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ໂຄວິດ-19 ແລະ ການຮັບມືກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ນ ື້ ຢ ່ໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຂົງເຂດອະນຸພາກລຸ່ມແມ່ນ ື້າຂອງ 

  
ການລະບາດໄປທົົ່ວໂລກຂອງ ໂຄວິດ-19 
 

ໂຄວິດ-19 ໄດ້ນ ຳມຳ ແລະ ຍັງສືບຕ ໍ່ນ ຳມຳຊ ຶ່ງ ຄວຳມທ້ຳທຳຍທ ຶ່ບ ໍ່ເຄ ຍມ ມຳກ່ອນສ ຳລັບຫຼຳຍໆປະເທດໃນທ ົ່ວໂລກ. ໃນວັນທ  11 ມ ນຳ 

2020, ອ ງກຳນອະນຳໄມໂລກ ໄດ້ປະກຳດໃຫ້ເຊືື້ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ເປັນໂລກລະບຳດໃຫຍ່ໃນທ ົ່ວໂລກ, ເຊິຶ່ງໃນໄລຍະນ ື້ 

ເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກນ ື້ໄດ້ແຜ່ລຳມໄປສ ່ 114 ປະເທດ ແລະ ສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ມ ຄ ນເສຍຊ ວິດຈ ຳນວນ 4,000 ກວ່ຳຄ ນທ ົ່ວໂລກ. ໃນວັນທ  04 ພ ດສະພຳ, 

ຈ ຳນວນຂອງປະເທດ ແລະ ອຳນຳເຂດທ ຶ່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບໄດ້ເພ ຶ່ມຂ ື້ນເປັນ 210 ປະເທດ ແລະ ຈ ຳນວນຄ ນເສຍຊ ວິດເພ ຶ່ມເປັນ 249,014 

ຄ ນ1, ໃນຂະນະທ ຶ່ຫຼຳຍໆປະເທດຍັງຄ ງຢ ູ່ໃນມຳດຕະກຳນກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນ (lockdown). 

ຜ ້ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນແພດເຊືຶ່ອວ່ຳມ ຫຼຳຍປະເທດທ ຶ່ກ ຳລັງເຂ ື້ຳໃກ້ໄລຍະທ ຶ່ກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກຊ້ຳຕ ວລ ງ; 

ເຊິຶ່ງແມ່ນຜ ນພວງຂອງຄວຳມຕັື້ງໃຈໝັື້ນ ແລະ ຄວຳມພະຍຳຍຳມຂອງປະຊຳຊ ນ, ອ ງກອນ, ລັດຖະບຳນ ແລະ ທ ຶ່ສ ຳຄັນທ ຶ່ສຸດ ຂອງນັກຄ ື້ນຄວ້ຳ 

ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິກຳນທຳງກຳນແພດ ທ ຶ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ແນວໜ້ຳ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ນ ື້ບ ໍ່ໄດ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ພວກເຮ ຳຈະຢຸດລະມັດລະວັງໄດ້ແລ້ວ, 
ເພຳະວ່ຳກຳນລະບຳດອ ກຮອບໃໝ່ທ ຶ່ໜ້ຳຢ້ຳນກ ວຍັງສຳມຳດເກ ດຂ ື້ນໄດ້ອ ກ. 
 
ຜົນກະທົບຂອງການຈ າກດັບ ລິເວນ ແລະ ການກັກໂຕ 
 

 
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? 
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ໃນຂະນະທ ຶ່ມຳດຕະກຳນກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນ ແລະ ກຳນກັກໂຕ ທ ຶ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍລັດຖະບຳນທ ົ່ວໂລກມ ຄວຳມສ ຳຄັນ ແລະ 
ຈ ຳເປັນໃນກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກ, ມັນຍັງສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຢູ່ຳງມະຫຳສຳນຕ ໍ່ວິຖ ຊ ວິດ ແລະ 

ວິທ ກຳນເຮັດວຽກຂອງຄ ນເຮ ຳໃນປະຈຸບັນ. ກຳນເດ ນທຳງທັງພຳຍໃນ ແລະ ລະຫວ່ຳງປະເທດໄດ້ຖືກຢຸກຊະງັກຊ ົ່ວຄຳວໃນບຳງປະເທດ, 
ທຸລະກິດທ ຶ່ບ ໍ່ຈ ຳເປັນສ່ວນຫຼຳຍໄດ້ຢຸດກຳນດ ຳເນ ນງຳນລ ງ ແລະ 
ລ ກຈ້ຳງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງພວກເຂ ຳພຳຍໃຕ້ມຳດຕະກຳນຄວຳມປອດໄພທ ຶ່ເຂັື້ມງວດ, ໂດຍກຳນເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນຂອງພວກເຂ ຳ 

