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ພຳກສະເຫນີ 
 

ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ ສະບັບນີໍ້ໄດ້ອະທິບຳຍບຳງຈຸດທີື່ຄວນເອົຳໃຈໃສູ່ ສ ຳລັບກຳນວິເຄຳະ ແລະ ມຳດຕະກຳນທີື່ຈະຕ້ອງດ ຳເນີນເພືື່ອຈັດກຳນ ກຳນຄຸ້ມຄອງ
ວິກິດກຳນຢູ່ຳງເໝຳະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດຕ ື່ ກັບກຳນປະເຊີນຫນ້ຳກັບໂລກລະບຳດ COVID-19. 

 

ຄ ູ່ມືແນະນ ຳສະບັບນີໍ້ ໄດ້ຖືກຈັດເປັນສອງພຳກສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທັງຄ ຳແນະນ ຳ ສ ຳລັບ ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ລຳຍກຳນກວດກຳມຳດຕະກຳນ ສ ຳລັບ
ກຳນຄຸ້ມຄອງວິກິດກຳນ ແລະ BCP. ເອກະສຳນສະບັບນີໍ້ ແມູ່ນໝຳຍຄວຳມວ່ຳມັນເປັນເຄືື່ອງມືປະຕິບັດ ສ ຳລັບ ສະຖຳບັນກຳນເງິນຈຸລະພຳກ. ມັນ
ອຳດຈະຖືກນ ຳໃຊ້ທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນໃດສ່ວນໜືື່ງ ໂດຍອີງຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນສະເພຳະ ແລະ ໄລຍະ ເວລຳຂອງສະຖຳນະກຳນ. 
 

ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສຳນສະບັບນີໍ້ ແມູ່ນເພືື່ອໃຫ້ ຄ ຳແນະນ ຳ ທີື່ອ້ຳງອີງເຖິງສະຖຳບັນກຳນເງິນຈຸລະພຳກ (ສກຈ)/ ຜ ູ່ໃຫ້ບ ລິກຳນດ້ຳນກຳນເງິນ 
ເພືື່ອດ ຳເນີນກຳນກະກຽມແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃນກຳນຮັບມືກັບວິກິດກຳນແຜູ່ລະບຳດ: 
- ຮັກສຳເບີ ື່ງແຍງລ ກຄ້ຳດ້ວຍຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜ ນ ພ້ອມກັບມຳດຕະກຳນຕ່ຳງໆເພື ື່ອຮັບມືກັບສະຖຳນະກຳນ 
COVID-19 

- ຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນຕິດເຊືໍ້ອ ແລະ ຮັບປະກັນວ່ຳພະນັກງຳນ ແລະ ສຳຂຳ, ໜ່ວຍບ ລິກຳນ ໄດ້ຮັບກຳນເບີື່ງແຍງທີື່ດີ ໃນເວລຳເກີດວິກິດ 

- ຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມສ່ຽງສ ຳລັບສະຖຳບັນເພືື່ອໃຫ້ໝັໍ້ນໃຈວ່ຳທຸລະກິດຈະດ ຳເນີນຕ ື່ໄປໄດ້ຢູ່ຳງຕ ື່ເນືື່ອງໃນຊ່ວງວິກິດ ແລະ ຫ ັງຈຳກວິກິດ 

- ສືບຕ ື່ປະສຳນງຳນຢູ່ຳງເປັນປະຈ ຳ ກັບຜ ູ່ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ 

COVID-19 (ພະຍຳດອັກເສບປອດຈຳກເຊືໍ້ອຈຸລະໂລກ COVID-19) ແມູ່ນເຊືໍ້ອພະຍຳດຊະນິດໜືື່ງທີື່ເກີດຈຳກເຊືໍ້ອຈຸລະໂລກ Coronavirus ສຳຍພັນ ໃ
ໝ່ທີື່ບ ື່ເຄີຍພົບເຫັນໃນຄົນມຳກ່ອນ. ອຳກຳນຂອງ COVID-19 ນັໍ້ນຄ້ຳຍຄືກັບພະຍຳດອັບເສບປອດ ທົື່ວໄປເຊັື່ນ: ໄຂ້, ຂີໍ້ມ ກຍ້ອຍ, ເຈັບຄ , ໄອ ແລະເຈັບຄ 
, ໄອ ແລະ ຫຳຍໃຈຝືດ. ເຊືໍ້ອໄວຣັສຊະນິດໃໝູ່ນີໍ້ ແມູ່ນເຊືໍ້ອພະຍຳດທີື່ບ ື່ເຄີຍພົບມຳກ່ອນ ເຊີື່ງກຳນແຜູ່ລະບຳດເລີື່ມຂືໍ້ນໃນເດືອນ ທັນວຳ 2019 ທີື່ ເມືອງ 
ອ ຫັື່ນ ປະເທດຈີນ1. ອົງກຳນອະນຳໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກຳດກຳນລະບຳດຄັໍ້ງນີໍ້ວ່ຳ ເປັນກຳນລະບຳດຄັໍ້ງໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ດ ຳເນີນກຳນ ຢູ່ຳງຈິງຈັງ. 
 

ເມືື່ອພິຈຳລະນຳສະຖຳນະກຳນໃນທົື່ວໂລກແລ້ວ ຜົນກະທົບບ ື່ໄດ້ຈ ຳກັດສະເພຳະແຕູ່ ຂະແໜງກຳນເງິນຈຸລະພຳກ ຫ ື ເສດຖະກິດທ້ອງຖິື່ນ. ເຊີື່ງມນັ
ໄດ້ມີຜົນກະທົບໄປທົື່ວໂລກມີດັື່ງນີໍ້: 

- ຄວຳມຕ້ອງກຳນຫລຸດລົງເຊັື່ນ: ໂຮງງຳນຕັດຫຍິບ, ກຳນສົື່ງອອກສິນຄ້ຳກະສິກ ຳ, ກຳນທ່ອງທ່ຽວ/ກຳນເດີນທຳງ 
- ຈ ຳກັດດ້ຳນກຳນ ຄົມມະນຳຄົມ-ຂນົສົື່ງ: ຖ້ຽວບນິ, ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້ຳ, ກຳນຂົນສົື່ງສຳທຳລະນະ 
- ຈ ຳກັດກຳນນ ຳເຂົໍ້ຳສນິຄ້ຳ ແລະ ວດັຖຸດບິ 

- ລຳຄຳສິນຄ້ຳຕົກຕ ື່ຳຍ້ອນຄວຳມຕ້ອງກຳນຫລຸດລົງ 
- ກຳນຊ່ວຍເຫລືອລ້ຳຫລຸດລງົ, ກຳນໃຊ້ຈຳ ື່ຍຕ ື່ຳ /ກຳນເຄືື່ອນໄຫວດ້ຳນກຳນເງິນຢຸດຊະງັກ 
- ກຳນປິດໂຮງງຳນ, ກຳນລົໍ້ມລະລຳຍ. 
- ກຳນຫວ່ຳງງຳນທີື່ເພີື່ມຂ ໍ້ນ. 
- ກຳນບ ລິໂພກຫລຸດລົງໂດຍສະເພຳະສິນຄ້ຳ ທີື່ບ ື່ແມູ່ນອຳຫຳນ. 
- ກຳນຫລຸດອັດຕຳດອກເບ້ຍ, ພຳວະເງນິເຟີໍ້ 
- ສະກຸນເງີນທ້ອງຖິື່ນອ່ອນຄ່ຳ. 
- ບຳງປະເທດມີກຳນ ປິດກຳນເຂົໍ້ຳອອກປະເທດ. 

 
ນອກຈຳກປັດໃຈທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງແລວ້ຍງັມີປດັໃຈອືື່ນໆອີກທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມເສຍຫຳຍ: ສົງຄຳມລຳຄຳນ ໍ້ຳມັນ, ໄພພິບັດທຳງທ ຳມະຊຳດ 
(ເຊັື່ນ: ໄພຂົື່ມຂ ູ່ຂອງສດັຕ ພືດໃນບຳງສ່ວນຂອງທະວີບອຳຊີ ແລະ ອຳຟຣິກຳ, ນ ໍ້ຳຖ້ວມ, ພະຍຸໄຕ້ຝຸູ່ນ, ແລະອືື່ນໆ) 2, ກຳນກ ື່ກຳນຮ້ຳຍ, ອືື່ນໆ. 

 
 
 

1 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
2 Including specific ones like the EBA tax measures In Cambodia 
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ກຳນເຕີບໂຕຂອງບັນຫຳເຫ ົື່ຳນີໍ້ຈະສົື່ງຜົນກະທົບທຳງລົບຫ ຳຍດ້ຳນ ຕ ື່ຂະແໜງອຸດສະຫະກ ຳກຳນເງິນຈຸລະພຳກ ເຊີື່ງຈະນ ຳໄປສ ູ່ບັນຫຳກຳນຕ ື່
ເນືື່ອງຂອງທຸລະກິດ: 
 

- ເບີື່ງແຍງດ້ຳນຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບຂອງພະນັກງຳນ, ລ ກຄ້ຳ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳ 
- ຜະລິດຕະພຳບຂອງກຳນຜະລິດຫຼຸດລົງ ຍ້ອນວ່ຳພະນັກງຳນບ ື່ສະບຳຍ, ຈ ຳກັດກຳນເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ ພະນັກງຳນ ທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຫ່ຳງໄກ

ສອກຫ ີກ 

- ສິື່ງທ້ຳທຳຍໃນກຳນດ ຳເນີນງຳນ ເນືື່ອງຈຳກມີຂ ໍ້ຈ ຳກັດໃນກຳນເດີນທຳງ, ສະຖຳນະກຳນສຸກເສີນ ແລະ ກ້ຳວໄປເຖິງກຳນປິດປະເທດ 

- ລຳຍຮັບຂອງທຸລະກິດຂອງລ ກຄ້ຳຫຼຸດລົງ ເຊີື່ງມັນຈະສົື່ງຜົນກະທົບໄປເຖິງລຳຍຮັບຂອງສະຖຳບັນ (ລວມເຖິງແຫ ື່ງລຳຍຮັບອືື່ນໆ ເຊັື່ນ 
ກຳນຊ ຳລະເງິນຄືນ) ສ ຳລັບລ ກຄ້ຳຜ ູ່ທີື່ມີບັນຫຳກ່ຽວກັບກຳນຈ່ຳຍເງິນຄືນ/ເຮັດໃຫ້ PAR ສ ງຂືໍ້ນ  

- ກຳນສ ໍ້ໂກງໂດຍລ ກຄ້ຳ / ພະນັກງຳນ ເຊີື່ງເກີດຈຳກກຳນຂຳດກຳນຕິດຕຳມແລະຄວບຄຸມ  
- ບັນຫຳສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊ ຳລະໜີໍ້  
- ກຳນລະເມີດຂ ໍ້ຕົກລົງ / ຂ ໍ້ກ ຳນົດດ້ຳນກົດລະບຽບ. 

 
ໂດຍຕຳມຄວຳມເປັນຈິງແລ້ວ ເຊືໍ້ອໄວຣັສສຳມຳດແຜູ່ລະບຳດດ້ວຍຄວຳມໄວແບບທະວີຄ ນ ສິື່ງສ ຳຄັນຄື ຕ້ອງປະຕິບັດທັນທີ ແລະ ບ ື່ຕ້ອງ
ລ ຖ້ຳ, ເພຳະວ່ຳມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລຳໃນກຳນກ ຳນົດມຳດຕະກຳນ ແລະ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລຳ ເພືື່ອຜົນກະທົບຂອງມຳດຕະກຳນຈະສະແດງອອກ. 

 

ແຫ ື່ງຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ ຳຄັນຫ ຳຍແມູ່ນເວບໄຊສ໌ ຂອງ WHO: ອົງກຳນອະນຳໄມໂລກ. ຕິດຕຳມເວັບໄຊ໌ເປັນປະຈ ຳເພືື່ອຮັບຂ ໍ້ມ ນລ້ຳສຸດ. ໂດຍອຳ້ງອີງຂ ໍ້
ມ ນບຳງສ່ວນຈຳກເວັບໄຊ໌ທີື່ 3. 

 

 
 

ບົດແນະນ ຳນີໍ້ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍ Hans Hekkenberg, ທີື່ປ ກສຳອິດສະຫ ະ ແລະ Wendy Medrano-Lazo ຮ່ວມມືກັບ Paula Cortes, 

Soulemane Djobo, Catherine Liziard ແລະ Simone Uccheddu, ເຊິື່ງມຳຈຳກ ADA, ແລະ Massimo Vita. 

