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ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
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ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ



ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ 
ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ 2009–2013

ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ
ສະບບັນີ ້ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ

ໃນເດອືນ ກມຸພາ 2009

ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ

(ແຜນຍດຸທະສາດ 5 ປີ ເພ່ືອການແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິຢ ູສປປ ລາວ)



ການຈດັພິມ ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕິດ ໄດຮ້ບັການສະໜບັ 
ສະໜນູຈາກອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕິດ ແລະ ຕາ້ນອາດຊະຍາກຳ ແລະ ລດັ 
ຖະບານ ເຢຍລະມນັ ຜາ່ນໂຄງການ ຮວ່ມມລືະດບັໂລກ ກຽ່ວກບັການພດັທະນາຫາສິ່ ງ 
ທດົແທນການປກູຝ່ີນ (GLO/I44/Project).
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ບດົນຳ:

ແຜນແມບ່ດົ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕິດ ແຫງ່ຊາດ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ເພ່ືອແກ ້
ໄຂບນັຫາການຜະລິດ, ຊມົໃຊ,້ ການລກັລອບຄາ້ຂາຍ, ລຳລຽງຂນົສ ົ່ງ ແລະ 
ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ທ່ີຕິດພນັກບັຢາເສບຕິດທ່ີຜິດກດົໝາຍ ທ່ີເກດີຂຶນ້ ແລະ 
ແຜຂ່ະຫຍາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ແຜນແມບ່ດົນີ ້ຍງັຈະຊວ່ຍແກໄ້ຂຄວາມສຽ່ງ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້, ແຕະຕອ້ງເຖງິຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ຂອງສງັຄມົ ແລະ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ. ແຜນແມບ່ດົສະບບັໃໝນ່ີ ້ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍຢາເສບຕິດ ຊຶ່ ງໄດຜ້າ່ນການຮບັ 
ຮອງເອົາຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ ໃນວນັທີ 25 ທນັວາ ປີ 2007 ແລະ ປະທານ 
ປະເທດ ກໄໍດອ້ອກລດັຖະດຳລດັ ປະກາດໃຊ ້ໃນວນັທີ 14 ມງັກອນ 2008. 
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕິດ (ກຄສ 
ຂ ັນ້ສນູກາງ), ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຫຼາຍຂຶນ້ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍສະບບັນີ,້ ຈະ 
ເປັນຜູປ້ະສານງານໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນແມບ່ດົດ ັງ່ກາ່ວ.

ສະພາບກດົໝາຍໃນປດັຈບຸນັ:
ສປປ ລາວ   ຕ ັງ້ຢູເ່ຂດໃຈກາງຂອງຂງົເຂດແມນ່ຳ້ຂອງ ແລະ  ຕ ັງ້ຢູເ່ຂດຂອງການ ຜະ 
ລິດຢາຝ່ິນ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເຊິ່ ງເຄີຍເອີ້ນວາ່: ”ສາມຫຼຽ່ມຄຳ”.   ປະເທດລາວມ ີ
ຊາຍແດນຕິດກບັ 5 ປະເທດ ຂອງອະນພຸາກພື້ນແມນ່ຳ້ຂອງ (ຄື: ສປ ຈນີ, ລາຊະ 
ອານາຈກັ ກຳປເູຈຍ, ສະຫະພາບ ມຽນມາ, ລາຊະອານາຈກັ ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດ 
ນາມ) ແລະ ມຊີາຍແດນອອ້ມຮອບຍາວ 5.038 ກໂິລແມດັ.

ໃນປີ 1975, ໃນເວລາສິ້ນສດຸສງົຄາມອິນດຈູນີ, ສປປ ລາວ ກໄໍດຖ້ກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້. 
ໃນປີ 1986, ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາກນົໄກເສດຖະກດິໃໝ ່ເພ່ືອຂະຫຍາຍ 
ເສດຖະກດິຂອງຕນົ ໂດຍມກີານວາງແຜນຈາກສນູກາງ ຈນົຮອດທ້ອງຖິ່ ນຂ ັນ້ 
ຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງມນັໄດສ້ ົ່ງເສີມ ໃຫມ້ກີານເຂົ້າຮວ່ມຂອງວສິະຫະກດິເອກະຊນົ. ເພ່ືອ 
ຊຸກຍູວ້ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ,  ລດັຖະບານໄດປ້ບັປງຸໂຄງສາ້ງດາ້ນກດົໝາຍຂອງຕນົ 
ພາຍໃຕລ້ດັຖະທຳມະນນູໃໝ ່ ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອົາໃນປີ 1991 
ເພ່ືອຮບັປະກນັສິດທິພ້ືນຖານສວ່ນບກຸຄນົ.

ຈາກນ ັນ້ມາ, ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ກໄໍດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລຍ່ 6% ຕ່ໍປີ 
ຍກົເວັ້ນແຕໃ່ນປີ 1997 ຊຶ່ ງເປັນປີທ່ີມວີກິດິການ ດາ້ນການເງນິຂອງອາຊຽນ, 
ຊຶ່ ງມນັໄດປ້ະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ ້ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍລະບບົເສັ້ນທາງທ່ີເປັນ 
ທາງຫຼວງ (ຮາຍເວ) ຫຼາຍເສັ້ນ ໃນທົ່ວປະເທດ ບາງສວ່ນກແໍມນ່ເສັ້ນທາງຫຼວງ 
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(ຮາຍເວ ຂອງອາຊຽນ), ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນຳ້ຂອງ 3 ແຫງ່ (ຍງັມແີຜນທ່ີຈະສາ້ງ 
ຕື່ ມອີກ), ແລະ ກຳລງັກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍອ່ີກຫຼາຍແຫງ່.

ໃນເວລານ ັນ້, ສປປ ລາວ ໄດຂ້ະຫຍາຍການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັສາກນົ ເຊ່ັນ: ໄດເ້ຂ້ົາ 
ຮວ່ມເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ ໃນເດອືນກລໍະກດົ ປີ 1997. ກຽ່ວກບັການຄວບຄມຸ 
ຢາເສບຕດິນ ັນ້ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຊັນບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ (MOU) ກບັອງົການ 
ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາຊະຍາກຳ (UNODC) ໃນປີ 1993 
ເພ່ືອປະຕບິດັແຜນງານຫຸຼດຜອ່ນການຜະລິດ ແລະ ການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິຢູດ່ນິ 
ແດນຂອງຕນົ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມສະມດັຊາໃຫຍ ່
ສະໄໝພິເສດຂອງອງົການ ສປຊ ຄ ັງ້ທີ 20 (UNGASS) ກຽ່ວກບັສະພາບຢາເສບ 
ຕດິຂອງໂລກ ໃນປີ 1998,  ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງແຜນ ຍດຸທະສາດ ເພ່ືອລບົລາ້ງການ 
ປກູຝ່ິນແບບດຸນ່ດຽ່ງ ຊື່ ງໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ສປປ ລາວ ກສໍາມາດລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນ 
ໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ.

ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຂາ້ງເທິງກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ 
ກຍໍງັນອນຢູໃ່ນກຸມ່ປະເທດກຳລງັພດັທະນາຢູ ່ ຊື່ ງມຊີາວໄຮນ່າຜູຫ້າເຊ້ົາກນິຄຳ ່
ກວມເຖງິ 80% ແລະ ໃນຈຳນວນນີປ້ະຊາຊນົປະມານ 4 ລາ້ນຄນົ ໃນຈຳນວນ 
ປະຊາກອນທງັໝດົ 6 ລາ້ນຄນົ ມລີາຍຮບັ 2 ໂດລາ ຫືຼ ໜອ້ຍກວາ່ນ ັນ້ຕ່ໍມ ື.້ 
ສປປ ລາວ ກໍ່ຍງັສບືຕ່ໍສູຊ້ນົ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍໃນການຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກການ 
ເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປີ 2020.   ດດັສະນກີານພດັ ທະນາຊບັພະຍາກອນ 
ມະນດຸໃນໂລກ ຂອງອງົການ ສປຊ ເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) ປດັຈບຸນັໄດ ້
ຈດັລຽງ ສປປ ລາວ ຢູໃ່ນອນັດບັທີ 133 ໃນຈຳນວນທງັໝດົ 177 ປະເທດ ໂດຍ 
ທ່ີມ ີ”ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃນລະດບັປານກາງ”. ສິ່ ງທ່ີສຳຄນັຈະ 
ບນັລເຸປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ການແກໄ້ຂໄພຂ ົ່ມຊູທ່ີ່ມຕ່ໍີສງັຄມົ ແລະ ຕ່ໍຄວາມໝັນ້ 
ຄງົຂອງປະເທດຈາກຢາເສບຕດິເຊ່ັນ:   ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ,  ການກໍ່ອາຊະຍາ 
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ກຳ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການຟອກເງນິ,  ການຄາ້ມະນດຸ, ການຕດິ ເຊືອ້ເອດຈໄອວ ີ
/ເອດສ ແລະ ອື່ ນໆ.

ການລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນ :

ການປກູຝ່ິນເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັ ໄດເ້ລ່ີມຕ ົນ້ຂຶນ້ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາທ່ີປະເທດລາວໄດເ້ປັນ 
ຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງຕາ່ງປະເທດ. ມາຮອດປີ 1990, ສປປ ລາວ ໄດກ້າຍເປັນ 
ປະເທດ ທ່ີປກູຝ່ິນຫຼາຍເປັນອນັດບັທີ 3 ແລະ ມຄີນົຕດິຝ່ິນຫຼາຍເປັນອນັດບັທີ 2 
ຂອງໂລກ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍຫຼງັໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແຜນຍດຸທະສາດວາ່
ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິຄ ັງ້ທຳອດິ (1994-1999) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ 
ເພ່ືອລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນແບບດຸນ່ດຽ່ງ (2000-2006) ແລວ້, ສປປ ລາວ ສາ
ມາດຫຸຼດຜອ່ນການປກູຝ່ິນໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ. ມາຮອດ ວນັທີ 14 ກມຸພາ 2006, 
ສປປ ລາວ ສາມາດປະກາດຢາ່ງເປັນທາງການເຖງິຜນົສຳເລັດໃນການລບົລາ້ງ
ການປກູຝ່ິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ.

ການສຳຫຼວດຝ່ິນໂດຍ ກຄສ ຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາ 
ເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາດຊະຍາກຳ ໄດລ້າຍງານໃຫຊ້າບວາ່ ຈາກທ່ີເຄຍີມ ີ 2,056 
ບາ້ນ ທ່ີເຄຍີປກູຝ່ິນໃນເນືອ້ທ່ີທງັໝດົ 26,837 ເຮັກຕາ ໃນປີ 1997/1998, ເນືອ້ 
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94.5%

ຈຳນວນເນືອ້ທ່ີປກູຝ່ິນ(ຮຕ)

ຈຳນວນເປີເຊັນທ່ີລດຸລງົ 
ຂອງເນືນ້ທ່ີປກູຝ່ິນ
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ທ່ີດ ັງ່ກາ່ວໄດຫຸຼ້ດລງົເຫືຼອພຽງບ່ໍເຖງິ 1,600 ຮຕ. ຫືຼ ຫຸຼດລງົຫຼາຍກວາ່ 94% ໃນປີ  
2008.  ຍອ້ນການຜະລິດຝ່ິນຫຸຼດລງົ ແລະ ຝ່ິນກມໍໜີອ້ຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫລ້າຄາຝ່ິນ 
ເພ່ີມຂຶນ້ສງູເຖງິ 1,300 ໂດລາ/ກໂິລ ຈາກ 80 ໂດລາ/ກໂິລ ໃນປີ 2000.

