ູ້ ເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ)
ສະມາຄ ົມເຄືອຂາ່ ຍຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
Association of People living with HIV/AIDS (APL+)

ແຜນຍຸດທະສາດ
2021 – 2025

ສະບ ັບຮາ່ ງ
ວ ັນທີ 03 ກໍລະກ ົດ 2020

“ຜຕູ້ ດິ ເຊືອູ້ ແລະ ກມ່ ເປົູ້າໝາຍມີຊວີ ດິ ການເປັນຢທ່ ່ ີເຫັນຄນຄາ່ ຂອງຕ ົນເອງ ເຂົູ້າເຖິງ
ຢາປີ່ ນປົວພະຍາດ ແຊກຊອ
ິ ານສຂະພາບຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງທົ່ ວເຖິງ
້ ນ OI/ARV, ການບໍລກ

”

ແລະ ຢໃ່ ນສ ັງຄ ົມໂດຍປາສະຈາກການຈາແນກລ
ໍ
ັງກຽດ

ອີງໃສ່ : ແຜນພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ສາທາລະນະສຸກກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ 2021 -2026
• ອີງໃສ່ : ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການສະກັດກັນ
ັ້
ແລະຕ້ານເຊອ
ັ້ ເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດປີ2021-2030
• ອີງໃສ່ : ແຜນພັດທະນາສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊັ້ອເຮສໄອວີ /ເອດ
2021 -2025
•

ູ້ ເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ)
ສະມາຄ ົມເຄືອຂາ່ ຍຜຕ
ິ ເຊືອ
ູ້ ດ
Association of People Living with HIV/AIDS (APL+)
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ພາກສະເໜີ
ກຽ່ ວກ ັບສະມາຄ ົມ
້ ເຮັສໄອວີ/ເອດ (Lao network of people living with HIV/AIDS)
ເຄືອຂາ່ ຍຜຕ
້ ິດເຊອ
້ ໃນປີ 2003 ໂດຍເຄ່ ອນໄຫວພາຍໃຕກ
້ ໍາຂອງ ອ ົງການ ກາແດງລາວ ເພ່ ອ
ສາ້ ງຕງຂ
ັ້ ນ
້ ານຊີນ
ູ້ ເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນແຂວງທີ່ ມີຜຕ
ູ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ອີງໃສ ່
ເຕົູ້າໂຮມສາູ້ ງກມ
່ ຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
ູ້ ິດເຊືອ
ດ ໍາລັດວາ່ ດວ
້ ຍສະມາຄ ົມ ສະບ ັບເລກທີ່ 115/ນຍ, ລົງວ ັນທີ 29 ເມສາ 2009.
້ ເຮສໄອວີ/ເອດ ຈຶງຂໍແຈງູ້ ເຈດຈານ
ເຄອຂາ່ ຍຜຕ
ໍ ່ງົ ຈ ົດທະບຽນສາູ້ ງຕງເປັ
ັູ້ ນສະມາຄ ົມ ແລະ
້ ິດເຊອ
ໄດຮ
ຸ າ 2012
ັ ້ າ່ ງເປັນສະມາຄ ົມຢາ
້ ັບອານຸມ ັດການສາ້ ງຕງຢ
່ ງເປັນທາງການໃນວ ັນທີ 28 ມິຖນ
້ ເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ແລະ ຊື່ ເປັນ
ໂດຍໃສຊ
່ ່ ເປັນພາສາລາວວາ່ : ສະມາຄ ົມເຄອຂາ່ ຍຜຕ
້ ິດເຊອ
ພາສາອ ັງກິດ ວາ່ : Association of People Living with HIV/AIDS (APL+),
ູ້ ເຮສໄອວີ)
ຈາກ ປີ 2003 – 2016 ສຄອ ໄດສ
ູ້ າູ້່ ງກມ
່ ຊວ
່ ຍເຫືອເຊິງກ ັນ ແລະ ກ ັນ (ກມ
່ ຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
ໃນ 13 ແຂວງຄື: ຫົວພັນ, ຫວງພະບາງ, ອດ ົມໄຊ, ຫວງນາທາ,
ໄຊຍະບລີ, ແຂວງວຽງຈ ັນ,ບໍລິຄ ໍາ
ໍູ້
ໄຊ, ຄ ໍາມວນ, ສະຫວ ັນນະເຂດ, ສາລະວ ັນ, ຈາປາສ
ໍ
ັກ ລວມທັງໝດ
ົ ມີ 13 ກມ
່ ແລະ ມີສະມາຊິກ
ທີ່ ລົງທະບຽ່ ຍຮວ
ັ ູ້ ສະມາຊິກສ ົມບນຂອງສະມາ
່ ມກມທັງໝ ົດ2001 ຄ ົນ, ເພດຍິງ 1130 ຄ ົນ, ໃນນນມີ
ຄ ົມ 25 ຄ ົນ, ເພດຍິງ 14 ຄ ົນ ແລະ ມີຄະນະກ ໍາມະການ ສະມາຄ ົມ 9 ທາ່ ນ, ຍິງ 4 ຄ ົນ ປະຈາຢ
ໍ ່
ປະຈາຢ
ໍ ່ 14 ກມ ໃນ 13 ແຂວງ.
ໃນປີ 2020, ສະມາຄ ົມໄດຈ
້ ັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ເພ່ ອປັບປຸງ ແລະ ສາ້ ງແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ
້ ແລະ ຊມ
2021-2025 ເພ່ ອສບຕໍ່ ປະກອບສວ
່ ນເຂົ້າໃນວຽກງານການຊວ
່ ຍເຫອເບີ່ ງແຍງ ຜຕ
້ ິດເຊອ
້ ແລະ ຍ ົກລະດ ັບຄນນະນະພາບຊິວດ
ຊ ົນ ໃຫມ
ີ ະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ ຫາຍຂນ
ິ ກມ
້ ປ
່ ເປົູ້າໝາຍ
ໃຫດ
ີ ນ
ືູ້ .
ູ້ ຂ

