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ພາລະກິດ & ວິໃສທັດ

ອົງການມະນຸດສະທຳ ເພືອຄົນສູ່ຄົນ (HPP ລາວ) & ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳ ເພືອຄົນສູ່ຄົນ
(Humana FPP) ມຸັງໝັນທີຈະເຮດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທຸກຍາກ ໃນຂະບວນການທີເປນ
ໝູ່ຄະນະ ທີຊ່ວຍໃຫ້ເຂາເຈາສ້າງໃຫ້ມີການປຽນແປງ, ປບປຸງຊີວິດການເປນຢູ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂອງ ຕົນເອງໃຫ້ດີຂືນກວ່າເກາ.
ພວກເຮາເຊືອວ່າ ປະຊາຊົນຈະສາມາດຫຼດຜົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ດ້ວຍວິທີການທີສຸມໃສ່
ຊມຊົນໃນຂັນພືນຖານເປນຫຼັກ ທີມີການປະສານກົມກຽວກັນ ລະຫວ່າງວຽກງານປບປຸງຊິວິດການ
ເປນຢູ, ການຜະລິດກະສິກຳທີຍືນຍົງ, ການປອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ ແລະ ການສ້າງລາຍ
ໄດ້, ການສືຶກສາ, ການສ້າງຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະການປກປກຮັກສາສິງແວດລ້ອມ ເຫຼົານີ
ເປນຕົນ.
ໂດຍພືນຖານ ຂອງ ການສູ່ຊີວິດ ຄົນທຸກຍາກຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປຽນແປງສະຕາກຳຂອງ
ຕົນເອງ, ພວກເຮາຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈນຳເຂາເຈາ, ລັດຖະບານ ແລະ ທຸກກຳລັງແຮງຈາກພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືອພ້ອມກັນຫັນປຽນ ແລະ ລືບລ້າງສະພາບຄວາມທຸກຍາກທີມີຢູໃນປະຈຸບັນ
ໃຫ້ໝົດໄປໃນໄລຍະຍາວ.
ວຽກຂອງພວກເຮາ ຈະອີງໃສ່ຫັຼກຈັນຍາບັນແຫ່ງຄວາມສາມະຄີ. ພວກເຮາຍືດໝັນຫຼັກແນວຄວາມ
ຄິດທີຖືເອາປະຊາຊົນເປນຈຸດໃຈກາງໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ທີເປນກຳລັງຂັບເຄືອນ ແລະ ສ້າງໃຫ້
ເກີດມີການປຽນແປງທີຍືນຍົງ ຜ່ານຂັນຕອນການເຮດວຽກຮ່ວມກັນ. ເມືອປະຊາຊົນເຮດວຽກ
ແລະ ເຂາຮ່ວມໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ ພວກເຂາກໍຈະພົບເຫນຊ່ອງທາງທີດີກວ່າເກາ. ເມືອປະ
ຊາຊົນດຳເນີນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ, ຈັດຕັງປະຕິບັດ ແລະປະເມີນຜົນວຽກຂອງຕົນຮ່ວມກັນ,
ພວກເຂາກໍຈະສ້າງໃຫ້ມີການພັດທະນາເກີດຂືນ.
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ບົດນຳ
ຄູ່ຮ່ວມງານທີຮັກແພງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນັກ
ງານ, ໝູເ່ ພືອນ ແລະ ທຸກຄົນທີໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຕ
ຜົນໄດ້ຮັບທີດີ ຂອງ ໂຄງການພວກເຮາ ປ 2019 ແມ່ນອີກປໜຶງທີໜ້າຕືນເຕນໃນການເຮດ
ວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ
ລາວ ກ່ຽວກັບການປບປຸງລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ,
ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງ ບ້ານເຂາເຈາ.
ປ 2019 ກ ແມ່ນປແຫ່ງການຮ່ວມມືກັບບັນດາຜູໃ້ ຫ້
ທຶນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຝາຍລັດຖະບານ, ແລກ
ປຽນການປະຕິບດ
ັ ທີດີທີສຸດ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ
ພ້ອມກັນ. ແລະ ໃນປ 2019, ພວກເຮາໄດ້ສບ
ື ຕເຂາ
ຮ່ວມຢາງຕັງໜ້າກັບຝາຍປະຊາສັງຄົມ ເພືອຮຽນຮູ້ຈາກ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອືນໆ ແລະ ແລກປຽນປະສົບ ການ
ຂອງພວກເຮາ.
ພວກເຮາຂໍເຊີນທ່ານທົບທວນຄືນຜົນສຳເລດໃນປທີ
ຜ່ານມາ ຢູໃນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າສະບັບປ
2019 ຂອງພວກເຮາ. ໃນໜ້າຕໄປ, ພວກເຮາໄດ້ສະ
ຫຼບຜົນສຳເລດ ແລະ ກິດຈະກຳຕົນຕໍ ຂອງ ພວກເຮາ.
ພວກເຮາໄດ້ຮວບຮວມເລືອງຕ່າງໆຈາກຫຼາຍໂຄງການ
ເພືອໃຫ້ຜູທ
້ ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ແລກປຽນຄວາມ
ຄິດເຫນກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ດ້ວຍ
ຕົນເອງ.

4

ອົງການ HPP ລາວ & ມູນນິທິ Humana FPP
ແລະ ສຸດທ້າຍນີ ພວກເຮາຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫນ
ກ່ຽວກັບສິງທີຈະມາເຖິງ ແລະ ໂດຍການນຳສະ
ເໜີແຜນການ ຂອງ ພວກເຮາສຳລັບປ 2020
ແລະ ຕໄປຫຼັງຈາກນັນ. ໃນນາມຕາງໜ້າ ອົງການ
HPP ລາວ ແລະ ມູນນິທິ Humana FPP,
ພວກເຮາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢາງຈິງໃຈມາຢງ
ທຸກພາກສ່ວນ
ທີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮດໃຫ້ປ
2019 ເປນອີກປໜຶງທີປະສົບຜົນສຳເລດ: ບັນ
ດາເພືອນຮ່ວມງານທີມີຄຸນຄ່າ ຂອງ ພວກເຮາ,
ໂດຍສະເພາະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກອງທຶນໂລກ,
ໂຄງການລະດົມທຶນຈາກການຂາຍເຄືອງມືສອງ
Humana ແລະ Planet Aid, ຖ້າບມີການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຂາເຈາ ພວກເຮາກໍຈະບສາມາດ
ຈັດຕັງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການໄດ້.
ພ້ອມທັງຂໍ
ຂອບໃຈມາຢງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຝາຍລັດຖະ ບານ
ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ແລະ
ສຸດທ້າຍ,
ພະນັກງານທີອຸທິດຕົນ ຂອງ ພວກເຮາທີສູ້ຊົນ
ຢາງສຸດຄວາມສາມາດ ເພືອຕສູ້ກັບບັນຫາດ້ານ
ຄວາມທຸກຍາກ, ການຂາດສານອາຫານ ແລະ ພະ
ຍາດວັນນະໂລກ.