 

ADA ຂ ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈເປັນພິເສດຕ ື່ທ່ຳນ Hans Hekkenberg ສ ຳ ລັບກຳນຊ່ວຍເຫ ືອທີື່ລ ໍ້ຳຄ່ຳໃນກຳນຜະລິດ ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ ນີໍ້. ເພີື່ນໄດ້
ອຸທິດເວລຳ ແລະ ຄວຳມຊ່ຽວຊຳນຂອງເພີື່ນໃນຄວຳມພະຍຳຍຳມທີື່ຈະຊ່ວຍເຫລືອຂະແໜງ ກຳນເງິນທົື່ວໂລກໃນຊ່ວງເວລຳທີື່ຫຍຸ້ງຍຳກນີໍ້ . 

 
 

   ຖ້ຳຫຳກມີຂ ໍ້ສອບຖຳມເພີື່ມເຕີມສຳມຳດຕິດຕ ື່ສອບຖຳມໄດ້ທີື່ ada3t@ada-microfinance.lu 
 

 
 
 
 

3 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

mailto:ada3t@ada-microfinance.lu
mailto:ada3t@ada-microfinance.lu
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ພາກທີ I – ການວິນິດໃສ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.    ກຳນຈັດຕັໍ້ງຄະນະກ ຳມະກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ 

 
ສິື່ງສ ຳຄັນແມູ່ນກຳນຈັດຕັໍ້ງຄະນະກ ຳມະກຳນ ທີື່ຈະຄຸ້ມຄອງສະຖຳນະກຳນຊ່ວງວິກິດ ແລະ ສຸມໃສູ່ຄວຳມຕ ື່ເນືື່ອງໃນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະ
ຖຳບັນ. ແຕູ່ງຕັໍ້ງ ຜ ູ່ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ ສ ຳລັບກຳນປະສຳນງຳນໂດຍລວມຂອງວິກິດກຳນ ແລະ ຜ ູ່ຈັດກຳນດ້ຳນກຳນສືື່ສຳນເພືື່ອປະສຳນ
ງຳນ ແລະ ປັບປຸງກຳນສືື່ສຳນພຳຍໃນ ແລະ ພຳຍນອກ 

ໂດຍກຳນລວມສະເພຳະພະແນກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນເທົື່ຳນັໍ້ນ ແລະ ຈຸດປະສົງແມູ່ນສຳມຳດຂັບເຄືື່ອນພຳລະກິດໄດ້; ແບູ່ງແຍກເປັນ
ກຸູ່ມຍ່ອຍເພືື່ອລົງລຳຍລະອຽດ. 
 

ສະມຳຊິກທີື່ເປນັໄປໄດ້ (ຕ ຳແໜູ່ງທີື່ສຳມຳດເປນັໄປໄດ້): 

−    ຜ ູ່ອ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ / ຫົວໜ້ຳບ ລິຫຳນ 

−    ສະມຳຊິກສະພຳບ ລິຫຳນ 

−    ຫົວໜ້ຳ ກຳນເງິນ 

−    ຫົວໜ້ຳ ໜ່ວຍງຳນສນິເຊືື່ອ 

−    ຫົວໜ້ຳ ເງິນຝຳກປະຢັດ 

−    ຫົວໜ້ຳ ເຕັກໂນໂລຢີກຳນສືື່ສຳນຂ ໍ້ມ ນຂ່ຳວສຳນ / ລະບບົກຳນຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ 

−    ຫົວໜ້ຳ ບຸກຄະລຳກອນ 
−    ຫົວໜ້ຳ ສືື່ສຳນ ແລະ ປະຊຳສ ຳພັນ 

−    ຫົວໜ້ຳ ຄວບຄຸມພຳຍໃນ / ກວດກຳພຳຍໃນ.

ການວິນິດໃສ 

1. ການຈັດຕັັ້ງຄະນະກ າມະການຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດການ 

2. ການວິເຄາະຂອງກິດຈະກ າທີີ່ສ າຄັນ 

3. ການວິເຄາະກ່ຽວກັບບັນດາຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 

4. ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ບ ີ່ແມູ່ນການເງິນ  
5.  ການວິເຄາະຕາມ ສະຖານະການ 

6.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
7.  ບົດສະຫລຸບຄ າແນະນ າໃນການປະເມີນຄວາມສ າຄັນ 
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ພຳລະບົດບຳດ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ: 

 
− ຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ື່ທຸລະກິດເຊັື່ນ: ກຳນເຈັບເປັນຂອງພະນັກງຳນແລະລ ກຄ້ຳ, ກຳນປັບປຸງສັນຍຳ, 

ສະພຳບຄ່ອງ, ກຳນຊ ຳລະຫນີໍ້ຄືນ 

− ຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນພຳຍນອກ: ກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ , ຂ ກ ຳນົດກົດລະບຽບ / ແນວທຳງຈຳກຜ ູ່ຊຽື່ວຊຳນ, 

ກຳນຕອບສະຫນອງ ຈຳກຜ ູ່ມີຫຸ້ນສ່ວນອືື່ນໆ (ຕົວຢູ່ຳງ: ຜ ູ່ໃຫ້ທ ນ/ ນັກລົງທ ນ). 
− ປະຕິບັດກຳນວິເຄຳະ ແລະ ຄວບຄຸມກຳນເຄືື່ອນໄຫວຕ່ຳງໆຂອງຂະບວນກຳນທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ, ເຫດກຳນ ແລະ ສະຖຳນະ

ກຳນທີື່ອຳດຈະເກີດຂືໍ້ນ. ປະຕິບັດກຳນທົດສອບຄວຳມກົດດັນ.  ປະຕິບັດທຸກມຳດຕະກຳນທີື່ຈ ຳເປັນເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມສຽ່ງ
ເພືື່ອຮັບປະກັນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຳງຕ ື່ເນືື່ອງ 

− ຮັບປະກັນວ່ຳເຫມຳະສົມ ແລະ ກຳນສືື່ສຳນກັບພະນັກງຳນ , ລ ກຄ້ຳ ແລະ ຜ ູ່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃຫ້ທັນເວລຳ ກ່ຽວກັບມຳດ
ຕະກຳນທີື່ປະຕິບັດໂດຍສະຖຳບັນ 

− ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່ຳພະນັກງຳນ ປະຕິບັດຕຳມຄ ຳແນະນ ຳ: ໃຊ້ມຳດຕະກຳນດ້ຳນສຸຂະອະນຳໄມ (ເບິື່ງລຳຍລະອຽດໄດ້ທີື່
ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1), ກຳນເວັໍ້ນໄລຍະຫ່ຳງທຳງສັງຄົມ, ເຮັດວຽກຢ ູ່ເຮືອນ, ແລະອືື່ນໆ. 

 

❖ ບົດຕ ື່ໄປອະທິບຳຍເຖິງກຳນວິເຄຳະຕ່ຳງໆ ທີື່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.
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2.    ກຳນວິເຄຳະຂອງກິດຈະກ ຳທີື່ສ ຳຄັນ 

 
ສິື່ງສ ຳຄນັຄືກຳນຈັດັລ ຳດບັຄວຳມສ ຳຄັນຂອງກິດຈະກ ຳ, ບ ື່ແມູ່ນທຸກກິດຈະກ ຳຈະມີຄວຳມສ ຳຄັນເທົື່ຳກັນ. ສກຈ ສຳມຳດວິເຄຳະກິດຈະກ ຳທີື່ສ ຳ 
ຄັນ (ACA) ລວມທັງຊັບພະຍຳກອນທີື່ສ ຳຄັນ. 

 

ຊັບພະຍຳກອນທີື່ສ ຳຄັນ ເພືື່ອກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳທີື່ສ ຳຄັນ: 

- ກ ຳນົດສະມຳຊິກຜ ູ່ບ ລິຫຳນ ແລະ ພະນັກງຳນທີື່ສ ຳຄັນໃນທົື່ວອົງກອນ (ພະນັກງຳນຫ ັກ). 
- ຕ້ອງໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່ຳ ໃນອົງກອນໄດ້ມີກຳນແບູ່ງປັນຄວຳມຮ ້ໃຫ້ແກູ່ ບຸກຄົນທີສອງ ໃນກ ລະນີທີື່ຜ ູ່ຮັບຜດິຊອບທ ຳອິດບ ື່ຫວ່ຳງ.   ຕ້ອງຄ ຳ

ນ ງເຖິງວ່ຳ ບ ື່ແມູ່ນ ພະນັກງຳນ 2 ຄົນນີໍ້ຈະມຳຮັບໜ້ຳທີື່ຄືກັນເພືື່ອທີື່ຈະເຮດັໃຫ້ກຳນດ ຳເນິນງຳນຄງົຢ ູ່ ແຕູ່ ສ ຳຄນັແມູ່ນກຳນສືື່ສຳນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ດ ຳເນີນໄປ 

- ກ ຳນົດຄວຳມຈ ຳເປັນດ້ຳນໄອທີ-ອປຸະກອນກຳນສືື່ສຳນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີກຳນເຊືື່ອມຕ ື່ພ້ອມໃຊງ້ຳນເຊັື່ນ: ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກເຮັດວຽກ
ຈຳກເຮືອນ, ກຳນເຊືື່ອມຕ ື່ VPN, ກຳນສ ຳຮອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ທັນສະໄໝ, ຫມ ໍ້ເກັບໄຟສ ຳຮອງ, ເຄືື່ອງປັື່ນໄຟທີື່ມີເຊືໍ້ອໄຟພຽງພ . ທົດສອບເພືື່ອ
ໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່ຳມັນ ກ ຳລັງເຮດັວຽກຢູ່ຳງພຽງພ . 

- ກ ຳນົດຂະບວນກຳນທີື່ຈ ຳເປນັ ແລະ ປະເມີນຄວຳມເປນັໄປໄດ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົຳມຄີວຳມຍດືຍຸູ່ນ ໂດຍກຳນໃຊ້ລຳຍເຊນັເພືື່ອ
ຮັບປະກັນກຳນຕັດສນິໃຈທີື່ມີປະສດິທິຜົນ. 

 

ກິດຈະກ ຳທີື່ ສ ຳຄັນ ແລະ ບ ື່ສ ຳຄນັ: 

- ຢຸດ / ເລືື່ອນອອກໄປ (ເຊັື່ນ: ກຳນຝ ກອົບຮົມ, ກຳນເເດີນທຳງ, ພຳລະກິດກຳນຢ້ຽມຢຳມ, ກຳນຢ້ຽມຢຳມຂອງແຂກຕ່ຳງປະເທດ) 

- ກຳນປະຕິບັດງຳນໃນຮ ບແບບອືື່ນ (ເຊັື່ນ: ເຮັດວຽກຢ ູ່ເຮືອນ) 
- ກຳນປະຕິບັດງຳນ “ດ ຳເນີນທຸລະກິດຕຳມປົກກະຕິ” 
- ກຳນປະຕິບັດງຳນຖີື່ຂືືໍ້ນ (ເຊັື່ນ: ກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດ) 
- ກິດຈະກ ຳ ໃໝູ່ໆຕຳມສະພຳບກຳນ (ເຊັື່ນ: ກິດຈະກ ຳ ຂອງທີມງຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ , ຈັດຕັໍ້ງກຳນສືື່ສຳນກັບລ ກຄ້ຳເປັນ

ພຳສຳທ້ອງຖິື່ນ). 

 

ມີຫລຳຍປດັໃຈທີື່ມີບດົບຳດສ ຳຄນັໃນກຳນຕັດສນິໃຈ: 

- ກຳນຫຼຸດຜ່ອນກຳນຕິດຕ ື່ຈຳກຄົນສ ູ່ຄົນ ເພືື່ອລົດຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງໄວຣສັ: ຕົວຢູ່ຳງ: ຫຼຸດລົງ ຫ ື ຢດຸ ກຳນພວົພັນໂດຍ
ກົງກັບລ ກຄ້ຳ 

- ກຳນກະກຽມຄວຳມພ້ອມຂອງພະນັກງຳນເຊັື່ນ: ເນືື່ອງຈຳກກຳນເຈບັປູ່ວຍຂອງພະນັກງຳນບຳງຄົນ ອຳດຈະບ ື່ພອ້ມເຮັດວຽກ, ຫ  ືຕ້ອງ
ເຮັດວຽກອືື່ນ /  ກິດຈະກ ຳໃໝູ່, ພະນັກງຳນທີື່ເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນ. 

