
 

ຈົດໝາຍຂ�າວ
PSI ລາວ ວັນນີ້ 
ຈົດໝາຍຂ�າວປະ��ໄຕມາດ ຂອງອົງການສາກົນ ບ�ລິການປະຊາຊົນ

ກ�ລະກົດ -ກັນຍາ 2020

20 ປີ ແຫ�ງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜູນສັງຄົມລາວ ຖົງຢາງອະນາໄມ ນ�າ້ເບີວັນ ຢູ�ໃນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 
ແລະ ເປັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງລາວ ດ�ວຍຍອດຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານສາກົນ ເຮັດໃຫ�
ຜູ�ຈ�າໜ�າຍຕ�າງໝັ້ນໃຈ, ເພື່ອເປັນ ກະຕຸ�ນການຊົມໃຊ�ໃນກຸ�ມເປົ້່າຫມາຍ, ເພີ່ມຄວາມຈົດຈ�າ ນ�າ້ເບີວັນ 
ໃນຮູບແບບໃຫມ�, ການຫ�່ຫູ�ມແບບໃຫມ� ແລະ ໂຄສະນາ ການສົ່ງເສີມ ການຂາຍ ໃຫ�ບັນດາ ຮ�ານຄ�າ
ໃນເຄືອຂ�າຍອອກສູ�ຜູ�ຊົມໃຊ� ໂດຍການ ຕິດຕັ້ງຜ�າບັງແດດ, ສະຕິກເກີ້ ຕິດຕູ�ຂາຍຢາ ແລະ ຕິດພາຍໃນ
ຮ�ານຂາຍຢາ ແລະ ຮ�ານຈ�າໜ�າຍ ພາຍໃນ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຄ�າມ�ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ�າປາສັກ ແລະ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງໄດ�ຜົນຕອບຮັບດີຈາກ ຜູ�ຈັດຈ�າຫນ�າຍ, ເປັນການດຶງດູດສ�າງຄວາມຫນ�າ
ສົນໃຈຕ�່ສາທາລະນະ, ສ�າງຄວາມຈົດຈ�າຕ�່ຜູ�ຊົມໃຊ� ແລະ ເປັນການສ�າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຜະລິດຕະ
ພັນນ�າ້ເບີວັນ ພ�ອມທັງສ�າງຍອດຂາຍໃຫ�ບັນດາຮ�ານຄ�າໃນເຄືອຂ�າຍ ແລະ ຮ�ານສະດວກຊື້.

ເພື່ອກຽມພ�ອມກ�າຈັດ ໄຂ�ມາລາເຣຍ ໃນປີ 2030 ຕາມຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ ອົງການສາກົນ ບ�ລິການ
ປະຊາຊົນ ຮ�ວມກັບວິຊາການຂອງ ສູນໄຂ�ຍຸງ, ແມ�ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ� ໄດ�ເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມທີ່ຫ�ອງ
ປະຊູມ ຫ�ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຂອງ 35 ຕົວເມືອງໃນຂົງເຂດ 5 ແຂວງພາກໃຕ�ຄື: ສະຫວັນ 
ນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈ�າປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເພື່ອທວນຄືນບົດຮຽນກ�ຽວກັບ ການກວດ, 
ການປີ່ນປົ່ວ, ການຄຸ�ມຄອງພັດສະດຸ, ການສົ່ງຕ�່ຄົນເຈັບໄຂ�ມາລາເຣຍຊະນິດ Pv & Mix ຈາກພາກ 
ສ�ວນເອກະຊົນໄປຍັງ ພາກສ�ວນໂຮງຫມ�ລັດ ແລະ ການລາຍງານກ�ລະນີ ແບບທັນສະໄຫມ ໃຫ�ແກ�ບັນ 
ດາຮ�ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ�ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນໃນເຄື່ອຂ�າຍ PPM ພ�ອມກັບ ບັນດາຜູ�ປະສານງານ 
ແຂວງແຕ�ລະແຂວງ,ຫົວຫນ�າສາທາເມືອງ ແລະ ບັນດາ ວິຊາການ ໄຂ�ຍຸງ ແລະ ອຍ ເມືອງ ຂອງແຕ�ລະ
ເມືອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ�ມຄອງກ�ລະນີໄຂ�ມາລາເຣຍໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນຕ�່ສະພາບ
ການຍິ່ງຂື້ນ.ຜ�ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທວນຄືນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນໄດ�ວ�າ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ເປັນຕົ້ນແມ�ນ
ບັນດາຮ�ານ ຂາຍຢາ ແລະ ຫ�ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ແມ�ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບບົດຮຽນຫລາຍຂື້ນ 
ສະແດງອອກໄດ�ຈາກຄະແນນຂອງບົດທົດສອບກ�ອນ ແລະ ຫລັງການເຝິກອົບຮົມສະເລ�ຍແມ�ນ
95%-100% ພາຍຫລັງການຝຶກອົບຮົມ.

