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ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

 

ການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ “ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ” ປະກອບ
ມ ີພາກສ່ວນຕົ ັ້ນຕ ໍດັ່ ງນີ ັ້:  
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ຕາມສາຍການຈດັຕັ ັ້ງຂອງຕນົ); 
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• ຟາມຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 
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ພາກທ ີ1 
 ພາກສະເໜ ີ

 

1. ຄວາມເປັນມາ 
ເປັນທີ່ ຮບັຮ ັ້ກນັດໃີນທົ່ ວໂລກວ່າ ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ມກີານເຊື່ ອມໂຍງເຊິ່ ງກນັ ແລະ 

ກນັຢ່າງສະໜດິແໜັ້ນ ແລະ ກໍາລງັໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງຈາກກດິຈະກໍາຂອງຄນົ, ຊ ່ ງເຫນັວ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ດ ັ້ານຊະນດິພນັພດື, ພນັສດັ ແລະ ລະບບົນເິວດນບັມື ັ້ນບັຊຸດໂຊມ ແລະ ຫຸຼດໜັ້ອຍຖອຍລງົ; ໃນຂະນະທີ່ ການບຸກລຸກ
ຖິ່ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສຂອງສດັປ່າແມ່ນນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມຂ ັ້ນ ອນັໄດ ັ້ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫັ້ມພີະຍາດເກດີຂ ັ້ນໃໝ່ຫຼາຍຂ ັ້ນ. ປັດຈບຸນັ, ໄດ ັ້
ມກີານຮບັຮ ັ້ວ່າ ສດັປ່າມບີດົບາດຄວາມສໍາຄນັ ໃນການເປັນສນັຍານເຕອືນເຖງິເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ ເກດີ
ຂ ັ້ນໃໝ່, ເປັນຕວົຊີ ັ້ວດັໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິໄພຂົ່ ມຂ ່ ຕໍ່ ຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ເປັນໂຕຖເືຊື ັ້ອພະຍາດຕດິຕໍ່  
ລວມທງັພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົ “zoonotic diseases” ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ ັ້ານສຸຂະພາບຂອງສດັປ່າເອງ ຊ ່ ງທງັໝົ
ດນີ ັ້ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົໂດຍກງົຕໍ່ ວຽກງານອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ.  

ການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ ມສີດັປ່າເປັນແຫ່ຼງກໍາເນດີຂອງເຊື ັ້ອ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊັ່ ນ: ພະຍາດອໂີບລາ 
(Ebola), ຊາຣສ ໌(SARS) ແລະ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ໄດ ັ້ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ ເພື່ ອປົກປັ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄນົ ພວກເຮາົ
ຈະຕ ັ້ອງດໍາເນນີການຕດິຕາມ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ. ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດຕດິຕໍ່ ລະຫວ່າງສດັລ ັ້ຽງ ແລະ ສດັປ່າ ເຊັ່ ນ: ການລະບາດພະຍາດອະຫວິາໝ ອາຟຣກິາ (ASF) ທີ່
ຜ່ານມາໄດ ັ້ສ ັ້າງຜນົເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ການລ ັ້ຽງໝ  ແລະ ກະທບົຕໍ່ ປະຊາກອນໝ ປ່າ ລວມທງັຊະນດິໝ ປ່າທີ່ ໃກ ັ້
ຈະສ ນພນັ. ສະນັ ັ້ນ, ຈ ່ ງຈາໍເປັນຢ່າງຍິ່ ງ ທີ່ ບນັດາປະເທດຕ່າງໆຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມພ ັ້ອມໃນການຄົ ັ້ນຫາ ແລະ ຈດັການ
ກບັບນັຫາຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັສຸຂະພາບສດັປ່າໃຫ ັ້ທນັການ ແລະ ສ ັ້າງລະບບົເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າ ເພື່ ອສບືຄົ ັ້ນຫາ ແລະ 
ໂຕ ັ້ຕອບ ຕໍ່ ເຫດການເຈບັ ຫຼ ືການຕາຍຂອງສດັປ່າ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັລ ັ້ຽງ, 
ສດັປ່າ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ.  

ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຕດິຕາມພະຍາດສດັປ່າ ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ວຽກງານອະນຸລກັ, ຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງ
ລະບບົນເິວດ, ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານຊວີະພາບ. ອງົການສຸຂະພາບ
ສດັສາກນົ (OIE) ໄດ ັ້ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ສ ັ້າງລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ແຈ ັ້ງເຕອືນກ່ຽວກບັພະຍາດທີ່
ເກດີຈາກສດັປ່າ. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ທີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມຫຼາຍກດິຈະກໍາກ່ຽວກບັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດ
ສດັປ່າ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັປ່າ ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນຂອງ USAID-

PREDICT ແລະ ໂຄງການສຸຂະພາບໜ ່ ງດຽວເພື່ ອເຝົັ້າລະວງັ ແລະ ພດັທະນາເຄອືຂ່າຍຫັ້ອງວໄິຈພະຍາດສດັສ ່ ຄນົ ຢ ່  
ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ຫຼ ືEU-LACANET  ຊ ່ ງໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນພບົຫຼກັ
ຖານສໍາຄນັກ່ຽວກບັບນັດາເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ ແລະ ສົ່ ງຕໍ່ ກນັລະຫວ່າງສດັປ່າທີ່ ມໃີນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນ: ໂຄໂຣນາໄວຣດັ 
(Coronaviruses), ອດັສໂ໌ຕຣໄວຣດັ (Astroviruses), ເຮປີີດສໄ໌ວຣດັ (Herpes viruses), ເລບັໂຕສປ໌າຍຣາ 
(Leptospira spp), ຣກິແກດັເຊຍ (Rickettsia spp) ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຍງັສາມາດລະບຸບນັດາປັດໃຈສໍາຄນັ
ທີ່ ເປັນໂຕຂບັເຄື່ ອນ ການສົ່ ງຕໍ່ ພະຍາດລະຫວ່າງສດັປ່າ, ສດັລ ັ້ຽງ ແລະ ສ ່ ຄນົ ເຊັ່ ນ: ການຕດັໄມ ັ້ທໍາລາຍປ່າ, ການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ແລະ ການຄ ັ້າຂາຍສດັປ່າທີ່ ພບົເຫນັຢ ່ ທົ່ ວໄປໃນ ສປປ 
ລາວ. ມາຮອດປັດຈບຸນັ, ລດັຖະບານບ່ໍທນັມມີາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ
ເປັນອນັສະເພາະ ຍ ັ້ອນວ່າໃນທີ່ ຜ່ານມາລດັຖະບານໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການຕດິຕາມ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນສດັລ ັ້ຽງ ແລະ 
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ໃນຄນົເປັນຫຼກັ. ສະນັ ັ້ນ, ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງລດັຖະບານ ຮ່ວມກບັ ອງົການອະນຸລກັສດັປ່າ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບນັດາອງົການກ່ຽວຂ ັ້ອງອື່ ນໆ ຈ ່ ງໄດ ັ້ຮ່ວມກນັພດັທະນາມາດຕະຖານ ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດ
ສດັປ່າສະບບັນີ ັ້ຂ ັ້ນ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ແກ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຢ ່  
ສປປ ລາວ. 

ເປົັ້າໝາຍຂອງມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ ນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອສ ັ້າງ
ເຄອືຂ່າຍ ແລະ ລະບບົການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າທີ່ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ພັ້ອມທງັກໍານດົວທິກີານ
ໂຕ ັ້ຕອບເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕໍ່ ເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂ ່ ຕໍ່ ສຸຂະພາບຄນົ, ສດັ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແບບ
ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ເພື່ ອບນັລຸເປົັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ, ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັ
ພະຍາດສດັປ່າສະບບັນີ ັ້ ຈະມກີານກໍານດົບນັດາຄ ່ ຮ່ວມງານທີ່ ຊດັເຈນ ເພື່ ອຮ່ວມກນັປະຕບິດັວຽກງານເຝົັ້າລະວງັພະຍາດ
ສດັປ່າ ຊ ່ ງລວມມ:ີ ການເກບັຕວົຢ່າງ, ການວໄິຈ, ການຮວບຮວມ, ວເິຄາະຂໍ ັ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັພະຍາດສດັປ່າຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ ິແລະ ສະໜອງຂໍ ັ້ມ ນຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວ່າງຄ ່ ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອດໍາເນນີການໂຕ ັ້
ຕອບພະຍາດໃຫັ້ທນັການ. 

ຄາດໝາຍຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຈາກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດ
ສດັປ່າສະບບັນີ ັ້ ຕົ ັ້ນຕ ໍ ຄ:ື ເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ມຂີັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າທີ່ ເປັນມາດຕະຖານ
ເອກະພາບທົ່ ວປະເທດ; ເຄອືຂ່າຍການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າທີ່ ເປັນລະບບົໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂ ັ້ນ ແລະ ການເຝົັ້າ
ລະວງັພະຍາດສດັປ່າໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ເພື່ ອເຝົັ້າລະວງັເຊື ັ້ອພະຍາດສດັປ່າ ທີ່ ອາດກໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຄນົ, ສດັລ ັ້ຽງ ແລະ ສດັປ່າ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕໍ່ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ລະບບົນເິວດ.  
ນອກຈາກນີ ັ້, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຍງັຈະສອດຄ່ອງ
ກບັມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງອງົການສຸຂະພາບສດັສາກນົ (OIE) ອກີດ ັ້ວຍ. 

 

2. ຈດຸປະສງົລວມ 

ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າມຈີດຸປະສງົ ດັ່ ງນີ ັ້: 
 

1) ເພື່ ອສ ັ້າງເຄອືຂ່າຍໃນການເຝົັ້າລະວງັ, ກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ໂຕ ັ້ຕອບ ເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ 
ໂດຍການຮ່ວມມກືບັຫຼາຍຂະແໜງການ; 

2) ເພື່ ອໃຫ ັ້ເປັນຄ ່ ມແືນະນໍາ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມ ນພະຍາດສດັປ່າ ທີ່
ເປັນເອກະພາບທົ່ ວປະເທດ; 

3) ເພື່ ອເປັນແນວທາງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ແກ່ການຄົ ັ້ນພບົກໍລະນແີຕ່ຫວົທ,ີ ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ, 
ການສບືຄົ ັ້ນ, ການໂຕ ັ້ຕອບໄວ ຕໍ່ ເຫດການເຈບັ ຫຼ ືການຕາຍຂອງສດັປ່າຢ ່  ສປປ ລາວ; 

4) ເພື່ ອປົກປັ້ອງຊວີດິຂອງຄນົ, ສດັ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 
 

3. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ ັ້ 
ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າສະບບັນີ ັ້ ນໍາໃຊ ັ້ສໍາລບັກລໍະນ ີ ການພບົເຫນັ

ເຫດການເຈບັ ຫຼ ື ການຕາຍຂອງສດັປ່າໂດຍບ່ໍຮ ັ້ສາເຫດ ຊ ່ ງອາດພບົຢ ່ ໃນຖິ່ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສທໍາມະຊາດ, ຟາມລ ັ້ຽງສດັປ່າ, 
ສວນສດັ, ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ, ໂຮງລະຄອນສດັ ລວມໄປເຖງິ ຕ່ອງໂສ ັ້ການຄ ັ້າຂາຍສດັປ່າ, ໃນເຂດຊຸມຊນົ 
ຫຼ ືສະຖານທີ່ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັສດັປ່າ. 
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4. ການອະທບິາຍຄໍາສບັ 

ຄໍາສບັທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ໃນມາດຕະຖານສະບບັນີ ັ້ ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ ັ້: 
1) ສດັປ່າ ໝາຍເຖງິ ສດັທຸກຊະນດິ ທີ່ ເກດີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ ຢ ່ ໃນປ່າ ຫຼ ື ຖກືນໍາເອາົຈາກປ່າ ມາລ ັ້ຽງ ແລະ 

ຂະຫຍາຍພນັ ຊ ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ ສດັລ ັ້ຽງລ ກດ ັ້ວຍນໍ ັ້ານມົ, ສດັເລອືຄານ, ສດັປີກ, ສດັເຄິ່ ງບກົ ເຄິ່ ງນໍ ັ້າ ແລະ 
ສດັປ່າຊະນດິອື່ ນໆ; 

2) ພະຍາດຕດິຕໍ່   ໝາຍເຖງິ ພະຍາດທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກການຕດິເຊື ັ້ອພະຍາດຕດິຕໍ່ ໃດໜ ່ ງ ເຊັ່ ນ: ຈລຸນິຊ,ີ ຈລຸະ
ໂລກ, ເຊື ັ້ອເຫດັ, ເຊື ັ້ອກາຝາກ ແລະ ອື່ ນໆ  ຊ ່ ງສາມາດສົ່ ງຕໍ່ ລະຫວ່າງສດັ ແລະ ຄນົ ໂດຍທາງກງົ ຫຼ ືທາງອ ັ້ອມ; 

3) ພະຍາດເກດີຂ ັ້ນໃໝ່ ໝາຍເຖງິ ພະຍາດທີ່ ປະກດົຂ ັ້ນຢ ່ ໃນປະຊາກອນໃດໜ ່ ງເປັນຄັ ັ້ງທໍາອດິ ຫຼ ືພະຍາດທີ່ ເຄຍີ
ພບົມາກ່ອນ ແຕ່ມອີດັຕາການເກດີພະຍາດເພີ່ ມຂ ັ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ  ຂະຫຍາຍເປັນວງົກວ ັ້າງ; 

4) ເຊື ັ້ອພະຍາດຕດິຕໍ່  ໝາຍເຖງິ ຈລຸະຊບີທີ່ ພາໃຫ ັ້ເກດີພະຍາດໃນຄນົໄດ ັ້ ຊ ່ ງເຊື ັ້ອພະຍາດດັ່ ງກ່າວປະກອບດ ັ້ວຍ ຈຸ
ລນິຊ,ີ ຈລຸະໂລກ, ເຊື ັ້ອເຫດັ ແລະ ເຊື ັ້ອກາຝາກ; 

5) ພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົ ໝາຍເຖງິ ພະຍາດ ທີ່ ສາມາດສົ່ ງຕໍ່  ລະຫວ່າງສດັ ແລະ ຄນົ; 
6) ລະບາດວທິະຍາ ໝາຍເຖງິ ການສ ກສາ ວໄິຈ ທາງດ ັ້ານວທິະຍາສາດ ກ່ຽວກບັ ຮ ບແບບ, ສາເຫດ, ຜນົກະທບົ 

ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດຢ ່ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນໃດໜ ່ ງ, ລວມເຖງິ ການສ ກສາກ່ຽວກບັ ມາດຕະການ, 

ວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ເໝາະສມົ ໃນການຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ ງກ່າວ; 
7) ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການທາງລະບາດວທິະຍາ ໃນການຕດິຕາມສະຖານະພາບ ດ ັ້ານ

ສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນໃດໜ ່ ງ; 
8) ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດແບບບຸກ (Active surveillance) ໝາຍເຖງິ ການ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມ ນ, ຈດັການ, ວເິຄາະ, 

ຕດິຕາມ ໂດຍສຸມໃສ່ເຊື ັ້ອພະຍາດໃດໜ ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍພະຍາດ ຢ ່ ໃນສດັປ່າຊະນດິໃດໜ ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍຊະນດິ; 
9) ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດແບບຮບັ (Passive surveillance) ໝາຍເຖງິ ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ

ເຫດການເຫດການ ຢ ່ ໃນເຂດທີ່ ມໂີອກາດເກດີພະຍາດຂອງສດັປ່າໃດໜ ່ ງ ຫາອງົການກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເວລາມເີຫດ 
ການເກດີຂ ັ້ນ ໂດຍທີ່ ອງົການດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດ ັ້ລງົໄປຊອກຄົ ັ້ນຫາພະຍາດດ ັ້ວຍຕນົເອງ; 

10) ສະຖານທີ່ ຈາໍກດັບໍລເິວນສດັປ່າ ໝາຍເຖງິ ສະຖານທີ່ ໃດໜ ່ ງ ທີ່ ສດັປ່າຖກືຂງັຢ ່ ໃນກງົ, ຄອກ, ບໍລເິວນ ຫຼ ື
ອານາເຂດ ທີ່ ມຮີົ ັ້ວອ ັ້ອມຮອບ ເຊັ່ ນ: ສວນສດັ, ຟາມຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ, ສ ນອະນຸລກັສດັປ່າ, ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື 
ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ, ສວນສດັ ແລະ ອື່ ນໆ; 

11) ຖານຂໍ ັ້ມ ນການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ “WHIP” (Wildlife Health Intelligence Platform) ໝາຍເຖງິ 
ລະບບົຖານຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມ ນທີ່ ສາມາດເຊື່ ອມຕໍ່ ຫາກນັ ຊ ່ ງພດັທະນາຂ ັ້ນສໍາລບັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ໂດຍ 
Canadian Wildlife Health Cooperative (CWHC) ຮ່ວມກບັອງົການສຸຂະພາບສດັສາກນົ OIE; 

12) ຄໍາສັ່ ງໂຕ ັ້ຕອບລະດບັຊາດ ໝາຍເຖງິ ຄໍາສັ່ ງໂຕ ັ້ຕອບເຫດການພະຍາດລະບາດ ລະຫວ່າງ ສດັ ແລະ ຄນົ ທີ່ ແຜ່
ລາມໃນວງົກວ ັ້າງ ຢ ່ ພາຍໃນປະເທດ ຫຼ ືປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ເປັນຄວາມກງັວນົລະດບັຊາດ ໂດຍຄໍາສັ່ ງດັ່ ງກ່າວ
ແມ່ນມາຈາກ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ ັ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່ ; 

13) ຄໍາສັ່ ງໂຕ ັ້ຕອບລະດບັສ ນກາງ ໝາຍເຖງິ ຄໍາສັ່ ງໂຕ ັ້ຕອບເຫດການພະຍາດລະບາດ ລະຫວ່າງ ສດັ - ສດັ ຫຼ ືສດັ 
- ຄນົ ທີ່ ແຜ່ລາມຫຼາຍກວ່າໜ ່ ງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເປັນຄວາມກງັວນົລະດບັປະເທດ ໂດຍຄໍາສັ່ ງດັ່ ງກ່າວ
ແມ່ນມາຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ; 
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14) ຄໍາສັ່ ງໂຕ ັ້ຕອບລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໝາຍເຖງິ ຄໍາສັ່ ງໂຕ ັ້ຕອບເຫດການພະຍາດລະບາດ ລະຫວ່າງ ສດັ - ສດັ ຫຼ ືສດັ 
- ຄນົ ທີ່ ແຜ່ລາມພາຍໃນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ື ເມອືງ/ນະຄອນ ໃດໜ ່ ງ ແລະ ເປັນຄວາມກງັວນົລະດບັ 
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ື ເມອືງ/ນະຄອນ ໂດຍຄໍາສັ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນມາຈາກ ຫວົໜັ້າ ພະແນກ ຫຼ ື ຫວົໜັ້າ 
ຫ ັ້ອງການ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ືເມອືງ/ນະຄອນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ; 

15) ສຸຂະພາບສດັໜ ່ ງດຽວ (One Health) ໝາຍເຖງິ ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ 
ຫຼາຍສາຂາວຊິາອາຊບີ ສະເພາະດ ັ້ານ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການປົກປັ້ອງ ສຸຂະພາບ, ຈດັການກບັສິ່ ງທ ັ້າ
ທາຍດ ັ້ານສຸຂະພາບ ເຊັ່ ນ: ການເກດີຂ ັ້ນຂອງພະຍາດຕດິຕໍ່  ແລະ ເຊື ັ້ອຈລຸະຊບີຕ ັ້ານຕໍ່ ຢາຕ ັ້ານເຊື ັ້ອ ແລະ ການ
ສົ່ ງເສມີດ ັ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງລະບບົນເິວດວທິະຍາ (ອງົການອະນາໄມໂລກ). 

 

  



 
 

5 
 

ພາກທ ີ2 

ມາດຕະຖານ ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າຢ ່  ສປປ ລາວ 
 

ມາດຕະຖານ ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າຢ ່  ສປປ ລາວ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ສຸດໃນ
ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດແຕ່ຫວົທ ີຊ ່ ງປະກອບມ ີ4 ມາດຕະຖານຂັັ ັ້ນຕອນ ຄ:ື  

1) ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ໃນເວລາພບົເຫນັສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ;  

2) ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການວໄິຈຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ;  
3) ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ; 
4) ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມ ນພະຍາດສດັປ່າ. 

 

1. ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັໃນເວລາພບົເຫນັສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ 

1.1 ຈດຸປະສງົ 
ເພື່ ອກໍານດົຜ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ໜັ້າທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ບນັດາຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ລວມທງັການ

ກະກຽມເຄື່ ອງມອຸືປະກອນທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຄົ ັ້ນຫາ, ບນັທ ກ, ລາຍງານ ແລະ ດໍາເນນີການເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນຕໍ່ ເຫດການຕາຍ 
ຫຼ ືການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ. 