- ກິດຈະກ ຳທຳງທຸລະກິດທີື່ຮີບດ່ວນເຊັື່ນ: ກຳນຈ້ຳງພະນັກງຳນອຳດຈະເປນັເລືື່ືອງຮີບດ່ວນຫນ້ອຍທີື່ສຸດ.
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3.  ກຳນວິເຄຳະກ່ຽວກັບບັນດຳຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
 

ບັນດຳຜ ູ່ມີສວ່ນຮ່ວມແມູ່ນ ມີຄວຳມສ ຳຄັນຫ ຳຍ; ພວກເຂົຳສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສ່ຽງ ແລະ / ຫ ື ພວກເຂົຳສຳມຳດມີອດິທິພົນໃນ
ທຳງ ບວກ. ກຳນເຮັດກຳນວິເຄຳະບັນດຳຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ: ກ່ອນອືື່ນໝົດ ໃຫ້ລະບຸບັນດຳຜ ູ່ມີສ່ວນຮວ່ມທັງຫມົດກ່ອນ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ລຳຍຊືື່ຂອງຜ ູ່ຜ ູ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ 

ມີອິດທິພນົ 
(ສ ງ / ກຳງ / 
ຕ ື່ຳ) 

ລະດັບກຳນສະໜັບ
ສະໜ ນໃນປະຈຸ

ບັນ 

ທ່ຳນຕ້ອງກຳນ
ຫຍັງຈຳກຜ ູ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ? 

ສິື່ງທີື່ສ ຳຄັນ
ສ ຳລັບຜ ູ່ຖຫືຸ້ນ
ແມູ່ນຫຍັງ? 

ພວກເຂົຳສຳມຳດສ້ຳງ
ຄວຳມສ່ຽງແບບໃດ

ໄດ້ແດູ່? 

ທ່ຳນຈະປັບປຸງກຳນ
ສະຫນບັສະຫນຸນຈຳກ
ພວກເຂົຳໄດແ້ນວໃດ? 

ກຳນປະຕິບັດ 

ລ ກຄ້ຳ        

ພະນັກງຳນ        

  ແຫ ື່ງທ ນ        

ລະບຽບກຳນຕ່ຳງໆ        

NMA*        

ແລະອືື່ນໆ        

*ສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸລະພຳກແຫູ່ງຊຳດ 

 
ຖັນເປົື່ຳວ່ຳງຂ້ຳງເທີງ“ ພວກເຂົຳສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສ່ຽງແບບໃດແດູ່?” ສຳມຳດຕືື່ມຂ ໍ້ມ ນໃສູ່ໂດຍກຳນວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ, ເບິື່ງຂ້ຳງລຸູ່ມນີໍ້. 
ໜ້ຳວຽກທີື່ຂືໍ້ນກັບບຸກຄົນທີ3  (ກຳນຈ້ຳງງຳນຈຳກພຳຍນອກ, ຜ ູ່ສະໜອງ) 
ເຮັດກຳນວເິຄຳະກັບທຸກໆກິດຈະກ ຳ ທີື່ມຳຈຳກພຳຍນອກ ແລະ ກ ຳນົດລະດບັຄວຳມສ ຳຄັນ. ກິດຈະກ ຳໃດທີື່ບ ື່ສ ຳຄນັ ຫລື ສຳມຳດເລືື່ອນອອກໄປ 
ຫລື  ພະນັກງຳນຂອງສະຖຳບັນສຳມຳດຮັບມືໄດ້? ສ ຳລບັກິດຈະກ ຳທີື່ສ ຳຄັນຈຳກພຳຍນອກ, ມັນເປັນສີື່ງສ ຳຄນັທີື່ຈະຕ້ອງຮ ້ເຖິງ ຄວຳມໝຳຍໝັໍ້
ນຕັໍ້ງໃຈ ແລະ ຄວຳມໜ້ຳເຊືື່ອຖືຂອງບຸກຄົນທີສຳມ. ເຊີື່ງເຮົຳຈະຕ້ອງຄ ຳນ ງເຖິງ ກຳນເຊືື່ອມຕ ື່ອິນເຕີເນັດ, ກຳນສືື່ສຳນ, ໄອທີ, ຝູ່ຳຍປະຕິບັດງຳນ
ເຄືອຂ່ຳຍມືຖື, ທຳງເລອືກຂອງຊອ່ງທຳງກຳນສືື່ສຳນ ແລະ ອືື່ນໆ. ສຳມຳດເປນັໄປໄດບ້ ື່ ຖ້ຳຈະຕ້ອງຍ້ຳຍບຸກຄົນທີ 3 ອອກໄປ ຖ້ຳວ່ຳກ ລະນີຈ ຳ
ເປັນ? ເຫດຜນົນີໍ້ກ ື່ຈະຄ້ຳຍຄືກັນສ ຳລັບຜ ູ່ສະໜອງ. 

4.    ກຳນວິເຄຳະທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ ແລະ ບ ື່ແມູ່ນກຳນເງິນ  

ບັນຊ ີທີື່ປ ກສຳ ຜ ້ກວດສອບອິດສະຫ ະ 

ຜ ້ກວດສອບແລະທີື່ປ ກສຳ 

ແຫ ື່ງທ ນ 

ສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸ
ລະພຳກ 

ສະມຳຊິກສະຫະກອນ 

ສະຖຳບັນ 

ພຳກສ່ວນພຳຍນອກ
ແລະຜ ້ສະໜອງ 

ສະຖຳບັນກຳນເງິນ ທະນຳຄຳນ 

ລັດຖະບຳນ ລ ກຄ້ຳ 

ກຳນບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບແລະກົດ
ໝຳຍ 

ຝູ່ຳຍນິຕິບັນຍັດ 

ຄະນະອ ຳນວຍກຳນ 

ຜ ້ບ ລິຫຳນຂັໍ້ນສ ງ 

ຄະນະກ ຳມະກຳນ ຄະນະກ ຳມະກຳນ ຄະນະກ ຳມະກຳນ 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ {ແນວປ້ອງກັນທີ 1} 

ໜ້ຳທີື່ຄວຳມສ່ຽງ {ແນວປ້ອງກນັທີ 2} 

ຜ ້ກວດສອບພຳຍໃນ {ແນວປ້ອງກນັທີ 3} 

ສືື່ມວນຊົນ 

ໜັງສືພິມຍອດນິຍົມ ໜັງສືພິມທລຸະກິດ ສືື່ສັງຄົມ 
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4.1.  ລະບົບບ ື່ ແມູ່ ນກ ຳນ ເ ງິນ   
 
ກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດ COVID-19 ແມູ່ນຄວຳມສ່ຽງພຳຍນອກ, ເຊີື່ງມີຄວຳມເປັນໄປໄດ້ໃນກຳນນ ຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນຂ້ອນຂ້ຳງຈ ຳກັດຫ ຳຍ; ມີພຽງ
ແຕູ່ມຳດຕະກຳນທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັໍ້ນ  (ດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ) ທີື່ສຳມຳດນ ຳມຳໃຊ້ໄດ້.  ສີື່ງທີື່ຈະກ່ຳວຕ ື່ໄປແມູ່ນສີື່ງສ ຳຄນັທີື່ຢຳກໃຫ້
ມີກຳນເອົຳໃຈໃສູ່ໃນມຳດຕະກຳນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບແບບຈ ຳກັດ. 

 

ກຳນຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນປະຈ ຳວັນເປນັສີື່ງສ ຳຄັນ, ກຳນຮບັຮ ້ເອົຳຂ ໍ້ມ ນທີື່ ກ່ຽວຂ້ອງ / ແຫລງ່ທີື່ມຳເຊັື່ນ: 

- ສຸຂະພຳບຂອງພະນັກງຳນ: ກຳນເຈບັປູ່ວຍ / ເຮັດວຽກຈຳກເຮອືນ / ເວລຳຂອງພະນັກງຳນກ ື່ມຈ ຳກັດ 

- ສຸຂະພຳບຂອງລ ກຄ້ຳ 
- ກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ 

- ຄ ູ່ ມື ແ ນ ະ ນ ຳ ຂອງສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸລະພຳກ 

- ຂ ໍ້ ກ ຳ ນົ ດ ກົດລະບຽບຂອງ ລດັຖະບຳນ ແລະ ສຳທຳລະນະສຸກ 

- ມີສະຕິລະວງັຕົວຕ ື່ຂ່ຳວລ ື/ ຂ່ຳວສຳນຫລອກລວງ, ແຈງ້ພະນກັງຳນ ແລະ ລ ກຄ້ຳ (ເບິື່ງເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2) 

- ຄວຳມເປັນຕຳຢ້ຳນຂອງກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງ COVID-19, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງຳນບຳງຄົນອຳດຈະຖືກເອີໍ້ນກັບບ້ຳນໂດຍຄອບຄົວ, ເຊີື່ງ
ເຫດກຳນນີໍ້ອຳດຈະເຮັດໃຫ້ກຳນລຳອອກຂອງພະນັກງຳນສ ງຂືໍ້ນ  

- ມີສະຕິຕ ື່ກັບສະມຳຊິກຄອບຄວົທີື່ກັບມຳຈຳກຕ່ຳງປະເທດ 

 

4.2.  ລະບົບກຳນເງິນ 

•   ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນສນິເຊືື່ອ - ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນເຮດັທຸລະກ ຳ 
ເຖິງແມູ່ນວ່ຳ PAR ຈະເປັນສີື່ງທີື່ຮັບຮ ້ດ ີ ໃນກຳນເປນັຕົວຊີໍ້ວັດຂອງຄວຳມສຽ່ງດ້ຳນສິນເຊືື່ອ, ມນັເປນັຕົວຊີໍ້ວດັທີື່ສ ຳຄນັ; ເຊີື່ງມນັຈະຕ້ອງໃຊ້
ເວລຳກ່ອນທີື່ມັນຈະມຳສະແດງຢ ູ່ຄນຸນະພຳບຂອງຍອດເຫ ືອເງນິກ ້. ວິທີແກ້ບນັຫຳໃນກຳນຕິດຕຳມທີື່ດີກວ່ຳຈະແມູ່ນກຳນພັດທະນຳຂອງຍອດ
ເຫ ືອເງນິກ ້ ຊືື່ວ່ຳເສັໍ້ນໂຄ້ງ vintage4 . ອີງໃສູ່ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວໃນກຳນປະເມີນຂອງເສັໍ້ນໂຄ້ງສຳມຳດເຮັດໃຫ້ກຳນພັດທະນຳໃນເດືອນຖັດໄປ
ໂດຍກຳນໃຊ້ວິທີກຳນຄຳດເດົຳ.  

•   ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນສນິເຊືື່ອ - ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນລົງທືນ 

ດ ຳເນີນກຳນວເິຄຳະກ່ຽວກັບພຳກສ່ວນອືື່ນທີື່ມີຄວຳມສຽ່ງຫ ຳຍຂືໍ້ນຂອງກຳນກ ້ຢືມເງິນເຊັື່ນ: 
− ດ້ຳນພ ມມສິຳດເຊັື່ນ: ເຂດຕົວເມືອງອຳດຈະປະເຊີນກັບຄວຳມສ່ຽງສ ງ ຕ ື່ກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງໄວຣັສ ແຕູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດອຳດມີ

ເຂດທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຕ ື່ໄພພິບັດທຳງທ ຳມະຊຳດ 

− ປະເພດທຸລະກິດ: ກຳນທ່ອງທ່ຽວ, ກຳນບັນເທີງ, ຮ້ຳນອຳຫຳນ, ຮ້ຳນກິນດືື່ມ, ຕະຫລຳດ; ທຸລະກິດທີື່ຂ ໍ້ນກັບກຳນສົື່ງອອກ ແລະ/
ຫ ື ຂືໍ້ນກັບກຳນນ ຳເຂົໍ້ຳທີື່ອິດສະຫ ະ. ທຸລະກິດປະເພດນີໍ້ແມູ່ນຈະຖືກມີຜົນກະທົບຫ ຳຍຂືໍ້ນ ເນືື່ອງຈຳກວ່ຳໄດ້ມີກຳນບ ື່ຕ ື່ເນືື່ອງ
ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່ຳ 

•   ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳແລກປູ່ຽນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ (FX) ແລະ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳດອກເບ້ຍ 

ຍ້ອນກຳນພດັທະນຳດັື່ງກ່ຳວ ຈ ື່ງມີນັກລົງທ ນຕ່ຳງປະເທດທີື່ຖອນຕົວອອກຈຳກຫ ຳຍໆປະເທດທີື່ກ ຳລັງພັດທະນຳ, ໃນອຳນຳຄົດຂ່ຳງໜ້ຳ
ເມືື່ອລດັຖະບຳນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີື່ຈະຫຼຸດອັດຕຳດອກເບ້ຍຂອງສະກຸນເງິນທ້ອງຖີື່ນລົງ, ໃນນີໍ້ຈະເຮດັໃຫ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖີື່ນອ່ອນຄ່ຳລົງໄປອີກ.  

