

ເຄັດລັບ
ຊ້ີນຄວນປ�້ ງໃຫ້ສຸກເພ່ືອຄວາມຫອມ
ໜັງທ່ີຕັດໄວ້ຄວາມແຊ່ນໍາ້ໄວ້ປະມານ
2ຊມ ເພ່ືອໃຫ້ໜັງເປ�່ ອຍ ແລະ ອ່ອນ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ



ຂ້ົວໄຂ່ໃສ່
ຜັກອຫີມຸ
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ຂ້ົວໄຂ່ໃສ່
ຜັກອຫີມຸ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໄຂ່ໄກ,່ ຜັກອ່ີຫມຸ, ຜັກບ່ົວ ແລະ
ຜັກທຽມ

ເກອື, ນາ້ໍປາ, ນາ້ໍມນັຫອຍ ແລະ
ພິກໄທ

ເຄັດລັບ
ຕົ�ມຜັກໃຫ້ສຸກຫຼັງຈາກນັ�ນໃຫ້ເອ�າອອກມາ
ຜ່ານນຳ� ເຢ�ນເພື�ອຮັກສາຄວາມສົດ ແລະ
ບ�ເຮ�ດໃຫ້ຜັກເຫຼືອງ

ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍມນັດວ້ຍໄຟປານກາງ. ນາໍເອາົຫົວຜັກບ່ົວ
ແລະ ຜັກທຽມທ່ີຊອຍໄວມ້າລງົຂ້ົວຈນົຫອມ

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົໄຂ່ໄກທ່ີ່ກຽມໄວລ້ງົໃສໝ່ໍ ້ຕາມດວ້ຍ
ຜັກທ່ີກຽມໄວ.້ 

ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍມນັຫອຍ, ພິກໄທ ແລະ ນາ້ໍຕານ
ເຕມີນາ້ໍລງົໄປໜອ້ຍໜຶງ່ເພ່ືອໃຫ້ເຄື່ອງປຸງເຂ້ົາກນັ. ສບືຕໍ່
ຂ້ົວປະມານ 10 ນາທີ. 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ຜັກອີ່ຫມຸຈດັຢູ່ໃນປະເພດຜັກພ້ືນບ້ານຂອງລາວເຊ່ິງເຕມັ
ໄປດວ້ຍສານອາຫານທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕໍຮ່່າງກາຍ ມີ
ວຕິາມນິ ບີ 1, ແຄວຊຽມ, ທາດເຫ�ັກສງູ ແລະ ໂປຼຕນີ.
ຊ່ວຍບໍາລງຸເລອືດ, ກະດກູ ແລະ ສະໝອງ ຊ່ວຍສາ້ງພູມ
ຕາ້ນທານຕໍກ່ານຕດິເຊ້ືອພະຍາດ.



ແກງໜໍໄ່ມ້
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ແກງໜໍໄ່ມ້

ສ່ວນປະສົມ

ໜໍໄ່ມ,້ ຢານາງ, ເຂ້ົາເບືອ, ໝາກ
ອຶ, ເຫັດ, ໝາກບວບ, ຍອດຜັກ,
ຫົວສໄີຄ, ໃບອ່ີຕູ,່ ໝາກເຜັດ ແລະ
ຜັກຂະແຍງ.

ເກອື, ນາ້ໍປາ, ປາແດກ ແລະ ຜົງ
ປຸງລົດ. 





ຂ້ົວຜັກຫົມ
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ຂ້ົວຜັກຫົມ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຜັກຫົມ , ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມ
ແຫ້ງ. 

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍມນັ, ຊີອ້ິວ ແລະ
ພິກໄທດາໍ. 

ເຄັດລັບ
ການຂ້ົວຜັກຫົມໃສ່ນາໍ້ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້
ຮ່າງການດູດຊຶມວິຕາມິນໄດ້ດີຂ້ຶນ. 
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍາ່ກວ່າ 5ປ� ໄດ້ກິນຜັກ
ຫົມມື້ລະ 3-4ບ່ວງທ່ີປຸງສຸກແມ່ນຈະໄດ້
ຮັບວິຕາມິນຊີ 60%, ວິຕາມິນເອ
40% ແລະ ທາດເຫ�ັ ກ 15% ຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການປະຈາໍວັນ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ຜັກຫົມເປັນພືດໃບຂຽວທ່ີອດຸມົໄປດວ້ຍສານອາຫານມີຜັກຫົມເປັນພືດໃບຂຽວທ່ີອດຸມົໄປດວ້ຍສານອາຫານມີ
ວຕິາມນິ, ແຄວຊຽມ, ທາດເຫ�ັກ ແລະ ໂປຼຕນີສງູ ທ່ີຈາໍເປັນຕໍ່ວຕິາມນິ, ແຄວຊຽມ, ທາດເຫ�ັກ ແລະ ໂປຼຕນີສງູ ທ່ີຈາໍເປັນຕໍ່
ຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍເສມີສາ້ງກະດກູ, ບໍາລງຸເລອືດ, ແລະ ກາ້ມຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍເສມີສາ້ງກະດກູ, ບໍາລງຸເລອືດ, ແລະ ກາ້ມ
ຊ້ີນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມສີານໂປຼຕດັຊຽມທ່ີຊ່ວຍໃນການເຮັດຊ້ີນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມສີານໂປຼຕດັຊຽມທ່ີຊ່ວຍໃນການເຮັດ
ວຽກຂອງຫົວໄຈ, ໄຂ່ຫ�ັງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕວຽກຂອງຫົວໄຈ, ໄຂ່ຫ�ັງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕ
ຂອງຮ່າງກາຍ.ຂອງຮ່າງກາຍ.



ຂ້ົວຜັກບ້ົງ



1

2

ຂ້ົວຜັກບ້ົງ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຜັກບ້ົງ, ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມ
ແຫ້ງ ແລະ ໝາກເຜັດ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ຫ�ື ຊີອ້ິວ

ເຄັດລັບ
ຜັກບ້ົງບ່ໍຄວນຕັດໃຫ້ສັ້ນ ຫ�ື ຍາວເກີນໄປ,
ຫ�ັງຈາກຕັດຄວນລ້າງດ້ວຍນາໍ້ທ່ີມີເກືອເພ່ືອ
ຄວາມສົດ ແລະ ສີບ່ໍເຫ�ືອງ

ຂ້ົວຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວລ້ງົຂ້ົວພໍໃຫ້ຂ້ົວຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວລ້ງົຂ້ົວພໍໃຫ້ຂ້ົວຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວລ້ງົຂ້ົວພໍໃຫ້
ມກີິນ່ຫອມ ແລະ ມສີເີຫ�ືອງພໍດີມກີິນ່ຫອມ ແລະ ມສີເີຫ�ືອງພໍດີມກີິນ່ຫອມ ແລະ ມສີເີຫ�ືອງພໍດີ

ເອາົຜັກບ້ົງລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸປະມານ 5 ນາທີ ຈາກນັນ້ປຸງເອາົຜັກບ້ົງລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸປະມານ 5 ນາທີ ຈາກນັນ້ປຸງເອາົຜັກບ້ົງລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸປະມານ 5 ນາທີ ຈາກນັນ້ປຸງ
ລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ, ແລະ ຊີອິວ້ລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ, ແລະ ຊີອິວ້ລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ, ແລະ ຊີອິວ້



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ຜັກບ້ົງມວີຕິາມນິເອ, ວຕິາມນິຊີ, ແລະ ທາດເຫ�ັກສງູ. ຊ່ວຍຜັກບ້ົງມວີຕິາມນິເອ, ວຕິາມນິຊີ, ແລະ ທາດເຫ�ັກສງູ. ຊ່ວຍ
ບໍາລງຸເລອືດ, ສາຍຕາ ແລະ ສາ້ງພູມຄຸມ້ກນັໃຫ້ແກຮ່່າງກາຍບໍາລງຸເລອືດ, ສາຍຕາ ແລະ ສາ້ງພູມຄຸມ້ກນັໃຫ້ແກຮ່່າງກາຍ
ນອກນີ້ຜັກບ້ົງຍັງຊ່ວຍບໍາລງຸຕບັ, ຊ່ວຍຫ�ຸດໄຂ້ ແລະ ອາການນອກນີ້ຜັກບ້ົງຍັງຊ່ວຍບໍາລງຸຕບັ, ຊ່ວຍຫ�ຸດໄຂ້ ແລະ ອາການ
ປວດຮາກ. ຖ້າເດກັນອ້ຍອາຍຕຸາ່ໍກວາ່ 2ປ�ໄດກ້ນິຜັກບ້ົງສາມປວດຮາກ. ຖ້າເດກັນອ້ຍອາຍຕຸາ່ໍກວາ່ 2ປ�ໄດກ້ນິຜັກບ້ົງສາມ
ບ່ວງແກງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດຮັ້ບວຕິາມນິຊີ 46% ,ບ່ວງແກງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດຮັ້ບວຕິາມນິຊີ 46% ,
ວຕິາມນິເອ 40%, ແລະ ທາດເຫ�ັກ17% ຂອງວຕິາມນິເອ 40%, ແລະ ທາດເຫ�ັກ17% ຂອງ
ຄວາມຕອ້ງການປະຈາໍວນັ.ຄວາມຕອ້ງການປະຈາໍວນັ.  