ວິໄສທັດ VISION
ກມ
ິ ທີ່ດີ, ມີຄວາມເປັນເຈົາູ້ ການ
່ ເປົູ້າໝາຍຂອງສະມາຄ ົມມີຄນນະພາບຊີວດ
ໃນການດ ໍາລງົ ຊິວດ
ິ ຂອງຕ ົນເອງ ແລະຢໃ່ ນສ ັງຄ ົມຢາ່ ງມີກຽດສ ັກສີ
The target group of the organization have a good quality of life, be
the ownership and lives in society with dignity.
ພັນທະກິດ MISSION
ຊວ
່ ຍເຫືອ, ເບິ່ ງແຍງ, ຕິດຕາມ ແລະ ສ່ງົ ເສີມ ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ
Care, support, monitor, and promote vulnerable people

ຄຸນຄາ່ VALUE
ິ ສະ ເໝີ ພາບແລະມີສດ
ິ ໂດຍບ່ ມີການ ຈາ ແນກໃດໆ
ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ ມີສດ
All are equality and are entitled without any discrimination
ເປົ້າໝາຍ GOALS and objective
ເພື່ ອໃຫທ
ູ້ ກແຜນງານ ແລະ ຍດທະສາດ ຂອງສະມາຄ ົມບ ັນລຕາມເປົູ້າໝາຍ ແລະ ປະກອບສວນ
ູ້ ັດຕາ່ ງໆ ຂອງສປປລາວ ພວກເຮົາ ໄດຕ
ເຂົູ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍ ົງ ແລະ ໂຕຊີວ
ູ້ ງັ ູ້ 5 ເປົູ້າ
່ ັ ຕໍ່ ໄປນີູ້ To ensure all strategies achieve to the goals and sustainable
ໝາຍດງ
development indicators as well as the national health’s planning, APL+ set top
5 goals as a priority of organization
ເປົູ້າໝາຍ 1.

ຊວ
່ ຍເຫືອ ສ່ງົ ເສີມ ກມ
່ ຜດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດໃຫເູ້ ຂົູ້າເຖິງການບໍລິການຮອບດາູ້ ນ;
Strengthening support for vulnerable people to accessible to all
health facility and social services

ເປົູ້າໝາຍ 2.

ູ້ ນຂາ່ ວສານດາູ້ ນສຂະພາບ, ເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ ຖືກຕອ
ສ່ງົ ເສີມ ການເຂົູ້າເຖີງຂໍມ
ູ້ ງ; To
ensure all key risk groups access to health and HIV/AIDS
information correctly

ເປົູ້າໝາຍ 3.

ປະກອບສວ
່ ນເຂົູ້າໃນແຜນງານສາທາລະນະສກ ແລະ ຍດທະສາດແຫງ
່ ຊາດຕາູ້ ນເຮສ
ໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ. Contribute to the national health program/strategy
against HIV and AIDS and sustainable development goals

ເປົູ້າໝາຍ 4.

ຍ ົກສງການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມຢາ່ ງມີຄວາມໝາຍຂອງຊມຊ ົນຜດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອາກາດ ແລະ ຜູ້
ູ້ ເຮສໄອວີ.
ຕິດເຊືອ

ເປົູ້າໝາຍ 5.