ຢູ່ໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາດຽວກນັນ ັນ້ຈຳນວນຜູ້ຕິດຝ່ິນໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກປະມານ 
63,000 ຄນົ ເຫືຼອພຽງ 7,700ຄນົ. ຕ ັງ້ແຕປີ່ 2002, ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອ ຄວບຄມຸ 
ຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາດຊະຍາກຳ ແລະ ພະແນກຄວບຄມຸຢາເສບຕດິຂອງ 
ສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈຳລາວໄດໃ້ຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອບຳບດັ-ປ່ິນປວົ 
ຜູຕ້ດິຝ່ິນ ໂດຍຊຸມຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ ງເປັນວທີິການທ່ີມ ີ
ປະສດິທິຜນົ ແລະ ຍງັສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ກຍໍງັມຜີູຕ້ດິຄນື 
ໃໝອ່ກີປະມານ 4,000 ຄນົຊຶ່ ງໄດເ້ຮັດໃຫຕ້ວົເລກຜູເ້ສບຝ່ິນທງັໝດົມຫຼີາຍກວາ່ 
12,000 ໃນປດັຈບຸນັ.   ການສບູຝ່ິນເຮັດໃຫມ້ກີານສນູເສຍຊບັພະຍາກອນອນັມຄີາ່ 
ດາ້ນການເງນິ, ຫຸຼດຜອ່ນສະມດັຕະພາບການຜະລິດໃນຄວົເຮອືນ, ເພ່ີມການໃຊ ້
ຄວາມຮນຸແຮງພາຍໃນ ແລະ ເປັນອປຸະສກັຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕບິດັ 
ແຜນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຂອງພກັ-ລດັວາງອອກ.

Better-o�

Medium

Vulnerable

Very vulnerable

Vulnerability to poverty in the Lao PDR
ແຜນທ່ີຄວາມທກຸຈນົໃນ ສປປ ລາວ

ຜູທ່ີ້ດກີວາ່

ຜູປ້ານກາງ

ຜູທ້ກຸຈນົ

ຜູທ້ກຸຈນົຫຼາຍ
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ການລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນຍງັຢູໃ່ນໄລຍະທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວຫຼາຍ ແລະ ລດັຖະ 
ບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ກໄໍດຈ້ດັເຂ້ົາເປັນບລິູມະສດິເພ່ືອໃຫບ້ນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ມຄີວາມ 
ຍນືຍງົ. ການປກູຝ່ິນ ແລະ ການສບູຝ່ິນ ຕດິພນັກນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ ກບັຄວາມ 
ທກຸຈນົຢູໃ່ນ 47 ເມອືງ ທ່ີທກຸຍາກກວ່າໝູ ່ ຊຶ່ ງກຳນດົໂດຍແຜນງານເຕບີໂຕ 
ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດນ ັນ້, 32 ເມອືງ ແມນ່ເມອືງ ທ່ີເຄຍີມກີານ 
ປກູຝ່ິນ.

ການສຳຫຼວດຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍ ກຄສ ຂ ັນ້ສນູກາງ 
ແລະ ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາດຊະຍາກຳ 
ໃນປີ 2005 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ມປີະມານ 50% ຂອງບາ້ນທ່ີເຄຍີປກູຝ່ິນ 
ອາດກບັຄນືມາປກູຝ່ິນຄນືໃໝອ່ກີ ຍອ້ນຂາດການພດັທະນາເພ່ືອຫາສິ່ ງທດົແທນ 
ແລະໂອກາດອື່ ນໆ. ການສຳຫຼວດຝ່ິນປະຈຳປີ   2005   ຍງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ 
ລາຍຮບັຂອງຄອບຄວົ ທ່ີປກູຝ່ິນແມນ່ 139 ໂດລາຕ່ໍປີ, ຊື່ ງໃນຂະນະດຽວກນັນ ັນ້, 
ລາຍຮບັຂອງຄອບຄວົທ່ີບ່ໍປກູຝ່ິນແມນ່ 231 ໂດລາ ຕ່ໍປີ. ເຖງິແມນ່ວາ່ລາຍຮບັ 
ຢູເ່ຂດຊນົນະບດົໂດຍທົ່ວໄປຈະມກີານເພ່ີມຂຶນ້ກໍ່ຕາມ, ແຕລ່າຍຮບັຂອງຄອບຄວົ 
ຜູທ່ີ້ເຄຍີປກູຝ່ິນຈະເພ່ີມຂຶນ້ຊາ້ກວາ່ລາຍຮບັຂອງຄອບຄວົທ່ີບ່ໍເຄຍີປກູຝ່ິນ.

ຍອ້ນມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຄແືນວນ ັນ້ ບວກກບັລາຄາຝ່ິນສງູຂຶນ້ ອາດເຮັດໃຫ ້
ຜູທ່ີ້ເຄຍີປກູຝ່ິນກບັໄປປກູຝ່ິນຄນືໃໝອ່ກີ. ຖາ້ຫາກເຂົາເຈົາ້ກບັຄນືມາປກູຝ່ິນຄນື 
ໃໝແ່ທ,້ ການທ່ີຈະລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນຄນືອກີນ ັນ້ຈະຍາກຫຼາຍຍອ້ນຄວາມເຊື່ ອ 
ໝ ັນ້ຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ຈະຫຸຼດລງົ ແລະ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂາ້ມຊາດ 
ຢູຕ່າມຊາຍແດນກຈໍະເພ້ີມຂຶນ້.

ລດັຖະບານ ໄດສ້າ້ງແຜນງານການລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນແບບຍນືຍງົ ພາຍຫຼງັລບົ 
ລາ້ງການປກູຝ່ິນ ໂດຍເລ່ັງໃສກ່ານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ 6 (2006-2010).

ອາຊະຍາກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ ແລະ ການແຜ ່
ລະບາດຂອງຢາບາ້:
ບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຄກືບັການປກູຝ່ິນ ທ່ີເປັນບ່ໍເກດີແຫງ່ຄວາມທກຸຈນົ, ແຕບ່ນັ ຫາຢາ 
ເສບຕດິປະເທດອື່ ນເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ຢາບາ້ທ່ີກຳລງັເກດີຂຶນ້ຢູ ່ສປປ ລາວ ແມນ່ການ 
ກໍ່ອາຊະຍາກຳ. 

ຕ ັງ້ແຕທ່າ້ຍຊຸມປີ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ ການຄາ້ຂາຍ ແລະ ລຳລຽງຂນົສ ົ່ງຢາບາ້, 
ເຮໂລອນິ, ສານເຄມຕີ ົນ້ ແລະ ສານເຄມທ່ີີຜິດກດົໝາຍອື່ ນໆ ຜາ່ນ ສປປ ລາວ 
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ໂດຍກຸມ່ອາຊະຍາກອນຂາ້ມຊາດ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ລະບບົເສ້ັນທາງ 
ຄມົມະນາຄມົ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ, ພວກເຂົາໄດຂ້ນົສ ົ່ງສນິຄາ້ຜິດກດົໝາຍ ຜາ່ນ 
ລາວ ແລະ ໄດຊ້ວນເຊື່ ອໃຫຊ້າວໜຸມ່ລາວຫນັມາທດົລອງຢາເສບຕດິປະເພດຢາ 
ບາ້, ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກໄໍດເ້ພ່ີມຂຶນ້. ອງີຕາມບດົລາຍງານຂອງອງົ 
ການ ສປຊ ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການຄາ້ມະ ນດຸຢູ ່  ສປປ  ລາວ ແມນ່ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້  ”ສງູ”. 

ການຄາ້ຂາຍ ແລະ ລຳລຽງຂນົສ ົ່ງຢາເສບຕດິ ເຮັດໃຫມ້ກີານຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ 
ເພ່ີມຂຶນ້. ຍອ້ນມກີານລກັລອບນຳເຂ້ົາເຮໂລອນິຈາກບອ່ນອື່ ນໆ ໃນອາຊຜີາ່ນ ສປປ 
ລາວ, ຈຶ່ງສງັເກດເຫັນການຊມົໃຊເ້ຮໂລອນິ ໂດຍການສກັເຂ້ົາເສ້ັນເລືອດ ຢູຕ່າມ 
ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຢູບ່າງຕວົເມອືງໃຫຍຕ່າ່ງໆ ຕ ັງ້ແຕປີ່ 2004 ເປັນຕ ົນ້ມາ. 

ກອ່ນປີ 1996, ພວກເຮົາບ່ໍເຄຍີໄດຍ້ນິຊື່ ຢາເສບຕດິປະເພດຢາບາ້ ແຕພໍ່ຕກົ 
ມາຮອດປີ 2006 ໄດມ້ກີານລາຍງານຢາ່ງບ່ໍເປັນທາງການໃຫຮູ້ວ້າ່ ໄດມ້ຜີ ູຊ້ມົ 
ໃຊຢ້າບາ້ຢູໃ່ນລາວ ປະມານ 40,000 ກວາ່ຄນົ. ຢາບາ້ໄດແ້ຜຂ່ະຫຍາຍໃນຕວົ 
ເມອືງໄປຮອດເຂດຊນົນະບດົ ຊື່ ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກການສຳຫຼວດຕວົຢາ່ງນຳ້ 
ປດັສະວະຂອງຈຳນວນນກັຮຽນ 14.260 ຄນົ ຈາກ 99 ໂຮງຮຽນ ຢູ ່17 ແຂວງ.  
ຈາກການສຳຫຼວດໃນປີ 2003 ໄດພ້ບົວາ່   3,7%   ໂດຍສະເລຍ່ຂອງນກັຮຽນທ່ີມ ີ
ຄວາມສຽ່ງສງູ ແມນ່ໄດທ້ດົລອງເສບຢາບາ້ເຊີ່ ງມາຮອດປີ 2005 ຍງັມຄີວາມສຽ່ງ 

Source: LCDC
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9ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ

ສງູໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຕື່ ມອກີຫຼາຍພໍສມົຄວນ ຜູທ່ີ້ເຄຍີສບູຝ່ິນບາງຄນົ ແລະ ຜູທ່ີ້ເສບຢາ 
ເສບຕດິໃໝໄ່ດເ້ລ້ີມຕ ົນ້ເສບຢາເສບຕດິຫຼາຍຢາ່ງ. ການສຳຫຼວດໂດຍ ກຄສ ຂ ັນ້ 
ສນູກາງ ແລະ ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາຊະຍາກຳ 
ໃນບ່ໍດນົນີໄ້ດໃ້ຫຮູ້ຢູ້ໃ່ນ 3 ແຂວງຊາຍແດນພາກເໜືອ, 2.8% ຂອງບາ້ນເຂດ 
ພດູອຍ ໄດຊ້ມົໃຊເ້ຮໂລອນິ ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ 4% ແມນ່ໄດນ້ຳໃຊດ້ວ້ຍການສກັເຂ້ົາ 
ເສ້ັນເລືອດ.

