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ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜ ູ້ຢ ູ່ແນວໜ້າໃນການຕອບໂຕູ້ກັບວິກດິການທາງດ້ານສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ 
ຂອງໂລກ. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫ ຼືອຊາວກະສິກອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າໃຫູ້ເປັນກໍາລງັແຮງໃນການຂບັເຄຼືິ່ອນ
ເພຼືິ່ອກ້າວໄປສ ູ່ລະບບົກະສກິໍາທີິ່ເປນັທໍາທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງທາງດ້ານນິເວດວທິະຍາ. 

ໃນທຸກໂຄງການຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທກຸຍາກແບບລວມໝ ູ່ທີິ່ຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫູ້ປະ 
ຊາຊົນມີການປູ່ຽນແປງ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງເຂົາເຈົົ້າໃດູ້ດຂີຼືົ້ນກວ່າເກົິ່າ ພ້ອມທັງແກູ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງ. 
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ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມຍິນດີຫ າຍທີິ່ໄດູ້ສົິ່ງຄໍາທັກທາຍອັນອົບອຸູ່ນມາຢັິ່ງທຸກຄົນທີິ່ຢ ູ່ໃນໂຄງການ
ຂອງພວກເຮົາ, ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີິ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ
, ອາສາສະໝັກ ແລະ ຜ ູ້ນໍາພາໂຄງການທີິ່ໄດູ້ອຸທິດຕົນຕໍິ່ວຽກງານ.

ປີ 2020 ແມູ່ນອີກປີໜ ິ່ງທີິ່ອົງການມະນຸດສາດເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ ແລະ ມຸນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ
ໄດູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່າງໃຫຍ່ຫ ວງຢ ູ່ໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດູ້ສ້າງສົມການ
ເປັນຄ ູ່ຮ່ວມງານກັບ ອົງການ ອີຢ  ແລະ ກອງທ ນໂລກ ແລະ ມີສີຄ ູ່ຮ່ວມງານໃໝູ່ເພີິ່ມອີກ 
ເຊັິ່ນ: ກອງທ ນຈາກລັດຖະບານ ຝລັງຜ່ານກອງທ ນ Expertise France L’initiative, 
ບໍລິສັດວິທະຍາສາດການຢາ Gilead Sciences, ກອງທ ນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກຂະໜາດ
ນ້ອຍ GEF-SGP ແລະ ສະຖານທ ດຝລັງ.

ການພັດທະນາທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດແມູ່ນປະຊາຊົນເປັນຜ ູ້ສ້າງຂຼືົ້ນເອງ, ຊາວກະສິກອນຈໍານວນ
ຫ າຍພັນຄົນ, ຜ ູ້ເປັນພໍິ່, ຜ ູ້ເປັນແມູ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນໄດູ້ນໍາໃຊູ້ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ການຊີົ້ນໍາທີິ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫູ້ເພຼືິ່ອປັບປູ່ຽນຕາມຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີິ່
ເປັນສິິ່ງໃໝູ່ສໍາລັບຊີວິດທີິ່ດີກວ່າຂອງເຂົາເຈົົ້າ ລວມທັງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ. 
ພວກເຮົາເຊຼືິ່ອວ່າການຕໍິ່ສ ູ້ເພຼືິ່ອຫຼຸດຜົົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຈະສາມາດບັນລຸຢູ່າງປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດໄດູ້ ກໍຕໍິ່ເມຼືິ່ອຄົນທຸກຍາກມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນໃນການປູ່ຽນແປງສະຕາກໍາ
ຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາເຊຼືິ່ອໃນການຮ່ວມມຼື, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສາມະຄີແບບ 
ລວມໝ ູ່ຢ ູ່ໃນຂັົ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ກໍາລັງຂັບເຄຼືິ່ອນທີິ່ມີ
ຄວາມກ້າວໜ້າ.

ພວກເຮົາມຸູ້ງໝັົ້ນທີິ່ຈະສ ູ້ຊົນພະຍາຍາມຮ່ວມກັນກັບຄົນທຸກຍາກເພຼືິ່ອສ້າງໃຫູ້ມີການປູ່ຽນ 
ແປງທີິ່ຍຼືນຍົງ ຈະເຮັດໃຫູ້ໂລກນີົ້ໜ້າຢ ູ່ຫ າຍຂຼືົ້ນສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນທັງໝົດ.

ໃນປີ 2020 ພວກເຮົາໄດູ້ປິດໂຄງການຊອກຫາຄົນເປັນວັນນະໂລກທີິ່ອອກລິດຢ ູ່ແຂວງບໍລິ 
ຄໍາໄຊ ແລະ ໄດູ້ມອບຄຼືນໃຫູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສ ນຄວບຄຸມວັນນະໂລກແຫູ່ງຊາດເປັນຜ ູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບຕໍິ່. ພວກເຮົາໄດູ້ສະເຫ ີມສະຫ ອງຄວາມສໍາເລັດອັນຫຍິິ່ງໃຫຍ່ຮ່ວມກັບບັນດາຄອບ 
ຄົວຂອງປະຊາຊົນຢ ູ່ເມຼືອງບໍລິຄັນ, ເມຼືອງປາກກະດິງ ແລະ ເມຼືອງປາກຊັນ ລວມທັງລັດຖະ 
ບານນັບຕັົ້ງແຕູ່ຕອນເລີິ່ມຕົົ້ນໂຄງການໃນປີ 2018 ເປັນຕົົ້ນມາ. ສອງໂຄງການໃໝູ່ກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການປູ້ອງກັນພະຍາດໄດູ້ເລີິ່ມຕົົ້ນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແລູ້ວ ແລະ ອີກໂຄງການ
ທີສາມແມູ່ນກໍາລັງຈະເລີມຕົົ້ນຂຼືົ້ນຢ ູ່ທາງພາກເໜຼືອຂອງປະເທດລາວ.

ໃນໂຄງການສົິ່ງເສີມຊົມລົມຊາວກະສິກອນໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊາວກະສິກອນຈໍານວນ
5,000 ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າໄດູ້ສໍາເລັດການດໍາເນີນງານໃນປີທີສອງແລູ້ວ ແລະ 
ໄດູ້ສຼືບຕໍິ່ພະຍາຍາມເພຼືິ່ອຟຼືົ້ນຟ ໃຫູ້ກັບຄຼືນສ ູ່ສະພາບເດີມໃຫູ້ຫ າຍຂຼືົ້ນກວ່າເກົິ່າ ແລະ ເພີິ່ມທະ 
ວີການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫູ້ສ ງຂຼືົ້ນ ພ້ອມທັງຕໍິ່ສ ູ່ກັບພາວະການຂາດສານອາຫານ.

ປະເທດລາວຍັງໂຊກດີທີິ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍກວ່າບັນ 
ດາປະເທດອຼືິ່ນໆໃນໂລກ ແລະ ເຖິງແມູ່ນວ່າຈະມີຂໍົ້ຈໍາກັດບາງຢູ່າງໃຫູ້ແກູ່ພວກເຮົາ ແລະ 
ປະຊາຊົນຢ ູ່ໃນໂຄງການເພຼືິ່ອດໍາເນີນວຽກງານກໍິ່ຕາມ ແຕູ່ກໍຍັງສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ຂອງຕົນເອງໄດູ້ຫ າຍຢູ່າງຕາມທີິ່ໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້.