ຫຼື ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເລ ຍ. ແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວແມ່ນກຸ່ມຄ ນທ ຶ່ມ ຄວຳມສ່ຽງໂດຍສະເພຳະ, 
ເນືຶ່ອງຈຳກວ່ຳກຳນຢຸດກຳນດ ຳເນ ນງຳນຂອງຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງຫຼຳຍ ມ ຄວຳມໝຳຍວ່ຳພວກເຂ ຳຕ້ອງໄດ້ເດ ນທຳງກັບປະເທດຂອງຕ ນ. 
ໃນບຳງກ ລະນ , ແຮງງຳນເຫຼ ົ່ຳນ ື້ ແມ່ນຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອຳໃສຢ ູ່ໃນທ ຶ່ພັກຊ ົ່ວຄຳວທ ຶ່ໄດ້ຖືກຈັດສັນຂ ື້ນໃກ້ກັບຊຳຍແດນສ ຳລັບກຳນກັກໂຕ ແລະ 
ປະທັງຊ ວິດດ້ວຍສ ຶ່ງທ ຶ່ຖືກຈັດຫຳໃຫ້ເລັກນ້ອຍທ ຶ່ພວກເຂ ຳສຳມຳດນ ຳຕິດຕ ວໄປໄດ້. 
 

ທ ົ່ວທັງຂ ງເຂດອຳຊ ຕຳເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫຼຳກຫຼຳຍອ ງກອນ ແລະ ກ ມກອງຂອງລັດຖະບຳນ ກ ຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ 

ເພືຶ່ອເກັບກ ຳຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບຂອງ ເຊືື້ອຈຸລະໂລກ ໂຄວິດ-19 ຕ ໍ່ສຳທຳລະນະຊ ນ, ໂດຍສະເພຳະກຸ່ມຄ ນທ ຶ່ດ້ອຍໂອກຳດ ເຊັົ່ນ 

ແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ, ແລະ ໄດ້ໃຫຄ້ ຳແນະນ ຳສ ຳລັບບຳດກ້ຳວຕ ໍ່ໄປ. 

 

ການຮັບມກືັບ ໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດລາວ 

 
ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດລຳວໄດ້ດ ຳເນ ນມຳດຕະກຳນຫຼຳຍພ ສ ມຄວນໃນກຳນຕ ໍ່ສ ້ກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19. ໃນວັນທ  03 ກຸມພຳ, 

ຄະນະສະເພຳະກິດເພືຶ່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດອັກເສບປອດ ຈຳກເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ (COVID-

19) ໄດ້ຖືກຈັດຕັື້ງຂ ື້ນເພືຶ່ອດ ຳເນ ນກຳນຮັບມືຢູ່ຳງເໝຳະສ ມ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່ຳວສຳນໃຫ້ແກ່ປະຊຳຊ ນ. ໃນວັນທ  28 ມ ນຳ, 

ນຳຍ ກລັດຖະມ ນຕ ໄດ້ອອກຄ ຳສັົ່ງ ເລກທ  06/ນຍ ທ ຶ່ມ ລຳຍລະອຽດຂອງມຳດຕະກຳນກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນຕ່ຳງໆ, ເຊັົ່ນ 

ຄ ຳສັົ່ງໃຫ້ປະຊຳຊ ນຢ ູ່ແຕ່ເຮືອນ, ກຳນປິດດ່ຳນຂ້ຳມຊຳຍແດນ, ແລະ ກຳນຫ້ຳມກຳນຂ ື້ນລຳຄຳຂອງອຳຫຳນ ແລະ ສ ນຄ້ຳອືຶ່ນໆທ ຶ່ຈ ຳເປັນ. 
ມຳດຕະກຳນເຫຼ ົ່ຳນ ື້ມ ຜ ນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທ  30 ມ ນຳ ແລະ ຄຳດວ່ຳຈະຖືກຄຳຍລ ງໃນວັນທ  03 ພ ດສະພຳ. 
 

ເຖິງແມ່ນວ່ຳຈະຂຳດອຸປະກອນ, ຢຳ ແລະ ບຸກຄະລຳກອນທຳງກຳນແພດ, ມ ພຽງແຕ່ 19 ກ ລະນ ຜ ້ຕິດເຊືື້ອທ ຶ່ຖືກບັນທ ກ 
ຈຳກຈ ຳນວນຜ ້ທ ຶ່ຖືກກວດຫຳເຊືື້ອທັງໝ ດ 2223 ຄ ນ. ປະຈຸບັນ ຄ ນເຈັບ 7 ໃນ 19 ຄ ນກ ຳລັງຟ ື້ນຕ ວຈຳກເຊືື້ອນ ື້--ແລະ 
ບ ໍ່ມ ຜ ້ເສຍຊ ວິດຈຳກເຊືື້ອນ ື້ທ ຶ່ຖືກບັນທ ກ. ຕ ວເລກທ ຶ່ຕ ໍ່ຳນ ື້ ອຳດຈະມ ສຳຍເຫດມຳຈຳກອັດຕຳຂອງກຳນຕຳມຮອຍຜ ້ສ ຳພັດໃກ້ຊິດ, 

ກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ ແລະ ກຳນແຍກປູ່ຽວທ ຶ່ຕ ໍ່ຳ, ແຕ່ເຖິງຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, 
ສ ຶ່ງທ ຶ່ລັດຖະບຳນໄດ້ພະຍຳຍຳມເຮັດເພືຶ່ອໃຫ້ຄວຳມຮ ້ແກ່ປະຊຳຊ ນກ່ຽວກັບກຳນລະບຳຍໃຫຍ່ ພ້ອມທັງ ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ຄ ນກັກບ ລິເວນຕ ນເອງ 
ແມ່ນສ ຶ່ງທ ຶ່ດ ຫຼຳຍ. 
 