 

1.2 ເປົັ້າໝາຍການນາໍໃຊ ັ້ 
ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າພາກນີ ັ້ ນໍາໃຊ ັ້ໂດຍພະນກັງານຂັ ັ້ນສ ນກາງ

ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວກ່ຽວກບັວຽກງານສດັປ່າ, ລວມທງັຜ ັ້ປະກອບການ 

ກ່ຽວກບັສດັປ່າ, ສວນສດັ, ໂຮງລະຄອນສດັ, ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ ແລະ ຟາມຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ມອບໝາຍໃຫັ້ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ. 

 

1.3 ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່ານີ ັ້ ແມ່ນໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງຂອງລດັ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວຂ ັ້ອງ

ກບັສດັ (ທງັສດັປ່າ ແລະ ສດັລ ັ້ຽງ) ແລະ ເຮດັວຽກໃນການປົກປັກຮກັສາຖິ່ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສຂອງສດັປ່າ ຕັ ັ້ງແຕ່ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ
ຈນົຮອດຂັ ັ້ນສ ນກາງ ລວມມ:ີ ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນ, ພະນກັງານຂອງ ໜ່ວຍງານລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົເມອືງ, 
ຂະແໜງລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກອງຄຸ ັ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ກອງຄຸ ັ້ມຄອງປ່າປັ້ອງກນັ ແລະ ກອງຄຸ ັ້ມຄອງປ່າຜະລດິ,
ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ປ່າໄມ ັ້, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກມົປ່າໄມ ັ້ ແລະ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ລວມໄປເຖງິພະນກັງານຂອງອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານອະນຸລກັສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນ: ອງົການອະນຸລກັສດັປ່າ,
ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ ແລະ ຜ ັ້ປະກອບການກ່ຽວກບັສດັປ່າ ເປັນຕົ ັ້ນ ສວນສດັ, ຟາມສດັປ່າ, ໂຮງລະຄອນສດັ
ແລະ ຟາມຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ. 

 

1.4 ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມດີັ່ ງນີ ັ້: 
1) ລາຍງານເຫດການເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍຂອງສດັປ່າ ໄປຕາມສາຍລາຍງານໃນເຄອືຂ່າຍການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດ

ສດັປ່າ; 
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2) ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນເຫດການ ແລະ ທໍາການສບືຄົ ັ້ນຫາສາເຫດ; 

3) ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຖັ້າໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົແລ ັ້ວ ຫຼ ື ຊ່ວຍວຊິາການສດັຕະວະແພດໃນ
ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ແລະ ທໍາການຜ່າຊາກສດັປ່າ ຖັ້າຈາໍເປັນ; 

4) ທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງເໝາະສມົ; 
5) ສົ່ ງຂໍ ັ້ມ ນ, ຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄ ່ ມແືນະນໍາ ທາງດ ັ້ານວຊິາການທີ່ ກ່ຽວ ຂ ັ້ອງ; 
6) ປະຕບິດັມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງດ ັ້ານຊວີະພາບຕໍ່ ຕນົເອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
7) ເຂົ ັ້າຮ່ວມຝ ກອບົຮມົດ ັ້ານວຊິາການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ; 
8) ປະຕບິດັໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຕາມທີ່ ໄດ ັ້ຮບັມອບໝາຍ. 

 

1.5  ວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ 

 ວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ທີ່ ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນ ຫຼ ື ຜ ັ້ເຮດັວຽກຢ ່ ພາກສະໜາມ ຕ ັ້ອງມເີວລາ
ອອກກວດກາລາດຕະເວນໃນປ່າ ເພື່ ອກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການເກບັກາໍຂໍ ັ້ມ ນ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ສໍາ
ລບັ 2 ຄນົ ໃນການເກບັຕວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກສດັ ມດີັ່ ງນີ ັ້: 

 

1) ແບບພມິບນັທ ກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ  ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ຈາໍນວນ 1 ຊຸດ;  
2) ເຄື່ ອງຈບັຈດຸພກິດັ (GPS) 1 ເຄື່ ອງ; 
3) ກ ັ້ອງຖ່າຍຮ ບ ຫຼ ືມຖືທືີ່ ສາມາດຖ່າຍຮ ບໄດ ັ້ 1 ເຄື່ ອງ; 
4) ຊຸດປັ້ອງກນັຕນົເອງຄບົຊຸດສໍາລບັ 2 ຄນົ ປະກອບມ:ີ ຖງົມ ືຄນົລະ 2 ຄ ່ , ຜັ້າອດັປາກ-ດງັ N95 2 ອນັ, 

ແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ (ແວ່ນຕາ ຫຼ ືແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ) 2 ອນັ, ຜັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ 2 ອນັ ແລະ ຖງົ
ຫຸ ັ້ມເກບີ ຫຼ ືເກບີໂບກ 2 ຄ ່ ; 

5) ມດີຕດັ ຫຼ ືມດີ 1 ດວງ; 
6) ສະວບັ (Swab) 2 ກ ັ້ານ; 
7) ຫຼອດຄຼາຍໂອ (cryovial) ສໍາລບັໃສ່ຕວົຢ່າງ ຂະໜາດ 2 ມລ ທີ່ ບນັຈ ຸRNA later ຫຼ ືສານເກບັຕວົຢ່າງ

ອື່ ນທີ່ ຄ ັ້າຍຄກືນັ ຈາໍນວນ 2 ຫຼອດ; 
8) ຫຼອດເປ່ົາໃຫຍ່ 1 ຫຼອດ; 
9) ແຜ່ນຕດິໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງ ແລະ ບກິເຟິດກນັນໍ ັ້າ “Permanent Marker” ແລະ ບກິຂຽນ 1 ກ ັ້ານ; 
10) ຖງົຢາງຊບິລ໋ອກ ຂະໜາດໃຫຍ່ 3 ຖງົ (ທີ່ ສາມາດບນັຈຊຸາກສດັປ່າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ຫາ ກາງ), ນ ັ້ອຍ 1 

ຖງົ (ບນັຈຫຼຸອດເກບັຕວົຢ່າງ); 
11) ເຫຼົ ັ້າ 70 % ຫຼ ືນໍ ັ້າຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ; 
12) ນໍ ັ້າຢາລ ັ້າງມ ືຫຼ ືສະບ  ແລະ ນໍ ັ້າ; 
13) ເມດັຊລີກິາ ເພື່ ອດ ດຄວາມຊ ່ ມ 1 ຖງົ. 

ຊຸດວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ສໍາລບັການລງົສບືຄົ ັ້ນເຫດການ, ເກບັຕວົຢ່າງ, ເກບັຊາກສດັປ່າ ຫຼ ືດໍາ
ເນນີການຜ່າຊາກສດັປ່າ ໂດຍພະນກັງານວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຫຼ ືຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຜ່ານການຝ ກອບົຮບົສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ພະນກັງານ
ຂອງໜ່ວຍງານລ ັ້ຽງສດັ ຫຼ ືສດັຕະວະແພດ, ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ, ລວມທງັພະນກັງານຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງທີ່
ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສດັປ່າ ສໍາລບັ 2 ຄນົ ໃນການເກບັຕວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກສດັ ມດີັ່ ງນີ ັ້: 

1) ແບບພມິບນັທ ກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ  ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ຈາໍນວນ 1 ຊຸດ; 
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2) ແບບພມິສໍາລບັການບນັທ ກ ການເກບັຕວົຢ່າງ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02 ຈາໍນວນ 1 ຊຸດ; 
3) ແບບພມິສໍາລບັການບນັທ ກການຜ່າຊາກສດັປ່າ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 03 ຈາໍນວນ 1 ຊຸດ; 
4) ເຄື່ ອງຈບັຈດຸພກິດັ (GPS) 1 ເຄື່ ອງ; 
5) ກ ັ້ອງຖ່າຍຮ ບ ຫຼ ືມຖືທືີ່ ສາມາດຖ່າຍຮ ບໄດ ັ້ 1 ເຄື່ ອງ; 
6) ຊຸດປັ້ອງກນັຕນົເອງຄບົຊຸດສໍາລບັ 2 ຄນົ ປະກອບມ:ີ ຖງົມ ືຄນົລະ 2 ຄ ່ , ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ N95 2 ອນັ, 

ແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ (ແວ່ນຕາ ຫຼ ືແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ) 2 ອນັ, ຜ ັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ 2 ອນັ ແລະ ຖງົ
ຫຸ ັ້ມເກບີ ຫຼ ືເກບີໂບກ 2 ຄ ່ ; 

7) ມດີຕດັ ຫຼ ືມດີ 1 ດວງ; 
8) ສະວບັ (Swab) 2 ກ ັ້ານ; 
9) ຫຼອດຄຼາຍໂອ (cryovial) ສໍາລບັໃສ່ຕວົຢ່າງ ຂະໜາດ 2 ມລ (ຫຼອດເປ່ົາ, ຫຼອດບນັຈ ຸRNA later ຫຼ ື

ສານເກບັຕວົຢ່າງອື່ ນທີ່ ຄ ັ້າຍຄກືນັ ແລະ ຫຼອດນໍ ັ້າລ ັ້ຽງເຊື ັ້ອ VTM) ຈາໍນວນ 2 ຫຼອດ; 
10) ຫຼອດເປ່ົາໃຫຍ່ 1 ຫຼອດ; 
11) ກບັບນັຈຫຼຸອດຕວົຢ່າງສະເພາະ 1 ກບັ; 
12) ແຜ່ນຕດິໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງ ແລະ ບກິເຟິດກນັນໍ ັ້າ “Permanent Marker” ແລະ ບກິຂຽນ 1 ກ ັ້ານ; 
13) ຊຸດອຸປະກອນຜ່າຊາກສດັປ່າ 1 ຊຸດ; 
14) ຖງົຢາງຊບິລ໋ອກ ທີ່ ສາມາດບນັຈສຸດັປ່າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ຫາ ກາງ 3 ຖງົ; 
15) ເຫຼົ ັ້າ 70 % ຫຼ ືນໍ ັ້າຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ; 
16) ນໍ ັ້າຢາລ ັ້າງມ ືຫຼ ືສະບ  ແລະ ນໍ ັ້າ; 
17) ຖງົຢາງໃສ່ສິ່ ງເສດເຫຼອືສະເພາະທາງການແພດ 1 ຖງົ; 
18) ເມດັຊລີກິາ ເພື່ ອດ ດຄວາມຊ ່ ມ 1 ຖງົ. 
 

1.6 ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັໃນເວລາພບົເຫນັສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ 
 

ການປະຕບິດັໃນເວລາພບົເຫນັສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ມ ີ05 ຂັ ັ້ນຕອນ ດັ່ ງນີ ັ້: 
ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ1: ບນັທ ກເຫດການ 

1) ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັເຫດການລງົໃສ່ ແບບພມິບນັທ ກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍຕາມ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01; 

2) ຖ່າຍຮ ບສດັປ່າ ແລະ ພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຮອບເຫດການ; 
3) ສອບຖາມຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີຈາກຜ ັ້ທີ່ ອາດຮ ັ້ເຫນັເຫດການ ຫຼ ືກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຄົ ັ້ນພບົເຫດການ; 

ສໍາລບັ ໜ່ວຍກວດກາລາດຕະເວນ ຫຼ ື ຜ ັ້ທີ່ ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົ ຖັ້າພບົເຫນັເຫດການໃນຂະນະກວດກາ
ລາດຕະເວນຢ ່ ໃນປ່າ, ຫຼງັຈາກບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນເຫດການແລ ັ້ວ, ຖັ້າມຊຸີດອຸປະກອນເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແມ່ນໃຫັ້ປະຕບິດັຕາມ ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 03 ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ, ຈາກນັ ັ້ນໃຫ ັ້ແຈ ັ້ງ
ເຫດການ ຫາ ຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ຕາມພາຍຫຼງັ. 
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ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2: ລາຍງານເຫດການ 

1) ເຫດການທີ່ ຕ ັ້ອງລາຍງານ 

ລາຍງານທຸກກໍລະນກີານພບົເຫນັສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືມພີ ດຕກິໍາຜດິປົກກະຕ ິຫຼ ືສດັປ່າຕາຍ ໂດຍບ່ໍຮ ັ້ສາເຫດ.  ການ
ລາຍງານບ່ໍລວມເອາົເຫດການພບົສດັປ່າຕາຍຈາກການຖກືລ່າ, ຖກືແຮ ັ້ວ ຫຼ ືອຸບດັຕເິຫດ. 

 

2) ວທິກີານລາຍງານ (ເບິ່ ງສາຍການລາຍງານຢ ່  ໂຄງຮ່າງເຄອືຂ່າຍສາຍການລາຍງານ ການພບົເຫນັເຫດການ
ສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ). 
 

ກ. ຜ ັ້ພບົເຫນັເຫດການແມ່ນ ພະນກັງານຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງລດັ 

  ເມື່ ອພບົເຫນັ ຫຼ ື ໄດ ັ້ຮບັການລາຍງານເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍ ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວຈະຕ ັ້ອງລາຍງານ
ເຫດການ ຫາ ຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ. ຫຼງັຈາກນັ ັ້ນ, ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ຈະ
ຕ ັ້ອງດໍາເນນີການ ດັ່ ງນີ ັ້: 

• ຊີ ັ້ນໍາພະນກັງານຂອງໜ່ວຍງານລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົເມອືງ ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ ັ້ອງຂັ ັ້ນເມອືງ 
ລງົກວດກາ ແລະ ດໍາເນນີການ ໂຕ ັ້ຕອບເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ສບືຄົ ັ້ນ, ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນໃສ່ແບບພມິ ຕາມເອກະສານ
ຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ບນັທ ກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ ແລະ ໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມ ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3 ການ
ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ; 

• ໃນກໍລະນສີງົໄສ ຫຼ ື ເຫດການທີ່ ໜ ັ້າເປັນຫ່ວງ ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ໃຫ ັ້
ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 

- ລາຍງານຫາ ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ ຫຼ ືນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໃຫັ້ຄດັຕດິແບບພມິບນັທ ກ
ເຫດການສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ  ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01; 

- ສມົທບົ ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ ຫຼ ືນະຄອນຫຼວງ (ຂະແໜງລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ
ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ ັ້ອງຂັ ັ້ນແຂວງ) ເພື່ ອດໍາເນນີການໂຕ ັ້ຕອບ, ສບືຄົ ັ້ນ, ເກບັຂໍ ັ້ມ ນ ແລະ ເກບັ
ຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັ ໂດຍປະຕບິດັຕາມ ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3 ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ; 

- ຜ ັ້ດໍາເນນີການໂຕ ັ້ຕອບເຫດການ ຈະຕ ັ້ອງລາຍງານເຫດການ ແລະ ສົ່ ງຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຫາ 
ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ໂດຍໃຫັ້ຄດັຕດິແບບພມິບນັທ ກເຫດການ
ສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ ແບບພມິບນັທ ກການເກບັຕວົຢ່າງຕາມ 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02 ໄປພ ັ້ອມທຸກຄັ ັ້ງ. 

 

ຂ. ຜ ັ້ພບົເຫນັເຫດການ ແມ່ນພະນກັງານຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
ພະນກັງານຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງອື່ ນ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສດັປ່າ (ບນັດາອງົການອະນຸລກັສດັປ່າ ແລະ 

ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ) ແລະ ຜ ັ້ປະກອບການກ່ຽວກບັສດັປ່າ (ສວນສດັ, ຟາມສດັປ່າ, ສ ນຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ, 
ໂຮງລະຄອນສດັ) ຢ ່  ສປປ ລາວ ເມື່ ອພບົເຫນັເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍ ໂດຍບ່ໍຮ ັ້ສາເຫດຢ ່ ໃນເຂດພື ັ້ນທີ່ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຈະຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 

• ດໍາເນນີການໂຕ ັ້ຕອບເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ສບືຄົ ັ້ນ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ດ ັ້ວຍຕນົເອງ ແລະ ໃຫ ັ້ບນັທ ກ
ຂໍ ັ້ມ ນເຫດການລງົໃສ່ແບບພມິບນັທ ກ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ ທໍາການເກບັຕວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກ
ສດັ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຫຼກັການທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ຢ ່  ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 3 ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ແລະ 
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ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນຕວົຢ່າງທີ່ ເກບັໃສ່ແບບພມິບນັທ ກ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອຍທັ້າຍ 02; ຖັ້າມກີານດໍາເນນີການຜ່າ
ຊາກສດັປ່າ ໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 03. ແຕ່ຖັ້າຫາກບ່ໍສາມາດ
ປະຕບິດັໄດ ັ້ ໃຫັ້ແຈ ັ້ງຫາໜ່ວຍງານລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົເມອືງ ທີ່ ຢ ່ ໃກ ັ້ທີ່ ສຸດລງົມາເກບັຕວົຢ່າງ; 

• ໃຫັ້ລາຍງານເຫດການ ຫາ ຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ຫຼ ືນະຄອນ ເພື່ ອຮບັຊາບ ໂດຍຄດັຕດິ
ແບບພມິບນັທ ກເຫດການຕາມ ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01; 

• ພັ້ອມນັ ັ້ນ ໃຫັ້ລາຍງານເຫດການ ແລະ ສົ່ ງຕວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກສດັ ຫາ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ 
ການປະມງົ ໂດຍຄດັຕດິ ແບບພມິບນັທ ກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍ  ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 
ແລະ ແບບພມິບນັທ ກການເກບັຕວົຢ່າງ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02 ໄປພ ັ້ອມ. 

ຂໍ ັ້ຄວນເອາົໃຈໃສ່:  

• ໃນກໍລະນ,ີ ບຸກຄນົ ຫຼ ືສະຖານປະກອບການລ ັ້ຽງສດັປ່າໃດໜ ່ ງ ພບົເຫນັເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ທີ່
ສງົໄສວ່າຜດິປົກກະຕ,ິ ຕ ັ້ອງລາຍງານເຫດການຮບີດ່ວນ ໄປຕາມເຄອືຂ່າຍສາຍການລາຍງານທີ່ ລະບຸຢ ່  ຂໍ ັ້ 2) 
ວທິກີານລາຍງານ ກ່ອນຈະດໍາເນນີການຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3; 

• ໃນກໍລະນ,ີ ພບົເຫນັເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ ມກີານສງົໄສ ເປັນການລະບາດ 
ພະຍາດຮ ັ້າຍແຮງໃດໜ ່ ງ ຕ ັ້ອງລາຍງານຮບີດ່ວນຫາ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ເພື່ ອດໍາເນນີການສບືຄົ ັ້ນ, 

ເກບັຕວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກສດັ ແລະ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜ ນວຊິາການ ແກ່ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ.  
 

ຄ. ຜ ັ້ພບົເຫນັເຫດການ ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ  
  ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ ຖັ້າພບົເຫນັສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍໂດຍບ່ໍຮ ັ້ສາເຫດ  ຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 

• ລາຍງານ ຫາ ນາຍບ ັ້ານ, ຄະນະບ ັ້ານ, ສດັຕະວະແພດບ ັ້ານ ຫຼ ືຈງຸານປ່າໄມ ັ້ບ ັ້ານ; 
• ນາຍບ ັ້ານ, ຄະນະບ ັ້ານ, ສດັຕະວະແພດບ ັ້ານ ຫຼ ືຈງຸານປ່າໄມ ັ້ບ ັ້ານ ຈະຕ ັ້ອງລາຍງານຫາ ຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ; 
• ຜ ັ້ທີ່ ພບົເຫນັເຫດການ ຕ ັ້ອງນໍາພາພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຂັ ັ້ນເມອືງ ໄປຫາຈດຸເກດີເຫດ ເພື່ ອເກບັຂໍ ັ້ມ ນ, 

ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ;  
• ຫັ້ອງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ສົ່ ງຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັ ແລະ  ລາຍງານເຫດການ ໂດຍໃຫັ້ປະຕບິດັ

ຕາມຂັ ັ້ນຕອນການລາຍງານທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ຢ ່  ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2 ຂໍ ັ້ທ ີ2) ວທິກີານລາຍງານ. 
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ໂຄງຮ່າງເຄອືຂ່າຍການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ແລະ ສາຍການລາຍງານ ແລະ ໂຕ ັ້ຕອບ  
 

 

•  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການ

ປະມງົ 
 

ກມົປ່າໄມ ັ້ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ 

ສ ນວໄິຈ
ພະຍາດສດັ 

 

 

 

 

 

ກອງເລຂາ 

 

ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ຂອງລດັ 

ກອງກວດກາ
ປ່າໄມ ັ້ 

  ລາຍງານ 

 ໂຕ ັ້ຕອບ 

ຄໍາສ ັ ່ງໂຕ ັ້ຕອບ 
ລະດບັທ ັ້ອງຖ ິ ່ນ 

ຄໍາສ ັ ່ງໂຕ ັ້ຕອບ 
ລະດບັສ  ນກາງລະດບັກະຊວງ 

 

ຫັ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ເມອືງ/ນະຄອນ 

ພະແນກສດັ 
ຕະວະແພດ 

ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດ  
ຕ ັ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່  

ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ເປັນຫວົ
ໜັ້າໂດຍ CDCD  

ກມົຄວບຄຸມ 
ພະຍາດຕດິຕ່ໍ 

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 

 

ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 

ຫັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້
ເມອືງ/ນະຄອນ 

ຄະນະກາໍມະການ 
ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ແຫ່ງຊາດ 

   ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ 

 ຂະແໜງລັ້ຽງສດັແລະການປະມງົແຂວງ 

ຄໍາສ ັ ່ງໂຕ ັ້ຕອບ 
ລະດບັຊາດ 

ບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງອື່ ນ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 

ກອງຄຸ ັ້ມຄອງ 3
ປະເພດປ່າ 
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ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3: ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ 
1) ຜ ັ້ດໍາເນນີການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ 

  ຜ ັ້ຈະດໍາເນນີການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຕ ັ້ອງແມ່ນພະນກັງານຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ (ທີ່
ລະບຸໄວ ັ້ໃນຂໍ ັ້ 1.3 ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ), ທີ່ ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັການເກບັຕວົຢ່າງ (ສດັລ ັ້ຽງ ຫຼ ືສດັປ່າ) ມາ
ແລ ັ້ວ ຈ ່ ງຈະສາມາດດໍາເນນີການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າໄດ ັ້. 
 

2) ຫຼກັການປະຕບິດັການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ 
  ຫຼກັການປະຕບິດັການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການຄວາມປອດໄພ ດ ັ້ານ
ຊວີະພາບຕໍ່ ຕນົເອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ. ສວມໃສ່ຊຸດປັ້ອງກນັຕນົເອງຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງເໝາະສມົຕະຫຼອດເວລາ ຂະນະທໍາ
ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 04. ຖັ້າຫາກບ່ໍມຄີວາມປອດໄພ ແມ່ນບ່ໍໃຫ ັ້ມີ
ການເກບັຕວົຢ່າງ ຫຼ ືເກບັຊາກສດັ, ໃຫ ັ້ພຽງແຕ່ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນໃສ່ແບບພມິ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ ລາຍງານ
ຕາມສາຍລາຍງານຂອງຕນົ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2 ວທິກີານລາຍງານ. 
 

 ກ. ຫຼກັການປະຕບິດັການເກບັຕວົຢ່າງສດັປ່າ 
❖ ສດັປ່າຍງັມຊີວີດິ ໃຫ ັ້ເກບັ: 

- ຕວົຢ່າງສະວບັຜົ ັ້ງປາກ; 
- ຕວົຢ່າງສະວບັທາງຮ ທະວານ ຫຼ ືອາຈມົ; 
- ຕວົຢ່າງນໍ ັ້າຍ່ຽວ ຖັ້າເປັນໄປໄດ ັ້. 
 

❖ ສດັປ່າຕາຍ (ຍກົເວັ ັ້ນກໍລະນສີງົໄສ ພະຍາດໄຂ ັ້ເລອືດດໍາ) ໃຫ ັ້ເກບັ: 
- ຕວົຢ່າງສະວບັຜົ ັ້ງປາກ; 

- ຕວົຢ່າງສະວບັທາງຮ ທະວານ ຫຼ ືອາຈມົ; 

- ຕວົຢ່າງເລອືດ ຢອດໃສ່ເຈ ັ້ຍ Filter Paper (ຖັ້າມເີຈ ັ້ຍ Filter Paper ແລະ ສດັປ່ານັ ັ້ນມຮີອຍ
ບາດແຜ ແລະ ມເີລອືດໄຫຼອອກມາ). 

 

ໝາຍເຫດ: ຖັ້າສດັປ່າທີ່ ຕາຍມຂີະໜາດນ ັ້ອຍ ໃຫ ັ້ເກບັຕວົຢ່າງຕາມລາຍການທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນຂໍ ັ້ ກ. ຫຼກັການ
ປະຕບິດັການເກບັຕວົຢ່າງສດັປ່າ ໝາຍດາວ ( ) ທ ີ2 ແລະ ຖັ້າເປັນໄປໄດ ັ້ ໃຫ ັ້ເກບັເອາົຊາກສດັປ່າໝດົທງັໂຕ 
ໂດຍຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນຂໍ ັ້ ຂ. ຫຼກັການປະຕບິດັ ການເກບັຊາກສດັປ່າ  ແລະ ໃຫ ັ້ນໍາເອາົ
ຊາກສດັປ່າມາເກບັຮກັສາໄວ ັ້ໃນຄວາມເຢັນຢ ່ ຫ ັ້ອງການໃຫັ້ໄວທີ່ ສຸດ. 

 

ຕາຕະລາງ 1: ຫຼກັການປະຕບິດັ ການເກບັຕວົຢ່າງ 
ລາຍການຕວົຢ່າງ ຫຼກັການປະຕບິດັ ຮ ບພາບປະກອບ 

ຕວົຢ່າງສະວບັ   
ຜົ ັ້ງປາກ Oral 

swab (“OS”) 

ຖັ້າມຄີວາມປອດໄພ ໃນການປະຕບິດັ... 
1. ໃຊ ັ້ສະວບັທີ່ ອະເຊື ັ້ອ ຖ ເອາົນໍ ັ້າລາຍບໍລເິວນເພດານຮ ຄໍ; 
2. ເອາົສະວບັທີ່ ຖ ແລ ັ້ວໃສ່ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ (cryovial); 
3. ໃຊ ັ້ມດີຕດັທີ່ ສະອາດ ຕດັຫວົສະວບັລງົໃນຫຼອດ; 
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4. ໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງດ ັ້ວຍ “OS”, ຖັ້າໃນຫຼອດບນັຈທຸາດແຫຼວ 
ໃຫ ັ້ຂຽນຊື່ ທາດແຫຼວນັ ັ້ນນໍາ (ຕວົຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດບນັຈ ຸ RNA 

later ໃຫັ້ໝາຍຫຼອດ “OS-RNA”; 
5. ເອາົຫຼອດຕວົຢ່າງນັ ັ້ນ ເກບັໄວ ັ້ໃນຖງົຊຸດອຸປະກອນເກບັຕວົຢ່າງ

ຄນື. 
ອກີວທິໜີ ່ ງ, ຖັ້າທ່ານສງັເກດເຫນັວ່າສດັປ່າກໍາລງັຄ ັ້ຽວອາຫານ, 

ເວລາມນັຄາຍອອກ ທ່ານສາມາດໃຊ ັ້ສະວບັຖ ເອາົນໍ ັ້າລາຍ ບໍລເິວນ
ມນັຄ ັ້ຽວ ແລ ັ້ວເອາົໃສ່ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ ແລະ ໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງ
ຕາມຮ ບແບບດຽວກນັ. 
 

 

 

ຕວົຢ່າງສະວບັ 

ຮ ທະວານ 
Rectal/cloacal 
swab (“RS”) 

 

ຖັ້າມຄີວາມປອດໄພ ໃນການປະຕບິດັ... 
1. ນໍາໃຊ ັ້ສະວບັທີ່ ອະເຊື ັ້ອ ສອດເຂົ ັ້າຮ ທະວານ ແລະ ຖ ເອາົນໍ ັ້າ

ເມອືກ ຫຼ ືເອາົອາຈມົເລຍີ ຖັ້າມ;ີ 
2. ເອາົສະວບັທີ່ ຖ ແລ ັ້ວ ຫຼ ືອາຈມົ ໃສ່ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ; 
3. ໃຊ ັ້ມດີຕດັທີ່ ສະອາດ ຕດັຫວົສະວບັລງົໃນຫຼອດ; 
4. ໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງດ ັ້ວຍ “RS”, ຖັ້າໃນຫຼອດບນັຈທຸາດແຫຼວ 

ໃຫ ັ້ຂຽນຊື່ ທາດແຫຼວນັ ັ້ນນໍາ (ຕວົຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດບນັຈ ຸVTM ໃຫັ້
ໝາຍຫຼອດ “RS-VTM”; 

5. ເອາົຫຼອດຕວົຢ່າງນັ ັ້ນ ເກບັໄວ ັ້ໃນຖງົຊຸດອຸປະກອນເກບັຕວົຢ່າງ
ຄນື. 

 

 

 

 

 

ຕວົຢ່າງອາຈມົໃໝ່ 
Fresh Feces 

(“FF”) ຫຼ ື 
ອາຈມົແຫ ັ້ງ Dry 

Feces (“DF”): 
 

1. ຖັ້າເຫນັອາຈມົສດັຢ ່ ພື ັ້ນກງົ ຫຼ ືພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຮອບສດັ, ນໍາໃຊ ັ້ເຫຼກັ
ຄບີທີ່ ສະອາດ-ອະເຊື ັ້ອ ຫຼ ືຖງົມທືີ່ ສະອາດ ເກບັເອາົອາຈມົນັ ັ້ນ; 

2. ເອາົອາຈມົໃສ່ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ (ຂະໜາດຕວົຢ່າງປະມານເມດັ
ໝາກຖົ່ ວເຫຼອືງ); 

3. ໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງດ ັ້ວຍ “FF” ຫຼ ື “DF”, ຖັ້າໃນຫຼອດບນັຈຸ
ທາດແຫຼວ ໃຫ ັ້ຂຽນຊື່  ທາດແຫວຼນັ ັ້ນນໍາ (ຕວົຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດ
ບນັຈ ຸRNA later ໃຫັ້ໝາຍຫຼອດ “FF-RNA”; 

4. ເອາົຫຼອດຕວົຢ່າງນັ ັ້ນ ເກບັໄວ ັ້ໃນຖງົຊຸດອຸປະກອນເກບັຕວົຢ່າງ
ຄນື. 
ຖັ້າອາຈມົຖກືຖ່າຍອອກໃນຂະນະທີ່ ມກີານຈບັສດັປ່ານັ ັ້ນ, ໃຫັ້

ເກບັເອາົອາຈມົນັ ັ້ນເປັນຕວົຢ່າງ. 

 

 

 

ຕວົຢ່າງນໍ ັ້າຍ່ຽວ 

Urine (“U”): 
 

1. ຖັ້າກໍລະນສີດັປ່າຢ ່ ໃນກງົ, ໃຫັ້ກວດກາເບິ່ ງນໍ ັ້າຍ່ຽວຢ ່ ຖາດຮອງ
ກງົ; ອກີວທິໜີ ່ ງ ວາງແຜ່ນຢາງທີ່ ສະອາດໄວ ັ້ກ ັ້ອງກງົສດັ, ປະໄວ ັ້
ນັ ັ້ນຈນົກ່ວາສດັຍ່ຽວ; 

2. ໃຊ ັ້ຫຼອດດ ດອະເຊື ັ້ອ (ໃຊ ັ້ຄັ ັ້ງດຽວແລັ້ວຖິ ັ້ມ) ເພື່ ອດ ດເອາົນໍ ັ້າ
ຍ່ຽວ; 

3. ເອາົນໍ ັ້າຍ່ຽວທີ່ ເກບັໄດ ັ້ ໃສ່ໃນຫຼອດຄຼາຍໂອ; 
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4. ໝາຍຫຼອດຕວົຢ່າງດ ັ້ວຍ “U”, ຖັ້າໃນຫຼອດບນັຈທຸາດແຫຼວໃດ
ໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ຂຽນຊື່ ທາດແຫຼວນັ ັ້ນນໍາ (ຕວົຢ່າງ: ຖັ້າຫຼອດບນັຈ ຸ
RNA later ໃຫັ້ໝາຍຫຼອດ “U-RNA”; 

5. ເອາົຫຼອດຕວົຢ່າງນັ ັ້ນ ເກບັໄວ ັ້ໃນຖງົຊຸດອຸປະກອນເກບັຕວົຢ່າງ
ຄນື. 
  

ຕວົຢ່າງເລອືດ ດ ັ້ວຍ 
ເຈ ັ້ຍຕອງ Filter 

paper (ຖັ້າສດັປ່າມີ
ເລອືດອອກ): 
 

1. ດ ດເອາົເລອືດດ ັ້ວຍ ຫຼອດດ ດ pipette ທີ່ ອະເຊື ັ້ອ; 
2. ຢອດເລອືດຈາກ pipette ໃສ່ໃນວງົມນົຂອງເຈ ັ້ຍ Filter 

paper ຢ່າງຕ່ໍາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ວງົມນົ; 
3. ປະແຜ່ນຢອດເລອືດໃນອາກາດທີ່ ໂລ່ງ ຢ່າງຕ່ໍາສອງຊົ່ ວໂມງຫຼງັ

ການເກບັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມນັແຫ ັ້ງ; 
4. ເວລາມນັແຫ ັ້ງແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ເອາົໃສ່ໃນຖງົຊບິລ໋ອກທີ່ ມ ີເມດັດ ດ

ຄວາມຊຸ່ມ; 
5. ເອາົແຜ່ນເກບັຕວົຢ່າງເລອືດ ເກບັໄວ ັ້ໃນຖງົຊຸດອຸປະກອນເກບັ

ຕວົຢ່າງຄນື. 
 

 

 

 

 

❖ ຊາກສດັປ່າເຫຼອືແຕ່ກະດ ກ: ການກວດຫາເຊື ັ້ອພະຍາດຈາກຊາກກະດ ກຂອງສດັປ່າ ໂອກາດທີ່ ຈະພບົ
ເຊື ັ້ອແມ່ນເປັນໄປໄດ ັ້ຍາກ. ແຕ່ໃນບາງເຊື ັ້ອພະຍາດ ເຊັ່ ນ: ເຊື ັ້ອໄວຣດັອະຫວິາໝ ອາຟຣກິາ (ASF) 

ແມ່ນມຄີວາມທນົທານ ຊ ່ ງສາມາດມຊີວີດິຢ ່ ໃນອອກແອກກະດ ກ ແລະ ໃນສະພາບແວດລ ັ້ອມທົ່ ວໄປ
ໄດ ັ້ເປັນເວລາດນົ. ໃນກໍລະນນີີ ັ້ ໃຫ ັ້ເກບັເອາົກະດ ກຂາສ່ວນແຄ່ງ (ກະດ ກຂາຕັ ັ້ງ) ຈາກກໍລະນທີີ່ ເປັນ
ຊາກໝ ປ່າເທົ່ ານັ ັ້ນ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ທີ່ ລະບຸໄວ ັ້ຢ ່ ຂໍ ັ້ ຂ.  ການປະຕບິດັ ການເກບັຊາກສດັປ່າ 
ແລະ ນໍາກບັມາຫ ັ້ອງການ ເພື່ ອເກບັໄວ ັ້ຄວາມເຢັນໃຫັ້ໄວທີ່ ສຸດ. 
 

❖ ສງົໄສເປັນພະຍາດໄຂ ັ້ເລອືດດໍາ: ການເກບັຕວົຢ່າງກໍລະນນີີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງແມ່ນຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ
ເປັນຜ ັ້ຊໍານານການເຮດັວຽກກບັສດັເທົ່ ານັ ັ້ນ ແລະ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການເກບັຕວົຢ່າງທີ່ ກໍານດົໃນ 
“ຄ ່ ມສືາໍລບັການສອບສວນ ແລະ ໂຕ ັ້ຕອບການລະບາດຮ່ວມກນັ ຂອງພະຍາດໄຂ ັ້ເລອືດດາໍ” 
ລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ; ຖັ້າບ່ໍໄດ ັ້ຜ່ານການ
ຝ ກອບົຮມົສະເພາະ, ຫ ັ້າມສໍາພດັຈບັບາຍຊາກສດັດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໃຫ ັ້ລາຍງານຮບີດ່ວນ ຫາ ຫວົໜັ້າ
ສາຍງານຂອງທ່ານ ຫຼ ືຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ. 
 

❖ ສງົໄສຕາຍຍ ັ້ອນສານພດິ: ນອກຈາກການເກບັຕວົຢ່າງຈາກສດັປ່າ ຕາມລາຍການທີ່ ລະບຸຢ ່ ຂໍ ັ້ ກ. 
ຫຼກັການປະຕບິດັການເກບັຕວົຢ່າງສດັປ່າ ໝາຍດາວ ( ) ທ ີ2, ໃຫັ້ເກບັຕວົຢ່າງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມອ ັ້ອມ
ຂ ັ້າງ ບໍລເິວນພບົສດັປ່າຕາຍເພີ່ ມຕື່ ມ ເຊັ່ ນ: ນໍ ັ້າ, ເຫຍື່ ອ ຫຼ ືອາຫານຂອງສດັ ໃສ່ໃນຫຼອດເປ່ົາທີ່ ອະເຊື ັ້ອ. 
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❖ ພບົສດັປ່າຕາຍເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ: ຄວນເຮດັການຜ່າຊາກສດັປ່າຢ ່ ພາກສະໜາມ ທຸກໂຕ ຫຼ ືສຸ່ມເລອືກ 
ໂດຍພະນກັງານໜ່ວຍງານລ ັ້ຽງສດັ ຫຼ ື ສດັຕະວະແພດ ຫຼ ື ບຸກຄນົທີ່ ໄດ ັ້ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົການຜ່າ
ຊາກເປັນຜ ັ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການທີ່ ກາໍນດົໄວ ັ້ໃນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 03. 

 ຈາກນັ ັ້ນ:  

1. ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັວ່າ ຊຸດອຸປະກອນເກບັຕວົຢ່າງ 1 ຊຸດ ແມ່ນໃຊ ັ້ສໍາລບັບນັຈຕຸວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກສດັ 1 ໂຕ ເທົ່ າ
ນັ ັ້ນ; 

2. ເອາົຫຼອດຕວົຢ່າງທງັໝດົ ບນັຈໃຸສ່ໃນຖງົຢາງນ ັ້ອຍ ພ ັ້ອມກບັວດັຖຸດ ດຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນ ເຊັ່ ນ: ສໍາລ,ີ ເຈ ັ້ຍ
ທດິຊ ໜາ... ແລ ັ້ວອດັປາກຖງົຢາງ; 

3. ເອາົຖງົຕວົຢ່າງນັ ັ້ນ ບນັຈໃຸນຖງົຢາງຊັ ັ້ນທສີອງຕື່ ມອກີ ຫຼ ື ໃສ່ໃນຖງົເກບັຊາກສດັຊັ ັ້ນທສີາມ ຫຼ ື ຊັ ັ້ນສຸດ
ທ ັ້າຍ ຖັ້າກໍລະນ ີມກີານເກບັຊາກສດັພ ັ້ອມ; 

4. ຕື່ ມຂໍ ັ້ມ ນຕວົຢ່າງໃສ່ “ແບບພມິບນັທ ກການເກບັຕວົຢ່າງຈາກສດັປ່າ” ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02; 
5. ເອາົແບບພມິບນັທ ກ ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ 02 ໃສ່ໃນຖງົຊັ ັ້ນນອກສຸດ ຂອງຖງົບນັຈຕຸວົຢ່າງ 

ຫຼ ືຊາກສດັ; 
6. ນໍາຖງົທີ່ ບນັຈຫຼຸອດຕວົຢ່າງ ຫຼ ືຊາກສດັ ໄປເກບັໄວ ັ້ໃນຕ ັ້ແຊ່ ໃຫ ັ້ໄວທີ່ ສຸດ. 

 
ຂ. ຫຼກັການປະຕບິດັ ການເກບັຊາກສດັປ່າ 

1. ກ່ອນຈະດໍາເນນີການເກບັຊາກສດັ ໃຫ ັ້ໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ, ໂດຍປະຕບິດັຕາມວທິແີນະນໍາ
ສວມໃສ່ ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ (PPE) ຕາມ ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 04; 

2. ຖັ້າເປັນເຫດການຊາກສດັປ່າຫຼາຍໂຕ, ແຕ່ລະໂຕຕ ັ້ອງຖກືບນັຈແຸຍກຖງົກນັ; 
3. ປີັ້ນຖງົຢາງດ ັ້ານໃນກວມເອາົມຂືອງທ່ານ (ຮ ບທ ີ1); 
4. ຈາກນັ ັ້ນ, ໄປຈບັເອາົຊາກສດັປ່າ ແລ ັ້ວປີັ້ນຖງົຢາງກບັຄນືກວມເອາົຊາກສດັປ່າ (ຮ ບທ ີ2); 
5. ມ ັ້ວນຖງົຊາກສດັປ່ານັ ັ້ນ ເພື່ ອໄລ່ອາກາດອອກໃຫັ້ໝດົ, ໂດຍໃຫັ້ຫ່າງຈາກໂຕທ່ານ (ຮ ບທ ີ3); 
6. ມດັປາກຖງົຢາງໃຫ ັ້ແໜັ້ນດ ັ້ວຍເຊອືກ ແລະ ຕດິທບັປາກຖງົດ ັ້ວຍສະກ໋ອດ ຫຼ ື  ບບີຊບິລ໋ອກອດັປາກ

ຖງົ; 
7. ເອາົຊາກສດັປ່າທີ່ ຖກືບນັຈໃຸນຖງົຊັ ັ້ນທໜີ ່ ງ ໃສ່ບນັຈໃຸນຖງົຢາງຊັ ັ້ນທສີອງ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂັ ັ້ນຕອນ

ແຕ່ຂໍ ັ້ທ ີ3 ຫາ 6 ຄນື (ຮ ບທີ່  4 ແລະ 5); 
8. ເອາົຊາກສດັປ່າທີ່ ບນັຈຢຸ ່ ໃນຖງົຢາງສອງຊັ ັ້ນ ໃສ່ໃນຖງົຢາງຊັ ັ້ນທ ີ 3; ພ ັ້ອມທງັເອາົ “ແບບພມິບນັທ ກ

ເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແລະ ແບບພມິບນັທ ກ ການເກບັຕວົຢ່າງສດັປ່າ”  ທີ່ ຕື່ ມຂໍ ັ້ມ ນຄບົຖັ້ວນ
ແລ ັ້ວ ໃສ່ໃນຖງົຊາກສດັປ່າຊັ ັ້ນທ ີ3, ກໍ ັ້-ມ ັ້ວນຖງົໄລ່ອາກາດອອກ, ອດັປາກຖງົ (ຮ ບທ ີ6); 

9. ຈດັສົ່ ງຊາກສດັປ່າ ຫາ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃຫ ັ້ໄວທີ່ ສຸດ; 
10. ຖັ້າຊາກສດັປ່າ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນໍາສົ່ ງຈາກບ່ອນເກບັ ຫາ ຫ ັ້ອງການພາກສະໜາມ ຫຼ ືຫ ັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ໃຫ ັ້ພະຍາຍາມເກບັຮກັສາຊາກສດັປ່ານັ ັ້ນໄວ ັ້ບ່ອນເຢັນ ອາດຈະໃສ່ຖງັທີ່ ບນັຈນໍຸ ັ້າ
ກ່ອນ ຫຼ ືຕຸກນໍ ັ້າແຊ່ແຂງ. 
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ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ4: ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ແລະ ອຸປະກອນ (ອຸປະກອນໃຊ ັ້ຄັ ັ້ງດຽວ) ປັ້ອງກນັຕນົເອງ  
1) ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າທີ່ ພບົຢ ່ ໃນທໍາມະຊາດ 

ຫຼກັການທົ່ ວໄປ ສໍາລບັການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ທີ່ ພບົຢ ່ ໃນທໍາມະຊາດ ແມ່ນບ່ໍຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມກີານທໍາລາຍ 

ເພາະວ່າຊາກສດັຍງັມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ລະບບົນເິວດ ແລະ ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າຢ ່ ໃນທໍາມະຊາດ ແມ່ນມຄີວາມ
ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ ັ້ຈາໍກດັຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກບັ ສະພາບພື ັ້ນທີ່ , ຂະໜາດຂອງສດັປ່າ, ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ, ແຮງງານ, ເວລາ 
ແລະ ອື່ ນໆ. ສະນັ ັ້ນ, ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າທີ່ ພບົຢ ່ ໃນທໍາມະຊາດ ຈ ່ ງບ່ໍສາມາດກໍານດົຫຼກັການປະຕບິດັທີ່ ແນ່ນອນ ຫຼ ື
ອາດບ່ໍມຄີວາມຈາໍເປັນ ເວັ ັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນເີກດີການລະບາດພະຍາດຮ ັ້າຍແຮງໃດໜ ່ ງ ແລະ ຊາກສດັປ່ານັ ັ້ນ ສາມາດທໍາ
ລາຍໄດ ັ້ງ່າຍ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພໃນການທໍາລາຍ. 

ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າຢ ່ ໃນທໍາມະຊາດ ໃຫັ້ເຜາົ, ຝັງ ຫຼ ືເຮດັທງັສອງແບບຮ່ວມກນັ ອງີຕາມຄວາມເໝາະສມົ
ແຕ່ລະກໍລະນ.ີ 
 

ອຸປະກອນພື ັ້ນຖານສໍາລບັການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ດ ັ້ວຍວທິກີານເຜາົ ແລະ ຝັງ ມ ີດັ່ ງນີ ັ້: 
• ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ສໍາລບັ 2 ຄນົປະກອບມ:ີ ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ N95, ຖງົມ,ື 

ແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ, ເກບີໂບກ ແລະ ເຈວລ ັ້າງມຂື ັ້າເຊື ັ້ອເປັນຕົ ັ້ນ; 
• ພັ້າ, ຈກົ, ຊວ ັ້ນ; 
• ຟືນ; 
• ນໍ ັ້າມນັກາຊວນ (ຖັ້າຈາໍເປັນ); 
• ກບັໄຟ; 
• ຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອສໍາລບັເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ. 

 

ກ. ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ດ ັ້ວຍການເຜາົ 
ວທິກີານທໍາລາຍຊາກສດັປ່າດ ັ້ວຍການເຜາົໃຫ ັ້ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 

2. 3. 

4. 5. 6. 

1. 
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ການເຜາົຊາກສດັປ່າຂະໜາດນ ັ້ອຍ: 
• ອະນາໄມພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຮອບບໍລເິວນທີ່ ຈະທໍາການເຜາົຊາກສດັປ່າ ກໍ່ ກອງຟືນແຫັ້ງທີ່ ສາມາດ

ຊອກໄດ ັ້ໃນພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຮອບ ທບັຊ ັ້ອນກນັເປັນຊັ ັ້ນ ໃນປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົວ່າ ຈະສາມາດ
ເຜາົຊາກສດັປ່າໃຫ ັ້ໄໝັ້ໝດົ; 

• ສວມຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ກ່ອນການສໍາຜດັກບັສດັປ່າ; 
• ວາງຊາກສດັປ່າໃສ່ເທງິກອງຟືນ ແລະ ເອາົຟືນວາງທບັໃສ່ເທງິສດັປ່າຕື່ ມ ຖັ້າຈາໍເປັນ; 
• ຈ  ດໄຟເຜາົ (ອາດໃສ່ນໍ ັ້າມນັກາຊວນຊ່ວຍໃນການເຜາົໄໝັ້ ຖັ້າຈາໍເປັນ); 
• ຖິັ້ມຟືນໃສ່ກອງໄຟເພີ່ ມຕື່ ມ ຖັ້າຈາໍເປັນ; 
• ຖອດຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ (ຖງົມ ືແລະ ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ N-95) ໃສ່ກອງໄຟດ ັ້ວຍ

ຄວາມລະມດັລະວງັ; 
• ອະນາໄມຂ ັ້າເຊື ັ້ອມ ືແລະ ອຸປະກອນ. 

 

ການເຜາົຊາກສດັປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ ືຊາກສດັປ່າເນົ່ າເປ່ືອຍ ບໍ່ ສາມາດເຄື່ອນຍ ັ້າຍໄດ ັ້: 
• ສວມຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ກ່ອນການສໍາຜດັກບັສດັປ່າ; 
• ອະນາໄມພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຮອບບໍລເິວນຊາກສດັປ່າ; 
• ກໍ່ ກອງຟືນແຫັ້ງທບັຊາກສດັປ່າ ໃນປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົວ່າຈະສາມາດ ເຜາົຊາກສດັໃຫ ັ້ໄໝັ້

ໝດົ; 
• ຈ  ດໄຟເຜາົ (ອາດໃສ່ນໍ ັ້າມນັກາຊວນຊ່ວຍໃນການເຜາົໄໝັ້ ຖັ້າຈາໍເປັນ); 
• ຖິັ້ມຟືນໃສ່ກອງໄຟເພີ່ ມຕື່ ມ ຖັ້າຈາໍເປັນ; 
• ຖອດຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ (ຖງົມ,ື ຜັ້າອດັປາກ-ດງັ N-95, ຜັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ) ໃສ່

ກອງໄຟ ດ ັ້ວຍຄວາມລະມດັລະວງັ; 
• ອະນາໄມຂ ັ້າເຊື ັ້ອ ມ ືແລະ ອຸປະກອນ. 

 

ຂໍ ັ້ຄວນພຈິາລະນາ ໃນການເຜາົຊາກສດັປ່າ ມດີັ່ ງນີ ັ້: 
• ຜ ັ້ປະຕບິດັຕ ັ້ອງຮບັປະກນັທາງດ ັ້ານຊວີະພາບຕໍ່ ຕນົເອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
• ມຜີ ັ້ເຝົັ້າຕດິຕາມ ຈນົກວ່າຊາກສດັປ່າຖກືເຜາົໄໝັ້ໂດຍສມົບ ນ ແລະ ໄຟມອດ; 
• ກໍລະນກີານຝັງມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັ ບ່ໍມເີຄື່ ອງມອຸືປະກອນສໍາລບັການຂຸດຂຸມຝັງ; 
• ຄວນມນໍີ ັ້າແຮສຸກເສນີໄວ ັ້ມອດໄຟ ເພື່ ອປັ້ອງກນັໄຟລາມປ່າ. 

 
ຂ. ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ດ ັ້ວຍການຝັງ 

ວທິກີານທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ດ ັ້ວຍການຝັງໃຫ ັ້ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 
• ສວມຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ກ່ອນການສໍາຜດັກບັສດັປ່າ; 
• ເລອືກຈດຸຝັງທີ່ ໃກ ັ້ກບັບ່ອນສດັປ່າຕາຍ ເພື່ ອຈາໍກດັໄລຍະການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຊາກສດັປ່າ; 
• ຂຸດຂຸມ ທີ່ ມຂີະໜາດຄວາມກວ ັ້າງສາມາດເອາົຊາກສດັປ່າທງັໝດົລງົໃນຂຸມໄດ ັ້; 
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• ຂຸມຝັງຕ ັ້ອງມຄີວາມເລກິພຽງພໍ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມສ ງຂອງຊັ ັ້ນດນິທີ່ ຈະຖມົ ຈາກຊາກສດັປ່າ
ໃນຂຸມ ຫາ ປາກຂຸມ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 1 ແມດັ; 

• ຂ ັ້າເຊື ັ້ອອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ືທີ່ ຖກືນໍາໃຊ ັ້ຕອນທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ; 
• ຖອດຊຸດປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແລະ ທໍາການເຜາົ (ຖງົມ,ື ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ N-95, ຜ ັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ); 
• ອະນາໄມຂ ັ້າເຊື ັ້ອ ມ ືແລະ ອຸປະກອນ ເຄື່ ອງມ ືທີ່ ຖກືນໍາໃຊ ັ້ຕອນທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ. 

 

ຂໍ ັ້ຄວນພຈິາລະນາ ໃນການຝັງຊາກສດັປ່າ ມດີັ່ ງນີ ັ້: 
• ຜ ັ້ປະຕບິດັຕ ັ້ອງຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພທາງດ ັ້ານຊວີະພາບຕໍ່ ຕນົເອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
• ບ່ອນຝັງຊາກສດັ ຄວນຢ ່ ຫ່າງຈາກເຂດແຫ່ຼງນໍ ັ້າ, ເຂດກະສກິາໍ, ເຂດຊອກຢ ່ ຫາກນິ ແລະ ເຂດ

ສດັລ ັ້ຽງຂອງປະຊາຊນົ; 
• ກໍລະນ ີຊາກສດັປ່າຂະໜາດໃຫຍ່, ໃຫ ັ້ເລອືກວທິກີານເຜາົເທົ່ ານັ ັ້ນ ຫຼ ືວທິເີຜາົ ແລະ ຝັງລວມກນັ. 

 

ຖັ້າເລອືກວທິກີານທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ດ ັ້ວຍການເຜາົ ແລະ ຝັງລວມກນັ, ໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມ ວທິກີານເຜາົກ່ອນ, 
ຈາກນັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ຝັງສິ ັ້ນສ່ວນທີ່ ໄໝັ້ບ່ໍໝດົ ໂດຍປະຕບິດັຕາມວທິກີານຝັງ. 

ກໍລະນ ີຊາກສດັປ່າພບົຢ ່ ໃກ ັ້ເຂດຊຸມຊນົ, ຕະຫຼາດ ຫຼ ືຊາກສດັປ່າທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການກວດຢ ດຂອງເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່  ແມ່ນ
ສາມາດທໍາລາຍ ໂດຍປະຕບິດັຕາມວທິກີານເຜາົ ຫຼ ືຝັງ. 

 

2) ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ຢ ່ ໃນສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ, ສວນສດັ, ສ ນອະນຸລກັຊະນດິພນັສດັປ່າ, 
ຟາມຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ, ໂຮງລະຄອນສດັ 

ການທໍາລາຍຊາກສດັປ່າ ຢ ່ ໃນສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ, ສວນສດັ, ສ ນອະນຸລກັຊະນດິພນັສດັປ່າ, ຟາມ
ຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ, ໂຮງລະຄອນສດັ ເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົກອນນັ ັ້ນໆ ໂດຍຕ ັ້ອງຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ
ທາງດ ັ້ານຊວີະພາບຕໍ່ ຕນົເອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ. 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ5: ການເກບັຮກັສາຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ໄລຍະຊົ່ ວຄາວ ແລະ ການຈດັສົ່ ງ  
1) ການເກບັຮກັສາຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າໄລຍະຊົ່ ວຄາວ 

 ຜ ັ້ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ທີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ຢ ່ ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3 ຈະຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບການເກບັຮກັສາ ແລະ ຈດັ
ສົ່ ງຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຫາ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ. 
 ເກບັຮກັສາຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ໄວ ັ້ໃນຄວາມເຢັນ ໂດຍການແຊ່ໃນຖງັນໍ ັ້າກ ັ້ອນ, ຕ ັ້ເຢັນ ຫຼ ືຕ ັ້ແຊ່ແຂງ ໃຫັ້
ໄວທີ່ ສຸດ ພາຍຫຼງັຈາກການເກບັ ໃນຄະນະລໍຖັ້າການຈດັສົ່ ງ. ຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່ານັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງຫຸ ັ້ມຫ່ໍໃນຖງົຢາງເປັນ
ຢ່າງດ.ີ  ຫ ັ້າມນາໍຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັ ເກບັໄວ ັ້ໃນຖງັ ຫຼ ືຕ ັ້ເຢັນ ຮ່ວມກບັອາຫານ ຫຼ ືເຄື່ ອງດື່ ມທົ່ ວໄປ. 
 

2) ການກຽມ ແລະ ຈດັສົ່ ງຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ສໍາລບັການວໄິຈ 

 ບຸກຄນົທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ຫຼ ື ຜ ັ້ຖກືແຕ່ງຕັ ັ້ງ ຈະຕ ັ້ອງເປັນຜ ັ້ກະກຽມ ແລະ ຈດັສົ່ ງຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກ
ສດັປ່າ ຫາ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ໂດຍໃຫັ້ປະຕບິດັຕາມ ຫຼກັການຫຸ ັ້ມຫ່ໍຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກ
ສດັປ່າ ເພື່ ອຈດັສົ່ ງ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
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• ໃຫັ້ນໍາສົ່ ງທນັທ ີ ເວລາຊາກສດັປ່າມາຮອດຫັ້ອງການພາກສະໜາມ, ຖັ້າຫາກການຂນົສົ່ ງບ່ໍສາມາດເກດີຂ ັ້ນ
ທນັທໄີດ ັ້ ໃຫ ັ້ເອາົຊາກສດັປ່າເກບັໄວ ັ້ໃນຕ ັ້ແຊ່; 

• ການຈດັສົ່ ງຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຕ ັ້ອງຄດັຕດິແບບພມິບນັທ ກ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ 02 
ຮ່ວມໄປນໍາທຸກຄັ ັ້ງ; 

• ວທິກີານຈດັສົ່ ງຕວົຢ່າງ ສາມາດສົ່ ງໄດ ັ້ທາງເຮອືບນິ, ລດົໄຟ, ລດົໂດຍສານ ແລະ ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງ ທີ່
ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ສາມາດຈດັສົ່ ງຕວົຢ່າງເຖງິທີ່ ໝາຍຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເລອືກວທິກີານຂນົສົ່ ງທີ່ ຮອດເປົັ້າໝາຍ
ໄວທີ່ ສຸດ; 

• ຕດິຕໍ່ ຫາຜ ັ້ທີ່ ຈະຮບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ເພື່ ອແຈ ັ້ງຂໍ ັ້ມ ນລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການຈດັສົ່ ງນັ ັ້ ັ້ນ, 
ປະເພດພາຫານະຂນົສົ່ ງ, ຖັ້ຽວລດົ-ເຮອືບນິ-ລດົໄຟ, ເລກທະບຽນລດົ, ເບໂີທລະສບັຜ ັ້ຂບັລດົ, ຄາດຄະເນ
ວນັ ແລະ ເວລາ ທີ່ ຊາກສດັປ່າຈະໄປເຖງິເປົັ້າໝາຍ ເພື່ ອໃຫ ັ້ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ມາຮບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກ
ສດັປ່າທນັເວລາ ແລະ ຫັ້າມບ່ໍໃຫ ັ້ນໍາສົ່ ງຕວົຢ່າງ ຖັ້າຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ຮບັການຢືນຢັນຈາກຜ ັ້ຮບັວ່າມຄີວາມພ ັ້ອມ
ທີ່ ຈະມາຮບັຕວົຢ່າງດັ່ ງກ່າວ ຕາມວນັ ແລະ ເວລາທີ່ ນດັໝາຍ. 
 

 ຫຼກັການຫຸ ັ້ມຫ່ໍຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ເພື່ ອຈດັສົ່ ງມ ີດັ່ ງນີ ັ້: 
1. ສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງທີ່ ເໝາະສມົ ໃນຂະນະທໍາການຫຸ ັ້ມຫ່ໍຊາກສດັປ່າ; 
2. ນໍາໃຊ ັ້ກ່ອງໂຟມທີ່ ມຄີວາມໜາ ແລະ ຢ ່ ໃນສະພາບດ;ີ 
3. ປ ຖງົຢາງທີ່ ໜາ (ຖງົຢາງດໍາໃສ່ຂີ ັ້ເຫຍື່ ອ) ລງົໃນກ່ອງໂຟມ (ຮ ບທ ີ1); 
4. ເອາົຜ ັ້າ ຫຼ ືວດັຖຸດ ດຊບັຂອງແຫຼວໃສ່ໃນຖງົຢາງ ເພື່ ອດ ດຊບັນໍ ັ້າ ຫຼ ືທາດແຫຼວທີ່ ອາດຈະໄຫຼອອກມາ ໃນ

ຂະນະຂນົສົ່ ງ (ຮ ບທ ີ2); 
5. ຈາກນັ ັ້ນ, ນໍາຊາກສດັປ່າ ຫຼ ືຕວົຢ່າງທີ່ ຖກືບນັຈຢຸ ່ ໃນຖງົຊບິລ໋ອກຈາໍນວນສາມຊັ ັ້ນ ວາງລງົໃນຖງົຢາງ ພ ັ້ອມ

ກບັຖງົນໍ ັ້າກ ັ້ອນ ຫຼ ື ຕຸກນໍ ັ້າກ ັ້ອນທີ່ ມຝີາປິດຢ່າງດ ີ ຕ ັ້ອງໝັ ັ້ນໃຈວ່າການລະລາຍຂອງນໍ ັ້າກ ັ້ອນ ຈະບ່ໍສາມາດ
ເຂົ ັ້າຖງົຊາກສດັປ່າໄດ ັ້. (ຮ ບທ ີ3 ແລະ 4); 

6. ອດັປາກຖງົຢ່າງ ແລະ ມດັດ ັ້ວຍເຊອືກ ຢ ່ ພາຍໃນກ່ອງໂຟມ (ຮ ບທ ີ5); 
7. ປິດຝາກ່ອງໂຟມ ແລະ ຕດິທບັປາກຝາ ແລະ ກ ັ້ຽວອ ັ້ອມກ່ອງໂຟມດ ັ້ວຍສະກ໋ອດແຜ່ນໃຫຍ່ (ຮ ບທ ີ6); 
8. ຕດິປັ້າຍສນັຍາລກັ UN3373 ໃສ່ກ່ອງໂຟມ; 
9. ຕດິລາຍລະອຽດຊື່ ຜ ັ້ສົ່ ງ-ຜ ັ້ຮບັ, ສະຖານທີ່  ແລະ ເບຕີດິຕໍ່ . 
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2. ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການວໄິຈຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ  
2.1  ຈດຸປະສງົ 

ເພື່ ອກໍານດົສະຖານທີ່  ທີ່ ຈະດໍາເນນີການວໄິຈຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ, ກໍານດົໜັ້າທີ່ , ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ແລະ ບນັດາຂັ ັ້ນຕອນການວໄິຈ ເພື່ ອສະໜບັສະໜ ນໃຫັ້ແກ່ການສບືຄົ ັ້ນຫາເຊື ັ້ອພະຍາດ ທີ່ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ັ້ສດັປ່າ
ຕາຍ ແລະ ເປັນພະຍາດ. 

 

2.2  ເປົັ້າໝາຍການນາໍໃຊ ັ້ 
ນໍາໃຊ ັ້ສໍາລບັ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັຂອງລດັຖະບານ, ສະຖາບນັວໄິຈຂອງອງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ, ຜ ັ້ທີ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການເກບັຮກັສາ ແລະ ດໍາເນນີການວໄິຈຕວົຢ່າງຈາກສດັປ່າ. 
 

2.3  ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 
• ສະຖາບນັວໄິຈອື່ ນໆໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການວໄິຈຕວົຢ່າງຈາກສດັປ່າ ຕາມການຕກົລງົ

ເຫນັດຂີອງ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ. 
 

2.4  ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ 
ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ມໜີ ັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ຮບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ; 
2) ຜ່າຊາກສດັປ່າ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງ (ກໍລະນຊີາກສດັປ່າ ຖກືສົ່ ງມາສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ) 
3) ດໍາເນນີການວໄິຈ; 
4) ລາຍງານຜນົການວໄິຈ; 
5) ຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມ ນຕວົຢ່າງ ແລະ ຜນົການວໄິຈຕວົຢ່າງຈາກສດັປ່າ; 
6) ທໍາລາຍຊິ ັ້ນສ່ວນ ຫຼ ືຊາກສດັປ່າພາຍຫຼງັການວໄິຈ. 

