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ຄຳນຳ

ການລະບາດແລະການຕິດຕໍ່ຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກຫັນມາຕື່ນຕົວເລື່ອງຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະມີຕໍ່ການແຜ່ເຊື້ອ 
ຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່
ເຊື້ອຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງໂຄງການທົດລອງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໄຂ້ຫວັດສັດປີກແລະ 
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ(ປະເທດໄທ)”  ໂດຍໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ກອງທຶນສ່ວນ 
ກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດການຕ້ານໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ UN Central Fund for Influenza Action (CFIA).

ໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການນີ້ຄືການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.
ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ຜົນຈາກການລົງພາກສະໜາມຫຼາຍເທື່ອ (ດ້ວຍການສັງເກດ ຢູ່ທີ່ອຸດສາຫະກຳສັດປີກ ທີ່ມີມາດຕະການ 
ການປ້ອງກັນ ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກຢ່າງດີ ) ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະການປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຂອງປະເທດໄທ ເຊັ່ນ:
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ອົງການອາຫານໂລກ (FAO), ອົງການ 
ອານາໄມໂລກ(WHO), ອົງການເພື່ອການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່(UNSIC) ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ 
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ການສັງເກດການທີ່ໄດ້ມານີ້ ເປັນພື້ນຖານຂອງພາບປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ.

ຄູ່ມືທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ໃຊ້ງ່າຍແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ໂດຍໃບລາຍການກວດສອບຫລາຍຢ່າງໃນການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ລວມ 
ທັງມີຄຳອະທິບາຍ. ມີວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ອົງການແຮງງານສາກົນ ມີຊື່ວ່າ” ການປັບປຸງສະພາບການເປັນຢູ່ແລະ 
ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຊາວກະສິກອນ” (WIND) ແລະ ການປັບປຸງສະພາບການເຮັດວຽກ ໃນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ” 
(WISE), ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ພຶດຕິກຳການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂອບເຂດຂອງການໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ໃບລາຍການກວດສອບບໍ່ຈຳກັດໃຫ້ໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະເປັນຕົວ ແບບໃຫ້ປະ 
ເທດອື່ນໆ ໂດຍມີການນຳໄປໝູນໃຊ້ຕໍ່ໄປ, ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບເນື້ອໃນແລະຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປີກ 
ຂອງປະເທດນັ້ນໆ. 

ທິມງານຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ດຣ ລັດດາວັນ ຣັຕະນະຄອນ ກົມສັດຕະວະແພດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ 
ສະຫະກອນ ຂອງປະເທດໄທ, ໄດ້ຈັດກຽມເນື້ອໃນ, ໃບລາຍການກວດສອບ ແລະ ພັດທະນາຮູບພາບປະກອບໃສ່ໃນຄູ່ມືໃຫ້ເຂົ້າ
ໃຈງ່າຍຂຶ້ນ.  ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ດຣ ສຶໂຍຊິ ກາວາກາມິ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 
ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ສຳນັກງານປະຈຳອະນຸພາກອາຊີຕາເວັນອອກ; ນາງ ເດືອນ ພັນພິພັດ ແລະ ນາງ ສຸທິດາ ໄຊກິດສະກົນ, 
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ; ນາງ ມົນຮຶດີ ສຸຈະຣິຕະກຸນ, ເລຂານຸ ການໂຄງການ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສຳລັບຄຳແນະ 
ນຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຈາກ ທ່ານ ໂດນາໂຕ ຄີນິເກີ-ປາຊິກກະລີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ, ILO CRISIS ເຈນີວາ ແລະ ນາງ ຈິດຕິມາ 
ສີສຸກນາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການ  ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ສຳນັກງານປະຈຳອະນຸພາກອາຊີຕາເວັນອອກ.

ອົງການແຮງງານສາກົນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທຸກໆທ່ານແລະທຸກໆອົງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄູ່ມືແລະໃບລາຍ 
ການກວດສອບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງ ສະພາບການເຮັດວຽກ ຂອງຊາວກະສິກອນ 
ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທັງຫຼາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດ.

ບິລ ຊອນເທີ
ຜູ້ອຳນວຍການ
ອົງການແຮງງານສາກົນ ສຳນັກງານປະຈຳອະນຸພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກ
ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ມັງກອນ 2009



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

�

ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ໃບລາຍການກວດສອບ
ການປັບປຸງ ວິທີການກຽມພ້ອມ 

ຈາກການລະບາດ ຂອງໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ວິທີໃຊ້ແບບສຳຫຼວດ

 1. ອ່ານແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຢ່າງລະອຽດ,  ແລະ  ຄົ້ນຫາມາດຕະການການປັບປຸງໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້. ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ອາດຈະສອບ  

  ຖາມຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼືຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້.

 2. ຖ້າມາດຕະການນັ້ນໄດ້ດຳເນີນການໄປແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ    ໃນບ່ອນ ບໍ່ ພາຍໃຕ້ຄຳ

   ຖາມ ທີ່ວ່າ  “ ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ? “ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງ 

  ໝາຍ  ໃນບ່ອນ ປັບປຸງ ແລະ ອະທິບາຍຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ຫຼືບໍລິເວນ ທີ່ຕ້ອງ ການປັບປຸງ ລົງໃນບ່ອນໝາຍເຫດ.

 3. ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສຳຫຼວດທຸກຫົວຂໍ້ແລ້ວ,    ຕ້ອງທົບທວນຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ  ແລະ ພິຈາລະນາ ເລືອກເອົາພຽງ 2-3 ຫົວ 

  ຂໍ້ ທີ່ໄດ້ ໝາຍປັບປຸງ ຊຶ່ງຫາກດຳເນີນການປັບປຸງແລ້ວ ຈະເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ປັບປຸງດ່ວນ.

 4. ກ່ອນຈະສຳເລັດໃຫ້ກວດກາຄືນວ່າ ໄດ້ໝາຍໃສ່ໃນບ່ອນ  ບໍ່ ຫຼື ປັບປຸງຄົບທຸກຂໍ້ຫຼືບໍ, ສຳລັບບາງຫົວຂໍ້ ທີ່ໝາຍໃນບ່ອນ

  ປັບປຸງ ຕ້ອງໄດ້ໝາຍ ປັບປຸງດ່ວນ ນຳ.
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I. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 1. ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂລກໄຂ້ຫວັດ

 ສັດປີກ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ, ສັດຕະ

 ວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ  ແລະ ຂ່າວຈາກ 

 ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ 

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 2. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນເຫດການກັບ

 ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ 

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 3. ສອນເດັກນ້ອຍຂອງພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈັບ,   ບໍ່ 

 ຕ້ອງກິນ ສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼືຕາຍ ແລະ ເສດ, ຊາກ, 

 ສີ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງມັນ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

II. ການຈັບບາຍກັບສັດປີກຢ່າງປອດໄພ
 4. ລ້າງມືທັງສອງເບື້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ

 ຢ່າງລະອຽດຫຼັງຈາກຈັບສັດປີກ

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..
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 5. ໃຊ້ວິທີລ້ຽງທີ່ປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານ  ເຊັ່ນ : 

 ເຮັດຮົ້ວ  ຫຼື ເຮັດແນວຂັ້ນໄວ້ສະເພາະບໍລິເວນ

 ໃດໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດປີກ  ແລະ  ຫຼຸດຜ່ອນ

 ຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອຂອງທ່ານ ກັບໂລກໄຂ້

 ຫວັດສັດປີກ. ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 6. ຕ້ອງອານາໄມ  ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກຄອກສັດປີກ,