ນບັຕ ັງ້ແຕປີ່ 2007ເປັນຕ ົນ້ມາ, ການແຜຂ່ະຫຍາຍການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິຢູພ່າຍ 
ໃນປະເທດການເຮັດໃຫເ້ກດີມກີານກໍ່ອາຊະຍະກຳ ແລະ ບາງຄ ັງ້ກມໍເີຖງິຂ ັນ້ຮນຸ 
ແຮງ.  ຍອ້ນວາ່ ສປປ ລາວມຊີາຍແດນຕດິຈອດກບັຫຼາຍໆປະເທດທ່ີມກີານຕດິເຊືອ້ 
ເອດຈໄອວ/ີເອດສ ແລະ ການເສບຢາເສບຕດິແມນ່ຈະໄວກວາ່ປກົກະຕ.ິ ສະພາບ 
ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິໃໝ ່ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຢາບາ້ໃນ ສປປ ລາວ 
ໄດເ້ຮັດໃຫປ້ະເທດຊາດ ປະເຊນີໜາ້ກບັການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, 
ການຟອກເງນິ ແລະ ບນັຫາການກໍ່ອາຊະຍາກຳອື່ ນໆອກີ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີມ້ນັໄດຂ້ ົ່ມຂູ ່
ຄວາມໝັນ້ຄງົ, ຄວາມສະຫງບົສກຸ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັ 
ຄມົຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ ມນັຈະແຕະຕອ້ງ ແລະ ກດົໜວ່ງການພດັທະນາເສດ 
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ຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ. ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ, ສິ່ ງສຳຄນັທ່ີສດຸແມນ່ຕອ້ງ 
ໄດເ້ສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ສາ້ງສະຖາບນັການຈດັຕ ັງ້ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. ມນັ 
ມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງໄດຍ້ກົລະດບັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ດາ້ນ 
ກາຍຍະພາບ ແລະ ດາ້ນວຊິາການໃນທົ່ວຈາກຂະແໜງການລວມມຄີ:ື ເຈົາ້ໜາ້ 
ທ່ີປະຕບິດັມາດຕະການກດົໝາຍ, ໄອຍະການ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູພິ້ພາກສາ, 
ພະນກັງານແພດໝໍ ແລະ ນກັວທິະຍາສາດອື່ ນໆ.

ຍອ້ນມກີານຂາດຜູພິ້ພາກສາ, ຫຼາຍຄະດຢີາເສບຕດິ ໄດພ້ະຍາຍາມຕດັສນິກອ່ນ 
ການພິພາກສາ ຈາກສານອື່ ນໆ ເຊ່ັນ : ສານຄອບຄວົ ຫືຼ ສານໄກເ່ກຍ່ ຂ ັນ້ບາ້ນ ທ່ີບ່ໍ
ຄອ່ຍເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັບນັຫາຢາເສບຕດິ. ໃນພາກຕວົຈງິແລວ້ ບ່ໍພຽງແຕຜູ່ພິ້ພາກ
ສາທ່ີບ່ໍມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັບນັຫາຢາເສບຕດິ, ແມນ່ແຕພ່ນົລະເມອືງລາວຫຼາຍຄນົ 
ກຍໍງັບ່ໍເຂ້ົາໃຈລກັສະນະ ແລະ ໄພອນັຕະລາຍຂອງຢາເສບຕດິ ແລະ ສານເຄມີ
ຊະນດິໃໝອ່ື່ ນໆອກີທ່ີກຳລງັເຂ້ົາມາສູທ່ອ້ງຕະຫຼາດຂອງລາວ.

ການປ່ິນປວົຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິທກຸປະເພດແມນ່ສິ່ ງທ່ີກຳລງັທາ້ທາຍ. ການຕດິຢາ 
ແມນ່ພະຍາດທາງສະໝອງ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສບັສນົ ຍອ້ນມກີານຕດິຄນືແບບ 
ຊຳເຮືອ້ ແລະ ມປີດັໄຈດາ້ນຮາ່ງກາຍສບັສນົ, ປດັໄຈດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ  
ແລະ ກດົໝາຍອື່ ນໆ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕອ້ງມມີາດຕະການຕາ່ງໆ ເພ່ືອພດັທະນາໂດຍ 
ໃຫຊຸ້ມຊນົມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີມປີະສດິທິຜນົເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີຈະ 
ເອືອ້ອຳນວຍໃຫເ້ກດີມກີານຕດິຢາເສບຕດິ.

ສິ່ ງທ່ີໜາ້ເປັນຫວ່ງອກີອນັໜ່ຶງນ ັນ້ ກຄໍບືນັຫາການປກູກນັຊາ ໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກ 
ຫີຼກຢູບ່າງແຂວງພາກກາງຂອງລາວ. ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ພວກກຸມ່ຄນົບ່ໍດຈີາກພາຍ 
ນອກປະເທດເຂ້ົາມາຊກັຊວນ ແລະ ສ ົ່ງເສມີໃຫຊ້າວກະສກິອນລາວລກັລອບປກູ 
ກນັຊາເພ່ືອຂາຍໃຫພ້ວກເຂົາ.

ທງັໝດົນີໄ້ດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂາ້ມຊາດແບບມກີານຈດັຕ ັງ້ ໄດ ້
ເລັງໃສ ່ສປປ ລາວ ເພ່ືອເປັນທາງຜາ່ນໃນການຄາ້ຂາຍ ແລະ ລຳລຽງຂນົສ ົ່ງຢາ 
ເສບຕດິຜິດກດົໝາຍ,   ນອກຈາກນີ,້   ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ ຢາເສບຕດິ 
ຍງັເຮັດໃຫມ້ກີານສຽ່ງດາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍລະບຽບກດົ 
ໝາຍຕາ່ງໆເພ່ີມຂຶນ້.  ນອກນ ັນ້, ໃນບອ່ນທ່ີມກີານກໍ່ອາຊະຍາກຳຂາ້ມ ຊາດແບບມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ສະພາບຄວາມວຸນ້ວາຍ, ຄວາມບ່ໍໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ປອດໄພຢູໃ່ນຂງົເຂດ 
ອື່ ນໆກອໍາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນລະດບັໃດໜ່ຶງ.
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ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມສບັສນົເຫ່ົຼານີມ້ນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ວີທີິການຫຼາຍໆຢາ່ງທ່ີຈະຕອ້ງ 
ປະຕບິດັໂດຍມກີານຮວ່ມມລືະຫວາ່ງລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ  ລາວ ກບັບນັດາ 
ປະເທດ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົກຄໍອືງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 
(NGOs). ມແີຕວ່ທີິດຽວນ ັນ້ກຄໍ ືລດັຖະບານ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ (NGOs),   ແລະ    ຊຸມ ຊນົຕາ່ງໆ  ຕອ້ງໄດເ້ຮັດ 
ວຽກຮວ່ມກນັ, ຈຶ່ງສາມາດຜາ່ນຜາ່ກບັໄພຂ ົ່ມຂູຂ່ອງຢາເສບຕດິນີໄ້ດ.້

ຍດຸທະສາດ  ແລະ ແຜນງານແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຄວບຄມຸ 
ຢາເສບຕດິ:

ສະພາບຢາເສບຕດິຢູ ່ສປປ ລາວ ມຄີວາມສບັສນົເພ່ີມຂຶນ້ ດ ັງ່ຈະເຫັນໄດຈ້າກ
ການສາ້ງແຜນແມບ່ດົວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິຄດື ັງ້ລຸມ່ນີ:້

1. ປີ 1994-2000: ໄດມ້ແີຜນງານແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ (ວາ່ດວ້ຍ 
ການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິແບບດຸນ່ດຽ່ງເທ່ືອລະກາ້ວ ໂດຍເນັນ້ໜກັໃສ ່ການພດັທະ 
ນາຫາສິ່ ງທດົແທນ)

2. ປີ 2000-2006: ໄດມ້ແີຜນງານລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນແບບດຸນ່ດຽ່ງ (ວາ່ດວ້ຍ 
ການພດັທະນາຫາສິ່ ງທດົແທນ, ການຫຸຼດຜອ່ນການຊມົໃຊ ້ແລະ ການນຳໃຊມ້າດ 
ຕະການທາງດາ້ນກດົໝາຍ)

3. ປີ 2006-2009: ໄດມ້ແີຜນງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະ 
ຊາຊນົພາຍຫຼງັຢດຸເຊົາການປກູຝ່ິນ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານໄດເ້ລ່ັງໃສ ່1,100 
ບາ້ນບລິູມະສດິ ທ່ີທກຸຍາກທ່ີສດຸ (ໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານພດັທະນາຫາສິ່ ງທດົແທນ, 
ການຫຸຼດຜອ່ນການຊມົໃຊ,້ ການປກູຈດິສຳນກຶ ແລະ ການນຳໃຊມ້າດຕະການທາງ 
ດາ້ນກດົໝາຍຕິດພນັກບັແຜນງານຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຈນົຂອງແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດເທ່ືອທີ 6)

4. 2009-2013:  ມແີຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ (ແຜນ 
ຮອບດາ້ນ). ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິນີ ້ ຈະໃຫ ້ 
ທິດທາງນະໂຍບາຍແກຄ່ະນະຊີນ້ຳຂະບວນຕາ້ນຢາເສບຕດິແຫງ່ຊາດ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັ 
ການແຕງ່ຕ ັງ້ຈາກປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ໃນເດອືນ ຕລຸາ 2001.

ຄະນະຊີນ້ຳຂະບວນການ ຕາ້ນຢາເສບຕດິແຫງ່ຊາດນີປ້ະກອບມ ີທາ່ນ ນາຍກົ 
ລດັຖະມນົຕ,ີ ເປັນປະທານ, ທາ່ນ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, 
ເປັນຮອງປະທານ, ທາ່ນ ລດັຖະມນົຕປີະຈຳສຳນກັງານປະທານປະເທດ ທງັເປັນ 
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ປະທານ ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ 
(ຄະນະ ກຄສ ຂ ັນ້ສນູກາງ), ເປັນປະທານ, ທາ່ນລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການ 
ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ, ທາ່ນລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການກະຊວງປ້ອງກນັປະ 
ເທດ, ທາ່ນລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທຳ, 
ທາ່ນລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ທາ່ນລດັຖະມນົຕ ີ
ຊວ່ຍວາ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ເປັນກຳມະການ.

ພາກສວ່ນທ່ີນຳພາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນແມບ່ດົ ແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການ ຄວບ 
ຄມຸຢາເສບຕດິແມນ່ ຄະນະ    ກຄສ    ຂ ັນ້ສນູກາງ.    ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຢາເສບຕດິ 
ທ່ີປະກາດໃຊ ້ໃນປີ 2008 ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ ້ຄະນະ ກຄສ ຂ ັນ້ສນູກາງ ໃຫເ້ປັນ 
ການຈດັຕ ັງ້ລະດບັຊາດ, ເປັນເສນາທ່ີການໃຫລ້ດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວໃນ 
ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ຢາ່ງລວມສນູເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວ 
ປະເທດ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ໃນການປະສານງານກດິຈະກຳຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັ 
ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ຮວ່ມກບັຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີມຄີວາມ 
ຮບັຜິດຊອບ ຢູກ່ະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, ກະ 
ຊວງການເງນິ, ກະຊວງຍຕຸທິຳ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, 
ກະຊວງສກຶສາທິການ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງ ກະສກິຳ ແລະ ປ່າໄມ,້ 
ກະຊວງ ອດຸສາຫະກຳ ແລະ ການຄາ້, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທຳ, 
ອງົການ ໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ, ສານປະຊາຊນົສງູສດຸ, ສນູກາງແນວລາວ 
ສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.