Fully Involvement of state policy advocacy of vulnerable

groups and people living with HIV

້ ແຂງຮອບດາ້ ນ ສາມາດຍາດແຍງ່ ທຶນຮອນ ແລະ
ພັດທະນາອ ົງກອນໃຫມ
ີ ວາມເຂັມ
ູ້ ຄ
ການຊວ
່ ຍເຫືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ. Organizational and human
resources development

ູ້ ພະຍາດເຮສໄອວີເອດ (ຜຕ
ູ້ HIV/AIDS, TB, Migration
ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ: ຜຢ
ູ້ ກ
່ ັບເຊືອ
ູ້ ິດເຊືອ
workers, sex workers, MSM, TG, minorities vulnerable people)
ພືູ້ນທີ່ ໂຄງການ: ທກແຂວງ

ຜນ
ົ ການວິເຄາະ SOAR
ຈຸດແຂງຂອງສະມາຄ ົມ
້
ສະມາຄ ົມມີຜຕ
ິ ເຊອ
້ ດ

-

ສາມາດອອກແບບຂະບວນການຮຽນຮ ູ້ ໃຫແ
ູ້ ທດເໝາະກ ັບ
ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ ບ ົນພືູ້ນຖານຄວາມເຂົູ້າໃຈ ດາູ້ ນຄວາມຄິດ

ເປັນສະມາຊິກ

ູ້ ຢ່າງເລິກເຊິ່ ງ
ຈິດໃຈ ຂອງຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
-

ູ້ ເຮັດວຽກໃນອ ົງກອນ ສາູ້ ງແລະ ຂ ັບເຄື່ອນໂດຍ
ມີຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
ເຂົາ ເຮັດວຽກໂດຍເຂົາ

-

ູ້ ໂດຍ
ການປະກອບສວ
່ ນການເຮັດວຽກຂອງຜຢ
ູ້ ຮ
່ ວ
່ ມກ ັບເຊືອ
ກ ົງ ປະກອບສວ
່ ນໃນການເຮັດວຽກກ ັບອ ົງກອນ

-

ເຂົ້າໃຈເລິກເຊີ່ ງກຽ່ ວກ ັບປະສ ົບການຂອງການກີນຢາ OI/ARV
ເຮັດໃຫ້ ສາມາດໃຫຄ
້ ໍາປຶ ກສາ ແລະ
້ ດວ
ແນະນ ໍາຜຕ
້ ິດເຊອ
້ ຍກ ັນ(Peer to Peer);

-

້ , ແພດໝໍ ແລະ
ສາມາດເປັນຂ ົວຕໍ່ໃຫກ
້ ັບຜຕ
້ ິດເຊອ
ພາກສວ
່ ນອ່ ນໆ.

-

້ ໃນເວທີຕາ່ ງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ເປັນຕ ົວແທນໃຫຜ
້ ຕ
້ ິດເຊອ
ສາກ ົນ;

-

ມີກມ
່ ເປົູ້າໝາຍຢາ່ ງຈະແຈງູ້
ມີຄຮ
່ ວ
່ ມງານ ແລະ ກະຊວງທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ູ້ ງໃຫກ
ູ້ ານສະໜັບສະໜນ

ພວກເຮົາສາມາດສາູ້ ງ

-

ມີຄຮ
່ ວ
່ ມງານຈາກຫາຍພາກສວ
່ ນ ແລະ ຈາກຫາຍລະດ ັບ;

້ ເຊ່ ອໃຈ
ຄວາມໄວເູ້ ນອ

-

ເຮັດວຽກຮວ
່ ມກ ັບພະແນກການຂອງລັດ ແລະ
ໄດຮ
້ ັບຄວາມເຊ່ ອຖ;

ຈາກຄຮ
່ ວ
່ ມງານທີ່ ເປັນສະ
ມາຄ ົມ ອ ົງກອນຕາ່ ງໆ

-

ຈາກພາກລ ັດ ແລະ ສາກ ົນ

້
ສາມາດເປັນຕ ົວແທນ ແລະ ກະບອກສຽງໃຫແ
ຸ່ ຜຕ
້ ກກ
່ ມ
້ ິດເຊອ
ໃນເວທີ ຕາ່ ງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ ງປະເທດ;

-

້ ແລະ ຊມຊ ົນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸມ
່ ຜຕ
້ ິດເຊອ

-

ຂໍການສະໜັບສະໜນ ເອົ າ OI/ARV
ໃຫເ້ ຂົ້າໃນບນ
ັ ຊີຢາແຫງ
່ ຊາດໄດ;້

-

ມີສວ
່ ນຮວ
່ ມໃນການສາູ້ ງການຮາ່ ງກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ູ້ ຍການສະກ ັດ
ູ້ ເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ທີ່ ນອນຢໃ
ກນັ ູ້ ແລະ ຕາູ້ ນເຊືອ
່ ນກ ົດໝ
າຍແຫງ
່ ຊາດ

ຄວາມຮທ
້ ່ ີຖກຕອ
້ ງກຽ່ ວກ ັບ

-

ເຮສໄອວີ/ເອດ

ມີວຊ
ິ າການ ທີ່ ມີປະສ ົບການ ແລະ ຄວາມຊ ໍານານ ລວມທັງ
ຄວາມຮສ
ູ້ ະເພາະດາູ້ ນເຮສໄອວີ/ເອດ

-

ມີສ່ ສິ່ື ງພິມ ແລະ ສື່ ໂຄສະນາທາງອອຟລາຍ ແລະ ອອນ
ລາຍທີ່ ມີພອ
ມີ
ູ້ ມໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ເຂົູ້າເຖິງງາຍ,
່
ຄວາມຫາກຫາຍ, ຮອບດາູ້ ນ, ດຶງດດ ແລະ ແທດເໝາະກ ັບ
ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ.