 
ມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຮງງານນອກລະບົບ ແລະ ຜ ທ້ ົ່ມ ລາຍໄດ້ຕ ົ່າ 
ຈາກການໃຊ້ມາດຕະການຈ າກັດບ ລິເວນ ແລະ ແລະ ການກັກໂຕ ຍັງໄດ້ຖືກນ າສະເໜ ໂດຍລັດຖະບານລາວດັົ່ງລຸ່ມນ ື້: 
 

• ເລ ຶ່ມຈຳກເດືອນເມສຳ ຫຳ ມິຖຼຸນຳ, ຈະມ ກຳນຫຼຼຸດລຳຄຳ ຄ່ຳໄຟ ແລະ ຄ່ຳນ ໍ້ຳລ ງ 

• ຜ ້ທ ຶ່ມ ລຳຍຮັບຕ ໍ່ຳກວ່ຳ 5 ລ້ຳນກ ບຕ ໍ່ເດືອນ (570 ໂດລຳສະຫະລັດ) ຈະບ ໍ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງຈ່ຳຍອຳກອນຈ ນເຖິງເດືອນ ມິຖຼຸນຳ 



• ກຳນຈ່ຳຍຄືນເງິນກ ້ ແລະ ກຳນຈ່ຳຍອຳກອນໄດ້ຖືກເລືຶ່ອນເວລຳອອກໄປ, ແລະ 

ບັນດຳທະນຳຄຳນຈະເລ ຶ່ມຕ ື້ນປັບອັດຕຳກຳນຈ່ຳຍຄືນເງິນຕ ື້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ສ ຳລັບບຸກຄ ນທ ົ່ວໄປ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ 
• ກຳນປະກອບສ່ວນໃສ່ກອງທ ນສະຫວັດດ ກຳນສັງຄ ມໄດ້ຖືກເລືຶ່ອນໄປເປັນເດືອນມິຖຼຸນຳ 

 

ດ້ຳນລຸ່ມນ ື້ ແມ່ນກຳນຮັບມືຂອງລັດຖະບຳນປະເທດອືຶ່ນໆ ໃນຂ ງເຂດພຳກພືື້ນແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ: 
 
 

ຫວຽດນາມ 
 

ປະເທດຫວຽດນຳມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຫຼຳຍຢູ່ຳງໃນກຳນຕ ໍ່ສ ້ຕ້ຳນເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19, ເຖິງວ່ຳຈະເປັນປະເທດທ ຶ່ມ ຊັບພະຍຳກອນທ ຶ່ຈ ຳກັດ. 
ໄຊຊະນະທ ຶ່ໂດດເດັົ່ນກວ່ຳໝ ່ ແມ່ນກຳນປິິ່ນປົວຜ ້ຕິດເຊືື້ອຈ ຳນວນ 201 ໃນ 268 ຄ ນໃຫ້ເຊ ຳດ  ແລະ ບ ໍ່ມ ຜ ້ເສຍຊ ວິດຖືກບັນທ ກ. 
ປະເທດຫວຽດນຳມບັນລຸຜ ນສ ຳເລັດນ ື້ໄດ້ ໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນຮັບມືກັບກຳນລະບຳດໃຫຍ່ນ ື້ແຕ່ຫ ວທ  ແລະ 
ໃຊ້ແນວທຳງທ ຶ່ເຊືຶ່ອມສຳນໃນກຳນຕ ໍ່ສ ້ກັບໂຄວິດ-19 ທ ຶ່ລວມມ  ກຳນຕຳມຮອຍຜ ້ສ ຳພັດໃກ້ຊິດ, ກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ, ກຳນແຍກປູ່ຽວ ແລະ 

ກຳນປິິ່ນປົວ ພ້ອມທັງກຳນບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບຳຍ, ກຳນສ ົ່ງເສ ມຊຼຸມຊ ນສ ກສຳ ແລະ ກຳນເພ ຶ່ມຊັບພະຍຳກອນທຳງສັງຄ ມ.2 

 
ໄທ 
ໃນປະເທດໄທ, ລັດຖະບຳນໄດ້ດ ຳເນ ນຂັື້ນຕອນທ ຶ່ເຂັື້ມແຂງໃນກຳນຮັບມືກັບຄວຳມທ້ຳທຳຍທຳງເສດຖະກິດ 