Food and Nutrition Security project
Tuberculosis Active Case Finding project

Inger Damkjaer

Gitte Hector

ຜູຕ
້ າງໜ້າອົງການ HPP ປະຈຳລາວ

ຜູຈ
້ ັດການແຜນງານ ຂອງ ມູນນິທິ Humana FPP
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ກ່ຽວກັບອົງການ HPP ລາວ
ສະມາຊິກ ຂອງ ສະຫະພັນ HPP
ອົງການ HPP ລາວ ແລະ ມູນນິທິ Humana
FPP ແມ່ນອົງການຈັດຕັງທີບຫວັງຜົນກຳໄລ ຢູ
ພາຍໃຕ້ ສະຫະພັນມະນຸດສະທຳເພືອຄົນສູຄ
່ ົນໃນ
ທົວໂລກ. ສະຫະພັນດັງກ່າວແມ່ນເຄືອຂ່າຍໜຶງ ຂອງ
30 ອົງ ການຈັດຕັງທີດຳເນີນງານຢູທະວີບ ເອີຣົບ,
ອັບຟຼີ ກກາ, ເອເຊຍ ແລະ ອາເມຣີກາ. ມູນນິທິ
Humana FPP ແມ່ນ ຕົວແທນທ້ອງຖິນ ຂອງ
ມູນນິທິປະ ເທດສະເປນ ທີມີປະສົບການດ້ານການ
ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ 30 ປ
ໜ້າວຽກຢູໃນ ສປປ ລາວ
ອົງການ HPP ລາວ ແລະ Humana FPP ໄດ້
ເລີມ ຕົນກິດຈະກຳໂຄງການໃນປ 2011 ແລະ 2017
ຕາມລຳດັບ. ພວກເຮາສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກທ
ໍ ີ
ຍືນຍົງ, ສາທາລະນາສຸກ ແລະ ການປອງກັນພະຍາດ,
ໂພສະນາການ ລວມທັງເລືອງນາໃຊ້, ສຸຂາພິບານ
ແລະ ອານາໄມສາມສະອາດ ແລະ ການພັດທະນາ
ຊມຊົນ. ໜ້າວຽກຫຼັກ ຂອງ ພວກເຮາ ແມ່ນເພືອ
ເຮດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ກັບປະຊາຊົນຢູ ໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ຊມຊົນທີມີຄວາມສ່ຽງ,
ສ້າງຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ເຂາເຈາເຮດວຽກຮ່ວມກັນ
ແລະ ບັນລຸເປາໝາຍໃນການປຽນແປງທີພວກເຂາ
ຕ້ອງການ.
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ແລະ ມູນນິທິ Humana FPP
ໂຄງການໃນປະຈຸບັນ
ອົງການ HPP ລາວ ແລະ Humana FPP
ຈັດຕັງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາຊມຊົນຢູໃນ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ປະຈຸບັນ,
ພວກເຮາມີພະນັກງານທີອຸທິດຕົນ 45 ຄົນ, ຮ່ວມມື
ຢາງແໜ້ນແຟນກັບອຳນາດການປກຄອງຂັນບ້ານ,
ຂັນເມືອງ ແລະ ຂັນແຂວງ ເຊນດຽວກັນກັບບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານ ຝາຍລັດຖະບານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພວກ
ເຮາໄດ້ເຂາເຖິງປະຊາຊົນຈຳນວນ 88,000 ຄົນ ຢູໃນ
180 ບ້ານ ເປນທີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
ຢູແຂວງຄຳມ່ວນ, ມູນນິທິ Humana FPP ກຳລັງ
ຮ່ວມມືກັບ ອົງການເພືອສຸຂະພາບ ແລະ ລືບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ (HPA) ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງ
ຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພສະນາການ ທີໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ
ສະຫະພາບເອີຣົບ (ເບິງໜ້າ 10-15). ຢູແຂວງ ບໍລິ
ຄຳໄຊ, ອົງການ HPP ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ
ຈາກກອງທຶນໂລກ
ຜ່ານສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ
ແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການດັງກ່າວມີເປາໝາຍເພືອຊອກຫາ
ກໍລະນີຜູ້ທີຕິດເຊືອພະຍາດວັນນະໂລກ
ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອເຂາເຈາໃຫ້ເຂາເຖິງການປນປວ (ເບິງໜ້າ
16-20).
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ອົງການ HPP ລາວ & ມູນນິທິ Humana FPP
ວຽກງານສິງແວດລ້ອມ & ກະສິ
ກຳຍືນຍົງ
100 ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນທີມີ
ສະມາຊິກ 5,000 ທີໄດ້ສ້າງຕັງຂືນ
90 ສວນສາທິດ ທີໄດ້ສ້າງຕັງຂືນ
ສັດຕະວະແພດບ້ານ 102 ຄົນໄດ້ຮັບ
ການຝກອົບຮົມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້
ໄດ້ສະໜອງສັດລ້ຽງຈຳນວນ 3,853
ໂຕ ຜ່ານກອງທຶນໝູນວຽນ
ໄດ້ຕິດຕັງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນ
ລະປະທານ ຂອງ ບ້ານ 47 ແຫ່ງ
ຂຸດນາສ້າງຊົນລະປະທານໄດ້ 17 ແຫ່ງ
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ຜົນສຳເລດໃນປ 2019
ການປອງກັນສຸຂະພາບ
& ພະຍາດ
35,899 ຄົນ ຖືກກັນຕອງຫາ
ອາການພະຍາດວັນນະໂລກ
1,081 ຄົນ ຖືກລະບຸເປນກໍລະນີຜູ້
ສົງໃສຕິດເຊືອວັນນະໂລກ
69 ຄົນ ຖືກວິນິໃສເປນວັນນະໂລກ
41 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປນປວສຳເລດ
56,428 ຄົນ ໄດ້ເຂາເຖິງຂມູນ
ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກ
57 ສວນຄົວໄດ້ຖືກສ້າງຂືນເພືອສຸກຍູ້
ໂພສະນາການໃຫ້ຄອບຄົວທີຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກພະຍາດວັນນະໂລກ
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ກະສິກຳຍືນຍົງ
ມູນນິທິ Humana FPP, ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມ
ງານໂຄງການຄື: ອົງການເພືອສຸຂະພາບ ແລະ
ຫຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (HPA) ຈາກລາສະ
ອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງ
ຄຳມ່ວນ (PHO), ກຳລັງຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງ
ການຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການທີໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກ ອີຢູ.
ມູນນິທິ Humana FPP ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ
ເຂມແຂງດ້ານການຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການຟນຟູສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາ
ຫານ ຂອງ ຊມຊົນທີມີຄວາມສ່ຽງ. ເພືອໃຫ້ບັນລຸເປາໝາຍເຫຼົານີໄດ້, ພວກເຮາຈະເຮດວຽກດ້ວຍການນຳ
ໃຊ້ວິທີການ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ຂອງ ພວກເຮາ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັງ 100 ສະໂມສອນຊາວກະສິ
ກອນຂືນມາ ທີມີສະມາຊິກປະມານ 50 ຄົນ ຢູໃນແຕ່ລະສະໂມສອນ. ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ແມ່ນໂຄງ
ສ້າງພືນຖານ ຂອງ ໂຄງການ ທີມີການຈັດດຕັງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

