
ສ ສບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພພ ອການພ ສດທະນາ ຄ ສຄງທທ 6
ທທ 16, 17 & 18 ພະຈຈກ 2016

ສຈພ ງທຄາທາຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ : 

ບ ຄດບາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ທຈດທາງແຜນການຂອງພາກພພຄນ 

ສ ສບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພພ ອການພ ສດທະນາ ຄ ສຄງທທ6 ພາຍໃຕຄຫ ຄວຂຂຄ “ສຈພ ງທຄາທາຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ :
ບ ຄດບາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ທຈດທາງແຜນການຕຂພໜຄາຂອງພາກພພຄນ”  ຖພກຈ ສດຂຂຄນ ໃນວ ສນທທ  16, 17  ແລະ 18

ພະຈຈກ 2016  ທທພ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ສນ ໂດຍສະຖານທທູດຝຣພ ສງ,  ສະຖາບ ສນຝຣພ ສງ ປະຈ ຂາ ລາວ ຮພວມກ ສບ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສສຸກ ແຫພງ ສປປ ລາວ.

ງານພ ຄບປະປະຈ ຂາປທທທພ ສ ຂາຄ ສນເພພພ ອປຂກສາຫາລພກ ສນ ແລະ ສ ຄພງເສທມວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາ
ນ ສບແຕພຄ ສຄງທທ1  ໃນປທ  2009 ເປສນຕ ຄຄນມາ,  ກອງປະຊສຸມວຈທະຍາສາດດ ສພງກ ພາວນທຄ ມ ທສາມ ເປຄຄາໝາຍຄພ :  ເພທພ ມທະວທການຄ ຄຄນຄຄວາ
ປຂກສາຫາລພກ ພຽວກ ສບການພ ສດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອານສຸພາກພພຄນ,  ສະໜສບສະໜທູນຊພວຍເຫຫພອພາກລ ສດ ໃນການຕ ສດສຈນ
ໃຈ ແລະ ດຂງດທູດນ ສກສຂກສາໄວໜສຸພມລາວມາສ ຄນໃຈວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາຫຫາຍຂຂຄນ.

ເປສນເທພພ ອທ ຂາອຈດ  ທທພ ງານສ ສບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພພ ອການພ ສດທະນາ  ໄດຄຈ ສດຂຂຄນທທພ ສະຖາບ ສນການແພດເຂດຮຄອນຝຣພ ສງໂກໂຟນທ  ຫຫພ
IFMT ແລະ ທທພ ມະຫາວຈທະຍາໄລວຈທະຍາສາດສສຸຂະພາບ ຫຫພ ມວສ ເພພພ ອໃກ ຄຊຈດກ ສບຫຄອງຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ຫຄອງວຈເຄາະຫຫາຍທທພ
ສສຸດ ງານດ ສພງກ ພາວຖພວພາເປສນເວທທກອງປະຊສຸມລະດ ສບສາກ ຄນ ເນພພອງຈາກວພາ ການບ ສນຍາຍໃນຫ ຄວຂຂຄຕພາງໆແມ ພນ  ມ ທທ ສງເປສນພາສາ
ຝຣພ ສງ, ອ ສງກຈດ ແລະ ລາວ (ເຊຈພ ງຈະມ ທການແປພາສາໄປພຄອມທ ສງ 3 ພາສາ).

ນອກຈາກຈະມ ທການບ ສນຍາຍດຄານວຈທະຍາສາດ ແລະ ກອງປະຊສຸມປຂກສາຫາລພລະດ ສບສທູງ ລະຫວພາງ ພາກລ ສດ, ນ ສກສຄາງນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ຊພຽວຊານວຈທະຍາສາດ, ຕະຫຫອດໄລຍະສາມວ ສນຂອງການຈ ສດງານດ ສພງກ ພາວ ຍ ສງຈະມ ທການວາງສະແດງຮທູບພາບຜ ຄນ
ງານຕພາງໆ, ຮຄານວາງສະແດງຈາກພາກສພວນຕພາງໆ, ການແຂພງຂ ສນ, ການຢຄຽມຊ ຄມ ແລະ ການສາຍຮທູບເງຄາ ຊຂພ ງເປທດກ ຄວາງສ ຂາ
ລ ສບທສຸກຄ ຄນ. 

ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ,  ກຈດຈະກ ຂາດຄານກະສຈກ ຂາແບບຍພນຍ ຄງ,  ການເພທພ ມປະສຈທຈພາບຍສຸທະສາດແຫພງຊາດ :  ສາມປສດ
ໃຈສ ຂາຄ ສນຂອງການພ ສດທະນາຂະແໜງສາທາລະນສສຸກໃນ ສປປ ລາວ.

ສປປ ລາວ ອສຸດ ຄມສ ຄມບທູນໄປດຄວຍຊທວະນາໆພ ສນທທພ ສ ຂາຄ ສນ ແລະ ສ ສງຄ ຄມທທພ ມ ທຫຫາກຫາຍຊ ຄນເຜຄພ າ, ເປສນຈສຸດໃຈກາງຂອງພາກພພຄນໃນ
ການພ ຄບປະແລກປພຽນໃນບ ສນຫາຕພາງໆ ເຊສພ ນ  ການປພຽນແປງດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ,  ມະນສຸດ  ແລະ ດຈນຟຄາອາກາດ ຊຂພ ງ  ສປປ
ລາວ ກ ຂາລ ສງປະເຊທນໜຄາກ ສບສຈພ ງທຄາທາຍຢພາງຫຫວງຫຫາຍ. 
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ນອກຈາກວຽກງານສາທາລະນະອພພ ນໆແລຄວ,  ບ ຄດບາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄຄວາດຄານວຈທະຍາສາດ  ກຂພຍ ສງເປສນອ ສນພພຄນຖານໃນ
ຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ. ການພ ສດທະນາເສດຖະກຈດຂອງ ສປປ ລາວ ຍ ສງກຂພໃຫຄເກທດນະໂຍບາຍທທພ ມ ທເປຄຄາໝາຍສທູ ຄຊ ຄນ ເພພພ ອໃຫຄ
ປະຊາຊ ຄນມ ທຊທວຈດ ແລະ ສສຸຂະພາບທທພ ດທ.

ວາລະຂອງງານສ ສບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພພ ອການພ ສດທະນາ ໃນປທນທຄ ແມ ພນມ ທຄວາມຫຫາກຫຫາຍ ແລະ ສສຸມໃສພສາມບ ສນຫາສ ຂາຄ ສນ ເພພພ ອ
ປຂກສາຫາລພກ ພຽວກ ສບການປະກອບສພວນ  ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາ  ຕຂພ ບ ສນຫາສຈພ ງທຄາທາຍດຄານສາທາລະ
ນະສສຸກ ທທພ  ສປປ ລາວ ກ ຂາລ ສງປະເຊທນໜຄາຢທູພ.

ມ ພຄທທ1 : ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ ແລະ ອາຊທບດຄານວຈທະຍາສາດ
ວ ສນພສຸດ ທທ 16 ພະຈຈກ
ທທພ ສະຖາບ ສນ IFMT ແລະ ສະຖາບ ສນຝຣພ ສງ 

ຈສຸດປະສ ຄງຂອງມ ພຄທ ຂາອຈດນທຄ ເພພພ ອໃຫຄໄວໜສຸພມລາວ ໄດຄເຫສນຜ ຄນງານດຄານວຈທະຍາສາດ ແລະ ຮ ສບຮທູ ຄບ ສນຫາສຈພ ງທຄາທາຍ, ອສຸ ປະສ ສກ
ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄຄວາ.
ພາຍໃນງານ ຈະມ ທບ ສນດາມ ພອາຊທບ ແລະ ສະຖາບ ສນສຂກສາຈາກມະຫາວຈທະຍາໄລຕພາງ ມາຮພວມແບພງປສນປະສ ຄບການດຄານການ
ຄ ຄຄນຄວຄາ,  ໂອກາດໃນການສຂກສາ,  ປະສ ຄບການອາຊທບດຄານວຈທະຍາສາດ ແລະ ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ ທທພ
ມ ທຄສຸນນະພາບ. 