ທ ຶ່ກຸ່ມຄ ນທ ຶ່ດ້ອຍໂອກຳດກ ຳລັງປະເຊ ນຢ ູ່. ໃນວັນທ  28 ເມສຳ, ທະນຳຄຳນໂລກໄດ້ແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບພຳບລວມຂອງນະໂຍບຳຍກຳນເງິນ ແລະ 

ກຳນຄັງທ ຶ່ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດໄທນ ຳສະເໜ ໃນຕອນຕ ື້ນປີ ລວມທັງ ບຳດກ້ຳວທ ຶ່ໄດ້ຖືກດ ຳເນ ນກຳນໃນຫຼຳຍອຳທິດທ ຶ່ຜ່ຳນມຳ, ເຊັົ່ນ 

ມ ກຳນຜ່ອນຜັນໃນກຳນຈ່ຳຍຄືນເງິນກ ້, ກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນຈ່ຳຍເງິນປະກອບສ່ວນເຂ ື້ຳໃນກອງທ ນສະຫວັດດ ກຳນສັງຄ ມ ແລະ 

ກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນອຳກອນສ ຳລັບວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ກຳງ. ນອກຈຳກນ ື້, 

ລັດຖະບຳນຍັງຈະຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງຳນນອກລະບ ບໂດຍກຳນໂອນເງິນສ ດໃຫ້ພວກເຂ ຳຈ ຳນວນ 5,000 ບຳດ ຕ ໍ່ເດືອນ (155 ໂດລຳສະຫະລັດ) 
ເປັນເວລຳຫ ກເດືອນ--ນອກເໜືອຈຳກກອງທ ນສະຫວັດດ ກຳນສັງຄ ມ. 

 

 
ກ າປ ເຈຍ 

• ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດກ ຳປ ເຈຍໄດ້ດ ຳເນ ນບຳດກ້ຳວທ ຶ່ເດັດດ່ຽວໃນກຳນຕ ໍ່ສ ້ຕ້ຳນກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19. ໃນວັນທ  25 ກຸມພຳ 2020, 

ລັດຖະບຳນກ ຳປ ເຈຍໄດ້ອອກກ ດລະບຽບຊ່ວຍເຫຼືອບັນດຳທຸລະກິດທ ຶ່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈຳກໂຄວິດ-19. ກ ດລະບຽບເຫຼ ົ່ຳນ ື້ 

ແມ່ນກຳນຢຸດພັກກຳນເກັບອຳກອນ ແລະ ໃຫ້ວັນພັກກຳນສ ຳລັບຂະແໜງກຳນຜະລິດ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກ ຳ ແລະ ອະສັງຫຳລິມະຊັບ ໃນປະເທດ. 

ນອກຈຳກນັື້ນ ຍັງມ ກຳນຕັດງ ບປະມຳນປະຈ ຳປີຂອງບັນດຳກະຊວງ ສ ງສຸດ 50% ເພືຶ່ອເປັນຄັງແຮມ ນຄ່ຳ $400 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ 

ເຊິຶ່ງຈະຖືກນ ຳໃຊ້ເຂ ື້ຳໃນກຳນຮັບມືກັບກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກ. ລະບ ບສຳທຳໃນປະເທດຍັງໄດ້ຮັບກອງທ ນສຸກເສ ນເປັນມ ນຄ່ຳປະມຳນ 
$30 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ ເພືຶ່ອນ ຳໃຊ້ເຂ ື້ຳໃນກຳນຈັດຊືື້ອຸປະກອນກຳນແພດ ແລະ ອຸປະກອນກຳນສ ກສຳທ ຶ່ແນໃສ່ໃນກຳນຮັບມືກັບໂຄວິດ-19.3  

 
2 https://www.eastasiaforum.org/2020/04/21/lessons-from-vietnams-covid-19-victories/ 
3 https://cambodianess.com/article/hun-sen-announces-up-to-50-pct-budget-cut-amid-covid-19 

https://www.eastasiaforum.org/2020/04/21/lessons-from-vietnams-covid-19-victories/
https://cambodianess.com/article/hun-sen-announces-up-to-50-pct-budget-cut-amid-covid-19


 
ຈ ນ 
ເຖິງແມ່ນວ່ຳປະເທດຈ ນ ຈະເປັນຈຸດສ ນກຳງຂອງກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19 ໄປຫຳປະເທດອືຶ່ນໆ, 