ຫ້ອງການຄະນະ ກຄສ ຂ ັນ້ສູນກາງ ທ່ີປບັປຸງຄືນໃໝ່ນີ ້ປະກອບມ ີ5 ພະແນກ 
ຄື: ພະແນກ ຈດັຕ ັງ້; ບໍລິຫານ ແລະ ການເງນີ; ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການ 
ຮວ່ມມ;ື  ພະແນກ ຄວບຄຸມການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການພືດມສີານເສບ 
ຕິດ; ພະແນກ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການຢາເສບຕິດພະເພດຕາ່ງໆ ແລະ ພະ 
ແນກ ປະຕິບດັການທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ແຜນແມບ່ດົ ດ ັ່ງກາ່ວ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້
ຄະນະ ກຄສ ຂ ັນ້ສູນກາງ, ພະນກັງານຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການຕາ່ງໆ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນຂ ັນ້ສູນກາງ, ຂ ັນ້ແຂວງ, ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ ໃຫ້ເພ່ີມທະ 
ວີຄວາມເອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕິດ ທ່ີເກດິຂື້ນແຕດ່ນົມາແລ້ວ 
ແລະ ທ່ີເກດິຂື້ນໃໝ່ໃຫ້ມປີະສິດທິພາບ ແລະ ທນັການ.

ແຜນຍດຸທະສາດຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ :

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຢາເສບຕດິແຫງ່ຊາດສະບບັທຳອດິ ໄດກ້ຳນດົໂຄງສາ້ງ ເພ່ືອ 
ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາຊະຍາກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ. ກດົໝາຍ 



13ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ

ດ ັງ່ກາ່ວ ໄດກ້ຳນດົໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕາ່ງໆ ຊື່ ງລວມມ ີ
ຂະແໜງການຂອງລດັ, ຂອງສງັຄມົ, ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ສວ່ນບກຸຄນົ. ການກໍ່ 
ອາຊະຍາກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຊ່ັນ: ການສໍໂ້ກງກໄໍດກ້ຳນດົໄວ,້ ມກີານເນັນ້ໜກັໃສ ່
ການຮວ່ມມກືບັສາກນົ. ກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ໄດເ້ພ່ີມບດົບາດຂອງ ກຄສ ຂ ັນ້ສນູ 
ກາງໃນຖານະທ່ີເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ແຫງ່ຊາດຮບັຜິດຊອບປະສານວຽກງານການ
ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ.

ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້,   ກຄສ     ສນູກາງໂດຍໄດຮ້ບັການ ສະໜບັ 
ສະໜນູຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບ ແລະ ຕາ້ນອາດຊະ 
ຍາກຳໄດສ້າ້ງແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ສະບບັ 
ທຳອດິຂຶນ້ຊື່ ງເປັນແຜນທ່ີມລີກັສະນະກວມລວມເອົາ 9 ແຜນງານຊື່ ງໃນນ ັນ້ 3 
ແຜນງານ ແມນ່ຈະໄດປ້ະຕບິດັຮວ່ມກບັທກຸແຜນງານອື່ ນ. ຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິ 
ຈະກຳຕາ່ງໆຂອງ 9 ແຜນງານ ໄດກ້າ່ວໄວຄ້ດື ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້

1. ການວເິຄາະທາ່ອຽ່ງ ແລະ ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງຂອງຢາເສບຕດິ

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອຕດິຕາມການຜະລິດ, ການຊມົໃຊ ້ແລະ ການຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິ 
ທ່ີຈະເປັນຂໍມ້ນູ ແລະ ເປັນບອ່ນອງີໃນການສາ້ງຍດຸທະສາດວຽກງານການຄວບ
ຄມຸຢາເສບຕດິໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິຜນົ. 
ຍອ້ນມກີານປ່ຽນແປງສະພາບຢາເສບຕດິຢູ ່ສປປລາວ, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ລີະບບົ 
ເກບັກຳຂໍມ້ນູແບບລວມສນູ. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການຜະລດິ,  ການຊມົໃຊ,້  ການຄາ້ຂາຍ 
ຢາເສບຕດິ, ການຈບັກມຸ ແລະ ປະເພດສານເສບຕດິຕາ່ງໆ ຕອ້ງໄດສ້ງັລວມ 
ໄວເ້ພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການຕດິຕາມການປ່ຽນແປງ ແລະ ວດັແທກຜນົກະທບົ 
ແລະ ເພ່ືອສາ້ງແຜນລວ່ງໜາ້ ແລະ ຕອບໂຕຢ້າ່ງມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ທນັການ. 

ກດິຈະກຳ:

-  ຈດັຕ ັງ້ການເຝິກອບົຮມົກຽ່ວກບັວທີິການສບືສວນ ແລະ ເກບັກຳຂໍມ້ນູ, ໂດຍສະເພາະຢູຂ່ ັນ້ແຂວງ 
ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ.
- ປບັປງຸສິ່ ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຕາໜາ່ງການເກບັກຳຂໍມ້ນູ. 

ໂຕຊີວ້ດັ:

- ການເກບັກຳຂໍມ້ນູຮອບດາ້ນກຽ່ວກບັຢາເສບຕດິທງັໝດົ ແລະ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທ່ີກຽ່ວ
ຂອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ:

- ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆໃນການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ໂດຍມກີານຄາດຄະເນທາ່
   ອຽ່ງຂອງຢາເສບຕດິ ແລະ ໄດກ້ະກຽມຫຼກັສດູການປະຕບິດັ.
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2. ການພດັທະນາເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນແລະຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຈນົ 
ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອປ້ອງກນັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນເສດຖະກດິຈາກການຜະລິດຝ່ິນ, 
ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການພິເສດຂອງຊຸມຊນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.

ການພດັທະນາເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນຢູ ່ສປປ ລາວ ແມນ່ການແກໄ້ຂຄວາມ 
ຕອ້ງການພິເສດ ແລະ ສະເພາະຂອງຊຸມຊນົທ່ີເຄຍີປກູພືດເສບຕດິຜິດກດົໝາຍ 
(ໂດຍສະເພາະຝ່ິນ) ແລະ ການຊມົໃຊຝ່ິ້ນ. ການພດັທະນາເພ່ືອທດົແທນການປກູ 
ຝ່ິນ ຍງັລວມເຖງິການນຳໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັທ່ີຈຳເປັນນຳອກີ. ມກີານຄາ້ 
ຂາຍຢາເສບຕດິຂາ້ມຊາດ ແບບມກີານຈດັຕ ັງ້ເພ່ີມຂຶນ້ຜາ່ນເຂດຊາຍແດນໃດໜ່ຶງ 
ແລະ ມກີານຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິຫຼາຍປະເພດ ຢູໃ່ນຊຸມຊນົບນັດາເຜ່ົາທ່ີດອ້ຍໂອ 
ກາດຜູທ່ີ້ເຄຍີປກູຝ່ິນ. ອນັນີມ້ນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ວີທີິການອນັແນບນຽນ ເພ່ືອແກໄ້ຂ 
ສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ສບັສນົໃນເຂດພດູອຍດ ັງ່ກາ່ວ.

ໃນເດອືນສງິຫາ 2006, ໄດມ້ກີານສະເໜີແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອແກໄ້ຂ 
ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົພາຍຫຼງັຢດຸເຊົາການປກູຝ່ິນຢູ ່ ສປປ ລາວໂດຍ 
ມແີຜນປະຕບິດັໃນເປ້ົາໝາຍ 1,100 ບາ້ນທກຸຍາກທ່ີເຄຍີປກູຝ່ິນ. ການພດັທະ 
ນາເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ ຈະສຸມ່ໃສ ່32 ເມອືງທ່ີນອນຢູໃ່ນ 47 ເມອືງທ່ີທກຸ 
ຍາກທ່ີສດຸຕາມທ່ີກຳນດົໄວໃ້ນຍດຸທະສາດການເຕບີ ແລະ  ການລບຶລາ້ງຄວາມທກຸ 
ຍາກແຫງ່ຊາດ. ສປປ ລາວ ມແີຜນທ່ີຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຊວ່ຍເຫືຼອຢາ່ງ 
ພຽງພໍໃນໄລຍະຫວົລຽ້ວຫວົຕ່ໍ  ພາຍຫ ັຼງຢດຸເຊົາການປກູຝ່ິນ ຊື່ ງເປັນໄລຍະທ່ີຕອ້ງ  
ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນມຄີວາມຍນືຍງົ.

ໃນເວລາດຽວກນັກຕໍອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການເປັນກລໍະນພິີເສດຂອງຊຸມຊນົ
ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕ່ໍບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ.

ກດິຈະກຳ

- ສາ້ງແຜນພດັທະນາລວມ ເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນແຫງ່ຊາດ ໂດຍໃຫມ້ສີນູຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໃນລະດບັເມອືງທ່ີແຂງແຮງ,
- ສາ້ງກອງທຶນພດັທະນາ ເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ ເພ່ືອສະໜອງສນິເຊື່ ອ ນຳໃຊເ້ຂ້ົາໃນການ
ດຳລງົຊວີດິທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫຊຸ້ມຊນົທ່ີເຄຍີປກູຝ່ິນ;
- ປະກອບພະນກັງານວຊິາສະເພາະໃນດາ້ນຕາ່ງໆໃຫສ້ນູຂ ັນ້ເມອືງເຊ່ັນ: ດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ດາ້ນ 
ການສາ້ງລາຍຮບັ, ດາ້ນການປ່ິນປວົຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິ. 

ຄູຮ່ວ່ມງານແຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ: 

ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທຶນ (ສນູສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ), ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງສກຶສາທິການ 
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On-going projects

Future priority target areas

On-going requiring extension

Alternative Development Programme Modules and ensuing sub-projects

ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ: 4
ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ: 9

ລວມ ບ້ານ ເປົ້າໝາຍ: 162
ມູນຄ່າລວມ: 18,000,000 USD

ຍອດອູ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 39
-ມູນຄ່າ: 4,000,000

ສຳພັນ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 35
-ມູນຄ່າ: 3,000,000

ລາ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 10
-ມູນຄ່າ:1,000,000

ນາໝ້ໍ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 37
-ມູນຄ່າ: 4,000,000

ລອງ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 10
-ມູນຄ່າ: 1,000,000

ວຽງພູຄາ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 12
-ມູນຄ່າ: 2,000,000

ຮົ່ມ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 10
-ມູນຄ່າ: 1,000,000

-ບ້ານເປົ້າໝາຍ 9
-ມູນຄ່າ: 2,000,000

ເມິງ/ຜາອຸດົມ

ວຽງທອງ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 64
-ມູນຄ່າ: 4,000,000

ຊຳໃຕ້
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 155
-ມູນຄ່າ 7,000,000

ຄູນ
-ບ້ານເປົ້າໝາຍ: 55
-ມູນຄ່າ: 4,000,000

On-going projects

Future priority target areas

On-going requiring extension

Joint UNODC/UNIDO Programme Module
North-Western Lao PDR

UNODC Programme Module
North-Eastern Lao PDR     

ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ: 2
ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ: 3
ລວມ ບ້ານ ເປົ້າໝາຍ: 274
ມູນຄ່າລວມ: 15,000,000 USD

ແຜນງານຮວ່ມສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການ UNODC/
UNIDO ຢູພ່າກຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ໂຄງການກຳລງັດຳເນນີຢູ່ ໂຄງການກຳລງັດຳເນນີຢູ່

ໂຄງການກຳລງັດຳເນນີຢູ ່ແຕຕ່ອ້ງການສບືຕ່ໍ ໂຄງການກຳລງັດຳເນນີຢູ ່ແຕຕ່ອ້ງການສບືຕ່ໍ

ເຂດໂຄງການເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນບລິູມະສດິໃນອານາຄດົ ເຂດໂຄງການເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນບລິູມະສດິໃນອານາຄດົ

ແຜນງານ ສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການ UNODC 
ຢູພ່າກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ໂຕຊີວ້ດັ

- ວຽກງານພດັທະນາເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ ໄດຕ້ດິພນັກບັເປ້ົາໝາຍພດັທະນາສະຫດັສະວດັ 
ແລະ ແຜນງານເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຮວ່ມກບັອງົການຄູຮ່ວ່ມ
ພດັທະນາອື່ ນໆ ຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ຈາກສາກນົ.

