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MALAYSIA

1. ພາກສະເໜີ

ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ)
ແມ່ນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ,  ມີພູຜາປ່າໄມ້ ແລະ ກາຍ
ເປັນແຜ່ນດິນເຊື່ອມຕໍ່ເລີ່ມແຕ່ປີ 1997 ເປັນ ຕົ້ນມາຫລັງຈາກ 
ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກບັນດາປະເທດອາ ຊຽນ,  ມີປະຊາກອນທັງ 
ໝົດ 6.6 ລ້ານ ຄົນ ໃນປີ 2012 (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2013), 
59% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມອາຍຸລຸ່ມ 
25 ປີ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່        ແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ
(71%),  ໃນນັ້ນ  8.9%  ແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີຫົນ
ທາງເຂົ້າເຖິງ. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ 
ແຕ່ລະປີປະມານ 2.1% (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນສະ 
ຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012). ປະເທດປະກອບດ້ວຍ ຫລາຍຊົນຊາດ 
ຊົນເຜົາ ຕາມລາຍງານທາງການ ມີເຖິງ 49  ຊົນເຜົາ  ທີ່ມີ  167
ກຸ່ມເຜົ່ານ້ອຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,   ມີທັງໝົດ   4  ກຸ່ມພາສາໃຫຍ່ ຄື
ລາວ - ໄຕ     (ກວມທັງໝົດ   68%),   ມອນ-ຂະແມ   (22%),
ມົ້ງ-ອີວມຽນ (7%) ແລະ ຊີໂນ-ຕີເບດ (3% ຂອງປະຊາກອນ 
ທັງໝົດ). ບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົານີ້ມີວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະ 
ເພນີແຕກຕ່າງກັນ (King et al., 2010).    ຜົນຮັບດ້ານສາທ
າລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເຊິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າອາຍຸຍືນສະເລ່ຍແຕ່ເກີດແມ່ນສູງຂຶ້ນທັງ ສອງເພດ ຈາກ 53 
ປີໃນປີ 1990 ຮອດ 66 ປີ ໃນປີ 2012 (ຈາກ 51 ຫາ 64 ປີ 
ສຳຫລັບເພດຊາຍ ແລະ ຈາກ 54 ເຖິງ 67 ປີ ສຳຫລັບເພດຍິງ 
(ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2014).

ບັນດາສິດທິມະນຸດທີ່ສຳຄັນ

ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 
1991 ແລະ ທົບທວນຄືນໃນປີ 2003 ທີ່ບັນຈຸເນື້ອໃນສຳຄັນ 
ໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ໃນນ້ັນລວມມີຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດເສລີພາບ ໃນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາ, 
ພາສາປາກເວົ້າ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາສັດ
ຕະຍະບັນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (CEDAW) 
ໃນປີ 1981, ສັດຕະຍະບັນ ສິດທິເດັກ (CRC) ໃນປີ 1991 
ແລະ ສັດຕະຍະບັນສິດທິຂອງຄົນພິການ (CRPD) ໃນປີ  2009 
(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 2011).  ໃນນັ້ນ ວັນ ທີ 25 ກັນຍາ 
2009, ສປປ ລາວ   ຍັງຮັບຮອງສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນ 
ລະເມືອງ ແລະ ສິດທິດ້ານການເມືອງ, 9 ປີ ຫລັງໄດ້ເຊັນສັນຍາ 
Treaties. ເຊັ່ນດຽວກັບສິດທິດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນະທຳໄດ້ 7 ປີແລ້ວຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເຊັ່ນ ໃນວັນທີ 7 
ທັນວາ ປີ 2000. ສປປລາວຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາສິດ
ທິໃນການປົກປ້ອງກຳມະກອນຕ່າງດ້າວພ້ອມຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ 
ເທື່ອ, ສັດຕະຍະບັນຍັງຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ (United Nations 
Treaty Collection, 2014).

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະໜັບ 
ສະໜູນ, ສົ່ງເສີມ, ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດ:  ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະ 
ນະທຳ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ສະໜອງສຳຫລັບ ນະໂຍບາຍລັດຖະ 
ບານ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ.   ໃນເດືອນພຶດ 
ສະພາ ປີ 2002, ລັດ ຖະບານໄດ້ສ້າງ    ຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງ
ຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພື່ອລົບລ້າງ    ການເລືອກກະທຳທຸກຮູບແ
ບບເພື່ອຕ້ານແມ່ຍິງຢູ່  ສປປ   ລາວ.

ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ   ມີໜ້າທີ່ຮັບ 
ຜິດຊອບຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ  ແລະ  ແຜນ 
ຍຸດທະສາດ    ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ    ແລະ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ  ແລະ ໃນ

ທຸກລະດັບໃນສັງຄົມ (GRID, 2005). ໃນປີ 2004 ກົດໝາຍ 
ການພັດທະນາ  ແລະ  ປົກປ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເພື່ອຮັບ 
ປະກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ,  ເພື່ອກຳນົດເນື້ອໃນ
ອັນເປັນພື້ນຖານ   ແລະ ມາດຕະການສຳຫລັບພັດທະນາ  ແລະ
ປົກປ້ອງສິດທິຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ 
(ສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ, 2004). ໃນ ປີ 2007,   ກົດໝາຍ
ແຮງງານອອກມາ   ເພື່ອຮັບປະກັນການຮັບຮອງເອົາ ບຸກຄົນທີ່ 
ເສັຍອົງຄະ  ແລະ ພິການ  (ມາດຕາ 26) ໃຫ້ເຮັດວຽກ,  ການໃຫ້ 
ການວ່າຈ້າງແຮງງານແມ່ຍີງ,  ແຮງງານເດັກ (ພາກທີ່ 5 ມາດຕາ 
38 ຫາ 41), ແລະ ສິດສະເໝີພາບ ໃນການຮັບເງິນຄ່າຈ້າງ ຫລື 
ເງິນເດືອນ (ມາດຕາ 45) (ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ, 2007).

ບັນດາຕົວຊີ້ວັດດ້ານການເງິນສາທາລະນະສຸກ

ຕາຕະລາງ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານດ້າ
ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກງົບປະມານພາຍນອກດ້ານ 
ສຸຂະພາບ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດດ້ານສຸຂະພາບ (THE) ຄິດໄລ່ 
ເປັນເປີເຊັນຂອງ GDP ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3% ໃນປີ 2000 ເປັນ 
4% ໃນປີ 2005 ແລະ ຫຼຸດ ລົງເປັນ 3% ໃນປີ 2010 ແລະ 
2012, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ 
ດ້ານສຸຂະພາບ ຄິດໄລ່ເປັນ % ຂອງ GDP ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ່ຳສຸດໃນຂົງເຂດອາຊີ.   ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະ
ບານໃຊ້ຈ່າຍ  ທາງດ້ານສຸຂະພາບຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານທີ່ຄວນ,
ໂດຍອີງໃສ່ອົງ ການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງ 
ຕ່ຳ 5% ຂອງ GDP (WHO, 2013). ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້
ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍເປັນ 9%  ຂອງ  GDP  
ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ  3 ເທົ່າຂອງງົບປະມານປີ  2010-2012.  ງົບ
ປະມານການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ    ແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ 
ຖິ່ນ (ທະນາຄານໂລກ, 2012).

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານໃນດ້ານສຸຂະພາບ (GGHE) 
ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດດ້ານສຸຂະພາບ 
(THE) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 35% ໃນປີ 2000 ເປັນ 47% ໃນປີ 
2010 ແລະ 51%ໃນປີ 2012 ເຊິ່ງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ 
ລາວໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເຄິ່ງໜຶ່ງ  ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດດ້ານສຸຂະພາບ
(ຕາຕະລາງທີ 1). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານດ້ານສຸຂະ
ພາບຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ົວໄປຂອງລັດຖະບານ 
ແມ່ນເພີ່ມຈາກ 4% ໃນປີ 2005 ເປັນ 5% ໃນປີ 2010 ແລະ 
6% ໃນປີ 2012.  

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງ ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ  
ຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 62% 
ໃນປີ 2005 ເປັນ 42% ໃນປີ 2010 ແລະ 38%ໃນປີ 2012, 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງ   ໂດຍຄົວເຮືອນຍັງຄົງແມ່ນແຫຼ່ງການ 
ເງິນ ຫຼັກໃນດ້ານສຸຂະພາບ ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງຄິດ 
ໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວດ້ານສຸຂະພາບ 
(PvtHE)  ສູງເຖິງ 75%  ໃນປີ  2005  ແລະ  78%  ໃນປີ 
2012. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈ່າຍໂດຍຄົນເຈັບ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ      ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ເລ້ືອຍຕາມທ່ີຈຳເປັນຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງ (OOP) ໄດ້ກາຍເປັນປະເດັນໃນການ 
ເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ພາລະໜກັຂອງປະຊາຊົນ 
ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ. ສຳຫລັບການປົກຄຸມດ້ານການເງິນ 
ອີງຕາມອົງການ ອະນາໄມໂລກມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະບັນລຸ 
ການປົກຄຸມດ້ານສຸຂະພາບຖ້ວນໜ້າ  (UHC),  ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຈາກຖົງຕົນເອງຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງໝົດດ້ານ 
ສຸຂະພາບເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 30% ແລະ ເປົ້າໝາຍສຳລັບ 
ການປົກຄຸມດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າຄວນຕັ້ງໄວ້ທີ່ 100% ເພື່ອ 

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ
ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ: 

ສປປ ລາວ
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ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ

ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ

ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ:

 
ສປປ ລາວ

ຕົວຊີ້ວັດ 1995 2000 2005 2010 2012

ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບ ລວມ (THE) 
% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 4 3 4 3 3

ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນພາຍນອກເພື່ອສຸຂະພາບ ທຽບເປັນ % 
ຂອງ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 1 29 17 29 22

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານເພື່ອສຸຂະພາບ
(GGHE) ທຽບເປັນ % ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 60 35 17 47 51

ການໃຊ້ຈ່າຍພາກເອກະຊົນເພື່ອສຸຂະພາບ  (PvtHE) 
ທຽບເປັນ % ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 40 65 83 53 49

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານເພື່ອສຸຂະພາບທຽບເປັນ % 
ຂອງການໃຊ້ຈ່າຍລວມຂອງລັດຖະບານ 8 6 4 5 6

ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງ ທຽບເປັນ % ການໃຊ້ຈ່າຍພາກ 
ເອກະຊົນ 89 92 75 78 78

ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງ ທຽບເປັນ % ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ   
ສຸຂະພາບ ລວມ 36 60 62 42 38

 
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: National Health accounts data from the WHO Global Health Observatory. Available at the web site:   
                    http://apps.who.int/nha/database/PreDataExplorer.aspx?d=1

ຕາຕະລາງ 1: ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບ (%)

2.2. ສະພາບສິດທິທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນ 
      ພັນ ໃນ ສປປ ລາວ
ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ

ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີການເຊື່ອມສານນະໂຍບາຍ    ດ້ານສຸຂະ 
ພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ  (SRH), ລັດຖະບານ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນແຫ່ງຊາດ (NRHP) 2004/05 ລັດຖະບານໃຫ້ຄຳໝັ້
ນສັນຍາວ່າຈະປັບປຸງນະໂຍບາຍທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນ 
ພັນໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ.   ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນແຫ່ງຊາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນຈະປະກອບສ່ວນ 
ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.    ຄວາມສຳເລັດໃນການປະຕິບັດຂອງ 
ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດ      ຈະນຳໄປສູ່
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ    ແລະ
ການບໍລິການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສຸຂະພາບ ແລະ ສິດທິ 
ທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ (SRHR) ແລະ ປັບປຸງ 
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງ, 
ຜູ້ຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກຄຸມທັງໝົດ, 
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເທົ່າທຽມ ເພື່ອເຊື່ອມ
ສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນມີຄຸນະພາບ.  ກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ສະໜັບສະໜູນ 
ທັງຄູ່ຜົວ ເມຍ ແລະ ບຸກຄົນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຂອງພວກເຂົາ 
ເອງ.

ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດນ້ີໄດ້ເນ້ັນໜັກປະ 
ເດັນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ     ແລະ    ເອສໄອວີ
(HIV) ແລະ ມັນຍັງເນັ້ນໜັກດ້ານເພດສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງເລິກດ້ານສິດທິຢ່າງແຂງແຮງ.

ນອກຈາກນັ້ນ,  ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ 
ພຶດຕິກຳທາງເພດ,ພ້ອມທັງນັບຖື ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຂອງແມ່ຍິງ. ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດນີ້ໄດ້ລວມເອົາ 9 ອົງປະກອບທີ່ມີຊື່ວ່າ 
ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການລົງ ປະຕິບັດ ການດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມເຊື້ອ   HIV/AIDS  ແລະ  ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, 
ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດຫຼຸລູກ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃນໄວໜຸ່ມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດ 
ຊາຍ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນ 
ພັນ, ການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ນ້ອຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນມະເຮັງເຕົ້ານົມ  ແລະ ມະເຮັງລະບົບສືບ 
ພັນ,  ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຊຸກຊຸມ  ແລະ  ຄວາມໜັກໜ່ວງດ້ານ 
ຈິດຕະສາດສັງຄົມຂອງການເປັນໝັນ  (ກະຊວງສາທາລະນະ 
ສຸກ, 2004).

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍ 
ບາຍສຂຸະພາບຈະເລີນພນັແຫງ່ຊາດ ເນ່ືອງຈາກບາງອົງປະກອບ
ເຊັ່ນ ການຫຼຸດຜ່ອນ ມະເຮັງ ເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງລະບົບສືບພັນ, 
ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຊຸກຊຸມ ແລະ ຄວາມໜັກໜ່ວງດ້ານຈິດ 
ຕະສາດສັງຄົມຂອງການເປັນໝັນ   ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນຂັ້ນ 
ຕົ້ນ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດ  ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມ,  ໂດຍ 
ສະເພາະໄວໜຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານ  ແລະ ມັນຍັງຂາດການ 
ເຊື່ອມສານລະຫວ່າງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ/ເອດສໄອວີເອດສ ແລະ 
ສຸຂະພາບແມ່  ແລະ ເດັກ  ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ.  ຊ່ອງຫວ່າງຍັງ
ຖືກພົບເຫັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2004; ລັດຖະບານ ສປປ 
ລາວ ແລະ UNDP,2013). 

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັນສັນຍາວ່າຈະນຳພາ 

ປ້ອງກັນຈາກທັງການ ເຮັດໃຫ້ທຸກຍາກ ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍໃນກາ
ນໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບປະຊາກອນທັງໝົດ (WHO, 2010).

ລັດຖະບານມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ    ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເງິນ 
ດ້ານສຸຂະພາບມີຄວາມໝ້ັນຄົງໂດຍກາຍເພ້ີມງົບປະມານລັດ 

ໃນດ້ານສຸຂະພາບ, ຂະຫຍາຍໂຄງການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ  ພັດ
ທະນາກອງທຶນສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນ 
ໃຈ ວ່າປະຊາຊົນ ຜູ້ທຸກຍາກສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງ
ດ້ານສະຂະພາບເພ່ືອທ່ີຈະບັນລຸການປົກຄຸມດ້ານສຸຂະພາບທ່ົວ
ໜ້າ (Akkhavong et al., 2014).
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ປະເທດອອກຈາກບັນຊີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາກ່ອນປີ 2020 
ແລະ ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດພາຍໃນປີ 2015. 
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ,     ກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກ ໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງຍຸດທະສາດ  ແລະ ແຜນການສຸຂະພາບ 
ແມ່, ເດັກ ແລະ ເດັກອ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ 
ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 260 ຕໍ່ 100 000 ຄົນທີ່ ເກີດມີຊີວິດ ແລະ 
ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5  ປີ ໃຫ້ເປັນ  75  ຕໍ່  1000
ຄົນທີ່ເກີດມີຊີວິດໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2015.  ໂຄງຮ່າງຍຸດທະສາດແລະ
ແຜນການແມ່,   ເດັກ  ແລະ  ເດັກອ່ອນພັນລະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກເຖິງການປຸກລະດົມ  ແລະ ເຮັດໃຫ້
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອບັນລຸການຂະຫຍາຍການ 
ບໍລິການໃຫ້ວ່ອງໄວ  ແລະ ສະເໝີພາບສຳຫລັບການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດການທີ່ຈຳເປັນພື້ນຖານ, ມີຄ່າປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອປັບ 
ປຸງສຸຂະພາບແມ່,  ເດັກ ແລະ ເດັກອ່ອນ (ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ,   2009).     ລັດຖະບານໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ   ເພື່ອປະຊາກອນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ 
ການໂຄສະນາສຳຫລັບການພັດທະນາ      ແຜນສ້າງພະດຸງຄັນ
(2008-2012) ເພາະວ່າ ການເກີດລູກແບບມີແພດຊຳນານ 
ຊ່ວຍ   ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າ   ແມ່ນອົງປະກອບຕັດສິນທີ່ສຳຄັນໃນ
ການຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ (ກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ, 2009).

ໃນປີ 2012, ນະໂຍບາຍການເກີດລູກ ແລະ ການປິ່ນປົວເດັກ 
ລຸ່ມ 5 ປີ ບໍ່ເສຍຄ່າ ວັດຖຸປະສົງເພື່ອເພີ້ມຈຳນວນການເກີດ
ທີ່ສະຖານບໍລິການ  ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບການບໍລິການສຳຫລັບແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກ 
(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2013, ລັດຖະບານສປປລາວ 
2012).   ໃນປີ  2004,  ກອງທຶນເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບຄວາມ 
ທກຸຍາກໄດປ້ະກາດໃຊ ້ເພືອ່ໃຫກ້ານ ບໍລກິານບໍເ່ສຍັຄາ່ສຳຫລບັ 
ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ປະຕິບັດໃນ 64 ເມືອງ. 

ບັດໃຫ້ແມ່ແບບບ່ໍເສຍຄ່າບໍລິການໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ 
ຫລາຍແຂວງ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ 
ແລະ ເກີດລູກທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ໂດຍສະໜອງໃຫ້ຄ່າບໍລິການຄົງທີ່ 
ພ້ອມທັງຄ່າອາຫານ ແລະ ຄ່າເດີນທາງສຳຫລັບຄົນເຈັບ (ທະ 
ນາຄານໂລກ, 2013).

ສັງລວມແລ້ວແມ່ນຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນ 
ດານະໂຍບາຍສຸຂະພາບທາງເພດ  ແລະ  ການຈະເລີນພັນຍ້ອນ
ວ່າການຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸ,ຂາດສະຖານບໍລິການສຸຂະ
ພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຍັງອ່ອນ, ຂາດວັດຖຸອຸປະ
ກອນເຄື່ອງມືສຳຫລັບເຮັດກິດຈະກຳສຸຂະສຶກສາ  ແລະຂາດນະ 
ໂຍບາຍໄວໜຸ່ມ.     ສິ່ງທ້າທາຍປະກອບມີການຮັບປະກັນການ 
ເຂົ້າເຖິງຢ່າງຖ້ວນໜ້າຫາ ການບໍລິການ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ 
ຫລາກຫລາຍ ເຊັ່ນ ການບໍລິການວ່າງແຜນຄອບຄົວ, ການບໍລິ 
ການສຸຂະພາບທາງເພດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ໂດຍສະເພາະສຳ  
ຫລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ພົວພັນກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ບົດບາດຍິງຊາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸດຕິທຳ.

ເບື້ອງຫລັງການເຮັດລຸລູກໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ

ການເຮັດລຸລູກຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ 
ລາວ  ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໃນກົດບັດການກະທຳຜິດມາດຕາ  92  ທີ່
ອອກ ໃນປີ 1990 ແລະ ທົບທວນຄືນໃນປີ 2001. ໃນກົດບັດ 
ດັ່ງກ່າວ ການເຮັດລຸລູກໂດຍລ່ວມແມ່ນຜິດກົດໝາຍ, ຜູ້ໃດນຶ່ງທີ່
ເຮັດລຸລູກໃຫ້ຄົນອື່ນແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດ 

ຈຳຄຸກແຕ່ສອງຫາຫ້າປີ  ແລະ  ປັບໃໝແຕ່  200,000 ກີບ   ຫາ
5,000,000 ກີບ  (ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,  1990).  ເຖິງຈະມີ
ການຫ້າມພາຍໃຕ້ຫລັກການຂອງກົດບັດ      ການກະທຳຜິດນີ້ກໍ່
ຕາມ, ການເຮັດລຸລູກເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດແມ່ຍິງຖືພາຍັງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນວ່າ ອັດຕາຊຸກຊຸມການເຮັດລຸລູກແບບບໍ່ 
ປອດໄພ ຢູ່ ສປປລາວ, ໂດຍສະເພາະເຮັດລຸລູກໃນໄລຍະທ້ອງ 
ແກ່ໄລຍະສອງ ແລະ ໄລຍະສຸດທ້າຍແມ່ນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ 
ໃນການມີເລືອດໄຫລ, ຊື່ມເຊື້ອເລືອດ, ເປັນໝັນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 
ໄດ້ (ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2000).

ຂໍ້ມູນລະດັບປະເທດກ່ຽວກັບການເຮັດລຸລູກບໍ່ປອດໄພ ບໍ່ມີແຕ່ 
ຂໍ້ມູນຈາກໂຮງໝໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ  ການສຳຫລວດໃນ  ປີ   2003 ມີ 
40%  ຂອງການເຮັດລຸລູກໃນກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ,  ໃນນັ້ນ 70%  
ແມ່ນມີການໃຊ້ຢາຈີນ  (ສ່ວນປະກອບຂອງ  antiprogestin 
ແລະ prostaglandin) ຈາກຮ້ານຂາຍຢາມາກ່ອນ (ສັກປະເສີດ 
ພ້ອມທິມງານ, 2003). ປະມານ 23.2% ໃນກຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 
ປີ ຈາກການສຶກສາພຶດຕິກຳທາງເພດຂອງແມ່ຍິງໜຸ່ມຜູ້ທີ່ເພດ
ສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດແມ່ນເຄີຍເຮັດການລຸລູກ, 35.6 % ຂອງ 
ແມ່ຍິງໜຸ່ມທີ່ເຄີຍແຕ່ງງານໄດ້ເຄີຍລຸລູກ. ໃນແມ່ຍິງທີ່ລຸລູກ 49 
ຄົນ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢາເພື່ອໃຫ້ລູລູກ (61.2%), 44.9% ໄປຫາກ 
ລີນິກເອກະຊົຍ ແລະ 20.4% ໄປເຮັດ ຢູ່ໂຮງໝໍລັດ (ສະຖາບັນ 
ເບີແນດ, 2008).

ຈຳນວນຕົວຈິງໃນການເຮັດລຸລູກອາດຈະສູງກວ່ານີ້   ຖ້ານັບເອົາ
ການລຸລູກທີ່ມີອາການສົນເຂົ້າມາ ແລະ  ເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ມາ
ຫາການປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານບໍລິການ (ອົງການອະນາໄມໂລກ, 
2008).

