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ມາ ດ ຕະ ການ  ແລະ ການຈາໍ ກດັ ການ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍເພ່ືອ ປ້ອງ ກນັ ການ ແຜ ່ລະ ບາດຂອງCOVID-19ເຮັດ

ໃຫ ້ຄວາມ ບ່ໍ ສະ ເໝີ ພາບ ລະ ຫວາ່ງ ຍງິ-ຊາຍ ທ່ີ ມ ີຢູເ່ພ່ີມທະວຂີືນ້ ,ແລະ ຍງັເຮັດໃຫ ້ຄວາ ມ

 ສ ່ຽງ ຂອງ ກາ ນ ຖກື ກະ ທາໍ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ ບນົ ພ້ືນ ຖານ ຄ ຸນ ລກັ ສະ ນະ ທາງ ເພດ(GBV)ເພ່ີມຂືນ້

ເຊ່ັນກນັ.ດ ັງ່ ນ ັນ້ ຄວນ ຖ ືເອົາ ການ ປກົ ປ້ອງແລະສ ົ່ງ ເສມີ ສດິ ທິ ຂອງ ແມ ່ຍງິແລະເດັກ ຍງິເປັນ ບ ູລິ ມະ ສດິ

ສາໍຄນັ. 

 

ທາ່ມກາງການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣດັ(COVID-19)ຄ ັງ້ທາໍອດິຢູສ່ປປລາວ,ລດັຖະບານໄດປ້ະກາດໃຫ້

ມກີານປິດປະເທດໃນເດອືນມນີາປີ2020. ສາໍລບັການລະບາດຄ ັງ້ທີ 2ເຊິ່ ງແມນ່ການແຜລ່ະບາດພາຍໃນຊຸມຊນົ.ໃນ

ເດອືນ ເມສາ ປີ 2021, ລດັຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວໄດໃ້ຊຫຼ້າຍມາດຕະການເພ່ືອປອ້ງກນັ ການແຜລ່ະບາດຂອງ

ໄວຣດັ ເຊ່ັນມາດຕະການ ການປິດເມອືງ, ການຈາໍກດັການເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ແລະ ການກກັຕວົ 14 ວນັ ສາໍລບັ ຜູທ່ີ້

ໃກຊ້ດິກບັບກຸຄນົທ່ີໄດກ້ວດພບົເຊືອ້ COVID-19 ເປັນບວກ, ແລະ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ເດນີທາງເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ ຈາກ

ຕາ່ງປະເທດ.

ຜນົກະທບົຂອງ COVID-19 ຕ່ໍກບັຍງິ-ຊາຍ ແມນ່ໄດຢື້ນຢນັໃນທົ່ວໂລກ, ແລະ ຜນົກະທບົດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ພບົເຫັນຢູໃ່ນ

ສປປ ລາວ ເຊ່ັນກນັ. ການຈາໍກດັປະຊາຊນົອອກຈາກເຮອືນ ສາມາດສ ົ່ງຜນົກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມສຽ່ງໃນການຖກືຄວາມ

ຮນຸແຮງ, ການເອົາລດັເອົາປຽບ ແລະການປະຕບິດັທ່ີເປັນອນັຕະລາຍອື່ ນໆ ເຊ່ັນ ການແຕງ່ງານແຕຍ່ງັນອ້ຍ ຂອງແມ ່

ຍງິ ແລະ ເດັກຍງິ ເພ່ີມຂຶນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງສບືຕ່ໍໃຫກ້ານບໍລກິານທ່ີຈາໍເປັນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການ

ບໍລກິານສຂຸະພາບແມ ່ ແລະ ສຂຸະພາບຈະເລນີພນັດາ້ນອື່ ນໆ ແກແ່ມຍ່ງິ ແລະ ເດັກຍງິ ພອ້ມທງັເຊື່ ອມສານ

ທດັສະນະຄະຕຄິວາມສະເໜີພາບຍງິ-ຊາຍເຂ້ົາໃນການແກໄ້ຂ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ການເອົາໃສ ່ ແລະ ມາດຕະການ

ການປ້ອງກນັພິເສດ ແກແ່ມຍ່ງິແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະຄວນເອົານາໍບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກປີ 2020ມາ

ນາໍໃຊ.້

ຄູມ່ແືນະນາໍນີ ້ ໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະສ ັນ້/ທນັທີ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັການຊວ່ຍເຫລອືຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ການປກົປອ້ງສດິທິຂອງແມຍ່ງິແລະ ເດັກຍງິທກຸດາ້ນທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍ

ພວກເຂົາ ເນື່ອງການການຈາໍກດັຂອງ COVID-19.

ຄູມ່ນືີ ້ ແມນ່ເໝາະສມົຕ່ໍການນາໍໃຊຂ້ອງລດັຖະບານ ແລະ ຜູຕ້ດັສນິດາ້ນນະໂຍບາຍ, ອງົການເຮັດວຽກພດັທະນາ,

ຂະແໜງການທ່ີເຮັດວຽກ ກຽ່ວກບັຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ (ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸ,

ຂະແໜງສງັຄມົ, ຍດຸຕທິາໍ, ຕາໍຫຼວດ ແລະ ການປກົປອ້ງເດັກ), ລວມທງັຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານສຂຸະພາບ, ໂດຍ

ຮວ່ມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະພາກເອກະຊນົ.

 ແຫຼງ່ ລາຍ ຮບັ ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ

 ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ອາ ຫານ ແລະ ໂພ ຊະ ນາ ການ ທ່ີ ພຽງພໍ  ເນື່ອງ 

ຈາກ ແມ ່ຍງິ ຕອ້ງ ໄດ ້ຢູ ່ໃນ ເຮອືນ ແລະ ການຈາໍກດັການ

ອອກ ບາ້ ນ ເພ່ືອ ຊອກ ຫາ ອາ ຫານ 

ການ ເຂ້ົາ ເຖງິການ ບໍ ລິ ການ ກາ ນ ຮກັສາ ຊ ີວດິທ່ີຈາໍເປັນ ລ ວມ 

ທງັ ການ ບໍ ລິ ການ ສ ຸຂະ ພາບ ແລະ ການບໍລິການ ຄວາມ

ຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ 

 ສິ່ ງການຫຸຼດລງົ ຢູ ່ສປປ ລາວ:

 ການໂທຫາສາ ຍ ດ ່ວນ ເພ່ືອປຶກສາໃນກລໍະການ ຖກື ຂ ົ່ມ 

ຂນື, ການ ລ ່ວງ ລະ ເມດີ ທາງ ເພດ ເດັກ, ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ 

ຈາກ ຄູ ່ຮກັ /ຜວົ ແລະ ການ ຂດູຮດີທາງເພດ 

 ການຮອ້ງ ຂໍ  ຮບັ ຄາໍ ປຶກ ສາ ແລະ  ການໃຫທ່ີ້ ພ ັກ ເຊົາ

 ພາ ລ ະ ການ ດ ູແລ ເບິ່ ງ ແຍງຕ່ໍ ກບັ ແມ ່ຍງິ ແລະ ວຽກ 

ເຮອືນ ທ່ີບ່ໍ ໄດ ້ຮບັ ຄາ່ ຈາ້ງ

ການບໍລິການເພ່ີ ມ ຂຶນ້ຢູສ່ ປ ປລາວ:

ການ ຫວາ່ງ ງານ



 

ການ ກະ ກຽມ  ຕ່ໍການເພ່ີມຂືນ້ດາ້ນຄວາມຮນຸແຮງ

ບນົພ້ືນຖານທາງເພດ

ຂໍ ້ມນູ ລະ ດບັ ສາ ກ ົນ ຊີ ້ໃຫ ້ເຫັ ນ ວາ່ ຄ ວາ ມ ສ ່ຽງ ຂອງ ການ ຖກື ກະ ທາໍ ຄວາ ມ ຮ ຸນ ແຮງ ຈາກ ຄູ ່ຮກັ /ຜວົ, ຄວາມ ຮ ຸນ ແຮງ 