ທີຕັງໂຄງການ: 6 ເມືອງໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
(ບົວລະພາ, ມະຫາໄຊ, ທ່າແຂກ, ຍົມມະລາດ, ໄຊບົວທອງ
ແລະ ຄູນຄໍາ)
ໄລຍະໂຄງການ: 2018 ຫາ 2020
ຜູໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ: ຊາວກະສິກອນ 5,000ຄົນ
ແລະ ຄອບຄົວເຂາເຈາຢູໃນ 100 ບ້ານ

ກິດຈະກຳຫຼັກລວມມີດັງນີ:
ການສ້າງສວນສາທິດ ແລະ ສວນຜັກ (1 ແຫ່ງ ຕ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ)
ຝກອົບຮົມເລືອງ ກະສິກຳທີແທດເໝາະກັບດິນຟາອາກາດ ແລະ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງອືນໆ
ສ້າງຕັງທະນາຄານແນວພັນ 10 ແຫ່ງ
ການນຳໃຊ້ລະບົບນາຂະໜາດນ້ອຍ ເພືອການຊົນລະປະທານ
ການຝກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປນຄູຝກ
ກ່ຽວກັບວິທີການປູກເຂາດ້ວຍກ້າກີບດຽວ
ການຝກອົບຮົມເລືອງການລ້ຽງສັດ ແລະ
ສ້າງຕັງກອງທຶນໝູນວຽນສັດລ້ຽງ
ການນຳເອາເຕກນິກທີເປນນາວັດຕະກຳອັນໃໝ່ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ,ການກະກຽມແລະການເກບຮັກສາ
ສ້າງຕັງ ແລະ ຝກອົບຮົມໃຫ້ 6 ສະຫະກອນ (1 ຊດ ຕ ເມືອງ)
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& ສິງແວດລ້ອມ

ນາງ ຂວນຕາ ຂຽນມະນີ, ບ້ານໝັນ, ເມືອງ
ມະຫາໄຊ

"ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີເປນສ່ວນໜຶງ ຂອງ ສະໂມສອນ
ຊາວກະສິກອນແຫ່ງນີ. ຂ້ອຍຖືພາລູກຄົນທີສາມ
ແລະ ກໍເປນສິງທີດີຫາຼ ຍສຳລັບຂ້ອຍ ແລະຄອບຄົວ
ຂອງຂ້ອຍທີໄດ້ກີນພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດ. ໃນອາດີດ
ຜ່ານມາ, ການປູກຜັກແມ່ນປູກເປນສ່ວນຕົວຂອງໃຜ
ມັນ ແຕ່ປະຈຸບນ
ັ ພວກເຮາປູກລວມໝູ່. ແບບນີເຮດ
ໃຫ້ພວກເຮາກາຍເປນຊມຊົນທີເຂມແຂງຫຼາຍຂືນ
ກວ່າເກາ. ນັບຕັງແຕ່ໄດ້ເຂາຮ່ວມໃນສະໂມສອນຊາວ
ກະສິກອນ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫາຼ ຍຢາງກ່ຽວກັບການ
ປູກຜັກ, ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບປຸຍອິນຊີ. ຂ້ອຍໄດ້
ຮັບແນວພັນຜັກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໄກ່ນອ
້ ຍຈາກ
ໂຄງການ.”
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ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ
ວິທີການທີໄດ້ທົດລອງ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ທົວໂລກ
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສະໂມສອນຊາວກະສິກອນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂືນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ທົວໂລກ ໂດຍ
ສະມາ ຊິກ ຂອງ ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພືອຄົນສູຄ
່ ົນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ດັດປບແນວຄວາມຄິດດັງ ກ່າວໃຫ້ເຂາກັບ
ສະພາບເງືອນ ໄຂໃນທ້ອງຖິນ, ອົງການ HPP ລາວ ໄດ້ນຳພາຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍຸກຍູສ
້ ະໂມ ສອນຊາວ
ກະສິກອນ ຢູເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລີມຈາກປ 2015 ຫາ 2017 ທີມີຊາວກະສິກອນຈຳນວນ
1,000 ຄົນ. ໂດຍປະຈຸບນ
ັ , ມູນນິທິ Humana FPP ກຳລັງນຳໃຊ້ວິທີການດັງກ່າວໃນໂຄງການຄາປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ທີໃຫ້ທຶນສະ ໜັບສະໜຸນໂດຍອົງ ການອີຢູ ທີມີຊາວກະສິກອນ ຈຳນວນ
5,000 ຄົນ. ວິທີການຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ແມ່ນການຈັດຕັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປນກຸ່ມ
ທີມີສະມາຊິກ 50 ຄົນ ເພືອໃຫ້ເຂາເຈາສາມາດຮ່ວມກຳລັງກັນ, ແບ່ງປນຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນ ເຊິງກັນ
ແລະ ກັນ. ຢາງໜ້ອຍສຸດ 50% ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນແມ່ຍງິ ເພືອໃຫ້ເຂາເຈາສາມາດເຂາຮ່ວມໃນໂຄງ ການ
ຢາງເທາທຽມກັນໄດ້.
ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ຈະປບປຸງສະພາບດິນຟາອາກາດ ແລະ ໂພສະນາກອນ
ເປາໝາຍລວມ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ແມ່ນເພືອດຳເນີນການຜະລິດທີເໝາະສົມກັບສະພາບດິນຟາ
ອາກາດ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນຂັນຕໄປ, ເພືອປບປຸງໂພສະນາການ ຂອງ ຄອບຄົວໂດຍການມີອາຫານກິນຄົບຫ້າໝູ່
ແລະ ມີພດ
ື ຜັກເຫຼືອໃວ້ຂາຍ. ຢູໃນກຸ່ມ ຂອງ ເຂາເຈາ, ຊາວກະສິກອນຈະຮູ້ຈັກວິທີເຮດວຽກຮ່ວມກັນຢາງມີ