ປະເທດຈ ນສຳມຳດຄວບຄຸມກຳນລະບຳດໃນປະເທດຂ້ອນຂ້ຳງດ . ພຳຍໃນໜ ຶ່ງອຳທິດຂອງກຳນລະບຸວ່ຳມ ເຊືື້ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ນ ື້, 
ລັດຖະບຳນຈ ນກ ໍ່ໄດ້ຈັດລ ຳດັບຂອງກຳນເກ ດຂ ື້ນຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກນ ື້ ແລະ ໄດ້ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນກັບອ ງກຳນອະນຳໄມໂລກ. 
ນ ື້ແມ່ນບຳດກ້ຳວທ ຶ່ສ ຳຄັນຫຼຳຍ ເນືຶ່ອງຈຳກວ່ຳມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄ ື້ນຄວ້ຳໃນທ ົ່ວໂລກໄດ້ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກນ ື້ ແລະ 
ແລກປູ່ຽນລຳຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທ ກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງມັນ ພ້ອມທັງ ວິທ ທ ຶ່ຜ ້ຄ ນສຳມຳດປ້ອງກັນຕ ວເອງໄດ້. 
ມັນຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດຳຫ້ອງວິເຄຳະສຳມຳດເລ ຶ່ມເຮັດວຽກເພືຶ່ອຜະລິດວັກຊ ນກັນພະຍຳດນ ື້. 
ມຳດຕະກຳນທ ຶ່ໂດດເດັົ່ນທ ຶ່ສຸດທ ຶ່ປະເທດຈ ນໄດ້ດ ຳເນ ນກຳນເພືຶ່ອຈ ຳກັດບ ລິເວນຂອງກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງໂຄວິດ-19 
ແມ່ນຄວຳມໄວຂອງກຳນລິເລ ຶ່ມມຳດຕະກຳນກຳນຄຸ້ມຄອງຄວຳມສ່ຽງ, 

ເຊິຶ່ງປະກອບມ ກຳນໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳທ ຶ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນ, 

ກຳນຕຳມຮອຍບຸກຄ ນທ ຶ່ອຳດຈະສ ຳພັດໃກ້ຊິດກັບຜ ້ທ ຶ່ຖືກຢັື້ງຢ ນວ່ຳຕິດເຊືື້ອ, ກຳນຮັບປະກັນວ່ຳສ ຶ່ງທ ຶ່ຈ ຳເປັນເຊັົ່ນ ອຳຫຳນ, 

ອຳຄຳນທ ຶ່ຖືກຈັດໄວ້ເພືຶ່ອກຳນເບ ຶ່ງແຍງຜ ້ຕິດເຊືື້ອໂດຍສະເພຳະ ແລະ ສະຖຳນທ ຶ່ຂອງຝູ່ຳຍບ ລິຫຳນ ມ ພຽງພ , ກຳນລວມສ ນກຳນລຳຍງຳນ ແລະ 

ກຳນສືຶ່ສຳນ ພ້ອມທັງ ກຳນສ້ຳງລະບ ບຕິດຕຳມອ ເລັກໂຕຣນິກທ ຶ່ເປັນມຳດຕະຖຳນ.4  

 
ປະເທດຈ ນຍັງໄດ້ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 
ບັນດຳທະນຳຄຳນໄດ້ມ ກຳນຂະຫຍຳຍເວລຳຂອງເງິນກ ້ອອກໄປ, ມ ກຳນຫຼຼຸດບຳງຄ່ຳທ ຳນຽມ ແລະ ອຳກອນ ເພືຶ່ອຊ່ວຍບ ລິສັດຂະໜຳດນ້ອຍ 

ແລະ ກຳງ ໃນກຳນຮັບມືກັບກຳນລະບຳດຂອງເຊືື້ອ ແລະ ໄດ້ມ ກຳນໂຍກຍ້ຳຍໜ ື້ໄປບ່ອນທ ຶ່ມ ຜ ນດ ກວ່ຳ, ໂດຍປຳດສະຈຳກຄ່ຳປັບໄໝ ແລະ 
ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ ເຄຣດິດ/ຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື ເປັນລ ບ. 
ຄວຳມແຕກຕ່ຳງທ ຶ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນກຳນຈັດກຳນກັບຜ ນກະທ ບດ້ຳນລ ບຂອງກຳນລະບຳດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ນ 
ປະເທດຈ ນໄດ້ດ ຳເນ ນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອລ ກຈ້ຳງ ໂດຍຜ່ຳນລະບ ບກຳນຈ່ຳຍເງິນໂດຍກ ງ ຄ້ຳຍຄືກັບຢ ູ່ໃນປະເທດໄທ, ແຕ່ຄຳດວ່ຳ 

ກຳນດ ຳເນ ນກຳນນ ື້ແມ່ນມຳຈຳກສອງສຳຍເຫດຄື; ໜ ຶ່ງ ໃນປະເທດຈ ນ, 

ບັນດຳລັດວິສຳຫະກິດເຮັດໜ້ຳທ ຶ່ເປັນຕຳໜ່ຳງຄຸ້ມຄອງຄວຳມໝັື້ນຄ ງດ້ຳນກຳນເງິນໃຫ້ແກ່ລ ກຈ້ຳງ, ແລະ ສອງ, ປະມຳນ 60% 

ຂອງບ ລິສັດໃນປະເທດຈ ນມ ເງິນສ ດທ ຶ່ຈະສຳມຳດສືບຕ ໍ່ດ ຳເນ ນງຳນໄດ້ ແລະ ຮັກສຳລະດັບກຳນຈ້ຳງງຳນໄວ້ໄດ້ເປັນເວລຳສຳມເດືອນ.5 

