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ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

ບດົສະຫ ບຸ: ຫ ກັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດູ້ານການ

ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard  

1. ໂຄງການ USAID Okard 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫູ້າປີ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການພັດທະນາ

ສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID), ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່
ການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍບ ໍ່ໄດູ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໄຈທາງດູ້ານອາຍຸ ເພດ ການສະແດງ
ອອກທາງດູ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກລັດຖະບານ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຕະຫ ອດເຖິງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ
ດູ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ຜ ູ້ໃດ
ຖ ກປະຖີັ້ມໄວູ້ຢ ່ເບ ັ້ອງຫລັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜັບສະໜ ນການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດູ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດຟ ື້ນຟ 

ໜູ້າທີີ່ການ, ໂອກາດທາງດູ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງກິດຈະກໍາຫລັກ ແມ່ນໄດູ້

ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.  

ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶີ່ງນ  າໃຊູ້ ວທິກີານເອາົລະບບົເປນັໃຈ
ກາງ ໂດຍແນໃສ່ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດຖະບານ ໃນດູ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ການບ ລິການດູ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜູ້າທີີ່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດູ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ 

(MHPSS). ນອກຈາກນັັ້ນໂຄງການ ຍັງນ າໃຊູ້ ວທິກີານເອາົຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອແກູ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີີ່ 
ສະໜັບສະໜ ນພວກເຂົາ ແລະ ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ສຸດ ແມ່ນເພ ີ່ອປະເມີນ ແລະ ກໍາຈັດອຸປະສັກຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ພວກເຂົາສາມາດກຸູ້ມຕົນເອງ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການໄດູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລູ້ວ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢ ່ໃນສະພາບທີີ່ດູ້ອຍໂອກາດທີີ່
ສຸດໃນສັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລັກຂອງຄວາມພິການຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີີ່ຕົກຄູ້າງ, 

ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດອຸດຕັນ ແລະ 

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດູ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດູ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ ການບ ລິການດູ້ານສັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນຂອງ
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ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົາໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສັງຄົມໄດູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບົນພ ັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ
ກັບຄົນອ ີ່ນ.  
 

ໂຄງການນີັ້ ແມ່ນເຮັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີີ່ສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຢ່າງຫູ້າວຫັນ ພູ້ອມທັງຄາດຫວັງຜົນໄດູ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 
• ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດູ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜູ້າທີີ່ການ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ

ສໍາລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
• ລະບົບສຸຂະພາບ ພູ້ອມທັງການແພດຟ ື້ນຟ ໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລ ອດູ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ

ສັງຄົມ MHPSS ໄດູ້ຮັບການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ລວມທັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 
• ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສາມາດກຸູ້ມຕົນເອງໄດູ້ຫລາຍຂຶັ້ນ 
• ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫູ້າວຫັນໃນການສູ້າງ ແລະ ສະ

ໜັບສະໜ ນສະພາບແວດລູ້ອມທີີ່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ສໍາລັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການພັດທະນາ
ດູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດູ້ານເສດຖະກິດ 

2. ຫລກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງ ໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ ເຊ ີ່ອວ່າ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄ ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຂັັ້ນທູ້ອງຖິີ່ນຈະເປັນການ
ສູ້າງຄວາມຍ ນຍົງ, ດັົ່ງນັັ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນຍ່ອຍ 

ຈາກພາກລັດຖະບານ, ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕັັ້ງສາກົນທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫລັກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ແລະ ເພ ີ່ອສູ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫູ້ແກ່ ຄ ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນການພັດທະນາ ດູ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງອົງການ, ອົງການ
ເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ ຈຶີ່ງໃຫູ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິີ່ງຈະດໍາເນີນງານ
ຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນໍາ ຈາກຜ ູ້ປະສານງານດູ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດູ້ານວິຊາການ. 
 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ດູ້ານການພັດທະນາກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສູ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດທັງໝົດ ເຊິີ່ງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລັກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

 

1. ການສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ ່ບນັດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ 
ການໃຫູ້ຄໍາປຶກສາຫາລ ທາງດູ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການເພ ີ່ອສູ້າງຂັັ້ນຕອນການພັດທະນາ 
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ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ແລະ ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫູ້ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມພາຍຫລັງທີີ່ສິັ້ນ
ສຸດໂຄງການໄປແລູ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫູ້ຄ າປກຶສາ ລວມທງັ ການປະເມນີ ອງົການ ແລະ 
ການວາງແຜນສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ ່ ຜ ູ້ໄດູ້ຮບັທນຶຍອ່ຍ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັັ້ງເພ ີ່ອຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ
ແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີີ່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກາໍໄລ ເພ ີ່ອເສີມສູ້າງຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນດູ້ານການ
ຄຸູ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງ ວິທີການຄຸູ້ມຄອງ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງພວກເຂົາດູ້ວຍວິທີທີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອໃຫູ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່ລະດົມທຶນ
ໃນການສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ພູ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ສິດທ,ິ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທີີ່ລັດຖະບານວາງອອກ 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ ່ທມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫ  ອ ຟ ື້ນຟ  ຄນຸນະພາບຊວີດິ ຂອງ
ຄນົພກິານ ແລະ ຜ ູ້ລອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ ເພ ີ່ອການສະຫນບັສະຫນນຸ 

ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບດົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ARMI) ຂອງໂຄງການທດົລອງດູ້ານການພດັທະນາແບບມສີວ່ນ

ຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ ເພ ີ່ອໃຫູ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດູ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມ
ທັງ ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃຫູ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  

 

ການສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ສາມາດວັດແທກໄດູ້ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນອົງປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທໍາ & ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເຊິີ່ງມີຫລາຍຮ ບແບບ. ວິທີການໜຶີ່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິີ່ງພະນັກງານ ໂຄງການ USAID Okard 
ທີີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮັດວຽກງານຢ່າງໃກູ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶີ່ງ ຫລ  ຫລາຍຄົນຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ 
ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ບັນຫາແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສັບ ຫລ  ອີເມວ ຫລ  ພົບປະກັນ ຫລ  ແບບ
ປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການໃຫູ້ແກ່ ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບທຶນ
ຍ່ອຍໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດູ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, ການຄຸູ້ມຄອງທາງດູ້ານການ

ເງິນ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 

ຫລັກສ ດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນໍາໃຊູ້ການທົບ
ທວນ ຫ    ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫູ້ຮຽນຮ ູ້ ໂດຍການລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ທັກ
ສະໄປໃຊູ້ໃນວຽກຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດູ້ານວິຊາການ ຈະພັດທະນາ ໂຄງຮ່າງ
ຫລັກສ ດ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີີ່ສະທູ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ີ່ນໆ ດູ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັັ້ນແລູ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard ຍັງຮັບຮ ູ້ເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງການທົບ

ທວນຄ ນ, ການຕັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ່ໍາສະເໝີສໍາລັບການສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ມີ
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ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການວັດແທກໃນດູ້ານການສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນທີີ່
ດີ.  

3. ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັັ້ນຊມຸຊນົ (CBID) 

ໜຶີ່ງໃນຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດູ້ານ ການພັດທະນາ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຫ   CBID. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການ ທີີ່ແນໃສ່ສູ້າງ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສູ້າງໃຫູ້ມີການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ 
ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາຖາບັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະສາດ

ຂອງ CBID ແມ່ນເພ ີ່ອຊຸກຍ ູ້ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກັບມາດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ເຊິີ່ງສົົ່ງເສີມ
ໃຫູ້ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກູ້ໄຂຄວາມທູ້າທາຍທີີ່ພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ປະເຊີນຢ  ່

ໂຄງການທົດລອງ ດູ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ
ເຊິີ່ງລວມມີສອງ ອົງປະກອບຫລັກ –  ການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ. 
ໂຄງການທົດລອງ ດູ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ຢ ່ ເມ ອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງໄຊພ ທອງ 
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະດໍາເນີນງານໂດຍ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຈາກ ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫ  ອຟ ື້ນຟ ຄຸນນະພາບຊີວິດ 
ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜ ູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ ສະມາຄົມ ເພ ີ່ອການສະຫນັບສະຫນຸນ ແລະ ປັບປຸງ
ຊົນນະບົດ (ARMI) ດູ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດູ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ ແລະ ອົງການ
ມະນຸດສະທໍາ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫູ້ຄ າແນະນ າທາງດູ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານດູ້ານວິຊາ

ການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພ ີ່ອລະບຸ

ອຸປະສັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸູ້ມຕົນເອງທາງດູ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດໜູ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມສ່ວນ 

ແລະ ການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ເພ ີ່ອໃຫູ້
ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ີ່ອກໍາຈັດອຸປະສັກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕູ້ອງການເຫລົົ່ານັັ້ນ. 

4. ຄວາມສາມາດທີີ່ຈາໍເປນັສາໍລບັທມີງານພາກສະໜາມ CBID 
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ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງ ດູ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ 
ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນັກງານສົົ່ງເສີມກິດຈະກ າສູ້າງລາຍຮັບ IGA ແລະ ຫົວໜູ້

າທີມ CBID ຈ າເປັນຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີີ່ເໝາະສົມໂດຍ ເນັັ້ນໃສ່ ຫູ້າ (5) ຄວາມ
ສາມາດຫລັກຄ :  

1. ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ  
2. ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ  
3. ການຄິດວິເຄາະຮອບດູ້ານ ແລະ ການຕັດສິນແບບມ ອາຊີບ 
4. ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມວນມະນຸດ 
5. ການສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ  

ການໄດູ້ຮັບ ແລະ ການເສີມສູ້າງລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດູ້ານຄວາມຮ ູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິ

ກໍາ ຜ່ານຂັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮ ູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ ີ່ອ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ

ຕ່າງໆ ໃນດູ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

 

1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັວຽກງານດູ້ວຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 

 
• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີີ່ຈໍາເປັນໃຫູ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ

ພວກເຂົາ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດໍາລົງຊີວິດດູ້ວຍຕົນເອງ, 

ການເຮັດໜູ້າທີີ່ການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການເປັນຢ ່ທີີ່ດີ;  

• ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະທີີ່ເປັນມ ອາຊີບໃນດູ້ານພຶດຕິກໍາ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສ ີ່ສານກັບຄົນ

ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜ ູ້ດໍາເນີນງານຂັັ້ນຊຸມຊົນ; 
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກັບຫົວໜູ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດູ້ານວິຊາ

ການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 

 

 

 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັ ວຽກງານຕາມຫ ກັຈນັຍາບນັ  
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ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

• ມີຫນູ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຕົວຢ່າງ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ   ສ ີ່ສານກັບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຈັນຍາບັນ  

• ສະແດງຄວາມຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມ ີ່ອເຮັດວຽກ
ກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ອໍານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຫລັກຄຸນຄ່າດູ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລູ້ອມການເປັນຢ ່ຂອງ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃຫູ້ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮັບຮ ູ້ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນດູ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ບາງຢ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ ເພ ີ່ອ
ບ ໍ່ໃຫູ້ເກດີອນັຕະລາຍ ຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊູ້ການຄດິວເິຄາະຮອບດູ້ານ ແລະ ການຕດັສນິແບບມ ອາຊບີ 

 

• ມັກຮຽນຮ ູ້, ມີຄວາມຄິດສູ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາສິີ່ງໃໝ່ໆ ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທີແກູ້ໄຂທີີ່ມີປະໂຫຍດໃນການກໍາຈັດ
ອຸປະສັກຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນໍາໃຊູ້ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງຄວາມຮ ູ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຈາກ ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມຂອງ

ໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ັ້ຂອງການເຮັດວຽກ ລວມທັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ທີີ່ໄດູ້

ຈາກການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ. 

 

4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

 
• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດ

ຕາມຫ ັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 
• ຮັບຮ ູ້ວ່າ ເນ ີ່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ບາງຄັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮ ບຮ່າງພາຍ

ນອກ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກັບຄວາມອັບອາຍ, ການສູ້າງປ ມດູ້ອຍ, ການຈໍາແນກ, ການຂົົ່ມເຫັງ, 

ຄວາມທຸກຍາກ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີີ່ກ ໍ່ໃຫູ້ເກີດມີບັນຫາທາງດູ້ານຈິດຕະ

ສັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ   ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສັງຄົມ; 

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມວນມະນຸດກວມເອົາປັດໄຈຫ າຍໆດູ້ານເຊັົ່ນ: ອາຍ,ຸ ຊົນຊັັ້ັັ້ນ, ສີຜິວ, 

ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ເອກະລັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະ
ທາງດູ້ານຖິີ່ນຖານ, ແນວຄິດຮາກຖານທາງດູ້ານການເມ ອງ, ເຊ ັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  
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• ຮັບຮ ູ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ໃນເລ ີ່ອງຄວາມເປັນພິການ ແລະ 

ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກງານທີີ່ພວກເຂົາເຮັດ ບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ຊຸມຊົນ 

 

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິ າທາງດູ້ານເສດຖະກດິ
ສງັຄມົ 
 

• ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຄ ກັນ ເຊັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ, ການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ການສຶກສາ ຄ ກັບຄົນອ ີ່ນ 

5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮ ູ້ກຽ່ວກບັ CBID  

 

ໃນໄລຍະເດ ອນທໍາອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດູ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມ ເຊິີ່ງຈະຖ ກຈັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຫ ັກສ ດຝຶກ
ອົບຮົມເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເສີມສູ້າງຄວາມສາມາດຫລັກເທ ີ່ອລະນູ້ອຍຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຊຸດ 
ແມ່ນອອກແບບມາເພ ີ່ອສະໜອງຊຸດຄວາມຮ ູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ CBID ໃຫູ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜ ູ້ດ າເນີນງານຂັັ້ນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  
 

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນັກງານສົົ່ງເສີມກິດຈະກ າສູ້າງລາຍ

ຮັບ IGA ຈະໄດູ້ເຮັດວຽກຢ ່ໃນຊຸມຊົນເພ ີ່ອນໍາໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້, ທັກສະທີີ່ໄດູ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄ ນ
ຄວາມຄ ບໜູ້າຂອງພວກເຂົາ ພາຍໃຕູ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜູ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບປີທໍາອິດ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ວີທີທີີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກັບ 2-3 ຂັັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມຊຸມຊົນ.  
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ປ ື້ມຄ ່ມ ທີີ່ສູ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຸດແມ່ນໃຊູ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີ່ງສະບັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດູ້ຈາກ ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄ

ຊັນ (ຫົວໜູ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  ຢ ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ອົງການ

ເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 

 

ສ ີ່ສິີ່ງພິມດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີ່ງ
ແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫູ້າປີ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ 

ພາຍໃຕູ້ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-486-A-17-0004. 

 
ຄ ່ມ ນີັ້ ແມ່ນສູ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາສາກົນ 

ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID). ເນ ັ້ອໃນດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢ ເຄ

ຊັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທູ້ອນໃດໆ ຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫລ  ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ. 
  

mailto:bernard_franck@la.worlded.org
https://laos.worlded.org/our-resources/
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ໂຄງຮາ່ງຫລກັສດຸ 

 

ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ : ການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ຂັັ້ນທີີ່ 1- ການເພີີ່ມຄວາມຮບັຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພກິານຂອງຊມຸ

ຊນົ ແລະ ການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ (CBID-P2) 

 

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜ ູ້ເຂົັ້າຮວ່ມ: ຫວົໜູ້າທີມງານພາກສະໜາມ CBID ແລະ ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ / ພະນັກງານ

ສົົ່ງເສີມກິດຈະກໍາສູ້າງລາຍຮັບ IGA ແລະ  ພະນັກງານ MEL ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານຂອງ QLA ແລະ ARMI, 

ວິຊາການ ຫູ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫູ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການເມ ອງ ແລະ ແຂວງ 

ໄລຍະເວລາ:  5 ມ ັ້ (ລວມທັງການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໃນໝ ່ບູ້ານ 1 ມ ັ້) 

ສະຖານທີີ່:  ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ:  ວັນທີ 29 ກ ລະກົດ - ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2019 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ  

ເປ ື້າໝາຍ: ສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ເພ ີ່ອດ າເນີນການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ຂັັ້ນຕອນທີີ່ I (ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ຫ   ການປ ກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການຄັດກອງຄົນ

ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ), ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນນີັ້ແມ່ນຈະ ນໍາໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ ເພ ີ່ອລະບຸເອົາ ຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ເນ ີ່ອງຈາກ ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແລະ ນໍາສົົ່ງ
ຄົນເຈັບທີີ່ຖ ກລະບຸວ່າມີບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ.  

 

ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮ ູ້  

ພາຍຫລງັສາໍເລດັການຝກຶອບົຮມົ, ຜ ູ້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົຮມົຈະສາມາດ:  

1. ການເພີີ່ມຄວາມຮບັຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພກິານຂອງຊມຸຊນົ ກອ່ນການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 
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a) ອະທິບາຍສາມອົງປະກອບຂອງການຄັດກອງ – ໄລຍະການການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງ

ຊຸມຊົນ, ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການນໍາສົົ່ງຄົນເຈັບທີີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບແບບກະທັນຫັນ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງ

ເລ ີ່ອງນີັ້ກັບຂັັ້ນຕອນການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີີ່ໄດູ້ແນະນໍາຢ ່ໃນຝຶກອົບຮົມຊຸດທີີ່ 1.  

b) ຈ ີ່ວິທີການ ແລະ ກິດຈະກໍາຫລັກ SBCC (ຈາກ CBID-1F) ແລະ ກ່ຽວຂູ້ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງພາກການ

ເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນກ່ອນການຄັດກອງ 

c) ສາທິດວິທີອໍານວຍຄວາມສະດວກດູ້ານການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບໂດຍນໍາໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ  SBCC (ດູ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ) ເພ ີ່ອໃຫູ້ຊຸມຊົນ

ເຂົັ້າໃຈວ່າ ແມ່ນໃຜຄ  ບຸກຄົນເປ ື້າໝາຍສໍາລັບການຄັດກອງ (ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ) 

ແລະ ວິທີທີີ່ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍເຫລ ອທີມງານພາກສະໜາມ CBID ເພ ີ່ອລະບຸບຸກຄົນເຫລົົ່ານັັ້ນ 

d) ຈ ີ່ບຸກຄົນເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ຄວາມສໍາຄັນທີີ່ຈະແບ່ງປັນໃນໄລຍະການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການ
ຂອງຊຸມຊົນໃຫູ້ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຄັດກອງຊຸມຊົນ 

e) ຂຽນລາຍຊ ີ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຈະນໍາໃຊູ້ໃນໄລຍະການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມ

ຊົນ ແລະ ຮ ູ້ສຶກໝັັ້ນໃຈທີີ່ຈະນໍາໃຊູ້ມັນ (ລວມທັງໂປຣເຈັກເຕີຂະໜາດນູ້ອຍ) 

f) ໃຊູ້ແບບຟອມກະກຽມແຜນງານ ເພ ີ່ອວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມອຸປະກອນ ກິດຈະກໍາ ແລະ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ຈໍາເປັນ
ທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະໝ ່ບູ້ານ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ເກັບກໍາໄດູ້ຈາກການປະຊຸມວາງແຜນຂັັ້ນ
ເມ ອງ 

g) ສາທິດ ວິທີການນັບ ແລະ ລາຍງານການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບ ຜ່ານຕົວຊີັ້ວັດ PM1 (ໃຊູ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ MEL) 

2. ການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

1. ອະທິບາຍວິທີການຄັດກອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈະເກັບກໍາ ໂດຍນໍາໃຊູ້ແບບຟອມຄັດກອງດິຈິຕອນ,ໃບເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນປະຈໍາ
ວັນ ແລະ ແບບຟອມຍິນຍອມ 

2. ລາຍການກະກຽມແຜນງານ ເພ ີ່ອໄປເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຍຸດທະສາດການແກູ້ໄຂບັນຫາ 

3. ສາທິດ ວິທີ ລ໋ອກ ອິນ ແລະ ຫາຕໍາແໜ່ງການເຮັດວຽກເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງແອັບພລິເຄຊັນ Kobo-Toolbox  

4. ນໍາໃຊູ້ແທັບເລັດ CBID ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ Kobo-Toolbox ເພ ີ່ອດາວໂຫລດແບບຟອມຄັດກອງຊຸມຊົນ

, ປ້ອນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ, ບັນທຶກ ແລະ ອັບໂຫລດໄປຍັງຖານຂ ໍ້ມ ນ ຄລາວ Cloud 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

5. ອະທິບາຍພ ັ້ນຖານຂອງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນດູ້ານຄວາມພິການສະເພາະກ່ຽວກັບຄໍາຖາມວ ຊິງຕັນກຣຸບ 

6. ອະທິບາຍເປ ື້າໝາຍຂອງຄໍາຖາມຄັດກອງແຕ່ລະຂ ໍ້ ແລະ ວິທີການຖາມ 

7. ສາທິດ ທັກສະການສໍາພາດ ໂດຍການນໍາໃຊູ້ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ໃນຂະນະທີີ່ຖາມຄໍາຖາມການຄັດ
ກອງ 

8. ອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊູ້ ວິທີການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເພ ີ່ອລະບຸບຸກຄົນເພີີ່ມເຕີມ ທີີ່ບ ໍ່ມາໃນໄລຍະການເພີີ່ມຄວາມ

ຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ຫລ  ການຄັດກອງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ (ການຊອກຫາກຸ່ມເປ ື້າໝາຍໂດຍອາໄສ

ເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ອ ີ່ນໆ). 

 

3. ການນາໍສົົ່ງຄນົເຈບັທີີ່ມບີນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັ 

a) ສັງເກດ ແລະ ອະທິບາຍສັນຍານສໍາຄັນຂອງບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ (ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະພາບຈິດ) ທີີ່

ຕູ້ອງການນໍາສົົ່ງຄົນເຈັບແບບກະທັນຫັນ 

b) ເຂົັ້າໃຈ ບົດບາດຂອງອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກບູ້ານໃນການຄັດກອງ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການນໍາສົົ່ງຄົນເຈັບ 

c) ສະຫລຸບລວມຜ ູ້ສະໜອງບ ລິການດູ້ານສຸຂະພາບທີີ່ມີຢ ່ພາຍໃນເມ ອງເປ ື້າໝາຍ 

d) ເຂົັ້າໃຈຂ ໍ້ມ ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ 

e) ປະສານງານກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບເອກະສານເພ ີ່ອເລີີ່ມຕົັ້ນການນໍາສົົ່ງຄົນເຈັບລວມທັງການຍິນຍອມຈາກ

ຄົນເຈັບ, ໜັງສ ນໍາສົົ່ງ ແລະ ອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບອາສາສະໝັກດູ້ານສາທາລະນະສຸກ / ຜ ູ້ສະໜອງດູ້ານ

ສຸຂະພາບ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕູ້ອງສໍາເລັດ ການຄັດກອງ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ່າງຄົບຖູ້ວນ ເພ ີ່ອຊອກຫາຄົນທີີ່

ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນດູ້ານຫນູ້າທີີ່ການ ໃນໝ ່ບູ້ານໃຫູ້ໄດູ້ຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຈະຫລາຍໄດູ້ ເຊິີ່ງປະກອບມີສາມຂັັ້ນຕອນດັົ່ງລຸ່ມ
ນີັ້:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Step 1:      ການເພີີ່ມ ແລະ ສົົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮ ູ້ ກອ່ນການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

 

 

ຈຸດປະສົງເບ ັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສມີຊມຸຊນົ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຄນົທີີ່ລະບວຸາ່ ຕນົເອງມຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮດັໜູ້າທີີ່
ການ ເຂົັ້າມາພບົທມີງານຄດັກອງເພ ີ່ອລງົທະບຽນ. ຈຸດປະສົງທີີ່ສອງແມ່ນເພ ີ່ອ:  

• ວາງຮາກຖານສໍາລັບຄວາມຮັບຮ ູ້ດູ້ານຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ຄວາມພິການ 
• ນໍາສະເໜີຮ ບພາບດູ້ານບວກ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
• ແນະນໍາແນວຄວາມຄິດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ 
• ສະຫລຸບລວມຄວາມຄິດລິເລີີ່ມຂອງໂຄງການ USAID Okard  

I. ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານແມນ່ຫຍັງ?  

 

 

ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນກິດຈະກໍາທີີ່ຊອກຫາ ແລະ ລະບຸຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນດູ້ານຫນູ້າທີີ່ການ ເນ ີ່ອງ
ຈາກວ່າ ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ.  ເຊິີ່ງຂັັ້ນຕອນນີັ້ຈະແມ່ນຂັັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງ ການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອລະບຸວ່າ 
ບຸກຄົນໃດໃນຊຸມຊົນຕູ້ອງການປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການຢ່າງລະອຽດໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ ກ ໍ່ຄ  ຂັັ້ນຕອນທີີ່ 2 ຂອງການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ຈະລະບຸຄວາມຕູ້ອງການທີີ່ແທູ້ຈິງ ແລະ ອາດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ຂັັ້ນຕອນທີີ່ 1 

ຊອກຫາ ແລະ ລະບຸ ຄນົທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນດູ້ານຫນູ້າທີີ່ການ ເນ ີ່ອງ
ຈາກວ່າ ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ 

ການເພີີ່ມ ແລະ ສົົ່ງເສມີ
ຄວາມຮບັຮ ູ້ ກອ່ນການ

ຄດັກອງຊມຸຊນົ 

ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ
ໂດຍນາໍໃຊູ້

ແບບຟອມຄດັກອງ   

ການສົົ່ງຕ ໍ່ສໍາລບັຄນົທີີ່ມຄີວາມ
ຕູ້ອງການດູ້ານການແພດດວ່ນ 
ໂດຍ ອາສາສະໝກັສກຸສາລາ
ປະຈາໍບູ້ານ ຫ   ວຊິາການຈາກ

ສກຸສາລາ 
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ມັນສາມາດເປັນແຮງຈ ງໃຈໄດູ້ຫລາຍສໍາລັບຊຸມຊົນທີີ່ໄດູ້ຍິນເລ ີ່ອງລາວ ຈາກຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ທີີ່ສາມາດ
ແບ່ງປັນປະສົບການຈິງຂອງພວກເຂົາ ໃນການດໍາລົງຊີວິດດູ້ວຍຄວາມພິການ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການເພີີ່ມ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮ ູ້ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຈະມາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບ
ການ ແລະ ຂ ໍ້ຄວາມສໍາຄັນເພ ີ່ອຊ່ວຍສູ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫູ້ກັບຄົນໃນຊຸມຊົນ ໃຫູ້ເຂົັ້າມາແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ. ຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການສາມາດເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ກຸ່ມຄົນຕົວແບບດູ້ານຄວາມພິການ

ໃນຊຸມຊົນ. 

 

• Step 2:     ການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ- ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ 

 

 

ການນໍາໃຊູ້ແບບຟອມເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນດິຈິຕອລໃນແທັບເລັດ, ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຖາມຄໍາຖາມ
ແບບສະເພາະເຈາະຈົງເພ ີ່ອກໍານົດລະດັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການຫລາຍດູ້ານ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຄໍາຖາມ
ມາດຕະຖານ ຈາກຊຸດຄໍາຖາມວ ຊິງຕັນກຣຸບໂດຍອີງໃສ່ ອາຍຸຂອງຄົນທີີ່ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ. ຈະມີການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນໃນດູ້ານ:  

• ສາເຫດ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບ 
• ສະພາບການດູ້ານປະຊາກອນ - ສັງຄົມ  
• ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈູ້າງງານ 
• ສະພາບທາງດູ້ານການເງິນ    

 

ຜົນຂອງການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຄ : ການມີ
ລາຍຊ ີ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ
ຢ່າງຄົບຖູ້ວນ ເຊິີ່ງຈະເປັນບ ລິມະສິດສໍາລັບການປະເມີນ
ຄວາມຕູ້ອງການດູ້ວຍເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມ
ຕູ້ອງການລາຍບຸກຄົນ CBID (ການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຂັັ້ນຕອນທີີ່ 2). ຂ ໍ້ມ ນຈະໄດູ້ສະໜອງໃຫູ້ແກ່
ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາໃນຕ ໍ່ໜູ້າ - ການປະເມີນ
ຄວາມຕູ້ອງການລາຍບຸກຄົນ - ນີັ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນຈະເກີດຂຶັ້ນຕອນໃດ.  
 

 
ການຈັດບ ລິມະສິດສໍາລັບການປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການຈະຕັດສິນ ໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຂອງຄວາມດູ້ອຍໂອກາດ ໂດຍ
ໃຊູ້ລະບົບການໃຫູ້ຄະແນນ. ຫົວໜູ້າທີມງານພາກສະໜາມ CBID ແລະ ພະນັກງານເມວຈະໄດູ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ລະບົບການໃຫູ້ຄະແນນ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ CBID ຊຸດທີີ່ 3 (CBID-P3) ພູ້ອມທັງວິເຄາະຜົນຂອງການ
ຄັດກອງຂ ໍ້ມ ນຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ດູ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຂອງທີມງານເມວ ໂຄງການ USAID Okard.  
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• Step 3:     ການສົົ່ງຕ ໍ່ສາໍລບັຄນົທີີ່ມຄີວາມຕູ້ອງການດູ້ານການແພດຮບີດວ່ນ 

 

 

 

ເມ ີ່ອມີການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນໄດູ້ແລູ້ວ ມີທ່າອ່ຽສ ງທີີ່ ຄົນສະໜອງຂ ໍ້ມ ນອາດມີບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ ແລະ ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດທັນທີ. ບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນຈະຮຸນແຮງຂຶັ້ນ ຖູ້າ
ຫາກບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທັນທີ ເຊິີ່ງອາດນໍາໄປສ ່ ອາການສົນ ແລະ ອາດກາຍເປັນຄວາມບົກຜ່ອງໄລຍະຍາວ. 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ພະນັກງານສຸກສາລາຂັັ້ນ
ບູ້ານຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອສົົ່ງຕ ໍ່ ຄົນເຈັບໄປຍັງສະຖານບ ລິການປ ິ່ນປ ວດູ້ານສຸຂະພາບ. ຄອບຄົວຄວນ
ໃຫູ້ການຍິນຍອມ ແລະ  ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕູ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ແກ່ ພະນັກງານສຸກສາລາຂັັ້ນ
ບູ້ານ ຫລ  ຜ ູ້ສະໜອງການປ ິ່ນປ ວ ພູ້ອມທັງແນະນໍາຄອບຄົວກ່ຽວກັບ ວິທີການເຂົັ້າເຖິງບ ລິການ. ບັນຫາສຸຂະພາບ
ອາດກ່ຽວຂູ້ອງກັບສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ.  
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ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາການສຶີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ສັງຄົມ 
ຢ ່ໃນ ໂຄງການ ທົດລອງ CBID ແມ່ນເພ ີ່ອປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮ ູ້, 

ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດກ ໍ່ຄ  ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຢ ່ໃນຊຸມ
ຊົນທີີ່ມີຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫູ້ຊຸມຊົນເປັນຊຸມຊົນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດປະກອບສ່ວນໄດູ້ຢ່າງເທົົ່າ
ທຽມ ແລະ ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ.  

ວຽກງານສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕກິໍາ ແລະ ສັງຄົມ (SBCC) ບ ໍ່ແມ່ນ

ຂະບວນການທີີ່ເກີດຂຶັ້ນແບບໄວວາ ຫ ັງຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພຽງຄັັ້ງ
ດຽວ ຫ   ການຄຸູ້ມຄອງ ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ ພຽງແຕ່ ຂັັ້ນຕອນດຽວ
ແລູ້ວສໍາເລັດ, ແຕ່ມັນເປັນຂະບວນການແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງທີີ່ ດໍາເນີນຜ່ານແຕ່ລະດັບຂັັ້ນຂອງ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ. 

ການຮ ູ້ຈັກກັບກຸ່ມຄົນເປ ື້າໝາຍ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມຮັບຮ ູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ຕ ໍ່ຄົນທີີ່

ມີຄວາມພິການ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ເຫັນພາບຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງຕ ໍ່ກັບຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ກ່ຽວພັນເຖິງ
ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ບັນດາຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຮົາ ຮັບຮ ູ້ໄດູ້ວ່າ ກິດຈະກໍາ
ໃດທີີ່ຄວນຈະນໍາໃຊູ້ສະເພາະ, ແລະ ຢ ່ໃນລະດັບຂັັ້ນຂອງ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໃດ, ບຸກຄົນໃດທີີ່ຈະເປັນກຸ່ມຄົນເປ ື້າ 

ໝາຍ ເຊິີ່ງອາດຈະເປັນລາຍບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫ   ຊຸມຊົນທັງໝົດ. 

 

ວທິກີານຂອງວຽກງານສ ີ່ສານການປຽ່ນແປງພດຶຕກິາໍແລະສງັຄມົໃດທີີ່ຈະນາໍໃຊູ້ໃນລະຫວາ່ງໂຄງການທດົລອງ CBID?  
 

 ການປ ກຈດິສາໍນກຶ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ: 
 

ແມ່ນຂະບວນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ຢ ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ເອງເພ ີ່ອກໍານົດເປ ື້າໝາຍ, ຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ວິທີການແກູ້ໄຂທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອ

ສົົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງໂດຍແນໃສ່ ແກູ້ໄຂບັນຫາ ທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເປັນຢ ່ທີີ່ດີ
ຂອງຄົນ ທັງໝົດໃນຊຸມຊົນ. ທີມງານ CBID ຈະໄດູ້ມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ ຂອງຊຸມຊົນ

ກ່ຽວກັບຄວາມພິການ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ຜ ູ້ປະສານງານ

II. ວິທກີານຂອງວຽກງານສ ີ່ສານການປຽ່ນແປງພດຶຕິກໍາ ແລະ ສງັຄົມ ແລະ CBID 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ດູ້ານ ການສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ. ໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມຊົນ ທີມງານ CBID ຈະໄດູ້

ປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຄ : 
o ສົົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີີ່ສະໜັບສະໜ ນຄວາມສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ ຄວາມຫ າກ

ຫ າຍຂອງມະນຸດ; 

o ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ຊຸມຊົນຮັບຮ ູ້ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນດາສິີ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ; 

o ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຊູມຊົນທັງໝົດ; 

o ສະໜັບສະໜ ນຊຸມຊົນໃຫູ້ມີທັກສະ ແລະ ພັດທະນາໂຄງສູ້າງທີີ່ຊ່ວຍໃຫູ້ທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ; 

o ແບ່ງປັນແນວທາງປະຕິບັດທີີ່ດີເພ ີ່ອຮຽນຮ ູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນນໍາກັນ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນ
ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວໃດ ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຮັບປະສິດທິຜົນ. 

 

 ການນາໍໃຊູ້ສ ີ່ຕາ່ງໆທີີ່ມຢີ ໃ່ນຊມຸຊນົ:   

 

ແມ່ນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຜ່ານຊ່ອງທາງການສ ີ່ສານດູ້ານຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຂອງຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນ ເຊັົ່ນ: 
ວິທະຍຸທູ້ອງຖິີ່ນ, ຈົດໝາຍຂ່າວ/ໜັງສ ພິມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ

ກອງປະຊຸມບູ້ານ, ກິດຈະກໍາທາງວັດທະນະທໍາ ຫ   ການແຂ່ງຂັນກິລາ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນ

ຮ່ວມຂອງຄົນທິີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫູ້ທຸກຄົນ ຢ ່ໃນຊຸມຊົນຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ ດັົ່ງກ່າວໄດູ້. 

