
ໂຄງການຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວີທີການ ໂວບັກເຄຍ ຢູ�
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜູນຈາກ
ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ (WMP) ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອເດ�ກສາກົນ

ທ່ານຮູ້ບ�...

ໄຂ້ຍຸງລາຍ
ແມ່ນຫຍງັ?

ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ (ຫຼື ໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ແດ�ງກີ�) ເປ�ນພະຍາດເຂດຮ້ອນ ເກີດຈາກເຊື�ອໄວຣັສ ທີ�ມີ
ຍຸງເປ�ນພາຫະນຳເຊື�ອ. ເຊື�ອໄວຣັສນີ�ສາມາດເຮ�ດໃຫ້ເກີດອາການໄຂ້, ເຈ�ບຫົວ, ຜື�ນແດງ, ແລະ ປວດ
ກ້າມຊີ�ນ. ກລໍະນີຂອງພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາການເບ�າບາງ ແລະ ຈະຄ່ອຍຫາຍ ດີ
ພາຍຫຼັງປະມານໜຶ�ງອາທິດໃນເມື�ອມີການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ເປ�ນຢ�າງດີ ແລະ ການປ��ນປ�ວ ຢ�າງ
ຖືກຕ້ອງ. ເຊື�ອໄວຣັສໄຂ້ຍຸງລາຍຈະແຜ່ລາມ ໄປສູ່ຄົນອື�ນໂດຍການກັດຂອງຍຸງລາຍ (Aedes) ທີ�ຕິດ
ເຊື�ອ, ເຊິ�ງພາຫະນຳເຊື�ອຕົ�ນຕ ໍແມ່ນຍຸງລາຍບ້ານ (Ae. aegypti) ແລະ ພາຫະນຳເຊື�ອສຳຮອງ ແມ່ນ
ຍຸງລາຍປ�າ (Ae. albopictus).

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເປ�ນພະຍາດທີ�ແຜ່ລະບາດໄວທີ�ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເປ�ນໄພຄຸກຄາມຕ�ເກືອບເຄິ�ງໜຶ�ງຂອງ
ປະຊາກອນໂລກ. ໃນປ� 2019, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ປະກາດວ່າພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເປ�ນໜຶ�ງໃນ 10
ໄພຄຸກຄາມດ້ານສຸຂະພາບອັນດັບຕົ�ນຂອງໂລກ ເນື�ອງຈາກວ່າຍັງບ�ທັນມີວິທີການຄວບຄຸມ ທີ�ມີປະ
ສິດທິຜົນສູງເທື�ອ.

ແຕ່ລະປ� ມປີະຊາ
ກອນໂລກ ຈຳ
ນວນ 390 ລ້ານ
ຄົນ ເປ�ນພະຍາດ
ໄຂ້ຍຸງລາຍ

40%
ປະຊາກອນໂລກມີ
ຄວາມສຽ່ງຕ�ການ
ຕິດເຊື�ອພະຍາດໄຂ້

ຍຸງ

ພະຍາດທີ�ມີຍຸງລາຍເປ�ນພາຫະນຳເຊື�ອ
ມີຜົນກະທົບທົ�ວໂລກຈັ�ງໃດ?

ທົ�ວໂລກມຈີຳ
ນວນ 84 ປະ
ເທດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ
ຈາກພະຍາດ
ໄຂ້ຊີກ້າ

ໃນທກຸໆ 4 ນາ
ທີ ຈະມລີາຍ
ງານການເກີດ
ພະຍາດໄຂ້
ປວດຂ�ກະດກູ

1 ກລໍະນີ

ແຕ່ລະປ�ມຜູີ້
ເສຍຊີວິດຍອ້ນ
ພະຍາດໄຂ້ຕົວ
ເຫຼືອງຮອດ

30,000 ຄົນ

ຜູ້ທີ�ມີຄວາມສ່ຽງເປ�ນໄຂ້
ຍຸງລາຍແມ່ນໃຜ?

ທຸກຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງເປ�ນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ, ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດຈະ
ເພີ�ມຂຶ�ນເມື�ອ ຄົນເຈ�ບແມ່ນ: ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດ�ກອາຍຸຕ�າກ່ວາ 1 ປ�, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີ
ພະຍາດປະຈຳໂຕ ເຊ��ນ: ເບ�າຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ໄຂ່ຫຼັງຊ�ດໂຊມ, ພະຍາດ
ເລືອດ (ປ�າງກີນເລືອດ/Thalassemia) ແລະ ພະຍາດອ້ວນ.

