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ສປປ.ລາວ:
ື້ ໂລກເອດສແ
ື້
ເຊອ
໌ ລະແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອງນະໂຍບາຍຂອງ JUNIMA ໂດຍຫຍື້

ສາທາລະລ ັດປະຊາທິປໄຕປະຊາຊ ົນລາວ(ສປປ.ລາວ)ແມນປະເ
ື່

1.5%

ທດທື່ ເປັນແຫງື່ ສາລ ັບຄ ົນອ ົບພະຍ ົບເຂົື້າໄປປະເທດໄທ,ມຈານວນປະມາ
ນ 104.928ຄ ົນທື່ ເປັນແຮງງານລາວທື່ ໄດຈ
ື້ ົດທະບຽນ
(8%ຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍໄດຈ
ື້ ົດທະບຽນເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ)
ແລະແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍລາວຈານວນ 56.000 ຄ ົນ
1
ທື່ ບື່ ໄດຈ
ື້ ົດທະບຽນໃນປ2011. ແມຍິ
ື່ ງຈາກປະເທດລາວເຮັດວຽກເປັນຄ ົນ

ງານພາຍໃນປະເທດແລະພະແນກບລິການດາື້ ບ ັນເທງ,

1%

ສວ
ື່ ນຜຊ
ື້ າຍເຮັດວຽກໃນໂຮງງານກະສິກາລຽື້ ງສ ັດ,
ງານກື່ ສາື້ ງແລະໂຮງງານຜະລິດໃນປະເທດໄທ.ການອ ົບພະຍ ົບຊື່ວົ ຄາວຕ
ື່ ອນໄຫວຂາື້ ມຊາຍແດນບື່ ສະຫ
າມລະດການນນດ
ັ ື້ ວ
ື້ ຍທົື່ ວໄປແມນການເຄ
ື່
ມ ື່າສະເຫມແຜຂ
ື່ ະຫຍາຍຫາຍແຫງື່ ຢໃື່ ນບ ັນດາແຂວງຊາຍແດນພາກໃຕ.ື້
ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍລາວຍ ັງໄດໄື້ ປເຮັດວຽກຢໃື່ ນປະເທດຈນໃນດາື້ ນກະ

5.8%

ສິກາ, ໂຮງງານແລະການກື່ ສາື້ ງ.
ການອ ົບພະຍ ົບພາຍໃນປະເທດລວມທັງປະຊາຊ ົນທື່ ອ ົບພະຍ ົບຈາກບ ັນດ
າແຂວງພາກເຫນອໄປຢເື່ ມອງຕາື່ ງໆໃນພາກໃຕ.ື້ ຊາວຫວຽດນາມ,
ຊາວຈນແລະຊາວໄທອ ົບພະຍ ົບເຂົື້າໄປເຮັດວຽກຢໃື່ ນສປປ.ລາວ
ລວ
ື້ ນເປັນແຮງງານມອາຊບແລະແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຊື່ວົ ຄາວມຈານວນ
ປະມານ200.000ຄ ົນແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍສວ
ື່ ນຫາຍແມນເຮັ
ື່ ດວຽກຢໃື່ ນ
ຜະແນກກື່ ສາື້ ງໃນສປປ.ລາວ.2ແມຍິ
ື່ ງອ ົບພະຍ ົບຊາວຫວຽດນາມເຮັດວຽ
ກເປັນພະນ ັກງານຂາຍບລິການທາງເພດໃນບ ັນດາແຂວງພາກໃຕ,ື້
ພາກກາງແລະເຂດຊາຍແດນຕິດກ ັບປະໄທແລະຫວຽດນາມ.ການອ ົບພະ
ື້ ກ ັບຄ ົນງານມອາຊບແລະຄ ົນງານທື່ ມສມຕາື່
ຍ ົບຂອງຄ ົນຈນແມນເພ
ື່ ື່ ມຂນ
,
1

21,801

ພວກຂະເຈົາື້ ມາເຮັດວຽກໃນສິດຂອງຈນທັງມເອກະສານແລະບື່ ມເອກະສານ.
ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຊາວຫວຽດນາມແລະຊາວຈນກໄດໃື້ ຊສ
ື້ ປປ.ລາວເປັນຈຸດຜາື່ ນເພື່ ອເຂົື້າໄປປະເທດໄທ.
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ສປປ.ລາວ ມອ ັດຕາສວ
ື່ ນໃນການແຜລ
ື່ ະບາດເຊອ
ແລະມທາື່ ແຮງໃນການແຜລ
ື່ ະບາດຢາື່ ງຮາື້ ຍແຮງເຊິື່ ງຕິດຕື່ ໂດຍຜາື່ ນກຸມ
ື່ ຄ ົນທື່ ມເພດສາພ ັນກ ົງກ ັນຂາື້ ມໃນລະ
ຫວາື່ ງກຸມ
ົ
ື່ ປະຊາກອນທັງຫມດ.
ື້ ໂລກເອດສແ
ື້
ອ ັດຕາສວ
ື່ ນແຫງື່ ຊາດຂອງຜໃື້ ຫຍທ
ື່ ື່ ຕິດເຊອ
໌ ມນຕ
ື່ າື່ ກວາື່ ບ ັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອ
ງ (GMS)ແມນຢ
ື່ ທ
ື່ ື່ 0.2%;
ື້ ໂລກເອດສແ
ຜຊ
ື້ າຍທື່ ມເພດສາພ ັນກ ັບຜຊ
ື້ າຍສະແດງໃຫເື້ ຫັ ນອ ັດຕາສວ
ື່ ນໃນການຕິດເຊອ
໌ ຜຫ
ື່ າຍສງສຸດຢທ
ື່ ື່
5.8%, ຜຊ
ື້ ົມໃຊຢ
ື້ າເສບຕິດຢທ
ື່ ື່ 1.5% ແລະຜຂ
ື້ າຍບລິການທາງເພດ 1%. ໃນປ 2011 ຜໃື້ ຫຍປ
ື່ ະມານ
ື້ ໂລກເອດສ ໌ ແລະການຄຸມ
ື້ 52%.3ໃນປ
9.600ຄ ົນໄດຕ
ິ ເຊອ
ື້ ດ
ື້ ຄອງຂອງຢາ ART ເພິື່ ມຂນ
ື້ ໂລກເອດສໄ໌ ດຖ
2011ສວ
ື່ ນຫາຍຂອງການລາຍງານການຕິດເຊອ
ື້ ກການ ົດໃນສອງເມອງໃຫຍແ
ື່ ມນນະຄອນຫ
ື່
ວງວຽງຈ ັນ (33%) ແລະແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ(34%) ເຊິື່ ງມຈານວນຕາື່ ກວາື່ ແຂວງອື່ ນໆ
4
(9%ໃນແຂວງຈາປາສ ັກແລະ4%ຫໜອ
ື້ ຍກວາື່ ນໃື້ ນແຂວງອື່ ນໆທັື່ວປະເທດ).