 ການສ ີ່ສານລະຫວາ່ງບກຸຄນົ/ການສ ີ່ສານແບບເພ ີ່ອນຊວ່ຍເພ ີ່ອນ:  

 

ແມ່ນການສ ີ່ສານແບບໜູ້າຕ ໍ່ໜູ້າກັບບຸກຄົນສໍາຄັນ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ. ການສ ີ່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນ ອາດ 
ເປັນການສ ີ່ສານລະຫວ່າງພ ໍ່ແມ່ ແລະ ລ ກທີີ່ມີຄວາມພິການ. ການສ ີ່ສານແບບເພ ີ່ອນຊ່ວຍເພ ີ່ອນ ເຊິີ່ງອາດຈະ
ເປັນການສ ີ່ສານ ທີີ່ເກີດຂຶັ້ນ ລະຫວ່າງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການດູ້ວຍກັນເອງ, ຫ   ເປັນການສ ີ່ສານລະຫວ່າງ ຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ ແລະ ຜ ູ້ນໍາຊຸມຊົນ ຫ   ຜ ູ້ນໍາທາງສາດສະໜາ ເຊັົ່ນ: ພະສົງ.  
 

 ການໃຫູ້ຄາໍປກຶສາ:  
 

ການໃຫູ້ຄໍາປຶກສາແບບໂຕຕ ໍ່ໂຕ ແມ່ນເປັນວິທີໜຶີ່ງທີີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນຈາກບຸກຄົນທີີ່ໜູ້າ
ເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ເປັນຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊູ້ທັກສະການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການໃຫູ້ຄໍາປຶກສາໄດູ້
ເປັນຢ່າງດີ. ສໍາລັບໂຄງການທົດລອງ CBID, ຜ ູ້ສະໜອງຄໍາປຶກສາ ອາດຈະເປັນທີມງານ CBID, ຄົນທີີ່ມີ
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຄວາມພິການທີີ່ໄດູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນພ ັ້ນຖານດູ້ານການສະໜັບສະໜ ນທາງຈິດຕະສັງຄົມ, ນາຍຄ  ຫ   ຜ ູ້

ສະໜອງການບ ລິການທາງດູ້ານສຸຂະພາບ. 
 

 

 ການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ການສົົ່ງເສມີ:  

 

ຜ ູ້ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານດູ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນລວມ
ມີບຸກຄົນທີີ່ຢ ່ໃນຂັັ້ນທີີ່ເປັນຜ ູ້ນໍາເຊັົ່ນ: ນາຍບູ້ານ ຫ   ບຸກຄົນຕົວແບບດູ້ານການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ ່ໃນຊຸມຊົນ ເຊັົ່ນ: ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ຍາດພີີ່ນູ້ອງ ຫ   ຜ ູ້ດ ແລ 

ເພ ີ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອຸທິດຕົນຕ ໍ່ ສັງຄົມເພ ີ່ອສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີີ່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫູ້ແກ່ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ບຸກຄົນຕົວແບບດູ້ານການສະໜັບສະໜ ນແລະ ສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ ່ໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນຖ ວ່າ ເປັນກະບອກສຽງທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການແບ່ງປັນ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການໃຫູ້ແກ່ ທຸກຄົນຢ ່ໃນສັງຄົມໄດູ້ຮັບຮ ູ້ ແລະ 
ເຂົັ້າໃຈໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ CBID. ທີມງານ CBID ຈະໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ

ການນໍາຂອງ ແຕ່ລະບູ້ານ ເພ ີ່ອສູ້າງເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ ພວກເຂົາ ໃຫູ້ມີບົດບາດທີີ່ຫູ້າວຫັນໃນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານທີີ່ສໍາຄັນກັບຊຸມຊົນ. 

 ສ ີ່ມວນຊນົ:  

 

ສ ີ່ມວນຊົນ (ວິທະຍຸ,ໂທລະພາບ, ໜັງສ ພິມ, ເຟສບຸກ) ແມ່ນເປັນວິທີການທີີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ

ໃຫູ້ແກ່ ຄົນໃນລະດັບກູ້ວາງ ແລະ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບເລັກຫນູ້ອຍຕ ໍ່ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມເຊ ີ່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ 

ແລະ ພຶດຕິກໍາ. ໂຄງການ USAID Okard ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອ ສໍາຫ ວດ

ວ່າ ສ ີ່ມວນຊົນພາກສ່ວນໃດທີີ່ຈະເປັນຊ່ອງທາງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊູ້ ເພ ີ່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ ພົວພັນ
ກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຈະດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ ໂດຍອໍານາດການປ ກຄອງຂັັ້ນ
ບູ້ານ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ພາຍໃຕູ້ການຮ່ວມມ ກັບທີມງານ CBID.   
 

ທີມງານ CBID ສາມາດແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດູ້ານການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້

ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກິດຈະກໍາປ ກຈິດສໍານຶກໃຫູ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ໂດຍນໍາໃຊູ້ວິທີການ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັົ່ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວ
ມາຂູ້າງເທິງ ເພ ີ່ອເປ ື້າໝາຍທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດກ ໍ່ຄ  ການສູ້າງຊຸມຊົນທີີ່ຄົນພິການສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ. ທີມງານ CBID 

ສາມາດນໍາ ໃຊູ້ວິທີການດັົ່ງກ່າວ ແບບປະສົມປະສານກັນ ເພ ີ່ອເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ສໍາຄັນໄດູ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ. 
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ວຽກງານສ ີ່ສານການປຽ່ນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ ສງັຄມົກຽ່ວຂູ້ອງກບັການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານແນວໃດ? 
 

ບ ໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຢ ່ໃນຊຸມຊົນທີີ່ຈະມາລົງທະບຽນ ເພ ີ່ອທີີ່ຈະໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດ. ເຊິີ່ງອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຍູ້ອນ: 

• ຄວາມບ ໍ່ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ. 
• ບ ໍ່ເຄີຍໄດູ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການມາກ່ອນ. 
• ມີຄວາມເຊ ີ່ອວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫູ້າວຫັນ ຫ   ມີບົດບາດຢ ່ໃນຊຸມຊົນ. 
• ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຖ ກແບ່ງແຍກ ແລະ ຖ ກສູ້າງປ ມດູ້ອຍ ພູ້ອມທັງ ຮ ູ້ສຶກບ ໍ່ສະດວກທີີ່ຈະມາ

ລົງທະບຽນ. 

ການເຊ ີ່ອມໂຍງ ວິທີການຂອງ ວຽກງານສ ີ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົັ້າກັບການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແມ່ນມີເປ ື້າໝາຍ ເພ ີ່ອສູ້າງໃຫູ້ຊຸມຊົນ: 

• ຮບັຮ ູ້ເຖງິບນັຫາ: ມີບາງຄົນຢ ່ໃນບູ້ານຂູ້ອງຂູ້ອຍທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ພວກເຂົາບ ໍ່
ສາມາດ ປະກອບສ່ວນໄດູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕ ໍ່ຊຸມຊົນໄດູ້ 

• ປາຖະໜາທີີ່ຈະປຽ່ນແປງ: ຂູ້ອຍເຫັນວ່າ ຄົນທິີ່ມີຄວາມພິການກ ໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫູ້າວຫັນຕ ໍ່ຊຸມຊົນ ຂອງ
ຂູ້ອຍ ແລະ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຄວນໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ  ອພວກເຂົາ. 

• ກະກຽມເພ ີ່ອຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ: ເພີີ່ມຄວາມໝັັ້ນໃຈສ າລັບການ
ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ກັບ ທີມງານ CBID ກ່ຽວກັບຂອງພວກເຂົາ

ເອງ, ຄົນຢ ່ໃນຄອບຄົວ ຫ   ຢ ່ໃນໝ ່ບູ້ານຂອງຂູ້ອຍ ເພ ີ່ອວ່າ 

ພວກເຂົາຈະໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ. 
• ລງົມ ປະຕບິດັ: ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ກັບທີມງານ CBID ໃນ

ລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ 
• ສ ບຕ ໍ່ຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ: ໂອູ້ລົມສົນທະນາກັບຄົນອ ີ່ນໃນຊຸມຊົນ 

ແລະ ໂນູ້ມນູ້າວໃຫູ້ພວກເຂົາແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ກັບ ທີມງານ 
CBID. 
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ການປ ກຈດຶສ  ານກຶໃຫູ້ແກຊ່ມຸຊນົ ກອ່ນການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ ແມນ່
ຫຍງັ ແລະ ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງມຄີວາມຈາໍເປນັທີີ່ຈະຕູ້ອງເຮດັ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາການປ ກຈິດສໍານຶກໃຫູ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ກ່ອນການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັບຊຸມ
ຊົນຈະໄດູ້ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສໍາຄັນກັບຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ຄົນຢ ່ໃນຊຸມຊົນສາມາດລະບຸຕົນເອງວ່າມີ “ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ຫ   ບ ໍ່” ແລະ ພວກເຂົາສາມາດມາແຈູ້ງຕ ໍ່ທີມງານຄັດກອງຂອງພວກເຮົາ ເພ ີ່ອລົງທະບຽນ. 

 

   ຂ ໍ້ມ ນຫ ກັໃດທີີ່ສາໍຄນັຕ ໍ່ຊມຸຊນົ? 

 

 

ຂ ໍ້ມ ນຫ ັກທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊຸມຊົນລວມມີ:  

▪ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ແລະ 
ຄວາມພິການ ແມ່ນຫຍັງ? 

▪ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນຫຍັງ? 

▪ ການສະເຫ ີມສະຫ ອງຄວາມຫ າກຫ າຍ. “ຄວາມ
ພິການແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ
ມວນມະນຸດ” 

 

 

III. ການປ ກຈດິສາໍນກຶກ່ອນການຄັດກອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກັບຊມຸຊນົ 

 

ການປ ກຈດຶສ  ານກຶໃຫູ້ແກ ່ຊມຸຊນົ ກອ່ນການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົ 
ແມ່ນກິດຈະກໍາທີີ່ນໍາເອົາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ໆ ຫ   ວິທີການຄິດກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນ ທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ໃຫູ້ແກ່ ຊຸມຊົນ. ກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ແມ່ນກິດຈະກໍາທີີ່ຈັດຂຶັ້ນພຽງຄັັ້ງດຽວ ແຕ່ມັນເປັນຂະບວນການ
ແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ. ກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ຈະເປັນການສູ້າງພ ັ້ັ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ ການສະຫນັບສະຫນ ນຊຸມຊົນ ໂດຍການ
ປ່ຽນແປງ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການກະຕຸູ້ນໃຫູ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດູ້ານພຶດຕິກໍາຂອງຊຸມຊົນທີີ່ມີຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການ. 

. 
   



22 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ນໍາໃຊູ້ຈະຕູ້ອງມີລັກສະນະທາງດູ້ານບວກ ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ ແນວຄວາມຄິດທີີ່ວ່າ “ບ ໍ່ປະຖິັ້ມຜ ູ້ໃດໄວູ້ຢ ່ເບຶັ້ອງຫ ັງ” 
ແລະ ຄົນທີີ່ມີ ຄວາມພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫູ້າວຫັນ ຢ ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. 

ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແບບຍ ນຍົງ ມັກຈະເກີດຂຶັ້ນ ຢ ່ໃນສະພາບແວດລູ້ອມທີີ່ອໍານວຍ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜ ນ 
ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ, ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມັນ

ຈຶີ່ງຈໍາເປັນທີີ່ີ່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຫ າຍຄົນຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ລວມທັງ ອໍານາດການປ ກຄອງຂັັ້ນບູ້ານ ແລະ 
ຂັັ້ນເມ ອງ. 

ທີມງານ CBID ຈະເປັນບຸກຄົນຫ ັກທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ແກ່ ຊຸມຊົນຮ່ວມກັບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຜ ູ້ທີີ່

ສາມາດ ຖ່າຍທອດ ແລະ ແບ່ງປັນ ເລ ີ່ອງລາວປະສົບການຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃຫູ້ຊຸມຊົນໄດູ້ຮັບຮ ູ້.  

 

ຜ ູ້ໃດທີີ່ຄວນເຂົັ້າຮວ່ມກດິຈະກາໍປ ກຈດິສ  ານກຶ ກອ່ນການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸ
ຊນົ? 

 

ກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເປີດກູ້ວາງໃຫູ້ໝົດທຸກຄົນ ຢ ່ໃນຊຸມຊົນໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ອໍານາດການປ ກຄອງ
ທູ້ອງຖິີ່ນ,ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການ, ຜ ູ້ນໍາທາງສາສະໜາ, ຫົວໜູ້າຊົນເຜົົ່າ, ຄົນທົົ່ວໄປໃນຊຸມຊົນ, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, 

ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ສະມາຄົມທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອາສາສະໝັກຢ ່ໃນຊຸມຊົນ, ກຸ່ມຄົນຫ າກ

ຫ າຍ ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ, ສາສະໜາ, 

ການສະແດງອອກທາງເພດ, ຄວາມພິການ ຫ   ຄຸນລັກສະນະທາງດູ້ານບຸກຄົນ ຫ   ສັງຄົມອ ີ່ນໆ. ດັົ່ງນັັ້ນ ເມ ີ່ອທຸກຄົນ ຢ ່ໃນ

ຊຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມ, ພວກເຂົາຈະເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ, ຄວາມພິການ ແລະ ການ
ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

 

ໃນຂະນະທີີ່ກິດຈະກໍາໄດູ້ເປີດກູ້ວາງໃຫູ້ທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ກຸ່ມຄົນເປ ື້າໝາຍຫ ັກຂອງກິດຈະກໍາກ ໍ່ຄ  ຄົນທີີ່ 

ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ທີີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫູ້ເກີດຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ. ກຸ່ມຄົນທີີ່ເປັນເປ ື້າໝາຍຫ ັກ 
ຈະໄດູ້ຖ ກແຈູ້ງໃຫູ້ມາລົງທະບຽນກັບ ທີມງານຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ເພ ີ່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດູ້ຮັບການຈັດບ ລິມະ
ສິດສໍາລັບການປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການດູ້ວຍເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການລາຍບຸກຄົນ CBID modular tool 

(ຂັັ້ນຕອນທີີ່ 2 ຂອງການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ). 
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ພວກເຮາົຈະນາໍໃຊູ້ວທິກີານໃດ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນຕາ່ງໆ? 

 

ໂດຍລວມແລູ້ວບັນຍາກາດຂອງກິດຈະກໍາຈະຕູ້ອງມີລັກສະນະມ່ວນຊ ີ່ນ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫູ້າວຫັນ ແລະ ເໝາະ

ສົມ ເພ ີ່ອໃຫູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດໃຫູ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ບັນດາອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການສ ີ່ສານ
ຕ່າງໆ ຈະຕູ້ອງເຂົັ້າເຖິງໄດູ້ໝົດທຸກຄົນ ໂດຍ ຄໍານຶງເຖິງພາສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ. 

ວດິໂີອເລ ີ່ອງສັັ້ນ ພູ້ອມກບັການສນົທະນາ ແລະ ໃຫູ້ຄາໍຄດິຄາໍເຫນັ:  

 

ວິດີໂອ ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ໜຶີ່ງທີີ່ມີອິດທິພົນຫ າຍໃນການດຶງດ ດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງອາລົມ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ສຶກຂອງຜ ູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໄດູ້ດີ. ວິດີໂອທີີ່ນໍາໃຊູ້ແມ່ນເພ ີ່ອໃຫູ້ຄວາມບັນເທີງ, ຄວາມຮ ູ້ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫູ້ແກ່ຄົນໃນ

ຊຸມຊົນ. ການປະສົມປະສານຂອງພາບເຄ ີ່ອນໄຫວ, ສຽງດົນຕີ, ບົດບັນຍາຍ ແລະ ສຽງບັນຍາຍຈະສາມາດສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນຫ າຍ

ຢ່າງ ພູ້ອມທັງ ຄວາມຮ ູ້ສຶກໄດູ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ຢ ່ໃນກິດຈະກໍາ ແມ່ນຈະໄດູ້ມີການນໍາໃຊູ້ 3 ວິດີໂອຫ ັກຄ : 

 

ວດິໂີອທ ີ1: ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແຮງບນັດານໃຈ 

 ວິດີໂອນີັ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ຍອມໃຫູ້ຄວາມພິ ການຂອງພວກເຂົາ ສົົ່ງຜົນກະທົບດູ້ານລົບ ຫ   
ເປັນອຸປະສັກ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໃຫູ້
ຄວາມສໍາຄັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງ
ພວກເຂົາ. ວິດີໂອດັົ່ງກ່າວສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຄວາມພິການ ບ ໍ່ວ່າຈະມີ
ຄວາມບົກຜ່ອງທາງສະຕິປັນຍາ/ ພັດທະນາການ ຫ   ທາງຮ່າງກາຍ ບ ໍ່ແມ່ນ
ເລ ີ່ອງທີີ່ໜູ້າອັບອາຍເລີຍ. ວິດີໂອນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຊຸມຊົນຮັບຮ ູ້ເຖິງ ຄວາມ
ພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ວິດີໂອນີັ້ ບ ໍ່
ພຽງແຕ່ສູ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫູ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່

ມັນຍັງສູ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫູ້ແກ່ ຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພິການ ເຊັນດຽວກັນ. 

 

ວດິໂີອທ ີ2: ປະເພດຂອງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮດັໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ຄວາມພກິານ.   

 

ວິດີໂອນີັ້ ຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນບັນດາປະເພດຂອງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າ
ທີີ່ການ ອັນເນ ີ່ອງມາຈາກ ເງ ີ່ອນໄຂດູ້ານສຸຂະພາບ ເພ ີ່ອຊ່ວຍ ໃຫູ້ຄົນຢ ່ໃນ
ຊຸມຊົນ ສາມາດລະບຸຕົນເອງວ່າ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້ທິມງານ 
CBID ໄດູ້ຮັບຮ ູ້. 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

  ວດິໂີອທ ີ3: ການເຂົັ້າເຖງິກອງທນຶປະກນັສຂຸະພາບແຫງ່ຊາດ (ກປຊ)  

 

ວິດີໂອນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຄົນຢ ່ໃນຊຸມຊົນເຂົັ້າໃຈເພີີ່ມຂຶັ້ນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານຂອງ
ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ (NHI) ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ວ່າ ກປຊ ແມ່ນຫຍັງ? ຜ ູ້

ໃດສາມາດໃຊູ້ສິດໄດູ້ແດ່? ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂໄດູ້ສິດປ ິ່ນປ ວຕູ້ອງມີ/ຈ່າຍຫຍັງແດ່? ຜົນ
ປະໂຫຍດທີີ່ຈະໄດູ້ຮັບມີຫຍັງແດ່ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ດັົ່ງນັັ້ນ ຫ ັງຈາກທີີ່ຊຸມຊົນໄດູ້ຮັບຊົມ
ວິດີໂອນີັ້ແລູ້ວ ພວກເຂົາຈະສາມາດຮັບຮ ູ້ຊ່ອງທາງ ແລະ ວິທີການເຂົັ້າເຖິງບ ລິການ
ຂອງກອງທ ນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນເວລາທີີ່ເຂົາເຈົັ້າບ ໍ່ສະບາຍ ຫລ  ມີ
ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ກະທັນຫັນ. 

 

 

ການນາໍໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ປ ກຈດິສາໍນກຶກຽ່ວກບັຄວາມພກິານ: 
 

ປຶື້ມແຜ່ນພບັຂອງອງົການ Plan International ຈະຖ ກ 
ນໍາໃຊູ້ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ສາມາດລະບຸຄນົທີີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ຄວາມພກິານຢ ່ໃນຊມຸ
ຊົນ, ສະທູ້ອນ ໃຫູ້ເຫນັເຖງິທັດສະນະຄະຕິຂອງຄນົໃນ
ຊຸມຊນົຕ ໍ່ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ, ພຈິາລະນາສາເຫດ ແລະ 
ຜົນຂອງ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກາໍຂອງພວກເຂົາ, 
ແລະ ໃຫູ້ພວກເຂົາໄດູ້ຄິດເຖິງວິທີການ ແກູ້ໄຂຕ ໍ່ກັບ
ສະຖານະການ ດັົ່ງກ່າວທີີ່ມີຕ ໍ່ຄນົທີີ່ມີຄວາມພິການໃນ
ຊຸມຊນົ. ກະລຸນາ ເບິີ່ງເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍທີ 1 ສ າລບັ
ວິທີການນໍາໃຊູ້ແຜ່ນພິກເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາປ ກຈິດສໍານກຶ
ກ່ອນການຄັດກອງຄນົທີີ່ມີຄວາມພິການ. 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

➢ ການສນົທະນາເປນັກຸມ່ ແລະ ການຖາມ-ຕອບ:  

 

ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ສະມາຊິກທັງໝົດ ພາຍໃນກຸ່ມ ມີໂອກາດໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ພວກເຂົາ, ວ່າພວກເຂົາເຫັນດີ ຫ   ບ ໍ່ເຫັນດີ ກັບຄວາມຄິດ ຂອງຄົນອ ີ່ນ. ວິທີການນີັ້ ຈະຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ຄົນທີີ່ບ ໍ່ກູ້າສະແດງ

ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງໄດູ້ກູ້າສະແດງອອກ, ເພາະຄົນທີີ່ງຽບ ຫ   ບ ໍ່ມັກປາກອາດຈະມີຫ າຍສິີ່ງຫ າຍຢ່າງທີີ່ຢາກ

ປະກອບສ່ວນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບ ໍ່ໝັັ້ນໃຈພ ທີີ່ຈະສະເໜີມັນອອກໄປ. ການສົນທະນາກຸ່ມທີີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂົາ

ປະກອບສ່ວນ ແລະ ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ອາດເປັນປະໂຫຍດ ໃຫູ້ແກ່ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ໃນລະຫວ່າງ 
ການສົນທະນາ, ທີມງານ CBID ອາດຈະຖາມຄໍາຖາມ ເພ ີ່ອທົດສອບຄວາມຮັບຮ ູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ

ຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ມີຕ ໍ່ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. 

 

 

➢ ອປຸະກອນທີີ່ໃຊູ້ໃນການໂຄສະນາກດິຈະກາໍ-ໂປສເຕີັ້ / ຫ   ແຜນ່ພບັ: 
 

ໂປສເຕີັ້ ແລະ / ຫ   ແຜ່ນພັບຈະເປັນການດຶງດ ດ ແລະ ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ເພ ີ່ອເຜີຍແຜໂ່ຄສະນາ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ 
ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຈ ີ່ຈໍາຂ ໍ້ມ ນ ຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ພວກ
ເຂົາກ ໍ່ຈະບ ໍ່ລ ມທີີ່ຈະມາຮ່ວມກິດຈະກໍາການປ ກຈິດສໍານຶກໃຫູ້ແກ່ຊຸມ
ຊົນ. ອຸປະກອນເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະໄດູ້ມີການເຜີຍແຜ່ກ່ອນທີີ່ກິດຈະກໍາຈະໄດູ້
ຖ ກຈັດຂຶັ້ນ. 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

 

 

ການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍາ. 3 ຂັັ້ນຕອນສ າຄັນ ທີີ່

ເຮົາຄວນຄວນຄໍານຶງກ ໍ່ຄ :   ເຮົາຕູ້ອງກະກຽມຫຍັງແດ່, ສິີ່ງທີີ່ເຮົາຄວນປະຕິບັດລະຫວ່າງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາມີຫຍັງ 

ແດ່ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ເຮົາຄວນເຮັດຫລັງຈາກກິດຈະກໍາສິັ້ນສຸດມີຫຍັງແດ່.  ຄໍາແນະນໍາຂູ້າງລຸ່ມນີັ້ຈະຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃຫູ້ 
ທີມງານ CBID ສາມາດ ວາງແຜນກິດຈະກໍາໄດູ້: 

ການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍາ. 3 ຂັັ້ນຕອນສ າຄັນ ທີີ່

ເຮົາຄວນຄວນຄໍານຶງກ ໍ່ຄ :   ເຮົາຕູ້ອງກະກຽມຫຍັງແດ່, ສິີ່ງທີີ່ເຮົາຄວນປະຕິບັດລະຫວ່າງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາມີຫຍັງ 

ແດ່ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ເຮົາຄວນເຮັດຫລັງຈາກກິດຈະກໍາສິັ້ນສຸດມີຫຍັງແດ່.  ຄໍາແນະນໍາຂູ້າງລຸ່ມນີັ້ ຈະຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃຫູ້ 
ທີມງານ CBID ສາມາດ ວາງແຜນກິດຈະກໍາໄດູ້: 

1) ການວາງແຜນກອ່ນກດິຈະກາໍ:  

➢ ການວາງແຜນທາງດູ້ານການບ ລຫິານໂລຈສິຕກິ: ການກະກຽມດູ້ານໂລຈິສຕິກລ່ວງໜູ້າ ໂດຍນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້
ຈາກການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນກັບບູ້ານເປ ື້າໝາຍ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີີ່ເຊິີ່ງທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງ, ເວລາ, ການ

ແຈູ້ງເຊີນ (ປະສານງານກັບອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານ), ບັນດາອຸປະກອນທີີ່ຈະນໍາໃຊູ້, ການຈັດແຈງສະຖານທີີ່

ໃຫູ້ແກ່ ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  ກະລຸນາ ເບິີ່ງທີີ່ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍທີ 2 ສໍາລັບແບບຟອມການກະກຽມຂ ໍ້

ມ ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ. 

 

➢ ການປະສານງານກບັການນາໍຂອງບູ້ານເປ ື້າໝາຍ: ມັນເປັນສິີ່ງສ າຄັນທີີ່ຈະຕູ້ອງປະສານງານໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ 
ການໃຫູ້ນາຍບູ້ານ/ອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານ, ຫົວໜູ້າແຕ່ລະໜ່ວຍຂອງບູ້ານ, ເມ ອງ, ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນ 

ແລະ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (ອາສາສະໝັກບູ້ານ) ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອຊ່ວຍກະກຽມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຈັດກິດຈະກໍາ.  ພວກເຂົາຄວນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາ, ວາລະ, ບົດບາດ ແລະ ໜູ້າທີີ່ 

ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈູ້ງ (ເຊັົ່ນ: ການຄວບຄຸມ ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ ອ ີ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ), ການເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ແຈູ້ງຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານລະບົບ ສ ີ່ສານຂອງບູ້ານ ແລະ ຜ່ານທາງໂປສເຕີັ້/ແຜ່ນພັບ. 

IV. ວິທກີານວາງແຜນກິດຈະກໍາການປ ກຈດິສາໍນກຶໃຫູ້ແກ່ຊມຸຊນົ ກ່ອນການຄັດກອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ 
ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກັບຊມຸຊນົ. 

 



27 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ທຸກຄົນເຂົັ້າຮ່ວມ ບ ໍ່ແມ່ນ ມີພຽງແຕ ່
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການເທົົ່ານັັ້ນ. ກິດຈະກໍານີັ້ແມ່ນ ເປັນກິດຈະກໍາທີີ່ກ່ຽວກັບ “ການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມພິການ” ແລະ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຫ າຍທີີ່ທຸກໆຄົນ ຢ ່ໃນຊຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ. 

➢ ການຫູ້າງຫາກະກຽມສະຖານທີີ່ສາໍລບັກດິຈະກາໍ: ກິດຈະກ າເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ຂອງຊຸມຊົນຄວນຈະມີການຫູ້າງຫາ
ກະກຽມ ຫ   ສ າຫ ວດສະຖານທີີ່ໄວູ້ 1 ວັນກ່ອນ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ນັັ້ນ. 

ກິດຈະກໍາການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນຈະ ໃຊູ້ເວລາດໍາເນີນການປະມານ 2 ຊົົ່ວໂມງ. ສ າລັບເວລາ

ທີີ່ແນະນໍາໃນການຈັດກິດຈະກໍານີັ້ ແມ່ນຄວນຈັດ ຕອນກາງຄ ນ ຊ່ວງໄລຍະເວລາແຕ່ 6 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງ 

30 ຕອນແລງ ເຊິີ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີີ່ຄົນ ໃນຊຸມຊົນ ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ (ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂົາຈະໄປໄຮ່ໄປ

ນາໃນຕອນກາງເວັນ). ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໄລຍະເວລາ ໃນການຈັດກິດຈະກໍານີັ້ ແມ່ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້

ໂດຍຂຶັ້ນກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງແຕ່ລະບູ້ານ ແລະ ຄວາມ ເປັນໄປໄດູ້ຂອງແຕ່ລະບູ້ານ ຕາມທີີ່ໄດູ້ ຕົກລົງກັນ, 
ພູ້ອມທັງພິຈາລະນາຕາມການເຫັນດີຂອງພະນັກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມ ອງ ແລະ ພະນັກ
ງານສາທາລະນະສຸກເມ ອງທີີ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກກິດຈະກໍານໍາທີມງານ. ສໍາລັບ
ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແມ່ນຈະໄດູ້ມີການດໍາເນີນ ການໃນຕອນເຊົັ້າຂອງມ ັ້ຕ ໍ່ໄປ, ເລີີ່ມແຕ່ 5 ໂມງ 

ຫາ 7 ໂມງເຊົັ້າ. ສະຖານທີີ່ສ າລັບກິດຈະກ າ ການເພີີ່ມ ຄວາມຮັບຮ ູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງແມ່ນຈະ

ຕູ້ອງມີການກຽມພູ້ອມ 1 ຫ   2 ຊົົ່ວໂມງ ກ່ອນງານຈະເລີີ່ມ. ໃນໄລຍະເວລາລ ຖູ້າຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກ າການປ ກ

ຈິດສໍານຶກໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ອາດຈະມີການເປີດເພງທີີ່ໄດູ້ສະແດງໄວູ້ໂດຍຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ. ສຽງເພງທີີ່ຄຶກຄ ັ້ນ
ຈະດຶງດ ດຄວາມສົນໃຈໃຫູ້ແກ່ ຄົນຢ ່ໃນ ຊຸມຊົນ. 
 

2) ລະຫວາ່ງການດາໍເນນີກດິຈະກາໍ: 

➢ ການມສີວ່ນຮວ່ມ: ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ນາຍບູ້ານ/ຫົວໜູ້າຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະມີ
ການກ່າວຄໍາເຫັນເປີດພິທີ/ກ່າວປາໄສ ແລະ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ອາສາສະໝັກບູ້ານ, ແລະ ຜ ູ້ນໍາອ ີ່ນໆ

ຂອງບູ້ານຄວນໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອຊ່ວຍດູ້ານວຽກງານກະກຽມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວບຄຸມຜ ູ້

ເຂົັ້າຮ່ວມງານ. 
 

➢ ການດງຶດ ດຄວາມສນົໃຈ ແລະ ຮກັສາຈາໍນວນຂອງຜ ູ້ເຂົັ້າຮວ່ມ: ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມອາດຈະມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກໍາທີີ່ບ ໍ່ສະໝ່ໍາສະເໝີ ແລະ ພາໃຫູ້ເກີດການເສຍສະມາທິ ແລະ ບ ໍ່ສົນໃຈຕ ໍ່ກິດຈະກໍາໄດູ້ງ່າຍ, ດັົ່ງນັັ້ນວິທີ

ການຕ ໍ່ໄປນີັ້ ອາດຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນສະຖານະການດັົ່ງກ່າວໄດູ້: 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

• ສງັເກດຜ ູ້ເຂົັ້າຮວ່ມ: ສິີ່ງທີີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຖູ້າຫາກສັງເກດເຫັນວ່າ ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເລີີ່ມໂອູ້ລົມກັນ, ຫລິັ້ນ

ໂທລະສັບ, ລຸກຢ່າງໄປ-ຢ່າງມາ ແລະ ມີທ່າທາງແບບບ ໍ່ສົນໃຈໃນກິດຈະກໍາ. ມັນອາດຈະຮອດເວລາ ທີີ່ເຮົາ

ຈະປ່ຽນໄປເຮັດກິດຈະກໍາຕ ໍ່ໄປ ຫ   ມີການຖາມ-ຕອບໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສົນໃຈ ຫ າຍ
ຂຶັ້ນ. 
 

• ການແຈກຂອງລາງວນັ/ສິີ່ງຈ ງໃຈສາໍລບັກດິຈະກາໍ ຖາມ-ຕອບ: ການກວດເບິີ່ງຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ ຫ   
ຖາມຄ ນຫ ັງຈາກເຮັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ, ໂດຍການຖາມພວກເຂົາຄ ນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນ ຫ   ໃນສິີ່ງທີີ່ໄດູ້ ເວົັ້າມາ

ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ມີການມອບຂອງລາງວັນໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ທີີ່ຕອບຖ ກ. ໃນການໃຫູ້ຂອງລາງວັນ/ສິີ່ງ ຈ ງໃຈ 
ທິມງານ CBID ຄວນຄໍານຶງກ່ຽວກັບປະເພດສິີ່ງຂອງທີີ່ຈະໃຫູ້. ສິີ່ງຂອງເຫ ົົ່ານັັ້ນຄວນ:  

✓ ເປນັມດິຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມ: ພະຍາຍາມຫ ີກລ່ຽງຂອງລາງວັນທີີ່ເຮັດມາຈາກປລາສຕິກ ເຊັົ່ນ:ຕຸກນ ັ້າ 
ດ ີ່ມ ຫ   ນໍ້າໝາກໄມູ້ ຫ ຼື ຂອງຂວັນທີີ່ຫ ໍ່ດູ້ວຍປລາສຕິກ, ກະລຸນາໃຊູ້ຜະລິດຕະພັນສົົ່ງເສີມທູ້ອງຖິີ່ນ 

ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້. 
✓ ດຕີ ໍ່ສຂຸະພາບ: ບ ໍ່ຄວນແຈກຂະໜົມ ຫ   ອາຫານທີີ່ບ ໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຜົນກະທົບ ດູ້ານລົບຕ ໍ່

ສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະເດັກນູ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ຂະໜົມຫວານ/ຂະຫນົມອົມ. ຂອງ
ລາງວັນຄວນສົົ່ງເສີມທາງດູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມເຊັົ່ນ: ແປງຖູແຂູ້ວ, ຢາຖູແຂູ້ວ, 

ສະບ , ສະບ ຝຸ່ນ ແລະ ອ ີ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ.  

✓ ຜະລດິຕະພນັທູ້ອງຖິີ່ນ:  ເລ ອກຂອງລາງວັນທີີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການຂອງທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 
ຮັບປະກັນ ວ່າສິີ່ງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນສິີ່ງຂອງທີີ່ບ ໍ່ຟຸມເຟ ອຍ ແລະ ບ ໍ່ມີລາຄາແພງເກີນໄປ. 
 

• ສອບຖາມກບັນາຍບູ້ານຖູ້າມບີກຸຄນົ ຫ   ກຸມ່ຄນົທີີ່ສາມາດສູ້າງບນັຍາກາດມວ່ນຊ ີ່ນຢ ໃ່ນບູ້ານ ຜ ູ້ທີີ່ສາມາດ 
ສະແດງຄວາມສາມາດ ລະຫວ່າງກາງ ຫ   ທູ້າຍກິດຈະກໍາເພ ີ່ອດຶງດ ດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

• ດາໍເນນີກດິຈະກາໍໃຫູ້ມລີກັສະນະກະທດັຮດັ ແລະ ແຕກຕາ່ງ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮ ູ້ສຶກເບ ີ່ອ ແລະ ບ ໍ່ສົນໃຈ.  