ໃນວັນທີ ວັນທີ 28-30/9/2020 ອົງການສາກົນບ�ລິການປະຊາຊົນ ຮ�ວມກັບພາກລັດ ຈັດກິດຈະກ�າ ສ�າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານວິຊາການ ໃຫ�ແກ�ທ�ານໝ�ຢູ�ຄຣີນິກເອກະຊົນ ໃນການບ�ລິການວາງແຜນຄອບ
ຄົວໂດຍສະເພາະນັກວິຊາການ ຈາກຄຣີນິກເຄືອຂ�າຍຂອງ PSI ຈ�ານວນ 14 ທ�ານ ເພື່ອຂະຫຍາຍ
ຕາຫນ�າງການບ�ລິການໃຫ�ທົ່ວເຖິງທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ພ�ອມກັນນັ້ນກ�່ໄດ�ຈັດກິດຈະກ�າໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວຕ�າງໆໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບຮູ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານຢ�າງຖືກຕ�ອງ. 
ຜ�ານການຈັດຕັ້້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າ 03 ມື້ ທີ່ ຫ�ອງໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ ຫ�ອງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຮງໝ�
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ�າປາສັກ ມີແມ�ຍິງມາຮັບບ�ລິການວາງແຜນຄອບຄົວທັງໝົດ 181 ຄົນຄື:  
ໃສ�ຮ�ວງອະນາໄມ 55 ຄົນ, ໃສ�ຢາຝັງຄຸມກ�າເນີດ  89  ຄົນ, ຢາສັກຄຸມກ�າເນີດ 03 ຄົນ, ຢາກິນຄຸມກ�າ
ເນີດ 04 ຄົນ, ຖົງຢາງອະນາໄມ 16 ຄົນ ແລະ ມາຮັບບ�ລິການອຶ່ນໆອີກ 14 ຄົນ.

��້ເບີວັນ ຖົງຢາງອະນາໄມ ອັນດັບ 1 ທີ່ສ�າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ�ຄົນລາວ

ໂຄງການການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ 
ແລະ ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ (ພຕພ)

ພາກເອກະຊົນກຽມພ�ອມດັບສູນໄຂ�ມາລາເຣຍ ໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ�

ການຄຸ�ມຄອງກ�ລະນີພະຍາດໄຂ�ມາລາເຣຍ

ເສີມສ�າງຄວາມຮູ�ສູ�ການຮັບໃຊ�ປະຊາຊົນໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ

ໂຄງການສຸຂະພາບແມ�ຍິງ

ພາຍຫຼັງການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ກອງປະຊຸມດ�ານວິຊາການ ມາຫຼາຍຄັ້ງຈົນສ�າເລັດຄູ�ມືແຫ�ງຊາດ
ໂດຍອົງການ ສາກົນບ�ລິການປະຊາຊົນ ຮ�ວມກັບ ວິຊາການຈາກພາກລັດ ກ�່ຄືກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ�າ
ທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງ “ ປື້ມຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກສ�າລັບພະ
ຍາດເບົາຫວານປະເພດສອງ, ເບົາຫວານໃນແມ�ຍິງຖືພາ ແລະ ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ” ຢ�າງເປັນ
ທາງການ ຂຶ້ນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020 ໂດຍໄດ�ຮັບກຽດການເປັນປະທານຈາກ ຮສ. ດຣ. ນາງ ບົວເທບ 
ພູມິນ, ຮອງຫົວໜ�າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ�າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຈາກ 
ຄະນະຊ�ຽວຊານ ຜູ�ທີ່ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການພັດທະນາປື້ມຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມທັງສາມພະຍາດ, ບັນດາອ�ານວຍ
ການໂຮງໝ�ສູນກາງທັງ 04 ແຫ�ງ ແລະ ບັນດາວິຊາການ ຈາກກົມກອງອ�ອມຂ�າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີຮ�ວມກັນ ແລະ ປະກາດໃຊ�ປື້ມຄູ�ມືດັ່ງກ�າວຢ�າງເປັນທາງການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ມີການ
ນ�າໃຊ�ຄູ�ມືດັ່ງກ�າວເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບສູນກາງລົງຮອດທ�ອງຖິ່ນ.

