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ອົງການມະນຸດສະທຳ ເພື�ອຄົນສູ່ຄົນ (HPP ລາວ) & ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳ ເພື�ອຄົນສູ່ຄົນ
(Humana FPP) ມຸັ�ງໝັ�ນທີ�ຈະເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທຸກຍາກ ໃນຂະບວນການທີ�ເປ�ນ
ໝູ່ຄະນະ ທີ�ຊ່ວຍໃຫ້ເຂ�າເຈ��າສ້າງໃຫ້ມີການປ�ຽນແປງ, ປ�ບປຸງຊີວິດການເປ�ນຢູ� ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂອງ ຕົນເອງໃຫ້ດີຂື�ນກວ່າເກ��າ.

ພວກເຮ�າເຊື�ອວ່າ ປະຊາຊົນຈະສາມາດຫຼ�ດຜົ�ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ດ້ວຍວິທີການທີ�ສຸມໃສ່
ຊ�ມຊົນໃນຂັ�ນພື�ນຖານເປ�ນຫຼັກ ທີ�ມີການປະສານກົມກຽວກັນ ລະຫວ່າງວຽກງານປ�ບປຸງຊິວິດການ
ເປ�ນຢູ�, ການຜະລິດກະສິກຳທີ�ຍືນຍົງ, ການປ�ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ  ແລະ ການສ້າງລາຍ
ໄດ້, ການສືຶກສາ, ການສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ເຫຼົ�ານີ�
ເປ�ນຕົ�ນ.

ໂດຍພື�ນຖານ ຂອງ ການສູ່ຊີວິດ ຄົນທຸກຍາກຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປ�ຽນແປງສະຕາກຳຂອງ
ຕົນເອງ, ພວກເຮ�າຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈນຳເຂ�າເຈ��າ, ລັດຖະບານ ແລະ ທຸກກຳລັງແຮງຈາກພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື�ອພ້ອມກັນຫັນປ�ຽນ ແລະ ລືບລ້າງສະພາບຄວາມທຸກຍາກທີ�ມີຢູ�ໃນປະຈຸບັນ
ໃຫ້ໝົດໄປໃນໄລຍະຍາວ.

ວຽກຂອງພວກເຮ�າ ຈະອີງໃສ່ຫຼັກຈັນຍາບັນແຫ່ງຄວາມສາມະຄີ. ພວກເຮ�າຍືດໝັ�ນຫຼັກແນວຄວາມ
ຄິດທີ�ຖືເອ�າປະຊາຊົນເປ�ນຈຸດໃຈກາງໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ທີ�ເປ�ນກຳລັງຂັບເຄື�ອນ ແລະ ສ້າງໃຫ້
ເກີດມີການປ�ຽນແປງທີ�ຍືນຍົງ ຜ່ານຂັ�ນຕອນການເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັນ. ເມື�ອປະຊາຊົນເຮ�ດວຽກ
ແລະ ເຂ��າຮ່ວມໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ ພວກເຂ�າກຈໍະພົບເຫ�ນຊ່ອງທາງທີ�ດີກວ່າເກ��າ. ເມື�ອປະ
ຊາຊົນດຳເນີນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ, ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ແລະປະເມີນຜົນວຽກຂອງຕົນຮ່ວມກັນ,

ພວກເຂ�າກຈໍະສ້າງໃຫ້ມີການພັດທະນາເກີດຂື�ນ.
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ບົດນຳ

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ�ຮັກແພງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນກັ
ງານ, ໝູເ່ພື�ອນ ແລະ ທກຸຄົນທີ�ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຕ�
ຜົນໄດ້ຮັບທີ�ດີ ຂອງ ໂຄງການພວກເຮ�າ -

ປ� 2019 ແມນ່ອີກປ�ໜຶ�ງທີ�ໜ້າຕື�ນເຕ��ນໃນການເຮ�ດ
ວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບດົ ຂອງ ສປປ
ລາວ ກ່ຽວກັບການປ�ບປຸງລະບບົການຜະລິດກະສກິຳ,
ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງ ບ້ານເຂ�າເຈ��າ.
ປ� 2019 ກ� ແມນ່ປ�ແຫ່ງການຮ່ວມມກັືບບນັດາຜູໃ້ຫ້
ທຶນ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານຝ�າຍລັດຖະບານ, ແລກ
ປ�ຽນການປະຕິບດັທີ�ດີທີ�ສຸດ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ
ພອ້ມກັນ. ແລະ ໃນປ� 2019, ພວກເຮ�າໄດ້ສບືຕ�ເຂ��າ
ຮ່ວມຢ�າງຕັ�ງໜ້າກັບຝ�າຍປະຊາສັງຄົມ ເພື�ອຮຽນຮູ້ຈາກ
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື�ນໆ ແລະ ແລກປ�ຽນປະສບົ ການ
ຂອງພວກເຮ�າ.
ພວກເຮ�າຂເໍຊີນທ່ານທົບທວນຄືນຜົນສຳເລ�ດໃນປ�ທີ�
ຜາ່ນມາ ຢູ�ໃນບດົລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ສະບບັປ�
2019 ຂອງພວກເຮ�າ. ໃນໜ້າຕ�ໄປ, ພວກເຮ�າໄດ້ສະ
ຫຼ�ບຜົນສຳເລ�ດ ແລະ ກິດຈະກຳຕົ�ນຕ ໍຂອງ ພວກເຮ�າ.
ພວກເຮ�າໄດ້ຮວບຮວມເລື�ອງຕ່າງໆຈາກຫຼາຍໂຄງການ
ເພື�ອໃຫ້ຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ແລກປ�ຽນຄວາມ
ຄິດເຫ�ນກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ດ້ວຍ
ຕົນເອງ.



Tuberculosis Active Case Finding project

Food and Nutrition Security project

ແລະ ສຸດທ້າຍນີ� ພວກເຮ�າຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫ�ນ
ກ່ຽວກັບສິ�ງທີ�ຈະມາເຖິງ ແລະ ໂດຍການນຳສະ
ເໜແີຜນການ ຂອງ ພວກເຮ�າສຳລັບປ� 2020
ແລະ ຕ�ໄປຫຼັງຈາກນັ�ນ. ໃນນາມຕາງໜາ້ ອົງການ
HPP ລາວ ແລະ ມູນນິທິ Humana FPP,

ພວກເຮ�າຂສໍະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ�າງຈິງໃຈມາຢ�ງ
ທຸກພາກສ່ວນ ທີ�ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮ�ດໃຫ້ປ�
2019 ເປ�ນອີກປ�ໜຶ�ງທີ�ປະສົບຜົນສຳເລ�ດ: ບັນ
ດາເພື�ອນຮ່ວມງານທີ�ມີຄຸນຄ່າ ຂອງ ພວກເຮ�າ,
ໂດຍສະເພາະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກອງທຶນໂລກ,

ໂຄງການລະດົມທຶນຈາກການຂາຍເຄື�ອງມືສອງ
Humana ແລະ Planet Aid, ຖ້າບ�ມີການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຂ�າເຈ��າ ພວກເຮ�າກຈໍະບ�ສາມາດ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການໄດ້. ພ້ອມທັງຂໍ
ຂອບໃຈມາຢ��ງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຝ�າຍລັດຖະ ບານ
ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ�າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ແລະ ສຸດທ້າຍ,

ພະນັກງານທີ�ອຸທິດຕົນ ຂອງ ພວກເຮ�າທີ�ສູ້ຊົນ
ຢ�າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື�ອຕ�ສູ້ກັບບັນຫາດ້ານ
ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂາດສານອາຫານ ແລະ ພະ
ຍາດວັນນະໂລກ. 