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ

- ວຽກພດັທະນາເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ ໄດເ້ສື່ ອມໂຍງກບັແຜນງານແຫງ່ຊາດອື່ ນໆ ແລະ ມ ີ
ການຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົໃນການລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນ.

ຄູຮ່ວ່ມງານແຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ: 

ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ຄະນະຊີນ້ຳພດັທະນາ 
ຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງ ກະສກິຳ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງ ໂຍທາ 
ທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ, ອຳນາດການປກົຄອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ
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ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ ້ໄດກ້ຳນດົເອົາ 18 ເມອືງບລິູມະສດິ ທ່ີຕອ້ງການຊວ່ຍ 
ເຫືຼອ   ແລະ   ເປັນເມອືງທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຈະກບັມາປກູຝ່ິນຄນືຫຼາຍທ່ີສດຸມດີ ັງ່ນີ:້ 

ລດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ ມນູຄາ່
(ລາ້ນໂດລາ)

1. ຜ ົງ້ສາລີ ຍອດອູ 39

2. ສຳພນັ 35 3

3. ອດຸມົໄຊ ນາໝ້ໍ/ງາ 37+15 5

4. ຫຼວງນຳ້ທາ ວຽງພຄູາ/ນາແລ 12+6 2
5. ຫວົພນັ ຊຳໃຕ ້ໄລຍະ II 155 7

6. ວຽງທອງ 64 4

7. ວຽງໄຊ/ສບົເບົາ 32+27 4

8. ຊຽງຂວາງ ຄນູ 55 4

9. ຫຼວງພະບາງ ໂພນໄຊ 16 3

10. ບ່ໍແກວ້ ເມງິ/ຜາອດຸມົ 9 2

11. ວຽງຈນັ ໄຊສມົບນູ/ຮ ົ່ມ 10+22 3

12. ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳເກດີ/ວຽງທອງ 10+13 2

ລວມ 9 ແຂວງ 18 ເມອືງ 557 44

3.  ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມຕອ້ງການໃນການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ ແລະ 
ການປ້ອງກນັໂລກເອດຈໄອວ/ີເອດສ  

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ, ການແຜລ່ະບາດເຊືອ້ເອດຈໄອ 
ວ/ີເອດສ ແລະ ອນັຕະລາຍຈາກທງັສອງຢາ່ງ:    ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ຈະໄດ ້
ສມຸໃສ ່6 ວທີິການດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້

1. ການສາ້ງລະບບົເກບັກຳຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມປີະສດິທິພາບ, ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ 
ການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ ແລະ ບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງລວມທງັການສກັຢາເສບ 
ຕດິເຂ້ົາເສ້ັນເລືອດ, ເຊືອ້ເອັດຈໄອວ/ີເອດສ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອຕາ່ງໆ.

2. ການສາ້ງໃຫມ້ກີານຕອບໂຕຈ້າກຊຸມຊນົ ຊື່ ງລວມມຫຼີາຍວທີິການທ່ີພວົ 
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ພນັຊື່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໂດຍມຈີດຸປະສງົສາ້ງໃຫຜູ້ທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງທ່ີສຳຄນັມຄີວາມຮູ ້
ກຽ່ວກບັຢາເສບຕດິໃຫດ້ຂີຶນ້. ຕ່ໍກບັບນັຫານີ ້ລວມມຍີດຸທະສາດຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫ ້
ແນໃສກຸ່ມ່ຄນົທ່ີດອ້ຍໂອກາດ, ລວມທງັຜູໄ້ດກ້າຍເປັນແລວ້ ຫືຼ ຢູໃ່ນຄວາມສຽ່ງ 
ທ່ີຈະຖກືແບງ່ແຍກອອກຈາກໂຮງຮຽນ/ຊຸມຊນົ ແລະ ຈະໄດເ້ອົາມາຕດິພນັກບັກດິ 
ຈະກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປ້ອງກນັຢາເສບຕດິຕາ່ງໆຢູໃ່ນໂຮງຮຽນ.

3. ການໃຫຂໍ້ມ້ນູ ແລະ ການແນະນຳແກສ່ະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົ/ພ່ໍແມ,່ ການ 
ເຂ້ົາໄປຊວ່ຍເຫືຼອຜູຊ້ມົໃຊຢ້າເສບຕດິແຕຫ່ວົທີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາ 
ການ ໂດຍຜາ່ນສນູໂທລະສບັ ເພ່ືອໃຫຄ້ຳແນະນຳ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສ ົ່ງຕ່ໍ 
ໃຫຜູ້ທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຢາເສບຕດິ. ການບໍລິການດ ັງ່ກາ່ວ ຈະສາມາດປະ 
ກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ ກຽ່ວກບັຮບູແບບການປ່ຽນແປງ ການ 
ຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ ແລະ ບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄປພອ້ມໆກນັ.

4. ການປະຕບິດັຍດຸທະສາດ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູສ້ງູອາຍທ່ີຸ 
ຕກົເປັນທາດຂອງຢາເສບຕດິ.

5. ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງການບຳບດັ-ປ່ິນປວົ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາ  
ມາດໃນການບໍລິການທາງດາ້ນການແພດ ແລະ ທາງດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ເພ່ືອແກ ້
ໄຂບນັຫາຢາເສບຕດິ.

6. ການທດົລອງແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ ແບບກວາ້ງຂວາງ ໃນໝູຊ່າວໜຸມ່ 
ລວມທງັການແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິຕາມສະຖານທ່ີຕາ່ງໆ, ການປ່ິນປວົເວລາ 
ມນຶເມາົ  ແລະ   ການຖອນພິດຢາຢູໃ່ນຊຸມຊນົ;   ການຟ້ືນຟ ູໂດຍວທີິການ ສກຶສາ  ແລະ 
ວຊິາຊບີ,  ການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ  ແລະ  ການຟ້ືນຟ ູໂດຍຊຸມ ຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ. 
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ກດິຈະກຳ:

- ສາ້ງທິມປະສານງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
- ສາ້ງທິມຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສກຶສາ ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ 
ກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ/ການສກຶສາ ເພ່ືອປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ ແລະ 
ບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ
- ສາ້ງທິມທດົລອງ ເພ່ືອພດັທະນາຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມຊຳນຊິຳນານຂອງຜູນ້ຳຊຸມຊນົ ເພ່ືອເສມີ
ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໃຫສ້າມາດປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ 
ແລະ ບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
- ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງຍດຸທະສາດ ແບບເພ່ືອນ-ຊວ່ຍເພ່ືອນ ເພ່ືອປ້ອງກນັການຊມົໃຊ ້
ຢາເສບຕດິ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດຄວາມສຽ່ງທ່ີຕດິພນັກບັການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ ແລະ ອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກໃນການເຂ້ົາຮບັການບຳບດັ-ປ່ິນປວົ
- ພດັທະນາຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງພ່ໍແມ,່ ຄອູາຈານ, ແລະ ຜູນ້ຳຂອງຊຸມຊນົ 
ເພ່ືອຈະກຳນດົ ແລະ ຕອບໂຕກ້ບັປດັໄຈຕາ່ງໆ ທ່ີເພ່ີມຄວາມສຽ່ງຕ່ໍການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ
- ສາ້ງຕ ັງ້, ທດົລອງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ສນູແຈງ້ຂໍມ້ນູທາງໂທລະສບັແຫງ່ຊາດ
- ໃຫຜູ້ສ້ບູຝ່ິນ ຜູທ່ີ້ບ່ໍຢາກປະຕບິດັຕາມວທີິການໃນປດັຈບຸນັ ເຂ້ົາຮວ່ມການບຳບດັ-ປ່ິນປວົ ເພ່ືອ 
ຫຸຼດຜອ່ນການຕກົເປັນທາດຂອງຢາຝ່ິນ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຂອງການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ 
ປະເພດອື່ ນໆ, ລວມທງັການຊມົໃຊໂ້ດຍການສກັຢາເຂ້ົາທາງເສ້ັນເລືອດ
- ທດົລອງແຜນງານການຖອນພິດຢາ ແລະ ໃຫກ້ານຟ້ືນຟສູຂຸະພາບໄລຍະສ ັນ້ຢູກ່ບັສນູ 
ໃຫຜູ້ທ່ີ້ຕກົເປັນທາດຂອງຢາເສບຕດິ ແລະ ມຄີວາມສຽ່ງສງູ ຈະກບັໄປເສບຢາເສບຕດິຄນືໃໝ່
- ປບັປງຸ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ນຳໃຊສ້ນູບຳບດັ-ປ່ິນປວົທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັ ແລະ ຈະກໍ່ສາ້ງໃໝ ່
ເພ່ືອປ່ິນປວົຟ້ືນຟສູຂຸະພາບ, ຝຶກວຊິາຊບີ ແລະ ໃຫຄ້ຳປຶກສາແກຜູ່ຕ້ດິຢາເສບຕດິ
- ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການບໍລິການທາງດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ 
ໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກບນັຫາຢາເສບຕດິ, ໂດຍສະເພາະຍອ້ນການ ຊມົໃຊຢ້າ ບາ້ 
- ເສມີສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການບຳບດັ-ປ່ິນປວົ ແບບໄດຜ້ນົດ ີແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາ 
ຢາເສບຕດິ ແລະ ເຊືອ້ເອດຈໄອວ/ີເອດສຂອງຊຸມຊນົ
- ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງວທີິການແບບກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອຕອບໂຕກ້ບັບນັຫາຢາເສບຕດິ 
ແລະ ເຊືອ້ເອດຈໄອວ/ີເອດສ

ໂຕຊີວ້ດັ

- ວທີິການບຳບດັ-ປ່ິນປວົ ທ່ີໄດວ້າງອອກສຳລບັບກຸຄນົສະເພາະ ແລະ ດວ້ຍສານເຄມຕີາ່ງໆ 
ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ

- ໄດມ້ກີານແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ ແລະ ເຊືອ້ເອດຈໄອວ/ີເອດສ ແບບກວາ້ງຂວາງ ໃນໝູ ່
ຊາວໜຸມ່ ແລະ ໃນຊຸມຊນົ ແລະ ຈາກການປະຕບິດັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ເຮັດໃຫກ້ານຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ 
ແລະ ເຊືອ້ເອດຈໄອວ/ີເອດສ ຢູພ່າຍໃນປະເທດຫຸຼດລງົ.
- ການບຳບດັ-ປ່ິນປວົຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິແບບກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ ຈະເຮັດໃຫກ້ານ
ຕດິຢາເສບຕດິຄນືໃໝຫຸຼ່ດລງົ.