ມ ພຄທທ2 : ກະສຈກ ຂາ ແລະ ຄວາມສພຽງໃໝພ
ພະຫ ສດ ທທ 17 ພະຈຈກ
ທທພ ມະຫາວຈທະຍາໄລວຈທະຍາສາດສສຸຂະພາບ
ຈສຸດປະສ ຄງຂອງມ ພຄທທສອງນທຄ  ເພພພ ອກ ຂານ ຄດ  ແລະ  ປຄອງກ ສນຄວາມສພຽງໃໝພດຄານສາທາລະນະສສຸກ  ທທພ ເຊພພ ອມໂຍງກ ສບການປພຽນແປງ
ດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ ແລະ ກຈດຈະກ ຂາດຄານເສດຖະກຈດ ແລະ ກະສຈກ ຂາ. ການພ ຄບປະແລກປພຽນກ ສນ ລະຫວພາງ ກະ ຊວງກະສຈກ ຂາ
ແລະ ປພາໄມ ຄ, ບ ສນດານ ສກຄ ຄຄນຄວຄາ, ບ ສນດາຜທູຄຕາງໜຄາຈາກພາກເອກະຊ ຄນ ແລະ ຜທູຄຮ ສບຜຈດຊອບ NGO ໃນມພຄທທສອງນທຄ ມ ທຈສຸດປະ
ສ ຄງເພພພ ອເຜທຍແຜພຂຂຄມທູນກ ພຽວກ ສບວຈທທການແບບປະສ ຄມປະສານດຄານສສຸຂະພາບມະນສຸດ ແລະ ສ ສດ ຫຫພເອທຄນວພາ « One Health ».   

ມ ພຄທທ 3 : ສາທາລະນະສສຸກ ແລະ ຂຂຄມທູນອຄາງອທງຕ ຄວຈຈງ
ວ ສນສສຸກ ທທ 18 ພະຈຈກ
ທທພ ມະຫາວຈທະຍາໄລວຈທະຍາສາດສສຸຂະພາບ
ບ ສນດານ ສກຄ ຄຄນຄວຄາຈະມາບ ສນຍາຍກພຽວກ ສບການປະກອຍສພວນຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາໃນການເຝຄຄາລະວ ສງ  ແລະ  ຕຄານພະ
ຍາດຕຈດຕຂພ  ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພພຄນ. ບ ສນດາຜທູຄຕາງໜຄາຈາກສະຖາບ ສນຕພາງໆຈະນ ຂາສະເໜທຄ ຂາແນະນ ຂາຕພາງໆ ເພພພ ອເພທພ ມ
ປະສຈດທຈຜ ຄນໃຫຄແກ ພນະໂຍບາຍດຄານສາທາລະນະສສຸກ ຮພວມກ ສບທທມງານກະຊວງສາທາລະນະສສຸສຸກ. 

ການຮພວມມ ພຂອງພາກສພວນຕພາງໆເພພພ ອຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ
ປະເທດຝຣພ ສງເຊພພ ອໝ ສຄນຕຂພ ການສະໜສບສະໜທູນຊພວຍເຫຫພອຈາກອ ຄງກອນຂອງຝຣພ ສງ,  ອ ຄງກອນທທພ ນ ຂາໃຊຄພາສາຝຣພ ສງ ແລະ ສາກ ຄນ ໃນ
ການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກໃນ ສປປ ລາວ.
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ປທນທຄ  ສປປ  ລາວ  ເປສນປະທານອາຊຽນ  ແລະ  ເພພພ ອການເຕທບໂຕດຄານການເຊພພ ອມໂຍງໃນອາຊທຕາເວສນອອກສຽງໃຕຄ,  ຈະ
ມ ທການວາງທຈດທາງແຜນການຕຂພໜຄາໃນພາກພພຄນ  ຮພວມກ ສບບ ສນດານ ສກຄ ຄຄນຄວຄາ  ແລະ  ອ ຄງການຕພາງໆ  ຂອງກ ຂາປທູເຈຍ,  ໄທ,
ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ.

• ລ ສດຖະບານ  ແຫພງ  ສປປ  ລາວ :  ກະຊວງສາທາລະນະສສຸກ,  ກະຊວງວຈທະຍາສາດ  ແລະ  ເຕສກໂນໂລຊທ,  ກະ
ຊວງກະສຈກ ຂາ ແລະ ປພາໄມ ຄ, ກະຊວງສຂກສາທຈການ ແລະ ກຈລາ

• ບ ສນດາຜທູຄຕາງໜຄາສະຖາບ ສນຄ ຄຄນຄວຄາໃນປະເທດຕພາງໆ  (ສະຖາບ ສນປາດສເຕທ  ລາວ,
ສະຖາບ ສນຄ ຄຄນຄວຄາເພພພ ອການພ ສດທະນາ  ຫຫພ  IRD,  ສທູນຄ ຄຄນຄວຄາດຄານກະເສດສາດສາກ ຄນເພພພ ອການພ ສດທະນາ  ຫຫພ
CIRAD, ສທູນວຈໄຈພະຍາດຊພມເຊພຄອຄຣຈສຕ ຄຟ ເມຣທເອທ ລາວ ຫຫພ CICML, Oxford-Welcome Trust ແລະ ອພພ ນໆ)

• ສະຖານບ ສນການສຂກສາ (ມະຫາວຈທະຍາໄລແຫພງຊາດ, ມະຫາວຈທະຍາໄລວຈທະຍາສາດສສຸຂະພາບ, IFMT)
• ຄທູ ພຮ ພວມພ ສດທະນາ ແລະ ອ ຄງການຕພາງໆຂອງ ສປຊ (WHO, UNFP, FAO, UNICEF, LuxDev, ສະຫະພາບເອທຣ ຄບ

ແລະ ອພພ ນໆ)
• ອ ຄງການຈ ສດຕ ສຄງທາງສ ສງຄ ຄມ ແລະ ພາກສພວນເອກະຊ ຄນ (ມທູນນຈທຈ ເມຣທເອທ, ມທູນນຈທຈ ປທແອກ ຟາບເບຫຈ)

ພາສາທທພ ໃຊຄໃນກອງປະຊສຸມ : ຝຣພ ສງ, ອ ສງກຈດ, ລາວ (ມ ທການແປໄປພຄອມເປສນ 3 ພາສາ) 
ຂຂຄມທູນເພທພ ມຕພພ ມ : http://www.if-laos.org/jrd

ຕຄອງລ ຄງທະບຽນທາງອອນລາຍ

ກຈດຈະກ ຂາອພພ ນໆ :
ການວາງສະແດງຮທູບພາບທທພ  ມວສ : ພາຫະຂອງເຊພຄອໂລກ ແລະ ພະຍາດ (IRD-IFL)

ການວາງສະແດງຮທູບພາບທທພ ກ ຂາແພງດຄານນອກຂອງສະຖານທທູດຝຣພ ສງ  ປະຈ ຂາລາວ  :  ຜ ຄນງານຮທູບຖພາຍຂອງ  Marie-Hélène

Le Ny ທທພ ມ ທຊພພ ວ ພາ :  Infinités Plurielles 
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ມພຄທທ1 : ວ ສນພສຸດ ທທ 16 ພະຈຈກ 2016
ການສ ຄພງເສທມວຽກການຄ ຄຄນຄວຄາ, ໂອກາດໃນການສຂກສາ ໃນສະພາບການພາກພພຄນໃນປະຈສຸບ ສນ, ອາຊທບວຈທະຍາສາດ ແລະ

ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມດຄານສາທາລະນະສສຸກ ທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ ໃນກສຸ ພມໄວໜສຸພມລາວ
ຜທູຄຮ ສບຜຈດຊອບ : Dr. Daniel Reinharz, IFMT ; ຜທູຄສ ສງລວມຄ ຂາເຫສນໃນກອງປະຊສຸມ : Dr. Didier Bertrand, IFMT 

ການຄ ຄຄນຄວຄາເປສນສຈພ ງກ ຂານ ຄດການພ ສດທະນາຂອງປະເທດ.  ເຮສດການຄ ຄຄນຄວຄາຈ ຂາເປສນຕຄອງເບຈພ ງຄພນຂອບແນວຄວາມຄຈດເບພຄອງຕ ຄຄນ,  ຊອກຫາ

ບ ສນຫາ ແລະ ຊອກຫາວຈທທແກຄໄຂທທພ ເໝາະສ ຄມ ແລະ ເປສນທທພ ຍອມຮ ສບຂອງສ ສງຄ ຄມ.  ການຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດເປສນສຈພ ງຈ ຂາເປສນເພພພ ອປສບປສຸງຊທ

ວຈດການເປສນຢທູພຂອງປະຊາຊ ຄນໃຫຄດທຂພຄນ.  ດຄວຍເຫດຜ ຄນດ ສພງກ ພາວ,  ໃນ ສປປ ລາວ ຈຂພງມ ທສທູນຄ ຄຄນຄວຄາຈ ຂານວນບຂພໜຄອຍທທພ ທ ຂາການສຂກສາຕພາງໆ

ຢພາງຫຫາກຫຫາຍ.  ນອກຈາກນທຄ ສທູນຄ ຄຄນຄວຄາທທພ ກ ພາວມານ ສຄນ ແມ ພນມ ທຊພຽວຊານຕພາງປະເທດຮພວມງານນ ຂາ.  ໃນປະຈສຸບ ສນ ຄ ຄນລາວ ແລະ ຄ ຄນໃນ