ື້ ນທື່ ໜາື້ ເຊື່ ອຖໄດກ
ຂມ
ື້ ຽື່ ວກ ັບອ ັດຕາສວ
ື່ ນຂອງໂລກເອດສໃ໌ ນປະຊາກອນອ ົບພະຍ ົບຊື່ວົ ຄາວໃນສປປ.
ລາວ ມຈາກ ັດຢາື່ ງໃດກຕາມ
ື້ ອກເຖິງຄວາມສຽື່ ງຕື່ ການຕິດເຊອ
ື້ ໂລກເອດສສ
ການສກສາໃນອະນຸພາກພື້ນໄດຊ
ື້ ບ
໌ າມາດເຊື່ ອມຕື່ ກ ັບອາຊບບາ
ງຢາື່ ງຂອງການເຄື່ ອນຍາື້ ຍສງ, ຮບແບບຂອງຄວາມສຽື່ ງສງຕື່ ຄວາມສາພ ັນທາງເພດ
ຫພດຕິກາທາງຢາເສບຕິດ,ສະຖານທື່ ຕງພ
ັ ື້ ມິສາດສະຖານທື່ ສະເພາະໃດຫນື່ ງ,
5
ື້
ແລະການທື່ ໄດຮ
ັ
ື້ ັບການປື້ອງກ ັນແລະການປິື່ ນປົວໂລກເອດສ.໌ ແຮງງານເຄື່ ອນທື່ ໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອງຍ

ງປະເຊນກ ັບຄວາມສຽື່ ງຕື່ ໂລກເອດສ ໌
ື້ າກ ັດແລະສິື່ງກດຂວາງເພື່ ອດາເນິນການດາື້ ນສຸຂະພາບແລະການບລິການຕິດເຊອ
ື້
ເພາະສະນນເນ
ັ ື້ ື່ ອງຈາກຂຈ
ໂລກເອດ, ດາລ ົງຊວິດທື່ ຖກຂດຮດແລະເງື່ ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ,
ນະໂຍບາຍຂອງລ ັດຖະບານທື່ ກ ັກກ ັນຄ ົນຕາື່ ງດາວແລະແຮງງານເຄື່ ອນທື່ ໃນສະຖານທື່ ສະເພາະໃດຫນື່ ງ
ຫນາຍຈາງທ
ົ ນສງ
ື້ ື່ ມການມນທິ
ແລະການຖກຈາແນກ.6ອ ັດຕາສວ
ື່ ນຂອງໂລກເອດສໃນຈານວນປະຊາກອນຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບຢໃື່ ນສປປ.ລາວໃນໄລ
ຍະຜາື່ ນມາໄດສ
ົ ໄປ.ໃນປ 2005
ື້ ງກວາື່ ອ ັດຕາສວ
ື່ ນພື້ນຖານຂອງປະຊາກອນທື່ ເປັນຜໃື້ ຫຍທ
ື່ ື່ ມຢທ
ື່ ື່ ວ
ື້ ໂລກHIV / AIDS ໃນ
ມການຄາດຄະເນວາື່ ປະຊາຊ ົນຫາຍກວາື່ 50% ຢກ
ື່ ັບການຕິດເຊອ
ສປປ.ລາວບື່ ວາື່ ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຊື່ວົ ຄາວຫເປັນແຮງງານທື່ ເຮັດວຽກຢນ
ື່ ອກປະເທດ,
7
ໂດຍສະເພາະແມນຢ
ື່ ໃື່ ນປະເທດໄທ ແລະການສາຫວດຂອງການກ ັບຄນຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍໃນປ2006
8
ໃນແປດແຂວງຂອງສປປ.ລາວ ສະແດງໃຫເື້ ຫັ ນໄດອ
ື້ ັດຕາສະຖິຕໃິ ນການແຜຫ
ື່ າຍ0.7%.

ກຸມປະຊາກອນທື່ ໄດມ
ື້ ການການ ົດຄວາມສຽື່ ງຕື່ ການເປັນໂລກເອດສສ
໌ ງກວາື່ ຢໃື່ ນສປປ.ລາວ
ປະກອບມພະນ ັກງານບການທາງເພດ,
ຄ ົນຂ ັບລ ົດບ ັນທຸກທາງຍາວແລະບາງປະຊາກອນທື່ ກາລ ັງອາໃສຢໃື່ ນເຂດຊາຍແດນ.9ຄ ົນຂ ັບລ ົດບ ັນທຸກຈາກສ.
ື້
ປ.ປ.ລາວທື່ ເຮັດວຽກຕາມເສັ ື້ນທາງຂ ົນສື່ງົ ຕາມເສັ ື້ນທາງອະນຸພາກພື້ນແມນ
ນກຸມ
ື່ າຂອງເປັ
ື່ ປະຊາກອນທື່ ມຄວາ
ມສຽື່ ງສງ ເນື່ ອງຈາກຈານວນສງຂອງເຂົາເຈົາື້ ຫຄຜ
ື່ ົວເມຍ ລວມທັງພະນ ັກງານບລິການທາງເພດ,

2

10
ຄຮ
ື່ ວ
ື່ ມເພດໃນລະດ ັບທື່ ຕາື່ ຂອງການນາໃຊຖ
ື້ ົງຢາງອະນາໄໝ. ພະນ ັກງານບລິການທາງເພດໃນເຂດຊາຍແດ

ນປະເທດຫວຽດນາມ-ລາວ (BoY, Tay Trangແລະ Cau Treo)
ຖກພິຈາລະນາວາື່ ເປັນກຸມ
ື່ ຄ ົນທື່ ມຄວາມສຽື່ ງສງອ ັນເນື່ ອງມາຈາກເຂົາເຈົາື້ ຂາດຄວາມເຂົື້າໃຈໃນການ
ປື້ອງກ ັນໂລກເອດສ,໌
ການບລິການການປິື່ ນປົວແລະປະຊາຊ ົນຜທ
ື້ ື່ ສ ັກຢາເສບຕິດຢໃື່ ນເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ສປປ.ລາວ
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ແຂວງອື່ ນໆ ທື່ ໄດກ
ື້ ານ ົດກຸມ
ື່ ທື່ ມຄວາມສຽື່ ງສງ.. ໃນເຂດຊາຍແດນໄທ-ລາວ,

ແມຍິ
ື່ ງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບຈາກສປປ.ລາວໄດສ
ື້ ະແດງໃຫເື້ ຫັ ນອ ັດຕາການພະຍາດຕິດຕື່ ທາງເພດສາພ ັນເກອບສອງເທົື່
າເຊິື່ ງເປັນແມຍິ
ື່ ງໄທໃນແຂວງຊາຍແດນມຸກດາຫານ.
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ນະໂຍບາຍແຫງື່ ຊາດ/ການພ ັດທະນາໂດຍການລິເລື່ ມກຽື່ ວກ ັບການອ ົບພະຍ ົບ,
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ສຸຂະພາບແລະເຊອ
ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມຂອງສປປ.ລາວ(MLSW)
ໄດປ
ື້ ະຕິບ ັດຕາມດາລ ັດລະຫວາື່ ງ2002-2007
ື້ ໂລກເອດສ)໌
ທື່ ມການກວດສຸຂະພາບໃຫແ
ື້ ຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍ(ບື່ ລວມການກວດເຊອ
ແລະມການອ ົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບໂລກHIV / AIDS ກອ
ື່ ນອອກເດນທາງໄປເຮັດວຽກ.
ການກວດກາຫາເຊື່ ອໂລກເອດສແ
ດສອບທື່ ບື່ ໄດບ
໌ ມນການທົ
ື່
ື້ ັງຄ ັບສາລ ັບກຸມ
ື່ ແຮງງານເຄື່ ອນທື່ ໃນປະເທດພາກ
ື້
ພື້ນແມນ
ື່ າຂອງ
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ແລະສປປ.ລາວບື່ ມການຈາກ ັດການເດນທາງທື່ ກຽື່ ວຂອ
ື້ ງກ ັບການຕວດສອບຫການກວດກາຫາເຊອ
ື້ HIV/AIDS
ໃນການເຂົື້າເຮັດວຽກຫເຂົື້າພ ັກອາໄສ.13 ກ ົດຫມາຍວາື່ ດວ
ື້ ຍເຊອ
ການຄວບຄຸມແລະປື້ອງກ ັນລາື້ ງມນທິ
ົ ນປ2011
ທື່ ມການຈາແນກແລະການສື່ງົ ເສມຄວາມສະເໝພາບ;ແລະນິຕກ
ິ າສາລ ັບການສະຫນອງຂອງລ ັດການບລິການ
ຂອງVCT ແລະHIV ກ ັບປະຊາກອນເປົື້າໝາຍທື່ ມຄວາມສຽື່ ງສງ;
ບ ົດບາດສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍ(ຄ ົນຕາື່ ງດາວ ຫຕາື່ ງປະເທດ)
ື້ ນກຽື່ ວກ ັບການຄວບຄຸມໂລກເອດສແລະການປື້ອງກ ັນການຖກຈາແນກໃນການຈາງງານແກ
ເພື່ ອໃຫຂ
ປ
ື້ ມ
ື້
ື່ ະຊາ
ື້ ໂລກເອດສ.໌
ຊ ົນທື່ ມເຊອ
ປະເທດລາວໄດສ
ດພິເສດສາມແຫງື່ ຕາມຊາຍແດນທື່ ຕິດກ ັບປະເທດຈນ,
ັ ື້
ື້ າື້ ງຕງເຂດເສດຖະກິ
ປະເທດໄທ, ແລະມຽນມາ
ແລວ
ື້ ປະເທດລາວມແຜນການຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວເພື່ ອສາື້ ງເຂດເສດຖະກິດ41ແຫງື່ ໃນທົື່ ວປະເທດ,
14
ໂດຍສວ
ື່ ນໃຫຍແ
ື່ ມນຢ
ື່ ໃື່ ນເຂດຊາຍແດນແລະເຂດທື່ ຫາື່ ງໄກ.

