
ສະວດິເຊແີລນ ສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປອ້ງກ ນພະຍາດໂຄວດິ-19 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, 8 ພດຶສະພາ 2020 – ມ ນ້ີ ້ຢ ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງອງົການ
ອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ສະວດິເຊແີລນ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປອ້ງກ ນ ແລະ ສະກ ດກ ນ້
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19. 

ທ່ານ ດຣ ຮາວເວຣີດ ໂຊເບລ, ຮ ກສາການຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການອະນາໄມໂລກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຈອງ-ຟ ຣງຊວົ ກ ເອ
ໂນດ, ອ ານວຍການປະຈ າພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງ, ຕາງໜາ້ອງົການພ ດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງສະວດິເຊແີລນ (SDC) ໄດ ້
ແລກປ່ຽນຂ ຕ້ກົລງົການຊ່ວຍເຫຼ ອ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງເປ ນມ ນຄ່າ 310,000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໂດຍການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດຣ 
ບຸນແຝງ ພ ມມະໄລສດິ, ຮອງລ ດຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  

 “ແຕ່ເດ ອນມນີາ ຫາ ເດ ອນເມສາ ສປປ ລາວ ສາມາດສະກ ດກ ນ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຄ ງ້ທ າອດິ ຢ ່ ໃນ
ປະເທດຂອງພວກເຮາົ ດວ້ຍຜນົສ າເລ ດອ ນເປ ນທີ່ໜາ້ເພງິພ ໃຈ. ຜນົສ າເລ ດອ ນຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດລາວນີ ້ ເກດີຂຶນ້ໄດຍ້ອ້ນ
ຄວາມເສຍສະລະ ແລະ ຄວາມເປ ນມ ອາຊບີຂອງແພດ-ໝ  ພະຍາບານລາວ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພວກເຮາົບ ່ ຄວນປະໝາດ 
ເພາະວ່າປະເທດເຮາົຍ ງມຄີວາມສ່ຽງຢ ່ . ພວກເຮາົຄາດວ່າ ອາດຈະມກີານລະບາດເທ ່ອໃໝ່ ແລະ ອາດຈະຮຸນແຮງກ່ວາເກົ່ າ. ມາ
ຮອດປະຈບຸ ນນີ,້ ພວກເຮາົຍ ງຈະຕອ້ງໄດເ້ພີ່ມທະວຄີວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປອ້ງກ ນພະຍາດໂຄວດິ-19. 
ສະນ ນ້, ຂາ້ພະເຈ ົາ້ຈ ິ່ງໄດຮ້ ບເອາົການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກປະເທດສະວດິເຊແີລນ” ກ່າວໂດຍທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພ ມມະໄລສດິ, 
ຮອງລ ດຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

“ການຕ ່ ສ ກ້  ບພະຍາດໂຄວດິ-19 ບ ່ ພຽງແຕ່ເປ ນການຊ່ວຍເຫຼ ອເພ ່ອມະນຸດສະທ າສາກນົເທົ່ ານ ນ້ ແຕ່ຍ ງລວມເຖງິການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອລະບບົສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອ ານາດການປົກຄອງໃນທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການໃຫບ້ ລກິານປະຊາຊນົ, 
ຮ ບປະກ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊວີດິການເປ ນຢ ່ ທີ່ ດຂີອງພນົລະເມ ອງລາວໃນທົ່ ວປະເທດ. ການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງລ ດຖະບານ
ສະວດິເຊແີລນ ໂດຍຜ່ານອງົການ WHO ຈະຮ ບປະກ ນວ່າ ທມີງານຮ ບມ ສຸກເສນີໄດຮ້ ບການອບົຮມົ ແລະ ມຊີ ບພະຍາກອນ
ຢ່າງພຽງພ ເພ ່ອກຽມພອ້ມ ແລະ ຮ ບມ ກ ບກ ລະນຜີ ຕ້ດິເຊ ອ້ທີ່ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃໝ່ໄດ.້”, ກ່າວໂດຍທ່ານ ຈອງ-ຟຣ ງຊວົ ກ ເອ
ໂນດ, ອ ານວຍການປະຈ າພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງ, ອງົການ SDC. 

