
9.4 km2ພື້ນທີ່ໂຄງການ

ພື້ນທີ່ທັງໝົດທີ່ເຂົ້າເຖິງ ຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າເຖິງ

ລາວ

ໃນປີ 2022, ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ຈະ
ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງ
ຂອງປະເທດລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄພຄຸກຄາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ພະຍາດທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ.  

ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ມີການລະບາດຢູ່ໃນລາວ ໂດຍມີຈໍາ
ນວນກໍລະນີເພີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ 
ມີຝົນຕົກ. ການລະບາດໃຫຍ່ຄັ້ງລ່າສຸດໃນປີ 2019 ສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ 39,091 ກໍລະນີ, 
ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 10,813 ກໍລະນີ. 
ປົກກະຕິແລ້ວ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ
ແມ່ນຈະມີຈໍານວນກໍລະນີສູງສຸດ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ
ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ. ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງ
ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນເຂດ
ບຸລິມະສິດ ເນື່ອງຈາກກໍລະນີຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ
ມີຈໍານວນສູງ.   

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເດັກສາກົນ ໄດ້ສົມທົບ ກັນ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ໄພ ອັນຕະລາຍ ຂອງ 
ພະຍາດ ໄຂ້ ຍຸງລາຍ  ແລະ  ພະຍາດ ທີ່ ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະ
ນໍາເຊື້ອ ອື່ນໆ ລວມທັງ ພະຍາດ ຊິ ກຸນ ກູນ ຢາ ໃນ ລາວ. 

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ປະເທດລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງຊຸມຊົນຈາກພະຍາດທີ່ມີຍຸງ
ລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ເຊັ່ນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ຊິກ້າ, ໄຂ້ເຈັບຂໍ່ ແລະ ໄຂ້ເຫຼືອງ. 

ກໍລະກົດ 2022
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ໂຄງການຕົວແບບ ຈະມີການປ່ອຍຍຸງທີ່ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍ 
WWWWWWWWW - ເຊິ່ງເປັນວິທີການທີ່ປອດໄພ, ເປັນທໍາມະຊາດ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະ
ນໍາເຊື້ອ - ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຈໍານວນກໍລະນີສູງຂອງປະເທດ. ເມືອງ
ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ໄດ້ຖືກລະບຸເປັນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕົວແບບ, ແລະ 
ດໍາເນີນການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບເຊື້ອແບັກທີເຣຍ WWWWWWWWW ແມ່ນຈະ
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບຄວາມ
ສໍາເລັດຂອງການປ່ອຍຍຸງລາຍທີ່ມີເຊື້ອ Wolbachia ຂອງ
ພວກເຮົາ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຊຸມຊົນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
ແລ້ວ, ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ
ເລີ່ມປ່ອຍຍຸງລາຍທີ່ມີເຊື້ອWolbachia ໃນປີ 2023, ໂດຍ
ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນຊຸມຊົນ. 

ເລີ່ມໂຄງການ
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ຄູ່ຮ່ວມງານ

ມີຖຸນາ 2022

Monash/WMP ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຕາມສົມຄວນເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ອັບເດດ ໃນເວລາທີ່ເອກະສານສະບັບນີ້ເຜີຍແຜ່. ກະລຸນາ ສົ່ງອີເມວຫາ contact@worldmosquito.org ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນລ່າສຸດຂອງພວກເຮົາ.



ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ືອເດັກສາກົນປະຈໍາລາວ ຮູ ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ຕື ່ນເຕັ ້ນ
ຫຼາຍທີ ່ໄດ້ນໍາເອົາໂຄງການ WMP ມາຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດຢູ ່ປະເທດລາວ. 
ວິທີການ Wolbachia ນີ ້ໄດ້ຖືກພິສູດແລ້ວ ວ່າມີປະສິດທິພາບ
ຢູ ່ໃນປະເທດອື ່ນໆໃນພາກພື ້ນ ແລະ ມີຜົນທາງບວກຢ່າງບໍ ່ຫນ້າເຊື ່ອ
ຕໍ ່ລະບົບສາທາລະສຸກ ແລະ ຕໍ ່ປະຊາຊົນ. ນີ ້ ແມ່ນ ຄວາມ ຫວັງ ໃໝ່ ທີ ່
ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼ ຸດ ຜ່ອນ ການ ເຈັບ ປ່ວຍ ຍ້ອນ ພະຍາດໄຂ້ ຍຸງ 
ລາຍ.

ຄູ ່ຮ່ວມງານ

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ມີຄວາມຍິນດີທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີວິທີການ Wolbachia ມາສູ່ປະເທດ
ລາວ, ໂດຍແນໃສ່ບ່ອນທ່ີມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ໃນເຂດເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຫັຼກຖານຈາກປະເທດອ່ືນໆໃນອາຊີ ແລະ ທ່ົວໂລກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີການ 

Wolbachia ສາມາດເປັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໄຂ້ຍຸງລາຍ ທ່ີມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃນ
ໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນທ່ີຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໃນປະເທດລາວ.W   

Dr. Claudia Surjadjaja, 
ຫົວໜ້າໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ 
ປະຈໍາ ອາຊີ

ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ

“

“

- Deborah Leaver
ຫົວໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼ ືອເດັກສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ 

ຂໍ ້ມູນເພີ ່ມເຕີມ:  
Alex Jackson 
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍພົວພັນສື່ມວນຊົນ
alex.jackson@worldmosquito.org

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ຫຼື World Mosquito 
Program (WMP) ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າ
ຂອງໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Monash ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງຊຸມຊົນ
ທົ່ວໂລກຈາກພະຍາດທີ່ມີຍຸງເປັນພາຫະ. ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນ
ຍຸງໂລກ ນໍາໃຊ້ແບັກທີເຣຍທີ່ເກີດຕາມທໍາມະຊາດທີ່ເອີ້ນວ່າ WWWWWWWWW ເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງຍຸງໃນການສົ່ງເຊື້ອໄວຣັສໄປຫາຄົນ. ຫຼັງຈາກ
ຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜົນການທົດລອງພາກສະຫ
ນາມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ກໍາລັງ
ຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນໃນ 12 ປະເທດທົ່ວໂລກ ເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີການໃໝ່
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກ ເຮົາ ມີ ພະ ນັກ ງານ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່  ປະ ເທດຕ່າງໆ ໃນ 
ທະວີບ ໂອ ເຊ ອານີ , ອາ ຊີ , ເອີ ຣົບ  ແລະ  ອາ ເມລິ ກາ , ແລະ  ມີສໍາ ນັກ ງານ  ໃນ

ປະເທດ ອົດ ສະ ຕາ ລີ , ຫວຽດນາມ , ຝຣັ່ງ  ແລະ  ປາ ນາ ມາ . ວິທີການຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກຊຸມຊົນ, 
ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານການກຸສົນໃນ
ທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຄົນຫຼາຍລ້ານ
ຊີວິດ ຜ່ານການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່. 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
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