 ຕຸ້ມນົກ  ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງລະອຽດ ເມື່ອຕຸ້ມນົກຫາກ

 ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ກ່ອນຈະນຳເອົາໄປໃຫ້ພວກໃໝ່ໃຊ້.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 7. ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າກາກແລະຖົງມືປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ

 ເມື່ອຈັບສັດປີກຕ້ອງສົງໄສ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 8. ເກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໄວ້ໃຫ້ຖືກຫລັກອະນາໄມ

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………………………………

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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 9. ຊື້ເປັດແລະໄກ່ຈາກແຫຼ່ງທີ່ຮູ້ຈັກດີ, ຈາກ ຜູ້ຂາຍ
 ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ   ແລະ  ບໍ່ຕ້ອງຊື້ຈາກ  
 ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………………………………
 ………………………………………………..
 ………………………………………………..
 10. ຫຼັງຈາກໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຄອກສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອ
 ແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງອາບນ້ຳ, ສະຫົວ, ປ່ຽນເຄື່ອງທີ່ສະ
 ອາດທຸກໆເທື່ອ   ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປຄອກສັດປີກຂອງ
 ທ່ານເອງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ການແພ່ຂະ
 ຫຍາຍຂອງເຊື້ອໂລກ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………………………………
 ………………………………………………..
 ………………………………………………..

III. ວິທີການຂ້າສັດປີກທີ່ປອດໄພ
 11. ກຳນົດເນື້ອທີ່ເຮັດວຽກສຳລັບການຄົວຊີ້ນ ແລະ 
 ການຂ້າສັດປີກ  ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເນື້ອທີ່ນີ້ ສຳລັບຈຸດ 
 ປະສົງອື່ນ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………………………………
 ………………………………………………..
 ………………………………………………..
 12. ປິດລ້ອມເນື້ອທີ່ບ່ອນຂ້າສັດປີກ  ເພື່ອປ້ອງກັນ 
 ບໍ່ໃຫ້ ສັດ, ນົກ ຫຼື ແມງໄມ້ ເຂົ້າໄປ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………………………………
 ………………………………………………..
 ………………………………………………..



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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 13. ຜູ້ອອກແຮງງານຜູ້ທີ່ຈັບສັດປີກ   ຕ້ອງຮັກສາຄວາມ
 ສະອາດສ່ວນບຸກຄົນມາໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ນ :  ການລ້າງ
 ມືຢູ່ເລື້ອຍໆ, ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງກ່ອນ ແລະຫຼັງຈັບສັດປີກ, ໃສ່ 
 ຜ້າກັນເປື້ອນ, ໜ້າກາກ ແລະເກີບບຸດ. ເສື້ອຜ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ
 ຕ້ອງຊັກທຸກມື້.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........……………………

 …………………………….........…………………..

 ……………………………….........………………..
 14. ກ່ອນຈະຂ້າສັດປີກ, ຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ຊອກຫາອາ
  ການ  ໄຂ້ຫວັດສັດປີກເສຍກ່ອນ.  ໃນລະຫວ່າງການຂ້າ, 
 ຖ້າມີອາການສົງໄສວ່າ ມີເຊື້ອໂລກ, ຕ້ອງຈັດການຖີ້ມຊາກ
 ສັດປີກ ຕາມວິທີການສຸຂະວິທະຍາຢ່າງທັນທີທັນໃດເລີຍ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........……………………

 …………………………….........…………………..

 ……………………………….........………………..
 15. ໃນລະຫວ່າງການຂ້າສັດປີກ, ຕ້ອງປ້ອງກັນຊາກສັດ
 ປີກ ຈາກສິ່ງປົນເປື້ອນກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ ໂດຍ
 ສະເພາະແມ່ນຂີ້ ຈາກລຳໄສ້. 
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........……………………
 …………………………….........…………………..
 ……………………………….........………………..
 …………………………………….........…………..
 16. ຫຼັງຈາກການຂ້າສັດປີກ, ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຊີ້ນ  ເພື່ອ 
 ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີອາການປົນເປື້ອນກັບຂີ້ສັດ. ຖ້າມີໃຫ້
 ລ້າງຊາກສັດປີກ  ທີ່ປົນເປື້ອນຢ່າງລະອຽດ ກັບນ້ຳທີ່ຂ້າ
 ເຊື້ອດ້ວຍຄະລໍຣິນ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........……………………

 …………………………….........…………………..

 ……………………………….........………………..



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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 17. ຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການລະບາຍອາກາດ

 ເປັນຢ່າງດີ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..

 18. ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຂັງນ້ຳ ສຳລັບຜິວຝາ  ແລະ ຜິວ 

 ພື້ນ ເພື່ອສະດວກໃນການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........……………….. 

 19. ກະກຽມຕູ້ບັນຈຸສະເພາະ ເພື່ອເກັບ  ແລະ ຮັກສາ 

 ສັດປີກທີ່ກິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ນຳໄປທຳລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ

 ສຸຂະພາບລັກສະນະ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..

 20. ອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກສະຖານທີ່ຂ້າສັກແລະ 

 ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ ເປັນປະຈຳ.  ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ

 ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ຮັກສາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ບໍ່ໃຫ້ແມງ

 ໄມ້ ຫລື ສັດກັດ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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IV. ການທຳລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ

 21. ຈູດ ຫຼື ຝັງ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ  ຄວາມເລິກ 
 ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ 
 ໃສ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ ກ່ອນຈະເອົາດິນຖົມ ແລະ ຫຼັງຈາກຖົມ
 ດິນແລ້ວ. 
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………
 …………………………….........………………..
 ……………………………….........……………..
 22. ເລືອກບ່ອນທີ່ຈະຝັງ ຊຶ່ງຕ້ອງໄກຈາກແມ່ນ້ຳ, ຫ້ວຍ 
 ຮ່ອງຄອງບຶງ, ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ. ບ່ອນທີ່ຝັງນັ້ນຕ້ອງ
 ລ້ອມຮົ້ວ ເພື່ອລີກລຽງບໍ່ໃຫ້ໝາ,  ແມວ ແລະ ສັດອື່ນໆ
 ເຂົ້າໄປໄດ້.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………
 …………………………….........………………..
 ……………………………….........……………..
 23. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ  ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ພົວພັນຢູ່ 
 ໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຈັດຖີ້ມ ສັດປີກ ຕ້ອງ 
 ຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນມາໃຊ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນ: 
 ການລ້າງມື, ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງກ່ອນ ແລະຫຼັງເຮັດວຽກ, ໃສ່
 ຜ້າກັນເປື້ອນ, ໜ້າກາກ ແລະ ເກີບບຸດ.  ເສື້ອຜ້າທີ່ໃຊ້
 ແລ້ວ ຕ້ອງຊັກໃຫ້ຖືກຕາມແນວທາງສຸຂະອະນາໄມ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………
 …………………………….........………………..
 ……………………………….........……………..

V. ການລາຍງານໂລກຕິດຕໍ່ຢ່າງວ່ອງໄວ
 24. ຕ້ອງຮູ້ປະຕິກິລິຍາ  ແລະ ອາການຂອງສັດປີກ ທີ່ 
 ຕິດເຊື້ອ ໂລກໄຂ້ຫວັດສັກປີກ.
 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?
  ບໍ່ປັບປຸງ
  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ
 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

 25. ສັງເກດສັດປີກຂອງທ່ານ ຢ່າງລະມັດລະວັງທຸກໆມື້ 

 ເພື່ອຊອກຫາອາການຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..

