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ັ້
ັ
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ “ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ” ປະກອບ
ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ັ້ ດັ່ງນີ:ັ້
ມີ ພາກສ່ວນຕົນຕໍ
•

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມປ່າໄມ ັ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້, ພະແນກ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ, ນະຄອນ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້
ຕາມສາຍການຈັດຕັງຂອງຕົ
ນ);

•

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ (ກົມຄວບຄຸ ມພະຍາດຕິດຕໍ່, ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ັ້
ຫັ້ອງການສາທາລະນະສຸ ກເມືອງ, ນະຄອນ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຕາມສາຍການຈັດຕັງຂອງຕົ
ນ);

•

ັ້
ັ້ ອງ ແລະ ນາຍບັ້ານ);
ອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ນ (ເຈົາແຂວງ,
ເຈົາເມື

•
•

ັ ສັດປ່າ (WCS) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ;
ອົງການອະນຸລກ
ັ້ ສັດປ່າ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
ື ແລະ ຟືນຟ
ສນຊ່ວຍເຫຼອ

•

ສວນສັດ, ໂຮງລະຄອນສັດ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

•

ຟາມຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ທີ່ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານອະນຸລກ
ັ ສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ

•
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ພາກທີ 1
ພາກສະເໜີ
1.

ຄວາມເປັ ນມາ

ັ້ ນ
ັ ດີໃນທົ່ວໂລກວ່າ ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ມີການເຊື່ອມໂຍງເຊິ່ງກັນ ແລະ
ເປັນທີ່ຮັບຮກ
ັ ຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກກິດຈະກໍາຂອງຄົນ, ຊ່ ງເຫັນວ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ກັນຢ່າງສະໜິດແໜັ້ນ ແລະ ກໍາລັງໄດັ້ຮບ
ັ້ ບຊຸດໂຊມ ແລະ ຫຼຸດໜັ້ອຍຖອຍລົງ; ໃນຂະນະທີ່ການບຸ ກລຸ ກ
ດັ້ານຊະນິດພັນພືດ, ພັນສັດ ແລະ ລະບົບນິເວດນັບມືນັ

ັ້ ບເພີ່ມຂນ
ັ້ ອັນໄດັ້ສາັ້ ງເງ່ ອນໄຂໃຫັ້
ັ້
ັ້ ປັດຈຸບນ
ື
ີ ະຍາດເກີດຂນໃໝ
່ ຫຼາຍຂນ.
ັ , ໄດັ້
ຖິ່ນທີ່ຢ່ ອາໄສຂອງສັດປ່າແມ່ ນນັບມືນັ
ມພ
ັ້ ່ າ ສັດປ່າມີບດ
ົ ບາດຄວາມສໍາຄັນ ໃນການເປັນສັນຍານເຕືອນເຖິງເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດ
ມີການຮັບຮວ
ັ້
ັ້ ດໃຫັ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂ່ ຕໍ່ຄວາມອຸ ດມ
ັ້
່ , ເປັນຕົວຊີວັ
ົ ສົມບນຂອງສິ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ເປັນໂຕຖືເຊືອພະຍາດຕິ
ຂນໃໝ
ດຕໍ່
ລວມທັງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນ “zoonotic diseases” ແລະ ຄວາມສ່ຽງດັ້ານສຸ ຂະພາບຂອງສັດປ່າເອງ ຊ່ ງທັງໝົ
ັ້
່ ງຜົນກະທົບທາງລົບໂດຍກົງຕໍ່ວຽກງານອະນຸລກ
ັ ຊີວະນາໆພັນ.
ດນີສາມາດສົ
ັ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ພະຍາດອີໂບລາ
ັ ປ່າເປັນແຫຼ່ ງກໍາເນີດຂອງເຊືອ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ມີສດ
ີ ັ້ ເຫັນວ່າ ເພື່ອປົກປັ້ອງສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ ພວກເຮົາ
(Ebola), ຊາຣສ໌ (SARS) ແລະ ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ໄດັ້ຊໃຫັ້

ັ້
ຈະຕັ້ອງດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນທີ່ອາດຈະເກີດຂນ.
ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງສັດລັ້ຽງ ແລະ ສັດປ່າ ເຊັ່ນ: ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝອາຟຣິກາ (ASF) ທີ່

ຜ່ານມາໄດັ້ສາັ້ ງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ ຫຼວງຕໍ່ການລັ້ຽງໝ ແລະ ກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນໝປ່າ ລວມທັງຊະນິດໝປ່າທີ່ໃກ ັ້
ັ້ ຈ່ ງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ບັນດາປະເທດຕ່ າງໆຈະຕັ້ອງໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມພັ້ອມໃນການຄົນຫາ
ັ້
ຈະສນພັນ. ສະນັນ,
ແລະ ຈັດການ
ັ້
ັ ການ ແລະ ສັ້າງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜັ້າ ເພື່ອສືບຄົນຫາ
ກັບບັນຫາຕ່ າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບສຸ ຂະພາບສັດປ່າໃຫັ້ທນ
ແລະ
ໂຕັ້ຕອບ ຕໍ່ເຫດການເຈັບ ຫຼ ື ການຕາຍຂອງສັດປ່າ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວັ້າງຂວາງຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດລັ້ຽງ,
ສັດປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ.

ັ , ຄວາມອຸ ດມ
ົ ສົມບນຂອງ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາດສັດປ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານອະນຸລກ
ັ້ ງທາງດັ້ານຊີວະພາບ. ອົງການສຸ ຂະພາບ
ລະບົບນິເວດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ັ ດາປະເທດສະມາຊິກ ສັ້າງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ແຈ ັ້ງເຕືອນກ່ ຽວກັບພະຍາດທີ່
ສັດສາກົນ (OIE) ໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ບນ
ເກີດຈາກສັດປ່າ. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດັ້ລເິ ລີ່ມຫຼາຍກິດຈະກໍາກ່ ຽວກັບການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດ
ັ້
ສັດປ່າ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຄົນຄວັ້
າ ແລະ ເຝົັ້າລະວັງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດປ່າ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງ USAIDPREDICT ແລະ ໂຄງການສຸ ຂະພາບໜ່ ງດຽວເພື່ອເຝົ ັ້າລະວັງ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຫັ້ອງວິໄຈພະຍາດສັດສ່ ຄົນ ຢ່
ົ ຫຼ ື EU-LACANET ຊ່ ງໂຄງການດັ່ງກ່ າວ ໄດັ້ຄນພົ
ົ ັ້ ບຫຼກ
ັ
ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ັ້
່ ເກີດຂນ
ັ້ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ກັນລະຫວ່າງສັດປ່າທີ່ມີໃນທັ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ໂຄໂຣນາໄວຣັດ
ຖານສໍາຄັນກ່ ຽວກັບບັນດາເຊືອພະຍາດທີ

(Coronaviruses), ອັດສ໌ໂຕຣໄວຣັດ (Astroviruses), ເຮີປີດສ໌ໄວຣັດ (Herpes viruses), ເລັບໂຕສ໌ປາຍຣາ
ັ ດາປັດໃຈສໍາຄັນ
(Leptospira spp), ຣິກແກັດເຊຍ (Rickettsia spp) ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍັງສາມາດລະບຸ ບນ
ທີ່ເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນ ການສົ່ງຕໍ່ພະຍາດລະຫວ່າງສັດປ່າ, ສັດລັ້ຽງ ແລະ ສ່ ຄົນ ເຊັ່ນ: ການຕັດໄມ ັ້ທໍາລາຍປ່າ, ການ
ີ ນ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟັ້າອາກາດ ແລະ ການຄັ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ພົບເຫັນຢ່ ທົ່ວໄປໃນ ສປປ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊັ້ທ່ ດິ
ັ້
ັ້
ັ , ລັດຖະບານບໍ່ທັນມີມາດຕະຖານຂັນຕອນການຈັ
ັ ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ
ລາວ. ມາຮອດປັດຈຸບນ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ເປັນອັນສະເພາະ ຍັ້ອນວ່າໃນທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານໄດັ້ສຸມໃສ່ການຕິດຕາມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນສັດລັ້ຽງ ແລະ
1

ັ້ ອົງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຂອງລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບ ອົງການອະນຸລກ
ັ . ສະນັນ,
ັ ສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ
ໃນຄົນເປັນຫຼກ
ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດ
ບັນດາອົງການກ່ ຽວຂັ້ອງອື່ນໆ ຈ່ ງໄດັ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາມາດຕະຖານ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້ ນ
ັ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງດັ້ານວິຊາການ ໃຫັ້ແກ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ວຽກງານເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢ່
ສັດປ່າສະບັບນີຂ
ບດ
ສປປ ລາວ.

ັ້
ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ ນີ ັ້ ແມ່ ນເພື່ອສັ້າງ
ເປົາໝາຍຂອງມາດຕະຖານຂັ
ນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້
ີ ານ
ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບການເຝົາລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າທີ່ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພັ້ອມທັງກໍານົດວິທກ
ັ້ ນ
ັ້ ຕໍ່ເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ມຂ່ ຕໍ່ສຸ ຂະພາບຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ແບບ
ໂຕັ້ຕອບເບືອງຕົ

ັ້
່ ງກ່ າວ, ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ເພື່ອບັນລຸ ເປົາໝາຍດັ
ບດ
ັ ວຽກງານເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດ
ພະຍາດສັດປ່າສະບັບນີ ັ້ ຈະມີການກໍານົດບັນດາຄ່ ຮ່ວມງານທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອຮ່ວມກັນປະຕິບດ

ັ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບພະຍາດສັດປ່າຢ່າງເປັນ
ສັດປ່າ ຊ່ ງລວມມີ: ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການວິໄຈ, ການຮວບຮວມ, ວິເຄາະຂໍມ
ັ້ ນຊ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຄ່ ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອດໍາເນີນການໂຕັ້
ປົກກະຕິ ແລະ ສະໜອງຂໍມ
ັ ການ.
ຕອບພະຍາດໃຫັ້ທນ

ັ້
ັ້
ັ ຈາກການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດ
ຄາດໝາຍຜົນໄດັ້ຮບ
ບດ
ບດ
ັ້
ັ ັ້
ັ ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າທີ່ເປັນມາດຕະຖານ
ສັດປ່າສະບັບນີ ັ້ ຕົນຕໍ
ຄື: ເຮັດໃຫັ້ ສປປ ລາວ ມີຂນຕອນປະຕິ
ບດ
ັ້ ແລະ ການເຝົ ັ້າ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ການສັ້າງຕັງຂ
ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ; ເຄືອຂ່າຍການເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າທີ່ເປັນລະບົບໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເຝົ ັ້າລະວັງເຊືອພະຍາດສັ
ລະວັງພະຍາດສັດປ່າໄດັ້ຮບ
ບດ
ດປ່າ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫັ້ເກີດ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບຄົນ, ສັດລັ້ຽງ ແລະ ສັດປ່າ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ລະບົບນິເວດ.

ັ້
ັ້
ັ ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ັ ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຍັງຈະສອດຄ່ອງ
ນອກຈາກນີ,ັ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການສຸ ຂະພາບສັດສາກົນ (OIE) ອີກດັ້ວຍ.

2.

ຈຸດປະສົງລວມ

ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າມີຈດ
ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ຸ ປະສົງ ດັ່ງນີ:ັ້
1) ເພື່ອສັ້າງເຄືອຂ່າຍໃນການເຝົ ັ້າລະວັງ, ກັນ, ຄວບຄຸ ມ ແລະ ໂຕັ້ຕອບ ເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ
ັ ຫຼາຍຂະແໜງການ;
ໂດຍການຮ່ວມມືກບ
ັ້
ັ້ ນພະຍາດສັດປ່າ ທີ່
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຂໍມ
2) ເພື່ອໃຫັ້ເປັນຄ່ ມືແນະນໍາ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ;
ັ້
ັ້ ບກໍລະນີແຕ່ ຫົວທີ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ,
ັ ໃຫັ້ແກ່ ການຄົນພົ
3) ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ການໂຕັ້ຕອບໄວ ຕໍ່ເຫດການເຈັບ ຫຼ ື ການຕາຍຂອງສັດປ່າຢ່ ສປປ ລາວ;
ການສືບຄົນ,
ິ ຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ.
4) ເພື່ອປົກປັ້ອງຊີວດ

3.

ຂອບເຂດການນໍາໃຊັ້

ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າສະບັບນີ ັ້ ນໍາໃຊັ້ສໍາລັບກໍລະນີ ການພົບເຫັນ
ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້ າເຫດ ຊ່ ງອາດພົບຢ່ ໃນຖິ່ນທີ່ຢ່ ອາໄສທໍາມະຊາດ, ຟາມລັ້ຽງສັດປ່າ,
ເຫດການເຈັບ ຫຼ ື ການຕາຍຂອງສັດປ່າໂດຍບໍ່ຮສ
ັ້ ສັດປ່າ, ໂຮງລະຄອນສັດ ລວມໄປເຖິງ ຕ່ ອງໂສັ້ການຄັ້າຂາຍສັດປ່າ, ໃນເຂດຊຸມຊົນ
ື ແລະ ຟືນຟ
ສວນສັດ, ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ຫຼ ື ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບສັດປ່າ.
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4.

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊັ້ໃນມາດຕະຖານສະບັບນີ ັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ັ້
1) ສັດປ່າ ໝາຍເຖິງ ສັດທຸກຊະນິດ ທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່ ໃນປ່າ ຫຼ ື ຖືກນໍາເອົາຈາກປ່າ ມາລັ້ຽງ ແລະ
ັ້ ມ, ສັດເລືອຄານ, ສັດປີ ກ, ສັດເຄິ່ງບົກ ເຄິ່ງນໍາັ້ ແລະ
ຂະຫຍາຍພັນ ຊ່ ງປະກອບດັ້ວຍ ສັດລັ້ຽງລກດັ້ວຍນໍານົ
ສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆ;
ັ້
ິ ຊີ, ຈຸລະ
2) ພະຍາດຕິດຕໍ່ ໝາຍເຖິງ ພະຍາດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊືອພະຍາດຕິ
ດຕໍ່ໃດໜ່ ງ ເຊັ່ນ: ຈຸລນ
ັ້ ດ, ເຊືອກາຝາກ
ັ້
ໂລກ, ເຊືອເຫັ
ແລະ ອື່ນໆ ຊ່ ງສາມາດສົ່ງຕໍ່ລະຫວ່າງສັດ ແລະ ຄົນ ໂດຍທາງກົງ ຫຼ ື ທາງອັ້ອມ;
ັ້
ັ້ ່ ໃນປະຊາກອນໃດໜ່ ງເປັນຄັງທໍ
ັ້ າອິດ ຫຼ ື ພະຍາດທີ່ເຄີຍ
່ ໝາຍເຖິງ ພະຍາດທີ່ປະກົດຂນຢ
3) ພະຍາດເກີດຂນໃໝ
ັ້ ່ າງໄວວາ ແລະ ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວັ້າງ;
ັ ຕາການເກີດພະຍາດເພີ່ມຂນຢ
ພົບມາກ່ ອນ ແຕ່ ມີອດ

ັ້
ັ້
່ ງກ່ າວປະກອບດັ້ວຍ ຈຸ
4) ເຊືອພະຍາດຕິ
ດຕໍ່ ໝາຍເຖິງ ຈຸລະຊີບທີ່ພາໃຫັ້ເກີດພະຍາດໃນຄົນໄດັ້ ຊ່ ງເຊືອພະຍາດດັ
ັ້ ດ ແລະ ເຊືອກາຝາກ;
ັ້
ລິນຊີ, ຈຸລະໂລກ, ເຊືອເຫັ
5) ພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນ ໝາຍເຖິງ ພະຍາດ ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ ລະຫວ່າງສັດ ແລະ ຄົນ;

6) ລະບາດວິທະຍາ ໝາຍເຖິງ ການສກສາ ວິໄຈ ທາງດັ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ ຽວກັບ ຮບແບບ, ສາເຫດ, ຜົນກະທົບ
ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດຢ່ ໃນກຸ່ ມປະຊາກອນໃດໜ່ ງ, ລວມເຖິງ ການສກສາກ່ ຽວກັບ ມາດຕະການ,
ີ ານ ແລະ ເຄື່ອງມືທ່ ເໝາະສົ
ີ
ວິທກ
ມ ໃນການຄວບຄຸ ມພະຍາດດັ່ງກ່ າວ;
ັ້
7) ການເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການທາງລະບາດວິທະຍາ ໃນການຕິດຕາມສະຖານະພາບ ດັ້ານ
ສຸ ຂະພາບຂອງປະຊາກອນໃດໜ່ ງ;

ັ້
ັ້ ນ, ຈັດການ, ວິເຄາະ,
8) ການເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດແບບບຸ ກ (Active surveillance) ໝາຍເຖິງ ການ ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້
່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍພະຍາດ ຢ່ ໃນສັດປ່າຊະນິດໃດໜ່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍຊະນິດ;
ຕິດຕາມ ໂດຍສຸ ມໃສ່ເຊືອພະຍາດໃດໜ
ັ້
9) ການເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດແບບຮັບ (Passive surveillance) ໝາຍເຖິງ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
ເຫດການເຫດການ ຢ່ ໃນເຂດທີ່ມີໂອກາດເກີດພະຍາດຂອງສັດປ່າໃດໜ່ ງ ຫາອົງການກ່ ຽວຂັ້ອງ ເວລາມີເຫດ

ັ້ ໂດຍທີ່ອົງການດັ່ງກ່ າວບໍ່ໄດັ້ລງົ ໄປຊອກຄົນຫາພະຍາດດັ້
ັ້
ການເກີດຂນ
ວຍຕົນເອງ;
10) ສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລເິ ວນສັດປ່າ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ໃດໜ່ ງ ທີ່ສັດປ່າຖືກຂັງຢ່ ໃນກົງ, ຄອກ, ບໍລເິ ວນ ຫຼ ື
ົ ັ້ ອມຮອບ ເຊັ່ນ: ສວນສັດ, ຟາມຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ, ສນອະນຸລກ
ັ ສັດປ່າ, ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ື
ອານາເຂດ ທີ່ມີຮວອັ້
ັ້ ສັດປ່າ, ສວນສັດ ແລະ ອື່ນໆ;
ແລະ ຟືນຟ
ັ້ ນການເຝົ າລະວັ
ັ້
11) ຖານຂໍມ
ງພະຍາດສັດປ່າ “WHIP” (Wildlife Health Intelligence Platform) ໝາຍເຖິງ

ັ້ າລັບການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ໂດຍ
ັ້ ນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫາກັນ ຊ່ ງພັດທະນາຂນສໍ
ັ້ ຄອງຂໍມ
ລະບົບຖານຄຸ ມ

Canadian Wildlife Health Cooperative (CWHC) ຮ່ວມກັບອົງການສຸ ຂະພາບສັດສາກົນ OIE;
12) ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບລະດັບຊາດ ໝາຍເຖິງ ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບເຫດການພະຍາດລະບາດ ລະຫວ່າງ ສັດ ແລະ ຄົນ ທີ່ແຜ່
ລາມໃນວົງກວັ້າງ ຢ່ ພາຍໃນປະເທດ ຫຼ ື ປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ເປັນຄວາມກັງວົນລະດັບຊາດ ໂດຍຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່ າວ

ແມ່ ນມາຈາກ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ ງຊາດຕັ້ານ ແລະ ຄວບຄຸ ມພະຍາດຕິດຕໍ່;
13) ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບລະດັບສນກາງ ໝາຍເຖິງ ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບເຫດການພະຍາດລະບາດ ລະຫວ່າງ ສັດ - ສັດ ຫຼ ື ສັດ
- ຄົນ ທີ່ແຜ່ລາມຫຼາຍກວ່າໜ່ ງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເປັນຄວາມກັງວົນລະດັບປະເທດ ໂດຍຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່ າວ
ແມ່ ນມາຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ;
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14) ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບລະດັບທັ້ອງຖິ່ນ ໝາຍເຖິງ ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບເຫດການພະຍາດລະບາດ ລະຫວ່າງ ສັດ - ສັດ ຫຼ ື ສັດ
- ຄົນ ທີ່ແຜ່ລາມພາຍໃນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ື ເມືອງ/ນະຄອນ ໃດໜ່ ງ ແລະ ເປັນຄວາມກັງວົນລະດັບ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ື ເມືອງ/ນະຄອນ ໂດຍຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່ າວແມ່ ນມາຈາກ ຫົວໜັ້າ ພະແນກ ຫຼ ື ຫົວໜັ້າ
ຫັ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ື ເມືອງ/ນະຄອນ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ;

15) ສຸ ຂະພາບສັດໜ່ ງດຽວ (One Health) ໝາຍເຖິງ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ
ັ້
ຫຼາຍສາຂາວິຊາອາຊີບ ສະເພາະດັ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການປົ
ກປັ້ອງ ສຸ ຂະພາບ, ຈັດການກັບສິ່ງທັ້າ
ັ້
ັ້ ລະຊີບຕັ້ານຕໍ່ຢາຕັ້ານເຊືອ
ັ້ ແລະ ການ
ທາຍດັ້ານສຸ ຂະພາບ ເຊັ່ນ: ການເກີດຂນຂອງພະຍາດຕິ
ດຕໍ່ ແລະ ເຊືອຈຸ
ົ ສົມບນຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ (ອົງການອະນາໄມໂລກ).
ສົ່ງເສີມດັ້ານສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມອຸ ດມ
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ພາກທີ 2

ັ້
ັ້
ັ ການເຝົ າລະວັ
ມາດຕະຖານ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ງພະຍາດສັດປ່າຢ່ ສປປ ລາວ
ັ້
ັ້
ັ ການເຝົາລະວັ
ມາດຕະຖານ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ງພະຍາດສັດປ່າຢ່ ສປປ ລາວ ແມ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸ ດໃນ
ັ ັ້
ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດແຕ່ ຫົວທີ ຊ່ ງປະກອບມີ 4 ມາດຕະຖານຂັນຕອນ
ຄື:
ັ້
ັ ໃນເວລາພົບເຫັນສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ;
1) ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ການວິໄຈຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ;
2) ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ;
3) ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ນພະຍາດສັດປ່າ.
ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂໍມ
4) ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ

1.