ບກຄະລາກອນມີຄນະພາບ

-

ວ ັດທະນາທ ໍາໃນການຮຽນຮຂ
ູ້ ອງອ ົງກອນເປັນການຮຽນຮ ູ້
ແບບກະຕືລືລນ
ົູ້ (Active Learning)

-

ການສະໜັບສະໜນວຽກງານໃນອ ົງກອນທີ່ສາມາດທົດແທນ
ກ ັນໄດທ
ູ້ ກຂ ົງເຂດ ຢາ່ ງມືອາຊີບ ແລະ ມີຄວາມເປັນທີມຢາ່ ງ
ມີປະສິດທິພາບ.

-

ູ້ ໃຫແ
ບກຄະລາກອນທີ່ ມີຄນະພາບສາມາດສາູ້ ງຜົນງານພົນ
ູ້ ກ ່
ອ ົງກອນ ດາູ້ ນວິຊາການດາູ້ ນເຮສໄອວີ/ເອດ, ການໃຫຄ
ູ້ ໍາ
ປຶ ກສາດາູ້ ນສະພາບຈິດໃຈ, ການກິນຢາ OI/ARV, ຮ ັກສາ
ສຂະພາບ ແລະ ເພດສຶກສາໃຫແ
ູ້ ກກ
່ ມ
່ ສຽ່ ງ ແລະ ກມ
່ ເປົູ້າ
ໝາຍ.

ໂອກາດ ຂອງສະມາຄ ົມ
ການຂະຫຍາຍວຽກງານ

-

ຂອງສະມາຄ ົມ

ມີແຜນຍດທະສາດແຫງ
່ ຊາດທີ່ ຮອງຮ ັບເລື່ອງການຂະຫຍາຍ
ສນປີ່ ນປົວ ຈາ່ ຍຢາ ແລະ ໃຫຄ
້ ໍາປຶ ກສາ ໃຫຄ
້ ອບຄຸມ
ໃນຂອບເຂດ ທົ່ ວປະເທດ;

-

ພາກລັດກ ໍາລັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃູ້ ຫອ
ັ ູ້
ູ້ ົງການຈ ັດຕງທາງ
ສ ັງຄ ົມມີສວ
ິ ານ”
່ ນຮວ
່ ມ “ຊມຊ ົນເປັນເຈົາູ້ ການໃນການໃຫບ
ູ້ ໍລກ

-

ມີແຫງ
່ ທຶນຈາກຕາ່ ງປະເທດໃນວຽກງານ: ການປັບໂຕກ ັບການ
ູ້ ຈລະໂລກອ ັກເສບປອດສາຍພັນໃ
ປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ, ເຊືອ
ໝໂ
່ ຄວິດ19,ການສາູ້ ງຄວາມອາດສາມາດ, ດແລຊວ
່ ຍເຫືອຜູ້
ູ້ ຈາກບ ັນດາຜໃູ້ ຫທ
ຕິດເຊືອ
ູ້ ຶນຕາ່ ງປະເທດ: CARE, CEGGA,
CiSAC-19, VOICE, OXFAM, AHF, UNAIDS,
USAID, French Embassy, UNEF-CTCN,
GEF(UNDP),

EU, Plan international,

Save the

Children, Caritas, Helvetas, AFAO, APN+, GNP+
-

ການສະໜັບສະໜນທຶນຈາກຂະແໜງການຂອງລັດ(ກະຊວງ
ສາທາລະນະສກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ).

ເຊ່ ອມສານເຂົ້າໃນວຽກ
ງານຂອງຂະແໜງການອ່ ນ

-

ໂອກາດໃນການເຊ່ ອມສານເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ແຮງ
ງານ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນ ການໃຫຄ
້ ວາມຮ ້
ກຽ່ ວກ ັບເພດສຶກສາ ແລະ ການປ້ອງກ ັນເຮສໄອວີ/ເອດ;

-

ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດເູ້ ຊື່ ອມສານເອົ າວຽກ
ງານສຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເຮສໄອວີ/ເອດ ເຂົູ້າໃນ
ຫລັກສດສາມ ັກສຶກສາ

-

ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ມີນະໂຍບາຍ
ຊວ
ື ຮງງານໃຫູ້
່ ຍເຫືອດາູ້ ນວຽກເຮັດງານທ ໍາ ແລະ ພັດທະນາສີມແ
ປະຊາຊ ົນ, ການຮ ັບມື ແລະ ຕອບໂຕກ
ູ້ ັບຄວາມສຽ່ ງກ ັບໄພພິບ ັດ.