ແກງຜັກ
ໃສ່ຊ້ີນ
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2

3

ແກງຜັກກາດ
ໃສຊ້ີ່ນ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຊ້ີນໝ,ູ ຜັກກາດ, ຂີງ, ໝາກເລ່ັນ,
ຫົວຜັກບ່ົວ, ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ແລະ ພິກ
ໄທ

ເຄັດລັບ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ແກງຜັກໃສຊ້ີ່ນເປັນອາຫານທ່ີເຕມັໄປດວ້ຍສານ
ອາຫານ ແລະ ທາດບໍາລງຸທ່ີດພ້ີອມທັງໃຫ້ພະລງັງານ
ທ່ີຈາໍເປັນຕໍຮ່່າງກາຍ. ຜັກກາດອດຸມົໄປດວ້ຍວຕິາມນິ
ເອ ແລະ ຊີສງູ ຊ່ວຍບໍາລງຸສາຍຕາ ແລະ ສາ້ງພູມຄຸມ້
ກນັ ຊ່ວຍປ້ອງກນັໄຂ້ຫວດັ, ຕາ້ນມະເຮັງ, ຊ່ວຍບໍາລງຸ
ຫົວໃຈ, ສະໝອງ ແລະ ຂ້ໍກະດກູ.



ເຂ້ົາປຽກ
ເຂ້ົາ
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ເຂ້ົາປຽກເຂ້ົາ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ກະດກູໝ ູຫ�ື ຊ້ີນໝ,ູ ເຂ້ົາຈາ້ວ, 
ຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ, ຜັກ
ບ່ົວໃບ, ຫອມປ້ອມ, ຂີງ, ພິກໄທ, 

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ.  

ເຄັດລັບ

ຈນືຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງໃຫ້ເຫ�ືອງ ຈາກນັນ້ໃຫ້
ເອາົກະດກູ ຫ�ື ຊ້ີນລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸປະມານໜຶງ່.

ໃສນ່າ້ໍລງົຕາມດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ ແລະ ຂີງ ຕົມ້ຈນົໃຫ້ນາ້ໍ
ຟົດ ແລວ້ຜ່ອນໄຟລງົ. 

ຕໍໄ່ປໃຫ້ເອາົເຂ້ົາທ່ີລາ້ງໄວລ້ງົໄປໃນໝໍໍ ້ແລວ້ຄນົໄປເລື້ອຍໆ
ຈນົກວາ່ເຂ້ົາຈະສກຸ (ກລໍະນນີາ້ໍແຫ້ງແມນ່ສາມາດເຕມີນາ້ໍ
ໄດ)້ 

ການຄົນຫ�ັງຈາກເອົາເຂ້ົາລົງຈນົເຂ້ົາສຸກແມ່ນ
ເພ່ືອຊ່ວຍບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຕິດໝໍ ້ແລະ ເຂ້ົາສຸກ
ສະເໝກີັນ. 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ເຂ້ົາປຽກເຂ້ົາໃສໝ່ ູນອກຈາກເປັນອາຫານທ່ີເຮັດໄດ້
ງາ່ຍ ແລະ ແຊບແລວ້ຍັງມຄີນຸຄາ່ທາງໂພຊະນາການ
ບ່ໍວາ່ຈະເປັນວຕິາມນິບີ1 , ໂປຼຕນີ ແລະ ໄຂມນັຈາກ
ໝ,ູ ທາດແປ້ງຈາກເຂ້ົາ ແລະ ໄຍອາຫານຈາກຜັກ.
ເຊ່ິງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ລະບົບ
ປະສາດ. 



ຂ້ົວເລອືດ
ໃສ່ຖ່ົວງອກ
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ຂ້ົວເລອືດ
ໃສຖ່ົ່ວງອກ

ສ່ວນປະສົມ

ເຄັດລັບ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ຂົວຖ່ົວງອກໃສເ່ລອືດໝມູສີບັພະຄນຸຊ່ວຍໃນການ
ບໍາລງຸເລອືດ, ປະສາດ ແລະ ສະໝອງ.  ຊ່ວຍຫ�ຸດການ
ແຂງຕວົຂອງເລອືດ. ໃນຖ່ົວງອກອດຸມົໄປດວ້ຍໂປຼຕນີ
ຈາກຖ່ົວເຫ�ືອງ, ໄຂມນັ, ທາດເຫ�ັກ ແລະ ວຕິາມນິ ບີ1,
ມເີສັນ້ໄຍທ່ີຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ 
ຂັບຖ່າຍ. 



ໝກົໄຄໃສ່
ຊ້ີນໝູ
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ໝກົໄຄໃສ່
ຊ້ີນໝູ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໄຄ, ຊ້ີນໝ,ູ ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກ
ທຽມແຫ້ງ, ຫົວສໄີຄ, ໃບຜັກບ່ົວ
ສດົ, ໃບຜັກອ່ີຕູ,່ ນາ້ໍຢານາງ, ໃບ
ຕອງ. 
ເກອື, ນາ້ໍປາ ຫ�ື ປາແດກ, ເຂ້ົາເບືອ
ແລະ ຜົງປຸງລົດ

ເຄັດລັບ
ການລ້າງໄຄແມ່ນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ຕ້ອງລ້າງ
ຫ�າຍໆນາໍ້ເພ່ືອຄສາມສະອາດ ແລະ ບ່ໍເຮັດໃຫ້
ໄຄຫັດ ຫ�ື ຫຍາບ. 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ໄຄເປັນອາຫານທ່ີຄນົລາວຄຸນ້ເຄຍີດ ີແລະ ສາໄຄເປັນອາຫານທ່ີຄນົລາວຄຸນ້ເຄຍີດ ີແລະ ສາ
ມາດຫາໄດຕ້າມແມນ່າ້ໍໃນລະດໝູາວ. ໄຄມສີານມາດຫາໄດຕ້າມແມນ່າ້ໍໃນລະດໝູາວ. ໄຄມສີານ
ອາຫານຫ�າຍຢ່າງເຊ່ັນ: ໄຂມນັ, ວຕິາມນິຫ�າກອາຫານຫ�າຍຢ່າງເຊ່ັນ: ໄຂມນັ, ວຕິາມນິຫ�າກ
ຫ�າຍຊະນດິ ແລະ ເກອືແຮ່ທ່ີມຄີນຸປະ ໂຫຍດຕໍ່ຫ�າຍຊະນດິ ແລະ ເກອືແຮ່ທ່ີມຄີນຸປະ ໂຫຍດຕໍ່
ຮ່າງກາຍ.ຮ່າງກາຍ.  