ພາຍ ໃນ ຄອບ ຄວົ, ການ ຖກື ເອົາ ລດັ ເອົາ ປຽບ  ແລະ ການ ປະ ຕ ິບດັ ທ່ີ ເປັນ ອນັ ຕະ ລາຍ ອື່ ນໆ ເຊ່ັນ  ການ ແຕງ່ ງານ ແຕ່

ອາຍຍຸງັນອ້ຍມ ີທາ່ ອ ່ຽງ ເພ່ີມ ຂຶນ້ ໃນ ໄລຍະການ ປິດ ປະ ເທດ, ການ ກກັ ຕວົ ແລະ ການ ຢູໂ່ດດດຽ່ວ.  ຂໍ ້ມນູ ຈາກ ສະ 

ຫະ ພ ັນ ແມ ່ຍງິ ລາວ ໃນ ປິ ຜາ່ນ ມາ ຊື່ ງມກີານປິດປະເທດຄ ັງ້ທາໍອດິ ໄດ ້ ຊີ ້ໃຫ ້ເຫັ ນ ວາ່  ກ ໍລະ ນ ີຄວາມ ຮນຸ ແຮງ ພາຍ ໃນ 

ຄອ ບ ຄວົ, ການ ລ ່ວງ ລະ ເມດີ ທາງ ເພດ ຕ່ໍ ກບັ ເດັກ  ແລະ ຄວາມ ຄຽດ ຂອງ ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ ມກີານເພ່ີມຂືນ້.  

ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ ແລະ ເອົາໃຈໃສ ່ ຕ່ໍ ຄ ວາມ ສຽ່ງຕ່ໍ ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ  ໃນ ການ ຖກືກະທາໍ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງຄວາມ

ຮນຸແຮງບນົພືນຖານທາງເພດ, ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ແລະ  ຫຼງັ ມາດ ຕະ ການ ຈາໍ ກດັ, ຄາໍ ແນະ ນາໍ ລຸມ່ ນີ ້ ແມ ່ນສອດ ຄອ່ງ 

ກບັແຫລງ່ຂອງ ສາ ກນົ ທ່ີໃຫ ້ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ທ່ີ ຄາ້ ຍ ຄ ືກ ັນ:

· ລດັ ຖະ ບານ ແລະ ຜູ ້ໃຫ ້ບໍ ລິ ການ ທ່ີ ໃຫບໍ້ລິການ ກຽ່ວກບັຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ (GBV)

ຕອ້ງ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ການ ບໍ ລິ ການດ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍ ຖກື ຢດຸ ສະ ງກັ, ປະກາດ  ຢາ່ງເປັ ນທາ ງ ກາ ນ ໃຫ ້ເປັ ນການ ບໍ ລິ ກາ ນ

“ທ່ີ ຈາໍ ເປັ ນ” ສາໍ ລບັວຽກງານ ກາ ນແກໄ້ຂ COVID-19, ແລ ະ ລະ ດມົ ທືນ ແລະ  ຊບັ ພະ ຍາ ກອນ ຢາ່ງ ເໝາະ 

ສມົໃນການແກໄ້ຂ.

ອງົ ການ UNFPA ເປັນ ອງົ ການ ຈດັ ຕ ັງ້ ນາໍ ພາ/ຮ ່ວມ ນາໍ ພາ ກນົ ໄກ ການປະ ສານ ງາ ນ ລະ ຫວາ່ງ ອງົ ການ

ກຽ່ວກບັວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບ ຍງິ-ຊາຍ/ຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ ອງີ ຕາມ ການມອບໜາ້ທ່ີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນ ລະ ດບັ ສາ ກນົ, ເພ່ືອ ສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ການ ປະ ສານ ທ່ີມຄີວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ  ມ ີປະ 

ສດິ ຕ ິພາບ ແລະ ຫີຼກ ລຽ່ງ ການໃຫບໍ້ລິການທ່ີ ຊ ໍາ້ ຊອ້ນກນັ.

ການ ບໍ ລິ ການກຽ່ວກບັ ການໃຫບໍ້ລິການຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດທ່ີ ຈາໍ ເປັນ  ໄດ ້ສາ້ງ ຕ ັງ້ຂືນ້  ວ ິທີ

ທາງເລືອກໃນການ ຕດິ ຕ່ໍ ທ າງ ໄກ ເພ່ືອຮບັປະກນັການເຂ້ົາຮບັການບໍລິການໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ມ ີການ ຈາໍ ກດັ ການ ເຄື່ ອນ 

ຍາ້ຍ, ເຊ່ັນ ສາຍ ດ ່ວນບໍລິການຕະຫລອດ 24ຊ ົ່ວໂມງ, WhatsApp, Facebook ແລະ ອ ີເມວ, ໃນ ຂະ ນ ະ 

ດຽວ ກນັການບໍລິການຕອ້ງຮບັ ປະ ກນັ ຄວາມ ປອດ ໄພ ,  ການປິດ ລບັ ແລະ ຄວາມ ເປັນ ສວ່ນ ຕວົ  ຕ່ໍທງັ ຜູໃ້ຊ ້ບໍ 

ລິ ການ ແລະ ຜູ ້ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລິ ການ.

ລດັ ຖະ ບານ ແລະ ຜູ ້ໃຫ ້ບໍ ລິ ການ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ (GBV) ພດັ ທະ ນາ 

ຂໍມ້ນູການ ສື່  ສາ ນ ພອ້ມ ທງັ ລາ ຍ ການໃຫ ້ການ ບໍ ລິ ການ  ແລະ ຄວາມ ພອ້ມ ໃຫ ້ບໍ ລິ ການ ໃນ ຊວ່ງ COVID

ແລະ ລວມເຖງີການຈະ ສາ ມາດ ນາໍ ໃຊ ້ການ ບໍ ລິ ກາ ນ ດ ັງ່ ກາ່ ວ ແນວ ໃດ. 

ເພ່ືອ ປກົ ປ້ອງ ຜູ ້ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ສນູ ປກົປ້ອງ ແລະ ສະ ຖານ ທີ ພກັ ເຊົາ ທ່ີ ປອ ດ ໄພ, ລດັ ຖະ ບານ ແລະ ອງົ ການ ພດັ 

ທະ ນາ ຄວນຕອ້ງ:

  ສະ ໜອງໜາ້ ກາກ ອະ ນາ ໄມ, ສະ ບູ,່ ຜາ້ ອະ ນາ ໄມ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ລອດ ຊ ີວດິ, ພອ້ມ ທງັບາ ຫຼອດ ວດັ ອຫຸະພມູ ດ ິຈ ິໂຕ

ແລະ ອປຸະກອນປ້ອງກນັໃຫແ້ກ ່ພະ ນກັ ງານທ່ີເຮັດວຽກ ດາ່ນໜາ້ໃນການໃຫບໍ້ລິການ

 ໃຫ ້ການກວດແກ ່ເຊືອ້  ຜູ ້ເຂ້ົາ ມາ ໃໝ ່ໂດຍບ່ໍ ມ ີການ ຈາໍ ແນກ ແລະ ຮບັ ປະ ກນັ ຕ່ໍ ຜູ ້ກວດ ເຊືອ້ ມ ີຜນົ ກວດ 

COVID-19 ເປັນ ບວກ ໃຫສ້າ ມາດ ເຂ້ົາ ເຖງິ ທ່ີ ພກັ ເຊົາທ່ີຈດັສນັຈດັໃຫເ້ປັນທາງເລືອກ ໃນ ຂະ ນະດຽວກນັກໍ່

ໄດ ້ຮບັ ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ແລະ ການ ດ ູແລຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. 

