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ຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ
ຢູ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຈົ ດ ໝາຍຂ່ າ ວປະຈຳໄຕມາດ ຂອງ ອົ ງ ການ
ອົ ງ ການສຸ ຂ ະພາບ ແລະ ຫຼ ດຜ່ ອ ນຄວາມທຸ ກ ຍາກ ແລະ ມູ ນ ນິ ທິ ມະນຸ ດ ສະທຳເພື ອ ຄົ ນ ສູ່ ຄົ ນ

ຂມູ ນ ຂອງ ໂຄງການ
ໂດຍສັ ງ ເຂບ
ໄລຍະເວລາ: 39 ເດືອນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 100 ໝູ່ບາ້ ນ ຢູ 6
ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິງລວມມີ:
ເມືອງບົວລະພາ, ມະຫາໄຊ, ທ່າແຂກ, ຍົມມະ
ລາດ, ໄຊບົວທອງ ແລະ ຄຸນຄຳ
ເປາໝາຍ: ເພືອຍົກລະດັບຄວາມພ້ອມ ແລະ
ການເຂາເຖິງ ອາຫານທີມີຄນ
ຸ ຄ່າ ທາງໂພຊະ
ນາການ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີເອືອ
ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ ການປບປຸງ ໂພຊະນາການ,
ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະ
ນາການ ໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັງຂອງລັດ

ວຽກງານໂຄງການ ພາຍໃຕ້ ຂຈຳກັດທີເກີດຈາກ
ພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກ ເຊືອຈຸລະໂລກສາຍ ພັນໃໝ່
ໂຄວິດ-19 (ເຊືອໂຄວິດ-19)
ໄຕມາດທີສອງ ຂອງ ປ 2020 ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບ ຈາກ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ເຊືອໂຄ
ວິ ດ-19 ໃນຂອບເຂດທົວໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່ າ ສປປ ລາວ ຈະມີກລ
ໍ ະນີຕິດເຊືອ ບຫຼາຍ, ແຕ່ ສປປ
ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການປດເມືອງປດປະເທດ ຕະຫຼອດໄລຍະ ເດືອນເມສາ ໂດຍ ລັດຖະບານ
ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ເທືອລະຂັນໃນແຕ່ລະເດືອນ ນັບແຕ່ ເດືອນເມສາ ເປນຕົນມາ. ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ໂຄງການຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີ ຣົບ ກຽ່ວກັບວຽກງານການຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ ເຊິງປະກອບ ດ້ວຍ: ອົ ງການສຸ ຂະພາບ ແລະ ຫຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (HPA), ມູນນິທິ
ມະນຸດສະທຳເພືອ ຄົນສູ່ຄົນ (Humana FPP) ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກແຂວງ ຄຳ

ມ່ວນ (PHO) ໄດ້ໂຈະຊົວຄາວວຽກງານທັງໝົດ ເຊິງລວມ ເຖິງ ການລົງພາກສະໜາມ ນັບແຕ່

ຕົນເດືອນເມສາ ຈົນ ເຖິງ ກາງເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ພະນັກ ງານ ຂອງ ພາກສ່ວນດັງກ່າວ ກໄດ້
ເຮດວຽກ ຢູ ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນ ວ່ າຈະມີຄວາມທ້າ ທາຍ ແຕ່ສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ
ໄດ້ເປດໂອກາດໃຫ້ຊມຊົນໄດ້ພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການດ້ວຍຕົວຂອງ
ພວກເຂາຫລາຍຂຶນ. ຜູ້ນຳຊມຊົນ ສາມາດຍົກລະ ດັບ ແລະ ພິສູດໃຫ້ເຫນ ເຖິງຄວາມ ສາມາດໃນ
ການນຳພາ ໃນ ວຽກງານຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ໃນຫົວ ຂຂອງ ຈົດໝາຍ
ຂ່າວສະບັບນີ, ພວກເຮາຈະແບ່ງປນຂມູນ ກ່ຽວກັບ ການປບປຸງກິຈະກຳຂອງໂຄງການ ໃຫ້ ແທດ
ເໝາະ ກັບສະຖານະການຂອງ ໂຄວິ ດ-19, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ ໂອກາດ
ແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ໂຄງການໃນການແບ່ງປນປະສົບການ ຂອງ ພວກເຂາ.
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ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືສານກັບຊມຊົນ
ເຊນດຽວ ກັບ ພະນັກງານວິ ຊາການອື ນໆໃນທົວ ໂລກ, ພະນັກງານໂຄງການ ຂອງ ອົ ງການ HPA ແລະ