 

ນອກຈາກນີ ັ້ ຍງັມໜີ ັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບອື່ ນໆ ດັ່ ງນີ ັ້: 
• ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ຫຼ ື ໃຫ ັ້ການຝ ກອບົຮມົ ດ ັ້ານວຊິາການກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ເພື່ ອຍກົ

ລະດບັ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງລດັ; 
• ໃຫັ້ການແນະນໍາ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ ແກ່ພະນກັງານວຊິາການຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃນການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ 

ໂຕ ັ້ຕອບເຫດການທີ່ ກ່ຽວກບັພະຍາດສດັປ່າ; 
• ເຂົ ັ້າຮ່ວມການລງົສບືຄົ ັ້ນເຫດການ ຮ່ວມກບັໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ ັ້ອງຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມ

ຄວາມຈາໍເປັນ; 
• ປະຕບິດັຫຼກັການຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານຊວີະພາບໃນຫັ້ອງວໄິຈ;  
• ປະສານງານກບັສະຖາບນັວໄິຈທີ່ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມງານອື່ ນໆ ເພື່ ອດໍາເນນີການວໄິຈດ ັ້ວຍວທິກີານທີ່ ເໝາະສມົ 

ສໍາລບັຕວົຢ່າງທີ່ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ບ່ໍສາມາດດໍາເນນີການວໄິຈດ ັ້ວຍຕນົເອງ; 
• ຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດ ັ້ານວຊິາການຈາກ ອງົການພາຍນອກ ເຊັ່ ນ: ອງົການອະນຸລກັ

ສດັປ່າ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ; 
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• ລາຍງານຜນົການວໄິຈ ໃຫັ້ແກ່ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົຊາບ ເພື່ ອໃຊ ັ້ເປັນຂໍ ັ້ມ ນລາຍງານໃຫັ້ແກ່
ອງົການສຸຂະພາບສດັສາກນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັ ັ້ງອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຮບັຊາບຢ່າງທນັການ. 

 

2.5  ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການວໄິຈຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ 
 ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ1: ການຮບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ  
ພະນກັງານສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ຮບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຊາກສດັປ່າ ຕາມລະບຽບ

ການຮບັຕວົຢ່າງຂອງສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ.  
 

 ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2: ການຜ່າຊາກສດັປ່າ 
• ພະນກັງານຂອງສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ດໍາເນນີການຜ່າຊາກສດັປ່າໃຫ ັ້ໄວທີ່ ສຸດ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຫຼກັ 

ການຜ່າຊາກສດັປ່າ ຂອງສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ຫຼ ືຕາມຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັການຜ່າຊາກສດັປ່າທີ່ ລະບຸໄວ ັ້
ໃນ ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 03 ແບບບນັທ ກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັການຜ່າຊາກສດັ ພ ັ້ອມທງັເກບັ
ຕວົຢ່າງ ເພື່ ອການວໄິຈຂັ ັ້ນຕອນຕໍ່ ໄປ;  

• ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນຄວາມຜດິປົກກະຕ ິ ຫຼ ື ພະຍາດວທິະຍາໃດໜ ່ ງ ທີ່ ພບົເຫນັໃນຂະນະທໍາການຜ່າຊາກ 

ແລະ ຂໍ ັ້ມ ນຕວົຢ່າງທີ່ ຖກືເກບັ ລງົໃນ ແບບພມິບນັທ ກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັການຜ່າຊາກສດັ ຕາມ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 03 ແລ ັ້ວນໍາໄປຄດັຕດິໃສ່ແບບພມິບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນເຫດການ ສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ 
ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01;  

• ຂໍ ັ້ມ ນທີ່ ບນັທ ກໃນແບບພມິການຜ່າຊາກສດັປ່ານັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງປັ້ອນລງົໃນຖານຂໍ ັ້ມ ນ WHIP ເຊັ່ ນດຽວກນັ. 
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3: ການວໄິຈຕວົຢ່າງ 
• ພະນກັງານຂອງສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ຈະເປັນຜ ັ້ພຈິາລະນາວ່າ ຕວົຢ່າງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຄວນຈະດໍາເນນີການ

ວໄິຈພະຍາດຫຍງັແດ່ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍ ັ້ມ ນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັໃນບດົລາຍງານເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 
01, ລາຍການຕວົຢ່າງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02 ແລະ ຂໍ ັ້ມ ນຄວາມຜດິປົກກະຕ ິ ຫຼ ື
ພະຍາດວທິະຍາ ທີ່ ກວດກາພບົໃນເວລາດໍາເນນີການຜ່າຊາກສດັປ່າ, ອາການທີ່ ສະແດງອອກ (ຖັ້າ
ສດັປ່າຍງັມຊີວີດິ), ການບົ່ ງມະຕເິບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ຂໍ ັ້ສງົໄສກ່ຽວກບັສາເຫດການເຈບັ ຫຼ ືຕາຍຂອງສດັປ່າ
ຈາກພາກສະໜາມ; 

• ກວດກາເບິ່ ງສະພາບຕວົຢ່າງ ເພື່ ອໃຫ ັ້ແນ່ໃຈວ່າຕວົຢ່າງດັ່ ງກ່າວ ໄດ ັ້ຖກືເກບັຮກັສາຖກືຕ ັ້ອງເໝາະສມົ 
ຫຼ ືບ່ໍ;  

• ດໍາເນນີການວໄິຈຕາມວທິກີານ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນດ ັ້ານເຕກັນກິ ທີ່ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ກໍານດົໄວ ັ້; 
• ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜນົຂອງການວໄິຈ; 

• ເກບັຮກັສາຕວົຢ່າງ ຢ່າງເໝາະສມົ ເພື່ ອການວໄິຈໃນຕໍ່ ໜ ັ້າ, ຖັ້າມຄີວາມຕ ັ້ອງການ. 
ກໍລະນຈີາໍເປັນ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ຈະຕ ັ້ອງປະສານຫາ ຫ ັ້ອງວໄິຈອື່ ນ ທີ່ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມງານຢ ່ ພາຍໃນ ຫຼ ື

ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ດໍາເນນີການວໄິຈຕວົຢ່າງ ໃດໜ ່ ງ ທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ເຕກັນກິການວໄິຈສະເພາະ ທີ່ ສ ນວໄິຈພະຍາດ
ສດັ ບ່ໍສາມາດວໄິຈໄດ ັ້. 
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ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ4: ການລາຍງານຜນົການວໄິຈຕວົຢ່າງ  
ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການວໄິຈ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜນົການວໄິຈແລ ັ້ວ ໃຫັ້ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 
• ຖັ້າກວດພບົເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ  ຫຼ ືບ່ໍເປັນເຊື ັ້ອພະຍາດບ ລມິະສດິ, ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ 

ສາມາດແຈ ັ້ງຜນົວໄິຈ ກບັຄນືຫາ ບຸກຄນົ ຫຼ ືອງົການທີ່ ສົ່ ງຕວົຢ່າງມາໃຫ ັ້ ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນຕ ັ້ອງຂໍອະນຸມດັ
ຈາກຂັ ັ້ນກມົກ່ອນ.  

• ຖັ້າກວດພບົເຊື ັ້ອພະຍາດສດັທີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ ໃຫ ັ້ປະຕບິດັຕາມ ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 7 ການລາຍງານການ
ກວດພບົພະຍາດ ໃຫ ັ້ຂະແໜງການອື່ ນ; 

• ລາຍງານ ທຸກໆຜນົການວໄິຈຕວົຢ່າງ ຈາກການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ໃຫ ັ້ ອງົການອະນຸລກັສດັປ່າ 
ປະຈາໍ ສປປ ລາວ (WCS) ຮບັຊາບ. 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ5: ການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມ ນການວໄິຈຕວົຢ່າງສດັປ່າ 
 ພະນກັງານຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ັ້ງ ໃຫ ັ້ຮບັຜດິຊອບຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມ ນ ຢ ່ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ຈະຕ ັ້ອງເປັນຜ ັ້ 
ປັ້ອນຂໍ ັ້ມ ນຜນົການວໄິຈນີ ັ້ ລງົໃນຖານຂໍ ັ້ມ ນ WHIP ຕາມຂັ ັ້ນຕອນທີ່ ກໍານດົຢ ່  ຂໍ ັ້ທ ີ4 ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການຄຸ ັ້ມຄອງ
ຖານຂໍ ັ້ມ ນພະຍາດສດັປ່າ ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນີ ັ້. 
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ6: ການທໍາລາຍຊິ ັ້ນສ່ວນ ຫຼ ືຊາກສດັປ່າ  
ທຸກຊາກ ຫຼ ືຊິ ັ້ນສ່ວນສດັປ່າ ທີ່ ຖກືສົ່ ງມາ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ເພື່ ອເກບັຕວົຢ່າງ, ຜ່າຊາກ ແລະ ວໄິຈ ຫຼງັ

ຈາກດໍາເນນີການແລ ັ້ວຈະຖກືທໍາລາຍ ຕາມວທິກີານທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນ “ຄ ່ ມຄືວາມປອດໄພດ ັ້ານຊວີະພາບ ໃນຫັ້ອງວເິຄາະ
ແຫ່ງຊາດ ປີ 2016”. 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ7: ການລາຍງານການກວດພບົພະຍາດ ໃຫ ັ້ຂະແໜງການອື່ ນ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ກວດພບົເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງໃດໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ລາຍງານຫາຫວົໜັ້າກມົ
ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ເພື່ ອຊີ ັ້ນໍາພະແນກສດັຕະວະແພດ ຮ່າງໜງັສເືຖງິອງົການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ດັ່ ງນີ ັ້:   

1) ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ (ໃນກໍລະນ ີທີ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົ); 
2) ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຂັ ັ້ນແຂວງ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ; 
3) ອງົການອະນຸລກັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງສດັປ່າ; 
4) ອງົການສຸຂະພາບສດັສາກນົ (OIE); 
5) ກມົປ່າໄມ ັ້; 
6) ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້; 
7) ຜ ັ້ປະສານງານເຄອືຂ່າຍເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຂັ ັ້ ັ້ນສ ນກາງ ເພື່ ອລາຍງານຫາຜ ັ້ປະສານງານເຄອືຂ່າຍ

ພາກສະໜາມ, ສວນສດັ, ຟາມສດັປ່າ, ໂຮງລະຄອນສດັ ແລະ ສ ນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືັ້ນຟ ສດັປ່າ. 
 

3. ມາດຕະຖານ ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ 
3.1  ຈດຸປະສງົ 

ເພື່ ອແນະນໍາ ໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະເພາະກດິ ໃນການເຝົັ້າ
ລະວງັ ແລະ ໂຕ ັ້ຕອບການລະບາດ ຂອງພະຍາດສດັປ່າ ເວລາມເີຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ. 
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3.2  ເປົັ້າໝາຍການນາໍໃຊ ັ້ 
ແມ່ນນໍາໃຊ ັ້ໃນເວລາທີ່ ຜນົການວໄິຈ ພບົເຊື ັ້ອພະຍາດສດັທີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ືຄວາມສ່ຽງອື່ ນໆທີ່ ອາດມຜີນົ

ກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັລ ັ້ຽງ, ສດັປ່າ  ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ.  
 

3.3  ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຄະນະກໍາມະການ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະກໍາມະການ ຜ ັ້ປະຈາໍການຕາມທີ່ ໄດ ັ້ກໍາ
ນດົໄວ ັ້ໃນ ໂຄງຮ່າງເຄອືຂ່າຍສາຍການລາຍງານ ການພບົເຫນັເຫດການສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ ຊ ່ ງໄດ ັ້ຮບັ
ການແຕ່ງຕັ ັ້ງໂດຍ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບຊີ ັ້ນໍາ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ 
ແລະ ຊຸກຍ ັ້ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ, ໂດຍມ ີຫວົໜັ້າກມົລ ັ້ຽງສດັ 
ແລະ ການປະມງົ ເປັນປະທານ ມຮີອງຫວົໜັ້າກມົປ່າໄມ ັ້, ຮອງຫວົໜັ້າກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກມົຄວບ
ຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນກໍາມະການ ແລະ ມຫີວົໜັ້າສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ຮອງຫວົ
ໜັ້າພະແນກສດັຕະວະແພດ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການຈາໍນວນໜ ່ ງ ເປັນກອງເລຂາ.  

• ຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ແມ່ນການຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ຖກືສ ັ້າງຂ ັ້ນ ໃນໄລຍະ
ເວລາໃດໜ ່ ງ ໂດຍອງົການຄຸ ັ້ມຄອງຂັ ັ້ນສ ນກາງ ຫຼ ືທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ັ້ ເພື່ ອເຮດັໜັ້າທີ່ ໃນການໂຕ ັ້
ຕອບເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ. 
 

3.4  ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ຄະນະກໍາມະການ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ແຫ່ງຊາດ ມໜີ ັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ ັ້:  
• ເປັນເສນາທກິານໃຫັ້ແກ່ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃນການວາງແຜນ, ກໍານດົຍຸດທະສາດ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ; 
• ຊີ ັ້ນໍາ ແລະ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ; 
• ສະເໜ ີ ການແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຕໍ່  ກະຊວງກະສກິໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ ັ້; 
• ບນັຊາສັ່ ງການຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ໃນການດໍາເນນີການໂຕ ັ້ຕອບ

ການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ໃຫ ັ້ຖກືຕາມຫຼກັວຊິາການ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

• ປະສານງານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການ
ລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ; 

• ປະສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຂໍການສະໜບັສະໜ ນ; 
• ເປັນຜ ັ້ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມ ນຂ່າວສານແກ່ສື່ ມວນຊນົ; 

• ປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ອື່ ນຕາມການມອບໝາຍ. 
ຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ມໜີ ັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ ັ້: 
• ວາງແຜນການໂຕ ັ້ຕອບ ລວມມ:ີ ແຜນຄນົ, ແຜນເງນິ ແລະ ສະເໜຂໍີການສະໜບັສະໜ ນດ ັ້ານງບົປະມານ 

ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນວຽກງານໂຕ ັ້ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ; 
• ສະເໜອີງົການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ປະກາດເຂດພະຍາດລະບາດ ແລະ ວາງມາດຕະການໂຕ ັ້ຕອບ; 
• ປະສານງານ ການສບືຄົ ັ້ນ ແລະ ຕດິຕາມ ການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຮ່ວມກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ລວມທງັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ; 
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• ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ແກ່ການໂຄສະນາດ ັ້ານສຸຂະສ ກສາ, ປຸກລະດມົປະຊາຊນົ ແລະ ຜ ັ້ປະກອບ
ການໃຫັ້ຄວາມຮ່ວມມ ືໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ; 

• ລາຍງານສະຖານະການລະບາດ ຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຕໍ່ ອງົການຄຸ ັ້ມຄອງຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ; 
• ປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ອື່ ນຕາມການມອບໝາຍ. 

 

3.5  ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ 
ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ເປັນວຽກງານໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນ ຊ ່ ງກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັຫຼາຍ

ພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ, ແຕ່ບາງສະຖານະການອາດເປັນໄປບ່ໍໄດ ັ້ ຫຼ ື ອາດບ່ໍເໝາະສມົ ໃນການຈດັການ ຫຼ ື ຄວບຄຸມການ
ລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສະຖານະການທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ອາດຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານຄວບ
ຄຸມພະຍາດຮ່ວມກນັ ໂດຍພຈິາລະນາຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ມຜີນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງຕໍ່ ປະຊາກອນສດັປ່າ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 
2) ສາມາດກໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົ; 
3) ກໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງສດັລ ັ້ຽງ, ການຜະລດິ ແລະ ເສດຖະກດິການຄ ັ້າ; 
4) ມແີຮງກດົດນັຈາກສງັຄມົໃຫ ັ້ຕ ັ້ອງມກີານດໍາເນນີມາດຕະການ. 

ກໍລະນ ີ ພະຍາດເກດີຈາກກດິຈະກໍາຂອງຄນົ ໂດຍທາງກງົ ຫຼ ື ທາງອ ັ້ອມ, ມາດຕະການຄວບຄຸມ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່
ການຈາໍກດັພ ດຕກິໍາ ຫຼ ືການກະທໍາ ທີ່ ເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີບນັຫານັ ັ້ນໆກ່ອນ. ບນັດາຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມພະຍາດ
ສດັປ່າ ຕ ັ້ອງຫຼກີລ່ຽງຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນຕໍ່ ປະຊາກອນສດັປ່າ ໂດຍໃຫັ້ປະຕບິດັຕາມຂັ ັ້ນຕອນ ດັ່ ງນີ ັ້: 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ1: ແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ 
1) ຄະນະກໍາມະການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ສະເໜ ີ ອງົການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອສົ່ ງລາຍຊື່  ຜ ັ້ທີ່ ຈະ

ປະກອບເປັນຄະນະສະເພາະກດິໃຫ ັ້ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງ, ຫຼງັຈາກຄົ ັ້ນພບົ
ການລະບາດ; 

2) ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ສະເໜ ີ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຫຼ ື ອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ອອກຂໍ ັ້ຕກົລງົແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ເພື່ ອໂຕ ັ້
ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ; 

3) ຄະນະກໍາມະການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ເປັນເຈົ ັ້າການ ໃນການເຜຍີແຜ່ຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງກະຊວງ ລງົຫາ 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ອງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ. 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2: ຈດັກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ  
ຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ັ້ງ ຈດັກອງປະຊຸມເພື່ ອປ ກສາ

ຫາລ ືໂດຍເນື ັ້ອໃນກອງປະຊຸມ ຕ ັ້ອງກວມເອາົ: 
1) ການລາຍງານຂໍ ັ້ມ ນສະພາບການເກດີພະຍາດ; 

2) ການກໍານດົ ແລະ ການປະກາດເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ, ຖັ້າເປັນໄປໄດ ັ້; 
3) ແຜນງານ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ; 

4) ການແບ່ງຄະນະຮບັຜດິຊອບ ແລະ ກໍານດົໜັ້າທີ່ ລະອຽດ; 
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5) ກນົໄກການປະສານງານ, ການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືໜັ້າກ່ຽວກບັສະພາບ ແລະ 
ການໂຕ ັ້ຕອບເຫດການ; 

6) ແຜນຈດັກອງປະຊຸມ ເພື່ ອຕດິຕາມການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ.  
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3: ການກາໍນດົ ແລະ ປະກາດເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼ ືເຂດພື ັ້ນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ 

1) ການກາໍນດົເຂດລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຫຼ ືເຂດພື ັ້ນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ 
ການກໍານດົເຂດລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຫຼ ືພື ັ້ນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແມ່ນ

ເປັນສິ່ ງທີ່ ທ ັ້າທາຍຫຼາຍ ເພາະວ່າສດັປ່າເປັນສດັທີ່ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງເສລ.ີ ພາຍຫຼງັມກີານຢັັ້ງຢືນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດສດັປ່າໃດໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ກໍານດົເຂດ ໂດຍໃຫັ້ພຈິາລະນາ ດັ່ ງນີ ັ້: 

 

i. ສດັປ່າຢ ່ ໃນປ່າ ຫຼ ືຖິ່ ນອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ 

     ກ. ສດັປ່າຊະນດິປະຈາໍຖິ່ ນ: 
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຫາກເກດີຂ ັ້ນຢ ່ ພື ັ້ນທີ່ ປ່າ ຫຼ ື ຖິ່ ນອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແມ່ນຊະນດິ

ສດັປ່າປະຈາໍຖິ່ ນ, ໃຫ ັ້ກໍານດົເຂດຖິ່ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສດັ່ ງກ່າວເປັນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີ ຂອງ
ຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ.  

 

      ຂ. ສດັປ່າອບົພະຍບົ:  
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຫາກເກດີຂ ັ້ນຢ ່ ພື ັ້ນທີ່ ປ່າ ຫຼ ື ຖິ່ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແມ່ນ

ຊະນດິສດັປ່າອບົພະຍບົ (ຍ ັ້າຍຖິ່ ນ) ທີ່ ປະກດົເຫນັໃນຊ່ວງລະດ ການ ແລະ ພື ັ້ນທີ່ ໃດໜ ່ ງ ໃນ ສປປ ລາວ, ໃຫ ັ້ກໍານດົເຂດ
ພື ັ້ນທີ່ ດັ່ ງກ່າວເປັນເຂດລະບາດ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີ ຂອງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ
ສດັປ່າ. 

 

ii. ສດັປ່າຢ ່ ສະຖານທີ່ ຈາໍກດັບໍລເິວນ 

ໃນສະຖານທີ່ ຈາໍກດັບໍລເິວນ ສວນສດັ, ຟາມຂະຫຍາຍພນັສດັປ່າ ບ່ອນທີ່ ສດັປ່າຖກືກກັຂງັຢ ່ ໃນກງົ, ຄອກ ຫຼ ື

ບ່ອນທີ່ ມຮີົ ັ້ວອ ັ້ອມຮອບ ຂອບເຂດສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ສາມາດກໍານດົເປັນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼ ື ເຂດໄດ ັ້ຮບັຜນົ
ກະທບົ ຕາມການກໍານດົຂອງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ. 
 

2) ການປະກາດເຂດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ  
 ການປະກາດເຂດຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສດັປ່າ ແມ່ນອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ື ສ ນກາງເປັນຜ ັ້ປະກາດ 

ຕາມການສະເໜຂີອງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ແລະ ອງົການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານ 

ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ສດັຕະວະແພດແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ດັ່ ງນີ ັ້: 
• ຖັ້າພະຍາດສດັປ່າ ຫາກມກີານລະບາດໃນຂອບເຂດເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃດໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ເຈົ ັ້າເມອືງ, 

ຫວົໜັ້າເທດສະບານ, ເຈົ ັ້ານະຄອນນັ ັ້ນ ເປັນຜ ັ້ປະກາດ; 
• ຖັ້າພະຍາດສດັປ່າ ຫາກມກີານລະບາດຫຼາຍກວ່າໜ ່ ງເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແຕ່ຢ ່ ໃນຂອບເຂດ

ແຂວງໃດໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ເຈົ ັ້າແຂວງ, ເຈົ ັ້າຄອງນະຄອນຫຼວງນັ ັ້ນ ເປັນຜ ັ້ປະກາດ; 
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• ຖັ້າພະຍາດສດັປ່າ ຫາກມລີະບາດຫຼາຍກວ່າໜ ່ ງແຂວງ, ໃຫັ້ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ ື ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປັນຜ ັ້ປະກາດ. 
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ4: ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ  
ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນໃຫັ້ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການປັ້ອງກນັໄວ ັ້ລ່ວງໜັ້າ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະ

ເກດີຂ ັ້ນໃຫ ັ້ຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດ ັ້ ໂດຍອງີໃສ່ ຂໍ ັ້ມ ນຈາກການວເິຄາະ, ການທບົທວນບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ 
ປະສບົການທີ່ ມ,ີ ຊ ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການໂຕ ັ້ຕອບເຫດການ  ແມ່ນຢ ່ ພາຍໃຕ ັ້ 2 
ຂະແໜງການຫຼກັ  ຕາມແຕ່ລະກໍລະນ ີດັ່ ງນີ ັ້: 

• ຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ (ກມົປ່າໄມ ັ້ ແລະ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ) ເປັນເຈົ ັ້າການດໍາເນນີການ
ປະເມນີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັສຸຂະພາບສດັປ່າ ແລະ ສດັລ ັ້ຽງ ໂດຍສມົທບົກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ໂດຍ
ໃຫັ້ຄໍານ ງເຖງິຄວາມສ່ຽງດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້:  

1) ກໍລະນທີີ່ ເປັນສດັປ່າ. 
- ມສີດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ຫຼາຍກວ່າຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ ຫຼ ືບ່ໍ?; 
- ສາເຫດ ກໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີການເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ໄດ ັ້ຖກືລະບຸແລ ັ້ວ ຫຼ ືບ່ໍ (ເຊັ່ ນ: ພະຍາດ, ສານຜດິ ແລະ 

ອື່ ນໆ)?; 
- ຜນົກະທບົທີ່ ອາດເປັນໄພຂົ່ ມຂ ່ ຕໍ່ ປະຊາກອນສດັປ່າ ມຫີຍງັແດ່?; 
- ສດັນກັລ່າ ຂອງສດັຊະນດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈະມຄີວາມສ່ຽງ ຫຼ ືບ່ໍ?; 
- ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແມ່ນເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງບ່ໍ?; 
- ມຫີຍງັຕື່ ມອກີບ່ໍ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຫຼ ືແຫ່ຼງທີ່ ຢ ່ ອາໄສ ຂອງສດັປ່າ?. 
 

2) ກໍລະນທີີ່ ເປັນສດັລ ັ້ຽງ. 
- ພະຍາດ ຫຼ ື ສາເຫດການຕາຍຂອງສດັປ່າ ໄດ ັ້ກໍໃຫ ັ້ເກດີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບສດັລ ັ້ຽງ ຫຼ ື ບ່ໍ 

(ເຊັ່ ນ: ສດັລ ັ້ຽງສາມາດຕດິເຊື ັ້ອພະຍາດນີ ັ້ໄດ ັ້ບ່ໍ? ມສີດັລ ັ້ຽງກຸ່ມສ່ຽງ ທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃກ ັ້ກບັສດັປ່າ ຫຼ ື
ພື ັ້ນທີ່  ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ຫຼ ືບ່ໍ? ມກີໍລະນສີງົໄສຕດິເຊື ັ້ອໃນສດັລ ັ້ຽງ ໃນພື ັ້ນທີ່ ດັ່ ງກ່າວບ່ໍ?); 

- ຖັ້າເຊື ັ້ອພະຍາດໃນສດັປ່າ ສົ່ ງຕໍ່ ຫາສດັລ ັ້ຽງໄດ ັ້, ມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ເສດຖະກດິ ແລະ ຊວີດິ
ການເປັນຢ ່ ຂອງຄນົ ແນວໃດ?; 

- ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແມ່ນເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ?. 
• ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ (ກມົຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່ ) ເປັນເຈົ ັ້າການດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ

ກ່ຽວກບັສຸຂະພາບຂອງຄນົ ໂດຍໃຫັ້ຄໍານ ງເຖງິຄວາມສ່ຽງ ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ ັ້: 
- ພະຍາດ ຫຼ ື ສາເຫດການຕາຍຂອງສດັປ່າ ໄດ ັ້ກໍ່ ໃຫ ັ້ເກດີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົ ຫຼ ື ບ່ໍ 

(ເຊັ່ ນ: ແມ່ນພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົບ່ໍ? ມປີະຊາຊນົອາໄສຢ ່ , ຊອກຢ ່ ຫາກນິ ຫຼ ືລ່າສດັປ່າຢ ່
ໃກ ັ້ກບັພື ັ້ນທີ່  ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົບ່ໍ? ມກີໍລະນສີງົໄສຕດິເຊື ັ້ອໃນຄນົ ໃນພື ັ້ນທີ່ ດັ່ ງກ່າວບ່ໍ?); 

- ຖັ້າຄນົສາມາດຕດິເຊື ັ້ອພະຍາດດັ່ ງກ່າວ, ພະຍາດຈະມຄີວາມຮຸນແຮງແນວໃດ? ມນັສາມາດ
ສົ່ ງຕໍ່ ຈາກຄນົສ ່ ຄນົໄດ ັ້ບ່ໍ?; 

- ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແມ່ນເຊື ັ້ອພະຍາດທີ່ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງບ່ໍ?. 
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ຜນົທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການປະເມນີຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ຕ ັ້ອງນໍາມາສະເໜຕີໍ່  ກອງປະຊຸມວຊິາການສຸຂະພາບໜ ່ ງດຽວ 
(One Health) ເພື່ ອຮບັຊາບ. ໃນກໍລະນ ີ ພະຍາດກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັສຸຂະພາບຄນົ ຫຼ ື ພະຍາດທີ່ ມຜີນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງຕໍ່
ສຸຂະພາບສດັລ ັ້ຽງ, ການຄ ັ້າຂາຍຜະລດິຕະພນັສນິຄ ັ້າກ່ຽວກບັສດັ ຕ ັ້ອງມກີານວາງແນວທາງໃນການໂຕ ັ້ຕອບການລະ 
ບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າຮ່ວມກບັຄ ່ ຮ່ວມງານສຸຂະພາບໜ ່ ງດຽວ.  

ການປະເມນີ ແລະ ຈດັການຄວາມສ່ຽງ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານປະສານງານກບັຫຼາຍຂະແໜງການ ທງັພາກລດັ, ຜ ັ້
ປະກອບການ ລວມເຖງິຄ ່ ຮ່ວມງານທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ. ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນເກດີສະພາບວກິດິ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ທນັ
ການ ກໍສາມາດຈດັຕັ ັ້ງຄະນະຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສະເພາະກດິໄດ ັ້ ໂດຍການໝ ນໃຊ ັ້ກນົໄກປະສານງານທີ່ ມຢີ ່ ແລ ັ້ວ ເພື່ ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການ ຈດັການຄວາມສ່ຽງ ໃຫ ັ້ທນັເວລາ. ຈ ່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ສາມາດປັ້ອງກນັ ແລະ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ5: ການຄວບຄຸມການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍ 

1) ສດັປ່າຢ ່ ໃນຖິ່ ນອາໄສທໍາມະຊາດ 

 ໂດຍທົ່ ວໄປແລ ັ້ວ ສດັປ່າຢ ່ ໃນຖິ່ ນອາໄສທໍາມະຊາດແມ່ນບ່ໍໄດ ັ້ຈາໍກດັການຄວບຄຸມການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍ. 
 

2) ສດັປ່າຢ ່ ສະຖານທີ່ ຈາໍກດັບໍລເິວນ ແລະ ຈດຸຄ ັ້າຂາຍສດັປ່າ 
ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດເກດີຂ ັ້ນຢ ່ ໃນຟາມສດັປ່າ ຫຼ ື ສະຖານທີ່ ກກັຂງັສດັປ່າອື່ ນໆ, ກມົປ່າໄມ ັ້ 

ສມົທບົກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ແລະ ເຈົ ັ້າຂອງສະຖານທີ່  ດໍາເນນີມາດຕະການຈາໍກດັການ
ເຄື່ ອນຍ ັ້າຍສດັປ່າ ເຂົ ັ້າ ແລະ ອອກໃນສະຖານທີ່ ນັ ັ້ນ ຫຼ ືສັ່ ງປິດສະຖານທີ່  ທີ່ ມກີານລະບາດເປັນການຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ 
ຈນົກວ່າເຫດການພະຍາດດັ່ ງກ່າວຈະໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂສໍາເລດັ. 

ຖັ້າເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດ ເກດີຂ ັ້ນຢ ່ ຈດຸຄ ັ້າຂາຍສດັປ່າ ໃຫັ້ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ ສມົທບົກບັ ກມົ
ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ສະເໜຕີໍ່  ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ປະກາດປິດສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວເປັນການ
ຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ. ພ ັ້ອມທງັ ປະຕບິດັມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜ ັ້ລະເມດີ; ຖັ້າຫາກແມ່ນ
ພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົ ໃຫ ັ້ປະສານງານກບັຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອຄວບຄຸມພະຍາດຮ່ວມກນັ. 

 

3) ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍສດັລ ັ້ຽງ 
 ຖັ້າການລະບຸເຊື ັ້ອພະຍາດສດັປ່າ ບົ່ ງຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບສດັລ ັ້ຽງ ແມ່ນໃຫັ້ມກີານຈາໍກດັ

ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍ ສດັລ ັ້ຽງ ຕາມມາດຕະການຂອງ ຂະແໜງລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ. 
 

4) ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຂອງຄນົ 

 ເມື່ ອເຂດພື ັ້ນທີ່ ການລະບາດໄດ ັ້ຖກືກໍານດົ ແລະ ອາດມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົ ຕ ັ້ອງມກີານຈາໍກດັ 

ແລະ ເກອືດຫັ້າມບ່ໍໃຫ ັ້ຄນົ ເຂົ ັ້າໄປໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ.  
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ6: ການສື່ ສານຄວາມສ່ຽງສໍາລບັປະຊາຊນົໃນເວລາເກດີເຫດການລະບາດ 

ເມື່ ອໄດ ັ້ຮບັຜນົການວໄິຈວ່າ ພບົເຊື ັ້ອພະຍາດສດັທີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແຈ ັ້ງ ຫຼ ືພະຍາດສດັທີ່ ສາມາດຕດິຕໍ່ ສ ່ ຄນົ ແລະ 
ໄດ ັ້ມກີານປະກາດເຂດພະຍາດລະບາດແລ ັ້ວ ຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າຄວບຄຸມການ
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ລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຕ ັ້ອງມກີານສື່ ສານຄວາມສ່ຽງໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຢ ່ ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ ແລະ ເຂດໃກ ັ້ຄຽງຮບັຊາບ ດັ່ ງ
ລຸ່ມນີ ັ້: 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງທມີງານສື່ ສານຄວາມສ່ຽງ; 
• ຈດັປະຊຸມ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ສື່ ຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັການເຝົັ້າລະວງັ, ການຈາໍ

ກດັຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ໃຫ ັ້ແກ່ປະຊນົທີ່ ຢ ່ ພາຍໃນ
ຂອບເຂດເຝົັ້າລະວງັພເິສດ; 

• ປຸກລະດມົປະຊາຊນົ ໃຫ ັ້ລາຍງານການພບົເຫນັເຫດການສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ຢ ່ ໃນເຂດພື ັ້ນທີ່ ຂອງຕນົ; 
• ລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ ແລະ ອງົການຄຸ ັ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ຮບັຮ ັ້ເຖງິ

ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ. 
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ7: ການປະກາດຍກົເລກີ ເຂດຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສດັປ່າ 
 ການປະກາດຍກົເລກີ ເຂດຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສດັປ່າ ແມ່ນອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ຫຼ ືສ ນກາງ ເປັນຜ ັ້
ປະກາດ ຕາມການສະເໜຂີອງຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ແລະ ອງົການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກ
ງານລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ສດັຕະວະແພດແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ຕາມກໍລະນ ີດັ່ ງນີ ັ້: 

• ຖັ້າຫາກເຈົ ັ້າເມອືງ, ຫວົໜັ້າເທດສະບານ, ເຈົ ັ້ານະຄອນເປັນຜ ັ້ປະກາດເຂດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງ
ພະຍາດສດັປ່າ  ໃຫັ້ເຈົ ັ້າເມອືງ, ຫວົໜັ້າເທດສະບານ, ເຈົ ັ້ານະຄອນນັ ັ້ນ ເປັນຜ ັ້ປະກາດຍກົເລກີ; 

• ຖັ້າຫາກເຈົ ັ້າແຂວງ, ເຈົ ັ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ັ້ປະກາດເຂດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ
ສດັປ່າ ໃຫ ັ້ເຈົ ັ້າແຂວງ, ເຈົ ັ້າຄອງນະຄອນຫຼວງນັ ັ້ນ ເປັນຜ ັ້ປະກາດຍກົເລກີ; 

• ຖັ້າຫາກນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ ືລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປັນຜ ັ້ປະກາດເຂດຄວບ
ຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ໃຫ ັ້ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຫຼ ື ລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ ເປັນຜ ັ້ປະກາດຍກົເລກີ. 
 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ8: ການສບືຕໍ່ ຕດິຕາມເຫດການລະບາດຂອງພະຍາດ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານປະກາດຍກົເລກີເຂດລະບາດ ຢ່າງເປັນທາງການແລ ັ້ວ  ໃຫັ້ຄະນະສະເພາະກດິ ຄວບຄຸມການ
ລະບາດຂອງພະຍາດສດັປ່າ ຈດັກອງປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນ, ຈາກນັ ັ້ນ ມອບໝາຍໃຫັ້ ຫ ັ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ເປັນຜ ັ້ສບືຕໍ່ ຕດິຕາມເຝົັ້າລະວງັພະຍາດຕາມລະບບົປົກກະຕ ິເພາະວ່າ ການສບືຕໍ່ ເຝົັ້າລະວງັສາມາດຊ່ວຍປັ້ອງ
ກນັການລະບາດໃຫຍ່ ຫຼ ືການສົ່ ງຕໍ່ ເຊື ັ້ອພະຍາດລະຫວ່າງ ສດັປ່າ-ສດັລ ັ້ຽງ-ຄນົ ພ ັ້ອມທງັສະໜອງຂໍ ັ້ມ ນທີ່ ສໍາຄນັໃຫ ັ້ແກ່
ການກໍານດົບ ລມິະສດິ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ສ ກສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໃນຕໍ່ ໜ ັ້າອກີດ ັ້ວຍ. 

 

4. ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມ ນພະຍາດສດັປ່າ 
4.1 ຈດຸປະສງົ 

ຈດຸປະສງົຂອງຂັ ັ້ນຕອນນີ ັ້ ແມ່ນເພື່ ອກໍານດົຜ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ໜັ້າທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ
ຂໍ ັ້ມ ນ ເຫດການພະຍາດສດັປ່າ ໃນຖານຂໍ ັ້ມ ນ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ‘WHIP’. 
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4.2 ເປົັ້າໝາຍການນາໍໃຊ ັ້ 
ນໍາໃຊ ັ້ສໍາລບັພະນກັງານ ຜ ັ້ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມ ນ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ 

WHIP. 
4.3  ໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ຜ ັ້ຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມ ນ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າແມ່ນ ພະນກັງານຂອງສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັ ັ້ງ
ຈາກ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ແລະ ພະນກັງານເຄອືຂ່າຍສຸຂະພາບສດັປ່າ, ອງົການອະນຸລກັສດັປ່າ ທີ່ ຜ່ານການຝ ກ
ອບົຮມົ ໃນການປັ້ອນຂໍ ັ້ມ ນ WHIP. 

 

4.4  ໜັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ປັ້ອນຂໍ ັ້ມ ນລງົໃນຖານຂໍ ັ້ມ ນ WHIP ໂດຍຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ; 
• ວເິຄາະຂໍ ັ້ມ ນ, ປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານ; 
• ສະໜອງຂໍ ັ້ມ ນຜນົໄດຮບັຈາກການວເິຄາະ ໃນຖານຂໍ ັ້ມ ນ WHIP ໃຫ ັ້ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ພະແນກ

ສດັຕະວະແພດ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງ
ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ; 

• ຮກັສາຄວາມລບັ; 
• ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ ັ້ການຝ ກອບົຮມົ ດ ັ້ານວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມ ນ WHIP ແລະ ການ

ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ຂະແໜງການ. 
 

4.5  ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂໍ ັ້ມ ນເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ‘WHIP’ 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ1: ການປັ້ອນ ແລະ ເກບັຮກັສາຂໍ ັ້ມ ນພະຍາດສດັປ່າ 
ປັ້ອນຂໍ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັເຫດການ, ການເກບັຕວົຢ່າງ ຕາມເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01 ແລະ 02 ແລະ ຜນົການວໄິຈ

ຕວົຢ່າງຈາກຫັ້ອງວໄິຈ ລງົໃນຖານຂໍ ັ້ມ ນ WHIP ໃຫ ັ້ທນັຕາມກໍານດົເວລາ   ໂດຍປະຕບິດັຕາມ ຄ ່ ມກືານນໍາໃຊ ັ້ຖານຂໍ ັ້ມ ນ 
WHIP. 

 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2: ການວເິຄາະຂໍ ັ້ມ ນ ຈາກຖານຂໍ ັ້ມ ນ WHIP 

ຜ ັ້ມໜີ ັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ວເິຄາະຂໍ ັ້ມ ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດິຕາມ ການລາຍງານເຫດການຈາກພາກ
ສະໜາມ, ເຮດັການວເິຄາະຂໍ ັ້ມ ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານຕາມລໍາດບັເຫດການ ເພື່ ອວເິຄາະໃຫັ້ເຫນັເຖງິກໍລະນີ
ການເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຂອງອດັຕາກາດເກດີຂ ັ້ນຂອງພະຍາດ ຫຼ ື ຄົ ັ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ກ່ຽວກບັການອຸບດັຂ ັ້ນຂອງພະຍາດໃດ
ໜ ່ ງ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄ ່ ມແືນະນໍາຂອງ WHIP.  

ໜ່ວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມ ນ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ກບັບນັດາ
ພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ພະແນກການ
ກ່ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນເຄອືຂ່າຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 
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ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3: ການລາຍງານ 

ສ ນວໄິຈພະຍາດສດັ, ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ເປັນຜ ັ້ກະກຽມບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ ຫຼ ື ປະຈາໍ
ເດອືນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ, ກ່ຽວກບັການຄົ ັ້ນພບົເຫດການພະຍາດສດັປ່າ ແລະ ຜນົການວໄິຈຕວົຢ່າງ ເພື່ ອ
ລາຍງານ ຄະນະກໍາມະການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນເຄອືຂ່າຍ. 

 
ພາກທ ີ3 

ການຮ່ວມມ ືແລະ ປະສານງານ 
 

ຄະນະກໍາມະການ ເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ແຫ່ງຊາດ ຈະເປັນເຈົ ັ້າການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານສະບບັນີ ັ້, ເປັນຜ ັ້ຂນົຂວາຍຫາແຫ່ຼງທ ນສະໜບັ
ສະໜ ນ ຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ ັ້ອມທງັ ໃຫັ້ການຮ່ວມມດື ັ້ານວຊິາການ ໃນການພດັທະນາ
ລະບບົເຝົັ້າລະວງັ, ປັ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສດັປ່າ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແນໃສ່ປະຕບິດັພນັທະສາກນົທີ່  ສປປ 
ລາວ ເປັນພາຄ.ີ 
 

  



 
 

31 
 

ເອກະສານອ ັ້າງອງີ 
 

ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າສະບບັນີ ັ້ ສ ັ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍອງີໃສ່: 
1. ກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງແຜນງານສຸຂະພາບສດັ ແລະ ແຜນງານສຸຂະພາບຄນົ ເພື່ ອປັ້ອງກນັ ແລະ 

ຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກສດັສ ່ ຄນົ ປີ 2011; 
2. ບດົບນັທ ກຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໂຄງການພດັທະນາເຄອືຂ່າຍ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ 

ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການອະນຸລກັສດັປ່າ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ‘WildHealthNet Project’ ປີ 2019; 
3. ມາດຕະຖານ ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ໃນການໂຕ ັ້ຕອບກບັພະຍາດໄຂ ັ້ຫວດັສດັປີກ (ສະບບັປັບປຸງ), ກມົ

ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກະຊວງກະສກິໍາ 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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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ: 

 

ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 01: ແບບພມິບນັທ ກ ເຫດການສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ;   
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02: ແບບພມິບນັທ ກ ການເກບັຕວົຢ່າງຈາກສດັປ່າ; 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 03: ແບບພມິບນັທ ກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັການຜ່າຊາກສດັ; 
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 04: ວທິແີນະນໍາ ການສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ (PPE). 
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ 01: ແບບພມິບນັທ ກເຫດການສດັປ່າເຈບັ ແລະ ຕາຍ 

 

ຂໍ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີ, ສໍາລບັກໍລະນສີດັປ່າໃນສະຖານທີ່ ຈາໍກດັບໍລເິວນ (ສວນສດັ, ສ ນຊ່ວຍເຫຼອືສດັ...) 

ການລາຍງານເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ 

ຊື່ ຜ ັ້ລາຍງານ ຫຼ ືຜຸ ັ້ສງັເກດ:                                                ວນັທ:ີ 

ໜ່ວຍງານສງັກດັ: ເບໂີທ: 

ສະຖານທີ່  ພບົເຫດການ: ຈດຸພກິດັ GPS: 

ປະເພດຂອງພື ັ້ນທີ່ , ການນໍາໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ ຫຼ ືສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆ: 

ເປັນສດັປ່າທີ່ ໄດ ັ້ຮບັບາດເຈບັ/ຕາຍ ຈາກການຖກືລ່າ/ຖກືແຮ ັ້ວ ຫຼ ືບ່ໍ?       □ ແມ່ນ    □ ບ່ໍ 

ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ ທີ່ ພບົສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ມື ັ້ທາໍອດິ: 

ຈາໍນວນສດັປ່າ ທີ່ ພບົໃນເຫດການທງັໝດົ (ໃນແຕ່ລະຊະນດິ):  
ຕວົຢ່າງ: ກວາງ 94 ໂຕ, ໝ ປ່າ 6 ໂຕ 
ລາຍການຂອງສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ທີ່ ພບົ:  

ລະຫດັ
ໂຕສດັ 

ຊະນດິສດັ 
ປ່ວຍ 
ຫຼ ືຕາຍ 

ສະພາບສດັປ່າ 
(ຕາຍໃໝ່, ເລີ່ ມເນົ່ າ, ກໍາລງັຍ່ອຍ
ສະຫຼາຍ, ຍ່ອຍສະຫຼາຍສມົບ ນເຫຼອື

ແຕ່ກະດ ກ) 

ອາຍຸ 

(ແລກເກດີ/ໂຕໜຸ່ມ/

ໂຕເຕມັໄວ) 

ເພດ 

(ຜ ັ້/ແມ່/ບ່ໍຮ ັ້) 
ໄດ ັ້ຖ່າຍ 
ຮ ບບ່ໍ? 

       

       

       

       

       
 

ຖັ້າເປັນສດັເຈບັ/ຍງັມຊີວີດິ, ໃຫ ັ້ອະທບິາຍອາການ ທີ່ ມນັສະແດງອອກ (ອະທບິາຍພ ດຕກິໍາ):  
 

ຖັ້າເປັນສດັຕາຍ, ໃຫ ັ້ອະທບິາຍຮ່ອງຮອຍທີ່ ພບົຕາມໂຕສດັ (ຮອຍ/ບາດແຜຖກືກດັຈາກສດັນກັລ່າ, ອື່ ນໆ): 

ສະພາບພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຂັ້າງ ຫຼ ືຮ່ອງຮອຍທີ່ ປະກດົ: (ປະເພດພື ັ້ນທີ່ , ການນໍາໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ, ກດິຈະກໍາຂອງຄນົ, ສດັລ ັ້ຽງ, ລະດ ການປ ກພດື, 
ຮ່ອງຮອຍການຕ່ໍສ ັ້, ມນົລະຜດິ/ສານເຄມ ີຫຼ ືການສງັເກດເຫນັສິ່ ງຜດິປົກກະຕອິື່ ນໆ): 
 

 

ຂໍ ັ້ມ ນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ (ສະພາບອາກາດ, ເຫດການຜດິປົກກະຕເິກດີຂ ັ້ນກ່ອນໜັ້າມໍ ັໆ້ ມານີ ັ້, ຂໍ ັ້ມ ນການລາຍງານຈາກປະຊາຊນົ
ທ ັ້ອງຖິ ັ້ນ, ການລາຍງານກ່ຽວກບັສດັລ ັ້ຽງ ແລະ ຄນົ): 
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ປະຫວດັຂອງສດັ (ທີ່ ມາຂອງສດັ, ບນັຫາ/ພະຍາດທີ່ ຜ່ານມາຂອງສດັ): 

ອາຫານ, ແຫຼ່ ງອາຫານ ແລະ ແຫຼ່ ງນໍ ັ້າ:  

ສະພາບສະຖານທີ່ ສດັປ່າອາໄສຢ ່  (ການຖ່າຍເທຂອງອາກາດ, ພື ັ້ນຄອກສດັ, ປະເພດຄອກສດັ, ຄວາມໜາແໜັ້ນຂອງຈາໍນວນສດັໃນ
ຄອກ): 

ການປະເຊນີໜັ້າກບັສດັປ່າອື່ ນໆ: 

ການປະເຊນີໜັ້າກບັຜ ັ້ເບິ່ ງແຍງສດັ: 

ການປ່ຽນແປງການຈດັການຄຸ ັ້ມຄອງສດັ ຫຼ ືຄວາມສ່ຽງໃດໜ ່ ງທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ: 

 

ໝາຍເຫດ: ຖັ້າຫາກມກີານເກບັຕວົຢ່າງຈາກເຫດການນີ ັ້ ໃຫ ັ້ຕື່ ມຂໍ ັ້ມ ນໃສ່ ແບບພມິບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນການເກບັຕວົຢ່າງຕາມ
ເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 02. 



 
 

35 
 

ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ 02: ແບບພມິບນັທ ກການເກບັຕວົຢ່າງສດັປ່າ 
 ແບບພມິບນັທ ກ ການເກບັຕວົຢ່າງສດັປ່າ 
ວນັທເີກບັຕວົຢ່າງ:_________________________ ສະຖານທີ່ ເກບັຕວົຢ່າງ: ___________________  ຈດຸພກິດັ GPS: ________________________ 

ຜ ັ້ເກບັຕວົຢ່າງ: ___________________________ຜ ັ້ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນ: ___________________________ 

ໜ່ວຍງານສງັກດັ: ______________________________________ ເບໂີທ: ____________________________ 

 

ຊະນດິສດັ 
ລະຫດັ 
ໂຕສດັ 

ເພດ ອາຍຸ ນໍ ັ້າໜກັ 

ຂະໜາດ (ຄວາມຍາວ
ໂຕສດັ HB, ຄວາມ
ຍາວຫາງ T…) 

ແຂງແຮງ/
ເຈບັ/ຕາຍ 

ຊາກສດັ
ຖກືນໍາ

ກບັມາບ່ໍ? 

ໄດ ັ້ເຮດັການຜ່າ 
ຊາກສດັຢ ່ ພາກ 
ສະໜາມບ່ໍ? 

ນໍ ັ້າຍ່ຽວ 

“U” 

ສະວບັ 
ຜົ ັ້ງປາກ 

ສະວບັຮ 
ທະວານ 

ອາຈມົ 
ຖ່າຍຮ ບ/
ວດິໂີອ 

ໝາຍເຫດ 
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ 03: ແບບພມິບນັທ ກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັການຜ່າຊາກສດັ 

 

 ໜ່ວຍງານສງັກດັ:     

 ຜ ັ້ດໍາເນນີການຜ່າຊາກສດັ:     

  

ແບບພມິບນັທ ກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນປະຕບິດັການຜ່າຊາກສດັ 
 

ຂໍ ັ້ມ ນເຫດການ 

ວນັທ ີພບົເຫດການ:  

ສະຖານທີ່  ພບົເຫດການ:  

ສະຖານທີ່  ຜ່າຊາກສດັ:  
ວນັທ ີຜ່າຊາກສດັ:  ໄລຍະເວລາຜ່າຊາກສດັ:  

ການເກບັຮກັສາຊາກສດັ (ກ່ອນການຜ່າຊາກ):  □ ພາຍນອກທົ່ ວໄປ □ ຕ ັ້ເຢັນ □ ຖງັນໍ ັ້າກ ັ້ອນ □ ຕ ັ້ແຊ່ແຂງ  
ເປັນເຫດການສດັປ່າຕາຍເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ຫຼ ືບ່ໍ?:  □  ແມ່ນ    □  ບ່ໍແມ່ນ ຈາໍນວນສດັປ່າຕາຍ (ຖັ້າແມ່ນ): 

ໝາຍເຫດ: ຖັ້າເປັນການຜ່າຊາກຈາໍນວນຫຼາຍໂຕ  ໃນເຫດການດຽວກນັທີ່ ມກີານຕາຍຂອງສດັປ່າເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ, ໃຫ ັ້ບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັ
ເຫດການພຽງແຕ່ຄັ ັ້ງດຽວ ແລະ ໃຫ ັ້ຂຽນລະຫດັຂອງເຫດການດັ່ ງກ່າວ ລງົໃນແບບພມິຜ່າຊາກສດັໂຕຕໍ່ ໆໄປ. 
 

ຂໍ ັ້ມ ນຂອງສດັ 

ລະຫດັໝາຍໂຕສດັ:   

ຊະນດິສດັ: 
ຈດຸພກິດັ GPS:  

ວນັທ ີສດັປ່າຕາຍ (ຖັ້າຮ ັ້): ເວລາ ສດັຕາຍ (ຖັ້າຮ ັ້): 
ວນັທ ີເກບັຊາກສດັຖກື:  ເວລາ ເກບັຊາກສດັ:  

ສະພາບຊາກສດັ:  □ ຕາຍໃໝ່         □ ຊາກເລີ່ ມໄຄ່ເບງັ          □ ຊາກເນົ່ າ           □ ຊາກເຫຼອືໜງັຕດິກະດ ກ           
ເພດ:  □ ຜ ັ້                 □ ແມ່                □ ບ່ໍສາມາດຈາໍແນກ  
ອາຍຸ:   □ ແລກເກດີ (ມື ັ້)        □ ຍງັນ ັ້ອຍ (ອາທດິ/ເດອືນ)          □ ໂຕໜຸ່ມ            □ ໂຕເຖົ ັ້າ 

  

ປະຫວດັຂອງສດັ 

ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ສດັຕາຍ (ຕກິເອາົ 1 ຄໍາຕອບ):    

 □ ຖກືສດັອື່ ນລ່າ          □ ພະຍາດ          □ ການກະທໍາຂອງຄນົ           □ ອຸບດັຕເິຫດ          □ ບ່ໍສາມາດຮ ັ້ໄດ ັ້ 
  
ການກະທໍາຂອງຄນົ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ັ້ສດັຕາຍ (ຂດີອ ັ້ອມເອາົໂຕທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ):  
□ ການວາງຢາໃຫ ັ້ສດັຕາຍ
ໂດຍບ່ໍທໍລະມານ      

□ ການປັ້ອງກນັ ຫຼ ືຄວບຄຸມພ ດຕິ
ກໍາຮ ັ້າຍຂອງສດັ       

□ ການລກັລອບລ່າສດັ    □ ຖກືປືນຍງິ         

□ ຖກືແຮ ັ້ວ        □ ທາດເບື່ ອ ຫຼ ືສານຜດິ         □ ຖກືບາດເຈບັຈາກຍານພະຫະນະ         □ ອື່ ນໆ 
 

ປະຫວດັອື່ ນຂອງສດັທີ່ ຮ ັ້:  
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ຮ່ອງຮອຍສະພາບພື ັ້ນທີ່ ອ ັ້ອມຂັ້າງ: (ຮ່ອງຮອຍການຕໍ່ສ ັ້, ຮ່ອງຮອຍສະພາບອາກາດເຊັ່ນ: ຟັ້າຜ່າ ຫຼ ື ນໍ ັ້າຖ ັ້ວມ, ຮ່ອງຮອຍຊກັດີ ັ້ນ/ດ ງລາກ, 
ເຄື່ອງມ/ືເສດອຸປະກອນ/ຫຼກັຖານອື່ນໆ ທີ່ພບົເຫນັຢ ່ ບລໍເິວນໃກ ັ້ກບັສດັຕາຍ ຫຼ ືຫຼກັຖານມນົລະຜດິທາງເຄມ ີຫຼ ືທາດເບື່ອ)  

  

ການກວດກາຊາກສັດັດ ັ້ວຍຕາເປ່ົາ (GROSS NECROPSY EXAMINATION) 
ນໍາໃຊ ັ້ບ່ອນວ່າງລຸ່ມນີ ັ້ ໃນການບນັທ ກຂໍ ັ້ມ ນ ຂະໝາດ, ຮ ບຮ່າງ, ສ,ີ ຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝ/ີໂຄງສ ັ້າງຂອງອະໄວຍະວະ ທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການ
ກວດກາ; ລວມທງັຈດຸ, ຈາໍນວນ ແລະ ການກະຈາຍ ຂອງສີ່ ງຜດິປົກກະຕໃິດໜ ່ ງ ທີ່ພບົເຫນັ.  
ຖ່າຍຮ ບເອາົທຸກຢ່າງ ທີ່ ເຫນັວ່າຜດິປົກກະຕ ິຖັ້າລະບບົ ທີ່ກວດກາແລ ັ້ວ ເຫນັປົກກະຕ ິໃຫ ັ້ຂຽນ NGL (no gross esions).  

ຖັ້າບ່ໍພບົເຫນັ ໃຫ ັ້ຂຽນ NF (not found)  
  

ການກວດກາພາຍນອກໂຕສດັ 

ດໍາເນນີການກວດກາ ຕາມຮ່າງກາຍພາຍນອກຂອງໂຕສດັ 

□ ເກບັຕວົຢ່າງສະວບັຜົ ັ້ງປາກ ແລະ ຮ ທະວານ 

□ ຖ່າຍຮ ບ 

ຮ່ອງຮອຍຕາມໂຕສດັ: (ອະທບິາຍໂດຍຫຍໍ ັ້ກ່ຽວກບັອາການທາງຄຣນີກິ, ບາດແຜ, ກະດ ກຫກັ, ແມ່ກາຝາກທາງນອກ, ກ ັ້ອນຊີ ັ້ນປ່ົງ, ລວມທງັ
ການປ່ຽນແປງທາງດ ັ້ານໂຄງສ ັ້າງຮ່າງກາຍ ທີ່ ເປັນສາເຫດອາດມາຈາກການກະທາໍຂອງຄນົ ຢ ່ ຕາມຫວົ/ອະໄວຍະວະປັ້ອງກນັຕນົເອງ (ໄຫຼ່ ), ໜງັ/
ຂນົ ຫຼ ືຕາມຮ່າງກາຍສດັ): 
  

  

ສະພາບຊາກສດັ (ໝາຍຕກິ):       □ ຕາຍໃໝ່        □ ເລີ່ ມເນົ່ າ            □ ເນົ່ າເປ່ືອຍ        □ ເຫຼອືແຕ່ຊາກກະດ ກ 

ຄວາມຍາວ (cm):  ນໍ ັ້າໜກັ (kg):  

ສະພາບໂພສະນາການຂອງສດັ (ໝາຍຕກິເອາົຄາໍຕອບທີ່ ເໝາະສມົ ):  
ໄຂມນັກ ັ້ອງຊັ ັ້ນຜວິໜງັ:        □ ຕຸ ັ້ຍຫຼາຍ               □ ປົກກະຕ ິ          □ ເກອືບບ່ໍມໄີຂມນັ 

ມວນກ ັ້າມຊີ ັ້ນ:                   □  ປົກກະຕ ິ            □ ຈ່ອຍ               □  ບາງລບີ  

ຜົ ັ້ງດງັ (ມນີໍ ັ້າຂບັລັ່ ງໄຫຼອອກມາ):   
 

ຫ  (ມນີໍ ັ້າຂບັລັ່ ງໄຫຼອອກມາ, ບາດແຜ ):   
 

ຕາ (ມນີໍ ັ້າຂບັລັ່ ງໄຫຼອອກມາ, ແກ ັ້ວຕາໄສດ ີຫຼ ືຂຸ່ນມວົ):   

ປາກ (ລີ ັ້ນ, ສະພາບແຂ ັ້ວ, ບາດແຜ ຫຼ ືຕຸ່ມຜດິປົກກະຕອິື່ນໆ):    

ໜງັ/ຂນົ/ເລບັ (ສ,ີ ສະພາບ):    

ບາດແຜ/ຮອຍແປັ້ວ (ຈດຸຂອງບາດແຜ, ຂະໜາດ, ຄວາມເລກິ, ມຮີອຍຊໍ ັ້າ/ເລອືດບລໍເິວນອ ັ້ອມຮອບບາດແຜ):   

ແມ່ກາຝາກພາຍນອກ (ຈດຸ, ປະເພດ, ຈາໍນວນ ຫຼ ືຈາໍນວນຈາກການປະເມນີ):  
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ເສັ ັ້ນຮ ທະວານຫາອະໄວຍະວະເພດ:   

ລະບບົໂຄງສ ັ້າງຮ່າງກາຍ 

ປາດຂໍ ັ້ຕໍ່ ກກົຂາໜັ້າ ແລະ ຂາຫຼງັ 
ປາດຂໍ ັ້ຕໍ່ ສະໂພກ  
ລອກໜງັ 
ເກບັຕວົຢ່າງ ຕາ, ໜງັ, ກ ັ້າມຊີ ັ້ນ, 
ເສັ ັ້ນປະສາດກກົຂາໂຕ ັ້, ໄຂກະດ ກ 

□ຖ່າຍຮ ບ       
 

ລະບບົກ ັ້າມຊີ ັ້ນ ແລະ ໂຄງກະດ ກ (ກວດກາໂຄງກະດ ກ ແລະ ກ ັ້າມຊີ ັ້ນ ເບິ່ ງການແຕກຫກັ, ການຫຼຸດໂບກ, ຂໍ ັ້ອກັເສບ, ການເຊື ັ້ອມຕໍ່
ຂອງຂໍ ັ້ຕໍ່ , ກ ັ້າມຊີ ັ້ນຫດົລບີ ແລະ ມກີານກະທບົກະແທກ):  

   

ຈາກນັ ັ້ນ, ດໍາເນນີການຜ່າເປີດຜົ ັ້ງທ ັ້ອງ, 
ຜົ ັ້ງເອກີ ແລະ ເຍື ັ້ອຫ ັ້ມຫວົໃຈ 

 

□ຖ່າຍຮ ບ 
       

  ຜົ ັ້ງລໍາໂຕ ກວດກາຜົ ັ້ງເອກິ, ເຍື ັ້ອຫ ັ້ມຫວົໃຈ, ທາດແຫຼວໃນຜົ ັ້ງທ ັ້ອງ, ຮ່ອງຮອຍຈາກການກະທບົກະແທກ ແລະ ສິ່ ງຜດິ   

   ປົກກະຕອິື່ນໆ: 

ຍກົອະໄວຍະວະພາຍໃນອອກ ແລະ 
ກວດກາ 
ເກບັຕວົຢ່າງຕ່ອມໄທລອຍ, ຫວົໃຈ, 

ລີ ັ້ນ, ຫຼອດອາຫານ, ຫຼອດລມົ ແລະ 
ຕວົຢ່າງປອດ  
□ຖ່າຍຮ ບ 

    

 ລະບບົການໝ ນວຽນຂອງເລອືດ (ຫວົໃຈ, ລີ ັ້ນຫວົໃຈ, ເສັ ັ້ນເລອືດ):  

 ລະບບົທາງເດນີຫາຍໃຈ ຫຼອດສຽງ, ຫຼອດລມົ, ທໍ່ ລມົ, ປອດ (ກວດກາພາຍນອກ ແລະ ທາງໃນຫລງັຈາກການຕດັ): 
  

ລະບບົຕ່ອມນໍ ັ້າເຫຼອືງ (ມ ັ້າມ, ຕ່ອມອາມດິານ, ຕ່ອມລຸກໝ ຕ່າງໆ ທີ່ຢ ່ ທງັສອງຂ ັ້າງຫຼອດລມົ, ຕາມລໍາໄສ ັ້, ຕາມຜົ ັ້ງຮ່າງກາຍທງັ 2  
ຂັ້າງ, ຕາມແກນຮ່າງກາຍຂາໜບີຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ):  
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ຍກົລະບບົທາງເດນີອາຫານອອກ ແລະ 
ກວດກາເບິ່ ງລະບບົ ແລະ ຕບັ 

ເກບັຕວົຢ່າງ ຕບັ, ຖງົນໍ ັ້ ັ້າບ,ີ ກະເພາະ
ອາຫານ, ຕບັອ່ອນ 

ຜ່າເປີດ ແລະ ກວດກາເບີ່ ງລໍາໄສ ັ້  
ເກບັຕວົຢາງ ລໍາໄສ ັ້ນ ັ້ອຍ, ລໍາໄສ ັ້ໃຫຍ່, 
ມ ັ້າມ 

□ຖ່າຍຮ ບ  

    

 