 

➢ ຂ ໍ້ຄວາມ/ຄາໍເຫນັຕອນທູ້າຍຂອງກດິຈະກາໍ:  

ນາຍບູ້ານ ແລະ ທີມງານ CBID ຄວນສະແດງຄວາມຂອບໃຈທຸກໆ ຄົນສໍາລັບການເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້

ພວກເຂົາແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກັບຄອບຄົວ, ໝ ່ເພ ີ່ອນ ແລະ ເພ ີ່ອນບູ້ານເພ ີ່ອບອກໃຫູ້ພວກເຂົາຮ ູ້  ວ່າຖູ້າພວກ
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເຂົາຮ ູ້ຈັກຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ (ການເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດູ້ຍິນ, ການເບິີ່ງແຍງດ ແລໂຕເອງ, ເຂົັ້າໃຈ/ຈ ີ່

ຈໍາ ຫ   ການສ ີ່ສານ) ພວກເຂົາຄວນຊັກຊວນໃຫູ້ບຸກຄົນເຫ ົົ່ານັັ້ນມາລົງທະບຽນໃນມ ັ້ອ ີ່ນ ຢ ່ທີີ່__________              

(ຊ ີ່ສະຖານທີີ່) ໃນເວລາ____________(ເວລາ) ສໍາລັບການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ.  

ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈະບອກກັບຊຸມຊົນ ແມ່ນຈະຕູ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຢ ້າຄ ນອີກຄັັ້ງວ່າ ທີມງານກໍາລັງ 
ຊອກຫາບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ຄວາມພິການເພ ີ່ອມາລົງທະບຽນໃນການຄັດກອງ ຄົນທີີ່
ມີຄວາມພິການ. 

3) ຫ ງັຈາກສາໍເລດັກດິຈະກາໍ: 

➢ ການຖາມຄາໍເຫນັຈາກນາຍບູ້ານ: ທີມງານ CBID ສະແດງຄວາມຂອບໃຈກັບອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານ ແລະ 

ຜ ູ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ການຮ່ວມງານກັນ, ຖາມຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ 

ແລະ ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຂະບວນການ/ຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 
 

➢ ການເກບັມູ້ຽນສະຖານທີີ່: ຫ ັງຈາກສ າເລັດກິດຈະກ າຄວນຮັບປະກັນວ່າມີການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ເກັບ
ມູ້ຽນຂີັ້ເຫຍ ັ້ອໃຫູ້ຮຽບຮູ້ອຍໂດຍທີມງານ CBID ຫ   ຖ ກນໍາໄປຖິັ້ມຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍທີມງານຂອງບູ້ານ. 

ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນາໄມຮ່ວມກັນ ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂົາຮຽນຮ ູ້ ກ່ຽວກັບການຮັກ 
ສາສະພາບແວດລູ້ອມຢ ່ໃນຂົງເຂດບ ລິເວນບູ້ານຂອງພວກເຂົາ. ສະຖານທີີ່ຈັດກິດຈະກໍາຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການ ເກັບ
ມູ້ຽນຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ສະອາດງາມຕາສະເໝີ. 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຮາ່ງວາລະຂອງກດິຈະກາໍກາໍນປ ກຈດິສ  ານກຶ ແລະ ການເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊຸມຊົນ 
 

ລາຍລະອຽດກດິຈະກາໍ ວທິກີານ ອປຸະກອນທີີ່ຕູ້ອງກຽມ ຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບ ເວລາສະເລຍ່ 

ຫູ້າງຫາກະກຽມສະຖານທີີ່ ຈ ສະແດງພາບ, ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣເຈັກເຕີັ້, 

ເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ, ລໍາໂພງ, ສະຖານທີີ່ຈະຕູ້ອງ

ໄດູ້ມີການຕິດຕັັ້ງ, ຈັດສັນ ຢ່າງແທດເໝາະ 
ແລະ ມີຄວາມພູ້ອມທີີ່ຈະນໍາໃຊູ້ໃນງານ. 

ໜູ້າຈ ສາຍ, ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣ

ເຈັກເຕີັ້, ລໍາໂພງ, ໄມ, 

ເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ວິດີໂອ, 

ແຜນພັບ Plan 

International. ສໍາລັບຕັົ່ງ 
ຫ   ສາດປ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ
ສະຖານທີີ່. 

 

ທີມງານ CBID  

ຄວນມີການສໍາຫ ວດ
ສະຖານທີີ່ກ່ອນງານມ ັ້
ໜຶີ່ງ ແລະ ໃນການຫູ້າງ
ຫາກະກຽມຄວນ
ສໍາເລັດກ່ອນງານເລີີ່ມ 
1 ຊົົ່ວໂມງ. 

ເປດີເພງ ເພ ີ່ອເປນັການດງຶດ ດຄວາມ
ສນົໃຈຂອງມວນຊນົ. ເພງທີີ່ເປດີ 
ແມ່ນເປນັເພງລາວເຊັົ່ນ:       ເຢັນ
ສະບາຍຊາວນາ ແລະ         ສຽງ
ແຄນລາວ ແລະ ອ ີ່ນໆ... 
ທີີ່ເປນັການສະແດງໂດຍຄນົທີີ່ມີ
ຄວາມພກິານ. ໃນຊວ່ງເປດີເພງຈະ
ມີການປະກາດໃຫູ້ປະຊາຊນົເຂົັ້າ
ຮວ່ມ. 

 
ສຽງດົນຕີ ຈະສູ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຊຸມ
ຊົນ ໂດຍສະເພາະເພັງທີີ່ມີລັກສະນະ
ມ່ວນຊ ີ່ນ. ເພງ ແມ່ນເປີດຫລັງຈາກຫູ້າງຫາ
ກະກຽມສະຖານທີີ່ແລູ້ວ ຫ   ໃນໄລຍະ
ພັກຜ່ອນ 

ໜູ້າຈ ສາຍ, ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣ

ເຈັກເຕີັ້, ລໍາໂພງ, ໄຟວິດີ

ໂອພງ, ແທັບເລັດ 

 

ທີມງານ CBID  

 
ເປີດກ່ອນເລີີ່ມງານ 

ໂຄສກົສະບາຍດ ີແລະ ເຊນີທກຸຄນົ
ໃຫູ້ເຂົັ້າມາໃນງານ ແລະ ປະຈາໍຢ ່
ບອ່ນນັົ່ງ-ຢ ນເປນັລະບຽບ 

- MC ແຈູ້ງໃຫູ້ທຸກຄົນນັົ່ງ ຫ   ຢ ນເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍ 
- ກ່າວເຊີນພະນັກງານຈາກຫູ້ອງການແຮງ

ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການເມ ອງ ຂ ັ້ນກ່າວ
ສະເໜີກ່ຽວກັບງານ 

ໄມໂຄຣໂຟນ, ໂປຣເຈັກເຕີັ້, 

PowerPoint ຖູ້າ ຈໍາເປັນ 

MC by CBID 

ໂຄສົກໂດຍ ທີມ
ງານ CBID 

 

1-2 ນາທີ  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ກາ່ວຕູ້ອນຮບັຊາວບູ້ານ, ຂອບໃຈທີີ່

ທກຸຄນົເຂົັ້າຮວ່ມ ແລະ ນາໍສະເໜີ
ກຽ່ວກບັງານ 

-ກ່າວຕູ້ອນຮັບຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທຸກຄົນ ແລະ 

ຕູ້ອນຮັບທີມງານໂຄງການໃນການລົງມາ
ເຮັດກິດຈະກໍາການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ຂອງ
ຊຸມຊົນທາງດູ້ານຄວາມພິການ ແລະ ເວົັ້າ
ເຖິງຄວາມພິການແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຢາກເຫັນຊຸມຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 

ໄມໂຄຣໂຟນ, ໂປຣເຈັກເຕີັ້, 

PowerPoint ຖູ້າຈໍາເປັນ 

ພະແນກແຮງງານ
ແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມແຂວງ
ຊຽງຂວາງ 

5 ນາທີ 

ກາ່ວສະເໜ ີຫ   ແນະນາໍຈາກທາງ
ນາຍບູ້ານ/ຫ  ຫວົໜູ້າຊນົເຜົົ່າ 

-ມີຄວາມດີໃຈທີີ່ທາງທີມງານໄດູ້ລົງມາເຮັດ
ກິດຈະກໍາຢ ່ບູ້ານເຮົາ ແລູ້ວຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້
ຊາວບູ້ານຢ ່ຮ່ວມກິດຈະກໍານໍາທີມງານຈົນ
ຈົບ ແລະ ຮ່ວມກັນປະກອບສ່ວນເຮັດ
ກິດຈະກໍາຢ່າງຫູ້າວຫັນ. 
- ສະເໜີໃຫູ້ທີມງານແນະນໍາໂຕ ແລະ ກ່າວ
ຈຸດປະສົງ  

ໄມໂຄໂຟນ, ໂປຣເຈັກເຕີັ້, 

PowerPoint ຖູ້າຈໍາເປັນ 

ນາຍບູ້ານ/ຫ  ຫົວໜູ້
າຊົນເຜົົ່າ 

5 ນາທີ 

ທີມງານ ແນະນາໍໂຕ, ແນະນາໍກຽ່ວ

ກບັ CBID ແລະ ກາ່ວຈດຸປະສງົ
ຂອງການ 
ມາເຮດັກດິຈະກາໍ 

- ແນະນໍາໂຕທີມງານ CBID ແລະ ນໍາສະເ
ໜີໂດຍຫຍ ໍ້ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາ 
-ມາຮຽນຮ ູ້ນໍາກັນວ່າຄວາມພິການແມ່ນ
ຫຍັງ ເພ ີ່ອທີີ່ເຮົາຈະຊອກຫາຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດູ້ານຮ່າງກາຍ 
ແລະ ສະພາບຈິດໃຈ. 
 

ໄມໂຄຣໂຟນ, ໂປຣເຈັກເຕີັ້, 

PowerPoint ຖູ້າຈໍາເປັນ 

ທີມງານ CBID 5 ນາທີ 

ການສາຍວດິໂີອທ ີ1 ກຽ່ວກບັການ

ສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແຮງບນັ
ການໃຈ 

- ການນໍາສະເໜີ ແລະ ເຊີນທຸກຄົນຮ່ວມ
ເບິີ່ງວິດີໂອ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ທຸກຄົນເຂົັ້າໃຈ 
ແລະ ຮັບຮ ູ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄົນ            
ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ເປີດໃຈຕ ໍ່ການເບິີ່ງ
ຄົນທີີ່ຄວາມ ສາມາດບ ໍ່ແມ່ນຄວາມພິການ 
ຫ   ຄວາມແຕກຕ່າງ.  ທຸກຄົນຈະມີແຮງ
ບັນດານໃຈທີີ່ຖ ກຖ່າຍ ທອດຜ່ານວິດິໂອ ທີ 
1 

ຈ ສະແດງພາບ, ເຄ ີ່ອງສາຍ 

ໂປຣເຈັກເຕີັ້, ລໍາໂພງ, ໄຟວິດີ

ໂອເພັງ, ແທັບເລັດ ຫ   

ຄອມພິວເຕີັ້/ຢ ເອສບີ 

ທີມງານ CBID 
 

4 ນາທີ 31ວິນາທີ 

ກດິຈະກາໍຖາມ-ຕອບຫ ງັຈາກເບິີ່ງວິ
ດໂີອ 

ຖາມຄໍາຖາມແກ່ຊາວບູ້ານຫ ັງຈາກເບິີ່ງວິດີ
ໂອ. 
1 . ພວກເຂົາເຫັນຫຍັງແດ່ຢ ່ໃນວິດີໂອທີີ່
ໄດູ້ສາຍໄປ 

 

ລໍາໂພງ, ໄມ ແລະ ຂອງ
ລາງວັນ(ຖູ້າຈໍາເປັນ) 

ທີມງານ CBID 

(ຫ   ໂຄສົກ) ແລະ 
ທີມງານທີີ່ເຫ  ອ
ຊ່ວຍໃນການຊຸກຍ ູ້
ໃຫູ້ຊຸມຊົນຕອບ 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 

15 ນາທີ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

2. ພວກເຂົາຄິດວ່າຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ

ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ບ ໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງຄິດ

ແນວນັັ້ນ? 

3. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສາມາດໄປ

ໂຮງຮຽນໄດູ້ບ ໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງຄິດແນວ

ນັັ້ນ? 

4. ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຄວນມີແຟນ, ຫ   

ແຕ່ງງານບ ໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງຄິດແນວນັັ້ນ? 

 

- ສະຫລຸບຫລັງຈາກກິດຈະກໍາຖາມຕອບ: 
ທຸກທີີ່ມີຄວາມພິການຢ ່ໃນຊຸມຊົນແມ່ນມີ
ຄວາມສາມາດເທົົ່າທຽມກັນກັບຄົນທີີ່ບ ໍ່ມີ
ຄວາມພິການ, ເຂົາເຈົັ້າບ ໍ່ໄດູ້ມີຄວາມ
ອັບອາຍ ຫ   ເອົາຄວາມພິການມາເປັນ
ອຸປະສັກໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

ທີມງານ CBID: ອະທບິາຍເຖງິ
ຄວາມຫລາກຫ າຍຂອງມວນມະນດຸ
, ເປນັ ຫຍັງຄວາມພກິານຈຶີ່ງກຽ່ວ

ພນັກບັໝົດທກຸຄນົ, ແລະ ກຽ່ວພນັ

ກບັຕວົເຈົັ້າຄ ແນວໃດ? 

-ເຮົາມາກິດຈະກໍາໃນມ ັ້ນີັ້ເຮົາເຫັນໄດູ້ວ່າມີ

ທັງເດັກນູ້ອຍ, ຜ ູ້ເຖົັ້າ, ຄົນພິການ. ອັນນີັ້
ສະແດງໃຫູ້ເຮົາເຫັນວ່າຊຸມຊົນເຮົາມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍ ແລະ ທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມເທົົ່າ
ທຽມກັນ 
- ແລະ ເມ ີ່ອເວົັ້າເຖິງຄວາມພິການມັນບ ໍ່
ແມ່ນເລ ີ່ອງທີີ່ໄກໂຕເຮົາ. ເພາະວ່າຄົນເຮົາ
ທຸກຄົນແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກທາງຮ່າງກາຍ ຫ   ຈິດໃຈທີີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນແລູ້ວແຕ່ຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງ
ຂອງອາຍຸເຮົາ.  

ໄມໂຄຣໂຟນ, ລໍາໂພງ,ໂປຣ

ເຈັກເຕີັ້, PowerPoint ຖູ້າ
ຈໍາເປັນ 

ທີມງານ CBID 

Team 

3 ເຖິງ 5 ນາທີ 

ແຜ່ນພບັຈາກອງົການ Plan 

International 
ປະເພດຂອງຄວາມພກິານຕາ່ງໆ. 
ຄນຸລກັສະນະ/ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ຕາ່ງໆ.  

- ທີມງານເຂົັ້າສ ່ກິດຈະກໍານີັ້ໂດຍມີການສະເ
ໜີໃຫູ້ຊາວບູ້ານມາຮຽນຮ ູ້ນໍາກັນວ່າຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການມີລັກສະນະແບບໃດ? 

 

- ທີມງານແບ່ງເປັນກຸ່ມ, ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດູ້
ຖາມຊາວບູ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມມີການສົນທະນາ ແລະ ຄິດເຫັນ
ບຸກຄົນທີີ່ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະຮ ູ້ຈັກ ຫ   ພົບພ ໍ້ມາ
ກ່ອນ.  

ແຜ່ນພັບຈາກອົງການ Plan 

International, ໄມ

ໂຄໂຟນ, ລໍາໂພງ. 

(ກິດຈະກໍານີສາມາດເຮັດເປັນ
ກຸ່ມໃຫຍ່ ຫ   ແບ່ງກຸ່ມນູ້ອຍ
ຂຶັ້ນກັບຈໍານວນຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 

ທີມງານ  CBID 

Team 

30-40 ນາທີ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ການສາຍວດິໂີອທ ີ2 ກຽ່ວກບັ
ປະເພດຂອງຄວາມພກິານ 

-ກ່າວສະເໜີແນະນໍາວິດີໂອໂດຍຫຍ ໍ້
ຈຸດປະສົງຂອງວິດີໂອວ່າວິດີໂອນີັ້ຈະຊ່ວຍ
ໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈຂຶັ້ນຕ ີ່ມກ່ຽວກັບປະເພດ
ເງ ີ່ອນໄສຸຂະພາບທີີ່ຫ າກຫ າຍ 

ໜູ້າຈ ສາຍ, ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣ

ເຈັກເຕີັ້, ລໍາໂພງ, ໄຟວິດີໂອ, 
ແທັບເລັດ ຫ   ຄອມພິວເຕີັ້/
ຢ ເອສບີ 

ທີມງານ CBID 
ໝາຍເຫດ: ທີມ
ງານສ ີ່ສານຂອງ
ໂຄງການຈະ
ຮັບປະກັນວ່າ  
ເນ ັ້ອໃນແມ່ນໄດູ້
ຮັບການເຫັນດີ
ຈາກພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂູ້ອງ 

4 ນາທີ 32 ວິນາທີ 

ສາຍວດິໂີອທ ີ2 ອກີເທ ີ່ອໜຶີ່ງເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ຊາວບູ້ານເຂົັ້າໃຈປະເພດຄວາມ
ພກິານ 

ເປີດໃຫູ້ທຸກຄົນເບິີ່ງອີກເທ ີ່ອໜຶີ່ງເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ມັັ້ນໃຈວ່າຊາວບູ້ານຈ ີ່ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ. 
 

 

 

ໜູ້າຈ ສາຍ, ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣ

ເຈັກເຕີັ້, ລໍາໂພງ, ໄຟວິດີໂອ, 
ແທັບເລັດ ຫ   ຄອມພິວເຕີັ້/
ຢ ເອສບີ 

ທີມງານ CBID 4 ນາທີ 32 ວິນາທີ 

ກດິຈະກາໍຖາມ-ຕອບຫ ງັຈາກເບິີ່ງ ວິ
ດໂີອ 

ຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຖາມ: 
 

1. ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງແນ່ຢ ່ໃນວິດີໂອທີີ່ໄດູ້ສາຍ

ໄປ? 

2. ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜ ຫ   ເຄີຍເຫັນບຸກຄົນທີີ່ມີ

ຄວາມພິການບ ໍ່? 

3. ຖູ້າຮ ູ້ຈັກ ຫ   ພົບເຫັນຄົນທີີ່ມີຄວາມ

ພິການເຈົັ້າຕູ້ອງເຮັດແນວໃດ? 

 

- ສະຫລຸບຫລັງຈາກກິດຈະກໍາຖາມຕອບ: 
ຖູ້າທຸກຄົນເຫັນ ຫ   ຮ ູ້ຈັກຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກແບບທີີ່ຊາວບູ້ານເຫັນໃນວິດີໂອ. 
ໃຫູ້ພວກເຂົາລາຍງານ ຫ   ແຈູ້ງໃຫູ້ທີມງານ
ຮັບຮ ູ້ 
  

ລໍາໂພງ, ໄມ ແລະ ຂອງ
ລາງວັນ (ຖູ້າຈໍາເປັນ) 

ທີມງານ CBID 

(ຫ   ໂຄສົກ) 

15 ນາທີ 

MC/ CBID facilitator ແຈູ້ງໃຫູ້
ປະຊາຊນົຮບັຊາບຖູ້າຫາກຢ ໃ້ນບູ້ານ
ມີຄນົທີີ່ມີບນັຫາທາງຈດິໃຫູ້ແຈູ້ງກບັ
ທີມງານ ເພ ີ່ອທີີ່ຈະໄດູ້ຕ ີ່ມໃສ່
ແບບຟອມ 

ທີມງານແຈູ້ງໃຫູ້ປະຊາຊົນວ່າ: 
 
 ພວກເຮົາເຂົັ້າໃຈວ່າ ທ່ານມີຄົນທີີ່ບ ໍ່ສະບາຍ
ຢ ່ໃນເຮ ອນ ແລະ ທ່ານພະຍາຍາມປ ກປ້ອງ 
ພວກເຂົາໂດຍການລ່າມໂສູ້ 
ແລະ ກັກຂັງພວກເຂົາໄວູ້. 
ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີໝໍທີີ່ຊ່ຽວຊານເຊິີ່ງ 
ສາມາດຊ່ວຍເຫລ ອຄົນເຈັບ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ໝໍຈະມີ
ແຜນລົງມາຢ້ຽມຢາມບູ້ານຂອງທ່ານໃນ
ອະນາຄົດ. ຂ ໃຫູ້ທ່ານແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວ
ກັບຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ພູ້ອມ
ທັງອະນຸຍາດໃຫູ້ແກ່ ພວກເຮົາ 

ລໍາໂພງ, ໄມ ແລະ ແບບຟອມ
ເພ ີ່ອຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນ 

ທີມງານ CBID 3 ນາທີ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ໃນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນກັບທ່ານໝໍໄດູ້ບ ໍ່?. 
ພວກເຮົາຈະແຈູ້ງໃຫູ້ນາຍບູ້ານ ແລະ ທ່ານຮ ູ້
ວ່າ ທ່ານໝໍຈະລົງມາຢ້ຽມຢາມອີກຕອນ
ໃດ” 
ເບິີ່ງໃນປຶື້ມຄ ່ມ ຕ ີ່ມສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີີ່ມ
ຕ ີ່ມ 

MC ສະເໜໃີຫູ້ທາງພະນກັງານ
ສາທາລະນະສກຸເມ ອງມາກາ່ວກຽ່ວ
ກບັການເຂົັ້າເຖງິບ ລ ິ
ການດູ້ານຕາ່ງໆ ເຊັົ່ນ: ກອງທນຶ
ປະກນັສຂຸະພາບແຫງ່ຊາດ 

ເພ ີ່ອໃຫູ້ປະຊາຊົນຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈການບ 
ລິການທາງດູ້ານສາທາລະນະສຸກທີີ່ພວກເຂົາ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດູ້ ໂດຍການນໍາໃຊູ້ການບ 
ລິການຂອງກອງທຶນ ກປຊ 
 

ລໍາໂພງ, ໄມ ທີມງານ CBID 

(ຫ   ໂຄສົກ) 

 
ຕົວແທນຈາກສາ
ທາ 

5 ນາທີ 

 
ການສາຍວດິໂີອຂອງກອງທນຶ 
ກປຊ 

ເພ ີ່ອໃຫູ້ປະຊາຊົນຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈການບ 
ລິການທາງດູ້ານສາທາບະນະສຸກທີີ່ພວກເຂົາ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດູ້ ໂດຍການນໍາໃຊູ້ການບ 
ລິການຂອງກອງທຶນ ກປຊ 
 
- ຫລັງຈາກສາຍວິດີໂອແລູ້ວສະຫລຸບເພ ີ່ອ
ເບິີ່ງວ່າປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈ 
 
 

ໜູ້າຈ ສາຍ, ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣ

ເຈັກເຕີັ້, ລໍາໂພງ, ໄຟວິດີໂອ, 
ແທັບເລັດ ຫ   ຄອມພິວເຕີັ້/
ຢ ເອສບີ 

ທີມງານ CBID 

(ຫ   ໂຄສົກ) 

3 ນາທີ 24 

ຂອບໃຈທກຸຄນົທີີ່ເຂົັ້າຮວ່ມ, ບອກ
ໃຫູ້ຊາວບູ້ານກບັມາໃນມ ັ້ອ ີ່ນ (ຫ   
ຕອນແລງ ຂຶັ້ນກບັເວລາຕວົຈງິ) 
ເພ ີ່ອເຮດັການຄດັກອງ,ສາໍລບັຜ ູ້ທີີ່ມີ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ຜ ູ້ທີີ່ສາມາດ
ລະບຕຸນົເອງວາ່ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ໃຫູ້ຢ ເ່ພ ີ່ອເຮດັການຄດັກອງກບັທມີ
ງານກອ່ນ. 

 
ກ່າວຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນ 
- ຢ ້າຄ ນໃຫູ້ຄົນທີີ່ລະບຸວ່າມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈມາ
ລົງທະບຽນການຄັດກອງ ແລະ ໃຫູ້ຖ ປຶື້ມ
ສໍາມະໂນຄົວ ຫ   ບູ້ານເລກທີມາແຈູ້ງທີມ
ງານຢ ່---- 
ເວລາ………….. 
 

ລໍາໂພງ ແລະ ໄມໂຄຣໂຟນ ນາຍບູ້ານ 3 ເຖິງ 5 ນາທີ 

ຂອບໃຈຈາກທມີງານ ກ່າວຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຢ ້າຄ ນ
ໃຫູ້ຜ ູ້ສາມາດລະບຸຕົນເອງວ່າມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກຢ ່ກ່ອນ ເພ ີ່ອຄັດກອງ ແລະ ຜ ູ້ທີີ່ 

ລໍາໂພງ ແລະ ໄມໂຄຣໂຟນ 
 

 

 

ທີມງານ CBID 

 

 

 

3 ນາທີ  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ການຄດັກອງບາງຈາໍນວນ ຊາວບູ້ານຈະຖ ກຖາມໃຫູ້ລະບຸຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກຂອງຕົນເອງ, ການຄັດກອງອາດ
ຈະເລີີ່ມເຮັດສໍາລັບບາງສ່ວນ. ທີມງານຈະ
ໄດູ້ບົດຮຽນສໍາລັບການເຮັດຄັດກອງໃນມ ັ້ຕ ໍ່
ໄປ 
 
 

ແບບສອບຖາມ, ແທັບເລັດ ທີມງານ CBID 30 ນາທີ ຫ   ຫ າຍກ່ວາ 

 

 

 

 

ໃນລະຫວ່າງການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຈະໃຊູ້ເປັນຫລັກແມ່ນ 
ໂປຣເຈັກເຕີ ຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ແທັບເລັດ. ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທີີ່ຈະນ າໃຊູ້ 

ເຄ ີ່ອງມ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂູ້າງລຸ່ມນີັ້ແມ່ນຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ ໂປຣເຈັກເຕີຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ແທັບເລັດ:  

ໂປຣເຈັກເຕີຮ ບຊົງກະບອກແບບພົກພາຍີີ່ຫ ໍ້ Anker ເຊິີ່ງຈະເປັນເຄ ີ່ອງມ ຫລັກສໍາລັບການດໍາເນີນງານ. ໂປຣເຈັກເຕີ ຂະ

ໜາດພົກພາອອກແບບມາພູ້ອມກັບລະບົບສຽງ 360 ອົງສາ ເຊິີ່ງສາມາດສາຍວີດີໂອໄດູ້ຍາວນານເຖິງ 4 ຊົົ່ວໂມງ.  
 

1) ຄນຸລກັສະນະພ ັ້ນຖານ 
 

            ຮ ບດູ້ານໜູ້າ                                                            ຮ ບດູ້ານຫລງັ 

 

         ຮ ບດູ້ານເທງິ                                                           ຮ ບດູ້ານລຸມ່ 

V. ການນາໍໃຊູ້ໂປຣເຈກັເຕພີູ້ອມກັບແທບັເລດັ?  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

 

 

2)   ຣໂີໝດ ຄອນໂທຣລ 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  ວທິວີາງໂປຣເຈກັເຕ ີ
 

ວາງໂປຣເຈັກເຕີັ້ ໄວູ້ເທິງໜູ້າໂຕະ ຫລ  ເທິງຂາຕັັ້ງ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ ຜົນລັບທີີ່
ດີທີີ່ສຸດ, ພ ັ້ນທີີ່ການສາຍພາບຄວນຈະເປັນສີຂາວ ແລະ ຮາບພຽງ. ໄລຍະ
ຫ່າງ ລະຫວ່າງ ອຸປະກອນນີັ້ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ການສາຍພາບ ຢ່າງນູ້ອຍຕູ້ອງ
ແມ່ນ 0.58 ແມັດ (23 ນີັ້ວ) ແລະ ສ ງສຸດ ແມ່ນ 3.08 ແມັດ 

(121ນີັ້ວ) ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຮ ບພາບທີີ່ສາຍຈາກ 20 ຫາ 100 ນີັ້ວ.  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

4)  ວທິເີຊ ີ່ອມຕ ໍ່ໂປຣເຈກັເຕ ີ

 

 

ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ຜາ່ນ Screencast ສາໍລບັແທບັເລດັດູ້ວຍລະບບົແອນດຣອຍ 

 

1. ເປີດ “Screen Cast”ີເທງິໂປຣເຈັກເຕີໂດຍເຂົັ້າໄປ
ທີີ່ Setting> General> Screen Mirroring. 
2. ເປີດ “Screen Cast”,ີ“Multi-screen”, “Cast 

Screen” ຫລ  ການສະແດງ Wireless ຜ່ານເມນ ຄ າສັົ່ງຕ່າງໆ, 
ຕິດຕັັ້ງຢ ່ເທິງ ແທັບເລັດ.  
3. ເລ ອກໂປຣເຈັກເຕີ “Nebula-xxxxxx”ີເພ ີ່ອເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ 

 
 ໝາຍເຫດ: ການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ນີັ້ຈ າເປັນຕູ້ອງນ າໃຊູ້ WIFI 

 

ໂປຣເຈັກເຕີັ້ສາມາດເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບ USB ໄດູ້ໂດຍກົງ. ເພ ີ່ອເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບ USB ຈ າເປັນຕູ້ອງນ າໃຊູ້ຜ່ານ ສາຍເຄ
ເບິລ.  
1) ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບໂປຣເຈັກເຕີ  

2) ກະລຸນາສຽບ USB ເຂົັ້າກັບ ສາຍເຄເບິລ 

3) ເລ ອກ <File Manager> ແລູ້ວກົດ OK.  

4) ເລ ອກ file ແລູ້ວກົດ OK. 
 

 
 

ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກບັ HDMI  
 

 

ໂປຣເຈັກເຕີສະໜັບສະໜ ນການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ດູ້ວຍອຸປະກອນ HDMI  

1) ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ໂປຣເຈັກເຕີເຂົັ້າກັບອຸປະກອນ HDMI ດູ້ວຍສາຍເຄເບິລ HDMI (ສາຍເຄ

ເບິລຍັງບ ໍ່ທັນມີເທ ີ່ອ) 

2) ກົດເພ ີ່ອເຂົັ້າຫາເມນ ຫລັກ, ເລ ອກ <HDMI> ແລູ້ວກົດ 
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 5)  ສິີ່ງທີີ່ຄວນຄາໍນງຶເມ ີ່ອນາໍໃຊູ້ໂປຣເຈກັເຕ:ີ 
 

 

ແສງສະຫວາ່ງ / ຄວາມສະຫວາ່ງ: ມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຕູ້ອງໃຊູ້ໂປຣເຈັກເຕີ ໃນສະຖານທີີ່ໆແສງບ ໍ່ແຈູ້ງເກີນ

ໄປ. ແນະນໍາໃຫູ້ໃຊູ້ໃນເວລາກາງຄ ນ ຫລ  ສະຖານທີີ່ໆມ ດ.  
    

ລະບບົສຽງ: ໂປຣເຈັກເຕີມີລໍາໂພງໃນຕົວເຊິີ່ງເໝາະສົມສໍາລັບການສ່າຍໃນພ ັ້ນທີີ່ຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ 
ມີຄວາມງຽບທີີ່ສຸດ. ແຕ່ແນວໃດກ ຕາມ, ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ນໍາໃຊູ້ລໍາໂພງ Bluetooth ດູ້ວຍລະບົບສຽງ

ທີີ່ດັງກວ່າ.  
  

ອາຍກຸານໃຊູ້ງານຂອງແບດເຕຣີ:ີ  ໂປຣເຈັກເຕີນີັ້ ແມ່ນມີແບດເຕີຣີໃນຕົວພູ້ອມການສາຍວີດີໂອໄດູ້ເຖິງ 
4 ຊົົ່ວໂມງ. ແນວໃດກ ຕາມ, ກ ລະນີຈ າເປັນທີີ່ຕູ້ອງໃຊູ້ໂປຣເຈັກເຕີ ໃນສະຖານທີີ່ໆບ ໍ່ມີໄຟຟ້າ, ແນະນ າ

ໃຫູ້ພົກພາ power bank ໄປນ າ.  
 

 

6)   ສິີ່ງທີີ່ຄວນເຮດັ ແລະ ບ ໍ່ຄວນເຮດັ:        
 

ຜ ູ້ໃຊູ້ຄວນ:  

• ປ້ອງກັນອຸປະກອນນີັ້ຈາກແສງແດດ, ຄວາມຮູ້ອນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພ ມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໂດຍ
ກົງ.  

• ຫລີກລ່ຽງນໍາໃຊູ້ເຄ ີ່ອງຢ ່ສະຖານທີີ່ທີີ່ມີອຸນຫະພ ມທີີ່ສ ງເກີນໄປ. ອຸນຫະພ ມທີີ່ເໝາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນ 
ແລະ ອຸປະກອນ ເສີມນີັ້ ແມ່ນຢ ່ລະຫວ່າງ 0°Cີີຫາ 35°C, 

• ປ ດເຄ ີ່ອງທັນທີ ແລະ ຖອດສາຍສາກອອກ ພາຍຫລັງທີີ່ໃຊູ້ອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວໄດູ້ໄລຍະໜຶີ່ງ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ໆ
ໃຊູ້ມີຄວາມຮູ້ອນ. ພາຍຫລັງທີີ່ອຸປະກອນນີັ້ ເຢັນລົງແລູ້ວ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊູ້ມັນຕ ໍ່ໄປໄດູ້, 

• ເຂົັ້າໃຈສະພາບຂອງການນໍາໃຊູ້ ແລະ ນໍາໃຊູ້ໂປຣເຈັກເຕີຂະໜາດນູ້ອຍ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ແທັບເລັດ 
ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ປອດໄພ, 

• ລາຍງານຫາຫົວໜູ້າທີມພາກສະໜາມ CBID ຫລ  ໜ່ວຍງານດູ້ານການສ ີ່ສານໂຄງການ USAID 

Okard ທັນທີ ຖູ້າຫາກວ່າ ທ່ານພົບບັນຫາທາງດູ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບແທັບເລັດ ຫລ  

ໂປຣເຈັກເຕ ີ
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• ເກັບຮັກສາໂປຣເຈັກເຕີໄວູ້ໃນສະຖານທີີ່ປອດໄພໃນຫູ້ອງການ ຫລ  ບູ້ານພັກ ແລະໃຫູ້ຫ່າງຈາກຄວາມສ່ຽງ
ທີີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ເຄ ີ່ອງປຽກ ຫລ  ບ່ອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຖ ກລັກ ແລະ/ຫລ  ນໍາໃຊູ້ໂດຍຄົນອ ີ່ນ, 

• ຮັບປະກັນຄວາມພູ້ອມຂອງໂປຣເຈັກເຕີ ເຊັົ່ນ: ແບດເຕີຣີ, powerbank, ສາຍເຄເບິລ / ສາຍເຊ ີ່ອມຕ ໍ່, 

ແທັບເລັດ ແລະ ອຸປະກອນອ ີ່ນໆ ກ່ອນທີີ່ຈະລົງຊຸມຊົນເພ ີ່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາກ່ຽວຂູ້ອງກັບການນໍາໃຊູ້ 
ໂປຣເຈັກເຕ ີ

• ມີການແກູ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຖ ກຕູ້ອງເຊັົ່ນ:  
 

1) ເມ ີ່ອຣີໂໝດຄອນໂທຣລໃຊູ້ການບ ໍ່ໄດູ້, ໃຫູ້ເປີດຝາແບດ
ເຕີຣີ ເພ ີ່ອປັບແບດເຕີຣີໃໝ່. ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ ຣີໂໝດ ໃໝ່
ດູ້ວຍແບັດ ຊະນິດດຽວກັນ,  

2) ພາບມົວ: ກະລຸນາໝ ນໂຟກັດໂດຍການປັບປຸ່ມໂຟກັດ ເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ໄດູ້ພາບທີີ່ແຈູ້ງດີທີີ່ສຸດ, 

3) ບ ໍ່ສາມາດເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບ Wi-Fi: ກະລຸນາ refresh ຫາ

ລາຍການເຄ ີ່ອຂ່າຍທີີ່ມີຢ ່ ແລູ້ວທົດລອງໃໝ່, 

4) ອັບເດດ firmware: ເມ ີ່ອເວີຊັນໃໝ່ມີການແຈູ້ງໃຫູ້ມີ

ການອັບເດດ ຫລ  reboot ເຄ ີ່ອງໃໝ່, ກະລຸນາ ແຈູ້ງໃຫູ້ 

ຫົວໜູ້າທີມພາກສະໜາມ ຫລ  ໜ່ວຍງານດູ້ານການສ ີ່ສານ

ໂຄງການ USAID Okard ກ່ອນທີີ່ຈະອັບເດດເຄ ີ່ອງ ດູ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. 