Humana FPP ສາມາດຍົກລະດັບທັກສະ ການເຮດວຽກຜ່ານລະບົບດີຈີ ຕອລ ໃນລະຫວ່ າງ ໄລຍະ
ເວລາການທີມີມາດຕະການປດເມືອງປດປະເທດ ແລະ ດຳເນີນ ການປະຊມພາຍໃນທີມງານ ຜ່ານລະບົບ
ອອນລາຍ. ພະນັກງານ ຂອງ ອົ ງການ HPA, ທີ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານໂພຊະນາ ການ ເຊນ: ນາ, ສຸ ຂະ

ອານາໄມ ແລະ ສຸ ຂາພິບານ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ປູກຈິດສຳນຶກທາງ ດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ການກັນຕອງ ເດກ
ອາຍຸຕາກວ່ າ 5 ປ, ຍັງ ຄົງມີການຕິດຕພົວພັນ ກັບ ເຄືອຂ່າຍໃນຊມຊົນ ເຊນ: ອາສາສະໝັກວຽກງານໂພ
ຊະນາການປະຈຳບ້ານ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ແລະ ຄະນະກຳມະ ການ ພັດທະນາບ້ານ ຜ່ານທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ ໂປຣ ແກຣມ WhatsApp. ອົ ງການ Humana FPP ດຳເນີນວຽກງານ ກ່ຽວກັບ
ອົ ງປະກອບ ຄວາມ ໝັນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ຂອງ ໂຄງການ ເຊິງລວມ ມີ: ການສ້າງຕັງ ແລະ ການຝກ

ທົດລອງໂຄງສ້າງທີອີງໃສ່

ຊມຊົນໃນຂັນພືນຖານ ທີ

ສ້າງຕັງຂືນ ເພືອຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງໂຄງການໃນໄລຍະ
ຍາວ

ອົ ບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ການສ້າງສວນສາທິດ ແລະ ການຕິດຕັງລະບົບຊົນລະປະທານ ລວມ
ໄປເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ-ຜັກ ແລະ ສັດ. ນອກ ຈາກນັນ, ພະນັກງານ ຂອງ ອົ ງການ Humana FPP ຍັງໃຊ້ ໂທລະສັບ ແລະ ບໍລິການສົງ

ຂຄວາມທັນທີ ໃນການພົວພັນວຽກງານ ກັບ ຄະນະກຳມະການ ຂອງ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ແລະ ພະນັກງານສັດຕະວະ ແພດປະຈຳ ບ້ານ. ຕະຫຼອດໄລຍະທີໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ຂຈຳກັດທີເກີດຈາກ ເຊືອພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19, ອົ ງການ HPA ແລະ Humana FPP ສາມາດວາງທິດທາງແຜນການຮ່ວມກັບ
ຊມຊົນ ແລະ ກຳນົດສິງທີໄດ້ຜົນ ແລະ ສິງທີຄວນປບປຸງກ່ອນສິນສຸດໂຄງການ. ນອກຈາກ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ວຽກງານໂຄງ ການ
ແລ້ວ, ອົ ງການ HPA ແລະ Humana FPP ຍັງ ໄດ້ແບ່ງປນ ຂມູນ ກ່ຽວກັບ ເຊືອພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ໃຫ້ກັບ ຜູ້ ນຳຊມຊົນ ແລະ ກວດສອບ ວ່ າ ຊາວ
ບ້ານໄດ້ຮັບແຈ້ງຂມູນ ກ່ຽວກັບ ອາການ ຂອງເຊືອພະ ຍາດໂຄວິ ດ-19 ແລ້ວ ຫຼື ບ.