ສະພາບການໄຂ້ຍຸງລາຍ
ຢູ�ປະເທດລາວໃນໄລຍະ
ປ�ດຈຸບັນເປ�ນແນວໃດ?

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ປ�ກກະຕິຈະເກີດຂຶ�ນຫຼາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນທີ�ມີອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະ ມີ
ຝ�ນຕົກຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະປ�. ໃນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາ - ເດືອນພະຈິກ ຈະມີການ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ. ໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ
ແລະ ເດືອນກັນຍາ ເປ�ນຊ່ວງທີ�ມີການລະບາດຂອງ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຫຼາຍທີ�ສຸດ.
(ແຫຼ່ງຂ�ມູນ: ແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
ແຫ່ງຊາດ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການເຊື�ອມສານແບບຄົບຊ�ດ 2022-2023). ທ່ານ
ຄວນເອ�າໃຈໃສ່ປ�ອງກັນຕົວທ່ານເອງບ�ໃຫ້ເປ�ນໄຂ້ຍຸງລາຍໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການ
ປ�ອງກັນທີ�ມີຢູ� ໃນປ�ດຈຸບັນ.



ທ່ານຮູ້ບ�...

ໂວບັກເຄຍ
(Wolbachia)
ແມ່ນຫຍງັ?

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ (WMP) ໄດ້ນຳໃຊ້ແບ�ກທີເຣຍທີ�ເກີດໃນ
ທຳມະຊາດທີ�ເອີ�ນວ່າ ໂວບັກເຄຍ (Wolbachia) ແລະ 50% ຂອງເຊື�ອແບ�ກທີເຣຍ
ດັ�ງກ່າວແມ່ນພົບເຫ�ນຢູ�ນຳ ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ລວມທັງຍຸງບາງຊະນິດ. ພວກເຮ�າໄດ້
ນຳເຊື�ອໂວບັກເຄຍເຂ��າໄປໃນຍຸງລາຍບ້ານ ເຊີ�ງເປ�ນພາຫະນຳເຊື�ອໄວຣັສທີ�ກ�ໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດ ເຊ��ນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ຊິກ້າ, ໄຂ້ປວດຂ�ກະດູກ ແລະ ໄຂ້ຕົວເຫຼືອງ. ການຄົ�ນຄວ້າ
ວິໄຈຂອງ ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫ�ນວ່າ ການນຳວິທີການ
ປ�ອຍຍຸງລາຍບ້ານ ທີ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ແມ່ນຈະສາມາດຫຼ�ດຜ່ອນການສົ�ງຕ�ເຊື�ອໄຂ້
ຊະນິດດັ�ງກ່າວໄດ້. ວິທີການຂອງ ພວກເຮ�າແມ່ນຈະເອ�າ ຍຸງລາຍທີ�ຖືເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ
ໄປປ�ອຍໃນເຂດພື�ນທີ�ທີ�ມີການລະບາດຂອງ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເພື�ອວ່າພວກມັນຈະປະສົມພັນ
ກັບຍຸງລາຍບ້ານທີ�ບ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ແລະ ຈະເຮ�ດໃຫ້ຈຳນວນຍຸງທີ�ມີເຊື�ອໂວບັກເຄຍ
ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍເພີ�ມຂຶ�ນໄປເລື�ອຍໆ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ�ນກ�ບ�ຈຳເປ�ນຕ້ອງປ�ອຍຍຸງຕື�ມ
ອີກ. 

ໂວບັກເຄຍ ເຮ�ດ
ວຽກແນວໃດ?

ອີງຕາມຜົນວິໄຈທາງວິທະຍາສາດໃນປະຈຸບັນຊີ�ແຈງໃຫ້ເຫ�ນວ່າ ໂວບັກເຄຍ ເຮ�ດວຽກ
ສອງວິທີພາຍໃນ ຍຸງລາຍບ້ານ ເພື�ອຢ�ບຢ��ງການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການສົ�ງຕ�ຂອງເຊື�ອ
ໄວຣັສທີ�ເຮ�ດໃຫ້ເກີດພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ປວດຂ�ກະດູກ, ໄຂ້ຊີກ້າ ແລະ ໄຂ້ຕົວ
ເຫຼືອງ ແລະ ພະຍາດອື�ນໆ.

ວິທີການ 1: ແມ່ນເສີມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນທຳມະຊາດຂອງຍຸງ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້ການຕິດເຊື�ອພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ປວດຂ�ກະດູກ, ໄຂ້
ຊີກາ ແລະ ໄຂ້ຕົວເຫຼືອງໄດ້ຍາກຂຶ�ນ. ຖ້າຫາກວ່າຍຸງ ບ�ສາມາດຕິດເຊື�ອ ພວກມັນກ�ບ�ສາມາດນຳສົ�ງເຊື�ອໄວຣັສ ຫາຄົນໄດ້.