ປະສິດ ທິພາບຫຼາຍກວ່າເກາ, ວິທີຕລອງແບບ
ລວມໝູ່ ແລະ ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິງກັນ ແລະ ກັນ.
ເຂາເຈາພົບປະກັນ ເພືອປກສາຫາລື ຄວາມຄືບ
ໜ້າ ແລະ ບັນຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມ,
ໜຶງຄັງ ຕ ສອງອາທິດ. ສະໂມສອນຊາວ
ກະສິກອນພັດ
ທະນາຕົນໃຫ້ກາຍເປນເຄືອຂ່າຍຊາວກະ ສິກອນ
ທີກຸ່ມຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິງກັນ
ແລະ ກັນ ຊຶງຈະຍັງຄົງສືບຕໄປໄດ້ ພາຍຫຼັງທີໂຄງ
ການສີນສຸດລົງ.
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ກໍລະນີສຶກສາ
ທ້າວ ແສງສຸລິນ, ບ້ານໝັນ, ເມືອງມະຫາໄຊ
"ຂ້ອຍໄດ້ຮັບໄກ່ຫ້າໂຕຈາກໂຄງການ ແລະ ຂ້ອຍກໍມໂີ ຕຫ່ານ ແລະ
ເປດຈຳນວນໜຶງແລ້ວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີລ້ຽງ ສັດດີ
ກວ່າເກາ ແລະ ປະຈຸບນ
ັ ນີ ກໍກຳລັງເຮດຮົວອ້ອມຄອກພວກມັນໄວ້.
ຄືດັງທີເປນສ່ວນໜຶງ ຂອງ ກອງທຶນໝູນ ວຽນສັດ ລ້ຽງ, ຂ້ອຍ
ຈະເອາລູກໄກ່ຊດທຳອິດໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອືນ ຂອງ ສະໂມສອນ.
ຂ້ອຍຍັງໄດ້ເຂາຮ່ວມ ໃນກິດຈະກຳການປູກຜັກ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້
ເສດຜັກສະລັດ ຂອງ ສວນສາທິດ ເປນອາຫານໃຫ້ສດ
ັ ລ້ຽງ.
ສັດລ້ຽງມັກກິນ ແລະ ກໍໃຫຍ່ໄວດີຫາຼ ຍ."
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ການປຽນແປງອາກາດ & ໂພສະນາການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ປບຕົວໃຫ້ເຂາກັບສະພາບການປຽນແປງອາກາດ
ວິທີການ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນຖືກນຳໃຊ້ຢູໃນສະພາບແວດລ້ອມທີມີຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ຜົນກະທົບ
ຈາກການປຽນແປງສະພາບອາກາດທີຮຸນແຮງຢູໃນໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ ອົງການມະນຸດສະທຳ ເພືອຄົນສູຄ
່ ົນ
ໃນເອເຊຍ, ອັບຟຼິ ກກາ ແລະ ອາເມລິກາ. ຮູບແບບສະພາບອາກາດຢູໃນລາວກໍກຳລັງມີການປຽນແປງເປນທີ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະປະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງເປນເວລາທີດົນນານ ແລະ ລະດູຝນສັນ ແຕ່ຈະ
ຮຸນ ແຮງຫຼາຍຂືນກວ່າເກາ, ເຮດໃຫ້ຊີວິດການເປນຢູມີຄວາມສ່ຽງ. ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ຈະເພີມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດດັງກ່າວ ຜ່ານການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ລະບົບການຜະລິດທີເໝາະສົມກັບດິນຟາອາກາດ. ສິງນີຈະເພີມທະວີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ຂອງ
ເຂາເຈາຢູໃນໂລກທີສະພາບອາກາດມີການປຽນແປງ, ເສີມສ້າງໂພສະນາການ ຂອງ ຄອບຄົວ ແລະ ປບປຸງພູມ
ຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ເຂາເຈາ.
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ກໍລະນີສຶກສາ
ນາງ ພູໄຊ ລົດເຄນພະຈັນ, ບ້ານໝັນ,
ເມືອງມະຫາໄຊ

"ຂ້ອຍມີຄວາມໝັນໃຈຫຼາຍຂືນ ແລະ ດີໃຈທີໄດ້ປູກຜັກ.
ຂ້ອຍແມ່ນຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມແມ່ຍງິ ທີີຢູໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງ
ຂອງສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ. ມັນໄດ້ ຜົນ! ເພາະຢູໃນບ້ານ
ຂອງ ຂ້ອຍ ກໍມສ
ີ ະຫະພັນແມ່ຍງິ ແລະ ຂ້ອຍກໍສະໜັບ
ສະໜຸນຕແນວຄວາມຄິດທີວ່າ ການຜະລິດກະສິກຳ ເປນ
ວຽກທີໜັກ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມ່ວນຊືນ ເພາະວ່າພວກເຮາ
ເຮດວຽກນຳກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງ
ແບ່ງປນປະສົບ ການຕກັນ. ຖືວ່າມັນດີກວ່າເກາຫຼາຍ. ພວກ
ເຮາບໄດ້ນຳໃຊ້ສານເຄມີ ແຕ່ນຳໃຊ້ພຽງຝຸນທຳມະຊາດເທານັນ
ແລະ ມັນດີຫາຼ ຍສຳລັບສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກເຮາ ແລະ ສິງ
ແວດລ້ອມນຳ."
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ການປອງກັນສຸຂະພາບ & ພະຍາດ
ທີຕັງໂຄງການ: 3 ເມືອງຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ບໍລິຄັນ,
ປາກກະດິງ ແລະ ປາກຊັນ)
ໄລຍະໂຄງການ: 2018 ເຖິງ 2020
ຜູໄ້ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ: ຊມຊົນໃນ 51 ບ້ານ