ເຂ້ົາປຸ້ນ
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ເຂ້ົາປຸ້ນ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ
ສາໍລັບເຮັດນາ້ໍ: ປາ, ກະດກູໝ ູຫ�ື
ໝບົູດ, ຂີງ, ຂ່າ, ໃບຂ້ີຫດູ, ຫົວສີ
ໄຄ, ນາ້ໍສະອາດ, ເກອື, ນາ້ໍຕານ,
ນາ້ໍປາ. 
ການເຮັດໜາ້ເຂ້ົາປຸ້ນ: ກະທິ, ຫົວ
ຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ,
ໝາກເຜັດແຫ້ງ(ເອົາແກນ່ອອກ)
ເຫຍ່ືອເຂ້ົາປຸ້ນ: ໝາກປ�, ກະລໍາ່ປ�,
ໝາກຖ່ົວຍາວ, ຜັກບ້ົງ, ໜໍໄ່ມ,້
ຫອມລາບ ແລະ ຖ່ົວງອກ

ເຄັດລັບ

ກະທິທ່ີນາໍມາໃຊ້ຄວນໃຊ້ຫົວກະທິເພາະຈະ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມມັນ ແລະ ລົດຊາດທ່ີຫອມ

ການເຮັດນາ້ໍເຂ້ົາປຸ້ນ: ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍໃນປະລມິານທ່ີ
ຕອ້ງການເອາົປາຕົມ້ປະມານ 30ນາທີ ແລວ້ໃຊ້ຜ້າຕອງ
ເອາົແຕນ່າ້ໍ ແລະ ຕອ່ນປາ.
ການເຮັດໜາ້ເຂ້ົາປຸ້ນ: ຄາ້ງໝໍດ້ວ້ຍໄຟອອ່ນໆ ນາໍກະທິມາ
ລງົຂ້ົວໃຫ້ແຕກມນັ ເອາົຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມທ່ີຕາໍ
ແລວ້ລງົໄປຂ້ົວ ຕາມດວ້ຍໝາກຜັດແຫ້ງທ່ີຕາໍໄວແ້ລວ້ຂ້ົວ
ປະມານ 15 ນາທີ. 
ນາໍເອາົນາ້ໍຕມົປາທ່ີຕອງລງົຕົມ້ໃຫ້ຟົດແລວ້ເອາົກະດກູໝູ
ຫ�ື ຊ້ີນບົດລງົຕົມ້ດວ້ຍໄຟປານກາງປະມານ 30ນາທີປຸງ
ລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ. 

4 ເຫຍ່ືອເຂ້ົາປຸ້ນແມນ່ນາໍມາຊອຍໃຫ້ເປັນເສັນ້ນອ້ຍໆ ບາງໆ
ເພ່ືອປະສມົເຂ້ົາກບັເຂ້ົາປຸ້ນ ແລະ ນາ້ໍເພ່ືອໃຫ້ມຄີວາມກມົ
ກອ່ມ ແລະ ແຊບ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ເຂ້ົາປຸ້ນເປັນອາຫານຈານດຽວທ່ີຄບົໝວດ ເພາະມີ
ທາດແປ້ງຈາກເຂ້ົາປຸ້ນ, ໂປຼຕນີຈາກປາ ຫ�ື ໝ,ູ
ວຕິາມນິເອ, ແຄວຊຽມ ແລະ ທາດເຫ�ັກຈາກບັນດາ
ຜັກຕາ່ງໆ. ມໂີປຕດັຊຽມຊ່ວຍໃນການຕາ້ນການ
ອກັເສບ, ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ໄຂສນັຫ�ັງ. 



ແກງຜັກປັງ
ໃສ່ຊ້ີນ



1

2

3

ແກງຜັກປັງ
ໃສຊ້ີ່ນ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຕົມ້ນາ້ໍໃຫ້ຟົດ ແລວ້ເອາົຫົວສໄີຄ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກ
ທຽມແຫ້ງ ແລະ ຂີງລງົໄປ. 

ເອາົຊ້ີນແຫ້ງລງົໄປຕົມ້ ແລະ ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍ
ຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ ຫ� ປາແດກ ຕົມ້ປະມານ 30ນາທີ. 
ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອາົຜັກປັງລງົຕົມ້ປະມານ 10ນາທີ ແລະ
ຕາມດວ້ຍຜັກບ່ົວໃບ ແລະ ຜັກອີ່ຕູລ່ງົຕົມ້ປະມານ 
2 ນາທີ



ຜັກປັງແມນ່ພືດໃບຂຽວທ່ີອດຸມົໄດດວ້ຍສານອາຫານຢ່າງຜັກປັງແມນ່ພືດໃບຂຽວທ່ີອດຸມົໄດດວ້ຍສານອາຫານຢ່າງ
ຫ�ວງຫ�າຍ ມທັີງແຄວຊຽມ, ທາດເຫ�ັກ ແລະ ອດຸມົໄປດວ້ຍຫ�ວງຫ�າຍ ມທັີງແຄວຊຽມ, ທາດເຫ�ັກ ແລະ ອດຸມົໄປດວ້ຍ
ວຕິາມນິ ເອ, ບີ ແລະ ຊີ ຊ່ວຍບໍາລງຸສາຍຕາ, ຊ່ວຍໃນການວຕິາມນິ ເອ, ບີ ແລະ ຊີ ຊ່ວຍບໍາລງຸສາຍຕາ, ຊ່ວຍໃນການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕ ເປັນຢາພ້ືນເມອືງຊ່ວຍຮັກສາອາການຖອກຈະເລນີເຕບີໂຕ ເປັນຢາພ້ືນເມອືງຊ່ວຍຮັກສາອາການຖອກ
ທ້ອງ, ພະຍາດເລອືດຈາງ ແລະ ອື່ນໆ. ເດກັອາຍ ຸ1-5 ປ�ກນິທ້ອງ, ພະຍາດເລອືດຈາງ ແລະ ອື່ນໆ. ເດກັອາຍ ຸ1-5 ປ�ກນິ
ຜັກປັງເຄິງ່ຖ້ວຍຈະໄດຮັ້ບວຕິາມນິເອ, ຊີ 30% ແລະ ທາດຜັກປັງເຄິງ່ຖ້ວຍຈະໄດຮັ້ບວຕິາມນິເອ, ຊີ 30% ແລະ ທາດ
ເຫ�ັກ 10% ຂອງຄວາມຕອ້ງການປະຈາໍວນັ.ເຫ�ັກ 10% ຂອງຄວາມຕອ້ງການປະຈາໍວນັ.  



ແກງຜັກ
ຕາໍນນິໃສ່
ກະດກູໝູ



1

2

3

ແກງຜັກຕາໍນນິ
ໃສກ່ະດກູໝູ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຜັກຕາໍນນິ, ກະດກູໝ,ູ ຫົວຜັກ
ບ່ົວ, ຜັກທຽມແຫ້ງ

ເກອື, ນາ້ໍປາ ແລະ ນາ້ໍມນັພືດ

ເຄັດລັບ
ການນາໍເອົາກະດກູໝລູົງໄປຂ້ົວໃຫ້ສຸກພໍ
ປະມານຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊ້ີນມີຄວາມຫອມ ແລະ
ບ່ໍມີກິ່ນຄາວ

ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍມນັດວ້ຍໄຟອອ່ນໆ ນາໍເອາົຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກ
ທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວມ້າຂ້ົວພໍໃຫ້ເຫ�ືອງ ແລະ ມກີິນ່ຫອມ. 

ເອາົກະດກູລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸພໍປະມານ ແລວ້ຕື່ມນາ້ໍລງົໄປ ພໍ
ນາ້ໍຟົດໃຫ້ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົຜັກຕາໍນນິທ່ີກຽມໄວມ້າລງົຕົມ້
ປະມານ 10ນາທີ ຕາມດວ້ຍຜັກບ່ົວໃບ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ



ຂ້ົວ
ໝາກໄຊ



1

2

3

ຂ້ົວໝາກໄຊ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໝາກໄຊ, ໄຂ່ໄກ,່ ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ
ຜັກທຽມແຫ້ງ, ໝາກເຜັດແຫ້ງ,
ຜັກບ່ົວໃບ ແລະ ພິກໄທ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ເຄັດລັບ
ໝາກໄຊທ່ີຊອຍໄວຄ້ວນນາໍໄປແຊ່ກັບນາໍ້ເກືອ
ປະມານ 15 ນາທີ ເພ່ືອຫ�ຸດຄວາມຂົມຂອງ
ໝາກໄຊ

ຈນືຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງໃຫ້ເຫ�ືອງ ຈາກນັນ້ເອາົ
ໄຂ່ລງົຈນືຍີໄຂ່ ປະມານ 2ນາທີ

ນາໍເອາົໝາກໄຊທ່ີຕດັໄວມ້າລງົ ແລະ ຂ້ົວໃຫ້ເຂ້ົາກບັໄຂ່
ປະມານ 10ນາທີດວ້ຍໄຟປານກາງ

ຈາກນັນ້ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍປາ ແລະ ນາ້ໍຕານ ຂ້ົວ
ໃຫ້ເຂ້ົາກນັຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອາົຜັດບ່ົວໃບທ່ີຕດັໄວລ້ງົ ແລະ
ພິກໄທລງົຂ້ົວອກີ 2 ນາທີ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ



ແກງໝາກ
ໄຊໃສຊ້ີ່ນ
ໝູ



1

2

3

ແກງໝາກໄຊໃສ່
ຊ້ີນໝູ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ເຄັດລັບ
ໝາກໄຊທ່ີຊອຍໄວຄ້ວນນາໍໄປແຊ່ກັບນາໍ້ເກືອ
ປະມານ 15 ນາທີ ເພ່ືອຫ�ຸດຄວາມຂົມຂອງ
ໝາກໄຊ

ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍມນັດວ້ຍໄຟອອ່ນໆ ນາໍເອາົຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກ
ທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວມ້າຂ້ົວພໍໃຫ້ເຫ�ືອງ ແລະ ມກີິນ່ຫອມ. 

ເອາົກະດກູລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸພໍປະມານ ແລວ້ຕື່ມນາ້ໍລງົໄປ ພໍ
ນາ້ໍຟົດໃຫ້ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົໝາກໄຊທ່ີກຽມໄວມ້າລງົຕົມ້
ປະມານ 10ນາທີ ຕາມດວ້ຍຜັກບ່ົວໃບ

ໝາກໄຊ, ກະດກູໝ,ູ ຫົວຜັກບ່ົວ,
ຜັກທຽມແຫ້ງ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ແລະ ນາ້ໍ
ມນັພືດ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ໝາກໄຊມປີະໂຫຍດມະຫາສານ ຊ່ວຍຮັກສາໝາກໄຊມປີະໂຫຍດມະຫາສານ ຊ່ວຍຮັກສາ
ໂລກເບົາຫວານ, ຫ�ຸດນາ້ໍຕານໃນເລືອດ. ຊ່ວຍໂລກເບົາຫວານ, ຫ�ຸດນາ້ໍຕານໃນເລືອດ. ຊ່ວຍ
ໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ມທີາດເຫ�ັກ, ວຕິາມນິຊີ,ໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ມທີາດເຫ�ັກ, ວຕິາມນິຊີ,
ບີ1, 3ບີ1, 3    ແລະ ໄຂມນັຕາ່ໍ ເຊ່ັນດຽວກບັໂປຼຕນີແລະ ໄຂມນັຕາ່ໍ ເຊ່ັນດຽວກບັໂປຼຕນີ
ຈາກໝ.ູຈາກໝ.ູ



ແຈວ່ໝາກ
ເຂືອ



1

2

3

ແຈວ່ໝາກເຂືອ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກ
ບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ, ໝາກ
ເຜັດດບິ, ຜັກບ່ົວໃບ ແລະ ຜັກ
ຫອມ.

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ເຄັດລັບ
ຖ້າຢາກໃຫ້ຫອມ ແລະ ສຸກດີກໍ່ສາມາດນາໍໄປ
ຂ້ົວໃສ່ນາໍ້ມັນ (ສູດຫລວງພະບາງ)

ນາໍເອາົໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກບົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີຈີ່ໄຟ
ມາຕາໍລວມກນັຢູ່ຄກົ. 

ຕາມດວ້ຍໝາກເຂືອທ່ີຈີ່ໄຟແລວ້ແກະເປ�ອກອອກມາລງົ
ແລະ ຕາໍໃຫ້ແຫ�ກ
ຕໍໄ່ປປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ຕາໍໃຫ້
ເຂ້ົາກນັ. ສດຸທ້າຍນາໍເອາົຜັກບ່ົວໃບ ແລະ ຜັກຫອມທ່ີ
ຊອຍໄວລ້ງົ. 





ຕໍາໝາກຖ່ົວ
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ຕາໍໝາກຖ່ົວ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຖ່ົວຍາວ, ຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມ,
ໝາກເຜັດ, ໝາກນາວ, ໝາກ
ເລ່ນ.

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ຕາໍໝາກເຜັດໃສຜັ່ກທຽມໃຫ້ແຫ�ກເຂ້ົາກນັ ເອາົໝາກຖ່ົວ
ລງົແລວ້ຕາໍໃຫ້ແຫ�ກ

ຂ້ັນຕອນສດຸທ້າຍຊອຍໝາກເລນ່ລງົ ແລະ ປຸງລດົຊາດ
ດວ້ຍ ນາ້ໍຕານ, ເກອື, ນາ້ໍປາ ແລະ ໝາກນາວ.



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ



ຂ້ົວເຂ້ົາ
ໃສ່ໄຂ່
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ຂ້ົວເຂ້ົາໃສໄ່ຂ່

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ເຂ້ົາຈາ້ວສກຸ, ໄຂ່ໄກ,່ ຫົວຜັກບ່ົວ,
ຜັກທຽມແຫ້ງ, ຜັກບ່ົວໃບ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ, ຊີອ້ີວ, 
ຊອສຫອຍ ແລະ ຜົງປຸງລົດ 

ເຄັດລັບ
ບ່ໍຄວນຫງຸເຂ້ົາຈາ້ວປຽກ ຫ�ື ເລະຈນົເກີນ
ໄປ ຫງຸພໍໃຫ້ສຸກໝາດໆ
ສາມາດເພ່ີມຜັກ ແລະ ທັນຍາພືດຊະນດິ
ຕ່າງໆເຊ່ັນ: ສາລີ, ຖ່ົວເຫ�ືອງ, ຖ່ົວດໍາ

ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍມນັດວ້ຍໄຟອອ່ນໆ ນາໍເອາົຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກ
ທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວມ້າຂ້ົວພໍໃຫ້ເຫ�ືອງ ແລະ ມກີິນ່ຫອມ.

ເອາົໄຂ່ທ່ີຕໄີວແ້ລວ້ລງົຈນືຍີໃຫ້ແຕກແລວ້ນາໍເຂ້ົາຈາ້ວລງົຄນົ
ໃຫ້ເຂ້ົາກນັ ໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ນາທີ

ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍປາ, ນາ້ໍຕານ, ຊີອີ້ວ, ພິກໄທ,
ຜົງປຸງລດົ ຂ້ົວໃຫ້ເຂ້ົາກນັປະມານ 3ນາທີ ຂ້ັນຕອນ
ສດຸທ້າຍໃຫ້ເອາົຜັກບ່ົວໃບທ່ີຊອຍໄວລ້ງົ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ເຂ��າຂົ�ວເປ�ນໜຶ�ງໃນອາຫານໄດ້ຮັບຄວາມ
ນິຍົມ ນອກຈາກລົດຊາດດີແລ້ວຍງັອຸດົມ
ໄປດ້ວຍໂປຼຕີນ, ກາກໄຍອາຫານ ແລະ
ວິຕາມິນນຳອີກ.



ຂ້ົວເຂ້ົາໃສ່
ຜັກຫ�າຍ
ສສີນັ



ຂ້ົວເຂ້ົາໃສຜັ່ກ
ຫ�າຍສສີນັ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ເຂ້ົາຈາ້ວສກຸ, ໄຂ່ໄກ,່ ຊ້ີນໝ ູຫ�ື ໄກ,່
ໝາກຖ່ົວຍາວ, ກາລົດ, ຜັກຄະ
ນາ້, ກະລໍາປ�ດອກ, ຫົວຜັກບ່ົວ,
ຜັກທຽມແຫ້ງ, ຜັກບ່ົວໃບ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ, ຊີອ້ີວ,
ຊອສຫອຍ ແລະ ຜົງປຸງລົດ

ເຄັດລັບ
ຕົ້ມຜັກໃຫ້ສຸກຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອົາອອກມາ
ຜ່ານນາໍ້ເຢັນເພ່ືອຄວາມສົດ ແລະ ບ່ໍເຮັດໃຫ້
ຜັກເຫ�ືອງ
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ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍມນັດວ້ຍໄຟອອ່ນໆ ນາໍເອາົຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກ
ທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວມ້າຂ້ົວພໍໃຫ້ເຫ�ືອງ ແລະ ມກີິນ່ຫອມ.

ເອາົຊ້ີນລງົ ແລະ ໄຂ່ທ່ີຕໄີວແ້ລວ້ລງົຈນືຍີໃຫ້ແຕກແລວ້ນາໍ
ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍປາ, ນາ້ໍຕານ, ຊີອີ້ວ, ພິກໄທ,
ຜົງປຸງລດົ. ເອາົຜັກທ່ີກຽມໄວລ້ງົຂ້ົວໃຫ້ເຂ້ົາກນັ. 