ລະບບົທາງເດນີອາຫານ (ຫຼອດອາຫານ, ກະເພາະອາຫານ, ລໍາໄສ ັ້, ອາຈມົ, ຕບັອ່ອນ, ຕບັ, ຖງົນໍ ັ້າບ,ີ ກະລຸນາບນັທ ກປະລມິານ  
ແລະ ປະເພດຂອງອາຫານທີ່ພບົຢ ່ ໃນກະເພາະ ແລະ ການພບົເຫນັວດັຖຸສິ່ ງຂອງຜດິປົກກະຕອິື່ນໆ): 

   
ກວດກາ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງໝາກ
ໄຂ່ຫລງັ, ຕ່ອມໝວກໄຕ, ທໍ່ໜາກ
ໄຂ່ຫລງັ, ພກົຍ່ຽວ ແລະ ທໍ່ສົ່ ງນໍ ັ້າຍ່ຽວ 

  

□ຖ່າຍຮ ບ 

   

ລະບບົຂບັຖ່າຍປັດສະວະ (ໝາກໄຂ່ຫຼງັ, ທໍ່ສົ່ ງນໍ ັ້າຍ່ຽວທັ ັ້ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ): 

ກວດກາ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງອະໄວຍະ
ສບືພນັ 

 

□ຖ່າຍຮ ບ 

 

  ລະບບົສບືພນັ (ຮງັໄຂ່, ໄຂ່ຫາໍ, ມດົລຸກ, ການປະກດົມໂີຕອອ່ນ): 

ຕດັພາກສ່ວນຫວົ ແລະ ລອກໜງັຫວົ
ອອກ, ຕດັເປີດກະໂຫລກຫວົ ແລະ 
ກວດກາເບິ່ ງສະໝອງ  
ເກບັຕວົຢ່າງສະໝອງ ແລະ ຕ່ອມໃຕ ັ້
ສະໜອງ 
□ຖ່າຍຮ ບ      
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ການບົ່ ງມະຕສິາເຫດການຕາຍເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ:  

 

 

 

  
 

  

ລະບບົເສັ ັ້ນປະສາດ (ສະໝອງ, ເສັ ັ້ນປະສາດ, ເສັ ັ້ນປະສາດຮອບນອກ): 
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ລາຍງານຕວົຢ່າງທີ່ ເກບັ (ໃຫ ັ້ໝາຍ  ໃສ່ຕວົຢ່າງທີ່ ໄດ ັ້ເກບັ):  
 

ເນື ັ້ອເຍື ັ້ອ Tissues 

ຕວົຢ່າງຈາກທຸກອະໄວຍະວະພາຍໃນ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງຂ ັ້າງລຸ ັ້ມ) 

 

□ ຟໍມາລນີ 10% (buffered formalin) 

ຕວົຢ່າງສະວບັ VTM RNA later  

ສະວບັຜົ ັ້ງປາກ □ □  

ສະວບັຮ ທະວານ □ □  

ຕວົຢ່າງເລອືດ    

ເລອືດໄສ Serum □ ຫຼອດເປ່ົາຄຼາຍໂອ   

ຢອດເລອືດ Blood spot □ ເຈ ັ້ຍ filter paper  

Blood smear □ ແຜ່ນແກ ັ້ວ   

ວເິຄາະທາງໂມເລກ ນ (Molecular) ຫຼອດເປ່ົາ VTM RNA later 

ສະໝອງ Brain □ □ □ 

ໝາກໄຂ່ຫຼງັ Kidney □ □ □ 

ຕບັ Liver □ □ □ 

ປອດ Lung □ □ □ 

ມ ັ້າມ Spleen □ □ □ 

ວເິຄາະ ສານຜດິ (Toxicology) foil whirlpak  

ເສດອາຫານໃນກະເພາະ  □ □  

ສະໝອງ Brain □ □  

ຕບັ Liver □ □  

ໝາກໄຂ່ຫຼງັ Kidney □ □  

Tissue impressions glass slide   

ຕບັ Liver □   

ປອດ Lung □   

ມ ັ້າມ Spleen □   

ວເິຄາະພນັທຸກໍາ (Genetic analysis) 70% alcohol   

ໜງັ Skin □   

ກ ັ້າມຊີ ັ້ນ Muscle □   

ກາຝາກ (Parasites) 70% alcohol ອາຈມົ Feces: □ empty cryovial 

ກາຝາກພາຍໃນຮ່າງກາຍ Endo □   □ VTM 

ກາຝາກພາຍນອກຮ່າງກາຍ Ecto □  □ RNA later 
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ສິ່ ງຜດິປົກກະຕ/ິຕຸ່ມ (Abnormal finding/lesion)   

Tissue: 

         □ ຟໍມາລນີ 

         □ VTM                   □ RNA later 

         □ ຫຼອດເປ່ົາ cryovial 

         □ bacterial              □ fungal culture 

         □ cytology 

 

Tissue: 

□ ຟໍມາລນີ 

□ VTM             □ RNA later 

□ ຫຼອດເປ່ົາ cryovial 

□ bacterial         □ fungal culture 

□ cytology 

 

 

TISSUE GA FF Histo Cyto Photo 

-

20 

-

70 

TISSUE GA FF Histo Cyto Photo 

-

20 

-

70 

GENERAL-external       ABDOMEN       

Oral cavity & teeth       Diaphragm       

Tonsils       Stomach       

Skin and nails       Proventriculus       

Subcutis       Ventriculus       

Skeletal muscle       Small intestines       

Peripheral nerves       Large intestines       

Mammary gland       Pancreas       

Umbilicus       Spleen       

 

BONES & JOINTS 
      

Liver & gall 

bladder 
      

Bone marrow (femur)       Lymph nodes       

Bones       Aorta & vessel       

Hips       Kidneys       

Knees       Ureters       

Tarsi       Urinary bladder       

Shoulders       Urethra       

Carpi       Adrenal glands       

Atlantooccipital       Ovaries       

CAVITIES       Oviduct/Uterus       

Thoracic cavity       Vagina/vulva       

Abdominal cavity       Testes       

PLUCK       
Access sex 

gland 
      

Tongue       Penis/prepuce       

Thyroids/parathyroids       HEAD       

Esophagus       Eyes       

Crop       Ears & bullae       

Trachea       
Skull/nasal 

cavity 
      

Lungs       Brain/Meninges       

Heart/Pericardial sac       Pituitary gland       

Aorta & other vessels       SPINE       

Thymus/lymph nodes       
Vertebral 

column 
      

       Spinal cord       
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ຄວາມໝາຍສບັຫຍໍ ັ້ ການກວດກາຊິ ັ້ນສ່ວນ ແລະ ລາຍການຕວົຢ່າງ: 
GA =ການກວດກາດ ັ້ວຍຕາເປ່ົາ:  NGL= no gross lesions (ບ່ໍມຄີວາມຜດິປົກກະຕ ິຈາກການເບິ່ ງດ ັ້ວຍຕາ 
ເປ່ົາ); AB= abnormal (ຜດິປົກກະຕ)ິ; NE= not examined (ບ່່ໍໄດ ັ້ກວດກາ); NF= not found  
(ບ່ໍພບົເຫນັ); NP= not present (ບ່ໍປະກດົເຫນັ). 

FF = Tissue fixed in formalin (ຕວົຢ່າງເນື ັ້ອເຍື່ ອເກບັຮກັສາໃນສານຟໍມາລນີ) 
Histo = Tissue submitted for histology (ຕວົຢ່າງເນື ັ້ອເຍື່ ອ ທີ່ ຈະສົ່ ງໄປສໍາລບັເບິ່ ງຄວາມປ່ຽນແປງທາງຈລຸງັ
ວທິະຍາ) 

Cyto = Cytology slide prepared (e.g. tissue impression) ‘ແຜ່ນສະໄລທີ່ ຖກືເອາົຕວົຢ່າງໃສ່ແລ ັ້ວ (ເຊັ່ ນ: 
ເນື ັ້ອເຍື ັ້ອທີ່ ຖກືອດັໜບີໃສ່ແຜ່ນສະໄລໄວ ັ້ແລ ັ້ວ) 

PHOTO = Photograph taken (ໄດ ັ້ຖ່າຍຮ ບ) 
 

-20/-70 = ບອກຄ່າອຸ່ນຫະພ ມ ຂອງການກບັຮກັສາເປັນ -20, -70 ຫຼ ືຄ່າອຸນຫະພ ມລະດບັອື່ ນໆ ທີ່ ໃຊ ັ້ເກບັຮກັສາ
ຕວົຢ່າງ.  
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ 04: ວທິກີານສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ (PPE) 

 ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ 
ແບບຄບົຊຸດ 

1. ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ  
ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງທີ່ ຈາໍເປັນ ສໍາລບັໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນປ່າ ຫຼ ື ຜ ັ້ດໍາເນນີການກວດກາເບິ່ ງ

ອາການພາຍນອກຂອງສດັເຈບັ ຫຼ ື ຕາຍ, ອາການຂອງພະຍາດ ແລະ ການເກບັຊາກສດັ ຫຼ ື ເກບັຕວົຢ່າງ ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ 
ປະກອບມ:ີ  

1. 
 

 

 

2. 

 

3. 4. 

 

5.  

ຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ ຫຼ ື
ເກບີໂບກຢາງ 

ຖງົມສືອງຊັ ັ້ນ
ຊ ັ້ອນກນັ 

ຜັ້າອດັປາກ-ດງັ 
N95 

ຜັ້າຢາງກນັ
ເປືັ້ອນ 

ແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ ຫຼ ືແຜ່ນຢາງ
ປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ 

 
 

ວທິກີານສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ: 
ຊອກຫາສະຖານທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃນການສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ, ໃຫ ັ້ຫ່າງຈາກຈດຸສດັປ່າ

ເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແລະ ຕ ັ້ອງສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຢ່າງລະມດັລະວງັ ຕາມລໍາດບັ ດັ່ ງນີ ັ້:  
1. ສວມໃສ່ຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ, ຮບັປະກນັບ່ໍໃຫ ັ້ຖງົຫຸ ັ້ມເກບີຈກີຂາດ ຫຼ ືຫຸຼດອອກ ໃນຄະນະກໍາລງັເກບັຕວົຢ່າງ, ຖັ້າບ່ໍມີ

ຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ ໃຫ ັ້ໃສ່ເກບີໂບກຢາງທີ່ ສາມາດລ ັ້າງທໍາຄວາມສະອາດແທນ; 
2. ສວມໃສ່ຜ ັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ ຫຼ ືເຄື່ ອງນຸ່ງສະເພາະ; 
3. ສວມໃສ່ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ N95, ຕ ັ້ອງໝັ ັ້ນໃຈວ່າຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັນັ ັ້ນ ພໍດກີບັຮ ບໜັ້າຂອງທ່ານ ເພື່ ອບ່ໍໃຫ ັ້ມຊ່ີອງ

ວ່າງທີ່ ອາກາດ ແລະ ເຊື ັ້ອພະຍາດຢ ່ ພາຍນອກສາມາດເຂົ ັ້າໄປໄດ ັ້, ສວມໃສ່ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັຈນົກວ່າທ່ານຈະເຮດັ
ວຽກສໍາເລດັ ບ່ໍໃຫ ັ້ດ ງຜ ັ້າປິດປາກ-ດງັ ລງົມາຫ ັ້ອຍໄວ ັ້ຢ ່ ຄໍ ຫຼ ືດ ງຂ ັ້ນໄວ ັ້ຢ ່ ເທງິຫວົຂອງທ່ານ; 

4. ສວມໃສ່ແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ ຫຼ ືແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ; 
5. ສວມໃສ່ຖງົມສືອງຊັ ັ້ນຊ ັ້ອນກນັ, ຮບັປະກນັບ່ໍໃຫ ັ້ຖງົມຈືກີຂາດ, ຖັ້າມກີານຈກີຂາດ ໃຫ ັ້ປ່ຽນໃສ່ຖງົມໂືຕໃໝ່ 

ແລະ ໃຫ ັ້ໃສ່ຖງົມສືອງຊັ ັ້ນທຸກຄັ ັ້ງ. 
 

ວທິຖີອດຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ: 
ເວລາທີ່ ຈະຖອດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ, ສີ່ ງທີ່ ສໍາຄນັສຸດຕ ັ້ອງຄໍານ ງວ່າ ທຸກອຸປະກອນທີ່ ທ່ານສວມໃສ່ນັ ັ້ນ 

ດ ັ້ານນອກມນັອາດປົນເປືັ້ອນດ ັ້ວຍເຊື ັ້ອພະຍາດ, ໃຫັ້ຄດິຢ ່ ສະເໝວ່ີາທ່ານກໍາລງັສໍາຜດັກບັຫຍງັ. ກໍານດົເອາົສະຖານທີ່
ສະເພາະໃດໜ ່ ງທີ່ ຫ່າງໄກຈາກຊາກສດັ ເພື່ ອຖອດຊ ດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແລະ ທຸກຄນົຄວນໄປຖອດຢ ່ ສະຖານ 

ທີ່ ດຽວກນັ. ຫຼງັຈາກຖອດຊຸດອຸປະກອນ (ສໍາລບັໃຊ ັ້ພຽງຄັ ັ້ງດຽວ) ທີ່ ເປືັ້ອນອອກແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ເອາົຖິ່ ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ
ອນັຕະລາຍທນັທ.ີ ການຖອດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານຕ ັ້ອງປະຕບິດັຕາມລໍາດບັ ລຸ່ມນີ ັ້: 

http://www.bing.com/images/search?q=latex+gloves&view=detail&id=139564B02EA2FC12600A4C43D9027B0953774C14
http://www.bing.com/images/search?q=N95+respirator&view=detail&id=8C83B85071CE987B319416F31EE59B28027F6D10
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1. ຂ ັ້າເຊື ັ້ອຖງົມຊືັ ັ້ນນອກ; 
2. ຖອດຜັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ ຫຼ ືຊຸດນຸ່ງສະເພາະອອກ, ແລ ັ້ວຖິ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
3. ຖອດຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ ຖິ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ, ຖັ້າທ່ານໃສ່ເກບີໂບກຢາງ ໃຫ ັ້ລ ັ້າງທໍາຄວາມສະອາດຂ ັ້າເຊື ັ້ອ 

ດ ັ້ວຍນໍ ັ້າຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ; 
4. ຖອດຖງົມຊືັ ັ້ນນອກອອກ, ຖີັ້ມລງົຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
5. ຖອດແວ່ນຕາປັ້ອງກນັ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ, ລ ັ້າງທໍາຄວາມສະອາດແວ່ນຕາດ ັ້ວຍນໍ ັ້າຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ ແລະ 

ສາມາດນໍາກບັມາໃຊ ັ້ຄນືໃໝ່; 
6. ຖອດຜັ້າອດັປາກ-ດງັ ໂດຍລະວງັບ່ໍໃຫ ັ້ໄປຖກືພາກສ່ວນໃດຂອງຫວົທ່ານ, ຖີັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
7. ຖອດຖງົມຊືັ ັ້ນໃນ ຖີ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
8. ປິດປາກຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
9. ລ ັ້າງມດື ັ້ວຍສະບ  ແລະ ຂ ັ້າເຊື ັ້ອດ ັ້ວຍແຜ່ນຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ ຫຼ ືເຈວລ ັ້າງມ.ື 
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2. ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແບບຄບົຊຸດ 

ໃນບາງສະຖານະການ ທີ່ ຕ ັ້ອງມກີານຈດັການສດັປ່າທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສ ງ ຫຼ ື ດໍາເນນີການເກບັຕວົຢ່າງທີ່ ມກີານສໍາ
ຜດັກບັສດັຫຼາຍພເິສດ ເຊັ່ ນ: ການຜ່າຊາກສດັ, ການລງົສບືຄົ ັ້ນເຫດການລະບາດ ແລະ ອື່ ນໆ ຊ ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມຄີວາມປອດ
ໄພດ ັ້ານຊວີະພາບ ລະດບັສ ງ, ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແບບຄບົຊຸດ ປະກອບມ:ີ 
1. 

 

2. 
 

3. 4.  5. 

 

6. 
 

 

ຊຸດປົກຄຸມໂຕ 
ຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ ຫຼ ື
ເກບີໂບກຢາງ 

ຜັ້າອດັປາກ-ດງັ 
N95 

ແວ່ນຕາ ຫຼ ືແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັ
ໃບໜັ້າ 

ຜັ້າຢາງກນັ
ເປືັ້ອນ 

ຖງົມສືອງຊັ ັ້ນ
ຊ ັ້ອນກນັ 

 

ວທິກີານສວມໃສ່ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແບບຄບົຊຸດ ປະຕບິດັດັ່ ງນີ ັ້: 
ຊອກຫາສະຖານທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃນການສວມໃສ່ຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ, ໃຫັ້ຫ່າງຈາກຈດຸ

ສດັປ່າເຈບັ ຫຼ ືຕາຍ ແລະ ຕ ັ້ອງສວມໃສ່ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງຢ່າງລະມດັລະວງັ ຕາມລໍາດບັດັ່ ງນີ ັ້: 
1. ທໍາອດິ ສວມໃສ່ຊຸດປົກຄຸມໂຕ; 
2. ຕໍ່ ມາ ສວມໃສ່ຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ ຫຼ ືເກບີໂບກ; 

3. ສວມໃສ່ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ N95; 
4. ສວມໃສ່ແວ່ນປັ້ອງກນັດວງຕາ (ແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ ຫຼ ືແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ) ຫຼງັຈາກໃສ່ຜ ັ້າອດັປາກ-ດງັ; 
5. ສວມໃສ່ຜ ັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ ປົກທບັຊຸດປົກຄຸມໂຕ ຫຼ ືຊຸດເກບັຕວົຢ່າງ; 
6. ສວມໃສ່ຖງົມສືອງຊັ ັ້ນຊ ັ້ອນກນັ. 

 

ວທິຖີອດຊຸດອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕນົເອງ ແບບຄບົຊຸດ ປະຕບິດັດັ່ ງນີ ັ້: 
1. ຂ ັ້າເຊື ັ້ອຖງົມຊືັ ັ້ນນອກ; 
2. ຖອດຜັ້າຢາງກນັເປືັ້ອນ ຫຼ ືຊຸດນຸ່ງສະເພາະອອກ ແລ ັ້ວຖິ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
3. ຖອດຖງົຫຸ ັ້ມເກບີ ຖິ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ, ຖັ້າໃສ່ເກບີໂບກຢາງ ໃຫ ັ້ລ ັ້າງທໍາຄວາມສະອາດດ ັ້ວຍນໍ ັ້າຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ; 
4. ຖອດຖງົມຊືັ ັ້ນນອກອອກ ຖີ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
5. ຖອດຊຸດປົກຄຸມໂຕ ໂດຍການມ ັ້ວນຈາກດ ັ້ານໃນໄລ່ລງົລຸ່ມ ແລ ັ້ວຖິ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
6. ຖອດແວ່ນປັ້ອງກນັຕາ ຫຼ ື ແຜ່ນຢາງປັ້ອງກນັໃບໜັ້າ, ລ ັ້າງທໍາຄວາມສະອາດແວ່ນຕາດ ັ້ວຍນໍ ັ້າຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ ແລະ 

ສາມາດນໍາກບັມາໃຊ ັ້ຄນືໃໝ່; 
7. ຖອດຜັ້າອດັປາກ-ດງັ ໂດຍລະວງັບ່ໍໃຫ ັ້ໄປຖກືພາກສ່ວນໃດຂອງຫວົທ່ານ, ຖີັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
8. ຖອດຖງົມຊືັ ັ້ນໃນ ຖີ ັ້ມໃສ່ຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
9. ປິດປາກຖງົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອອນັຕະລາຍ; 
10. ລ ັ້າງມດື ັ້ວຍສະບ  ແລະ ຂ ັ້າເຊື ັ້ອດ ັ້ວຍແຜ່ນຢາຂ ັ້າເຊື ັ້ອ ຫຼ ືເຈວລ ັ້າງມ.ື 

http://www.bing.com/images/search?q=latex+gloves&view=detail&id=139564B02EA2FC12600A4C43D9027B0953774C14
http://www.bing.com/images/search?q=shoe+covers&view=detail&id=5A4163F70AD55CF0FAE89DD0F56DDE3AE6980FAA
http://www.bing.com/images/search?q=N95+respirator&view=detail&id=8C83B85071CE987B319416F31EE59B28027F6D10
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ມາດຕະຖານ ຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ ຢ ່  ສປປ ລາວ ສະບບັນີ ັ້  ຖກື
ພດັທະນາຂ ັ້ນໂດຍ ກມົລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ແລະ ອງົການ ອະນຸລກັສດັປ່າ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

(WCS)  
ພາຍໃຕ ັ້ໂຄງການພດັທະນາເຄອືຂ່າຍ ການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດສດັປ່າ (WildHealthNet) 

 

ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນຂອງ ອງົການປັ້ອງກນັຫຸຼດຜ່ອນໄພຂົ່ ມຂ ່  (DTRA) - ແຜນງານຫຸຼດຜ່ອນໄພ
ຄຸກຄາມທາງດ ັ້ານຊວີະວທິະຍາ (BTRP) ພາຍໃຕ ັ້ກະຊວງປັ້ອງກນັປະເທດ ຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໂຮງພມິ .............................. 
ໃບອະນຸຍາດຈດັພມິ ເລກທ ີ........................ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ພມິຄັ ັ້ງທ ີ1 
ຈາໍນວນ 500 ຫວົ 

ໂຄງການ ພັດັທະນາເຄອືຂ່າຍການເຝົັ້າລະວງັພະຍາດຈາກສດັປ່າ ລະດບັຊາດ 

 