ກຳນພັດທະນຳຂອງທຸລະກິດກຳນເງິນ ແລະ ທຸລະກິດທີື່ບ ື່ແມູ່ນກຳນເງິນ ຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ອັດຕຳວະພຳບຄ່ອງ. (ເບິື່ງຂ ໍ້ທີ 6). 

 

 
4 In credit risk the term vintage means the production of one month of new credits. If you follow the individual vintages of 

the various months a far quicker insight is achieved in deterioration of the credit portfolio.
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5.    ກຳນວິເຄຳະຕຳມ ສະຖຳນະກຳນ 
       

ຈະເປັນແນວໃດ… .. ຖ້ຳ (ຕົວຢູ່ຳງ). 
ໃນສະຖຳນະກຳນ "ຈະເປັນແນວໃດ ... ຖ້ຳ", ເຫດກຳນຄວຳມສ່ຽງທີື່ແນູ່ນອນອຳດຈະຖືກອະທິບຳຍ ເຊິື່ງສົື່ງຜນົໃຫ້ເກີດຄວຳມ

ສ່ຽງອືື່ນໆເຊັື່ນ: ຄວຳມສ່ຽງທຳງດ້ຳນກຳນເງນິ (ເຊັື່ນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນປູ່ອຍສນິເຊືື່ອ, ຄວຳມສຽ່ງດ້ຳນສະພຳບຄອ່ງ, ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນຄວຳມ
ສຳມຳດໃນກຳນຊ ຳລະໜີໍ້) ຫ ືຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນເງິນທີື່ບ ື່ແມູ່ນກຳນເງິນ (ເຊັື່ນວ່ຳພະນັກງຳນບ ື່ມຂີ ໍ້ມ ນ - ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີກຳນສືື່ສຳນ (ICT), 

ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນຊືື່ສຽງ). 
ກຳນວິເຄຳະຕຳມສະຖຳນະກຳນແມູ່ນອີງໃສູ່ເຫດກຳນທີື່ເກີດຈຳກ: 
•    ຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ  

•   ບຸ ກ ຄົ ນ ທີື່ 3 / ຜ ູ່ສະໜອງ 
•   ເຫດກຳນເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ 

•   ເຫດກຳນກຳນເມອືງ / ປະຕິກິລິຍຳຂອງປະຊຳຊນົ 

ເບິື່ງຕົວຢູ່ຳງ ຂ້ຳງລຸູ່ມນີໍ້: 
ຜ ູ່ທີື່ມີສ່ວນຮວ່ມ: 

- ລ ກຄ້ຳ / ພະນັກງຳນ ເຈບັປູ່ວຍ ແລະ ບ ື່ສຳມຳດເຮດັວຽກໄດເ້ປັນເວລຳດນົນຳນ 

- ລ ກຄ້ຳບ ື່ສຳມຳດຈ່ຳຍຄືນ, PAR ຈະເພີື່ມຂ ໍ້ນ x% 

- ປະຊຳຊົນແຮູ່ກັນມຳ ຖອນເງິນ ຈຳກບັນຊີເງນິຝຳກປະຢັດ ແລະ ບັນຊເີງນິຝຳກ 

- ພະນັກງຳນບ ື່ຕ້ອງກຳນທີື່ຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນພືໍ້ນທີື່ທີື່ແອອດັ ຫລື ມີຜ ູ່ຕິດເຊືໍ້ອ, ສີື່ງນີໍ້ຈະເຮດັໃຫ້ລ ກຄ້ຳມຄີວຳມຕ້ອງກຳນເຂົໍ້ຳໄປໃຊບ້ ລິກຳນຢ ູ່
ສຳຂຳ 

- ຜ ູ່ໃຫ້ທ ນກ ື່ບ ື່ໃຫ້ຕ ື່ສັນຍຳກ ້ຢືມສະບັບໃຫມ່ ຫ  ີຖອນເງີນກ ້ຄືນ 

- ລັດຖະບຳນຕັດສິນໃຈປິດປະເທດ (ເຊັື່ນ:ປະເທດຈີນ, ບຳງປະເທດຢ ູ່ເອີຣົບ, ເຊັື່ນດຽວກັນກັບປະເທດທີື່ ກ ຳລັງພັດທະນຳເຊັື່ນ: ຟີ
ລິບປິນ, ເອວສະວຳດ , ບຳງປະເທດຢ ູ່ອຳຟຣິກຳ, ອິນເດຍ, ແລະ ອືື່ນໆ) 

- ກຳນຝຳກເງິນທີື່ຢ ູ່ທະນຳຄຳນ : ພວກເຂົຳມີສະພຳບຄ່ອງພຽງພ ບ ື່? ຫ ື ພວກເຂົຳສຳມຳດແຊູ່ເງິນຝຳກໄວ້ໄດ້ບ ື່?  
- ກຳນຖອນເງນິຢ ູ່ທະນຳຄຳນ: ບ ື່ວ່ຳ ທະນຳຄຳນຈະກ ຳນົດສ ຳລບັກຳນຖອນເງນິສດົ? 

ບຸກຄົນທີສຳມ: 

- ລ ະ ບົ ບ ເຄືອຂ່ຳຍໂທລະສັບມືຖືບ ື່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເປັນ x ຊົື່ວໂມງ / ມືໍ້ 
- ລ ະ ບົ ບ ເຄືອຂ່ຳຍອິນເຕີເນັດບ ື່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເປັນ x ຊົື່ວໂມງ / ມືໍ້ 
- ລ ະ ບົ ບ ພະລັງງຳນບ ື່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເປັນ x ຊົື່ວໂມງ / ມືໍ້ 
- ຜ ູ່ໃຫ້ບ ລິກຳນດ້ຳນໄອທີ ຫລຸດຜ່ອນກຳນໃຫ້ບ ລິກຳນ ຫ ື ຢຸດກິດຈະກຳນ 

- ລະບົບພືໍ້ນຖຳນໂຄງລ່ຳງ/ສີື່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະ ດວກທີື່ຈ ຳເປັນເປູ່ເພເສຍຫຳຍ (ພະລງັງຳນ,ກຳນຄົມມະນຳຄົມ, ແລະ ອືື່ນໆ) 
ເຫດກຳນເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ 

- ກຳນຂືໍ້ນ/ລງົຂອງອດັຕຳດອກເບຍ້ 

- ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳແລກປູ່ຽນ FX: ກຳນອ່ອນຕົວລົງຂອງສະກຸນເງິນທ້ອງຖິື່ນ 

- ກຳນຂັບເຄືື່ອນທີື່ຊ້ຳລົງຂອງລະບົບສິນຄ້ຳ / ວດັຖຸດບິສົື່ງຜນົກະທົບຕ ື່ສະຖຳບນັ / ສົື່ງຜນົກະທົບຕ ື່ທຸລະກິດຂອງລ ກຄ້ຳ 
- ກຳນເຮດັທຸລະກ ຳທຳງກຳນເງນິຊ້ຳລົງ 
- ຜ ູ່ໃຫ້ບ ລິກຳນກິດຈະກ ຳທີື່ສ ຳຄນັຈຳກພຳຍນອກບ ື່ມີ(ເຊັື່ນ: ໄອທີ) 

ເຫດກຳນທຳງກຳນເມອືງ / ປະຕິກິລິຍຳຂອງປະຊຳຊນົ: 

- ກຳນສ ໍ້ໂກງ, ກຳນສ ໍ້ລຳດບັງຫ ວງ 
- ຄວຳມບ ື່ສະຫງບົທຳງກຳນເມອືງ / ຜ ູ່ປະທ້ວງ / ກຳນກ ື່ຄວຳມວຸນ້ວຳຍ / ກຳນປິດລ້ອມ 

- ກຳນໂຈນລະກ ຳ, ກຳນປຸ້ນຈີໍ້ 
- ຄວຳມອົດຢຳກ 

- ນັກກຳນເມືອງສົື່ງເສີມກຳນເຄືື່ອນໄຫວ “ບ ື່ຈ່ຳຍເງິນ”.



5 

4 

6.    ກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງ 
ກຳນຮັກສຳລະດັບສະພຳບຄ່ອງໃຫ້ຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ມີປະສິດທິພຳບພຽງພ  ແມູ່ນເປັນປັດໃຈຫ ັກຂອງກຳນສືບຕ ື່ດ ຳເນີນທຸລະກິດ. 

ຖ້ຳບ ື່ໄດ້ເຮັດກຳນວິເຄຳະແບບເຕັມຮ ບແບບ ຄືດັື່ງທີື່ກ່ຳວມຳ ແລະ ກຳນວິເຄຳະອີງຕຳມສະຖຳນະກຳນທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັໍ້ນ , ມັນຈະມີຜົນ
ທີື່ສ ຳຄັນທຳງດ້ຳນກຳນເງິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖຳນະກຳນປັດຈຸບັນ: 

1.        ກຳນເພີື່ມຂືໍ້ນ PAR, ຜົນໄດ້ຮບັແມູ່ນ 

2.        ປັນຫຳສະພຳບຄ່ອງ, ຜນົໄດຮ້ັບແມູ່ນ 

3.        ປັນຫຳກຳນຊ ຳລະໜີໍ້, ຜນົໄດຮ້ັບແມູ່ນ 

4.        ກຳນລະເມີດສນັຍຳ / ຂ ໍ້ກ ຳນດົດ້ຳນກົດລະບຽບ, ຜົນໄດ້ຮບັແມູ່ນ 

5.        ກຳນລົໍ້ມລະລຳຍ 

ມັນເປນັສິື່ງ ສ ຳຄັນໃນກຳນຈັດກຳນສະພຳບຄອ່ງກ່ອນທີື່ມັນຈະຊ້ຳເກີນໄປ. ບັນຫຳດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງຈະແຈ້ງເຕືອນທຸກພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ນັໍ້ນຈະສົື່ງຜົນໃຫ້ກຳນກະທ ຳຈຳກຝູ່ຳຍພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມປ້ອງກັນບັນຫຳຕ່ຳງໆໃນຕອນທ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ, ສິື່ງນີໍ້ຈະຮຽກ 

  ຮອ້ງໃຫ້ມີສ່ວນທີື່ເຫ ືອຂອງລະບບົຕ່ອງໂສ້ຂອງເຫດກຳນທີື່ສິໍ້ນສຸດລົງໃນກຳນລົໍ້ມລະລຳຍ. 
 

ສະຖຳນະກຳນທັງໝົດທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັໍ້ນຈະສົື່ງຜົນກະທົບທຳງລົບຕ ື່ລະບົບກຳນເງິນ, ມັນຈະສົື່ງຜນົກະທົບທຳງລົບຕ ື່ລຳຍຮັບ, ລຳຍຈ່ຳຍ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ອຳດຈະເກີດຂືໍ້ນກັບສະພຳບຄອ່ງ (ຜົນກະທົບທຳງອ້ອມ). ແຕູ່ສະພຳບຄ່ອງແມູ່ນໄດຮ້ັບຜົນກະທົບໂດຍກົງໃນເວລຳທີື່ຕົວຢູ່ຳງ
ລ ກຄ້ຳຜີດນດັຫ ຳຍຂືໍ້ນ ແລະ/ຫ ື ຖອນເງນິທ້ອນຂອງພວກເຂົຳຢູ່ຳງຫ ວງຫ ຳຍ ຫ  ືຂຳດເງິນທ ນທີື່ຈະປູ່ອຍກ  ້

 

ນີໍ້ຫມຳຍຄວຳມວ່ຳຜົນໄດ້ຮບັ ຂອງກຳນວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ ຕ້ອງໄດຮ້ັບກຳນອະທິບຳຍຕຳມສະພຳບຄອ່ງ, ຊ ື່ງຫມຳຍເຖີງກຳນທົດສອບຄວຳມ
ກົດດັນ. 

 

ກຳນທົດສອບຄວຳມກົດດັນແມູ່ນໃຊ້ເພືື່ອທົດສອບຄວຳມຕ້ຳນທຳນຂອງ FSP ຕ ື່ກັບສະຖຳນະກຳນທຳງກຳນເງິນທີື່ບ ື່ດີ. ຜົນສະທ້ອນຂອງ
ສະຖຳນະກຳນຕ່ຳງໆ ສຳມຳດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສະພຳບຄ່ອງໃນແຕູ່ລະໄລຍະ. 