ບາດກ�າວຄວາມສ�າເລັດ ການຄຸ�ມຄອງພະຍາດເບົາຫວານ ໃນ ສປປ ລາວ

ໂຄງການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກັບ ພາກລັດ ສ�າລັບການຄຸ�ມຄອງ
ພະຍາດເບົາຫວານໃນ ສປປ ລາວ



VISIT US
PSILAOS.ORG
HUKMIPLAN.COM

LIKE US
FACEBOOK.COM/PSILAOSPDR
FACEBOOK.COM/HUKMIPLAN
FACEBOOK.COM/NO1CONDOM

SUBSCRIBE US
YOUTUBE/PSILAOS

PSI ຊ�ວຍໃຫ�ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດປະເທດທີ່ກ�າລັງພັດທະນາກ�າວໄປສູ�ຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ 
ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ພວກເຂົາຕ�ອງການໄດ�ງ�າຍຂຶ້ນ.

ພາລະກິດ ຂອງອົງການ PSI ລາວ

ໂຄງການ ຂອງອົງການ PSI ລາວ

ຫ�ອງການ PSI ລາວ ຕັ້ງຢູ�: ຖະໜົນ T4, ໜ�ວຍ 16, ບ�ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ຕູ�ໄປສະນີ: 8723, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
ໂທ: (+856 21) 330 429-32 ແຟັກ: (+856 21) 330 428

ສຸຂະພາບແມ�ຍິງ

ຈຸດປະສົງ:

ໄ�ຍະເ�ລາ: 2020-2022

ຜູໃ�ທຶນ: ມູນນິທິເ�ກະຊ�ນ

ຮ�ບປະກ�ນໃ�ແ�ຍິງ ແ�ະ 
ເ�ັກຍິງທຸກຄ�ນຈະສາມາດ
ເ�າເ�ິງການບໍລິການປອງກ�ນ
ການລຸລູກທບປອດໄ� ແ�ະ 
ການບໍລິການວາງແ�ນຄອບ
ຄ�ວແ�ບຄ�ບຊຸດ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການ: 

•  ຮວງອະນາໄ�
•  ຢາກິນຄຸມກ�ເ�ີດ
•  ຢາສ�ກຄຸມກ�ເ�ີດ
•  ຢາຝ�ງຄຸມກ�ເ�ີດ
•  ຖ�ງຢາງອະນາໄ�
•  ຢາ Misoprostol ສ�ລ�ບ
   ການເ�ງແ�ງ �ງການລຸລູກ
•  ຢາ Mifepristol ສ�ລ�ບ
   ປອງກ�ນການລຸລູກທບ
   ປອດໄ�

ຈຸດປະສົງ:

ໄ�ຍະເ�ລາ: 2018-2020

ຜູໃ�ທຶນ: ກອງທຶນໂ�ກ

ດຜອນການແ�ເ�ອໂ�ກເ�ດ 
ແ�ະ ພະຍາດຕິດຕທາງເ�ດສ�ພ�ນ 
ໂ�ຍການເ�ມການ ເ�າເ�ິງການ
ບໍລິການ ແ�ະ ຜະລິດຕະພ�ນທມີ
ຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຊໄ� ື 
ຮ�ບການປນປ�ວຟຣີ ລວມມີ ຖ�ງຢາງ
ອະນາໄ� ນ�້ເ�ີວ�ນ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການ: 
•  ຖ�ງຢາງອະນາໄ� ນ�ເ�ີວ�ນ
•  ການກວດຫາເ�ອໂ�ກເ�ດ
•  ສ�ງຕຮ�ບການປນປ�ວ