 26. ລາຍງານສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ  ລວມທັງຈຳ 

 ນວນທີ່ສົງໄສ ໃຫ້ນາຍບ້ານ  ຫຼື  ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນ 

 ຊາບຢ່າງທັນທີທັນໃດເລີຍ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..

 27. ເມື່ອທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ  ມີ 

 ໄຂ້ສູງ ແລະ ໄອຈາມ, ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ອ່ອນເພຽ ປວດ 

 ເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ,  ຕ້ອງປຶກສານຳທ່ານໝໍ ຫຼື ໜ່ວຍ

 ງານຮັກສາພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ທັນທີ.

 ທ່ານມີຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຫຼືບໍ?

  ບໍ່ປັບປຸງ

  ປັບປຸງ  ປັບປຸງດ່ວນ

 ໝາຍເຫດ :……………….........…………………

 …………………………….........………………..

 ……………………………….........……………..

 



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຊາວກະສິກອນ / ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດປ້ອງກັນໂລກໄດ້ດີຂື້ນ

ເມື່ອມີຂໍ້ມູນທີ່ທັນເຫດການກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ໄຂ້ຫວັດສັດ 

ປີກ ເປັນໂລກໃນສັດປີກ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍຈະຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດ 

ກໍ່ຕາມ ເຊື້ອໄວຣັສ ສາມາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກ 

ແຮງງານໄດ້   ຫາກຜູ້ນັ້ນ    ສຳພັດໃກ້ສິດກັບສັດປີກທ່ີຕິດເຊື້ອ ຫຼື

ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ປົນເປື້ອນກັບຂີ້ສັດ, ເລືອດ, ຊາກສັດ, ເສດ 

ຊິ້ນສ່ວນ ຫຼື ຂອງແຫຼວຕາມຮ່າງກາຍຂອງສັດດັ່ງກ່າວ. ເຊື້ອໄວ

ຣັສນີ້ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ທັງສຸຂະພາບ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ 

ຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການຊື້ແລະການຂາຍສັດປີກ. ຄອບ 

ຄົວ, ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ.

ປະຈຸບັນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຄວາມຮູ້ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງ 

ກັນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼາຍຄົນ 

ນຳມາດຕະການທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ 

ໄປໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.  ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ຂໍ້ມູນ 

ຂ່າວສານທີ່ທັນເຫດການແລະຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄຂ້ 

ຫວັດສັດປີກ. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະຕ້ອງປະ ຕິບັດຢ່າງ 

ໃດ ເພື່ອປັບປຸງຟາມສັດປີກຂອງທ່ານ ແລະ ປ້ອງກັນຄອບຄົວ 

ແລະ ຕົວທ່ານເອງ ຈາກການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. 

ວິທີການປັບປຸງ
 1. ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານ  

  ຮູ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປີກ (ຮູບ1.2)

 2. ຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼືສາທາ

  ລະນະສຸກເປັນປະຈຳ  ເພື່ອຮັບຊາບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່

   ທັນເຫດການ  ແລະ  ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ.

   ສິ່ງສຳຄັນຄື  ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ສະຖານະການໄຂ້ຫວັດສັດ

  ປີກ ຢູ່ໃນເມືອງແລະແຂວງຂອງທ່ານ ກັບເມືອງ ແລະ 

  ແຂວງທີ່ອ້ອມຂ້າງ.

 3. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຂ່າວທາງວິທະຍຸ,         ໂທລະທັດ 

  ແລະ ໜັງສືພິມ ກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລະ ແນະ  

  ນຳໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ ອອກ ແຮງງານ.

 4. ສົນທະນາກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ  ເລື່ອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສັງ  

  ລວມມາ.  ສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດສັດ 

  ປີກທີ່ປ່ວຍຫຼືຕາຍ ແລະ ຊາກສັດເຫຼົານັ້ນ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
 1. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບເພື່ອນບ້ານ.   ທ່ານຈະໄດ້  

  ຮັບຂ່າວສານໃໝ່ໆ ນຳເຂົາເຈົ້າ ອີກດ້ວຍ. ແລກປ່ຽນ 

  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດສັດປີກ   ໃນການປະ

  ຊຸມບ້ານ   ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງນີ້.

 2. ຮຽນຮູ້    ແລະ ແລກປ່ຽນວິທີປະຕິບັດທີ່ດີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ

  ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ເຊັນ: ການ

  ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະການບໍລິຫານ

  ຈັດການຂອງເສດເຫຼືອ. ການປະຕິບັດທີ່ດີ ສາມາດປະ

  ຕິບັດໄດ້ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ  ເປັນວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດ

  ຢ່າງຍິ່ງ.   ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ, ການ  

  ອັດປາກ/ດັງ  ເວລາໄອຫຼືຈາມ, ການໃຊ້ເຈ້ຽອານາໄມ

  ອັດປາກເວລາຫາຍໃຈ  ຫຼັງຈາກ ໃຊ້ແລ້ວ ຖີ້ມລົງໃນ

  ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດທັນທີເລີຍ.

ຄຳແນາະນຳເພີ່ມເຕີມ
 1. ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເຫດການ.  ຢ່າໄປ

   ເຊື່ອຄຳນິນທາ ແລະ ຂ່າວລື. ຖ້າຫາກທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ 

  ຫຼື ຄຳຖາມໃດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫ້ອງ ການກະສິກຳ,  ສັດຕະ 

  ວະແພດ   ຫຼື  ສາທາລະນະສຸກເພື່ອຂໍຄວາມກະຈ່າງ  

  ແຈ້ງ.  

 2. ຕ້ອງກຽມພ້ອມວ່າ  ໂຕເອງຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ເມື່ອໄຂ້

  ຫວັດສັດປີກແຜ່ລະບາດເຂົ້າມາສູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ແລະ

   ບ້ານໃກ້ຄຽງ. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ  ກ່ຽວກັບມາດຕະການສະ

  ໜັບສະໜູນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ຈາກລັດຖະບານ ເມື່ອ 

  ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ສູນເສຽສັດປີກໄປ ເນື່ອງຈາກມີການ 

  ລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.

 

 

ວິທີການກວດສອບທີ່ 1
ສັງລວມຂໍ້ມູນໄຂ້ຫວັດສັດປີກເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕໍ່ເຫດການ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ 

ທ່ານ, ຄອບຄົວ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງທ່ານ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ຮູບທີ 1.1  ຊາວກະສິກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕໍ່ເຫດການກ່ຽວກັບໄຂ້ ຫວັດສັດປີກ ເພື່ອປ້ອງກັນ 

ສຸຂະພາບ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງຕົນ. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຂ່າວສານທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງແລກປ່ຽນ

ຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມມາໄດ້ ກັບເພື່ອນບ້ານຕື່ມອີກ.