ພວກເຮົາຂໍຖຼືໂອກາດນີົ້ເພຼືິ່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຢັິ່ງບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມງານສາກົນສໍາລັບທ ນ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທີິ່ເຮັດໃຫູ້ວຽກງານການພັດທະນາທີິ່ສໍາຄັນນີົ້ເປັນໄປໄດູ້ ແລະ ຂໍຂອບໃຈລັດຖະ 
ບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມງານທີິ່ຊົິ່ງຄຸນຄ່າທັງໝົດນັບແຕູ່ຂັົ້ນສ ນກາງ, ຂັົ້ນ
ແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມຼືອງທັງໝົດ. 

Gitte Hector, Country Representative



ບົດນໍາ

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຮວມພະລັງນໍາ
ເຂົາເຈົົ້າ. 
ເມ ື່ອປະຊາຊົນເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃນການ 
ຈັດຕັົ້ງເປັນຂະບວນການແບບລວມໝ ູ່ ກໍຈະສາມາດສ້າງໃຫູ້ມີ
ການປູ່ຽນແປງທີື່ຍ ນຍົງໄດູ້. 

ສະມາຊິກຂອງກຸູ່ມຫ ັກຢ ູ່ໃນໂຄງການສົິ່ງເສີມກຸູ່ມຊາວກະສິກອນປ ກສາຫາລຼືກັນກ່ຽວກັບວທິີການປັບປຸງໂພສະນາການຢ ູ່
ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ
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ພວກເຮົາແມູ່ນໃຜ:
ອົງການມະນຸດສາດເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ (HPP Laos) ແມູ່ນ
ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນບໍິ່ສັງກັດລັດໜຼືິ່ງທີິ່ໄດູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກງານສາທາຢ ູ່ໃນ
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ສປປ ລາວ ນັບຕັົ້ງແຕູ່ປີ 2011 ເປັນ 
ຕົົ້ນມາ. 
ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ ຫ ຼື ຊຼືິ່ເປັນພາສາວ່າ Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo (Humana 
FPP) ກໍາລັງຈັດຕັົ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂະໜາດໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນແຂວງ 
ຄໍາມ່ວນທີິ່ໄດູ້ເລີິ່ມຕົົ້ນຂຼືົ້ນໃນປີ 2018.
ທັງສອງອົງການເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງເຄຼືອຂ່າຍໃນທົິ່ວໂລກ
ຂອງ 29 ອົງກອນທີິ່ຢ ູ່ພາຍໃຕູ້ສະຫະ ພັນມະນຸດສະທໍາ
ເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ ທີິ່ມີສະມາຊິກຈໍານວນຫ າຍກໍາລັງດໍາເນີນ
ງານຢ ູ່ໃນທະວິບເອີຣົບ, ອາຟລີກາ, ເອເຊຍ ແລະ ອາເມ 
ລິກາ. 
ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ (Humana FPP) ແມູ່ນຕົວ
ແທນຂັົ້ນທ້ອງຖິິ່ນຂອງມ ນນະທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນຢ ູ່ໃນປະ 
ເທດສະເປນ. 

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ:
ໂຄງການຂອງອົງການມະນຸດສາດເພຼືິ່ອຄນົສ ູ່ຄົນປະຈໍາ 
ສປປ ລາວ ແລະ ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ (Humana 
FPP) ແມູ່ນສຸມໃສູ່ວຽກງານກະສິກໍາຍຼືນຍົງ, ການ
ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານໂພສະນາການ 
ແລະ ສຸຂະພາບແມູ່ ແລະ ເດັກ, ການປູ້ອງກັນພະ 
ຍາດ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ເປົົ້າໝາຍຫ ັກຂອງພວກເຮົາແມູ່ນການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຄົນທຸກຍາກຢ ູ່ໃນຊມຸຊົນທີິ່ຢ ູ່ຫ່າງໄກຊອກຫ ີກ 
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການຍົກລະດັບຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົາເຈົົ້າໃຫູ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ແລະ ບັນລຸການປູ່ຽນແປງທີິ່ເຂົາ ເຈົົ້າຕ້ອງການ.

ໃນປີ 2020, ຜ ູ້ນໍາພາໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານ 
ພາກສະໜາມຂອງພວກເຮົາຈາ  ນວນ 50 ຄົນ ລວມ
ທັງອາສະໝັກ 80 ຄົນໄດູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຫ າຍໂຄງ 
ການທີິ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກູ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ
ຫ າຍກວ່າ 90,000 ຄົນຢ ູ່ໃນ 180 ບ້ານ.
ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາແມູ່ນຄົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ, ເຂົາ 
ເຈົົ້າດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຄ່ຽງຄ ູ່
ກັບປະຊາຊົນທີິ່ພວກເຮົາໄດູ້ຝ ກອົບຮົມໃຫູ້ ແລະ 
ປຸກລະດົມເຂົາເຈົົ້າ.

ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ:
ຢ ູ່ໃນແຂວງຄໍາມວນ, ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ (Humana 
FPP) ໂດຍການຮ່ວມມຼືກັບອົງການເພຼືິ່ອສຂຸະພາບ ແລະ 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງກໍາ 
ລັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພສະນາການທີິ່ໃຫູ້ທ ນສະໜັບສະໜຸນຈາກອງົການ EU. 
ມີປະຊາຊົນຈໍານວນ 5,000 ຄອບຄົວຢ ູ່ໃນ 6 ເມຼືອງ ແລະ 
100 ບ້ານຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນກຸູ່ມຊາວກະ 
ສິກອນຢ ູ່ໃນປີ 2020
ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຫ າຍປຜີ່ານມາ, ອົງການ HPP ລາວ
ໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທຸກຍາກຢ ູ່ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ເພຼືິ່ອ
ປັບປຸງວຽກງານໂພສະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບແມູ່ ແລະ 
ເດັກ ແລະ ເພີິ່ມທະວີການພັດທະນາຊຸມຊົນໃຫູ້ເຂັົ້ມແຂງ.
ໃນເດຼືອນທັນວາ 2020, ພວກເຮົາໄດູ້ເຮັດສາໍເລດັໂຄງການ 
ປູ້ອງກັນພະຍາດໂຄງການທໍາອດິຢ ູ່ໃນ 3 ເມຼືອງຂອງແຂວງ
ບໍລິຄໍາໄຊທີິ່ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຕໍິ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສ ນ
ຄວບຄຸມວັນນະໂລກແຫູ່ງຊາດເພຼືິ່ອຢຸດຕິພະຍາດວັນນະ 
ໂລກໃນ ສປປ ລາວ ກ່ອນປີ 2030. ໂຄງການເອີົ້ນຊຼືິ່ຫຍໍົ້
ເປັນພາສາອັງກິດວາ່ TC-TB ໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ
ກອງທ ນໂລກ.
ເພຼືິ່ອຕໍິ່ຍອດຜົນສາໍເລັດຈາກໂຄງການທໍາອິດ, ພວກເຮົາໄດູ້
ເລີິ່ມຕົົ້ນໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກໃຫູ້ທົິ່ວເຖີງໄລຍະ
ສອງທີິ່ໃຫຍ່ຂຼືົ້ນກວ່າເກົິ່າໃນປີ 2020 ໂດຍໄດູ້ຮັບທ ນຈາກ
ລັດຖະບານຝລັງຜ່ານກອງທ ນ Expertise France 
L’initiative ເປັນໄລຍະເວລາສາມປີ.
ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກໃຫູ້ທົິ່ວເຖີງໄລຍະສາມທີິ່ໄດູ້
ຮັບທ ນຈາກກອງທ ນໂລກຈະເລີິ່ມຕົົ້ນຂຼືົ້ນໃນປີ 2021 ຢ ູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ ທາງພາກເໜຼືອຂອງປະເທດລາວ.
ໂຄງການໃໝູ່ຊຼືິ່ງເອີົ້ນວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອກຸູ່ມຜ ູ້ຕິດໂລກ
ເອດໃຫູ້ຢ ູ່ຢູ່າງມີຫວັງ ຫ ຼື ມີຊຼືິ່ຫຍໍົ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ
HOPE ໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກບລໍິສັດວິທະຍາສາດ
ການຢາ Gilead Sciences ຂອງປະເທດສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ກໍໄດູ້ເລີິ່ມຕົົ້ນຂຼືົ້ນໃນປີ 2020 ເຊັິ່ນກັນ.
ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໃຫູ້ການຊວ່ຍເຫ ຼືອຄົນເປັນພະຍາດເອດ
ດ້ວຍການເພີິ່ມທະວີການເຂົົ້າເຖີງຢາປິິ່ນປວົ, ປັບປຸງໂພສະ
ນາການ ແລະ ການປິິ່ນປົວທີິ່ຕໍິ່ເນຼືິ່ອງ.
ສຸດທ້າຍນີົ້ ແມູ່ນພວກເຮົາໄດູ້ຮ່ວມມຼືກັບອົງການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນ
ພຼືົ້ນຖານຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນບ້ານຜາໃດໃນໂຄງການກ່ຽວກັບ
ການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີິ່ໃຫູ້ທ ນໂດຍ GEF-
SGP.
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ພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນຜ ູ້
ທຸກຍາກທີື່ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼ ອຫຼາຍທີື່ສຸດ