 

ດັື່ງນັໍ້ນ, ຕົວຢູ່ຳງ ຖ້ຳ PAR ເພີື່ມຂືໍ້ນເຖິງ x%, ກຳນສ ໍ້ໂກງເພີື່ມຂືໍ້ນໂດຍ y% ແລະ ເງິນຕຳທ້ອງຖິື່ນອ່ອນຄ່ຳລງົ ໂດຍ z% ມັນໝຳຍ ຄວຳມວ່ຳ
ແນວໃດກັບສະພຳບຄອ່ງໃນແຕູ່ລະໄລຍະ. 

 

ບົດລຳຍງຳນ Gap ດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງແມູ່ນເຄືື່ອງມືໃນກຳນ ຈ ຳລອງສະຖຳນະກຳນຕ່ຳງໆ ແລະ ເພືື່ອເບິື່ງຜນົກະທົບທີື່ມີຕ ື່ສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ຊ່ອງ
ຫວ່ຳງຂອງສະພຳບຄອ່ງໃນແຕູ່ລະໄລຍະ. 
 

ໂດຍກຳນປູ່ຽນແປງຕົວແປໃນບົດລຳຍງຳນGapອງີຕຳມກຳນວິເຄຳະ (ສະຖຳນະກຳນ), ຜົນກະທົບຂອງສະພຳບຄອ່ງແລະຊອ່ງຫວ່ຳງຂອງສະພຳບ
ຄ່ອງສຳມຳດຖືກວິເຄຳະໄດ້. ມຳດຕະກຳນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊອ່ງຫວ່ຳງໃຫ້ຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້ໂດຍກຳນຫຼຸດຜ່ອນລຳຍຈ່ຳຍ
ແລະ ເລືື່ອນກຳນລົງທືນ ແລະ ເພີື່ມອັດຕຳເງິນເຟີໍ້, ເຊັື່ນ: ໂດຍໄດ້ຮບັກຳນສະໜັບສະໜ ນ/ ຊ່ວຍເຫ ືອລ້ຳ/ ເງິນກ ຈ້ຳກຜ ູ່ໃຫ້ກ ້ສຳກົນ ແລະ NGO. 

ມີກຳນພິມເຜີຍແຜູ່ CGAP ທີື່ດີຫ ຳຍເຊິື່ງພັນລະນຳເຖິງວິທີກຳນ/ ເຄືື່ອງມືຂອງກຳນລຳຍງຳນຊ່ອງຫວ່ຳງດ້ຳນສະພຳບຄອ່ງແລະກ່ຽວກັບອັດຕຳສ່ວນ
ສະພຳບຄ່ອງ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, ວິທີກຳນ / ເຄືື່ອງມ ືສ ຳ ລັບຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳດອກເບ້ຍ (ແລະກຳນລຳຍງຳນຊ່ອງຫວ່ຳງ) ແລະ ຄວຳມສ່ຽງ FX 

ແມູ່ນໄດ້ຖືກອະທິບຳຍ5. 

 
 
 
 
 _____________________________ 
_ 

5https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Asset-and-Liability-Management-for-Deposit-Taking- 

Microfinance-Institutions-Jun-2009.pdf

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Asset-and-Liability-Management-for-Deposit-Taking-
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Asset-and-Liability-Management-for-Deposit-Taking-
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7.    ບົດສະຫລຸບຄ ຳແນະນ ຳໃນກຳນປະເມີນຄວຳມສ ຳຄັນ 
 
 

 
 

ອົງກຳນຈັດຕັໍ້ງ 
• ຈັດຕັໍ້ງຄະນະກ ຳມະກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ, ແຕູ່ງຕັໍ້ງຜ ູ່ຈັດກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດ

ກຳນ ແລະ ຜ ູ່ຈັດກຳນດ້ຳນກຳນສືື່ສຳນ (ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້). 
• ກ ຳນົດພະນັກງຳນຄົນສ ຳຄັນ. 
• ປັບປຸງແຜນກຳນນ ຳພຳເພືື່ອຄວຳມຕ ື່ເນືື່ອງໃນກ ລະນີທີື່ບ ື່ມີຜ ູ່ທີື່ມີອ ຳນຳດໃນກຳນຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜ ູ່

ບ ລິຫຳນທີື່ສ ຳຄັນ. 

• ຕ້ອງແນູ່ໃຈວ່ຳທ່ຳນມີຂ ໍ້ມ ນລຳຍລະອຽດສ ຳລັບກຳນຕິດຕ ື່ເຊັື່ນ: ອັບເດດ (ເບີໂທລະສັບ, ທີື່ຢ ູ່) ຂອງ
ພະນັກງຳນທຸກຄົນ, ອັບເດດລຳຍຊືື່ໂທລະສັບຂອງກຸູ່ມຜ ູ່ນ ຳພຳຢ ູ່ສະຖຳບັນ. 

• ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນຕິດຕ ື່ຂອງຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ທັງຫມົດ ແລະ ຜ ູ່ໃຫ້ບ ລິກຳນດ້ຳນສຸຂະພຳບ. 
• ອອກບັດໃສູ່ກະເປົຳເງິນພ້ອມລຳຍລະອຽດຕິດຕ ື່ທີື່ສ ຳຄັນໃຫ້ສະມຳຊິກຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນ

ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ. 

 
 

ການວເິຄາະ 

 

• ເຮັດກຳນວິເຄຳະກ່ຽວກັບກິດຈະກ ຳ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ ທີື່ສ ຳຄັນ (ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້). 
• ເຮັດກຳນວິເຄຳະຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມໄປເຖິງ ກຳນວິເຄຳະຄວຳມເພິື່ງພ ໃຈຂອງບຸກຄົນທີື່3 

(ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້). 
• ເຮັດກຳນວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ, ໃຊ້ມຳດຕະກຳນທີື່ຈ ຳເປັນ (ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້). 
• ສີື່ງສ ຳຄັນສ ຳລັບກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດ: ເຮັດກຳນວິເຄຳະສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ກຳນທົດສອບຄວຳມກົດ

ດັນ.ດ ຳເນີນກຳນທີື່ເໝຳະສົມ (ເບີື່ງມຳດຕະກຳນ). 

 
 

ແຜນ BCP  

 

 

• ສ້ຳງແຜນກຳນສືບຕ ື່ທຸລະກິດ ແລະ ແຜນກຳນສືື່ສຳນ ໂດຍອີງໃສູ່ດັື່ງນີໍ້: 
o ກຳນປະຕິບັດດັື່ງທີື່ສະແດງຢ ູ່ດ້ຳນລຸູ່ມ 

o ກຳນປະຕິບັດເພີື່ມເຕີມໂດຍອີງຕຳມກຳນວິເຄຳະດັື່ງທີື່ສະແດງໄວ້ຢ ູ່ຂ້ຳງເທິງ 
o ສືື່ສຳນໃຫ້ທັນເວລຳ ແລະ ເປີດເຜີຍ, ທັງພຳຍໃນ ແລະ ພຳຍນອກກັບຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່ຳງໆ 

 

 
 
 
 

ຄວາມໄວແມູ່ນສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດໃນສະຖານະການວິກິດ, ທຸກໆມ ັ້ມີຄ່າ! 
 

ສ ກສຳ ແລະ ເລືອກ ສິື່ງທີື່ເຫມຳະສົມສ ຳລັບທ່ຳນ ໃນໄລຍະນີໍ້ ເລີື່ມຕົໍ້ນດ້ວຍກຳນສ້ຳງແຜນ ແລະ ຢູ່ຳ
ພະຍຳຍຳມໃຫ້ ສ ຳເລັດໃນຕອນນີໍ້, ມັນຈະໃຊ້ເວລຳຫ ຳຍເກີນໄປ, ທ່ຳນສຳມຳດປັບແກ້ໄດ້ໃນພຳຍຫ ັງ.
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ພຳກທ ີII - ມຳດຕະກຳນສ ຳລັບ ຮບັຜິດຊອບແກໄ້ຂວິກດິກຳນ ແລະ ແຜນກຳນດ ຳເນີນ

ທຸລະກິດຕ ື່. 
 

 
 
 
 
 

o ພະນັກງານ 

o ທຸລະກິດ 

o ການເຂົັ້າເຖງິຫ້ອງການ 

o ຊັບພະຍາກອນ (IT, ສະຖານທີີ່, ສີີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ) 

o ນະໂຍບາຍ 

o ລ ກຄ້າ 
o ຜ ູ່ໃຫ້ທຶນ/ ກົດລະບຽບ / ສະມາຄົມການເງິນຈລຸະ

ພາກ 

ມາດຕະການ ສ າລັບ ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດ
ການ ແລະ ແຜນການດ າເນີນທຸລະກິດຕ ີ່ 
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ພະນັກງຳນ 

 

• ສືບຕ ື່ຝ ກອົບຮົມສ້ຳງຈິດສ ຳນ ກ: ໃຊ້ສືື່ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ຫ ຳຍເທົື່ຳທີື່ເປັນໄປໄດ້ 

• ແນະນ ຳພະນັກງຳນ ໃຊ້ມຳດຕະກຳນດ້ຳນສຸຂະອະນຳໄມທີື່ຖືກຕ້ອງ (ເບິື່ງລຳຍລະອຽດໃນເອກະ 
ສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1). 

• ຊຸກຍ ໃ້ຫ້ພະນັກງຳນຫລີກລ່ຽງຄົນກຸູ່ມໃຫຍ່, ກຳນພົບປະທຳງສັງຄົມ, ກຳນຊຸມນຸມຂອງຄົນຈ ຳນວນ
ຫລຳຍ / ສະຖຳນທີື່ທີື່ແອອັດ (ຕະຫລຳດ, ໂຮງຮ ບເງົຳ, ສະຖຳນທີື່ທຳງສຳສະໜຳ, ສະຖຳນີຕ່ຳງໆ, 

ບ່ອນຈອດລົດເມ, ສະຖຳນທີື່ສຳທຳລະນະ) ແລະ ກຳນຂົນສົື່ງສຳທຳລະນະ. 
• ພະນັກງຳນທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ ຄວຳມສ່ຽງ ແລະ ມີສຸຂະພຳບອ່ອນແອ ແມູ່ນຈະຖືກຮ້ອງຂ ໃຫ້ເຮັດວຽກ

ຈຳກເຮືອນ. ພະນັກງຳນທີື່ເປັນໄຂ້ ແລະ/ຫ ື ອຳກຳນອືື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Covid-19 ຕ້ອງຢ ູ່ເຮືອນ, 

ລຳຍງຳນຕ ື່ຝູ່ຳຍບຸກຄະລຳກອນ. 
• ພິຈຳລະນຳເຕັກນິກຕ່ຳງໆໃນກຳນຮັກສຳ ຫ ື ປັບປຸງຂວັນກ ຳລັງໃຈຂອງຂອງພະນັກງຳນ (ເບິື່ງບົດ

ບັນທ ກຂອງອົງກຳນອຳນຳໄມໂລກ ວ່ຳດ້ວຍກຳນຮັບມືກັບຄວຳມກົດດັນໃນໄລຍະກຳນລະບຳດຂອງ 
2019-nCoV) ແລະ ສ້ຳງແຜນກຳນສືື່ສຳນພຳຍໃນ ເພືື່ອຈັດກຳນຄວຳມຢ້ຳນກົວ ແລະ ຄວຳມແຕກ
ຕືື່ນ. 

• ເບິື່ງແຍງກຳນສ ຳຮອງຂ ໍ້ມ ນພະນັກງຳນຫ ັກ, ກຳນແລກປູ່ຽນຄວຳມຮ ້ລະຫວ່ຳງຜ ູ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ 
ແລະ ຮອງ; ບ ື່ແບູ່ງປັນພືໍ້ນທີື່ເຮັດວຽກເພືື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັນ. 

• ພິຈຳລະນຳ ຮັກສຳ ແລະ ແມ້ແຕູ່ຈ່ຳຍເງິນພິເສດໃຫ້ພະນັກງຳນໃນສະພຳບກຳນທີື່ຫຍຸ້ງຍຳກ ແລະ 
ເພືື່ອຮັກສຳຄວຳມຈົງຮັກພັກດີ ຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້). 

• ຝູ່ຳຍບຸກຕະລຳກອນຕ້ອງພິຈຳລະນຳຄືນຄວຳມອຳດສຳມຳດ ດັດປັບຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ. ສ ຳລັບ
ພະນັກງຳນທີື່ລຳພັກ ແລະ ບ ື່ມຳກຳນ ທີື່ຈະບ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຳງຕ ື່ເນືື່ອງ, ໃຫ້
ພວກເຂົຳພັກວຽກທຳງບ ລິຫຳນໃຫ້ໄວເທົື່ຳທີື່ຈະໄວໄດ້. 