ັ້
ັ ໃນເວລາພົບເຫັນສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ
ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ

1.1 ຈຸດປະສົງ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ , ໜັ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບັນດາຂັນຕອນການປະຕິ
ັ ລວມທັງການ
ເພື່ອກໍານົດຜຈ
ບດ
ບດ
່
່
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ່ ເຫດການຕາຍ
ກະກຽມເຄືອງມືອຸປະກອນທີນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການຄົ
ນຫາ,
ບັນທກ, ລາຍງານ ແລະ ດໍາເນີນການເບືອງຕົນຕໍ
ຫຼ ື ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ.
ັ້
1.2 ເປົ າໝາຍການນໍ
າໃຊັ້
ັ້
ັ້ ນກາງ
ັ ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າພາກນີ ັ້ ນໍາໃຊັ້ໂດຍພະນັກງານຂັນສ
ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້ ່ ເຄື່ອນໄຫວກ່ ຽວກັບວຽກງານສັດປ່າ, ລວມທັງຜປ
ັ້ ະກອບການ
ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັງທີ
ັ້ ສັດປ່າ ແລະ ຟາມຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ື ແລະ ຟືນຟ
ັ
ກ່ ຽວກັບສັດປ່າ, ສວນສັດ, ໂຮງລະຄອນສັດ, ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ມອບໝາຍໃຫັ້ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ.

ັ້
ັ
1.3 ໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່ານີ ັ້ ແມ່ ນໜ່ວຍງານຈັດຕັງຂອງລັ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້ ຂັນທັ້
ັ້ ອງຖິ່ນ
ກັບສັດ (ທັງສັດປ່າ ແລະ ສັດລັ້ຽງ) ແລະ ເຮັດວຽກໃນການປົກປັກຮັກສາຖິ່ນທີ່ຢ່ ອາໄສຂອງສັດປ່າ ຕັງແຕ່
ັ້ ນກາງ ລວມມີ: ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນ, ພະນັກງານຂອງ ໜ່ວຍງານລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເມືອງ,
ຈົນຮອດຂັນສ
ັ້ ຄອງປ່າສະຫງວນ, ກອງຄຸ ມ
ັ້ ຄອງປ່າປັ້ອງກັນ ແລະ ກອງຄຸ ມ
ັ້ ຄອງປ່າຜະລິດ,
ຂະແໜງລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກອງຄຸ ມ
ັ້ າທີ່ປ່າໄມ ັ້, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມປ່າໄມ ັ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້ ລວມໄປເຖິງພະນັກງານຂອງອົງ
ເຈົາໜັ້
ັ້ ່ ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອະນຸລກ
ັ ສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ອົງການອະນຸລກ
ັ ສັດປ່າ,
ການຈັດຕັງທີ
ັ້ ສັດປ່າ ແລະ ຜປ
ັ້ ສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ, ໂຮງລະຄອນສັດ
ື ແລະ ຟືນຟ
ັ້ ະກອບການກ່ ຽວກັບສັດປ່າ ເປັນຕົນ
ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ແລະ ຟາມຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ັ້
ັ
1.4 ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ມີດ່ ງນີ
ັ :ັ້
ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

1) ລາຍງານເຫດການເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍຂອງສັດປ່າ ໄປຕາມສາຍລາຍງານໃນເຄືອຂ່າຍການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດ
ສັດປ່າ;
5

ັ້ ນເຫດການ ແລະ ທໍາການສືບຄົນຫາສາເຫດ;
ັ້
2) ບັນທກຂໍມ
ັ ການຝກອົບຮົມແລັ້ວ ຫຼ ື ຊ່ວຍວິຊາການສັດຕະວະແພດໃນ
3) ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຖັ້າໄດັ້ຮບ
ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ແລະ ທໍາການຜ່າຊາກສັດປ່າ ຖັ້າຈໍາເປັນ;
4) ທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ຢ່າງຖືກຕັ້ອງເໝາະສົມ;
ັ້ ນ, ຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມຄ່ ມືແນະນໍາ ທາງດັ້ານວິຊາການທີ່ກ່ ຽວ ຂັ້ອງ;
5) ສົ່ງຂໍມ
ັ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງດັ້ານຊີວະພາບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ;
6) ປະຕິບດ
ັ້ ່ ວມຝກອົບຮົມດັ້ານວິຊາການຕ່ າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ;
7) ເຂົາຮ
ັ ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍ.
8) ປະຕິບດ
1.5 ວັດຖຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ

ັ້
ັ້ ນຖານ
ວັດຖຸ ແລະ ອຸ ປະກອນຂັນພື
ທີ່ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນ ຫຼ ື ຜເັ້ ຮັດວຽກຢ່ ພາກສະໜາມ ຕັ້ອງມີເວລາ
ັ້ ນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ສໍາ
ອອກກວດກາລາດຕະເວນໃນປ່າ ເພື່ອກຽມຄວາມພັ້ອມໃນການເກັບກໍາຂໍມ
ັ :ັ້
ລັບ 2 ຄົນ ໃນການເກັບຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກສັດ ມີດ່ ງນີ

1) ແບບພິມບັນທກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ຈໍານວນ 1 ຊຸດ;
ັ (GPS) 1 ເຄື່ອງ;
2) ເຄື່ອງຈັບຈຸດພິກດ
ື ່ ສາມາດຖ
ີ
່ າຍຮບໄດັ້ 1 ເຄື່ອງ;
3) ກອັ້ ງຖ່າຍຮບ ຫຼ ື ມືຖທ

4) ຊຸດປັ້ອງກັນຕົນເອງຄົບຊຸດສໍາລັບ 2 ຄົນ ປະກອບມີ: ຖົງມື ຄົນລະ 2 ຄ່ , ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N95 2 ອັນ,
ັ້
ແວ່ນປັ້ອງກັນຕາ (ແວ່ນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ) 2 ອັນ, ຜັ້າຢາງກັນເປືອນ
2 ອັນ ແລະ ຖົງ
ັ້ ເກີບ ຫຼ ື ເກີບໂບກ 2 ຄ່ ;
ຫຸ ມ
5) ມີດຕັດ ຫຼ ື ມີດ 1 ດວງ;
6) ສະວັບ (Swab) 2 ກາັ້ ນ;

7) ຫຼອດຄຼາຍໂອ (cryovial) ສໍາລັບໃສ່ຕົວຢ່າງ ຂະໜາດ 2 ມລ ທີ່ບັນຈຸ RNA later ຫຼ ື ສານເກັບຕົວຢ່າງ
ັ ຈໍານວນ 2 ຫຼອດ;
ອື່ນທີ່ຄັ້າຍຄືກນ
8) ຫຼອດເປົ່າໃຫຍ່ 1 ຫຼອດ;

9) ແຜ່ນຕິດໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງ ແລະ ບິກເຟິດກັນນໍາັ້ “Permanent Marker” ແລະ ບິກຂຽນ 1 ກ ັ້ານ;
10) ຖົງຢາງຊິບລ໋ ອກ ຂະໜາດໃຫຍ່ 3 ຖົງ (ທີ່ສາມາດບັນຈຸຊາກສັດປ່າຂະໜາດນັ້ອຍ ຫາ ກາງ), ນັ້ອຍ 1
ຖົງ (ບັນຈຸຫຼອດເກັບຕົວຢ່າງ);
ັ້
ັ້
11) ເຫຼາົ ັ້ 70 % ຫຼ ື ນໍາຢາຂັ້
າເຊືອ;

ັ້
ັ້
12) ນໍາຢາລັ້
າງມື ຫຼ ື ສະບ ແລະ ນໍາ;
ິ າ ເພື່ອດດຄວາມຊ່ ມ 1 ຖົງ.
13) ເມັດຊີລກ

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້
ຊຸດວັດຖຸ ແລະ ອຸ ປະກອນຂັນພື
ສໍາລັບການລົງສືບຄົນເຫດການ,
ເກັບຕົວຢ່າງ, ເກັບຊາກສັດປ່າ ຫຼ ື ດໍາ
ັ້ ່ ໄດັ້
ີ ຜ່ານການຝກອົບຮົບສະເພາະ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານ
ເນີນການຜ່າຊາກສັດປ່າ ໂດຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ຫຼ ື ຜທ
ັ້ ສັດປ່າ, ລວມທັງພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັງທີ
ັ້ ່
ື ແລະ ຟືນຟ
ຂອງໜ່ວຍງານລັ້ຽງສັດ ຫຼ ື ສັດຕະວະແພດ, ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ັ :ັ້
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສັດປ່າ ສໍາລັບ 2 ຄົນ ໃນການເກັບຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກສັດ ມີດ່ ງນີ

1) ແບບພິມບັນທກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ຈໍານວນ 1 ຊຸດ;
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2) ແບບພິມສໍາລັບການບັນທກ ການເກັບຕົວຢ່າງ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02 ຈໍານວນ 1 ຊຸດ;

3) ແບບພິມສໍາລັບການບັນທກການຜ່າຊາກສັດປ່າ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03 ຈໍານວນ 1 ຊຸດ;

ັ (GPS) 1 ເຄື່ອງ;
4) ເຄື່ອງຈັບຈຸດພິກດ

ັ້ ງຖ່າຍຮບ ຫຼ ື ມືຖທ
ື ່ ສາມາດຖ
ີ
່ າຍຮບໄດັ້ 1 ເຄື່ອງ;
5) ກອ
6) ຊຸດປັ້ອງກັນຕົນເອງຄົບຊຸດສໍາລັບ 2 ຄົນ ປະກອບມີ: ຖົງມື ຄົນລະ 2 ຄ່ , ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N95 2 ອັນ,

ັ້
ແວ່ນປັ້ອງກັນຕາ (ແວ່ນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ) 2 ອັນ, ຜັ້າຢາງກັນເປືອນ
2 ອັນ ແລະ ຖົງ
ັ້ ເກີບ ຫຼ ື ເກີບໂບກ 2 ຄ່ ;
ຫຸ ມ

7) ມີດຕັດ ຫຼ ື ມີດ 1 ດວງ;
8) ສະວັບ (Swab) 2 ກາັ້ ນ;

9) ຫຼອດຄຼາຍໂອ (cryovial) ສໍາລັບໃສ່ຕົວຢ່າງ ຂະໜາດ 2 ມລ (ຫຼອດເປົ່າ, ຫຼອດບັນຈຸ RNA later ຫຼ ື

ັ້ VTM) ຈໍານວນ 2 ຫຼອດ;
ັ້ ຽງເຊືອ
ັ ແລະ ຫຼອດນໍາລັ້
ສານເກັບຕົວຢ່າງອື່ນທີ່ຄັ້າຍຄືກນ
10) ຫຼອດເປົ່າໃຫຍ່ 1 ຫຼອດ;
11) ກັບບັນຈຸຫຼອດຕົວຢ່າງສະເພາະ 1 ກັບ;

12) ແຜ່ນຕິດໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງ ແລະ ບິກເຟິດກັນນໍາັ້ “Permanent Marker” ແລະ ບິກຂຽນ 1 ກ ັ້ານ;
13) ຊຸດອຸ ປະກອນຜ່າຊາກສັດປ່າ 1 ຊຸດ;

ັ ປ່າຂະໜາດນັ້ອຍ ຫາ ກາງ 3 ຖົງ;
14) ຖົງຢາງຊິບລ໋ ອກ ທີ່ສາມາດບັນຈຸສດ
ັ້
ັ້
15) ເຫຼາົ ັ້ 70 % ຫຼ ື ນໍາຢາຂັ້
າເຊືອ;

ັ້
ັ້
16) ນໍາຢາລັ້
າງມື ຫຼ ື ສະບ ແລະ ນໍາ;

ື ສະເພາະທາງການແພດ 1 ຖົງ;
17) ຖົງຢາງໃສ່ສິ່ງເສດເຫຼອ
ິ າ ເພື່ອດດຄວາມຊ່ ມ 1 ຖົງ.
18) ເມັດຊີລກ

ັ້
ັ ໃນເວລາພົບເຫັນສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ
1.6 ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ໃນເວລາພົບເຫັນສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ມີ 05 ຂັນຕອນ
ການປະຕິບດ
ດັ່ງນີ:ັ້
ັ້
ຂັນຕອນທີ
1: ບັນທກເຫດການ
ັ້ ນຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບເຫດການລົງໃສ່
1) ບັນທກຂໍມ

ແບບພິມບັນທກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍຕາມ

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01;
ັ້ ່ ອັ້ອມຮອບເຫດການ;
2) ຖ່າຍຮບສັດປ່າ ແລະ ພືນທີ
ັ້ ນເພີ່ມເຕີມຈາກຜທ
ັ້ ບເຫດການ;
ັ້ ່ ອາດຮ
ີ
3) ສອບຖາມຂໍມ
ເັ້ ຫັນເຫດການ ຫຼ ື ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຄົນພົ

ັ້ ່ ຜ
ີ ່ ານການຝກອົບຮົມ ຖັ້າພົບເຫັນເຫດການໃນຂະນະກວດກາ
ສໍາລັບ ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນ ຫຼ ື ຜທ
ັ້ ນເຫດການແລັ້ວ, ຖັ້າມີຊຸດອຸ ປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນ
ລາດຕະເວນຢ່ ໃນປ່າ, ຫຼງັ ຈາກບັນທກຂໍມ

ັ້
ັ້
ັ້
ັ ແມ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ຂັນຕອນທີ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
03 ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ, ຈາກນັນໃຫັ້
ແຈ ັ້ງ
ເຫດການ ຫາ ຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມເັ້ ມືອງ ຕາມພາຍຫຼງັ .
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ັ້
ຂັນຕອນທີ
2: ລາຍງານເຫດການ
1) ເຫດການທີ່ຕັ້ອງລາຍງານ

ັ້ າເຫດ. ການ
ລາຍງານທຸກກໍລະນີການພົບເຫັນສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ມີພດຕິກາໍ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼ ື ສັດປ່າຕາຍ ໂດຍບໍ່ຮສ
ັ ຕິເຫດ.
ລາຍງານບໍ່ລວມເອົາເຫດການພົບສັດປ່າຕາຍຈາກການຖືກລ່າ, ຖືກແຮັ້ວ ຫຼ ື ອຸ ບດ
ີ ານລາຍງານ (ເບິ່ງສາຍການລາຍງານຢ່ ໂຄງຮ່າງເຄືອຂ່າຍສາຍການລາຍງານ ການພົບເຫັນເຫດການ
2) ວິທກ
ສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ).
ັ້
ັ້ ບ
ົ ເຫັນເຫດການແມ່ ນ ພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂອງລັດ
ກ. ຜພ
ບດ
່
ັ ການລາຍງານເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວຈະຕັ້ອງລາຍງານ
ເມືອພົບເຫັນ ຫຼ ື ໄດັ້ຮບ

ັ້ ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ ຈະ
ເຫດການ ຫາ ຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ. ຫຼງັ ຈາກນັນ,
ຕັ້ອງດໍາເນີນການ ດັ່ງນີ:ັ້

ັ້ າພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ ຽວຂັ້ອງຂັນເມື
ັ້ ອງ
ຊີນໍ
ັ້ ນ,
ັ້ ສືບຄົນ,
ັ້ ບັນທກຂໍມ
ັ້ ນໃສ່ແບບພິມ ຕາມເອກະສານ
ລົງກວດກາ ແລະ ດໍາເນີນການ ໂຕັ້ຕອບເບືອງຕົ

•

ັ້
ັ ຕາມ ຂັນຕອນທີ
ຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ບັນທກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ ແລະ ໃຫັ້ປະຕິບດ
3 ການ
ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ;

ໃນກໍລະນີສງົ ໄສ ຫຼ ື ເຫດການທີ່ໜັ້າເປັນຫ່ ວງ ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ ໃຫັ້
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ປະຕິບດ

•

-

ັ ຕິດແບບພິມບັນທກ
ລາຍງານຫາ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ ຫຼ ື ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໃຫັ້ຄດ
ເຫດການສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01;

-

-

ສົມທົບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ ຫຼ ື ນະຄອນຫຼວງ (ຂະແໜງລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ັ້
ັ້ ເກັບຂໍມ
ັ້ ນ ແລະ ເກັບ
ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ ຽວຂັ້ອງຂັນແຂວງ)
ເພື່ອດໍາເນີນການໂຕັ້ຕອບ, ສືບຄົນ,
ັ້
ັ ຕາມ ຂັນຕອນທີ
ຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດ ໂດຍປະຕິບດ
3 ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ;
ັ້ ໍາເນີນການໂຕັ້ຕອບເຫດການ ຈະຕັ້ອງລາຍງານເຫດການ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຫາ
ຜດ

ັ ຕິດແບບພິມບັນທກເຫດການ
ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໂດຍໃຫັ້ຄດ
ສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ ແບບພິມບັນທກການເກັບຕົວຢ່າງຕາມ
ັ້
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02 ໄປພັ້ອມທຸກຄັງ.
ັ້ ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
ັ້ ບ
ົ ເຫັນເຫດການ ແມ່ ນພະນັກງານຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງອື
ຂ. ຜພ
ັ້ ່ ນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສັດປ່າ (ບັນດາອົງການອະນຸລກ
ັ ສັດປ່າ ແລະ
ພະນັກງານຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງອື

ັ້ ສັດປ່າ) ແລະ ຜປ
ື ແລະ ຟືນຟ
ັ້ ະກອບການກ່ ຽວກັບສັດປ່າ (ສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ, ສນຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ,
ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ັ້ ່ ຄວາມ
ັ້ າເຫດຢ່ ໃນເຂດພືນທີ
ໂຮງລະຄອນສັດ) ຢ່ ສປປ ລາວ ເມື່ອພົບເຫັນເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ໂດຍບໍ່ຮສ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈະຕັ້ອງປະຕິບດ
•

ັ້ ນ,
ັ້ ສືບຄົນ
ັ້ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ດັ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫັ້ບນ
ັ ທກ
ດໍາເນີນການໂຕັ້ຕອບເບືອງຕົ
ັ້ ນເຫດການລົງໃສ່ແບບພິມບັນທກ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ ທໍາການເກັບຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກ
ຂໍມ

ັ້
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການທີ່ລະບຸ ໄວັ້ຢ່ ຂັນຕອນທີ
ສັດ ໂດຍປະຕິບດ
3 ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ແລະ
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ັ້ ນຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໃສ່ແບບພິມບັນທກ ຕາມເອກະສານຊັ້ອຍທັ້າຍ 02; ຖັ້າມີການດໍາເນີນການຜ່າ
ບັນທກຂໍມ
່ ກໍານົດໄວັ້ໃນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03. ແຕ່ ຖັ້າຫາກບໍ່ສາມາດ
ັ້
ັ ຕາມຂັນຕອນທີ
ຊາກສັດປ່າ ໃຫັ້ປະຕິບດ
•

ັ ໄດັ້ ໃຫັ້ແຈ ັ້ງຫາໜ່ວຍງານລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເມືອງ ທີ່ຢ່ ໃກທ
ັ້ ່ ສຸີ ດລົງມາເກັບຕົວຢ່າງ;
ປະຕິບດ
ໃຫັ້ລາຍງານເຫດການ ຫາ ຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ ຫຼ ື ນະຄອນ ເພື່ອຮັບຊາບ ໂດຍຄັດຕິດ

•

ແບບພິມບັນທກເຫດການຕາມ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01;
ພັ້ອມນັນັ້ ໃຫັ້ລາຍງານເຫດການ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກສັດ ຫາ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ
ການປະມົງ ໂດຍຄັດຕິດ ແບບພິມບັນທກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01
ແລະ ແບບພິມບັນທກການເກັບຕົວຢ່າງ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02 ໄປພັ້ອມ.

ັ້
ຂໍຄວນເອົ
າໃຈໃສ່:
•

ໃນກໍລະນີ, ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ສະຖານປະກອບການລັ້ຽງສັດປ່າໃດໜ່ ງ ພົບເຫັນເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ທີ່
ສົງໄສວ່າຜິດປົກກະຕິ, ຕັ້ອງລາຍງານເຫດການຮີບດ່ວນ ໄປຕາມເຄືອຂ່າຍສາຍການລາຍງານທີ່ລະບຸ ຢ່ ຂໍ ັ້ 2)
ັ້
ີ ານລາຍງານ ກ່ ອນຈະດໍາເນີນການຂັນຕອນທີ
ວິທກ
3;

•

ໃນກໍລະນີ, ພົບເຫັນເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ມີການສົງໄສ ເປັນການລະບາດ
ັ້
ພະຍາດຮັ້າຍແຮງໃດໜ່ ງ ຕັ້ອງລາຍງານຮີບດ່ວນຫາ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອດໍາເນີນການສືບຄົນ,
ເກັບຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກສັດ ແລະ ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜນວິຊາການ ແກ່ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ.