ຜົນໄດູ້ຮັບດ້ານບວກແມູ່ນຈະ 
ອີິງໃສູ່ຂອງປະຊາຊົນເອງທີື່
ຈະເປັນກໍາລັງແຮງໃນການ 
ຂັບເຂ ື່ອນ

ປະຊາຊົນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງ
ເປັນກຸູ່ມ ໂດຍການຮ່ວມມ 
ຢູ່າງໃກູ້ສິດກັບລະບົບສາທາ 
ລະນະສຸກ

1 7



ກະສິກໍາຍ ນຍົງ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ 
ຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜ ູ້ຢ ູ່ແນວໜ້າໃນການຕອບໂຕູ້
ກັບວິກິດການທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂລກ. 
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນເຂົາເຈົົ້າຈຼືິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ. ເມຼືິ່ອເງຼືິ່ອນໄຂເອຼືົ້ອອໍານວຍໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າ
ສາມາດທໍາມາຫາກິນເພຼືິ່ອລ້ຽງຊີບ ເຂົາເຈົົ້າກໍຈະຢ ູ່ໃນພຼືົ້ນທີິ່ດິນຕອນເກົິ່າທີິ່ມີຢ ູ່
ແລູ້ວ ແລະ ຈະປົກປັກຮັກສາມັນໄວູ້.
ທີິ່ດິນເປັນພຼືົ້ນຖານສໍາລັບວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ວັນທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົົ້າ.

ຊາວກະສິກອນຢ ູ່ໃນໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຮ ູ້ຈັກວທິີການລຽ້ງ ແລະ ໃຫູ້ອາຫານສັດ
ຢູ່າງປອດໄພ. ພວກເຂົາແຕູ່ລະຄົນໄດູ້ສດັລຽ້ງ ແລະ ຈະມອບລ ກສັດທີິ່ເກີດໃໝູ່ຄັົ້ງທໍາອິດໃຫູ້ແກູ່ຄອບຄົວອຼືິ່ນທີິ່ຢ ູ່ໃນ
ກຸູ່ມ.
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ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນຂອງໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະ 
ບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ

ຊາວກະສິກອນ 100 ກຸູ່ມໄດູ້ຮັບ
ການສ້າງຕັົ້ງຂຼືົ້ນ

ມີສະມາຊິກເຂົົ້າຮ່ວມ 5,000ຄນົ

ຊາວກະສິກອນຕົົ້ນແບບ 500 ຄົນ
ໄດູ້ຮັບການຝ ກອົບຮມົ

ຄະນະບໍລິຫານ 500 ຄົນໄດູ້ຮບັ 
ການສ້າງຕັົ້ງຂຼືົ້ນ

ສ້າງແປງສາທິດຈໍານວນ 121 ແປງ

ແນວພັນຜັກ 16 ຊະນິດ ແລະ ໝ
າກໄມູ້ 7 ຊະນິດຖຼືກນໍາເຂົົ້າມາປ ກ 
ແລະ ທົດລອງ

ສວນຄົວຈາໍນວນ 4,155 ແຫູ່ງໄດູ້ 
ຖຼືກສ້າງຕັົ້ງຂຼືົ້ນ

ສັດຕະວະແພດບາ້ນຈາໍນວນ 102 
ຄົນໄດູ້ຮັບການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ອຸ 
ປະກອນຮັບໃຊູ້

ຊາວກະສິກອນ 1,760 ຄົນໄດູ້ຮັບ 
ສັດລ້ຽງຈໍານວນ 9,302 ໂຕເປນັ
ທ ນໝ ນວຽນ

ລະບົບຊົນລະປະທານຂັົ້ນບາ້ນ
109 ແຫູ່ງໄດູ້ຮັບການຕິດຕັົ້ງ

ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ (Humana FPP) ພ້ອມດ້ວຍຄ ູ່
ຮ່ວມງານໂຄງການຄຼື: ອົງການເພຼືິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ 
ທຸກຍາກ (HPA) ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງຄໍາມ່ວນກໍາ
ລັງຈັດຕ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພສະນາການທີິ່ໃຫູ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກອົງການ ອີຢ . ກິດຈະ
ກໍາໄດູ້ເລີິ່ມຕົົ້ນຂຼືົ້ນໃນປີ 2018 ແລະ ຈະສີົ້ນສຸດລົງໃນປີ
2021.
ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ
ການເພີິ່ມທະວີການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການຟຼືົ້ນຟ 
ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍດ້ານອາຫານຂອງ
ຊຸມຊົນທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ເພຼືິ່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍເຫ ົິ່ານີົ້ໄດູ້ ພວກເຮົາດໍາເນີນງານດ້ວຍວິທີ
ການສ້າງຕັົ້ງກຸູ່ມຊາວກະສິກອນໂດຍສ້າງ 100ກຸູ່ມ ທີິ່ມີສະ 
ມາຊິກ 50 ຄົນໃນແຕູ່ລະກຸູ່ມ. ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນແມູ່ນ
ໂຄງສ້າງຂັົ້ນພຼືົ້ນຖານຂອງໂຄງການທີິ່ມີການຈັດຕັົ້ງກິດຈະກໍາ
ຜ່ານກຸູ່ມເຫ ົິ່ານີົ້.