ອົງການ HPP ລາວ & ມູນນິທິ Humana FPP
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Inger Damkjaer
ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ HPP ປະຈຳລາວ

Gitte Hector
ຜູ້ຈັດການແຜນງານ ຂອງ ມູນນທິິ Humana FPP
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ກ່ຽວກັບອົງການ HPP ລາວ

ສະມາຊິກ ຂອງ ສະຫະພນັ HPP

ອົງການ HPP ລາວ ແລະ ມູນນິທິ Humana

FPP ແມ່ນອົງການຈັດຕັ�ງທີ�ບ�ຫວັງຜນົກຳໄລ ຢູ�
ພາຍໃຕ້ ສະຫະພນັມະນຸດສະທຳເພື�ອຄົນສູຄົ່ນໃນ
ທົ�ວໂລກ. ສະຫະພັນດັ�ງກ່າວແມ່ນເຄືອຂ່າຍໜຶ�ງ ຂອງ
30 ອົງ ການຈັດຕັ�ງທີ�ດຳເນີນງານຢູ�ທະວີບ ເອີຣົບ,

ອັບຟີຼກກາ, ເອເຊຍ ແລະ ອາເມຣີກາ. ມູນນທິິ
Humana FPP ແມ່ນ ຕົວແທນທ້ອງຖິ�ນ ຂອງ
ມູນນິທິປະ ເທດສະເປນ ທີ�ມີປະສົບການດ້ານການ
ພັດທະນາຫາຼຍກວ່າ 30 ປ�

ໜາ້ວຽກຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ 

ອົງການ HPP ລາວ ແລະ Humana FPP ໄດ້
ເລີ�ມ ຕົ�ນກິດຈະກຳໂຄງການໃນປ� 2011 ແລະ 2017
ຕາມລຳດັບ. ພວກເຮ�າສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກທີໍ�
ຍືນຍົງ, ສາທາລະນາສຸກ ແລະ ການປ�ອງກັນພະຍາດ,

ໂພສະນາການ ລວມທັງເລື�ອງນ�າໃຊ້, ສຸຂາພບິານ
ແລະ ອານາໄມສາມສະອາດ ແລະ ການພດັທະນາ
ຊ�ມຊົນ. ໜາ້ວຽກຫຼັກ ຂອງ ພວກເຮ�າ ແມ່ນເພື�ອ
ເຮ�ດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ກັບປະຊາຊົນຢູ� ໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ຊ�ມຊົນທີ�ມີຄວາມສ່ຽງ,
ສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງໃຫ້ເຂ�າເຈ��າເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັນ
ແລະ ບັນລຸເປ��າໝາຍໃນການປ�ຽນແປງທີ�ພວກເຂ�າ
ຕ້ອງການ.
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ໂຄງການໃນປະຈຸບັນ
ອົງການ HPP ລາວ ແລະ Humana FPP

ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາຊ�ມຊົນຢູ�ໃນ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ປະຈຸບັນ,

ພວກເຮ�າມີພະນັກງານທີ�ອຸທິດຕົນ 45 ຄົນ, ຮ່ວມມື
ຢ�າງແໜນ້ແຟ�ນກັບອຳນາດການປ�ກຄອງຂັ�ນບ້ານ,

ຂັ�ນເມືອງ ແລະ ຂັ�ນແຂວງ ເຊ��ນດຽວກັນກັບບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານ ຝ�າຍລັດຖະບານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພວກ
ເຮ�າໄດ້ເຂ��າເຖິງປະຊາຊົນຈຳນວນ 88,000 ຄົນ ຢູ�ໃນ
180 ບ້ານ ເປ�ນທີ�ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ຢູ�ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມູນນິທິ Humana FPP ກຳລັງ
ຮ່ວມມືກັບ ອົງການເພື�ອສຸຂະພາບ ແລະ ລືບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ (HPA) ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂຄງການຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພສະນາການ ທີ�ໄດ້ຮັບທຶນສະໜບັສະໜຸນຈາກ
ສະຫະພາບເອີຣົບ (ເບິ�ງໜາ້ 10-15). ຢູ�ແຂວງ ບໍລິ
ຄຳໄຊ, ອົງການ HPP ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ
ຈາກກອງທຶນໂລກ ຜ່ານສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ
ແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການດັ�ງກ່າວມີເປ��າໝາຍເພື�ອຊອກຫາ
ກລໍະນີຜູ້ທີ�ຕິດເຊື�ອພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອເຂ�າເຈ��າໃຫ້ເຂ��າເຖິງການປ��ນປ�ວ (ເບິ�ງໜາ້
16-20).
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ວຽກງານສິ�ງແວດລ້ອມ & ກະສິ
ກຳຍືນຍົງ

100 ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນທີ�ມ ີ

ສະມາຊິກ 5,000 ທີ�ໄດ້ສ້າງຕັ�ງຂື�ນ

90 ສວນສາທິດ ທີ�ໄດ້ສ້າງຕັ�ງຂື�ນ

ສັດຕະວະແພດບ້ານ 102  ຄົນໄດ້ຮັບ
ການຝ�ກອົບຮົມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້

ໄດ້ສະໜອງສັດລ້ຽງຈຳນວນ 3,853

ໂຕ  ຜ່ານກອງທຶນໝູນວຽນ

ຂດຸນ�າສ້າງຊົນລະປະທານໄດ້ 17 ແຫ່ງ

ໄດ້ຕິດຕັ�ງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນ
ລະປະທານ ຂອງ ບ້ານ 47 ແຫ່ງ



ຜົນສຳເລ�ດໃນປ� 2019
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ການປ�ອງກັນສຸຂະພາບ
& ພະຍາດ

35,899 ຄົນ ຖືກກັນຕອງຫາ
ອາການພະຍາດວັນນະໂລກ

1,081 ຄົນ ຖືກລະບຸເປ�ນກລໍະນີຜູ້
ສົງໃສຕິດເຊື�ອວັນນະໂລກ

69 ຄົນ ຖືກວິນິໃສເປ�ນວັນນະໂລກ

56,428 ຄົນ ໄດ້ເຂ��າເຖິງຂ�ມູນ
ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກ

57 ສວນຄົວໄດ້ຖືກສ້າງຂື�ນເພື�ອສຸກຍູ້
ໂພສະນາການໃຫ້ຄອບຄົວທີ�ຖືກຜົນ

ກະທົບຈາກພະຍາດວັນນະໂລກ

41 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປ��ນປ�ວສຳເລ�ດ
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ກະສິກຳຍືນຍົງ

ມູນນິທິ Humana FPP, ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມ
ງານໂຄງການຄື: ອົງການເພື�ອສຸຂະພາບ ແລະ
ຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (HPA) ຈາກລາສະ
ອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງ
ຄຳມ່ວນ (PHO), ກຳລັງຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂຄງ
ການຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການທີ�ໃຫ້ທຶນສະໜບັສະໜຸນຈາກ ອີຢູ.  

