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ໂຄງການ ກັນ, ຄວບຄູມ ແລະ ຕອບໂຕການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ ສ ປ ປ ລາວ  
 
ຄວາມເປັນມາ: 
ໂຄງການກນັ, ຄວບຄູມ ແລະ ຕອບໂຕກ້ານແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ (ໂຄງການໂຄວດິ-19-ທຄລ) ແມ່ນໂຄງການ
ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມີ
ຫອ້ງການປະສານງານຕັງ້ຢູ່ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ໄດຮ້ບັທນຶກູ ້
ຢມືຈາກທະນາຄານໂລກ. ໂຄງການນີມ້ຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອຕອບໂຕກ້ານ
ລະບາດຂອງພະຍາດ  COVID-19 ແລະ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່
ລະບບົສາທາລະນະສຸກ ໃນການຕອບໂຕກ້ບັສະພາວະສຸກເສນີ ຢູ່ ສ ປ ປ 
ລາວ ເຊິ່ ງມພີືນ້ທີ່ ປກົຄຸມທົ່ ວປະເທດ. ງບົປະມານເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນ US$ 18 
ລາ້ນ ສາໍລບັວຽກງານຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ແລະ ງບົປະມານເພີ່ ມ ແມ່ນ US$ 
10 ລາ້ນ ສໍາລບັວຽກງານວກັຊນີໂຄວດິ-19. ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ 
10/4/2020 –31/12/2023. 
 

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ:  
i. ອົງປະກອບ 1: ຕອບໂຕແ້ບບສຸກເສນີຕໍ່ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄ

ວດິ-19: ແນໃສ່ການຕອບໂຕຕ້ໍ່ ສະພາວະສຸກເສນີ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆ
ໃນການເຮດັການຕອບໂຕ ້ເຊັ່ ນ: (1) ການປະສານງານ- ທມີງານສະເພາະ
ກດິ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ; (2) ປອ້ງກນັ ແລະ ຄວມຄຸມການ
ຕດິເຊືອ້; (3) ການຄົນ້ຫາຜູຕ້ດິເຊືອ້, ການຢັງ້ຢນື, ການຕດິຕາມຜູໃ້ກຊ້ດິ
ກບັຜູຕ້ດິເຊືອ້; (4) ອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກດິຈະກໍາຂາ້ເຊືອ້; (5) 
ການຄຸມ້ຄອງຜູຕ້ດິເຊືອ້ ແລະ ການແຍກປ່ຽວ; (6) ການກກັກນັ ການ
ກກັຕວົຢູ່ເຮອືນ ຫຼ ືແຍກຕວົປ່ຽວຢູ່ເຮອືນ; (7) ການສື່ ສານຄວາມສ່ຽງຕໍ່

ການຕດິເຊືອ້; (8) ການໃຫບ້ໍລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັ; (9) ເງນິແຮ
ສຸກເສນີ; (10) ການຈດັຊືວ້ກັຊນີໂຄວດິ; (11) ການໃຫວ້ກັຊນີ ແລະ 
(12) ການບໍລຫິານ ແລະ ຈດັຕັງ້ສ າລບັວກໍັນີໂຄວດິ. 
 

ii. ອົງປະກອບ 2: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົຕອບໂຕກ້ານລະບາດ
ແບບສຸກເສນີ: ແນໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບຸກຄະລາກອນ
ການແພດ ແລະ ພະນກັງານແພດໝໍ ເຊັ່ ນ: (1) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ 
ຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກບັການປິ່ ນປວົ 
ແລະ ການຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້ຢູ່ໂຮງໝໍ; (2) ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນ
ວເິຄາະວທິະຍາ; (3) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ
ເພື່ ອການເຝົາ້ລະວງັ; (4) ສະໜບັສະໜນູການບໍລຫິານຈດັການ, ການ
ຄຸມ້ຄອງສາງ ແລະ ການແຈກຢາຍ; (5) ປບັປຸງສູນປິ່ ນປວົພະຍາດ ໂຄ
ວດິ-19 

iii. ອົງປະກອບ 3: ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ: ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂດຍຮ່ວມມກືບັບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ, ສະຖາບນັການສກືສາ ພອ້ມກນັ
ນັນ້ ໂຄງການຍງັສະໜບັສະໜນູການຮຽນຮູແ້ບບຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ແບ່ງປນັຂໍມູ້ນ
ຂ່າວສານ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົ
ຕອບໂຕກ້ານລະບາດແບບສຸກເສນີ. 