ັ້ ບ
ົ ເຫັນເຫດການ ບຸ ກຄົນທົ່ວໄປ
ຄ. ຜພ
ັ້ າເຫດ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ບຸ ກຄົນທົ່ວໄປ ຖັ້າພົບເຫັນສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍໂດຍບໍ່ຮສ
•

ລາຍງານ ຫາ ນາຍບັ້ານ, ຄະນະບັ້ານ, ສັດຕະວະແພດບັ້ານ ຫຼ ື ຈຸງານປ່າໄມ ັ້ບັ້ານ;

•

ນາຍບັ້ານ, ຄະນະບັ້ານ, ສັດຕະວະແພດບັ້ານ ຫຼ ື ຈຸງານປ່າໄມ ັ້ບັ້ານ ຈະຕັ້ອງລາຍງານຫາ ຫັ້ອງການກະສິກໍາ

•

ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ;
ັ້ ອງ ໄປຫາຈຸດເກີດເຫດ ເພື່ອເກັບຂໍມ
ັ້ ນ,
ັ້ ່ ພົ
ີ ບເຫັນເຫດການ ຕັ້ອງນໍາພາພະນັກງານທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຂັນເມື
ຜທ
ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ;

•

ັ
ຫັ້ອງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ ສົ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດ ແລະ ລາຍງານເຫດການ ໂດຍໃຫັ້ປະຕິບດ
່ ລະບຸ ໄວັ້ຢ່ ຂັນຕອນທີ
ັ້
ັ້
ັ້ 2) ວິທກ
ີ ານລາຍງານ.
ຕາມຂັນຕອນການລາຍງານທີ
2 ຂໍທີ
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ັ້
ໂຄງຮ່າງເຄືອຂ່າຍການເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ສາຍການລາຍງານ ແລະ ໂຕັ້ຕອບ
ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ

ລະດັບຊາດ

ຕັ້ານ ແລະ ຄວບຄຸ ມພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຕັ້ຕອບ
ກອງເລຂາແຫ່ ງຊາດ ເປັນຫົວ

ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບ

•
ລາຍງານ

ໜັ້າໂດຍ CDCD

ຄະນະກໍາມະການ

ັ້
ເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ

ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ປະມົງ

ກົມປ່າໄມ ັ້

ກົມຄວບຄຸ ມ
ພະຍາດຕິດຕໍ່

ສນວິໄຈ

ພະແນກສັດ

ພະຍາດສັດ

ຕະວະແພດ

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ກອງກວດກາ

ັ້ ຄອງ 3
ກອງຄຸ ມ

ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

ັ້
ໜ່ ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ
ຂອງລັດ

ຫັ້ອງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້

ຫັ້ອງການສາທາລະນະສຸ ກ

ເມືອງ/ນະຄອນ

ເມືອງ/ນະຄອນ

ັ້ ່ ນ
ບັນດາອົງການຈັດຕັງອື
ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ
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ບຸ ກຄົນທົ່ວໄປ

ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບ

ຂະແໜງລັ້ຽງສັດແລະການປະມົງແຂວງ

ປະເພດປ່າ

ລະດັບທັ້ອງຖິ່ນ

ປ່າໄມ ັ້

ຄໍາສັ່ງໂຕັ້ຕອບ

ກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້

ລະດັບສນກາງລະດັບກະຊວງ

ກອງເລຂາ

ັ້
ຂັນຕອນທີ
3: ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ
ັ້ ໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ
1) ຜດ

ັ້
ັ້ ະດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຕັ້ອງແມ່ ນພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ັ (ທີ່
ຜຈ
ບດ
ັ້
ັ ), ທີ່ຜ່ານການຝກອົບຮົມກ່ ຽວກັບການເກັບຕົວຢ່າງ (ສັດລັ້ຽງ ຫຼ ື ສັດປ່າ) ມາ
ລະບຸ ໄວັ້ໃນຂໍ ັ້ 1.3 ໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລັ້ວ ຈ່ ງຈະສາມາດດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າໄດັ້.
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ
2) ຫຼກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການຄວາມປອດໄພ ດັ້ານ
ຫຼກ
ຊີວະພາບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ. ສວມໃສ່ຊຸດປັ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງຖືກຕັ້ອງເໝາະສົມຕະຫຼອດເວລາ ຂະນະທໍາ
ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດ ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 04. ຖັ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແມ່ ນບໍ່ໃຫັ້ມ ີ
ັ້ ນໃສ່ແບບພິມ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ ລາຍງານ
ການເກັບຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ເກັບຊາກສັດ, ໃຫັ້ພຽງແຕ່ ບັນທກຂໍມ
ັ້
ີ ານລາຍງານ.
ຕາມສາຍລາຍງານຂອງຕົນ ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນຂັນຕອນທີ
2 ວິທກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງສັດປ່າ
ກ. ຫຼກ
ີ ດ
ິ ໃຫັ້ເກັບ:
❖ ສັດປ່າຍັງມີຊວ
ັ້
- ຕົວຢ່າງສະວັບຜົງປາກ;
-

ຕົວຢ່າງສະວັບທາງຮທະວານ ຫຼ ື ອາຈົມ;
ັ້ ຽວ ຖັ້າເປັນໄປໄດັ້.
ຕົວຢ່າງນໍາຍ່

ັ້ ລະນີສງົ ໄສ ພະຍາດໄຂັ້ເລືອດດໍາ) ໃຫັ້ເກັບ:
❖ ສັດປ່າຕາຍ (ຍົກເວັນກໍ
ັ້
- ຕົວຢ່າງສະວັບຜົງປາກ;
-

ຕົວຢ່າງສະວັບທາງຮທະວານ ຫຼ ື ອາຈົມ;

ັ້ ຮອຍ
ຕົວຢ່າງເລືອດ ຢອດໃສ່ເຈ ັ້ຍ Filter Paper (ຖັ້າມີເຈ ັ້ຍ Filter Paper ແລະ ສັດປ່ານັນມີ
ບາດແຜ ແລະ ມີເລືອດໄຫຼອອກມາ).

ັ ການ
ໝາຍເຫດ: ຖັ້າສັດປ່າທີ່ຕາຍມີຂະໜາດນັ້ອຍ ໃຫັ້ເກັບຕົວຢ່າງຕາມລາຍການທີ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນຂໍ ັ້ ກ. ຫຼກ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງສັດປ່າ ໝາຍດາວ ( ) ທີ 2 ແລະ ຖັ້າເປັນໄປໄດັ້ ໃຫັ້ເກັບເອົາຊາກສັດປ່າໝົດທັງໂຕ
ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ທີ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນຂໍ ັ້ ຂ. ຫຼກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຊາກສັດປ່າ ແລະ ໃຫັ້ນໍາເອົາ
ໂດຍຕັ້ອງປະຕິບດ
ຊາກສັດປ່າມາເກັບຮັກສາໄວັ້ໃນຄວາມເຢັນຢ່ ຫັ້ອງການໃຫັ້ໄວທີ່ສຸ ດ.
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງ
ຕາຕະລາງ 1: ຫຼກ
ລາຍການຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງສະວັບ
ັ້
ຜົງປາກ
Oral
swab (“OS”)

ັ ການປະຕິບດ
ັ
ຫຼກ

ັ ...
ຖັ້າມີຄວາມປອດໄພ ໃນການປະຕິບດ

ັ້ ຖເອົານໍາລາຍບໍ
ັ້
1. ໃຊັ້ສະວັບທີ່ອະເຊືອ
ລເິ ວນເພດານຮຄໍ;
່
2. ເອົາສະວັບທີຖແລັ້ວໃສ່ ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ (cryovial);
ີ ຕັດທີ່ສະອາດ ຕັດຫົວສະວັບລົງໃນຫຼອດ;
3. ໃຊັ້ມດ
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ຮບພາບປະກອບ

4. ໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງດັ້ວຍ “OS”, ຖັ້າໃນຫຼອດບັນຈຸທາດແຫຼວ
ັ້ າ (ຕົວຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດບັນຈຸ RNA
ໃຫັ້ຂຽນຊື່ທາດແຫຼວນັນນໍ
later ໃຫັ້ໝາຍຫຼອດ “OS-RNA”;
5. ເອົາຫຼອດຕົວຢ່າງນັນັ້ ເກັບໄວັ້ໃນຖົງຊຸດອຸ ປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ
ຄືນ.

ີ ່ ງ,
ອີກວິທໜ

ຖັ້າທ່ ານສັງເກດເຫັນວ່ າສັດປ່າກໍາລັງຄັ້ຽວອາຫານ,
ັ້
ເວລາມັນຄາຍອອກ ທ່ ານສາມາດໃຊັ້ສະວັບຖເອົານໍາລາຍ
ບໍລເິ ວນ
ມັນຄັ້ຽວ ແລັ້ວເອົາໃສ່ ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ ແລະ ໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງ
ຕາມຮບແບບດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງສະວັບ
ຮທະວານ
Rectal/cloacal
swab (“RS”)

ັ ...
ຖັ້າມີຄວາມປອດໄພ ໃນການປະຕິບດ

ັ້ ສອດເຂົາຮ
ັ້ ທະວານ ແລະ ຖເອົານໍາັ້
1. ນໍາໃຊັ້ສະວັບທີ່ອະເຊືອ
ເມືອກ ຫຼ ື ເອົາອາຈົມເລີຍ ຖັ້າມີ;
2. ເອົາສະວັບທີ່ຖແລັ້ວ ຫຼ ື ອາຈົມ ໃສ່ ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ;
ີ ຕັດທີ່ສະອາດ ຕັດຫົວສະວັບລົງໃນຫຼອດ;
3. ໃຊັ້ມດ
4. ໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງດັ້ວຍ “RS”, ຖັ້າໃນຫຼອດບັນຈຸທາດແຫຼວ
ັ້ າ (ຕົວຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດບັນຈຸ VTM ໃຫັ້
ໃຫັ້ຂຽນຊື່ທາດແຫຼວນັນນໍ
ໝາຍຫຼອດ “RS-VTM”;
5. ເອົາຫຼອດຕົວຢ່າງນັນັ້ ເກັບໄວັ້ໃນຖົງຊຸດອຸ ປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ
ຄືນ.

ຕົວຢ່າງອາຈົມໃໝ່
Fresh Feces
(“FF”) ຫຼ ື

ອາຈົມແຫັ້ງ Dry
Feces (“DF”):

ັ້ ງ ຫຼ ື ພືນທີ
ັ້ ່ ອັ້ອມຮອບສັດ, ນໍາໃຊັ້ເຫຼກ
ັ
1. ຖັ້າເຫັນອາຈົມສັດຢ່ ພືນກົ
່
ັ້
່
ັ້
ີ
ຄີບທີສະອາດ-ອະເຊືອ ຫຼ ື ຖົງມືທສະອາດ
ເກັບເອົາອາຈົມນັນ;
2. ເອົາອາຈົມໃສ່ ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ (ຂະໜາດຕົວຢ່າງປະມານເມັດ
ື ງ);
ໝາກຖົ່ວເຫຼອ
3. ໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງດັ້ວຍ “FF” ຫຼ ື “DF”, ຖັ້າໃນຫຼອດບັນຈຸ
ັ້ າ (ຕົວຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດ
ທາດແຫຼວ ໃຫັ້ຂຽນຊື່ ທາດແຫຼວນັນນໍ
ບັນຈຸ RNA later ໃຫັ້ໝາຍຫຼອດ “FF-RNA”;
4. ເອົາຫຼອດຕົວຢ່າງນັນັ້ ເກັບໄວັ້ໃນຖົງຊຸດອຸ ປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ
ຄືນ.

ັ້ ຽວ
ຕົວຢ່າງນໍາຍ່
Urine (“U”):

ັ້ ໃຫັ້
ຖັ້າອາຈົມຖືກຖ່າຍອອກໃນຂະນະທີ່ມີການຈັບສັດປ່ານັນ,
ັ້ ນຕົວຢ່າງ.
ເກັບເອົາອາຈົມນັນເປັ
ັ້ ຽວຢ່ ຖາດຮອງ
ັ ປ່າຢ່ ໃນກົງ, ໃຫັ້ກວດກາເບິ່ງນໍາຍ່
1. ຖັ້າກໍລະນີສດ

ີ ່ ງ ວາງແຜ່ນຢາງທີ່ສະອາດໄວັ້ກອັ້ ງກົງສັດ, ປະໄວັ້
ກົງ; ອີກວິທໜ
ັ້ ນກ່ ວາສັດຍ່ ຽວ;
ນັນຈົ

ັ້ (ໃຊັ້ຄງດຽວແລັ້
ັ້
ັ ັ້
2. ໃຊັ້ຫຼອດດດອະເຊືອ
ວຖິມ)
ເພື່ອດດເອົານໍາັ້
ຍ່ ຽວ;
ັ້ ຽວທີ່ເກັບໄດັ້ ໃສ່ ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ;
3. ເອົານໍາຍ່
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4. ໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງດັ້ວຍ “U”, ຖັ້າໃນຫຼອດບັນຈຸທາດແຫຼວໃດ
ັ້ າ (ຕົວຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດບັນຈຸ
ໜ່ ງ ໃຫັ້ຂຽນຊື່ທາດແຫຼວນັນນໍ
RNA later ໃຫັ້ໝາຍຫຼອດ “U-RNA”;
5. ເອົາຫຼອດຕົວຢ່າງນັນັ້ ເກັບໄວັ້ໃນຖົງຊຸດອຸ ປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ
ຄືນ.

ຕົວຢ່າງເລືອດ ດັ້ວຍ
ເຈ ັ້ຍຕອງ Filter
paper (ຖັ້າສັດປ່າມີ
ເລືອດອອກ):

ັ້
1. ດດເອົາເລືອດດັ້ວຍ ຫຼອດດດ pipette ທີ່ອະເຊືອ;
2. ຢອດເລືອດຈາກ pipette ໃສ່ ໃນວົງມົນຂອງເຈ ັ້ຍ Filter
paper ຢ່າງຕໍ່າໃຫັ້ໄດັ້ 2 ວົງມົນ;

3. ປະແຜ່ນຢອດເລືອດໃນອາກາດທີ່ໂລ່ ງ ຢ່າງຕໍ່າສອງຊົ່ວໂມງຫຼງັ
ັ ແຫັ້ງ;
ການເກັບ ເພື່ອໃຫັ້ມນ
4. ເວລາມັນແຫັ້ງແລັ້ວ ໃຫັ້ເອົາໃສ່ ໃນຖົງຊິບລ໋ ອກທີ່ມີ ເມັດດດ

ຄວາມຊ່ ຸ ມ;
5. ເອົາແຜ່ນເກັບຕົວຢ່າງເລືອດ ເກັບໄວັ້ໃນຖົງຊຸດອຸ ປະກອນເກັບ
ຕົວຢ່າງຄືນ.

ັ້
ື ແຕ່ກະດກ: ການກວດຫາເຊືອພະຍາດຈາກຊາກກະດ
❖ ຊາກສັດປ່າເຫຼອ
ກຂອງສັດປ່າ ໂອກາດທີ່ຈະພົບ
ັ້
ັ້
ັ້
ເຊືອແມ່
ນເປັນໄປໄດັ້ຍາກ. ແຕ່ ໃນບາງເຊືອພະຍາດ
ເຊັ່ນ: ເຊືອໄວຣັ
ດອະຫິວາໝອາຟຣິກາ (ASF)

ີ ດ
ິ ຢ່ ໃນອອກແອກກະດກ ແລະ ໃນສະພາບແວດລັ້ອມທົ່ວໄປ
ແມ່ ນມີຄວາມທົນທານ ຊ່ ງສາມາດມີຊວ
ັ້ ຈາກກໍລະນີທ່ ເປັ
ີ ນ
ໄດັ້ເປັນເວລາດົນ. ໃນກໍລະນີນ ີ ັ້ ໃຫັ້ເກັບເອົາກະດກຂາສ່ວນແຄ່ງ (ກະດກຂາຕັງ)
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ທີ່ລະບຸ ໄວັ້ຢ່ ຂໍ ັ້ ຂ. ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຊາກສັດປ່າ
ຊາກໝປ່າເທົ່ານັນັ້ ໂດຍປະຕິບດ
ແລະ ນໍາກັບມາຫັ້ອງການ ເພື່ອເກັບໄວັ້ຄວາມເຢັນໃຫັ້ໄວທີ່ສຸ ດ.

ັ້ ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ການຝກອົບຮົມ
❖ ສົງໄສເປັ ນພະຍາດໄຂັ້ເລືອດດໍາ: ການເກັບຕົວຢ່າງກໍລະນີນ ີ ັ້ ຈະຕັ້ອງແມ່ ນຜທ
ັ້ ໍານານການເຮັດວຽກກັບສັດເທົ່ານັນັ້ ແລະ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ກໍານົດໃນ
ເປັນຜຊ
“ຄ່ ມືສາໍ ລັບການສອບສວນ

ແລະ

ໂຕັ້ຕອບການລະບາດຮ່ ວມກັນ

ຂອງພະຍາດໄຂັ້ເລືອດດໍາ”

ລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ; ຖັ້າບໍ່ໄດັ້ຜ່ານການ
ຝກອົບຮົມສະເພາະ, ຫັ້າມສໍາພັດຈັບບາຍຊາກສັດດັ່ງກ່ າວ ແລະ ໃຫັ້ລາຍງານຮີບດ່ວນ ຫາ ຫົວໜັ້າ
ສາຍງານຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ.
ຕາມລາຍການທີ່ລະບຸ ຢ່ ຂໍ ັ້ ກ.
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຕົວຢ່າງສັດປ່າ ໝາຍດາວ ( ) ທີ 2, ໃຫັ້ເກັບຕົວຢ່າງສິ່ງແວດລັ້ອມອັ້ອມ
ຫຼກ
ັ້
ຂັ້າງ ບໍລເິ ວນພົບສັດປ່າຕາຍເພີ່ມຕື່ມ ເຊັ່ນ: ນໍາ,ັ້ ເຫຍື່ອ ຫຼ ື ອາຫານຂອງສັດ ໃສ່ໃນຫຼອດເປົ່າທີ່ອະເຊືອ.

❖ ສົງໄສຕາຍຍ ັ້ອນສານພິດ:

ນອກຈາກການເກັບຕົວຢ່າງຈາກສັດປ່າ
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❖ ພົບສັດປ່າຕາຍເປັ ນຈໍານວນຫຼາຍ: ຄວນເຮັດການຜ່າຊາກສັດປ່າຢ່ ພາກສະໜາມ ທຸກໂຕ ຫຼ ື ສຸ່ ມເລືອກ
ໂດຍພະນັກງານໜ່ວຍງານລັ້ຽງສັດ ຫຼ ື ສັດຕະວະແພດ ຫຼ ື ບຸ ກຄົນທີ່ໄດັ້ຜ່ານການຝກອົບຮົມການຜ່າ
ັ້
ຈາກນັນ:

ັ້ ະຕິບດ
ັ ແລະ ຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການທີ່ກໍານົດໄວັ້ໃນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03.
ຊາກເປັນຜປ

ົ ຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກສັດ 1 ໂຕ ເທົ່າ
1. ຕັ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຊຸດອຸ ປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ 1 ຊຸດ ແມ່ ນໃຊັ້ສໍາລັບບັນຈຸຕວ
ັ້
ນັນ;

2. ເອົາຫຼອດຕົວຢ່າງທັງໝົດ ບັນຈຸໃສ່ໃນຖົງຢາງນັ້ອຍ ພັ້ອມກັບວັດຖຸດດຄວາມຊ່ ຸ ມຊື່ນ ເຊັ່ນ: ສໍາລີ, ເຈ ັ້ຍ
ທິດຊໜາ... ແລັ້ວອັດປາກຖົງຢາງ;
ັ້ ສອງຕື່ມອີກ ຫຼ ື ໃສ່ໃນຖົງເກັບຊາກສັດຊັນທີ
ັ້ ສາມ ຫຼ ື ຊັນສຸ
ັ້ ດ
3. ເອົາຖົງຕົວຢ່າງນັນັ້ ບັນຈຸໃນຖົງຢາງຊັນທີ

ທັ້າຍ ຖັ້າກໍລະນີ ມີການເກັບຊາກສັດພັ້ອມ;
ັ້ ນຕົວຢ່າງໃສ່ “ແບບພິມບັນທກການເກັບຕົວຢ່າງຈາກສັດປ່າ” ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02;
4. ຕື່ມຂໍມ
ັ້
ົ ຢ່າງ
5. ເອົາແບບພິມບັນທກ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ 02 ໃສ່ໃນຖົງຊັນນອກສຸ
ດ ຂອງຖົງບັນຈຸຕວ
ຫຼ ື ຊາກສັດ;
6. ນໍາຖົງທີ່ບັນຈຸຫຼອດຕົວຢ່າງ ຫຼ ື ຊາກສັດ ໄປເກັບໄວັ້ໃນຕແັ້ ຊ່ ໃຫັ້ໄວທີ່ສຸ ດ.
ັ ການປະຕິບດ
ັ ການເກັບຊາກສັດປ່າ
ຂ. ຫຼກ
ັ ຕາມວິທແ
ີ ນະນໍາ
1. ກ່ ອນຈະດໍາເນີນການເກັບຊາກສັດ ໃຫັ້ໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ, ໂດຍປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ສວມໃສ່ ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ຂັນພື
(PPE) ຕາມ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 04;
2. ຖັ້າເປັນເຫດການຊາກສັດປ່າຫຼາຍໂຕ, ແຕ່ ລະໂຕຕັ້ອງຖືກບັນຈຸແຍກຖົງກັນ;
3. ປີ ັ້ນຖົງຢາງດັ້ານໃນກວມເອົາມືຂອງທ່ ານ (ຮບທີ 1);

ັ້ ໄປຈັບເອົາຊາກສັດປ່າ ແລັ້ວປີັ້ນຖົງຢາງກັບຄືນກວມເອົາຊາກສັດປ່າ (ຮບທີ 2);
4. ຈາກນັນ,
ົ , ໂດຍໃຫັ້ຫ່າງຈາກໂຕທ່ ານ (ຮບທີ 3);
5. ມ ັ້ວນຖົງຊາກສັດປ່ານັນັ້ ເພື່ອໄລ່ອາກາດອອກໃຫັ້ໝດ
6. ມັດປາກຖົງຢາງໃຫັ້ແໜັ້ນດັ້ວຍເຊືອກ ແລະ ຕິດທັບປາກຖົງດັ້ວຍສະກ໋ ອດ ຫຼ ື ບີບຊິບລ໋ ອກອັດປາກ
ຖົງ;

