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ຂະນະທ່ີແຜນທ່ີນ້ີສະແດງໃຫ�ເຫັນການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານຮ�ວມຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ
ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນຖືກລາຍງານຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຄງການທັງໝົດນ້ີແມ�ນປົກຄຸມທ່ົວປະເທດ ແລະ 

ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນລະດັບແຍກຂ້ັນຄຸ�ມຄອງ.

�ບັນດາກິດຈະ��ຕ�າງໆ ພາຍໃຕ�ໂຄງການທີ່ໄດ�ແນ�ໃສ�
ການປະກັນການປ�ອງກັນສຸຂະພາບທາງສັງຄົມ ແລະ ການປັບປຸງ
ການຄຸ�ມຄອງທາງການເງິນຢູ�ຂັ້ນສະຖານທີ່ບ�ລິການ ໄດ�ປະກອບ

ສ�ວນອັນລ�້າຄ�າເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບຂອງ
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ - ດຣ. ກົດໄຊທູນ 
ພິມມະສອນ, ຮອງຫົວໜ�າກົມການເງິນ, 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສປປ ລາວ

ຮູບໜ�າປົກຕາມທິດເຂັມໂມງຈາກຂວາສຸດດ�ານເທິງ: ພະຍາບານຢູ�ໂຮງໝ�ແຂວງທີ່ໄດ�ຮັບການປັບປຸງດ�ວຍທຶນຊ�ວຍ 
ເຫຼືອຈາກລຸກ��ບວກ @LuxDev. ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກຢູ�ແຂວງຜົ້ງສາລີ @EU/Koen Everaert 

ບ�ອນປະເມີນເດັກນ�ອຍໂດຍພະດຸງຄັນ @UNICEF. ແຜນພາບຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ @UNICEF.
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ທືນຊ�ວຍເຫຼືອ

ໂຄງການ

ຈຸດສຸມການຂະຫຍາຍການປົກ ຄຸມດ�ານປະ
ກັນສຸຂະພາບໃຫ�ແກ�ປະຊາກອນຂອງ 

ສປປ ລາວ
ໃນການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການປົກ
ຄຸມສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນໃນ ສປປ ລາວ, 
ໂຄງການທີ່ມີ ມູນຄ�າ��ນວນ 900,000 

ເອີໂຣ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານປະກັນ ສຸຂະພາບ ແລະ ການ 

ຄຸ�ມຄອງທາງການເງິນຢູ�ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ.
ຈຸດປະສົງ

• ເພ່ີມທະວີການເຂ້ົາເຖິງການປ່ິນປົວສຸຂະພາບ
ຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງລວມມີການ
ຂະຫຍາຍການປະກັນສຸຂະພາບຂອງປະຊາ
ຊົນໃຫ�ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍການລວບລວມເອົາລະ

ບົບປ�ອງກັນສຸຂະພາບທາງສັງຄົມຕ�າງໆ.
• ປັບປຸງການລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ 
ການຄຸ�ມຄອງງ�ບປະມານສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການຢູ�ຂັ້ນສູນກາງ, 

ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ສະຖານທີ່ບ�ລິການສາທາລະນະສຸກ.

ຜົນກະທົບ
• ຍຸດທະສາດການປະກັນສຸຂະພາບແຫ�ງຊາດ 

2017-2020 ໄດ�ຮັບການພັດທະນາ.
• ຫ�ອງການປະກັນສຸຂະພາບ��ນວນ 6 
ແຫ�ງ ໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງ 

ອຸປະກອນເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ ແລະ  
ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.

� � • ກອງປະຊຸມປະ��ໄຕມາດກ�ຽວກັບການ 
ຄຸ�ມຄອງການປະກັນສຸຂະພາບໄດ�ຮັບ
� ການສະໜັບສະໜູນ ��ນວນ 24 

ຄັ້ງຢູ�ເຂດເປົ້າໝາຍ.
• ບຸກຄະລາກອນ��ນວນຫຼາຍກວ�າ 70 ຄົນ 

ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມຊ�້າອີກກ�ຽວກັບ
ການລາຍງານທາງການເງິນ.

ຈຸດສຸມ

  ສາທາລະນະສຸກ
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ຈຸດປະສົງລວມ
ທັງຝ�າຍລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ ເນັ້ນໜັກໃສ�ການເຂົ້າ
ເຖິງການບ�ລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການແພດໂດຍເນັ້ນໃສ�ການປ�ອງກັນ. 

ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາສະໜັບສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການສາທາລະນະສຸກ ຢ�າງທົ່ວເຖິງ ��ລັບທຸກຄົນ 
ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ�ານລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ລວມທັງ 

ການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການທີ່ສະເໜີພາບ ຂອງປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ. 
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ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາການບ�ລິການສາທາລະນະສຸກ ເປັນອົງປະກອບອັນ��ຄັນ��ລັບການຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ�າງເທົ່າທຽມກັນ  ແລະ ຍືນຍົງ  ລວມທັງການຫ� ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ,  ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ 
ແລະ ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການ

ບ�ລິການສາທາລະນະສຸກ ແກ�ຜູ�ທຸກຍາກຢູ�ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ.

ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາຂອງແຜນງານ 
ຮ�ວມໄດ�ພາກັນສະໜັບສະໜູນ 
ການປັບປຸງທີ່��ຄັນໃນຂະແໜງ 
ການ ແລະ ມາດຕະການຕ�າງ 
ຂອງພວກເຂົາແມ�ນສອດຄ�ອງ 
ກັບບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.

ອີຢູ ແລະ ລຸກ��ບວກ 
ເຊື່ອມສານເອົາອົງປະກອບທາງ
ດ�ານການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່
ນອນຢູ�ໃນ ໂຄງການທີ່ຄົບຖ�ວນ
ສົມບູນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃນວຽກ
ງານການປົກຄອງລະບົບສາທາລະ
ນະສຸກຢູ�ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ.
ຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນກົນໄກການ
ປະສານງານລະດັບຊາດຂອງກອງ
ທຶນໂລກ (Global Fund).
ລຸກ��ບວກ, ອີຢູ ແລະ ອຽກ 
ລັງ ໄດ�ຮ�ວມກັນສ�າງຕັ້ງການຮ�ວມ 
ມືກັນໃນວຽກງານການປົກຄຸມສຸ 
ຂະພາບທົ່ວປວງຊົນຮ�ວມກັບ 
WHO.
ອີຢູ, ຝຣັ່ງ ແລະ ລຸກ��ບວກ 
ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ�າ 
ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍການ 
ສະໜອງທຶນເພື່ອການສຶກສາ, 

ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ການພັດທະນາທຶນທາງດ�ານຊັບ 
ພະຍາກອນມະນຸດ.
ລຸກ��ບວກ ໃຫ�ທຶນຊ�ວຍເຫຼືອ
ແກ�ອົງການ UNICEF, 
UNFPA ແລະ WHO ��ລັບ
ແຜນງານດ�ານສຸຂະພາບ ແມ� ແລະ
ເດັກ. 
ອີຢູ, ຝຣັ່ງ ແລະ ລຸກ��ບວກ 
ພວມ ແກ�ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບແມ�
ແລະ ເດັກ ຢູ�ເຂດຫ�າງໄກສອກ
ຫຼີກໂດຍຜ�ານການສະໜັບສະໜູນ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. ແຜນ
ງານສະໜັບສະໜູນຂະແໜງສາ
ທາລະນະສຸກ ລາວ - ລຸກ��ບວກ  
(LAO 027) ��ເນີນການແກ�ໄຂ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການສາທາ
ລະນະສຸກ ຢ�າງມີລັກສະນະສົມ
ບູນ ແລະ ຄົບຖ�ວນ, ນັບແຕ�ການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຈົນໄປເຖິງ, ກົນໄກການສະໜອງ
ການເງິນສາທາລະນະສຸກແບບ
ໃໝ, ພື້ນຖານໂຄງລ�າງ, ລະບົບຂ�້
ມູນຂ�າວສານ, ແລະ ການສ�າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ�ຂັ້ນສູນກາງ 
ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຂອງລັດຖະບານ
ແຫ�ງ ສປປ ລາວ.

ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ 
�ອັງກິດ ສະໜັບສະໜູນ

ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ເພື່ອ
ການເຝົ້າລະວັງການຕ�ານຂອງເຊື້ອ
ພະຍາດຕ�່ຢາ (AMR) ຜ�ານກອງ
ທຶນເຟຼມມິ້ງ (Fleming Fund) 
ທີ່ໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ບ�ລິສັດ Mott MacDonald. 

ການປະກອບສ�ວນຂອງແຜນງານຮ�ວມເຂົ້າໃນ
ຂະແໜງການນັບແຕ�ປີ 2016 ຫາ 2020

ຂ�້ມູນຫຼ້າສຸດ

ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ: ຄ�ຕີບ, ໄອໄກ�, 
ບາດທະຍັກ (DPT3)

2012

55.5%

2017

60.8%

ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ: ໝາກແດງໃຫຍ�

2012

63.7%

2017

66%

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ <1 ປີ
(ຕ�່ 1,000 ຄົນທີ່ເກີດມີຊີວິດ)

2012 68
2017 40

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ <1 ປີ
(ຕ�່ 1,000 ຄົນທີ່ເກີດມີຊີວິດ)

2012 79
2017 46
ອັດຕາສ�ວນຂອງການມາຮັບບ�ລິການ

ຜູ�ປ�ວຍນອກ (ຕ�່ 1,000 ຄົນ)

2011 438
2017 705

ລັດຖະບານໄດ���ເນີນບາດກ�າວທີ່��ຄັນ 
ໃນການຈັດບູລິມະສິດວຽກງານສຸຂະພາບ
ໄວຈະເລີນ ພັນ, ແມ�, ເດັກເກີດໃໝ� ແລະ 

ເດັກນ�ອຍ (RMNCH)

