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ຈຳນວນປະຊາກອນ
ທີ�ເຂ��າເຖິງ

86,364
ຄູ່ຮ່ວມງານ
2

ພຶ�ນທີ�ທັງໝົດ
ທີ�ເຂ��າເຖິງ

9.4 km2

ຍຸງລາຍທີ� ມີ ໂວບັກ
ເຄຍ ໄປກັດຄົນເປ�ນໄຂ້

ຍຸງລາຍ

ຍຸງລາຍໂຕນັ�ນ ຈະບ�
ຕິດເຊື�ອໄຂ້. ເມື�ອມັນ
ໄປກັດຄົນອື�ນຕ�

ຄົນຜູ້ນັ�ນ ຈະບ�
ເປ�ນໄຂ້ຍຸງ
ລາຍ

ຍຸງມີ 
ໂວບັກເຄຍ

ຍຸງບ�ມີ
ໂວບັກເຄຍ

ຍຸງມີເຊຶ�ອ
ໄຂ້ຍຸງລາຍ

ກ່ຽວກັບພວກເຮ�າ
ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ (WMP) ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ� ລາວ ເພື�ອ
ປ�ອງກັນຊ�ມຊົນຈາກພະຍາດທີ�ມີຍຸງລາຍເປ�ນພາຫະນຳເຊື�ອ
ເຊ��ນ: ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ຊິກ້າ, ໄຂ້ຊິກຸນກຸນຢາ ແລະໄຂ້ຕົວເຫຼືອງ.

ໂຄງການຕົວແບບ ການປ�ອຍຍຸງທີ�ມີຈຸລິນຊີ ໂວບັກເຄຍ - ເຊິ�ງ
ເປ�ນວິທີການທີ�ປອດໄພ, ເປ�ນທຳມະຊາດ ແລະ ມີປະສິດທິ
ພາບໃນການປ�ອງກັນພະຍາດທີ�ມີຍຸງລາຍບ້ານເປ�ນພາຫະນຳ
ເຊື�ອ. ໂຄງການຈະຖືກປະຕິບັດ ຢູ� 2 ເມືອງ ຄື ເມືອງຈັນທະບູລີ
ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເນື�ອງຈາກວ່າ 2 ເມືອງນີ� ແມ່ນໄດ້ມີການ
ເກ�ບກຳຂ�ມູນດ້ານປະຊາກອນຍຸງ ມາກ່ອນແລ້ວ ໃນປ� 2019 -
2020 ແລະ ຜົນສຳຫຼວດພົບວ່າ ໃນ 2 ເມືອງນີ�ມີຍຸງລາຍບ້ານ
ເຖິງ 91,6% ແລະ ຍຸງລາຍປ�າ ພຽງແຕ່ 8,4%, ນັ�ນສະແດງວ່າ
ພວກເຮ�າສາມາດປະຕິບັດວິທີການ “ໂວບັກເຄຍ” ໄດ້. ເພາະວ່າຈຸ
ລິນຊີ ໂວບັກເຄຍ ນີ� ແມ່ນຢູ�ນຳຍຸງລາຍບ້ານ ເທ��ານັ�ນ ແລະ ຍຸງ
ຊະນິດນີ� ເປ�ນພາຫະຫຼັກໃນການນຳເຊື�ອໄວຣັສໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ສີ�ງທີ�ພວກເຮ�າຄາດຫວັງ
ວິທີການຂອງພວກເຮ�າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ�າງ
ກວ້າງຂວາງຈາກຊ�ມຊົນ, ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການຄົ�ນ
ຄວ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານກອງທຶນການກຸສົນໃນທົ�ວໂລກ.
ພວກເຮ�າກຳລັງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຄົນຫຼາຍລ້ານ
ຊີວິດ ຜ່ານການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃຫມ່.
ສະນັ�ນ ການໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງນັ�ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕ�ກັບຄວາມສຳ
ເລ�ດຂອງການປ�ອຍຍຸງລາຍທີ�ມີ ໂວບັກເຄຍ ຢູ�ເຂດ
ພື�ນທີ�ເປ��າໝາຍໂຄງການຢູ�ລາວຂອງພວກເຮ�າ. ເມື�ອ
ຊ�ມຊົນເປ��າໝາຍເຫ�ນດີເປ�ນເອກະພາບນຳທຸກຢ�າງແລ້ວ
ໂຄງການຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະ
ເລີ�ມປ�ອຍຍຸງທີ�ມີ ໂວບັກເຄຍ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ ປ�
2023 ນີ� ໂດຍຮ່ວມມືກັບວິຊາການຂະແໜງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ອສບ ໃນແຕ່ລະຊ�ມຊົນ.