ພາກພພຄນ ນ ສບມ ພຄນ ສບມ ທການແຂພງຂ ສນເຮສດວຽກໃນບ ສນດາສທູນຄ ຄຄນຄຄວາດ ສພງກ ພາວ ຊຂພ ງບຂພ ແມ ພນການແຂພງຂ ສນໃນນາມວຈຊານການ ແຕພແຂພງຂ ສນໃນນາມ

ນ ສກຄ ຄຄນຄຄວາ.   
ສຈພ ງທທພ ສະແດງອອກໃນມ ພຄທ ຂາອຈດຂອງການຈ ສດງານສ ສບປະດາຄ ຄຄນຄວຄາເພພພ ອການພ ສດທະນາ  ປະຈ ຂາປທ  2016.  ມ ພຄທ ຂາອຈດນທຄມ ທຈສຸດປະສ ຄງສະແດງໃຫຄນ ສກ

ສຂກສາລາວເຫສນວພາ  ການຄ ຄຄນຄວຄາເປສນສຈພ ງທທພ ວຈເສດ.  ພວກເຮຄາໄດຄຮຽນຮທູ ຄໃນການຄຈດ,  ສຂກສາໂລກຂອງພວກເຮຄາ  ແລະ ຊອກຫາຄ ຂາອະທຈບາຍ ທທພ

ໜຄາເພຈພ ງພຂໃຈ.  ພວກເຮຄາໄດຄຮ ພວມເຮສດວຽກນ ຂາຄ ຄນທທພ ສະຫຫາດ,  ຫຄາວຫ ສນ  ແລະ  ມ ທຄສຸນຄພາຂອງຄວາມເປສນມະນສຸດທທພ ສ ຂາຄ ສນ.   ການທທພ ໄດຄກາຍເປສນນ ສກ

ຄ ຄຄນຄວຄາກຂພປຽບເໝພອນໄດຄກາຍເປສນຄ ຄນທທພ ເຕສມໄປດຄວຍຄວາມຄຈດທທພ ສະຫຫາດຫຫ ສກແຫຫມ.  ນອກຈາກນທຄ  ມ ພຄທ ຂາອຈດນທຄ  ຍ ສງມ ທຈສຸດປະສ ຄງເພພພ ອສະແດງໃຫຄນ ສກ

ສຂກສາລາວເຫສນວພາ ພວກເຂຄາຄວນຈະວາງແຜນເຮສດການຄ ຄຄນຄວຄາໃນລາວ ແລະ ລ ຄງມ ພປະຕຈບ ສດໃນວຽກງານໃດໜຂພ ງ.  ອ ສນສສຸດທຄາຍ ພວກເຮຄາຕຄອງ

ການໃຫຄຊາວໜສຸພມໄດຄເຫສນໂອກາດໃນການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ  ຊຂພ ງຈະເຮສດໃຫຄພວກເຂຄາສາມາດເຂຄຄາເຖຈງວຽກງານທທພ ຖພກໃຈ  ທທພ ເຕສມໄປດຄວຍໂອ

ກາດ ແລະ ອານາຄ ຄດ ໃນສະພາບການທທພ ເອພຄອອ ຂານວຍ.     

ສຈພ ງທຄາທາຍສ ຂາຄ ສນຂອງມ ພຄທ ຂາອຈດນທຄ ແມ ພນນ ຂາພາໄວໜສຸພມໄປໃນທຈດທາງທທພ ກ ພາວມານ ສຄນ ແລະ ກະຕສຸກຊສຸກຍທູ ຄການສ ຄນທະນາແລກປພຽນ ລະຫວພາງ ໄວໜສຸພມ

ແລະ ນ ສກຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ ເພພພ ອໃຫຄພວກເຂຄາໄດຄເຫສນຜ ຄນປະໂຫຍດຢພາງຫຫວງຫຫາຍ ແລະ ຮ ສບປະກ ສນຄວາມຍພນຍ ຄງ

ຂອງການຄ ຄຄນຄວຄາໃນປະເທດຂອງພວກເຂຄາ.

ວາລະຂອງມ ພຄທທ 1

8:00 – 8:30  ຕຄອນຮ ສບ ແລະ ລ ຄງທະບຽນ 

8:15 – 8:30  ພຈທທເປທດ – ກພາວເປທດງານ,  ນ ຂາສະເໜທວາລະ ແລະ ຈສຸດປະສ ຄງຂອງການຈ ສດງານສ ສບປະດາຄ ຄຄນຄວຄາເພພພ ອການພ ສດທະນາ ຄ ສຄງທທ  6

(ພະນະທພານ  ນາງ  Claudine  Ledoux  ເອກອ ສກຄະລ ສດຖະທທູດຝຣພ ສງ  ປະຈ ຂາ  ສປປ  ລາວ,  ທພານ  Jérôme  Dubois-Mercent

ທທພ ປຂກສາວຽກງານຮພວມມ ພ ແລະ ວ ສດທະນະທ ຂາ ປະຈ ຂາສະຖານທທູດຝຣພ ສງ, ທພານ Dr. Daniel Reinharz ຈາກສະຖາບ ສນ IFMT ແລະ ພະນະທພານ
ນາງ ແສງເດພອນ ຫຫ ຄາຈ ສນທະບທູນ ລ ສດຖະມ ຄນຕທກະຊວງສຂກສາທຈການ ແລະ ກຈລາ) 

8:30 – 9:45  ສປປ ລາວ, ການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກ : ສະພາບ ແລະ ຄວາມຕຄອງການ 

- ກພາວເປທດກອງປະຊສຸມ ໂດຍ ດຣ. ບສຸດທະວ ຄງ ແພງສທສ ຄມບທູນ, ກ ຄມຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ການສຂກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສສຸກ

- ລາຍງານເລທພ ມກອງປະຊສຸມ ໂດຍ ດຣ. ນຈຣ ສນ ຮອງຄະນະບຂດທຄະນະແພດສາດ, ມວສ

- ການນ ຂາໃຊຄວຈທທການຄ ຄຄນຄວຄາເພພພ ອໃຫຄຂຂຄມທູນແກພຜທູຄທທພ ມ ທສຈດອ ຂານາດໃນການຕ ສດສຈນໃຈດຄານນະໂຍບາຍ (ໂດຍ Jennie Musto, WHO)

- ສະພາບລວມຂອງການຄ ຄຄນຄວຄາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກຂລະນທສຂກສາ (ໂດຍ ດຣ. ເກດມະນທ ຣາຊວ ຄງ, NIOPH)

-  ການປະຕຈບ ສດ ແລະ ນະໂຍບາຍດຄານການຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດສ ຂາຫຫ ສບໄວໜສຸພມ : ການລ ຄງທຂນ ໃນ ສປປ ລາວ (Dr. Mandira Paul, UNFPA)

- ການສວຍໃຊຄຄສຸນນະພາບຂອງສະຖານທທພ ຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ໂອກາດ ສ ຂາຫຫ ສບນ ສກຄ ຄຄນຄວຄາໄວໜສຸພມ ໃນ ສປປ ລາວ (Dr. Daniel Reinharz, IFMT)

- ການສ ຄນທະນາປຂກສາຫາລພກ ສບບ ສນດານ ສກສຂກສາ (ຜທູຄດ ຂາເນທນ : ດຣ. ອານສຸສອນ ສທສສຸລາດ, ມວສ, ພະແນກພະຍາບານ)

9:45 – 10:30  ຮທູບແບບ,  ວຈທທການ ແລະ ກຂລະນທສຂກສາ ໃນການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ :  ສຈພ ງທຄາທາຍດຄານສ ສງຄ ຄມ
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ແລະ ວຈທະຍາສາດ
- ຈາກທຈດສະດທສທູ ພການປະຕຈບ ສດຕ ຄວຈຈງ, ຄວາມຕຄອງການພາກສະໜາມ : ສສຸຂະພາບຈຈດ  (ດຣ. ຈ ສນທະລາວາດທ ຈທູລະມານທ, Basicneeds)

-  ການຄ ຄຄນຄວຄາທາງດຄານການແພດ  ແລະ  ສາທາລະນະສສຸກ  –  ບ ສນຫາທທພ ເຊພພ ອມໂຍງກ ສບການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານຄຣທນຈກໃນກສຸ ພມແມ ພຍຈງຖພພາໃນລາວ  :
ກຂລະນທປະຕຈບ ສດ ໃນ ສປປ ລາວ ປທ  2016 (ດຣ.  ວາລຈດາ ຈ ສນສະໝສຸດ,  Microbiology Laboratory, Lao-Oxford-Mahosot-Wellcome-

Trust Research Unit (LOMWRU))

- ຂຂຄມທູນທທພ ໄດຄຈາກກຄອງວຈເຄາະມ ທສພວນຊພວຍຕຄານການສ ຄພງຕຂພ ພະຍາດໄຂຄເລພອດອອກ (Pr. Julien Pompon, IRD, Duke-NUS Medical School)