ວິທີການ 2: ໂວບັກເຄຍ ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ�ດ້ວຍການຕ�ສູ້ເຊື�ອໄວຣັສຕ່າງໆ ທີ�ເປ�ນໂມເລກູນອັນສຳຄັນ ຄ້າຍກັບ ຄແໍລ�ດສເຕີໂຣນ. ເຊື�ອ
ໄວຣັສ ແລະ ເຊື�ອ Wolbachia ທັງສອງຢ�າງ ແມ່ນຕ້ອງການ ຄແໍລ�ດສເຕີໂຣນ ເພື�ອການຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ�ໃນຍຸງ. ເມື�ອເວລາເຊື�ອ
Wolbachia ປາກົດຕົວຂຶ�ນມາ ມັນກີນໂມເລກູນດັ�ງກ່າວ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້ເຊື�ອໄວຣັສຂະຫຍາຍຕົວຍາກຂຶ�ນ.     ຖ້າເຊື�ອໄວຣັສຂະຫຍາຍ
ຕົວຍາກຂຶ�ນຢູ�ໃນຍຸງ ມັນກ�ເຮ�ດໃຫ້ຍຸງນຳສົ�ງເຊື�ອໄວຣັສໄດ້ຍາກຂຶ�ນເຊ��ນກັນ.

ຍຸງມ ີ
ໂວບັກເຄຍ

ຍຸງ
ທົ�ວໄປ

ຍຸງມີເຊຶ�ອ
ໄຂ້ຍຸງລາຍ

ຍຸງລາຍບ້ານທີ�ຖືເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ມັນຈະມີພູມຄຸ້ມກັນທີ�ສາມາດຢຸດຢ��ງ
ເຊື�ອໄວຣັສພາຍໃນໂຕມັນເອງ. ສະນັ�ນເວລາຍຸງລາຍບ້ານທີ�ຖືເຊຶ�ອ ໂວບັກ
ເຄຍ ໄປກັດຜູ້ປ�ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫລື ພະຍາດອື�ນໆທີ�ມ ີ ຍຸງລາຍ ເປ�ນ
ພາຫະນຳເຊື�ອ ມັນຈະບ�ສົ�ງຕ�ພະຍາດດັ�ງກ່າວໄປຫາຜູ້ອື�ນ ເນື�ອງຈາກເຊື�ອ
ໂວບັກເຄຍ ໃນໂຕຍຸງ ໄດ້ທຳລາຍເຊື�ອໄວຣັສດັ�ງກ່າວພາຍໃນໂຕມັນເອງ
ແລ້ວ. 

ຍຸງລາຍທີ�ຖື
ເຊື�ອ ໂວບັກ
ເຄຍ ຈະຊ່ວຍ
ຫຼ�ດຜ່ອນ
ການແຜ່
ລະບາດຂອງ
ໄຂ້ຍຸງລາຍ
ແນວໃດ? 



ໂຄງການຄວບຄຸມໄຂ້
ຍຸງລາຍຈະປ�ອຍຍຸງຢູ�

ເຂດພື�ນທີ�ໃດ?

ຖ້າຍຸງໂຕຜູ້ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ສືບພັນກັບຍຸງໂຕແມ ່ທີ�ບ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ
ໄຂ່ຂອງມັນຈະບ�ຟ�ກໂຕ.

ຖ້າຍຸງໂຕຜູ້ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ສືບພັນກັບຍຸງໂຕແມ ່ທີ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ໄຂ່
ທັງໝົດຈະຟ�ກໂຕ ແລະ ຍຸງຮຸ້ນລູກຈະຖືເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ນຳກັນໝົດທຸກໂຕ.

ຖ້າຍຸງໂຕຜູ້ບ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ສືບພັນກັບຍຸງໂຕແມ ່ທີ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ
ໄຂ່ທັງໝົດຈະຟ�ກໂຕ ແລະ ຍຸງຮຸ້ນລູກຈະຖືເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ນຳກັນໝົດທຸກ
ໂຕ.

ຍຸງມີເຊື�ອ ໂວບັກ
ເຄຍ

ຍຸງທົ�ວໄປ

ຍຸງລາຍບ້ານທີ�ຖື
ເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ 
ປອດໄພບ�?