ລດັ ຖະ ບານ ແລະ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ (ອງົ ການ UN, ຜູ ້ໃຫ ້ທຶນ, INGO, CSO) ພ ັດ ທະ ນາ ເຄື່ ອງ ມ ືສື່  ສານ

ກຽ່ວ ກບັຄວາມສຽ່ງຂອງ ການ ເພ່ີມ ຂຶນ້ ຂອງຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ, ການ ເອົ າ ລດັ ເອົ າ ປຽ ແລະ

ການ ຄກຸ ຄາມທາງເພດ, ລວມ ທງັ  ການ ຄກຸ ຄາມ ທາງ ອອນ ລາຍ, ເນື່ອງ ຈາກ ການ ຈາໍ ກດັ ການ ເຄື່ ອນ ຍາ້ ຍ.

ລ ັດ ຖະ ບານ ແລະ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການກຽ່ວກບັຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ ເກບັ ກາໍ ແລະ ວ ິໄຈ ຂໍ ້ ມນູແຍກ

ເພດ ກຽ່ວກບັຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ, ລວມ ທງັ ຂໍ ້ມນູ  ບໍ ລິ ຫານ  ຈາກ ການບໍລິການສາຍ ດວ່ນ,

ສນູ ພກັ ເຊົາ, ຂະ ແໜງ ການ ຍດຸ ຕ ິທາໍ ແລະ ຂະ ແໜງ ສງັ ຄ ົມ, ເພ່ືອ ກາໍ ນດົ ຊອ່ງ ຫວາ່ງ, ປະ ເມ ີນ ຄວາມ ຕອ້ງ 

ການ ການ ບໍ ລິ ການ ແລະ ສາ້ງ  ແຜນງ ານການແກໄ້ຂ.

 ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ສາໍ ລບັ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ທນັ ທີ ແລະ ສາໍ ລບັໄລ ຍ ະ ສ ັັນ້ 

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Interagency%20GBV%20risk%20mitigation%20and%20Covid%20tipsheet.pdf


ການແຍກ ຫອ້ງນອນ ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ແລະ ຜູ ້ຊາຍ 

ຫອ້ງ ນ ໍາ້  ແລະ ສະ ຖານ ທ່ີ ອາບ ນ ໍາ້ ທ່ີ ມ ີແສງ ສະ ຫວາ່ງ ພຽ ງ ພໍ ແລະ ແຍກ ສ ະ ເພ າ ະ ສາໍ ລບັ ແມ ່

ຍງິ ແລະ ຜູ ້ຊາຍ ພອ້ມ ທງັ ມ ີອ ຸປະ ກອນສຂຸະອ ະນາ ໄມ 

 ມ ີແສງ ສະ ຫວາ່ງ ທ່ີ ພຽງ ພໍ ໃນ ເວ ລາ ກາງ ຄນື ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ເວລາ ໄປ ໃຊ ້ຫອ້ງ ນ ໍາ້ 

 ສາ້ງ ລະບຽບ ແລະ ຂ ັນ້ ຕອນ ໃນການຮອ້ງຟ້ອງ ໃນ ກ ໍລະ ນ ີການ ຖກື ເອົາ ລດັ ເອົາ ປຽບທາງ

ເພດ , ການ ລ ່ວງ ລະ ເມດີ ຫືຼ ການ ຄກຸ ຄາມ ທາງ ເພດ,  ແລະ ມ ີຜູ ້ປະ ສານ ງາ ນ ທ່ີ ເປັນ ແມ ່ຍງິ

ໃນການ ເຮັດໜາ້ທ່ີໃນການສ ົ່ງຕ່ໍບນັຫາທ່ີກງັວນົໃຈ ຫືຼ ຮອ້ງ ທກຸ

 ເຜີຍ ແຜ ່ຂໍ ້ມນູ ທ່ີ ມ ີຢູ ່ກຽ່ວ ກບັ ຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ ແລະ ສາຍ ດວ່ນ ໃນ

ການໃຫຄ້າໍປຶກສາກຽ່ວກບັສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ 

ດວ້ຍ  ແຜນ່ ພບັ, ໂປຼດ ສະ ເຕ,ີ ເຄື່ ອງ ກະ ຈາຍ ສຽງ

 ການ ເກບັ ກາໍ ຂໍ ້ມນູ ແຍກເພດ ຢາ່ງ ຖກື ຕອ້ງເພ່ືອ ສາ້ງ ແຜນງານແກໄ້ຂ ແລະ ກາໍ ນດົ ອປຸະກອນ 

ທ່ີ ຈາໍ ເປັ ນ.

ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່  ສນູ ກກັ ຕວົ ແລະ ສະ ຖານ ທ່ີ ແຍກ ດຽ່ວ ສອດ ຄອ່ງ ກບັ ມາດ ຕ ະ ຖານ ຂ ັນ້

ພ້ືນຖານຂອງສາ ກນົ  ໃນດາ້ນ ຄວາມ ປອ ດ ໄພ ແລະ ການ ປກົ ປອ້ງ  ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ ແລະ

 ການປອ້ງ ກນັ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ  ໄດຢ້າ່ງ ເໝາະ ສມົ,

ລດັ ຖະ ບານ ແລະ ຄູ ່ຮ ່ວມ ພດັ ທະ ນາ ຄວນ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ສນູ ກກັ ຕວົ ແລະ ສະ ຖານ ທ່ີ ແຍກ ດຽ່ວ

ມ:ີ

ສາຍ ດ ່ວນ:

ໂທ #1362  ສາໍ ລບັ ບນັ ຫາ ກຽ່ວ ກບັ  ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ,

ການ ຖກື ເອົາ ລ ັດ ເອົ າ ປຽບທາງເພດ, ແລະ ກ ານ ຄາ້ 

ມະ ນດຸ

 ສາໍ ລບັ ໄວ ໜຸມ່ ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ ທ່ີ ມ ີບນັ ຫາ ກຽ່ວ 

ກບັຄວາມ ເຄ່ັງ ຄຽດ, ຄວາມກ ະ ວນົ ກະ ວາຍ, ບນັ ຫາ 

ຊ ີວດິ, ຄວາມ ຮກັ ແລະ ສາຍ ສາໍ ພນັ, ໂທ #1554

ສາໍ ລບັ ຂໍ ້ມນູ ແລະ ຄາໍ ແນະ ນາໍ ກຽ່ວ ກບັ ສ ຸຂະ ພາບ 

ທາງ ເພດ ແລະ ສ ຸຂະ ພາບ ຈະ ເລນີ ພນັ ສາໍ ລບັ ໄວ 

ໜຸມ່, ແມ ່ຍງິ ສາ ມາດ ໂທ ຫາ ເບ ີ#1361  ແລະ ເບີ

#137 ສາໍ ລບັ ຜູ ້ຊາຍ

 ໄວ ໜຸມ່ ສາ ມາ ດ ດາວ ໂຫຼດ  NoiYakhoo appເພ່ືອ 

ເຂ້ົາ ເຖງິ ຂໍ ້ມນູ ສ ຸຂະ ພາບ ຈະ ເລ ີນ ພນັ, ສ ຸຂະ ພາບ ທາງ 

ເພ ດ, STIs ແລະ ອື່ ນໆ

 ລດັ ຖະ ບານ ແລະ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ຄວນ ສບື ຕ່ໍ  ຈດັ ສນັ ງບົ ປະ ມານ

ແລະ  ການ ສາ້ງຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ  ໃນ ການ ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລ ິການ 

ດາ້ນ ສ ຸຂະ ພາບ ຈດິ ແລະ ຈດິຕະ ສງັ ຄມົ ແກ ່ຜູ ້ລອ ດ ຊ ີວດິ ຈາກການຖກື

ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ,  ພອ້ມ ທງັ ສະ ໜອງອປຸະກອນ

ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ.

ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການພດັທະນາ  ຄວນ ລງົ ທຶນ ໃນ ກາ ນ ປບັ ປງຸ 

ລະ ບບົຂໍ ້ມນູ  ແລະ ສາ້ງ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ ໃຫ ້ກບັ ພະ ນກັ ງານ ໃນ 

ດາ້ນ ການບໍລິຫານ ຂໍ ້ມນູ ອງີ ຕາມ ມາດ ຕະ ຖານ ທ່ີປະຕບິດັໃນສາ ກນົ,

ເພ່ືອກາໍ ນດົ ຊອ່ງ ຫວາ່ງ ແລະ ສາ້ງແຜນງານແກໄ້ຂທ່ີດ.ີ

 ລດັ ຖະ ບານ ຄວນ ເຊື່ ອ ມ ສາ ນ ມາດຕະການທ່ີເອົາໃຈໃສຄ່ວາມ

ສະເໝີພາບ ຍງິ-ຊາຍ ເຂ້ົາ ໃນ ແຜ ນ ງານ ການ ກ ຽມ ພອ້ມ ແລະ ແກໄ້ຂ

ວຽກ ສກຸ ເສນີດາ້ນມະນດຸສະທາໍ ເຂ້ົາ ໃນແຜນ ລະ ດບັ ຊາດ ແລະ ລ ະ 

ດບັ ທອ້ງ ຖິ່ນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການເອົາໃຈໃສປ່ະເດັນ ຄວາມ ປ ອດ ໄພ

ແລະ ການ ປກົ ປ້ອງ ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ ຢູ ່ໃນ ສະ ຖານ  ທ່ີ ບໍ ລ ິການ

ເຊ່ັນ ສນູ ກກັ ຕວົ (ເບິ່ ງ ຂາ້ງ ລຸ ່ມ).

ຂໍ ້ແນ ະ ນາໍ ໄລ ຍະ ກາງ ຫາ ໄລ ຍະ ຍາວ

ຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LaoITDev.NoiYakhoo&hl=en_IN


ຂໍ ້ແນ ະ ນາໍ ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ ຄວາມ ຕ່ໍ ເນື່ ອງ 

ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ສ ຸຂະ ພາບ ທ່ີ ຈາໍ ເປັ ນ 

ສ ະ ຖາ ນະ ການ ສກຸ ເສນີ ທາງ ດາ້ນ ສາ ທາ ລະ ນະ ສກຸ ໃນ ໄລ ຍະ ຜາ່ນ ມາ ໄດ ້ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ ວາ່ ເພ່ືອ ໃຫ ້ລະ ບບົ ສາ ທາ ລະ ນະ ສກຸ ສາ ມາດ ສບື ຕ່ໍ

ຕອບ ສະ  ໜອງ ຄວາມ ຕອ້ງ ການ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ສະ ຖາ ນະ ການ ວ ິກດິ ການ, ສ ່ວນ ຫຼາຍ ຈະມ ີການຈດັ ສນັຊບັ ພະ ຍາ ກອນຈາກ ການ ບໍ ລ ິການປກົ ກະ 

ຕ ິເຊ່ັນ ການ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ ແມ ່ແລະ ການ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ ຈະ ເລນີ ອື່ ນໆ. ຮບູ ແບບ ຄາ້ຍ ຄ ືກນັ ນີ ້ກໍ່ ພບົ ເຫັນ   ຢູ ່ໃນ ສ ປ ປ ລ າວ. ໃນ 

ເວ ລາ ທ່ີ ມ ີການ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ມາດ ຕະ ກ ານ ປິດ ປະ ເທດ, ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ການ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ ຂ ັນ້ ພ້ືນ ຖານ ແລະ ຈາໍ ເປັນ ຂອງ ແມ ່ຍງິ

ແລະ ໄວ ໜຸມ່ ຍງິ ກໍ່ ໄດ ້ ຮບັຜນົ ກະ ທບົ ຢາ່ງໃຫ ຍ ່ຫຼວງ. 

 ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ຂ ້າງ ລຸມ່ນີ ້ແມນ່ ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ການ ບໍ ລ ິການ  ການຊວ່ຍ ຊ ີວດິ ທ່ີ ມ ີຄ ຸນະ ພາບ, ຮບັ ປະ ກນັ ຄວາມ ປອ ດ ໄພ ແລະ ປິດ 

ລບັ ໃຫແ້ກ ່ແມ ່ຍງິ, ໄວ ໜຸມ່ ຍງິ ແລະ ສະ ມາ ຊກິ ຄອບ ຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ໃນຊວ່ງ ທ່ີ ມ ີການ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ມາດ ຕະ ການ ສກຸ ເສນີ ແລະ ຈາໍ 

ກດັຕາ່ງ ແລະ ເປັນ ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ທ່ີ ສອດ ຄອ່ງ ກບັ ແຫຼງ່ ຂໍ່  ມນູ ສາ ກນົ  ເຊິ່ ງ ໄດ ້ມ ີການ ແນະ ນາໍ ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ທ່ີ ຄາ້ຍ ຄ ືກນັ:

 ກະ ຊ ວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສກຸ (MoH),  ຮວ່ມ ກບັ ອງົ ກອນ ພາກ ລດັ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ແລະ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ຕອ້ງ ໄດ ້ສະ ໜອງ ຊບັ ພະ ຍາ ກອນ ທ່ີ 

ພຽງ ພໍ ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ ສາ ມາ ດ ເຂ້ົາ ເຖງິ ການ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ ໃນ ໄລ ຍ ະ ການ ປິ ດ ປະ ເທດ ແລະ ກກັ 

ກນັ ຕວົ, ລວມ ທງັ ກ ານ ດ ູແລ ກອ່ນ ແລະ ຫຼງັ ເກດີ ລກູ, ການສະໜອງອປຸະກອນ  ແລະ  ຢາ ສາໍ ລບັ ການ ວາງ ແຜນ ຄອ ບ ຄວົ, ສ ຸຂະ ອະ ນາ ໄມ  

ໃນ ຊວ່ງ ມ ີປະ ຈາໍ ເດອືນ,  ການ ດ ູແລ ເບິ່ ງ ແຍງດາ້ນ ປະ ສດູ ແລະ ສ ຸຂະ ພາບ ຈະ ເລນີ ພນັ ແລະ ສ ຸຂະ ພາບ ທາງ ເພດ ຢູ ່ສະ ຖ ານ ທ່ີ ບໍ ລ ິການ ສ ຸ

ຂະ ພາບ ແລະ ຮາ້ນ ຂາຍ ຢາ.

MoH  ແລະ ຜູ ້ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບສບື ຕ່ໍ ເປັນ  ພາກ ສວ່ນ ທ່ີ ຫາ້ວ ຫນັ ໃນ ວຽກກນົ ໄກ ການ ສ ົ່ງ ຕ່ໍກລໍະນຄີວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານ

ທາງເພດ  ແລະ ລະ ບບົ ປະ ສານ ງານ ເພ່ືອ ໃຫກ້ານ ຊວ່ຍເຫລອື ຜູ ້ລອດ ຊ ີວດິ ຈາກ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ.

ຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານສຂຸະພາບ  ຄວນ ຂະ ຫຍາຍ ການ ບໍ ລ ິການ ເພ່ືອ ຊວ່ຍ ໃຫ ້ພະ ນກັ ງານ ແພ ດ ສາ ມາດ ສບື ຕ່ໍ ພວົ ພນັ ກບັ ຄ ົນ ເຈບັ ໂດຍ ສະ 

ເພາະ ແມ,່ ເດັກ ນອ້ຍ ແລະ ໄວ ໜຸມ່ ທ່ີ ຕອ້ງ ການ ການ ບໍ ລ ິການ SRMNCAH ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ, ໃນ ຂະ ນະ ດຽວ ກນັ ກໍ່ ດາໍ ເນນີ ມາດ ຕະ ການ 

ເພ່ືອ ຫຸຼ ດ ຜອ່ນ ຄວາມ ສຽ່ງ ໃນ ການ ຕ ິດ ເຊືອ້ COVID-19.