ອົງການ HPP ລາວ, ຜູທ
້ ີໄດ້ຮັບທຶນຕຈາກສູນ
ຄວບຄຸມວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ (NTC) ກຳລັງຈັດ
ຕັງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນີຄົນທີຕິດ
ເຊືອ ວັນນະໂລກ (TB) ຢູແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ໂຄງການດັງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກກອງທຶນໂລກ ເພືອຕສູກ
້ ັບໂລກ ເອດສ, ວັນນະໂລກ ແລະ ມະລາ
ເລຍ ແລະ ມີເປາໝາຍເພືອຫຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກວັນນະໂລກ ຢູໃນ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຄວບ
ຄຸມວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດສົກປ 2017-2020 ແລະ ຍຸດທະສາດຍຸດຕິພະຍາດວັນນະໂລກ ຂອງ ອົງການ
ອານາໄມໂລກໃຫ້ໝົດໄປ. ໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບວັນນະໂລກຢູໃນຊມຊົນເຂດຊົນນະບົດທີເປນຈຸດລ
ແຫຼມຕພະ ຍາດວັນ ນະໂລກ, ເພືອລະບຸຫາກໍລະນີຜູສ
້ ງົ ໃສ ຜ່ານການກັນຕອງ ແລະ ຕິດຕາມການຕິດຕສຳຜັດ
ແລະເພືອນຳ ສົງຜູປ
້ ວຍເຂາຮັບການກວດສອບຢູໃນໂຮງໝໍນອ
້ ຍເພືອວິນໃິ ສ່ຫາເຊືອພະຍາດດັງກ່າວ. ຜູປ
້ ວຍ
ວັນນະໂລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂາເຈາ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການປນປວທີຕເນືອງຜ່ານການສຶກສາອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວັນ ນະໂລກ, ການປບປຸງໂພສະນາການ ແລະ ການສ້າງຕັງກຸ່ມທີມີສະມາຊິກສາມຄົນ ເພືອຮັບປະກັນ
ການປນປວເປນປກ ກະຕິ (DOTs) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອືນໆ. ພະນັກງານໂຄງການເຮດວຽກຮ່ວມກັບ
ພະນັກງານສາທາໃນທ້ອງຖິນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂາເຈາ.
ກິດຈະກຳຫຼັກລວມມີດັງນີ:
ກຳນົດຈຸດທີມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກໂດຍປະສານສົມທົບກັບໜ່ວຍງານສາທາ
ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບອາການພະຍາດວັນນະໂລກ, ການປອງກັນ ແລະ ການປນປວ
ການຝກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານໂຮງໝໍນອ
້ ຍ ແລະ ອສບ ບ້ານ
ການກັນຕອງຄົວເຮືອນໃນເຂດພືນທີ ພະຍາດວັນນະໂລກພົບເຫນມີການລະບາດສູງ
ການເຊືອມໂຍງ ກໍລະນີຜູສ
້ ງໃສວ່
ົ
າເປນວັນນະໂລກ ເຂາຫາໂຮງໝໍນອ
້ ຍ ເພືອວິນໃິ ສ
ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານຂອງໂຮງໝໍນອ
້ ຍເກບ ແລະ ນຳສົງຕົວຢາງຂີກະເທິກ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນປວຍຕິດເຊືອວັນນະໂລກໃຫ້ເຂາເຖິງ ແລະ
ຮັກສາການປນປວທີຕເນືອງຜ່ານໂຄງສ້າງການສະໜັບສະໜຸນດ້ານຈິດວິທະຍາ-ສັງຄົມໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
ສ້າງສວນຄົວຮ່ວມກັບຄອບຄົວທີຖືກຜົນກະທົບຈາກວັນນະໂລກເພືອປບປຸງໂພສະນາການ
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ກໍລະນີສຶກສາ