 

ຮູບທີ 1.2 ໃຫ້ປຶກສາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ ໃນບ້ານ ຫຼື ເມືອງ ຂອງທ່ານ ຫາກມີຄຳຖາມ 

ຫຼືຂໍ້ສົງໄສ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ
ມີຫລາຍວິທີປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ມີຊາວ ກະສິກອນ/ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານ ຈຳນວນຫຼາຍຂື້ນ ທີ່ລ້ຽງສັດປີກ ໂດຍໃຊ້ລະບົບການ 
ປ້ອງກັນໂລກໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ : ການລ້ອມຮົ້ວ ຫຼືໃຊ້ຕາ
ນ່າງຂັ້ນບໍລິເວນ  ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສັດປີກ ທີ່ຈະຕິດ
ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.     ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນສັດປີກ  ຊຶ່ງເປັນ
ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໄດ້ດີຂື້ນ               ຖ້າທ່ານໃຊ້ລະບົບການປ້ອງ
ກັນໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງແນວ 
ທາງປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພ  ໃນການຈັດການສັດປີກຈະເປັນຜົນດີຕໍ່
ຊາວກະສິກອນໃກ້ຄຽງອີກດ້ວຍ.   ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງ
ງານໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ : ລ້າງມືຢ່າງລະອຽດ, ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງ 
ກັນ ເມື່ອຈັບສັດປີກປ່ວຍຫຼືຕາຍ. ທ່ານຈະສາມາດປ້ອງກັນຕົວ 
ທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ດີຂື້ນ. ຖ້າທ່ານ ກຳນົດວິທີການ 
ທີ່ປອດໄພ ໃນການຈັດການສັດປີກຂອງ ທ່ານ (ເຊັ່ນ : ການໃຊ້ 
ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ນຳ 
ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນ)
ວິທີການປັບປຸງ
 1. ໃສ່ໜ້າກາກແລະຖົງມືປ້ອງກັນ ເມື່ອເວລາຈັບ ສັດປີກ.
   ລ້າງມື ( ຝາມື, ດີ້ວມື, ຂໍ້ມື  ແລະ  ຫຼັງ ມື  ທັງສອງ
  ເບື້ອງ) ດ້ວຍສະບູຫຼັງຈາກຈັບສັດ ປີກ (ຮູບທີ 2.1)
 2. ວາງແຜນແລະໃຊ້ວິທີການລ້ຽງ  ໂດຍໃຊ້ລະບົບການ 
  ປ້ອງກັນໂລກ   ໃນຟາມຂັ້ນພື້ນຖານ  ເຊັ່ນ : ການລ້ຽງ
   ແບບຢູ່ໃນຄອກ ທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນ  ບໍ່ໃຫ້ສັດອື່ນເຂົ້າ  
  ມາໃນຄອກໄດ້  ໂດຍໃຊ້ຕານ່າງປິດຊ່ອງວ່າງ  ແລະ
   ໃຊ້ອ່າງລ້າງຕີນ ຂ້າເຊື້ອໂລກຢູ່ບໍລິເວນທາງເຂົ້າຄອກ
   ທຸກຈຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ສັດປີກຂອງທ່ານ  
  ຈະຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດ ຈາກສັດປີກໂຕອື່ນໆ (ຮູບທີ 2.2) 
 3. ສັງເກດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ອາການເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງສັດ
   ປີກ ທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.   ບໍ່ຕ້ອງສຳພັດກັບສັດ
  ປີກທີ່ຕິດເຊື້ອ ປາສະຈາກ ການໃສ່ຖົງມື  ແລະ ໜ້າ  
  ກາກ. ໃຫ້ເບິ່ງ   “ໃບລາຍການກວດສອບ” ໜ້າ 22
 4. ລ້າງຮັກສາຄວາມສະອາດ  ແລະ  ຂ້າເຊື້ອໂລກຄອກ
  ສັດປີກ, ຕຸ້ມ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງສະ ໝ່ຳສະເໝີ.
ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
 1. ໄປຢ້ຽມຢາມແລະຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຈາກເພື່ອນບ້ານ,  ຕາມ
  ແຫຼ່ງສ້າງສັນຕ່າງໆ ເລື້ອຍໆ (ເຊັ່ນ : ຮ້ານກາເຟ, ວັດ
   ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ) ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຮຽນ
  ຮູ້ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງ ເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ : ການລ້ຽງ
  ສັດປີກໂດຍໃຊ້ຄອກໃຫຍ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີການໃຊ້

ວິທີການກວດສອບທີ 2
ການຈັບບາຍສັດປີກຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ

  ລະບົບການປ້ອງກັນໂລກ   ໃນຟາມຂັ້ນຟື້ນຖານການ 
  ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຂ້າເຊື້ອໂລກໃນຕຸ້ມແລະເຄື່ອງ
  ມື ຢ່າງເປັນປະຈຳ ມີການຮັກສາອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
   ອີກດ້ວຍ.
 2. ແລກປ່ຽນວິທີປະຕິບັດທີ່ດີຂອງທ່ານ    ກັບຊາວກະສິ
  ກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນໆ. ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊາວ
  ກະສິກອນ ໃນເພື່ອນບ້ານໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ   ທີ່ມີ
  ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປັບປຸງ.               ເພື່ອຍົກລະດັບ ການ
   ປ້ອງກັນໃນເຂດບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນລະດັບດຽວ 
  ກັນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ  
  ປອດໄພ ຈາກໂລກໄຂ້ ຫວັດສັດປີກ.
ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ
 1. ຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍສຳພັດກັບສັດປີກທີ່ປ່ວຍ   ຫຼື  ຕາຍ  
  ແລະ   ຫ້າມເອົາຂົນສັດປີກມາຫຼີ້ນ. ເດັກນ້ອຍມັກຫຼີ້ນ  
  ກັບເປັດ ແລະ ໄກ່  ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້
  ໂລກ.
 2. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ 
  ກ່ຽວກັບວິທີຮັກສາຄວາມສະອາດ ສ່ວນບຸກຄົນ ເຊັ່ນ:  
  ການລ້າງ 
  ມື ແລະ ການ ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕ່າງໆ.
 3. ຊື້ສັດປີກຈາກຜູ້ຂາຍທີ່ຮູ້ຈັກດີ  ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ
  ອະນຸຍາດຈາກທາງການເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຄວນຊື້ຈາກແຫຼ່ງທີ່
  ບໍ່ຮູ້ຈັກ
 4. ຕ້ອງເກັບຮັກສາອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນສະພາບ  ທີ່ສະ 
  ອາດ. ໜ້າກາກ ແລະຖົງມືໃຫ້ໃຊ້ເທື່ອດຽວ ແລະຕ້ອງ
  ຖີ້ມທຸກເທື່ອບໍ່ຕ້ອງເອົາ ກັບຄືນມາໃຊ້ອີກ.
 5. ເມື່ອທ່ານເຫັນສັດປີກຫຼາຍໂຕປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ,  ບໍ່ຕ້ອງ 
  ໄປສຳພັດກັບສັດເຫຼົານັ້ນ.  ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສຳນັກງານ ກະສິ
   ກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກໂດຍທັນທີ.
 6. ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງເຊື້ອໂລກ,  ໃຫ້
  ຮັກສາມາລະຍາດໃນການໄອ ຫຼື ຈາມ  ດ້ວຍການໃຊ້
  ເຈ້ຽອານາໄມອັດປາກ ແລະ ດັງທຸກໆເທືອ  ແລະ ຖີ້ມ 
  ລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຫຼັງການໃຊ້.
 7. ເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ເຊື້ອໂລກຕິດຕໍ່,  ໃຫ້ອາບນ້ຳ, ສະ
   ຜົມ ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງທຸກໆເທື່ອ  ຫຼັງຈາກການເຂົ້າ
   ໄປ ຢ້ຽມຢາມຟາມທີ່ ເກີດໂລກລະບາດ ກ່ອນຈະເຂົ້າ
  ໄປໃນຟາມ ຂອງທ່ານເອງ. 