ວິທີການ ໂວບັກເຄຍ ແມ່ນການປ�ອຍຍຸງທີມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ເພື�ອຊ່ວຍປ�ກປ�ອງຊ�ມຊົນ
ຈາກພະຍາດທີ�ເກີດຈາກຍຸງເປ�ນພາຫະນຳເຊື�ອ ແລະ ວິທີການດັ�ງກ່າວນີ�ຈະບ�ມີຄວາມສ່ຽງຕ�
ລະບົບນິເວດ, ທຳມະຊາດ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ຍັງເປ�ນ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ແບບ ຍືນ ຍົງ ໃນ 
ໄລຍະ ຍາວ  ເພື�ອ ຄວບ ຄຸມ ການ ແຜ່ ລະບາດ  ຂອງ ພະຍາດ ໄຂ້ ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ປວດຂ�ກະດູກ, ໄຂ້
ຊີກ້າ ແລະ ໄຂ້ຕົວເຫຼືອງ. ຫຼັງຈາກການທົດລອງເປ�ນເວລາຫຼາຍປ� ຜົນການສຶກສາວິໄຈ ຈາກ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຄົ�ນພົບວ່າ ການປ�ອຍຍຸງລາຍບ້ານທີ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ມີຄວາມສ່ຽງ
ໜ້ອຍທີ�ສຸດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຕ�ຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ.

ໂຄງການຄວບຄຸມຍຸງລາຍ ໂດຍໃຊ້ວິທີການ ໂວບັກ
ເຄຍ ວາງແຜນທີ�ຈະປ�ອຍຍຸງລາຍບ້ານທີ�ມີເຊື�ອ ໂວ
ບັກເຄຍ ໃນເຂດທີ�ຢູ�ອາໄສໃນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊີ�ງຈະເປ�ນ
ໂຄງການທົດລອງຕົວແບບ. ໄລຍະການປ�ອຍຍຸງ
ທັງໝົດແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາ 20 ອາທິດ ເຊີ�ງເລີ�ມແຕ່
ທ້າຍເດືອນເມສາ ຫາ ຕົ�ນເດືອນກັນຍາ ປ� 2023.

ຍຸງໂວບັກເຄຍ ຈະເລີນເຕີບໂຕແນວໃດ?

ພາຍ ໃຕ້ ການ ຊີ� ນຳ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕ�ກໂນໂລຢ�ໃໝ່ໆ, ໂຄງການຈະປ�ອຍຍຸງທີ�ມີເຊື�ອແບ�ກທີເຣ�ຍ
ໂວບັກເຄຍ ເຂ��າໄປປະປ�ນໃນປະຊາກອນຍຸງລາຍທ້ອງຖິ�ນ. ຫຼັງຈາກນັ�ນ, ຍຸງທີ�ມີເຊື�ອແບ�ກທີເຣ�ຍ ໂວບັກເຄຍ ຈະໄປປະສົມພັນ
ກັບ ຍຸງລາຍບ້ານທົ�ວໄປທີ�ຢູ�ໃນຊ�ມຊົນ. ເມື�ອເວລາຜ່ານໄປ, ຈຳນວນຍຸງທີ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ຈະເພີ�ມຂຶ�ນເທື�ອລະໜ່ອຍ ແລະ
ຈະຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການແຜ່ເຊື�ອໄວຣັສສູ່ຄົນ, ດັ�ງນັ�ນ ນີ�ຈະເປ�ນອີກວິທີການຫນື�ງທີ�ຈະມາຊ່ວຍຄວບຄຸມການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍພາຍໃນຊ�ມຊົນ.

ພຶ�ນທີ�ທັງໝົດ
ທີ�ເຂ��າເຖິງ

ຈຳນວນປະຊາກອນ
ທີ�ເຂ��າເຖິງ

86,364
ຄູ່ຮ່ວມງານ
2

ເປ��າໝາຍຂອງ
ໂຄງການຕົວແບບ

ພື�ນທີ�ໂຄງການ
(2 ເມືອງ 32 ບາ້ນ)

1
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

9.4 km2



ຈອກປ�ອຍຍຸງ 

ໃນຊ່ວງໄລຍະປ�ອຍຍຸງ ແລະ ຫຼັງປ�ອຍຍຸງ, ປະຊາຊົນ ຫຼື
ແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມ
ພາຫະນຳເຊື�ອຕາມປ�ກກະຕິ. ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນ
ສາມາດທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງ ທັງໃນ ແລະ ນອກບ້ານ,
ໃຊ້ຢາໄລ່ຍຸງ, ນຸ່ງສົ�ງຂາຍາວ, ເສື�ອແຂນຍາວ ຫຼື ອື�ນໆ ແລະ
ສາມາດປະຕິບັດ 5 ປໍ ໄດ້ຄືເກ��າ ພຽງແຕ່ຂຄໍວາມຮ່ວມມື
ຫືຼ ໃຫ້ຂ�ມູນແກ່ຜຸ�້ທີຍັງບ�ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ
ຈົ�ງຊ່ວຍກັນຮັກສາຈອກປ�ອຍຍຸງ ໂດຍຫ້າມທຳລາຍ ຫືຼ
ຂວ�າຈອກປ�ອຍຍຸງຂອງໂຄງການພວກເຮ�າ.