- ການສ ຄນທະນາປຂກສາຫາລພກ ສບບ ສນດານ ສກສຂກສາ (ຜທູຄດ ຂາເນທນ : Thomas Kadzahlo, IFMT)

10:30 - 11:00  ພສກຜພອນ 

11:00 - 12:30  ຄວາມເປສນໄປໄດຄໃນການສຂກສາ ແລະ ໂອກາດໃນການຄ ຄຄນຄວຄາ ໃນ ສປປ ລາວ
- ການຄ ຄຄນຄວຄາ EcoRubber (M. Saysongkham, DALAM, JEAi (Jeune Equipe Associée à l'IRD))

-  ການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານການຢາ  :  ໄປສຂກສາທທພ ປະເທດຝຣພ ສງ  :  ໂອກາດທາງດຄານວຈຊາຊທບ  ແລະ  ປະສ ຄບການການໃຊຄຊທວຈດ  (  ທພານ  ນາງ
Chithdavone Ting Her, ມທູນນທທຈ Pierre Fabre)

- ການຄ ຄຄນຄວຄາກ ພຽວກ ສບການສ ຂາພ ສດກ ສບຄ ສວນຢາສທູບ ແລະ ຜ ຄນກະທຄບຕຂພ ສສຸຂະພາບ (M. Bastiaan Teune, Sector Leader Energy Lao PDR,

SNV Netherlands Development Organisation)

- ການເຝຄຄາລະວ ສງພະຍາດໄຂຄເລພອດອອກ ໃນ ສປປ ລາວ (ທພານ ສ ຄມພາວ ສນ ສ ຄມລຂ, ສະຖາບ ສນປາດສເຕທລາວ)

- ການຄ ຄຄນຄວຄາກ ພຽວກ ສບພະຍາດຖຄອງທຄອງຈາກເຊພຄອໂຣຕາໄວຣ ສສ (ທພານ ດວງດາວ ສສຸກອາລສຸນ, ມວສ)

-  ການສຂກສາກສຸ ພມແມ ພຍຈງຖພພາທທພ ຕຈດເຊພຄອໄວຣ ສສຕ ສບ  B  ແລະ  ລທູກ  ໃນລາວ  (ທພານ  ນາງ  ວ ສດທະນາພອນ  ລ ສດທະພາສະຫວພາງ,  ປອ
ຈາກມະຫາວຈທະຍາໄລ ລທຢ ຄງ 1, ໝຂພະແນກພະຍາດຕຈດຕຂພ , ໂຮງໝຂມະໂຫສ ຄດ)

-  ການປະເມ ທນເຄພພ ອງມ ພສພພ ສານແບບ  "ISBAR"  ເພພພ ອສຄາງຂຂຄມທູນກ ພຽວກ ສບຄວາມກຄາວໜຄາທາງດຄານການແພດເດສກນຄອຍ (ທພານ  ນາງ  ວ ສນນທດາ
ດວງບສຸບຜາ, ພະນ ສກງານໝຂ  ພະແນກ PICU/NICU ໂຮງໝຂມະໂຫສ ຄດ)

- ການສ ຄນທະນາປຂກສາຫາລພກ ສບບ ສນດານ ສກສຂກສາ (ຜທູຄດ ຂາເນທນ : Dr. Pascale Hancart-Petitet, IRD)

12:30 - 13:30  ຮ ສບປະທານອາຫານທພຽງ 

13:30  –  16:00  ງານວາງສະແດງ  ແລະ  ກອງປະຊສຸມ  ພາຍໃຕຄຫ ຄວຂຂຄ  « ການຄ ຄຄນຄວຄາ  ແລະ  ການພ ສດທະນາ  ຢທູພ  ສປປ  ລາວ  :
ສສຸຂະພາບເພພພ ອໄວໜສຸພມ ແລະ ໂດຍໄວໜສຸພມ »

- ຝາກ ຂາແພງສ ຂາລ ສບສະແດງຄ ຂາຄຈດເຫສນຢພາງອຈດສະຫຫະ : ພວກເຮຄາຈ ຄພງເສທມສຄາງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາໃນອານາຄ ຄດໄປນ ຂາກ ສນ »

- ການສາຍວທດທໂອທທພ ສ ຄພງເຂຄຄາຮ ພວມການແຂພງຂ ສນ « ຄວາມຝ ສນຂອງນ ສກຄ ຄຄນຄຄວາ
- ຮຄານວາງສະແດງ ແລະ ບ ສນດາກຈດຈະກ ຂາຕພາງໆ : 

ກອງປະຊສຸມ 

- 14:00 ຄວາມຄຈດເຫສນ ແລະ 
ສະພາບການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸ
ກ : ການພະຍາບານ (ດຣ. ອານສຸສອນ 
ສທສສຸລາດ, ມວສ)

- 15:00 ແມ ພ ແລະ ເດສກ : 

ບ ສນຫາການສ ສກຢາວ ສກແຊສງ : ( ດຣ. 

ຈ ສນໄຊ ປສດທ ຂາມະວ ຄງ, ຮອງຫ ຄວໜຄາ, 

ໂຄງການສ ສກຢາກ ສນພະຍາດແຫພງຊາດ, 

ສທູນສສຸຂະພາບແມ ພ ແລະ ເດສກ, 

ກະຊວງສາທາລະນະສສຸກ 

- ການສາທຈດ : ການປສຸງແຕພງອາຫານ 
ແລະ ສສຸຂະພາບ (SNV / World Bank

in Laos), 

ການຊພວຍເຫຫພອທາງການແພດສສຸກເສທນ 
(ໜພວຍກທູ ຄໄພນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ສນ. 

-  ວາງສະແດງໂປສເຕທດຄານວຈທະຍາສາດ

- ຮຄານວາງສະແດງ : OGO, ສະມາຄ ຄມ,

ມທູນນທທຈ ...

ການຢຄຽມຊ ຄມ (ສ ຂາລ ສບຜທູຄທທພ ລ ຄງທະບຽນເທຄພ ານ ສຄນ) 

- ຢຄຽມຊ ຄມສທູນວຈໄຈພະຍາດຊພມເຊພຄອຄຣຈສຕ ຄຟ 
ເມຣທເອທ ລາວ
- ວທທທການສຄາງໂຄງການຄ ຄຄນຄວຄາພາກສະໜາມ
(Dr. Julie-Anne Tangena, 

ສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ)

- ຢຄຽມຊ ຄມສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ 
- ຄວາມຮທູ ຄກ ພຽວກ ສບການຄ ຄຄນຄຄວາດຄານສ ສງຄ ຄມມະ
ນສຸດວຈທະຍາ (Dr. Pascale Hancart-Petitet,

IRD)

16:00 -  17:20    ສຈພ ງທຄາທາຍຂອງການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບສ ຂາລ ສບໄວໜສຸພມ ແລະ ໂອກາດດຄານວຈຊາຊທບການຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດ ແລະ
ການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກ.
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-  ຄສຸນນະພາບ  ແລະ  ວຈທທການກວດກາດຄານການຄ ຄຄນຄວຄາ  :  ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມດຄານການຢາເພພພ ອຮ ສບໃຊຄປະຊາຊ ຄນ  (Dr.  Françoise  Nepveu,

Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie, Université Paul Sabatier de Toulouse ; Fondation Pierre Fabre )

-  ສທູນສສຸຂະພາບແບບເອເລສກໂຕຫນຈກ  ຫຫພ  L’Observatoire  de  la  E-Santé :  ແນວຄຈດລຈເລທພ ມດຄານສາທາລະນະສສຸກທທພ ທ ສນສະໄໝ
ເພພພ ອປສບປສຸງການເຂຄຄາເຖຈງການປຈພ ນປຄວທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ  ໃນບ ສນດາປະເທດທທພ ດ ຄອຍພ ສດທະນາ  (Béatrice  Garrette,   ອ ຂານວຍການໃຫຍພມທູນນຈທຈ
Pierre Fabre)

-  ງ ຄບປະມານ ແລະ ປະສ ຄບການດຄານວຈຊາຊທບ :  ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ,  ການຝຂກງານ ແລະ ການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານວຈທະຍາສາດ (Jérôme

Carujo, ຜທູຄຊ ພວຍວຽກງານການຮພວມມ ພດຄານພາສາຝຣພ ສງ ; Campus France)

-  ປະສ ຄບການກອງປະຊສຸມກ ພຽວກ ສບສ ສງຄ ຄມມະນສຸດວຈທະຍາ  ແລະ  ການຢຄຽມຊ ຄມ (Dr.  Pascale  Hancart-Petitet,  IRD;  Chloé  Laboisne,