-

ຂະແໜງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ູ້ ມມີນະ
ໂຍບາຍແລະ ໃຫທ
ູ້ ກຄ ົນມີສວ
່ ນຮວ
່ ມໃນການຫດພາວະໂລກຮອ
ູ້ ນ

-

ຂະແໜງສາທາລະນະສກ, ສນຕາູ້ ນເອດ, ໂພຊະນາການ, ສຂະ
ອະນາໄມ, ໂຄວິດ-19

-

ຂະແໜງການສະຫະພັນແມຍິ
ົ ບາດຍິງ-ຊາຍ,
່ ງມີນະໂຍບາຍ: ບດ
ສິດທິທາງເພດ,

-

ສນກາງຊາວໜມ
່ ປະຊາຊ ົນປະຕິວ ັດລາວມີນະໂຍບາຍ ຫດຜອ
່ ນ
ູ້ ເຮສໄອວີ/ເອດ ແລະ ພຕພ, ມີສະຖານີ
ອ ັດຕາການຕິດເຊືອ
ວິທະຍກະຈາຍສຽງຊາວໜມ
່ ລາວ 90,0 MHz , ສ່ງົ ເສີມວຽກ
ງານການເຂົູ້າເຖິງສະພາປະຊາຊ ົນຂອງຊາວໜມ
່ ແຕສ
່ ນກາງເຖິງ
ທອ
ູ້ ງຖິ່ ນ

ນະໂຍບາຍແຫງ່ ຊາດ

-

ທກຂ ົງເຂດຂະແໜງການ ແມນມີ
່ ຍດທະສາດ, ມີນະໂຍບາຍ
ແລະ ມີກ ົດໝາຍ ທີ່ ຮອງຮ ັບ ແລະ ເຊື່ ອມສານກຽ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບວຽກ
ງານຂອງອ ົງກອນ

ຄວາມໄຝຝ
ັ
່ ນ
ສ ັງຄ ົມທີ່ປາດສະຈາກ

-

້ ທກຮບແບບ;
ກຽດຜຕ
ິ ເຊອ
້ ດ

ການຈາແນກລ
ໍ
ັງກຽດ
ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ

ລົບລາ້ ງການຈາແນກລັ
ງກຽດໃນສ ັງຄ ົມ ແລະ ຈາແນກລັ
ງ
ໍ
ໍ

-

້
ມີຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢທ
່ ່ ີ ດີຂນ

ມີການສ່ງົ ເສີມໃຫກ
້ ມ
່ ເປົູ້າໝາຍ,
ມີສວ
່ ນຮວ
່ ມໃນການພັດທະນາພ້ນຖານໂຄງລາ່ ງທາງດາູ້ ນ
ເສດຖະກິດ

-

ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍສາມາດຊວ
່ ຍຕ ົນເອງໄດ,້ ມີລາຍຮ ັບທີ່ພຽງພໍ ຕ່ ໍການ
ລຽ້ ງຊີບຕນ
ົ ເອງ ແລະ ຄອບຄ ົວ ແລະ
ມີຄວາມຍນຍ ົງທາງເສດຖະກິດ;

ຜົນໄດຮ
້ ັບທີ່ຕອ
້ ງການ
້ ນຂາ່ ວສານ ເຮສໄອວີ/
ຂໍມ

້ ນຂາ່ ວ
ສ ັງຄ ົມມີຄວາມຮ ັບຮ ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີ່ ຖກຕອ
້ ງກຽ່ ວກ ັບຂໍມ

ເອດ ທີ່ ທົ່ ວເຖິງ ແລະ

ສານເຮສໄອວີ/ເອດ;

ຖກຕອ
້ ງ

-

ກມ
ິ ຮ ັກສາຄວາມສ ໍາພັນ ດວ
່ ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ຜໃ້ ກຊ
້ ດ
ູ້ ຍການ
ໃຫກ
ູ້ ຽດ, ເຄົາລົບ, ຊວ
່ ຍເຫອ ເບີ່ ງແຍງເຊີ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນ, ຢ່
ຮວ
່ ມກ ັບສ ົງຄ ົມໄດຢ
ູ້ າ່ ງປົກກະຕິສກ;

ຫດຜອ
່ ນອ ັດຕາການເສຍ
້
ຊີວດ
ິ ແລະ ການຕິດເຊອ

-

ູ້ ນຂາ່ ວສານເຂາເຖີ
ໂຄສະນາ, ຂໍມ
ົ້ ງໃນຊຸມຊ ົນຫາ່ ງໄກສອກຫີກ;

-

95% ເຂົູ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ບໍ່ ມີການເສຍຊິວດ
ິ ຍອ
ູ້ ນເຮສ
ໄອວິ/ເອດ, ມີສຂະພາບແຂງແຮງ

ລາຍໃໝ່

ແຜນຍຸດທະສາດ 2021 – 2025
•

ູ້ ເຮສໄອວີ/ເອດ,
ສະມາຄ ົມເຄືອຂາ່ ຍຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ

Association of People Living with

HIV/AIDS ແຜນຍຸດທະສາດຂອງສະາຄ ົມ 2021 – 2025 ໂດຍຜາ່ ນການປຶ ກສາຫາລ ແລະ
ລະດ ົມສະໝອງຂອງສະມາຊິກສາມ ັນ, ສະມາຊິກສ ົມບນ, ຄຮ
່ ວ
່ ມງານ ແລະ ຜໃູ້ ຫທ
ູ້ ືນໄດຕ
້ ົກລົງ
້ ໃນ ເປົ້າໝາຍ, ຍດທະສາດ, ຕ ົວຊີວ
້ ັດຄວາມສ ໍາເລັ ດ, ແລະ
ເປັນເອກະພາບກ ັນ ທາງດາ້ ນເນອ
ໄລຍະເວລາຈ ັດຕງປະຕິ
ບດ
ັ ູ້
ັ , ນອກຈາກນນັ ູ້ ພວກເຮົາຍ ັງໄດ ູ້ ອິງຕາມແຜນພດທະນາ ແລະ
ນະໂຍບາຍ ສາທາລະນະສກຂອງກະຊວງສາທາສາທາ່ ລະນະສກ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
້
ງານແຫ່ ງຊາດໃນການສະກັດກັນ້ ແລະ ຕ້ານເຊອເຮສໄອວີ
/ພະຍາດເອດປີ 2021 – 2030. ເພ່ ອຕອບສະໜອງ
້
້
້ ດ
ິ ເຊອ
ຍຸ ດທະສາດ ແຫ່ ງຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນແຜນພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ, ທາງສະມາຄົມເຄອຂ່າຍຜຕ
້
່ ງນີ:້ ເປົູ້າໝາຍຫກ
ເຮສໄອວີ/ເອດ ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ເປົາໝາຍດັ
ັ ມີ 5 ເປົູ້າໝາຍ
່ ັ ລາຍລະອຽດຕໍ່ ໄປນີ:້
ແລະ ແຜນຍດທະສາດ ມີ 10 ຍດທະສາດ ດງ

ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ຍດທະສາດ:
ເປົູ້າໝາຍ I: ຊວ
ື , ສ່ງົ ເສີມ ກມ
ິ ານຮອບດາູ້ ນ
່ ຍເຫອ
່ ເປົູ້າໝາຍເຂົູ້າເຖິງການບໍລກ
ຍດທະສາດ 1: ຍ ົກລະດ ັບຄວາມສາມາດໃຫກ
ູ້ ມ
່ ເປົູ້າໝາຍ
ຍດທະສາດ 2: ສຶກສາກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ສາູ້ ງພືູ້ນທີ່ ແລກປ່ຽນ
ູ້ ນຂາ່ ວສານດາູ້ ນສຂະພາບ, ເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ ຖືກຕອ
ເປົູ້າໝາຍ II: ສ່ງົ ເສີມ ການເຂົູ້າເຖີງຂໍມ
ູ້ ງ
ຍດທະສາດ 1: ສາູ້ ງສື່ ໂຄສະນາທີ່ ຫລາກຫາຍ ແລະຄອບຄມກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ
ູ້ ນຂາ່ ວສານໃນທກຊອ
ຍດທະສາດ 2: ກະຈາຍຂໍມ
່ ງທາງ
ເປົູ້າໝາຍ III: ປະກອບສວ
່ ນເຂົູ້າໃນຍດທະສາດແຫງ
່ ຊາດກຽ່ ວກ ັບການຫດຜອ
່ ນອ ັດຕາການເພີ່ມ
ູ້ ຂອງຜຕ
ູ້ ລາຍໃໝໃ່ ນ ສ.ປ.ປ. ລາວ
ຂືນ
ູ້ ິດເຊືອ

ຍດທະສາດ 1: ຜັນຂະຫຍາຍຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສກ ແລະ ຍດທະສາດ
ແຫງ
່ ຊາດຕາູ້ ນເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ
ູ້ ຢາ່ ງມີຄວາມໝາຍ
ເປົູ້າໝາຍ V: ຍ ົກສງການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມຂອງກມ
່ ເປົູ້າໝາຍຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
ຍດທະສາດ 1: ຍ ົກລະດ ັບບ ົດບາດຂອງກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ ໃນການມີສວນຮວ
່ ມເວທີຕາ່ ງໆ
ຍດທະສາດ 2: ສ່ງົ ເສີມເລື່ ອງການເຫັ ນຄນຄາ່ ໃນຕ ົນເອງໃນຂະບວນການຍ ົກສງການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມ
(Self-esteem)
້ ແຂງຮອບດາ້ ນ ສາມາດຍາດແຍງ່ ທຶນຮອນ
ເປົູ້າໝາຍ VI: ພັດທະນາອ ົງກອນໃຫມ
ີ ວາມເຂັມ
ູ້ ຄ
ແລະ ການຊວ
່ ຍເຫືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ.
ຍດທະສາດ 1: ສ່ງົ ເສີມວ ັດທະນະທ ໍາການຮຽນຮພ
ົູ້
ູ້ າຍໃນອ ົງກອນແບບກະຕືລືລນ
ຍດທະສາດ 2: ປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດອ ົງກອນ ແລະ ພັດທະນາລະບ ົບອ ົງກອນ
ຍດທະສາດ 3: ສາູ້ ງທີມວິຊາການມືອາຊີບດາູ້ ນການໂຄສະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜນວຽກງານ
ໂຄງການຂອງອ ົງກອນ

ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ຍດທະສາດ
ເປົູ້າໝາຍ 1: ຊວ
່ ຍເຫືອ, ສ່ງົ ເສີມ ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍເຂົູ້າເຖິງການບໍລິການຮອບດາູ້ ນ
ູ້ ເຮສໄອວີ/ເອດ
ຍດທະສາດ 1: ຍ ົກລະດ ັບຄວາມສາມາດໃຫກ
ູ້ ມ
່ ເປົູ້າໝາຍແລະ ຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
ຍດທະສາດ 2: ສຶກສາກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ສາູ້ ງພືູ້ນທີ່ ແລກປ່ຽນ
ຈດປະສ ົງ

1: ສ່ງົ ເສີມອາຊີບໃຫກ
ູ້ ັບກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ, ຊວ
່ ຍເຫືອທາງດາູ້ ນໂພສະນາການ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ການປິ່ ນປົວໃຫແ
ູ້ ກກ
່ ມ
່ ເປົູ້າໝາຍ(ແມຍິ
່ ງ, ເດັກນອ
ູ້ ຍ, ຜດ
ູ້ ອ
ູ້ ຍໂອກາດ
ແລະ ຊ ົນເຜົ່ າ)

ູ້ ແລະ ກມ
ຈດປະສ ົງ 2: ສ່ງົ ເສີມໃຫຜ
ິ ການເປັນ
ູ້ ຕ
ູ້ ິດເຊືອ
່ ເປົູ້າໝາຍມີວຽກເຮັດງານທ ໍາ ແລະ ຊີວດ
ຢທ
ຶູ້
່ ່ ີດີຂນ
ຈດປະສ ົງ 3: ເພື່ ອສຶກສາຄວາມຕອ
ໍ ນໃນການໃຫ-ູ້ ຮ ັບບໍລິການຮອບດາູ້ ນຂອງ
ູ້ ງການ ແລະ ຈາເປັ
ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ
ູ້ ນຂາ່ ວສານດາູ້ ນສຂະພາບ, ເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ ຖືກຕອ
ເປົູ້າໝາຍ 2: ສ່ງົ ເສີມ ການເຂົູ້າເຖີງຂໍມ
ູ້ ງ
ຍດທະສາດ 1: ສາູ້ ງສື່ ໂຄສະນາທີ່ ຫລາກຫາຍ ແລະຄອບຄມກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ
ູ້ ນຂາ່ ວສານໃນທກຊອ
ຍດທະສາດ 2: ກະຈາຍຂໍມ
່ ງທາງ
ຈດປະສ ົງ

ູ້ ນຂາ່ ວສານທີ່
1: ສາູ້ ງຄວາມຫາກຫາຍໃນຮບແບບການໃຫຂ
ໍູ້ ນ ເພື່ ອສ່ງົ ຕໍ່ ຂໍມ
ູ້ ມ
ຖືກຕອ
ູ້ ງ ຢາ່ ງເຂົູ້າເຖິງ ແລະ ແທດເໝາະກ ັບກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ

ກິດຈະກ ໍາ 1: ສາູ້ ງຄມ
່ ໃື ນການໂຄສະນາທາງດາູ້ ນສຂະພາບຂອງອ ົງກອນ
ເປົູ້າໝາຍ 3: ປະກອບສວ
່ ນເຂົູ້າໃນຍດທະສາດແຫງ
່ ຊາດກຽ່ ວກ ັບການຫດຜອ
່ ນອ ັດຕາການເພີ່ມ
ູ້ ຂອງຜຕ
ູ້ ລາຍໃໝ່
ຂືນ
ູ້ ິດເຊືອ
ຍດທະສາດ 1: ຜັນຂະຫຍາຍຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສກ ແລະ ຍດທະສາດ
ແຫງ
່ ຊາດຕາູ້ ນເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ

ຈດປະສ ົງ

1: ເພື່ ອເປັນສວ
ັ ລ
່ ນໜຶ່ ງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບ ັດແຜນຍດທະສາດໃຫບ
ູ້ ນ
ຕາມເປົູ້າໝາຍແຫງ
່ ຊາດ