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ
ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ສາມາດສ່ົງເສີມ ໃຫ້ມີການຈັດການ
ສັດປີກ ຢ່າງປອດໄພ  ດ້ວຍການໃຊ້ ມາດຕະການ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຈິງ 
ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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ຮູບທີ 2.1 ລ້າງມືທັງສອງເບື້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ ຫຼັງຈາກຈັບສັດປີກ. ລ້າງຝາມື, ນິ້ວມື, ຂໍ້ມື ແລະ ຫຼັງມືທັງສອງເບື້ອງ.

 

  ກ່ອນການປັບປຸງ                  ຫຼັງການປັບປຸງ

ຮູບທີ 2.2 ໃຊ້ຄອກໃຫຍ່ແບບປິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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ຜົນປະໂຫຍດຕໍ ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ
ວິທີການຂ້າສັດປີກທີ່ປອດໄພ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການ  ປ້ອງກັນ
ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວ ຈາກການຕິດ
ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ການຂ້າສັດປີກ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້
ອອກແຮງງານ ຕ້ອງສຳພັດ ໃກ້ສິດ ກັບສັດປີກ; ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວ 
ກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຈຶ່ງຕ້ອງຈຳກັດຄວາມສ່ຽງຈາກການ
ຕິດເຊື້ອລົງ. 
ທ່ານສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້ ດ້ວຍວິທີການ
ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ລວມທັງການຈັບສັດປີກ 
ຢ່າງປອດໄພ, ດ້ວຍການໃຊ້ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນ, ການເບິ່ງແຍງ 
ຮັກສາສະຖານທີ່ ໃນການຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປີກໃຫ້ຖືກ ສຸຂະລັກ 
ສະນະ ແລະ ສິ່ງເສດ ເຫຼືອຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ ຊາວກະ 
ສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ ຮ່ວມມືກັບເພື່ອນບ້ານເພື່ອສົ່ງເສີມມາດ 
ຕະການ ໃນການປະຕິບັດ.
ວິທີການປັບປຸງ
 1. ກຳນົດບໍລິເວນການຂ້າ ແລະ ການຄົວສັດປີກ,   ປິດບໍ
  ລິເວນເຮັດວຽກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັດອື່ນໆ ເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນ:  ນົກ
  ປ່າ ແລະ ແມງໄມ້  ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ບໍລິເວນນັ້ນ ເພື່ອຈຸດປະ
  ສົງອື່ນ.
 2. ສັງເກດເປັດແລະໄກ່ ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນຈັບ.   ບໍ່
  ຕ້ອງຈັບ ຖ້າເຫັນວ່າສັດປ່ວຍ ຫຼື ມີອາການຕ່າງໆຕ້ອງ 
  ສົງໄສວ່າ  ເປັນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ    (ເບິ່ງຮູບທີ 5.1 ໃບ
    ລາຍການກວດສອບ 5).  ບໍ່ຕ້ອງຂ້າ,  ບໍລິໂພກ  ຫຼື 
  ຂາຍສັດປີກທີ່ ປ່ວຍ. ໃຫ້ນຳ ສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ  
  ໄປຖີ້ມ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມທັນທີ.
 3. ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຊັ່ນ :  ໜ້າກາກ,  ຖົງມືຢາງ,
    ເກີບບຸດ ແລະ ຜ້າກັນເປື້ອນ ເພື່ອຫຼີກລຽງການສຳພັດ
  ໂດຍ ກົງກັບສັດປີກ (ຮູບທີ 3.1). ໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກ
  ວິທີ (ຮູບທີ 3.2). ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຫຼົານີ້  ຈະເຮັດ
  ໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຈາກການສຳພັດ  ກັບ
   ເລືອດ, ຂອງແຫຼວຕາມຮ່າງກາຍ,   ແລະ ພາກສ່ວນ
  ອື່ນໆ ຂອງສັດປີກລົງໄດ້.
 4. ລ້າງມືຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດດ້ວຍສະບູ. ຕ້ອງລ້າງຝາ
  ມື, ດິ້ວມື, ແລະ ຫຼັງມືທັງສອງເບື້ອງ ອີກດ້ວຍ.
 5. ໃນລະຫວ່າງການຂ້າ,  ຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ຊາກສັດ ປີກປົນ
  ເປື້ອນ ກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສັດປີກ ໂດຍສະເພາະ ຂີ້
  ຈາກ ລຳໃສ້.
 6. ລ້າງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກບໍລິເວນ  
  ຂ້າສັດປີກ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງເປັນ ປະຈຳ.
 7. ໃຊ້ອຸປະກອນກັນນ້ຳ ໃນການກໍ່ສ້າງໜ້າພື້ນ ແລະ ຝາ  

ວິທີການກວດສອບທີ 3
ວິທີການຂ້າສັດປີກທີ່ປອດໄພ

  ເພື່ອສະດວກໃນການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ.
ວິທີການປັບປຸງ
ໄປຢ້ຽມຢາມເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ ທີ່ມີຕົວຢ່າງທີ່ດີ ແລະສັງເກດ
ວ່າ ເພື່ອນບ້ານເຫຼົານັ້ນ ມີວິທີຂ້າ ແລະ  ຄົວສັດປີກ  ແນວໃດ. 
ຮຽນຮູ້ວິທີການຫຼີກລຽງຕໍ່ການຕິດ  ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.  ຂໍຄຳ
ປຶກສາ  ແລະ ຄຳແນະນຳ ເລື່ອງວິທີການຂ້າສັດປີກ ຢ່າງປອດ
ໄພ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະສິກຳ ແລະ ສັດຕະວະແພດ. ປຶກສາຫາ
ລືກັບເພື່ອນບ້ານ ເລື່ອງມາດຕະການ ເພື່ອຈຳກັດ  ການສຳພັດ
ໂດຍກົງກັບສັດປີກ   ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂລກ. 
ຮຽນຮູ້ຈາກວິທີປະຕິບັດທີ່ດີຂອງເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ :  ການໃຊ້ອຸ
ປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ,  ກຳນົດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສະເພາະ ສຳ
ລັບການຂ້າສັດປີກ ຫຼື ວິທີການລ້າງມື ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້
ມືສະອາດ.
ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ
 1. ຈັບແລະຂ້າເປັດໄກ່ ຢ່າງຊຳນານເພື່ອຈຳກັດ ການກະ
  ຈາຍ ຂອງຂົນ, ເລືອດ, ທາດແຫຼວ ແລະ ອື່ນໆ.
 2. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື  ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ 
  ຈັບເປັດ ຫຼື ໄກ່.
 3. ສະຖານທີ່ຂ້າສັດປີກ  ຄວນມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ 
  ແລະ ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ. ຕ້ອງເປີດປ່ອງຢ້ຽມແລະ 
  ເລືອກສະຖານທີ ທີ່ສະຫວ່າງ.
 4. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໜ້າກາກແບບໃຊ້ແລ້ວຖີ້ມໜ້າກາກ ຫຼັງ
  ຈາກໃຊ້ແລ້ວ  ຢ່ານຳມາໃຊ້ອີກ.  ກໍລະນີໃຊ້ໜ້າກາກ
  ແບບຜ້າໃຫ້ຊັກ  ແລະ ຂ້າເຊື້ອ  ຫຼັງຈາກໃຊ້ທຸກເທື່ອ 
  ກ່ອນນຳມາໃຊ້ອີກ.
 5. ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຖົງມືຢາງ, ເກີບບຸດ  ແລະ  ຜ້າ
  ກັນເປື້ອນ ຫຼັງການໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ທຸກວັນ. ບໍ່ໃຫ້ເອົາ
  ໄປຊັກປົນກັບເຄື່ອງອື່ນໆ.
 6. ກຽມຖັງພິເສດ ເພື່ອເກັບ ແລະ ຖີ້ມຂອງເສດເຫຼືອຈາກ
  ສັດປີກ ແລະ ນຳໄປທຳລາຍ ຢ່າງຖືກສຸຂະລັກສະນະ  
  (ເບິ່ງໃບລາຍການກວດສອບ)
 7. ລ້າງຮັກສາຄວາມສະອາດ   ແລະ  ຂ້າເຊື້ອໂລກ ສະ
  ຖານທີ່ຂ້າສັດ ແລະ ອຸປະກອນ ເປັນປະຈຳ. ຕ້ອງຮັບ
  ປະກັນໄດ້ວ່າ   ອຸປະກອນຕ້ອງເກັບຮັກສາປິດໄວ້ ໃນ
   ບ່ອນທີ່ປອດໄພ  ເພື່ອປ້ອງກັນ ໜູ  ແລະ ແມງສາບ  