ຜທູຄຊ ພວຍວຈຊາການປະຈ ຂາ ມວສ – ສະຖາບ ສນຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດການສຂກສາ - ສະຖານທທູດຝຣພ ສງ)

-  ການຮພວມມ ພຮທູບແບບໃໝພ ລະຫວພາງ ພາກລ ສດ ແລະ ເອກະຊ ຄນ :  ການນ ຂາສະເໜທທຂນປະລຈນຍາເອກຂອງມທູນນທທຈ  Pierre Fabre / Campus
France ສ ຂາລ ສບນ ສກຄ ຄຄນຄວຄາໄວໜສຸພມໃນບ ສນດາປະເທດດຄອຍພ ສດທະນາ (Béatrice Garrette, ອ ຂານວຍການໃຫຍພມທູນນຈທຈ Pierre Fabre; Jérome

Carujo, ຜທູຄຊ ພວຍວຽກງານການຮພວມມ ພດຄານພາສາຝຣພ ສງ)

- ການສ ຄນທະນາປຂກສາຫາລພກ ສບບ ສນດານ ສກສຂກສາ (ຜທູຄດ ຂາເນທນ : Didier Bertrand, IFMT)

17:20 - 17:30  ປຈດກອງປະຊສຸມ 

➢ ສ ສງລວມຄ ຂາຄຈດເຫສນ (Dr. Didier Bertrand, IFMT)

➢ ມອບລາງວ ສນການແຂພງຂ ສນວທດທໂອ “ຄວາມຝ ສນຂອງນ ສກຄ ຄຄນຄວຄາ” ແລະ ມອບໃບຢສຄງຢພນໃຫຄແກ ພນ ສກສຂກສາທທພ ເຂຄຄາຮພວມກຈດຈະກ ຂາ 
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ມ ພຄທທ2 : ພະຫ ສດ ທທ 17 ພະຈຈກ 2016
ກ ຂານ ຄດ ແລະ ປຄອງກ ສນຄວາມສພຽງໃໝພດຄານສາທາລະນະສສຸກ ທທພ ເຊພພ ອມໂຍງກ ສບການປພຽນແປງດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ 

ແລະ ກຈດຈະກ ຂາດຄານເສດຖະກຈດ ຕາມວຈທທການແບບປະສ ຄມປະສານ ທທພ ເອທຄນວພາ « One Health »

ຜທູຄຮ ສບຜຈດຊອບ : Dr. Serge Morand, ຜທູຄດ ຂາເນທນກອງປະຊສຸມ : M. Jérôme Dubois-Mercent

ມ ພຄທທ2 ນທຄ  ຈະເວຄຄາເຖຈງຄວາມສພຽງໃໝພດຄານສາທາລະນະສສຸກ  ທທພ ເຊພພ ອມໂຍງກ ສບການປພຽນແປງດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ  ແລະ  ກຈດຈະກ ຂາດຄານເສດຖະກຈດ
ຕາມວຈທທການແບບປະສ ຄມປະສານ ທທພ ເອທຄນວພາ  « One Health ».  ຂອບແນວຄວາມຄຈດ  « One Health » ໃຫຄເຮຄາຮທູ ຄວ ພາ ສສຸຂະພາບຂອງປະຊາ
ຊ ຄນມ ທການເຊພພອມໂຍງກ ສບສສຸຂະພາບສ ສດ ແລະ ສຈພ ງແວດລຄອມ.  ດ ສພງນ ສຄນ  « One Health »  ຈຂພງໄດຄພະຍາຍາມເຕຄຄາໂຮມ ເອຄາຄວາມພະຍາຍາມຈາກ
ຂະແໜງການຕພາງໆ  (ການແພດຄ ຄນ ແລະ ສ ສດ,  ກະເສດສາດ,  ນຈເວດວຈທະຍາ,  ມະນສຸດວຈທະຍາ,  ເສດຖະກຈດ …)  ເພພພ ອທ ຂາຄວາມເຂຄຄາໃຈກພຽວກ ສບ
ການເພຈພ ງພາກ ສນໃນລະບ ຄບນຈເວດວຈທະຍາ,  ສສຸຂະພາບຄ ຄນ ແລະ ສ ສດ.  ພາລະກຈດ « One Health »  ໄດຄຮ ສບການສພບຕຂພ ໂດຍ ອ ຄງການຈ ສດຕ ສຄງສາກ ຄນ
ແລະ ບ ສນດາຄທູ ພຮ ພວມພ ສດທະນາ ກຂພຄພ ປະເທດຝຣພ ສງ.  

ການປພຽນແປງດຄານເສດຖະກຈດ-ສ ສງຄ ຄມໃນອາຊທຕາເວສນອອກສຽງໃຕຄ  ມ ທຜ ຄນກະທຄບຕຂພ ບ ສນດາປະເທດໃນພາກພພຄນ  ແຕກຕພາງກ ສນໄປ,  ກຂພໃຫຄເກທດມ ທການ
ປພຽນແປງອ ສນສ ຂາຄ ສນດຄານປະຊາກອນ,  ການເພທພ ມທະວທດຄານກະເສດສາດ,  ການປພຽນແປງການນ ຂາໃຊຄທທພ ດຈນ,  ຜ ສງເມ ພອງ ແລະ ການສທູນເສຍຊທວະນາໆ
ພສນ.  ການປພຽນແປງເຫຫຄພ ານທຄ ມ ທຜ ຄນກະທຄບຕຂພ ວຈທທການດ ຂາລ ຄງຊທວຈດ,  ການຄສຸ ຄມຄອງ ແລະ ການປຄກປສກຮ ສກສາຊ ສບພະຍາກອນທ ຂາມະຊາດ ຊຂພ ງມ ທອຈດທຈພ ຄນ
ໂດຍຕ ຄງຕຂພ ການເກທດພະຍາດຕຈດຕຂພ ຊະນຈດໃໝພໃນພາກພພຄນ ຫຫ ສກໆກຂພແມ ພນພະຍາດທທພ ເກທດຈາກສ ສດ,  ການປພຽນແປງການນ ຂາໃຊຄທທພ ດຈນ ແລະ ການສທູນເສຍ
ຊທວະນາໆພ ສນ. 

ສປປ ລາວກຂພເປສນປະເທດໜຂພ ງໃນອາຊທຕາເວສນອອກສຽງໃຕຄ ທທພ ປະເຊທນໜຄາກ ສບສອງບ ສນຫາໜສກໜພວງ ກຂພຄພ ບ ສນຫາພະຍາດຕຈດຕຂພ ທທພ ເກທດຂຂຄນມາແຕພດ ຄນ

ນານໃນປະເທດທທພ ກ ຂາລ ສງພ ສດທະນາ ແລະ ບ ສນຫາທທພ ເຊພພ ອມໂຍງກ ສບການປພຽນແປງດຄານສາທາລະນະສສຸກໃນປະເທດທທພ ກ ຂາລ ສງພ ສດທະນາ ພຄອມກ ສບການ

ເພທພ ມຂຂຄນຂອງພະຍາດທທພ ບຂພ ຕຈດຕຂພ . ການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກກ ຂາລ ສງປະເຊທນໜຄາກ ສບສຈພ ງທຄາທາຍໃໝພທທພ ກ ພາວມານ ສຄນ ແລະ ປະກອບສພວນໃນການ

ພສດທະນາເສດຖະກຈດແບບຍພນຍ ຄງ ແລະ ເປສນບ ສນຫາຕຂພ ການປຄກປສກຮ ສກສາຊ ສບພະຍາກອນທ ຂາມະຊາດ ລວມທສງຊ ສບພະຍາກອນນ ຂຄາ,  ດຈນ,  ຊທວະນາໆ

ພສນ ແລະ ວ ສດທະນະທ ຂາ.

ກອງປະຊສຸມທທ1  ຈະລາຍງານຜ ຄນໂຄງການພາກພພຄນ ECOMORE  (ECOsystem Modifications)  ກພຽວກ ສບພະຍາດຕຈດຕຂພ ທທພ ເກທດຂຂຄນໃໝພ ແລະ

ການປະເມ ທນຄວາມສພຽງດຄານສາທາລະນະສສຸກ.

ກອງປະຊສຸມທທ2  ຈະນ ຂາສະເໜທກ ພຽວກ ສບຜ ຄນກະທຄບດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ ແລະ ສາທາລະນະສສຸກ ຈາກກຈດຈະກ ຂາດຄານກະສຈກ ຂາ ເຊສພ ນ ການນ ຂາໃຊຄສານ

ເຄມ ທ ແລະ ຢາຕຄານເຊພຄອແບບຜຈດໆ ແລະ ຜ ຄນກະທຄບຈາກການເຊພພ ອມໂຊມຂອງດຈນ. 