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ເອດສໄອວີເອດສ

ລາວຍັງຖືວ່າເປັນປະເທດທ່ີມີອັດຕາຊຸກຊຸມຂອງການມີເອດສ 
ໄອວີເອດສ ຕ່ຳ ປະມານ 0.29%ໃນປີ 2013 ສົມທຽບກັບບັນດາ
ປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ອັດຕາການຊຸກໂຊມຂອງ ເອດສໄອວີເອດສ 
ໃນໄວໜຸ່ມຊາຍອາຍຸ 15-24 ປີ ແມ່ນ 0.1% ແລະ ໃນໄວໜຸ່ມ 
ຍິງອາຍຸ 15-24 ປີແມ່ນ 0.2%, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 1% ແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງ 
ຂາຍບໍລິການທາງເພດຕາມການລາຍງານໃນປີ 2011 (MOH 
&CHAS, 2011) ແລະ ຖ້ານຳໃຊ້ ຕົວການຄິດໄລ່ແບບລະບາດ 
ວິທະຍາຂອງອາຊຽນ ແມ່ນ 1.2% ແລະ 5.6%  ສຳລັບເພດ
ຊາຍທີ່ຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍໃນປີ  2007 (Sheridana et al., 
2007). ໃນປີ 2012  ໃນກຸ່ມປະຊາກອນຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 
ແລະ    ເພດໃດກໍໄດ້ອັດຕາການຊຸກຊຸມ     ທີ່ຖືກລາຍງານແມ່ນ 
3.34% ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 2.54% ໃນແຂວງສະ 
ຫວັນນະເຂດ (CHAS & PSI, 2011). ອັດຕາການຊຸກຊຸມຂອງ 
ເອດສໄອວີເອດສໃນກຸ່ມທີ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດແມ່ນ 1.5% (ສູນ 
ເອດສໄອວີເອດສ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ, 2010). ຄ່າປ
ະມານຂອງປະຊາກອນທີ່ຕິດເຊື້ອເອດສໄອວີ ໃນປີ 2015 ແມ່ນ 
12,921 ຄົນ (CHAS/UNAIDS ຄາດການ ແລະ ປະມານໂດຍ 
ຕົວການ ຄິດໄລ່ແບບລະບາດວິທະຍາຂອງອາຊຽນ 2011). 
ທ້າຍປີ 2013, ຈຳນວນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກທັງໝົດ 2,787 
ທີ່ຕິດເຊື້ອ ເອດສໄອວີ ໄດ້ຮັບຢາ ເອອາຣທີ, ທຽບຄ່າ 58.26% 
ຂອງຄົນທີ່ ຕິດເຊື້ອ ເອດສໄອວີ (CHAS, 2013).

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ປະກາດກົດໝາຍ  “ກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມເອດສໄອວີເອດສ” ວັນທີ 9 ມີຖຸນາ ປີ 2010 ໃນນັ້ນ ມາດຕາ 
34 ໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍ່ຈຳແນກ ແລະ ບໍ່ລັງກຽດ. ຜູ້ທີ່ເປັນ 
ແລະ ຕິດເຊື້ອເອດສໄອວີເອດສ ແມ່ນມີຄວາມສະເໝີພາບ 
ກັບຄົນອື່ນໆ ໃນການດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ ແລະ ເຮັດກິດຈະ 
ກຳປະຈຳວັນຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ລັງ 

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ
ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ: 

ສປປ ລາວ
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ກຽດ.  ກົດໝາຍແມ່ນກ້າວໜ້າໃນການທີ່ເນັ້ນໃສ່ການບໍ່ຈຳແນກ
ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ (ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,  
2010).   ສປປ ລາວ   ມີສະພາບແວດລ້ອມທາງນະໂຍບາຍທີ່ 
ສະໜັບສະໜູນຫລາຍຂະແໜງການ  ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ 
ໂດຍນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພື່ອສຳເລັດເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ຍຸດທະສາດສາມສູນ-ບໍ່ມີ
ກໍລະນີຕິດເຊື້ອເອດສໄອວີໃໝ່,     ບໍ່ມີການຈຳແນກ,    ບໍ່ມີການ 
ຕາຍຍ້ອນເອດສ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ “ກັນ 
ແລະ ຄວບຄຸມເອດສໄອວີເອດສ” ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງ 
ຊາດການກັນເອດສໄອວີເອດສ 2011-2015, ລັດຖະບານໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຈຳແນກ ແລະ ລັງ ກຽດ. 
ການສຳຫລວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວໃນປີ 2012 ໄດ້ເນັ້ນ 
ບັນດາຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຈຳແນກລັງກຽດ: ຊື້ຜັກສົດກັບແມ່ 
ຄ້າທີ່ຕິດເຊື້ອເອດສໄອວີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູທີ່ຕິດເຊື້ອເອດສໄອ 
ວີສອນໃນໂຮງຮຽນ, ດູແລສະມາຊິກຄົວເຮືອນ ທີ່ຕິດເຊື້ອ, 
ແລະ ຮັກສາເລື້ອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນຕິດເຊື້ອເປັນຄວາມລັບ. 
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫລວດພົບວ່າ ຍັງມີການລັງກຽດ ແລະ 
ຈຳແນກສູງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໃນ ສປປລາວ, ມີພຽງນ້ອຍກ່ວາເຄິ່ງ
ນຶ່ງທີ່ຈະຊື້ຜັກຈາກແມ່ຄ້າທີ່ຕິດເຊື້ອຂາຍ, 43.3% ຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ 39.3% ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປີ ຈະດູແລຮັກສາສະ 
ມາຊິກຄົວເຮືອນທີ່ປ່ວຍຍ້ອນ ເອດສ ຢູ່ໃນເຮືອນ; ໃນນັ້ນມີພຽງ 
17.0% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ  14.2% ຂອງເພດຊາຍ ອາຍຸ 15 ຫາ 
49  ປີ  ສະແດງທັດສະນະຄະຕິການລັງກຽດ   (ກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ  ແລະ  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,  2014).   ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຈາກການສຳຫລວດຕົວຊີ້ວັດການລັງກຽດ ພົບມີ 15% ຂອງຜູ້ 
ທີ່ຕິດເຊື້ອມີວຽກເຮັດທີ່ ໝັ້ນຄົງ, 17%ມີວຽກເຮັດເຕັມເວລາ 
ແຕ່ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງທີ່ໝັ້ນຄົງ, 24% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອມີວຽກເຮັດ 
ສ່ວນຕົວ ແລະ 15% ແມ່ນວ່າງງານ (CHAS, UNAIDS, WHO, 
& UNODC, 2014).

ສິດທິໃນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກກ່ໍໄດ້ເວົ້າຢູ່
ໃນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 
ເອດສໄອວີ 2011-2015 ວ່າບໍ່ໃຫ້ມີການລັງກຽດອີງຕາມເພດ, 
ພະຍາດ, ພຶດຕິກຳທາງເພດ. ການກວດຫາ ເອດສໄອວີ ຕ້ອງ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດກ່ອນ (ຫລືບໍ່ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຮູ້ຊື່ ແລະ ບໍ່ພົວພັນ 
ກັບວັດຖຸປະສົງການຊອກຫາກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອ) ແລະ ມັນມີ 
ຄວາມຈຳເປນັທີຜ່ົນ ການ ກວດຫາເຊື້ອແຕລ່ະກລໍະນຕີອ້ງຮັກສາ 
ເປັນຄວາມລັບ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2011).

ນະໂຍບາຍໃໝ່ໄດ້ປະກາດ ຖະແຫລງການ ກ່ຽວກັບ ເອດສໄອວີ 
ເອດສທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃນປີ 2008, ໄດ້ຫ້າມການຈຳແນກ 
ຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ພະນັກງານກຳມະກອນມີສິດສົ່ງຄຳຮ້ອງ 
ຂໍໄປຫາກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມໂດຍກົງຖ້າ 
ຫາກມີການປະພຶດບໍ່ດີ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນ 
ການເຮັດທົດລອງໃນສອງນະຄອນໃຫຍ່ ຄື ນະຄອນຫລວງ 
ວຽງຈັນ ແລະ ຫລງພະບາງ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໃນອະ 
ນາຄົດຫລັງຈາກການປະເມີນ (ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ 
ສຳຫລັບການຄວບຄຸມເອດສ, 2010).

ຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອເອສໄອວີເອດສໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການຫລາຍ
ຂຶ້ນເພື່ອລົງເລິກເລື້ອງ ການຈຳແນກ ແລະ ການລັງກຽດ ແລະ 
ປັບປຸງການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ, ຍົກຕົວຢ່າງ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເອສ 
ໄອວີເອດສ    ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອນຳ 
ກັນໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍ ARV, ສະມາຊິກທິມງານດູແລຮັກ 
ສາຢູ່ເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄະນະກຳມະການສຳຫລັບຄວບຄຸມ 
ເອສໄອວີເອດສ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ໄດ້ບັນທຶກທຸກ
ການກະທຳທີ່ມີການຈຳແນກ (ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ 
ສຳຫລັບການຄວບຄຸມເອດສ, 2010).

3. ໄວໝຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການບໍລິການສຸຂະພາບ 
ທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນໃນໄວລຸ້ນ

ຍັງບໍ່ມີເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍ ຫລື ຍຸດທະສາດອອກໂດຍ 
ລັດຖະບານກ່ຽວກັບ    ການກຽມພ້ອມການບໍລິການສຸ ຂະພາບ 
ທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນໃນໄວໝຸ່ມ. ຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິ
ເຄາະສະຖານະການຂອງໄວໝູ່ມ  ແລະ  ຊາວໜຸ່ມ ໃນ     ສປປ
ລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ, ທັງຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ 
ຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ທີ່ລົງເລິກກ່ຽວກັບການບໍລິການສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ   ການຈະເລີນ ພັນໃນໄວໝູ່ມ,  ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ 
ເປົ້າໝາຍບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ  7 ປີ  2011-2015 (NSEDP, 2010). 
ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນ 
ມັດທະຍົມປາຍ ມີປະມານ 37%ເຊິ່ງຢູ່ບາງເມືອງມີຕ່ຳກວ່າ 
20%. ບັນດາອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ   ແລະ  ຄູ່ຮ່ວມມືຕໍ່ກຸ່ມ
ໄວໜຸ່ມ ໄດ້ເລີ່ມປະກົດຂຶ້ນ ແຕ່ການລົງທະບຽນໃນນາມອົງກອນ 
ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລແມ່ນຍັງຈຳກັດຢູ່. ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າ 
ເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ 
ຂອງເພື່ອນໄວໜຸ່ມ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການສາທາລະ 
ນະ ແລະ ທາງເລືອກຂອງຊາວໜຸ່ມ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໝຸ່ມ
ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ  ການຈະເລີນພັນ   ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ.
ປັດຈຸບັນສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ    ໄດ້ດຳເນີນ 
ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງໄວລຸ້ນ  ແລະ ຊາວໜຸ່ມພ້ອມທັງ 
ທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ການອອກກົດໝາຍຕໍ່ໄວໝຸ່ມ ແລະ 
ຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ ສ້າງ 4 ຂົງເຂດສຳຄັນຄື ຂໍ້ມູນເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້, 
ໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະການດຳລົງຊີວິດ,  ການບໍລິ 
ການສຸຂະພາບຕໍ່ໄວໜຸ່ມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດ 
ລ້ອມທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປອດໄພ (Seetharam K.S, Philip 
Sedlak, &Antoinette Pirie, 2011).

ເຖິງແມ່ນວ່າການຖືພາຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງພຶດ 
ຕິກຳທາງເພດ  ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ພົບເຫັນປົກກະຕິ ແຕ່ຄວາມ 
ຮູ້ຂອງໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ   ໂດຍສະ ເພ
າະແມ່ນການຄຸມກຳເນີດແມ່ນຍັງຈຳກັດ  (ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ   ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012; Sychareun,  Faxelid, 
et al., 2011;  Sychareun, Phengsavanh, et al., 2013).     
ການເຂົ້າເຖິງສື່ສຸຂະສຶກສາ ຂອງໄວໝຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານຍັງມີ 
ໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍທັງ ຈາກພະນັກງານແພດ  ຫຼື  ຈາກວິທະຍຸ 
ແລະ ໂທລະທັດ. ສື່ພິມກໍພົບເຫັນໄດ້ໜ້ອຍ. ໂດຍທົ່ວໄປ 
ແລ້ວໄວໜຸ່ມຍິງ    ແມ່ນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ    ແລະ
ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຈາກ ແມ່ຍິງອາວຸໂສກ່ວາ ໃນຊຸມຊົນ 
ທີ່ ນຳໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດ. ການສື່ສານຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ 
ໄວໝຸ່ມເລື່ອງສຸຂະພາບທາງເພດ  ແລະ  ການຈະເລີນພັນ 
ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ໜ້ອຍໃນຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ຍັງມີ 
ຈຳກັດໃນ ເຂດຕົວເມືອງ (ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2000).