ລດັ ຖະ ບານ ຕອ້ງ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ມ ີຄວາ ມ ສຽ່ງ ລວມ ທງັ ແມ ່ຍງິ ພິ ການ, ແມ ່ຍງິ ສງູ ອາ ຍ ຸແລະ ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ເຂດ ຫາ່ງ ໄກ ຊອກ 

ຫີຼກ ສາ ມາ ດ ເຂ້ົາ ເຖງິ ການກວດ ຫາ ເຊືອ້ COVID-19, ແລະ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ມ ີການ ສະ ໜອງ ການ ປ່ິນ ປວົ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ທ່ີກວດ ພບົ ມ ີເຊືອ້ບວກ.

MoH,  ອງົ ກອນ ພາກ ລດັ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ແລະ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ຕອ້ງ ຮບັ ປະ ກນັ ວ ່າ ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ ທ່ີ ສງົ ໄສວາ່ ຕດິ ເຊືອ້, ອາດ ຕດິ ເຊືອ້ ຫືຼ

ໄດ ້ຮບັ ການຢັງ້ ຢືນ ວາ່ ຕ ິດ ເຊືອ້ COVID-19, ລ ວມ ທງັ ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ຕອ້ງ ອາດ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ໄດ ້ຖກື ແຍກ ດຽ່ວ, ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ເຖງິ ກາ ນ ເບິ່ ງ ແຍງ ດ ູ

ແລ ສ ະ ເພາະ ທາງ, ທ່ີ ເຄົາ ລບົ ແລະ ເອົາ ແມ ່ຍງິ ເປັນ ໃຈ ກາງ  ລວມ ທງັ ການກ ວດ ຄດັ ກອງເດັກ ໃນ ທອ້ງ, ຢາ ສາໍ ລບັ ຕ ົວ ອອ່ນ ແລະ ການ 

ດ ູແລເດັກ ເກດີ ໃໝ,່ ພອ້ ມ ທງັ MHPSS, ມ ີຄວາມ ກຽມ ພອ້ ມ ສາໍ ລບັ ກາ ນ ດ ູແລ ອາ ການ ສນົ ທ່ີ ພວົ ພນັ ກບັ ການ ຖ ືພາ ແລະ ເດັກ ເກດີ ໃໝ.່

ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການພດັທະນາ  ເຜີຍ ແຜ ່ອ ຸປະ ກອນ ສ ຸຂະ ສກຶ ສາ  ໃຫ ້ແກ ່ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ/ຄອບ ຄວົ ກຽ່ວ ກບັ ການ ປະ ຕ ິບດັ ສ ຸຂະ ອະ ນ າ 

ໄມ ພ້ືນ ຖານ ລວມ ທງັ ສາໍ ລບັ COVID-19.

ແມ ່ຍງິກ ວມ ເອົາ 59%  ຂອງ ພະ ນກັ ງານ ແພ ດ ທງັ ໝດົ ແລະ 70% ຂອງ ແພ ດ ໝໍ, ພະ ຍາ ບານ ແລະ ຜະ ດງຸ ຄນັ  ຢູ ່ສ ປ ປ ລາວ— ເຊິ່ ງ 

ແມນ່ ພະ ນກັ ງານ ດາ່ນ ໜາ້ ໃນ ການ ຮບັ ມ ືກບັ COVID-19— ເຮັດ ໃຫ ້ພວກ ເຂົາ ມ ີຄວາມ ສຽ່ງ ເພ່ີມ ຂຶນ້ ໃນ ການ ຕ ິດ ເຊືອ້. ລດັ ຖະ ບານ ແລະ

ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ຄວ ນ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ພະ ນກັ ງານ ແພດ ເພດ ຍງິ ໄດ ້ຮບັ ເຄື່ ອງ ມ ື ປອ້ງກນັການຕດິເຊືອ້, ສ ຸຂະ ອະ ນາ ໄມ,  ພອ້ມ ທງັ ໃຫ້

ບໍລກິານສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົ.

 ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ ທ່ີ ຕ ິດ ເຊືອ້ COVID-19 ໃນ ເວ ລາ ເກດີ ລກູ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ການ ເບິ່ ງ ແຍງ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ໃນ ລະ ດບັ ການ ລ ິການ ຂ ັນ້ ສອງ, ເພ່ືອ ຮບັ ປະ 

ກນັ ໃຫ ້ມ ີການ ດ ູແລ ທ່ີ ເໝ າ ະ ສມົ ໃນ ກ ໍລະ ນ ີທ່ີ ມ ີອາ ການ ສນົ  ທາງ ດາ້ນ ລະ ບບົ ທາງ ເດນີ ຫາຍ ໃຈ

 ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ ແລະ ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ຫາກໍ່ ຮູ ້ວາ່ ຖ ືພາ ເຊິ່ ງ ຟ້ື ນ ຕວົ ຈາກ ການ ຕດິ ເຊືອ້ COVID-19  ສາ ມາດ ເຂ້ົ າ ເຖງິ ແລະ ໄດ ້ຮບັ ການຊຸກຍູ ້

ແນະນາໍ ໃຫ ້ເຂ້ົາ ເຖງິ ການ ດ ູແລ ກອ່ນ ເກດີ ລກູ, ໃນ ເວ ລາ ເກດີ ລກູ ແລະ ຫຼງັ ເກດີ ລກູ ຢາ່ງ ເປັນ ປກົ ກະ ຕິ

່ ່ ່ ່

ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ສາໍ ລບັ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ທນັ ທີ ຫາ  ໄລ ຍະ ສ ັນ້ 

 ສະ ຖານ ທ່ີ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ ຕອ້ງ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່:



ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ໄລ ຍະ ກາງ ຫາ ໄລ ຍະ ຍາວ 

ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການພດັທະນາ ຄວນສບືຕ່ໍຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  ເພ່ືອ ສະ ໜອງເຄື່ ອງ

ອປຸະກອນປ້ອງກນັການຕດິເຊືອ້, ອ ຸປກອນ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ ແລະ ການໃຫເບໍລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົ ແກ ່ພະ ນກັ 

ງານ ດາ່ນ ໜາ້.

ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການພດັທະນາ ຄວນລງົທຶນ ໃນການປບັປງຸລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັ

ພະນກັງານ ໃນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ ອງີຕາມມາດຕະຖານການປະຕບິດັສາກນົ.

ລດັ ຖະ ບານ ໂດຍ ໄດ ້ຮບັ ການ ສ ະ ໜບັ ສະ ໜນູ ຈາກ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ສາ້ງ ເຂັມ້ ແຂງ ໃຫ ້ແກ ່ລະ ບບົ ສາ ທາ ລະ ນະ ສກຸ ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ 

ໃຫ ້ລະ ບບົ ສາ ມາດ ຊວ່ຍ ເຫືຼ ອ ຜູ ້ຫຼອດ ຊ ີວດິ ຈາກ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ,   ອງີຕາມ  ຄາໍ ແນະ ນາໍ ສາ ກນົ.

 ລດັ ຖ ະ ບານ ຄ ວນ ເຊື່ ອມ ມາດ ຕະ ການ ທ່ີ ເອົາ ໃຈ ໃສ ່ຍງິ-ຊາຍ ເຂ້ົາ ໃນ ແຜນ ການ ການ ກຽມ ພອ້ມ ແລະ ຮບັ ມ ືກບັ ສະ ຖາ ນະ ການ ສກຸ ເສນີ

 ໃນ ລະ ດບັ ຊ າດ ແລະ ໃນ ລະ ດບັ ທອ້ງ ຖິ່ນ ທ່ີ ກຽ່ວ ພນັ ກບັ ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ການ ດ ູແລ ສ ຸຂະ ພາບ ທ່ີ ມ ີຄ ຸນະ ພາບ ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ແລະ

ເດັກ ຍງິ ຢູ ່ສະ ຖານ ທີ ບໍ ລິ ການ ສ ຸຂະ ພາບ, ສະ ຖານ ທ່ີ ກກັຕວົ ແລະ ສະ ຖານ ທ່ີ ແຍກ ດຽ່ວ ( ເບິ່ ງ ຂາ້ງ ລຸມ່).