ກອງປະຊສຸມທທ3  ຈະເວຄຄາເຖຈງວຈທທການແບບຍພນຍ ຄງ ແລະ ປະສ ຄມປະສານ ທທພ ຈ ຂາເປສນຂອງບ ສນດາພາກສພວນຕພາງໆ,  ລະບ ຄບນຈເວດວຈທະຍາ,  ພາກສພວນ

ເສດຖະກຈດ  ແລະ  ປະຊາຊ ຄນທທພ ກ ພຽວຂຄອງ  ເພພພ ອເຮສດໃຫຄການຜະລຈດກະສຈກ ຂາເປສນສຈນຄຄາທທພ ມ ທການແຂພງຂ ສນ  ກ ສບການຄ ຂຄາປະກ ສນສະບຽງອາຫານ,

ຄວາມຍພນຍ ຄງທາງດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ, ສສຸຂະພາບ ແລະ ຊຈວຈດການເປສນຢທູພທທພ ດທຂອງປະຊາຊ ຄນ ໄປນ ຂາກ ສນໄດຄຢພາງປະສານກ ຄມກຽວ. 

ວາລະຂອງມ ພຄທທ 2
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8:30 – 9:00   ຕຄອນຮ ສບ ແລະ ລ ຄງທະບຽນ

9:00 – 9:30  ກພາວເປທດໂດຍ ທທູດຝຣພ ສງ ປະຈ ຂາ ສປປ ລາວ ແລະ ຜທູຄຕາງໜຄາລ ສດຖະບານແຫພງ ສປປ ລາວ. 

9:30 – 9:40  ພຈທທເປທດຮຄານຕພາງໆ ແລະ ການວາງສະແດງຮທູບພາບຢພາງເປສນທາງການ 

9:40 – 10:00  ພສກຜພອນ

10:00 – 12:00 : ກອງປະຊສຸມທທ1 –  ການປະເມ ທນຄວາມສພຽງດຄານສາທາລະນະສສຸກ ແລະ ກຈດຈະກ ຂາດຄານເສດຖະກຈດ :  ກອງປະຊສຸມປຈດໂຄງ

ການ ECOMORE 1 - ECOsystem MOdifications, and emerging infectious diseases Risk Evaluation

 -   ECOMORE 1 ລາຍງານໂດຍ Dr. Yves Froehlich, ຜທູຄປະສານງານໂຄງການ, ສະຖາບ ສນປາສເຕທ ປາຣທ/ກ ຂາປທູເຈຍ

-    ECOMORE 1 ລາຍງານກພຽວກ ສບໂຄງການ ແລະ ຜ ຄນການຈ ສດຕ ສຄງປະຕຈບ ສດ, Dr. Julie-Anne Tangera, ສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ

-  ECOMORE  1  ຜ ຄນກະທຄບຂອງການປທູກຢາງພາລາ,  ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຜທຍແຜພປຂຄມ  Rubber ໃນລາວ,  ພສຸດມະນທ

ທ ຂາມະວ ຄງ  

- ສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ ແລະ ພສຸດທະສອນ ອຄວນສະໝອນ NAFRI

- ECOMORE à YERSIN, Dr. Paul Brey, ອ ຂານວຍການສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ 

- ECOMORE 2 ພະຍາດໄຂຄເລພອດອອກ ກ ຂາປທູເຈຍ, Dr. Didier Fontenille,  ອ ຂານວຍການສະຖາບ ສນປາສເຕທ ກ ຂາປທູເຈຍ

- ECOMORE 2 ພະຍາດໄຂຄເລພອດອອກ ສປປ ລາວ, Dr. Marc Grandadam, ສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ

12:00 – 13:30 : ຮ ສບປະທານອາຫານທພຽງ

13:30 – 15:30 : ກອງປະຊສຸມທທ2 - ຜ ຄນກະທຄບດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ ແລະ ສາທາລະນະສສຸກ ຈາກກຈດຈະກ ຂາດຄານກະສຈກ ຂາ : ທຈວທສດທ ຂາມະຊາດໃນ
ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພພຄນແມ ພນ ຂຄາຂອງ
- ຊທວະນາໆພ ສນ, ສາທາລະນະສສຸກ ແລະ ສ ສງຄ ຄມ (Dr. Serge Morand, CNRS/CIRAD)

- ການນ ຂາໃຊຄສານເຄມ ທເຂຄຄາໃນການປທູກກ ຄວຍທທພ ແຂວງບຂພ ແກ ຄວ ແລະ ອສຸດ ຄມໄຊ (ທພານ ພສຸດທະສອນ ຈາກ NAFRI, ກະຊວງກະສຈກ ຂາ - ປພາໄມ ຄ
- ການນ ຂາໃຊຄສານເຄມ ທເຂຄຄາໃນການປທູກສາລທ ຢທູພແຂວງຊຽງຂວາງ (M. Andrew Bartlett Helvetas/LURAS) 

-  ປະຕຈກຈລຈຍາໂຕຄຕອບ  ລະຫວພາງ  ສສຸຂະພາບຄ ຄນ  ແລະ  ສ ສດ :  ການນ ຂາໃຊຄຢາຕຄານເຊພຄອໃນຟາມລຄຽງສ ສດ  ເຂດແມ ພນ ຂຄາຂອງ  (Mme  Flavie

Goutard/CIRAD)

- ການເຊພພອມໂຊມຂອງດຈນ ແລະ ການແຜພກະຈາຍຂອງສານປຄນເປພຄອນ  : ຄສຸນນະພາບນ ຂຄາ (M. Alain Pierret/ IRD)

14:20  –  15:30  –  ຖາມ  ແລະ  ຕອບ  ກພຽວກ ສບກຈດຈະກ ຂາ  ແລະ  ຂອບຂອງກ ຄດໝາຍວພາດຄວຍການນ ຂາໃຊຄສານເຄມ ທ  ໃນ  ສປປ  ລາວ

(ກະຊວງກະສຈກ ຂາ  ແລະ ປພາໄມ ຄ)

15:30 – 15:50 : ພສກຜພອນ

15:50  –  17:15  :  ກອງປະຊສຸມທທ3  –  ກອງປະຊສຸມໂຕະມ ຄນ :  ຈະເຮສດແນວໃດເພພພ ອໃຫຄການແຂພງຂ ສນໃນຕະຫຫາດກະສຈກ ຂາ,  ສສຸຂະພາບ  ແລະ

ຊທວຈດການເປສນຢທູພທທພ ດທຂອງປະຊາຊ ຄນ ແລະ ການປຄກປສກຮ ສກສາສຈພ ງແວດລຄອມ ໄປນ ຂາກ ສນຢພາງປະສານກ ຄມກຽວ ?

ຜທູຄດ ຂາເນທນກອງປະຊສຸມ : M. Stephen Rudgard, ຕາງໜຄາອ ຄງການ FAO

ຜທູຄເຂຄຄາຮ ພວມ :

- ພະນະທພານ ພວງປາຣຈສ ສກ ປຣະວ ຄງວຽງຄ ຂາ ຮອງລ ສດຖະມ ຄນຕທກະຊວງກະສຈກ ຂາ ແລະ ປພາໄມ ຄ.

- ດຣ. ບສຸນຫຫາຍ ພ ຄມມາສ ສກ, ຫ ຄວໜຄາກ ຄມຄວບຄສຸມພະຍາດຕຈດຕຂພ , ກະຊວງສາທາລະນະສສຸກ

- M. Pierre Ferrand, ຜທູຄປະສານງານໂຄງການ Agro-ecological Learning alliance in South East Asia  - ALiSEA, GRET
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ມ ພຄທທ 3 : ວ ສນສສຸກ ທທ 18 ພະຈຈກ 2016
ບ ຄດບາດຂອງການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສຈທະຍາສາດເພພພ ອການພ ສດທະນາສາທາລະນະສສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ 

ຜທູຄຮ ສບຜຈດຊອບ : Dr. Marc Souris, ຜທູຄຄດ ຂາເນທນກອງປະຊສຸມ : M. Eric Fleutelot

ພະນ ສກງານກາຍະວຈພາກພະຍາດ ແລະ ຄວາມສພຽງ : ເຂຄຄາໃຈພະຍາດຕຈດຕຂພ  ເພພພ ອເພທພ ມປະສຈດທຈພາບຂອງນະໂຍບາຍດຄານສາທາລະນະສສຸກ. 

ນອກຈາກວຽກສາທາລະນະອພພ ນໆແລຄວ, ບ ຄດບາດຂອງການຄ ຄຄນຄວຄາແມ ພນພຂຄນຖານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ. 