 

 

ຜ ູ້ໃຊູ້ບ ໍ່ຄວນ: 

o ສໍາຜັດເລນໂດຍກົງ 
o ສູ້ອມແປງ ຫລ  ມູ້າງອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວນີັ້ດູ້ວຍຕົນເອງ 
o ປ່ອຍໃຫູ້ອຸປະກອນຖ ກຝ ນ ຫລ  ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ວັດຖຸທີີ່ມີຂອງແຫລວ ເຊັົ່ນ: ໂຖດອກໄມູ້ ແລະ ບ ໍ່ຄວນ

ເກັບຮັກສາອຸປະກອນນີັ້ໄວູ້ໃກູ້ກັບໄຟ ຫລ  ບ່ອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດໄຟຊ໋ອດ 
o ວາງອຸປະກອນນີັ້ໄວູ້ເທິງພ ັ້ນທີີ່ໆອ່ອນ ເຊັົ່ນ: ເທິງຜູ້າປ ໂຕະ ຫລ  ພົມ ເຊິີ່ງອາດພາໃຫູ້ຕິດໄຟໄດູ້ 
o ອຸດຕັນ ຫລ  ປ ດກັັ້ນຊ່ອງລະບາຍອາກາດເພ ີ່ອປ້ອງກັນການເກີດ ຄວາມຮູ້ອນເກີນ 
o ປ່ຽນແບດເຕີຣີໃນຕົວເຄ ີ່ອງໂປຣເຈັກເຕີັ້ດູ້ວຍຕົນເອງ 
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o ນໍາໃຊູ້ນໍ້າທົົ່ວໄປເພ ີ່ອທໍາຄວາມສະອາດເລນ, ຫລີກລ່ຽງ ການທໍາລາຍຟີມເຄ ອບເລນ. ນໍາໃຊູ້ເຈູ້ຍທໍາ
ຄວາມສະອາດໃນການອະນາໄມເລນ. 

o ນໍາໃຊູ້ໂປຣເຈັກເຕີໃນວຽກສ່ວນຕົວ ຫລ  ຈຸດປະສົງອ ີ່ນນອກເໜ ອ  ຈາກໜູ້າວຽກ.   
o ຫູ້າມປະລະໂປຣເຈັກເຕີ ແລະ ແທັບເລັດໄວູ້ໃນກ່ອງ ຫລ  ກະຕ່າລົດຈັກ ແລະ ຈະຕູ້ອງເກັບຮັກສາມັນໄວູ້

ໃນກະເປ າ ຫລ  ສະຖານທີີ່ປອດໄພສະເໝີ 
o ອະນຸຍາດໃຫູ້ຄົນອ ີ່ນຍ ມໂປຣເຈັກເຕີ ແລະ ແທັບເລັດ (ໝ ່ຄ ່ ຫລ  ຄົນໃນຄອບຄົວ) ລວມທັງເພ ີ່ອນ ຮ່ວມ

ງານ. ຖູ້າມີຄວາມ ຈໍາເປັນ, ກະລຸນາແຈູ້ງໃຫູ້ຫົວໜູ້າທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຮັບຮ ູ້ 

 

• ຖູ້າຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດັົ່ງກ່າວນີັ້ອາດນໍາໄປສ ່ການລົງໂທດຕາມລາຍລະອຽດ ວ່າດູ້ວຍການປະຕິບັດ 
ລະບຽບວິໄນ ຢ ່ໃນນະໂຍບາຍສະມາຄົມຂອງທ່ານ 
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ນຍິາມ ຄວາມເປນັພກິານ 
 

ນິຍາມຂອງ ຄວາມເປນັພກິານ ປ່ຽນແປງ ຕາມການເວລາ: 
 

ນຍິາມເກົົ່າ            ນຍິາມໃໝ ່

ຄົນແມ່ນ ຈະເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄົນທີີ່
ບ ໍ່ມີຄວາມພິການເທົົ່ານັັ້ນ 

ຄວາມພິການແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງ ເງ ີ່ອນໄຂ 
ສຸຂະພາບ ຂອງມະນຸດ. ເກ ອບທຸກໆ ຄົນ ຈະມີ
ປະສົບການກ່ຽວກັບ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດູ້ານ
ຮ່າງກາຍ ໃນຈຸດໃດໜຶີ່ງຂອງຊີວິດ ອາດຈະເປັນ
ຊົົ່ວຄາວ ຫ   ຖາວອນ, ແລະ ຜ ູ້ທີີ່ມີອາຍຸສ ງຂຶັ້ນ ຈະ
ພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການຫ າຍຂຶັ້ນ 

 

 

 

 

ມຄີວາມພກິານ ຫ  ຶບ ໍ່ມຄີວາມພກິານ 

 

 

 

 

ລະດັບ ຂອງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ 
 
ທິດສະດີທາງດູ້ານການແພດ ຈະສຸມໃສ່ ການກໍານົດ
ຄວາມພິການ ໃນລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ຈະເບິີ່ງຄວາມ
ພິການວ່າ ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ສະຖານະທາງດູ້ານ
ສຸຂະພາບ. ເຊິີ່ງສົມ ມຸດຕິຖານ ໃນທິດສະດີນີັ້ກ່າວ
ວ່າ ຄວາມພິການສາມາດຖ ກແກູ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານການ
ແກູ້ໄຂບັນຫາທາງດູ້ານສຸຂະພາບ. ໃນນີັ້, ຄົນເຈັບທີີ່
ຖ ກໄຈູ້ແຍກ ວ່າມີຄວາມເປັນພິການ ຈໍາເປັນຕູ້ອງ
ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ ດູ້ານການແພດ 
 

ໃນອີກດູ້ານໜຶີ່ງ, ທິດສະດີທາງດູ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດ ຕ ໍ່ກັບຄວາມເປັນພິການ. ເນ ີ່ອງຈາກ
ອຸປະສັກ ທາງດູ້ານສັງຄົມ (ກາຍະພາບ, ທັດສະນະ
ຄະຕິ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ອ ີ່ນໆ) ເຮັດໃຫູ້ຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການໄດູ້ຖ ກແຍກອອກໄປ. ການກໍາຈັດ
ບັນດາອຸປະສັກ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດູ້ານສັງຄົມ 
ແມ່ນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫູ້ທຸກຄົນ ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບກັນ ໃນສັງຄົມ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ຄວາມຮ ູ້ພ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ຄວາມເປນັພກິານ 
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ບັນຫາທາງດູ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບຸກຄົນ  ປດັໄຈທາງດູ້ານສະພາບແວດລູ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 

ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນຜ ູ້ໄດູ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈາກ
ການກຸສົນ ແລະ ຕູ້ອງການຊ່ຽວຊານ ດູ້ານການແພດ 
ເພ ີ່ອແກູ້ໄຂຄວາມເປັນພິການ 

 
ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາຊົນ ທັງໝົດ ແລະ 
ສັງຄົມ. ພວກເຂົາມີຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕົນເອງ  ອີງຕາມ
ປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ປະສົບການດູ້ານຄວາມເປັນ
ພິການ 

 
 

 

 

 

ຄນົທີີ່ດູ້ອຍໂອກາດ 

 

 

 

 

 

 

ຜ ູ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ  
 

 

 

 

ການວັດແທກຄວາມເປນັພກິານ 

 

ຄ ກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງນິຍາມຄວາມເປັນພິການ, ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໃຊູ້ວັດແທກ ຄວາມເປັນພິການ ກ ໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການ
ປ່ຽນແປງ. ການຈັດປະເພດ ໜູ້າທີີ່ການ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ສາກົນ The International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), ແມ່ນເປັນກອບວຽກ ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການ

ສູ້າງເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ທາງດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ຂອງ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ (WHO 2001). ໃນນັັ້ນ,  ໜູ້າທີີ່

ການ ໄດູ້ຖ ກລະບຸວ່າ ເປັນ : “ຄວາມກ່ຽວເນ ີ່ອງກັນລະຫວ່າງ ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ຂອງບຸກຄົນ, ປັດໄຈດູ້ານ

ສິີ່ງແວດລູ້ອມ, ແລະ ປັດໄຈສ່ວນບຸກຄົນ ” 
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ກອບແນວຄວາມຄດິຂອງ  of ICF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນ ICF,  ບັນຫາຂອງບຸກຄົນ ທາງດູ້ານ ໜູ້າທີີ່ການ ແມ່ນຖ ກແບ່ງເປັນ 3  ດູ້ານທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັນຄ :  

• ຄວາມບກົຜອ່ງ: ແມ່ນເງ ີ່ອນໄຂທາງດູ້ານຮ່າງກາຍ ຫ   ການປ່ຽນແປງ ພາຍໃນຮ່າງການ- ຕົວຢ່າງ: ການ
ເປັນອໍາມະພາດ ຫ   ຕາບອດ 

• ຄວາມຈາໍກດັ ດູ້ານກດິຈະກາໍ: ແມ່ນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ - ຕ.ຢ: ການຍ່າງ, ຫ   ການ
ກິນ  

• ການຈາໍກດັ ທາງດູ້ານການມສີວ່ນຮວ່ມ: ແມ່ນບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ໃນຊີວິດ- ຕ.ຢ: ອຸປະສັກທາງດູ້ານ ກາຍະພາບ, ຂັັ້ນໄດ ທີີ່ຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖິງ ໃນຕົວອາຄານ ຫ   ການຂົນສົົ່ງ
ສາທາລະນະ ຫ   ການຖ ກກີດກັນ ໃນການຈູ້າງງານ 
 

ຄວາມພິການ ແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນ 1 ຫ   ຫ າຍດູ້ານ ທີີ່ກ່ຽວກັບ ໜູ້າທີີ່ການ.  ICF ແມ່ນສາມາດ

ຖ ກນໍາໃຊູ້ ເພ ີ່ອສູ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ວັດແທກ ດູ້ານດີ ຂອງໜູ້າທີີ່ການ ຂອງຮ່າງກາຍ, ກິດຈະກໍາ, ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ ທາງດູ້ານສິີ່ງແວດລູ້ອມ. ອີງຕາມກອບແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ICF,  ແບບສອບ

ຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພິການ ຂອງ Washington Group ແມ່ນໄດູ້ຖ ກພັດທະນາຂຶັ້ນ ແລະ ທົດສອບ ໂດຍສຸມໃສ່ 

ອົງປະກອບທາງດູ້ານ ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ, ໜູ້າທີີ່ການ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ. 

 

ເງ ີ່ອນໄຂດູ້ານສຸຂະພາບ 

(ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ ຫ   ພະຍາດ) 

ການເຮັດວຽກໜູ້າທີີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ໂຄງສູ້າງ ກິດຈະກໍາ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  

ປັດໄຈດູ້ານສິີ່ງແວດລູ້ອມ  ປັດໄຈຂອງບຸກຄົນ  

ປັດໄຈດູ້ານສະພາບການ 

Source: WHO, 2001 

 



44 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຊດຸຄໍາຖາມ ວ ຊງິຕນັ ກຣບຸ 

ຊດຸຄາໍຖາມ ວ ຊງິຕນັ ກຣບຸ ແບບສັັ້ນ ແມນ່ ເປັນທີີ່ນິຍົມ ນໍາໃຊູ້ກັນຫ າຍ  ແລະ ເປັນຊຸດຄໍາຖາມທີີ່ທາງ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໄດູ້ ສະໜັບສະໜ ນ. ເປ ື້າໝາຍຂອງຊຸດຄໍາຖາມນີັ້ ແມ່ນເພ ີ່ອຊອກຫາ ແລະ ລະບຸ ບຸກຄົນທີີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່
ກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ທາງດູ້ານ ໜູ້າທີີ່ການ ຫ າຍກວ່າ ກຸ່ມປະຊາກອນ.  ດັົ່ງທີີ່ຊ ີ່ຂອງ 
ຊຸດຄໍາຖາມນີັ້ ໄດູ້ບອກໄວູ້ ວ່າ ເປັນ ຊຸດຄໍາຖາມສັັ້ນ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຈະ ລວມມີ ຄໍາຖາມທັງໝົດ 6 ຄໍາຖາມ  ແລະ ໃຊູ້ ເວລາ 
ພຽງ ໜູ້ອຍດຽວໃນການຕອບຄໍາຖາມ.  ຄໍາຖາມ ຈະເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ໃນ 6 ດູ້ານໜູ້າທີີ່ການເຊັົ່ນ: ການເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດູ້
ຍິນ, ການເຄ ີ່ອນໄຫວ, ຄວາມຮັບຮ ູ້, ການດ ແລຕົນເອງ ແລະ ການສ ີ່ສານ.  
 

ຊຸດຄໍາຖາມ ວ ຊິງຕັນ ກຣຸບ ແບບສັັ້ນ ແມ່ນ: 

a) ມັນບ ໍ່ໄດູ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອ ວັດແທກທຸກໆ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ທີີ່ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງໄດູ້ປະສົບພົບພ ໍ້, 
ແຕ່ບັນດາ ຫົວຂ ໍ້ ດູ້ານໜູ້າທີີ່ການທີີ່ສາມາດຊ່ວຍ ໃນການຊອກຫາ ແລະ ລະບຸ ກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ດູ້ານຄວາມຈໍາກັດ ດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ໂດຍການນໍາໃຊູ້ ຄໍາຖາມຈໍານວນໜູ້ອຍ ແລະ ສາມາດ ລວມເອົາບັນດາຄໍາຖາມ
ເຫ ົົ່ານີັ້ ເຂົັ້າໃນການສໍາຫ ວດປະຊາກອນຕ່າງໆໄດູ້.  

b) ບັນດາຄໍາຖາມເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນນໍາໃຊູ້ວິທີການ ການລາຍງານ ເອງ ຂອງບຸກຄົນ ບ ໍ່ແມ່ນການປະເມີນທາງດູ້ານ ການ
ແພດ ແລະ ບັນດານັກເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ກ ສາມາດ ນໍາໃຊູ້ ຊຸດຄໍາຖາມນີັ້ໄດູ້ 

c) ແບບສອບຖາມນີັ້ໄດູ້ ອອກແບບມາຢ່າງຈົງໃຈ ທີີ່ຈະຫ ີກລ່ຽງການນໍາໃຊູ້ ຄໍາເວົັ້ັ້າທີີ່ວ່າ ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ຈະບ ໍ່
ໄດູ້ ກໍານົດໃຫູ້ຜ ູ້ຕອບຄໍາຖາມ ເອງ ເປັນຜ ູ້ກໍານົດວ່າຕົນເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຫ   ບ ໍ່, ແຕ່ຈະໃຊູ້ ການວັດແທກ 
ຕາມຂັັ້ນ ຂອງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແທນ.  

 

ຊດຸຄາໍຖາມ ວ ຊງິຕນັ ກຣບຸ ແບບຍາວ (WG-ES-F)  ແມ່ນຊຸດຄໍາຖາມ ທີີ່ອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນລະອຽດ. 
ຊຸດຄໍາຖາມນິີັ້ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ 6 ດູ້ານຂອງການໜູ້າທີີ່ການ ທີີ່ໄດູ້ກ່າວໄປແລູ້ວ ຢ ່ ໃນ ຊຸດຄໍາຖາມສັັ້ນ ບວກກັບ 
ຄໍາຖາມ ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ຜົນກະທົບ (ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມໂສກເສົັ້າ), ຄວາມເຈັບເປັນ, ຄວາມອິດເມ ີ່ອຍ, ການເຮັດ
ໜູ້າທີີ່ການຂອງຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງ, ການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ ໂດຍນໍາໃຊູ້ ຫ   ບ ໍ່ນໍາໃຊູ້ ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍ, ເມ ີ່ອໃດທີີ່ຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກ ເລີີ່ມຂຶັ້ນ, ແລະ ບັນດາປັດໄຈທາງດູ້ານສະພາບແວດລູ້ອມໃດ ທີີ່ເປັນຂ ໍ້ຈໍາກັດ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ.  
 

ຊດຸຄາໍຖາມ ວ ຊງິຕນັ ກຣບຸ / ຢ ນເິຊຟ ກຽ່ວກບັ ໜູ້າທີີ່ການຂອງເດກັ (WG-CF)  ແມ່ນລວມເອົາເດັກ ແຕ່ ອາຍຸ 2 ຫາ 

17 ປີ ເພ ີ່ອປະເມີນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ຕາມ ການໄດູ້ຍິນ, ການເບິີ່ງເຫັນ, ການສ ີ່ສານ,     ຄວາມເຂົັ້າໃຈ, 
ການຮຽນຮ ູ້, ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ອາລົມ  

ນອກຈາກນີັ້, ຍັງມີຊຸດຄໍາຖາມທີີ່ໄດູ້ຮັບການດັດແກູ້ ເຊິີ່ງເອົາຄໍາຖາມ ມາຈາກ ຊຸດຄໍາຖາມສັັ້ນ ເຊິີ່ງ ເອີັ້ນວ່າ ຊຸດຄໍາຖາມ
ສັັ້ນເພີີ່ມ, ເຊິີ່ງແນະນໍາໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ ເມ ີ່ອມີຄວາມຕູ້ອງການທີີ່ຈະຊອກຫາ ຫ   ລະບຸ ບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ດູ້ານ
ຈິດຕະສັງຄົມ. 
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      ພວກເຮາົຈະນາໍໃຊູ້ຊດຸຄາໍຖາມໃດ ໃນ ການຄດັກອງ ຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ?  

 

ສໍາລັບ ໂຄງການທົດລອງ CBID, ຊຸດຄໍາຖາມສັັ້ນ ວ ຊິງຕັນ ແມ່ນຈະຖ ກນໍາໃຊູ້ ອີງຕາມເກນອາຍຸ ຂອງບຸກຄົນ:  

ອາຍ ຸ ຊດຸຄາໍຖາມ ຈາໍນວນຄາໍຖາມ 
ກຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ຫ າຍກວ່າ  WG-SS 6 

ເດັກນູ້ອຍອາຍຸ  5- 17 ປີ WG-CF 8 

ເດັກນູ້ອຍ ອາຍຸ 2-4 ປີ  WG-CF 5 
ເດັກນູ້ອຍອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ  WG-CF 1 

 

ຊດຸຄາໍຖາມ ສັັ້ນ  ວ ຊງິຕນັ  (WG-SS ) ສາໍລບັ ອາຍ ຸ18 ປ ີຂຶັ້ນໄປ  

ແຕ່ລະຄໍາຖາມ ແມ່ນກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ບັນດາ ໜູ້າທີີ່ການ ເຊັົ່ນ: ການໄດູ້ເບິີ່ງ, ການໄດູ້ຍິນ, ການເຄ ີ່ອນໄຫວ, ການຮັບຮ ູ້, 
ການດ ແລຕົວເອງ ແລະ ການສ ີ່ສານ.  ປະໂຫຍກແນະນໍາ ແມ່ນສໍາລັບ ອ່ານ ໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຟັງ ກ່ອນຈະຖາມຄໍາຖາມ.  

 

ປະໂຫຍກແນະນາໍ: ຄໍາຖາມຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ທີີ່ທ່ານອາດຈະມີ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ທີີ່ມີສາເຫດມາຈາກບັນຫາດູ້ານສຸຂະພາບ 
 

ການເບິີ່ງເຫນັ 1. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການເບິີ່ງເຫນັ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະໃສ່
ແວ່ນຕາ ບ ໍ່?  

ການໄດູ້ຍນິ 2. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການໄດູ້ຍິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໃສ່ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຟັງ ບ ໍ່?  
ການຍາ່ງ  3. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຍ່າງ ຫ   ຂຶັ້ນ ຂັັ້ນໃດບ ໍ່? 
ການຮບັຮ ູ້ 4. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຈ ີ່ຈໍາ ຫ   ການມສີະມາທິເຮັດສິີ່ງໃດ

ໜຶີ່ງບ ໍ່?  
ການດ ແລຕນົເອງ 5. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ (ໃນການດ ແລຕນົເອງ) ການອາບນໍ້າ ຫ   

ການແຕ່ງກາຍບ ໍ່?  
ການສ ີ່ສານ  6. ໂດຍນໍາໃຊູ້ ພາສາທີີ່ທ່ານໃຊູ້ປ ກກະຕິ, ທ່ານມຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນ

ການສ ີ່ສານ ບ ໍ່ (ຕ.ຢ: ການເຂົັ້າໃຈຜ ູ້ອ ີ່ນ ຫ   ການເຮດັໃຫູ້ຜ ູ້ອ ີ່ນເຂົັ້າໃຈ
ເຮົາ)?  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ໝາຍເຫດ: ສອງຄໍາຖາມ ຂູ້າງງເທິງ (1 ແລະ 2) ແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ເມ ີ່ອນໍາໃຊູ້ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍ ສໍາລັບ 
ການເບິີ່ງເຫັນ ແລະ ການໄດູ້ຍິນ. ເຊິີ່ງເນ ີ່ອງມາຈາກວ່າ ບັນດາ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກເຫ ົົ່ານີັ້ ສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ພຽງແຕ່ການໃຊູ້ ແວ່ນຕາ ແລະ ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຟັງ ເຊິີ່ງສ່ວນຫ າຍແລູ້ວ ຄົນເຫ ົົ່ານັັ້ນແມ່ນມີເຄ ີ່ອງຊ່ວຍນັັ້ນ ແລູ້ວ. ສໍາລັບ ຄໍາ
ຖາມພາກອ ີ່ນໆ, ແມ່ນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃຫູ້ຖາມໃນລັກສະນະທີີ່ບ ໍ່ກວມເອົາເຄ ີ່ອງຊ່ວຍ. 
 

ຊດຸຄາໍຖາມສາໍລບັ ເດກັນູ້ອຍ  WG-CF  

ຊຸດຄໍາຖາມ 6 ດູ້ານກ່ຽວກັບ ໜູ້າທີີ່ການ: ການເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດູ້ຍິນ, ການຍ່າງ, ການຮັບຮ ູ້, ການດ ແລຕົນເອງ ແລະ 
ການສ ີ່ສານ ແຕ່ຖ ກດດັແກູ້ເລັກນູ້ອຍ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເຂົັ້າກັບຊີວິດຂອງເດັກ.  
 

ທຸກໆຄໍາຖາມ (WG-SS ແລະ WG-CF) ແມ່ນມີ  ຄໍາຕອບຢ ່ 4 ຂັັ້ນ, ທີີ່ຈະຕູ້ອງອ່ານຕາມຫ ັງຄາຖາມ ຄ :  
 

 

 

 

ລະດບັຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ  
 

         
                             

ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ        ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ         ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫ າຍ      ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຄາໍຖາມທີີ່ພບົເລ ັ້ອຍ ໃນຊດຸຄາໍຖາມ ວ ຊງິຕນັ WG-SS 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 

 

ຈດຸປະສງົ ຂອງການຄດັກອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແມນ່ເພ ີ່ອຫຍງັ? ທ່ານຈະເວົັ້າຫຍງັກບັຄນົທີີ່ຢ ໃ່ນຊມຸຊນົ ເພ ີ່ອໃຫູ້
ເຂາົເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈ ເປ ື້າໝາຍ ຂອງ ການຄດັກອງ ແລະ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ເກດີມ ີຄວາມຄາດຫວງັທີີ່ບ ໍ່ສາມາດສະໜອງໄດູ້?  
 
ຂຽນຄາໍຕອບຂອງທາ່ນ ຢ ລຸ່ມ່ນີັ້:  
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

I. ສາມາດປ່ຽນຄາໍຖາມ ແລະ ຊດຸຄາໍຕອບໄດູ້ບ ໍ່? 
 

 

 

 

 

ບ ໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫູ້ມີການປ່ຽນຄໍາຖາມ ຫ   ຄໍາຕອບ ເນ ີ່ອງຈາກຈະກະທົບຕ ໍ່ກັບ ການ
ປຽບທຽບຂ ໍ້ມ ນ ຈາກກຸ່ມຄົນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຄໍາຕອບຂາດຄວາມໜູ້າ
ເຊ ີ່ອຖ . ທ່ານສາມາດດັດແກູ້ຄໍາຖາມໃຫູ້ເຂົັ້າກັບສະພາບທູ້ອງຖິີ່ນໄດູ້- ແຕ່ຄວາມໝ
າຍຂອງຄໍາຖາມແມ່ນຍັງຕູ້ອງຄ ເກົົ່າ. ຕ.ຢ: ຖູ້າທ່ານຮ ູ້ວ່າ ໃນພ ັ້ນທີີ່ບ ໍ່ມີເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຢ
ຟັງທ່ານສາມາດ ປ່ຽນຄໍາຖາມ ທີ 2 ເປັນ : ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການໄດູ້ຍິນ
ບ ໍ່? 

2. ຖູ້າຂູ້ອຍກາ່ວເຖງິ ເຄ ີ່ອງຊວ່ຍ ໃນຄາໍຖາມ ວ ຊິງຕນັກຣບຸ ມນັຈະເພີີ່ມຄວາມຄາດຫວງັ ຂອງຄນົ ໃນບູ້ານເປ ື້າໝາຍ ວາ່ 
ຈະໄດູ້ຮບັເຄ ີ່ອງຊວ່ຍບ ໍ່? 

ແມ່ນ. ມັນອາດຈະ ແຕ່ທ່ານຄວນລະບຸໃນພາກເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໃຫູ້ ຈະແຈູ້ງວ່າ ຈຸດປະສົງເປ ື້າ
ໝາຍ ຂອງຊຸດຄໍາຖາມ ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຍໍ້າຄ ນ ຂ ໍ້ຄວາມດັົ່ງກ່າວ ໃນຕອນທູ້າຍ, ເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ມັນຈະແຈູ້ງກັບຜ ູ້ຕອບ. ຖູ້າທ່ານຮ ູ້ວ່າ ແວ່ນຕາ ແລະ ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຟັງບ ໍ່ໄດູ້ມີທົົ່ວໄປໃນ
ຊຸມຊົນ , ທ່ານສາມາດເອົາມັນອອກໄປໄດູ້ ເພ ີ່ອ ບ ໍ່ໃຫູ້ເກີດມີຄວາມຄາດຫວັງ 

 

 

 

 

 

ກດິຈະກາໍ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ຈະສາມາດຊອກຫາຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານໄດູ້ໝດົ ຫ   ບ ໍ່ ຈາກການຄດັກອງ? 
 

ອາດຈະບ ໍ່, ແບບສອບຖາມ ວ ຊິງຕັນກຣຸບ ແມ່ນ ຈະຊ່ວຍລະບຸ ແລະ ຊອກ
ຫາ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການສ່ວນຫ າຍ, ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນທັງໝົດ, ແຕ່ມັນຈະຊ່ວຍ
ໃຫູ້ພວກເຮົາມີຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຮ ູ້ຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 

 

 

3. ຈະຖາມຊດຸຄາໍຖາມນີັ້ ກບັໃຜ? ສາມາດຖາມຄາໍຖາມ ເພ ີ່ອເບິີ່ງວາ່ ເຂາົເຈົັ້ັ້າມຄີວາມພກິານກອ່ນ ໄດູ້ບ ໍ່? 

ບ ໍ່. ທ່ານບ ໍ່ສາມາດ ຕ ີ່ມຄໍາຖາມທີີ່ວ່າ : ທ່ານມີຄວາມພິການບ ໍ່? ເພ ີ່ອກວດສອບວ່າ ຜ ູ້ຕອບ
ມີຄວາມພິການ. ເນ ີ່ອງຈາກຄໍາຖາມ ວ ຊິງຕັນ ກຣຸບ ແມ່ນຖ ກນໍາໃຊູ້ ເພ ີ່ອກໍານົດ ວ່າໃຜມີ
ຄວາມພິການ. 

ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ  ຜ່ານການໃຊູ້ ວິດີໂອ, ຮ ບພາບ, 
ແລະ ການສົນທະນາ ແມ່ນອອກແບບມາ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫູ້ ຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມພິການສະເໜີຕົວອອກ
ມາ ເມ ີ່ອເຫັນວ່າຕົນເອງ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ. ຜ ູ້ທີີ່ສະເໜີຕົນເອງຂຶັ້ນມາ ຈະ
ຕອບຊຸດຄໍາຖາມ ວ ຊິງຕັນ ກຣຸບ 

 

 

 

5. ຂູ້ອຍສາມາດຮ ູ້ ເງ ີ່ອນໄຂ ທາງດູ້ານສຂຸະພາບ ຫ   ການໄຈູ້ແຍກ ທາງດູ້ານຄວາມພກິານ ໂດຍຜາ່ນຊດຸຄາໍຖາມ ວ 
ຊງິຕນັບ ໍ່? 
 

ຊຸດຄໍາຖາມ ວ ຊິງຕັນກຣຸບ ບ ໍ່ໄດູ້ບອກເງ ີ່ອນໄຂ ທາງດູ້ານສຸຂະພາບ  ຫ   ບັນດາການ
ໄຈູ້ແຍກທາງດູ້ານສຸຂະພາບ ແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ໄດູ້ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງຜົນກະທົບຈາກບັນດາ
ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ກັບ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ. ຂ ໍ້ມ ນນີັ້ ແມ່ນຈະຖ ກ
ເກັບກໍາ ໃນໄລຍະ ຂອງ ການຄຸູ້ມຄອງ ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນຂັັ້ນຕອນທີ 2 
ເມ ີ່ອນໍາໃຊູ້ ເຄ ີ່ອງມ  ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີ ລາຍລະອຽດຫ າຍກວ່າ - ເຄ ີ່ອງມ  ປະເມີນ
ຄວາມຕູ້ອງການລາຍບຸກຄົນ  CBID modular tool 
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ດັົ່ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ ໃນຂູ້າງເທິງ ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຈະນໍາໃຊູ້ ມີຊ ີ່ວ່າ : ແບບຟອມຄັດກອງ* , ເຊິີ່ງລວມມີ 5 ພາກສ່ວນເຊັົ່ນ:  

ຊ ີ່ຂອງພາກ ປະເພດ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຂອງຄາໍຖາມ 
ກ່ອນການສໍາພາດ ພາກແນະນໍາ ແລະ ການຈັດການແບບຟອມ 
ພາກ 1 ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນພິການ- ຊຸດຄໍາຖາມ ວ ຊິງຕັນ (WGSS) ແລະ ຊດຸຄາໍ

ຖາມ ວ ຊງິຕນັ ກຣບຸ / ຢ ນເິຊຟ ກຽ່ວກບັ ໜູ້າທີີ່ການຂອງເດກັ (WG-CF)   

          a. ຜ ູ້ໃຫຍ່ (18 ປີ ແລະ ຫ າຍກວ່າ )  

 b. ເດັກນູ້ອຍ (5-17 ປີ)  

 c. ເດັກນູ້ອຍ (2-4 ປີ) 

 d. ເດັກນູ້ອຍ ອາຍຸ ນູ້ອຍກວ່າ 2 ປີ  

ພາກທ ີ 2 ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ແລະ ສາເຫດ 

ພາກທ ີ 3 ຂ ໍ້ມ ນ ດູ້ານປະຊາກອນ-ສັງຄົມ ລະດັບບຸກຄົນ 

ພາກທ ີ 4 ຫານເຮັດວຽກ ແລະ ການຈູ້າງງານ 

ພາກທ ີ 5 ສະຖານະ ທາງດູ້ານການເງິນ 
 

ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ຈາກການຄັດກອງ ຈະຊ່ວຍ ໃຫູ້ທີມງານ CBID ສາມາດສູ້າງລາຍຊ ີ່ຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການ

ເຮັດໜູ້າທີີ່ການ, ທີີ່ຈະໄດູ້ຈັດເປັນບ ລິມະສິດ ສໍາລັບ ການປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ໃນ ຂັັ້ນຕອນທີ 2 ຂອງ
ການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

* ຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມໃນ ເອກະສານຊູ້ອນທູ້ານທີ 3  

 

 

 

 

 

 

  

VII. ຂ ໍ້ມ ນໃດແດທ່ີີ່ຈະຖ ກເກັບກໍາໃນໄລຍະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ?  
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ເອກະສານທີີ່ຈາໍເປນັສາໍລບັ ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ:  

 

ນອກຈາກແບບຟອມຄັດກອງທີີ່ໄດູ້ຖ ກ ນໍາມາສູ້າງເປັນດິຈິຕອນ ແລູ້ວ, ບັນດາເຄ ີ່ອງມ  ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາ
ລັບ ການຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມລ ີ່ນໄຫລ ຂອງການດໍາເນີນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ:  

1. ເອກະສານໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ 
 ເປັນເອກະສານ 1 ໜູ້າທີີ່ຈະເອົາໃຫູ້ຜ ູ້ທີີ່ຖ ກສອບຖາມ. ເອກະສານນີັ້ ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ໂຄງການ, ເປ ື້າໝາຍ, 
ແລະ ຜົນຂອງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນຈະຖ ກນໍາໃຊູ້ແນວໃດ, ແລະ ຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທີມງານ ໃນກ ລະນີ ຜ ູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມຕູ້ອງການຂ ໍ້ມ ນ ເພີີ່ມເຕີມ ຫ   ຕໍານິຕິຊົມ. 

2. ແບບຟອມຍິນຍອມ 

ເປັນເອກະສານທີີ່ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບຈາກຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ເພ ີ່ອບັນທຶກວ່າຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃນກິດຈະກໍາ 
ແລະ ເອກະສານຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ ແມ່ນໄດູ້ມອບໃຫູ້ທາງຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ພວກເຂົາ ເຂົັ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ໃນການໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ 
ສ່ວນຕົວ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງກ່າວ ອາດຖ ກແບ່ງປັນ. ເອກະສານດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລະບຸວ່າການເຂົັ້າຮ່ວມແມ່ນ
ເປັນຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ທາງທີມງານ ຈະນໍາໃຊູ້ ຂ ໍ້ມ ນຢ່າງມີຈັນຍາບັນ. ຖູ້າຫາກວ່າ ບຸກຄົນບ ໍ່ອະນຸຍາດ ໃນ
ແບບຟອມຍິນຍອມ, ທີມງານຈະບ ໍ່ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ຂອງບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ. ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ ຫ   ພາຍຫ ັງການ
ສໍາພາດ ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມມີສິດທີີ່ຈະຖອນ ການໃຫູ້ອະນຸຍາດໄດູ້. ແບບຟອມຍິນຍອມຕູ້ອງໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກທຸກຄົນ 
ກ່ອນການສໍາພາດ. ຖູ້າບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການອະນຸຍາດ ທາງທີມງານຈະບ ໍ່ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ  

3. ໃບເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນປະຈໍາວັນ 

ເອກະສານນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ທາງທີມງານ ໃນການບັນທຶກ ຈໍານວນຂອງຄົນທີີ່ຖ ກສໍາພາດ ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ 
ແມ່ນໄດູ້ສໍາເລັດ. ແນະນໍາໃຫູ້ທາງທີມງານສົົ່ງ ໃບເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ປະຈໍາວັນ ໃນແຕ່ລະມ ັ້.  