• ພິຈຳລະນຳກຳນເຮັດວຽກເປັນກະ (ທີມ A, ທີມ B) ສ ຳລັບຜ ູ່ທີື່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນອຳຄຳນ
ສ ຳນັກງຳນ; ຈັດຕຳຕະລຳງໃຫ້ພະນັກງຳນທີື່ສຳມຳດຮັບຜິດຊອບໄດ້ຫ ຳຍໜ້ຳວຽກ  

• ກຳນສ້ຳງ ຫ ື ປັບປຸງນະໂຍບຳຍ "ເຮັດວຽກຢ ູ່ເຮືອນ. ທີື່ຕັດສິນໃຈໂດຍກຳນຜ ູ່ບ ລິຫຳນ. ກຽມພ້ອມທີື່
ຈະນ ຳໄປໃຊ້ກັບພະນັກງຳນທຸກຄົນໃນກ ລະນີມີກຳນປິດປະເທດ ບຳງສ່ວນ ຫ ື ທັງຫມົດ. 

• ຕິດຕຳມກວດກຳ ຈ ຳນວນພະນັກງຳນທີື່ເຮັດວຽກຈຳກບ້ຳນ ແລະ ພະນັກງຳນທີື່ຖືກລຳຍງຳນວ່ຳເຈັບ
ປູ່ວຍ. 

• ໃນກ ລະນີທີື່ພະນັກງຳນຕິດເຊືໍ້ອ, ສະຖຳນທີື່ ເຮັດວຽກຂອງລຳວຈະຖືກຂ້ຳເຊືໍ້ອ. ລວມ ທັງ
ພະນັກງຳນ ແລະ ລ ກຄ້ຳທຸກຄົນທີື່ມີກຳນຕິດຕ ື່ກັບລຳວ ຫລື ຈະຖືກກັກຕົວ ແລະ ຢູ່ຳງໜ້ອຍສຸດ
ຂອງກຳນບ ລິກຳນຈະຖືກເບີື່ງຄືນ.

 

 
 
 
 
 
 
 

6https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
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ທຸລະກິດ 
 

 

• ຢຸດກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳ 
• ຢຸດກິດຈະກ ຳກຳນຊືໍ້ຂອງລ ກຄ້ຳ 
• ກ ຳນົດບຸລິມະສິດ ແລະ ກຳນຍົກເວັໍ້ນ (ລ ກຄ້ຳ, ປະເພດທຸລະກິດ, ເຂດແດນ, ສຳຂຳແລະອືື່ນໆ) ຖ້ຳ 

ສກຈມີຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນທີື່ຈະສືບຕ ື່ກຳນປູ່ອຍສິນເຊືື່ອ, ກຳນເອົຳໃຈໃສູ່ເປັນ
ພິເສດ ແມູ່ນກຳນປູ່ອຍເງິນກ ້ໃຫ້ແກູ່ວົງຈອນຂອງກະສິກ ຳ ເຊີື່ງມັນໄດ້ເລີື່ມເກີດຂືໍ້ນແລ້ວຢ ູ່ຫ ຳຍທີື່
ສຸດ ແມູ່ນປະເທດທີື່ກ ຳລັງພັດທະນຳ  

• ອີງຕຳມຄວຳມກົດດັນດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງ: ຫຼຸດຜ່ອນລຳຍຈ່ຳຍ ແລະ ກຳນລົງທືນທີື່ບ ື່ຮີບດ່ວນ, ຂ  
      ຄວຳມຊ່ວຍເຫລືອທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ / ເງິນທ ນເພີື່ມເຕີມ (ເບີື່ງຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມຂ້ຳງລຸູ່ມນີໍ້) 
• ຮັກສຳກຳນຕິດຕ ື່ພົວພັນກັບທະນຳຄຳນຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຮັດກຳນປະເມີນ ສະພຳບຄ່ອງຂອງຕົນ  
      ເອງ ເພືື່ອປະເມີນວ່ຳເງິນຝຳກທີື່ເກັບໄວ້ໃນທະນຳຄຳນ ແມູ່ນມີສະພຳບຄ່ອງພຽງພ  ຫ ື ບ ື່ 
•  ສົື່ງເສີມກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບກຳນຊ ຳລະຜ່ຳນມືຖື. 
• ກ ຳນົດແນວທຳງ ຫ ື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫຳໃຫມ່ໆ ທຳງດ້ຳນໄອທີ ທີື່ສຳມຳດໃຊ້ ສ ຳລັບລ ກຄ້ຳແລະ  
      ພະນັກງຳນ. 
• ຢຸດກິດຈະກ ຳທີື່ບ ື່ສ ຳຄັນເຊັື່ນ: ກຳນຝ ກອົບຮົມ, ກຳນປະຊຸມສ້ຳງທີມ ແລະ ອືື່ນໆ. ສົື່ງເສີມກຳນ 

      ຮຽນຮ ້ຜ່ຳນລະບົບອອນລຳຍ e-learning ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້. 
•   ຖ້ຳຈ ຳເປັນຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ ແມູ່ນຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມທຳງອອນລຳຍ ວິດີໂອ  
       ຄອນເຟີເລັໍ້ນ ເທົື່ຳນັໍ້ນ. 
• ຢຸດກຳນເດີນທຳງ 

ການເຂົັ້າເຖິງ

ຫ້ອງການ 

 

 

• ຈ ຳກັດບັນດຳແຂກທີື່ຈະເຂົໍ້ຳມຳຢ້ຽມຢຳມທີື່ຫ້ອງກຳນ ຍົກເວັໍ້ນແຕູ່ມີຄວຳມ ຈ ຳເປັນແທ້ໆ. 
• ຂ ຄວຳມຮ່ວມມືກັບລ ກຄ້ຳໃນກຳນເຮັດທຸລະກ ຳຜ່ຳນມືຖື ໃຫ້ຫ ຳຍເທົື່ຳທີື່ເປັນໄປໄດ້ (ແລະ

ສຳມຳດນ ຳໃຊ້ໄດ້) 
• ທຸກໆກຳນປະຊຸມທີື່ປະເຊີນຫນ້ຳກັບຜ ູ່ມຳຢ້ຽມຢຳມທີື່ເຂົໍ້ຳມຳໃນພືໍ້ນທີື່ດຽວກັນ (ຖ້ຳຮີບດ່ວນ) ໃຫ້

ຈ ຳກັດສະເພຳະຫ້ອງປະຊຸມຊັໍ້ນລຸູ່ມ; ປະຕິເສດກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງ ສ ຳລັບແຂກທີື່ບ ື່ໄດ້ຂ ເຂົໍ້ຳມຳໃນ
ອຳຄຳນ. ບັນທ ກປະຫວັດກຳນເຂົໍ້ຳອອກຂອງຜ ູ່ມຳຢ້ຽມຢຳມ. 

• ຢຸດກຳນສະໜັບສະໜຸນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ລວມໄປເຖິງ ກຳນຊ່ວຍເຫ ືອຈຳກອຳສຳສະໝັກ  
• ໃນກ ລະນີລ ກຄ້ຳຍັງສຳມຳດເຂົໍ້ຳມຳໃຊ້ບ ລິກຳນທີື່ສຳຂຳໄດ້: 

o ອະນຸຍຳດໃຫ້ມີລ ກຄ້ຳພຳຍໃນຈ ຳນວນຈ ຳກັດ; ຮັກສຳໄລຍະຫ່ຳງທີື່ເໝຳະສົມລະຫວ່ຳງ
ເຂົຳເຈົໍ້ຳ (ລວມທັງກ ຳນົດຈຸດຢືນລ ຖ້ຳ) 

o ຈັດຕັໍ້ງກຳນ ວັດແທກອຸນຫະພ ມຢ ູ່ທຳງເຂົໍ້ຳຂອງຫ້ອງກຳນ ແລະ ຫ້ອງກຳນສຳຂຳ. ຖ້ຳ
ລ ກຄ້ຳມີໄຂ້ຈະບ ື່ໃຫ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນຫ້ອງກຳນ  

o ຕິດຕັໍ້ງຈຸດສ ຳລັບໃຫ້ລ ກຄ້ຳລ້ຳງມື ດ້ວຍນ ໍ້ຳ ແລະ ສະບ  ຫ ື ນ ໍ້ຳເຫ ົໍ້ຳຖ ມືເຊັດຂ້ຳເຊືໍ້ອຢ ູ່
ບ່ອນທຳງເຂົໍ້ຳປະຕ   

o ຂ ຄວຳມຮ່ວມມືກັບລ ກຄ້ຳໃຫ້ລ້ຳງມືທຸກຄັໍ້ງດ້ວຍສະບ  ຫ ື ເຊັດມືດ້ວຍນ ໍ້ຳເຫ ົໍ້ຳ  
 

 

  
 
 
 

7 According to the advice of WHO it is not fully reliable as symptoms of fever only show up after a couple of days after 

being infected, see appendix 2



 

 

ຊັບພະຍຳກອນ 

(IT, ສະຖຳນທີື່, 
ສີື່ງອ ຳນວຍຄວຳມ

ສະດວກ) 

 

• ເພີື່ມມຳດຕະກຳນສຸຂະອະນຳໄມ (ທ ຳຄວຳມສະອຳດ / ຂ້ຳເຊືໍ້ອຫ້ອງກຳນຕ່ຳງໆຕຳມປົກກະຕິ ໝັື່ນ
ເຮັດຄວຳມສະອຳດຢ ູ່ເລືໍ້ອຍໆ). 

• ຈັດແຈງຫ້ອງກຳນສ ຳຮອງເພືື່ອເຮັດວຽກໃນກ ລະນີທີື່ສ ຳນັກງຳນໃຫຍ່ບ ື່ສຳມຳດບ ລິກຳນໄດ້ອີກຕ ື່ໄປ 

• ຈັດແຈງແລະທົດສອບ (!) ICT / MIS ມຳດຕະກຳນຄວຳມຕ ື່ເນືື່ອງ (ກຳນສ ຳຮອງຂ ໍ້ມ ນ, UPS*, 

ເຄືື່ອງປັື່ນໄຟທີື່ມີໄຟພຽງພ ). 
• ຈັດແຈງສິື່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກຕ່ຳງໆ ໃນກຳນເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນ (ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຂອງ

ບ ລິສັດ, ກຳນເຊືື່ອມຕ ື່ VPN, ໂທລະສັບມືຖື) ແລະ ທົດສອບ (!) ກັບພະນັກງຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
• ທົດສອບອຸປະກອນກຳນປະຊຸມທຳງວິດີໂອ. 
• ສ້ຳງສິື່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຊ ຳລະຜ່ຳນມືຖື. ສ້ຳງກຳນຮ່ວມມື. 
• ຊືໍ້ສິື່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພທີື່ພຽງພ ເຊັື່ນ: ເຈວລ້ຳງມື, ຖົງມື

ທຳງກຳນແພດ, ສະບ ແລະ/ຫ ືເຫ ົໍ້ຳ. ເຈ້ຍອຳນຳໄມ ສ ຳລັບທ ຳຄວຳມສະອຳດ. 
• ຮັບປະກັນຄວຳມພ້ອມຂອງເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງກຳນທີື່ສ ຳຄັນ (ເຄືື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງກຳນ). 
• ຈັດແຈງກຳນປ້ອງກັນ ສ ຳລັບພະນັກງຳນຕ ຳແໜູ່ງຝຳກຖອນເຊັື່ນ: ແຜູ່ນພລຳສຕິກໃສ ຫລື ແກ້ວໃສ 

ເພືື່ອແຍກໂຕອອກຈຳກລ ກຄ້ຳ. 
• ຫຼຸດຈ ຳນວນຄົນທີື່ຢ ູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນ, ຮັກສຳໄລຍະຫ່ຳງຢູ່ຳງໜ້ອຍ 1.5 ແມັດຕະຫ ອດເວລຳ. 
• ປັບປູ່ຽນເວລຳເປີດບ ລິກຳນ. 
• ປິດສຳຂຳໃນເຂດພືໍ້ນທີື່ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ - ຫ້ຳມໃຫ້ພະນັກງຳນເຂົໍ້ຳໄປເຂດພືໍ້ນທີື່ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ. 
• ເພີື່ມມຳດຕະກຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພ ເພືື່ອປົກປ້ອງພະນັກງຳນແລະຊັບສິນ. ກ ຳນົດຄວຳມປອດ

ໄພ 24/7. 