ໄວລຸ້ນເກືອບຈະບ່ໍເຂ້ົາເຖິງການຄຸມກຳເນີດເລີຍເຊ່ັນຖົງຢາງ
ອະ ນາໄມ.  ຮ້ານຂາຍຢາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂາຍຖົງຢາງອະນາ ໄມ  
ແມ່ນປະຕິເສດທີ່ຈະຂາຍຖົງຢາງອະນາໄມໃຫ້ ພວກເຂົາ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບລູກຫ່າງໄດ້ລະບຸຢ່າງບ່ໍ
ມີເງື່ອນໄຂໃນການນຳໃຊ້ວິທີເຮັດໃຫ້ລູກຫ່າງ      ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ 
ຕ້ອງການໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກສະຖານະສົມລົດ ຫຼື ສະຖານະ 
ພາບທາງສັງຄົມ, ພະນັກງານແພດໂດຍທົ່ວໄປກໍບໍ່ໃຫ້ການບໍລິ 
ການໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ແຕ່ງງານ (Sychareun, 2004).

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ

ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ

ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ:

 
ສປປ ລາວ



COUNTRY 
PROFILE ON 
UNIVERSAL 
ACCESS TO 
SEXUAL AND 
REPRODUCTIVE 
HEALTH:

6

MALAYSIA

ໃນ  ສປປ  ລາວ,  ການສຶກສາກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຜູ້ໃຫ້ບໍລິ 
ການຄຸມກຳເນີດໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນທາງທິດສະ 
ດີການບໍລິການແມ່ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໂດຍບ່ໍຈຳແນກເຖິງອາ
ຍຸ  ແລະ  ສະຖານະພາບສົມລົດ.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄຸນນະພາບ 
ການໃຫ້ບໍລິການ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ     
ຂອງໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ແຕ່ງງານ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມພຽງພໍ. ຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການເຊ່ັນຢູ່ສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ 
ໃນໜ່ວຍງານການວາງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບເງື່ອນ 
ໄຂໃນການໃຫ້ບໍລິການຄຸມກຳເນີດ (Sychareun, 2004). 
ແຕ່ໜ່ວຍງານນີ້  ແມ່ນຕິດພັນກັບຂະແໜງສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ
ເດັກ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກົງຈາກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງ 
ງານ. ໃນການສຶກສາດຽວກັນ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄວໜຸ່ມ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແມ່ນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການນີ້ຍາກ ແລະ ມັນ 
ອາດຈະກ່ຽວພັນກັບພຶດຕິກຳດ້ານ ລົບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ 
ຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີຂອງການບໍລິການ (Sychareun, 2004).

ອີງໃສ່ກົດໝາຍຄອບຄົວໄດ້ກຳນົດເຖິງອາຍຸທ່ີຈະແຕ່ງງານໄດ້ 
ແມ່ນ 18 ປີ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ 
ແມ່ນອາດຈະຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ  ແຕ່ກໍບໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ  (ລັດຖະ
ບານລາວ,1990). ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີກົດໝາຍທີ່ກຳນົດເຖິງອາຍຸ 
ຕ່ຳສຸດໃນການແຕ່ງງານ   ແຕ່ແມ່ຍິງກໍຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕ່ງ
ງານໃນເວລາອາຍຸນັງນ້ອຍຫຼາຍ.   ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກການ     
ສຳຫລວດສຸຂະພາບ ແລະ ປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ ເປີເຊັນຂອງ 
ໄວໜຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແລະ ອາຍຸເລ່ຍໃນການ 
ແຕ່ງງານຄັ້ງທຳອິດ. ອີງໃສ່ການສຳຫລວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ
ລາວ   (2012),   9.3%   ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-45 ປີ    ທີ່ແຕ່ງ
ງານຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຢູ່ກິນກັນແບບສາມີພັນລະຍາກ່ອນອາຍຸ 
15 ປີ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແມ່ຍິງທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ 
ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງ (11.3% ຕໍ່ 4.6%), ແມ່ຍິງ 
ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ມີການສຶກສາສູງ (17.5% ຕໍ່ 
0.7%), ແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ມີຖານະດີ (16.3% 
ຕໍ່ 3.4%). ອັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ 
ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍອາຍຸ ໃນການແຕ່ງງານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ 
(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012).

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງການແຕ່ງງານຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 25-49 ປີ 
ແມ່ນ 22.5 ປີ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງ 3 ປີ (19.2 ປີ) ໃນຊ່ວງ ອາຍຸ 
ດຽວກັນ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 
2012). ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງການແຕ່ງງານຂອງຜູ້ຊາຍໃນເຂດຕົວ
ເມືອງແມ່ນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍໃນເຂດຊົນນະບົດ 3 ປີ. ແມ່ຍິງທີ່ 
ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີແມ່ນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ (37% ແລະ 
15% ຕາມລຳດັບ).

ອີງໃສ່ການສຳຫລວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ  (2012),   ແມ່
ຍິງໃນອາຍຸລະຫວ່າງ  25-49 ປີ,  37%  ແຕ່ງງານໃນອາຍຸ 18 
ປີ ແລະ 58% ແຕ່ງງານໃນອາຍຸ  20  ປີ  (ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012).  ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງອາຍຸສະເລ່ຍ ໃນການແຕ່ງງານຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງເຂດ 
ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ (18.5 ຕໍ່ 20.5). ໃນທັງຍິງ 
ແລະ  ຊາຍແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ  4  ປີ ຂອງອາ 
ຍຸສະເລ່ຍໃນການແຕ່ງງານລະຫວ່າງກຸ່ມທ່ີບ່ໍມີການສຶກສາ 
(18.2 ແລະ 20.1 ຕາມລຳດັບ) ແລະ ໃນກຸ່ມທີ່ມີລະດັບການ 
ສຶກສາມັດທະຍົມປາຍ (22.7 ແລະ 24.5 ຕາມລຳດັບ).

4. ບົດບາດຍິງຊາຍໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຂອບເຂດບົດບາດຍິງ - ຊາຍໃນການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງ

ຍັງບ່ໍທັນມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄູ່ຮ່ວມຊີວິດ 
ຫລື ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມຊີວິດເທື່ອ, ອົງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ 
ມີແຜນໃນການດຳເນີນການສຳຫລວດ   ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໃນ ປີ 2014. ເວົ້າລວມແລ້ວ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນລະ 
ດັບຊາດ ເລີຍວ່າມ້ຈຳເລີຍ, ຜູ້ກະທຳຜິດ ຫລື ຜູ້ໄດ້ຮັບໂທດ,   
ແຕ່ມີບາງການສຳຫລວດທ່ີໄດ້ດຳເນີນຢູ່ລະດັບພາກຢູ່ບາງ 
ແຂວງ.    ອີງຕາມການສຳຫລວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ   ໃນປີ
2003-2004 ໂດຍກຸ່ມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະ 
ນາ, 45% ຂອງແມ່ຍິງຖືກສຳພາດບອກວ່າ     ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງແບບໃດນຶ່ງຈາກສາມີ, ສະແດງວ່າມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ສູງໃນເຂດການສຶກສານີ້. ໃນຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ບອກວ່າ   ຖືກໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, 35% ລາຍງານວ່າ ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງຈິດ ແລະ 17% ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງກາຍ. 
ໃນນັ້ນແມ່ຍິງ   15   ຄົນຈາກຜູ້ຖືກສຳພາດທັງໝົດ   967   ຄົນ
(1.6% ຂອງຜູ້ຕອບສຳພາດທັງໝົດ) ບອກວ່າຖືກໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກສາມີຕົນເອງ. ແມ່ຍິງ 19 ຄົນ (1.9% 
ຂອງຜູ້ຕອບສຳພາດທັງໝົດ) ບອກວ່າຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງຮ່າງກາຍ ຕໍ່ເນືອງຈົນເວລາຖືພາ (GDG, 2004).

ການສຳຫລວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫລ້າສຸດ (2008-2009)  
ໃນຫ້າແຂວງພົບວ່າ   ອັດຕາຊຸກຊຸມຂອງການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງໃນໄລຍະຕະລອດຊີວິດ ມີ  20.3% ແລະ 10.7% ລາຍງານ
ວ່າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍໃນປະຈຸບັນ,   ໃນເວລາ 
ທີ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແມ່ນ 10% ໃນໄລຍະຕະ 
ຫລອດຊີວິດ ແລະ 5.3%  ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງທາງເພດໃນປະ 
ຈຸບັນ, ສ່ວນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງອາລົມມີ 32.4% 
(GRID, 2009).

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຍັງເປັນປະເດັນທີ່ຍັງອ່ອນໄວຢູ່ ສປປ 
ລາວ ແລະ ມີພຽງຂໍ້ມູນເລັກໜ້ອຍໃນການ ຈັດແຍກຕາມເພດ, 
ຕາມ ອາຍຸ, ຕາມຊົນເຜົ່າ. ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຍິງແລະ 
ແມ່ຍິງເກີດມີໃນຫລາຍລະດັບແຕກຕ່າງກັນໃນສັງຄົມ ແລະ ຊີ 
ວິດປະຈຳວັນ     ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຍາກທີ່ຈະຮູ້ຈັກຈຳນວນ
ຍ້ອນຂາດຂໍ້ມູນ. 81.2% ຂອງແມ່ຍິງເຊື່ອວ່າສາມີຢັ້ງຢືນວ່າ 
ໄດ້ຕີເມັຍ ຫລື ຄູ່ຮ່ວມນອນ ຍ້ອນ ຫລາຍ ເຫດຜົນແຕກຕ່າງກັນ. 
ໂດຍປະເພນີແລ້ວ ແມ່ຍິງບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະສະເໝີພາບໄດ້ ແລະ 
ຍັງຖືກເບິ່ງວ່າໃຫ້ເປັນຄົນມິດງຽບ ແລະ ໃຫ້ເຊື່ອຟັງ. ເລື້ອຍໆ 
ແລ້ວແມຍິງຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນບໍ່ທັນເປັນອິດສະລະດ້ານເສດ
ຖະກິດ ຫລື ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງການເງິນເທື່ອ (ກົມສະຖິຕິ 
ແລະ ອຸຍນີເຊບ, 2008). ອີງຕາມການສຶກສາຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ 
ທັດສະນະຄະຕິຂອງໄວໜຸ່ມ  ຕໍ່ປະເດັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຢູ່ ສປປລາວ ໃນ ປີ 2012 ພົບວ່າ ການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຖືກເບິ່ງວ່າແມ່ນເລື້ອງຄວາມເຊື່ອ.   ຜູ້ຕອບ
ສຳພາດຫລາຍຄົນຍັງຍົກຂຶ້ນວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນ 
ເລື້ອງສ່ວນຕົວ, ບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງອີງຕາມການສຳຫລວດ 
ດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2012, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຈຳ 
ນວນໜຶ່ງໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ຖືວ່າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງມີເຫດ 
ຜົນໃນເວລາທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ດູແລລູກ (46.2% ສຳຫລັບແມ່ຍິງ ແລະ
35.4% ສຳຫລັບຜູ້ຊາຍ)  (ຕາຕະລາງ 2).  ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ
ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຖືວ່າການ ຕີພັນລະຍາມີເຫດຜົນຖ້າລາວຖົກຖຽງ 
ໂຕ້ຕອບສາມີ ແລະ ບໍ່ບອກສາມີເວລາອອກນອກບ້ານ 
(32.1% ສຳຫລັບແມ່ຍິງ ແລະ 25.3% ສຳຫລັບຜູ້ຊາຍ) ຫລື 
ຖົກຖຽງໂຕ້ຕອບສາມີ (26.8 % ສຳຫລັບແມ່ຍິງ ແລະ 24.8% 

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ
ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ: 

ສປປ ລາວ
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ສຳຫລັບຜູ້ຊາຍ). 24.9% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 20.6% ຂອງຜູ້ຊາຍ
ເຫັນດີວ່າສາມີມີສິດຕີພັນລະຍາ  ຖ້າຫາກລາວບໍ່ຍອມມີເພດສຳ
ພັນນຳສາມີ  (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,    ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,
2012). ໜ້າເສຍດາຍທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ມີສິດທາງກົດໝາຍຕ້ານການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ.   ຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍໄດ້ເນັ້ນສະ

ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຂໍ້ມູນຈາກ LSIS, 2012

ເພດ
ຖ້າຫາກພັນລະຍາ
ອອກຈາກບ້ານບໍ່

ບອກສາມີ

ຖ້າຫາກພັນລະ
ຍາບໍ່ເບິ່ງແຍງລູກ

ຖ້າຫາກເມັຍມີ
ປາກສຽງກັບສາມີ

ຖ້າລາວປະຕິເສດທີ່
ຈະມີເພດສຳພັນ 

ກັບສາມີລາວ

ຖ້າຫາກພັນລະ
ເຮັດອາຫານໃໝ້

ເພດຍິງ 32.1 46.2 26.8 24.9 58.2

ເພດຊາຍ 25.3 35.4 24.8 20.6 13.5

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນ  ແລະ  ກົດຂ່ີທາງເພດແມ່ນມີໃນບັນ
ດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ  ແລະ  ມີຫລາຍໃນຫລາຍປະເທດ 
ໃນໂລກ. ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບການຂົມຂືນ, ອັດຕາແຕກຕ່າງກັນ 
ໃນການລາຍງານ,  ການບັນທຶກ,  ການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການ
ລົງໂທດຈຳຄຸກສຳຫລັບການຂົມຂືນ ສ້າງຂໍ້ຖົກຖຽງຄວາມແຕກ 
ຕ່າງ ດ້ານ ສະຖິຕິ, ແລະນຳໄປສູ່ການປະນາມວ່າສະຖິຕິກ່ຽວກັ
ບການຂົມຂືນ ແມ່ນບໍ່ໜ້າ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫລື ຕີຄວາມໝາຍຜິດ (US 
Department of State, 2013). ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນສູນກາງ 
ການກະທຳຄວາມຜິດບ່ໍສາມາດສະໜອງຂ້ໍມູນດ້ານການກະທຳ 
ຜິດໄດ້. 

ກົດໝາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍຕໍ່ການໃຊ້ 
ຄວາມຮຸນແຮງ

ກົດໝາຍຕ້ານການຈຳແນກທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 1981. ສັນຕະຍະບັນຕ້ານການໃຊ້ 
ຄວາມຮູນແຮງ ໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສະໜອງພື້ນຖານ 
ສຳຫລັບຮັບຮູ້ຄວາມສະເໝີພາຍລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ   ຜ່ານ
ການຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂ້ົາເຖິງ 
ແລະ ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການເມືອງ ແລະ ຊີວິດສາທາລະນະ 
ລວມທັງສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ.   ສັນຕະຍະບັນຕ້ານການ 
ໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ    ແມ່ນສິດທິມະ
ນຸດພຽງອັນດຽວທີ່ີຢືນຢັນສິດທິ ການຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງ. 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມກວດ 
ກາຂອງຄະນະກຳມະການ ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ 
ສະໜອງກອບແຜນງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ       ສຳຫລັບສຸຂະພາບເດັກ
(ອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດ, 2011; ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 
2013).

ສົນທິສັນຍາ  ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໄດ້ສະຫລຸບຂໍ້ສັງເກດການ (ມັງ
ກອນ, 2011) ກະຕຸກຊຸກຍູ້ທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຈັດບຸລິມະສິດລົບ
ລ້າງການ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ໂດຍການ 
ເອົາໃຈໃສ່ພິດເສດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ຄະນະກຳມະການຍັງເນັ້ນວ່າໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍຢູ່
ເຮືອນຍັງແມ່ນປະເດັນທີ່ພົບເລື້ອຍ ແລະ ຖືກເມິນເສີຍເພາະ 
ຖືວ່າມັນ ແມ່ນທຳນຽມປະຕິບັດ ແລະ ສະຖານບໍລິການເພື່ອ ຊ່ວຍ 
ຟື້ນຟູເດັກເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ເຊື່ອມສານເຂົ້າຫາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ຍັງມີ ບໍ່ພຽງພໍ (ອຸຍນີເຊບ, 2005).

ໃນປີ 2002, ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
ແມ່ຍິງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໃນ 
ເດືອນສິງຫາ ປີ 2012, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ່ສອງ 
ສຳຫລັບຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ (2011-2015) ໄດ້ຖືກ 
ປະກາດໃຊ້. ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍກຳລັງຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງສະບັບທຳອິດເພ່ືອເຂົາຜ່ານສະພາປີ 
2014 ແລະ ວ່າງແຜນການ ສຳຫລວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (GRID, 2005, ຄະນະກຳມະການ  
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, 2011).

ບັນດາກົດໝາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ   ຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງລວມເອົາທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍ 
ສະເພາະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກ 
ນ້ອຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດຈະເອົາເຂ້ົາໃນບັນດາກົດໝາຍດັ່ງ 
ໃນຕາຕະລາງ 3.

ຕາຕະລາງ 3: ບັນຊີບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບທີ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 

1 ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ (2004), ແລະ 
ບັນດາຂໍ້ກຳນົດປະກາດໃຊ້

2 ກົດໝາຍໃນການປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເດັກນ້ອຍ  (2007), ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດ 
ປະກາດໃຊ້

3 ກົດໝາຍອາດຍາ (The Penal Law (2005), ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດປະກາດໃຊ້
4 ກົດໝາຍຄອບຄົວ (1990), ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດປະກາດໃຊ້
5 ກົດໝາຍ The Law on Criminal Procedure (2004), ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດປະກາດໃຊ້ 

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົດໝາຍລາວ- ການແປເປັນທາງການໂດຍລັດຖະບານ ສິງກະໂປ ແລະ UNDP. ມີຢູ່  web site: http://www.mfa. 
                      gov.sg/content/mfa/overseasmission/vientiane/lao_laws.html

ເພາະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນມາດ
ຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍຜູ້ກະທຳຜິດ ສະໜອງການ ຍົກເວັ້ນຈາກ 
ການກະທຳຜິດຍ້ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານຮ່າງກາຍລະ 
ຫວ່າງຍາດຜູ້ໄກ້ສິດ   ຖ້າຫາກບໍ່ມີອັນຕະລາຍ  ຫລື  ອີກຝ່າຍບໍ່
ເອົາເລື້ອງ (GRID, 2005).

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ

ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ

ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ:

 
ສປປ ລາວ
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ໃນປີ 2004 ກົດໝາຍການພັດທະນາ  ແລະ  ປົກປ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ 
ແນໃສ່ການລົບລ້າງການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ການຕ້ານການນຳ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳນວຍໃນ 
ການໃຊ້ສິດຂອງແມ່ຍິງ.    ກົດໝາຍ ໃນການພັດທະນາ  ແລະ  ປົກ 
ປ້ອງແມ່ຍິງ (2004), ມາດຕາທີ 17 ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ 
ໃນຄອບຄົວລະບຸວ່າ     ແມ່ຍິງມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະເລືອກຄູ່ສົມຣົດ
ດ້ວຍຕົນເອງເມື່ອອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ກົດໝາຍຄອບຄົວ 
ໄດ້ມີການປັບປຸງ ເພື່ອລົບລ້າງຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງໃນເລື່ອງແຕ່ງ 
ງານ ແລະ ມໍລະດົກ, ລົບລ້າງການແຕ່ງງານ ໃນອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 15 
ປີ. ກົດໝາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ (2004) 
ໄດ້ກ່າວເຖິງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ແຕ່ອີງໃສ່ 
ປະມວນກົດໝາຍອາຍາປີ 1992 ວ່າດ້ວຍການລົງໂທດທີີ່ບໍ່ 
ໄດ້ປົກປ້ອງແມ່ຍິງກ່ອນທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄະດີ ເຊັ່ນ 
ວ່າ ໂດຍການ ອອກຄຳສັ່ງຄວບຄຸມຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ຖືກກ່າວຫາ 
(ລັດຖະບານ ສປປລາວ, 2004).

ເຖິງແມ່ນວ່າ    ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວຈະຜິດ
ກົດໝາຍ,   ແຕ່ການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບໍ່ຄ່ອຍຖືກລາຍງານ 
ເນື່ອງຈາກເປັນເລື່ອງທີ່ເສື່ອມເສຍ ແລະ ເລື່ອງຂອງບົດບາດ 
ຍິງຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງບາງອັນໃນ 
ກົດໝາຍ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກົດໝາຍອາຍາ (1992) ບໍ່ໄດ້ 
ກ່າວເຖິງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຄອບຄົວ, ການຂົ່ມຂືນລະ     
ຫວ່າງ ຄູ່ແຕ່ງງານບໍ່ຖືວ່າແມ່ນຄວາມຜິດ, ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍນີ້ 
ແລະ  ການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍມີໜ້ອຍ   ໃນຄົນທີ່ມີສາຍ 
ພົວພັນໃກ້ຊິດກັນ ເຮັດໃຫ້ມີໂທດທີ່ໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ. ກົດໝາຍ 
ການພັດທະນາ  ແລະ  ປົກປ້ອງແມ່ຍິງມາດຕາທີ  33 ໄດ້ກ່າວ 
ເຖິງສິດຂອງຜູ້ເສຍຫາຍທີ່ລະບຸວ່າ: ຜູ້ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງພາຍໃນຄອບຄົວມີສິດໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກສະ 
ມາຊິກໃນຄອບຄົວອື່ນ  ຫຼື  ຄົນທີ່ເປັນຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ ຫຼື ລາຍ
ງານຕໍ່ການປົກຄອງບ້ານ    ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກະທຳ
ຜິດ, ຢຸດການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປ່ຽນແປງການກະທຳ 
ຜິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງຜູ້ເສຍຫາຍ 
ຄວນມີສິດໃນການແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 
ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງທາງການ (ລັດ 
ຖະບານ ສປປລາວ, 2004).

ໂທດຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ   ແມ່ນມີທັງ 
ປັບໄໝ ແລະ ຖືກກັກຂັງ, ເຊິ່ງຄວນແກ້ໄຂ ໂດຍເລີ່ມຈາກການ 
ໄກ່ເກີ່ຍກັນເອງ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງໂດຍສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຄົນໃກ້ຊິດ, 
ພິຈາລະນາ ໂດຍນາຍບ້ານ.  ການລົງໂທດທາງກົດໝາຍໄດ້ຖືກ 
ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີການ ທຳຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີການບາ
ດເຈັບຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ 
(ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, 2004). 

ມັນມີການດຳເນີນກົດໝາຍຕ່ໍການຂ່ົມຂືນໃນກົດໝາຍອາຍາ 
ມາດຕາ ມີ 128, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນິຍາມຂອງ ຄຳວ່າຂົ່ມຂືນ 
ແມ່ນແຄບເຊິ່ງມີຢູ່ວ່າ ຜູ້ກະທຳໃດໆກໍຕາມທີ່ໃຊ້ການບັງຄັບ ຫຼື 
ວິທີການອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຕົກໃນສະພາບບໍ່ໄດ້ສະຕິ,   ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງບໍ່ສົມຍອມ ເພື່ອມີເພດສຳພັນກັບແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ. 
ເຊິ່ງນິຍາມນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເຖິງການຂົ່ມຂືນລະຫວ່າງຄູ່ສົມຣົດ. ກົດ
ໝາຍອາຍາວ່າດ້ວຍການຂົ່ມຂືນມາດຕາທີ່ 128 ໄດ້ລະບຸວ່າ 
ບຸກຄົນໃດກໍຕາມທີ່ໃຊ້ການບັງຄັບ,   ການຂົ່ມຂູ່,  ຢາເສບຕິດ ຫຼື
ສານອື່ນໆ ຫຼື ການວິທີການອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ໄດ້ເພື່ອຈະມີເພດສຳພັນກັບຍິງຄົນນັ້ນ  ໂດຍ 
ທີ່ລາວບໍ່ສົມຍອມແມ່ນຖືວ່າ  ເປັນຄວາມຜິດ   ແລະ ຖືກຈຳຄຸກ 
ຕັ້ງແຕ່ 3 ປີ ເຖິງ 5 ປີ ແລະ ປັບໄໝເປັນເງິນຈຳນວນຕັ້ງແຕ່ 
ໜຶ່ງລ້ານ ເຖິງຫ້າລ້ານກີບ. ເຊິ່ງຖ້າຜູ້ເສຍຫາຍ ແມ່ນເດັກຍິງ ທີ່ມີ 

ອາຍຸ 15-18 ປີ, ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນການປົກຄອງ ຫຼື ຄົນເຈັບຂອງ 
ຜູ້ກະທຳຜິດແມ່ນຈະເພີ່ມໂທດໃນການຈຳຄຸກເປັນ 5-10 ປີ 
ພ້ອມທັງປັບໄໝເປັນເງິນຈຳນວນສອງ ເຖິງຫ້າລ້ານກີບ (ລັດຖະ 
ບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 1990).