ຄູຮ່ວ່ມງານແຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ: 

ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, 
ກະຊວງສກຶສາທິການ.
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4. ການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຜ່ນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕດິ ແລະ 
ການປກຸລະດມົຊຸມຊນົໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມຕາ້ນຢາເສບຕດິ.

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອປກູຈດິສຳນກຶໃຫຄ້ນົໃນສງັຄມົຮູໄ້ດເ້ຖງິຜນົຮາ້ຍ ແລະ ໄພອນັ 
ຕະລາຍ ຂອງຢາເສບຕດິປະເພດຕາ່ງໆ ແລະ ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດຢູ້ຫ່າ່ງໄກ ແລະ 
ເປັນເຈົາ້ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຕາ້ນຢາເສບຕດິປະເພດຕາ່ງໆ.

ຍອ້ນມໄີພຂ ົ່ມຂູຈ່າກຢາເສບຕດິເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຢາບາ້ ໄດແ້ຜຂ່ະຫຍາຍຫຼາຍຢູໃ່ນ 
ສປປ ລາວ, ລດັຖະບານ ຈະໄດເ້ພ່ີມການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ເຜີຍແຜໂ່ຄສະນາ 
ຜນົຮາ້ຍຂອງ ຢາເສບຕດິ ໂດຍຜາ່ນ ການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ເຜີຍແຜດ່ວ້ຍຫຼາຍ 
ຮບູການ ໂດຍເລ່ັງໃສຊ່າວໜຸມ່ - ເຍົາວະຊນົ ເພ່ືອປກູຈດິສຳນກຶໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຫັນ 
ໄດເ້ຖງິຜນົຮາ້ຍ ແລະ ພິດໄພຂອງຢາເສບຕດິ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ບ່ໍຢາກຈະເລ່ີມ 
ທດົລອງຢາເສບຕດິ. ຄວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມດວ້ຍການພດັທະນາກດິຈະກຳກລິາ
ກາຍະກຳ, ກດິຈະກຳສາ້ງລາຍຮບັ ແລະ ກດິຈະກຳບນັເທີງຕາ່ງໆ ຈະເປັນສິ່ ງ 
ດງຶດດູໃຫຊ້າວໜຸມ່ຫນັໄປປະຕບິດັກດິຈະກຳທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ.

ກດິຈະກຳ:
- ສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜໃ່ຫກຸ້ມ່ສຽ່ງສະເພາະ ດວ້ຍວທີິການສາ້ງຈດິສຳນກຶໃຫ້
ເຂົາເຈົາ້ຮູໄ້ດເ້ຖງິຜນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕດິ,
- ໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, ອງົການທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ, ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆ 
ເຂ້ົາເຖງິຜູຊ້ມົໃຊຢ້າເສບຕດິ,
- ນຳໃຊວ້ທີີການແບບດ ັງ່ເດມີ ແລະ ລະຄອນພ້ືນເມອືງຕາ່ງໆທ່ີເໝາະສມົ, ແລະ ປະຕບິດັກດິ 
ຈະກຳຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການປະກວດ ສນິລະປະດນົຕ ີແລະ ແຂງ່ຂນັກລິາ ເພ່ືອເຜີຍແຜໃ່ຫສ້າທາ 
ລະນະຊນົຮູໄ້ດເ້ຖງິເຫດຜນົວາ່ ເປັນຫຍງັຕອ້ງຫີຼກລຽ້ງ ແລະ ຢູຫ່າ່ງໄກຈາກຢາເສບຕດິ;

ໂຕຊີວ້ດັ
- ກດິຈະກຳຕາ່ງໆທ່ີເປັນທາງເລືອກຕ່ໍການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ ສຳລບັກຸມ່ຄນົທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ 
ຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ:
- ຊາວໜຸມ່-ເຍົາວະຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ ຈະໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປກຸລະດມົ ແລະ 
ມກີານຕາ້ນທານຕ່ໍຢາເສບຕດິ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງພຶດຕກິຳການນຳໃຊຢ້າເສບຕດິ;

ຄູຮ່ວ່ມແຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ: 
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງສກຶສາທິການ, 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທຳ, ກະຊວງປ້ອງການຄວາມສະຫງບົ, ອຳນາດການ 
ປກົຄອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ.
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5. ການນຳໃຊມ້າດຕະການທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອໃຫ ້ສປປ ລາວໄດມ້ວີທີິການຕາ້ນກບັຢາເສບຕດິ.
ສປປ ລາວ ຈະຮບັຮູສ້ະພາບການປ່ຽນແປງຂອງການນຳໃຊຢ້າເສບຕດິ ໂດຍມລີະ 
ບຽບກດົໝາຍ ເພ່ືອຕາ້ນກບັການຊມົໃຊ ້ແລະ ການຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິ. ການ 
ເສີມສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫ້ຂະແໜງການປະຕິບດັມາດຕະການທາງດາ້ນກດົ 
ໝາຍ, ການເພ່ີມການເຝ້ົາລະວງັຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ 
ເກອືດຫາ້ມການຄາ້ຂາຍສິ່ ງເສບ ຕດິຜິດກດົໝາຍ, ພອ້ມທງັສບືສວນ ແລະ 
ສອບສວນຄະດອີາຊະຍາກຳ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິເຊ່ັນ:  ການຟອກເງນິກ ໍ
ແມນ່ບນັຫາໜ່ຶງທ່ີເປັນບລິູມະສດິ.

ກດິຈະກຳ:
- ໃຫກ້ານເຝິກອບົຮມົກຽ່ວກບັການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ການສບືສວນ-ສອບສວນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ    
ຢາເສບຕດິ
- ໃຫກ້ານເຝິກອບົຮມົ ດວ້ຍວທີິນຳໃຊຄ້ອມພີວເຕ ີເຂ້ົາໃນວຽກງານປະຕບິດັມາດຕະການ
ດາ້ນກດົໝາຍ
- ໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົດາ້ນການສບືສວນ-ສອບສວນ, ການຟອກເງນິ ແລະ ຮບູແບບການສໍລ້າດ 
ບງັຫຼວງອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັບນັຫາຢາເສບຕດິ,
- ເພ່ີມຕາໜາ່ງຫອ້ງການປະສານງານຕາມຊາຍແດນ, ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອ 
ສບືສວນ ໂດຍສະເພາະໃນຈດຸປະຕເູຂ້ົາ ແລະ ອອກຂອງຢາເສບຕດິ.
- ພດັທະນາການທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອປະກອບທຶນ ແລະ ໃຫລ້າງວນັຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີມຜີນົງານໃນການ
ຄວບຄມຸບນັຫາຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາຊະຍາກຳ.
- ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູລວມສນູ ດາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາຊະຍາກຳ.
- ເສມີຂະຫຍາຍການຮວ່ມມ ື ໃນການປະຕບິດັມາດຕະການທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງພາກພ້ືນ 
ແລະ ຂອງສາກນົ

ໂຕຊີວ້ດັ:
- ກດິຈະກຳຂອງປະຊາຊນົ ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງທ່ີເປັນທາງເລືອກ ເພ່ືອທດົແທນຢາເສບຕດິ ໄດປ້ະ 
ຕບິດັຫຼາຍຂຶນ້,
- ຄວາມສາມາດ ໃນການຄວບຄມຸການຂນົສ ົ່ງເຄມຕີ ົນ້ ແລະ ສານເສບຕດິຜິດກດົໝາຍອື່ ນໆ 
ກຈໍະມປີະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້,
- ຄວາມສາມາດໃນການສບືສວນການຟອກເງນິຢູໃ່ນ ສປປ ລາວໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້,
- ພະນກັງານປະຕບິດັມາດຕະການດາ້ນກດົໝາຍຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງກຈໍະໄດຮ້ບັການຝຶກ 
ອບົຮມົຫຼາຍຂຶນ້.

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ:
- ຈຳນວນກລໍະນກີານຕາ້ນຜູຄ້າ້ຂາຍຢາເສບຕດິກຈໍະມຫຼີາຍຂຶນ້,
- ຈຳນວນ ແລະ ຕວົເລກ ການຈບັຕວົຜູຕ້ອ້ງຫາ ແລະ ການຢຶດຢາເສບຕດິ ກຈໍະໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້. 

ຄູຮ່ວ່ມງານຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງປ້ອງກນັ ຄວາມ 
ສະຫງບົ, ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ, ກະຊວງຍຕຸທິຳ, ກະຊວງການເງນິ(ກມົພາສ)ີ ອຳນາດການ 
ປກົຄອງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ
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6.  ຂະບວນການຍດຸຕທິຳ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການ 
ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ;

ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ເພ່ືອຄວບຄມຸບນັຫາອາຊະ 
ຍາກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ ແລະ ອກີດາ້ນໜ່ຶງ ກເໍພ່ືອຮກັສາໄວຊ້ຶ່ ງສດິທິມະ 
ນດຸນ ັນ້, ລດັຖະບານ ກຳລງັສາ້ງລະບບົສານ ແລະ ການພິພາກສາໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ 
ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມຊື່ ສດັ ໃນລະບບົດ ັງ່ກາ່ວເຊ່ັນ: ການຕາ້ນການສໍລ້າດ 
ບງັຫຼວງ, ສະໜບັສະໜນູໃຫມ້ລີະບບົການບໍລິຫານຈດັການທ່ີດ,ີ ແລະ ຈດັສນັ 
ຫາພະຍານ ແລະ ການປກົຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍທ່ີເໝາະສມົ. ອນັນີລ້ວມທງັ 
ການຝຶກອບົຮມົເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດແຄນພະ 
ນກັງານທ່ີຈຳເປັນ.

ກດິຈະກຳ:
- ສາ້ງຫອ້ງການໄອຍະການສງູສດຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ໂດຍຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານຕື່ ມອກີ 
ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ,
- ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິຜູພິ້ພາກສາ ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດ
ພິຈາລະນາຄະດໄີດ້
- ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະໃຫແ້ກພ່ະນກັງານພາສ ີແລະ ເຈົາ້ໜາ້ 
ທ່ີຕຳຫຼວດປ້ອງກນັ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕດິ, 

ໂຕຊີວ້ດັ:
- ຫຼງັຈາກໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ລວ້, ຄວາມຮູຂ້ອງຜູພິ້ພາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ ພະນກັງານ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິຜູອ້ື່ ນໆໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້.

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ:
- ຄວາມຊື່ ສດັດາ້ນການພິພາກສາ, ການສບືສວນ-ສອບສວນໃນການພິຈາລະນາຄະດໂີດຍສາ້ງ
ຕ ັງ້ພະແນກຄວບຄມຸດແູລ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຜູພິ້ພາກສາ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕຳຫຼວດ ແລະ 
ພະນກັງານພາສີ

ຄູຮ່ວ່ມງານຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງຍຕຸທິຳ, ກະຊວງ 
ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ສານປະຊາຊນົສງູສດຸ, ໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ,ອງົການ ກວດກາ 
ພກັ-ລດັ, ສະມາຄມົທະນາຍຄວາມ, ກະຊວງສກຶສາທິການ (ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ)
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7.  ການຄວບຄມຸສານເຄທີຕ ົນ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕດິ ແລະ ການ 
ວໄິຈຢາເສບຕດິ:

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອປະຕບິດັມາດຕະການໃນການຄວບຄມຸສານເຄມຕີ ົນ້ຢາ່ງມປີະ 
ສດິທິຜນົ ແລະ ປບັປງຸຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການເພ່ືອໃຫສ້າມາດໄຈແ້ຍກສານ 
ເສບຕດິຜິດກດົໝາຍຕາມທ່ີຕອ້ງການເພ່ືອປະຕບິດັມາດຕະການດາ້ນກດົໝາຍ.