ຕຂພໜຄາໄພຂ ຄພມຂທູ ພທທພ ເກທດຂຂຄນໃໝພຢພາງບຂພ ຢສຸດຢ ສຄງ, ອ ຂານາດດຄານນະໂຍບາຍຕຄອງສາມາດຄາດຄະເນອ ສນຕະລາຍ, ປຄອງກ ສນການເກທດພະຍາດ, ປະເມ ທນຄວາມ
ສພຽງ ເພພພ ອກະກຽມການໂຕຄຕອບ ແລະ ຈ ສດສ ສນພພຄນຖານໂຄງລພາງ ແລະ ຊ ສບພະຍາກອນ.  ມ ທແຕພການຄ ຄຄນຄວຄາເທຄພ ານ ສຄນ ທທພ ຈະສາມາດສຄາງພພຄນຖານ
ດຄານເຕສກນຈກ  ນະໂຍບາຍທທພ ມ ທປະສຈດທຈຜ ຄນ.  ການຄ ຄຄນຄຄວາດຄານວຈທະຍາສາດ  ຈະຕຄອງສາມາດເຫສນໄດຄອ ສນຕະລາຍ,  ເຂຄຄາໃຈປະກ ຄດການ,  ຂະບວນ
ການຊທວະສາດ ແລະ ຄວາມອພອນແອຂອງສ ສງຄ ຄມມະນສຸດ ແລະ ຊອກຫາຄ ຂາຕອບໃນການປຈພ ນປຄວ ແລະ ຊທວຈດຂອງສ ສງຄ ຄມມະນສຸດ. 

ການພ ສດທະນາເສດຖະກຈດໃນ  ສປປ  ລາວ  ເຮສດໃຫຄອ ຂານາດການປຄກຄອງຂອງລ ສດສາມາດວາງນະໂຍບາຍທທພ ເປຄຄາໝາຍສທູ ຄຊ ຄນ  ເພພພ ອພ ສດທະນາຂະ
ແໜງສາທາລະນະສສຸກ ແລະ ຊທວຈດການເປສນຢທູພທທພ ດທ ຂອງປະຊາຊ ຄນ.  ສປປ ລາວ ອສຸດ ຄມສ ຄມບທູນໄປດຄວຍຊທວະນາໆພ ສນທທພ ສ ຂາຄ ສນ ແລະ ສ ສງຄ ຄມທທພ ມ ທ
ຫຫາກຫາຍຊ ຄນເຜຄພ າ, ເປສນຈສຸດໃຈກາງຂອງພາກພພຄນໃນການພ ຄບປະແລກປພຽນໃນບ ສນຫາຕພາງໆ ເຊສພ ນ ການປພຽນແປງດຄານສຈພ ງແວດລຄອມ, ມະນສຸດ ແລະ
ດຈນຟຄາອາກາດ ຊຂພ ງ ສປປ ລາວ ກ ຂາລ ສງປະເຊທນໜຄາກ ສບສຈພ ງທຄາທາຍຢພາງຫຫວງຫຫາຍ. 

ກອງປະຊສຸມທທ1 ຈະເວຄຄາເຖຈງການກວດການ ແລະ ເຝຄຄາລະວ ສງພະຍາດວຈທະຍາ ແລະ ພາຫະນ ຂາເຊພຄອ ໃນ ສປປ ລາວ, ຈະຖາບ ສນດາອ ຄງການຄ ຄຄນ
ຄວຄາວຈທະຍາສາດຕພາງໆກພຽວກ ສບການເຄພພ ອນໄຫວຂອງພວກເຂຄຄາເຈຄຄາ ໃນຂະແໜງການດ ສພງກ ພາວນທຄ :  ການກວດການ ແລະ ການເຝຄຄາລະວ ສງ,  ເຄພພ ອງ
ມ ພໃນການບ ຄພງມະຕຈ, ວຈທທການ, ເຄພພ ອຂພາຍແຫພງຊາດ ແລະ ສາກ ຄນ, ການຈ ສດຕ ສຄງ ແລະ ໂຄງລພາງພພຄນຖານ. ກອງປະຊສຸມຈະສສຸມໃສພສ ຄນທະນາ ກພຽວກ ສບ
ການຈ ສດຕ ສຄງ ລະຫວພາງ ອ ຄງການວຈທະຍາສາດ ແລະ ເຈຄຄາໜຄາທທພ ດ ຄານນະໂຍບາຍ ເພພພ ອປສບປສຸງການເຝຄຄາລະວ ສງ ແລະ ຂຂຄມທູນທທພ ໄດຄຈາກການຄ ຄຄນຄວຄາ.
 
ກອງປະຊສຸມທທ2  ຈະລ ຄງເລຈກບ ສນຫາພະຍາດວຈທະຍາ ແລະ ພາຫະນ ຂາເຊພຄອ  ຊຂພ ງເປສນໄພຂ ຄພມຂທູ ພອ ສນສ ຂາຄ ສນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ ຂອງ ສປປ
ລາວ,  ໃນພາກພພຄນ ແລະ ສາກ ຄນ.  ບ ສນດານ ສກຄ ຄຄນຄວຄາບຂພ ໄດຄເຮສດວຽກກພຽວກ ສບການປະເມ ທນ ແລະ ໄຂປຈດສະໜາຂອງກ ຄນ ໄກຊທວະສາດຢພາງດຽວ
ເທຄພ ານ ສຄນ ແຕພຍ ສງຊອກຫາສາເຫດດຄານມະນສຸດວຈທະຍາ ແລະ ສຈພ ງແວດລຄອມ ນ ຂາອທກດຄວຍ.   

ກອງປະຊສຸມທທ3  ຈະເວຄຄາເຖຈງຄວາມອພອນແອຂອງປະຊາກອນທທພ ມ ທຄວາມສພຽງ.  ຜ ຄນສ ຂາເລສດຂອງການຈ ສດຕ ສຄງປະຕຈບ ສດນະໂຍບາຍດຄານສາທາລະນະສສຸກ
ໂດຍສະເພາະການປຄອງກ ສນ ແມ ພນຂຂຄນກ ສບການປະເມ ທນທທພ ດທພ ກ ພຽວກ ສບຄວາມສພຽງ ແລະ ປະສຈດທຈຜ ຄນຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ວຈທທການຕພາງ ເພພພ ອຫຫສຸດ
ຜພອນຄວາມສພຽງດ ສພງກ ພາວ. ການບ ສນຍາຍຂອງຜທູຄເຂຄຄາຮ ພວມກອງປະຊສຸມ ຈະເຮສດໃຫຄເຮຄາເຫສນດຄານຕພາງໆໃນການສຂກສາຄວາມສພຽງແລະ ການສ ຄນທະນາ
ຈະສສຸມໃສພບ ສນຫາການປສບປສຸງ ແລະ ການເສທມຂະຫຍາຍການສຂກສາທສງໝ ຄດເຫຫຄພ ານທຄ ໃນ ສປປ ລາວ.

ວາລະຂອງມ ພຄທທ 3

8:00 – 8:15   ຕຄອນຮ ສບ ແລະ ລ ຄງທະບຽນ

8:15 – 9:00   

-  ກພາວເປທດໂດຍ ທພານ ນາງ Claudine Ledoux,  ເອກອ ສກຄະລ ສດຖະທທູດຝຣພ ສງ  ປະຈ ຂາ ສປປ ລາວ ແລະ ທພານ ປອ.  ບສຸນກອງ ສທຫາວ ຄງ
ລ ສດຖະມ ຄນຕທກະຊວງສາທາລະນະສສຸກ

- ວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາ, ການເຝຄຄາລະວ ສງ, ການເຕພອນໄພ (ດຣ. ບສຸນຫຫາຍ ພ ຄມມະສ ສກ ຫ ຄວໜຄາກ ຄມຄວບຄສຸມພະຍາດຕຈດຕຂພ )

- ບ ຄດບາດຂອງການຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດ  ແລະ  ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທພ ມ ທຄສຸນນະພາບ  ມ ທຄວາມສ ຂາຄ ສນ  (ດຣ.  ແສງຈ ສນ  ຄສຸນນະວ ຄງ,

ຮອງອ ຂານວຍການສະຖາບ ສນສາທາລະນະສສຸກແຫພງຊາດ)

-  ເປຄຄາໝາຍຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກແຫພງຊາດ ໃນສະພາບການພາກພພຄນ  (Dr.  Dapeng Luo,  ຫຄວໜຄາພະແນກສສຸກເສທນດຄານສາທາລະນະສສຸກ
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ແລະ ຕຄານພະຍາດຕຈດຕຂພ , ອ ຄງການອານາໄມໂລກ)

 

9:00 – 10:30 ກອງປະຊສຸມທທ1 : ພະຍາດວຈທະຍາ ແລະ ພາຫະນ ຂາເຊພຄອ. ລະບ ຄບກວດກາ ແລະ ເຝຄຄາລະວ ສງພະຍາດຕຈດຕຂພ  

9:00 – 10:15  ມ ທອ ຄງການຈ ສດຕ ສຄງ ແລະ ເຄພພ ອງມ ພບ ຄພງມະຕຈພະຍາດ ໃດແດພ ?  