 

ໃນລະຫວາ່ງກດິຈະກາໍເພີີ່ມຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການນດັໝາຍມາຄດັກອງ  

 

ຫ ັງຈາກກິດຈະກໍາ ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້, ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຈະຖ ກແຈູ້ງ ໃຫູ້ກັບບູ້ານ ແລະ ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ ໃຫູ້ແກ່ ໝ ່ເພ ີ່ອນ, 
ຄອບຄົວ ຫ   ບຸກຄົນໃດກ ຕາມທີີ່ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ, ແລະ ຂ ໃຫູ້ບຸກຄົນເຫ ົົ່ານັັ້ນ ກັບມາ ເພ ີ່ອດໍາ
ເນີນການສໍາພາດຄັດກອງ (ອາດຈະເປັນຕອນແລງ ຫ   ຕອນເຊົັ້າຂອງມ ັ້ຕ ໍ່ມາ). 

VIII. ພວກເຮາົຈະເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ສາໍລບັ ການຄັດກອງ ໄດູ້ແນວໃດ?  
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ຈໍານວນຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ ຖູ້າຮ ູ້ສຶກວ່າຕົນເອງ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ. ແນະນໍາໃຫູ້
ທາງທີມງານ CBID ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ໃນເວລານັັ້ນໄດູ້ເລີຍ. ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕູ້ອງນັດໝາຍໃຫູ້ ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກັບມາອີກ ໃນພາກຕ ໍ່

ໄປ.  

ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມບາງທ່ານ ອາດຈະຮ ູ້ ບຸກຄົນອ ີ່ນທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ, ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມໃນການນັດ
ເພ ີ່ອຄັດກອງໄດູ້, ອາດຈະເປັນຍູ້ອນຍູ້ອນຄາວຽກ ຫ   ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ. ໃນກ ລະນີນີັ້, ແນະນໍາໃຫູ້ທາງ
ທີມງານ:  

1. ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ ພ ັ້ນຖານ (ຊ ີ່, ເຮ ອນເລກທີ, ອາຍຸ, ເພດ ແລະ ເບີຕິດຕ ໍ່ ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້) ລົງໃນໃບເກັບກໍາຂ ໍ້
ມ ນ ປະຈໍາວັນ  

2. ນັດໝາຍ ແລະ ກຽມທີມງານ ຮ່ວມກັບ ເມ ອງ ແລະ ບູ້ານ ເພ ີ່ອລົງຢ້ຽມຢາມບູ້ານໄປສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນ 
ຕາມແຕ່ລະຫ ັງຄາເຮ ອນ 

3. ໄປຕາມຫ ັງຄາເຮ ອນ ເພ ີ່ອສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນ ຕາມແບບຟອມຄັດກອງ  
 

ການຍາ່ງເລາະບູ້ານ ແລະ ການນາໍໃຊູ້ວທິກີານຊອກຫາກຸມ່ເປ ື້າໝາຍແບບເຄ ອຂາ່ຍ 

ໃນລະຫວ່າງ ກິດຈະກໍາເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ອາດເປັນໄປໄດູ້ທີີ່ຈະມີບາງບຸກຄົນທີີ່
ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດມາຮ່ວມໄດູ້.  ທາງທີມງານ ຕູ້ອງໄດູ້ພະຍາຍາມ ຊອກຫາບຸກຄົນ
ດັົ່ງກ່າວ, ອາດຈະເປັນການລົງໄປຫາຢ ່ເຮ ອນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເພ ີ່ອເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນບ ໍ່ໄດູ້ຖ ກລ ມ 
ທາງທີມງານ CBID ຕູ້ອງໄດູ້ດໍາເນີນ ການຍ່າງເລາະບູ້ານ ແລະ ນໍາໃຊູ້ ເຕັກນິກ ຊອກຫາກຸ່ມເປ ື້າໝາຍແບບເຄ ອຂ່າຍ 

ເພ ີ່ອຊອກຫາບຸກຄົນທີີ່ຍັງເຫ  ອໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທີີ່ສຸດ 

 

 

 

 

    

  

   

 

  

ເຕັກນິກການຊອກຫາແບບເຄ ອຂ່າຍ: ຈະນໍາໃຊູ້ເມ ີ່ອ ຜ ູ້ທີີ່ເປັນກ່ມ
ເປ ື້າໝາຍ ແມ່ນຍາກທີີ່ຈະຊອກເຫັນ. ເປັນເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຈະຊ່ວຍທີມ
ງານ  ພົບເຫັນກຸ່ມເປ ື້າໝາຍເພີີ່ມເຕີມ ໂດຍອາໄສ ການຖາມຄໍາ
ຖາມ ກັບຜ ູ້ທີີ່ຖ ກສໍາພາດໄປແລູ້ວ ວ່າຮ ູ້ຈັກບຸກຄົນອ ີ່ນອີກບ ໍ່ ທີີ່ຍັງບ ໍ່
ໄດູ້ມາ.  

 ເຊິີ່ງຈະຖາມຄໍາຖາມຕ ໍ່ກັບຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ຕອບແບບສອບຖາມໄປແລູ້ວວ່າ:  
ທ່ານຮ ູ້ຈັກໃຜ ອີກບ ໍ່ໃນບູ້ານນີັ້, ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານໜູ້າທີີ່
ການ ທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ມາ ຕອນນີັ້? ຖູ້າມີ, ແມ່ນໃຜ, ເຂົາເຈົັ້າຢ ່ໃສ ເພ ີ່ອວ່າ
ພວກເຮົາຈະໄປຫາເຂົາເຈົັ້າ 

 



52 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

KoBo Toolbox ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ຟຣີສໍາລັບການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນແບບເຄ ີ່ອນທີີ່ ເຊິີ່ງທຸກຄົນສາມາດໃຊູ້ໄດູ້. ມັນອະນຸຍາດ

ໃຫູ້ທ່ານໃຊູ້ ເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ ໃນພາກສະໜາມໄດູ້ ໂດຍນໍາໃຊູ້ອຸປະກອນເຄ ີ່ອນທີີ່ ເຊັົ່ນ: ໂທລະສັບມ ຖ  ຫລ  ແທັບເລັດ
ພູ້ອມດູ້ວຍເຈູ້ຍ ຫລ  ຄອມພິວເຕີ. KoboCollect ແມ່ນແອັບທີີ່ໃຊູ້ອຸປະກອນຂອງແອນດຣອຍ.  

ຄນຸລກັສະນະ ຂອງໜູ້າຕາ່ງການສູ້າງແບບຟອມ                                              

• ອອກແບບຟອມຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ 
• ນໍາໃຊູ້ຕົວສູ້າງແບບຟອມຂອງພວກເຮົາ 
• ນໍາໃຊູ້ຄໍາຖາມທີີ່ມີຢ ່ ແລະ ຊຸດນຄໍາຖາມ ແລະ ຈັດການພວກມັນຢ ່ໃນຫ ສະໝຸ

ດຄໍາຖາມ 
• ສູ້າງແບບຟອມທີີ່ສັບຊູ້ອນດູ້ວຍ ຟັັ່ງຊັົ່ນ ການຂູ້າມຄໍາຖາມ ແລະ ການວາງຂ ໍ້ຈໍາ

ກັດ ຂອງຄໍາຕອບ 
• ມີຫລາຍກວ່າ 20 ຮ ບແບບ ຄໍາຖາມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັງ ສະຖານທີີ່, ຮ ບ

ພາບ, ວິດີໂອ, ການຈັດລໍາດັບ, ແມັດທຣິສ ແລະ ອ ີ່ນໆ 
• ສາມາດແບ່ງປັນໂຄງການກັບເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຕັັ້ງຄ່າລະດັບການອະນຸຍາດ 

ເຂົັ້າເຖິງຊຸດຄໍາຖາມ  
• ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ແບບຟອມ XLS 

• ນໍາເຂົັ້າຜ່ານ URL ຫລ  ອັບໂຫລດຈາກຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດູ້ 

 

ຄນຸລກັສະນະກຽ່ວກບັການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ:  

▪ ອອນລາຍ & ອອຟລາຍ ຈາກໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ແລະ browser 

▪ ຈັດການ & ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ 

▪ ອອນລາຍ & ອອຟລາຍ  

▪ ເທິງ ໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ຫລ  browser 

▪ ການນໍາໃຊູ້ Kobo Collect ໃນອຸປະກອນແອນດຣອຍ ແລະ Enketo ໃນ browser ທີີ່ທັນສະໄໝ 

▪ ຊິງຂ ໍ້ມ ນຜ່ານ SSL  
▪ ຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທີີ່ສາມບ ໍ່ສາມາດອ່ານຂ ໍ້ມ ນໄດູ້ 
▪ ປ ກປ້ອງການສ ນຫາຍຂອງຂ ໍ້ມ ນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສໍາພາດຈະຍາວສໍ່າໃດກ ຕາມ 
▪ ມີຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ໃຊູ້ໄດູ້ທັນທີ ພາຍຫລັງທີີ່ເກັບກໍາໄດູ້ແລູ້ວ  

IX. ຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກັບ ເຄ ີ່ອງມ  Kobo ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ 
 



53 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ມາເລີີ່ມກນັເລຍີ:  

 

ສໍາລັບໂຄງການທົດລອງດູ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊົນ, ສະມາຄົມ QLA ແລະ ARMI, ແລະ 

ໂຄງການ USAID Okard ໄດູ້ຕັັ້ງບັນຊີ Kobo ພູ້ອມກັບລະຫັດຜ່ານທີີ່ໄດູ້ຮັບການປ້ອງກັນສ າລັບແຕ່ລະອົງການ.  

 

 

 

 

 

 

ການຕດິຕັັ້ງລະບບົ:  

ເທິງແທັບເລັດ ທ່ານຈະພົບ  ແອັບ      KoboCollect ທີີ່ໄດູ້ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບເຊີບເວີ ຂອງ ໂຄງການ CBID ຮຽບຮູ້ອຍ

ແລູ້ວ ເຊິີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: ແນວໃດກ ຕາມ, ກ ລະນີ ທີີ່ມີບັນຫາດູ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນສາມາດຕັັ້ງຄ່າລະບົບໄດູ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:  

 1. ເທິງເມນ ຫລັກ, ໄປຍັງ, ດູ້ານເທິງ - ແຈເບ ັ້ອງຂວາມ  

 2. ເລ ອກ  “ການຕັັ້ງຄ່າທົົ່ວໄປ”  

3. ເລ ອກ ການຕັັ້ງຄ່າເຊີບເວີ  

 

 

 

 

 

 

ເທງິແທບັເລດັ ໄປຍັງ Google 

Play 

  

ຄົັ້ນຫາ KoboCollect  ດາວໂຫລດ ແລະ ຕດິຕັັ້ງ 
KoboCollect  
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ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ພະນັກງານ 

ສົົ່ງເສີມກິດຈະກໍາສູ້າງລາຍຮັບ IGA ຈະຕູ້ອງມີລະຫັດຂອງຕົນເອງ 

ເຊິີ່ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບເຊີບເວີ ແລະ  
ແບບສອບຖາມແຕ່ລະຊຸດ 
ລະຫັດສາມາດພົບໄດູ້ຢ ່ໃນ:  
ການຕັັ້ງຄ່າທົົ່ວໄປ >> ຜ ູ້ໃຊູ້ງານ ແລະ ເອກະລັກຂອງອຸປະກອນ  

(User and Device Identity) >> User Account ບັນຊີ

ຜ ູ້ໃຊູ້ງານ 
 

 

ສໍາລັບໂຄງການ USAID Okard, ເຊີບ
ເວີນີັ້ ໄດູ້ ຖ ກສູ້າງ ໃນ  Kobo toolbox 

humanitarian response ເຊິີ່ງມີ 
URL ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້ສະເໝີ:   

http://kc.humanitarianresponse.i

nfo 

ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນສົມບ ນ
, ຫົວໜູ້າທີມງານພາກສະໜາມ 

CBID ເປັນພຽງຄົນດຽວທີີ່ໄດູ້

ຮັບການແບ່ງປັນລະຫັດຜ່ານໃຫູ້ 
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➢ ເຂົັ້າເອາົແບບຟອມໃໝ:່   
• ຕູ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ແທັບເລັດໄດູ້ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບອິນເຕີເນັດແລູ້ວ 

• ເທິງແອັບ Kobocollect ເຂົັ້າໄປທີີ່ ດາວໂຫລດແບບຟອມປອ້ນຂ ໍ້ມ ນໃໝ ່

• ນີັ້ຈະເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກັບເຊີບເວີ. ທຸກແບບຟອມທີີ່ໂຫລດໄວູ້
ໃນເຊີບເວີຈະປະກົດຢ ່ທີີ່ນີັ້. ແລູ້ວເລ ອກແບບຟອມທີີ່
ທ່ານຕູ້ອງການດາວໂຫລດ ແລະ ນີັ້ຈະຕູ້ອງໄດູ້
ດໍາເນີນການ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ມີການອັບເດບ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

ເລ ອກແບບຟອມທີີ່ທ່ານຕູ້ອງການ ແລູ້ວ 
ຄລິກ ດາວໂຫ ດຟາຍທີີ່ເລ ອກ  

ຄລກິໃສ ່“ດາວໂຫລດ
ແບບຟອມປອ້ນຂ ໍ້ມ ນໃໝ”່ 
ເພ ີ່ອດາວໂຫລດແບບຟອມ 
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➢ ການປ້ອນຂ ໍ້ມ ນ: 

 

▪  ເທິງເມນ ຫລັກຂອງ KoboCollect, ຄລິກໃສ່ ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນໃສ່

ແບບຟອມໃໝ ່ເລ ອກແບບຟອມທີີ່ທ່ານຕູ້ອງການປ້ອນ  
▪ ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຕີມຄໍາຖາມທັງໝົດໃສ່ໃນແບບສອບຖາມ 

(ປັດຈາກຂວາຫາຊູ້າຍ ແລະ ບັນທຶກເປັນປະຈໍາ) 

 

 

  

 

 

 

• ຕອນທູ້າຍ ທ່ານຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ ບນັທກຶແບບຟອມ ແລະ ອອກ
ຈາກລະບບົ 
• ກ່ອນຈະບັນທຶກ ຕູ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ແບບຟອມຂອງທ່ານສໍາເລັດ 
ແລະ ທຸກຖາມຖ ກຕອບແລູ້ວ  
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➢ ສົົ່ງແບບຟອມທີີ່ສາໍເລດັແລູ້ວ 

 

• ຈາກເມນ ຫລັກເທິງ KoboCollect, ຄລິກໃສ່ ສົົ່ງແບບຟອມທີີ່

ສາໍເລດັແລູ້ວ  
• ແບບຟອມທັງໝົດທີີ່ທ່ານບັນທຶກໄວູ້ ຈະປະກົດຂຶັ້ນມາ 
• ເລ ອກເອົາແບບຟອມທີີ່ທ່ານຕູ້ອງການ ອັບໂຫລດ ແລູ້ວ ຄລິກ 

ສົົ່ງແບບຟອມທີີ່ເລ ອກ 

• ແນວໃດກ ຕາມ, ຖູ້າຫາກທ່ານບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດ ທ່ານຈ າເປັນ

ຕູ້ອງໄດູ້ເຕີມແບບຟອມໃຫູ້ສໍາເລັດ, ແລູ້ວໃຫູ້ທ່ານເລ ອກ ບັນທຶກ

ໄວູ້ກ່ອນ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນເທິງ ດັດແກູ້ ແບບຟອມທີີ່ບັນທຶກໄວູ້ ຈະ

ຖ ກບັນທຶກໄວູ້. ທ່ານສາມາດກັບຄ ນໄປຍັງແບບຟອມ, ໂຫ ດໃໝ່ ແລະ ເຕີມຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ຄົບຖູ້ວນ (ຍົກ

ຕົວຢ່າງ: ການປຶກສາຫາລ ກັບທີມງານປະເມີນອ ີ່ນໆ)  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

➢  ການລບຶແບບຟອມທີີ່ບນັທກຶໄວູ້ ແລະ ແບບຟອມເປ ັ່າ 

• ຈາກເມນ ຫລັກ ເທິງ KoboCollect, ຄລິກໃສ່      

ລບຶແບບຟອມທີີ່ບນັທກຶໄວູ້  
• ແບບຟອມທັງໝົດທີີ່ທ່ານບັນທຶກໄວູ້ ຈະປະກົດຂຶັ້ນມາໃນ 

ດດັແກູ້ແບບຟອມທີີ່ບນັທກຶໄວູ້  ແລະ ແບບຟອມເປ ັ່າທັງໝົດ
ຂອງທ່ານຈະໂຊຢ ່ໃນ ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນໃສ່ແບບຟອມໃໝ່ 

• ເລ ອກແບບຟອມທີີ່ທ່ານຕູ້ອງການລຶບ ແລູ້ວ ຄລິກ ລບຶ
ແບບຟອມທີີ່
ບນັທກຶໄວູ້ 
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ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອກົເຂົັ້າໃຈ ຖ ກກ ານົດ ໃຫູ້ເປັນວິທີການສ ີ່ສານກັບຄົນທີີ່ສະແດງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫູ້ທ່ານເຫັນໃນສິີ່ງທີີ່
ພວກເຂົາກໍາລັງເວົັ້າ, ທ່ານຕູ້ອງສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ເມ ີ່ອທ່ານເວົັ້າກັບພວກເຂົາ ແລະ ທ່ານຕູ້ອງສະແດງອອກ
ເຖິງ ຄວາມເຄົາລົບ, ສັດຊ ີ່ ແລະ ບ ໍ່ມັກຕັດສິນຄົນອ ີ່ນ ເຊິີ່ງມັນສໍາຄັນຫ າຍສໍາຫ ັບກິດຈະກໍາ ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງ
ດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ.  

ສະນັັ້ນເມ ີ່ອມຄີນົຈະແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທາ່ນ: 

 

o ພະຍາຍາມ ແລະ ທົບທວນສະຖານະການທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງອະທິບາຍຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ - 
ແມ່ນຫຍັງຄ  ແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາຮ ູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງອະທິບາຍ
ຢ ່? 

o ຕອບໃນທາງບວກ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມເຄົາລົບ 

o ບ ໍ່ຕັດສິນຄົນອ ີ່ນ - ການຕັດສິນຜ ູ້ອ ີ່ນແມ່ນ ການຕໍານິ ແລະ ບ ໍ່ຫົວຊາກັບຄວາມຄິດຂອງຄົນອ ີ່ນ ແລະ ຄິດ
ເຖິງສະເພາະຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເທົົ່ານັັ້ນ.  

o ອະທິບາຍສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາເວົັ້າ ເພ ີ່ອສະແດງໃຫູ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ທ່ານເຂົັ້າໃຈສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາໄດູ້ເວົັ້າ 

 

ໃນຖານະຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທ່ານຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ສະແດງ ຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ເພ ີ່ອເຊ ີ່ອມໂຍງກັບຄົນ
ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ໃນການສູ້າງຄວາມສໍາພັນທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ. ລະຫວ່າງທີີ່ດໍາເນີນການຄຸູ້ມ
ຄອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທ່ານອາດຈະສອນທັກສະໃໝ່ໆໃຫູ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມຄວາມພິການ, ປະຕິບັດສິີ່ງໃໝ່ ແລະ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ເພ ີ່ອຈະເຮັດໃຫູ້ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວເກີດຂຶັ້ນໄດູ້, ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາຕູ້ອງຮ ູ້ສຶກວ່າ: ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຮັບຟັງພວກເຂົາ, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ ແນວຄວາມຄິດ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  

 

 

ເຄ ີ່ອງມ ທາໍອດິ ແລະ ສໍາຄນັທີີ່ສດຸສາໍລບັການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອກົເຂົັ້າໃຈ ຄ  ທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄວາມຕັັ້ງໃຈຂອງທາ່ນ 
ທີີ່ຈະສູ້າງຄວາມເຂົັ້າອກົເຂົັ້າໃຈ. 

 

 

 

 

X. ການສາໍພາດໂດຍໃຊູ້ທກັສະການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອກົເຂົັ້າໃຈ  
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ທກັສະເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງການສ ີ່ສານແບບ  ເຂົັ້າອກົເຂົັ້າໃຈ ແມນ່ຫຍງັ?  

 

1. ຈດັລາໍດບັຄວາສາໍຄນັໃນການເຊ ີ່ອມໂຍງກບັຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ 
 

• ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ທີີ່ຈະເຊ ີ່ອມໂຍງກັບຄົນອ ີ່ນດູ້ວຍ ຄວາມເຂົັ້າ
ອກົເຂົັ້າໃຈ ແລະ ອອກມາຈາກຫວົໃຈຂອງເຮາົແທູໆ້  

• ເມ ີ່ອຢ ່ໂອູ້ລົມກ່ຽວກັບ ສະຖານະການທີີ່ທູ້າທາຍ ຈົົ່ງພະຍາຍາມທີີ່ຈະຈັດ
ລໍາດັບ ໃນການເຊ ີ່ອມໂຍງ ຜ່ານການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ 

• ກ່ອນອ ີ່ນຫມົດ ພະຍາຍາມ ເຊ ີ່ອມໂຍງແບບເປີດໃຈກັບ ຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເພ ີ່ອໃຫູ້ທ່ານ ເຂົັ້າໃຈຄວາມ
ຕູ້ອງການຂອງ ພວກເຂົາແທນທີີ່ຈະ ຊອກຫາວິທີການແກູ້ໄຂ ໃນທັນທີ
ທັນໃດ. ຕ ໍ່ສິີ່ງທູ້າທາຍທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນຢ ່. 

• ພາຍຫລັງທີີ່ທ່ານໄດູ້ສູ້າງການເຊ ີ່ອມໂຍງທີີ່ເຂັັ້ມແຂງແລູ້ວ ມັນງ່າຍທີີ່ຈະ
ຫາວິທີແກູ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.  

 

2. ເຂົັ້າໃຈຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງຄນົທີີ່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ 
  

• ຟັງ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດູ້ຍິນ ຄວາມປາດຖະໜາ, ຄວາມ
ຕູ້ອງການ, ຄວາມຝັນ, ຄວາມເຊ ີ່ອ ແລະ ຄຸນຄ່າທີີ່ແທູ້ຈິງຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາວ່າ: ຍູ້ອນຫຍັງພວກເຂົາຈຶີ່ງ
ຕູ້ອງການສິີ່ງນີັ້.  

• ບາງຄັັ້ງພວກເຂົາອາດພົບວ່າ ມັນມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການສ ີ່ສານໃນ
ເລ ີ່ອງນີັ້, ສະນັັ້ນ ພະຍາຍາມຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂົາສະແດງເລ ີ່ອງນີັ້ອອກມາ.  

• ສ ບຕ ໍ່ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງການສົນທະນານີັ້.  
• ໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີີ່ຈະຮັບຟັງ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ 

ທ່ານໄດູ້ຍິນສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະບ ໍ່ເຫັນດີກັບສິີ່ງທີີ່
ພວກເຂົາກໍາລັງເວົັ້າກ ຕາມ.  

ຈົົ່ງຈ ີ່ໄວູ້ວ່າ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ບ ໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງວ່າ ພວກເຂົາເວົັ້າຖ ກ ແລະ ທ່ານເວົັ້າຜິດ. ການຮຽນຮ ູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄ  
ສິີ່ງສໍາຄັນຕ ໍ່ຄົນອ ີ່ນ ບ ໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຕູ້ອງເຮັດຕາມໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາຕູ້ອງການ ຫລ  ເຫັນດີກັບພວກ
ເຂົາທຸກຢ່າງ.  

 

ຂະບວນການ ດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ແມນ່ເພ ີ່ອຊວ່ຍໃຫູ້ທາ່ນເຂົັ້າໃຈປະສບົການຂອງພວກເຂາົຢາ່ງແຈມ່ແຈູ້ງ - ທາ່ນມຄີວາມຮ ູ້ຫຍງັ
ແດ,່ ທດັສະນະຄະຕຂິອງພວກເຂາົແມນ່ຫຍງັ ແລະ ເລ ີ່ອງນີັ້ຈະສົົ່ງຜນົຕ ໍ່ພດຶຕກິາໍຂອງພວກເຂາົແນວໃດ.  

ໄດູ້ຍິນ

ເຂົັ້າໃຈ

ຟັງ
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3. ຫລກີລຽ່ງທີີ່ຈະຕດັສນິຄນົອ ີ່ນ ຫລ  ການຕາໍນຕິຕິຽນ 

 

• ເມ ີ່ອທ່ານກໍາລັງຕອບສະໜອງ ກັບເລ ີ່ອງທີີ່ເລົົ່າໂດຍ ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ມັນສໍາຄັນທີີ່ທ່ານຈະຕູ້ອງລະວັງວ່າ ທ່ານຈະບ ໍ່ໂຕູ້ຕອບ ໃນຄວາມບ ໍ່ເຫັນດີ ກັບພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ 
ຕັດສິນກ່ຽວກັບທາງເລ ອກ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ.  

• ທ່ານສາມາດສະແດງອອກວ່າ ທ່ານໄດູ້ຍິນສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາກ່າວໂດຍການເວົັ້າຢ ້າຄ ນ ໃນສິີ່ງທີີ່ທ່ານສັງເກດ
ເຫັນຊໍ້າໆ ຫລ  ສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາກ່າວ. ແຕ່ທ່ານບ ໍ່ໄດູ້ວິເຄາະ ແລະ ຕັດສິນກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ.  

ຕວົຢາ່ງ: ຜ ູ້ດ ແລຄົນໜຶີ່ງອະທິບາຍວ່າ ພວກເຂົາໄດູ້ພາລ ກໄປຫາ ໝໍພ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ໄດູ້ຮັບການເປ ັ່າໃຫູ້ໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບ
ຫາຍຂາດ. ແຕ່ອາການຂອງເດັກນູ້ອຍຍັງບ ໍ່ດີຂຶັ້ນເລີຍ. ທ່ານບ ໍ່ເຫັນດີກັບການກະທໍາດັົ່ງກ່າວນີັ້. 

ຂ ໍ້ຄວາມໃດຕ ໍ່ໄປນີັ້ຄ  ການຕດັສນິ ແລະ ການຕາໍນຕິຕິຽນ? 

a) “ນັັ້ນຄ  ຄວາມຜິດພາດທີີ່ເຈົັ້າພາລ ກຂອງເຈົັ້າໄປຫາ ໝໍພ ັ້ນເມ ອງ - ການເປ ັ່າຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫູ້ພວກ ເຂົາດີຂຶັ້ນ
ດອກ! ເຈົັ້າຄວນໄປໂຮງໝໍແທນ”  

b) “ໂດຍ ຕາມທີີ່ຂູ້ອຍເຂົັ້າໃຈ ທີີ່ເຈົັ້າໄປຫາ ໝໍພ ັ້ນເມ ອງ ແມ່ນເປັນເພາະວ່າ ເຈົັ້າເຊ ີ່ອວ່າການເປ ັ່າຈະຊ່ວຍໃຫູ້
ພວກເຂົາ ດີຂຶັ້ນ ແລະ ມັນກ່ຽວພັນ ກັບຄວາມເຊ ີ່ອດັົ່ງເດີມຂອງຄອບຄົວເຈົັ້າແມ່ນບ ໍ່? ແຕ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຍິນວ່າ ຫ ັງ
ຈາກ ການເປ ັ່າມາແລູ້ວ ລ ກເຈົັ້າ ອາການບ ໍ່ດີຂຶັ້ນແມ່ນບ ໍ່? ເຈົັ້າໄດູ້ເຮັດຫຍັງຕ ີ່ມອີກບ ໍ່?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ບອກໃຫູ້ຄນົຮ ູ້ໃນສິີ່ງທີີ່ທາ່ນຕູ້ອງການໃນຖານະ ຜ ູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ອະທບິາຍວາ່ ທາ່ນກາໍລງັຂ ຮູ້ອງ 
ບ ໍ່ແມນ່ ທາ່ນກາໍລງັ ບງັຄບັ ຫ   ຮຽກຮູ້ອງຄວາມຕູ້ອງການຈາກເຂາົເຈົັ້າ.  

 

ໃນຖານະຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພາຍຫລັງທີີ່ ທ່ານເຂົັ້າໃຈຄວາມຕູ້ອງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານຈະຕູ້ອງປຶກສາຫາລ ວິທີການແກູ້ໄຂບັນຫາ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການສູ້າງແຜນ
ກິດຈະກໍາ. ເລ ີ່ອງນີັ້ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການຂ ໃຫູ້ຄອບຄົວລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ປ່ຽນພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ເວລາສ ີ່ສານ ຜ ູ້
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ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕູ້ອງເຮັດສິີ່ງນີັ້ ດູ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສັດຊ ີ່. ທ່ານກ າລັງຂ ຮູ້ອງ ໃຫູ້ພວກເຂົາ 
ລົງມ ປະຕິບັດຕ ໍ່ ການກະທໍາ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ເຫລົົ່ານີັ້ ບ ໍ່ແມ່ນ ການບັງຄັບ ຫ   ຮຽກຮູ້ອງຄວາມຕູ້ອງການ.  

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶີ່ງ ບ ໍ່ບັງຄັບ ຫ   ຮຽກຮູ້ອງ ຫຍັງບາງຢ່າງ? ເມ ີ່ອທ່ານ ບັງຄັບ ຫ   ຮຽກຮູ້ອງ ຫຍັງບາງຢ່າງ ເຊັົ່ນ: “ 

ທ່ານຕູ້ອງຢຸດພາລ ກໄປຫາ ໝໍພ ັ້ນເມ ອງ” ຫລ  “ທ່ານຕູ້ອງອອກກໍາລັງກາຍທຸກມ ັ້ ຫລ  ບ ໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ທ່ານຈະບ ໍ່ດີຂຶັ້ນ” ການ
ອອກຄໍາສັົ່ງ ແບບນີັ້ຈະສູ້າງຄວາມເຫີນຫ່າງ ລະຫວ່າງ ທ່ານກັບຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການສ ີ່ສານ ແລະ ການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ ມີປະສິດທິພາບຫ ຸດໜູ້ອຍລົງ. ຄົນເຮົາເຕັມໃຈທີີ່ຈະລົງມ ປະຕິບັດຫລາຍຂຶັ້ນ ເມ ີ່ອຖ ກຂ ຮູ້ອງດີໆ.  

 

  



63 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

 

ການສູ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າ ມີຄົນຈັກຄນົໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫູ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນສ ນກາງ, 
ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ, ໂຄງການ USAID Okard ແລະ ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ເພ ີ່ອວາງແຜນກດິຈໍາກໍາຫລັກ.  

ໃນພາກທີີ່ສອງຂອງແບບຟອມຄັດກອງຄວາມເປັນພິການ, ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໝາຍໃສ່ box ຖູ້າຫາກພວກເຂົາ

ລະບວຸ່າ ມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດູ້ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

ອາການສະແດງຂອງເງ ີ່ອນໄຂສຂຸະພາບທີີ່
ສາມາດສງັເກດເຫນັໄດູ້ 

ມນັເປນັແນວໃດ? 

ປາກແຫວ່ງ  

 

ເດກັນູ້ອຍຕນີໂງູ້ງ  
 

▪ ຕີນ ໂດຍສະເພາະສົັ້ນຕີນມັກຈະນູ້ອຍ
ກວ່າປ ກກະຕິ 

▪ ຕີນອາດຊີັ້ລົງດູ້ານລຸ່ມ 
▪ ຕີນດູ້ານໜູ້າອາດປ ິ່ນຫາອີກຕີນອີກເບ ັ້ອງ

ໜຶີ່ງ 

 

XI. ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂສຂຸະພາບທີີ່ສາມາດສງັເກດເຫນັໄດູ້ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຕນີໂງູ້ງ - ທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປ ວໃນເດກັ ຫລ  
ຜ ູ້ໃຫຍ ່

▪ ຕີນ ໂດຍສະເພາະສົັ້ນຕີນມັກຈະນູ້ອຍ
ກວ່າປ ກກະຕິ 

▪ ຕີນອາດຊີັ້ລົງດູ້ານລຸ່ມ 
▪ ຕີນດູ້ານໜູ້າອາດປ ິ່ນຫາອີກຕີນອີກເບ ັ້ອງ

ໜຶີ່ງ 

 
ແຂນ ຂາຜດິຮ ບ 
 

ຮ ບພາບທີີ່ 1 

▪ ຫົວເຂົົ່າບ ໍ່ສໍາຜັດກັນເມ ີ່ອຢ ນດູ້ວຍ 
ຕີນສອງເບ ັ້ອງ (ຂ ໍ້ ຕີນສໍາຜັດກັນ) 

▪ ການໂຄູ້ງງ ຂອງຂາຜິດຮ ບຄ ກັນທັງສອງ
ເບ ັ້ອງ 

▪ ຂາໂຄູ້ງງ ຜິດຮ ບສາມາດສ ບຕ ໍ່ຈົນ ອາຍຸ 
ເກີນ 3 ປີ  

 

ຮ ບພາບທີີ່ 2  
ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີີ່ມີຂະໜາດ ແລະ 
ຮ ບຊົງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາກສ່ວນຂອງ
ຮ່າງກາຍອາດສ ນເສຍ ຫລ  ມີເພີີ່ມ ເຊັົ່ນ: 
ນີັ້ວຕີນ ຫລ  ນີັ້ວມ ພິເສດ 
 

 
 



65 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຂາ ຫ   ຕນີ ເສຍອງົຄະ  
 

ການສ ນເສຍພາກສ່ວນໃດໜຶີ່ງຂອງຮ່າງກາຍ, 
ຂາເບ ັ້ອງໜຶີ່ງ ຫລ  ສອງເບ ັ້ອງແຕ່ຫົວເຂົົ່າລົງ
ໄປ ຫລ  ຂາເບ ັ້ອງໜຶີ່ງ ຫລ  ສອງເບ ັ້ອງຕັັ້ງແຕ່
ຫົວເຂົົ່າຂຶັ້ນໄປ 

 

ແຂນ ຫ   ມ  ເສຍອງົຄະ  
 

ການສ ນເສຍພາກສ່ວນໃດໜຶີ່ງຂອງຮ່າງກາຍ, 
ມ  / ແຂນ ເບ ັ້ອງໜຶີ່ງ ຫລ  ສອງເບ ັ້ອງ 

 

ກະດ ກໄຂສນັຫ ງັອດັບ ໍ່ແຈບ  
 

▪ ບັນຫາສຸຂະພາບທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກະດ ກ
ສັນຫລັງ ແລະ ເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນຕັັ້ງແຕ່
ເກີດ 

▪ ເປັນພ ັ້ນທີີ່ອ່ອນເຊິີ່ງບ ໍ່ມີແນວປ້ອງກັນ
ເທິງຫລັງ 

▪ ມີຖົງດໍາມົນໆຢ ່ຫລັງ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ພາວະມນີໍາ້ຄູ້າງໃນໂພງສະຫມອງ  
 

▪ ຫົວມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າປ ກກະຕິ 
▪ ຄົນເຈັບອາດເຈັບຫົວ ແລະ ມີຄວາມ

ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເບິີ່ງເຫັນ 
 

 

ພະຍາດໂຕດອ່ນ  
 

▪ ຜົມ, ຜິວໜັງ ຫລ  ມ່ານຕາບ ໍ່ມີສີ, ຈາງ
ກວ່າຜິວໜັງ ຫລ  ຜົມປ ກກະຕິ ແລະ ສີ
ຂອງຜິວໜັງສ ນຫາຍ 

▪ ມີບັນຫາໃນການເບິີ່ງເຫັນ 

 

ຕາບອດ 

 

ບ ໍ່ສາມາດເບິີ່ງເຫັນຫຍັງໄດູ້ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ພະຍາດແກນ່ຕາຂຸູ້ນ 

 

ໃຈກາງດວງຕາມີຈຸດສີຂາວ ຫລ  ສີຂີັ້ເທົົ່າ 

 

ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດອດຸຕນັ  
 

▪ ອໍາມະພາດເຄິີ່ງໂຕ 
▪ ແຂນຫູ້ອຍລົງ ແລະ ອ່ອນແຮງ 
▪ ມ ມີຄວາມເກັງ ແລະ ຕຶງບ ໍ່ສາມາດແບມ 

ອອກໄດູ້ 
▪ ຍ່າງ ແລະ ຊົງຕົວລໍາບາກ  

  

 ແລະ  
 

▪ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການ
ສ ີ່ສານ ແລະ ປາກຫູ້ອຍລົງໄປອີກເບ ັ້ອງ
ໜຶີ່ງ 

▪ ອາດຈະຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການກ ນ
ອາຫານ ເຊິີ່ງຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດ ີ່ມ 
ແລະ ການກິນ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

ພາກສະເໜ ີ

ໃນ ສປປ ລາວຍັງຂາດເຂີນ ຜ ູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການບ ລິການ
ດູ້ານການຊ່ວຍເຫລ ອກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ
ສັງຄົມ (MHPSS). ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມ ອງ ແລະ ໂຮງໝໍ
ແຂວງ ອາດມີທ່ານໝໍ ແລະ ແພດທົົ່ວໄປທີີ່ຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມດູ້ານການຊ່ວຍເຫລ ອກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ 
ຈິດຕະສັງຄົມ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບ ໍ່ສາມາດສະໜອງການ
ປ ິ່ນປ ວ ແລະ ການບ ລິການໃຫູ້ແກ່ ຄົນທີີ່ມີອາການປ່ວຍທາງ
ຈິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເທ ີ່ອ. ການ
ບ ລິການໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນຍັງບ ໍ່ມີ ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນຈໍານວນຫລາຍທີີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ ພູ້ອມ
ທັງ ຄົນທີີ່ມີອາການປ່ວຍທາງຈິດຮຸນແຮງ ແມ່ນອາດຖ ກລ່າມໂສູ້ ແລະ ກັກຂັງໄວູ້ ເຊິີ່ງ ເປັນວິທີການປ ກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງ
ກັນພວກເຂົາບ ໍ່ໃຫູ້ທໍາຮູ້າຍຕົວເອງ ຫລ  ຄົນອ ີ່ນໃນຊຸມຊົນ. ໃນລະຫວ່າງດໍາເນີນການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ທີມ
ງານພາກສະໜາມ CBID ອາດສັງເກດເຫັນ ຫລ  ມີຄົນມາເລົົ່າໃຫູ້ຟັງກ່ຽວກັບ ຄົນທີີ່ມີອາການປ່ວຍທາງຈິດຮຸນແຮງ ທີີ່
ຖ ກລ່າມໂສູ້ ແລະ ກັກຂັງໄວູ້.  