ຈາກນັນ້ໃຫ້ເອາົເຂ້ົາລງົຂ້ົວໃຫ້ເຂ້ົາກນັ ແລະ ຂ້ັນຕອນ
ສດຸທ້າຍໃຫ້ເອາົຜັກບ່ົວໃບທ່ີຊອຍໄວລ້ງົ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ຂ້ົວເຂ້ົາໃສຜັ່ກຫ�າຍສສີນັເປັນໜຶງ່ໃນອາຫານໄດຮັ້ບ
ຄວາມນຍົິມ ນອກຈາກລດົຊາດດແີລວ້ຍັງອດຸມົໄປດວ້ຍ
ເສັນ້ໄຍອາຫານ ແລະ ວຕິາມນິນາໍອກີ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອ
ນາໍມາປະສມົກບັທັນຍາພືດເຊ່ັນ: ສາລ,ີ ມນັດາ້ງ ແລະ
ຜັກຊະນດິຕາ່ງໆເພ່ືອເພ່ິມສານອາຫານ.



ກອ້ຍປາ
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ກອ້ຍປາ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຊ້ີນປາ, ຖ່ົວຍາວ, ຫອມລາບ, ຜັກ
ບ່ົວໃບ, ຫອມປ້ອມ, ຂີງ, ຂ່າ, ຫົວ
ຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມແຫ້ງ, ໝາກປ�. 

ເກອື, ນາ້ໍປາ, ປາແດກ, ໝາກ
ນາວ, ໝາກເຜັດ, ເຂ້ົາຂ້ົວ. 

ເຄັດລັບ
ຊ້ີນປາຊອຍລວກນາໍ້ ຫ�ື ຈະຕ້ົມປາ ແລ້ວໄຈ້
ກ້າງອອກເອົາແຕ່ເນື້ອປາກໍ່ໄດ້

ນາໍເອາົປາ, ໝາກປ� ແລະ ໝາກຖ່ົວຍາວທ່ີຊອຍແລວ້ມາ
ລງົໃນຊາມ ນາໍເອາົຂິງ, ຂ່າ, ໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກ
ທຽມ ແລະ ໝາກເຜັດແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວລ້ງົ. 

ຂ້ັນຕອນສດຸທ້າຍໃຫ້ນາໍເອາົຜັກບົວໃບ, ຫອມລາບ ແລະ
ຫອມປ້ອມລງົ

ຕາມດວ້ຍນາ້ໍປາ, ໝາກນາວ, ປາແດກ, ຜົງປຸງລດົ(ຖ້າມ)ີ
ແລວ້ເອາົເຂ້ົາຂ້ົວລງົຄນົໃຫ້ເຂ້ົາກນັ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ



ລາບ
ເມດັຖ່ົວ
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ລາບເມດັຖ່ົວ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຖ່ົວດາໍ, ຖ່ົວແດງ, ໝາກເຂືອ, ຂີງ,
ຂ່າ, ຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ,
ໝາກເຜັດ, ຫົວສໄີຄ, ຜັກບ່ົວໃບ,
ຫອມປ້ອມ, ຫອມລາບ.

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ, ເຂ້ົາຂ້ົວ

ເຄັດລັບ
ຕົ້ມໝາກຖ່ົວໃຫ້ສຸກ ແລ້ວເອົາເກືອໃສ່ ແລ້ວ
ແຍກຖ່ົວອອກໄວຕ້ໍາ ແຕ່ຮັກສານາໍ້ຕົ້ມຖ່ົວໄວ້
ເພ່ືອໄວໃ້ຊ້ຄົນ. 

ນາໍເອາົໝາກເຜັດ, ຂີງ, ຂ່າ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມທ່ີ
ໝກົໄຟແລວ້ມາຕາໍໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເຂ້ົາກນັ

ນາໍເອາົໝາກເຂືອທ່ີໝກົແລວ້ປອກມາຕາໍໃສກ່ນັ ຫ�ັງຈາກ
ນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົເມດັຖ່ົວທ່ີຕົມ້ແລວ້ລງົໄປ

ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍປາ ແລະ ຜົງປຸງລດົ, ເຂ້ົາຂ້ົວ
ຄນົເຂ້ົາກນັໃຫ້ລະອຽດ ສດຸທ້າຍໃຫ້ນາໍເອາົຜັກຫອມປ້ອມ,
ຜັກບ່ົວໃບ. ຫອມລາບ ແລະ ໝາກເຜັດດບິລງົພ້ອມຄນົ
ໃຫ້ເຂ້ົາກນັ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ



ປ່ົນປາ
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ປ່ົນປາ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ປານນິ, ຫົວສໄີຄ, ຜັກຫອມເປ,
ໝາກເຂືອ, ຜັກຫອມປ້ອມ, ຫົວ
ຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມ, ຫົວສໄີຄ,
ໃບຂ້ີຫດູ, ຂີງ ແລະ ຂ່າ. 

ນາ້ໍດື່ມ, ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ເຄັດລັບ
ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມແຫ້ງ ແລະ ໝາກເຜັດ
ຄວນປ�້ ງ ຫ�ືຈີ່ໃຫ້ສຸກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຫານມີ
ກິ່ນຫອມ, ບ່ໍເຜັດຈນົເກີນໄປ ແລະ ລົດຊາດດີ

ຕົມ້ນາ້ໍໃຫ້ຟົດ ຫ�ັງຈາກນັນ້ນາໍເອາົຫົວສໄີຄທ່ີທບຸແລວ້ລງົ
ພ້ອມກບັ ໃບຂ້ີຫດູ, ຂີງ ແລະ ຂ່າ ຕົມ້ໃຫ້ຟົດ

ເອາົໝາກເຂືອລງົຕົມ້ປະມານ 20ນາທີດວ້ຍໄຟປານກາງ.
ເອາົປາລງົຕາມດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ ແລະ ປາແດກ ຕົມ້
ປະມານ 15 ນາທີ

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົໝາກເຜັດ, ຜັກບົວ ແລະ ຜັກທຽມ
ແຫ້ງ, ມາຕາໍໃຫ້ເຂ້ົາກນັ ຈາກນັນ້ໃຫ້ຕກັເອາົໝາກເຂືອ
ແລະ ໄຈເ້ອາົເນື້ອປາມາຕາໍຮ່ວມກນັ. 

4 ສດຸທ້າຍຕກັເອາົນາ້ໍຕົມ້ປາມາຖອກໃສປຸ່ງລດົດວ້ຍນາ້ໍປາ
ແລະ ເອາົຜັກບ່ົວໃບ ແລະ ຫອມປ້ອມລງົ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ປາເປັນອາຫານທ່ີມໂີພຊະນາການສງູ ຊ້ີນປາອດຸມົໄປດວ້ຍໂປຼປາເປັນອາຫານທ່ີມໂີພຊະນາການສງູ ຊ້ີນປາອດຸມົໄປດວ້ຍໂປຼ
ຕນີ ແລະ ໄຂມນັທ່ີດ ີນອກນີ້ຍັງມໂີອເມກາ້ 3 ທ່ີມສີວ່ນຊ່ວຍໃນຕນີ ແລະ ໄຂມນັທ່ີດ ີນອກນີ້ຍັງມໂີອເມກາ້ 3 ທ່ີມສີວ່ນຊ່ວຍໃນ
ການບໍາລງຸຫົວໃຈ, ຫ�ອດເລອືດ ແລະ ສະໝອງ. ນອກນີ້ຍັງນາໍການບໍາລງຸຫົວໃຈ, ຫ�ອດເລອືດ ແລະ ສະໝອງ. ນອກນີ້ຍັງນາໍ
ໃຊ້ເຄື່ອງເທດຫ�າຍຊະນດິເຊ່ັນ: ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມ ທ່ີອດຸມົໄປໃຊ້ເຄື່ອງເທດຫ�າຍຊະນດິເຊ່ັນ: ຫົວຜັກບ່ົວ, ຜັກທຽມ ທ່ີອດຸມົໄປ
ດວ້ຍວຕິາມນິເອ ແລະ ຊີ ທ່ີຊ່ວຍໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງດວ້ຍວຕິາມນິເອ ແລະ ຊີ ທ່ີຊ່ວຍໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ
ຮ່າງກາຍໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີຮ່າງກາຍໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ  



ເອາະປູ



1

2

3

ເອາະປູ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ກະປູ, ຫົວສໄີຄ, ໝາກຖ່ົວ, ໝາກ
ເຂືອ, ໝາກແຄງ້, ຜັກບ່ົວໃບ, ຫົວ
ຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ,
ໝາກເຜັດ, ຜັກອ່ີຕູ່

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ, ຜົງປຸງລົດ,
ເຂ້ົາເບືອ. 