ເຖິງແມ່ນວ່າການລວມລາມທາງເພດຈະບໍ່ຜິດກົດໝາຍ,    ກົດ 
ໝາຍອາຍາມາດຕາທີ 126 (ການໝິ່ນປະໝາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ຜິດປະ 
ເພນີ) ໄດ້ລະບຸວ່າ “ການປະພຶດລາມົກອະນາຈານທາງເພດ” 
ຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຖືກໂທດຈຳຄຸກແຕ່ 6 
ເດືອນ ເຖິງ 3 ປີ ຫຼື ຖືກສຶກສາອົບຮົມຄືນໃໝ່ໂດຍບໍ່ສູນເສຍອິ
ດສະຫຼະພາບ ແລະ ຖືກປັບໄໝ ເປັນເງິນຈຳນວນ 100,000 
ເຖິງ 500,000 ກີບ (ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, 1990a). 
ມາດຕາທີ 125 (ສິ່ງພິມ ລາມົກ) ໄດ້ລະບຸວ່າ ບຸກຄົນໃດກໍຕາມ 
ທີ່່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະທາລະນະຊົນ ຫຼື ສະຖານ ທີ່ສາທາ ລະນະຕ່າງໆ 
ຫາກມີການຮ່ວມເພດ ຫຼື ເປີດເຜີຍອະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນ 
ຄວນຖືກລົງໂທດໂດຍການຈຳຄຸກ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ຖືກສຶກ 
ສາອົບຮົມຄືນໃໝ່ໂດຍບໍ່ສູນເສຍອິດສະຫຼະພາບ   ແລະ  ຄວນ 
ຖືກປັບໄໝຕັ້ງແຕ່ 50,000 ເຖິງ 200,000 ກີບ.  ການລວນລາມ 
ທາງເພດແມ່ນບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ຮັບການລາຍງານເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເປັນ 
ການຍາກໃນການປະເມີນຈຳນວນຕົວຈິງ. 

5. ບັນດາກົດໝາຍ   ແລະ  ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ   
    ການກຳນົດເພດ

ຍັງບໍ່ມີກົດໝາຍຫ້າມການຈຳແນກສະພາບທາງເພດ ຫຼື ການບົ່ງ 
ບອກເພດ ແຕ່ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປະເມີນສະພາບປັດຈຸບັນ
ໃນການຍອມຮັບ  ແລະ  ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນ  ຍິງຮັກຍິງ 
(ແລສບຽນ), ຊາຍຮັກຊາຍ (ເກ), ຮັກໄດ້ທັງ 2 ເພດ (ໄບ 
ເຊັກຊົວ) ແລະ ກະເທີຍໄດ້ຮັບ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ ບໍ່ໄດ້ມີ 
ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ ການກຳນົດເພດ ຫຼື ການບົ່ງບອກທາງເພດ. 
ໃນປີ 2003 ລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນພາກທີ 4 
ເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ  ໃນມາດຕາທີ 
35 ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບຕາມກົດ 
ໝາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກເພດ, ສະພາບທາງສັງຄົມ, ການສຶກສາ, 
ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນຊາດ” (ລັດຖະບານ ລາວ, 2003).

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຫລາຍດ້ານ,   ການຈຳແນກ 
ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຍັງມີຢູ່. ສປປ ລາວ ບໍ່ທັນຮັບ 
ຮອງການແຕ່ງງານ ໃນເພດດຽວກັນ ຫຼື ການຢູ່ຮ່ວມກັນແບ
ບຄອບຄົວໃນເພດດຽວກັນ, ກົດໝາຍໄດ້ກ່າວເຖິງ ແຕ່ການ 
ແຕ່ງງານລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຢ່າງໃດກໍຕາມມາດຕາທີ 10 
ທີ່ກ່າວເຖິງ      ການຫ້າມການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຄົນທີ່ມີບັນຫາ 
ທາງຈິດ ແລະ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ລະຫວ່າງຄົນທີ່ມີສາຍ 
ເລືອດດຽວກັນ (ລັດຖະບານ ສປປລາວ, 1990, Wikipedia, 
2013).

ໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການຖົກຖຽງກັນ  ກ່ຽວກັບການຢູ່ຮ່ວມກັນ 
ແບບຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນເຮັດໃຫ້ຖືກກົດໝາຍເທື່ອ ໃນອະນາ 
ຄົດອັນໃກ້ນີ້, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານລາວ  ຫຼື  ພົນ
ລະເມືອງລາວຕໍ່ຕ້ານສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ພຽງແຕ່ຫົວຂໍ້ນີ້ຍັງບໍ່ຖືກຍົກ 
ຂຶ້ນມາຖົກຖຽງກັນເທື່ອ. 

ມີພຽງວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາຈຳນວນນ້ອຍນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ     ໄດ້ດຳ 
ເນີນເພື່ອປະເມີນສະພາບປະຊາກອນຊາຍຮັກຊາຍ  ແລະ  ປ່ຽນ 
ເພດ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ການ ຈຳແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ຊາຍຮັກຊາຍ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງປິດບັງການກຳນົດ ເພດຂອງຕົນ 
ເອງ.ການສຶກສາໜຶ່ງໄດ້ພົບວ່າ   ມີການຍອມຮັບຂອງສັງຄົມໃນ 
ການປ່ຽນແປງທາງເພດ ແລະ ມີການຈຳແນກຕໍ່ປ່ຽນເພດ 

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ
ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ: 

ສປປ ລາວ
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(ກະເທີຍ) ໃນລະດັບຕ່ຳ (Douassantousse & Keovongchit, 
2005).

ລັດຖະບານ  ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຈຳ
ນວນນຶ່ງໃນການດຳເນີນງານໃນລາວ  ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
LGBT community ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ.   ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 
Lao Positive Health Association ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ເອດສໄອວີເອດສ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ລາວ 
ເຊິ່ງລວມທັງຊາຍທີ່ຮ່ວມເພດກັບຊາຍ. ຍຸດທະສາດ ແລະແຜນ 
ການແຫ່ງຊາດຕໍ່ເອດສໄອວີ, ເອດສ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ 
ສຳພັນ ປີ 2011-2015 ໄດ້ແນໃສ່ ເພີ່ມການປົກຄຸມ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ການປ້ອງກັນເອດສໄອວີ, 
ການປົກຄຸມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງການປິ່ນປົວເອດສ 
ໄອວີ, ດູແລ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການບໍລິການ ແລະ ປັບ
ປຸງໂຄງການການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດທ່ີສະໜັບສະໜູນການ 
ໃຫ້ບໍລິການໃນປະຊາກອນກຸ່ມສ່ຽງ, ລວມທັງຊາຍຮັກຊາຍ 
(ຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດສຳຫລັບຄວບຄຸມ ເອດສ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ, 2010).

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ first public LGBT 
Pride ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2012 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຮູບ 
ແບບງານທີ່ມີຊື່ວ່າພູມໃຈທີ່ເປັນເຮົາ.   ສູນຄວບຄຸມເອດເອດສ 
ໄອວີ ແລະ ອົງການທ່ີຢູ່ໃນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ, 
ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ Purple Sky ອົງການ Lao Positive Health 
Association (Lao PHA), ການບໍລິການປະຊາຊົນສາກົນ, 
ສະຖາບັນເບີເນັດ, FHI, ສູນສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ 
ລາວ ແລະ UNFPA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານນີ້ (None to Claim, 
LGBT Rights in Laos, 2012).

6.  ບັນດາກົດໝາຍ  ແລະ  ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ  
    ການບົງບອກເພດ

ຄົນທ່ີມີການບ່ຽງເບນທາງເພດປະກອບເປັນກຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ 
ທີ່ສະແດງອອກເບີື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເປັນກຸ່ມສ່ຽງພາຍໃນສັງຄົມ 
ໃນເຂດ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ເປັນປະເດັນທີ່ເປັນຈິງ 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ສປປລາວ ທີ່ເອີ້ນກຸ່ມຄົນ 
ບ໋ຽງເບນ ທາງເພດວ່າ ກະເທີຍ ເປັນເພດທີ່ສາມ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ທິມງານຄົ້ນຄວ້ານຶ່ງໄດ້ພົບວ່າ  ມີການຍອມຮັບ
ໃນລະດັບສູງຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ 
ມູນທີ່ຂັດກັນຄື     ກະເທີຍຈະດຳເນີນວຽກງານກິດຈະກຳທຸກໆ
ຢ່າງຄືແມ່ຍິງແຕ່ວ່າ    ບໍ່ແມ່ນໃນຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ
(Douassantousse & Keovongchit, 2005). ຍັງບໍ່ທັນມີນະໂຍ 
ບາຍ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບົ່ງບອກເພດ 
ໃນ ສປປ ລາວ. 

ສ່ວນກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກສຳລັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງເພດ ແລະ ການຄ້າແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະຖານີຕຳ
ຫຼວດ  ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທຳອິດທີ່ສາມາດຮ້ອງທຸກສຳລັບຜູ້ເສຍຫາຍ
ຫຼື  ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.   ອີງໃສ່ 
ມາດຕາທີ  25  ວ່າດ້ວຍສິດຂອງຜູ້ເສຍຫາຍ,  ມາດຕາທີ   27 
ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ    ອາຊະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກະທຳ 
ຜິດ ແລະ ມາດຕາທີ 28 ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຈົ້າ 
ໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຕໍ່ຜູ້ເສຍຫາຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ຜູ້ເສຍຫາຍ
ສາມາດຂໍຄວາມເຊື່ອເຫຼືອຈາກໃຜກໍ່ໄດ້ທີ່ຢູ່ໃກ້, ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າ 
ທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນ
ໃຈວ່າໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ. ຫຼັັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບ 
ການຄ້າ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະປະ

ຕິບັດຕາມລະບຽບການກົດໝາຍອາຍາ, ສືບສວນສອບສວນ 
ໃນທັນທີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພື່ອໃຫ້ການຮັກສາທາງການແພດ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້
ເສຍຫາຍພ້ອມທັງສ່ົງພວກເຂົາໄປໄວ້ໃນສະຖານທ່ີປອດໄພ 
(ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ, 2004).

ເຊ່ັນດຽວກັນສຳລັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບ
ຄົວ, ຜູ້ເສຍຫາຍສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ,      
ໄກ່ເກ່ຍ ກັນໃນລະດັບບ້ານ, ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຖານທີ່ 
ໃຫ້ບໍລິການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ຫຼື ລາຍງານ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ (ລັດຖະບານລາວ, 
2004). ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຜົນຈາກການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ 
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວປີ 2008-2009 ເປີດເຜີຍວ່າ 63% 
ຂອງແມ່ຍິງທີ່ຖືກທຳຮ້າຍຈາກຄູ່ສົມຣົດ       ແມ່ນປຶກສາຍາດພີ່
ນ້ອງ, 18% ແມ່ນຕິດຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອຮັບ 
ການໄກ່ເກ່ຍ, 5.6% ປຶກສາໝູ່ຄູ່, 2.3% ໄປໂຮງໝໍເພື່ອຮັບ 
ການບໍລິການທາງການແພດ ແລະ 1% ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ. ແຕ່ບໍ່ 
ມີໃຜໃຊ້ບໍໍລິການສູນໃຫ້ຄວາມປຶກສາສຸກເສີນສຳລັບແມ່ຍິງ 
(GRID, 2009).

ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ  ແລະ  ປົກປ້ອງແມ່ຍິງແລະເດັກ (CCWCP)
ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແມ່ນດຳເນີນງານ    ໂດຍສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງລາວ,  ໄດ້ເລ່ີມສ້າງເຄືອຂ່າຍສາຍດ່ວນທົ່ວປະເທດ  ເພື່ອ
 ຮບັການລາຍງານ ອຸບັດການ ໃຊ້ຄວາມ ຮນຸແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ 
ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຜ່ານທາງໂທລະສັບ. ສູນນີ້ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍ ໄປແຂວງຕ່າງໆໃນໄວໆນີ້ 
(LWU, 2009;  United Nation,  2013).  ຮອດປີ  2011 
ເຄືອຂ່າຍໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ຂະຫຍາຍ ໄປສູ່ຫ້ອງການໃຫ້ຄຳປຶກ 
ສາຂັ້ນແຂວງ (PCO) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກ 
ສາຂັ້ນເມືອງ (DCU) ໃນ 25 ເມືອງ ແລະ ໃນ 41 ຫົວໜ່ວຍບ້ານ. 
ສຳລັບແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ອື່ນໆ,  ການໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາ 
ແມ່ນ ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງແຕ່ລະລະດັບ.  ສູນໃຫ້ຄຳປຶກ 
ສາ  ແລະ  ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການປຶກສາທັງ 
ໝົດຈຳນວນ 36,325 ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 7,097( 20%)  ແມ່ນປຶກ 
ສາຕໍ່ໜ້າ, 29.228 (80%)  ແມ່ນປຶກສາຜ່ານທາງໂທລະສັບ, 
ເຊິ່ງມັນໄດ້ກວມເອົາ  6,909  ກໍລະນີຄື ການແຍກກັນ   ຫລື 
ການຢ່າຮ້າງ, ການຂົ່ມຂຶນໃນເດັກຍິງ, ການບາດເຈັບທາງຮ່າງ 
ກາຍ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮັກ, ການ 
ຜິດຖຽງກັນເລື່ອງຊັບສິນ, ການຕິດຢາ ແລະ ອື່ນໆ, ນອກຈາກ
ນີ້ເຄືອຂ່າຍໃຫ້ຄຳປຶກສາລະດັບ ແຂວງໄດ້ ໃຫ້ບໍລິການຈຳນວນ 
191 ຄັ້ງ (ສະຫະປະຊາຊາດ, 2013).

ພ້ອມທັງມີກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ  ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ພໍໃຈໃນການບໍລິການ   ຫຼື   ຖືກປະລະຈາກ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລທາງການແພດ. ອີງໃສ່ກົດໝາຍການ ແພດ, 
ມາດຕາທີ 4 (ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 
ຄວາມເຄົາລົບໃນການຮັກສາ).  ຄົນເຈັບມີຄວາມສະເໝີພາບ 
ທີ່ຈະຕຳໜິ  ຫຼື ຕໍ່ວ່າຖ້າພົບການໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດທີ່ 
ບໍ່ເໝາະສົມກັບວິຊາອາຊີບ ຫຼື ພົບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ,  ພວກເຂົາ
ອາດເລືອກຫຼືປ່ຽນສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບໄດ້   (ລັດຖະບານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 2005). ມັນມີຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການໃຫ້ 
ຄຳຕຳໜິ.  ຄົນເຈັບ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສາມາດຕຳໜິສົ່ງ
ຂ່າວແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດກ່ອນ, ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ,   ຄົນເຈັບສາມາດສ່ົງຄຳຕຳໜິໄປຫາສະພາ 
ວິຊາຊີບການແພດໃນແຕ່ລະລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ກະ 
ຊວງສາທາລະນະສຸກສຳລັບຂັ້ນສູນກາງ,  ພະແນກສາທາລະນະ
ສຸກແຂວງໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ 
ເມືອງໃນຂັ້ນເມືອງ. ສະພາວິຊາຊີບການແພດ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະ 

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ

ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ

ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ:

 
ສປປ ລາວ
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ນາຄຳຕຳໜິສົ່ງຂ່າວຈາກພົນລະເມືອງ    ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ
ໃນຄຸນະພາບການປິ່ນປົວ,    ຄວາມມີມາດຕະຖານໃນການຈັດ 
ຕັ້ງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. ຖ້າຫາກ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 
ຄືນ,   ຄົນເຈັບສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງໄປຫາສຳນັກງານໄອຍະການ
ການທ້ອງຖິ່ນຜ່ານທາງທະນາຍ   ແລະ   ຄະດີຈະໄດ້ຮັບການ 
ສອບສວນ. ຖ້າຫາກມີຫຼັກຖານພຽງພໍສຳນັກງານໄອຍະການຈະ 
ສົ່ງຂຶ້ນສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ.   ຄົນເຈັບຍັງສາມາດສົ່ງຈົດໝາ
ຍຕຳໜິສົ່ງຂ່າວໄປຫາສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍກົງເພື່ອໃຫ້ສະພາ 
ແຫ່ງຊາດຕຳໜິຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຮງໝໍ.       ມີ
ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂະບວນການແກ້ໄຂ 
ຄຳຮ້ອງຄົນເຈັບ.

ອີງໃສ່ກົດໝາຍອາຍາ,  ຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ດີຈາກ  
ທ່ານໝໍ, ຄົນເຈັບສາມາດເລີ່ມດຳເນີນຂະບວນການທາງກົດ 
ໝາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາສຳລັບການ
ປະພຶດທີ່ຂາດຄວາມຮອບຄອບ ຫຼື ບໍ່ລະມັດລະວັງ, ການລ່ວງ 
ລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ການໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, 
ການບາດເຈັບ ແລະ ການຕາຍເນື່ອງຈາກ ຄວາມປະໝາດ, 
ການໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເຫຼືອທີ່ລົ້ມເຫຼວ ແກ່ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ 
(ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ, 1990a).

7. ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີໂຄງປະ 
ກອບ ປະຊາກອນຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ, ເກືອບ 60% ຂອງປະ ຊາກອນ 
6.5 ລ້ານຄົນ ມີອາຍຸລຸ່ມ 25 ປີ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 30% ມີອາຍຸ 
10-24 ປີ   (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,  2010).   ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະ
ເດັນຊັດເຈນທີ່ພົວພັນເຖິງບັນດາສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງ 
ເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄົນລຸ້ນ 
ໜຸ່ມ.   ມີຫລາຍປັດໃຈທີ່ກະທົບຕໍ່ການເກີດມີບັນດາສິດທິ  ແລະ
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຊາວ 
ໜຸ່ມຢູ່ ສປປລາວ. ບັນດາປະຊາກອນຊົນເຜົ່າ ທີ່ກວມເອົາຮອດ 
40% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດອາໃສຢູ່ເຂດພູສູງ ແລະ ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນຂະບວນການພັດທະນາ. ບັນດາປະຊາຊົນຊົນ 
ເຜ່ົາຍັງສືບຕ່ໍຖືກຄຸກຄາມຈາກບັນດາປະເດັນທ່ີພົວພັນກັບ 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດການເຂົາເຖິງການບໍລິການພື້ນ 
ຖານ. ຄວາມຕ້ອງການຈຳເປັນດ້ານການວ່າງແຜນຄອບ ຄົວຍັງ 
ສູງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ. ລາວຍັງແມ່ນປະ
ເທດນ່ຶງທ່ີມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ສູງໃນຂົງເຂດອາຊີຕະ 
ເວັນອອກສຽງໄຕ້ ແລະ ຍັງແມ່ນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ມີ 
ປະຊາກອນ 27% ຍັງທຸກຍາກ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດຈະມີການ
ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດສູງໃນຊຸ່ມປີຜ່ານມາ (5.8% ເລີ້ມແຕ່ 
1992 ເປັນຕົ້ນມາ) ແລະ ຍັງຖືວ່າການຈັດຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກແມ່ນໄປຕາມທິດທາງ, ແຕ່ຍັງຊ້າ.

ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລັກ

 •  ກະຊວງສຶກສາ.
 •  ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ອົງການຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະ 
    ຕິວັດລາວ.
 •  ອົງການສະຫະປະຊາຊຊາດເພື່ອປະຊາກອນ.
 •  ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.
 •  ບັນດາອຳນວຍການພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
 •   ຄູໃນໂຮງຮຽນ.

ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຈາກພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 

ລວມທັງບັນດາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ
ບານຄວນມີການປະຕິບັດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບັນດາສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ

•    ມັນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ 
ແຫ່ງຊາດ  ໂດຍໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໃໝກ່ຽວກັບສຸຂະ
ພາບທາງເພດ   ແລະ ຈະເລີນພັນສຳຫລັບໄວໜຸ່ມ  ທີ່ສະໜອງ 
ຄວາມຮູ້, ບັນດາໂອກາດເພື່ອພັດທະນາທັກສະຊີວິດ,  ການບໍລິ
ການສຸຂະພາບທີ່ເໝາະສົມສຳຫລັບໄວໜຸ່ມ  ແລະ ການສ້າງສະ
ພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ.

•    ທົບທວນ,  ແກ້ໄຂ,  ແລະ   ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດເພ່ືອລົງເລິກຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາກຸ່ມສ່ຽງໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການບໍລິການ ສິດທິທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ.

•   ຮັບປະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ສິດທິດ້ານສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ 
ຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍີງ-ຊາຍ, ຄວາມ 
ຍຸດຕິທຳ ແລະ ເຊື່ອມສານວຽກສິດທິທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນ 
ພັນເຂົ້າກັບການພັດທະນາກອບວຽກແບບຍືນຍົງ ພາຍຫລັງ 
ICPD P0A ແລະ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ  
ແລະ ຮັບປະກັນວາລະ ສິດທິດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ 
ສຸຂະພາບທາງເພດແບບຄົບຊຸດ.

•  ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດານະໂຍບາຍ 
ແລະ ບັນດາໂຄງການເນັ້ນໃສ່ ສິດທິທາງເພດ ແລະ ການຈະ  
ເລີນພັນຂອງຊາວໜຸ່ມເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການ 
ບໍລິການ.

•    ສ່ົງເສີມສິດທິທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ   ແລະ  ການ    
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ  ໂດຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນ
ທະນາທາງການເມືອງ      ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສຳຫລັບ
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການອອກແບບ, ການບໍລິການ 
ແລະ ການຕິດຕາມໂຄງການ   ກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ການຈະເລີນ
ພັນເນັ້ນ ໃສ່ກຸ່ມເຂົາເຈົ້າເອງ.

ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ

•   ຕ້ອງໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອເພີ້ມການເຂົ້າເຖິງຕໍ່ບັນ 
ດາສະຖານບໍລິການພື້ນຖານ   ການປິ່ນປົວປະສູດແບບສຸກເສີນ
ແລະ ຍົກລະດັບສະຖານບໍລິການພື້ນຖານ   ການປິ່ນປົວປະສູດ
ແບບສຸກເສີນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ມັນຄວນມີແຜນແຫ່ງຊາດເພື່ອຮັບ 
ປະກັນເຄື່ອຄ່າຍ  ການປິ່ນປົວປະສູດແບບສຸກເສີນທີ່ເໝາະສົມ
ສຳຫລັບການສົ່ງຕໍ່,     ສະນັ້ນແມ່ຍິງສາມາດມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງ 
ການບໍລິການ ປະສູດແບບສຸກເສີນໄດ້ທັນເວລາ. ພັດທະນາຄູ່ມື
ສຳຫລັບການສົ່ງຕໍ່, ຜູ້ສົ່ງຕໍ່ ແລະ ຜູ້ຮັບຕໍ່ພ້ອມທັງການສືບຕໍ່ 
ການດູແລຢູ່ເຮືອນເຖິງການບໍລິການປະສູດແບບສຸກເສີນແບບ 
ຄົບຊຸດພື້ນຖານ.