 
ມຽ່ນມ້າ 
ກຳນຈັດກຳນກັບກຳນລະບຳດຂອງໂຄວິດ-19 ພ ບວ່ຳເປັນໜ້ຳວຽກທ ຶ່ຫຍຸ້ງຍຳກສ ຳລັບປະເທດມ່ຽນມ້ຳ, 

ຫຼັງຈຳກມ ກຳນລຳຍງຳນກ ລະນ ຕິດເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທ ຳອິດໃນຕອນທ້ຳຍຂອງເດືອນມ ນຳ, ຈ ຳນວນກ ລະນ ຕິດເຊືື້ອທ ຶ່ຖືກຢັື້ງຢ ນໄດ້ເພ ຶ່ມຂ ື້ນເປັນ 

1516 ກ ລະນ . ແລະ ມ ກຳນບັນທ ກວ່ຳມ ກ ລະນ ເສຍຊ ວິດຈຳກເຊືື້ອຈຸລະໂລກນ ື້ ຫ ກ ຄ ນ ແລະ ປະມຳນ 7,700 ຄ ນໄດ້ຮັບກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ 
ໃນຕອນທ້ຳຍຂອງເດືອນ ເມສຳ. ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນກວດຫຳເຊືື້ອທ ຶ່ມ ຈ ຳກັດ ບວກກັບ 
ມ ກຳນລຳຍງຳນເຖິງຜ ້ທ ຶ່ເສຍຊ ວິດໃນລະຫວ່ຳງຂະບວນກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ ເປັນສຳຍເຫດໃຫ້ມ ຄວຳມກັງວ ນວ່ຳ 
ຈ ຳນວນຂອງກ ລະນ ຜ ້ຕິດເຊືື້ອໃນປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ຖືກລຳຍງຳນຢູ່ຳງຄ ບຖ້ວນເທືຶ່ອ. 
ເຖິງວ່ຳຈະມ ກຳນທ ດຖອຍໃນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກໃນໄລຍະທ ຶ່ຜ່ຳນມຳ, 

 
 
4 https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-hangzhou-zhejiang-government-response/ 
5 https://review.chicagobooth.edu/economics/2020/article/china-s-economic-response-covid-19-has-helped-now 
6 https://thediplomat.com/2020/05/myanmar-and-covid-19/ 
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ລັດຖະບຳນມ່ຽນມ້ຳໄດ້ດ ຳເນ ນຂັື້ນຕອນໃນກຳນຮັບປະກັນວ່ຳ ຜ ້ທ ຶ່ມ ລຳຍໄດ້ຕ ໍ່ຳຈະໄດ້ຮັບສ ຶ່ງຂອງທ ຶ່ຈ ຳເປັນທ ຶ່ພວກເຂ ຳຕ້ອງກຳນເຊັົ່ນ ອຳຫຳນ. 
ໃນຫວ່ຳງມ ໍ່ໆມຳນ ື້, ລັດຖະບຳນໄດ້ປະກຳດແຜນບັນເທ ຳທຸກທ ຶ່ມ ມ ນຄ່ຳ 2-3 ຕືື້ໂດລຳສະຫະລັດ 

ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກດ້ຳນເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມຍ້ອນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, 
ຍັງບ ໍ່ມ ກຳນລຳຍງຳນທ ຶ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຈ ຳນວນງ ບປະມຳນທ ຶ່ຈະຖືກຈັດສັນເຂ ື້ຳໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄ ນທ ຶ່ດ້ອຍໂອກຳດເຊັົ່ນ 
ແຮງງຳນກິນເງິນມືື້ ແລະ ຊ ນເຜ ົ່ຳກຸ່ມນ້ອຍ. 
 

ການຮັບມກືັບໂຄວິດ-19 ຂອງອົງການອ໊ອກຟາມໃນລາວ 
 
ໃນຂະນະທ ຶ່ກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນຳຍັງຄ ງສືບຕ ໍ່, ອ ງກຳນອ໊ອກຟຳມມ ຄວຳມກັງວ ນ ໂດຍສະເພຳະ 

ກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບຂອງມັນຕ ໍ່ສະມຳຊິກທ ຶ່ດ້ອຍໂອກຳດທ ຶ່ສຸດໃນຊຼຸມຊ ນຂອງພວກເຮ ຳ. ໃນປະເທດລຳວ, 
ອ ງກຳນອ໊ອກຟຳມໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຳງໃກ້ຊິດກັບຄ ່ຮ່ວມງຳນເຊັົ່ນ ອ ງກຳນອະນຳໄມໂລກ 
ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນກະຈຳຍຂອງກຳນຕິດເຊືື້ອໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ ຶ່ສຸດ ໂດຍກຳນໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳ ທ ຶ່ຖືກຕ້ອງຕ ໍ່ສຳທຳລະນະ 
ໂດຍໃຊ້ພຳສຳທ້ອງຖິຶ່ນ. ນອກຈຳກນ ື້, ອ ງກຳນອ໊ອກຟຳມໃນລຳວຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄ ່ຮ່ວມງຳນທ ຶ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບຮຳກຖຳນ 
ເພືຶ່ອປະເມ ນຜ ນກະທ ບຂອງກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກໃນກຸ່ມຄ ນດ້ອຍໂອກຳດ ເຊັົ່ນ ແຮງງຳນນອກລະບ ບ ແລະ ແຮງງຳນກິນເງິນມືື້. 
ກຳນປະເມ ນເຫຼ ົ່ຳນ ື້ມ ຄວຳມສ ຳຄັນໃນກຳນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮ ຳເຂ ື້ຳໃຈກ່ຽວກັບ, ຍ ກຕ ວຢູ່ຳງ, ກຳນເຂ ື້ຳເຖິງຕຳໜ່ຳງກຳນຄຸ້ມຄອງທຳງສັງຄ ມ 

ສ ຳລັບຜ ້ທ ຶ່ມ ລຳຍໄດ້ຕ ໍ່ຳໃນລະຫວ່ຳງໄລຍະກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນ, ຫຼື ກ່ຽວກັບວ່ຳ ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍກ ຳລັງຮັບມືແນວໃດກັບຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ເສດຖະກິດ ທ ຶ່ເກ ດຂ ື້ນຍ້ອນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອ. 
ກຳນຖອດຖອນບ ດຮຽນ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳ, ອ ງຕຳມກຳນປະເມ ນຊຼຸມຊ ນ, ແມ່ນກຳນປະກອບສ່ວນຂອງອ ງກຳນອ໊ອກຟຳມໃນລຳວ 
ເຂ ື້ຳໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອຊຼຸມຊ ນຂອງອ ງກຳນຈັດຕັື້ງທຳງສັງຄ ມ ແລະ ລັດຖະບຳນຂອງ ສປປ ລຳວ 
ໃຫ້ກ້ຳວໄປສ ວ່ິທ ແກ້ໄຂທ ຶ່ກວມລວມເອ ຳທຸກກຸ່ມຄ ນ ແລະ ແນໃສ່ບັນເທ ຳຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກຂອງຄ ນສ່ວນນ້ອຍໃນສະຖຳນະກຳນໂຄວິດ-19. 
 

 

ເຖິງວ່າມັນອາດຈະເລ ົ່ມເບ ົ່ງຄືວ່າ ພວກເຮົາກ າລັງຄ່ອຍໆຂ້າມຜ່ານຈຸດທ ົ່ຮ້າຍແຮງທ ົ່ສຸດຂອງໂຄວິດ-19 ແລ້ວ, 

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິົ່ງ ເມືົ່ອການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວັກຊ ນກັນພະຍາດນ ື້ກ າລັງດ າເນ ນຢ ່, 
ສ ົ່ງທ ົ່ສ າຄັນທ ົ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ: 
 

1. ມ ຄວຳມລະມັດລະວັງ ແລະ ສືບຕ ໍ່ນ ຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພ, 

ບ ໍ່ວ່ຳຈະມ ກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນມຳດຕະກຳນກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນແລ້ວກ ໍ່ຕຳມ, 
ເພຳະວ່ຳມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮ ຳແນ່ໃຈວ່ຳພວກເຮ ຳຈະສຳມຳດປ້ອງກັນກຳນກະຈຳຍຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກນ ື້ ແລະ ກຳນເຮັດເຊັົ່ນນ ື້ 
ກ ໍ່ແມ່ນກຳນຮັກສຳຊ ວິດ.  
 

2. ສືບຕ ໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິຶ່ງກັນແລະກັນ, ບ ໍ່ວ່ຳຈະໃນຖຳນະສ່ວນຕ ວ ຫຼື ໃນຖຳນະຂອງອ ງກອນ, 

ໃນກຳນຕິດຕຳມເບ ຶ່ງສະຫວັດດ ພຳບຂອງຄ ນໃນຊຼຸມຊ ນ ແລະ ປ ກຈິດສ ຳນ ກກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ແລະ 
ມຳດຕະກຳນໃນກຳນປົກປ້ອງຕ ວເອງ. 