ັ້ ໜ່ ງ ໃສ່ບັນຈຸໃນຖົງຢາງຊັນທີ
ັ້ ສອງ ໂດຍປະຕິບດ
ັ້
ັ ຕາມຂັນຕອນ
7. ເອົາຊາກສັດປ່າທີ່ຖືກບັນຈຸໃນຖົງຊັນທີ
ັ້ 3 ຫາ 6 ຄືນ (ຮບທີ່ 4 ແລະ 5);
ແຕ່ ຂໍທີ
ັ້
8. ເອົາຊາກສັດປ່າທີ່ບັນຈຸຢ່ ໃນຖົງຢາງສອງຊັນັ້ ໃສ່ໃນຖົງຢາງຊັນທີ
3; ພັ້ອມທັງເອົາ “ແບບພິມບັນທກ
ັ້ ນຄົບຖັ້ວນ
ເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແລະ ແບບພິມບັນທກ ການເກັບຕົວຢ່າງສັດປ່າ” ທີ່ຕື່ມຂໍມ
ັ້ 3, ກໍ-ມ
ັ້ ັ້ວນຖົງໄລ່ອາກາດອອກ, ອັດປາກຖົງ (ຮບທີ 6);
ແລັ້ວ ໃສ່ໃນຖົງຊາກສັດປ່າຊັນທີ
9. ຈັດສົ່ງຊາກສັດປ່າ ຫາ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫັ້ໄວທີ່ສຸ ດ;
10. ຖັ້າຊາກສັດປ່າ ຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ນໍາສົ່ງຈາກບ່ອນເກັບ ຫາ ຫັ້ອງການພາກສະໜາມ ຫຼ ື ຫັ້ອງການກະສິກາໍ
ັ້
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ ໃຫັ້ພະຍາຍາມເກັບຮັກສາຊາກສັດປ່ານັນໄວັ້
ບ່ອນເຢັນ ອາດຈະໃສ່ຖັງທີ່ບັນຈຸນາໍ ັ້
ັ້ ່ ແຂງ.
ກ່ ອນ ຫຼ ື ຕຸ ກນໍາແຊ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ັ້
ັ ັ້
ຂັນຕອນທີ
4: ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ແລະ ອຸ ປະກອນ (ອຸ ປະກອນໃຊັ້ຄງດຽວ)
ປັ້ອງກັນຕົນເອງ
1) ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າທີ່ພົບຢ່ ໃນທໍາມະຊາດ

ັ ການທົ່ວໄປ ສໍາລັບການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ
ຫຼກ
ເພາະວ່າຊາກສັດຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ
ັ້ ່ ,
ັ້ າກັດຫຼາຍຢ່າງ ກ່ ຽວກັບ ສະພາບພືນທີ
ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ຂໍຈໍ

ທີ່ພົບຢ່ ໃນທໍາມະຊາດ ແມ່ ນບໍ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງມີການທໍາລາຍ

ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າຢ່ ໃນທໍາມະຊາດ ແມ່ ນມີຄວາມ
ຂະໜາດຂອງສັດປ່າ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ, ແຮງງານ, ເວລາ
ັ້ ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າທີ່ພົບຢ່ ໃນທໍາມະຊາດ ຈ່ ງບໍ່ສາມາດກໍານົດຫຼກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ແນ່ ນອນ ຫຼ ື
ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັນ,
ັ້
ອາດບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເວັນເສຍແຕ່
ກໍລະນີເກີດການລະບາດພະຍາດຮັ້າຍແຮງໃດໜ່ ງ ແລະ ຊາກສັດປ່ານັນັ້ ສາມາດທໍາ
ລາຍໄດັ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນການທໍາລາຍ.
ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າຢ່ ໃນທໍາມະຊາດ ໃຫັ້ເຜົາ, ຝັ ງ ຫຼ ື ເຮັດທັງສອງແບບຮ່ວມກັນ ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ແຕ່ ລະກໍລະນີ.
ັ້
ີ ານເຜົາ ແລະ ຝັ ງ ມີ ດັ່ງນີ:ັ້
ອຸ ປະກອນພືນຖານສໍ
າລັບການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ດັ້ວຍວິທກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
• ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຂັນພື
ສໍາລັບ 2 ຄົນປະກອບມີ: ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N95, ຖົງມື,
ັ້ ນຕົນ;
ັ້
ແວ່ນປັ້ອງກັນຕາ, ເກີບໂບກ ແລະ ເຈວລັ້າງມືຂາັ້ ເຊືອເປັ
•

ພັ້າ, ຈົກ, ຊວັ້ນ;

•
•

ຟືນ;
ັ້ ນກາຊວນ (ຖັ້າຈໍາເປັນ);
ນໍາມັ

•

ກັບໄຟ;

•

ັ້ າລັບເຄື່ອງມືອຸປະກອນ.
ຢາຂັ້າເຊືອສໍ

ກ. ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ດັ້ວຍການເຜົາ

ີ ານທໍາລາຍຊາກສັດປ່າດັ້ວຍການເຜົາໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ວິທກ
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ການເຜົາຊາກສັດປ່າຂະໜາດນ ັ້ອຍ:
•

ັ້ ່ ອັ້ອມຮອບບໍລເິ ວນທີ່ຈະທໍາການເຜົາຊາກສັດປ່າ ກໍ່ກອງຟືນແຫັ້ງທີ່ສາມາດ
ອະນາໄມພືນທີ
ັ້ ່ ອັ້ອມຮອບ ທັບຊັ້ອນກັນເປັນຊັນັ້ ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມວ່າ ຈະສາມາດ
ຊອກໄດັ້ໃນພືນທີ
ົ ;
ເຜົາຊາກສັດປ່າໃຫັ້ໄໝັ້ໝດ

•
•
•

ສວມຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ກ່ ອນການສໍາຜັດກັບສັດປ່າ;
ວາງຊາກສັດປ່າໃສ່ເທິງກອງຟືນ ແລະ ເອົາຟືນວາງທັບໃສ່ເທິງສັດປ່າຕື່ມ ຖັ້າຈໍາເປັນ;
ັ້ ນກາຊວນຊ່ວຍໃນການເຜົາໄໝັ້ ຖັ້າຈໍາເປັນ);
ຈດໄຟເຜົາ (ອາດໃສ່ນໍາມັ

•

ັ້ ນໃສ່ກອງໄຟເພີ່ມຕື່ມ ຖັ້າຈໍາເປັນ;
ຖິມຟື

•

ຖອດຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ (ຖົງມື ແລະ ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N-95) ໃສ່ກອງໄຟດັ້ວຍ

•

ຄວາມລະມັດລະວັງ;
ັ້ ແລະ ອຸ ປະກອນ.
ອະນາໄມຂັ້າເຊືອມື

ການເຜົາຊາກສັດປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ ື ຊາກສັດປ່າເນົ່າເປື່ ອຍ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ ັ້າຍໄດັ້:
•
•
•

ສວມຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ກ່ ອນການສໍາຜັດກັບສັດປ່າ;
ັ້ ່ ອັ້ອມຮອບບໍລເິ ວນຊາກສັດປ່າ;
ອະນາໄມພືນທີ

ກໍ່ກອງຟືນແຫັ້ງທັບຊາກສັດປ່າ ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມວ່າຈະສາມາດ ເຜົາຊາກສັດໃຫັ້ໄໝັ້
ໝົດ;

•
•
•
•

ັ້ ນກາຊວນຊ່ວຍໃນການເຜົາໄໝັ້ ຖັ້າຈໍາເປັນ);
ຈດໄຟເຜົາ (ອາດໃສ່ນໍາມັ
ັ້ ນໃສ່ກອງໄຟເພີ່ມຕື່ມ ຖັ້າຈໍາເປັນ;
ຖິມຟື

ັ້
ຖອດຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ (ຖົງມື, ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N-95, ຜັ້າຢາງກັນເປືອນ)
ໃສ່
ກອງໄຟ ດັ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ;
ັ້ ມື ແລະ ອຸ ປະກອນ.
ອະນາໄມຂັ້າເຊືອ

ັ້
ັ :ັ້
ຂໍຄວນພິ
ຈາລະນາ ໃນການເຜົາຊາກສັດປ່າ ມີດ່ ງນີ
•
•
•
•

ັ້ ະຕິບດ
ັ ຕັ້ອງຮັບປະກັນທາງດັ້ານຊີວະພາບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ;
ຜປ
ມີຜເັ້ ຝົ ັ້າຕິດຕາມ ຈົນກວ່າຊາກສັດປ່າຖືກເຜົາໄໝັ້ໂດຍສົມບນ ແລະ ໄຟມອດ;
ໍ ັ້ າກັດ ບໍ່ມີເຄື່ອງມືອຸປະກອນສໍາລັບການຂຸ ດຂຸ ມຝັ ງ;
ກໍລະນີການຝັງມີຂຈໍ
ໍ ັ້
ຄວນມີນາແຮສຸ
ກເສີນໄວັ້ມອດໄຟ ເພື່ອປັ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ.

ຂ. ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ດັ້ວຍການຝັ ງ

ີ ານທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ດັ້ວຍການຝັງໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ວິທກ
•
•
•

ສວມຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ກ່ ອນການສໍາຜັດກັບສັດປ່າ;
ເລືອກຈຸດຝັ ງທີ່ໃກ ັ້ກັບບ່ອນສັດປ່າຕາຍ ເພື່ອຈໍາກັດໄລຍະການເຄື່ອນຍັ້າຍຊາກສັດປ່າ;
ຂຸ ດຂຸ ມ ທີ່ມີຂະໜາດຄວາມກວັ້າງສາມາດເອົາຊາກສັດປ່າທັງໝົດລົງໃນຂຸ ມໄດັ້;
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•

ັ້ ນທີ່ຈະຖົມ ຈາກຊາກສັດປ່າ
ຂຸ ມຝັງຕັ້ອງມີຄວາມເລິກພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສງຂອງຊັນດິ

•

ໃນຂຸ ມ ຫາ ປາກຂຸ ມ ໃຫັ້ໄດັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 1 ແມັດ;
ັ້ ປະກອນເຄື່ອງມື ທີ່ຖືກນໍາໃຊັ້ຕອນທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ;
ຂັ້າເຊືອອຸ

•
•

ັ້
ຖອດຊຸດປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ທໍາການເຜົາ (ຖົງມື, ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N-95, ຜັ້າຢາງກັນເປືອນ);
ັ້ ມື ແລະ ອຸ ປະກອນ ເຄື່ອງມື ທີ່ຖືກນໍາໃຊັ້ຕອນທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ.
ອະນາໄມຂັ້າເຊືອ

ັ້
ັ :ັ້
ຂໍຄວນພິ
ຈາລະນາ ໃນການຝັ ງຊາກສັດປ່າ ມີດ່ ງນີ
•
•

ັ້ ະຕິບດ
ັ ຕັ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດັ້ານຊີວະພາບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ;
ຜປ
ບ່ອນຝັງຊາກສັດ ຄວນຢ່ ຫ່ າງຈາກເຂດແຫຼ່ ງນໍາ,ັ້ ເຂດກະສິກາໍ , ເຂດຊອກຢ່ ຫາກິນ ແລະ ເຂດ
ສັດລັ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ;

•

ີ ານເຜົາເທົ່ານັນັ້ ຫຼ ື ວິທເີ ຜົາ ແລະ ຝັ ງລວມກັນ.
ກໍລະນີ ຊາກສັດປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ , ໃຫັ້ເລືອກວິທກ

ີ ານທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ດັ້ວຍການເຜົາ ແລະ ຝັ ງລວມກັນ, ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ວິທກ
ີ ານເຜົາກ່ ອນ,
ຖັ້າເລືອກວິທກ
ັ້ ່ ວນທີ່ໄໝັ້ບ່ ໍໝົດ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມວິທກ
ີ ານຝັ ງ.
ຈາກນັນັ້ ໃຫັ້ຝັງສິນສ
ັ້ າທີ່ ແມ່ ນ
ກໍລະນີ ຊາກສັດປ່າພົບຢ່ ໃກເັ້ ຂດຊຸມຊົນ, ຕະຫຼາດ ຫຼ ື ຊາກສັດປ່າທີ່ໄດັ້ຈາກການກວດຢດຂອງເຈົາໜັ້
ັ ຕາມວິທກ
ີ ານເຜົາ ຫຼ ື ຝັງ.
ສາມາດທໍາລາຍ ໂດຍປະຕິບດ

ັ້ ສັດປ່າ, ສວນສັດ, ສນອະນຸລກ
ື ແລະ ຟືນຟ
ັ ຊະນິດພັນສັດປ່າ,
2) ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ຢ່ ໃນສນຊ່ວຍເຫຼອ
ຟາມຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ, ໂຮງລະຄອນສັດ

ັ້ ສັດປ່າ, ສວນສັດ, ສນອະນຸລກ
ື ແລະ ຟືນຟ
ັ ຊະນິດພັນສັດປ່າ, ຟາມ
ການທໍາລາຍຊາກສັດປ່າ ຢ່ ໃນສນຊ່ວຍເຫຼອ
ັ້
ຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ, ໂຮງລະຄອນສັດ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນນັນໆ
ໂດຍຕັ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ັ້
ທາງດັ້ານຊີວະພາບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມຢ່າງເຂັມງວດ.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
5: ການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ໄລຍະຊົ່ວຄາວ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
1) ການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າໄລຍະຊົ່ວຄາວ

ັ້
ຜເັ້ ກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ທີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ຢ່ ຂັນຕອນທີ
3 ຈະຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບການເກັບຮັກສາ ແລະ ຈັດ

ສົ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຫາ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ.

ັ້ ອັ້ ນ, ຕເັ້ ຢັນ ຫຼ ື ຕແັ້ ຊ່ແຂງ ໃຫັ້
ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ໄວັ້ໃນຄວາມເຢັນ ໂດຍການແຊ່ໃນຖັງນໍາກ
ັ້ ຫໍ່ໃນຖົງຢາງເປັນ
ໄວທີ່ສຸ ດ ພາຍຫຼງັ ຈາກການເກັບ ໃນຄະນະລໍຖາັ້ ການຈັດສົ່ງ. ຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່ານັນັ້ ຈະຕັ້ອງຫຸ ມ
ຢ່າງດີ. ຫັ້າມນໍາຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດ ເກັບໄວັ້ໃນຖັງ ຫຼ ື ຕເັ້ ຢັ ນ ຮ່ວມກັບອາຫານ ຫຼ ື ເຄື່ອງດື່ມທົ່ວໄປ.
2) ການກຽມ ແລະ ຈັດສົ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ສໍາລັບການວິໄຈ
ັ ການຝກອົບຮົມ ຫຼ ື ຜຖ
ັ້ ກ
ື ແຕ່ ງຕັງັ້ ຈະຕັ້ອງເປັນຜກ
ັ້ ະກຽມ ແລະ ຈັດສົ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກ
ບຸ ກຄົນທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຕາມ ຫຼກ
ັ ການຫຸ ມ
ັ້ ຫໍ່ຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກ
ສັດປ່າ ຫາ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໂດຍໃຫັ້ປະຕິບດ
ສັດປ່າ ເພື່ອຈັດສົ່ງ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
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•

ັ້
ໃຫັ້ນໍາສົ່ງທັນທີ ເວລາຊາກສັດປ່າມາຮອດຫັ້ອງການພາກສະໜາມ, ຖັ້າຫາກການຂົນສົ່ງບໍ່ສາມາດເກີດຂນ

•

ທັນທີໄດັ້ ໃຫັ້ເອົາຊາກສັດປ່າເກັບໄວັ້ໃນຕແັ້ ຊ່;
ການຈັດສົ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຕັ້ອງຄັດຕິດແບບພິມບັນທກ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ 02

ັ້
ຮ່ວມໄປນໍາທຸກຄັງ;
ີ ານຈັດສົ່ງຕົວຢ່າງ ສາມາດສົ່ງໄດັ້ທາງເຮືອບິນ, ລົດໄຟ, ລົດໂດຍສານ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂົນສົ່ງ ທີ່
ວິທກ
ັ້
ີ ານຂົນສົ່ງທີ່ຮອດເປົາໝາຍ
ຮັບປະກັນໃຫັ້ສາມາດຈັດສົ່ງຕົວຢ່າງເຖິງທີ່ໝາຍຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເລືອກວິທກ

•

ໄວທີ່ສຸ ດ;
ັ້ ່ ຈະຮັ
ີ
ຕິດຕໍ່ຫາຜທ
ບຕົວຢ່າງ

•

ແລະ

ຊາກສັດປ່າ

ັ້ ນລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການຈັດສົ່ງນັນ,
ັ້ັ້
ເພື່ອແຈ ັ້ງຂໍມ

ັ້ ບ
ັ ລົດ, ຄາດຄະເນ
ປະເພດພາຫານະຂົນສົ່ງ, ຖັ້ຽວລົດ-ເຮືອບິນ-ລົດໄຟ, ເລກທະບຽນລົດ, ເບີໂທລະສັບຜຂ
ັ້
ວັນ ແລະ ເວລາ ທີ່ຊາກສັດປ່າຈະໄປເຖິງເປົາໝາຍ
ເພື່ອໃຫັ້ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ມາຮັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກ
ັ ການຢືນຢັນຈາກຜຮ
ັ້ ບ
ັ ວ່າມີຄວາມພັ້ອມ
ສັດປ່າທັນເວລາ ແລະ ຫັ້າມບໍ່ໃຫັ້ນໍາສົ່ງຕົວຢ່າງ ຖັ້າຍັງບໍ່ທັນໄດັ້ຮບ
ທີ່ຈະມາຮັບຕົວຢ່າງດັ່ງກ່ າວ ຕາມວັນ ແລະ ເວລາທີ່ນັດໝາຍ.
ັ ການຫຸ ມ
ັ້ ຫໍ່ຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ເພື່ອຈັດສົ່ງມີ ດັ່ງນີ:ັ້
ຫຼກ
ັ້ ຫໍ່ຊາກສັດປ່າ;
1. ສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງທີ່ເໝາະສົມ ໃນຂະນະທໍາການຫຸ ມ

2. ນໍາໃຊັ້ກ່ອງໂຟມທີ່ມີຄວາມໜາ ແລະ ຢ່ ໃນສະພາບດີ;
ັ້ ່ ອ) ລົງໃນກ່ ອງໂຟມ (ຮບທີ 1);
3. ປຖົງຢາງທີ່ໜາ (ຖົງຢາງດໍາໃສ່ຂີເຫຍື
4. ເອົາຜັ້າ ຫຼ ື ວັດຖຸດດຊັບຂອງແຫຼວໃສ່ໃນຖົງຢາງ ເພື່ອດດຊັບນໍາັ້ ຫຼ ື ທາດແຫຼວທີ່ອາດຈະໄຫຼອອກມາ ໃນ
ຂະນະຂົນສົ່ງ (ຮບທີ 2);

ັ້ ນໍາຊາກສັດປ່າ ຫຼ ື ຕົວຢ່າງທີ່ຖືກບັນຈຸຢ່ ໃນຖົງຊິບລ໋ ອກຈໍານວນສາມຊັນັ້ ວາງລົງໃນຖົງຢາງ ພັ້ອມ
5. ຈາກນັນ,
ັ້ ອັ້ ນ ຫຼ ື ຕຸ ກນໍາກ
ັ້ ັ້ອນທີ່ມີຝາປິດຢ່າງດີ ຕັ້ອງໝັນໃຈວ
ັ້
ັ້ ັ້ອນ ຈະບໍ່ສາມາດ
່ າການລະລາຍຂອງນໍາກ
ກັບຖົງນໍາກ
ັ້ ງຊາກສັດປ່າໄດັ້. (ຮບທີ 3 ແລະ 4);
ເຂົາຖົ

6. ອັດປາກຖົງຢ່າງ ແລະ ມັດດັ້ວຍເຊືອກ ຢ່ ພາຍໃນກ່ ອງໂຟມ (ຮບທີ 5);
7. ປິດຝາກ່ ອງໂຟມ ແລະ ຕິດທັບປາກຝາ ແລະ ກຽັ້ ວອັ້ອມກ່ ອງໂຟມດັ້ວຍສະກ໋ ອດແຜ່ນໃຫຍ່ (ຮບທີ 6);
8. ຕິດປັ້າຍສັນຍາລັກ UN3373 ໃສ່ກ່ ອງໂຟມ;
ັ້ ່ ງ-ຜ
ົ ຮ
ັ້ ບ
ັ , ສະຖານທີ່ ແລະ ເບີຕດ
ິ ຕໍ່.
9. ຕິດລາຍລະອຽດຊື່ຜສ

1.

3.

2.
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4.

5.

6.