ໜ້າວຽກຫຼັກລວມມດີັື່ງນີົ້:
• ການສ້າງແປງສາທິດປ ກພຼືດຜັກ (1 ແປງຕໍິ່ໜ ິ່ງກຸູ່ມຊາວ 

ກະສິກອນ)
• ການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ເໝາະ

ສົມກັບດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຮ ບແບບກະສິກໍາທີິ່ຍຼືນຍົງ 
ອຼືິ່ນໆ

• ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານແນວພັນ 10 ແຫູ່ງ
• ການນໍາໃຊູ້ລະບົບນໍົ້າຊົນລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ
• ການຝ ກອົບຮົມຄ ຝ ກກ່ຽວກັບວິທີການປ ກເຂົົ້າດ້ວຍກ້າ 

ກີບດຽວ
• ການຝ ກອົບຮົມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງແຜນການ

ໃຫູ້ທຼືນໝ ນວຽນສັດລ້ຽງ
• ການນໍາໃຊູ້ເຕັກນິກທີິ່ເປັນນາວັດຕະກໍາໃໝູ່ກ່ຽວກັບ

ການປຸງແຕູ່ງ, ການກະກຽມ ແລະ ການເກັບຮັກສາອາ 
ຫານ

• ການສ້າງ ແລະ ຈັດຝ ກອົບຮົມໃຫູ້ສະຫະກອນລວມໝ ູ່
6 ແຫູ່ງ (1 ແຫູ່ງຕໍິ່ເມຼືອງ)

9



ຊົມລົມຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິທີການທີື່ໄດູ້
ການທົດລອງ ແລະ ຖ ກນໍາໃຊູ້ໃນທົື່ວໂລກ

ຫ ັກແນວຄວາມຄິດຂອງຊົມລົມຊາວກະສິກອນໄດູ້
ຖຼືກພັດທະນາຂຼືົ້ນ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນທົິ່ວໂລກ 
ໂດຍສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄນົຕະຫ ອດ 
ໄລຍະເວລາຫ າຍກວ່າ 15 ປີ. ຫ ັງຈາກມີການນໍາເອົາ 
ແນວຄວາມຄິດດັິ່ງກ່າວມານໍາໃຊູ້ໃຫູ້ເຂົົ້າກັບເງຼືິ່ອນໄຂ 
ໃນທ້ອງຖິິ່ນແລູ້ວ, ອົງການ HPP ລາວ ຈັດຕັົ້ງໂຄງ 
ການສົິ່ງເສີມຊົມລົມຊາວກະສິກອນຂຼືົ້ນໃນເມຼືອງບໍລ ິ
ຄົນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊເລີິ່ມແຕູ່ປີ 2015 ຫາປີ 2017 
ໂດຍມີຊາວກະສິກອນຈໍານວນ 1,000 ຄົນ ແລະ 
ໃນປະຈຸບັນ, ມ ນນິທິເພຼືິ່ອຄົນສ ູ່ຄົນ ກໍາລັງນໍາໃຊູ້ວິທີ
ການດັິ່ງກ່າວຢ ູ່ໃນໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພສະນາການທີິ່ໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກອົງ 
ການ ອີຢ  ຊຼືິ່ງມີຊາວກະສິກອນຈໍານວນ 5,000 ຄົນ
ຢ ູ່ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ. ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນຈັດ ແລະ 
ຝ ກອົບຮົມໃຫູ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍທີິ່ມີສະ 
ມາຊິກປະມານ 50 ຄົນໃນກຸູ່ມໜ ິ່ງເພຼືິ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າ
ສາມາດລວມກໍາລັງກັນ, ແບູ່ງປັນຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຊັບ 
ພະຍາກອນ. ຕໍິ່າສຸດຈໍານວນ 50% ຂອງຊາວກະສິ 
ກອນແມູ່ນແມູ່ຍິິ່ງ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແມູ່ນເປັນຊົນເຜົິ່າ.

ຊົມລົມຊາວກະສິກອນປັບປຸງສະພາບອາ ກາດ 
ແລະ ໂພສະນາການ

ຈຸດປະສົງລວມຂອງຊົມລົມຊາວກະສິກອນແມູ່ນເພຼືິ່ອ
ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ເໝາະສົມກັບດິນຟູ້າອາກາດ 
ແລະ ຍຼືນຍົງໃນຂັົ້ນຕໍິ່ໄປ, ປັບປຸງໂພສະນາການຂອຄອບ 
ຄົວດ້ວຍການກິນອາຫານທີິ່ມີຄວາມສົມດຸນ, ເພີິ່ມທະວີ
ຄວາມຮັງມີໃຫູ້ຊາວກະສິກອນ ແລະປ ກພຼືດເປັນສິນຄ້າ.
ຢ ູ່ໃນກຸູ່ມ ຊາວກະສິກອນໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ກ່ຽວກັບວທິີເພີິ່ມ
ຜົນຜະລິດຂອງຕົນໃຫູ້ຫ າຍຂຼືົ້ນ, ປ ກພຼືດຜັກຫ າຍຊະນິດ
, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂຼືົ້ນ, ການ
ຕໍິ່ລອງແບບລວມໝ ູ່ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ຼືອເຊີິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
ພວກເຂົາຈະພົບປະກັນໜ ິ່ງຄັົ້ງຕໍິ່ສອງອາທິດເພຼືິ່ອປ ກສາ
ຫາລຼືຄວາມຄຼືບໜ້າ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຮັບການ
ຝ ກອົບຮົມ. ຜ່ານການຮ່ວມມຼືກັນຢູ່າງໃກູ້ສິດ ແລະ 
ການຮຽນຮ ູ້ສິິ່ງໃໝູ່ໆ ຊາວກະສິກອນກໍມີຄວາມຄຼືບໜາ້
ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ.
ເປົົ້າໝາຍແມູ່ນເພຼືິ່ອໃຫູ້ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນພັດທະນາຕົນ
ເອງໃຫູ້ສາມາດກຸູ້ມຕົົ້ນເອງໄດູ້ຢູ່າງຍຼືນຍົງຢ ູ່ໃນເຄຼືິ່ອຂາຍ
ສະໜັບສະໜຸນເຊີິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງຊາວກະສິກອນ
ເອງ ຊຼືິ່ງຈະຍັງຄົງຢ ູ່ພາຍຫ ັງທີິ່ໂຄງການສີິ່ນສຸດລົງ.
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ກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງກຸູ່ມຊາວກະສິກອນ

ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສະ
ໜອງນໍົ້າ

ການປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ສຸຂະພາບ ແລະ 
ສຸຂາພິບານ

ພຼືດເສດຖະ 
ກິດການຜະລິດ  

ສະບຽງອາຫານ

ເຕັກນິກ
ການຜະລິດ



ຊາວກະສິກອນຮຽນຮ ູ້ວິທີການປ ກພຼືດຫ າຍຊະນິດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນຄ່າດ້ານໂພສະນາການໃນແປງສາທິດຂອງຕົນ

ຊາວກະສິກອນທຸກຄົນມີປ ົ້ມສະມາຊິກ
ທີິ່ມີການຂຽນແຜນວ່າຈະເຮັດຫຍັງໃນ
ແຕູ່ລະປີ ແລະ ບັນທ ກຜົນໄດູ້ຮັບ. 
ຊາວກະສິກອນແຕູ່ລະຄົນຈະແລກປູ່ຽນ 
ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງຕົນເອງ ແລະ ປ ກສາຫາ 
ລຼືກ່ຽວກັບກັບອຸປະສັກຂອງຕົນເອງໃຫູ້
ສະມາຊິກຄົນອຼືິ່ນຢ ູ່ໃນກຸູ່ມຮັບຮ ູ້ນໍາ

ຢ ູ່ໃນທັງໝົດ 100 ບ້ານ, ພະນັກງານສັດ 
ຕະວະແພດບ້ານໜ ິ່ງຄົນໄດູ້ຮບັການຝ ກອົບ 
ຮົມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ເພຼືິ່ອໃຫູ້ເຂົາ 
ເຈົົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫ ຼືອຊາວກະສິກອນປະສົບ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ເພາະພັນ
ທີິ່ໄດູ້ຮັບຈາກໂຄງການ. 1 11



ການປູ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ

ວຽກງານສາທາຂອງພວກເຮົາແມູ່ນເລີື່ມຕົົ້ນຈາກຄົນບໍື່ແມູ່ນ
ຈາກພະຍາດ
ເນຼືິ່ອງຈາກວ່າຢ ູ່ໃນດ້ານອຼືິ່ນໆຂອງຊີວິດ ຜົນໄດູ້ຮັບທີິ່ຍຼືນຍົງທີິ່ຢ ູ່ພາຍໃຕູ້
ວຽກງານສາທາ ແມູ່ນຈະອີງໃສູ່ປະຊາຊົນເປັນຕົວຂັບເຄຼືິ່ອນທີິ່ສໍາຄັນໃນ
ການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທີິ່ດີສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.

ດ້ວຍໂຄງການສາທາຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຕອບສະໜອງຕໍິ່ວິທີ
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນແນວໃດ; ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກບັເຂົາ 
ເຈົົ້າເພຼືິ່ອສ້າງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທີິ່ດີຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຕນົ ແລະ ຍົກລະ 
ດັບການຢ ູ່ດີກິນດີສໍາລັບທຸກຄົນທັງໝົດ.

ພະນັກງານສະໜາມຂອງອົງການ HPP ແລະ ແພດໝໍຢ ູ່ໂຮງໝນໍອ້ຍເບິິ່ງແຍງຄົນປູ່ວຍເຫັນພະຍາດວັນ 
ນະໂລກ ຫ ຼື ຄົນເປັນເອດ ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຢາປິິ່ນປົວທີິ່ມີຄວາມສໍາຄນັຕໍິ່ຊິວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົົ້າ
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ໂຄງການຄົົ້ນຫາກໍລະນເີປັນວນັນະໂລກອອກລິດແມູ່ນອີງໃສູ່
ຫ ັກແນວຄວາມຄິດໃນການຄວບຄມຸການລະບາດພະ ຍາດໃຫູ້
ທົິ່ວເຖີງຂອງອົງການ HPP ຊຼືິ່ງໄດູ້ຖຼືກພັດທະນາຂຼືົ້ນ ແລະ
ທົດລອງຢ ູ່ຫ າຍປະເທດໃນທົິ່ວໂລກທີິ່ອງົການ HPP ດໍາເນີນ
ງານຢ ູ່. ມັນໄດູ້ຖຼືກນໍາໃຊູ້ເພຼືິ່ອຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກ, ໂລກ
ເຮັດໄອວີ/ພະຍາດເອດ ແລະ ມາລາເລຍ.
ຫ ັກແນວຄວາມຄິດໃນການຄວບຄມຸການລະບາດພະຍາດ
ແມູ່ນສຸມໃສູ່ແນວຄວາມຄິດທີິ່ວ່າ ປະຊາຊົນສາມາດປົດປູ່ອຍ
ຕົນເອງອອກຈາກການລະບາດພະຍາດໄດູ້. ອົງການ HPP 
ລາວ ໄດູ້ສົມທົບເອົາແພດບ້ານ (ອສບ) ເຂົົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນທຸກກິດຈະກໍາທັງໝົດ ແລະ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນໃຫູ້ຊ່ວຍ 
ເຫ ຼືອໝ ູ່ເພຼືິ່ອນທີິ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວັນນະໂລກດ້ວຍການ
ສ້າງກຸູ່ມຕິດຕາມຄົນປູ່ວຍ (TRIOs) ທີິ່ມີສະມາຊິກສາມຄົນ. 
ຜ ູ້ປູ່ວຍວັນນະໂລກ ແລະ ຄົນໃກູ້ສິດໃນຄອບຄົວສອງຄົນ ຫ ຼື 
ໝ ູ່ເພຼືິ່ອນ ໄດູ້ຮັບການຝ ກອບົຮມົໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບວນັນະ 
ໂລກ ແລະ ໂພສະນາການ. ກຸູ່ມຕິດຕາມຄົນປູ່ວຍຈະຮບັປະ 
ກັນໃຫູ້ຄົນປູ່ວຍກິນຢາຕໍິ່ເນຼືິ່ອງໃນແຕູ່ລະວັນ. ອົງການ HPP 
ລາວ ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກູ່ກຸູ່ມຕິດຕາມ
ຄົນປູ່ວຍເພຼືິ່ອເຮັດສວນຄົວ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ການປັບປຸງໂພສະ
ນາການຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຄົນປູ່ວຍວັນນະໂລກຫາຍເຊົາຈາກພະ 
ຍາດ ແລະ ຟຼືົ້ນຟ ສຸຂະພາບໂດຍລວມ ເພຼືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຂອງການກັບຄຼືນມາປູ່ວຍອີກ. ທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອທີິ່ໄດູ້ຮັບ
ຈາກກອງທ ນໂລກເຮັດໃຫູ້ອງົການ HPP ລາວ ສໍາເລັດໂຄງ 
ການໄລຍະ 3 ປີໃນເດຼືອນ ທັນວາ 2020 ທີິ່ຜ່ານມາ.

ໂຄງການດັິ່ງກ່າວມີບດົບາດສໍາຄນັຕໍິ່ຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີິ່ຈະລຼືບລ້າງພະຍາດວັນ 
ນະໂລກ ກ່ອນປີ 2030.
ໂຄງການໄດູ້ເຂົົ້າເຖີງປະຊາຊົນຫ າຍກວ່າ 130,000
ຄົນເພຼືິ່ອໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບອາການ ແລະ ການປູ້ອງ
ກັນພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ໄດູ້ຊ່ວຍສ ນຄວບຄຸມ
ວັນນະໂລກແຫູ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍຊຸມຊົນລະບຸ 
ຈໍານວນຜ ູ້ປູ່ວຍວັນນະໂລກໄດູ້ 119 ກໍລະນີ ແລະ 
ເນຼືິ່ອງຈາກໄດູ້ຮັບການປ ກຈິດສໍານ ກຈຼືິ່ງເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ປູ່ວຍ 
ໃໝູ່ຫ າຍຄົນໄດູ້ຫາຍດີຈາກພະຍາດດັິ່ງກ່າວໃນປີ
2021. ໂຄງການໄດູ້ສ້າງຕັົ້ງກຸູ່ມຕິດຕາມຄົນປູ່ວຍທັງ
ໝົດ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ມີການປິິ່ນປົວທີິ່ຕໍິ່ເນຼືິ່ອງ, ຟຼືົ້ນຟ 
ສຸຂະພາບ ແລະ ມີການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີຂຼືົ້ນ. ການຕໍິ່ຍອດ
ຈາກຜົນສໍາເລັດດັິ່ງກ່າວ ກອງທ ນໂລກໄດູ້ອະນຸມັດທ ນ
ເພຼືິ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝູ່ອກີໜ ິ່ງໂຄງການຢ ູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຼືິ່ງຈະເລີິ່ມຕົົ້ນຂຼືົ້ນໃນປີ 2021. ອີກ
ໂຄງການໃໝູ່ໂຄງການໜ ິ່ງໃນການຊອກຫາກໍລະນີຄົນ
ປູ່ວຍວັນນະໂລກທີິ່ອອກລິດກໍໄດູ້ເລີິ່ມຕົົ້ນຂຼືົ້ນແລູ້ວໃນ
ປີ 2020, ໂດຍໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກລັດຖະບານ 
ຝລັງໂດຍຜ່ານກອງທ ນ French Expertise, 
L’initiative ຊຼືິ່ງເລີິ່ມຈາກປີ 2020-2023 ແລະ 
ກວມເອົາ 17 ເມຼືອງຢ ູ່ໃນສອງແຂວງ.