ເຄັດລັບ
ເຄື່ອງແກງ: ຕໍາຫົວສີໄຄ, ຜັກບົມ ແລະ
ຜັກທຽມແຫ້ງ, ໝາກເຜັດ ໃຫ້ເຂ້ົາກັນ
ກະປູຄວນຕັດແຍກກັນ ກະດອງ, ຂາກະປູ
ແລະ ຊ້ີນກະປູ

ຄາ້ງໝໍໃ້ສນ່າ້ໍ ແລວ້ຕົມ້ໃຫ້ຟົດ. ຕາມດວ້ຍເຄື່ອງແກງພ້ອມ
ດວ້ຍໝາກເຂືອ, ໝາກແຄງ້ ແລະ ໝາກຖ່ົວ

ຕໍໄ່ປເອາົກະປູພ້ອມກະດອງລງົປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍ
ປາ ແລະ ປາແດກ 

ສດຸທ້າຍເອາົເຂ້ົາເບືອລງົ, ໃຊ້ເວລາຕົມ້ 10 ນາທີ ສດຸທ້າຍ
ເອາົຜັກບ່ົວໃບ, ຜັກອີ່ຕູ ່ຕົມ້ຕໍອ່ກີ5ນາທີ. 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ເອາະປູເປັນອາຫານພ້ືນບ້ານທ່ີຢູ່ຄູກ່ບັຄນົລາວ
ມາຢ່າງຍາວນານ. ປູຍັງອດຸມົໄປດວ້ຍສານ
ອາຫານເຊ່ັນ: ແຄວຊຽມ, ໂປຼຕນີ, ທາດເຫ�ັກ
ແລະ ວຕິາມນິຫ�າກຫ�າຍຊະນດິ.



ແຈວ່ຂີງ
ປາແຫ້ງ



1

2

3

ແຈວ່ຂີງປາແຫ້ງ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ປາແຫ້ງ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກ
ທຽມແຫ້ງ, ຂີງ, ໝາກເຜັດ, ຜັກ
ບ່ົວໃບ, ຜັກຫອມປ້ອມ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ເຄັດລັບ
ຖາໃຊ້ປາຕົວໃຫຍ່ ຫ�ັງຈາກປ�້ ງແລ້ວຄວນແຍກ
ກ້າງອອກ. ປານອ້ງແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໝດົ
ເລີຍ

ນາໍເອົາຂີງ, ໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມ
ແຫ້ງທ່ີຈີ່ ໄຟມາຕາໍໃຫ້ເຂ້ົາກັນໃຫ້ແຫ�ກລະອຽດ

ນາໍເອົາປາທ່ີປ�້ ງສຸກ ພ້ອມແຍກກ້າງອອກແລ້ວມາລົງ
ຕາໍລວມກັນ ປຸງລົດຊາດດ້ວຍເກືອ, ນາ້ໍປາ ແລະ ນາ້ໍ
ຕານ

ສຸດທ້າຍນາໍເອົາໃບຜັກບ່ົວ ແລະ ຫອມປ້ອມທ່ີຊອຍໄວ້
ລົງຕາໍອີກໃຫ້ເຂ້ົາກັນ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ແຈວ່ຂີງປາແຫ້ງເປັນອາຫານທ່ີເຮັດໄດງ້າ່ຍ ແລະ
ມລີດົຊາດແຊບ ນອກນີ້ຍັງອດຸມົໄປດວ້ຍຄນຸຄາ່
ທາງໂພຊະນາການ. ປາແມນ່ອດຸມົໄປດວ້ຍ
ວຕິາມນິ ແລະ ແຄວຊຽມຊ່ວຍເສມີສາ້ງກະດກູ
ແລະ ແຂ້ວນາໍອກີ



ແຈວ່
ໝາກເລນ່



1

2

3

ແຈວ່ໝາກເລນ່

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໝາກເລ່ນ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກ
ທຽມແຫ້ງ, ໝາກເຜັດ, ຜັກບ່ົວ
ໃບ, ຜັກຫອມປ້ອມ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ

ນາໍເອົາໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີ
ຈີ່ ໄຟມາຕາໍໃຫ້ເຂ້ົາກັນໃຫ້ແຫ�ກລະອຽດ

ເອົາໝາກເລັ່ນທ່ີປ�້ ງແລ້ວລົງຕາໍໃຫ້ເຂ້ົາກັນປຸງລົດດ້ວຍ
ເກືອ, ນາ້ໍຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ

ສຸດທ້າຍນາໍເອົາໃບຜັກບ່ົວ ແລະ ຫອມປ້ອມທ່ີຊອຍໄວ້
ລົງຕາໍອີກໃຫ້ເຂ້ົາກັນ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ໝາກເລນ່ແມນ່ພືດຜັກຊະນດິໜຶງ່ທ່ີອດຸມົສານ
ອາຫານຫ�າກຫ�າຍ ມວີຕິາມນິຫ�າຍຊະນດິ
ລວມທັງສານຕາ້ນອະນມຸນູອດິສະຫ�ະຊ່ວຍ
ບໍາລງຸຜິວພັນ ແລະ ມສີານທ່ີຕາ້ນໂລກມະເຮັງ
ນາໍອກີ



ອົວ່
ດອກແຄ



1

2

3

ອົວ່ດອກແຄ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ດອກແຄ, ຊ້ີນໝບົູດ, ໄຂ່ໄກ,່ ຫົວສີ
ໄຄ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມ
ແຫ້ງ, ໝາກເຜັດ, ໃບຂ້ີຫດູ, ໃບອ່ີ
ຕູ,່ ເຂ້ົາເບືອ, ຜັກຊີ, ຜັກບ່ົວໃບ

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ຫ�ື ປາແດກ

ເຄັດລັບ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ໝາກເຜັດໃຫຍ່ແທນ
ດອກແຄກໍ່ໄດ້

ເອາົສວ່ນປະສມົທ່ີຕາໍໄວເ້ຊ່ັນ: ຫົວສໄີຄ, ຫົວສໄີຄ, ຫົວຜັກ
ບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ ແລະ ໝາເຜັດມາຄນົລງົໃສຊ່າມ
ພ້ອມກບັຊ້ີນໝບົູດ

ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ ແລະ ນາ້ໍປາ ຫ�ືປາແດກ
ເອາົໄຂ່ໄກລ່ງົເພ່ືອໃຫ້ຄນົໃຫ້ເຂ້ົາກນັພ້ອມນາໍໃບຂ້ີຫດູ, ຜັກ
ຊີ, ຜັກອີ່ຕູທ່ີ່ຊອຍໄວມ້າຄນົລງົ. 

ນາໍເອາົເຄື່ອງປຸງທ່ີກຽມໄວມ້າຍັດໃສດ່ອກແຄທ່ີຕຽມໄວ້
ແລວ້ນາໍໄປໜຶງ້ດວ້ຍໄຟປານກາງປະມານ 30ນາທີ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ໝກົດອກແຄແມນ່ອາຫານພ້ືນບ້ານທ່ີມປີະໂຫຍດສງູ
ຫ�າຍຕໍກ່ບັສຂຸະພາບ ຊ່ວຍຫ�ຸດນາໍຕານໃນເລອືດ,
ເຊ່ິງດອກ ແລະ ຍອດອອ່ນຍັງອດຸມົໄປດວ້ຍສານຕາ້ນ
ອະນມຸນູອດິສະລະຊ່ວຍຫ�ຸດຄວາມສຽ່ງໃນການເກດີ
ໂລກມະເຮັງ. 



ແກງປາແຫ້ງ
ໃສຜັ່ກອຫີມຸ



1

2

3

ແກງປາແຫ້ງໃສ່
ຜັກອຫີມຸ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ປາແຫ້ງ, ຜັກອີຫມຸ, ຫົວສໄີຄ, ຫົວ
ຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ, ຜັກ
ອ່ີຕູ,່ ຜັກບ່ົວໃບ. 