7.
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ັ້
ັ ການວິໄຈຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ
2. ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
2.1 ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອກໍານົດສະຖານທີ່ ທີ່ຈະດໍາເນີນການວິໄຈຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ, ກໍານົດໜັ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ ປ່າ
ແລະ ບັນດາຂັນຕອນການວິ
ໄຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜນໃຫັ້ແກ່ ການສືບຄົນຫາເຊື
ອພະຍາດ
ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫັ້ສດ
ຕາຍ ແລະ ເປັນພະຍາດ.
ັ້
2.2 ເປົ າໝາຍການນໍ
າໃຊັ້

ັ້ ່ ີ
ນໍາໃຊັ້ສໍາລັບ ສນວິໄຈພະຍາດສັດຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນວິໄຈຂອງອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ຜທ

ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ດໍາເນີນການວິໄຈຕົວຢ່າງຈາກສັດປ່າ.
ັ້
ັ
2.3 ໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
• ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;

• ສະຖາບັນວິໄຈອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການວິໄຈຕົວຢ່າງຈາກສັດປ່າ ຕາມການຕົກລົງ

ເຫັນດີຂອງ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ.
2.4 ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ມີໜາັ້ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:ັ້
1) ຮັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ;

2) ຜ່າຊາກສັດປ່າ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ (ກໍລະນີຊາກສັດປ່າ ຖືກສົ່ງມາສນວິໄຈພະຍາດສັດ)
3) ດໍາເນີນການວິໄຈ;
4) ລາຍງານຜົນການວິໄຈ;
ັ້ ນຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນການວິໄຈຕົວຢ່າງຈາກສັດປ່າ;
ັ້ ຄອງຂໍມ
5) ຄຸ ມ
ັ້ ່ ວນ ຫຼ ື ຊາກສັດປ່າພາຍຫຼງັ ການວິໄຈ.
6) ທໍາລາຍຊິນສ
ນອກຈາກນີ ັ້ ຍັງມີໜາັ້ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ ດັ່ງນີ:ັ້
ັ້ ່ ວມ ຫຼ ື ໃຫັ້ການຝກອົບຮົມ ດັ້ານວິຊາການກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ເພື່ອຍົກ
• ເຂົາຮ
•
•

ລະດັບ ແລະ ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ ໜ່ວຍງານກ່ ຽວຂັ້ອງຂອງລັດ;
ັ້ ອງຖິ່ນ ໃນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ
ໃຫັ້ການແນະນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການຂັນທັ້
ໂຕັ້ຕອບເຫດການທີ່ກ່ ຽວກັບພະຍາດສັດປ່າ;
ັ້ ່ ວມການລົງສືບຄົນເຫດການ
ັ້
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ ຕາມ
ເຂົາຮ
ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານກ່ ຽວຂັ້ອງຂັນສ
ຄວາມຈໍາເປັນ;

•

ັ້ ງທາງດັ້ານຊີວະພາບໃນຫັ້ອງວິໄຈ;
ັ ຫຼກ
ັ ການຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ປະຕິບດ
ີ ານທີ່ເໝາະສົມ
ປະສານງານກັບສະຖາບັນວິໄຈທີ່ເປັນຄ່ ຮ່ວມງານອື່ນໆ ເພື່ອດໍາເນີນການວິໄຈດັ້ວຍວິທກ

•

ັ
ຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜນດັ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ອົງການອະນຸລກ

•

ສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການວິໄຈດັ້ວຍຕົນເອງ;
ສັດປ່າ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ;
20

•

ັ້ ນລາຍງານໃຫັ້ແກ່
ລາຍງານຜົນການວິໄຈ ໃຫັ້ແກ່ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຊາບ ເພື່ອໃຊັ້ເປັນຂໍມ
ັ້ ່ ນໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຮັບຊາບຢ່າງທັນການ.
ອົງການສຸ ຂະພາບສັດສາກົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງອື

ັ້
ັ ການວິໄຈຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ
2.5 ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້
ຂັນຕອນທີ
1: ການຮັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ
ພະນັກງານສນວິໄຈພະຍາດສັດ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຮັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ຕາມລະບຽບ
ການຮັບຕົວຢ່າງຂອງສນວິໄຈພະຍາດສັດ.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
2: ການຜ່າຊາກສັດປ່າ
•

ັ ຕາມຫຼກ
ັ
ພະນັກງານຂອງສນວິໄຈພະຍາດສັດ ດໍາເນີນການຜ່າຊາກສັດປ່າໃຫັ້ໄວທີ່ສຸ ດ ໂດຍປະຕິບດ
ັ້
ັ ການຜ່າຊາກສັດປ່າທີ່ລະບຸ ໄວັ້
ການຜ່າຊາກສັດປ່າ ຂອງສນວິໄຈພະຍາດສັດ ຫຼ ື ຕາມຂັນຕອນປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ການຜ່າຊາກສັດ ພັ້ອມທັງເກັບ
ໃນ ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03 ແບບບັນທກ ແລະ ຂັນຕອນປະຕິ
ບດ
ັ້
່ ໄປ;
ຕົວຢ່າງ ເພື່ອການວິໄຈຂັນຕອນຕໍ

•

•

ັ້ ນຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼ ື ພະຍາດວິທະຍາໃດໜ່ ງ ທີ່ພົບເຫັນໃນຂະນະທໍາການຜ່າຊາກ
ບັນທກຂໍມ
ັ້ ນຕົວຢ່າງທີ່ຖືກເກັບ ລົງໃນ ແບບພິມບັນທກ ແລະ ຂັນຕອນປະຕິ
ັ້
ັ ການຜ່າຊາກສັດ ຕາມ
ແລະ ຂໍມ
ບດ
ັ້ ນເຫດການ ສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03 ແລັ້ວນໍາໄປຄັດຕິດໃສ່ແບບພິມບັນທກຂໍມ
ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01;
ັ້ ນທີ່ບັນທກໃນແບບພິມການຜ່າຊາກສັດປ່ານັນັ້ ຕັ້ອງປັ້ອນລົງໃນຖານຂໍມ
ັ້ ນ WHIP ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຂໍມ

ັ້
ຂັນຕອນທີ
3: ການວິໄຈຕົວຢ່າງ
•

ັ້ ຈ
ິ າລະນາວ່າ ຕົວຢ່າງທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຄວນຈະດໍາເນີນການ
ພະນັກງານຂອງສນວິໄຈພະຍາດສັດ ຈະເປັນຜພ
ັ້ ນ
ັ້ ນທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ
ັ ໃນບົດລາຍງານເບືອງຕົ
ວິໄຈພະຍາດຫຍັງແດ່ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍມ

ັ້ ນຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼ ື
ັ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02 ແລະ ຂໍມ
01, ລາຍການຕົວຢ່າງທີ່ໄດັ້ຮບ
ພະຍາດວິທະຍາ ທີ່ກວດກາພົບໃນເວລາດໍາເນີນການຜ່າຊາກສັດປ່າ, ອາການທີ່ສະແດງອອກ (ຖັ້າ
ັ້ ນ
ັ້ ແລະ ຂໍສົ
ັ້ ງໄສກ່ ຽວກັບສາເຫດການເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍຂອງສັດປ່າ
ີ ດ
ິ ), ການບົ່ງມະຕິເບືອງຕົ
ສັດປ່າຍັງມີຊວ
•
•
•

ຈາກພາກສະໜາມ;
ື ເກັບຮັກສາຖືກຕັ້ອງເໝາະສົມ
ກວດກາເບິ່ງສະພາບຕົວຢ່າງ ເພື່ອໃຫັ້ແນ່ ໃຈວ່າຕົວຢ່າງດັ່ງກ່ າວ ໄດັ້ຖກ
ຫຼ ື ບໍ່;
ັ້
ີ ານ ແລະ ຂັນຕອນດັ້
ດໍາເນີນການວິໄຈຕາມວິທກ
ານເຕັກນິກ ທີ່ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ກໍານົດໄວັ້;
ັ້ ນຜົນຂອງການວິໄຈ;
ອອກໃບຢັງຢື

ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອການວິໄຈໃນຕໍ່ໜັ້າ, ຖັ້າມີຄວາມຕັ້ອງການ.
ກໍລະນີຈາໍ ເປັນ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ຈະຕັ້ອງປະສານຫາ ຫັ້ອງວິໄຈອື່ນ ທີ່ເປັນຄ່ ຮ່ວມງານຢ່ ພາຍໃນ ຫຼ ື
ຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອໃຫັ້ດໍາເນີນການວິໄຈຕົວຢ່າງ ໃດໜ່ ງ ທີ່ຕັ້ອງໄດັ້ນໍາໃຊັ້ເຕັກນິກການວິໄຈສະເພາະ ທີ່ສນວິໄຈພະຍາດ
•

ສັດ ບໍ່ສາມາດວິໄຈໄດັ້.
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ັ້
ຂັນຕອນທີ
4: ການລາຍງານຜົນການວິໄຈຕົວຢ່າງ
ັ້ ນຜົນການວິໄຈແລັ້ວ ໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ພາຍຫຼງັ ສໍາເລັດການວິໄຈ ແລະ ອອກໃບຢັງຢື
ັ້
່ ບໍ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ື ບໍ່ເປັນເຊືອພະຍາດບ
ັ້
• ຖັ້າກວດພົບເຊືອພະຍາດທີ
ລິມະສິດ, ສນວິໄຈພະຍາດສັດ
ັ
ສາມາດແຈ ັ້ງຜົນວິໄຈ ກັບຄືນຫາ ບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການທີ່ສົ່ງຕົວຢ່າງມາໃຫັ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງຂໍອະນຸມດ
ັ້ ມກ່ ອນ.
ຈາກຂັນກົ

•
•

ັ້
ັ້
ັ ຕາມ ຂັນຕອນທີ
ຖັ້າກວດພົບເຊືອພະຍາດສັ
ດທີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງ ໃຫັ້ປະຕິບດ
7 ການລາຍງານການ
ກວດພົບພະຍາດ ໃຫັ້ຂະແໜງການອື່ນ;
ັ ສັດປ່າ
ລາຍງານ ທຸກໆຜົນການວິໄຈຕົວຢ່າງ ຈາກການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ໃຫັ້ ອົງການອະນຸລກ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WCS) ຮັບຊາບ.

ັ້
ັ້ ນການວິໄຈຕົວຢ່າງສັດປ່າ
ຂັນຕອນທີ
5: ການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ນ ຢ່ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ຈະຕັ້ອງເປັນຜ ັ້
ັ້ ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ການແຕ່ ງຕັງັ້ ໃຫັ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂໍມ
ພະນັກງານຜທ
່ ກໍານົດຢ່ ຂໍທີ
ັ້ ນຜົນການວິໄຈນີ ັ້ ລົງໃນຖານຂໍມ
ັ້ ນ WHIP ຕາມຂັນຕອນທີ
ັ້
ັ້ 4 ມາດຕະຖານຂັນຕອນການຄຸ
ັ້
ັ້ ຄອງ
ປັ້ອນຂໍມ
ມ
ັ້ ນພະຍາດສັດປ່າ ຂອງມາດຕະຖານສະບັບນີ.ັ້
ຖານຂໍມ
ັ້ ່ ວນ ຫຼ ື ຊາກສັດປ່າ
ັ້
ຂັນຕອນທີ
6: ການທໍາລາຍຊິນສ
ັ້ ່ ວນສັດປ່າ ທີ່ຖືກສົ່ງມາ ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງ, ຜ່າຊາກ ແລະ ວິໄຈ ຫຼງັ
ທຸກຊາກ ຫຼ ື ຊິນສ
ີ ານທີ່ກໍານົດໄວັ້ໃນ “ຄ່ ມືຄວາມປອດໄພດັ້ານຊີວະພາບ ໃນຫັ້ອງວິເຄາະ
ຈາກດໍາເນີນການແລັ້ວຈະຖືກທໍາລາຍ ຕາມວິທກ
ແຫ່ ງຊາດ ປີ 2016”.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
7: ການລາຍງານການກວດພົບພະຍາດ ໃຫັ້ຂະແໜງການອື່ນ
ັ້
່ ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງໃດໜ່ ງ ໃຫັ້ລາຍງານຫາຫົວໜັ້າກົມ
ພາຍຫຼງັ ທີ່ສນວິໄຈພະຍາດສັດ ກວດພົບເຊືອພະຍາດທີ
ັ້ າພະແນກສັດຕະວະແພດ ຮ່າງໜັງສືເຖິງອົງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ດັ່ງນີ:ັ້
ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຊີນໍ
1) ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸ ກ (ໃນກໍລະນີ ທີ່ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນ);
2)

ັ້
ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຂັນແຂວງ
ທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ;

3)

ັ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງສັດປ່າ;
ອົງການອະນຸລກ

4)

ອົງການສຸ ຂະພາບສັດສາກົນ (OIE);

5)

ກົມປ່າໄມ ັ້;

6)

ກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້;

7)

3.

ັ້ັ້ ນກາງ ເພື່ອລາຍງານຫາຜປ
ັ້ ະສານງານເຄືອຂ່າຍເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຂັນສ
ັ້ ະສານງານເຄືອຂ່າຍ
ຜປ
ັ້ ສັດປ່າ.
ື ແລະ ຟືນຟ
ພາກສະໜາມ, ສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ, ໂຮງລະຄອນສັດ ແລະ ສນຊ່ວຍເຫຼອ

ັ້
ັ ການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ
ມາດຕະຖານ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
3.1 ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອແນະນໍາ ໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການ ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າແຫ່ ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນການເຝົ ັ້າ

ລະວັງ ແລະ ໂຕັ້ຕອບການລະບາດ ຂອງພະຍາດສັດປ່າ ເວລາມີເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ.
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ັ້
3.2 ເປົ າໝາຍການນໍ
າໃຊັ້

ັ້
ົ
ແມ່ ນນໍາໃຊັ້ໃນເວລາທີ່ຜົນການວິໄຈ ພົບເຊືອພະຍາດສັ
ດທີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ື ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆທີ່ອາດມີຜນ
ກະທົບຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດລັ້ຽງ, ສັດປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ.
ັ້
ັ
3.3 ໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ະຈໍາການຕາມທີ່ໄດັ້ກໍາ
• ຄະນະກໍາມະການ ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ແຫ່ ງຊາດ ເປັ ນຄະນະກໍາມະການ ຜປ
ັ
ນົດໄວັ້ໃນ ໂຄງຮ່າງເຄືອຂ່າຍສາຍການລາຍງານ ການພົບເຫັນເຫດການສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ ຊ່ ງໄດັ້ຮບ
ັ້ າ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ
ັ້
ການແຕ່ ງຕັງໂດຍ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບຊີນໍ
ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີ ຫົວໜັ້າກົມລັ້ຽງສັດ
ແລະ ຊຸກຍ ັ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ແລະ ການປະມົງ ເປັນປະທານ ມີຮອງຫົວໜັ້າກົມປ່າໄມ ັ້, ຮອງຫົວໜັ້າກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກົມຄວບ
ົ ໜັ້າສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ຮອງຫົວ
ຄຸ ມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກເປັນກໍາມະການ ແລະ ມີຫວ
•

ໜັ້າພະແນກສັດຕະວະແພດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜ່ ງ ເປັນກອງເລຂາ.
ັ້ ໃນໄລຍະ
ັ້ ່ ຖືກສັ້າງຂນ
ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ແມ່ ນການຈັດຕັງທີ
ັ້ ນກາງ ຫຼ ື ທັ້ອງຖິ່ນ ຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ ັ້ ເພື່ອເຮັດໜັ້າທີ່ໃນການໂຕັ້
ັ້ ຄອງຂັນສ
ເວລາໃດໜ່ ງ ໂດຍອົງການຄຸ ມ
ຕອບເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ.

ັ້
ັ
3.4 ໜັ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຄະນະກໍາມະການ ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ແຫ່ ງຊາດ ມີໜາັ້ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:ັ້
•

ເປັນເສນາທິການໃຫັ້ແກ່ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນການວາງແຜນ, ກໍານົດຍຸ ດທະສາດ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ;

•

ັ້ າ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ;
ຊີນໍ
ບດ
ັ້
ສະເໜີ ການແຕ່ ງຕັງຄະນະສະເພາະກິ
ດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຕໍ່ ກະຊວງກະສິກໍາ

•

ແລະ ປ່າໄມ ັ້;
ບັນຊາສັ່ງການຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ໃນການດໍາເນີນການໂຕັ້ຕອບ

•

ື ຕາມຫຼກ
ັ ວິຊາການ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ໃຫັ້ຖກ
ັ້
ັ ໜັ້າທີ່ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການ
ປະສານງານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

•

ລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ;
ັ້
ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ລວມທັງ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜນ;

•

•
•

ໍ ັ້ ນຂ່າວສານແກ່ ສື່ມວນຊົນ;
ເປັນຜໃັ້ ຫັ້ຂມ
ັ ໜັ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.
ປະຕິບດ

ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ມີໜາັ້ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:ັ້
•
•
•

ໍ ານສະໜັບສະໜນດັ້ານງ ົບປະມານ
ວາງແຜນການໂຕັ້ຕອບ ລວມມີ: ແຜນຄົນ, ແຜນເງ ິນ ແລະ ສະເໜີຂກ
ັ້
ແລະ ອຸ ປະກອນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາໃນວຽກງານໂຕັ້
ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ;

ສະເໜີອງົ ການປົກຄອງທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ປະກາດເຂດພະຍາດລະບາດ ແລະ ວາງມາດຕະການໂຕັ້ຕອບ;
ັ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່
ປະສານງານ ການສືບຄົນ
ັ້
ກ່ ຽວຂັ້ອງ ລວມທັງອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ;
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•

ັ້ ະກອບ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ແກ່ ການໂຄສະນາດັ້ານສຸ ຂະສກສາ, ປຸ ກລະດົມປະຊາຊົນ ແລະ ຜປ

•

ການໃຫັ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ;
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ;
ັ້ ຄອງຂັນສ
ລາຍງານສະຖານະການລະບາດ ຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຕໍ່ອົງການຄຸ ມ

•

ັ ໜັ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.
ປະຕິບດ

ັ້
ັ ໃນການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ
3.5 ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ເປັນວຽກງານໜ່ ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ຊ່ ງກ່ ຽວຂັ້ອງກັບຫຼາຍ

ພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ແຕ່ ບາງສະຖານະການອາດເປັນໄປບໍ່ໄດັ້ ຫຼ ື ອາດບໍ່ເໝາະສົມ ໃນການຈັດການ ຫຼ ື ຄວບຄຸ ມການ
ີ ານຄວບ
ລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສະຖານະການທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ອາດຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ື
ຄຸ ມພະຍາດຮ່ວມກັນ ໂດຍພິຈາລະນາຕາມເງ່ ອນໄຂ
ດັ່ງນີ:ັ້
ົ ກະທົບຮັ້າຍແຮງຕໍ່ປະຊາກອນສັດປ່າ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ;
1) ມີຜນ

2) ສາມາດກໍ່ໃຫັ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ;
3) ກໍ່ໃຫັ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງສັດລັ້ຽງ, ການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດການຄັ້າ;
4) ມີແຮງກົດດັນຈາກສັງຄົມໃຫັ້ຕ ັ້ອງມີການດໍາເນີນມາດຕະການ.

ກໍລະນີ ພະຍາດເກີດຈາກກິດຈະກໍາຂອງຄົນ ໂດຍທາງກົງ ຫຼ ື ທາງອັ້ອມ, ມາດຕະການຄວບຄຸ ມ ຕັ້ອງສຸ ມໃສ່
ັ້
ການຈໍາກັດພດຕິກໍາ ຫຼ ື ການກະທໍາ ທີ່ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫັ້ເກີດບັນຫານັນໆກ່
ອນ. ບັນດາຍຸ ດທະສາດການຄວບຄຸ ມພະຍາດ
ັ້ ່ ປະຊາກອນສັດປ່າ ໂດຍໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ້
ີ ລ່ຽງຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂນຕໍ
ັ ຕາມຂັນຕອນ
ສັດປ່າ ຕັ້ອງຫຼກ
ດັ່ງນີ:ັ້
ັ້
ັ້
ຂັນຕອນທີ
1: ແຕ່ງຕັງຄະນະສະເພາະກິ
ດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ
ັ້
ັ້ ຄອງທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອສົ່ງລາຍຊື່ ຜທ
ັ້ ່ ຈະ
ີ
1) ຄະນະກໍາມະການເຝົາລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າ ສະເໜີ ອົງການຄຸ ມ
ັ້ ບ
ປະກອບເປັນຄະນະສະເພາະກິດໃຫັ້ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼງັ ຈາກຄົນພົ
ການລະບາດ;

2) ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສະເໜີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຫຼ ື ອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ນທີ່
ັ້ ກລົງແຕ່ ງຕັງຄະນະສະເພາະກິ
ັ້
ກ່ ຽວຂັ້ອງ ອອກຂໍຕົ
ດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ເພື່ອໂຕັ້
ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ;
ັ້
ັ້ ກລົງຂອງກະຊວງ ລົງຫາ
3) ຄະນະກໍາມະການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ເປັນເຈົາການ
ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍຕົ
ັ້ ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຂະແໜງການກ່ ຽວຂັ້ອງຂັນທັ້
ັ້
ຂັນຕອນທີ
2: ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ
ັ ການແຕ່ ງຕັງັ້ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປກສາ
ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ທີ່ໄດັ້ຮບ

ັ້
ຫາລື ໂດຍເນືອໃນກອງປະຊ
ຸ ມ ຕັ້ອງກວມເອົາ:
ັ້ ນສະພາບການເກີດພະຍາດ;
1) ການລາຍງານຂໍມ

2) ການກໍານົດ ແລະ ການປະກາດເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ, ຖັ້າເປັນໄປໄດັ້;
3) ແຜນງານ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດ;
4) ການແບ່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດໜັ້າທີ່ລະອຽດ;
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5) ກົນໄກການປະສານງານ, ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜັ້າກ່ ຽວກັບສະພາບ ແລະ
ການໂຕັ້ຕອບເຫດການ;

6) ແຜນຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຕິດຕາມການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດ.
ັ້ ່ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ຜົນກະທົບ
ຂັນຕອນທີ
3: ການກໍານົດ ແລະ ປະກາດເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼ ື ເຂດພືນທີ
ັ້ ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
1) ການກໍານົດເຂດລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຫຼ ື ເຂດພືນທີ
ັ້ ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ ຈາກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແມ່ ນ
ການກໍານົດເຂດລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຫຼ ື ພືນທີ

ັ້ ນການລະບາດຂອງ
ເປັນສິ່ງທີ່ທັ້າທາຍຫຼາຍ ເພາະວ່າສັດປ່າເປັນສັດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ. ພາຍຫຼງັ ມີການຢັງຢື
ິ າລະນາ ດັ່ງນີ:ັ້
ພະຍາດສັດປ່າໃດໜ່ ງ ໃຫັ້ກໍານົດເຂດ ໂດຍໃຫັ້ພຈ
i.

ສັດປ່າຢ່ ໃນປ່າ ຫຼ ື ຖິ່ນອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ
ກ. ສັດປ່າຊະນິດປະຈໍາຖິ່ນ:

ັ້ ່ ພືນທີ
ັ້ ່ ປ່າ ຫຼ ື ຖິ່ນອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແມ່ ນຊະນິດ
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຫາກເກີດຂນຢ
ສັດປ່າປະຈໍາຖິ່ນ, ໃຫັ້ກໍານົດເຂດຖິ່ນທີ່ຢ່ ອາໄສດັ່ງກ່ າວເປັນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງ
ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ.
ຂ. ສັດປ່າອົບພະຍົບ:

ັ້ ່ ພືນທີ
ັ້ ່ ປ່າ ຫຼ ື ຖິ່ນທີ່ຢ່ ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແມ່ ນ
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຫາກເກີດຂນຢ
ັ້ ່ ໃດໜ່ ງ ໃນ ສປປ ລາວ, ໃຫັ້ກໍານົດເຂດ
ຊະນິດສັດປ່າອົບພະຍົບ (ຍັ້າຍຖິ່ນ) ທີ່ປະກົດເຫັນໃນຊ່ວງລະດການ ແລະ ພືນທີ
ັ້ ່ ດັ່ງກ່ າວເປັນເຂດລະບາດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດ
ພືນທີ
ສັດປ່າ.
ສັດປ່າຢ່ ສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລເິ ວນ
ໃນສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລເິ ວນ ສວນສັດ, ຟາມຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ບ່ອນທີ່ສັດປ່າຖືກກັກຂັງຢ່ ໃນກົງ, ຄອກ ຫຼ ື
ົ ັ້ ອມຮອບ ຂອບເຂດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່ າວ ສາມາດກໍານົດເປັນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼ ື ເຂດໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນ
ບ່ອນທີ່ມີຮວອັ້
ii.

ກະທົບ ຕາມການກໍານົດຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ.
2) ການປະກາດເຂດຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ

ັ້ ະກາດ
ການປະກາດເຂດຄວບຄຸ ມພະຍາດລະບາດສັດປ່າ ແມ່ ນອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ນ ຫຼ ື ສນກາງເປັນຜປ

ັ້ ຄອງວຽກງານ
ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ອົງການຄຸ ມ
ລັ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດແຕ່ ລະຂັນັ້ ດັ່ງນີ:ັ້
ັ້ ອງ,
• ຖັ້າພະຍາດສັດປ່າ ຫາກມີການລະບາດໃນຂອບເຂດເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃດໜ່ ງ ໃຫັ້ເຈົາເມື
•

ັ້
ັ້ ະກາດ;
ຫົວໜັ້າເທດສະບານ, ເຈົານະຄອນນັ
ນັ້ ເປັນຜປ
ຖັ້າພະຍາດສັດປ່າ ຫາກມີການລະບາດຫຼາຍກວ່າໜ່ ງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແຕ່ ຢ່ ໃນຂອບເຂດ
ັ້
ັ້
ັ້ ະກາດ;
ແຂວງໃດໜ່ ງ ໃຫັ້ເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງນັນັ້ ເປັນຜປ

25

•

ຖັ້າພະຍາດສັດປ່າ ຫາກມີລະບາດຫຼາຍກວ່າໜ່ ງແຂວງ, ໃຫັ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ື ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ັ້ ະກາດ.
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປັນຜປ

ັ້
ຂັນຕອນທີ
4: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການປັ້ອງກັນໄວັ້ລ່ວງໜັ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແມ່ ນໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ນຈາກການວິເຄາະ, ການທົບທວນບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ
ເກີດຂນໃຫັ້
ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດັ້ ໂດຍອີງໃສ່ ຂໍມ
ປະສົບການທີ່ມີ, ຊ່ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການໂຕັ້ຕອບເຫດການ ແມ່ ນຢ່ ພາຍໃຕັ້ 2
ັ ຕາມແຕ່ ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ:ັ້
ຂະແໜງການຫຼກ
•

ັ້
ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ກົມປ່າໄມ ັ້ ແລະ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ) ເປັນເຈົາການດໍ
າເນີນການ
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບສັດປ່າ ແລະ ສັດລັ້ຽງ ໂດຍສົມທົບກັບ ກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໂດຍ
ໃຫັ້ຄໍານງເຖິງຄວາມສ່ຽງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ັ້
ີ ນສັດປ່າ.
1) ກໍລະນີທ່ ເປັ

ັ ປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ຫຼາຍກວ່າຊຸມປີ ທ່ ຜ
ີ ່ ານມາ ຫຼ ື ບໍ່?;
- ມີສດ
ື ລະບຸ ແລັ້ວ ຫຼ ື ບໍ່ (ເຊັ່ນ: ພະຍາດ, ສານຜິດ ແລະ
- ສາເຫດ ກໍ່ໃຫັ້ເກີດການເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ໄດັ້ຖກ
ອື່ນໆ)?;
- ຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂ່ ຕໍ່ປະຊາກອນສັດປ່າ ມີຫຍັງແດ່?;
ັ ຜົນກະທົບ ຈະມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼ ື ບໍ່?;
- ສັດນັກລ່າ ຂອງສັດຊະນິດທີ່ໄດັ້ຮບ

ັ້
່ ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງບໍ່?;
ັ ປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແມ່ ນເຊືອພະຍາດທີ
- ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ສດ
- ມີຫຍັງຕື່ມອີກບໍ່ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລັ້ອມ ຫຼ ື ແຫຼ່ ງທີ່ຢ່ ອາໄສ ຂອງສັດປ່າ?.
ີ ນສັດລັ້ຽງ.
2) ກໍລະນີທ່ ເປັ

- ພະຍາດ ຫຼ ື ສາເຫດການຕາຍຂອງສັດປ່າ ໄດັ້ກໍໃຫັ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບສັດລັ້ຽງ ຫຼ ື ບໍ່
ັ້
ັ້ ບ່ ໍ? ມີສດ
ັ ລັ້ຽງກຸ່ ມສ່ຽງ ທີ່ອາໄສຢ່ ໃກ ັ້ກັບສັດປ່າ ຫຼ ື
(ເຊັ່ນ: ສັດລັ້ຽງສາມາດຕິດເຊືອພະຍາດນີ
ໄດັ້
ັ້ ່ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ່ ດັ່ງກ່ າວບໍ່?);
ັ ຜົນກະທົບ ຫຼ ື ບໍ່? ມີກໍລະນີສງົ ໄສຕິດເຊືອໃນສັ
ພືນທີ
ດລັ້ຽງ ໃນພືນທີ
ັ້
ິ
- ຖັ້າເຊືອພະຍາດໃນສັ
ດປ່າ ສົ່ງຕໍ່ຫາສັດລັ້ຽງໄດັ້, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວດ

•

ການເປັນຢ່ ຂອງຄົນ ແນວໃດ?;
ັ້
່ ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ື ບໍ່?.
ັ ປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແມ່ ນເຊືອພະຍາດທີ
- ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ສດ
ັ້
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸ ກ (ກົມຄວບຄຸ ມພະຍາດຕິດຕໍ່) ເປັນເຈົາການດໍ
າເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ ໂດຍໃຫັ້ຄໍານງເຖິງຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ັ້
ໍ ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ ຫຼ ື ບໍ່
- ພະຍາດ ຫຼ ື ສາເຫດການຕາຍຂອງສັດປ່າ ໄດັ້ກ່ ໃຫັ້
(ເຊັ່ນ: ແມ່ ນພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນບໍ່? ມີປະຊາຊົນອາໄສຢ່ , ຊອກຢ່ ຫາກິນ ຫຼ ື ລ່າສັດປ່າຢ່
-

ັ້ ່ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ່ ດັ່ງກ່ າວບໍ່?);
ັ ຜົນກະທົບບໍ່? ມີກໍລະນີສງົ ໄສຕິດເຊືອໃນຄົ
ໃກ ັ້ກັບພືນທີ
ນ ໃນພືນທີ
ັ້
່ ງກ່ າວ, ພະຍາດຈະມີຄວາມຮຸ ນແຮງແນວໃດ? ມັນສາມາດ
ຖັ້າຄົນສາມາດຕິດເຊືອພະຍາດດັ
ໍ
ສົ່ງຕໍ່ຈາກຄົນສ່ ຄົນໄດັ້ບ່ ?;
ັ້
່ ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງບໍ່?.
ັ ປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແມ່ ນເຊືອພະຍາດທີ
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ສດ
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ຜົນທີ່ໄດັ້ຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ ຕັ້ອງນໍາມາສະເໜີຕ່ ໍ ກອງປະຊຸມວິຊາການສຸ ຂະພາບໜ່ ງດຽວ
ົ ກະທົບຮັ້າຍແຮງຕໍ່
(One Health) ເພື່ອຮັບຊາບ. ໃນກໍລະນີ ພະຍາດກ່ ຽວຂັ້ອງກັບສຸ ຂະພາບຄົນ ຫຼ ື ພະຍາດທີ່ມີຜນ
ສຸ ຂະພາບສັດລັ້ຽງ, ການຄັ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນຄັ້າກ່ ຽວກັບສັດ ຕັ້ອງມີການວາງແນວທາງໃນການໂຕັ້ຕອບການລະ
ບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າຮ່ວມກັບຄ່ ຮ່ວມງານສຸ ຂະພາບໜ່ ງດຽວ.
ີ ານປະສານງານກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ທັງພາກລັດ, ຜ ັ້
ການປະເມີນ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ິ ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ທນ
ັ
ປະກອບການ ລວມເຖິງຄ່ ຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນເກີດສະພາບວິກດ
ັ້
ັ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງສະເພາະກິດໄດັ້ ໂດຍການໝນໃຊັ້ກນ
ົ ໄກປະສານງານທີ່ມີຢ່ ແລັ້ວ ເພື່ອ
ການ ກໍສາມາດຈັດຕັງຄະນະຄຸ
ມ
ັ ເວລາ. ຈ່ ງຈະເຮັດໃຫັ້ວຽກງານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ ການ ຈັດການຄວາມສ່ຽງ ໃຫັ້ທນ
ສາມາດປັ້ອງກັນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
5: ການຄວບຄຸ ມການເຄື່ອນຍ ັ້າຍ
1) ສັດປ່າຢ່ ໃນຖິ່ນອາໄສທໍາມະຊາດ

ໂດຍທົ່ວໄປແລັ້ວ ສັດປ່າຢ່ ໃນຖິ່ນອາໄສທໍາມະຊາດແມ່ ນບໍ່ໄດັ້ຈາໍ ກັດການຄວບຄຸ ມການເຄື່ອນຍັ້າຍ.

2) ສັດປ່າຢ່ ສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລເິ ວນ ແລະ ຈຸດຄັ້າຂາຍສັດປ່າ
ັ້ ່ ໃນຟາມສັດປ່າ ຫຼ ື ສະຖານທີ່ກັກຂັງສັດປ່າອື່ນໆ, ກົມປ່າໄມ ັ້
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດເກີດຂນຢ
່ ດໍາເນີນມາດຕະການຈໍາກັດການ
ັ້
ສົມທົບກັບ ກົມກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ເຈົາຂອງສະຖານທີ
ເຄື່ອນຍັ້າຍສັດປ່າ ເຂົາັ້ ແລະ ອອກໃນສະຖານທີ່ນັນັ້ ຫຼ ື ສັ່ງປິ ດສະຖານທີ່ ທີ່ມີການລະບາດເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫຼ ື ຖາວອນ
ັ ການແກ ັ້ໄຂສໍາເລັດ.
ຈົນກວ່າເຫດການພະຍາດດັ່ງກ່ າວຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ ່ ຈຸດຄັ້າຂາຍສັດປ່າ ໃຫັ້ກມ
ົ ກວດກາປ່າໄມ ັ້ ສົມທົບກັບ ກົມ
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດ ເກີດຂນຢ
ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສະເໜີຕ່ ໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ປະກາດປິດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່ າວເປັນການ
ັ ມາດຕະການຄວບຄຸ ມພະຍາດ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜລ
ັ້ ະເມີດ; ຖັ້າຫາກແມ່ ນ
ຊົ່ວຄາວ ຫຼ ື ຖາວອນ. ພັ້ອມທັງ ປະຕິບດ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນ ໃຫັ້ປະສານງານກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸ ກ ເພື່ອຄວບຄຸ ມພະຍາດຮ່ວມກັນ.
3) ການເຄື່ອນຍ ັ້າຍສັດລັ້ຽງ
ັ້
ັ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບສັດລັ້ຽງ ແມ່ ນໃຫັ້ມກ
ີ ານຈໍາກັດ
ຖັ້າການລະບຸ ເຊືອພະຍາດສັ
ດປ່າ ບົ່ງຊີໃຫັ້

ການເຄື່ອນຍັ້າຍ ສັດລັ້ຽງ ຕາມມາດຕະການຂອງ ຂະແໜງລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ.

4) ການເຄື່ອນຍ ັ້າຍຂອງຄົນ
ັ້ ່ ການລະບາດໄດັ້ຖກ
ື ກໍານົດ ແລະ ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງຄົນ ຕັ້ອງມີການຈໍາກັດ
ເມື່ອເຂດພືນທີ
ັ້
່ ງກ່ າວ.
ົ ເຂົາໄປໃນເຂດດັ
ແລະ ເກືອດຫັ້າມບໍ່ໃຫັ້ຄນ
ັ້
ຂັນຕອນທີ
6: ການສື່ສານຄວາມສ່ຽງສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເວລາເກີດເຫດການລະບາດ
ັ້
ັ ຜົນການວິໄຈວ່າ ພົບເຊືອພະຍາດສັ
ເມື່ອໄດັ້ຮບ
ດທີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ື ພະຍາດສັດທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ສ່ ຄົນ ແລະ
ີ ານປະກາດເຂດພະຍາດລະບາດແລັ້ວ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າຄວບຄຸ ມການ
ໄດັ້ມກ
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ລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຕັ້ອງມີການສື່ສານຄວາມສ່ຽງໃຫັ້ປະຊາຊົນຢ່ ໃນເຂດດັ່ງກ່ າວ ແລະ ເຂດໃກ ັ້ຄຽງຮັບຊາບ ດັ່ງ
ລຸ່ ມນີ:ັ້
ັ້ ມງານສື່ສານຄວາມສ່ຽງ;
ສັ້າງຕັງທີ

•

ຈັດປະຊຸມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊັ້ສ່ ຕ່ື າງໆ ເພື່ອໃຫັ້ຄາໍ ແນະນໍາກ່ ຽວກັບການເຝົ ັ້າລະວັງ, ການຈໍາ
ກັດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ໃຫັ້ແກ່ ປະຊົນທີ່ຢ່ ພາຍໃນ

•

ຂອບເຂດເຝົ ັ້າລະວັງພິເສດ;

ັ້ ່ ຂອງຕົນ;
ປຸ ກລະດົມປະຊາຊົນ ໃຫັ້ລາຍງານການພົບເຫັນເຫດການສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ຢ່ ໃນເຂດພືນທີ
ັ້ ຄອງແຕ່ ລະຂັນັ້ ຮັບຮເັ້ ຖິງ
ລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຄຸ ມ

•
•

ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
7: ການປະກາດຍົກເລີກ ເຂດຄວບຄຸ ມພະຍາດລະບາດສັດປ່າ

ການປະກາດຍົກເລີກ ເຂດຄວບຄຸ ມພະຍາດລະບາດສັດປ່າ ແມ່ ນອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ນ ຫຼ ື ສນກາງ ເປັນຜ ັ້
ັ້ ຄອງວຽກ
ປະກາດ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ອົງການຄຸ ມ
ງານລັ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດແຕ່ ລະຂັນັ້ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ:ັ້
•

ັ້ ອງ, ຫົວໜັ້າເທດສະບານ, ເຈົານະຄອນເປັ
ັ້
ັ້ ະກາດເຂດຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງ
ຖັ້າຫາກເຈົາເມື
ນຜປ
ັ້ ອງ, ຫົວໜັ້າເທດສະບານ, ເຈົານະຄອນນັ
ັ້
ັ້ ະກາດຍົກເລີກ;
ພະຍາດສັດປ່າ ໃຫັ້ເຈົາເມື
ນັ້ ເປັນຜປ

•

ັ້
ັ້
ັ້ ະກາດເຂດຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດ
ຖັ້າຫາກເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງ ເປັນຜປ
ັ້
ັ້
ັ້ ະກາດຍົກເລີກ;
ສັດປ່າ ໃຫັ້ເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງນັນັ້ ເປັນຜປ

•

ັ້ ະກາດເຂດຄວບ
ຖັ້າຫາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ື ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປັນຜປ
ຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ໃຫັ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ື ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ັ້ ະກາດຍົກເລີກ.
ປ່າໄມ ັ້ ເປັນຜປ

ັ້
ຂັນຕອນທີ
8: ການສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດ
ພາຍຫຼງັ ທີ່ມີການປະກາດຍົກເລີກເຂດລະບາດ ຢ່າງເປັນທາງການແລັ້ວ ໃຫັ້ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸ ມການ
ລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຈາກນັນັ້ ມອບໝາຍໃຫັ້ ຫັ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ
ັ້ ບ
ື ຕໍ່ຕິດຕາມເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດຕາມລະບົບປົກກະຕິ ເພາະວ່າ ການສືບຕໍ່ເຝົັ້າລະວັງສາມາດຊ່ວຍປັ້ອງ
ປ່າໄມ ັ້ເມືອງ ເປັນຜສ
ັ້
ັ້ ນທີ່ສໍາຄັນໃຫັ້ແກ່
່ າງ ສັດປ່າ-ສັດລັ້ຽງ-ຄົນ ພັ້ອມທັງສະໜອງຂໍມ
ກັນການລະບາດໃຫຍ່ ຫຼ ື ການສົ່ງຕໍ່ເຊືອພະຍາດລະຫວ
ັ້
ການກໍານົດບລິມະສິດ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ສກສາຄົນຄວັ້
າໃນຕໍ່ໜັ້າອີກດັ້ວຍ.

ັ້
ັ້ ນພະຍາດສັດປ່າ
ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂໍມ
4. ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
4.1 ຈຸດປະສົງ

ັ້ ແມ່ ນເພື່ອກໍານົດຜຈ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ໜັ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ຈຸດປະສົງຂອງຂັນຕອນນີ
ບດ
ັ້ ນ ເຫດການພະຍາດສັດປ່າ ໃນຖານຂໍມ
ັ້ ນ ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ‘WHIP’.
ຂໍມ
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ັ້
4.2 ເປົ າໝາຍການນໍ
າໃຊັ້

ັ້ ຮບ
ັ້ ນ ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ
ັ້ ່ ຖື
ີ ກແຕ່ ງຕັງໃຫັ້
ັ ຜິດຊອບໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂໍມ
ນໍາໃຊັ້ສໍາລັບພະນັກງານ ຜທ

WHIP.
ັ້
ັ
4.3 ໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ນ ການເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າແມ່ ນ ພະນັກງານຂອງສນວິໄຈພະຍາດສັດ ທີ່ຖືກແຕ່ ງຕັງັ້
ັ້ ຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂໍມ
ຜຄ
ັ ສັດປ່າ ທີ່ຜ່ານການຝກ
ຈາກ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ພະນັກງານເຄືອຂ່າຍສຸ ຂະພາບສັດປ່າ, ອົງການອະນຸລກ
ັ້ ນ WHIP.
ອົບຮົມ ໃນການປັ້ອນຂໍມ

ັ້
ັ
4.4 ໜັ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ນລົງໃນຖານຂໍມ
ັ້ ນ WHIP ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ແລະ ຄົບຖັ້ວນ;
• ປັ້ອນຂໍມ
•
•

ັ້ ນ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານ;
ວິເຄາະຂໍມ
ັ້ ນຜົນໄດຮັບຈາກການວິເຄາະ ໃນຖານຂໍມ
ັ້ ນ WHIP ໃຫັ້ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ພະແນກ
ສະໜອງຂໍມ
ສັດຕະວະແພດ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂັ້ອງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ
ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;

•
•

ຮັກສາຄວາມລັບ;
ັ້ ່ ວມ ແລະ ໃຫັ້ການຝກອົບຮົມ ດັ້ານວິຊາການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຄຸ ມ
ັ້ ນ WHIP ແລະ ການ
ັ້ ຄອງຂໍມ
ເຂົາຮ
ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ເພື່ອສັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ ຂະແໜງການ.

ັ້
ັ້ ນເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ‘WHIP’
ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂໍມ
4.5 ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ນພະຍາດສັດປ່າ
ຂັນຕອນທີ
1: ການປັ້ອນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍມ

ັ້ ນກ່ ຽວກັບເຫດການ, ການເກັບຕົວຢ່າງ ຕາມເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ 02 ແລະ ຜົນການວິໄຈ
ປັ້ອນຂໍມ
ັ້ ນ WHIP ໃຫັ້ທນ
ັ້ ນ
ັ ຕາມກໍານົດເວລາ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມ ຄ່ ມືການນໍາໃຊັ້ຖານຂໍມ
ຕົວຢ່າງຈາກຫັ້ອງວິໄຈ ລົງໃນຖານຂໍມ
WHIP.
ັ້
ັ້ ນ ຈາກຖານຂໍມ
ັ້ ນ WHIP
ຂັນຕອນທີ
2: ການວິເຄາະຂໍມ
ັ້ ນ ຕັ້ອງໄດັ້ຕດ
ັ້ ໜ
ີ າັ້ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂໍມ
ິ ຕາມ ການລາຍງານເຫດການຈາກພາກ
ຜມ

ັ້ ນເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານຕາມລໍາດັບເຫດການ ເພື່ອວິເຄາະໃຫັ້ເຫັນເຖິງກໍລະນີ
ສະໜາມ, ເຮັດການວິເຄາະຂໍມ
ັ້ ຂອງອັດຕາກາດເກີດຂນຂອງພະຍາດ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ ຂນຂອງພະຍາດໃດ
ການເພີ່ມຂນ
ຫຼ ື ຄົນຫາຄວາມເປັ
ນໄປໄດັ້ກ່ຽວກັບການອຸ ບດ
ັ ຕາມຄ່ ມືແນະນໍາຂອງ WHIP.
ໜ່ ງ ໂດຍປະຕິບດ
ັ້ ນ ຕັ້ອງສັ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ
ັ້ ນຂ່າວສານ ກັບບັນດາ
ັ້ ຄອງຂໍມ
ໜ່ວຍງານຄຸ ມ
ພະແນກການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງຂອງ ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ພະແນກການ
ກ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
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ັ້
ຂັນຕອນທີ
3: ການລາຍງານ
ັ້ ະກຽມບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ ຫຼ ື ປະຈໍາ
ສນວິໄຈພະຍາດສັດ, ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນຜກ
ັ້ ບເຫດການພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ຜົນການວິໄຈຕົວຢ່າງ ເພື່ອ
ເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ກ່ ຽວກັບການຄົນພົ
ັ້
ລາຍງານ ຄະນະກໍາມະການເຝົາລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ຂະແໜງການກ່ ຽວຂັ້ອງພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ.