* UPS: ບ່ອນສະໜອງພະລງັງຳນສ ຳຮອງ: ປ້ອງກັນກຳນສ ນເສຍຂອງຂ ໍ້ມ ນ ໃນກ ນີທີື່ໄຟຟ້ຳດັບ 

ນະໂຍບຳຍ 
 

• ກວດກຳ ປະກັນໄພສ ຳລັບລ ກຄ້ຳ, ພະນັກງຳນ ແລະ ສະຖຳບັນ ຂອງຕົນເອງ. ກວດກຳປະກັນໄພ
ຂອງສະຖຳບັນ; ຕິດຕຳມກວດກຳກຳນຮຽກຄືນປະກັນໄພຈຳກລ ກຄ້ຳ. 

• ກວດເບິື່ງສັນຍຳປະກັນສຸຂະພຳບ / ປະກັນຊີວິດຂອງລ ກຄ້ຳຖ້ຳມີ (ກຳນຄຸ້ມຄອງ, ຂັໍ້ນຕອນກຳນ
ຮຽກຮ້ອງ, ແລະ ອືື່ນໆ) ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊຳບຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ. 

•   ກວດສອບລະບຽບກຳນຂອງ HR ແລະ ເຮັດກຳນດັດແກ້ຕຳມຄວຳມຈ ຳເປັນ. 
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ລ ກຄ້າ  
• ສືບຕ ື່ຝ ກອົບຮົມສ້ຳງຈິດສ ຳນ ກ, ນ ຳໃຊ້ສືື່ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ຫ ຳຍເທົື່ຳທີື່ເປັນໄປໄດ້ (sms, ຂ ໍ້ 

ຄວຳມຂອງ USSD / ວິທະຍຸ / ໂທລະພຳບ). ເບິື່ງເວບໄຊທ໌ຂອງອົງກຳນອະນຳໄມໂລກ WHO 

ເປັນຕົວຢູ່ຳງ. 
• ໃຊ້ເຄືື່ອງມືຊ່ວຍໃນກຳນສືື່ສຳນ (ໂປສເຕີ, ພຳບສຽງ) ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເພືື່ອແຈ້ງ, ເປັນພຳສຳ

ທ້ອງຖິື່ນ. 
• ກະກຽມສ ຳລັບກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງລ ກຄ້ຳແບບໃກ້ຊິດຢ ູ່ສຳຂຳ ຖ້ຳມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ• ພິຈຳລະນຳ

ໃຫ້ຄວຳມແກູ່ລ ກຄ້ຳໃນກຳນນ ຳໃຊ້ ກະເປົຳເງີນອີເລັກໂຕຣນິກ ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງກຳນສ ຳ ຜັດກັບ
ເງິນສົດ. 

• ພິຈຳລະນຳອອກເງິນກ ້ສຸກເສີນ ສ ຳລັບລ ກຄ້ຳທີື່ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້). 
• ອະນຸຍຳດໃຫ້ຖອນເງິນຈຳກກຳນອອມເງີນແລະເງິນຝຳກ, ເຮັດໃຫ້ງ່ຳຍຂືໍ້ນ; ພິຈຳລະນຳດອກເບ້ຍ 

ສ ຳລັບເງິນຝຳກປະຢັດ / ເງິນຝຳກທີື່ເກັບໄວ້. 
• ຫຼຸດຜ່ອນ ຫລື ໂຈະກຳນຈ່ຳຍຄືນ / ກຳນຈ່ຳຍດອກເບ້ຍ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້). 
• ປັບໂຄງສ້ຳງສິນເຊືື່ອໃນກ ລະນີທີື່ຈ ຳເປັນ(ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້). 
• ສ້ຳງລຳຍກຳນສັບສິນຂອງລ ກຄ້ຳທີື່ບ ື່ສະບຳຍ, ຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນ. 
• ສ້ຳງບ່ອນໃຫ້ຄ ຳປ ກສຳຊ່ວຍເຫ ືອ ສ ຳລັບລ ກຄ້ຳເຊັື່ນ: ເປີດສຳຍດ່ວນ. 
• ສຸມໃສູ່ລ ກຄ້ຳທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວດ້ວຍວິທີກຳນທີື່ລ ກຄ້ຳເປັນສ ນກຳງໃຈກຳງ. 
• ພິຈຳລະນຳກຳນຈ່ຳຍຕົໍ້ນທ ນ ໂດຍບ ື່ເສຍຄ່ຳ "ວັນພັກຜ່ອນ" ຫ ືກຳນຢຸດເຊົຳກຳນຈ່ຳຍເງິນ ແລະ ກຳນ

ຍົກເວັໍ້ນຄ່ຳ ທ ຳນຽມຈ່ຳຍຊ້ຳ. 
• ພິຈຳລະນຳກຳນກ ້ຄືນ / ກຳນກ ້ຢືມເງິນສຸກເສີນ ຫ ື ກຳນຂະຫຍຳຍຂອງເງິນທ ນຫມຸນວຽນ. 
• ພິຈຳລະນຳອັດຕຳພິເສດທີື່ນ ຳໃຊ້ກັບເງິນກ ້ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດຫ ັກທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
• ສະເໜີ ກຳນບ ລິກຳນເສີມອືື່ນໆ (ມຳດຕະກຳນຄວຳມປອດໄພ ແລະອືື່ນໆ). ມີສະຕີ ວ່ຳລ ກຄ້ຳສ່ວນ

ຫລຳຍແມູ່ນໃຊ້ເງິນສົດ. ພະຍຳຍຳມຈັດລະບຽບກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງຊ່ອງທຳງດິຈິຕອນເພືື່ອສ້ຳງຄວຳມສະ 
ດວກທຳງສັງຄົມ. 

• ສືື່ສຳນຢູ່ຳງມີແບບແຜນກັບລ ກຄ້ຳ, ອະທິບຳຍມຳດຕະກຳນທີື່ໄດ້ຖືກນ ຳມຳໃຊ້ ແລະ ກຳນກະທ ຳທີື່
ໄດ້ວຳງແຜນໄວ້. ຮັບຟັງຄວຳມກັງວົນຂອງພວກເຂົຳ. 

• ເຕືອນລ ກຄ້ຳຕ ື່ກັບກຳນສ ໍ້ໂກງແລະກຳນຫລອກລວງທີື່ຈະເກີດຂືໍ້ນ. 
• ເຕືອນໄພກັບຂ່ຳວລື / ຂ່ຳວສຳນຫລອກລວງ (ເບິື່ງເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2).
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ຜ ູ່ໃຫ້ທຶນ/ ກົດ

ລະບຽບ / ສະມາຄົມ

ການເງນິຈຸລະພາກ 

 

• ແຈ້ງໃຫ້ຜ ູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຳບກ່ຽວກັບສະຖຳນະກຳນ ແລະ ມຳດຕະກຳນໃໝູ່ ທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ. 

• ຈຳກກຳນວິເຄຳະໂດຍອີງໃສູ່ສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ກຳນທົດສອບຄວຳມກົດດັນດ້ຳນສະພຳບ
ຄ່ອງ, ມັນເປັນສິື່ງສ ຳ ຄັນທີື່ຈະຕ້ອງຂ ຄວຳມຊ່ວຍເຫ ືອດ້ຳນກຳນເງິນໃຫ້ ທັນເວລຳຈຳກຜ ູ່
ສະໜັບສະໜ ນ, ນັກລົງທືນ, ອົງກຳນຕ່ຳງໆ, ລັດຖະບຳນ ແລະ ອືື່ນໆ ສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸ
ລະພຳກແຫູ່ງຊຳດ ສຳມຳດມີບົດບຳດສ ຳຄັນໃນກຳນປະສຳນງຳນ ກຳນຮ້ອງຂ ກຳນຊ່ວຍເຫ ືອ
ດ້ຳນກຳນເງິນ. 

• ຄຳດວ່ຳ ວິໃສທັດດ້ຳນລະບຽບກຳນ ແລະ ມຳດຕະກຳນລະດັບປະເທດ ທີື່ລັດຖະບຳນປະຕິບັດ
ໃຊ້ໃນກຳນພັດທະນຳຢູ່ຳງວ່ອງໄວ. ຈ ຳເປັນຕ້ອງມີກຳນຕິດຕຳມກວດກຳຢູ່ຳງຕ ື່ເນືື່ອງ ແລະ ຄວນ
ໄດ້ຮັບກຳນ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຈຳກສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸລະພຳກແຫູ່ງຊຳດ. ບັນດຳ ສກຈ 
ຄວນຈະໃຊ້ກຳນສະໜັບສະໜຸນຈຳກສະມຳຄົມເພືື່ອທີື່ຈະ:   

• ປ ກສຳຫຳລືຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຈລະຈຳຢູ່ຳງມີແບບແຜນກັບຜ ູ່ຄຸ້ມຄອງຄວບຄຸມມຳດຕະກຳນ, 

ກຳນຍົກເວັໍ້ນຕ່ຳງໆທີື່ຈະອຳດມີຕ ື່ລ ກຄ້ຳ ແລະ ສກຈ  
• ຊອກຫຳວິທີທຳງໃນກຳນເຊົໍ້ຳຫຳສິນເຊືື່ອທີື່ເປັນໄປໄດ້, , ແຫ ື່ງກ ້ຢືມສຸກເສີນ ແລະ ອືື່ນໆ  
• ຈັດຕັໍ້ງກຳນເຮັດວຽກແບບມີປະສິດທິພຳບສ ງສຸດ ເພືື່ອທີື່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ 

• ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຫລື ເປັນຜ ູ່ຊ່ວຍລັດຖະບຳນ ຫລື ຜ ູ່ໃຫ້ທ ນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ໃນ
ກຳນແຈກຢຳຍເຄືື່ອງຂອງສີື່ງບັນເທົຳທຸກ ໃຫ້ແກູ່ ລ ກຄ້ຳທີື່ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ ຫລຳຍທີື່ສຸດ. 

• ເລີື່ມຕົໍ້ນກຳນເຈລະຈຳ ກ່ຽວກັບກຳນຍົກເວັໍ້ນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ຂອງພັນທະສັນຍຳ  ແລະ ຂ ໍ້
ກ ຳນົດດ້ຳນກົດລະບຽບ.
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ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1. 
 

 ມຳດຕະກຳນສຸຂະອະນຳໄມ8 

ເຖິງແມູ່ນວ່ຳເຊືໍ້ອໄວຣັສອຳດຈະເລີື່ມຈຳກກຳນສົື່ງຕ ື່ລະຫວ່ຳງສັດກັບຄົນ , ແຕູ່ໃນຂະນະນີໍ້ໄວຣັສສຳມຳດແຜູ່ລະບຳດລະຫວ່ຳງຄົນສ ູ່ຄົນໄດ້. 
ອີງຕຳມກຳນຄົໍ້ນຄ້ວຳພົບວ່ຳ, ຜ ູ່ຕິດເຊືໍ້ອໜ ື່ງຄົນສຳມຳດແຜູ່ເຊືໍ້ອໄດ້ 2.5 ຄົນໂດຍສະເລູ່ຍ. ນັໍ້ນໝຳຍຄວຳມວ່ຳມັນມີຄວຳມ ສ ຳ ຄັນທີື່ສຸດທີື່
ຈະຕ້ອງໃຊ້ມຳດຕະກຳນສຸຂະອະນຳໄມດ້ຳນປ້ອງກັນ ແລະ ມຳດຕະກຳນອືື່ນໆ: 

✓  ລ້ຳງມືໃຫ້ສະອຳດເລືໍ້ອຍໆດ້ວຍສະບ ແລະນ ໍ້ຳ ຫລື ລ້ຳງມືໃສູ່ເຫ ົໍ້ຳ (alcohol), ຮັບປະກັນວ່ຳມີເກັບໄວ້ໃຊ້ພຽງພ , ແລະວຳງ
ກະຈຳຍໄວ້ທົື່ວຫ້ອງກຳນ/ອຳຄຳນ; ຂີໍ້ເຫຍືໍ້ອຕ້ອງຖີໍ້ມລົງໃສູ່ຖັງທີື່ມີກຳນຝຳປິດມິດຊິດ 

✓ ຮັກສຳໄລຍະຫ່ຳງຢູ່ຳງ ໜ້ອຍ 1.5 ແມັດ (ລວງຍຳວຂອງສອງແຂນ) ລະຫວ່ຳງຄົນ (ໄລຍະຫ່ຳງທຳງສັງຄົມ) ທັງພຳຍໃນ ແລະ 
ນອກຫ້ອງກຳນ 