ພະຍາດວັນນະໂລກ-ໂຄງການຄົົ້ນຫາກໍລະນີເປັນວັນນະໂລກທີື່ອອກລິດ
ວິທີການທີື່ສຸມໃສູ່ຄົນເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ປູ້ອງກັນພະຍາດ

ພວກເຮົາລົງໄປເຖີງໜ້າປະຕ ບ້ານປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫ ີກເພຼືິ່ອໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກ 
ເພຼືິ່ອໃຫູ້ຄົນປູ່ວຍຈາກການເປັນພະຍາດດັິ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົົ້າຮັບການກວດເພຼືິ່ອບົິ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ການປິິ່ນປົວ
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“ພະຍາດວັນນະໂລກກາໍລັງລີົ້ຊອ້ນຢ ູ່ໃນ
ຊຸມຊົນເຂດຫາ່ງໄກຊອກຫ ກີ, ດັິ່ງ ນັົ້ນ 
ການຊ່ວຍເຫຼື  ອຂອງອົງການ HPP ລາວ
ຈຼືິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ. ພວກເຮົາຂໍສະ 
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ເຄົາລົບຢູ່າງ
ສ ງຕໍິ່ພະນັກງານພາກສະໜາມຂອງພວກ
ທ່ານທີິ່ອຸທດິຕົນໃນການປະຕິບັດໜາ້ທີ -
ລົງໄປຮອດປະຕ ບ້ານຂອງປະຊາ ຊົນ, 
ໃນແຕູ່ລະວັນ.”
ດຣ. ສາຄອນ, ສ ນຄວບຄຸມວັນນະ ໂລກ
ແຫູ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພວກເຮົາໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກໃຫູ້ແກູ່ຊຸມຊນົໃນເຂດຊົນນະບົດ. ພະນັກງານສະໜາມ ແລະ 
ແພດບ້ານລະບຸກໍລະນິຜ ູ້ສົງໃສູ່ເບຼືົ້ອງຕົົ້ນຜ່ານການຄັດກອງ ແລະ ເສັົ້ນທາງການຕິດຕໍິ່ພົວພັນ ແລະ ນໍາສົິ່ງເຂົາເຈົົ້າໄປ
ກວດຢ ູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເພຼືິ່ອການບົິ່ງມະຕິແບບມຼືອາຊີບ. 

ນາງ ສີດາ ແມູ່ນໜ ິ່ງໃນຈໍານວນປະຊາຊນົຫ າຍ
ຄົນທີິ່ໄດູ້ປົວເຊົາຈາກພະຍາດວັນນະໂລກຈາກ
ການໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອ. 14



ໂຄງການ HOPE – ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜ ູ້ເປັນເອດ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອກຸູ່ມຜ ູ້ຕິດເຊຼືົ້ອໃຫູ້ຢ ູ່ຢູ່າງມີຫວັງເລີິ່ມ 
ຕົົ້ນຂຼືົ້ນໃນທ້າຍປີ 2020. ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມູ່ນ
ເພຼືິ່ອປຸກລະດົມຜ ູ້ປູ່ວຍຈໍານວນ 200 ຄົນທີິ່ໄດູ້ຮັບການ 
ບົິ່ງມະຕິວ່າເປັນໂລກເອດໃຫູ້ກິນຢາ, ຟຼືົ້ນຟ ຄຸນນະພາບຊ ີ
ວິດ ແລະ ການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີ. ໂຄງການໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວ
ກັບພະຍາດເຮັດໄອວີຢ ູ່ໃນຫ າຍບ້ານເພຼືິ່ອຫຼຸດຜອ່ນການ
ລັງກຽດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນເອດບໍິ່ກ້າເປີດເຜີຍຕົວຕນົ
ກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງຕົນເອງ. ສ່ວນໜ ິ່ງທີິ່ມີຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງໂຄງການແມູ່ນການລະດມົຄົນທີິ່ເປັນໂລກເອດ
ໃຫູ້ຟຼືົ້ນຟ ລະບົບພຸມຄຸູ້ມກັນຂອງຕົນເອງ ເພຼືິ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າ
ສາມາດມີຊີວິດຢ ູ່ໄດູ້ດົນ. ຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ, ການປິິ່ນ 
ປົວດ້ວຍຢາຕາ້ນເຊຼືົ້ອ ART ຢາທີິ່ຄົນເປັນໂລກເອກຕ້ອງ
ກິນແມູ່ນຟີ  ແຕູ່ວ່າຄົນປູ່ວຍຈາໍນວນຫ າຍແມູ່ນຢ ູ່ຫ່າງໄກ
ຈາກໂຮງໝໍບ່ອນຈ່າຍຢາ ແລະ ເຂົາເຈົົ້າບໍິ່ສາມາດຈາ່ຍຄາ່
ເດີນທາງເຂົົ້າມາຮັບເອົາຢາໄດູ້. ໂຄງການ HOPE ໄດູ້
ເອົາອາສາສະມັກ 40 ຄົນມາເຮັດວຽກນໍາຄົນທີິ່ເປັນໂລກ
ເອດ. ກຸູ່ມຕິດຕາມຄົນປູ່ວຍທີິ່ເປັນຄນົໃກູ້ສດິໃນຄອບ 
ຄົວ ແລະ ໝ ູ່ເພຼືິ່ອນໄດູ້ຖຼືກສ້າງຕັົ້ງຂຼືົ້ນເພຼືິ່ອປະກົບຄົນ
ປູ່ວຍແຕູ່ລະຄົນ. ໜ້າທີິ່ຂອງກຸູ່ມຕິດຕາມຄົນປູ່ວຍແມູ່ນ
ເພຼືິ່ອຊ່ວຍເຫ ຼືອຄົນປູ່ວຍໃຫູ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ 
ຢ ູ່ຢູ່າງມີຫວັງ, ກິນຢາຢູ່າງຕໍິ່ເນຼືິ່ອງ ແລະ ຄວບຄຸມພະ
ຍາດບໍິ່ໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວ.
ມາຮອດປະຈຸບັນນີົ້ສາມາດເຂົົ້າເຖີງ 158 ຄົນໃນຈໍານວນ
200 ຄົນທີິ່ເປັນໂລກເອດ ໃນນັົ້ນຈໍານວນ 137 ຄົນກໍາ
ລັງໄດູ້ກິນຢາຢູ່າງຕໍິ່ເນຼືິ່ອງ, 46 ກຸູ່ມຕິດຕາມຄົນປູ່ວຍໄດູ້
ຖຼືກສ້າງຕັົ້ງຂຼືົ້ນ ແລະ ຈໍານວນ 100 ຄອບຄົວໄດູ້ຮັບ
ແນວພັນຜັກ ແລະ ສັດລ້ຽງສໍາລັບສວນຄວົຂອງເຂົາເຈົົ້າ.
ບໍລິສັດ ວິທະຍາສາດການຢາຂອງປະເທດສະຫະລັດອາ
ເມລີກາ Gilead Sciences ເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນສະໜັບ
ສະໜຸນໂຄງການດັິ່ງກ່າວ. 