iv. ອົງປະກອບ 4: ສົ່ ງເສມີການກຽມພອ້ມຕໍ່ ສະພາວະສຸກເສນີ: ອງົປະກອບນີແ້ນໃສ່
ການປບັປຸງສະຖານບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄງຮ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອການ
ກຽມພອ້ມຕໍ່ ສະພາບສຸກເສນີ. ກດິຈະກໍາທີ່ ສະເໜ ີ ປະກອບມ ີ (1) ສົ່ ງເສມີລະບບົ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຖານທີ່ ບໍລກິານເພື່ ອກຽມຮບັມກືບັສະພາບສຸກເສນີໃນ
ອານາຄດົ; (2) ກຽມພອ້ມຕໍ່ ສະພາບສຸກເສນີດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການ
ພດັທະນາ ແລະ ເຮດັການປະເມນີ ແລະ ວາງແຜນ ພອ້ມທງັເຮດັການກະຕຸນ້ການ
ປະຕບິດັ; (3) ຄາດຄະແນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຊບັພະຍາກອນກໍລະນສຸີກເສນີດາ້ນ
ສາທາລະນະສຸກ. 

ຂ້ມູນໂຄງການໂດຍສັງເຂບ: 
ອົງກອນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ : ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ ອຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 
ແລະ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົສາທາລະນະສຸກ ໃນການຕອບໂຕກ້ບັ
ສະພາວະສຸກເສນີ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ 
ພ້ືນທີ່ປົກຄຸມໂຄງການ :  ທົ່ ວປະເທດ  
ງບປະມານເບື້ອງຕົ້ນ:  US$ 18 ລາ້ນ 
ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ:  10/4/2020 –30/12/2022 
ງບປະມານເພ່ີມ:   US$ 10 ລາ້ນ 
ງບປະມານຊວຍເຫຼືອລາ: US$ 2 ລາ້ນ 
ໄລຍະເວລາ:  6/2021-12/2023 
ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງໂຄງການ: 

• ກວດຫາການຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ຢ່າງທນັເວລາ: ຈາໍນວນກໍລະນສີງົໃສ 
ພະຍາດ ໄດຮ້ບັການລາຍງານ ແລະ ສບືສວນຕາມຄູ່ ມແືຫ່ງຊາດ; 

• ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານຕອບໂຕໂ້ຄວດິ-19: ເປີເຊນັສະຖານທີ່ ບໍລກິານປີ່ ນປວົສະເພາະ ພອ້ມ
ດວ້ຍ ຫອ້ງແຍກປ່ຽວຄນົເຈບັ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ 

• ເພື່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ຕອບໂຕໄ້ພນາບຂູ່ຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-
19 ແລະ ສົ່ ງເສມີລະບບົສາທາລະນະສຸກສໍາລບັການກຽມພອ້ມຕໍ່ ສະພາບສຸກ
ເສນີໃນ ສປປລາວ. 



   
ຄວາມສຽງທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 
• ໂຄງການຈະສົ່ ງຜນົກະທບົທາງບວກ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໂດຍ

ການປັບປຸງລະບບົການເຝົາ້ລະວງັ, ຕດິຕາມ ແລະ ສະກດັກັນ້ພະຍາດ ໂຄ
ວດິ-19 ລວມທງັສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼອືກຸ່ມຄວົເຮອືນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງຕໍ່

ການຕດິເຊືອ້.   
• ໂຄງການອາດຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົ ຕໍ່ ກບັສະພາບ

ແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົ ທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການມດີັ່ ງນີ:້ 

 ການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ທາງການແພດ ຫຼ ືຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້; 
 ການປນົເປືອ້ນຂອງເຊືອ້ພະຍາດຈາກຫອ້ງວເິຄາະ ແລະ ສະຖານທີ່

ກກັຕວົ; 
 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂພາບ ແລະ ຂອງພະນກັງານ

ແພດ ແລະ ຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
 ການສື່ ສານທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການສົ່ ງຂ່າວລ ືກໍ່ ໃຫເ້ກດີ

ຄວາມຢາ້ນກວົ/ຄວາມຂດັແຍ່ງ ແລະ ຄວາມວຸນ້ວາຍທາງສງັຄມົ,  
 ເກດີການຈາໍແນກທາງສງັຄມົຕໍ່ ຜູຕ້ດິເຊືອ້ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ບໍ່ ທົ່ ວ

ເຖງິ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ. 
 

ມາດຕະການຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 
• ໂຄງການນໍາໃຊກ້ດົໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກອບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົຂອງທະນາຄານໂລກ (ESF). 
• ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ, ເອກະສານລຸ່ມນີ ້ ໄດຖ້ກື

ກະກຽມເພື່ ອ ເຜຍີແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນການຄວບຄຸມ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົດັ່ ງກ່າວ. 
ເອກະສານກຽມສໍາເລດັແລວ້ມ:ີ 
1. ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (SEP): ເພື່ ອເປນັ

ບ່ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ກໍ່ ເປນັ
ເຄື່ ອງມເືພື່ ອເຂົາ້ເຖງິທຸກພາກສ່ວນທີ່ ເປົາ້ໝາຍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກໂຄງການ ເປນັຕົນ້ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຜູສູ້ງອາຍູ, ຊນົເຜົ່ າ
ສ່ວນນອ້ຍ, ບຸກຄະລາກອນການແພດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ອື່ ນໆ; 

2. ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESCP): 
ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມໃືນການປະເມນີ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ບນັດາ
ເອກະສານ ຫຼ ື ແຜນ ລວມທງັການກໍານດົໄລຍະເວລາໃນການ
ປະຕບິດັໜາ້ວຽກແຕ່ລະຢ່າງ;  

3. ກອບການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ແລະ 
ແຜນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ: ເຊັ່ ນວ່າ ESMP, LMP, 
ICWMP, IPC, HCWMP, ESCP. ເພື່ ອຊ່ວຍບນັດາພາກສ່ວນ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລະບຸຄວາມສ່ຽງດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ສາ້ງມາດຕະການໃນການຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງສໍາລບັກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ຈະຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະ 
ຖານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງທະນາຄານໂລກ.  

 
4. ເອກະສານ ESCP, SEP, ແລະ ESMF ຂອງໂຄງການຈະຖກືແກ ້

ໄຂຄນືໃໝ່ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນຍຸດທະສາດການສກັຢາກນັ
ພະຍາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ກດິຈະກໍາພາຍໃຕງ້ບົປະມານເພີ່ ມຂອງ
ໂຄງການ. ຮ່າງເອກະສານເຫຼົ່ ານີຈ້ະຖກືເຜຍີແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊນົ. 

5. ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນ: 
www.fdd.gov.la 
 

 
ຄາຖາມເພ່ືອຊວຍລະດມົຄວາມຄິດເຫັນ: 
• ທ່ານມຂີໍຄ້ດິເຫນັແນວໃດ ຕໍ່ ກບັໂຄງການ, ບນັດາຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມ

ສ່ຽງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ລວມທງັດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົ) 
ທີ່ ຖກືກໍານດົ? 

• ທ່ານຄດິວ່າ ບນັດາມາດຕະການ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຖກືກະກຽມ ແລະ ນໍາ
ໃຊແ້ມ່ນມຄີວາມແທດເໝາະ ແລະ ພຽງພໍໃນການແກໄ້ຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການບໍ? ທ່ານມຄີໍາແນະນໍາເພີ່ ມຕື່ ມບໍ່ ? 

• ເອກະສານ ESCP, SEP, ແລະ ESMF ເຊິ່ ງເປັນບນັດາມາດຕະການ ທີ່

ກາໍນດົໃນກອບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະຖກືນໍາໃຊໂ້ດຍພາກສ່ວນ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ທ່ານມຂີໍແ້ນະນໍາເພີ່ ມເຕມີບໍ່ ຕໍ່ ກບັເອກະສານເຫຼົ່ າ
ນີ?້  
 

ການປຶກສາຫາລ,ື ການສອງແສງ ແລະ ຂ້ຂອງໃຈ: 
ການສ່ອງແສງ, ຄໍາເຫນັ ແລະ ຄໍາສະເໜທີີ່ ພວົພນັກບັໂຄງການນີ ້ ສາມາດສົ່ ງມາ
ກ່ອນວນັທ ີ12 ມນີາ 2021 ຜ່ານຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ:້  
• ສົ່ ງຂໍຄ້ວາມຫາເບໂີທ ວອດແອບັ : +856 20 55227775; +856 20 

55989225 
• ອເີມວ Khaikham.xyp@gmail.com 
• ສົ່ ງຄໍາເຫນັຕ່າງໆ ເຂົາ້ກຸ່ມວອດແອບັ: “COVID-19 Response in 

VTE” ຫລ ື ອນິບອັກ ເຟສບຸກ: ສູນຂ່າວສານການແພດແລະສຸຂະສກຶສາ 
Center for Information and Education for Health   

• ບນັດາຄໍາເຫນັ, ສ່ອງແສງ, ຂໍຂ້ອ້ງໃຈເພີ່ ມເຕມີ ແມ່ນສາມາດສົ່ ງຫາຕາມກນົ
ໄກການແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງໂຄງການ.  
 

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີເບີິ່່ ງໄດທ້ີ່ : www.fdd.gov.la 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ໂຄງການ ກັນ, ຄວບຄູມ ແລະ ຕອບໂຕການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ຢູ ສ ປ ປ ລາວ (ໂຄງການໂຄວິດ-19-ທຄລ) 

 
 