ມູນນິທິ Humana FPP ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ�ງຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ
ເຂ��ມແຂງດ້ານການຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການຟ��ນຟູສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາ
ຫານ ຂອງ ຊ�ມຊົນທີ�ມີຄວາມສ່ຽງ. ເພື�ອໃຫ້ບັນລຸເປ��າໝາຍເຫຼົ�ານີ�ໄດ້, ພວກເຮ�າຈະເຮ�ດວຽກດ້ວຍການນຳ
ໃຊ້ວິທີການ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ຂອງ ພວກເຮ�າ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ�ງ 100 ສະໂມສອນຊາວກະສິ
ກອນຂື�ນມາ ທີ�ມີສະມາຊິກປະມານ 50 ຄົນ ຢູ�ໃນແຕ່ລະສະໂມສອນ. ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ແມ່ນໂຄງ
ສ້າງພື�ນຖານ ຂອງ ໂຄງການ ທີ�ມີການຈັດດຕັ�ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

ການສາ້ງສວນສາທິດ ແລະ ສວນຜກັ (1 ແຫ່ງ ຕ� ສະໂມສອນຊາວກະສກິອນ)

ຝ�ກອົບຮົມເລື�ອງ ກະສກິຳທີ�ແທດເໝາະກັບດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ກະສກິຳແບບຍນືຍົງອື�ນໆ
ສາ້ງຕັ�ງທະນາຄານແນວພັນ 10 ແຫ່ງ
ການນຳໃຊ້ລະບບົນ�າຂະໜາດນອ້ຍ ເພື�ອການຊົນລະປະທານ
ການຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປ�ນຄຝູ�ກ
ກ່ຽວກັບວິທີການປູກເຂ��າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ
ການຝ�ກອົບຮົມເລື�ອງການລ້ຽງສດັ ແລະ
ສາ້ງຕັ�ງກອງທຶນໝູນວຽນສດັລ້ຽງ
ການນຳເອ�າເຕ�ກນກິທີ�ເປ�ນນາວັດຕະກຳອັນໃໝ່ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ,ການກະກຽມແລະການເກ�ບຮັກສາ
ສາ້ງຕັ�ງ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ 6 ສະຫະກອນ (1 ຊ�ດ ຕ� ເມືອງ)

ກິດຈະກຳຫຼັກລວມມດັີ�ງນີ�:

ທີ�ຕັ�ງໂຄງການ: 6 ເມອືງໃນແຂວງຄຳມ່ວນ 

(ບົວລະພາ, ມະຫາໄຊ, ທ່າແຂກ, ຍົມມະລາດ, ໄຊບົວທອງ
ແລະ  ຄູນຄາໍ)
 ໄລຍະໂຄງການ: 2018 ຫາ 2020
ຜູໄ້ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ: ຊາວກະສິກອນ 5,000ຄົນ
ແລະ ຄອບຄົວເຂ�າເຈ��າຢູ�ໃນ 100 ບາ້ນ
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ນາງ ຂວນຕາ ຂຽນມະນ,ີ ບ້ານໝັ�ນ, ເມອືງ
ມະຫາໄຊ
"ຂ້ອຍດີໃຈຫາຼຍທີ�ເປ�ນສວ່ນໜຶ�ງ ຂອງ ສະໂມສອນ
ຊາວກະສກິອນແຫ່ງນີ�. ຂ້ອຍຖືພາລູກຄົນທີສາມ
ແລະ ກເໍປ�ນສິ�ງທີ�ດີຫາຼຍສຳລັບຂ້ອຍ ແລະຄອບຄົວ
ຂອງຂ້ອຍທີ�ໄດ້ກີນພດືຜກັຫາຼຍຊະນິດ. ໃນອາດີດ
ຜາ່ນມາ, ການປູກຜກັແມ່ນປູກເປ�ນສວ່ນຕົວຂອງໃຜ
ມັນ ແຕ່ປະຈຸບັນ ພວກເຮ�າປູກລວມໝູ່. ແບບນີ�ເຮ�ດ
ໃຫ້ພວກເຮ�າກາຍເປ�ນຊ�ມຊົນທີ�ເຂ��ມແຂງຫາຼຍຂື�ນ
ກວ່າເກ��າ. ນັບຕັ�ງແຕ່ໄດ້ເຂ��າຮ່ວມໃນສະໂມສອນຊາວ
ກະສກິອນ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫາຼຍຢ�າງກ່ຽວກັບການ
ປູກຜກັ, ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບປຸຍອິນຊີ. ຂ້ອຍໄດ້
ຮັບແນວພນັຜກັຫາຼຍຊະນິດ ແລະ ໄກ່ນ້ອຍຈາກ
ໂຄງການ.”



ວິທີການທີ�ໄດ້ທົດລອງ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ທົ�ວໂລກ
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສະໂມສອນຊາວກະສິກອນໄດ້ຖືກພດັທະນາຂື�ນ ແລະ ຈັດຕັ�ງປະຕິບດັທົ�ວໂລກ ໂດຍ
ສະມາ ຊິກ ຂອງ ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພື�ອຄົນສູ່ຄົນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ດັດປ�ບແນວຄວາມຄິດດັ�ງ ກ່າວໃຫ້ເຂ��າກັບ
ສະພາບເງື�ອນ ໄຂໃນທ້ອງຖິ�ນ, ອົງການ HPP ລາວ ໄດ້ນຳພາຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການຍຸກຍູສ້ະໂມ ສອນຊາວ
ກະສິກອນ ຢູ�ເມອືງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລີ�ມຈາກປ� 2015 ຫາ 2017 ທີ�ມຊີາວກະສິກອນຈຳນວນ
1,000 ຄົນ. ໂດຍປະຈຸບັນ, ມູນນິທິ Humana FPP ກຳລັງນຳໃຊ້ວິທີການດັ�ງກ່າວໃນໂຄງການຄ�າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ທີ�ໃຫ້ທຶນສະ ໜບັສະໜຸນໂດຍອົງ ການອີຢູ� ທີ�ມຊີາວກະສິກອນ ຈຳນວນ
5,000 ຄົນ. ວິທີການຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ແມນ່ການຈັດຕັ�ງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍເປ�ນກຸ່ມ
ທີ�ມີສະມາຊິກ 50 ຄົນ ເພື�ອໃຫ້ເຂ�າເຈ��າສາມາດຮ່ວມກຳລັງກັນ, ແບງ່ປ�ນຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນ ເຊິ�ງກັນ
ແລະ ກັນ. ຢ�າງໜອ້ຍສຸດ 50% ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມນ່ແມຍ່ງິ ເພື�ອໃຫ້ເຂ�າເຈ��າສາມາດເຂ��າຮ່ວມໃນໂຄງ ການ
ຢ�າງເທ��າທຽມກັນໄດ້.

ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ຈະປ�ບປຸງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ໂພສະນາກອນ
ເປ��າໝາຍລວມ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ແມນ່ເພື�ອດຳເນນີການຜະລິດທີ�ເໝາະສົມກັບສະພາບດິນຟ�າ
ອາກາດ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນຂັ�ນຕ�ໄປ, ເພື�ອປ�ບປຸງໂພສະນາການ ຂອງ ຄອບຄົວໂດຍການມອີາຫານກິນຄົບຫ້າໝູ່
ແລະ ມີພດືຜກັເຫຼືອໃວ້ຂາຍ. ຢູ�ໃນກຸ່ມ ຂອງ ເຂ�າເຈ��າ, ຊາວກະສິກອນຈະຮູ້ຈັກວິທີເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັນຢ�າງມ ີ

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ
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ປະສດິ ທິພາບຫຼາຍກວ່າເກ��າ, ວິທີຕ�ລອງແບບ
ລວມໝູ່ ແລະ ວິທີຊ່ວຍເຫືຼອເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນ.

ເຂ�າເຈ��າພບົປະກັນ ເພື�ອປ�ກສາຫາລື ຄວາມຄືບ
ໜາ້ ແລະ ບັນຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມ,

ໜງຶຄັ�ງ ຕ� ສອງອາທິດ. ສະໂມສອນຊາວ
ກະສກິອນພດັ
ທະນາຕົນໃຫ້ກາຍເປ�ນເຄື�ອຂ່າຍຊາວກະ ສກິອນ
ທີ�ກຸ່ມຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊິ�ງກັນ
ແລະ ກັນ ຊຶ�ງຈະຍັງຄົງສບືຕ�ໄປໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ�ໂຄງ
ການສີ�ນສຸດລົງ.
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ກລໍະນີສຶກສາ

ທ້າວ ແສງສຸລິນ, ບ້ານໝັ�ນ, ເມອືງມະຫາໄຊ

"ຂ້ອຍໄດ້ຮັບໄກ່ຫ້າໂຕຈາກໂຄງການ ແລະ ຂ້ອຍກມີໍໂຕຫ່ານ ແລະ
ເປ�ດຈຳນວນໜຶ�ງແລ້ວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີລ້ຽງ ສດັດີ
ກວ່າເກ��າ ແລະ ປະຈຸບັນນີ� ກກໍຳລັງເຮ�ດຮົ�ວອ້ອມຄອກພວກມັນໄວ້.

ຄືດັ�ງທີ�ເປ�ນສວ່ນໜຶ�ງ ຂອງ ກອງທຶນໝູນ ວຽນສດັ ລ້ຽງ, ຂ້ອຍ
ຈະເອ�າລູກໄກ່ຊ�ດທຳອິດໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອື�ນ ຂອງ ສະໂມສອນ.

ຂ້ອຍຍັງໄດ້ເຂ��າຮ່ວມ ໃນກິດຈະກຳການປູກຜກັ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້
ເສດຜກັສະລັດ ຂອງ ສວນສາທິດ ເປ�ນອາຫານໃຫ້ສດັລ້ຽງ.
ສດັລ້ຽງມັກກິນ ແລະ ກໃໍຫຍ່ໄວດີຫາຼຍ."



ການປ�ຽນແປງອາກາດ & ໂພສະນາການ
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ຊ່ວຍເຫືຼອຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ປ�ບຕົວໃຫ້ເຂ��າກັບສະພາບການປ�ຽນແປງອາກາດ
ວິທີການ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນຖືກນຳໃຊ້ຢູ�ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ�ມຄີວາມສຽ່ງ ຂອງ ຜົນກະທົບ
ຈາກການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ�ຮຸນແຮງຢູ�ໃນໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ ອົງການມະນຸດສະທຳ ເພື�ອຄົນສູ່ຄົນ
ໃນເອເຊຍ, ອັບຟິຼກກາ ແລະ ອາເມລິກາ. ຮູບແບບສະພາບອາກາດຢູ�ໃນລາວກກໍຳລັງມກີານປ�ຽນແປງເປ�ນທີ�
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະປະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງເປ�ນເວລາທີ�ດົນນານ ແລະ ລະດູຝ�ນສັ�ນ ແຕ່ຈະ
ຮຸນ ແຮງຫາຼຍຂື�ນກວ່າເກ��າ, ເຮ�ດໃຫ້ຊີວິດການເປ�ນຢູ�ມຄີວາມສ່ຽງ. ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ຈະເພີ�ມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດດັ�ງກ່າວ ຜ່ານການຝ�ກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ລະບົບການຜະລິດທີ�ເໝາະສົມກັບດິນຟ�າອາກາດ. ສິ�ງນີ�ຈະເພີ�ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ຂອງ
ເຂ�າເຈ��າຢູ�ໃນໂລກທີ�ສະພາບອາກາດມກີານປ�ຽນແປງ, ເສີມສ້າງໂພສະນາການ ຂອງ ຄອບຄົວ ແລະ ປ�ບປຸງພູມ
ຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ເຂ�າເຈ��າ.



ກລໍະນສຶີກສາ
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ນາງ ພູໄຊ ລົດເຄ�ນພະຈັນ, ບ້ານໝັ�ນ, 

ເມືອງມະຫາໄຊ

"ຂ້ອຍມີຄວາມໝັ�ນໃຈຫາຼຍຂື�ນ ແລະ ດີໃຈທີ�ໄດ້ປູກຜກັ.

ຂ້ອຍແມ່ນຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມແມ່ຍິງທີີ� ຢູ�ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ�ງ
ຂອງສະໂມສອນຊາວກະສກິອນ. ມັນໄດ້ ຜນົ! ເພາະຢູ�ໃນບ້ານ
ຂອງ ຂ້ອຍ ກມີໍສະຫະພນັແມ່ຍິງ ແລະ ຂ້ອຍກສໍະໜັບ
ສະໜຸນຕ�ແນວຄວາມຄິດທີ�ວ່າ ການຜະລິດກະສກິຳ ເປ�ນ
ວຽກທີ�ໜັກ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມ່ວນຊື�ນ ເພາະວ່າພວກເຮ�າ
ເຮ�ດວຽກນຳກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນ ພອ້ມທັງ
ແບ່ງປ�ນປະສບົ ການຕ�ກັນ. ຖືວ່າມັນດີກວ່າເກ��າຫຼາຍ. ພວກ
ເຮ�າບ�ໄດ້ນຳໃຊ້ສານເຄມີ ແຕ່ນຳໃຊ້ພຽງຝຸ�ນທຳມະຊາດເທ��ານັ�ນ
ແລະ ມັນດີຫາຼຍສຳລັບສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກເຮ�າ ແລະ ສິ�ງ
ແວດລ້ອມນຳ."