ຍອ້ນໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້ຂອງການຊມົໃຊ ້ແລະ ການຄາ້ຂາຍຢາບາ້, ຢາເສບຕດິ 
ສງັເຄາະອື່ ນໆ, ແລະ ສານເຄມຕີ ົນ້ທ່ີເຂ້ົາມາ ແລະ ຜາ່ນ ສປປ ລາວນ ັນ້, ມນັ 
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປບັປງຸຄວາມສາມາດໃນການວໄິຈຢາເສບຕດິ ກຄໍໃືຫມ້ມີາດ 
ຕະການທ່ີມປີະສດິທິຜນົ ເພ່ືອຄວບຄມຸການນຳເຂ້ົາ, ສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນຳໃຊ ້
ສານເຄມຕີ ົນ້. ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານຕດັສນິຄະດຢີາເສບຕດິ ມນັມຄີວາມຈຳເປັນຕອ້ງ 
ມວີຊິາການ ທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເປັນຢາ່ງດ ີແລະ ສນູວໄິຈທ່ີມຢີູນ່ະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈນັທ່ີຂຶນ້ກບັກມົອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ແລະ ທ່ີຂຶນ້ 
ກບັກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຄວນມພີະນກັງານ, ພາຫະນະ ແລະ ອປຸະ 
ກອນທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ມຄີນຸະພາບດກີວາ່ເກົ່ າ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ກຕໍອ້ງໄດຄ້ ົນ້ 
ຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາສາ້ງຕ ັງ້ສນູວໃິຈຢາເສບຕດິຂຶນ້ຕື່ ມຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ.
 

ກດິຈະກຳ
- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ ກຽ່ວກບັຄວາມຮູດ້າ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ກດົໝາຍ 
ທ່ີຕອ້ງການ
- ສາ້ງຕາໜາ່ງຄູຮ່ວ່ມງານ ເພ່ືອຄວບຄມຸສານເຄມຕີ ົນ້.
- ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຄວບຄມຸສານເຄມຕີ ົນ້ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ.
- ສາ້ງແຜນງານຝຶກອບົຮມົແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການວເິຄາະຢາເສບຕດິ,
- ຍກົລະດບັ ສນູວໄິຈຢາເສບຕດິທ່ີມຢີູແ່ລວ້ໃຫສ້ງູຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະ ສາ້ງສນູວໄິຈຢາເສບຕດິ 
ເພ່ີມເຕມີຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ, ຂ ັນ້ພາກ ຫືຼ ຢູບ່າງແຂວງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ
- ພດັທະນາລະບບົການອອກເອກະສານຢັງ້ຢືນທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເພ່ືອຮບັໃຊຈ້ດຸປະສງົ
ຂອງການຕດັສນິຂອງສານ

ໂຕຊີວ້ດັ
- ຈຳນວນຕວົຢາ່ງຂອງການວໄິຈສານເສບຕດິຈະໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ທງັມຄີວາມຊດັເຈນ

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ
- ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄມຸສານເຄມຕີາມຊາຍແດນທ່ີເໝາະສມົ.
- ມກີານໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ ແລະ ການວເິຄາະທາ່ອຽ່ງການຊມົ 
ໃຊຢ້າເສບຕດິ ໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ມຄີວາມຊດັເຈນ 

ຄູຮ່ວ່ມງານຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມ 
ສະຫງບົ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ (ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ), ທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆ.



23ແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ

8. ການພວົພນັພາຍໃນ ແລະ ກບັສາກນົ (ເປັນຫວົຂໍທ່ີ້ກວມເອົາແຜນ 
ງານອື່ ນໆນຳ)

ຈດຸປະສງົ: ຂະຫຍາຍການຮວ່ມງານ ເພ່ືອໃຫ ້ສປປ ລາວ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ 
ຢາເສບຕດິ ແລະ ຄວບຄມຸການຄາ້ຂາຍສານເສບຕດິຜິດກດົໝາຍຂາ້ມຊາດ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນທ່ີດ.ີ

ລດັຖະບານລາວ ຮວ່ມກບັບນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົອື່ ນໆ ໃນລະ 
ດບັພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັໂລກ ເພ່ືອຕາ້ນກບັບນັຫາຢາເສບຕດິ. ສປປ ລາວ ໄດ ້
ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັຕ່ໍສນົທິສນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການຕກົລງົອື່ ນໆ 
ກຽ່ວກບັການຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ຈະເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ ສະມດັຊາໃຫຍ ່
ສະຫະປະຊາຊາດ ສະໄໝພິເສດ ໃນປີ 2009 ກຽ່ວກບັສະພາບຢາເສບຕດິຂອງ 
ໂລກ ຊື່ ງແຕລ່ະປະເທດ ມໜີາ້ທ່ີ ທ່ີຈະຄວບຄມຸການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິໃນປະເທດ 
ຂອງຕນົ. ຢູ ່ສປປ ລາວ ກຍໍງັມຄີູຮ່ວ່ມງານນຳຫຼາຍໆ ພາກສວ່ນໃນທກຸດາ້ນຂອງ 
ການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ລວມມອີງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍ 
ສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ພາກທລຸະກດິເອກະຊນົອື່ ນໆ.

ກດິຈະກຳ
- ສະໜບັສະໜນູຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະບານ ເພ່ືອໃຫສ້ດັຕະຍາບນັ ແລະ ປະຕບິດັຕາມພນັ 
ທະທ່ີກຳນດົໄວໃ້ນອະນສຸນັຍາ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນຢາເສບຕດິ 
ແລະ ອະນສຸນັຍາ ແລະ ການຕກົລງົສາກນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ,
- ສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິຂອງອາຊຽນ (ASEAN) ແລະ 
ອາຊຽນບວກ ສປ.ຈນີ (ACCORD)
- ເຂ້ົາຮວ່ມເປັນຄູຮ່ວ່ມງານສອງຝາ່ຍ, ສາມຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍຝາ່ຍ ກຄໍຄືູຮ່ວ່ມງານຕາ້ນຢາເສບ 
ຕດິອື່ ນໆ.

ໂຕຊີວ້ດັ

- ກດິຈະກຳສາກນົໃນວຽກງານຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ວຽກພດັທະນາ ເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ 
ແລະ ຂະແໜງອື່ ນໆກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ
- ການຮວ່ມມ ື ແລະ ການວາງແຜນຮວ່ມກນັ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ໄດຮ້ບັການເສມີຂະ 
ຫຍາຍ.

ຄູຮ່ວ່ມງານຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ສານປະຊາຊນົສງູສດຸ 
ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ 
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9. ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດແກສ່ະຖາບນັການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວ 
ຂອ້ງ (ແມນ່ຫວົຂໍທ່ີ້ນອນ ຢູໃ່ນແຜນງານອື່ ນໆນຳ)

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອໃຫ ້ສປປ ລາວ ມຄີວາມສາມາດເພ່ີມຂຶນ້ ເຮັດໃຫແ້ຜນແມບ່ດົ 
ແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິສະບບັນີ ້ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຢາ່ງມປີະສດິ 
ທິຜນົ.   
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ໄດຮ້ບັການ 
ຍກົລະດບັ ແລະ ເພ່ີມບດົບາດ ເພ່ືອປະສານງານ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາແຜນງານ 
ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິທ່ີລະບໄຸວໃ້ນແຜນແມບ່ດົສະບບັນີ.້ ຍອ້ນຄະນະກຳມະການ 
ແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິເປັນຈດຸປະສານງານ, ລດັຖະ 
ບານລາວ ມເີປ້ົາໝາຍທ່ີຈະຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນທກຸດາ້ນຂອງແຜນງານ 
ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິແຫງ່ຊາດ.

ກດິຈະກຳ
- ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ 
ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອໜາ້ທ່ີສະເພາະດາ້ນເຊ່ັນ: ດາ້ນການປະຕບິດັມາດຕະການ 
ທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ການວໄິຈຢາເສບຕດິ, ການບຳບດັ-ປ່ີນປວົຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິ, ການວເິຄາະຂໍ ້
ມນູ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.

ໂຕຊີວ້ດັ
-    ໄດສ້ຳເລັດການຝຶກອບົຮມົໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  ແລະ  ພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົ 
ຮມົພວມໝນູໃຊຢູ້ໃ່ນຂະແໜງຄວບຄມຸຢາເສບຕດິຕາ່ງໆ.

ຜນົຈະໄດຮ້ບັ
- ໄດຍ້ກົລະດບັຄວາມສາມາດ ໃຫຄ້ະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸ 
ຢາເສບຕດິ ເພ່ືອທຳໜາ້ທ່ີປະສານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນແມບ່ດົດ ັງ່ກາ່ວ.

ຄູຮ່ວ່ມງານຫງ່ຊາດລະດບັກະຊວງ
ຄະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, 
ກະຊວງສກຶສາທິການ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງແຜນ 
ການ ແລະ ການລງົທຶນ, ສານປະຊາຊນົສງູສດຸ ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ, ອງົການ 
ກວດກາພກັ-ລດັ, ອຳນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ.

ການສິນ້ສດຸຂອງແຜນແມບ່ດົ:
ລດັຖະບານລາວ ໄດເ້ອົາໃຈໃສຢ່າ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການກວດກາການລກັລອບຜະລິດ 
ຝ່ິນ, ຄວບຄມຸການຄາ້ຂາຍ ແລະ ປ້ອງກນັການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິຜິດກດົໝາຍ 
ລວມທງັຢາບາ້, ກນັຊາ, ເຮໂລອນິ, ການນຳໃຊຢ້າເສບຕດິ ໂດຍການສກັສດີຢາ 
ເຂ້ົາເສ້ັນເລືອດ, ເຊືອ້ເອດຈໄອວ/ີເອດສ.
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ມາດຕະການເພ່ືອປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸກດິຈະກຳທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ
ເຊ່ັນ: ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ 
ອນັຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົ ຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຕ່ໍຄວາມ 
ສະຫງບົປອດໄພຂອງປະເທດ, ເປັນບລິູມະສດິແຫງ່ຊາດ.