ຊອກຄົ້ນກ�ລະນີ ແລະ ການ
ປິ່ນປົວວັນນະໂລກ

ຈຸດປະສົງ:

ໄ�ຍະເ�ລາ: 2018-2020

ຜູໃ�ທຶນ: ກອງທຶນໂ�ກ

ເ�ມທະວີການຊອກຄ�ນກໍລະນີວ�ນ
ນະໂ�ກ ແ�ະ ສະໜອງຢາປນປ�ວ 
ຜານພາກສວນຫອງກວດພະຍາດ 
ແ�ະ ຮານຂາຍຢາເ�ກະຊ�ນ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການ: 
•  ການກວດຫາເ�ອວ�ນນະໂ�ກ
•  ສ�ງຕຮ�ບການປນປ�ວ

ການຄຸ�ມຄອງກ�ລະນີພະຍາດ
ໄຂ�ມາລາເຣຍ

ຈຸດປະສົງ:

ໄ�ຍະເ�ລາ: 2020-2022

ຜູໃ�ທຶນ: 
ມູນນິທິ Bill and Melida Gates 

ເ�ອສະ��ບສະ�ຸນການກາວເ�າ
ສູການລ�ບລາງ ໄ�ມາລາເ�ຍໃ� 
ສປປ ລາວ ແ�ະ ເ�ມທະວີຄວາມ
ເ�ມແ�ງໃ�ການຄຸມຄອງການ
ດ�ເ�ີນງານຂອງພາກເ�ກະຊ�ນ
ສ�ລ�ບການກວດ, ການປນປ�ວ, 
ການລາຍງານ ເ�ອພະຍາດໄ�ມາລາ
ເ�ຍໂ�ຍອີງຕາມນະໂ�ບາຍການ
ປນປ�ວແ�ງຊາດ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການ: 
ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດການຝຶກອ�ບໃ�ແ�ຜູ
ໃ�ບໍລິການພາກເ�ກະຊ�ນສ�ລ�ບ 
ການກວດ, ປນປ�ວ ແ�ະ ລາຍງານ
ກຽວກ�ບເ�ອພະຍາດໄ�ມາລາເ�ຍ,
ເ�ງຜູໃ�ບໍລິການທເ�າຮວມການ
ຝຶກອ�ບຮ�ມການ ແ�ນຈະຕອງບໍລິການ
ກວດເ�ືອດໃ�ແ�ຄ�ນເ�ັບດວຍເ�ຍຈຸມ 
ສ�ລ�ບກໍລະນີສ�ງໄ�ທກຽວຂອງກ�ບ
ພະຍາດໄ�ມາລາເ�ຍ ແ�ະ ຈະໄ�
ໃ�ຢາປນປ�ວໃ�ກໍລະນີທຢືນຢ�ນວາ
ຄ�ນເ�ັບໄ�ຮ�ບພະຍາດໄ�ມາລາເ�ຍ. 

ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກັບ ພາກລັດ 
ສ�າລັບການຄຸ�ມຄອງພະຍາດ
ເບົາຫວານໃນ ສປປ ລາວ

ຜູໃ�ທຶນ: ມູນນິທິເ�ົາ�ານໂ�ກ

ໄ�ຍະເ�ລາ: 2017-2020 

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: 
ການບໍລິການກຽວກ�ບເ�ົາ�ານປະເ�ດ 2 , 
ເ�ົາ�ານໃ�ແ�ຍິງຖືພາ ແ�ະ ຄວາມ
ດ�ນເ�ືອດສູງໄ�ຮ�ບການພ�ດທະນາໃ�ດີຂນ, 
ຂະ�າຍໃ�ກວາງຂວາງ ແ�ະ ມີມາດ
ຕະຖານສູງ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການທ່ີມີ: 
ສະໜ�ບສະໜູນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ໃ�ການພ�ດທະນາຄູມືແ�ງຊາດ, ເ�ີມສາງ
ຄວາມເ�ມແ�ງທາງດານວິຊາການ 
ໂ�ຍການສາງຄູມືແ�ງຊາດ, ຝຶກອ�ບຮ�ມ
ໃ�ກ�ບທານໝໍ, ພະຍາບານ ແ�ະ 
ສາງເ�ອງມືກວດກາຄຸນະພາບການ
ຄຸມຄອງພະຍາດເ�ົາ�ານປະເ�ດສອງ, 
ເ�ົາ�ານໃ�ແ�ຍິງຖືພາ ແ�ະ ພະຍາດ
ຄວາມດ�ນເ�ືອດ

ເສີມສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຫ�ອງ
ປະຕິບັດການເຫດການສຸກເສີນ ດ�ານສາທາ
ລະນະສຸກ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດຕິດຕ�່ ແລະ ��ຈັດພະຍາດມາລາເຣຍ.

ໄ�ຍະເ�ລາ: 2018 - 2022

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: 
ສະໜ�ບສະໜູນ ສປປ ລາວ, ກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ ຢາງເ�ັມຄວາມສາມາດ ໃ�ການ
ກວດກາຊອກຫາ ແ�ະ ໂ�ຕອບຕ ເ�ດການ
ສຸກເ�ີນທາງດານສາທາລະນະສຸກ ແ�ະ ການ
ລະບາດຂອງບ�ນດາພະຍາດ (ລວມເ�ິງ 
ພະຍາດ ມາລາເ�ຍ) ແ�ະ ສາມາດດຜອນ
ຜ�ນກະທ�ບຂອງພະຍາດທອາດເ�ີດຂນໃ�
ຊຸມຊ�ນ.

ຂົງເຂດການສ�າງຄວາມອາດສາມາດ: 
ໂ�ງຮາງໃ�ການປະຕິບ�ດງານຂອງຫອງ
ປະຕິບ�ດການສຸກເ�ີນທາງດານສາທາລະນະສຸກ
ໄ�ຮ�ບອະນຸມ�ັດ ປະກອບພອມລະບ�ບການ
ເ�າລະວ�ງ ແ�ະ ລະບ�ບພາລາທິການ ທມີ
ປະສິດທີພາບ, ພອມທ�ງສາງແ�ນເ�ອມສານ
ໃ�ການປະຕິບ�ດເ�ອໃ�ມີຄວາມຍືນຍ�ງໃ�
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕໄ�.

ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານເຊື້ອ
ເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ແລະ ພະ
ຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ (ພຕພ)

ຜູໃ�ທຶນ: ມູນນິທິ Bill and Melida Gates
                  Department of Foreign Affairs and Trade

ຂ�້ມູນຕິດຕ�່
ຂອງອົງການ 
PSI ລາວ

ທານ ອີຣິກ ຊີສ໌ເ�ດທ໌ 
ຜູຕາງໜາ ອ�ງການ PSI ປະຈ�ລາວ
020-5552-4414
eseastedt@psi.org 

ທານ ວຽງສະໄ� ວ�ງຄ�ຊາວ
ອ�ນວຍການ PSI ລາວ
020-5993-1341
viengsamay@psilaos.org

ທານ ນາງ ພຽງພ�ກ ຄອນສະ��ນ
ອ�ນວຍການຝາຍການເ�ິນ, ການບ�ນຊີ 
ແ�ະ ບໍລິຫານ
020-5911-9945
phiengphack@psilaos.org

ທານ ນາງ ໄ�ຊະນະ ພະນະລາສີ
ອ�ນວຍການຝາຍຄ�ນຄວາ, ຕິດຕາມ 
ປະເ�ີນຜ�ນ ແ�ະ ໂ�ງການສຸຂະພາບແ�ຍິງ
020-5551-7377
sphanalasy@psilaos.org

ທານ ນາງ ລ�ດຕະນາ ສິນລາດຊະວ�ງ 
ອ�ນວຍການຝາຍການຕະາດ 
ການສສານ ແ�ະ ໂ�ງການມາລາເ�ຍ
020-5552-9845
lattana@psilaos.org

ທານ ນາງ ຄູນຄ� ໄ�ມູນວ�ງ
ອ�ນວຍການຝາຍໂ�ງການ
020-2280-4488
khounkham@psilaos.org