ື້ ໂລກເອດສສ
ໂຄງການປື້ອງກ ັນການຕິດເຊອ
໌ ະຫນ ັບສະຫນນໂດຍທະນາຄານພ ັດທະນາອາຊເພື່ ອສາື້ ງຄວາມເ
ຂມແຂງ
ໃນການບລິການສຸຂະພາບຂອງເຂດພື້ນທື່ ຊາຍແດນ,
ັ ື້
ແລະສະຫນອງການໃຫກ
ື້ ານບລິການແລະປອ
ື້ ງກ ັນປະຊາຊ ົນອ ົບພະຍ ົບຊື່ວົ ຄາວໃນການກື່ ສາື້ ງທາງລະບຽງເສ
ດຖະກິດແລະເຂດການທອ
ື່ ງທຽື່ ວ.
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ການລິເລື່ ມການຂາື້ ມຊາຍແດນກ ັບປະເທດໄທປະກອບດວ
ື້ ຍການທາບ ົດບ ັນທກຄາມເຂົື້າໃຈກຽື່ ວກ ັບກ
ານອ ົບພະຍ ົບແຮງງານ(ປ2002) ຊື່ ງແຮງງານລາວໄດຮ
ື້ ັບສິດລ ົງທະບຽນໄດກ
ື້ ານປະກ ັນສຸຂະພາບ,
ຄາື່ ແຮງງານ ຕາື່ ສຸດທື່ ແລະການປົກປອ
ື້ ງສິດທິແຮງງານຢພ
ື່ າຍໃຕກ
ື້ ົດຫມາຍຂອງປະເທດໄທ
ແລະເປັນບ ົດບ ັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈປ2004
ເຊິື່ ງມຈຸດປະສ ົງເພື່ ອເຮັດໃຫຖ
ື້ ກກ ົດລະບຽບແຮງງານກ ັບແຮງງານທື່ ເຂົື້າມາຜິດກ ົໝາຍເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ
ແລະເພື່ ອພ ັດທະນາຢາື່ ງເປັນທາງການເພື່ ອຄ ັດເລອກແຮງງານ.
ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍລາວທັງຫມດທ
າື່ ງນາ
ົ ື່ ໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທໄດຮ
ື້ ຽກຮອ
ື້ ງໃຫມ
ື້ ສ ັນຍາຈາງງານລະຫວ
ື້
ຍຈາງໄທ,
ຕ ົວແທນຄ ັດເລອກແຮງງານແລະແຮງງານ. ພາຍໃຕດ
ື້
ື້ າລ ັດຂອງກະຊວງເລກທື່ 3824/LSW
ພະນ ັກງານ
ຫແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍລາວແມນຖ
ື່ ກຫາື້ ມບື່ ໃຫອ
ື້ ອກໄປເຮັດວຽກຢຕ
ື່ າື່ ງປະເທດທື່ ມການກ ົດຂື່ ຄາື່ ຈາງງານ,
ື້
ື້ ໂລກເອດສເ໌ ຊັື່ ນ:
ໃນບາງຂະແຫນງອາຊບທື່ ບື່ ເປັນທາງການ ລວມທັງແຮງງານທື່ ມຄວາມສຽື່ ງສງໃນເຊອ
ພະໜ ັກງານເຮັດວຽກຂາຍບລິການທາງເພດ. ນ ັບແຕປ
ື່ 2006 ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາກ ັບປະເທດໄທ
ໄດຮ
ື້ ັບການປັບປຸງແກໄື້ ຂເອກະສານ ແລະທາງເລອກໃນການເຄື່ ອນຍາື້ ຍຢາື່ ງເປັນທາງການ
ໃຫແ
ື້ ຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍລາວໂດຍຜາື່ ນພະນ ັກງານຄ ັດເລອກແຮງງານແລະຕື່ ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກທຸກໆ
2ປ. ບ ົດບ ັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງປະເທດອນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ ື້ າຂອງ(ປ2011)
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ກຽື່ ວກ ັບຄວາມສຽື່ ງຂອງການຕິດເຊອ
ແລະການເຄື່ ອນໄຫວຂອງປະຊາຊ ົນໄດຮ
ື້ ັບການລ ົງນາມໂດຍປະເທດສປປ.ລາວ
ື້ ໂລກເອດສ ໌ ແລະການປິື່ ນປົວໃຫປ
ມເປົື້າຫມາຍເພື່ ອປອ
ື້ ງກ ັນການຕິດເຊອ
ື້ ະຊາຊ ົນແລະແຮງງານ,
ການປັບປຸງດາື້ ນນະໂຍບາຍ
ື້
ແລະຍຸດທະສາດການພ ັດທະນາການຮວ
ື່ ມມໃນປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອງ.
ພາຍໃຕກ
ື້ ົດຫມາຍແຮງງານຂອງສປປ.ລາວປ2006(ປັດຈຸບ ັນຢພ
ື່ າຍໃຕກ
ື້ ານທົບທວນຄນ)
ຄ ົນງານສາມາດເຂົື້າສລ
ື່ ະບ ົບຄວາມປອດໄພແບບບ ັງຄ ັບທາງສ ັງຄ ົມຖາື້ ຫາກວາື່ ເຂົາເຈົາື້ ເຮັດວຽກຢໃື່ ນທຸລະກິດ
ແລະໄດປ
າເຈົາື້ ຈະຈາຍຄ
າື່ ທານຽມປະກ ັນສ ັງຄ ົມໃຫ.ື້
ື້ ະຕິບ ັດງານເປັນເວລາຫາຍກວາື່ ຫນື່ ງປ ນາຍຈາງຂອງເຂົ
ື້
ື່
4
ື້ ກ ັບມສິດໄດຮ
ຄ ົນງານທື່ ຂນ
ຂະພາບ,
ື້ ັບສາລ ັບສິບເທາື່ ລວມທັງການດແລສຸ
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ແມແລະເດັ
ກກໄດຮ
ື່
ື້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດດາື້ ນສຸຂະພາບ. ກ ົດໝາຍວາື່ ດວ
ື້ ຍການດແລສຸຂະພາບປ2005