ຫົ ວ ຂຂ່ າ ວທີ ສຳຄັ ນ : ການຕິ ດ ຕັ ງ ໂທລະໂຄ່ ງ ຢູ ຊມຊົ ນ ສຳລັ ບ ການເຜີ ຍ ແຜ່
ວຽກງານໂພຊະນາ ການ ແລະ ຂມູ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ເຊື ອພະຍາດໂຄວິ ດ -19

ກ່ອນມີ ມາດຕະການ ປດເມືອງປດປະເທດ, ອົງການ HPA ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕັງລະ ບົບ ໂທລະໂຄ່ງ ຢູ 68 ໝູ່ບາ້ ນ
ເປາໝາຍ. ໂຄງການ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ຊມ ຊົນ ໂດຍການປະກາດຜ່ານໂທລະໂຄ່ງຢາງເປນປະຈຳ.
ອົງການ HPA ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຂຄວາມສຳ ຄັນ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ເຊືອພະຍາດ ມາລາເຣຍ ໃຫ້ແກ່ ອຳນາດການປກຄອງ ແລະ
ອາສາສະໝັກ ປະຈຳບ້ານ ເຊິງເປນວິທີເປນໜຶງ ຂອງ ການປຽນແປງພຶດຕິກຳແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ, ແລະ ສ້າງຕັງ ຄະນະກຳມະການ ຢູ
ແຕ່ລະບ້ານ ທີຮັບຜິດຊອບໃນ ການນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ. ນອກຈາກນັນ, ຄະນະກຳມະການ ຍັງໄດ້ຮັບຂມູນຂ່າວສານ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ເຜີຍແຜ່ຂມູນກ່ຽວພະຍາດ ເຊືອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິງປະກອບດ້ວຍ ມາດຕະການປອງ ກັນ ແລະ ອາການ ຂອງພະຍາດດັງ
ກ່າວຫຼາຍຄັງຕອາທິດ. ພາຍຫຼັງ ມີການຕິດຕັງໂທລະໂຄ່ງສຳເລດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂຄວາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີສຳຄັນ, ຈາກການຕິດຕາມ
ອົງການ HPA ເຫນວ່າ ຊມຊົນມີສຽງຕອບຮັບ ທີດີຫາຼ ຍ ຕ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການໄດ້ຮັບຂມູນຂ່າວສານຈາກໂທລະໂຄງຊມຊົນ.
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ການເຮດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມປອດໄພ ຈາກ ເຊືອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19

ພາຍຫຼັງມີການຍົກເລີກມາດຕະການປດເມືອງປດປະເທດບາງສ່ວນ ແລະ
ສາມາດດຳເນີນວຽກງານ ພາກສະໜາມໄດ້, ອົ ງການ HPA ແລະ

Humana FPP ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານ ແບບເຕມຮູບແບບ. ແຜນປະຕິບັດ
ງານໄດ້ຮັບການດັດປບ ເພືອຊົດເຊີຍໄລຍະ ເວລາພັກ ການປະຕິບັດ
ວຽກງານ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ເຈວລ້າງ

ມື ເພືອຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ
ໂຄງການ. ໃນການຝກອົ ບຮົມຕ່າງໆ, ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາໂຄງການກໄດ້
ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການເວນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ການ ລ້າງມື,
ແລະ ມີການຫຼດຈຳນວນຜູ້ເຂາປະຊມລົງ ສຳລັບ ການປະຊມແຕ່ລະຄັງ.
ນອກຈາກນັນ, ຍັງມີ ແຫຼ່ງນາສະອາດທີສ້າງຂຶນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ສ້ອມແປງ ເພືອສົງເສີມ ນະໂຍ ບາຍການລ້າງມືຢາງເປນປະຈຳ. ເພືອ