ໂຄງການດັ�ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກກອງທຶນໂລກ ເພື�ອຕ�ສູ້ກັບໂລກ ເອດສ, ວັນນະໂລກ ແລະ ມະລາ
ເລຍ ແລະ ມີເປ��າໝາຍເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຈາກວັນນະໂລກ ຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຄວບ
ຄຸມວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດສົກປ� 2017-2020 ແລະ ຍຸດທະສາດຍຸດຕິພະຍາດວັນນະໂລກ ຂອງ ອົງການ
ອານາໄມໂລກໃຫ້ໝົດໄປ. ໂຄງການປູກຈິດສຳນກຶກ່ຽວກັບວັນນະໂລກຢູ�ໃນຊ�ມຊົນເຂດຊົນນະບດົທີ�ເປ�ນຈຸດລ�
ແຫມຼຕ�ພະ ຍາດວັນ ນະໂລກ, ເພື�ອລະບຸຫາກລໍະນຜູີສົ້ງໃສ ຜາ່ນການກັ�ນຕອງ ແລະ ຕິດຕາມການຕິດຕ�ສຳຜັດ
ແລະເພື�ອນຳ ສົ�ງຜູປ້�ວຍເຂ�າຮັບການກວດສອບຢູ�ໃນໂຮງໝນໍອ້ຍເພື�ອວິນິໃສ່ຫາເຊື�ອພະຍາດດັ�ງກ່າວ. ຜູປ້�ວຍ
ວັນນະໂລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂ�າເຈ��າ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການປ��ນປ�ວທີ�ຕ�ເນື�ອງຜາ່ນການສກຶສາອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວັນ ນະໂລກ, ການປ�ບປຸງໂພສະນາການ ແລະ ການສ້າງຕັ�ງກຸ່ມທີ�ມີສະມາຊິກສາມຄົນ ເພື�ອຮັບປະກັນ
ການປ�ນປ�ວເປ�ນປ�ກ ກະຕິ (DOTs) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື�ນໆ. ພະນັກງານໂຄງການເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບ
ພະນັກງານສາທາໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂ�າເຈ��າ.

ກຳນົດຈຸດທີ�ມີຄວາມສຽ່ງສູງກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກໂດຍປະສານສມົທົບກັບໜ່ວຍງານສາທາ  
ລົງໂຄສະນາເຜຍີແຜກ່່ຽວກັບອາການພະຍາດວັນນະໂລກ, ການປ�ອງກັນ ແລະ ການປ��ນປ�ວ
ການຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານໂຮງໝນ້ໍອຍ ແລະ ອສບ ບ້ານ
ການກັ�ນຕອງຄົວເຮືອນໃນເຂດພື�ນທີ� ພະຍາດວັນນະໂລກພົບເຫ�ນມີການລະບາດສູງ       
ການເຊື�ອມໂຍງ ກລໍະນີຜູສ້ົ�ງໃສວ່າເປ�ນວັນນະໂລກ ເຂ��າຫາໂຮງໝນ້ໍອຍ ເພື�ອວິນິໃສ       

ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານຂອງໂຮງໝນ້ໍອຍເກ�ບ ແລະ ນຳສົ�ງຕົວຢ�າງຂີ�ກະເທິກ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນປ�ວຍຕິດເຊື�ອວັນນະໂລກໃຫ້ເຂ��າເຖິງ ແລະ
ຮັກສາການປ��ນປ�ວທີ�ຕ�ເນື�ອງຜາ່ນໂຄງສາ້ງການສະໜັບສະໜຸນດ້ານຈິດວິທະຍາ-ສງັຄົມໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
 ສາ້ງສວນຄົວຮ່ວມກັບຄອບຄົວທີ�ຖືກຜນົກະທົບຈາກວັນນະໂລກເພື�ອປ�ບປຸງໂພສະນາການ

ກິດຈະກຳຫັຼກລວມມີດັ�ງນີ�:

ທີ�ຕັ�ງໂຄງການ: 3 ເມອືງຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ບລິໍຄັນ,

ປາກກະດິງ ແລະ ປາກຊັນ)

ໄລຍະໂຄງການ: 2018 ເຖິງ 2020
ຜູໄ້ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ: ຊ�ມຊົນໃນ 51 ບ້ານ
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ການປ�ອງກັນສຸຂະພາບ & ພະຍາດ

ອົງການ HPP ລາວ, ຜູທີ້�ໄດ້ຮັບທຶນຕ�ຈາກສູນ
ຄວບຄມຸວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ (NTC) ກຳລັງຈັດ
ຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການຊອກຫາກລໍະນີຄົນທີ�ຕິດ
ເຊື�ອ ວັນນະໂລກ (TB) ຢູ�ແຂວງບລິໍຄຳໄຊ. 



ນາງ ສີດາ*, ບ້ານໜອງແດງ, ເມືອງບລິໍຄັນ
"ປະຈຸບັນນີ� ທີ�ຂ້ອຍໄດ້ຫາຍຂາດຈາກວັນນະໂລກ, ຂ້ອຍດີໃຈຫາຼຍ.

ໂຄງການ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ ໄດ້ມາຊ່ວຍຂ້ອຍເພື�ອກວດສຸຂະພາບ
ຂ້ອຍ. ຖ້າບ�ມໂີຄງການດັ�ງກ່າວຂ້ອຍຄືສເິສຍສວິີດແລ້ວ. ຂ້ອຍຢາກຂອບ
ໃຈນຳແພດໝທີໍ�ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍໃຫ້ ຫາຍເຊ�າຈາກໂລກ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບເປ�ດ
ແລະ ໄກ່ຈາກໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ ແລະ ຂ້ອຍກສໍາມາດປ�ບປຸງໂພ
ສະນາການ ແລະ ທາດໂປຼຕີນ ຂອງ ຂ້ອຍໃຫ້ດີຂື�ນກວ່າເກ��າ. ປະຈຸບນັນີ�
ຂ້ອຍຮູ້ສກຶດີຫາຼຍ ແລະກິນເຂ��າກແໍຊບຫາຼຍ. ເມື�ອບ�ດົນມານີ� ຂ້ອຍ
ສາມາດເລີ�ມຕົ�ນເຮ�ດວຽກໄດ້ແລ້ວ."
*ນາງ ສດີາ ບ�ໄດ້ມໃີນຮູບພາບນີ�
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ການຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດທັງໝົດ

ໂຄງການຊອກຫາກລໍະນີຄົນຕິດເຊື�ອວັນນະໂລກ ແມ່ນ
ອີງໃສຫັຼ່ກແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ອົງການ HPP ໃນການ
ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທັງໝົດ (TCE). ຄ້າຍຄືກັນ
ກັບແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສກິອນ,

ວິ ທີການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທັງໝົດ ໄດ້ຖືກພດັ
ທະນາຂື�ນມາ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ຢູ�ໃນຫາຼຍປະເທດທົ�ວ
ໂລກ ທີ�ອົງການ HPP ດຳເນີນງານຢູ�. ມັນຖືກນຳໃຊ້
ເພື�ອຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກ, ເອ�ສໄອວີ/ເອສ ແລະ
ມາລາເລຍ.

ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທັງໝົດແມ່ນຈຸດສຸມທີ�ມີ
ແນວຄວາມຄິດທີ�ວ່າ ມີແຕ່ປະຊາຊົນເທ��ານັ�ນ ທີ�ສາມາດ
ປ�ດປ�ອຍຕົນເອງອອກຈາກການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ
ໄດ້. ອົງການ HPP ລາວ ປະສານສມົທົບກັບ
ພະນັກງານສາທາບາ້ນໃນທກຸກິດຈະກຳທັງໝົດ ແລະ
ລະດົມຊ�ມຊົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໝູ່ເພື�ອນທີ�ຖືກ
ກະທົບຈາກພະ ຍາດວັນນະໂລກ, ຕົວຢ�າງເຊ��ນ: ຜ່ານ
ທາງກຸ່ມ TRIOs ທີ�ມີສະມາຊິກສາມຄົນ  ເຊ��ນ: ຜູ້
ປ�ວຍວັນນະໂລກ ແລະ ສະ ມາຊິກຄອບຄົວອີກສອງຄົນ
ຫືຼ ໝູ່ເພື�ອນ ໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມເລື�ອງຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບວັນນະໂລກ ແລະ ໂພສະນາການ. ກຸ່ມທີ�ມີ
ສະມາຊິກສາມຄົນນີ�ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນປ�ວຍໄດ້ກິນຢາ
ໃນແຕ່ລະວັນ.