ອະນຸຍາດໃຫຄ
ື້ ົນງານລ ົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກຈານວນໜື່ ງໃນສາມຂອງລະບ ົບປະກ ັນສຸຂະພາບ: ຊຸມຊ ົນ,
ການບລິການຜ ົນລະເຮອນ, ຫວິສາຫະກິດທຸລະກິດ.16
ຄ ົນງານອ ົບພະຍ ົບອາດຈະມສິດໄດຮ
າເຈົາື້ ໄດລ
ື້ ັບການປະກ ັນໄພສຸຂະພາບຖາື້ ຫາກວາື່ ນາຍຈາງຂອງເຂົ
ື້
ື້ ົງທະບ
ຽນໃນໂຄງການຖາື້ ບື່ ດງື່ ັ ນນພວກເຂົ
າຕອ
າື່ ທານຽມສະມາຊິກແລະຢາປົວພະຍາດຢໂ
ັ ື້
ື້ ງໄດຈ
ື້ າຍຄ
ື່
ື່ ຮງຫມເອກະຊ ົ
ນຫໂຮງໝຂອງລ ັດ.
ແຜນຍຸດທະສາດແຫງື່ ຊາດ ແລະແຜນປະຕິບ ັດງານປ2011-2015 (NSAP)
ແມນຄວບຄຸ
ມດແລໂດຍຄະນະກາມະການແຫງື່ ຊາດເພື່ ອການຄວບຄຸມໂລກເອດສ(໌ NCCA),
ື່
ມຫາຍຂະແຫນງການທື່ ເຮັດວຽກໃຫກ
ັ ື້
ົນ, ອ ົງການ
ື້ ັບຜຕ
ື້ າງຫນາື້ ຈາກບ ັນດາກະຊວງ, ອ ົງການຈ ັດຕງມະຫາຊ
NGO ແລະພ ົນລະເຮອນ. NSAP ມເປົື້າຫມາຍໃນການເຮັດວຽກໃນ94 ຂອງ 143 ເມອງ ໃນສປປ.ລາວ
ື້ ໂລກເອດສ,໌ ລວມທັງ "ຈຸດຮອ
ເພື່ ອໃຫບ
ິ ເຊອ
ື້ ລິການຜຕ
ື້ ດ
ື້ ນ" ເຊັື່ ນ: ການຈ ັດໃຫມ
ື້ ການບ ັນເທງ,
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ື້ົ ແຮ.ື່
ສນກາງທາງດາື້ ນການຂ ົນສື່ງົ , ການກື່ ສາື້ ງແລະສະຖານທື່ ຂຸດຄນບ
ື້ ໂລກເອດສ,໌
ຜຊ
ັ ຽື່ ວຖກການ ົດວາື່ ເປັນກຸມ
ື້ າຍທື່ ມກທ
ື່ ປະຊາກອນທື່ ສາຄ ັນຢໃື່ ນຄວາມສຽື່ ງຕື່ ການຕິດເຊອ
ຊື່ ງປະກອບມຄ ົນງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຊື່ວົ ຄາວ, ຄ ົນງານການຂ ົນສື່ງົ ແລະການທາທຸລະກິດທອ
ື່ ງທຽື່ ວ.
ແຜນຍຸດທະສາດດງື່ ັ ກາື່ ວມຈຸດປະສ ົງ ເພື່ ອໃຫມ
ື້ ການນາໃຊຖ
ື້ ົງຢາງອະນາໄມ 70%ແລະອ ັດຕາສວ
ື່ ນຂອງ
ພຕພ ຈານວນ10 % ສາລ ັບຜຊ
ັ ຽື່ ວ.
ື້ າຍທື່ ມກທ
ພະນ ັກງານຂາຍບລິການທາເພດຫາຍຄ ົນໄດເື້ ຄື່ ອນຍາື້ ຍເພື່ ອຫາເຮັດວຽກງານທາແລະມລກຄາື້ ທື່ ເປັນຜຊ
ື້ າຍມ ັ
ກທຽື່ ວ, ຜຊ
ື້ ົມໃຊຢ
ື້ າເສບຕິດ ຫຜຊ
ື້ າຍທື່ ມເພດສາພ ັນກ ັບຜຊ
ື້ າຍ ຍ ັງເປັນກຸມ
ື່ ເປົື້າຫມາຍທື່ ສາຄ ັນ.
ຍຸດທະສາດສະເພາະຂອງNASPເພື່ ອຈ ັດທາເອກະສານໃຫແ
ື້ ຮງງານອ ົບພະອ ົບເຊິື່ງປະກອບໂດຍ:
ຊຸດກະເປົື້າປື້ອງກ ັນໂລກເອດສກ
໌ ອ
ື່ ນການເດນທາງ; ຊຸດຜ ົນທື່ ໄດຮ
ື້ ັບຂອງຄ ົນງານອ ົບພະຍ ົບທື່ ກ ັບບາື້ ນເມອ,
ື້ ໂລກເອດສໃ໌ ນສຖານທື່ ເຮັດວຽກໂດຍສະເພາະແມນຢ
VCT,ຂະຫຍາຍແລະແຊກແຊງເລື່ ອງເຊອ
ື່ ໃື່ ນຂະແຫນງ
ື້
ການຂ ົນສື່ງົ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮວ
ື່ ມຂາື້ ມແດນກ ັບລ ັດຖະບານຂອງປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອງ.
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ມອບທນສາລ ັບການປອ
ື້ ງກ ັນການຕິດເຊອ
ແລະການປິື່ ນປົວໄດຜ
ື້ າື່ ນກອງທນສາກ ົນເພື່ ອຕື່ ຕາື້ ນກ ັບໂລກເອດສ ໌ ວ ັນນະໂລກ
ແລະພະຍາດໄຂຍ
ຸ (GFATM) ແລະຜອ
ຸ ໜຸນອື່ ນໆ.
ື້ ງ
ື້ ດ
ຕງແຕ
ດ
ັ ື້
ົ ວາື່ ດວ
ື່ າລ ັດຂອງລ ັດຖະມນຕ
ື້ ຍໃນປ2009, ສະມາຄ ົມທື່ ບື່ ຫວ ັງຜ ົນກາໄລໃນທອ
ື້ ງຖິື່ ນ,
ສາມອ ົງກອນທື່ ເຮັດວຽກກຽື່ ວກ ັບໂລກເອດສ(໌ PHA, PEDA ແລະ LNP +)
ື້ ໃນການປອ
ແມນໄດ
ມ
ຸື່ ຜ ົນລະເມອງມຄວາມສຽື່ ງສງ.
ື່
ື້ ສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມຫາຍຂນ
ື້ ງກ ັນ ແລະການເຜຍແຜໃື່ ຫແ
ື້ ກກ
ື່ ມ
ໂຄງການປະຕິບ ັດການທື່ ດແລະສະຫນ ັບສະຫນນ
ແລະການລິເລື່ ມດາື້ ນສາທາລະນະສຸກຂອງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບທື່ ຕິດໂລກເອດສ ໌
ການແຊກແຊງໂດຍເພື່ ອນາພາ: ເຈົາື້ ໜາື້ ທື່ ປະຊາສ າພ ັນ, ເຈົາື້ ໜາື້ ທື່ ຝກອ ົບຮ ົມ, ໃຫຄ
ື້ ວາມຮແ
ື້ ກສ
ື່ ນສາລ ັບ
ພະນ ັກງານບລິການທາງເພດ, ຜຊ
ື້ າຍທື່ ມເພດສາພ ັນກ ັບຜຊ
ື້ າຍແລະຜຕ
ື້ ັດແປງເພດ.
ໃນທາື້ ຍປ2011ມເຈົາື້ ໜາື້ ທື່ ປະຊາສາພ ັນຈານວນ 25 ຄ ົນ.
ເຈົາື້ ໜາື້ ທື່ ຝກອ ົບຮ ົບທື່ ເຮັດວຽກກ ັບກ ັບພະນ ັກງານຂາຍບລິການຈານວນ
586ຄ ົນເຈົາື້ ໜາື້ ທື່ ຝກອ ົບຮ ົບທື່ ເຮັດວຽກຮວ
ື່ ມກ ັບຜຊ
ື້ າຍ. ສນໃຫຄ
ື້ າປກສາ, ການຄຸມ
ື້ ຄອງ ພຕພ,
ື້ ໂລກເອດສກ
ແລະຈ ັດສງື່ ຄ ົນທື່ ຕິດເຊອ
໌ ວດກາແລະການປິື່ ນປົວໂດຍຢາຍດອາຍຸ ARV.
ື້
ື້ HIV
ໂຄງການຂອງ ADB ເພື່ ອສາື້ ງສ ັບພະຍາກອນມະນຸດໃນອະນຸພມິພາກແມນ
ເພື່ ອປອ
ື່ າຂອງ
ື້ ງກ ັນເຊອ
/ AIDS ໂຄງການ(ປ
2012)ສະຫນ ັບສະຫນນສປປ.ລາວແລະປະເທດຫວຽດນາມເພື່ ອແກໄື້ ຂຊອ
ື່ ງຫວາື່ ງໃນປະຈຸບ ັນຂອງການກາື້ ວ
ໄປສປ
ື່ ະຊາກອນທື່ ມຄວາມສຽື່ ງສງແລະຜທ
ື້ ື່ ມຄວາມສຽື່ ງຢໃື່ ນເຂດຊາຍແດນຕາມຊອ
ື່ ງທາງເສດຖະກິດໃນອະນຸ
ື້
ພາກພື້ນແມນ
ບ ົດບ ັນທກຄວາມເຂົື້າຂອງ ADB
ື່ າຂອງ.
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ລວມມການສະຫນອງການບລິການຜຕ
ິ ເຊອ
ື້ ດ
ຄ ົນງານທື່ ເຮັດວຽກກຽື່ ວກ ັບການກື່ ສາື້ ງຖະຫນ ົນຫ ົນທາງຢໃື່ ນສປປ.ລາວ.
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ລ ັດຖະບານລາວ ແລະ ໂຄງການສຸຂະພາບສາລ ັບແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຂອງ IOM ແລະປະຊາກອນຄື່ ອນທື່ :
ື້ ໂລກເອດສ,໌
ຫນື່ ງໃນໂຄງການມຈຸດປະສ ົງເພື່ ອເພື່ ມທະວໃນການປກຈິດສານກດາື້ ນຄວາມຮຜ
ື້ ເື້ ຊອ
ຄ ົນງານການກື່ ສາື້ ງຖະຫນ ົນຫນ
ົ ທາງ, ຄ ົນຂ ັບລ ົດຂ ົນສື່ງົ ,
ພະນ ັກງານຂາຍບລິກາຮທາງເພດແລະຊຸມຊ ົນທື່ ຢຕ
ື່ າມໂຄງການກື່ ສາື້ ງຖະໜ ົນ;
ື່ ອນໄຫວຂອງມະຫາຊ ົນໃນບ ັນລຸຖງປະຊາຊ ົນລວມ
ຂະນະທື່ ໂຄງການທສອງເປັນວ ັນນະໂລກຄ ັດຈອນການເຄ
ື້
ທັງຄ ົນງານທື່ ອ ົບພະຍ ົບຜທ
າື່ .
ື້ ື່ ໄດຮ
ື້ ັບການປິື່ ນປົວວ ັນນະໂລກດວ
ື້ ຍໄມເສຍຄ
ື່
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບ ັນແລະຊອ
ື່ ງຫວາື່ ງກຽື່ ວກ ັບສຸຂພາບຂອງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບແລະເຊອ

ື້ ໂລກເອດສແ
ຊອ
ື່ ງຫວາື່ ງຂອງເຊອ
໌ ລະປື້ອງກ ັນປິື່ ນປົວ:NASP
ໄດສ
ື້ າື້ ງໂຄງຍຸດທະສາດທື່ ມເປົື້າຫມາຍກ ັບປະຊາກອນທື່ ຄື່ ນທື່ ,
ຢາື່ ງໃດກຕາມຈາເປັນຕອ
ື້ ງມການຕອບສະຫນອງນະໂຍບາຍເພື່ ມເຕມຈານວນຫາຍຂອງຝາື່ ຍສະຫມ ື່າສະເຫມ
ື້
-ລວມທັງແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍທື່ ບື່ ມເອກະສານຈາກສປປ.ລາວເຮັດວຽກຢໃື່ ນປະເທດລຸມ
ື່ ແມນ
ື່ າຂອງ
ື້
ື່ ເຮັດວຽ
ແລະແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຕາື່ ງປະເທດທື່ ບື່ ມເອກະສານຈາກບ ັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອງທ
ກໃນ ສປປ.ລາວ.
ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍທື່ ບື່ ສະຫມ ື່າສະເຫມໃນທັງສອງແຫງື່ ແລະປະເທດຈຸດຫມາຍປາຍທາງທື່ ມການດາເນນງາ
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ນຍ ັງຈາກ ັດການປິື່ ນປົວເຊອ
ແລະມຄວາມສ ົມບນແບບໃນການໃຫກ
ື້ ານບລິການດາື້ ນສຸຂະພາບທາງເພດ
ເນື່ ອງຈາກສະຖານະພາບທື່ ບື່ ສະຫມ ື່າສະເຫມຂອງເຂົາເຈົາື້ ແລະມຄວາມສຽື່ ງໃນດາື້ ນການຄນພ
ົື້ ົບ. NASP
ຍ ັງຕອ
ື້ ງການທື່ ຈະປະກອບມນະໂຍບາຍອ ັນສ ົມບນແບບໃນດາື້ ນຍຸດທະສາດ
ແລະຄວາມຫາກຫາຍໃນການຕອບສະຫນອງໂຄງການສາຫ ັບໜ ັງສເອກະສານແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຕາື່ ງປະເ
ື້ ກວາື່ ເດມໃນການການ ົດສິດທື່ ໄດຮ
ທດທື່ ເຮັດວຽກຢໃື່ ນສປປ.ລາວເພື່ ອເຮັດໃຫດ
ື້ ຂນ
ື້ ັບຂອງເຂົາເຈົາື້ ທື່ ຈະຕິດເຊື້
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ອໂລກເອດສ,໌ ການດແລສຸຂະພາບແລະການປົກປອ
ື້ ງທາງສ ັງຄ ົມໃນສປປ.ລາວ.