ຈດປະສ ົງ 2: ເພື່ ອປະກອບສວ
່ ນເຂົູ້າໃນການບ ັນລເປົູ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ
ູ້ ຢາ່ ງມີຄວາມໝາຍ
ເປົູ້າໝາຍ 4: ຍ ົກສງການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມຂອງກມ
່ ເປົູ້າໝາຍຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ
ຍດທະສາດ 1: ຍ ົກລະດ ັບບ ົດບາດຂອງກມ
່ ເປົູ້າໝາຍ ໃນການມີສວນຮວ
່ ມເວທີຕາ່ ງໆ
ຍດທະສາດ 2: ສ່ງົ ເສີມເລື່ ອງການເຫັ ນຄນຄາ່ ໃນຕ ົນເອງໃນຂະບວນການຍ ົກສງການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມ
(Self-esteem)
ຈດປະສ ົງ

ູ້ ໄດເູ້ ຂົູ້າຮວ
1: ເພື່ ອໃຫຜ
ູ້ ຕ
ູ້ ິດເຊືອ
່ ມ ແລະ ປະກອບສວ
່ ນໃນເວທີພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ

ຈດປະສ ົງ

ູ້ ໄວທ
2: ເພຶ່ ອຮ ັບປະກ ັນວາ່ ຈະບໍ່ ມີໃຜຖືກຖິມ
ູ້ າງຫ ັງ

້ ແຂງຮອບດາ້ ນ ສາມາດຍາດແຍງ່ ທຶນຮອນ
ເປົູ້າໝາຍ 5: ພັດທະນາອ ົງກອນໃຫມ
ີ ວາມເຂັມ
ູ້ ຄ
ແລະ ການຊວ
່ ຍເຫືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ.
ຍດທະສາດ 1: ສ່ງົ ເສີມວ ັດທະນະທ ໍາການຮຽນຮພ
ົູ້
ູ້ າຍໃນອ ົງກອນແບບກະຕືລືລນ
ຍດທະສາດ 2: ພັດທະນາທັກສະພະນ ັກງານໃນການລະດ ົມທຶນ
ຍດທະສາດ 3: ປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດອ ົງກອນ ແລະ ພັດທະນາລະບ ົບອ ົງກອນ
ຍດທະສາດ 4: ສາູ້ ງທີມວິຊາການມືອາຊີບດາູ້ ນການໂຄສະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜນວຽກງານ
ໂຄງການຂອງອ ົງກອນ
ຈດປະສ ົງ

1: ເພື່ ອໃຫສ
ັ ູ້ ົງ ເປັນທີ່ ຍອມຮ ັບຈາກຄຮ
ູ້ ະມາຄ ົມໝນຄ
່ ວ
່ ມງານ ແລະ ຜໃູ້ ຫທ
ູ້ ຶນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ

ຈດປະສ ົງ 2: ເພື່ ອໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງານ ແລະ ອ ົງກອນມີຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການຮ ັບໃຊສ
ູ້ ັງຄ ົມ
ແລະ ປະກອບເຂົູ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຈດປະສ ົງ 3: ເພື່ ອໃຫກ
ູ້ ານລະດ ົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນມີຄວາມຕໍ່ ເນື່ ອງ
ຈດປະສ ົງ 4: ເພື່ ອຍ ົກລະດ ັບມາດຕະຖານການຄມ
ູ້ ຄອງບໍລິຫານຂອງອ ົງກອນ ຄວາມໜາູ້ ເຊື່ ອຖື
ການບໍລິຫານຄມ
ິ ານ
ູ້ ຄອງ ບໍລຫ

ເປົູ້າໝາຍຫກ
ັ ຂອງ
ສະມາຄ ົມ

ຊວ
່ ຍເຫືອ, ສ່ງົ ເສີມ
ກມ
່ ເປົູ້າໝາຍເຂົູ້າເຖິງ
ການບໍລິການ
ຮອບດາູ້ ນ

ສ່ງົ ເສີມ ການເຂົູ້າ
ູ້ ຂາ່ ວສານ
ເຖີງຂໍມ
ດາູ້ ນສຂະພາບເຮສ
ໄອວີ/ເອດທີ່ ຖືກຕອ
ູ້ ງ

ພັດທະນາອ ົງກອນໃຫູ້
້ ແຂງຮອບ
ມີຄວາມເຂັມ

ຍ ົກສງການມີສວ
່ ນ

ດາ້ ນ, ສາມາດຍາດ

ຮວ
່ ມຂອງກມ
່ ເປົູ້າໝ

ແຍງ່ ການຊວ
່ ຍເຫືອ

ູ້ ຢາ່ ງມີ
າຍຜຕ
ູ້ ິດເຊືອ

ຈາກພາຍໃນ/ສາກ ົນ.

ຄວາມໝາຍ

ປະກອບສວ
່ ນເຂົູ້າໃນ
ຍດທະສາດແຫງ
່ ຊາກຽ່ ວ
ກ ັບການຫດຜອ
່ ນອ ັດຕາ
ູ້ ຂອງຜູ້
ການເພີ່ ມຂືນ
ູ້ ລາຍໃໝ່
ຕິດເຊືອ