ວິທີການທີ�ຖືເອ�າປະຊາຊົນເປ�ນຈຸດໃຈກາງໃນການປ�ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ
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ທ້າວ ວຽງ ສີຫາລັດ, ບ້ານວຽງຄຳ, ເມອືງປາກກະດິງ
"ຂ້ອຍໄດ້ເຂ��າຮ່ວມກອງປະຊ�ມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ຄວບຄຸມວັນນະໂລກ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ ຢູ�ໃນບ້ານຂ້ອຍ.

ຂ້ອຍບ�ເຄີຍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບອາ ການວັນນະໂລກກ່ອນໜາ້ນີ�ເລີຍ ແລະ
ຂ້ອຍໄດ້ສມົທຽບອາການທີ�ຂ້ອຍເປ�ນ ກັບສິ�ງທີ�ຂ້ອຍກຳລັງຮູ້ສກຶຢູ�.
ຂ້ອຍໄດ້ເອ�າຂີ�ກະເທິໄປກວດແຕ່ຜນົກວດອອກມາເປ�ນລົບ. ແຕ່
ຂ້ອຍກຍັໍງມີອາການຢູ�ຄືເກ��າ ແລະ ທີມງານອົງການ HPP ລາວ ໄດ້
ສບືຕ�ຕິດຕາມເບິ�ງອາການນຳຂ້ອຍ, ແລະ ໃນທີ�ສຸດ ຂ້ອຍກໄໍດ້ຮັບ
ການກວດ ແລະ ວິນິໃສໂລກດ້ວຍເຄື�ອງ X-ray. ທີມງານອົງ ການ
HPP ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍໃຫ້ເຂ��າເຖິງການປ��ນປ�ວ ແລະ ໄດ້ເອ�າ
ລູກເປ�ດແປດໂຕ ພອ້ມແນວພນັຜກັໃຫ້ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ�ງ
ໃໝ່ໆ ຫາຼຍຢ�າງກ່ຽວກັບການປູກຜກັ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ
ວິທີການລ້ຽງເປ�ດເພື�ອເປ�ນແຫຼ່ງອາຫານທີ��ມີທາດໂປຼຕີນ."

ກລໍະນີສຶກສາ
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ກລໍະນີສຶກສາ

ນາງ ສ້ອຍ*, ບ້ານດອນໄຊ, ເມືອງປາກກະດິງ

"ຂ້ອຍຢູ�ນຳລູກຊາຍ, ລູກໃພຂ້້ອຍ ແລະ ລູກຂອງພວກເຂ�າ – ລວມມສີະມາຊິກຄອບຄົວທັງໝົດແປດ
ຄົນ. ໃນປ� 2014, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການປ��ນປ�ວວັນນະໂລກເປ�ນຄັ�ງທຳອິດ. ເມື�ອທີມງານຂອງໂຄງການ HPP

ລາວໄດ້ມາບ້ານຂ້ອຍ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2019, ພວກເຂ�າຄິດວ່າ ຂ້ອຍກັບຄືນມາເປ�ນອີກເທື�ອໜຶ�ງ, ແຕ່
ຜນົການກວດຂີ�ກະເທີ�ເປ�ນຄ່າລົບ. ທີມງານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາການພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ການ
ປ�ນປ�ວ. ເມື�ອຂ້ອຍຍັງມີອາການຢູ�ຄືເກ��າ, ທີມງານໄດ້ພາຂ້ອຍໄປໂຮງໝແໍຂວງບລິໍຄຳໄຊ ເພື�ອເຂ�າ X-ray

ຢູ�ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2020, ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ຖືກວິນໃິສວ່າເປ�ນພະຍາດວັນນະໂລກ. ຂ້ອຍດີໃຈຫາຼຍທີ�ໄດ້
ຮັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ຂອງ ຂ້ອຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປ��ນປ�ວທາງການແພດ.

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບແນວພນັຜກັ ແລະ ໄກ່ຈາກ ອົງການ HPP ລາວ. ຂ້ອຍໄດ້ປູກຜກັຢູ�ໃນເຮືອນ ຂອງ ຂ້ອຍ
ເອງກ່ອນໜ້ານີ�, ແຕ່ຂ້ອຍກໄໍດ້ຮຽນຮູ້ສິ�ງໃໝ່ຫຼາຍຢ�າງຜາ່ນໂຄງການໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການເຮ�ດ
ປຸຍອິນຊີ ແລະ ການບົວລະ ບັດຮັກສາສວນຜກັ."
*ນາງ ສອ້ຍ ບ�ມໃີນຮູບພາບນີ�



ສະຫະພາບ ເອີຣົບ
52.2%

ສະຫະພນັ HPP
40.2%

ກອງທຶນໂລກ
7.6%

ໂຄງການ FNS 
59.5%

ການສະໜັບສະໜຸນແຜນງານ
32.5%

ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ
8%
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ແຫຼ່ງທຶນ

ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ທຶນ

ພາບລວມທາງດ້ານການເງິນ



"ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກກັບວຽກຂອງຂ້ອຍຫາຼຍ: ຂ້ອຍອາໃສຢູ�
ນຳຊາວບ້ານ ແລະ ສາມາດເຫ�ນໄດ້ວ່າ ໂຄງການດັ�ງກ່າວ
ເໝາະສມົກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ເຂ�າເຈ��າ. ຊາວບ້ານ ກຳ
ລັງເຮ�ດວຽກໜັກຫາຼຍ. ຂ້ອຍຮັບຜດິຊອບສຳລັບ 5 ບ້ານ ,

ຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ຊາວກະສກິອນ ແລະ ເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບ
ເຂ�າເຈ��າ. ຂ້ອຍພູມໃຈທີ�ໄດ້ຮັບໂອກາດນີ� ແລະ ຈະເຮ�ດສຸດ
ຄວາມສາມາດ", ທ້າວ ເມຕາ ສຸລິວົງ, ຄູສອນການຜະລິດ

ພະນັກງານໂຄງການທີ�ອຸທິດຕົນຢູ�ຂັ�ນຮາກຖານ
ພະນກັງານ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ ແລະ ມຸນນທິິ
Humana FPP ເຮ�ດວຽກຢູ�ໃນສາມຫ້ອງການ ຂອງ ອົງ
ການ ເຊ��ນ: ຢູ�ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ປາກຊັນ ແລະ ທ່າແຂກ
ລວມທັງ ຢູ�ໃນເຂດພື�ນທີ�ເປ��າໝາຍຂອງໂຄງການ. ພະນກັງານ
ສະ ໜາມແມນ່ປະຈຳຢູ�ໃນຊ�ມຊົນ ບອ່ນທີ� ພວກເຂ�າເຮ�ດ
ວຽກ ແລະ ພດັທະນາສາຍພວົພນັແບບໃກ້ສດິ ກັບ ຜູ້ມີ
ສວ່ນຮ່ວມໃນໂຄງການ ອື�ນໆ. ເມື�ອໃດທີ�ເປ�ນໄປໄດ້, ກ�ມກີານ
ບນັຈຸເອ�າພະນກັງານສະໜາມເຂ��າມາເຮ�ດວຽກຢູ�ໃນເຂດ
ພື�ນທີ�ເປ��າ ໝາຍໂຄງການເພື�ອສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄົນ
ໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂ�າມຄີວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ
ສະພາບການໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ປາກເວ��າພາສາຊົນເຜ��າໄດ້.  
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ພະນັກງານ ຂອງ ພວກເຮ�າ