  

 

ຄນົທີີ່ມບີນັຫາສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົຈາໍເປນັຕູ້ອງໄດູ້ສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຍງັ ໂຮງໝເໍມ ອງທນັທບີ ໍ່? 

 

ເມ ີ່ອຄົນທີີ່ມີບັນຫາດູ້ານ MHPSS ຫລ  ເປັນມາຫລາຍປີແລູ້ວ ບ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວຕູ້ອງການໆປ ິ່ນປ ວ
ສຸຂະພາບຈິດຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຖູ້າຄົນທີີ່ມີບັນຫາດູ້ານ MHPSS ຫາກມີບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ 

(ຕາມທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍຢ ່ໃນພາກທີີ່ແລູ້ວ) ຄວນແນະນໍາໃຫູ້ ຄອບຄົວນ າສົົ່ງຄົນເຈັບໄປຮັບບ ລິການດູ້ານສຸຂະພາບຕາມ

ລະບົບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລູ້ວຂ ຄວາມຍິນຍອມ ໃນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ກັບ ພະນັກງານສຸກສາລາຂັັ້ນບູ້ານ 
ຫລ  ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ.  

 

 

 

XII. ສິີ່ງທີີ່ຕູ້ອງໄດູ້ປະຕບິດັ ເມ ີ່ອລະບຄົຸນທີີ່ມບີນັຫາສຂຸະພາບຈດິ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ທມີງານພາກສະໜາມ CBID ຄວນເຮດັແນວໃດ ເມ ີ່ອພບົເຫນັ ຄນົທີີ່ຖ ກລາ່ມໂສູ້ ຫລ  ກກັຂງັ?  

 

ໃນລະຫວ່າງດໍາເນິນການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ທີມງານພາກສະ
ໜາມ CBID ອາດສັງເກດເຫັນ ຫລ  ມີຄົນມາເລົົ່າໃຫູ້ຟັງກ່ຽວກັບຄົນທີີ່

ມີອາການປ່ວຍທາງຈິດຮຸນແຮງ ທີີ່ຖ ກລ່າມໂສູ້ ແລະ ກັກຂັງໄວູ້. ໃນຂັັ້ນ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ, ທີມງານພາກສະໜາມ 
CBID ບ ໍ່ມີເວລາຫລາຍ ທີີ່ຈະໃຊູ້ກັບຄອບຄົວ ເພ ີ່ອສ າພາດຄົນທີີ່ຖ ກກັກ

ຂັງ ແລະ ຜ ູ້ດ ແລ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈສະພາບການ ແລະ ວາງແຜນໃຫູ້ການ
ຊ່ວຍເຫລ ອຢ່າງເຕັມທີ.  

ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍການຟ້າວໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫລ ອ
ຄອບຄົວ, ຈະຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຂັັ້ນຕອນທີີ່ 1 ຂອງການຄຸູ້ມຄອງຜ ູ້ໄດູ້
ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ  ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະເກັບກໍາສະເພາະຂ ໍ້ມ ນຂອງຄົນທີີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນຖ ກລ່າມໂສູ້ 

ແລະ ກັກຂັງເທົົ່ານັັ້ນ.  

ຂ ໍ້ມ ນນີັ້ຈະຖ ກແບ່ງປັນກັບ ຊ່ຽວຊານດູ້ານການຊ່ວຍເຫລ ອກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ MHPSS, ທ່ານ
ໝໍ ມະນີວອນ ເຊິີ່ງຈະກັບໄປຍັງໝ ່ບູ້ານ ໃນໂອກາດຕ ໍ່ໄປ ເພ ີ່ອດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫລ ອຄົນທີີ່ມີ
ອາການປ່ວຍທາງຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ 

ເມ ີ່ອລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ມັນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນທີີ່ຈະບ ໍ່ຕັັ້ງສົມມຸດຕິຖານວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນເຈັບຈຶີ່ງຖ ກກັກຂັງ ຫລ  ຕັດສິນ
ຄອບຄົວ. ພະນັກງານພາກສະໜາມ CBID ຄວນນໍາໃຊູ້ການສ ີ່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈກັບຄອບຄົວ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ:  

 

 

 

 

 

 

 

ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະນໍາໃຊູ້ແບບຟອມເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນເພ ີ່ອເກັບກ າເອົາຂ ໍ້ມ ນຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

ແລະ ໝາຍໃສ່ແບບຟອມ ຖູ້າຫາກພວກເຂົາຍິນຍອມໃຫູ້ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ.  

 “ຂູ້ອຍເຂົັ້າໃຈວາ່ ເຈົັ້າມຄີນົບ ໍ່ສະບາຍຢ ໃ່ນເຮ ອນ ແລະ ເຈົັ້າພະຍາຍາມປ ກປອ້ງພວກເຂາົໂດຍການລາ່ມໂສູ້ ແລະ 
ກກັຂງັພວກເຂາົໄວູ້. ທີມງານຂອງພວກເຮາົໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກ ໝທໍີີ່ຊຽ່ວຊານ ເຊິີ່ງສາມາດ
ຊວ່ຍເຫລ ອຄນົເຈບັ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຈົັ້າ ແລະ ທາ່ນໝຈໍະວາງແຜນລງົມາຢຽ້ມຢາມເຮ ອນຂອງເຈົັ້າໃນ

ອະນາຄດົ. ເຈົັ້າສາມາດແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກຽ່ວກບັຄນົເຈບັ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຈົັ້າ ພູ້ອມທງັໃຫູ້ຄວາມຍນິຍອມແກ່
ພວກເຮາົໃນການແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທາ່ນໝໄໍດູ້ບ ໍ່?. ພວກເຮາົຈະແຈູ້ງໃຫູ້ນາຍບູ້ານ ແລະ ເຈົັ້າຮ ູ້ວາ່ ທ່ານໝຈໍະລງົມາ

ຢຽ້ມຢາມອກີຕອນໃດ”. 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

 

         ຄາໍນາໍ 

 

ຍູ້ອນຫຍງັພວກເຮາົຈຶີ່ງສົົ່ງຕ ໍ່ບາງຄນົໄປສກຸສາລາ (ໂຮງໝນໍູ້ອຍ) ຫລ  ໂຮງໝເໍມ ອງ? 

 

ເມ ີ່ອຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ລົງ ບູ້ານເພ ີ່ອຄັດກອງຊຸມຊົນ ເຂົາເຈົັ້າຈະຕູ້ອງ ໄຈູ້ແຍກຄົນທີີ່ມີ ບັນຫາສຸຂະພາບ 
ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຮັດໜູ້າທີີ່ການ. ບາງຄົນອາດມີ ບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ ຫລ  ມີອາການສົນທາງດູ້ານ
ການແພດຮຸນແຮງທີີ່ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍ ເພ ີ່ອພົບກັບທ່ານໝໍທັນທີ. ສິີ່ງນີັ້ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້
ປະຕິບັດ ເພາະວ່າຖູ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດ, ບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ
ອາດໜັກຂຶັ້ນ  ເປັນເຫດເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງຖາວອນ ແລະ ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ກ ລະນີຮູ້າຍແຮງ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເສຍ
ຊີວິດໄດູ້.  

 

  

XIII. ບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັ: ການໄຈູ້ແຍກ ແລະ ການສົົ່ງຕ ໍ່ຄົນເຈບັໄປປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດ 
 

• ບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັແມນ່ຫຍງັ ? 
ບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ ແມ່ນການເກີດຂຶັ້ນແບບກະທັນຫັນ ແລະ ຮຸນແຮງ ແລະ ມີອາການໜັກຂຶັ້ນຕ ີ່ມຢ່າງ
ໄວວາ ຖູ້າບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດທັນທີ.  
 

ຕວົຢາ່ງ: ເມ ີ່ອບາງຄົນລົັ້ມ ແລະ ກະດ ກຂາ ຫັກ. ລາວຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດເພ ີ່ອຈັດກະດ ກ
ໃຫູ້ຢ ່ໃນທ່າທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ ດູ້ວຍວິທີໂທມແປ້ງເພ ີ່ອໃຫູ້ກະດ ກຕິດຈອດກັນ 

• ບນັດາອາການສນົຮນຸແຮງທາງດູ້ານການແພດແມນ່ຫຍງັ?  
ອາການສົນຮຸນແຮງທາງດູ້ານການແພດ ແມ່ນ ສິີ່ງທີີ່ເຮົາບ ໍ່ຕູ້ອງການໃຫູ້ເກີດ ຫລ  ແມ່ນ ອາການທີີ່ເພີີ່ມຕ ີ່ມຈາກ
ເຮົາສັງເກດເຫັນໄດູ້ຈາກບັນຫາສຸຂະພາບທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ປ ິ່ນປ ວທັນທີນັັ້ນ, ແມ່ນກ ລະນີສຸກເສີນທາງ

ການແພດ ອາການດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດເກີດຈາກບັນຫາສຸຂະພາບທີີ່ໜັກຂຶັ້ນ ແລະ ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ.  

ຕວົຢາ່ງ: ເມ ີ່ອບາງຄົນເປັນເບົາຫວານ ແລະ ເກີດບາດແຜຂະໜາດນູ້ອຍຢ ່ ຕີນທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມຮ ູ້ສຶກ ແລະ ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບ
ການປ ິ່ນປ ວ, ບາດແຜ ດັົ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶັ້ນ ແລະ ຊຶມເຊ ັ້ອຈົນກາຍເປັນແຜ ເປີດຂະໜາດກວູ້າງ. ໃນ
ກ ລະນີຮູ້າຍແຮງ ເປັນບາດແຜເປີດກວູ້າງເພີັ້ມຂຶັ້ນຢ ປ່າຍສຸດຂອງຕີນ ເຊິີ່ງຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຕັດຂາ ຫ   ກ ລະນີ ກະດ ກ
ຫັກທີີ່ຊຶມເຊ ັ້ອ ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ອາການຮຸນແຮງຫ າຍ  ກ ໍ່ເປັນເຫດນໍາໄປສ ່ການຕັດຂາໄດູ້ຄ ກັນ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

ພະນກັງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄຈູ້ແຍກບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັແນວໃດ?  

ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈໍາເປັນຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ພ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າ
ສາມາດສັງເກດເຫັນສັນຍານຕ່າງໆນັັ້ນໄດູ້ເຊັົ່ນ: ອາການຂອງບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະຂອງການຄັດ
ກອງຢ ່ຊຸມຊົນ, ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດວຽກກັບ ອາສາສະໝັກສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ  
(VHV) ໂດຍນໍາໃຊູ້ທັກສະ ຫ   ຄວາມຊໍານານໃນການສັງເກດດູ້ວຍການເບິີ່ງ ແລະ ດົມກິີ່ນ.  

ການເບິີ່ງເຫນັ

 

ຍກົຕວົຢາ່ງ: ເບິີ່ງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຫັນສັນຍານ ເຊັົ່ນ: ຕາແດງພູ້ອມມີນໍ້າສີ
ເຫ  ອງ ແລະ ໜຽວ ໄຫ ອອກຈາກຕາ 
ຂີັ້ຕາໜຽວໆ, ຂອງແຫ ວສີເຫລ ອງ 
 

 
 

 

ການດມົກິີ່ນ 
 

 

ຍກົຕວົຢາ່ງ: ເມ ີ່ອສັງເກດເຫັນຄົນທີີ່ມີສັນຍານ ແລະ ສົົ່ງກິີ່ນເໝັນ ເຊັົ່ນ: 
ບາດແຜຊໍ້າເຮ ັ້ອ ເຊັົ່ນ: ກູ້າມຊີັ້ນ ( ເປັນສີດໍາ ) ເຊິີ່ງຈະມີກິີ່ນເໝັນຫ າຍ 

 

 
 

 

ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID,  ອາສາສະໝັກສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ VHV ຫລ  ທ່ານໝໍ ຫລ   ພະຍາບານ ຈະໄດູ້ເຫັນ

ອາການສະແດງທາງ ການແພດທີີ່ຊັດເຈນ (ອາການສາດ ) ທີີ່ບອກໃຫູ້ທ່ານຮ ູ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ສຸຂະພາບທີີ່ເປັນ ‘’ີ

ກະທັນຫັນ’’. ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນກັບ ອາສາສະໝັກສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ VHV ແລະ 

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມ ອງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄົນເຈັບຕູ້ອງຖ ກສົົ່ງຕ ໍ່ ທັນທີ ເພ ີ່ອໃຫູ້ລາວໄດູ້ຮັບການປະເມີນທາງ
ການແພດ ແລະ ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວຢ່າງໄວ ຢ ່ໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫ    ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ. 
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ພາບລວມຂອງບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັ 
 

 

ເງ ີ່ອນໄຂສຂຸະພາບກະທນັຫນັແບບໃດຄວນສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດ ໃນໄລຍະເວລາທີີ່ CBID ດາໍເນນີ
ການຄດັຢ ກ່ອງຊມຸຊນົຂອງໂຄງການ USAID Okard?  

 

ມີບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນຫລາຍປະເພດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນທຸກບັນຫາຈະໄດູ້ຮັບການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮັບການ
ປ ິ່ນປ ວທາງການແພດໃນໄລຍະທີີ່ CBID ດໍາເນີນການຄັດກອງຢ ່ຊຸມຊົນ ຂອງໂຄງການ USAID Okard. ການສາ

ທິດໃຫູ້ເບິີ່ງຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນຈະເນັັ້ນສະເພາະບັນຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນທີີ່ຈະເປັນສາຍ

ເຫດຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຈົນເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມບົກຜ່ອງໜູ້າທີີ່ການຢ ່ອະໄວຍະວະ ແລະ ເກີດມີຄວາມພິການໃນໄລຍະຍາວນານ : 

• ບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັເກດີຈາກຄວາມບກົຜອ່ງຂອງອະໄວຍະວະໄລຍະຍາວ ເຊັົ່ນ:  ໃນຄົນເຈັບທີີ່ ເປັນ
ລ່ອຍເໜັງຕີງເອງບ ໍ່ໄດູ້ ເຮັດໃຫູ້ລາວຕູ້ອງນອນຢ ່ພ ັ້ນເຮ ອນຕະຫ ອດເວັນ ຕະຫ ອດຄ ນ ( 24 ຊມ ) ເປັນສາຍ

ເຫດເຮັດໃຫູ້ເກີດບາດແຜຊໍາເຮ ັ້ອ/ ແຜຕຽງ ຫ   ແຜກົດທັບຢ ່ຫ ັງ ແລະ ກົັ້ນສຸດ  

• ບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປ ວ ອາດເຮດັໃຫູ້ເກດີ ຄວາມບກົຜອ່ງໜູ້າທີີ່ການຂອງອະ
ໄວຍະວະໄລຍະຍາວ ແລະ ເກດີຄວາມເປນັພກິານ ເຊັົ່ນ: ຄົນທີີ່ ມີການຊຶມເຊ ັ້ອຮຸນແຮງຢ ່ຕາອາດເຮັດໃຫູ້ສ ນເສຍ
ການເບິີ່ງເຫັນບາງສ່ວນ ຫລ  ຖາວອນ ຫລ  ຕາບອດ ຖູ້າບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ ຫລ  ຄົນເຈັບທີີ່ກະດ ກຫັກບ ໍ່ໄດູ້
ຮັບການປ ິ່ນປ ວທີີ່ຖ ກຕູ້ອງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫູ້ກະດ ກບ ໍ່ຕິດຈອດເຂົັ້າກັນດີ ກາຍເປັນກະດ ກທີີ່ມີຮ ບຜິດປ ກກະຕິ ທີີ່ບ ໍ່
ສາມາດພ ຮອງຮັບ ການເຄ ີ່ອນ 
ເໜັງຄ  ປ ກກະຕິເດີມໄດູ້ ດັົ່ງນັັ້ນຄົນເຈັບຜ ູ້ນີັ້ກ ໍ່ຈະມີບັນຫາໃນການເຄ ີ່ອນຍູ້າຍໄປມາ ຢ່າງຖາວອນ.  

• ສໍາລັບບັນຫາສຸຂະພາບອ ີ່ນໆ (ບ ໍ່ລວມຢ ່ໃນຄ ່ມ ສະບັບນີັ້), ອາສາສະໝັກສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ VHV ສາມາດ
ປະສານງານກັບທ່ານໝໍ ຫລ  ພະຍາບານຢ ່ໂຮງໝໍນູ້ອຍ  ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄົນເຈັບໄດູ້ຮັບການປະເມີນທາງ
ການແພດ ແລະ ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທີີ່ຈໍາເປັນ.  
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ນີັ້ຄ  ບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັຫລກັທີີ່ມຄີວາມສາໍຄນັສາໍລບັທມີງານພາກສະໜາມ CBID ທີີ່ຈະໄຈູ້ແຍກກບັພະນກັງານ
ສາທາລະນະສກຸຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ອາສາສະໝັກສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ VHV:  

 
 

 

ການໄອເປນັປະຈາໍ ກະດ ກຫກັທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປ ວ 
ບາດແຜຊໍາ້ເຮ ັ້ອ /  ແຜຕຽງ ຫ   ແຜ

ກດົທບັ 

   

ບາດແຜຢ ພ່ ັ້ນຕນີ ກູ້າມຊີັ້ນຕາຍ ການຊມຶເຊ ັ້ອຢ ຕ່າ 

 
 

 

ການຊມຶເຊ ັ້ອຢ ຫ່  
ການບາດເຈບັ / ການກະທບົ

ກະທນັຫນັ 

ການຊມຶເຊ ັ້ອກະທນັຫນັຢ ຜ່ວິໜງັ 
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ໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງ ການຖອກທູ້ອງຮນຸແຮງ ການຮາກຮນຸແຮງ 

 

 

 

ພາວະຂາດນໍາ້ ການຫາຍໃຈຝດື 
ພາວະຂາດໂພຊະນາການກະທນັຫນັ

ຮນຸແຮງ 

 
ພະຍາດຊກັເອປີເລບັຊ ີ 
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     ຂັັ້ນຕອນການສົົ່ງຕ ໍ່ ແລະ ປະກັນສຂຸະພາບແຫງ່ຊາດ 
 

ຄນົເຈບັຈະໄດູ້ຮບັການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປປະເມນີ ແລະ ປ ິ່ນປ ວທາງດູ້ານການແພດແນວໃດ?  

ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນທີີ່ທີມງານ CBID ຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສົົ່ງຕ ໍ່ຂອງໂຮງໝໍນູ້ອຍ  ແລະ ຫ   ໂຮງໝໍເມ ອງທີີ່
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ ເມ ີ່ອຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສັງເກດເຫັນຄົນທີີ່ສົງໄສວ່າ ມີບັນຫາ
ສຸຂະພາບກະທັນຫັນ, ເຂົາເຈົັ້າຈະສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນນີັ້ເຖິງ ອາສາສະໝັກສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ VHV ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກເມ ອງ ເພ ີ່ອ ຈັດການສົົ່ງຕ ໍ່. ການປະຕິບັດລະບຽບການສົົ່ງຕ ໍ່ຢ່າງຖ ກຕູ້ອງ ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນເພ ີ່ອໃຫູ້ຄົນເຈັບສາມາດເຂົັ້າ
ເຖິງ ການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ (ເບິີ່ງແຜ່ນພັບດູ້ານລຸ່ມສໍາລັບຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປະກນັສຂຸະພາບແຫງ່ຊາດ 

ແຜ່ນພັບນີັ້ມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະໜອງຂ ໍ້ມ ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ 
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ສາມາດເບິີ່ງວິດີໂອ ສອງເລ ີ່ອງ ເທິງ YouTube ເພ ີ່ອຮຽນຮ ູ້ກຽ່ວກັບປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວໄດູ້ທີີ່:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dae-AfH9BaE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NT30lzGXWk0&feature=youtu.be 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dae-AfH9BaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NT30lzGXWk0&feature=youtu.be
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1. ພາວະຂາດໂພຊະນະການກະທນັຫນັຮນຸແຮງແມນ່ຫຍັງ?  
 

• ການຂາດອາຫານທີີ່ຈໍາເປັນສາມາດເຮັດໃຫູ້ເດັກຈ່ອຍຮຸນແຮງ ( ຕົນໂຕ
ຈ່ອຍບາງ ) ຫລ  ມີອາການບວມຢ ່ຂາ ແລະ ທູ້ອງ  

• ບາງເທ ີ່ອກ ໍ່ມີອາການຮາກ ແລະ ຖອກທູ້ອງ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນດູ້ານລຸ່ມ)  

• ໃນເດັກນູ້ອຍອາດສັງເກດເຫັນໄດູ້ງ່າຍກວ່າໃນຜ ູ້ໃຫຍ່ 
 

ອາການຫລກັຂອງພາວະຂາດໂພຊະນະການກະທນັຫນັຮນຸແຮງແມນ່ຫຍງັ?  

• ຈ່ອຍຫລາຍຈົນເຫັນກະດ ກ 
• ທູ້ອງ ແລະ ຂາບວມ 

 

ຍູ້ອນຫຍງັພາວະຂາດໂພຊະນະການກະທນັຫນັຮນຸແຮງຈຶີ່ງຈາໍເປນັສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທາງການແພດທນັທ?ີ  

• ອາດເຮັດໃຫູ້ເສຍຊີວິດ 
• ມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ການຊຶມເຊ ັ້ອທີີ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງ ຫລ  ການເສຍ

ຊີວິດ 
 

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ ?  

ເດັກນູ້ອຍ: ເມ ີ່ອເດັກຫິວເຂົັ້າ, ພວກເຂົາຈະບ ໍ່ສາມາດຫລິັ້ນ ແລະ ບ ໍ່ສົນໃຈຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມ 
ຫລ  ບ ໍ່ຢາກ ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ຖູ້າພາວະທາງໂພຊະນາການຍັງດໍາເນີນຕ ໍ່ໄປອີກ, ພວກເຂົາອາດ
ພົບກັບບັນຫາກ່ຽວກັບພັດທະນາການທາງດູ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຊູ້າ.  ພາວະຂາດ
ໂພຊະນາການຊໍາເຮ ັ້ອ ແລະ ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວອາດເຮັດໃຫູ້ເດັກເຕູ້ຍ ເຊັົ່ນ: 
ເດັກອາດບ ໍ່ເຕີບໂຕເທົົ່າທີີ່ຄວນ ແລະ ມີຮ ບຮ່າງນູ້ອຍບ ໍ່ສົມເກນອາຍຸ 

ຜ ູ້ໃຫຍ່: ຍູ້ອນຄວາມອິດເມ ີ່ອຍ ( ຮ່າງການອ່ອນລູ້າ ) ແລະ ກູ້າມຊີັ້ນອ່ອນແຮງເຮັດໃຫູ້ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຫ ຸດ
ລົງ, ການສູ້າງລາຍຮັບ ຫລ  ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມກ ໍ່ຫລຸດລົງ 

 

ການບ ລກິານສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຖ ວາ່ຈາໍເປນັ? 

• ການຈັດສົົ່ງຕ ໍ່ໂຮງໝໍນູ້ອຍ ແລະ ຫ   ໂຮງໝໍເມ ອງ 

XIV. ບນັຫາສຂຸະພາບກະທນັຫນັ: ອາການທາງການແພດແມນ່ແນວໃດ ແລະ ຍູ້ອນຫຍັງຈຶີ່ງຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ຄົນເຈບັໄປ
ຮບັການປ ິ່ນປ ວທາງການແພດ 

Image Sources: WHO Pocketbook-Second Edition  
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2. ໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງແມນ່ຫຍັງ? 
 

ອາການໄຂູ້ແມ່ນອຸນຫະພ ມໃນຮ່າງກາຍສ ງກວ່າປ ກກະຕິ ແລະ ແມ່ນປະຕິກິລິຍາຂອງຮ່າງກາຍທີີ່
ຕອບໂຕູ້ກັບ ຄວາມເຈັບປ່ວຍ. ອາການໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງ ແມ່ນ ອຸນຫະພ ມຮ່າງກາຍສ ງກວ່າ 39 ອົງສາ  

 

ໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງມ ອາການໃດແດ່ ? 

• ຄົນເຈັບຮ ູ້ສຶກເຈັບຫົວເລັກນູ້ອຍ / ງູ້ວງນອນ 

• ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວ / ຮ ູ້ສຶກບ ໍ່ມີແຮງ 
• ຮ ູ້ສຶກອອກຮູ້ອນ ແລະ ມີເຫ ີ່ອ ຫລ  ຮ ູ້ສ ກໜາວ ແລະ ສັົ່ນ 
• ຮ່າງກາຍຈ ດມູ້ານ 
• ກິນເຂົັ້າບ ໍ່ແຊບ 

 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ 

• ອາດເຄີຍມີການຊຶມເຊ ັ້ອມາກ່ອນແລູ້ວ / ຄວາມເຈັບປ່ວຍທີີ່ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ 
• ເປັນອັນຕະລາຍສະເພາະໃນເດັກ 
• ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ຖູ້າ ສັງເກດເຫັນ ‘ອາການສະແດງ’ ເຊັົ່ນ: ເຈັບຫົວຮຸນແຮງ, ຮ ູ້ສຶກບ ໍ່ສະບາຍ, ຮາກ ຫລ  

ຮ ູ້ສຶກຕຶງຢ ່ບ ລິເວນຄ  
 

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົໝຈໍະເກດີຫຍງັຂຶັ້ນ?  

• ຖູ້າເຄີຍເຈັບປ່ວຍມາກ່ອນຍິີ່ງເຮັດໃຫູ້ອາການໄຂູ້ເປັນໜັກຮຸນແຮງຂຶັ້ນ 
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເກີດອາການສົນຮຸນແຮງເພີັ້ມຂຶັ້ນ  

• ຖູ້າໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງຫ າຍອາດເຮັດໃຫູ້ເກີດອາການຊັກ 
 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບແບບໃດທີີ່ ເຂາົເຈົັ້າຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໂຮງໝໍນູ້ອຍ  ແລະ ຫ   ໂຮງໝໍເມ ອງ 

ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກຂອງສຸກສາລາປະຈໍາບູ້ານ  
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3. ກະດ ກແຂນ ແລະ ຫ   ກະດ ກຂາຫກັທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປ ວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ?  
 

ກະດ ກແຂນ ຫລ  ຂາທີີ່ແຕກຫັກ ແລະ ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ 

ແມນ່ຫຍງັຄ  ອາການສະແດງຂອງກະດ ກແຕກຫກັທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປ ວ?  

• ຫລັງຈາກເກິດອຸປະຕິເຫດ ຫລ  ການກະທົບຮຸນແຮງໃສ່ແຂນ ຫລ  ຂາທີີ່ເຮັດໃຫູ້ເຈັບປວດ
ແຮງຫລາຍ ແລະ ຜິວໜັງກໍ່າຊໍ້າ ນີັ້ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສ ງວ່າມີການຫັກຂອງກະດ ກ 

• ມີຄວາມເຈັບປວດ ໃນທຸກໆເວລາທີີ່ມີການເໜັງຕິງແຂນ ຫ   ຂາ 
• ການເໜັງຕີງຜິດປ ກກະຕິຂອງແຂນ ຂາທັງສອງເບ ັ້ອງ 
• ສັງເກດເຫັນຂ ໍ໋ກະດ ກຢ ່ໃນທ່າບິດ  
• ຮອຍຫັກຂອງກະດ ກເຫັນໄດູ້ດູ້ວຍຕາເປ ັ່າ ບາງຄັັ້ງກ ໍ່ເຫັນກະດ ກທີີ່ຫັກ

ນັັ້ນ ແທງຊອດອອກທາງຜີວໜັງ 
• ຖູ້າກະດ ກຫັກນັັ້ນບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ ຜ່ານໄປຫ າຍວັນ  ຄວາມເຈັບ

ປວດ ຍັງຄົງເຈັບປວດແຮງຫ າຍ  ແລະ ແຂນ  ຫ   ຂາ ມີການເໜັງຕິງ

ຜິດປ ກກະຕິ  
ຍູ້ອນຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ?  

• ກະດ ກຫັກ ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວດູ້ວຍການຈັດທ່າໃຫູ້ກະດ ກຢ ່ຕໍາແໜ່ງເດີມຢ່າງ
ຖ ກຕູ້ອງ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫູ້ກະດ ກນັັ້ນຕິດຈອດເຂົັ້າກັນ   ອາດໃຊູ້ວິທີໂທມແປ້ງຊະນິດເບົາບາງ 
ແຕ່ແໜູ້ນໜາ 

• ຈີວະອ່ອນ ເຊັົ່ນ: ເສັັ້ນປະສາດ ແລະ ເສັັ້ນເລ ອດດໍາອາດ ໄດູ້ຮັບການເສຍຫາຍຈາກຮອຍຫັກ
ທີີ່ແຫ ມຄົມຂອງກະດ ກທີີ່ຢ ່ໃນຮ່າງກາຍເຮົານັັ້ນ 

• ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຊຶມເຊ ັ້ອ ຖູ້າຫາກກະດ ກຫັກແທງຊອດຜ່ານອອກຜີງໜັງແທງທະລ ຜິວ
ໜັງ 

• ສໍາລັບກະດ ກຄົນເຈັບທີີ່ອາຍຸສ ງຕູ້ອງໃຊູ້ເວລາໃນການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ອາດບ ໍ່ຕິດຈອດກັນເລີຍກ ເປັນໄດູ້ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

  ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ ? 

• ຖູ້າບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວສາມາດເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເໜັງຕີງຊໍາເຮ ັ້ອ
ດົນນານ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ມີຄວາມເຈັບປວດໄປເລ ັ້ອຍໆ 

• ສົັ້ນກະດ ກສອງສ່ວນທີີ່ຫັກນັັ້ນສາມາດຕິດຈອດກັນແບບຜິດຮ ບ ຫ   ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ 
ມັນບ ໍ່ຕິດຈອດກັນເລີຍ  

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບແບບໃດທີີ່ ເຂາົເຈົັ້າຕູ້ອງການ? 

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ແລະ  ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 

• ການຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ 

 

 

4. ບາດແຜຊໍາ້ເຮ ັ້ອ / ແຜກົດທບັແມນ່ຫຍັງ?  
 

• ບາດແຜຊໍ້າເຮ ັ້ອແມ່ນບາດແຜທີີ່ບ ໍ່ຫຸູ້ມຈອດເຂົັ້າກັນ ຫລ  ບ ໍ່ປ ດເຂົັ້າໄວ ຄ ກັບບາດ
ແຜປ ກກະຕ ິ

• ບາດແຜກົດທັບແມ່ນບາດແຜຊໍ້າເຮ ັ້ອທີີ່ເກີດຂຶັ້ນຢ ່ບ່ອນກະດ ກທີີ່ນ ນອອກມາຂອງ
ຮ່າງກາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜີວໜັງທີີ່ບ່ອນຮອງຮັບນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍທີີ່ກົດ

ທັບນັັ້ນເຊັົ່ນ ກົັ້ນສຸດ ເວລານັົ່ງ ຫ   ນອນຫງາຍຢ ່ບ່ອນນອນ 
• ບາດແຜກົດທັບສາມາດເກີດຂຶັ້ນ ເມ ີ່ອຄົນເຈັບມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເຊັົ່ນ: ບາດເຜຢ ່

ໄຂສັນຫ ັງ ຫລ  ຄວາມເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງເຮັດໃຫູ້ສ ນເສຍຄວາມຮ ູ້ສຶກຢ ່ບ ລິເວນຜິວ
ໜັງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການປ່ຽນທ່າຢ ່ ທ່ານອນຂອງຄົນເຈັບຫ ຸດລົງ  ຕົວຢ່າງ ເຄ ີ່ອນ
ຍູ້າຍກົັ້ນ ຫ   ປ່ຽນທ່າ ເວລານັົ່ງ ຫ   ປີື້ນຮ່າງກາຍປ່ຽນທ່າ ເວລານອນ  

• ຈຸດທີີ່ເປັນບາດແຜກົດທັບເລ ັ້ອຍໆແມ່ນ ເທິງກົັ້ນ, ຕົັ້ນຂາ, ຫລັງ, ບ່າ, ຂ ໍ້ສອກ ຫລ  ຕີນ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

ແມນ່ຫຍງັຄ  ສັນຍານຂອງແຜຊໍາ້ເຮ ັ້ອ / ແຜກດົທບັ?  

• ຈຸດແດງ ຫລ  ໜັງເຫ ີັ້ນ  (ຜິວໜັງເປີດ ແລະ ມີເລ ອດອອກ) 
• ບາດແຜຊໍ້າເຮ ັ້ອ ຫລ  ບາດແຜກົດທັບເຮັດໃຫູ້ຜິວໜັງເປີດເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ມີເລ ອດອອກ 
• ເວລາມີການຊຶມເຊ ັ້ອ, ບາດແຜຊໍ້າເຮ ັ້ອ ຫລ  ບາດແຜກົດທັບ ມີກິີ່ນເໝັນຫ າຍ 

 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງກິນຢາເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ 

• ມີຄວາມສ່ຽງໃນການ ຊຶມເຊ ັ້ອທີີ່ສາມາດປ ິ່ນປ ວໄດູ້ດູ້ວຍຢາຕູ້ານເຊ ັ້ອ 

• ຈໍາເປັນຕູ້ອງລູ້າງບາດແຜ ແລະ ຖ້າບາດແຜນ ັ້ນບ ໍ່ໄດຮ້ ບການປ ິ່ນປົວ ມ ນຈະຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ແລະ ເລິກ

ຂຶັ້ນກວ່າເກ ົ່າ 

 

ຖູ້າຫາກ ຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມ ຫຍ ງເກ ດຂຶັ້ນ ?  