  ສັດທີ່ນຳເຊື້ອໂລກມາປົນເປື້ອນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ
ຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດກັບສັດປີກໂດຍກົງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະ 

ເຮັດໄດ້.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

 

ຮູບທີ 3.1 ໃສ່ໜ້າກາກ, ຖົງມື, ເກີບບຸດ ແລະ ຜ້າກັນເປື້ອນ ເມື່ອເວລາຂ້າ ແລະ ຄົວສັດປີກ. ໃຊ້ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ສະ 

ເພາະຈຸດປະສົງນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ.

     ໜ້າກາກທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ    ໜ້າກາກ ຊະນິດກ່ອງພິເສດ N 95

ຮູບທີ 3.2 ໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ໃຫ້ຈັບດ້ານໃນໜ້າກາກ. ໜ້າກາກຄວນພໍດີກັບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງ 

ລະຫວ່າງໜ້າຂອງທ່ານ ກັບໜ້າກາກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໄດ້. ສຳລັບການຂ້າສັດປີກແບບປົກກະຕິ, ສາມາດໃຊ້ໜ້າກາກ 

ທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ (ຊ້າຍມື) ຫຼື ໜ້າກາກຜ້າໄດ້. ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສຳພັດ ກັບສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ອາດຈະຕິດເຊື້ອ, ທ່ານຕ້ອງ 

ໃຊ້ໜ້າກາກຊະນິດກ່ອງພິເສດ N 95 (ຂວາມື).



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ ເຊັນ : ຂົນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່, 

ຊິ້ນສ່ວນຮ່າງກາຍ, ທາດແຫຼວ, ຂີ້ ແລະ ດິນທີ່ປົນເປື້ອນມີເຊື້ອ 

ໄຂ້ ຫວັດສັດປີກ ແລະ ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງຂອງການຕິດຕໍ່ເຊື້ອ 

ໄດ້. ຊາວກະສິກອນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະ

ຕ້ອງຫຼີກລຽງການສຳພັດໂດຍກົງກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ. 

ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດແລະຂ້າເຊື້ອໂລກຄອກສັດປີກ ແລະ 

ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ລ້ຽງສັດປີກ ເຊັ່ນ : ອ່າງໃສ່ນ້ຳ ແລະ 

ອາຫານ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

ການທຳລາຍຂອງເສດເຫຼືອຢ່າງຖືກສຸຂະລັກສະນະ     ແລະ    ການ

ຈັດການຂອງເສດເຫຼືອຢ່າງເໝາະສົມ   ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ   ສຳລັບຊາວ

ກະສິກອນຄອບຄົວ, ແລະ ລູກຄ້າ.   ມີຫຼາຍວິທີ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້

ໃນການປັບປຸງການຈັດການ ຂອງເສດເຫຼືອ ຢ່າງຖືກສຸຂະລັກສະ 

ນະດ້ວຍຕົ້ນທຶນຕ່ຳ.

ວິທີການປັບປຸງ
 1. ໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ  (ຮູບທີ 3.2) ເມື່ອທ່ານເກັບ

  ຂອງເສດເຫຼືອສັດປີກ.  ໃສ່ຖົງມືຢາງ  ແລະ ເກີບບຸດ  

  ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ.

 2. ກຽມຖັງພິເສດ ເພື່ອໃຊ້ເກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ.

   ເອົາຖົງຢາງຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ດ້ານໃນຂອງຖັງ ເພື່ອໃຫ້

  ສາມາດເອົາຂອງເສດເຫຼືອທີ່ເກັບມາ ໄປຖີ້ມໄດ້ງ່າຍ.

 3. ຄວນເອົາຂອງເສດເຫຼືອ ທີ່ເກັບມາ ໄປເຜົາ  ຫຼື  ຝັງ.

  ຫາກເອົາໄປຝັງ ທ່ານຕ້ອງກຳນົດພື້ນທີ່  ເພື່ອການຝັງ 

  ນີ້ໂດຍສະເພາະ,       ໃຫ້ຂຸດຂຸມທີ່ມີຄວາມເລິກກວ່າ  50 

  ຊັງຕີແມັດ  ແລະ  ນຳເອົາຖົງຂອງເສດເຫຼືອໄປຝັງລົງ

  ໃນຂຸມນັ້ນ. ໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອສີດ ຫຼືໂຮຍກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ

  ການຝັງ.   ບໍລິເວນຝັງຊາກສັດປີກ  ຄວນມີຮົ້ວອ້ອມ

    ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດ  ທີ່ກິນຂອງເນົ່າເຂົ້າໄປຄວັດເອົາ

  ຂື້ນມາກິນໄດ້. ບອກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ   ເພື່ອນ

  ຊາວກະສິກອນ ບໍ່ໃຫ້ມາໃກ້ກັບບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

ວິທີການກວດສອບທີ 4
ວິທີການທຳລາຍ ແລະ ການຈັດການຂອງເສດເຫຼືອ ຈາກສັດປີກ ຢ່າງຖືກສຸຂະອະນາໄມ

 4. ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ ຄອກສັດປີກ

   ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຂາຍໄປແລ້ວ       ແລະ ຈະນຳຊຸດໃໝ່ເຂົ້າ

  ມາ (ຮູບທີ 4.1). ໃສ່ໝວກ, ໜ້າກາກ,  ຖົງມື ແລະ  

  ເກີບບຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກ.

 5. ສະຖານທີ່ຝັງ  ຫຼື  ເຜົາຊາກສັດປີກ  ຄວນຢູ່ໄກຈາກ

  ແຫຼ່ງນ້ຳສາທາລະນະ.

 6. ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ສຳພັດກັບສັດປີກ   ຄວນມີການອາ

  ນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ  ແລະ ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນເປັນ

  ຢ່າງດີ.