ນາງ ສີດາ*, ບ້ານໜອງແດງ, ເມືອງບໍລິຄັນ
"ປະຈຸບນ
ັ ນີ ທີຂ້ອຍໄດ້ຫາຍຂາດຈາກວັນນະໂລກ, ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍ.
ໂຄງການ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ ໄດ້ມາຊ່ວຍຂ້ອຍເພືອກວດສຸຂະພາບ
ຂ້ອຍ. ຖ້າບມີໂຄງການດັງກ່າວຂ້ອຍຄືສເິ ສຍສີວິດແລ້ວ. ຂ້ອຍຢາກຂອບ
ໃຈນຳແພດໝໍທີຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍໃຫ້ ຫາຍເຊາຈາກໂລກ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບເປດ
ແລະ ໄກ່ຈາກໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ ແລະ ຂ້ອຍກໍສາມາດປບປຸງໂພ
ສະນາການ ແລະ ທາດໂປຼຕີນ ຂອງ ຂ້ອຍໃຫ້ດີຂືນກວ່າເກາ. ປະຈຸບນ
ັ ນີ
ຂ້ອຍຮູ້ສກ
ຶ ດີຫາຼ ຍ ແລະກິນເຂາກໍແຊບຫຼາຍ. ເມືອບດົນມານີ ຂ້ອຍ
ສາມາດເລີມຕົນເຮດວຽກໄດ້ແລ້ວ."
*ນາງ ສີດາ ບໄດ້ມໃີ ນຮູບພາບນີ
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ການຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດທັງໝົດ
ວິທີການທີຖືເອາປະຊາຊົນເປນຈຸດໃຈກາງໃນການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ
ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນີຄົນຕິດເຊືອວັນນະໂລກ ແມ່ນ
ອີງໃສ່ຫັກ
ຼ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ອົງການ HPP ໃນການ
ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທັງໝົດ (TCE). ຄ້າຍຄືກັນ
ກັບແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ,
ວິ ທີການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທັງໝົດ ໄດ້ຖືກພັດ
ທະນາຂືນມາ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ຢູໃນຫຼາຍປະເທດທົວ
ໂລກ ທີອົງການ HPP ດຳເນີນງານຢູ. ມັນຖືກນຳໃຊ້
ເພືອຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກ, ເອສໄອວີ/ເອສ ແລະ
ມາລາເລຍ.
ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທັງໝົດແມ່ນຈຸດສຸມທີມີ
ແນວຄວາມຄິດທີວ່າ ມີແຕ່ປະຊາຊົນເທານັນ ທີສາມາດ
ປດປອຍຕົນເອງອອກຈາກການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ
ໄດ້. ອົງການ HPP ລາວ ປະສານສົມທົບກັບ
ພະນັກງານສາທາບ້ານໃນທຸກກິດຈະກຳທັງໝົດ ແລະ
ລະດົມຊມຊົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໝູ່ເພືອນທີຖືກ
ກະທົບຈາກພະ ຍາດວັນນະໂລກ, ຕົວຢາງເຊນ: ຜ່ານ
ທາງກຸ່ມ TRIOs ທີມີສະມາຊິກສາມຄົນ ເຊນ: ຜູ້
ປວຍວັນນະໂລກ ແລະ ສະ ມາຊິກຄອບຄົວອີກສອງຄົນ
ຫຼື ໝູ່ເພືອນ ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມເລືອງຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບວັນນະໂລກ ແລະ ໂພສະນາການ. ກຸ່ມທີມີ
ສະມາຊິກສາມຄົນນີຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນປວຍໄດ້ກິນຢາ
ໃນແຕ່ລະວັນ.
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ກໍລະນີສຶກສາ
ທ້າວ ວຽງ ສີຫາລັດ, ບ້ານວຽງຄຳ, ເມືອງປາກກະດິງ
"ຂ້ອຍໄດ້ເຂາຮ່ວມກອງປະຊມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ຄວບຄຸມວັນນະໂລກ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ ຢູໃນບ້ານຂ້ອຍ.
ຂ້ອຍບເຄີຍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບອາ ການວັນນະໂລກກ່ອນໜ້ານີເລີຍ ແລະ
ຂ້ອຍໄດ້ສມ
ົ ທຽບອາການທີຂ້ອຍເປນ ກັບສິງທີຂ້ອຍກຳລັງຮູ້ສກ
ຶ ຢູ.
ຂ້ອຍໄດ້ເອາຂີກະເທິໄປກວດແຕ່ຜນ
ົ ກວດອອກມາເປນລົບ. ແຕ່
ຂ້ອຍກໍຍງັ ມີອາການຢູຄືເກາ ແລະ ທີມງານອົງການ HPP ລາວ ໄດ້
ສືບຕຕິດຕາມເບິງອາການນຳຂ້ອຍ, ແລະ ໃນທີສຸດ ຂ້ອຍກໍໄດ້ຮັບ
ການກວດ ແລະ ວິນໃິ ສໂລກດ້ວຍເຄືອງ X-ray. ທີມງານອົງ ການ
HPP ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍໃຫ້ເຂາເຖິງການປນປວ ແລະ ໄດ້ເອາ
ລູກເປດແປດໂຕ ພ້ອມແນວພັນຜັກໃຫ້ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ສງິ
ໃໝ່ໆ ຫຼາຍຢາງກ່ຽວກັບການປູກຜັກ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ
ວິທີການລ້ຽງເປດເພືອເປນແຫຼ່ງອາຫານທີມີທາດໂປຼຕີນ."

19

ກໍລະນີສຶກສາ

ນາງ ສ້ອຍ*, ບ້ານດອນໄຊ, ເມືອງປາກກະດິງ

"ຂ້ອຍຢູນຳລູກຊາຍ, ລູກໃພ້ຂ້ອຍ ແລະ ລູກຂອງພວກເຂາ – ລວມມີສະມາຊິກຄອບຄົວທັງໝົດແປດ
ຄົນ. ໃນປ 2014, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການປນປວວັນນະໂລກເປນຄັງທຳອິດ. ເມືອທີມງານຂອງໂຄງການ HPP
ລາວໄດ້ມາບ້ານຂ້ອຍ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2019, ພວກເຂາຄິດວ່າ ຂ້ອຍກັບຄືນມາເປນອີກເທືອໜຶງ, ແຕ່
ຜົນການກວດຂີກະເທີເປນຄ່າລົບ. ທີມງານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາການພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ການ
ປນປວ. ເມືອຂ້ອຍຍັງມີອາການຢູຄືເກາ, ທີມງານໄດ້ພາຂ້ອຍໄປໂຮງໝໍແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເພືອເຂາ X-ray
ຢູໃນເດືອນ ກຸມພາ 2020, ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ຖືກວິນໃິ ສວ່າເປນພະຍາດວັນນະໂລກ. ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີໄດ້
ຮັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ຂອງ ຂ້ອຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປນປວທາງການແພດ.
ຂ້ອຍໄດ້ຮັບແນວພັນຜັກ ແລະ ໄກ່ຈາກ ອົງການ HPP ລາວ. ຂ້ອຍໄດ້ປູກຜັກຢູໃນເຮືອນ ຂອງ ຂ້ອຍ
ເອງກ່ອນໜ້ານີ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ສງໃໝ່
ິ
ຫາຼ ຍຢາງຜ່ານໂຄງການໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການເຮດ
ປຸຍອິນຊີ ແລະ ການບົວລະ ບັດຮັກສາສວນຜັກ."
*ນາງ ສ້ອຍ ບມີໃນຮູບພາບນີ
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ພາບລວມທາງດ້ານການເງິນ
ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ທຶນ
ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ
8%
ການສະໜັບສະໜຸນແຜນງານ
32.5%

ໂຄງການ FNS
59.5%

ກອງທຶນໂລກ
7.6%

ແຫ່ຼງທຶນ

ສະຫະພັນ HPP
40.2%

ສະຫະພາບ ເອີຣົບ
52.2%
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ພະນັກງານ ຂອງ ພວກເຮາ
ພະນັກງານໂຄງການທີອຸທິດຕົນຢູຂັນຮາກຖານ