• ຖ້າບາດແຜຂະຫຍາຍກວ້າງຂຶັ້ນ ສະແດງວ່າບາດແຜນີັ້ມ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ ໍ່ການຊຶມເຊຼືັ້ອ 

• ບາດແຜ ແລະ ການຊຶມເຊ ັ້ອສາມາດແຜ່ລາມໄປພາກສ່ວນອ ີ່ນຂອງຮ່າງກາຍ 

• ຖູ້າບາດແຜໃຫຍ່ເກີນໄປຈະບ ໍ່ສາມາດຕິດຈອດເອງໄດູ້ ແລະ ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການຜ່າຕັດສ້ອມແຊມ 

• ໃນກ ລະນີຮູ້າຍແຮງອາດເຮັດໃຫູ້ເສຍຊີວິດໄດູ້ 
 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 

• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບ້ານ ເພ ີ່ອກວດປະເມ ນສະພາບຂອງບາດແຜ ແລະ ຮັບປະກັນ

ວ່າ ໄດູ້ລ້າງບາດແຜຜິວໜັງໃຫ້ສະອາດເປັນປ ກກະຕິ ເພ ີ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຊຶມເຊ ັ້ອ, ການປະເມ ນ

ໃຫ້ໄດຮ້ ບໂພຊະນາການທ ີ່ດ  ແລະໄດດ້ຼືີ່ມນໍໍ້າທ ີ່ສະອາດດ ຊ່ວຍໃຫູ້ຜິວໜັງຕິດຈອດໄວ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

5. ບາດແຜຢູູ່ພ ັ້ນຕ ນ (ຕນີຂອງຄ ນເຈ ບທ ີ່ເປນັພະບາດເບ າຫວານ) ແມນ່ແນວໃດ?  
 

• ບາດແຜເລິກເປັນຂຸມຢ ່ພ ັ້ນຕີນເລິກລົງຮອດຈີວະອ່ອນ 
• ເວລາຄົນເຈັບເປັນ ພະຍາດເບົາຫວານ ເຊິີ່ງບາງເທ ີ່ອ ບ ໍ່ມີຄວາມຮ ູ້ສຶກຢ ່ຕີນ   ຈຶີ່ງເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າ

ບ ໍ່ໄດູ້ໃສ່ໃຈແລະບ ໍ່ໄດູ້ ສັງເກດ ໃດໆ 
 

 

ບາດແຜເລກິເປນັຂມຸຢູູ່ພຼືັ້ນຕ ນມ ອາການໃດແດ ່? 

• ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ບາດແຜທີີ່ເປັນຂຸມຢ ່ຕີນແມ່ນມີຂະໜາດນູ້ອຍ. ມີຮອຍແດງ 

ຫລ  ມີຮອຍໜັງເຫ ີັ້ນທີີ່ສັງເກດເຫັນໄດູ້  (ເປັນສີບົວ, ສີແດງ, ສີເຫລ ອງ, 

ສີມ່ວງ ຫລ  ສີດໍາ) ຢ ່ພ ັ້ນຕີນເບ ັ້ອງໜຶີ່ງ ແລະ ສອງເບ ັ້ອງ 
• ຍູ້ອນສ ນເສຍ ຫ   ຄວາມຮ ູ້ສຶກຫ ຸດລົງ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫູ້ຄົນເຈັບບ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ບ ລິເວນນີັ້  

 

 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ບາດແຜທີີ່ເປັນຂຸມນີັ້ສາມາດຂະຫຍາຍໃຫຍ່ກວູ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ເລິກລົງກວ່າເກົົ່າທໍາ
ລາຍຈີວະ. ບາດແຜທີີ່ເປັນຂຸມຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ລູ້າງ ໃຫູ້ສະອາດແລະ ປ້ອງກັນ
ດູ້ວຍການພັນແຜເພ ີ່ອປ້ອງກັນການ ຊຶມເຊ ັ້ອ 

• ອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງກິນຢາຕູ້ານເຊີ ັ້ອ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການຊຶມເຊ ັ້ອແຜ່ລາມກວູ້າງອອກ 
 

ຖູ້າ ຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມ ຫຍ ງເກ ດຂຶັ້ນ?  

• ບາດແຜທີີ່ເປັນຂຸມຢ ່ພ ັ້ນຕີນສາມາດຂະຫຍາຍກວູ້າງອອກ ແລະ ເລິກລົງ
ໄວວາ   ຖູ້າບາດແຜທີີ່ເປັນຂຸມຢ ່ພ ັ້ນຕີນນີັ້ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທັນທີ  
ຄົນເຈັບຕູ້ອງຖ ກຕັດຂາ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນກູ້າມຊີັ້ນເນົົ່າຕາຍໃນວົງກວູ້າງ ຫ   
ເປັນການປ້ອງກັນການຊຶມເຊ ັ້ອທີີ່ແຜ່ລາມໃນວົງກວູ້າງ 

ການບ ລກິານສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ  ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 
• ໄດູ້ຮັບຕິດຕາມຈາກອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

6. ກ້າມຊີັ້ນຕາຍແມນ່ຫຍັງ?   
 

• ກູ້າມຊີັ້ນຕາຍແມ່ນຈີວະອ່ອນ (ກູ້າມຊີັ້ນ) ທີີ່ຢ ໃຕູ້ຜີວໜັງຕາຍ ຍູ້ອນບ ລິເວນ
ນີັ້ບ ໍ່ມີເລ ອດໄປຫ  ໍ່ລູ້ຽງສາຍເຫດມາຈາກການເຈັບປ່ວຍ  ຫ   ເປັນພະຍາດ ຢ ່
ບ ລິເວນດັົ່ງກ່າວ , ໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ  ຫ    ມີການຊຶມເຊ ັ້ອ  

• ນີັ້ວມ , ນີັ້ວຕີນ ແລະ ແຂນຂາເປັນຈຸດທີີ່ຖ ກແຕະຕູ້ອງຫ າຍທີີ່ສຸດ  
 

ຊີັ້ນຕາຍມ ອາການສະແດງໃດແດ?່ 

• ທ່ານສາມາດເຫັນຜິວໜັງປ່ຽນເປັນສິດໍາໃນບາງຈຸດ ມັນສາມາດເກີດຂຶັ້ນຢ ຈຸດທີີ່ມີຂະໜາດນູ້ອຍ ຫ   ອາດເກີດ
ຢ ່ບ ລິເວນຜີວໜັງທີີ່ມີຂະໜາດກວູ້າງ 

• ທີີ່ພົບເລ ັ້ອຍໆ ແມ່ນບາດທີີ່ ຊຶມ ເຊ ັ້ອນັັ້ນມີກິີ່ນເໝັນຫ າຍ ຍູ້ອນມີການທໍາລາຍຈີວະອ່ອນຢ ່ໃຕູ້ຜີວໜັງສ່ວນ
ນັັ້ນ 

• ອາດມີນໍ້າໄຫລ່ອອກມາຈາກບາດແຜ 
• ບ ລິເວນບາດແຜ ມ ອາການໃຄ່ບວມ ແລະ ເຈັບປວດແຮງ 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ກູ້າມຊີັ້ນຕາຍເຮັດໃຫູ້ສ ນເສຍຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວູ້າງອອກໄປເລິກລົງ
ເຖິງຈີວະອ່ອນຢ່າງໄວວາ  

• ອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງກິນຢາຕູ້ານເຊ ັ້ອ ແລະ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ການແຜ່ລາມຂອງການ 
ຊຶມເຊ ັ້ອ ແລະທັງປ້ອງກັນ ການຕາຍຂອງຜິວໜັງ   ແລະ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການ
ຂະຫຍາຍກວູ້າງອອກຂອງການຕາຍຂອງກູ້າມຊີັ້ນນັັ້ນຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຕັດ ສ່ວນທີີ່ຕາຍນີັ້ອອກ   

 

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມ ຫຍ ງເກ ດຂຶັ້ນ ?? 

• ສົັ້ນສຸດຂອງກູ້າມຊີັ້ນຕາຍຢ ່ແຂນ-ຂາ  ອາດຖ ກຕັດອອກ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ກູ້າມຊີັ້ນຕາຍຂະຫຍາຍກວູ້າງອອກໄປ
ຫາພາກສ່ວນອ ີ່ນຂອງຮ່າງກາຍ 

• ທັງໝົດຮ່າງກາຍສາມາດຊຶມເຊ ັ້ອ ທີີ່ເຮັດໃຫູ້ມີໄຂູ້ສ ງ  
• ຄົນເຈັບສາມາດເສຍຊີວິດໄດູ້ຈາກການຊຶມເຊ ັ້ອທົົ່ວຮ່າງກາຍ 

ການບ ລກິານສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ  ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

7. ບາດເຈບັກະທ ນຫ ນ  / ການກະທບົກະທນັຫນັແມນ່ຫຍງ?ັ  

 

 ບາດເຈບັກະທນັຫນັອາດສງັເກດເຫນັດວ້ຍຕາງາ່ຍດາຍ ຫລ  ສັງເກດບ ໍ່ເຫນັກ ເປນັໄດູ້:  

• ບາດເຈ ບກະທ ນຫ ນທ ີ່ສ ງເກ ນເຫ ນດວ້ຍຕາຢູ່າງງາ່ຍດາຍ ແມ່ນເຫ ນໄດຈ້າກທ່າຢູູ່ທ ີ່ຜິດປົກ

ກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ, ຜ ວໜ ງບ ລິເວນໄດຮ້ ບບາດເຈ ບນ ັ້ນເປັນບາດເປີດ ເຫ ນມ ເລຼືອດໄຫ 

ອອກ, ບ ລິເວນຂ ໍ່ກະດູກໃຄ່ບວມໃຫຍ່ຂຶັ້ນ ກວ່າປົກກະຕິ   

• ສາໍລ ບບາດແຜທ ີ່ເຮ າບ ໍ່ສາມາດສ ງເກດເຫ ນດວ້ຍຕາແມ່ນບາດເຈ ບທ ີ່ບ ໍ່ມ ອາການດ ົ່ງກ່າວຂ້າງ

ເທ ງ ແຕ່ສິີ່ງດຽວທ ີ່ເຫ ນຄຼື ຄ ນເຈ ບມ ຄວາມເຈ ບປວດຫ າຍຈ ນເຮ ດໃຫ້ເໜ ງບ ໍ່ໄດເ້ລ ຍ  

ບາດເຈບັກະທນັຫນັ  / ການກະທບົກະທນັຫນັ  ມອີາການສະແດງໃດແດ?່  

• ມີເລ ອດອອກຫ າຍ  
• ເຫັນວັດຖຸອ ີ່ນສຽບຄາຢ ່ໃນແຂນ-ຂາ ຫ   ຮ່າງກາຍ  (ເຊັົ່ນ: ໜູ້າເອິກ ຫລ  ທູ້ອງ) ອັນນີັ້

ແມ່ນບາດແຜແທງຊອດອະໄວຍະວະ   
• ກະດ ກແຂນ-ຂາ ຫັກຫລາຍທ່ອນ 
• ບາດເຈັບຢ ່ຫົວ 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ 

ບາດແຜ ນີັ້ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການລູ້າງເຮັດໃຫູ້ສະອາດ ແລະ ປ້ອງກັນ ການຊຶມເຊ ັ້ອດູ້ວຍ
ການພັນອູ້ອມບາດແຜ 

• ອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ສ່ອງໄຟຟ້າເພ ີ່ອ ເບິີ່ງກະດ ກວ່າຫັກ ຫ   ບ ໍ່  
• ອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ກິນຢາເພ ີ່ອຫ ຸດຜ່ອນ ຄວາມເຈັບປວດ ຫລ  ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງຕ ໍ່ການຊຶມເຊ ັ້ອ (ຢາຕູ້ານເຊ ັ້ອ) 
• ຖູ້າຄົນເຈັບບ ໍ່ໄປພົບທ່ານໝໍຈະມີຫຍັງເກີດຂຶັ້ນຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຈາກບາດເຈັບນີັ້ 

ແມ່ນເຮັດໃຫູ້ມີການຊຶມເຊ ັ້ອໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ ຫ   ອາດເຮັດໃຫູ້ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ 
ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ ເພ ີ່ອປ ິ່ນປ ວບາດແຜ ແລະ ບ ໍ່ໃຫູ້ຊຶມເຊ ັ້ອ 
ການພັນແຜເພ ີ່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງສ່ອງໄຟຟ້າ ເພ ີ່ອ ເບິີ່ງ
ກະດ ກວ່າຫັກ ຫ   ບ ໍ່ ບາງເທ ີ່ອຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ຢາຕູ້ານເຊ ັ້ອ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການຊຶມ
ເຊ ັ້ອ 

• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບ້ານ  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

8. ພະຍາດລມົຊກັເອປເີລບັຊແີມນ່ຫຍັງ?  
 

• ພະຍາດລົມຊັກເອປີເລັບຊີແມ່ນບັນຫາສຸຂະພາບທີີ່ພົບເລ ັ້ອຍໆເຊິີ່ງບົົ່ງ
ບອກເຖິງມີການແຕະຕູ້ອງສະໝອງ ແລະ ການແຕະຕູ້ອງຢ ່ສະໝອງນີັ້
ເອງທີີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງການຊັກ ຂອງຄົນເຮົາ  

• ອາການຊັກເກີດຍູ້ອນການລະເບີດຂຶັ້ນເອງຂອງປະຈຸໄຟຟ້າຢ ່ໃນສະໝ
ອງ ທີີ່ມີການແຕະຕູ້ອງໃສ່ໜູ້າທີີ່ການທໍາງານຂອງສະໝອງແບບ
ຊົົ່ວຄາວ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມີອາການສະແດງ ຫ າຍຮ ບແບບ    
 

ພະຍາດລມົຊກັເອປເີລບັຊມີອີາການສະແດງໃດແດ ່?  

• ການຊັກ ແລະ ສັົ່ນຢ່າງແຮງທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດູ້ - ເອີັ້ນວ່າ: ການຊັກກະຕຸກ ແລະ ບາງເທ ີ່ອ ເປັນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວແບບຮຸນແຮງ 

• ຕາເຫ  ອກຂຶັ້ນ  
• ສ ນເສຍຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ຕາລອຍ 
• ຕົນໂຕແຂງ  
• ລົັ້ມລົງ ແລະ ອາດເສຍສະຕິ (ເບິີ່ງຄ ຫລັບ), ແລະ ຄົນເຈັບອາດບ ໍ່ຈ ີ່ວ່າ ເກີດ

ຫຍັງຂຶັ້ນ 
• ອາການຊັກອາດເປັນໃນເວລາສັັ້ນ ຫ   ອາດແກ່ຍາວ  
• ຄົນເຈັບ ຫລ  ຜ ູ້ດ ແລ ອາດອະທິບາຍວ່າ ມີອາການຊັກຕິດຕ ໍ່ກັນຫລາຍຄັັ້ງໃນເວລາພຽງສັັ້ນໆ ຫລ  ມີການຢຸດ

ພັກໄລຍະຍາວຍາວໃນລະຫວ່າງທີີ່ມີອາການຊັກ 
• ບາງເທ ີ່ອອາດມີໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງ 
 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ຢາ ປ ິ່ນປ ວອາການຊັກເພ ີ່ອປ້ອງກັນການບາດເຈັບຂອງຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນສະໝອງ 

• ຖູ້າຄົນເຈັບບ ໍ່ໄປພົບທ່ານໝໍຈະມີຫຍັງເກີດຂຶັ້ນ ອາການຊັກອາດເປັນໜັກຮຸນແຮງຂຶັ້ນ ແລະ ເພີັ້ມຄວາມສ່ຽງ
ເຮັດໃຫູ້ເກີດການບາດເຈັບ ເວລາມີອາການຊັກ ແລະ ອາການຊັກຮຸນແຮງອາດທໍາລາຍສະໝອງ 

• ມີຄວາມສ່ຽງພຽງເລັກໜູ້ອຍທີີ່ອາການຊັກຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫູ້ເສຍຊີວິດໄດູ້ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 
• ໂຮງໝໍເມ ອງ ຫ   ໂຮງໝໍແຂວງອາດຕັດສິນໃຈສົົ່ງຕ ໍ່ ຄົນເຈັບໄປປ ິ່ນປ ວນໍາຊ່ຽວຊານ 
• ຕິດຕາມຈາກອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ ສາທາລະນະສຸກຈະຊອກຫາສາເຫດຂອງອາການຊັກ 

ແລະ ປ ິ່ນປ ວອາການນີັ້ 
 

9. ການຊມຶເຊ ັ້ອຢູູ່ຕາແມນ່ຫຍັງ?   

ການຊຶມເຊ ັ້ອຢ ່ຕາມີຫລາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການຊຶມເຊ ັ້ອອາດເກີດມາ
ຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສ ຫລ  ເຊ ັ້ອຈຸລິນຊີ 

ການຊມຶເຊ ັ້ອຢູູ່ຕາມ ອາການສະແດງໃດແດ?່ 

ອາການສະແດງມີດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:   

• ຕາແດງ 
• ມີນໍ້າໄຫລ່ອອກຈາກຕາ 
• ນໍ້າໜອງສີເຫ  ອງໄຫລ່ອອກຈາກຕາ, ນໍ້າ ໜຽວໆທີີ່ໄຫ ອອກຈາກຕາເຮັດໃຫູ້

ຂົນຕາຕິດກັນ 
• ມີຄວາມຮ ູ້ສຶກເຈັບ ແລະ ອອກຮູ້ອນຢ ່ຕາ ແລະ ປວດຕາ 
• ຄັນຕາ 
• ການຊຶມເຊ ັ້ອອາດເກີດຈາກວັດຖຸໃດໜຶີ່ງຄາຢ ່ຕາໃນ ຫລ  ຢ ່ບ່ອນໃດໜຶີ່ງອູ້ອມ

ຮອບຕາ (ຝຸ່ນ, ແມງໄມູ້ ຫລ  ວັດຖຸຂະໜາດນູ້ອຍອ ີ່ນໆ) 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ 

• ຕາຂູ້າງທີີ່ມີບັນຫານີັ້ໄດູ້ຮັບການກວດ ແລະ ລູ້າງດູ້ວຍນໍ້າ ສະອາດ ອະເຊ ັ້ອ ຈາກທ່ ານໝໍ ຫ   ພະຍາບານ 
• ການປ ິ່ນປ ວດູ້ວຍຢາແມ່ນສິີ່ງທີີ່ຈໍາ ເປັນເພ ີ່ອປ ິ່ີ່ີ່ນປ ວການຊຶມເຊ ັ້ອ  

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ ຖູ້າບ ໍ່ໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປ ວທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ ຄນົເຈບັອາດສ ນເສຍການເບິີ່ງເຫນັ 

ການບ ລິການ ສຸຂະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 

• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບ້ານ  



88 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

10. ຫ ຊມຶເຊ ັ້ອແມນ່ຫຍັງ?  
 

• ຫ ຊຶມເຊ ັ້ອໂດຍສະເພາະອາດເປັນເລ ີ່ອງປ ກກະຕິໃນເດັກນ້ອຍ 
 

    ຫຊູມຶເຊຼືັ້ອມ ອາການສະແດງໃດແດ?່  

 

• ຄວາມເຈັບປວດຢ ່ໃນຫ  ( ເດັກອາດດຶງຫ ຕົນເອງ  ຫລ  ຈັບແກູ້ມຕົນເອງ ສາຍເຫດຈາກຄວາມເຈັບ
ປວດ ) 

• ອຸນຫະພ ມສ ງ / ໄຂູ້ 
• ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຟັງ ຫ   ໄດູ້ຍິນສຽງ 
• ນໍ້າໄຫ ອອກຈາກຫ  
• ຮ ູ້ສຶກບ ໍ່ສະບາຍ 
• ບ ໍ່ມີ ແຮງ  
• ມີອາການຄັນ ແລະ ຮ ູ້ສຶກມີສິີ່ງລົບກວນຢ ່ອູ້ອມຮອບຫ  

 

      ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ 

• ການປ ິ່ນປົວດ້ວຍ ຢາ ອາດແມ່ນສິີ່ງທ ີ່ຈໍາເປັນ ເພຼືີ່ອປ້ອງກ ນການຊຶມເຊຼືັ້ອ  

• ທ່ານໝໍ ຫລ  ພະຍາບານ  ເປັນຜູ້ອະນາໄມ ຫ ຼື ລ້າງຫູດ້ວຍຄວາມລະມ ດລະວ ງ 

 

    ຖູ້າ ຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ? 

• ຖ້າບ ໍ່ໄດຮ້ ບການປ ິ່ນປົວ ຄ ນເຈ ບ ອາດສູນເສຍການຟັງ ຫ ຼື ບ ໍ່ໄດຍ້ິນສຽງອ ກ  
 

     ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 

• ຕິດຕາມໂດຍ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບ້ານ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

11. ຜິວໜັງຊມຶເຊ ັ້ອກະທນັຫນັແມນ່ຫຍັງ? 
 

• ເກີດຮອຍແດງບ ລິເວນຜິວໜັງ 
• ນີັ້ອາດເປັນບັນຫາສໍາລັບຄົນເຈັບທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນ

ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຫູ້ອງນໍ້າ ແລະ ຜິວໜັງຂອງພວກ
ເຂົາອາດສໍາພັດຖ ກຍ່ຽວ ແລະ ອາຈົມເຊິີ່ງທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການອະນາໄມດີ 

 

     ຜວິໜງັຊມຶເຊ ັ້ອກະທນັຫນັມອີາການສະແດງໃດແດ?່ 

• ຄັນ ຫລ  ເຈັບປວດຢ ່ຜິວໜັງ 
• ຜິວໜັງມີສີແດງ  ແລະ ອາດເປັນຕຸ່ມໂພງມີນໍ້າຢ ່ໃນ ຫ   ຕົກເປັນ

ເກັດ    
• ມີນໍ້າໄຫ ອອກຈາກ ບ ລິເວນຜິວໜັງທີີ່ຖ ກແຕະຕູ້ອງ 
• ອາດມີກິີ່ນ 
• ຜິວໜັງບາງ ແລະ ແຕກງ່າຍ 

 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ?  

• ບາດແຜຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການລູ້າງໃຫູ້ສະອາດຈາກທ່ານໝໍ ແລະ ອາດໃຫູ້ກິນຢາຕູ້ານເຊ ັ້ອສົມທົບເພ ີ່ອປ ິ່ນປ ວການ
ຊຶມເຊ ັ້ອ 

• ຖູ້າບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວທັນທີ, ການຊຶມເຊ ັ້ອອາດແຜ່ລາມກວູ້າງອອກຢ່າງໄວວາ ແລະ ອາດເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວາມ

ອຶດອັດ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການພັກຜ່ອນຕອນກາງເວັນ  ແລະ ລົບກວນເວລານອນຕອນກາງຄ ນ 
 

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມ ຫຍ ງເກ ດຂຶັ້ນ?  

• ການຊຶມເຊ ັ້ອສາມາດເປັນໜັກຂຶັ້ນ ແລະ ແຜ່ລາມກວູ້າງອອກໄປຫາພາກສ່ວນອ ີ່ນຂອງຮ່າງກາຍ 
• ຜິວໜັງອາດແຕກ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເປັນບາດແຜເປີດ 

 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 

• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບ້ານ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

12. ການຂາດນໍາ້ແມນ່ຫຍັງ?   

• ການຂາດນໍ້າໝາຍເຖິງ ຮ່າງກາຍສ ນເສຍນໍ້າຫລາຍກວ່າທີີ່ທ່ານດ ີ່ມເຂົັ້າໄປ 
• ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກ ແລະ ຜ ູ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫ າຍຕ ໍ່ການຂາດນໍ້າ 

• ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເກີດການຂາດນ້ໍາໄດູ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຊັົ່ນ :
ຖອກທູ້ອງ ຫລ  ຮາກຮຸນແຮງ, ຕາກແດດເປັນເວລາດົນ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ມີໄຂູ້ຂຶັ້ນ

ສ ງ, ດ ີ່ມ ເຫລົັ້າຫລາຍເກີນໄປ ຫລ   ບາງຄົນເຈັບປ່ວຍແລູ້ວເຮັດໃຫູ້ກິນ ແລະ ດ ີ່ມບ ໍ່ໄດູ້ 
 

ການຂາດນໍາ້ມ ອາການສະແດງໃດແດ?່  

• ຮ ູ້ສຶກຫິວນໍ້າ 
• ຮ ູ້ສຶກວິນວຽນ ແລະ ເບ າຫົວ  

• ຮ ູ້ສຶກອິດເມ ີ່ອຍ 
• ຍ່ຽວເປັນສີເຫລ ອງເຂັັ້ມ ແລະ ມີກິີ່ນເໝັນ 
• ປາກ, ຮິມສົບ ແລະ ຕາແຫູ້ງ 
• ຍ່ຽວອອກນູ້ອຍ ແລະ ຍ່ຽວນູ້ອຍກວ່າ 4 ເທ ີ່ອຕ ໍ່ມ ັ້ 
• ຮ ູ້ສຶກສັບສົນ 
• ຕາໂກນ (ຕາລາຍ) ໂດຍສະເພາະໃນເດັກ 

• ອາການສຸດທູ້າຍ — ຫາຍໃຈໄວ ແລະ ເລິກ, ມີໄຂູ້, ຮ່າງກາຍກະຕຸກເປັນບາດ / ອາການຊັກ 
 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ຄົນເຈັບຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຮ່າງກາຍໄດູ້ຮັບນໍ້າຕາມຄວາມຕູ້ອງການປ ກກະຕິ 
• ອາດຈໍາເປັນ ໃຫູ້ນໍ້າທາງເສັັ້ນເລ ອດ - ໂດຍໃຊູ້ເຂັມແທງຢ ່ແຂນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ນໍ້າເຂົັ້າໃນຮ່າງກາຍໂດຍກົງ  ແລະ 

ປະລິມານນ້ໍາ ທີີ່ເຂົັ້າສ ່ຮ່າງກາຍແມ່ນໄດູ້ຫ າຍກວ່າການດ ີ່ມທາງປາກ  

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ 

• ອາດເກີດອາການຊັກ 
• ອາດເຮັດໃຫູ້ເສຍຊີວິດ 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 

• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບ້ານ 



91 | C B I D _ P 2  ການເພີີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານຄວາມພິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄັດກອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

13. ແມນ່ຫຍັງຄ  ການຖອກທູ້ອງຮນຸແຮງ? 
 

• ການຖອກທູ້ອງແມ່ນການສ ນເສຍ  ຫລ  ຈ ານວນການຖ່າຍໃນໜຶີ່ງວັນຫລາຍກວ່າ
ປ ກກະຕິຂອງຄົນເຈັບ 

• ການຖອກທູ້ອງຮຸນແຮງເຊິີ່ງເກີດຂຶັ້ນຫລາຍກວ່າ 24 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ມີອາການ

ສະແດງອ ີ່ນໆ (ເບິີ່ງອາການຫລັກຢ ່ລຸ່ມນີັ້ 
ການຖອກທູ້ອງຮນຸແຮງມ ອາການສະແດງໃດແດ?່  

•  ຖ່າຍໜັກຫ າຍຄັັ້ງກາຍ   24 ຊົົ່ວໂມງ     

• ມີອາການສະແດງຂອງການຂາດນ້ໍາ - ວິນຫົວ, ຍຽ່ວໜູ້ອຍ ແລະ ຮ ູ້ສຶກງູ້ວງນອນ 

• ມີເລ ອດປ ນອາຈົມ   
• ເຈັບທູ້ອງຮຸນແຮງ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 
• ນໍ້າໜັກຮ່າງກາຍຫລຸດລົງ 
• ຮາກ ຫ າຍຂຶັ້ນ  

 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ຄົນເຈັບອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວສໍາລັບການຂາດນໍ້າ ແລະ ຕູ້ອງໃຊູ້ຢາເພ ີ່ອຊ່ວຍຢຸດອາການຮາກ 
ແລະ ຕູ້ອງໃຊູ້ຢາຕູ້ານເຊ ັ້ອ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການຊຶມເຊ ັ້ອນໍາອີກ 

 

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ ?  

• ຄົນເຈັບມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຂາດນ້ໍາທີີ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເກີດອາການຊັກ ແລະ  ເສຍຊີວິດໄດູ້ 
• ການຖອກທູ້ອງ ເປັນສາເຫດຫລັກຂອງການເສຍຊີວິດໃນເດັກ 

 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ ເຂາົເຈົັ້າຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 
• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

14. ການຮາກຮນຸແຮງແມນ່ຫຍັງ?  
 

• ການຮາກເປັນວິທີການກໍາຈັດສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຫລ  ເປັນປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕູ້
ຂອງຮ່າງກາຍເຮົາຕ ໍ່ສິີ່ງທີີ່ລົບກວນຢ ່ບ ລິເວນ ທູ້ອງ ຫ   ກະເພາະອາຫານ 

• ການຮາກຫ າຍ ຫ   ຮຸນແຮງ ແມ່ນການຮາກ ຫ າຍຄັັ້ງ ໃນໜຶີ່ງ ຫ   ສອງວັນຕິດຕ ໍ່ກັນ  
ແລະ ມີອາການສະແດງອ ີ່ນໆ  (ເບິີ່ງອາການສະແດງລຸ່ມນີັ້) 

 

ການຮາກຮນຸແຮງມ ອາການໃດແດ?່  

• ຮາກເລ ັ້ອຍໆຫລາຍກວ່າໜຶີ່ງ ຫລ  ສອງວັນ 
• ຖູ້າມີການຮາກຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ເຮັດໃຫູ້ຄົນເຈັບບ ໍ່ສາມາດຮັກສານໍ້າໃນຮ່າງກາຍໄວູ້ 
• ຮາກເປັນສີຂຽວ ຫລ  ມີເລ ອດປ ນອອກມານໍາ  
• ອາການສະແດງຂອງການຂາດນໍ້າຮຸນແຮງ - ມີຄວາມສັບສົນ, ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວ, ຕາໂກນ,  ນໍ້າໜູ້ອຍ ຫລ  ບ ໍ່

ມີນໍ້າຍ່ຽວເລີຍ  
• ນໍ້າໜັກຮ່າງກາຍຫລຸດລົງຫລາຍ 
• ເຈັບຫົວກະທັນຫັນຮຸນແຮງ 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ?ີ  

• ຄົນເຈັບອາດຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວສໍາລັບການຊຶມເຊ ັ້ອ ຫລ  ບັນຫາກ່ຽວກັບເຈ ບທູ້ອງ 

• ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກ ແລະ ຜ ູ້ເຖົັ້າແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສ ງ 
  

ຖູ້າຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ?  

• ຍູ້ອນການຂາດນໍ້າຫ າຍ ຫ   ຮຸນແຮງນີັ້ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ເຮັດໃຫູ້ເກີດມີອາການຊັກຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ອາດເຮັດ
ໃຫູ້ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ    

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 
• ຕິດຕາມໂດຍ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ 
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15. ການໄອຮນຸແຮງແມນ່ຫຍັງ?  
 

• ການໄອູ້ແມ່ນມີສາເຫດ. ມັນເປັນວິທີທີີ່ຮ່າງກາຍຂັບສິີ່ງທີີ່ບ ໍ່ຕູ້ອງການອອກ
ຈາກປອດຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍລະບາຍຂີັ້ຂະເທີອອກຈາກທາງເດີນຫາຍໃຈ 
ຫ ອດລົມນູ້ອຍຢ ່ໃນປອດຂອງທ່ານ).  

• ການໄອຮຸນແຮງ ແມ່ນອາການໄອ ທີີ່ແກ່ຍາວກາຍ  3 ອາທິດ ແລະ ມີອາການ

ສະແດງອ ີ່ນໆ (ເບິີ່ງລາຍການດູ້ານລຸ່ມ) 
 

 

ການໄອຮນຸແຮງມອີາການສະແດງໃດແດ ່?   

• ຄົນເຈັບມີອາການໄອແກ່ຍາວກາຍ  3 ອາທິດ 

• ໄອຫ າຍ  ຫລ  ໜັກຂຶັ້ນໄວ  
• ຄົນເຈັບຮ ູ້ສຶກບ ໍ່ສະບາຍ 
• ຄົນເຈັບມີອາການເຈັບໜູ້າເອິກ ແລະ ຫາຍໃຈ ຍາກ  
• ອາການໜັກ ຫ   ຮຸນແຮງຫ າຍ ເວລາຄົນເຈັບ ໄອ ເປັນເລ ອດ ອອກມາ    
• ຄົນເຈັບອາດໄອມີຂີັ້ຂະເທີອອກມາ ( ຖູ້າໄອເປັນເລ ອດອອກມາ ນີັ້ ແມ່ນ ອາການອັນຕະລາຍທິີ່ສຸດ )  ຖູ້າຫາກ

ມີເລ ອດອອກ) 
 

ເປນັຫຍງັຈຶີ່ງຈາໍເປນັຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮບັການປ ິ່ນປ ວທນັທ ີ?  

• ຄົນເຈັບອາດມີການຊຶມເຊ ັ້ອທີີ່ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ 
• ຖູ້າຫາກການຊຶມເຊ ັ້ອນີັ້ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ   ອາການທີີ່ເປັນຢ ່ນີັ້ສາມາດແຜ່ເຊ ັ້ອ ຕິດຕ ໍ່ໃສ່ຄົນອ ີ່ນໃນຄອບຄົວ

ລາວເອງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍ ເກີດຂຶັ້ນ  
 

ຖູ້າ ຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ ?  

• ສໍາລັບເດັກນູ້ອຍ ອາການແບບນີັ້ແມ່ນອັນຕະລາຍ ເພາະ ອາດເຮັດໃຫູ້ເດັກເສຍຊີວິດໄດູ້ ( ໄອມີສຽງດັງແຮງ )  
• ການບ ລິການ ສຸຂະພາບປະເພດໃດທີີ່ຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 
• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ  
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16. ຫາຍໃຈຝ ດແມນ່ຫຍັງ?  
 