ພວກເຮົາສຸກຍ ູ້ໃຫູ້ຄົນເປັນໂລກເອດປ ກຜັກ 
ແລະ ລ້ຽງສັດເພຼືິ່ອຟຼືົ້ນຟ ລະບົບພ ມຄຸມກັນ
ຂອງຕົນເອງ ຊຼືິ່ງກໍໄດູ້ຜົນດ.ີ

ພວກເຮົາຈັດຕັົ້ງກຸູ່ມຕິດຕາມຜ ູ້ປູ່ວຍໂລກເອດໂດຍມີຄົນ
ໃກູ້ສິດໃນຄອບຄົວ, ໝ ູ່ເພຼືິ່ອນ ແລະ ຜ ູ້ປູ່ວຍເອງ

ການເປີດເຜີຍຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບໂລກເອດຢ ູ່ໃນຊມຸຊົນແມູ່ນເຄຼືິ່ອງມຼືທີິ່ສໍາຄັນອັນໜ ິ່ງຕໍິ່ການລຼືບລ້າງການລັງກຽດ
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ສຸຂະພາບ, ໂພສະນາການແມູ່ ແລະ ເດັກ

ການຕໍື່ສ ູ້ກັບພາວະຂາດສານອາຫານ ແລະ 
ປູ້ອງກັນນໍົ້າໜກັຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ:

ໃນໄລຍະສີບປີຜ່ານມາ ອົງການ HPP ລາວໄດູ້ເລີິ່ມ
ຕົົ້ນປັບປຸງຊີວິດຂອງເດັກອາຍຸຕໍິ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາ. 
ໃນຊ່ວງໄລຍະຊຸມປີດັິ່ງກ່າວ, ປະຊາຊົນຈໍານວນ
28,000 ຄົນຢ ູ່ໃນ 19 ບ້ານໄດູ້ຮັບການປຸກລະດົມ 
ແລະ ຝ ກອົບຮົມຢ ູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນທີິ່
ເອີົ້ນວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເດັກ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວ
ສຸມໃສູ່ວຽກງານສາທາ, ໂພສະນາການ, ສຸຂະອານາ
ໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດູ້. 
ພະນັກງານໂຄງການໄດູ້ຈດັປະຊາຊນົຢ ູ່ໃນຊຸມຊນົເຂົົ້າ 
ເປັນກຸູ່ມປະຕິບັດການຂັົ້ນບ້ານທີິ່ໄດູ້ຮັບການກະຕຸກ
ສຸກຍ ູ້, ສະໜັບສະໜຸນຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ຈັດຕັົ້ງເພຼືິ່ອ
ໃຫູ້ສະຖານະການຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວແຕູ່ລະຄົນ
ຢ ູ່ໃນບ້ານຄຼືບໜ້າ. ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫ ຼືອເດັກໄດູ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຫ າຍຄອບຄົວ
ເພຼືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະຂາດສານອາຫານໃນລະຫວ່າງ
ແມູ່ຍິງຖຼືພາ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍິ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາ.

ກຸູ່ມປະຕິບັດການຂັົ້ນບ້ານຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພຼືິ່ອ
ຮັກສາບ້ານໃຫູ້ສະອາດ ແລະ ກໍິ່ສ້າງໂຄງລ່າງພຼືົ້ນຖານ
ກ່ຽວກັບນໍົ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມໂດຍມີ
ເປົົ້າໝາຍເພຼືິ່ອປັບປຸງໃຫູ້ແຕູ່ລະຄອບຄົວມີສຸຂະພາບ
ທີິ່ແຂງແຮງ ແລະ ການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີ. 
ໂຄງການໄດູ້ປະກອບສ່ວນຕໍິ່ຜົນໄດູ້ຮັບທີິ່ສໍາຄນັ. ຕົວ 
ຢູ່າງເຊັິ່ນ: ຢ ູ່ໃນເດຼືອນສິງຫາ 2020, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
ໄດູ້ຖຼືກປະກາດເປັນແຂວງທໍາອິດທີິ່ບໍິ່ມີການຂີົ້ສະຊາຍ 
ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຼືິ່ງອົງການ HPP ລາວ ກໍໄດູ້ປະ 
ກອບສ່ວນຢູ່າງສໍາຄັນຕໍ ິ່ຜົນສໍາເລັດດັິ່ງກ່າວ. 
ຕົວຢູ່າງເຊັິ່ນ: ມີຫ າຍກວ່າ 1,200 ຄອບຄົວທີິ່ຢ ູ່ໃນ
ເມຼືອງເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເດັກໄດູ້ຮບັ
ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫູ້ກໍິ່ສ້າງສ້ວມ
ຖ່າຍຢ ູ່ໃນເຮຼືອນຂອງຕົນເອງໂດຍນໍາໃຊູ້ວດັສະດຸທີິ່ມີ
ຢ ູ່ໃນທ້ອງຖິິ່ນໃນລາຄາຍ່ອມເຍົາ. 

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສົມຄວນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນການດາໍລົງ 
ຊີວິດ ແລະ ມີຊີວິດທີິ່ເບີກບານປາດສະຈາກພາວະຂາດສານອາ 
ຫານ ແລະ ນໍົ້າໜັກຕໍິ່າກວ່າມາດຕະຖານ. ໃນຊ່ວງໄລຍະໜຼືິ່ງ
ພັນມຼືົ້ທໍາອິດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຊຼືິ່ງຈະສ້າງພຼືົ້ນ 
ຖານສໍາລັບການດໍາລົງຊວີິດທີິ່ດີຂອງເຂົາເຈົົ້າ.
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ການປູ່ຽນແປງທີື່ຍ ນຍົງ:

• ຜ ູ້ເປັນແມູ່ທີິ່ກໍາເນີດລ ກນໍາໃຊູ້ການບໍລິການຂອງ
ສຸສາລາທ້ອງຖິິ່ນນັບມຼືນັບມີຫ າຍຂຼືົ້ນໃນລະ 
ຫວ່າງການຖຼືພາມານ ແລະ ການເກີດລ ກ

• ຄອບຄົວໄດູ້ຮັບການສ ກສາອົບຮົມໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ 
ເພຼືິ່ອຕໍິ່ສ ູ້ກັບພາວະການຂາດສານອາຫານ ແລະ 
ປູ້ອງກັນນໍົ້າໜັກຕໍິ່າກວ່າມາດຕະຖານ

• ສຸກສາລາໄດູ້ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫູ້ເດັກນ້ອຍທັງ
ໝົດ

• ຄອບຄົວປະຊາຊົນເຂົົ້າໃຈເຖີງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ວຽກງານສຸຂາພິບານ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 800 ຄົວ
ເຮຼືອນໄດູ້ກໍິ່ສ້າງວິດຖ່າຍໃວູ້ນໍາໃຊູ້ໃນຄົວເຮຼືອນ

• ທຸກຄອບຄົວໄດູ້ສ້າງ ຫ ຼື ຂະຫຍາຍພຼືົ້ນທີິ່ສວນ
ຄົວຂອງຕົນເພຼືິ່ອປັບປຸງໂພສະນາການ.