ພະນັກງານ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ ແລະ ມຸນນິທິ
Humana FPP ເຮດວຽກຢູໃນສາມຫ້ອງການ ຂອງ ອົງ
ການ ເຊນ: ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປາກຊັນ ແລະ ທ່າແຂກ
ລວມທັງ ຢູໃນເຂດພືນທີເປາໝາຍຂອງໂຄງການ. ພະນັກງານ
ສະ ໜາມແມ່ນປະຈຳຢູໃນຊມຊົນ ບ່ອນທີ ພວກເຂາເຮດ
ວຽກ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນແບບໃກ້ສດ
ິ ກັບ ຜູມ
້ ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ອືນໆ. ເມືອໃດທີເປນໄປໄດ້, ກມີການ
ບັນຈຸເອາພະນັກງານສະໜາມເຂາມາເຮດວຽກຢູໃນເຂດ
ພືນທີເປາ ໝາຍໂຄງການເພືອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄົນ
ໃນທ້ອງຖິນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ
ສະພາບການໃນທ້ອງຖິນ ແລະ ປາກເວາພາສາຊົນເຜາໄດ້.
"ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກກັບວຽກຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ: ຂ້ອຍອາໃສຢູ
ນຳຊາວບ້ານ ແລະ ສາມາດເຫນໄດ້ວ່າ ໂຄງການດັງກ່າວ
ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ເຂາເຈາ. ຊາວບ້ານ ກຳ
ລັງເຮດວຽກໜັກຫຼາຍ. ຂ້ອຍຮັບຜິດຊອບສຳລັບ 5 ບ້ານ ,
ຝກອົບຮົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ເຮດວຽກຮ່ວມກັບ
ເຂາເຈາ. ຂ້ອຍພູມໃຈທີໄດ້ຮັບໂອກາດນີ ແລະ ຈະເຮດສຸດ
ຄວາມສາມາດ", ທ້າວ ເມຕາ ສຸລິວົງ, ຄູສອນການຜະລິດ

ທຸກໂຄງການເລີມຕົນດ້ວຍໄລຍະການຝກອົບຮົມຢາງເຂມ
ຂຸ້ນ ຊຶງພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຝາຍລັດຖະ ບານ ໄດ້
ຮັບຄວາມຮູ້ທີຈຳເປນ ເພືອເຮດໃຫ້ໂຄງການປະ ສົບຜົນສຳ
ເລດ.
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ຄວາມຮູ້ໃນຂັນທ້ອງຖິນແລະປະສົບການລະດັບທົວໂລກ
ມູນນິທິ HPP ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານໃຫ້
ອົງການ HPP ລາວ ແລະ ມູນນິທິ Humana FPP
ດ້ວຍການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ລວມ
ທັງໝົດ, ພະນັກງານຄົນລາວຈຳນວນແປດຄົນໄດ້ເຂາຮ່ວມ
ຝກອົບຮົມນຳສະຖາບັນແນວໜ້າຢູປະເທດ ຊີມບາເວ ແລະ
ປະຈຸບນ
ັ ພະ ນັກງານສີຄົນຍັງຢູທີນັນ.
"ສ່ວນທີຂ້ອຍມັກທີສຸດ ຂອງ ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ
ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ
ວັນນະໂລກ ແລະ ເຮດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂືນກວ່າເກາ. ໃນຖານະທີ
ເປນທີມງານໜຶງ, ພວກເຮາຈະປກສາຫາລືວິທີການຕ່າງໆ ກ່ອນ
ທີພວກເຮາຈະລົງໄປຫາຊມຊົນ ແລະເຮດການຕັດສິນໃຈຮ່ວມ
ກັນ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫາຼ ຍກ່ຽວກັບການເຮດວຽກເປນທີມ
ແລະ ການພັດທະນາຊມຊົນຢູແນວໜ້າ, ໂດຍສະເພາະ ຈາກການ
ເດີນ ທາງລົງເຮດວຽກຕົວຈິງ ທີເປນສ່ວນໜຶງຂອງໂຄງການ",
ນາງ ຈຳປາ ທັດສີຢາວົງ,
ຫົວໜ້າທີມພາກສະໜາມ (ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ)

ສະຖາບັນແນວໜ້າ ແມ່ນສະຖາບັນທີໃຫ້ການຝກອົບຮົມ ສຳ
ລັບພະນັກງານ ຂອງ ອົງການ HPP ເພືອຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ພາວະການເປນຜູນ
້ ຳ ແລະ ການ
ພັດທະນາຊມຊົນໃນໄລຍະເວລາ 1 ປ. ນັບຕັງແຕ່ປ 1993
ເປນຕົນມາ, ມີຜູຍ
້ ງິ ແລະ ຜູຊ
້ າຍປະມານ 70 ຄົນ ຕ ປ ທີ
ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ເຊນ: ບຼາຊິນ, ຈີນ, ໂມຊຳບິກ, ມາລາວີ,
ດີອາຊີ, ແອງໂກລາ, ລາວ ແລະ ຊາມເບຍ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ
ຮຽນຮູ້ ຢູທີນັນຮ່ວມກັນ.
23