ຮັບປະກັນການເຂາເຖິງນາສະອາດ ຂອງ ຊມຊົນ ເຊິງເປນ ພືນຖານ ສຳລັບ
ສຸຂະອະນາໄມທີດີ ແລະ ເພືອຫຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ, ອົ ງການ
HPA ໄດ້ສ້ອມແປງບນາບາດານຈຳນວນ 37 ບ ຢູ 13 ບ້ານ ແລະ ອົ ງການ
Humana FPP ໄດ້ສ້າງບນາບາດານຈຳນວນ 39 ບ ແລະ ການຕິດຕັງ

ລະບົບນາຂະຫນາດນ້ອຍ 40 ແຫ່ງ ເພືອສະໜອງນາ ໃຫ້ ແກ່ ສວນສາທິດ
121 ສວນ ຂອງ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ເພືອການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນາ,
ໂຄງການ ໄດ້ສ້າງຕັງ ຄະ ນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງນາປະຈຳບ້ານ ແລະ ດຳເນີນ
ການຝກອົ ບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະ ການດັງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ການສ້ອມ ແປງບນາບາດານ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຝາຍລັດຖະບານ
ເຊນ: ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ (DHO) ແລະ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ
ແລະ ປາໄມ້ເມືອງ (DAFO) ເພືອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃນຕໜ້າ.

ຫົ ວ ຂຂ່ າ ວທີ ສຳຄັ ນ : ການປູ ກ ພື ດ ສວນຄົ ວ ເພື ອປບປຸ ງ ໂພຊະນາການຂອງ
ຊມຊົ ນ
ທ່ານນາງ ຜາສຸກ ແລະ ຜູເ້ ປນສາມີ ອາໄສ ຢູ ບ້ານຍາງໂກມ ເມືອງທ່າແຂກ, ພວກເຂາ ຍັງມີສວນຜັກຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິງໃຊ້ປູກ ໝາກ
ເຜດ, ໝາກຖົວ ແລະ ຜັກອືນໆ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ Humana FPP. ພວກເຂາ ສາມາດປບປຸງລາຍໄດ້
ໂດຍການຂາຍ ພືດຜົນ ເປນຕົນແມ່ນ ໝາກເຜດ ແລະ ພວກເຂາ ກມີເງິນຊື ອາຫານທີມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ລູກທີຂາດ
ສານອາຫານ, ສ່ວນພືດຜັກປະເພດອືນໆທີປູກ ແມ່ນເພືອເປນອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ນອກນັນ ອົງການ HPA ກໄດ້ເຜີຍແຜ່
ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການທີດີ ແລະ ຫຼັກການອະນາໄມ ເພືອປບປຸງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວໃຫ້ດີຂືນ.
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ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ວຽກງານຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ

ກ່ຽວກັບ ອົ ງປະກອບຄວາມໝັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງ ໂຄງການ (ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1), ອົ ງການ Humana FPP ສືບຕເຮດວຽກ

ກ່ຽວກັບ ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການຄຸ້ມຄອງບນາ ແລະ ການແຈກຢາຍສັດລ້ຽງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ພະນັກງານໂຄງການກໄດ້ລົງຕິດຕາມ
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບ ສວນສາທິດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມຈຳເປນ. ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບ ປະຕິທິນລະດູການ, ອົ ງການ Humana

FPP ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບການກະກຽມໃນການປູກພືດ, ຜັກ ໃນໄລຍະລະດູຝນ ຈຳນວນ 1 ສວນ ຕກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ການ
ກະກຽມການປູກເຂາ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບການເພີມຜົນຜະລິດເຂາ (SRI).
ອົ ງການ HPA, ທີກຳລັງສຸມໃສ່ວຽກງານ ເພືອປບປຸ ງ ໂພ