ຈຳນວນປະຊາ
ກອນຍຸງຈະເພີ�ມ
ຂຶ�ນບ�ພາຍຫັຼງ
ປ�ອຍຍຸງ?

ພາຍຫັຼງປ�ອຍຍຸງພວກເຮ�າຍງັ
ສາມາດປະຕິບັດມາຕະການຄວບ
ຄຸມພາຫະນຳເຊື�ອ ຫືຼ 5 ປ ໄດ້ບ�?

ໂຄງການຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຈະປ�ອຍຍຸງທີ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການແທດເຫມາະກັບສະພາບຂອງຊ�ມຊົນທ້ອງຖິ�ນ
ເມື�ອເວລາຜ່ານໄປ ຫຼື ພາຍຫຼັງປ�ອຍຍຸງ, ຈຳນວນປະຊາກອນຍຸງໃນເຂດພື�ນທີ�ປ�ອຍຍຸງຈະເພີ�ມຂື�ນ ແລະ ອັດຕາຍຸງທີ�ຖືເຊື�ອ ໂວບັກ
ເຄຍ ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງຂື�ນ ແລະ ໃນທີ�ສຸດ ຈຳນວນປະຊາກອນຍຸງສ່ວນໃຫ່ຍ ຈະມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ. ຫຼັງຈາກນັ�ນ ກ�ບ�ຈຳເປ�ນ
ຕ້ອງປ�ອຍຍຸງຕື�ມອີກ. ຜົນການຕິດຕາມໃນໄລຍະຍາວສະແດງໃຫ້ເຫ�ນວ່າ ວີທີການ ໂວບັກເຄຍ ມີຄວາມຍືນຍົງສູງໃນເຂດພື�ນທີ�
ໂຄງການ ແລະ ອັດຕາການເກີດພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ດັ�ງກ່າວນັ�ນ ໄດ້ ຫຼ�ດ ລົງ ຢ�າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ .

ພາຍຫັຼງປ�ອຍຍຸງແລ້ວ
ພວກເຮ�າຈະຮູ້ ຫືຼ ຈຳແນກ
ໄດ້ຄືແນວໃດລະຫວ່າງຍຸງ
ລາຍທີ�ມເີຊື�ອ ແລະ ຍຸງທີ�
ບ�ມເີຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ?

ພວກເຮ�າບ�ສາມາດຮູ້ ຫຼື ຈຳແນກຍຸງລາຍທີ�ມີເຊື�ອ ແລະ ຍຸງ
ທີ�ບ�ມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ໄດ້ດ້ວຍການສຳພັດ ຫຼື ເບີ�ງດ້ວຍ
ຕາເປ��າ ນອກຈາກການເອ�າຕົວຢ�າງຍຸງໄປເຮ�ດການວິໄຈຢູ�
ຫ້ອງທົດລອງ (ຫ້ອງແລ�ບ). ໃນຊ່ວງໄລະເວລາປ�ອຍຍຸງທີມ
ງານວິຊາການຈະລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນທຸກໆ 2 ອາທິດ
ແລະ ຫຼັງປ�ອຍຍຸງຈະສືບຕ�ລົງຕິດ ຕາມຜົນທຸກໆ 4 ອາທິດ
ເພື�ອເກ�ບເອ�າຕົວຢ�າງຍຸງລາຍຢູ�ໃນເຂດພື�ນທີ�ປ�ອຍຍຸງ ແລ້ວ
ສົ�ງໄປປະເທດອົດສະຕາລີ ເພື�ອວິໄຈເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ.
ຫຼັງຈາກນັ�ນພວກເຮ�າຈື�ງຈະຮູ້ວ່າປະຊາກອນຍຸງຢູ�ເຂດພື��ນທີ�
ປ�ອຍຍຸງນັ�ນມີເຊື�ອ ໂວບັກເຄຍ ຫຼາຍໜ້ອຍສ�າໃດ.

ຕິດຕ�
ພວກເຮ�າ:

vientiane@wmprojects.org
+856 20 9822 6266

wmplaos
www.worldmosquitoprogram.org/