ສິເຮດຫຍັງຕໄປ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເດກຢູ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ພາຍຫຼັງສອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເດກນ້ອຍປະສົບຜົນສຳເລດຢູເມືອງບໍລິຄັນ, ອົງການ HPP ລາວ ຈະເລີມດຳ
ເນີນໂຄງການທີສາມ ຢູໃນເມືອງດຽວກັນຊຶງຈະສຸມໃສ່ການປບປຸງໂພສະນາການ ຂອງ ເດກ ນ້ອຍອາຍຸຕາກວ່າ 5
ປລົງມາດ້ວຍການສ້າງວິດຖ່າຍ, ບນາສ້າງ ແລະ ການປູກພືດສວນຄົວ. ສຸດທ້າຍກໍຈະສະໜອງແຫຼ່ງສານອາຫານ
ທີຄົບໝູ່ໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ເຮດໃຫ້ເຂາເຈາສາ ມາດເພີມລາຍໄດ້ໃຫ້ຄົວເຮືອນ ຂອງ ຕົນເອງ. ຍິງໄປກວ່ານັນ,
ໂຄງການຈະຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່ ແລະ ເດກ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ໄວ
ຈະເລີນພັນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດພະ ຍາດທີເກີດຈາກຍຸງ.
ປບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງ ຄົນເປນໂລກ ເອດໄອວີ ຢູແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ອົງການ HPP ລາວມີຄວາມຍິນດີຫາຼ ຍທີໄດ້ເລີມຕົນໂຄງການ ເອດໄອວີ/ເອດສ. ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບວກ
ຂອງ ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກ, ຫ້ອງການສາທາແຂວງ ໄດ້ເຮດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການ HPP ລາວ ເພືອ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນປວຍໂລກ ເອດໄອວີ ໃນການເຂາເຖິງການປນປວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດ. ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າຈາກ ແຜນງານໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສາຍຣຸ້ງ ເອເຊຍ ປາຊີຟກ ຂອງ Gilead Sciences, ອົງການ HPP
ຈະເຮດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຄົນທີເປນໂລກ ເອດໄອວີ ໃນໜ້າວຽກທີແຊກເຂາໄປ ຊຶງປະຊາຊົນຈະເປນຜູນ
້ ຳພາ
ເອງ. ກິດຈະກຳ ປະກອບມີການຝກອົບຮົມໃຫ້ຜູໃ້ ຫ້ຄຳປກສາ, ສ້າງ ຕັງໂຄງສ້າງທີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ,
ການກວດສອບການຕິດເຊືອຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ວັນນະໂລກ/ເອດໄອວີ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກ ເອດໄອ
ວີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພສະນາການ.
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ໃນປ 2020?
ການຊອກຫາກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊືອວັນນະໂລກຢູແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ອົງການ HPP ລາວຈະດຳເນີນໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກໃໝ່ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມ ເພືອສຸ
ຂະພາບຊມຊົນ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ (CHIAs; ຊືເກາແມ່ນ LaoPHA) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜຸນ
ທຶນຈາກປະເທດຝລັງ “Expertise France's 5% Initiative”. ໂຄງການດັງກ່າວຈະກວມເອາເມືອງ
ວຽງທອງ ແລະ ເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງ ອົງການ HPP ລາວ, ແລະ ອີກສອງ
ເມືອງຢູແຂວງຄຳມ່ວນຊຶງສະມາຄົມ LaoPHA ຈະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ . ໄລຍະດຳເນີນໂຄງການແມ່ນ
ເລີມຈາກປ 2020 ຫາ 2023, ຊຶງຈະປະສົມປະສານການປະຕິບດ
ັ ທີດີທີສຸດ ຈາກປະສົບ ການ ຂອງ ທັງສອງ
ອົງການ ເຊນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຕົວຈິງ ຕ ພະນັກງານສາທາໃນຂັນທ້ອງຖິນຢາງໃກ້ສດ
ິ ພ້ອມທັງສ້າງກຸ່ມ TRIOs
ທີມີສະມາຊິກສາມຄົນ ແລະ ການປູກພືດສ່ວນຄົວ. ອົງປະກອບໃໝ່ທີເພີມເຂາໃນໂຄງການ ແມ່ນການສົບທົບ
ເອາອົງການຈັດຕັງຝາຍປະຊາສັງຄົມເຂາມາມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມຂມູນຄົນເຈບດ້ວຍລະບົບດີຈີຕອນ.
ການສືບຕໂຄງການຊອກຫາກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊືອວັນນະໂລກຢູບໍລິຄຳໄຊ.
ອົງການ HPP ລາວ ຈະສືບຕກິດຈະກຳໃນປະຈຸບນ
ັ ຂອງ ຕົນຢູໃນເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ
ບໍລິຄຳໄຊ ທີກວມເອາ 26 ບ້ານ ຢູເມືອງປາກຊັນ ຊຶງເປນອີກເມືອງໜຶງທີເພີມເຂາໃໝ່. ການຕໂຄງ ການດັງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທຶນຈາກ ກອງທຶນໂລກ ເພືອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການທີປະ ສົບຜົນສຳເລດ ແລະ
ຈະຍັງລວມມີກິດຈະກຳແບບດຽວກັນ ກັບ ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນີຜູຕ
້ ິດເຊືອວັນ ນະໂລກໃນປະຈຸບນ
ັ ຂອງ
ອົງການ HPP ລາວ.
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ກ່ຽວກັບ ສະຫະພັນ
ພາລະກິດ ຂອງ ສະຫະພັນ

ສະຫະພັນມະນຸດສະທຳ ເພືອຄົນສູ່ຄົນ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍໜຶງ
ຂອງ 30 ສະມາຄົມທີບຫວັງຜົນກຳໄລ ທີພົວພັນກັບ
ວຽກງານສ້າງຄວາມສາ ມະຄີ, ການພັດທະນາ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືສາກົນ.
ການເຕີບໃຫຍ່ຂືນຈາກການເຄືອນໄຫວ
ວຽກງານສຶກສາເທືອລະກ້າວ ໃນຊມປ 1970s, ມູນນິທິດັງ
ກ່າວ ຢດໝັນກັບອຸດົມການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິງທ້າ ທາຍ
ດ້ານມະນຸດສະທຳ, ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມທີສຳ
ຄັນຂອງ ໂລກ ຈຳນວນໜຶງ. ຈະເຮດແນວນັນໄດ້ ແມ່ນດ້ວຍ
ການເຮດວຽກເປນໝູ່ຄະນະ,
ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສ້າງໃຫ້
ມີການປຽນແປງເກີດຂືນ, ປບປຸງຊີວິດການເປນຢູ ຂອງ
ເຂາເຈາ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີພວກເຂາກຳລັງ
ປະເຊີນຢູ.

ເປາໝາຍຫຼັກ ຂອງ ສະຫະພັນ

ສະຫະພັນດັງກ່າວມີສະມາຊິກຢູທົວທະວິບ ອັບຟຼກາ, ເອ
ເຊຍ, ຢູຣົບ, ອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ອາເມຣິກາໃຕ້. ສະມາ
ຊິກເຫຼົານີຮ່ວມເປາໝາຍອັນດຽວກັນ
ເພືອປກປກ
ຮັກສາໂລກທີພວກເຮາຢູ, ພ້ອມທັງສ້າງຊມຊົນ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃຫ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ນຳໃຊ້ສກ
ັ
ຂະຍາພາບ ຂອງ ເຂາເຈາ ດຳເນີນການ ແລະ ເຮດໃຫ້
ມີການປຽນແປງໄປໃນທາງບວກ. ເປາໝາຍລວມເຫຼົານີ
ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ
ສາກົນທີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກດັງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງປ
2019 ອີກດ້ວຍ.
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ຕິດຕຫາພົວເຮາ
ທ່ານ ນາງ ອິງເກີ ແດມເຈີ
ຜູຕ
້ າງໜ້າອົງການ HPP ລາວ
ingerd@humana.org
+856 20 5408 1512

ທ່ານ ນາງ ກິຕີ ເຮກເຕີ
ຜູ້ຈັດການແຜນງານມູນນິທິ FPP
ghector@humana.org
+856 20 2254 3426

ມາຢຽມຢາມຫ້ອງການພວກເຮາ

ຖະນົນຄູວຽງ, ຮ່ອມ 2
ບ. ບຶງຂະຫຍອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕາມພວກເຮາໄດ້ທີ!

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

www.hpp-laos.org
@hpplaos
@hpplaos
hpplaos

ເຮືອນເລກທີ 97,
ບ. ສົມສະນຸກ, ມ. ທ່າແຂກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ

Humana People to People Laos
Humana People to People Laos
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