ການເພິ່ງພາທຶນຊ�ວຍເຫຼືອ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງ

ວິຊາການຈາກຕ�າງປະເທດ

ລາຍຈ�າຍຂອງລັດຖະບານ�� 
ລັບສາທາລະນະສຸກ

2010 3.7%
2017 5.9%

90%

ໄຂ�ຍຸງ

72%

ການສັກຢາກັນ
ພະຍາດ

78%

ວັນນະໂລກ

69%

HIV

J J

JOINT  
PROGRAMMING

Working Better Together

ຈຸດປະສົງສະເພາະ
SO 1 - ສ�າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ� ແລະ ບົບສາທາລະນະສຸກ
ໃນ ສປປ ລາວ 
ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ  ການບ�ລິ
ການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບ, ໂດຍສະເພາະຢູ�ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍຜ�ານ
ການຍົກສູງການຮ�ວມມືກັນລະ
ຫວ�າງລະບົບສາທາລະນະສຸກທັງໃນ
ລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ/ຊຸມຊົນ
ໃຫ�ເຂັ້ມແຂງ, ການສະໜັບສະໜູນ
ແມ�ນຈະສະໜອງໃຫ�ແກ�:

• ການສ�າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ຍຸດທະສາດ
•  ການສ�າງລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ 
 ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ 
•  ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ
 ບ�ລິຫານສາທາລະນະສຸກລະດັບ
 ກາງ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ
 ການສະໜອງການບ�ລິການ 
•  ການປັບປຸງດ�ານຄຸນນະພາບການ
 ສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ພະ
 ນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ
 ຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານ 
 ແລະ ນັກຄົ້ນຄ�ວາ 
 ນອກຈາກນີ້,ງ�ບປະມານດ�ານສາ
ທາລະນະສຸກທີ່ຂາດເຂີນຢ�າງຮຸນ
ແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ມີຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຕ�່ການບ�ລິການ.

 ໃນຂະນະທ່ີການສະໜອງທຶນຂອງ
ລັດຖະບານໃນວຽກງານສາທາລະ
ນະສຸກມີການເພ່ີມຂ້ືນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ, 
ການໃຊ�ຈ�າຍພາກລັດ ຕ�ຫົ່ວຄົນຍັງຕ�າ່
ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
ຂອງຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບ  ຂະ
ແໜງສາທາລະນະສຸກ��ນວນໜຶ່ງ
ຍັງບ�ທັ່ນບັນລຸໄດ�. ນອກຈາກນ້ີ, ການ
ເພິ່ງພາທຶນຊ�ວຍເຫຼືອ  ແລະ  ການ
ສະໜັບສະໜູນທາງວິຊາການຈາກ
ຕ�າງປະເທດ ຍັງຄົງມີສູງຫຼາຍ��ລັບ
ຫຼາຍໆ ແຜນງານ. 

SO 2 - ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ 
ແລະ ຄຸນນະພາບການຮັກສາສຸ
ຂະພາບຂອງ ແມ� ແລະ ເດັກ
ເພື່ອປັບປຸງສະພາບດ�ານສາທາລະ
ນະສຸກ  ທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊາຊົນ 
ສປປ ລາວ, ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ
ສະໜັບສະໜູນ:
• ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ�ຽວ
 ກັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ�, 
 ເດັກເກີດໃໝ�  ແລະ  ເດັກນ�ອຍ
 ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າບ�ລິການເຊິ່ງລວມມີ
 ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃຫ�
 ແກ�ປະຊາຊົນຜູ�ທີ່ມາໃຊ�ບ�ລິການ 
 ເຊິ່ງມັນໄດ�ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ມີການບ�
 ລິການດ�ານສາທາລະນະສຸກທ່ີມີ
 ຄຸນນະພາບຫຼາຍຂ້ືນ
• ການຝຶກອົບຮົມໃຫ�ພະຍາບານພະ
 ດຸງຄັນ, ເຊິ່ງມີການຝຶກ ແລະປະຕິ
 ບັດຕົວຈິງໃຫ�ຫຼາຍຂ້ືນ ເພ່ືອປັບປຸງ
 ຄຸນນະພາບຂອງການບ�ລິການ
• ການເຂົ້າເຖິງ  ແລະ  ການ��ໃຊ�
 ການບ�ລິການ,  ເຊິ່ງລວມມີການ
 ລົງໃຫ�ບ�ລິການຢູ�ເຂດຫ�າງໄກສອກ
 ຫີຼກໃຫ�ຫຼາຍຂື້ນ ທີ່��ນຶງເຖິງບັນ
 ຫາຄວາມຕ�ອງການດ�ານພາສາ ແລະ 
 ວັດທະນະ��ຂອງກຸ�ມຊົນເຜົ່າ
• ການເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
 ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການດ�ານສາທາລະນະ
 ສຸກ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
 ໃຫ�ກບັຜູ�ໃຊ�ບ�ລິການລະບົບໃນລະ
 ບົບສາທາລະນະສຸກໃຫ�ຫຼາຍຂື້ນ
• ການແກ�ໄຂພາວະການຂາດໂພຊະ
 ນາການ ເນື່ອງຈາກເປັນປັດໄຈຕົ້ນ
 ຕ�ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ສຸຂະພາບຂອງ
 ແມ� ແລະ ເດັກ
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