ພາກທີ 3
ການຮ່ ວມມື ແລະ ປະສານງານ
ັ້
ັ ຂະແໜງ
ຄະນະກໍາມະການ ເຝົ ັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ແຫ່ ງຊາດ ຈະເປັ ນເຈົາການປະສານງານ
ແລະ ຮ່ວມມືກບ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານສະບັບນີ,ັ້ ເປັນຜຂ
ັ້ ນ
ົ ຂວາຍຫາແຫຼ່ ງທນສະໜັບ
ການກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ສະໜນ ຈາກອົງການຈັດຕັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່ າງປະເທດ, ພັ້ອມທັງ ໃຫັ້ການຮ່ວມມືດາັ້ ນວິຊາການ ໃນການພັດທະນາ
ັ້
ີ ະສິດທິພາບ ແນໃສ່ປະຕິບດ
ັ ພັນທະສາກົນທີ່ ສປປ
ລະບົບເຝົ າລະວັ
ງ, ປັ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸ ມພະຍາດສັດປ່າ ໃຫັ້ມປ
ລາວ ເປັນພາຄີ.
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ເອກະສານອັ້າງອີງ
ັ້ ໂດຍອີງໃສ່:
ັ້
ັ ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າສະບັບນີ ັ້ ສັ້າງຂນ
ມາດຕະຖານຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ

1. ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງແຜນງານສຸ ຂະພາບສັດ ແລະ ແຜນງານສຸ ຂະພາບຄົນ ເພື່ອປັ້ອງກັນ ແລະ
ຄວບຄຸ ມພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສ່ ຄົນ ປີ 2011;

ັ້
2. ບົດບັນທກຄວາມເຂົາໃຈ
ໂຄງການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ການເຝົັ້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ
ັ ສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ‘WildHealthNet Project’ ປີ 2019;
ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການອະນຸລກ
ັ້
ັ ໃນການໂຕັ້ຕອບກັບພະຍາດໄຂັ້ຫວັດສັດປີ ກ (ສະບັບປັບປຸ ງ), ກົມ
3. ມາດຕະຖານ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ປີ 2019;
4. OIE Wildlife Health Framework, World Health Organisation for Animal Health. 2020;
5. World Organisation for Animal Health (OIE). Training manual on surveillance and
international reporting of diseases in wild animals (Focal Point Manual). 2nd OIE
Training Workshop for Focal Points on Wildlife. 2015;
6. World Organisation for Animal Health (OIE). Guidelines for Terrestrial Animal Health
Surveillance (GTAHS). 2014;
7. PREDICT Consortium. PREDICT Standard Operating Procedures for One Health
Surveillance. One Health Institute, University of California, Davis, April 2020;
8. Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2019. African swine fever in wild
boar ecology and biosecurity. FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome,
FAO, OIE and EC;
9. Beltrán-Alcrudo, D., Arias, M., Gallardo, C., Kramer, S. & Penrith, M.L. 2017. African
swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians. FAO Animal
Production and Health Manual No. 19. Rome. Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO). 88 pages.
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ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ:
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01: ແບບພິມບັນທກ ເຫດການສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ;
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02: ແບບພິມບັນທກ ການເກັບຕົວຢ່າງຈາກສັດປ່າ;
ັ້
ັ ການຜ່າຊາກສັດ;
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03: ແບບພິມບັນທກ ແລະ ຂັນຕອນປະຕິ
ບດ
ີ ນະນໍາ ການສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE).
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 04: ວິທແ
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ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 01: ແບບພິມບັນທກເຫດການສັດປ່າເຈັບ ແລະ ຕາຍ
ັ້ ນັ້
ການລາຍງານເບືອງຕົ

ັ້ າຍງານ ຫຼ ື ຜຸ ສ
ັ້ ງັ ເກດ:
ຊື່ຜລ

ວັນທີ:

ໜ່ວຍງານສັງກັດ:
ສະຖານທີ່ ພົບເຫດການ:

ເບີໂທ:

ັ GPS:
ຈຸດພິກດ
ັ້ ່ , ການນໍາໃຊັ້ທ່ ດິ
ີ ນ ຫຼ ື ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ:
ປະເພດຂອງພືນທີ
ັ ບາດເຈັບ/ຕາຍ ຈາກການຖືກລ່ າ/ຖືກແຮັ້ວ ຫຼ ື ບໍ່?
ເປັນສັດປ່າທີ່ໄດັ້ຮບ
□ ແມ່ ນ

□ ບໍ່

ັ້ າອິດ:
ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ພົບສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ມືທໍ
ຈໍານວນສັດປ່າ ທີ່ພົບໃນເຫດການທັງໝົດ (ໃນແຕ່ ລະຊະນິດ):
ຕົວຢ່າງ: ກວາງ 94 ໂຕ, ໝປ່າ 6 ໂຕ

ລາຍການຂອງສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ທີ່ພົບ:
ລະຫັດ
ໂຕສັດ

ຊະນິດສັດ

ປ່ວຍ
ຫຼ ື ຕາຍ

ສະພາບສັດປ່າ

(ຕາຍໃໝ່, ເລີ່ມເນົ່າ, ກໍາລັງຍ່ ອຍ
ື
ສະຫຼາຍ, ຍ່ ອຍສະຫຼາຍສົມບນເຫຼອ
ແຕ່ ກະດກ)

ອາຍຸ
(ແລກເກີດ/ໂຕໜຸ່ ມ/
ໂຕເຕັມໄວ)

ເພດ

(ຜ/ັ້ ແມ່ /ບໍ່ຮ)ັ້

ໄດັ້ຖ່າຍ
ຮບບໍ່?

ີ ດ
ິ , ໃຫັ້ອະທິບາຍອາການ ທີ່ມັນສະແດງອອກ (ອະທິບາຍພດຕິກໍາ):
ຖັ້າເປັນສັດເຈັບ/ຍັງມີຊວ

ຖັ້າເປັນສັດຕາຍ, ໃຫັ້ອະທິບາຍຮ່ ອງຮອຍທີ່ພົບຕາມໂຕສັດ (ຮອຍ/ບາດແຜຖືກກັດຈາກສັດນັກລ່ າ, ອື່ນໆ):
ັ້ ່ ອັ້ອມຂັ້າງ ຫຼ ື ຮ່ ອງຮອຍທີ່ປະກົດ: (ປະເພດພືນທີ
ັ້ ່ , ການນໍາໃຊັ້ທ່ ດິ
ີ ນ, ກິດຈະກໍາຂອງຄົນ, ສັດລັ້ຽງ, ລະດການປກພືດ,
ສະພາບພືນທີ
່
ື
ຮ່ ອງຮອຍການຕໍ່ສ,ັ້ ມົນລະຜິດ/ສານເຄມີ ຫຼ ື ການສັງເກດເຫັນສິງຜິດປົກກະຕິອ່ ນໆ):

ັ້ ອນໜັ້າມໍໆມານີ
ັ້ ນອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ (ສະພາບອາກາດ, ເຫດການຜິດປົກກະຕິເກີດຂນກ່
ັ້
ັ້ ນການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ
ຂໍມ
,ັ້ ຂໍມ
ັ້ ການລາຍງານກ່ ຽວກັບສັດລັ້ຽງ ແລະ ຄົນ):
ທັ້ອງຖິນ,

ັ້ ນເພີ່ມເຕີມ, ສໍາລັບກໍລະນີສດ
ັ ປ່າໃນສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລເິ ວນ (ສວນສັດ, ສນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສັດ...)
ຂໍມ
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ປະຫວັດຂອງສັດ (ທີ່ມາຂອງສັດ, ບັນຫາ/ພະຍາດທີ່ຜ່ານມາຂອງສັດ):

ັ້
ອາຫານ, ແຫຼ່ ງອາຫານ ແລະ ແຫຼ່ ງນໍາ:

ັ້
ສະພາບສະຖານທີ່ສັດປ່າອາໄສຢ່ (ການຖ່າຍເທຂອງອາກາດ, ພືນຄອກສັ
ດ, ປະເພດຄອກສັດ, ຄວາມໜາແໜັ້ນຂອງຈໍານວນສັດໃນ
ຄອກ):

ການປະເຊີນໜັ້າກັບສັດປ່າອື່ນໆ:

ການປະເຊີນໜັ້າກັບຜເັ້ ບິ່ງແຍງສັດ:

ັ້ :
ັ້ ຄອງສັດ ຫຼ ື ຄວາມສ່ ຽງໃດໜ່ ງທີ່ອາດຈະເກີດຂນ
ການປ່ຽນແປງການຈັດການຄຸ ມ

ັ້ ນໃສ່ ແບບພິມບັນທກຂໍມ
ັ້ ນການເກັບຕົວຢ່າງຕາມ
ື ມ
ໝາຍເຫດ: ຖັ້າຫາກມີການເກັບຕົວຢ່າງຈາກເຫດການນີ ັ້ ໃຫັ້ຕ່ ມຂໍ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02.
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ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 02: ແບບພິມບັນທກການເກັບຕົວຢ່າງສັດປ່າ

ແບບພິມບັນທກ ການເກັບຕົວຢ່າງສັດປ່າ

ັ GPS: ________________________
ວັນທີເກັບຕົວຢ່າງ:_________________________ ສະຖານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງ: ___________________ ຈຸດພິກດ
ັ້ ນ: ___________________________
ັ້ ນ
ັ ທກຂໍມ
ຜເັ້ ກັບຕົວຢ່າງ: ___________________________ຜບ
ໜ່ວຍງານສັງກັດ: ______________________________________ ເບີໂທ: ____________________________

ຊະນິດສັດ

ລະຫັດ
ໂຕສັດ

ເພດ

ອາຍຸ

ັ້ ກ
ນໍາໜັ

ຂະໜາດ (ຄວາມຍາວ
ໂຕສັດ HB, ຄວາມ
ຍາວຫາງ T…)

ແຂງແຮງ/
ເຈັບ/ຕາຍ

ຊາກສັດ

ໄດັ້ເຮັດການຜ່າ

ຖືກນໍາ
ກັບມາບໍ່?

ຊາກສັດຢ່ ພາກ
ສະໜາມບໍ່?
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ັ້ ຽວ
ນໍາຍ່
“U”

ສະວັບ
ັ້
ຜົງປາກ

ສະວັບຮ
ທະວານ

ອາຈົມ

ຖ່າຍຮບ/
ວິດໂີ ອ

ໝາຍເຫດ

ັ້
ັ ການຜ່າຊາກສັດ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 03: ແບບພິມບັນທກ ແລະ ຂັນຕອນປະຕິ
ບດ
ໜ່ວຍງານສັງກັດ:
ັ້ ໍາເນີນການຜ່າຊາກສັດ:
ຜດ

ັ້
ັ ການຜ່າຊາກສັດ
ແບບພິມບັນທກ ແລະ ຂັນຕອນປະຕິ
ບດ
ັ້ ນເຫດການ
ຂໍມ
ວັນທີ ພົບເຫດການ:
ສະຖານທີ່ ພົບເຫດການ:
ສະຖານທີ່ ຜ່າຊາກສັດ:
ວັນທີ ຜ່າຊາກສັດ:

ໄລຍະເວລາຜ່າຊາກສັດ:

ການເກັບຮັກສາຊາກສັດ (ກ່ ອນການຜ່າຊາກ):
ເປັນເຫດການສັດປ່າຕາຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼ ື ບໍ່?:

□ ພາຍນອກທົ່ວໄປ
□ ແມ່ ນ □ ບໍ່ແມ່ ນ

□ ຕເັ້ ຢັນ

ັ້ ອັ້ ນ □ ຕແັ້ ຊ່ ແຂງ
□ ຖັງນໍາກ

ຈໍານວນສັດປ່າຕາຍ (ຖັ້າແມ່ ນ):

ັ້ ນກ່ ຽວກັບ
ັ ທກຂໍມ
ໝາຍເຫດ: ຖັ້າເປັນການຜ່າຊາກຈໍານວນຫຼາຍໂຕ ໃນເຫດການດຽວກັນທີ່ມີການຕາຍຂອງສັດປ່າເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ໃຫັ້ບນ
ັ້
ເຫດການພຽງແຕ່ ຄັງດຽວ
ແລະ ໃຫັ້ຂຽນລະຫັດຂອງເຫດການດັ່ງກ່ າວ ລົງໃນແບບພິມຜ່າຊາກສັດໂຕຕໍ່ໆໄປ.

ັ້ ນຂອງສັດ
ຂໍມ
ລະຫັດໝາຍໂຕສັດ:
ຊະນິດສັດ:
ັ GPS:
ຈຸດພິກດ
ວັນທີ ສັດປ່າຕາຍ (ຖັ້າຮ)ັ້ :

ເວລາ ສັດຕາຍ (ຖັ້າຮ)ັ້ :

ວັນທີ ເກັບຊາກສັດຖືກ:

ເວລາ ເກັບຊາກສັດ:

ສະພາບຊາກສັດ:

□ ຕາຍໃໝ່

ເພດ:
ອາຍຸ :

□ ແລກເກີດ (ມື)ັ້

□ ຊາກເລີ່ມໄຄ່ ເບັງ
□ ຊາກເນົ່າ
□ ຊາກເຫຼອື ໜັງຕິດກະດກ
□ ຜ ັ້
□ ແມ່
□ ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກ
□ ຍັງນັ້ອຍ (ອາທິດ/ເດືອນ)
□ ໂຕໜຸ່ ມ
□ ໂຕເຖົາັ້

ັ ຕາຍ (ຕິກເອົາ 1 ຄໍາຕອບ):
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ສດ

□ ຖືກສັດອື່ນລ່ າ

□ ພະຍາດ

ປະຫວັດຂອງສັດ

□ ການກະທໍາຂອງຄົນ

□ ອຸ ບດັ ຕິເຫດ

□ ບໍ່ສາມາດຮໄັ້ ດັ້

ັ ຕາຍ (ຂີດອັ້ອມເອົາໂຕທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ):
ການກະທໍາຂອງຄົນ ເປັ ນສາເຫດເຮັດໃຫັ້ສດ
ັ ຕາຍ
□ ການວາງຢາໃຫັ້ສດ
່
ໂດຍບໍທໍລະມານ
□ ຖືກແຮັ້ວ
ປະຫວັດອື່ນຂອງສັດທີ່ຮ:ັ້

□ ການປັ້ອງກັນ ຫຼ ື ຄວບຄຸ ມພດຕິ

□ ການລັກລອບລ່ າສັດ

□ ຖືກປືນຍິງ

ກໍາຮັ້າຍຂອງສັດ
□ ທາດເບື່ອ ຫຼ ື ສານຜິດ

□ ຖືກບາດເຈັບຈາກຍານພະຫະນະ

□ ອື່ນໆ
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ັ້ ່ ອັ້ອມຂັ້າງ: (ຮ່ ອງຮອຍການຕໍ່ສ,ັ້ ຮ່ ອງຮອຍສະພາບອາກາດເຊັ່ນ: ຟັ້າຜ່ າ ຫຼ ື ນໍາຖັ້
ັ້ ງລາກ,
ັ້ ວມ, ຮ່ ອງຮອຍຊັກດີນ/ດ
ຮ່ ອງຮອຍສະພາບພືນທີ
ັ ຖານອື່ນໆ ທີ່ພົບເຫັນຢ່ ບໍລເິ ວນໃກັ້ກບ
ັ ສັດຕາຍ ຫຼ ື ຫຼກ
ັ ຖານມົນລະຜິດທາງເຄມີ ຫຼ ື ທາດເບື່ອ)
ເຄື່ອງມື/ເສດອຸ ປະກອນ/ຫຼກ

ັ ດັ້ວຍຕາເປົ່ າ (GROSS NECROPSY EXAMINATION)
ການກວດກາຊາກສັດ

ນໍາໃຊັ້ບ່ອນວ່ າງລຸ່ ມນີ ັ້ ໃນການບັນທກຂໍມັ້ ນ ຂະໝາດ, ຮບຮ່ າງ, ສີ, ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ/ໂຄງສັ້າງຂອງອະໄວຍະວະ ທີ່ໄດັ້ຈາກການ
ກວດກາ; ລວມທັງຈຸດ, ຈໍານວນ ແລະ ການກະຈາຍ ຂອງສີ່ງຜິດປົກກະຕິໃດໜ່ ງ ທີ່ພົບເຫັນ.
ຖ່າຍຮບເອົາທຸກຢ່າງ ທີ່ເຫັນວ່ າຜິດປົກກະຕິ ຖັ້າລະບົບ ທີ່ກວດກາແລັ້ວ ເຫັນປົກກະຕິ ໃຫັ້ຂຽນ NGL (no gross esions).
ຖັ້າບໍ່ພົບເຫັນ ໃຫັ້ຂຽນ NF (not found)
ການກວດກາພາຍນອກໂຕສັດ

ດໍາເນີນການກວດກາ ຕາມຮ່ າງກາຍພາຍນອກຂອງໂຕສັດ
ັ້
□ ເກັບຕົວຢ່າງສະວັບຜົງປາກ
ແລະ ຮທະວານ
□ ຖ່າຍຮບ

ັ້ ່ ງ, ລວມທັງ
ິ , ບາດແຜ, ກະດກຫັກ, ແມ່ ກາຝາກທາງນອກ, ກັ້ອນຊີນປົ
ຮ່ ອງຮອຍຕາມໂຕສັດ: (ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກ່ັ້ ຽວກັບອາການທາງຄຣີນກ
ການປ່ຽນແປງທາງດັ້ານໂຄງສັ້າງຮ່ າງກາຍ ທີ່ເປັນສາເຫດອາດມາຈາກການກະທໍາຂອງຄົນ ຢ່ ຕາມຫົວ/ອະໄວຍະວະປັ້ອງກັນຕົນເອງ (ໄຫຼ່ ), ໜັງ/
ຂົນ ຫຼ ື ຕາມຮ່ າງກາຍສັດ):

ສະພາບຊາກສັດ (ໝາຍຕິກ):

□ ຕາຍໃໝ່

□ ເລີ່ມເນົ່າ

ຄວາມຍາວ (cm):

□ ເນົ່າເປື່ອຍ

ື ແຕ່ ຊາກກະດກ
□ ເຫຼອ

ັ້ ກ (kg):
ນໍາໜັ

ສະພາບໂພສະນາການຂອງສັດ (ໝາຍຕິກເອົາຄໍາຕອບທີ່ເໝາະສົມ ):
ັ້ ວໜັງ:
ັ້ ຫຼາຍ
ໄຂມັນກອັ້ ງຊັນຜິ
□ ຕຸ ຍ
□ ປົກກະຕິ
ັ້
ມວນກາັ້ ມຊີນ:
□ ປົກກະຕິ
□ ຈ່ ອຍ

□ ເກືອບບໍ່ມີໄຂມັນ
□ ບາງລີບ

ັ້ ງ (ມີນາຂັ
ໍ ັ້ ບລັ່ງໄຫຼອອກມາ):
ຜົງດັ
ໍ ັ້ ບລັ່ງໄຫຼອອກມາ, ບາດແຜ ):
ຫ (ມີນາຂັ
ໍ ັ້ ບລັ່ງໄຫຼອອກມາ, ແກັ້ວຕາໄສດີ ຫຼ ື ຂຸ່ ນມົວ):
ຕາ (ມີນາຂັ
ັ້ ສະພາບແຂັ້ວ, ບາດແຜ ຫຼ ື ຕຸ່ ມຜິດປົກກະຕິອ່ ນໆ):
ື
ປາກ (ລີນ,

ໜັງ/ຂົນ/ເລັບ (ສີ, ສະພາບ):
ັ້ ອດບໍລເິ ວນອັ້ອມຮອບບາດແຜ):
ບາດແຜ/ຮອຍແປັ້ວ (ຈຸດຂອງບາດແຜ, ຂະໜາດ, ຄວາມເລິກ, ມີຮອຍຊໍາ/ເລື

ແມ່ ກາຝາກພາຍນອກ (ຈຸດ, ປະເພດ, ຈໍານວນ ຫຼ ື ຈໍານວນຈາກການປະເມີນ):
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ັ້ ທະວານຫາອະໄວຍະວະເພດ:
ເສັນຮ

ລະບົບໂຄງສັ້າງຮ່າງກາຍ
ປາດຂໍຕໍັ້ ່ ກົກຂາໜັ້າ ແລະ ຂາຫຼງັ
ປາດຂໍຕໍັ້ ່ ສະໂພກ
ລອກໜັງ
ັ້
ເກັບຕົວຢ່າງ ຕາ, ໜັງ, ກາັ້ ມຊີນ,
ັ້
ເສັນປະສາດກົ
ກຂາໂຕັ້, ໄຂກະດກ
□ຖ່າຍຮບ
ັ້ ແລະ ໂຄງກະດກ (ກວດກາໂຄງກະດກ ແລະ ກາັ້ ມຊີນັ້ ເບິ່ງການແຕກຫັກ, ການຫຼຸດໂບກ, ຂໍອັັ້ ກເສບ, ການເຊືອມຕໍ
ັ້ ່
ລະບົບກາັ້ ມຊີນ

ັ້ ດລີບ ແລະ ມີການກະທົບກະແທກ):
ຂອງຂໍຕໍັ້ ່ , ກາັ້ ມຊີນຫົ
ັ້ ດໍາເນີນການຜ່ າເປີດຜົງທັ້
ັ້ ອງ,
ຈາກນັນ,
ັ້ ມ
ັ້ ກ ແລະ ເຍືອຫ
ັ້ ຫົວໃຈ
ຜົງເອີ
□ຖ່າຍຮບ

ັ້ ມ
ັ້ າໂຕ ກວດກາຜົງເອິ
ັ້ ກ, ເຍືອຫ
ັ້ ອງ, ຮ່ ອງຮອຍຈາກການກະທົບກະແທກ ແລະ ສິ່ງຜິດ
ັ້ ຫົວໃຈ, ທາດແຫຼວໃນຜົງທັ້
ຜົງລໍ
ື
ປົກກະຕິອ່ ນໆ:

ຍົກອະໄວຍະວະພາຍໃນອອກ ແລະ
ກວດກາ
ເກັບຕົວຢ່າງຕ່ ອມໄທລອຍ, ຫົວໃຈ,
ັ້ ຫຼອດອາຫານ, ຫຼອດລົມ ແລະ
ລີນ,
ຕົວຢ່າງປອດ
□ຖ່າຍຮບ
ັ້ ວໃຈ, ເສັນເລື
ັ້ ອດ):
ລະບົບການໝນວຽນຂອງເລືອດ (ຫົວໃຈ, ລີນຫົ
ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼອດສຽງ, ຫຼອດລົມ, ທໍ່ລົມ, ປອດ (ກວດກາພາຍນອກ ແລະ ທາງໃນຫລັງຈາກການຕັດ):
ັ້ ອ
ັ້ າງກາຍທັງ 2
ື ງ (ມ ັ້າມ, ຕ່ ອມອາມິດານ, ຕ່ ອມລຸ ກໝຕ່ າງໆ ທີ່ຢ່ ທັງສອງຂັ້າງຫຼອດລົມ, ຕາມລໍາໄສັ້, ຕາມຜົງຮ່
ລະບົບຕ່ ອມນໍາເຫຼ