ທກຸໂຄງການເລີ�ມຕົ�ນດ້ວຍໄລຍະການຝ�ກອົບຮົມຢ�າງເຂ��ມ
ຂຸ້ນ ຊຶ�ງພະນກັງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຝ�າຍລັດຖະ ບານ ໄດ້
ຮັບຄວາມຮູ້ທີ�ຈຳເປ�ນ ເພື�ອເຮ�ດໃຫ້ໂຄງການປະ ສບົຜນົສຳ
ເລ�ດ.



"ສວ່ນທີ�ຂ້ອຍມກັທີ�ສຸດ ຂອງ ໂຄງການຄວບຄມຸວັນນະໂລກ
ແມນ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບາ້ນໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ
ວັນນະໂລກ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂື�ນກວ່າເກ��າ. ໃນຖານະທີ�
ເປ�ນທີມງານໜຶ�ງ, ພວກເຮ�າຈະປ�ກສາຫາລືວິທີການຕ່າງໆ ກ່ອນ
ທີ�ພວກເຮ�າຈະລົງໄປຫາຊ�ມຊົນ ແລະເຮ�ດການຕັດສນິໃຈຮ່ວມ
ກັນ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບການເຮ�ດວຽກເປ�ນທີມ
ແລະ ການພດັທະນາຊ�ມຊົນຢູ�ແນວໜາ້, ໂດຍສະເພາະ ຈາກການ
ເດີນ ທາງລົງເຮ�ດວຽກຕົວຈິງ ທີ�ເປ�ນສວ່ນໜຶ�ງຂອງໂຄງການ", 

ນາງ ຈຳປາ ທັດສຢີາວົງ,  
ຫົວໜາ້ທີມພາກສະໜາມ (ໂຄງການຄວບຄມຸວັນນະໂລກ)
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ສະຖາບນັແນວໜ້າ ແມນ່ສະຖາບນັທີ�ໃຫ້ການຝ�ກອົບຮົມ ສຳ
ລັບພະນກັງານ ຂອງ ອົງການ HPP ເພື�ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ພາວະການເປ�ນຜູນ້ຳ ແລະ ການ
ພດັທະນາຊ�ມຊົນໃນໄລຍະເວລາ 1 ປ�. ນບັຕັ�ງແຕ່ປ� 1993
ເປ�ນຕົ�ນມາ, ມຜູີຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍປະມານ 70 ຄົນ ຕ� ປ� ທີ�
ມາຈາກຫາຼຍປະເທດ ເຊ��ນ: ບຼາຊິນ, ຈີນ, ໂມຊຳບກິ, ມາລາວີ,

ດີອາຊີ, ແອງໂກລາ, ລາວ ແລະ ຊາມເບຍ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ
ຮຽນຮູ້ ຢູ�ທີ�ນັ�ນຮ່ວມກັນ.

ຄວາມຮູ້ໃນຂັ�ນທ້ອງຖິ�ນແລະປະສົບການລະດັບທົ�ວໂລກ
ມູນນທິິ HPP ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານໃຫ້
ອົງການ HPP ລາວ ແລະ ມູນນທິິ Humana FPP

ດ້ວຍການຝ�ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ລວມ
ທັງໝົດ, ພະນກັງານຄົນລາວຈຳນວນແປດຄົນໄດ້ເຂ��າຮ່ວມ
ຝ�ກອົບຮົມນຳສະຖາບນັແນວໜາ້ຢູ�ປະເທດ ຊີມບາເວ ແລະ
ປະຈຸບນັພະ ນກັງານສີ�ຄົນຍງັຢູ�ທີ�ນັ�ນ.



ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອເດ�ກຢູ� ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ພາຍຫຼັງສອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເດ�ກນ້ອຍປະສົບຜນົສຳເລ�ດຢູ�ເມອືງບໍລິຄັນ, ອົງການ HPP ລາວ ຈະເລີ�ມດຳ
ເນີນໂຄງການທີສາມ ຢູ�ໃນເມືອງດຽວກັນຊຶ�ງຈະສຸມໃສ່ການປ�ບປຸງໂພສະນາການ ຂອງ ເດ�ກ ນອ້ຍອາຍຸຕ�າກວ່າ 5
ປ�ລົງມາດ້ວຍການສ້າງວິດຖ່າຍ, ບ�ນ�າສ້າງ ແລະ ການປູກພືດສວນຄົວ. ສຸດທ້າຍກຈໍະສະໜອງແຫ່ຼງສານອາຫານ
ທີ�ຄົບໝູ່ໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້ເຂ�າເຈ��າສາ ມາດເພີ�ມລາຍໄດ້ໃຫ້ຄົວເຮືອນ ຂອງ ຕົນເອງ. ຍງິໄປກວ່ານັ�ນ,

ໂຄງການຈະຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ ່ ແລະ ເດ�ກ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ໄວ
ຈະເລີນພັນ ແລະ ການແຜລ່ະບາດພະ ຍາດທີ�ເກີດຈາກຍຸງ.

ປ�ບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງ ຄົນເປ�ນໂລກ ເອ�ດໄອວີ ຢູ�ແຂວງບລິໍຄຳໄຊ
ອົງການ HPP ລາວມີຄວາມຍິນດີຫາຼຍທີ�ໄດ້ເລີ�ມຕົ�ນໂຄງການ ເອ�ດໄອວີ/ເອ�ດສ. ອີງຕາມຜນົໄດ້ຮັບດ້ານບວກ
ຂອງ ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ, ຫ້ອງການສາທາແຂວງ ໄດ້ເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການ HPP ລາວ ເພື�ອ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນປ�ວຍໂລກ ເອ�ດໄອວີ ໃນການເຂ��າເຖິງການປ��ນປ�ວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດ. ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ
ລ້າຈາກ ແຜນງານໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສາຍຣຸ້ງ ເອເຊຍ ປາຊີຟ�ກ ຂອງ Gilead Sciences, ອົງການ HPP

ຈະເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຄົນທີ�ເປ�ນໂລກ ເອ�ດໄອວີ ໃນໜາ້ວຽກທີ�ແຊກເຂ��າໄປ ຊຶ�ງປະຊາຊົນຈະເປ�ນຜູນ້ຳພາ
ເອງ. ກິດຈະກຳ ປະກອບມີການຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ຜູໃ້ຫ້ຄຳປ�ກສາ, ສ້າງ ຕັ�ງໂຄງສາ້ງທີ�ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຕົນເອງ,
ການກວດສອບການຕິດເຊື�ອຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ວັນນະໂລກ/ເອ�ດໄອວີ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກ ເອ�ດໄອ
ວີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພສະນາການ.