ໃນຂ ົງເຂດຊາຍແດນທື່ ສາຄ ັນແລະເຂດສນພ ັດທະນາເສດຖະກິດຢໃື່ ນສປປ.ລາວ,
ື້ ໂລກເອດສ ໌ ແລະການບລິການໃຊຢ
ການປື້ອງກ ັນການຕິດເຊອ
ື້ າ ART ຍ ັງມຈາກ ັດ
ແລະໄດຮ
ື້ ັບທນເພື່ ອລ ົບລາື້ ງຜາື່ ນໃຊເື້ ວລາທື່ ຈາກ ັດ,
ການລິເລື່ ມໂດຍອງໃສໂື່ ຄງການຫ ັກຫາຍກວາື່ ການປະສ ົມປະສານໃນການບລິການສຸຂະພາບສາທາລະນະ.
ື້ ນຂາື່ ວສານຂາື້ ມແດນແລະການປິື່
ນອກນນຍ
ັ ື້ ັງຂາດແບບແຜນມາດຕະຖານສາລ ັບການສື່ງົ ຕື່ ການແລກປຽື່ ນຂມ
ື້
ື່ ມຕິດເຊອ
ື້ ໂລກເອດສ.໌
ນປົວໃຫແ
ື່ ກແ
ື່ ຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຂອງປະເທດອະນຸພມິພາກແມນ
ື່ າຂອງທ
ື້ ນການປະພດກຽື່ ວກ ັບການເຂົື້າເມອງໃນສປປ.ລາວ
ການເຝົື້າລະວ ັງຍ ັງມຈາກ ັດ ແລະຂມ
ື້ ນຂາດຫລ ັກຖານກຽື່ ວກ ັບແນວໂນມ
ື້ ໂລກເອດສຂ
ຜ ົນຂມ
ື້ ຂອງການຕິດເຊອ
໌ ອງຄ ົນອ ົບພະຍ ົບ
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ແລະຄວາມຕອ
ື້ ງການໃນການປິື່ ນປົວ.

ື້ ໂລກເອດສຕ
ື້
ໂຄງການຂອງARTແລະຊຸມຊ ົນທື່ ມິຜຕ
ິ ເຊອ
ື້ ດ
໌ ອ
ື້ ງການເພື່ ມທະວຂນ
ື້ ໂລກເອດສ.໌
ເພື່ ອສາມາດບ ັນລຸຄອບຄ ົວຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບ ແລະການກ ັບຄນຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍທື່ ຕິດເຊອ
ື້ ໂລກເອດສ,໌ ແຮງງານ
ພາຍໃຕກ
ື້ ົດຫມາຍວາື່ ດວ
ື້ ຍເຊອ
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ື້ ໂລກເອດສ ໌ ແລະການປິື່ ນປົວ, ແຕວ
ມສິດໃນການເຂົື້າເຖິງການດາເນນການປອ
ື້ ງກ ັນການຕິດເຊອ
ື່ າື່
ຢາARTແມນພຽງແຕ
ທ
ື່
ື່ ື່ ມຢໃື່ ນສະຖານທື່ ສະເພາະໃດຫນື່ ງເທົື່ ານນັ ື້
ື້ ງຕນ.
ື້ ໂລກເອດສໃ໌ ນສປປ.ລາວ
ໂດຍທົື່ ວໄປແລວ
ັ ື້ ອ
ົື້ ແມຍິ
ື້ ບື່ ມການດແລທາງສຸຂະພາບຂນເບ
ື່ ງຖພາມຕິດເຊອ
ໄດຮ
ື້ ັບຢາປື້ອງກ ັນຕາື້ ນໂລກເອດສ ໌ ART ຕາື່ (15 % )ໃນປ 2011
ແລະມຄວາມພະຍາຍາມຫາຍທື່ ຕອ
ື້ ງການເພື່ ອຄວບຄຸມ
ື້ ການຈະເລນພ ັນ,

ພຕພ ແລະໂລກເອດສ ໌
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ມການກວດກາໃຫແ
ື້ ກແ
ື່ ມຍິ
ື່ ງແມຍິ
ື່ ງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບ.

ອຸປະສ ັກຈາກສະພາບແວດລື້ອມ:ອຸປະສ ັກນເື້ ຮັດໃຫນ
ື້ ະໂຍບາຍທື່ ຈາກ ັດໃນການອ ົບພະຍ ົບຂອງແຮງງານ
ແລະລະບ ົບການເຄື່ ອນຍາື້ ຍແຮງງານມຄວາມຫຍຸງື້ ຍາກຫລາຍເຮັດໃຫກ
ື້ ານເຄື່ ອນຍາື້ ຍເກນສງບື່ ສະຫມ ື່າສະເ
ຫມໃນກຸມ
ື່ ປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າື່ ຊອງ(GMS),
ື່ ົ ຂອ
ທື່ ພາໃຫເື້ ກດເປັນໄພຂມ
ື່ ັນຮາື້ ຍແຮງຕື່ ສຸຂະພາບຂອງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບແລະການປື້ອງກ ັນ
ໂລກເອດສໃ໌ ນສປປ.ລາວ ແລະພາກພື້ນ.
ນະໂຍບາຍການຮວ
ື່ ມມສອງຝາື່ ຍລະຫວາື່ ງສປປ.ລາວແລະປະເທດໄທ(ບ ົດບ ັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈ
ແລະຂນຕອນການຂອງNVP)
ເປັນບ ັນຫາທື່ ມລາຄາ, ໃຊເື້ ວລາຫາຍ ແລະປຽື່ ນແປງໄດຫ
ັ ື້
ື້ ນອ
ື້ ຍກວາື່
ື້ ນຊອ
ຂມ
ື່ ງທາງຂອງການອ ົບພະຍ ົບ,
ື້ າກ ັດຢໃື່ ນສປປ.ລາວ
ແລະດງື່ ັ ນນຈິື່
ັ ື້ ງມການສບຕື່ ຜ ົນໃນອ ັດຕາທື່ ສງຂອງການອ ົບພະຍ ົບທື່ ຜິດປົກກະຕິ.20 ຂຈ
ດາລ ັດສະບ ັບເລກທ 3824/MLSW ຕື່ ຕາື້ ນການເຮັດວຽກນອກລະບ ົບ (ການເຮັດວຽກພາຍໃນປະເທດ,
ການເຮັດວຽກຂາຍບລິການທາງເພດ, ການປະມງ)
ົ ບື່ ໄດສ
ື້ ະທອ
ື້ ນໃຫເື້ ຫັ ນຄວາມເປັນຈິງທື່ ວາື່
ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຈານວນຫາຍ ເປັນແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍທື່ ບື່ ມໜ ັງສອະນຸຍາດຈາກສປປ.ລາວ
ໄປເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງການດງື່ ັ ກາື່ ວໃນປະເທດໄທ.21ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍລາວ
ື້ ນຂາື່ ວສານດາື້ ນສຸຂະພາບທາງເພດ
ບື່ ມການດາເນນການຝກອ ົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບໂລກເອດສ,໌ ຮ ັບຮຂ
ື້ ມ
ແລະການຈະເລນພ ັນ, ການປົກປອ
ື້ ງສິດທິແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມນຜ
ື່ ທ
ື້ ື່ ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງດງື່ ັ ກາື່ ວ,
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ສິື່ ງປະເຊນໜາື້ ກ ັບການປອ
ື້ ງກ ັນການຕິດເຊອ
ແລະການບລິການດາື້ ນສຸຂະພາບການຈະເລນພ ັນຢໃື່ ນປະເທດໄທ.ສວ
ື່ ນເອກະສານແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍຈາກ
ື້ ົກລ ົງຂອງປະເທດໄທປ2002
ສປປ.ລາວ, ບ ົດບ ັນທກຂຕ
ບື່ ສາມາດປະກອບການດແລສຸຂະພາບໃນຂນຕ
ັ ື້ າື່ ຫຍຸດທະສາດການປະກ ັນໄພສຸຂະພາບສາລ ັບລາຍຈາຍແຮງ
ື່
ື້ ມຢພ
ງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍ, ຍ ົກເວັນ
ື່ າຍໃຕກ
ື້ ົດຫມາຂອງປະເທດໄທ,
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ເຊິື່ ງເຮັດໃຫມ
ື້ ການປຽື່ ນແປງໃນດາື້ ນການປະກ ັນສ ັງຄ ົມແລະນະໂຍບາຍດາື້ ນສຸຂະພາບຢໃື່ ນປະເທດໄທ.