ເກອື, ນາ້ໍປາ ຫ�ື ປາແດກ

ເຄັດລັບ
ຕົ້ມຜັກໃຫ້ສຸກຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອົາອອກມາແຊ່
ນາໍ້ເຢັນໄວປ້ະມານ 30 ນາທີ ເພ່ືອຄວາມສົດ
ແລະ ບ່ໍເຮັດໃຫ້ຜັກເຫ�ືອງ

ຕົມ້ນາ້ໍໃຫ້ຟົດ ແລວ້ນາໍເອາົຫົວສໄີຄ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ກະ
ທຽມແຫ້ງທ່ີກຽມໄວລ້ງົ

ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍປາ ຫ�ື ປາແດກ. ຈາກນັນ້ໃຫ້
ເອາົປາແຫ້ງລງົຕົມ້ປະມານ 10 ນາທີ

ຈາກນັນ້ໃຫ້ນາໍເອາົຜັກອຫີມຸ, ໃບຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກອີ່ຕູ ່ຕົມ້
ຕໍໄ່ປອກີ 2 ນາທີ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ຜັກອຫີມຸແມນ່ຜັກທ່ີເຕມັໄປດວ້ຍຄນຸຄາ່ທາງ
ໂພຊະນາການຊ່ວຍບໍາລງຸລະບົບການເຮັດ
ວຽກຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ປັບ
ຄວາມສມົດນູຂອງຮໍໂມນ. 



ລາບປາ
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ລາບປາ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ລາບປາແມນ່ອາຫານທ່ີຄນົລາວຮູ້ຈກັເປັນ
ຢ່າງດ ີແລະ ທ່ີສາໍຄນັປາແມນ່ມປີະໂຫຍດ
ຢ່າງຫ�ວງຫ�າຍຕໍຮ່່າງກາຍຂອງຄນົເຮົາ. ເນື້ອ
ປາໃຫ້ໂປຼຕນີ ແລະ ໄຂມນັຕາ່ໍ ລວມທັງແຮ່
ທາດ ແລະ ວຕິາມນິ.



ຂ້ົວໝາກ
ແຕງໃສຕ່ບັ
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ຂ້ົວໝາກແຕງ
ໃສຕ່ບັ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໝາກແຕງ, ຕບັໝ,ູ ໝາກເລ່ັນ,
ຜັກບ່ົວໃບ, ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກ
ທຽມແຫ້ງ, ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ,
ຊີອ້ິວ, ພິກໄທ. 

ຈນືຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວໃ້ຫ້ເຫ�ືອງ
ແລະ ຫອມ

ເອາົຕບັລງົຂ້ົວໃຫ້ສກຸເຕມີນາ້ໍລງົໄປພໍປະມານ ປຸງລດົຊາດ
ດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ແລະ ພິກໄທ

ຈາກນັນ້ນາໍເອາົໝາກແຕງລງົ ແລະ ຄນົໃຫ້ທ່ົວ ພໍໝາກ
ແຕງສກຸແລວ້ໃຫ້ເອາົໝາກເລນ່ມາລງົ ແລະ ຕາມດວ້ຍຜັກ
ບ່ົວໃບລງົ ຄນົໃຫ້ທ່ົວ. 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ຕບັໝແູມນ່ອາຫານທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ ໂດຍສະເພາະຕບັໝແູມນ່ອາຫານທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ ໂດຍສະເພາະ
ຈາໍພວກທາດເຫ�ັກ, ເກອືແຮ່, ວຕິາມນິ ບີ 2ແລະ 3.ຈາໍພວກທາດເຫ�ັກ, ເກອືແຮ່, ວຕິາມນິ ບີ 2ແລະ 3.
ຊ່ວຍກະຕຸນ້ລະບົບກາ້ມຊ້ີນໃຫ້ມຄີວາມສມົດນູ ແລະຊ່ວຍກະຕຸນ້ລະບົບກາ້ມຊ້ີນໃຫ້ມຄີວາມສມົດນູ ແລະ
ເຮັດວຽກໄດດ້.ີ ໝາກແຕງມວີຕິາມນິກາ(K) ແລະ ຊີເຮັດວຽກໄດດ້.ີ ໝາກແຕງມວີຕິາມນິກາ(K) ແລະ ຊີ
ຫ�າຍ, ມສີານຕາ້ນອະນມຸນູອດິສະຫ�ະຊ່ວຍສາ້ງພູມຫ�າຍ, ມສີານຕາ້ນອະນມຸນູອດິສະຫ�ະຊ່ວຍສາ້ງພູມ
ຄຸມ້ກນັໃຫ້ກບັຮ່າງກາຍ.ຄຸມ້ກນັໃຫ້ກບັຮ່າງກາຍ.



ຂ້ົວໄຂ່ໃສ່
ໝາກຖ່ົວ
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ຂ້ົວໄຂ່ໃສ່
ໝາກຖ່ົວ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໝາກຖ່ົວຍາວ, ໄຂ່ໄກ,່ ຜັກບ່ົວໃບ,
ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ. 

ເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ ແລະ ພິກ
ໄທ

ເຄັດລັບ
ໝາກຖ່ົວຍາວຫ�ັງຈາກຕັດແລ້ວ ຄວນລ້າງ
ດ້ວຍນາໍ້ເກືອເພ່ືອຮັກສາຄວາມສົດ ແລະ
ສີສັນ. ແລະ ໃນຂະນະທ່ີຂ້ົວທ່ານສາມາດຕື່ມ
ນາໍ້ລົງຕາມເໝາະສົມ. 

ຈນືຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງທ່ີຊອຍໄວໃ້ຫ້ເຫ�ືອງ
ແລະ ຫອມ

ເອາົໄຂ່ທ່ີຕໄີວແ້ລວ້ລງົໃສໝ່ໍ,້ ຈນື ແລະ ຍີໄຂ່ໃຫ້ລະອຽດ
ດວ້ຍໄຟປານກາງປະມານ 2ນາທີ

ຈາກນັນ້ເອາົໝາກຖ່ົວລງົ ແລະ ຄນົໃຫ້ເຂ້ົາກບັໄຂ່ປະມານ
5ນາທີ. ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍຕານ, ນາ້ໍປາ, ຊອສ
ຫອຍ, ພິກໄທ. ສດຸທ້າຍຕາມດວ້ຍຜັກບ່ົວໃບ



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ
ຖ່ົວແມນ່ພືດທີເຕມັໄປດວ້ຍໂປຼຕນີສງູຮອງຈາກຊ້ີນ ແລະ ທາດ
ບໍາລງຸຊ່ວຍສາ້ງພູມຄຸມ້ກນັ, ບໍາລງຸສາຍຕາ ແລະ ໃນໄຂ່ຍັງມີ
ໂປຼຕນີ ແລະ ວຕິາມນິຕາ່ງໆທ່ີຮ່າງກາຍຕອ້ງການ. ເດກັນອ້ຍທ່ີ
ມອີາຍຕຸາ່ໍກວາ່ 2ປ�ໄດກ້ນິໝາກຖ່ົວທ່ີສກຸແລວ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້
ຮັບທາດໂປຼຕນີ 30%, ທາດເຫ�ັກ 10% ແລະ ວຕິາມນິ 17%
ຂອງພະລງັງານທ່ີຕອ້ງການປະຈາໍວນັ.



ແກງໄກລ່າດ
ໃສ່ເຫັດ
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ແກງໄກລ່າດໃສ່
ເຫັດ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ໄກລ່າດ, ເຫັດ (ຕາມລະດກູານ), 
ຂີງ, ຂ່າ, ຫົວສໄີຄ, ຜັກບ່ົວໃບ,
ຜັກອ່ີຕູ.່ 
ເກອື, ນາ້ໍປາ ຫ�ື ປາແດກ ແລະ ນາ້ໍ
ຕານ ຕົມ້ນາ້ໍແກງໃນປະລມິານທ່ີຕອ້ງການ ເມື່ອນາ້ໍຟົດແລວ້ໃຫ້

ເອາົເກອື, ຫົວຂີງ ແລະ ຂ່າທ່ີຕດັລງົໃສໝ່ໍ້

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອາົໄກທ່ີ່ຕດັໄວລ້ງົໃສໄ່ປປະມານ 10 ນາທີ
ເມື່ອໄກສ່ກຸດແີລວ້ໃຫ້ຜ່ອນໄຟລງົ

ຂ້ັນຕອນຕໍໄ່ປແມນ່ນາໍເອາົເຫັດທ່ີຕດັກຽມໄວມ້າລງົໃຊ້
ເວລາຕົມ້ປະມານ 15 ນາທີ ພ້ອມປຸງລດົດວ້ຍນາ້ໍປາ ຫ�ື
ປາແດກ ແລະ ນາ້ໍຕານ (ຖ້າມຜົີງປຸງລດົແບບກອ້ນ ຫ�ື ຝຸ່ນ
ກໍສ່າມາດໃສໄ່ດ)້