ເປ��າໝາຍຂອງໂຄງການຕົວແບບ

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດ�ກສາກົນ (SCI)
ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວ
ແບບຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດລາວ
ເລີ�ມແຕ່ປ� 2022 ເປ�ນຕົ�ນມາ ເພື�ອຕ�ສູ້ກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
ທີ�ຍັງມີກລໍະນີແຜ່ລະບາດຫຼາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ໂວບັກເຄຍ ແມນ່ຫຍງັ?
ແມ່ນ ເຊື�ອຈຸລິນຊີດີ ຊະນິດໜຶ�ງ ທີ�ມີຢູ�ນຳທຳມະຊາດ.
50-60% ຂອງຊະນິດແມງໄມ້ທັງໝົດ ແມ່ນມີ ໂວບັກ
ເຄຍ ຢູ�ໃນໂຕ, ລວມທັງ ຍຸງບາງຊະນິດ.
ເຊື�ອຈຸລິນຊີດີນີ�ສາມາດຢ�ບຢ��ງການແຜ່ເຊື�ອໄວຣັສໄຂ້ຍຸງ
ລາຍ ຈາກຄົນທີ�ຕິດເຊື�ອໄປສູ່ຄົນອື�ນ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເອ�າເຊື�ອຈຸລິນຊີ ໂວບັກເຄຍ ໃສ່ໃນຍຸງ
ລາຍບ້ານເພື�ອຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການ
ສົ�ງຕ�ເຊື�ອໄວຣັສໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໄຍຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອ
ເດ�ກສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂຄງການຄວບຄມຸໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການ ໂວບັກເຄຍ 
ສະໜບັສະໜູນໂດຍ ໂຄງການຄວບຄມຸປະຊາກອນຍຸງໂລກ (WMP)

ຍຸງລາຍທີ�ມີ ໂວບັກເຄຍ ຈະຢ�ບຢ��ງໄຂ້ຍຸງລາຍແນວໃດ?

ຍຸງລາຍບ້ານທີ�
ມີ ໂວບັກເຄຍ
ຈະຢ�ບຢ��ງການ
ສົ�ງເຊື�ອໄວຮັສ
ໄປຫາຄົນ

ຍຸງລາຍບ້ານ
ທີ�ບ�ມີ ໂວບັກ
ເຄຍ ຈະສົ�ງຕ�
ເຊື�ອໄວຮັສໄປ
ຫາຄົນ

ຍຸງລາຍທີ� ບ�ມີ ໂວ
ບັກເຄຍ ໄປກັດຄົນ
ເປ�ນໄຂ້ຍຸງລາຍ

ຍຸງລາຍໂຕນັ�ນ ຈະ
ຕິດເຊື�ອໄຂ້. ເມື�ອ
ມັນໄປກັດຄົນອື�ນຕ�

ຄົນຜູ້ນັ�ນ ຈະ
ເປ�ນໄຂ້
ຍຸງລາຍ 

ຕົວຢ�າງຈອກປ�ອຍຍຸງທີ�ປະເທດຫວຽດນາມ



ຈອກປ�ອຍຍຸງ 

+856 20 9822 6266

ຍຸງລາຍບ້ານທີ�ມີເຊື�ອຈຸລິນຊີ ໂວບັກເຄຍ ບ�ແມ່ນຍຸງທີ�ເປ�ນ
ອັນຕະລາຍຕ�ຄົນ, ສັດ ແລະ ສີ�ງແວດລ້ອມ. ຍຸງລາຍບ້ານທີ�
ມີ ໂວບັກເຄຍ ຈະຊ່ວຍຢ�ບຢ��ງ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນການສົ�ງຕ�ເຊື�ອ
ໄຂ້ຍຸງລາຍຫາຄົນເຮ�າ.