 

 



3. ຮັບຮ ້ວ່ຳກຳນລະບຳດໃຫຍ່ໃນທ ົ່ວໂລກມ ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ທຸກໆຄ ນ, ແຕ່ວ່ຳ ມັນບ ໍ່ກະທ ບທຸກຄ ນເທ ົ່ຳທຽມກັນ. ໃນດ້ຳນໜ ຶ່ງ, 

ພວກເຮ ຳມ ກຸ່ມຄ ນທ ຶ່ກຳນລະບຳດຂອງເຊືື້ອ ແລະ ມຳດຕະກຳນຈ ຳກັດບ ລິເວນສ້ຳງຄວຳມທ້ຳທຳຍໃຫ້ຢູ່ຳງໃຫຍ່ຫຼວງ, 

ແຕ່ຍ້ອນມ ເຕັກໂນໂລຊ ຊ່ວຍອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນເຮັດວຽກ, ກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນພ ວພັນກັບຄ ນອືຶ່ນ, 

ມັນຈ ຶ່ງສຳມຳດຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ຳມຜ່ຳນຄວຳມທ້ຳທຳຍນ ື້ໄດ້ສ່ວນຫຼຳຍ. ແຕ່ວ່ຳໃນອ ກດ້ຳນໜ ຶ່ງ, 
ພວກເຮ ຳກ ໍ່ມ ກຸ່ມຄ ນທ ຶ່ບ ໍ່ສຳມຳດຊ ຳລະຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໄດ້ ແລະ ຄ ນໃນຄອບຄ ວຕ້ອງອ ດຫິວໃນມືື້ທ ຶ່ຕ້ອງກັກໂຕ ຫຼື ຖືກຈ ຳກັດບ ລິເວນ. 
ດັົ່ງນັື້ນ, ເຮ ຳຕ້ອງເອ ຳໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ກ່ ຸມຄ ນດ້ອຍໂອກຳດ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນແຮງງຳນນອກລະບ ບທ ຶ່ເປັນແມ່ຍິງ 

ຜ ້ທ ຶ່ຮັບພຳລະຫຼຳຍທ ຶ່ສຸດໃນກຳນເບ ຶ່ງແຍງຄອບຄ ວ, ເພືຶ່ອຮັບປະກັນວ່ຳພວກເຂ ຳສຳມຳດເຂ ື້ຳເຖິງກຳນບ ລິກຳນທ ຶ່ຈ ຳເປັນເຊັົ່ນ 
ກອງທ ນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄ ມ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນສຳທຳລະນະສຸກ. 
 

4. ເຂ ື້ຳໃຈວ່ຳຜ ນກະທ ບທ ຶ່ ໂຄວິດ-19 ມ ຕ ໍ່ຄອບຄ ວ, ອ ງກອນ, ທຸລະກິດ, ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ 

ອຳດຈະບ ໍ່ສຳມຳດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ຳງວ່ອງໄວ. ມັນຈະເປັນຂະບວນກຳນທ ຶ່ຊ້ຳ ແລະ ສະໝ ໍ່ຳສະເໝ ; ດັົ່ງນັື້ນ, 
ສ ຶ່ງທ ຶ່ສ ຳຄັນຕັື້ງແຕ່ຕ ື້ນຈ ນຈ ບຂະບວນກຳນນ ື້ແມ່ນ 
ປະກອບສ່ວນເຂ ື້ຳໃນກຳນສ ນທະນຳລະຫວ່ຳງທຸກພຳກສ່ວນທ ຶ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທ ຶ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝ ດ ກ່ຽວກັບວິທ ທ ຶ່ຈະດ ຳເນ ນກຳນຕ ໍ່ໄປ 
ຢູ່ຳງມ ປະສິດທິພຳບ. ເຊິຶ່ງນ ື້ ລວມທັງແຕ່ບ ໍ່ຈ ຳກັດພຽງແຕ່ ຊຳວນຳ ຜ ້ທ ຶ່ຜະລິດອຳຫຳນໃຫ້ພວກເຮ ຳ, ແຮງງຳນທັງໃນ ແລະ 

ນອກລະບ ບ, ຜ ້ໃຫ້ບ ລິກຳນທຳງກຳນແພດ, ຜ ້ນ ຳຂອງຊຼຸມຊ ນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ເຈ ື້ຳໜ້ຳທ ຶ່ຂອງລັດຖະບຳນ, ລວມທັງ ບັນດຳທຸລະກິດ 

ແລະ ອ ງກຳນຈັດຕັື້ງທຳງສັງຄ ມຕ່ຳງໆ. ຖ້ຳຫຳກມ ຫຼຳຍພຳກສ່ວນທ ຶ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂ ື້ຳຮ່ວມສ ນທະນຳຫຼຳຍເທ ົ່ຳໃດ, 
ກຳນອອກແບບກອບວຽກທ ຶ່ຄ ບຖ້ວນສ ມບ ນ ທ ຶ່ພິຈຳລະນຳເຖິງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຜ ້ທ ຶ່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ ແລະ 
ວິທ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂ ຳ ຈະເຮັດໄດ້ງ່ຳຍຂ ື້ນເທ ົ່ຳນັື້ນ, ນອກຈຳກນັື້ນ 
ມັນຍັງຈະເຮັດໜ້ຳທ ຶ່ເປັນແຜນປະຕິບັດງຳນສ ຳລັບເຫດກຳນທ ຶ່ອຳດຈະເກ ດຂ ື້ນໃນອະນຳຄ ດໄດ້ອ ກດ້ວຍ. 
 

 

 