 ເພ່ືອ ຮ ັບ ປະ ກນັ ວາ່  ສະ ຖານ ທ່ີ ກກັ ຕວົ ແລະ ສະ ຖານ ທ່ີ ແຍກ ດ ່ຽວ ສອດ ຄອ່ງ ກບັ ມາດ ຕະ ຖານ ສາ ກນົ ຕ ໍາ່ ສດຸ, ລດັ ຖະ ບານ ແລະ

ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ຄວນ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ສະ ຖານ ທ່ີ ກກັ ຕວົ:

ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ເຖງິ ຄວາມ ຕອ້ງ ການ ຂ ັນ້ ພ້ືນ ຖານ ລວມ ທງັ ໂພ ຊະ ນາ ການ ທ່ີ ພຽງ ພໍ, ນ ໍາ້ ສະ ອາ ດ, ອ ຸປະ ກອນ ປ້ອງ ກນັ ສວ່ນ ບກຸ ຄນົ,

ສະ ບູ ່ແລະ ເຄື່ ອງ ມ ືສາໍ ລບັ ສ ຸຂະ ອາ ນາ ໄມ

 ສະ ໜອງ ຜາ້ ອະ ນາ ໄມ  ແລະ ການ ຄມຸ ກາໍ ເນດີ ທ່ີ ພ ຽງ ພໍ  ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ 

 ຖາ້ມ ິແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ ຈາໍ ນວນ ຫຼາຍ ຢູ ່ໃນ ສະ ຖານ ທ່ີ ກກັ ຕວົ – ເຜີຍ ແຜ ່ຂໍ ້ມນູກາ ນ ປ້ອງ ກນັ COVID-19  ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ, ແລະ ສ ົ່ງ 

ຕ່ໍ ສາໍ ລບັ ການ ດ ູແລ ສ ຸຂະ ພາບ ແມ ່ເປັນ ປກົ ກະ ຕ.ິ

 

ຕວົ ຢາ່ງ: ເຜີຍ ແຜ ່ຂໍ ້ມນູ ກຽ່ວ ກບັ COVID-19  ແລະການ ບໍ ລິ ການ 

ສ ຸຂະ ພາບ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນຢູສ່ ປ ປລາວ

ສຸຂະພາບ

 ສ ູນ ຂໍ ້ມນູ ຂ ່າວ ສານ ການ ເພດ ເຜີຍ ແຜ ່ຂໍ ້ຄວາມ ກຽ່ວ ກບັ COVID-19 ແລະ

SRHR ແລະ MHPSS, ການ ຄມຸ ກາໍ ເນດີ,  ການ ຖ ືພ າ  ແລະ  ການ ວາງ ແຜນ ຄອ 

ບ ຄວົ,  ພອ້ມ ທງັ ຄວາມຮນຸແຮງບນົພ້ືນຖານທາງເພດ  ຜາ່ນ ທາງ ສື່  ສງັ ຄມົ.

ການ ສື່  ສານ ຄວາມ ສຽ່ງ ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ ແລະ COVID-19.

ໂຄ ສະ ນາ ທາງ ໂທ ລະ ພາບ ວ ິທະ ຍ ຸໂທ ລະ ໂຄງ່ ປະ ຈາໍ ບາ້ນ /ຊຸມ ຊນົ

 ລດັ ຖ ະ ບານ ສ ປ ປ ລາວ, ຜູ ້ໃຫ ້ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ ແລະ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ເຜີຍ ແຜ ່

ຂໍ ້ມນູ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງ ແລະ ຄບົ ຖວ້ນ ກຽ່ວ ກບັ ການ ປອ້ງ ກນັ,  ຄວາ ມ ສຽ່ງ,  ອາ ການ,  ການ 

ແຜ ່ລະ ບາດ ແລະ ການ ປ່ິນ ປວົ COVID-19, ພອ້ມ ທງັ ສບື ຕ່ໍ ການ ບໍ ລ ິການ ສ ຸຂະ ພາບ 

ພ້ື ນ ຖານ, ເຊິ່ ງ ສມຸ ໃສ ່ຄວາມ ຕອ້ງ ການ  ແລະ ຄວາມ ກງັ ວນົ ໃຈສະ ເພາະ  ຂອງ ແມ ່ຍງິ

ແລະ ເດັກ ຍງິ ໂດຍ ສະ ເພ າ ະ ແມ ່ຍງິ ຖ ືພາ. ຕວົ ຢາ່ງ ລວມ ມ:ີ

 ຂໍ ້ຄວາມ ເຕອືນ ລ ະ ດບັ ທ ົ່ວ ປະ ເທດ ຈາກ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສກຸ 

https://lao.unfpa.org/en/publications/maternal-health-and-covid-19-response-section1
https://lao.unfpa.org/en/publications/maternal-health-and-covid-19-response-section1


ຂ� ແນະ ນຳ ເພື�ອ ຮັບປະກັນການປ�ກ ປ�ອງ ຊີ ວິດ ການ 
ເປ�ນ ຢູ� ຂອງ ແມ່ ຍິງ ແລະ  ເດ�ກ ຍິງ 

ແຮງ ງານ ແມ ່ຍງິ ຢູ ່ສ ປ ປ ລາວ ກວມ ເອົ າ ກາໍ ລງັ ແຮງ ງາ ນ ເກອືບ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການບ່ໍ ເປັນ ທາງ ການ,

ເຊ່ັນ ຕດັ ຫຍບິ, ກ ະ ສ ິກາໍ, ຮາ້ນ ຄາ້ ຂາ້ງ ທາງ, ແລະ ອດຸ ສາ ຫະ ກາໍ ທອ່ງ ທຽ່ວ, ແລະ ດ ັງ່ ນ ັນ້ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ມ ີ

ຄວາມ ສຽ່ງ ສງູກວ ່າ ໃນການຮກັ ສາ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທາໍ ແລະ ສນູ ເສຍ ທາງ ດາ້ນ ເສ ດ ຖະ ກດິ  ເນື່ອງ ຈາກ ການຈດັ ຕ ັງ້ 

ປະ ຕ ິບດັ ມາດ ຕະ ການ ຈາໍ ກດັ  ເພ່ືອ ຢບັ ຢ ັງ້ ການ ແຜ ່ລະ ບາດ COVID-19,  ແລະ ມ ີຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ້ສງູ ທ່ີ ພວກ

ເຂົາຈະ ບ່ໍ ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດ ຈາກ ການ ລາ ປວ່ຍ, ການຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນສງັ ຄມົ ສງົ ເຄາະ  ຫືຼ ການ ປກົ ປອ້ງ ທາງ 

ກດົ ໝ າຍ.