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ ອດ ່ ງກ່າວ ຈະໄດຖ້ ກນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊ ອຸ້ປະກອນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ບ ນດາພະນ ກງານທີ່ ຮ ບຜດິຊອບ
ວຽກງານຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຢ ່ ຂ ນ້ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດລະບຸ ແລະ ຮ ບມ ກ ບກ ລະນຜີ ້
ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດຢ່້າງວ່ອງໄວ. ອຸປະກອນດ ່ ງກ່າວ ຈະປະກອບມອຸີປະກອນ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ການແພດຕ່າງໆ ເພ ່ ອ
ໃຊໃ້ນການກວດຫາເຊ ອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19. ນອກຈາກນີ,້ ພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກຂ ນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ນ້ເມ ອງ ກ ຈະໄດຮ້ ບ
ການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກ ບການກວດຫາເຊ ອ້ພະຍາດ ແລະ ການຕດິຕາມຜ ສ້ າຜ ດໃກຊ້ດິກ ບຄນົເຈ  ບ. ສປປ ລາວ ມທີມີງານຮ ບ
ມ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຢ່າງຮບີດ່ວນຢ ່ ຂ ນ້ສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງປະກອບມຊ່ີຽວຊານດາ້ນການລະບາດ, 
ຊ່ຽວຊານຫອ້ງຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ແພດ-ໝ  ພະຍາບານ ທີ່ ສາມາດປະຕບິ ດງານທ ນທ.ີ ພວກເຂາົເຫຼົ່ ານ ນ້ ລວ້ນແຕ່ເປ ນພະນ ກງານ
ແນວໜາ້ຂອງປະເທດໃນການປອ້ງກ ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ພະຍາດອ ່ ນໆ.  . 

“ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ເວລາເປ ນສິ່ ງທີ່ມຄີວາມສ າຄ ນຫຼາຍ. ພວກເຮາົຈະເຫ ນວ່າ ການກວດຫາຜ ຕ້ດິເຊ ອ້
ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດຢ່້າງວ່ອງໄວ ແລະ ການຕດິຕາມຜ ສ້ າຜ ດໃກຊ້ດິກ ບຄນົເຈ  ບທີ່ທ ນການ ສາມາດຢ ດການລະບາດ ເພ ່ອບ ່



ໃຫແ້ຜ່ລາມເປ ນວງົກວາ້ງ. ຂາ້ພະເຈ ົາ້ຂ ສະແດງຄວາມຊມົເຊຍີຕ ່ ລ ດຖະບານສະວດິເຊແີລນ ທີ່ ເຮ ດໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດເພີ່ມ
ທະວຄີວາມອາດສາມາດໃນການຮ ກສາຊວີດິຄນົ ຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ.”, ທ່ານ ດຣ ຮາວເວຣີດ ໂຊເບລ, ຮ ກສາການຜ ຕ້າງໜາ້
ອງົການອະນາໄມໂລກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ. 

ນອກຈາກນີ,້ ທນຶຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກລ ດຖະບານສະວດິເຊແີລນ ຍ ງຈະໄດຖ້ ກໃຊໃ້ນການສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງແກ່ວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ໃນການຮ ບມ ກ ບກ ລະນຜີ ຕ້ດິເຊ ອ້ໂຄວດິ-19 ຢ ່  ສປປ ລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼ ອຄ ງ້ນີ ້ຈະຊ່ວຍພ ດທະນາຄວາມ
ພອ້ມຂອງໂຮງໝ ແຫ່ງຕ່າງໆໃນການແຍກປ່ຽວ ແລະ ປ່ິນປົວຄນົເຈ  ບໂຄວດິ-19 ແລະ ປະຕບິ ດມາດຕະການປອ້ງກ ນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ ່ ໃນຂ ນ້ສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. ນອກຈາກນີ,້ ຍ ງຊ່ວຍໃຫພ້ະນ ກງານ
ແພດ-ໝ  ພະຍາບານມອຸີປະກອນປອ້ງກ ນຕນົເອງ ແລະ ຮ ບການຝຶກອບົຮມົໃນການໃຊອຸ້ປະກອນປອ້ງກ ນຕນົເອງໃນການຕ ່ ສ ້
ກ  ບພະຍາດໂຄວດິ-19. ການຍກົລະດ ບຄວາມສາມາດໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃນການຮ ບມ ກ ບໂຄວດິ-19 ແມ່ນມີ
ຄວາມສ າຄ ນຫຼາຍຕ ່ ຜນົສ າເລ ດໃນການແກໄ້ຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສາ້ງຄວາມ
ເຂ ມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອແກໄ້ຂສິ່ ງທາ້ທາຍໆດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະຍາວໃນອະນາຄດົ.  

 

 

ສ າລ ບຂ ມ້ ນເພີ່ ມຕ ່ ມ: 

www.who.int/laos 

https://www.who.int/laos/emergencies/covid-19-response-in-lao-pdr  
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