ທ່ານຍັງສາມາດຂ້າຍຸງ ແລະ ສືບຕ�ປະຕິບັດ 5 ປ
ໃນເຂດຊ�ມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ປ�ກກະຕິ ພຽງແຕ່
ຢ�າທຳລາຍ ຫືຼ ຂວ�າຈອກປ�ອຍຍຸງຂອງໂຄງການ

ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບ

ຍຸງທີ�ມີແບ�ກທີເຣຍ ໂວບັກເຄຍ
ເປ�ນອັນຕະລາຍບ�?

ແຕ່ລະປ� ມີ
ປະຊາກອນ
ໂລກ ຈຳນວນ
390 ລ້ານ
ຄົນ ເປ�ນ
ພະຍາດ ໄຂ້
ຍຸງລາຍ

40%
ປະຊາກອນໂລກມີ

ຄວາມສ່ຽງຕ�ການຕິດ
ເຊື�ອໄວຣັສໄຂ້ຍຸງລາຍ

ພະຍາດທີ�ມຍຸີງລາຍບ້ານເປ�ນພາຫະນຳເຊື�ອ

ທົ�ວໂລກມີ
ຈຳ ນວນ
84 ປະ

ເທດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ
ຈາກພະ

ຍາດໄຂ້ຊີກ້າ

ໃນທຸກໆ 4
ນາທີ ຈະມີ
ລາຍງານ
ການເກີດ
ພະຍາດໄຂ້
ຊິກຸນກຸນຢາ
1 ກລໍະນີ

ແຕ່ລະປ�ມີ
ກລໍະນີເສຍ
ຊີວິດຍ້ອນ
ພະຍາດໄຂ້
ຕົວເຫຼືອງ
ຮອດ

30,000
ຄົນ

ການປ�ອຍຍຸງມ ີໂວບັກເຄຍ ຈະສົ�ງຜົນກະທົບ
ຫຍງັຕ�ຊ�ມຊົນຫືຼບ�?
ຈຳນວນປະຊາກອນຍຸງທີ�ມີເຊື�ອຈຸລິນຊີ ໂວບັກເຄຍ ຢູ�ໃນຂົງ
ເຂດພື�ນທີ�ໂຄງການຄາດວ່າຈະແຜ່ຂະຫຍາຍພັນເພີ�ມຂຶ�ນພາຍ
ຫຼັງການປ�ອຍຍຸງສຳເລ�ດ, ແຕ່ວ່າອັດຕາການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໄຂ້ຍຸງລາຍໃນພື�ນທີ�ໂຄງການກ�ຈະເລີ�ມຫຼ�ດລົງໄປເລື�ອຍໆ ແລະ
ບ�ມີຜົນກະທົບຫຍັງຕ�ກັບຊ�ມຊົນ.

ພວກເຮ�າຍງັສາມາດສືບຕ�ປະຕິບັດ
5 ປ ໃນພື�ນທີ�ໂຄງການປ�ອຍຍຸງບ�?

ຕິດຕ�ພວກເຮ�າ:
WMPLaos

vientiane@wmprojects.org
worldmosquitoprogram.org/laos

ເປ�ນອີກວິທີການໜື�ງ ໃນການຊ່ວຍຫຼ�ດຜອ່ນ
ການແຜລ່ະບາດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

ສະບາຍດີ
ໂວບັກເຄຍ