ື້
ສາລ ັບແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ
ແລະພ ົນລະເມອງໃນສປປ.ລາວ,
ື່ າຂອງGMS
ມຈານວນຂອງຂ ົງເຂດແລະກ ົດຫມາຍເພື່ ມເຕມ
ື້ ໂລກເອດສໃ໌ ຫມ
ແລະຂອບນະໂຍບາຍທື່ ກື່ ໃຫເື້ ກດອຸປະສ ັກໃນການປື້ອງກ ັນການຕິດເຊອ
ື້ ປະສິດທິພາບໄດ.ື້
ບ ົດບ ັນຍ ັດວາື່ ດວ
ື້ ຍໂລກເອດສໃ໌ ນສປປ.ລາວ ບື່ ມການດາເນນການການບລິການ
ອ ັນຕະລາຍແກກ
ື່ ານຫຸ ດຜອ
ື່ ນ ເຊັື່ ນການໃຊກ
ື້ ອ
ື້ ງສດຢາແລະການໃຊເື້ ມທາໂນລ . ມາດຕາ50
ື້ ໂລກເອດສ ໌ ໂດຍວິທໃດໆ: ເຊັື່ ນ ການລ ົງໂທດ
ຫາື້ ມການສື່ງົ ຕື່ ເຊອ
ື້ ໂລກເອດສ,໌
ລວມທັງການອ ົບຮ ົມກຽື່ ວກ ັບເຊອ
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ື້ ື່ ປະຕິບ ັດຕາມ.
ການຕ ັກເຕອນແລະການປັບໃຫມໃນການເຮັດຊາບ
ການລ ົງໂທດທາງອາຍາແກກ
ື່ ານນາໃຊລ
ື້ ະບ ົບສາຍສື່ງົ ເລອໂດຍເຈດຕະນາຂອງໂລກເອດສໃ໌ ນມາດຕາ67:
ື້ ໂລກເອດສ ໌ ມການລ ົງໂທດໃຫຈ
ວາື່ ດວ
ື້ ຍບຸກຄ ົນຜທ
ື້ ື່ ເຈດຕະນາສື່ງົ ເຊອ
ື້ າຄຸກເຖິງ10 ປ.
ື້ າເປັນຕອ
ວິທການເຫື່ ົ ານຈ
ື້ ງທົບທວນຄນໃໝື່ ເພື່ ອສື່ງົ ເສມສິດທິ
ື້ ໂລກເອດສ ໌
ແລະຕອບສະຫນອງການປື້ອງກ ັນການຕິດເຊອ
23
ໃນເຄອຂາື່ ຍໃຫສ
ື້ ອດຄອ
ື່ ງກ ັບມາດຕະຖານສາກ ົນ.

ແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍໃນສປປ.ລາວເປັນສວ
ື່ ນຫນື່ ງທື່ ສາຄ ັນຂອງກຸມ
ື່ ປະຊາກອນອ ົບພະຍ ົບທື່ ຍ ັງສື່ງົ ຜ ົນກະທົບທ
າງລ ົບໂດຍກ ົດຫມາຍ ແລະນະໂຍບາຍກຽື່ ວກ ັບການໂສເພນ ແລະຜຕ
ິ ຢາເສບຕິດ.ໃນກ ົດໝາຍອາຍາລາວ,
ື້ ດ
ມາດຕາ131 ວາື່ ໂດຍຄະດໂສເພນ, ທື່ ມຄາື່ ປັບໄຫມ ແລະຈາຄຸກ 1ປ,
ແລະພະນ ັກງານຂາຍບລິການເພດໃນສປປ.ລາວ ຕອ
ື້ ງປະເຊນໜາື້ ກ ັບເຈົາື້ ໜາື້ ທື່ ຕາຫວດ
24
ໂດຍສະເພາະຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບທື່ ເປັນພະນ ັກງານຂາຍບລິການທາງເພດໂດຍບື່ ມໜ ັງສອອະນຸຍາດພ ັກເຊົື່ າ. ກ ົດຫ

ມາຍວາື່ ດວ
ື້ ຍຢາເສບຕິດ(ເລກທື່ 10/NA) ແລະກ ົດໝາຍອາຍາ(ມາດຕາ55 ແລະ146 ) ວາື່ ດວ
ື້ ຍ
ອາຍາກອນນາໃຊເື້ ຂມ
ື້ ສ ັກຢາເສບຕິດຮວ
ື່ ມກ ັນ ແລະການຄອບຄອງຢາເສບຕິດ
ມການລ ົງໂທດລວມທັງຈາຄຸກເຖິງ 5 ປ ຫການປິື່ ນປົວຢາເສບຕິດແບບບ ັງຄ ັບ
25
ທື່ ວຽກງານພື້ນຖານໃນNASP ທື່ ຮຽກຮອ
ື້ ງໃຫມ
ື້ ວິທການຫຸ ດຜອ
ື່ ນຄວາມສຽື່ ງອ ັນຕະລາຍ.

ື້ ະເຫນແນະ
ຂສ

ື້ າ
ພາກສວ
ື່ ນຊນ

1. ການທົບທວນຄນແລະປະສານສກ ັບແຮງງານເຄື່ ອນຍາື້ ຍແຫງື່ ຊາດແລ

ກະຊວງແຮງງານແລະ

ະນະໂຍບາຍສຸຂະພາບແຫງື່ ຊາດເພື່ ອສະຫນອງຊຸດການບລິການທາງເ

ສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ ລາວ/

ພດແລະຈະເລນພ ັນສຸຂະພາບໃຫດ
ື້ ທື່ ສຸດ, ການປອ
ື້ ງກ ັນໂລກເອດສ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/

ື່ ສ ົນເລື່ ອ
ແລະການບລິການການປິື່ ນປົວໃຫແ
ົ
ື້ ກແ
ື່ ຮງງານທັງຫມດໂດຍບ

ກະຊວງປື້ອງກ ັນຄວາມສະງ ົບ

ງສະຖານະພາບທາງດາື້ ນກ ົດຫມາຍໂດຍບື່ ມການຈາແນກ

/ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ

ແລະຢໃື່ ນລະດ ັບຄຸນນະພາບຄກ ັນກ ັບພ ົນລະເມອງທັື່ວໄປ.

ລາວ

ື້ ະກອບມການທົບທວນຄນການກະ ທາຟທດ
ອ ົງປະກອບທັງນປ
ື້ ໂລກເອດສເພື່ ອຕອບສະ
ແລະໃນກ ົດຫມາຍວາື່ ດວ
ື້ ຍການປອ
ື້ ງກ ັນເຊອ
ຫນອງມາດຕະຖານສາກ ົນແລະສະຫນ ັບສະຫນນການບ ັງຄ ັບໃຊຫ
ື້ ລ ັກ
ທາເຊິື່ ງບື່ ແມນການຈ
າແນກ.
ື່
ື້ ນແຫງື່ ຊາດເພື່ ອປະກອບມ:
2. ການປັບປຸງການເກັບກາຂມ