ຊະນາການ ຂອງ ຊມຊົນ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມງານຝາຍລັດຖະບານ (ຜົນໄດ້ ຮັບທີ 2 ແລະ

3), ໄດ້ດຳເນີນການຝກອົ ບຮົມ ທົບທວນ ສຳລັບ ອາສາ
ສະໝັກວຽກງານໂພ ຊະນາການປະຈຳບ້ານ ແລະ ດຳເນີນ
ການສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຮ່ວມກັບ ບັນດາແມ່ ຂອງ
ເດກທີຂາດສານອາຫານ. ໃນປະຈຸບັນ ອົ ງການ ແມ່ນກຳລັງ
ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກັນຕອງຄັງທີສາມ ສຳລັບ ເດກອາຍຸຕາ

ກວ່ າ 5 ປ ດ້ວຍການວັ ດແທກຄວາມສູງ, ນາໜັກ ແລະ
ຮອບແຂນ. ພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝກອົ ບຮົມຄືນກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ໂປລ
ແກລມ WHO ANTHRO ຂອງ ອົ ງການອານາໄມໂລກ

ເພືອປະເມີນພາວະໂພຊະນາການ ໃນເດກອາຍຸຕາກ່ວາ 5 ປ.

ຫົ ວ ຂຂ່ າ ວທີ ສຳຄັ ນ : ປະສົ ບ ການ ຂອງ ທ່ າ ນນາງ ຂວັ ນ ຕາ
ທ່ານນາງ ຂວັນຕາ ເຊິງເປນ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມຊາວກະ
ກະສິກອນ ລາວໄດ້ຮັບໄກ່ ຈຳນວນ 5 ໂຕ ຈາກ ໂຄງການ
ກອງທຶນຫມູນວຽນສັດລ້ຽງ, ນາງ ຂັວນຕາ ໃຫ້ຄຳໝັນ
ສັນຍາວ່າຈະມອບລູກສັດທີເກີດໃຫມ່ໃນຄັງທຳອິດ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວອືນ.ທີຢູໃນຊມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີໄດ້ຮັບ ລູກ
ສັດດັງກ່າວ ກຈະຕ້ອງເຮດແບບດຽວກັນ ຫຼານສາວຂອງ
ທ່ານນາງ ຂວັນຕາ ແມ່ນໜຶງໃນເດກທີຂາດ ສານອາຫານ
ທີໂຄງການໃຫ້ການຕິດຕາມ,ປະເມີນພາວະໂພຊະນາການໃນ
ແຕ່ລະໄຕມາດ
ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພືອໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບ
ສານອາຫານທີຄົບຖ້ວນ.

ຕິດຕພວກເຮາໄດ້ທີ:
ອົ ງການສຸ ຂະພາບ ແລະ ຫຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ທ່ານ Michael Pitt, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົ ງການ ປະຈຳປະເທດລາວ
m.pitt@healthpovertyaction.org, +856 21 264 960
www.healthpovertyaction.org
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ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພືອ ຄົນສູ່ຄົນ

ທ່ານ ນາງ Gitte Hector, ຜູ້ຈັດການຝາຍປະຕິບັດງານ
ghector@humana.org, +856 20 2254 3426
www.hpp-laos.org
Facebook, Twitter, Instagram: @hpplaos

ຈົດ ໝາຍ ຂ່າວສະບັບນີໄດ້ຖືກຈັດພິມອອກມາພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບເອີ ຣົບ. ເນືອຫາແລະໃຈຄວາມຂອງສິງພິມດັງກ່າວນີແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບເປນໜຶງດຽວຂອງອົ ງການ ສຸຂະພາບແລະຫຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
HPA ແລະ ມູນນີທິມະນຸດສະທຳ ເພືືອຄົນສູ່ຄົນ Humana FPP ເຊິງບມີສ່ອງທາງໃດ ທີຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫນໃນທັດສະນະຂອງ ຊາວເອີ ຣົບ.