4 ຂ້ນຕອນສດຸທ້າຍແມນ່ເອາົຜັກບ່ົວໃບ, ຜັກອີ່ຕູ ່ລງົແລະຕົມ້
ຕໍໄ່ປອກີ 5ນາທີ 



ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ

ແກງໄກບ້່ານໃສເ່ຫັດເປັນອາຫານທ່ີໃຫ້ໂປຼຕນີແກງໄກບ້່ານໃສເ່ຫັດເປັນອາຫານທ່ີໃຫ້ໂປຼຕນີ
ສງູແຕໄ່ຂມນັຕາ່ໍ ເຊ່ິງມປີະໂຫຍດແກ່ສງູແຕໄ່ຂມນັຕາ່ໍ ເຊ່ິງມປີະໂຫຍດແກ່
ຮ່າງກາຍ. ສວ່ນສະມນູໄພທ່ີເປັນເຄື່ອງປຸງນັນ້ຮ່າງກາຍ. ສວ່ນສະມນູໄພທ່ີເປັນເຄື່ອງປຸງນັນ້
ເປັນສບັພະຄນຸທາງຢາ ມທັີງວຕິາມນິ ແລະເປັນສບັພະຄນຸທາງຢາ ມທັີງວຕິາມນິ ແລະ  
  ເກອືແຮ່ເກອືແຮ່



ຊຸບໝາກຖ່ົວ
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ຊຸບໝາກຖ່ົວ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ຖ່ົວລັນເຕາົ, ຖ່ົວຍາວ, ຖ່ົວພູ,
ກະລໍາປ�ດອກ
ຫົວຜັກບ່ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ,
ຂີງ, ໝາກເຜັດ, ໝາກງາ.
ຜັກບ່ົວໃບ, ຫອມປ້ອມ, ຫ້ອມເປ
ເກອື, ນາ້ໍປາ ແລະ ນາ້ໍຕານ

ເຄັດລັບ
ຜັກຕ່າງໆທ່ີຈະນາໍມາເຮັດຊຸບສາມາດໜຶງ້ ຫ�ື
ຕົ້ມພໍໃຫ້ສຸກ ຖ້າສຸກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜັກເລະ
ແລະ ເສຍລົດຊາດ

ນາໍກະລາໍປ�ດອກ ແລະ ບັນດາຖ່ົວຕາ່ງໆທ່ີໜຶງ້ສກຸແລວ້ມາ
ລງົໃສຊ່າມ

ຕາມດວ້ຍຫົວຜັກບ້ົວ ແລະ ຜັກທຽມແຫ້ງ, ຂີງ, ໝາກ
ເຜັດທ່ີຈີ່ໄຟ ແລະ ຕາໍແຫ�ກມາລງົໃນຊາມ

ປຸງລດົຊາດດວ້ຍເກອື, ນາ້ໍປາ ແລະ ນາ້ໍຕານ ພ້ອມຄນົໃຫ້
ເຂ້ົາກນັ ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອາົຜັກບ່ົວໃບ, ຫອມປ້ອມ ແລະ
ຫອມເປທ່ີຊອຍແລວ້ມາໂຮຍໜາ້
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ຖ່ົວ ແລະ ຜັກແມນ່ໜຶງ່ໃນອາຫານຫ�ັກທ່ີນອນ
ຢູ່ໃນຫົກໝວດອາຫານໃຫ້ພະລງັງານຕາ່ໍແຕອ່ດຸມົ
ໄດດວ້ຍສານອາຫານ ແລະ ວຕິາມນິ. ມສີານຕາ້ນ
ອະນມຸນູອດິສະຫ�ະທ່ີຈາໍເປັນແກຮ່່າງກາຍ.



ນາ້ໍຫວານ
ໝາກກວ້ຍ



1

2

ນາ້ໍຫວານໝາກ
ກວ້ຍ

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ກວ້ຍນາ້ໍຫວາ້, ກະທິໝາກພ້າວ, 
ນາ້ໍຕານ ແລະ ເກອື

ເຄັດລັບ

ບ່ໍຄວນຕັດກ້ວຍໄວດ້ົນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສີ
ຊໍາ້. ຄວນຕັດແລ້ວເອົາລົງໝໍຕ້ົ້ມທັນທີ
ບ່ໍຄວນຕົ້ມໃຫ້ກະທິແຕກຕົວຈນົເກີນໄປ
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມມັນຫາຍໄປ

ເອາົກວ້ຍທ່ີຕດັເປັນຕອ່ນລງົໃນໝໍ ້ພ້ອມຖອກນາ້ໍກະທິທ່ີ
ກຽມໄວລ້ງົໃຫ້ຖ້ວມໝາກກວ້ຍ

ຫ�ັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເອາົນາ້ໍຕານ ແລະ ເກອືລງົຕົມ້ພ້ອມກບັ
ກວ້ຍ ແລະ ກະທິ ປະມານ15ນາທີຈນົກວ້ຍສກຸ. ຄອ່ຍໆ
ລດົລະດບັໄຟລງົເພ່ືອໃຫ້ກະທິບ່ໍໄໝ ້ແຕມ່ຄີວາມຫອມ
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ຈນືກວ້ຍ
ນາ້ໍຫວາ້



1
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ຈນືກວ້ຍນາ້ໍຫວາ້

ສ່ວນປະສົມ

ວິທີການປຸງແຕ່ງ

ກວ້ຍນາ້ໍຫວາ້, ນາ້ໍມນັພືດ

ເຄັດລັບ
ຄວນໃຊ້ນາໍ້ມັນພືດທ່ີບ່ໍມີກິ່ນເພ່ືອຈະໄດ້ກິ່ນ
ຂອງໝາກກ້ວຍ

ນາໍໝາກກວ້ຍທ່ີກຽມໄວມ້າຊອຍເປັນແຜ່ນບາງໆ 
ຫ�ັງຈາກນັນ້ຄາ້ງໝໍດ້ວ້ຍໄຟປານກາງ

ເມື່ອນາ້ໍມນັຮ້ອນພໍປະມານໃຫ້ນາໍກວ້ຍມາລງົຈນືເທ່ືອລະ
ໜອ້ຍເພ່ືອຫ�ີກເວັນ້ການຕດິກນັ ເພ່ືອໃຫ້ກວ້ຍສກຸ ແລະ ສີ
ສະເໝກີນັ
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ກວ້ຍນາ້ໍຫວາ້ແມນ່ໝາກໄມທ່ີ້ເຕມັໄປດວ້ຍສານ
ອາຫານທ່ີສາໍຄນັຕໍຮ່່າງກາຍຂອງຄນົເຮົາ ໃຫ້
ພະລງັງານ, ໂປຼຕນີ, ໄຂມນັ ແລະ ວຕິາມນິຕາ່ງ
ໆເຊ່ັນ: ວຕິາມນິເອ, ບີ1 ແລະ ບີ 2. 



ນາ້ໍເຕົາ້ຫູ້
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ນາ້ໍເຕົາ້ຫູ້

ສ່ວນປະສົມ

ຖ່ົວເຫ�ືອງ, ນາ້ໍດື່ມສະອາດ, 
ນາ້ໍຕານ ແລະ ເກອື

ເຄັດລັບ

ໃນຂະນະທ່ີຕົ້ມນາໍ້ເຕົາຫູ້ໃຫ້ໃຊ້ຈອງຄົນ
ຕະຫ�ອດເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ນາໍ້ເຕົາຫູ້ສຸກ
ສະເໝກີັນ ແລະ ບ່ໍໄໝ້
ຫ້າມເອົາເກືອ ແລະ ນາໍ້ຕານລົງພ້ອມກັບ
ນາໍ້ເຕົາຫູ້ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນາໍ້ເຕົາຫູ້ ບ່ໍສຸກດີ
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ນາ້ໍເຕົາ້ຫູ້ ທ່ີໄດມ້າຈາກຖ່ົວເຫ�ືອງເປັນແຫ�່ງ
ອາຫານທ່ີມຄີນຸຄາ່ທາງອາຫານສງູ ອດຸມົໄປ
ດວ້ຍທາດແປ້ງ, ໂປຼຕນີ ແລະ ວຕິາມນິຕາ່ງໆທ່ີ
ຮ່າງກາຍຕອ້ງການ. 
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