• ໂຮງຮຽນຈໍານວນ 10 ແຫູ່ງໄດູ້ສ້າງສວນຄົວຂອງ 
ຕົນເອງ ແລະໃຫູ້ເດັກນັກຮຽນມີບົດບາດທີິ່ຫ້າວ 
ຫັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ

• ຫ້ອງນໍົ້າຂອງໂຮງຮຽນໄດູ້ຖຼືກກໍິ່ສ້າງຂຼືົ້ນ
• ຫ າຍຄອບຄົວໄດູ້ເລີິ່ມຕົົ້ນດໍາເນີນກິດຈະກໍາສ້າງ

ລາຍໄດູ້, ເຊັິ່ນ: ການຂາຍຜັກຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທ້ອງ 
ຖິິ່ນ, ການຜະລິດເສຼືົ້ອຜ້າ, ການປະ ສົມພັນສັດ 
ແລະ ການຈໍາໜ່າຍສັດລ້ຽງ

• ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍິ່າກວ່າ 5 ປີ ຫ າຍກວ່າ 2,000
ຄົນ ໄດູ້ເຂົົ້າຮັບການບໍລິການຈາກໂຮງ ໝໍນ້ອຍ
ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ

• ສາມໂຄງການຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ໄດູ້ມີຫ າຍບ້ານທີິ່ຖຼືກສ້າງເປັນບ້ານສາທາລະນະ
ສຸກຕົວແບບໂດຍອົງການປົກຄອງແຂວງຢ ູ່ໃນປີ
2018 

ໂຄງການໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ຈໍານວນໜ ິ່ງທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິິ່ນ 
ແລະ ລະດັບໂລກ. 

ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເດັກ ພວກເຮົາມີປະສົບການທີິ່ຊີົ້ບອກໄດູ້ວ່າແມູ່ຍິງຈໍານວນ 80% ເລີິ່ມຕົົ້ນນໍາ 
ໃຊູ້ການບໍລິການຂອງສຸສາລາ/ໂຮງໝນໍ້ອຍ ຕະຫ ອດໄລຍະການຖຼືພາມານ ແລະ ຫ ັງຈາກເກີດລ ກ.
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ໂຄງການກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ

ຄອບຄົວສ່ວນຫ າຍຢ ູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເຮັດເຮຼືອນ 
ຄົວເພຼືິ່ອແຕູ່ງກິນຢ ູ່ໃນເຮຼືອນ. ເຂົາເຈົົ້ານໍາໃຊູ້ໄມູ້ທີິ່ຕັດ
ມາຈາກປູ່າເປັນເຊຼືົ້ອເພີງໃນການດັງໄຟ ຫ ຼື ນໍາໃຊູ້ຖ່ານ
ທີິ່ຜະລິດຢ ູ່ໃນທ້ອງຖິິ່ນ. ການທີິ່ເຮັດແບບນີົ້ມີຄວາມ 
ສ່ຽງຫ າຍຕໍິ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະຜ ູ້ເປັນແມູ່ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍທີິ່ໂດຍປົກກະຕິຈະຢ ູ່ໃນເຮຼືອນຄົວເປັນເວ 
ລາຫ າຍຊົິ່ວໂມງໃນແຕູ່ລະວັນ.
ນອກຈາກນີົ້ແລູ້ວ, ການຕັດໄມູ້ເພຼືິ່ອນໍາມາເປັນເຊຼືົ້ອ
ເພີງ, ການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊູ້ຖ່ານ ຍັງມີຜົນກະທົບ 
ທາງດ້ານສີິ່ງແວດລ້ອມຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ.
ນີົ້ແມູ່ນຄັົ້ງທີສອງທີິ່ອົງການ HPP ລາວໄດູ້ເປັນຄ ູ່
ຮ່ວມງານກັບໜ ິ່ງໃນຈໍານວນກຸູ່ມຊາວກະສິກອນທີິ່
ໄດູ້ຈົດຖະບຽນເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນພຼືົ້ນຖານຊຸມ
ຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫ ຼືອຂະໜາດ 
ນ້ອຍຈາກກອງທ ນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ/ແຜນງານການ 
ໃຫູ້ທ ນຂະໜາດນ້ອຍ (GEF/SGP) ໃນປີ 2020 
ເພຼືິ່ອຈັດຊຼືົ້ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນຈໍານວນ 100 ເຄຼືິ່ອງ
ຈາກຜ ູ້ຜະລິດຢ ູ່ປະເພດຫວຽດນາມ ແລະ ຝ ກອົບ 
ຮົມວິທີນໍາໃຊູ້ເຕົາດັິ່ງກ່າວໃຫູ້ບັນດາຄອບຄົວເປົົ້າໝ
າຍຕ່າງໆ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີຈໍານວນ 300 ຄອບຄົວຢ ູ່
ໃນພຼືົ້ນທີິ່ດັິ່ງກ່າວກໍາລັງນໍາໃຊູ້ເຕົາທີິ່ກ່າວມານັົ້ນ.
ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນນໍາໃຊູ້ຂີົ້ແກບ ແລະ ສິິ່ງເສດ
ເຫ ຼືອຈາກການເກັບກ່ຽວເຂົົ້າເປັນເຊຼືົ້ອເພີງທີິ່ຊາວກະ 
ສິກອນແຕູ່ລະຄົນສາມາດເກັບໂຮມເປັນກອງໄວູ້ຫ ັງ
ຈາກການເກັບກ່ຽວ. ແກບຈະບໍິ່ເຜົາໃໝູ່ເປັນຂີົ້ເຖົິ່າ 
ແຕູ່ຈະໄໝູ້ເປັນຖ່ານຢ ູ່ໃນບັົ້ງທີິ່ມີຝາປິດ ທີິ່ບໍິ່ມີການ
ປູ່ອຍຄວນອອກມາຂ້າງນອກຈັກໜອ້ຍເລີຍ.

ໂຄງການໄດູ້ລົງທ ນຊຼືົ້ເຄຼືິ່ອງບົດ ແລະ ເຄຼືິ່ອງອັດເມັດ
ເພຼືິ່ອນໍາໃຊູ້ເຟຼືອງເຂົົ້າ ແລະ ແກບອັດເປັນເມັດຖ່ານ
ທີິ່ມີຄ່າການເຜົິ່າໃໝູ່ສ ງກວ່າ. 
ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດູ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢູ່າງດີ
ຈາກຫ າຍຄອບຄົວ. ເຂົາເຈົົ້າໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງ
ຫ້າວຫັນເພຼືິ່ອຮັບເອົາປະໂຫຍດໃຫູ້ຫ າຍຈາກໂຄງ 
ການເທົິ່າທີິ່ຈະເປັນໄປໄດູ້ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຮຼືອນຄົວບໍິ່
ມີຂວນໄຟ ແລະ ນໍາໃຊູ້ແກບແທນການນໍາໃຊູ້ໄມ
ຟຼືນ ແລະ ຖ່ານ.

ຈໍານວນ 300 ຄອບຄົວຢ ູ່ບ້ານຜາເມຼືອງ ແລະ ບ້ານຜາໃດໄດູ້ນໍາໃຊູ້ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນແທນການໃຊູ້ໄມູ້ຟຼືນ
ໃນຄົວເຮຼືອນ. ຜົນດີຕໍິ່ສຸຂະພາບຈາກການທີິ່ບໍິ່ມີຂວນັໄຟຢ ູ່ໃນເຮຼືອນຄົວ ແມູ່ນສໍາຄັນຫ າຍ.

ຖ່ານແກບແມູ່ນຜົນຜະລິດຂອງການເຜົາໃໝູ່ທີິ່ບໍິ່ເປັນຂີົ້ເຖົິ່າ 
ມັນຈະຊ່ວຍປຸຍມັກ ແລະ ຝຸູ່ນຄອກມີປະສິດທິພາບຫ າຍ
ຂຼືົ້ນ.
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