ແຜນແມບ່ດົດ ັງ່ກາ່ວໄດໃ້ຫທິ້ດສະດ ີເພ່ືອໃຫ ້ສປປ ລາວ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ ທ່ີເກດີຂຶນ້ທງັອນັເກົ່ າ ແລະ ອນັໃໝໄ່ດ.້ ນອກຈາກນີ ້
ມນັຍງັຈະຊວ່ຍເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫຄ້ະນະກຳມະການແຫງ່ຊາດ  ເພ່ືອ ກວດ 
ກາ ແລະ ຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ແລະ ບນັດາກະຊວງຄູຮ່ວ່ມງານ ແລະ ພາກສວ່ນ 
ປະສານງານອື່ ນໆ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້, ໂດຍມ ີ
ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ, ແຜນການໄລຍະຍາວ ແລະ ການພດັທະນາຄວາມສາ 
ມາດແບບຕ່ໍເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ຄາດຫວງັວາ່ ບນັຫາຢາເສບຕດິຜິດກດົໝາຍ ຈະສາມາດຖກືແກໄ້ຂ 
ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີໂດຍສະເພາະການລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນ ຈະມຄີວາມຍນືຍງົ, ການ 
ຊມົໃຊຢ້າບາ້ໃນໝູຊ່າວໜຸມ່ ເຍົາວະຊນົ ຈະຫຸຼດລງົເທ່ືອລະກາ້ວ,  ການປະ ຕບິດັລະ 
ບຽບກດົໝາຍ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານການຕາ້ນຢາເສບຕດິກຈໍະຖກືຍກົສງູ 
ຂຶນ້ຕື່ ມອກີບາດກາ້ວໜ່ຶງ.
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ຢາກເຮັດຄແືນວນ ັນ້ໄດ,້ ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂສາເຫດຕ ົນ້ຕໍຂອງຢາເສບ 
ຕດິ, ການຜະລິດ, ການຄາ້ຂາຍ ແລະ ການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ. ແທນທ່ີຈະມພີນັທະ 
ໃນການແກໄ້ຂສະຖານທ່ີກຳລງັປ່ຽນແປງເທ່ົານ ັນ້, ສປປ ລາວ ຍງັຈະໄດເ້ລ່ີມເບິ່ ງ 
ໄປລວ່ງໜາ້ເຖງິທາ່ອຽ່ງ ແລະ ປະເມນີເບິ່ ງຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫແ້ນ ່
ນອນ ກຄໍພືດັທະນາວດັທະນະທຳ ຕາ້ນຢາເສບຕດິແບບກວາ້ງຂວາງ.

ມນູຄາ່ຂອງແຜນງານຍດຸທະສາດໃນແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ 
ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ 
ມນູຄາ່ຄາດຄະເນ ຂອງແຜນງານຕາ່ງໆນີ ້ແມນ່ 72,000,000 ໂດລາສະຫະລດັ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ (ຈາກປີ 2009-2013). ທຶນດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈະນຳໃຊເ້ຂ້ົາ 
ໃນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກຳຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດ ັງ່ລຸມ່ນີ,້ ຊຶ່ ງໃຫກ້ານ 
ສະໜບັສະໜນູ 9 ແຜນງານໃຫຍຂ່ອງແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາ 
ເສບຕດິ:

ແຜນງານໃຫຍຂ່ອງແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ມນູຄາ່
(ໂດລາສະຫະລດັ) 

1
ການວິເຄາະທ່າອ່ຽງຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ ການປະເມນີ   

ຄວາມສ່ຽງ(ຫວົຂໍ ້ທ່ີ ່ກວມເອົາແຜນງານອື່ ນໆນຳ)
500,000

2
ການພດັທະນາເພ່ືອທດົແທນການປູກຝ່ິນ 

ແລະລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ
44,000,000

3
ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການຊມົໃຊຢ້າເສບຕິດ, 

(ເປັນຕ ົນ້ຢາບ້າ, ການປ້ອງກນັເຊື້ອເອດຈໄອວີ/ເອດສ)
16,000,000

4
ການສຶກສາອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜນົຮາ້ຍຂອງ 

ຢາເສບຕິດ, ການປຸກລະດມົຄນົເຂົ້າຮວ່ມຕ້ານຢາເສບຕິດ
  1,500,000

5 ການນຳໃຊມ້າດຕະການທາງດາ້ນກດົໝາຍ 4,000,000

6 ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ   4,000,000

7
ການຄວບຄຸມສານເຄມຕີ ົນ້ ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດ 

ແລະ ການວິໄຈຢາເສບຕິດ
1,000,000

8
ການພວົພນັ ແລະ ຮວ່ມມກືບັສາກນົ 

(ຫວົຂໍ້ທ່ີກວມເອົາແຜນງານອື່ ນໆນຳ)
    500,000

9
ການຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫ້ແກອ່ງົການຕ່າງໆ

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ(ຫວົຂໍ ້ທ່ີກວມເອົາແຜນງານອື່ ນໆນຳ)
500,000

ລວມມນູຄ່າທງັໝດົ 72,000,000
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ຄວາມສຽ່ງຖາ້ຫາກບ່ໍແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາ 
ຊະຍາກຳຢູ ່ສປປ ລາວ:
ສປປ ລາວ ແມນ່ຢູໃ່ນຫວົລຽ້ວຫວົຕ່ໍ. ຖາ້ບ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີເໝາະສມົ,  ພຽງພໍ ແລະ 
ທ່ີທນັເວລາ, ຈະມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍການສນູເສຍຄວາມສຳເລັດທ່ີຍາດມາໄດ.້ ຖາ້ຫາກ 
ຜູທ່ີ້ເຄຍີປກູ ແລະ ສບູຝ່ິນກບັຄນືມາອກີ ເພ່ືອຄວາມຢູລ່ອດຂອງເຂົາເຈົາ້, ບວກກບັ 
ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງການຄາ້ຂາຍຢາຝ່ິນ, ຢາບາ້, ເຮໂຣອນິ ແລະ ການຄາ້ມະນດຸ 
ຂາ້ມຊາຍແດນ, ຈະມກີານສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການຟອກເງນິ ແລະ ການກໍ່ອາຊະ ຍະກຳ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ລວມທງັການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂາ້ມຊາດແບບມກີານຈດັຕ ັງ້ເພ່ີມຂຶນ້.

ການເຕບີໂຕຂອງການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ແລະ ສະພາບຢາເສບຕດິເປັນອນັຕະລາຍດ ັງ່ 
ກາ່ວນ ັນ້, ມນັຈະເປັນໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ຄວາມສະຫງບົສກຸ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ 
ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການ 
ພດັທະນາ. ຖາ້ຫາກບ່ໍມກີານສະກດັກ ັນ້ສະພາບດ ັງ້ກາ່ວ, ມນັຈະເປັນໄພຂ ົ່ມຂູ ່ຕ່ໍການ 
ພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງພາກພ້ືນທງັໝດົ.

ການຫາ້ງຫາກະກຽມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ:
ແຜນແມບ່ດົສະບບັນີ ້ ຈະປະສມົປະສານກບັແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ.  ນອກຈາກນ ັນ້, ແຜນແມບ່ດົດ ັງ່ກາ່ວ 
ຍງັຕດິພນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຮວ່ມກບັຜູຮ້ວ່ມງານຕາ່ງໆທ່ີມແີຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
ຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ອື່ ນໆ. ໂດຍອງີຕາມເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງຖະແຫຼງການປາຣ ີແລະ ວຽງຈນັ, ແຜນ 
ແມບ່ດົເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິສະບບັນີ ້ແມນ່ແນໃສເ່ພ່ືອເຮັດໃຫມ້ຜີນົກະທບົໃນ 
ທາງບວກ ແລະ ການປະສານສມົທບົກນັໃຫໄ້ດຫຼ້າຍທ່ີສດຸ ໂດຍມກີານປະສານ 
ງານຮອບດາ້ນ ແລະ ຮວ່ມໄມຮ້ວ່ມມກືນັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອມປີະ 
ສດິທິຜນົ.

ຄູຮ່ວ່ມງານລວມມ ີອງົການ ແລະ ໜວ່ຍງານຕາ່ງໆຂອງ ສປຊ ເຊ່ັນ: ອງົການ 
ສປຊ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ແລະ ຕາ້ນອາຊະຍາກຳ (UNODC), ອງົການ 
ສປຊ ເພ່ືອພດັທະນາອດຸສາຫະກຳ (UNIDO), ອງົການອາຫານໂລກ (WFP), 
ອງົການກອງທຶນສກຸເສນີເພ່ືອເດັກສາກນົ (UNICEF), ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນ 
ເອດສ, ອງົການອະນາໄມໂລກ (WHO), ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອການພດັທະນາ 
(UNDP), ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO), ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ 
ເຊ່ັນ: ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB), ທະນາຄານໂລກ (WB), ແລະ ອງົການ 
ກອງທຶນສາກນົເພ່ືອພດັທະນາກະສກິຳ (IFAD), ຄູຮ່ວ່ມງານເພ່ືອການພດັທະນາ 
ສອງຝາ່ຍເຊ່ັນ: ປະເທດ ສປ ຈນີ, ສ.ອນິເດຍ, ສ. ເກາົຫີຼ, ສະຫະພນັຣດັເຊຍ, 
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ກຸມ່ປະເທດທ່ີໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນຢາເສບຕດິ (Mini-dublin Group) ກຄໍ ື
ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ອງົການຄຣດິ ສະຈກັແຫງ່ນເໍວ ກຄໍອືງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍ 
ສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົອື່ ນໆ ພອ້ມທງັບນັດາກະຊວງ, 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວ້າຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ສະຫຸຼບຄວາມ:
ຢາເສບຕດິ ແລະ ບນັຫາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຢາເສບຕດິ ແມນ່ບນັຫາຂອງໂລກ. ສປປ 
ລາວ ປະເທດດຽວ ບ່ໍສາມາດຈະແກໄ້ຂບນັຫາເຫ່ົຼານີໄ້ດ.້ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານ 
ຊວ່ຍເຫືຼອຈາກປະເທດເພ່ືອມດິໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆ 
ໃຫມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຮວ່ມກນັ ເພ່ືອແກໄ້ຂໄພຂ ົ່ມຂູທ່ີ່ຮາ້ຍແຮງເຫ່ົຼານີ.້

ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຍນີດຮີບັເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການສະໜບັ 
ສະໜນູທາງດາ້ນການເງນີ ແລະ ດາ້ນວຊິາການ ເພ່ືອໃຫຕ້ນົເອງສາມາດບນັລ ຸ
ເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ສາ້ງສງັຄມົ ໃຫມ້ຄີວາມສກຸ ປາດສະຈາກຢາເສບຕດິ 
ແລະ ໃຫວ້ດັທະນາຖາວອນ ພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົໝາຍ ເພ່ືອປວງຊນົລາວທງັຊາດ 
ກາ້ວໄປສູວ່ໃິສທດັ ອາຊຽນປອດຢາເສບຕດິ ໃນປີ 2015.





ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ:

1. ປີ 1994-2000: ໄດ້ມີແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ 
(ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດແບບດຸ່ນດ່ຽງເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍເນັ້ນໜັກ 
ໃສ່ການພັດທະນາຫາສິ່ງທົດແທນ)
2. ປີ 2000-2006: ໄດ້ມີແຜນງານລົບລ້າງການປູກຝິ່ນແບບດຸ່ນດ່ຽງ 
(ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຫາສິ່ງທົດແທນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ)
3. ປີ 2006-2009: ໄດ້ມີແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງປະຊາຊົນພາຍຫຼັງຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ໄດ້ 
ເລັ່ງໃສ່ 1,100 ບ້ານບູລິມະສິດ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ (ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດ 
ທະນາຫາສິ່ງທົດແທນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້, ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕິດພັນກັບແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຈົນ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 6)
4. 2009-2013: ມີແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາເສບ 
ຕິດ (ແຜນຮອບດ້ານ). ແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາ 
ເສບຕິດນີ້ ຈະໃຫ້ທິດທາງນະໂຍບາຍ ແກ່ຄະນະຊີ້ນຳຂະບວນຕ້ານຢາເສບ 
ຕິດຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2001.