 7. ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ 

  ທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຮູ້ທັນທີເມື່ອພົບເຫັນສັດປີກປ່ວຍ ຫຼືຕາຍ 

  ໂດຍສົງໄສວ່າຈະຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ຈົ່ງຟັງແລະ

   ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່   ຢ່າງລະມັດ

  ລະວັງ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ສັດ ເຂົ້າ ອອກຈາກ

  ຟາມ.  ຜູ້ກຳຈັດສັດທີ່ປ່ວຍຫຼືຕາຍຕ້ອງໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນ

  ຢ່າງດີ (ຮູບທີ 4.2). ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມີສັດປີກທີ່ຕາຍແລ້ວ

   ຊະຊາຍຢູ່ທົ່ວໄປ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ກວດກາເບິ່ງສະຖານທີເຮັດວຽກ ແລະ ທວນຄືນຂັ້ນ  ຕອນການ

ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມີຂັ້ນຕອນໃດ ທີ່ອາດຈະ

ໄດ້ສຳພັດກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກຫຼືບໍ.  ປຶກສາຫາລື  ກັບ

ຄອບຄົວ ແລະ ຊາວກະສິ ກອນທີ່ໃກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບວິທີການຫຼີກລຽງ 

ການສຳພັດໂດຍກົງກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ.  ຮຽນຮູ້ຈາກ

ການປະຕິບັດທີ່ດີ ຂອງຊາວກະສິກອນຄົນອື່ນໆ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

�0

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ
 1. ບໍ່ໃຫ້ເອົາຂອງເສດເຫຼືອ   ຈາກສັດປີກມາປົນກັບຂອງ  

  ເສດເຫຼືອທົ່ວໄປໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນ ຟາມ.

 2. ໃຊ້ຖັງພິເສດ  ເພື່ອເກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກສະຖານທີ່ 

  ທີ່ໃຊ້ຂ້າສັດປີກ. ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ

  ໂລກ ຢູ່ພື້ນ, ຖັງເກັບຂອງເສດເຫຼືອ,  ເຄື່ອງມື  ແລະ  

  ໂຕະ ທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ.

 3. ຄົວຊີ້ນສັດປີກຢ່າງລະມັດລະວັງ  ໃນຂັ້ນຕອນການຂ້າ  

  ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊີ້ນປົນເປື້ອນກັບຂອງເສດເຫຼືອຈາກ  

  ສັດປີກ.

 4. ຖ້າທ່ານມີໄກ່ ຫຼືເປັດຫຼາຍໂຕ ແລະຕ້ອງຈັດການຂອງ 

  ເສດເຫຼືອຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ເປັນປະຈຳ,  ແນະນຳໃຫ້ທ່ານ 

  ຊື້ເຕົາເຜົາຂະໜາດໃຫຍ່  ທີ່ສາມາດເຜົາຂອງເສດເຫຼືອ 

  ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້.

 5. ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຕ້ອງສຳພັດກັບສັດປີກຄວນ ມີການ

  ຮັກສາອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ປ່ຽນເຄື່່ອງນຸ່ງກ່ອນ

   ແລະ ຫຼັງສຳພັດສັດປີກ.

 6. ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ :  ຜ້າກັນເປື້ອນ, ເກີບບຸດ,  

  ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຖົງມື ຄວນລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອທຸກມື້.

 

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ
ເກັບ ແລະ ກຳຈັດຂອງເສດເຫຼືອຈາກສັດປີກ ດ້ວຍວິທີ ທີ່ຖືກ 

ຕ້ອງ. ປຶກສາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ ຫຼື ສັດຕະວະແພດ ໃນ 

ເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ ເລື່ອງວິທີເກັບ ແລະ ກຳຈັດຂອງເສດ

ເຫຼືອຈາກສັດປີກ ທີ່ຖືກຕ້ອງ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ຮູບ 4.1 ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກໃນຟາມສັດປີກຂອງທ່ານ ແລະເອົາຂອງເສດເຫຼືອອອກໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ 

ຂາຍສັດປີກ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະນຳສັດປີກຊຸດໃໝ່ເຂົ້າມາ. ການເຮັດແນວນີ້ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດປີກຊຸດໃໝ່ ຕິດເຊື້ອໂລກໄຂ້ຫວັດ 

ສັດປີກ.

 

ຮູບ 4.2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເມື່ອກຳຈັດສັດປີກທີ່ສົງໄສວ່າ 

ຈະຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ໃຊ້ຖົງ ແລະ ຖັງພິເສດ ເພື່ອເກັບຊາກສັດປີກ, ນຳໄປເຜົາ ຫຼື ຝັງ. ຜູ້ທີ່ກຳຈັດຊາກສັດປີກ ຈະຕ້ອງ 

ໃສ່ໜ້າກາກຊະນິດພິເສດ N 95, ແວ່ນຕາ, ຖົງມື, ເກີບບຸດ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ສັດ ເຂົ້າ 

ອອກ ສະຖານທີ່ ດ້ວຍການລ້ອມຮົ້ວຢ່າງແໜ້ນໜາ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຖ້າທ່ານລາຍງານໂລກ  ແລະ  ການຕາຍຂອງສັດປີກຢ່າງວ່ອງ

ໄວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ,  ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາ

ລະນະສຸກ ສາມາດດຳເນີນການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງ

ໄວ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຂ້ຫວັດສັດ ປີກແຜ່ລະບາດອອກໄປ. 

ການລາຍງານຂອງທ່ານອາດ ເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດປີກອື່ນ 

ຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງບ້ານ ຕິດເຊື້ອໂລກ. ຫາກດຳເນີນ 

ຕາມມາດຕະ ການປ້ອງກັນຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະສາມາດເພີ່ມລະດັບ 

ການ ປ້ອງກັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ແລະ ຊາວບ້ານຜູ້ 

ອື່ນໆໄດ້.

ສິ່ງສຳຄັນຄື 
ຕ້ອງຮູ້ຈັກອາການ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້

ຫວັດສັດປີກ. ອາການທົ່ວໄປຄື : ອ່ອນເພຽ, ໂຕສັ່ນ, ຕາແດງ, 

ນ້ຳມູກແລະນ້ຳລາຍໄຫຼ, ມີຈຸດເລືອດ ອອກທີ່ຕາ, ປາກ ຫຼື ຂາ 

ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ (ຮູບທີ 5.1). ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ 

ພົບເຫັນອາການດັ່ງ ກ່າວໃນສັດປີກຂອງທ່ານ ໃຫ້ແຈ້ງນາຍບ້ານ 

ຫຼື ອາສາ ສະໝັກຊຸມຊົນທັນທີ.

ວິທີການປັບປຸງ
 1. ຮູ້ຈັກອາການ ຂອງສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດ ສັດປີກ.

 2. ເອົາໃຈໃສ່ສັງເກດສັດປີກຂອງທ່ານທຸກມື້.  ຫ້າມພາດ

  ການຮູ້ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກ.   ຫາກສັດປີກອ່ອນ

  ເພຽ ແລະ ເຫງົາລົງ ຫຼື ສີ ຕາປ່ຽນໄປ  ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າ

  ໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດ ຕະວະແພດ ຫຼື ສາທາລະນະສຸກ  

  ໃນທັນທີ.

 3. ແຈ້ງເລື່ອງສັດປີກທີ່ສົງໄສວ່າປ່ວຍ  ແລະ ຕາຍ ຍ້ອນ

  ໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ໃຫ້ນາຍບ້ານ, ອາສາສະໝັກຊຸມ

  ຊົນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ/ສັດຕະວະແພດ ຫຼື ໜ່ວຍງານ

  ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບທັນທີ.   ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ  

  ວ່າສັດປີກປ່ວຍ ເປັນໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຫຼື ບໍ, ກໍ່ໃຫ້ 

  ແຈ້ງຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ອນ.

 4. ເມື່ອທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ   ມີໄຂ້ສູງ  

  ແລະ ມີອາການໄຂ້ຫວັດຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ໄອ, ຈາມ ຫຼື 

  ອ່ອນເພຽ ໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍ ຫຼື ສຸກສາລາປະຈຳບ້ານ

  ທັນທີ.