•  ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ 24/7 ການບໍລິການ ການປິ່ນປົວປະສູດ 
ແບບສຸກເສີນແບບພື້ນຖານ  ແລະ ຄົບຊຸດແຈກຢາຍ ເທົ່າທຽມ 
ກັນເພື່ອຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງສູງສຸດ  ສຳຫລັບແມ່ຍິງຈຳນວນ
ຫລາຍສຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ມັນສາມາດເລີ້ມ

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ
ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ: 

ສປປ ລາວ
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ຕົ້ນຈາກການ ປັບປຸງຊັບຊ້ອນພະນັກງານ, ຍົກລະດັບທັກສະ 
ຂອງພະນັກງານຜ່ານການອົບຮົມ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງພະນັກງານ, 
ອຸປະກອນ, ຢາ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນອື່ນໆ ແລະ ທັງການບັນທຶກ 
ທີ່ເໝາະສົມ.

•   ສະພາການແພດຄວນທົບທວນຄືນຂໍ້ສະເໜີແນະ  ກ່ຽວກັບ 
ຢາເຮັດໃຫ້ລຸລູກ. ຢາ Mifepristone ແລະ ຢາ Misoprostol 
ຄວນເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາ 
ມາດນຳໃຊ້ຖືກກົດໝາຍໃນ ສະຖານບໍລິການການແພດ.

•   ສະໜອງການສຶກສາຢູ່ຊຸມຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກສູງຈິດ 
ສຳນຶກດ້ານອາການສົຍ ແລະ ການເຈັບເປັນ ແລະ ການຕາຍ 
ຂອງແມ່   ແລະ   ຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສຸຂະພາບໃນການເຮັດ
ລຸລູກ ແລະ ລົງເລິກ ແມ່ຍິງ, ບັນດາຜູ້ນຳ ຊຸມຊົນ, ຫົວໜ້າຄົວ 
ເຮືອນ ແລະ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍ ໃນເລ້ືອງສັນຍານອັນຕະລາຍ 
ຂອງການຖືພາ, ການເກີດລູກ ແລະ ຫລັງເກີດລູກ.

•   ສະໜອງການບໍລິການແມ່  ແລະ  ເດັກ  ແລະ ການບໍລິການ 
ທາງເພດ   ແລະ  ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນທາງທີ່ເໝາະສົມທາງ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄວດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ. 
ໂຄງການແມ່, ເດັກ, ເດັກອ່ອນ ທີ່ເໝາະສົມຕາມວັດທະນະາທຳ 
ຊ່ວຍຮັບປະກັນ ໃຫ້ກຸ່ມຄົນສ່ວນເຫລືອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການບໍລິການ. ການສະໜອງແບບີ້ຕ້ອງໃຫ້ຄົບຊຸດດ້ານ 
ການວາງແຜນຄອບຄົວ,    ການບໍລິການແມ່  ແລະ  ເດັກ  ແລະ
ໂພຊະນາການ,  ການບໍລິການສຸກເສີນກ່ອນ   ແລະ  ຫລັງເກີດ,
ການບໍລິການການດູແລຫລັງເຮັດລຸລູກ, ການບໍລິການກັນ, ປິ່ນ 
ປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ເອສໄອວີ, ເອດສສຳຫລັບ 
ບົດບາດ ຍິງຊາຍຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

•   ໄວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ,  ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ,   ການບໍລິ 
ການທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຜູ້ທີ່ 
ມີລະດັບການສຶກສາຕ່ຳ.  ເຊື່ອມຊານສຸະພາບຈະເລີນພັນສຳ 
ລັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ເພດສຶກສາ ເຂົ້າໃນຫລັກສູດໃນໂຮງຮຽນ 
ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ສຳຫລັບໄວໜຸ່ມທີ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ 
ແລ້ວ.

•   ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບເພດ    ແລະ
ຈະເລີນພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຳຫລັບໄວໜຸ່ມ  ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
ໂດຍຮັບປະກັນການມີ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແບບເພື່ອນ 
ມິດ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນສະຖານ ບໍລິການທັງຜູ້ທີ່ແຕ່ງ 
ງານແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານ. ທ່ານ ແມ່ນຜູ້ຕັດສິນບັນຫາ,
ສະນັ້ນທຸກການກະທຳຂອງທ່ານ    ແມ່ນຈະກະທົບຕໍ່ອະນາຄົນ
ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ.

•   ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ      ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫລືຫລ້າສຳຫລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລົງປະຕິບັດ
ການຄົບ ຊຸດດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ 
ໂດຍການເພີ້ມແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ ແລະ ງົບປະ 
ມານສາທາລະນະສຸກ ຕໍ່ວຽກງານ ການ ບໍລິການທາງເພດ ແລະ 
ການຈະເລີນພັນ.

ບົດບາດຍິງຊາຍຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

•   ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວວສານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ   ແລະ  ນະໂຍ  
ບາຍໃນສະຖານທີ່ປະຕິບັດການ   ກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກັບຜົນກະທົບຂອງມາດຕະ 

ການເຫລົ່ານັ້ນ, ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນ   ແລະ  ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາຊຸກ 
ຊຸມຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຮູບການຕ່າງໆ    ແລະ   ໄຈ້
ແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

•  ສ້າງການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ  ແລະ  ທີ່ພັກ
ຊ່ົວຄາວໃຫ້ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການຖືກ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງການ 
ໃຫ້ຄຳປຶກສາ.

•   ຄວນມີວິທ່ີການແຈ້ງບອກໃຫ້ແມ່ຍິງ   ແລະ   ໄວລຸ້ນຮູ້ເຖິງກົນ 
ໄກການດຳເນີນ ສຳຫລັບການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ.   ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມເຂດຊົນ 
ນະບົດ ທຸກຊົນເຜົ່າເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກົນໄກນັ້ນ.

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການສຸ

ຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະ

ເລີນພັນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າ:
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8. ບັນຊີເອກະສານອ້າງອີງ
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with the Burnet Institute and UNFPA.
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al AIDS Response Progress. The Country Report, 2014. 
Ministry of Health, Lao PDR.

CHAS, 2013. Annual report. Vientiane, Lao PDR.

Center for HIV/AIDS/STI Lao PDR, USAID, FHI, The 
Global Fund, et al.,2009)

CHAS &PSI. (2011). First Round HIV/STI Prevalence 
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AEM modeling.
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Promulgation of the Law on Development and Protection 
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Gender Resource Information and Development Cen-
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GDG, (2004). Rural Domestic Violence and Gender Re-
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al Development Research Center (IDRC), Vientiane, Lao 
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GRID, (2009). Domestic Violence Survey in Lao PDR. 
Gender Empowerment for Poverty Reduction Project, 
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2009.
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Lao Women’s Rights. Vientiane, Lao PDR.

Lao NCAW (2011). National Policy Plan of Lao NCAW, 
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Ministry of Health.  (2009). Strategy and planning frame-
work  for the integrated package of maternal, neonatal and 
child health services   2009-2015. Vientiane Ministry of 
Health.

Ministry of Health, (2004). National Reproductive Health 
Policy. Vientiane, Lao PDR.

Ministry of Health. (2013). Agreement of the Minister of 
Health on the implementation of Free Delivery and Free 
Health Care for Children Under 5 years old. No. 167/ 
MoH, 17 January 2013. Vientiane: Ministry of Health

Ministry of Health, & Lao Statistics Bureau. (2012). Lao 
Social Indicator Survey, 2012. Vientiane Statistics Divi-
sion, Department of Planning and Finance, Ministry of 
Health, Lao Statistics Bureau, Ministry of Planning and 
Investment. 

Ministry of Health. (2011). National HIV/AIDS Strategy 
and Action Plan 2011-2015. Vientiane, Lao PDR.

Ministry of Health. (2004). National Reproductive Health 

ສິດທິໃນການເຂົ້າ
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UNGASS Country Progress Report 2010. Vientiane, Lao 
PDR.
National Committee for the Control of AIDS Lao PDR. 
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2009. Vientiane, Lao PDR.
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Sackdpraseuth A., Soukhaphonh P., Kommanivong C., 
Banechith C. (2003). Hospital-based descriptive study of 
illegally induced abortions, related mortality and morbid-
ity and its cost on health services. Unpublished report.

Seetharam K.S, Philip Sedlak, & Antoinette Pirie. (2011).  
Assessment of development results supported by UNFPA 
CP4 for Lao PDR:Report and recommendations. Vien-
tiane, Lao PDR.

Sheridana, S., Phimphachanhb, C., Chanlivonga, N., 
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PDR. Reproductive Health Matters, 12(23), 155-165. doi: 
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ກ່ຽວກັບບົດສັງລວມນ້ີ:

ບົດສັງລວມນ້ີແມ່ນຖືກພັດທະ 
ນາຂ້ຶນໂດຍ FRHAM 
ເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງການລິເລ້ີມ 
“ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, 
ສ້າງເຄ່ືອຄ່າຍ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໂຄສະ 
ນາຂອງເຄ່ືອຄ່າຍອາຊີປາຊີຟິກ 
ສຳຫລັບ SRHR” 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ. 
ໂຄງການນ້ີໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ 
ມາເລເຊຍໂດຍ  FRHAM 
ໃນການຮ່ວມມືກັບ ARROW.  
ບັນດາປະເທດ 
ທ່ີນອນໃນໂຄງການນ້ີມີ  
ບັງກລາເທດ, ກຳປູເຈັຍ, ຈີນ, 
ອິນເດັຍດ ອິນໂດເນເຊັຍ, 
ສປປ ລາວ, ມານດິບ, 
ມາເລເຊຍ, ມົງໂກລີ, 
ເນປານ, ປາກິດສະທານ, 
ຟີລິບປິນ, ສີລັງກາ, ໄທ ແລະ 
ວຽດນາມ.  ເນ້ືອຫາໃນການ
ພຶມຄ້ັງນ້ີແມ່ນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງ FRHAM ແລະ 
ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຫັນຂອງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ.
 website of FPS-UHS website 
(www.psr.edu.la; www.ush.
edu.la); and ARROW (www.
arrow.org.my); and SRHR 
FOR ALL Campaign (www.
srhrforall.org).  

with co-funding
support from
sida

ກ່ຽວກັບ FPS 

ຄະນະຫລັງມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນນ່ຶງໃນ
ເຈັດຄະນະຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍ
າສາດສຸຂະພາບທ່ີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ສປປລາວໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 2001. ຄະນະດ່ັງ 
ກ່າວຮັບຜິດຊອບການສຶກສາຂ້ັນສູງລົງເລິກ 
ຂະແໜງຕ່າງໆເຊ່ັນ ໂຄງການ ເຣຊີເດັນ,   ປະ
ລິນຍາໂທສາຂາສາທາລະນະສຸກສາດ, ການ 
ແພດຄອບຄົວ ແລະ ມີບົດບາດໃນການຊ້ີນຳ 
ການສຶກສາຫລັງມະຫາ ໃນຂົງເຂດການແພດ 
ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.
ວັດຖຸປະສົງ    ຂອງຄະນະຫລັງມະຫາວິທະຍາ 
ໄລ   ແມ່ນເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ່ັງຕ່ໍໄປນີ:
1.ສະໜອງການສຶກສາລະດັບສູງຫລັງມະຫາ 
ວິທະຍາໄລລວມມີການແພດ, ສາທາລະນະ 
ສຸກ ພາຍໃນປະເທດ
2.ດຳເນີນການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດທັງດ້ານ 
ການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກເພ່ືອສ່ົງ 
ເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມການບໍລິການ 
ໃນຊຸມຊົນ
3.   ອົບຮົມຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການການ ແພດ 
ແລະ ສາທາລະນະສຸກເພ່ືອຕອບສະໜອງ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສະ 
ເພາະໜ້າຂອງປະຊາຊົນ
4.ສະໜອງການບໍລິການດ້ານເຕັກນິກແກ່ປະ
ຊາຊົນ
5.ເຊ່ືອມສານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິ 
ບັດ ແລະ ສາຍພົວພັນກິດຈະກຳການ ຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ການສຶກສາ
6.ປະສານສົມທົບຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານ 
ຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 
ບ່ອນຕິດຕໍ່

ຄະນະຫລັງມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະ 
ຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາ 
ທາລະນະສຸກ
ຖະນົນສາມແສນໄທ, ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຕູ້ໄປສະນີ: 7444
ໂທລະສັບ: 856-21240854
ໂທລະສານ: 856-21240854, 214055

Email: postgraduate_uhs@yahoo.com
Website: www. psr.edu.la and
                www.ush.edu.la