ກະຊວງແຮງງານແລະປະກ ັນສ ັ

ື້ ໂລກເອດສ ໌ ກວດກາສຸຂະພາບ,
ການເຝົື້າລະວ ັງການຕິດຕື່ ຂອງເຊອ

ງຄ ົມສະຫວ ັດດການລາວ/ແລະ

ື້ HIVໃນບ ັນດາແຮງງານ;
ແລະພດຕິກາຄວາມສຽື່ ງຕື່ ການຕິດເຊອ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ື້ ນຂາື່ ວສານການດາື້ ນສຸຂະພາບໃຫແ
ລະບ ົບຄວບຄຸມ
ື້ ຂມ
ື່ ກປ
ື່ ະຊາກອນ;
ື້ ນການເຄື່ ອນຍາື້ ຍ.
ການໄຫອ
ື່ ອກແລະສື່ງົ ກ ັບຄນຂມ
3. ເພື່ ມທະວການມສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມຂອງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບໃນການປື້ອງກ ັນການຕິດເ
ື້ ໂລກເອດສໂດຍຜາື່ ນຊຸມຊ ົນພື້ນເມອງ,
ຊອ

ຄະນະກາມະການຄວບຄຸມຂອງ
ໂລກເອດສແ
໌ ຫງື່ ຊາດ

ແບບເພື່ ອນສອນເພື່ ອນທື່ ເຜຍແຜອ
ື່ ອກ
ມເງິນທນໄລຍະຍາວສາລ ັບດາເນນໂຄງການ.
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4. ພິຈາລະນາມາດຕະການເພື່ ອປັບປຸງປະຊາກອນແຫງື່ ຊາດແລະການເຂົື້

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/ກະຊ

າເຖິງຜອ
ື້ ົບພະຍ ົບຕາື່ ງປະເທດຂອງລະບ ົບປະກ ັນສຸຂະພາບແຫງື່ ຊາດ

ວງແຮງງານແລະ

ແລະປົກປັກຮ ັກສາຄວາມປອດໄພທາງສ ັງຄ ົມ.

ສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ ລາວ

5. ການທົບທວນຄນແລະລະບຽບກ ົດຫມາຍແລະນະໂຍບາຍອາຊະຍາກອ

ກະຊວງຍຸຕທ
ິ າ/ຄະນະກາມະກ

ນການຂາຍບລິການທາງເພດ,

ານຄວບຄຸມຂອງໂລກເອດສແ
໌ ຫ ື່

ການໃຊຢ
ື້ າເສບຕິດເຂົື້າເສັ ື້ນເລອດແລະໂຄງການແລກປື່ຽນເຂັມແລະທົ

ງຊາດ

ື້ ໂລກເອດສເ໌ ພື່ ອສາື້ ງສະພາບແວດລອ
ບທວນກ ົດຫມາຍວາື່ ດວ
ື້ ຍເຊອ
ື້ ມ
ື້ ໂລກເອດສທ
ສາລ ັບການປອ
ື້ ງກ ັນເຊອ
໌ ື່ ເຮັດໃຫສ
ື້ ອດຄອ
ື່ ງກ ັບສາກ ົນໄດ ື້
ມາດຕະຖານຂອງສິດທິມະນຸດ.
6. ການພ ັດທະນາທື່ ສ ົມບນແບບ, ມຄວາມຍນຍ ົງ,

ມະການຄວບຄຸມຂອງໂລກເອດ

ື້
ການຕອບສະຫນອງນະໂຍບາຍຫາຍຂະແຫນງການທື່ ຈະຕິດເຊອ

ສແ
໌ ຫງື່ ຊາດລາວ/ກະຊວງສາທາ

HIV

ລະນະສຸກ/ກະຊວງແຮງງານແ

ື້
ື່ ອການ ົດ
ແລະການເຄື່ ອນຍາື້ ຍແຮງງານໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ
ື່ າຂອງເພ

ລະ ສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ

ສິດສະເພາະສາລ ັບພະນ ັກງານທື່ ອ ົບພະຍ ົບທັງຫມດເພ
ົ ື່ ອປອ
ື້ ງກ ັນການ

ລາວ

ື້ ໂລກເອດສ,໌ ການປິື່ ນປົວແລະການດແລ,
ຕິດເຊອ
ື້ ຢປ
ກ ົນໄກການຈ ັດສື່ງົ ຂນ
ື່ ະເທດສະຫນ ັບສະຫນນຊ ັບພະຍາກອນດາື້ ນ
ວິຊາການແລະທາງດາື້ ນການເງິນ;
ການຮ ັບປະກ ັນຂອງການຮ ັກສາຄວາມລ ັບ
ແລະການປອ
ື້ ງກ ັນມາດຕະການການລ ົງໂທດສາລ ັບແຮງງານເຂົື້າເມອ
ບື່ ສະຫມ ື່າສະເຫມທື່ ສະແຫວງຫາການດແລສຸຂະພາບ;
ເປັນການຖະແຫງຢາື່ ງຈະແຈງກ
ື້ ຽື່ ວກ ັບສິດທິແຮງງານແລະກ ົນໄກໃນກ
ານເຂົື້າຮ ັບຢາຕາື້ ນໂລກເອດ.
7. ກ ົນໄກໃນການພ ັດທະນາຄວາມຮວ
ື່ ມມລະຫວາື່ ງພາກພື້ນແລະຕ ົວແບບ
ື້ ໂລກເອດສ,໌
ທື່ ປະສິດທິຜ ົນສາລ ັບການສື່ງົ ຕື່ ເຊອ

ຄະນະກາມະການຄວບຄຸມຂອງ

ການປິື່ ນປົວ, ໂລກເອດສແ
໌ ຫງື່ ຊາດ/ກະຊວງ

ແລະການປະກ ັນໄພສຸຂະພາບສາລ ັບແຮງງານ

GMS ສາທາລະນະສຸກ/ກະຊວງແຮງງ

ໃນແຫງື່ ການຜາື່ ນແດນ, ແລະໃນບ ັນດາປະເທດຈຸດຫມາຍປາຍທາງ.

ານແລະ

8. ການປັບປຸງການດາເນນກາກ ົນໄກການຢາື່ ງເປັນທາງການຂອງເຄື່ ອນຍ ື້ ສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ/ກະຊວງ
າຍແຮງງານທື່ ຮ ັບປະກ ັນການເຮັດວຽກທື່ ມກຽດສິກສ,

ການຕາື່ ງປະເທດ/ຄຮ
ື່ ວ
ື່ ມມ

ສິດທິແຮງງານແລະສິດທິທື່ ໄດຮ
ື້ ັບດາື້ ນສຸຂະພາບທື່ ສ ົມບນແບບແກແ
ື່ ຮ

GMS

ງງານທັງຫມດ.
ົ
ື້ ແຂງໃນການປະຕິບ ັດຂອງທາງການກ ົນໄກການເຄື່ ອນ
ສາື້ ງຄວາມເຂັມ
ຍາື້ ຍແຮງງານທັງສອງຝາື່ ຍກ ັບປະເທດໄທ (MOU ແລະNVP)
ເພື່ ອຫຸ ດຜອ
ັບສ ົນທື່ ເຮັດໃຫພ
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ສປປ.ລາວເພື່ ອເຂົື້າຮວ
ື່ ມໃນໂຄງການປະກ ັນໄພສຸຂະພາບຂອງປະເທດ
ື້ ານຈາກ ັດ.
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9

ເອກະສານອາື້ ງອິງ
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ື່ ອວ ັນທື່ 5 ສິງຫາ ປ 2013
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ົື້
3Ibid
4Chantavanich S (2000),
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ື່ າຂອງ(MMN)ແລະສ
ື້ ການສກສາໃນຄວາມເລິກກຽື່ ວກ ັບເຂດເສດຖະກິດຊາຍແດນແລະການເຄື່ ອນຍາື້ ຍ,
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ປະເທດໄທ
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ື່ າຂອງ,
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16ຂມ
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ໂຄງການພ ັດທະນາອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອາຊປາຊຟິ ກສນຊ ັບພະຍາກອນທື່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
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