ວິທີການກວດສອບທີ່ 5 
ລາຍງານການເກີດໂລກຕິດຕໍ່ຢ່າງວ່ອງໄວ

 5. ຖ້າຜູ້ປ່ວຍເຄີຍສຳພັດກັບສັດປີກ, ນົກປ່າ ຫຼື ຂອງເສດ

  ເຫຼືອຈາກສັດເຫຼົານັ້ນ ໃຫ້ແຈ້ງທ່ານໝໍ, ອາສາສະໝັກ

  ສາທາລະນະສຸກ   ຈາກ   ໜ່ວຍງານອານາໄມທັນທີ. ຂໍ້ 

   ມູນນີ້ ມີປະໂຫຍດ ສຳລັບໃຊ້ໄວ້ວິໃຈໂລກຢ່າງຖືກຕ້ອງ

   ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງ ເໝາະສົມ

   ແລະ ວ່ອງໄວ.

ວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຮຽນຮູ້ອາການຂອງໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ 

ຊາວບ້ານຜູ້ອື່ນໆ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ 

ສາທາລະນະສຸກ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້. ໃຫ້ 

ຮຽນຮູ້ ຈາກກໍລະນີການເກີດເຫດ ວ່າສັດປີກ ແລະ ຄົນ ຕິດເຊື້ອ

ໄຂ້ຫວັດສັດປີກໄດ້ແນວ ໃດ ແລະ ຄົນໃນພື້ນທີ່ເກີດໂລກຕິດຕໍ່ 

ສູ້ກັບໂລກນີ້ໄດ້ ແນວໃດ. ໃຫ້ສົນທະນາກັນ ເລື່ອງວິທີສົ່ງເສີມ 

ການລາຍງານໂລກໂດຍທັນທີ ແລະ ວິທີສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້້ວຍກັນ.

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ
 1. ໃຫ້ຮູ້ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ອາສາສະໝັກ

   ກ່ຽວກັບສັດປະຈຳບ້ານຂອງທ່ານ ວ່າແມ່ນໃຜ.  ພວກ  

  ເຂົາຈະຊ່ວຍທ່ານລາຍງານໂລກຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 2. ໄຂ້ຫວັດສັດປີກບໍ່ ພຽງແຕ່ສາມາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ຊາວກະສິ

  ກອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໄປສູ່ຜູ້ຂາຍໄຂ່ ແລະ 

  ຊີ້ນຂອງສັດປີກ ທີ່ປົນເປື້ອນກັບຂີ້ຂອງສັດທີ່ປ່ວຍ ໄດ້

  ເຊັ່ນກັນ.   ໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍບອກຂໍ້ມູນຂອງໂລກແກ່ເຂົາ

  ເຈົ້າດ້ວຍ.

 3. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງສູນເສຽສັດປີກຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກໄຂ້

  ຫວັດສັດປີກ,  ທ່ານອາດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຫຼື ການ

  ສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານໄດ້.   ໃຫ້ໄປຕິດຕໍ່ພົວ

  ພັນຢູ່ສຳນັກງານຂອງລັດ ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ແລະ ທ່ານສາ

  ມາດບອກເພື່ອນຊາວກະສິກອນ  ຂອງທ່ານ  ຜູ້ທີ່ສູນ

   ເສຽສັດປີກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ຮູ້ເຊັ່ນກັນ.

 4. ຫ້າມຂ້າ ແລະ ຂາຍຊີ້ນ ຂອງສັດປີກທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ
ການລາຍງານ ການເກີດໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການດຳເນີນການ 

ຢ່າງທັນເວລາ ຈະປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກໄຂ້ຫວັດສັດ

ປີກ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍໄດ້.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

 

ຮູບທີ 5.1 ຢ່າເຂົ້າໃກ້ໄກ່ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ  ໃຫ້ເອົາເດັກອອກຈາກໃຫ້ໄກ.

ຮູບທີ 5.3 ໃຫ້ຮຽນຮູ້ປະຕິກິລິຍາ ແລະ ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ

ກໍລະນີໄຂ້ຫວັດສັດປີກໃນຄົນ.

ຮູບທີ 5.2 ລາຍງານເລື່ອງສັດປີກທີ່ສົງໄສ 

ວ່າປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍດ້ວຍໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ໃຫ້ 

ເຈ້ົາ ໜ້າທ່ີກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ ຫືຼ ສາທາລະ 

ນະສຸກ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ທີ່ຢູ່ 

ໃກ້ຊາບທັນທີ.



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ພາກເພີ່ມເຕີມ 1
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ສູນຄວບຄຸມໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ສຳນັກຄວບຄຸມ ປ້ອງກັນແລະບຳບັດໂລກສັດ

ກົມສັດຕະວະແພດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

69/1 ຖະໜົນ ພະຍາໄທ, ເຂດຣາຊະເທວີ

ບາງກອກ 10400

ໂທລະສັບ : 02 653 4444

ໂທລະສານ : 02 653 4862 / 653 4929

E-mail: dcontrol@dld.go.th

Website: http://www.dld.go.th/dcontrol/

ສຳນັກໂລກຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດໃໝ່ 

ກົມຄວບຄຸມໂລກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຕຶກສະຖາບັນຣາຊະປະຊາສະມາໄລ ຊັ້ນ 4

ອາຄານ 8 ຖະໜົນ ຕິວານົນ

ແຂວງ ນົນທະບູຣີ 11000

ໂທລະສັບ : 02 590 3157-9

Website: http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php

ອົງການອາຫານແລະກະສິກຳ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

ສາຂາພູມີພາກອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Regional Office for Asia and the Pacific (RAP)

ຖະໜົນພະອາທິດ

ບາງກອກ 10200

ໂທລະສັບ : 02 697 4000

ໂທລະສານ : 02 697 4445

Website(RAP): http://www.fao.org/world/regional/rap

ກະຊວງແຮງງານ

ຖະໜົນ ມິດໄມຕຣີ, ແຂວງດິນແດງ, ເຂດດິນແດງ

ບາງກອກ 10400

ໂທລະສັບ : 02 653 4444

Website: http://www.mol.go.th/mol_crisis.html



ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

��

ສຳນັກງານຜູ້ແທນອົງການອານາໄມໂລກປະຈຳປະເທດໄທ

World Health Organization (WHO) Country Office for Thailand

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຖະໜົນ ຕິວານົນ

ແຂວງ ນົນທະບູຣີ 11000

ໂທລະສັບ : 02 590 1524

Website: http://w3.whothai.org/en/index.htm

ລະບົບການປະສານງານປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ

United Nations System Influenza Coordination (UNSIC), Asia-Pacific Regional Hub

c/o UN OCHA Regional Office for Asia and the Pacific

ຊັ້ນ 2, ອາຄານສູນປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ

ຖະໜົນ ຣາຊະດຳເນີນນອກ

ບາງກອກ 10200

ໂທລະສັບ : 02 288 2641

Website: http://www.influenza.undg.org,

   http://un-influenza.org

  

ອົງການໂລກລະບາດສັດ ສາກົນ

ໜ່ວຍປະສານງານລະດັບພູມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

World Organization for Animal Health. OIE

Sub-Regional Coordination Unit for South-East Asia

ກົມສັດຕະວະແພດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

69/1 ຖະໜົນ ພະຍາໄທ, ເຂດຣາຊະເທວີ

ບາງກອກ 10400

ໂທລະສັບ : 02 653 4864

Website: http://www.oie.int/eng/en_index.htm

 