-  ການນ ຂາສະເໜທລະບ ຄບເຝຄຄາລະວ ສງ ໃນ ສປປ ລາວ – ເປຄຄາໝາຍ,  ການຈ ສດຕ ສຄງ ແລະ ພາກສພວນທທພ ກ ພຽວຂຄອງ  (  ດຣ.  ແພງຕາ ວ ຄງພຣະຈ ສນ,

ສທູນວຈເຄາະ ແລະ ລະບາດວຈທະຍາແຫພງຊາດ) 

-  ບ ຄດບາດຂອງສະຖາບ ສນປາສເຕທລາວ ແລະ ຫຄອງວຈເຄາະ “Arbovirus  et  maladies  virales  émergentes”  ໃນການເຝຄຄາລະວ ສງເຊພຄອພະ
ຍາດ arboviroses  ແລະ ການບ ຄພງມະຕຈ ໃນສະຖານະການທທພ ມ ທການແຈ ຄງເຕພອນ (ພະຍາດໄຂຄເລພອດອອກ, chikungunya, zika, ebola) (Dr.

Marc Grandadam, Institut Pasteur du Laos)  

- ການກວດກາ ແລະ ເຝຄຄາລະວ ສງພະຍາດວຈທະຍາໃນຄ ຄນ ແລະ ສ ສດ ຢທູພ ສປປ ລາວ (Dr. Pruksa Nawtaisong, LOMWRU/ Laboratoire

de Microbiologie, Hôpital Mahosot)

-  Les infections du  système  nerveux  central  à l'hôpital  Mahosot  (Dr  Koukeo Phommasone, LOMWRU/Microbiology
Laboratory, Mahosot Hospital) 

10:15 -10:30  ການສ ຄນທະນາແລກປພຽນຂອງຜທູຄເຂຄຄາຮ ພວມກອງປະຊສຸມ :  ການຄ ຄຄນຄວຄາມ ທສພວນຊພວຍໃນລະບ ຄບເຝຄຄາລະວ ສງ ຄພແນວໃດ ? ການສ ຄນ

ທະນາ ແລະ ການກ ຂານ ຄດເປຄຄາໝາຍສທູ ຄຊ ຄນ ກ ພຽວກ ສບກວດກາ,  ການເຝຄຄາລະວ ສງ ແລະ ການແຈ ຄງເຕພອນ,  ການສຄາງຖານຂຂຄມທູນ ແລະ ຕ ຄວແບບໃນ

ການເຝຄຄາລະວ ສງ ແລະ ຈ ສດການຄວາມສພຽງ.

10:30 - 10:45  ພສກຜພອນ

10:45 - 12:00  ກອງປະຊສຸມທທ2

10:45 – 11:45  ເຂຄຄາໃຈກ ຄນໄກຊທວະສາດ, ພະຍາດຕຈດຕຂພ , ພະຍາດວຈທະຍາ ແລະ ພາຫະນ ຂາເຊພຄອ 

Modération: Mme. Phimpha Pabouriboune, CIML & Dr. Alexandra Kerleguer, Institut Pasteur du Cambodge.

- ການດພຄຢາຂອງພະຍາດຕຈດຕຂພ  (Dr. Anne-Laure Bañuls, IRD/NIHE Hanoi)

- ວ ສນນະໂລກ (Dr. Khamla Choumlivong, ຮອງອ ຂານວຍການໂຮງໝຂ  ເຊດຖາທຈຣາດ)

- ການປຈພ ນປຄວ VIH/SIDA (Mme. Phimpha Paboriboune, CIML

- ພາຫະນ ຂາເຊພຄອພະຍາດມາເລເຣຍ ແລະ ຄ ຂາແນະນ ຂາ ໃນການຕຄານພະຍາດມາເລເຣຍ ໃນ ສປປ ລາວ(Dr. Sébastien Marcombe, Institut

Pasteur du Laos)  

- ພະຍາດໄຂຄຍສຸງ (Dr. Eisa Hamid, UNOPS Myanmar)

11:45 - 12:30 ກອງປະຊສຸມໂຕະມ ຄນ : ຈະປຄອງກ ສນ ແລະ ຈ ສດການປະກ ຄດການການດພຄຢາ ແນວໃດ ? ສ ຄນທະນາກພຽວກ ສບ ຄ ຂາແນະນ ຂາ ແລະ

ຍສຸດທະສາດທທພ ມ ທຢທູພ.  Modération :  Dr.  Anne-Laure  Bañuls,  IRD/NIHE Hanoi & M.  Eric  Fleutelot,  ທທພ ປຂກສາດຄານສາທາລະນະສສຸກ

ປະຈ ຂາພາກພພຄນ, ສະຖານທທູດຝຣພ ສງ ປະຈ ຂາໄທ

- Dr. Khamla Choumlivong, Hôpital Setthatirath 

- Dr. Alexandra Kerleguer, Institut Pasteur du Cambodge

- Dr. Eisa Hamid, UNOPS Myanmar

- Dr. Aurélie Binot, CIRAD, Projet EU ComAcross

12:30-14:00  ຮ ສບປະທານອາຫານທພຽງ

10/11



14:00 – 15:15  ກອງປະຊສຸມທທ 3 : ຄວາມສພຽງ

14:00 – 15:15  ຈະກ ຂານ ຄດ ແລະ ຫຫສຸດຜພອນຄວາມສພຽງແນວໃດ ? 

-  ບ ຄດບາດດຄານມະນສຸດວຈທະຍາ  ແລະ  ວຈທະຍາສາດສ ສງຄ ຄມ  ໃນວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກ :  ຕ ຄວຢພາງ  VIH/SIDA  (Dr.

Pascale Hancart-Petitet, IRD)

-  ຈະປສບການຄວບຄສຸມພຂດຕຈກ ຂາ ແລະ ຄວາມສພຽງແນວໃດ :  ຕ ຄວຢພາງ ພະຍາດໄຂຄເລພອດອອກ(Dr. Didier Fontenille, Institut Pasteur du

Cambodge)

-  ການສຂກສາກພຽວກ ສບການສ ສກຢາກ ສນພະຍາດ ແລະ ປະສຈດທຈພາບຂອງຢາ ໃນ ສປປ ລາວ  (Prof.  Dr.  Claude Müller,  Luxembourg

Institute of Health, Laboratoire Lao-Luxembourgeois, Institut Pasteur du Laos)

- ການປະເມ ທນຄວາມສພຽງ ແລະ ພາຫະນ ຂາເຊພຄອ : ຕ ຄວຢພາງ ພະຍາດມາເລເຣຍ (Dr. Marc Souris, IRD)

15:15 – 15:45  ການສ ຄນທະນາແລກປພຽນ : ຈະປສບປສຸງການສຂກສາຄວາມສພຽງໃນ ສປປ ລາວ ແນວໃດ ?

ການສຄາງ,  ການເຂຄຄາເຖຈງ,  ແລະ ການເຜທຍແຜພຂຂຄມທູນວຈທະຍາສາດ ແລະ ຖານຂຂຄມທູນ ດຄານສາທາລະນະສສຸກ. Dr. Sengchanh Kounnavong

(ສະຖາບ ສນສາທາລະນະສສຸກແຫພງຊາດ) ແລະ M. Achyut Shrestha (ອ ຄງການອານາໄມໂລກ). 

15:45 – 16:00  ພສກຜພອນ

16:00 – 17:00  ກອງປະຊສຸມໂຕະມ ຄນ  

ຜທູຄດ ຂາເນທນກອງປະຊສຸມ:  M.  Eric  Fleutelot,  ທທພ ປຂກສາດຄານສາທາລະນະສສຸກປະຈ ຂາພາກພພຄນ [Thaïlande,  Viêt-Nam,  Cambodge,  Laos,

Birmanie, Indonésie, Philippines, Singapour, Malaisie et Timor Oriental], ສະຖານທທູດຝຣພ ສງ ປະຈ ຂາໄທ

ຜທູຄເຂຄຄາຮ ພວມ :

- ທພານ ປອ. ພທູທອນ ເມ ພອງປາກ, ຮອງລ ສດຖະມ ຄນຕທກະຊວງສາທາ

- Dr. Paul Brey, ຜທູຄອ ຂານວຍການສະຖາບ ສນປາສເຕທ ລາວ

- M. Silakoune Thongdeng, Directeur-pays ONUSIDA

- Mme. Frederika Meijer, ຜທູຄຕາງໜຄາກອງທຂນ FNUAP

- Dr. Dapeng Luo, ຫຄວໜຄາພະແນກສສຸກເສທນດຄານສາທາລະນະສສຸກ ແລະ ຕຄານພະຍາດຕຈດຕຂພ , ອ ຄງການອານາໄມໂລກ

17:00  ສະຫຫສຸບກອງປະຊສຸມທ ສງສາມມ ພຄ
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