 ນອກ ຈາກນ ັນ້ ການ ປິດ ໂຮງ ຮຽນ ໄດເ້ພ່ີມ ພາ ລະ ການ ເບິ່ ງ ແຍງ ແລະ ວຽກ ເຮອື ນ ທ່ີບ່ໍ ໄດ ້ຮບັ ຄາ່ ຈາ້ງ ໃຫ ້ແກ ່ແມ ່

ຍງິ, ເນື່ອງຈາກການເພ່ີມ ທະ ວ ີຄວາມບ່ໍ ສະເໝີພາບ ແລະ ບດົບາດ ຂອງ ຍງິ-ຊາຍ  ແບບ ດ ັງ້ ເດມີ .  ການ ຢດຸ ສະ 

ງກັ ຂອງ ການ ສກຶ ສາ ມ ີຜນົ ກະ ທບົ ຕ່ໍ ກບັ ແມ ່ຍງິ ຫຼາຍຂືນ້ ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂ ັນ້ ມດັ ທະ ຍມົ ສກຶ ສາ - ເດັ ກ ຍງິ ຫຼາຍ 

ຄນົ ບ່ໍ ກບັ ຄນື ເຂ້ົ າ ໂຮງ ຮຽນ ເນື່ອງ ຈາກ ຕອ້ງ ໄດ ້ສບື ຕ່ໍ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ວຽກ ເຮອືນ, ແຕງ່ ງານ ຫືຼ ຖ ືພາ. ທາ່ ອຽ່ງ 

ລກັສະນະນີ ້ແມນ່ ຄາດ ວາ່ ຈະ ເກດີ ຂຶນ້ ຢູໃ່ນ ສ ປ ປ  ລາວ ເຊ່ັນ ກນັ. ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ລຸມ່ນີ ້ແມນ່ ສອດ ຄອ້ງ ກບັ ແຫຼງ່ 

ຂໍ ້ມນູ ສາ ກນົ  ເຊິ່ ງ ນາໍ ສ ະ ເໜີ ຄາໍ ແນະ ນາໍ ທ່ີ ຄາ້ຍ ຄ ືກນັ:

 ລດັ ຖະ ບານ, ສະ ຖາ ບນັ ການ ເງນິ ແລະ ອງົ ການ ພດັ ທະ ນາ ຄວນ ສະ ໜອງ ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ທາງ ດາ້ ນ ການ ເງນິ ໄລ ຍະ ສ ັນ້ ແລະ ແຮງ ຈງູ 

ໃຈ ທາງ ເສດ ຖະ ກດິ ເຊ່ັນ ກ ານ ໃຫ ້ເງນິ ຫືຼ ຄ ູປອງແທນ ເງນິ,  ຂະ ຫຍາຍ ຜນົ ປ ະ ໂຫຍດ ແກຜູ່ ້ຫວາ່ງ ງານ, ຫືຼ ຕດັ ພາ ສ ີສາໍ ລບັ ອດຸ ສາ ກະ 

ກາໍ ທ່ີ ມ ີກາໍ ລ ັງ ແຮງ ງານ ຫຼກັ ເປັນ ແມ ່ຍງິ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ສາໍ ລບັ ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ມ ີປະ ສບົ ການ ພບົ ພ້ໍ ຄວາ ມ ລາໍ ບ າກ ທາງ ດາ້ນ  ເສ ດ ຖະ ກດິ ເນື່ອງ 

ຈາກ ຄວາ ມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ໃນ ຄວົ ເຮອືນ ຫືຼ ການ ດ ູແລ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເພ່ີມ ຂຶນ້.

 ກາ ນ ຊວ່ຍ ເຫືຼອທາງ ການ ເງນິ ຄວນ ສມຸ ໃສ ່ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ກະ ທບົ ຫືຼ ມ ີຄວາມ ສຽ່ງ ໂດຍ ສ ະ ເພາະ, ແທນ ທ່ີ ຈະ ເນັນ້ ໃສ ່ຄວາມ ເຮອືນ

ເຊິ່ ງ ສວ່ນ ຫຼາຍ ມ ີຫວົ ໜາ້ ຄວົ ເຮອືນ ເປັນ ຜູ ້ຊ າຍ.

 ຄາໍ ນງຶ ເຖງິ ນາໍ ໃຊ ້ການ ບໍ ລ ິການ ເງນິທາງໃກ ທ່ີມ ີຄວ າມ ປອດ ໄພ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໄດ ້ ເພ່ືອ ອາໍ ນວຍ ຄວາມ ສ ະ ດວກ ໃນ ການ ໂອນ 

ເງນິ ເພ່ືອ ຫຸຼດ ຜອ່ນ ຄວາມ ສຽ່ງ ທ່ີ ພວົ ພນັ ກບັ ຄວາມ ປອດ ໄພ.

ລງົ ທຶນ ໃສ ່ການ ສກຶ ສາ ຂອງ ໄວ ໜຸມ່ ຍງິ, ເພ່ືອ ຫີຼກ ລຽ່ງ ການ ຖ ືພາ ແບບບ່ໍ ຕ ັງ້ ໃຈ ແລະ ການ ແຕງ່ ງານ ໃນ ໄວ ເດັກ:

 ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ 'ມາດ ຕະ ກາ ນ ພິ ເສ ດ' ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ ວາ່ ເດັກ ຍງິ ສບື ຕ່ໍ ເຂ້ົາ ຮຽນ ຊ ັນ້ ມດັ ທະ ຍມົ, ເຊ່ັນ  ກາ ນ ສກຶ ສາ ທາງ ອອນ ລາຍ ແລະ

ການ ຮຽນ ຜາ່ນ ທາງ ໄກ ເພ່ືອ ຫີຼກ ລຽ່ງ ຄວາມ ບ່ໍ ຕ່ໍ ເນື່ອງ ແລະ ການ ອອກ ໂຮງ ຮຽນ ຫືຼ ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ທາງ ດາ້ນ ການ ເງນິ. 

ເສ ີມ ສາ້ງ ຄວາມ ເຂັມ້ ແຂງ ໃນ ການ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ຫຼກັ ສ ູດ ເພດ ສກຶ ສາ ທ່ີ ຄບົ ຖວ້ນ (CSE).

ໃຫ ້ຜູ ້ຊາຍ ແລະ ເດັກ ຊາຍ ມ ີສວ່ນ ຮ ່ວ ມ ໃນ ການ ແບງ່ ປນັ ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ   ເຮັດວຽກການ ດ ູແລສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ, ວຽກ ເຮອືນ

ແລະ ການ ປ້ອງ ກນັ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ ບນົ ພ້ືນ ຖານ ຄ ທາງ ເພ ດ.

ລດັ ຖະ ບານ ເຊື່ ອມ ສານ ແນວ ຄວາມ ຄດິ ຄວາມສະເໝີພາບ ຍງິ-ຊາຍ ເຂ້ົາ ໃນ ແຜນ ການ ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ເສດ ຖ ະ ກດິ ແລະ ມະ ນ ຸດ ສ ະ 

ທາໍ ໃນ ການ ຟ້ືນ ຟ ູໄລ ຍະ ຍາວ ຈາກ COVID-19, ລ ວມ ທງັ ແຜນ ພດັ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກດິ-ສງັ ຄມົ.

ລດັຖະບານ, ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ອງົການພດັທະນາ  ສາ້ງ ຄວາມທນົ ທານ ທາງ ດາ້ນ ເສ ດ ຖະ ກດິ ໃຫ ້ແກ ່ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ

ຜາ່ນ ການ ສະ ໜອງ ການ ເຝິກ ອບົ ຮມົ ວ ິຊ າ ຊບີ ແລະ ທກັ ສະ ຊ ີວດິ, ຄາໍ ແນະ ນາໍ ທາງ ດາ້ນວ ຽ ກ ເຮັດ ງານ ທາໍ, ແລະ ການ ເຂ້ົາ ເຖງິສນິ ເຊື່ ອ,

ກູ ້ຢືມ ແລະ ກອງ ທຶນ  ສາໍ ລບັ ແຮງ ງານ ແມ ່ຍງິ ທ່ີ ສນູ ເສຍ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທາໍ ເນື່ອ ງ ຈາກ COVID-19,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ ່ຍງິ ໄວ ໜຸມ່,

ແມ ່ຍງິ ພິ ການ,  ແມ ່ຍງິ ຈາກ ກຸມ່ຫລາກຫລາຍທາງເພດ (LGBTIQA+), ແລະ ແມ ່ຍງິ ຊນົ ເຜ່ົາ.