ສິເຮ�ດຫຍັງຕ�ໄປ
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ການຊອກຫາກລໍະນີຜູ້ຕິດເຊື�ອວັນນະໂລກຢູ�ແຂວງບລິໍຄຳໄຊ
ອົງການ HPP ລາວຈະດຳເນນີໂຄງການຄວບຄມຸວັນນະໂລກໃໝ່ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມ ເພື�ອສຸ
ຂະພາບຊ�ມຊົນ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມ (CHIAs; ຊື�ເກ��າແມນ່ LaoPHA) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜບັສະ ໜຸນ
ທຶນຈາກປະເທດຝລັງ “Expertise France's 5% Initiative”. ໂຄງການດັ�ງກ່າວຈະກວມເອ�າເມືອງ
ວຽງທອງ ແລະ ເມອືງຄຳເກີດ, ແຂວງບລິໍຄຳໄຊ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ, ແລະ ອີກສອງ
ເມອືງຢູ�ແຂວງຄຳມວ່ນຊຶ�ງສະມາຄົມ LaoPHA ຈະຮັບຜດິຊອບຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ. ໄລຍະດຳເນີນໂຄງການແມນ່
ເລີ�ມຈາກປ� 2020 ຫາ 2023, ຊຶ�ງຈະປະສມົປະສານການປະຕິບດັທີ�ດີທີ�ສຸດ ຈາກປະສບົ ການ ຂອງ ທັງສອງ
ອົງການ ເຊ��ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຕົວຈິງ ຕ� ພະນກັງານສາທາໃນຂັ�ນທ້ອງຖິ�ນຢ�າງໃກ້ສດິພອ້ມທັງສາ້ງກຸ່ມ TRIOs
ທີ�ມສີະມາຊິກສາມຄົນ  ແລະ ການປູກພດືສວ່ນຄົວ. ອົງປະກອບໃໝ່ທີ�ເພີ�ມເຂ��າໃນໂຄງການ ແມນ່ການສບົທົບ
ເອ�າອົງການຈັດຕັ�ງຝ�າຍປະຊາສງັຄົມເຂ��າມາມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມຂ�ມູນຄົນເຈ�ບດ້ວຍລະບບົດີຈີຕອນ.

ການສືບຕ�ໂຄງການຊອກຫາກລໍະນຜູ້ີຕິດເຊື�ອວັນນະໂລກຢູ�ບລິໍຄຳໄຊ.
ອົງການ HPP ລາວ ຈະສບືຕ�ກິດຈະກຳໃນປະຈຸບນັ ຂອງ ຕົນຢູ�ໃນເມືອງບລິໍຄັນ ແລະ ເມອືງປາກກະດິງ, ແຂວງ
ບລິໍຄຳໄຊ ທີ�ກວມເອ�າ 26 ບາ້ນ ຢູ�ເມອືງປາກຊັນ ຊຶ�ງເປ�ນອີກເມອືງໜຶ�ງທີ�ເພີ�ມເຂ��າໃໝ່. ການຕ�ໂຄງ ການດັ�ງກ່າວ
ແມນ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທຶນຈາກ ກອງທຶນໂລກ ເພື�ອຜນັຂະຫຍາຍໂຄງການທີ�ປະ ສບົຜນົສຳເລ�ດ ແລະ
ຈະຍງັລວມມກິີດຈະກຳແບບດຽວກັນ ກັບ ໂຄງການຊອກຫາກລໍະນີຜູຕິ້ດເຊື�ອວັນ ນະໂລກໃນປະຈຸບນັ ຂອງ
ອົງການ HPP ລາວ.

ໃນປ� 2020?
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ພາລະກິດ ຂອງ ສະຫະພນັ
ສະຫະພັນມະນຸດສະທຳ ເພື�ອຄົນສູ່ຄົນ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍໜຶ�ງ
ຂອງ 30 ສະມາຄົມທີ�ບ�ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ�ພົວພັນກັບ
ວຽກງານສ້າງຄວາມສາ ມະຄີ, ການພັດທະນາ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືສາກົນ. ການເຕີບໃຫຍ່ຂື�ນຈາກການເຄື�ອນໄຫວ
ວຽກງານສຶກສາເທື�ອລະກ້າວ ໃນຊ�ມປ� 1970s, ມູນນິທິດັ�ງ
ກ່າວ ຢ�ດໝັ�ນກັບອຸດົມການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ�ງທ້າ ທາຍ
ດ້ານມະນຸດສະທຳ, ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມທີ�ສຳ
ຄັນຂອງ ໂລກ ຈຳນວນໜຶ�ງ. ຈະເຮ�ດແນວນັ�ນໄດ້ ແມ່ນດ້ວຍ
ການເຮ�ດວຽກເປ�ນໝູ່ຄະນະ, ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສ້າງໃຫ້
ມີການປ�ຽນແປງເກີດຂື�ນ, ປ�ບປຸງຊີວິດການເປ�ນຢູ� ຂອງ
ເຂ�າເຈ��າ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ�ພວກເຂ�າກຳລັງ
ປະເຊີນຢູ�.

ເປ��າໝາຍຫັຼກ ຂອງ ສະຫະພນັ
ສະຫະພັນດັ�ງກ່າວມສີະມາຊິກຢູ�ທົ�ວທະວິບ ອັບຟ�ຼກາ, ເອ
ເຊຍ, ຢູຣົບ, ອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ອາເມຣິກາໃຕ້. ສະມາ
ຊິກເຫຼົ�ານີ�ຮ່ວມເປ��າໝາຍອັນດຽວກັນ ເພື�ອປ�ກປ�ກ
ຮັກສາໂລກທີ�ພວກເຮ�າຢູ�, ພ້ອມທັງສ້າງຊ�ມຊົນ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃຫ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ນຳໃຊ້ສັກ
ຂະຍາພາບ ຂອງ ເຂ�າເຈ��າ ດຳເນນີການ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້
ມກີານປ�ຽນແປງໄປໃນທາງບວກ. ເປ��າໝາຍລວມເຫຼົ�ານີ�
ຍງັໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜຸນຈາກ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານ
ສາກົນທີ�ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກດັ�ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງປ�
2019 ອີກດ້ວຍ.
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ຖະນົນຄູວຽງ, ຮ່ອມ 2

ບ. ບຶງຂະຫຍອງ
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ

ເຮືອນເລກທີ 97, 

ບ. ສມົສະນຸກ, ມ. ທ່າແຂກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຖະນົນເລກທີ 13, ບ. ຫ້ວຍ
ສຽດ, ມ. ປາກຊັນ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ@hpplaos

@hpplaos

hpplaos

Humana People to People Laos

Humana People to People Laos
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ທ່ານ ນາງ ອິງເກີ ແດມເຈີ
ຜູ້ຕາງໜາ້ອົງການ HPP ລາວ
ingerd@humana.org

+856 20 5408 1512

ທ່ານ ນາງ ກິຕີ ເຮ�ກເຕີ
ຜູ້ຈັດການແຜນງານມູນນທິິ FPP

ghector@humana.org

+856 20 2254 3426

ຕິດຕາມພວກເຮ�າໄດ້ທີ!

www.hpp-laos.org

ຕິດຕ�ຫາພົວເຮ�າ

ມາຢ�ຽມຢາມຫ້ອງການພວກເຮ�າ