✓  ສ ຳລັບພະນັກງຳນຮັບຝຳກ-ຖອນ, ພະນັກງຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພ ແລະ ພະນັກງຳນສິນເຊືື່ອແມູ່ນຄວນ: ສວມໃສູ່ຖົງມືທຳງ
ກຳນແພດ; ຕ້ອງມີໄວ້ໃນສຳງໃຫ້ພຽງພ . ພະນັກງຳນຮັບຝຳກ-ຖອນ: ເພຳະໄດ້ສ ຳຜັດເງິນສົດ (ທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫ ຽນ) ເຊີື່ງ
ສຳມຳດປົນເປືໍ້ອນກັບເຊືໍ້ອໄວຣັສໄດ ້

✓ ຫລີກລ່ຽງກຳນສ ຳຜັດກັບ ປຳກ, ດັງ ແລະ ຕຳ 
✓ ຫລີກລ້ຽງກຳນນ ຳໃຊອຸ້ປະກອນ biometric ເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງສະແກນລຳຍນີໍ້ວມືແລະອືື່ນໆ ໃນຊ່ວງກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງເຊືໍ້ອ 

✓ ຫ້ຳມຈັບມືກັນ 

✓ ກຳນຈຳມ ຫ ື ໄອໃສູ່ຂ ໍ້ພບັແຂນສອກ (ກຳນຈຳມ ຫ  ືໄອໃສູ່ມ ືຈະເພີື່ມຄວຳມສຽ່ງໃນກຳນຕິດເຊືໍ້ອອີກຍອ້ນວ່ຳມສື ຳຜັດ
ວັດຖຸອືື່ນໆ) 

✓  ທ ຳຄວຳມສະອຳດທຸກມືໍ້ກັບພືໍ້ນທີື່ທີື່ຖືກສ ຳຜັດເລືໍ້ອຍໆເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງສະແກນບັດ, ຄບີອດ, ລ ກບິດປະຕ , ໂຕະ, ໂຕະເຄົໍ້ຳເຕີ, 

ກັງຕັກໄຟ, ໂທລະສັບ, ໂຕະເຮັດວຽກ, ຫ້ອງນ ໍ້ຳ, ກອກນ ໍ້ຳ, ອ່ຳງລ້ຳງມື ແລະ ອືື່ນໆ 
✓ ເປີດປະຕ , ປູ່ອງຢ້ຽມເພືື່ອເຮັດໃຫ້ອຳກຳດພຳຍໃນອຳຄຳນຖ່ຳຍເຖລະອຳກຳດໃນອຳຄຳນ 

✓ ບ ື່ໃຊ້ ຈອກນ ໍ້ຳ, ປຳກກຳ, ບ່ວງສ້ອມມີດ ແລະ ອືື່ນໆ ຮວ່ມກັນ 

✓ ພະນັກງຳນທີື່ຮ ສ້ ກບ ື່ສະບຳຍຈະຕ້ອງໄດຮ້ັກສຳຕົນເອງຢ ູ່ເຮືອນຈົນກວ່ຳຈະຫຳຍດ ີ

✓  ພະນັກງຳນທີື່ມີສຂຸະພຳບດ ີແຕູ່ຜ ູ່ທີື່ມີສະມຳຊິກຄອບຄົວທີື່ປູ່ວຍຢ ູ່ເຮອືນເປັນ COVID-19 ກ ື່ຄວນຢ ູ່ເຮອືນເຊັື່ນດຽວກັນຢູ່ຳງໜ້
ອຍ 14 ວນັ. 
 

ວິທີກຳນນ ຳໃຊ້ຜ້ຳອັດປຳກ9 

ທ່ຳນສຳມຳດໃຊ້ຜ້ຳອັດປຳກໄດ້ຖ້ຳທ່ຳນມີອຳກຳນປູ່ວຍຈຳກ COVID-19 (ໂດຍສະເພຳະເວລຳໄອ) ຫ ື ທ່ຳນກ ຳລັງເບີື່ງແຍງຄົນໄຂ້ທີື່
ຕິດພະຍຳດ (COVID-19). ເຊີື່ງຜ້ຳອັດປຳກແມູ່ນສຳມຳດນ ຳໃຊ້ເທືື່ອດຽວແລ້ວຖີໍ້ມ. ຖ້ຳທ່ຳນບ ື່ໄດ້ປູ່ວຍ ຫ ື ບ ື່ໄດ້ເບີື່ງແຍງຄົນໄຂ້ ກ່ຽວກັບ 
(COVID-19) ແມູ່ນບ ື່ຈ ຳເປັນໃສູ່ຜ້ຳອັດປຳກ. ເຊີື່ງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງໜ້ຳກຳດແມູ່ນມີຫ ຳຍໃນທົື່ວໂລກ ເພຳະສະນັໍ້ນ ອົງກຳນອະນຳໄມ
ໂລກຈືື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກຳນນ ຳໃຊ້ຜ້ຳອັດປຳກຢູ່ຳງຮອບຄອບ. 
 

ໝຳຍເຫດ: ໃນບຳງປະເທດທີື່ຢ ູ່ທະວີບອຳຊີ ມັນຈະເປັນວັດທະນຳທ ຳໃນກຳນໃສູ່ອັດປຳກເພືື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດ ແຕູ່ວ່ຳດຽວນີໍ້ແມູ່ນໃສູ່ເພືື່ອ
ຕ້ຳນກັບໄວຣັສ. ສະນັໍ້ນ ຖ້ຳບ ື່ໃຫ້ໃສູ່ຜ້ຳອັດປຳກກ ື່ອຳດຈະເກີດບັນຫຳຢ ູ່ທະວີບອຳຊີ. 
 

ຍັງມີອີກກຸູ່ມຄົນທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຫ ຳຍທີື່ສຸດ: ຜ ູ່ທີື່ມີສ ງອຳຍຸ ກວ່ຳ 60 ປີ ແລະ ຄົນທີື່ມີບັນຫຳດ້ຳນສຸຂະພຳບເຊັື່ນ: ພະຍຳດຫອບຫືດ, ໂລກ
ເບົຳຫວຳນ, ພະຍຳດຫ ອດເລືອດຫົວໃຈ, ບັນຫຳໝຳກໄຂູ່ຫ ັງທີື່ຮ້ຳຍແຮງ, ຜ ູ່ທີື່ມີພ ມຕ້ຳນທຳນຕ ື່ຳ ແລະ ຜ ູ່ທີື່ຕິດເຊືໍ້ອ ເອດ. 

 
8 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 
9 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
http://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2. 
ກຳນຫລອກລວງ / ແລະ ກະຈຳຍຂ່ຳວລືໄປທົື່ວ10 

 

“ຄວຳມສ່ຽງຕ ື່ກຳນແຜູ່ກະຈຳຍຂອງ Covid-19 ໃນບັນດຳປະເທດທີື່ມີອຳກຳດຮ້ອນແມູ່ນຕ ື່ຳຫ ຳຍ .” 

→ ເຊືໍ້ອໄວຣັສດັື່ງກ່ຳວແຜູ່ລຳມໄປທົື່ວທຸກບ່ອນໂດຍບ ື່ຄ ຳນ ງເຖິງເລືື່ອງສະພຳບອຳກຳດ . 

“ອຳກຳດຫນຳວເຢັນຈະສຳມຳດຂ້ຳເຊືໍ້ອໄວຣັສໄດ້.” 

→ ເຊືໍ້ອໄວຣັສດັື່ງກ່ຳວແຜູ່ລຳມໄປທົື່ວທຸກບ່ອນໂດຍບ ື່ສົນເລືື່ອງສະພຳບອຳກຳດ . 

“ກຳນອຳບນ ໍ້ຳຮ້ອນຈະຊ່ວຍຂ້ຳເຊືໍ້ອໄວຣັສ.” 

→ ອຸນຫະພ ມຂອງຮ່ຳງກຳຍຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຄວຳມຖີື່ທີື່ເຊີື່ງໄວຣັສຈະບ ື່ຖືກຂ້ຳ. 
“ເຊືໍ້ອໄວຣັສນີໍ້ຈະຖືກຕິດເຊືໍ້ອຜ່ຳນ ຍຸງກັດ.” 

→ ເຊືໍ້ອໄວຣັສນີໍ້ແຜູ່ລຳມຜ່ຳນລະອອງ ທີື່ເກີດຈຳກຜ ູ່ທີື່ຕິດເຊືໍ້ອ ໂດຍຜ່ຳນກຳນໄອ ຫ ື ຈຳມ. 

“ເຄືື່ອງເປົື່ຳມືແມູ່ນມີປະສິດທິຜົນຕ ື່ເຊືໍ້ອໄວຣສັ.” 

→ ບ ື່ມີປະສິດຕິຜົນ, ພຽງແຕູ່ໂດຍກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດມຕືຳມທີື່ລະບຸໄວ້ເທົື່ຳນັໍ້ນທີື່ສຳມຳດຫຼຸດຄວຳມສ່ຽງໄດ້. 
“ຫລອດໄຟຂ້ຳເຊືໍ້ອໂລກ ເອົຳຕຳໄວໂອເລດ ຈະຂ້ຳເຊືໍ້ອໄວຣສັ.” 

→ ບ ື່ມີປະສິດຕິຜົນ, ພຽງແຕູ່ໂດຍກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດມຕືຳມທີື່ລະບຸໄວ້ເທົື່ຳນັໍ້ນທີື່ສຳມຳດຫຼຸດຄວຳມສ່ຽງໄດ້. 
“ເຄືື່ອງສະແກນຄວຳມຮ້ອນມີປະສິດຕິຜົນໃນກຳນກວດພົບຜ ູ່ທີື່ຕິດເຊືໍ້ອ.” 

→ ບ ື່ໜ້ຳເຊືື່ອຖືຮອດ 100% ເພຳະມັນຕ້ອງໃຊເ້ວລຳ 2 ຫຳ 10 ມືໍ້ ກ່ອນຄນົທີື່ຕິດເຊືໍ້ອຈະປູ່ວຍ ແລະ ເປນັໄຂ້. 
“ກຳນສດີ ເຫ ົໍ້ຳ ຫ  ືຄ ລນີ ທົື່ວຮ່ຳງກຳຍຈະຂ້ຳເຊືໍ້ອໄວຣສັໄດ້.” 

→ ມັນຈະບ ື່ຂ້ຳເຊືໍ້ອໄວຣັສທີື່ມຢີ ູ່ໃນຮ່ຳງກຳຍ; ພຽງແຕູ່ໂດຍກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດມືຕຳມທີື່ລະບຸໄວ້ເທົື່ຳນັໍ້ນທີື່ສຳມຳດຫຼຸດຄວຳມສ່ຽງໄດ້. 
“ວັກຊນີປອ້ງກັນໂຣກປອດອັກເສບ ຫລື ຢຳຕ້ຳນເຊືໍ້ອ ສຳມຳດ ປອ້ງກັນໄວຣສັ.” 

→ ບ ື່ມີວັກຊິນປ້ອງກັນ, ມັນແມູ່ນໄວຣັສໃໝູ່, ສະນັໍ້ນຕ້ອງມກີຳນພັດທະນຳວັກຊີນໃໝູ່. ມຳຮອດປະຈຸບນັ ຍັງບ ື່ທັນມີຢຳສະເພຳະ 
ແນະນ ຳໃຫ້ປ້ອງກັນ ຫ  ືປິື່ນປົວເຊືໍ້ອໄວຣສັຊະນດິໃໝູ່ນີໍ້. 

“ກຳນລ້ຳງດັງເປັນປະຈ ຳດ້ວຍນ ໍ້ຳເກືອຈະປ້ອງກັນກຳນຕິດເຊືໍ້ອ.” 

→ ບ ື່ໄດ້, ມັນອຳດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຳກຳນບວມ ແຕູ່ບ ື່ສຳມຳດປ້ອງກັນກຳນຕິດເຊືໍ້ອທຳງເດີນຫຳຍໃຈໄດ້. 
“ກຳນກິນກະທຽມ ຫລື ນ ໍ້ຳດືື່ມ ເປນັປະຈ ຳ ຊ່ວຍປ້ອງກັນກຳນຕິດເຊືໍ້ອໄວຣສັ.” 

→ ໂດຍທົື່ວໄປ ກຳນດ ຳລງົຊວີິດທີື່ມີສຂຸະພຳບແຂງແຮງຊ່ວຍເພີື່ມລະບົບພ ມຕ້ຳນທຳນເຊັື່ນ: ກິນອຳຫຳນທີື່ມີປະໂຫຍດ, ອອກກ ຳລັງກຳຍ, 

ຫລີກລ້ຽງກຳນປະຕິບັດທີື່ບ ື່ດີເຊັື່ນ: ກຳນສ ບຢຳ, /ກຳນດືື່ມສີື່ງທີມີທຳດເຫ ົໍ້ຳ, ສິື່ງເສບຕິດ ແລະ ອືື່ນໆ. 

 
 
 

10 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
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