ຂັ້າງ, ຕາມແກນຮ່ າງກາຍຂາໜີບຕ່ າງໆ ແລະ ອື່ນໆ):
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ຍົກລະບົບທາງເດີນອາຫານອອກ ແລະ
ກວດກາເບິ່ງລະບົບ ແລະ ຕັບ
ັ້ ັ້ , ກະເພາະ
ເກັບຕົວຢ່າງ ຕັບ, ຖົງນໍາບີ
ອາຫານ, ຕັບອ່ ອນ
ຜ່ າເປີດ ແລະ ກວດກາເບີ່ງລໍາໄສັ້
ເກັບຕົວຢາງ ລໍາໄສັ້ນອັ້ ຍ, ລໍາໄສັ້ໃຫຍ່ ,
ມ ັ້າມ
□ຖ່າຍຮບ
ັ້ , ກະລຸ ນາບັນທກປະລິມານ
ລະບົບທາງເດີນອາຫານ (ຫຼອດອາຫານ, ກະເພາະອາຫານ, ລໍາໄສັ້, ອາຈົມ, ຕັບອ່ ອນ, ຕັບ, ຖົງນໍາບີ
ິ
ື
ແລະ ປະເພດຂອງອາຫານທີ່ພົບຢ່ ໃນກະເພາະ ແລະ ການພົບເຫັນວັດຖຸສ່ ງຂອງຜິ
ດປົກກະຕິອ່ ນໆ):
ກວດກາ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງໝາກ
ໄຂ່ ຫລັງ, ຕ່ ອມໝວກໄຕ, ທໍ່ໜາກ
ັ້ ຽວ
ໄຂ່ ຫລັງ, ພົກຍ່ ຽວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນໍາຍ່
□ຖ່າຍຮບ

ັ້ ຽວທັງພາຍໃນ
ັ້
ລະບົບຂັບຖ່າຍປັ ດສະວະ (ໝາກໄຂ່ ຫຼງັ , ທໍ່ສົ່ງນໍາຍ່
ແລະ ພາຍນອກ):

ກວດກາ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງອະໄວຍະ
ສືບພັນ
□ຖ່າຍຮບ

ລະບົບສືບພັນ (ຮັງໄຂ່ , ໄຂ່ ຫໍາ, ມົດລຸ ກ, ການປະກົດມີໂຕອອ່ ນ):

ຕັດພາກສ່ ວນຫົວ ແລະ ລອກໜັງຫົວ
ອອກ, ຕັດເປີດກະໂຫລກຫົວ ແລະ
ກວດກາເບິ່ງສະໝອງ
ເກັບຕົວຢ່າງສະໝອງ ແລະ ຕ່ ອມໃຕັ້
ສະໜອງ
□ຖ່າຍຮບ
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ັ້
ັ້
ັ້
ລະບົບເສັນປະສາດ
(ສະໝອງ, ເສັນປະສາດ,
ເສັນປະສາດຮອບນອກ):

ັ້ ນ:
ັ້
ການບົ່ງມະຕິສາເຫດການຕາຍເບືອງຕົ

40

ລາຍງານຕົວຢ່າງທີ່ເກັບ (ໃຫັ້ໝາຍ

ໃສ່ຕົວຢ່າງທີ່ໄດັ້ເກັບ):

ັ້ ອັ້ Tissues
ເນືອເຍື

ັ້ )
ຕົວຢ່າງຈາກທຸກອະໄວຍະວະພາຍໃນ (ເບິ່ງຕາຕະລາງຂັ້າງລຸ ມ

□ ຟໍ ມາລີນ 10% (buffered formalin)

ຕົວຢ່າງສະວັບ
ັ້
ສະວັບຜົງປາກ

VTM

RNA later

□

□

ສະວັບຮທະວານ

□

□

ຕົວຢ່າງເລືອດ
ເລືອດໄສ Serum

□ ຫຼອດເປົ່າຄຼາຍໂອ

ຢອດເລືອດ Blood spot

□ ເຈ ັ້ຍ filter paper

Blood smear

□ ແຜ່ນແກວັ້

ຫຼອດເປົ່າ

VTM

RNA later

□

□

□

ໝາກໄຂ່ຫຼງັ Kidney

□

□

□

ຕັບ Liver

□

□

□

ປອດ Lung

□

□

□

ມ ັ້າມ Spleen

□

□

□

ວິເຄາະ ສານຜິດ (Toxicology)

foil

whirlpak

ເສດອາຫານໃນກະເພາະ

□

□

ສະໝອງ Brain

□

□

ຕັບ Liver

□

□

ໝາກໄຂ່ຫຼງັ Kidney

□

□

Tissue impressions
ຕັບ Liver

glass slide

ປອດ Lung

□

ມ ັ້າມ Spleen

□

ວິເຄາະພັນທຸກໍາ (Genetic analysis)

70% alcohol

ໜັງ Skin

□

ັ້ Muscle
ກ ັ້າມຊີນ

□

ກາຝາກ (Parasites)

70% alcohol

ກາຝາກພາຍໃນຮ່າງກາຍ Endo

□

□ VTM

ກາຝາກພາຍນອກຮ່າງກາຍ Ecto

□

□ RNA later

ວິເຄາະທາງໂມເລກນ (Molecular)
ສະໝອງ Brain

□
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ອາຈົມ Feces:

□ empty cryovial

ສິ່ງຜິດປົກກະຕິ/ຕຸ່ ມ (Abnormal finding/lesion)
Tissue:
□
□
□
□
□

ຟໍ ມາລີນ
VTM
ຫຼອດເປົ່າ cryovial
bacterial
cytology

TISSUE

GA

Tissue:
□ ຟໍ ມາລີນ
□ VTM
□ RNA later
່
□ ຫຼອດເປົາ cryovial
□ bacterial
□ fungal culture
□ cytology

□ RNA later
□ fungal culture

FF

Histo

Cyto

Photo

GENERAL-external
Oral cavity & teeth
Tonsils
Skin and nails
Subcutis
Skeletal muscle
Peripheral nerves
Mammary gland
Umbilicus

20
70

TISSUE
ABDOMEN
Diaphragm
Stomach
Proventriculus
Ventriculus
Small intestines
Large intestines
Pancreas
Spleen
Liver & gall
bladder
Lymph nodes
Aorta & vessel
Kidneys
Ureters
Urinary bladder
Urethra
Adrenal glands
Ovaries
Oviduct/Uterus
Vagina/vulva
Testes
Access sex
gland
Penis/prepuce
HEAD
Eyes
Ears & bullae
Skull/nasal
cavity
Brain/Meninges
Pituitary gland
SPINE
Vertebral
column
Spinal cord

BONES & JOINTS
Bone marrow (femur)
Bones
Hips
Knees
Tarsi
Shoulders
Carpi
Atlantooccipital
CAVITIES
Thoracic cavity
Abdominal cavity
PLUCK
Tongue
Thyroids/parathyroids
Esophagus
Crop
Trachea
Lungs
Heart/Pericardial sac
Aorta & other vessels
Thymus/lymph nodes
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GA

FF

Histo

Cyto

Photo

20
70

ັ້ ່ ວນ ແລະ ລາຍການຕົວຢ່າງ:
ຄວາມໝາຍສັບຫຍໍ ັ້ ການກວດກາຊິນສ

GA =ການກວດກາດັ້ວຍຕາເປົ່າ: NGL= no gross lesions (ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຈາກການເບິ່ງດັ້ວຍຕາ
ເປົ່າ); AB= abnormal (ຜິດປົກກະຕິ); NE= not examined (ບໍ່່ໄດັ້ກວດກາ); NF= not found
(ບໍ່ພົບເຫັນ); NP= not present (ບໍ່ປະກົດເຫັນ).

ັ້ ່ ອເກັບຮັກສາໃນສານຟໍ ມາລີນ)
FF = Tissue fixed in formalin (ຕົວຢ່າງເນືອເຍື

ັ້ ່ ອ ທີ່ຈະສົ່ງໄປສໍາລັບເບິ່ງຄວາມປ່ຽນແປງທາງຈຸລງັ
Histo = Tissue submitted for histology (ຕົວຢ່າງເນືອເຍື
ວິທະຍາ)
Cyto = Cytology slide prepared (e.g. tissue impression) ‘ແຜ່ນສະໄລທີ່ຖືກເອົາຕົວຢ່າງໃສ່ແລັ້ວ (ເຊັ່ນ:
ັ້ ອທີ
ັ້ ່ ຖືກອັດໜີບໃສ່ແຜ່ນສະໄລໄວັ້ແລັ້ວ)
ເນືອເຍື
PHOTO = Photograph taken (ໄດັ້ຖ່າຍຮບ)
-20/-70 = ບອກຄ່າອຸ່ ນຫະພມ ຂອງການກັບຮັກສາເປັນ -20, -70 ຫຼ ື ຄ່າອຸ ນຫະພມລະດັບອື່ນໆ ທີ່ໃຊັ້ເກັບຮັກສາ
ຕົວຢ່າງ.
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ີ ານສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE)
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 04: ວິທກ

ັ້
ັ້ ນຖານ
ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຂັນພື
ແລະ

ແບບຄົບຊຸດ

ັ້
ັ້ ນຖານ
1. ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຂັນພື
ັ້ ໍາເນີນການກວດກາເບິ່ງ
ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນປ່າ ຫຼ ື ຜດ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ອາການພາຍນອກຂອງສັດເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ, ອາການຂອງພະຍາດ ແລະ ການເກັບຊາກສັດ ຫຼ ື ເກັບຕົວຢ່າງ ຂັນພື
ປະກອບມີ:
1.

3.

2.

ັ້ ເກີບ ຫຼ ື
ຖົງຫຸ ມ
ເກີບໂບກຢາງ

ຖົງມືສອງຊັນັ້
ຊັ້ອນກັນ

4.

ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ
N95

5.

ຜັ້າຢາງກັນ
ັ້
ເປືອນ

ແວ່ ນປັ້ອງກັນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງ
ປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ

ັ້
ັ້ ນຖານ:
ີ ານສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຂັນພື
ວິທກ
ຊອກຫາສະຖານທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃນການສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ, ໃຫັ້ຫ່າງຈາກຈຸດສັດປ່າ

ເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແລະ ຕັ້ອງສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ຕາມລໍາດັບ ດັ່ງນີ:ັ້
ັ້ ເກີບ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫັ້ຖງົ ຫຸ ມ
ັ້ ເກີບຈີກຂາດ ຫຼ ື ຫຼຸດອອກ ໃນຄະນະກໍາລັງເກັບຕົວຢ່າງ, ຖັ້າບໍ່ມີ
1. ສວມໃສ່ຖົງຫຸ ມ
ັ້ ເກີບ ໃຫັ້ໃສ່ເກີບໂບກຢາງທີ່ສາມາດລັ້າງທໍາຄວາມສະອາດແທນ;
ຖົງຫຸ ມ
ັ້ ຫຼ ື ເຄື່ອງນຸ່ ງສະເພາະ;
2. ສວມໃສ່ຜັ້າຢາງກັນເປືອນ
ັ້
່ າຜັ້າອັດປາກ-ດັງນັນັ້ ພໍດກ
ີ ບ
ັ ຮບໜັ້າຂອງທ່ ານ ເພື່ອບໍ່ໃຫັ້ມຊ
ີ ່ ອງ
3. ສວມໃສ່ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N95, ຕັ້ອງໝັນໃຈວ
ັ້
ັ້
່ ພາຍນອກສາມາດເຂົາໄປໄດັ້
ວ່າງທີ່ອາກາດ ແລະ ເຊືອພະຍາດຢ
, ສວມໃສ່ຜັ້າອັດປາກ-ດັງຈົນກວ່າທ່ ານຈະເຮັດ
ັ້
ວຽກສໍາເລັດ ບໍ່ໃຫັ້ດງຜັ້າປິດປາກ-ດັງ ລົງມາຫັ້ອຍໄວັ້ຢ່ ຄໍ ຫຼ ື ດງຂນໄວັ້
ຢ່ ເທິງຫົວຂອງທ່ ານ;

4. ສວມໃສ່ແວ່ນປັ້ອງກັນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ;
ັ້ ອນກັນ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫັ້ຖງົ ມືຈກ
ີ ຂາດ, ຖັ້າມີການຈີກຂາດ ໃຫັ້ປ່ຽນໃສ່ຖົງມືໂຕໃໝ່
5. ສວມໃສ່ຖົງມືສອງຊັນຊັ້
ັ້ ກຄັງ.
ັ້
ແລະ ໃຫັ້ໃສ່ຖົງມືສອງຊັນທຸ
ັ້
ັ້ ນຖານ:
ີ ອດຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຂັນພື
ວິທຖ
ເວລາທີ່ຈະຖອດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ, ສີ່ງທີ່ສໍາຄັນສຸ ດຕັ້ອງຄໍານງວ່າ ທຸກອຸ ປະກອນທີ່ທ່ ານສວມໃສ່ນັນັ້
ັ້
ັ້
ິ ຢ່ ສະເໝີວ່າທ່ ານກໍາລັງສໍາຜັດກັບຫຍັງ. ກໍານົດເອົາສະຖານທີ່
ດັ້ານນອກມັນອາດປົນເປືອນດັ້ວຍເຊື
ອພະຍາດ,
ໃຫັ້ຄດ
ສະເພາະໃດໜ່ ງທີ່ຫ່ າງໄກຈາກຊາກສັດ ເພື່ອຖອດຊດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ທຸກຄົນຄວນໄປຖອດຢ່ ສະຖານ
ັ້
ັ້ ອັ້
ັ້
ທີ່ດຽວກັນ. ຫຼງັ ຈາກຖອດຊຸດອຸ ປະກອນ (ສໍາລັບໃຊັ້ພຽງຄັງດຽວ)
ທີ່ເປືອນອອກແລັ້
ວ ໃຫັ້ເອົາຖິ່ມໃສ່ຖົງຂີເຫຍື
ັ້
ັ້ ນຖານຕັ້
ັ ຕາມລໍາດັບ ລຸ່ ມນີ:ັ້
ອັນຕະລາຍທັນທີ. ການຖອດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຂັນພື
ອງປະຕິບດ
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ັ້ ງມືຊນນອກ;
ັ ັ້
1. ຂັ້າເຊືອຖົ
ັ້ ຫຼ ື ຊຸດນຸ່ ງສະເພາະອອກ, ແລັ້ວຖິມໃສ
ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
2. ຖອດຜັ້າຢາງກັນເປືອນ

ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ, ຖັ້າທ່ ານໃສ່ເກີບໂບກຢາງ ໃຫັ້ລາັ້ ງທໍາຄວາມສະອາດຂັ້າເຊືອ
ັ້
ັ້ ເກີບ ຖິມໃສ
3. ຖອດຖົງຫຸ ມ
ັ້
ັ້
ດັ້ວຍນໍາຢາຂັ້
າເຊືອ;
ັ້ ງຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
ັ ັ້
4. ຖອດຖົງມືຊນນອກອອກ,
ຖີມລົ

ັ້ ແລະ
ັ້
5. ຖອດແວ່ນຕາປັ້ອງກັນ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ, ລັ້າງທໍາຄວາມສະອາດແວ່ນຕາດັ້ວຍນໍາຢາຂັ້
າເຊືອ
ື ໃໝ່;
ສາມາດນໍາກັບມາໃຊັ້ຄນ

ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້
ັ້ ນຕະລາຍ;
6. ຖອດຜັ້າອັດປາກ-ດັງ ໂດຍລະວັງບໍ່ໃຫັ້ໄປຖືກພາກສ່ວນໃດຂອງຫົວທ່ ານ, ຖີມໃສ
ອອັ
ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
ັ ັ້
7. ຖອດຖົງມືຊນໃນ
ຖີມໃສ
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
8. ປິດປາກຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ວຍແຜ່ນຢາຂັ້າເຊືອ
ັ້ ຫຼ ື ເຈວລັ້າງມື.
ັ້ ຍສະບ ແລະ ຂັ້າເຊືອດັ້
9. ລັ້າງມືດວ
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2. ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແບບຄົບຊຸດ
ໃນບາງສະຖານະການ ທີ່ຕັ້ອງມີການຈັດການສັດປ່າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສງ ຫຼ ື ດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ມີການສໍາ
ັ້
ີ ວາມປອດ
ຜັດກັບສັດຫຼາຍພິເສດ ເຊັ່ນ: ການຜ່າຊາກສັດ, ການລົງສືບຄົນເຫດການລະບາດ
ແລະ ອື່ນໆ ຊ່ ງຕັ້ອງໄດັ້ມຄ
ໄພດັ້ານຊີວະພາບ ລະດັບສງ, ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແບບຄົບຊຸດ ປະກອບມີ:
1.

2.

ຊຸດປົກຄຸ ມໂຕ

ັ້ ເກີບ ຫຼ ື
ຖົງຫຸ ມ
ເກີບໂບກຢາງ

4.

3.

ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ

5.

ແວ່ ນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນ
ໃບໜັ້າ

N95

6.

ຜັ້າຢາງກັນ
ັ້
ເປືອນ

ຖົງມືສອງຊັນັ້
ຊັ້ອນກັນ

ີ ານສວມໃສ່ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແບບຄົບຊຸດ ປະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ວິທກ
ຊອກຫາສະຖານທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃນການສວມໃສ່ຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ, ໃຫັ້ຫ່າງຈາກຈຸດ
ສັດປ່າເຈັບ ຫຼ ື ຕາຍ ແລະ ຕັ້ອງສວມໃສ່ອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ຕາມລໍາດັບດັ່ງນີ:ັ້
1. ທໍາອິດ ສວມໃສ່ຊຸດປົກຄຸ ມໂຕ;
ັ້ ເກີບ ຫຼ ື ເກີບໂບກ;
2. ຕໍ່ມາ ສວມໃສ່ຖົງຫຸ ມ
3. ສວມໃສ່ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ N95;
4. ສວມໃສ່ແວ່ນປັ້ອງກັນດວງຕາ (ແວ່ນປັ້ອງກັນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ) ຫຼງັ ຈາກໃສ່ຜັ້າອັດປາກ-ດັງ;
ັ້ ປົກທັບຊຸດປົກຄຸ ມໂຕ ຫຼ ື ຊຸດເກັບຕົວຢ່າງ;
5. ສວມໃສ່ຜັ້າຢາງກັນເປືອນ
ັ້ ອນກັນ.
6. ສວມໃສ່ຖົງມືສອງຊັນຊັ້

ີ ອດຊຸດອຸ ປະກອນປັ້ອງກັນຕົນເອງ ແບບຄົບຊຸດ ປະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້
ວິທຖ
ັ້ ງມືຊນນອກ;
ັ ັ້
1. ຂັ້າເຊືອຖົ

ັ້ ຫຼ ື ຊຸດນຸ່ ງສະເພາະອອກ ແລັ້ວຖິມໃສ
ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
2. ຖອດຜັ້າຢາງກັນເປືອນ
ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອ,
ັ້ ຖັ້າໃສ່ເກີບໂບກຢາງ ໃຫັ້ລາັ້ ງທໍາຄວາມສະອາດດັ້ວຍນໍາຢາຂັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ເກີບ ຖິມໃສ
3. ຖອດຖົງຫຸ ມ
າເຊືອ;
ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
ັ ັ້
4. ຖອດຖົງມືຊນນອກອອກ
ຖີມໃສ

ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
5. ຖອດຊຸດປົກຄຸ ມໂຕ ໂດຍການມ ັ້ວນຈາກດັ້ານໃນໄລ່ລົງລຸ່ ມ ແລັ້ວຖິມໃສ
ັ້ ແລະ
ັ້
6. ຖອດແວ່ນປັ້ອງກັນຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກັນໃບໜັ້າ, ລັ້າງທໍາຄວາມສະອາດແວ່ນຕາດັ້ວຍນໍາຢາຂັ້
າເຊືອ
ື ໃໝ່;
ສາມາດນໍາກັບມາໃຊັ້ຄນ

ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້
ັ້ ນຕະລາຍ;
7. ຖອດຜັ້າອັດປາກ-ດັງ ໂດຍລະວັງບໍ່ໃຫັ້ໄປຖືກພາກສ່ວນໃດຂອງຫົວທ່ ານ, ຖີມໃສ
ອອັ
ັ້ ່ ຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
ັ ັ້
8. ຖອດຖົງມືຊນໃນ
ຖີມໃສ
ັ້ ອອັ
ັ້ ນຕະລາຍ;
9. ປິດປາກຖົງຂີເຫຍື
ັ້ ວຍແຜ່ນຢາຂັ້າເຊືອ
ັ້ ຫຼ ື ເຈວລັ້າງມື.
ັ້ ຍສະບ ແລະ ຂັ້າເຊືອດັ້
10. ລັ້າງມືດວ
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ັ້
ັ້
ັ ການເຝົ າລະວັ
ມາດຕະຖານ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
ງພະຍາດສັດປ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ ັ້ ຖືກ
ັ້
ັ ສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ພັດທະນາຂນໂດຍ
ກົມລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ອົງການ ອະນຸລກ
(WCS)
ັ້
ພາຍໃຕັ້ໂຄງການພັດທະນາເຄືອຂ່ າຍ ການເຝົ າລະວັ
ງພະຍາດສັດປ່າ (WildHealthNet)
ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງ ອົງການປັ້ອງກັນຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂ່ (DTRA) - ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນໄພ

ຄຸ ກຄາມທາງດັ້ານຊີວະວິທະຍາ (BTRP) ພາຍໃຕັ້ກະຊວງປັ້ອງກັນປະເທດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.
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ໂຮງພິມ ..............................
ໃບອະນຸຍາດຈັດພິມ ເລກທີ ........................
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ັ້ 1
ພິມຄັງທີ
ຈໍານວນ 500 ຫົວ
ັ້
ັ ທະນາເຄືອຂ່າຍການເຝົາລະວັ
ໂຄງການ ພັດ
ງພະຍາດຈາກສັດປ່າ ລະດັບຊາດ