ມາດ ຕະ ການ ປກົ ປອ້ງ ທາງ ສງັ ຄມົ ໃຫ ້ເຊື່ ອມ ການ ວ ິໄຈ ຂໍ ້ມນູ ແຍກ ເພດ ໃນ ການ ສະ ໜອງ ທຶນ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ລ ້າ.

ລດັຖະບາ ນ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ເກບັ ກາໍ ແລະ ວ ິໄຈ ຂໍ ້ມນູແຍກເພດ ກຽ່ວ ກບັ ກ ານ ຟ້ືນ ຟ ູທາງ  ເສ ດ ຖະ ກດິ ຂອງ ແມ ່ຍງິ,  ເພ່ືອ 

ສາ້ງ  ດາ້ນນ ະ ໂຍ ບາຍ ແລະ ແຜນ ງານແກໄ້ຂຢາ່ງເຂັມ້ແຂງ.

ຂໍ ້ແນະ ນາໍ ສາໍ ລບັ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ທນັທີ ຫາ ໄລ ຍະ ສ ັນ້ 

ໄລ ຍະ ກາງ ຫາ ໄລ ຍະ ຍາວ

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Interagency%20GBV%20risk%20mitigation%20and%20Covid%20tipsheet.pdf


ສາ້ງ ຄວາມ ເຂັມ້ ແຂງ ໃຫ ້ກບັ ໄວ ໜຸມ່ ຍງິ ຜາ່ນ ກອບ ແຜນ ງານ ນາງ ນອ້ຍ ຮອ ດ ປີ

2030, ເພ່ືອກ ຽມ ພອ້ມ ພວກ ເຂົາ ໃຫ ້ມ ີທ ັກ ສະ ທ່ີ ຈາໍ ເປັ ນ ເພ່ືອ ບນັ ລ ຸທາ່ ແຮງ ສງູ ສດຸ 

ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ໂດຍ ຜາ່ນ ການ ສກຶ ສາ,  ສ ຸຂະ ພາບ ທາງ ເພດ ແລະ ສ ຸຂະ ພາບ ຈະ 

ເລີນ ພນັ ທ່ີ ດ,ີ ທກັ ສະ ວ ິຊາ ຊບີ ແລະ ການ ມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທາໍ ທ່ີ ດ,ີ ເພ່ີມ ການ ລງົ ທຶນ 

ໃສ ່ຊ ີວດິ ການ ເປັນ ຢູ ່ຂອງ ຜູ ້ອອກ ແຮງ ງານ ໂດຍ ນາໍ ໃຊ ້ມາ ດ ຖານ ທ ຸລະ ກດິ ທ່ີ ເປັນ ມດິ ຕ່ໍ 

ກບັ ນາງ ນອ້ຍ ແລະ ສ ະ ລໍ ກາ ນ ແຕງ່ ງານ ແລະ ການ ຖ ືພາ ກອ່ ນ ໄວ ອ ັນ ຄວນ.

 ຮອງ ເຈົາ້ ແຂວງ ໄດ ້ຕກົ ລງົ ເຫັນ ດ ີທ່ີ ຈະ ເຊື່ ອມ ສານ ກອບແຜນງານ ນາງ ນອ້ຍ

ຮອດປີ 2030, ພອ້ ທງັ ແຜນ ດາໍ ເນນີ ງານ ແຫງ່ ຊາດ  ເພ່ືອ ຢດຸ ຕ ິການ ໃຊ ້ຄວາມ ຮນຸ 

ແຮງ ຕ່ໍ ກບັ ແມ ່ຍງິ ແລະ ສ ົ່ງ ເສມີ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ລະ ຫວາ່ງ ຍງິ-ຊາຍ  ເຂ້ົາ ໃນ ແຜນ 

ການ ຂ ັນ້ ແຂວງ, ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັ ການ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ແລະ ການ ປ ົກ ປ້ອງ ສດິ ທິ ຂອງ 

ແມ ່ຍງິ ແລະ ເດັກ ຍງິ ໃນ ລະ ດບັ ແຂວງ ແລະ ທອ້ງ ຖິ່  ນ.

ສະຫະພນັແມຍ່ງິ ໂດຍ ໄດ ້ຮບັ ການ ສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ຈາກ ອງົ ການ UNFPA ໄດທ້ດົ 

ລອງນາໍ ໃຊ ້ຄູ ່ມ ືການ ມ ີສວ່ນ ຮວ່ມ ຂອງ ເພດ ຊາຍ ເພ່ືອ ສາ້ງ ຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້

ຊາຍ ກຽ່ວ ກບັ ການ ແບງ່ ປນັ ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ໃນ ບດົ ບາດ ການ ດ ູແລ ເບິ່ ງ ແຍງ, ວຽກ 

ເຮອືນ, ການ ປ້ອງ ກນັ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ ບນົ ພ້ືນ ຖານ  ທາງ ເພດ  ແລະ ການ ສ ົ່ງ ເສມີ ສ ຸຂະ 

ພາບ ແລະ ສດິ ທິ ດາ້ນ ສ ຸຂະ ພາບ ຈະ ເລີນ ພນັ ແລະ ສ ຸຂະ ພາບ ທາງ ເພດ.  ຄູ ່ມ ືທ່ີ

ຄາ້ຍ ຄ ືກນັ ນີ ້ກໍ່ຍງັໄດ ້ກາໍ ລງັ ຖກື ພດັ ທະ ນາ  ສາໍ ລບັ ໄວ ໜຸມ່ ຊາຍ ໂດຍ ກມົ ກາ ນ ສກຶ 

ສານ ອກ ລະ ບບົ ຂ ອງ ກະ ຊ ວງ ສກຶ ສາ ທິ ການ ແລະ ກ ິລາ, ເຊິ່  ງ ໄດ ້ຮບັ ການ ສະ ໜບັ 

ສະ ໜນູ ຈ າກ ອງົ ການ UNFPA.

ຊີວິດການເປ�ນຢູ�
 

ຕ ົວ ຢາ່ງ: ກາ ນ ຮບັປະກນັການປ ົກ ປອ້ງ ຊ ີວດິ ການ ເປັນ ຢູຂ່ອງ 

ແມ ່ຍງິແລະເດັກ ຍງິຢູໃ່ນສ ປ ປລ າວ
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications?publishing_entity=e7ef78d9dc2c4b2a9f8bbee5aa726447
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications?publishing_entity=de60782690154316acb31d47ffabd734


ເພ່ືອ ໃຫ ້ໂລກນີ ້ເປັນ ບອ່ນ ທ່ີ ກາ ນ ຖ ືພາ ທກຸ ຄ ັງ້ ແມນ່ ດວ້ຍ 

ຄວາມ ຕ ັງ້ ໃຈ, ການ ເກດີ ລກູ ທກຸ ຄ ັງ້ ມ ີຄວາມ ປອດ ໄພ,

ແລະ ໄວ ໜຸມ່ ທກຸ ຄນົ ມ ີໂອ ກາ ດ ບນັ ລ ຸເປ້ົາ ໝາຍ ຕາມ 

ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ ຕນົ.

ອງົ ກາ ນ ສະ ຫະ ປ ະ ຊາ ຊາດກອງ ທຶນ ສາໍ ລບັ ປະ ຊາ ກອນ (UNFPA)  ປະ ຈາໍ ສ ປ ປ ລາວ,

P.O. Box 345, ຖ ະ ໜ ົນ ລາ້ນ ຊາ້ງ,  ນະ ຄອນ ຫຼ ວງວຽງ ຈນັ,  ສ ປ ປ ລາວ, ໂທ: +856

21 267 777 ແຟັກ: +856 21 267 799

 ອ ີເມວ: laos.office@unfpa.org http://lao.unfpa.org/

http://facebook.com/unfpalaos http://la.one.un.org