• ຄໍາວ່າ: ການຫາຍໃຈ ແມ່ນພ ວພ ນກ ບປອດ ; ອະໄວຍະວະຂອງ

ຮ່າງກາຍທີີ່ທ່ານໃຊູ້ໃນການຫາຍໃຈ 
• ເມ ີ່ອທ່ານຫາຍໃຈຝ ດ ທ່ານອາດໝົດລົມຫາຍໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ, 

ອິດເມ ີ່ອຍ ແລະ ຫາຍໃຈແຕກຕ່າງຈາກຄົນອ ີ່ນ 
 

ການຫາຍໃຈຝ ດມ ອາການສະແດງໃດແດ?່ 

• ຄວາມເລິກ: ຄົນເຈັບຫາຍໃຈແບບຕ ັ້ນ ຫລ  ເລິກຫລາຍ 
• ຄວາມໄວ: ຄົນເຈັບຫາຍໃຈໄວ ຫລ  ຊູ້າຫລາຍ 
• ຫາຍໃຈຝ ດ: ເບິີ່ງຄ ວ່າມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກສໍາລັບຄົນເຈັບໃນການຫາຍໃຈເຂົັ້າ ຫ   ຫາຍໃຈ ອອກ – ທ່ານອາດ

ສາມາດສັງເກດເຫັນປາຍກະດ ກຂູ້າງສວດດຸູ້ງຂຶັ້ນ ໃນເວລາຄົນເຈັບຫາຍໃຈເຂົັ້າ  
• ອາດໄດູ້ຍິນສຽງ ( ຢ ່ບ ລິເວນຜົັ້ງເອິກ ມີສຽງດັງ ຄູ້າຍຄ ສຽງເປ າໝາກຫວີດ ທີີ່ມີນໍ້າຢ ໃນ) ເວລາຄົນເຈັບ

ຫາຍໃຈອອກ    
• ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕູ້ອງສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຮັບການປ ິ່ນປ ວທັນທີ  ຄົນເຈັບອາດ ມີປະຫວັດເຄີຍເປັນພະຍາດນີັ້ມາກ່ອນ 

ຫ   ເປັນພ ມແພູ້ແບບນີັ້ມາກ່ອນ  ເຊິີ່ງອາການໄອ ແມ່ນ ປະຕິກິລິຍາຂອງຮ່າງກາຍທີີ່ຕອບໂຕູ້ກັບອາການເຫ ົົ່ານີັ້ 
ທີ ຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ   

• ຖູ້າຫາກຄົນເຈັບກໍາລັງດີັ້ນລົນ ຫາຍໃຈ ຫ   ຫາຍໃຈຕ ັ້ນ ນີັ້ແມ່ນອາການອັນຕະລາຍ ຂອງຫົວໃຈ ວາຍ
ກະທັນຫັນ ຫ   ມີບາງສິີ່ງອຸດຕັນກະທັນຫັນຢ ່ທາງເດີນອາກາດຢ ່ໃນປອດ  . ດັົ່ງນັນ ທ່ານໝໍຕູ້ອງກວດກາ
ຮ່າງກາຍຢ່າງໄວທັນທີ   

 

ຖູ້າ ຄນົເຈບັບ ໍ່ໄປພບົທາ່ນໝຈໍະມຫີຍງັເກດີຂຶັ້ນ?  

• ຄົນເຈັບອາດເສຍສະຕິ / ເປັນລົມ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ໄດູ້ຮັບອາກາດທີີ່ດີ ແລະ ສະອາດພຽງພ ໃນຮ່າງກາຍ 
 

ການບ ລກິານ ສຂຸະພາບປະເພດໃດທີີ່ ເຂາົເຈົັ້າຕູ້ອງການ?  

• ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປໂຮງໝໍນູ້ອຍ ຫລ  ໂຮງໝໍເມ ອງ 
• ຕິດຕາມໂດຍອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາບູ້ານ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ເຄ ດລ ບການນາໍໃຊແ້ຜ່ນພກິເຂ ັ້າໃນກິດຈະກໍາປກູຈດິສາໍນກຶກ່ອນການຄ ດ 

ກອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພກິານ 
ໃນໄລຍະການດໍາເນີນກິດຈະກໍາປ ກຈິດສໍານຶກໃຫູ້ແກ່ ຊຸມຊົນພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊູ້ແຜ່ນພິກໄດູ້ຫລາຍວິທີທາງທີີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊູ້ແຜ່ນພິກໃນໄລຍະການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແມ່ນເພ ີ່ອໃຫູ້ຄົນໃນໝ ່ບູ້ານສາມາດ ຮັບຮ ູ້
ລັກສະນະຕ່າງໆກ່ຽວທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາມາດລະບຸໄດູ້ ເມ ີ່ອພວກເຂົາສັງເກດ
ເຫັນ ລັກສະນະດັົ່ງກ່າວໃນຕົວຂອງ ພວກເຂົາເອງ, ຄົນໃນຄອບຄົວ, ໝ ່ເພ ີ່ອນ ຫລ  ເພ ີ່ອນບູ້ານ.  

ເຄດັລບັທົົ່ວໄປກຽ່ວກບັການນາໍໃຊູ້ແຜນ່ພກິ 

 

ເຄດັລບັທີີ່ 1: ເຮດັວຽກເປນັທມີ - ມີ 2-3 ຄົນ ຊ່ວຍກັນ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ ໂດຍ
ການນໍາໃຊູ້ແຜ່ນພິກ. ວິທີນີັ້ຈະເພີມຄວາມສໍາເລັດ ຂອງການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນໄດູ້
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄົນທີີ່ໜຶີ່ງຖ ແຜ່ນພິກ ພູ້ອມທັງເປີດໜູ້າແຜ່ນພິກ ແລະ ຊີັ້ໃສ່
ຮ ບພາບ, ຄົນທີີ່ສອງຖາມຄໍາຖາມນໍາຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ຄົນທີີ່ສາມຄອຍສັງເກດເບິີ່ງຜ ູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ຖູ້າມີຄວາມຈໍາເປັນອາດຕູ້ອງໄດູ້ສາທິດ
ລັກສະນະ ເຊັົ່ນ: ການຍົກມ ຂຶັ້ນໃກູ້ກັບໃບຫ  ຂອງພວກເຂົົາ ເວລາທີີ່ເປີດແຜ່ນພິກ

ທີີ່ມີຮ ບຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການທາງການໄດູ້ຍິນ. 

 

ເຄດັລບັທີີ່ 2: ໃຫູ້ຜ ູ້ຟງັມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍການຖາມຄາໍຖາມ. ຜ ູ້ຟັງຈະບ ໍ່ໃຫູ້ຄວາມສົນໃຈໃນຮ ບພາບ ຖູ້າຫາກວ່າ ພວກ
ເຮົາມີ ແຕ່ລົມກັບພວກເຂົາພຽງຝ່າຍດຽວ - ພວກເຂົາຈະເລີີ່ມຄິດເລ ີ່ອງອ ີ່ນ ຫລ  ມີອາການເຫງົານອນ! ພວກເຮົາ

ສາມາດໃຊູ້ຄໍາຖາມ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາເຫັນ. 
ພວກເຂົາຈະຕ ີ່ນຕົວຢ ່ສະເໝີ ຖູ້າພວກເຂົາຄິດວ່າ ຈະມີຄົນຄອຍຖາມຄໍາຖາມພວກເຂົາຢ ່ຕະຫ ອດເວລາ.  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເຄດັລບັທີີ່ 3: ເຮດັວຽກຮວ່ມກບັຜ ູ້ຟງັດູ້ວຍວທິກີານທີີ່ມວ່ນຊ ີ່ນ ແຕຕູ່້ອງໃຫູ້ຄວາມເຄາົລບົ. ເຂົັ້າຫາຄົນດູ້ວຍຄວາມສຸພາບ 
ແລະ ຖາມຊ ີ່ພວກເຂົາກ່ອນຈະຖາມຄໍາຖາມອ ີ່ນໆ. ຍູ້ອງຍ  ແລະ ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄໍາຕອບ
ຂອງພວກເຂົາອາດຈະບ ໍ່ຄົບ ຫ   ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງກ ຕາມ. ຖາມຄົນອ ີ່ນພາຍໃນກຸ່ມເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການຕອບ ຖູ້າຫາກວ່າ ຜ ູ້ທີີ່ຖ ກ
ຖາມຂີັ້ອາຍ ຫລ  ຄິດຫາ ຄໍາຕອບບ ໍ່ໄດູ້.  

ເຄດັລບັທີີ່ 4: ເຂົັ້າເຖງິຜ ູ້ຟງັດູ້ວຍການຍາ່ງເຄ ີ່ອນໄຫວໄປມາ. ດູ້ວຍວິທີການນີັ້, ທ່ານຈະສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ເຮັດຜ ູ້ຟັງ
ມີສ່ວນຮ່ວມໄດູ້ຫລາຍ ໃນການສົນທະນາໂດຍກົງຫລາຍຂຶັ້ນ. ການຍ່າງເຄ ີ່ອນໄຫວໄປມາ, ທ່ານສາມາດເຂົັ້າເຖິງຄົນທີີ່
ງຽບ ຫ   ບ ໍ່ມັກປາກໄດູ້ ພູ້ອມທັງໃຫູ້ພວກເຂົາໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ ແລະ ອີກສິີ່ງໜຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຄ  ຕູ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທັງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ູ້ຊາຍ ແມ່ນມີໂອກາດ ໃນການເວົັ້າ ເທົົ່າທຽມກັນ ເຊິີ່ງຈະເປັນການເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຟັງມີຄວາມຫູ້າວຫັນຂຶັ້ນ
ຕ ີ່ມ.  

ເຄດັລບັທີີ່ 5: ພາຍຫລງັທີີ່ເວົັ້າກຽ່ວກບັຮ ບພາບເປນັກຸມ່ໃຫຍແ່ລູ້ວ, ໃຫູ້ຈດັແບງ່ອອກປນັກຸມ່ນູ້ອຍໆ ແລະ ກບັມາເບິີ່ງຮ ບ
ພາບຄ ນອກີເທ ີ່ອໜຶີ່ງ. ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທຸກຄົນໄດູ້ລົມກັນ ແລະ ແບ່ງປັນເລ ີ່ອງລາວກ່ຽວກັບຄົນທີີ່ພວກເຂົາຮ ູ້ຈັກ. ການເລົົ່າ
ເລ ີ່ອງ ເປັນອີກວິທີໜຶີ່ງທີີ່ດີ ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ຄົນເຮົາເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເມ ີ່ອພວກເຂົາກັບເມ ອບູ້ານ 
ພວກເຂົາກ ໍ່ສາມາດແບ່ງປັນເລ ີ່ອງລາວດັົ່ງກ່າວກັບຄົນອ ີ່ນໆ.  

 

ຄາໍຖາມແນະນາໍທີີ່ຄວນນາໍໃຊູ້ກບັຮ ບພາບ 

 

 ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ 

ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?    
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ - ເດັກ
ຍິງຄົນນີັ້ ມີ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນ
ການເບິີ່ງເຫນັ. ລາວຕາບອດ 
 

ຄາໍຖາມແນະນ  າ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້ 
ເດັກຍິງຄົນນີັ້ກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢ ?່  
 

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ - ລາວ
ກໍາລັງຍ່າງໂດຍໃຊູ້ໄມູ້ຄູ້ອນເທົັ້າ 

ເບິີ່ງຕາຂອງລາວ - ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ
ແດ່?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວກໍາລັງຫ ັບຕາຢ  ່

ລາວເຮັດຫຍັງກັບໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າ?  ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວໃຊູ້ໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າ
ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວໄປ
ມາ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ລາວເບິີ່ງບ ໍ່ເຫນັ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງຄນົເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?    
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ - ແມ່ຍິງ
ຄົນນີັ້ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງການໄດູ້
ຍນິ 

ຄາໍຖາມແນະນາໍ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ແມ່ຍິງຄົນນີັ້ກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢ ່?  
 

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ ລາວ
ກໍາລັງຍົກມ ຂຶັ້ນໃກູ້ກັບໃບຫ ຂອງ
ລາວ ຫລ  ແນວໃດ? 

ລາວກໍາລັງເຮັດຫຍັງກັບມ ຂອງ
ລາວ? (ຊີັ້ໃສ່ມ ຂອງລາວ) 

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວເອົາມ ມາໃສ່ໃກູ້
ກັບຫ ຂອງ ລາວ 

ຍູ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈິີ່ງຄິດວ່າ ລາວ
ຍົກເອົາມ ຂຶັ້ນມາຢ ່ໃກູ້ກັບໃບຫ ຂອງ
ລາວ?  
(ເຈົັ້າລອງສາທິດກັບໂຕເຈົັ້າເອງເບິີ່ງ) 

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວພະຍາຍາມຟັງ. 
ລາວມີ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງການໄດູ້
ຍນິ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ທີີ່ຢ ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທມີ
ງານ ຂອງພວກເຮາົ  

 

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?    
  

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ - ແມ່ຍິງ
ຄົນນີັ້ສ ນເສຍແຂນເບ ັ້ອງຊູ້າຍຂອງ
ລາວ 

ຄາໍຖາມແນະນາໍ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້ 
ເບິີ່ງແຂນຂອງລາວແມູ້. ເຈົັ້າເຫັນ
ຫຍັງ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວສ ນເສຍແຂນເບ ັ້ອງ
ຊູ້າຍ. ລາວບ ໍ່ມີ ແຂນ (ຊີັ້ໃສ່ແຂນ) 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

ຄາໍຖາມກວດສອບ  ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບ?      
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ - ຜ ູ້ຊາຍ
ຄົນນີັ້ສ ນເສຍຂາຂອງລາວ 

ຄາໍຖາມແນະນາໍ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ຜ ູ້ຊາຍຄົນນີັ້ກໍາລັງຖ ຫຍັງຢ ່?  ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວກໍາລັງຍ່າງໂດຍໃຊູ້

ໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າ 
ເບິີ່ງຂາຂອງລາວແມູ້. ເຈົັ້າເຫັນ
ຫຍັງ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວສ ນເສຍຂາ. ລາວບ ໍ່
ມີຂາ 

ຜ ູ້ຊາຍຄົນນີັ້ກໍາລັງຖ ຫຍັງ?  ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວຖ ໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າ 
ຍູ້ອນຫຍັງລາວຈຶີ່ງຖ ໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າ? (ຊີັ້
ໃສ່ໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າ) 

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວສ ນເສຍຂາ ແລະ 
ໄມູ້ຄໍ້າເທົັ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ລາວຍ່າງ
ໄດູ້ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 

 

 

ຄາໍຖາມກວດສອບ  ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?      
  

ແມ່ນແລູ້ວ, ຖ ກຕູ້ອງແລູ້ວ - 
ເດັກຍິງຄົນນີັ້ຢ ່ເທິງພ ັ້ນ ເພາະວ່າ 
ລາວມີ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການ
ຢ ນ ແລະ ການຍາ່ງ. ລາວມີ
ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ເອີັ້ນວ່າ: ຜ ູ ັ້
ປ່ວຍເປ້ຍລ່ອຍ(ໂປລິໂອ) 

ຄາໍຖາມ ຕາມມາ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
 

ເບິີ່ງຂາຂອງເດັກຍິງຜ ູ້ນີັ້. (ຊີັ້ໃສ່

ຂາ) ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ?  

ແມນ່ແລູ້ວ, ຂາຂອງລາວລບີ 
ແລະ ອອ່ນເພຍ (ຊີັ້ໃສຂ່າຂອງ

ລາວ)  
ເຈົັ້າຄິດວ່າ ເດັກຍິງຄົນນີັ້ເຄ ີ່ອນ
ໄຫວໄປມາ ໄດູ້ແນວໃດ?  
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວຄານໄປຕາມ
ພ ັ້ນ ເພາະວ່າລາວຍ່າງບ ໍ່ໄດູ້ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ມີລັກສະນະແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັ
ທມີງານຂອງພວກເຮາົ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 
 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
 

ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີ ັ້?      
   
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ເດັກຍິງຄົນນີັ້ມີ ຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການນັົ່ງ ແລະ 
ການເຄ ີ່ອນໄຫວ. ພວກເຮົາສາມາດ
ເຫັນຂາ ແລະ ແຂນຂອງລາວຢ ່ໃນ
ຕໍາແໜ່ງ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລາວມີ
ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ເອີັ້ນວ່າ: ເດກັ
ສະໝອງພກິານມາແຕກ່າໍເນດີ 

ຄາໍຖາມແນະນາໍ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ເບິີ່ງແຂນຂອງເດັກຍິງຜ ູ້ນີັ້. (ຊີັ້ໃສ່

ແຂນຂອງລາວ). ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ແຂນຂອງລາວຄົດງ  
ແລະ ພັບເຂົັ້າຫາກັນ 

ເບິີ່ງຂາຂອງເດັກຍິງ. (ຊີັ້ໃສ່ຂາຂອງ

ລາວ). ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ? 

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວຂອງລາວບິດເຂົັ້າ
ດູ້ານໃນ 

ຍູ້ອນຫຍັງເຈົັ້າຈຶີ່ງຄິດວ່າ ແຂນ ແລະ 
ຂາຂອງເດັກຍິງຜ ູ້ນີັ້ ຈິີ່ງຢ ່ໃນຕໍາແໜ່ງ
ແບບນີັ້?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວມີ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ໃນການໄຫວຮາ່ງກາຍ. ມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກສໍາລັບລາວທີີ່ຈະນັົ່ງຫຍຽດ
ຊ ີ່ 

ຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  

ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບຖ່າຍ?      
    
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ເດັກຍິງຄົນນີັ້ມີຫົວຂະ
ໜາດໃຫຍ່. ລາວມເີງ ີ່ອນໄຂ
ສຂຸະພາບທີີ່ພາໃຫູ້ລາວມຂີະໜາດຫວົ
ທີີ່ໃຫຍ ່
 

ຄາໍຖາມແນະນາໍຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  

ເບິີ່ງຫົວຂອງເດັກຍິງຄົນນີັ້ແມູ້. ເຈົັ້າ
ເຫັນຫຍັງ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ຫົວຂອງລາວມີຂະໜາດ
ໃຫຍ່. ລາວມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເອີັ້ນວ່າ: ພາວະນໍ້າຄູ້າງໃນໂພງສະໝ
ອງ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັທມີງານ
ຂອງພວກເຮາົ  

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ  ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?      
   

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ແມ່ຍິງຄົນນີັ້, ຂາຂອງ
ລາວປ ິ່ນເຂົັ້າຫາກັນ ແລະ ຫົວເຂົົ່າ
ຕິດກັນ. ນີັ້ເຮັດໃຫູ້ມີ ຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຍາ່ງ 

ຄາໍຖາມ ແນະນາໍ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ເບິີ່ງຂາຂອງແມ່ຍິງຄົນນີັ້. (ຊີັ້ໃສ່ຂາ

ຂອງລາວ). ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ? 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຫົວເຂົົ່າຂອງລາວຕິດ
ກັນ ແລະ ຂາຂອງລາວປ ິ່ນເຂົັ້າຫາ
ກັນ. ນີັ້ເຮດັໃຫູ້ລາວມ ີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຍາ່ງ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັທມີງານ
ຂອງພວກເຮາົ 

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?      
  

ແມ່ນແລູ້ວ, ຫົວເຂົົ່າຂອງຜ ູ້ຊາຍຄົນ
ນີັ້ບ ໍ່ສໍາຜັດກັນ ເມ ີ່ອເວລາທີີ່ລາວຢ ນ 
ແລະ ຂາຂອງລາວກົົ່ງເຂົັ້າ. ນີັ້ເຮັດ
ໃຫູ້ລາວ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການ
ຍ່າງ. 

ຄາໍຖາມ ແນະນາໍ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ເບິີ່ງຂາຂອງຜ ູ້ຊາຍຄົນນີັ້. (ຊີັ້ໃສ່ຂາ

ຂອງລາວ). ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ? 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຫົວເຂົົ່າບ ໍ່ຕິດກັນ 

ຂາລາວຊ ີ່ບ ໍ່? ແມ່ນແລູ້ວ, ຂາກົົ່ງ. ນີັ້ເຮັດໃຫູ້ລາວ
ມີ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຍາ່ງ  

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນ ກບັທມີງານ
ຂອງພວກເຮາົ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

 

ຄາໍຖາມກວດສອບ  ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບຖ່າຍ?      
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຜ ູ້ຊາຍຄົນນີັ້ລົັ້ມລົງ ແລະ 
ສັົ່ນ. ລາວມີເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ເອີັ້ນ
ວ່າ: ພະຍາດຊກັ ເອປເີລບຊ ີ

ຄາໍຖາມ ຕາມມາ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ເບິີ່ງຜ ູ້ຊາຍນອນຢ ່ເທິງພ ັ້ນ. 
ເກີດຫຍັງຂຶັ້ນ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວລົັ້ມລົງ 

ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງແດ່? ຜ ູ້ຊາຍ
ຄົນນີັ້ກໍາລັງນອນຫລັບ ແມ່ນ
ບ ໍ່?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ຮ່າງກາຍຂອງລາວກໍາລັງ
ສັົ່ນ 

ເບິີ່ງປາກຂອງລາວ - ເຈົັ້າ
ເຫັນຫຍັງ?  
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ມີຂອງແຫລວໄຫລອອກ  
ຈາກປາກຂອງລາວ. ຜ ູ້ຊາຍຄົນນີັ້ມີ
ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ເອີັ້ນວ່າ: ພະຍາດ
ຊກັເອປເີລບຊ ີທີີ່ເຮດັໃຫູ້ລາວມີ
ອາການຊກັກະຕກຸ (ໃຊູ້ ຊ ີ່ພາສາ
ທູ້ອງຖິີ່ນ).   

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ  ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?      
    
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຕີນຂອງເດັກຍິງຄົນນີັ້
ປ ິ່ນເຂົັ້າຫາກັນ. ລາວມີເງ ີ່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບທີີ່ເອີັ້ນວ່າ: ຕນີໂງູ້ງ. ນີັ້ເຮດັ
ໃຫູ້ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຍາ່ງ 

ຄາໍຖາມ ຕາມມາ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ເບິີ່ງຂາຂອງເດັກຍິງຄົນນີັ້. (ຊີັ້ໃສ່ຂາ

ຂອງລາວ). ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ? 

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຕີນທັງສອງເບ ັ້ອງປ ິ່ນ
ເຂົັ້າຫາກັນ. ລາວມີເງ ີ່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບທີີ່ເອີັ້ນວ່າ: ຕນີໂງູ້ງ. ນີັ້ເຮດັ
ໃຫູ້ລາວມຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການ
ຍາ່ງ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັ ຂ ໍ້ມ ນກບັທມີງານ
ຂອງພວກເຮາົ 

 

 

 

ຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນ  ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບນີັ້?      
  

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຜ ູ້ຊາຍຄົນນີັ້ມີຜິວໜັງ 
ແລະ ຜົມເປັນສີຂາວອ່ອນ. ລາວມີ
ເງ ີ່ອນໄຂສຂຸະພາບທີີ່ເອີັ້ນວາ່: 
ພະຍາດໂຕດອ່ນ 

ຄາໍຖາມ ຕາມມາ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ເບິີ່ງຜົມ ແລະ ຜິວໜັງຂອງຜ ູ້ຊາຍ
ຄົນນີັ້. ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ? 

 

ແມ່ນແລູ້ວ, ຜິວໜັງ ແລະ ຜົມຂອງ
ລາວເປັນສີຂາວອ່ອນ 

ເບິີ່ງຕາຂອງລາວ - ຕາລາວເປີດ 
ຫລ  ປ ດ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ເບິີ່ງຄ ວ່າ ຕາລາວປ ດ. 
ດວງຕາຂອງລາວອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ແສງ 
ແລະ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນ ການ
ເບິີ່ງເຫັນ. ລາວມີ ເງ ີ່ອນໄຂ
ສຂຸະພາບທີີ່ເອີັ້ນວາ່: ພະຍາດໂຕ
ດອ່ນ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 

 

 

ຄາໍຖາມກວດສອບ                 ຢ ນຢນັຄາໍຕອບ  
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບພາບ?      
                                     
 

 
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງໃນຮ ບຖ່າຍທີີ່ສອງ?      
 

ແມ່ນແລູ້ວ, ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶີ່ງ
ນັົ່ງຢ ່ເທິງລ ໍ້ເລ ີ່ອນ 

 
ແມ່ນແລູ້ວ, ຮ ບນີັ້ສະແດງ ໃຫູ້
ເຫັນເຖິງ ຮ່າງກາຍ ແລະ 
ກະດ ກສັນຫລັງຂອງແມ່ຍິງ. 
ລາວໄດູ້ຮັບບາດເຈັບທີີ່ກະດ ກ
ສັນຫລັງເຊິີ່ງມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຍ່າງ. 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: 
ການບາດເຈບັກະດ ກສນັຫລງັ  

ຄາໍຖາມ ຕາມມາ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຖາມຄາໍຖາມເລີີ່ມຕົັ້ນໄດູ້  
ແມ່ຍິງກໍາລັງນັົ່ງຢ ່ໃສ?  ແມ່ນແລູ້ວ, ລາວກໍາລັງນັົ່ງຢ ່

ເທິງລ ໍ້ເລ ີ່ອນ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ 
ລາວມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນ
ການຍ່າງ 

ເບິີ່ງຮ ບພາບດູ້ານຫລັງ ແມ່ຍິງທີີ່ຢ ່ໃນ
ຮ ບທີີ່ສອງ (ຊີັ້ໃສ່ກະດ ກສັນຫລັງ). 
ເຈົັ້າເຫັນຫຍັງ?  

ແມ່ນແລູ້ວ, ເຈົັ້າຈະເຫັນ
ກະດ ກສັນຫລັງຂອງລາວ. 
ລາວມີ ອາການບາດເຈບັ
ກະດ ກສນັຫລງັທີີ່ເຮດັໃຫູ້ມີ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຍາ່ງ 

ເຈົັ້າຮ ູ້ຈັກໃຜແດ່ບ ໍ່ໃນໝ ່ບູ້ານທີີ່ເປັນແບບນີັ້? ກະລນຸາບອກໃຫູ້ພວກເຂາົມາຄດັກອງ ເພ ີ່ອແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນກບັທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ການກະກຽມຂ ໍ້ມນູເບຼືັ້ອງຕ ັ້ນ 

ການປູກຈດິສາໍນກຶຂ ັ້ນຊຼຸມຊ ນ ແລະ ການຄ ດກອງ CBID: ການກະກຽມຂ ໍ້ມນູເບຼືັ້ອງຕ ັ້ນ 

 

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນ ັ້ໃນການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມູນເບຼືັ້ອງຕ ັ້ນຈາກບ ນດາບ້ານເປົົ້າໝາຍ ເພຼືີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກ CBID ແລະ ບ້ານເປົົ້າໝາຍໄດ້ມ ການກະກຽມເປັນຢູ່າງດ ສໍາລ ບກິດຈະກໍາ ການປູກຈິດສໍານຶກຂ ັ້ນຊຼຸມຊ ນ ແລະ 

ການຄ ດກອງ. 

 

ຊຼືີ່ບ້ານ: ____________________________ 

ວ ນທ ີ່ຈະຈ ດກິດຈະກໍາ: ______________________ 

ຊຼືີ່ ນາຍບ້ານ ຫ ຼື ຕ ວແທນ: _________________________ 

ເບ ໂທຕິດຕ ໍ່: ______________________________ 

ເກ ບກໍາໂດຍ: ___________________________ 

 

1. ສະພາບດາ້ນພມຸສ ນຖານ. 

1.1 ສະພາບເສ ັ້ນທາງເປັນແນວໃດ? (ເລ ອກ 1 ຄໍາຕອບ)  

ລະດູແລ້ງ: □ ທາງຢາງ, □ ທາງດ , □ ທາງເປີົ້ເປືົ້ອນ, □ ທາງເປີົ້ເປືົ້ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ.  

ລະດູຝົນ: □ ທາງຢາງ, □ ທາງດ , □ ທາງເປີົ້ເປືົ້ອນ, □ ທາງເປີົ້ເປືົ້ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຢາກ. 

ເຂ ັ້າເຖ ງໄດ:້ □ ເຂ ັ້າເຖ ງບ ໍ່ໄດ້: □ 

 

1.2  ທາງເຂ ັ້າບ້ານມ ແມ່ນໍໍ້າທ ີ່ຕ້ອງໄດຂ້້າມບ ໍ່ (ເລ ອກ 1 ຄໍາຕອບ) 

□ມ      ,      □ບ ໍ່ມ  

ຖ້າມ  ຈະຂ້າມແນວໃດ ເຮ າຕ້ອງໄດກ້ະກຽມຫ ຍງບ ໍ່? ຕ້ອງໄດ້ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ ໍ່ ? ກະລຸນາອະທບິາຍ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1.3  ບ້ານເປົົ້າໝາຍໄກປານໃດຈາກເທດສະບານເມຼືອງ ?  

………………………kmີ 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

 

 

1.4 ຖ້າເດ ນທາງດ້ວຍລ ດໃຫຍ່ຈະໃຊເ້ວລາຫ າຍປານໃດຈາກເທດສະບານເມຼືອງ? (ເລຼືອກໄດ້ 1 ຄໍາຕອບ) 

ລະດູແລ້ງ:  □ ໜ້ອຍກວ່າ 10 ນາທ , □ 10-20 ນາທ , □ 20-30 ນາທ , ອຼືີ່ນໆ…………. 

ລະດູຝົນ:  □ ໜ້ອຍກວ່າ 10 ນາທ , □ 10-20 ນາທ , □ 20-30 ນາທ ,  ອຼືີ່ນໆ…………. 

 

2. ສະພາບພຼືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: 

ລດ ອະທ ບາຍ ມ   ບ ໍ່ມ   

1.  ບ້ານມ ໄຟຟ້າບ ໍ່?   

2.  ບ້ານມ ໂຕະ ຫ ຼື ຕ ົ່ງ ສໍາລ ບກຸ່ມສ ນທະນາບ ໍ່ ທ ີ່ເຮ າສາມາດໃຊ້ໄດ?້    

3.  ມ ຫ້ອງການບ້ານບ ໍ່?    

4.  ມ ວ ດພາຍໃນບ້ານທ ີ່ສາມາດເຮ ດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຊຼຸມຊ ນບ ໍ່?     

5.  ມ ຕະຫ າດພາຍໃນບ້ານບ ໍ່? ຖ້າມ  ກະລຸນາອະທ ບາຍກ່ຽວກ ບວ ດຖຼຸດິບທ ີ່ພວກເຮ າສາມາດຊຼືັ້ໄດ້

ສໍາລ ບການປຸງແຕ່ງອາຫານ. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

  

6.  ບ້ານມ ສຸກສາລາ ທ ີ່ສາມາດຈ ດກິດຈະກໍາໄດ້ບ ໍ່?    

7.  ບ້ານມ ໂທລະໂຄ ີ່ງ ຫ ຼື ລໍາໂພງທ ີ່ທ ມງານສາມາດນໍາໄຊ້ໄດ້ບ ໍ່?     

8.  ບ້ານມ ລໍາໂພງເຄຼືີ່ອນທ ີ່ບ ໍ່? ແລະ ເພ ີ່ນອະນຸຍາດໄຫ້ພວກເຮ ານໍາໄຊ້ໄດ້ບ ໍ່? ຖ້າໄດ້ກະລຸນາຕອບຂ ໍ້

ທ  9 

  

9.  ທ ມງານສາມາດນໍາໄຊ້ລໍາໂພງເຄຼືີ່ອນທ ີ່ນ ັ້ນໄດ້ບ ໍ່?    

10.  ບ້ານມ ສາຍໄຟຟ້າຍາວທ ີ່ທ ມງານສາມາດນໍາໄຊ້ໄດ້ບ ໍ່?    

11.  ບ້ານມ ຈ ກປັັ່ນໄຟຟ້າສໍາຮອງທ ີ່ທ ມງານເຮ າສາມາດໃຊ້ໄດບ້ ໍ່?    

12.  ບູ້ານມ ຮ້ານອາຫານບ ໍ່?    
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

13.  ບ້ານມ  ອາສາສະໝ ກບ້ານບ ໍ່ ຫ ຼື ມ ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມບ ກຜ່ອງທ ີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການກະກຽມງານ

ໃນລະດ ບໃດໜຶີ່ງໄດບ້ ໍ່?  

  

14.  ພາຍໃນບ້ານມ  ບ້ານພ ກ ຫ ຼື ເຮຼືອນຮ ບແຂກ ທ ີ່ທ ມງານສາມາດພ ກໄດບ້ ໍ່? ຖ້າບ ໍ່ມ  ທ ມງານຄວນ

ຈະໄປພ ກຄ້າງຄຼືນໄດຢູູ້່ໃສດີ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

  

 

3. ການດາໍລ ງຊ ວດິ 

3.1 ປະຊາກອນລວມທ ງໝ ດພາຍໃນບູ້ານຈ ກຄ ນ? (ຍິງ…..ຊາຍ……)ີ 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

3.2 ຊ ນເຜ ົ່າສ່ວນຫ າຍຂອງບ້ານແມ່ນເຜ ົ່າໃດ? (ສາມາດເລ ອກຊ ນເຜ ົ່າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)  

□ ມ ັ້ງ, □ ລາວ ,□ ໄທດໍາ, ອຼືີ່ນໆ………………………….. 

  

3.3 ປະຊາຊ ນສ່ວນໃຫຍ່ເຂ ັ້າໃຈພາສາລາວບ ໍ່? ຖ້າບ ໍ່? ພາສາໃດທ ີ່ເປັນຫ  ກໃນການສຼືີ່ສານ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

3.4 ພາຍໃນໝ ່ບ້ານ ມ ຈ ກຫ  ງຄາເຮຼືອນ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

3.5 ປະຊາຊ ນ ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບອາຊ ບຫຍ ງ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

3.6 ເວລາໃດທ ີ່ທ່ານຄິດວ່າພວກເຮ າຄວນຈະຈ ດຕ ັ້ງກິດຈະກໍາດ ົ່ງກ່າວ?  

□ ຕອນເຊ ັ້າ………….am ,□ ຕອນສວາຍ…….…..pm □ຕອນແລງ……………pm  

 

3.7 ເຮ າຈະຮ ບປະກ ນໄດແ້ນວໃດວ່າ ທ ງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງສາມາດເຂ ັ້າຮ່ວມງານໄດທ້ ງໝ ດ?  
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

3.8 ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການຈະສາມາດເຂ ັ້າຮ່ວມງານໄດ້ບ ໍ່? □ ໄດ ້    □ບ ໍ່ໄດ ້ 

ຖ້າບ ໍ່ໄດ ້ພວກເຂ າຕ້ອງການສິີ່ງໃດບ ໍ່ ເພຼືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. (ສາໍລ ບທ ມງານ CBID)  

 

ລະບຸມຼືັ້ຈ ດກິດຈະກໍາ: __________________________________ 

ລະບຸເວລາ ຈ ດກິດຈະກໍາ: __________________________________ 

ລະບຸສະຖານທ ີ່ ຈ ດກິດຈະກໍາ: _______________________________ 

ສິີ່ງຂອງທ  ີ່ທ ມງານຕ້ອງໄດກ້ະກຽມໄປ (ສ ີ່ງຂອງທ ີ່ທາງບ້ານຍ ງບ ໍ່ມ ): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

ບ ນທຶກກ່ຽວກ ບການເດ ນທາງ/ ສະພາບ ຈຸດພິເສດ ຫ ຼື ພາສາ :  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

ຄໍາແນະນໍາອຼືີ່ນໆ ຈາກທີມງານ: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

ເກ ບກໍາໂດຍ ………………………………./………../…………2019 
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ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ແບບຟອມຄັດກອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ 

 

ພາກທ ີ1: ຄວາມພກິານ – ຊດຸຄໍາຖາມສັັ້ນວ ຊງິຕນັກຣບຸ ແລະ ໂມດ ລ  WG/ UNICEF 

ວ່າດູ້ວຍການເຮດັໜູ້າທີີ່ການຂອງເດກັນູ້ອຍ ( ຂຶັ້ນຢ ກັ່ບອາຍຸຂອງຜ ູ້ຖ ກສາໍພາດ) 
 
ຄໍາຖາມຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ທີີ່ທ່ານອາດຈະມີ ໃນການດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີີ່ມີສາເຫດ

ມາຈາກບັນຫາດູ້ານສຸຂະພາບ 
 

1.1A. ທ່ານໄດູ້ນໍາໃຊູ້ ແວນ່ຕາ ບ ໍ່? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 
• ໃຊູ້  
• ບ ໍ່ໃຊູ້  

 

ຖູ້າໃຊູ້, ໄປຂ ໍ້ 1.1Aa 

ຖູ້າບ ໍ່ໃຊູ້, ໄປຂ ໍ້ 1.1Ab  

 

1.1Aa. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເບິີ່ງເຫັນບ ໍ່? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

1.1Ab. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເບິີ່ງເຫັນບ ໍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໃສ່ແວ່ນຕາກ ຕາມ? (ສາມາດອາ່ນທກຸ
ຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

1.2A. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການໄດູ້ຍິນບ ໍ່? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

        ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້
ເລີຍ 

 

1.3A. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວພາຍໃນ ຫລ  ນອກເຮ ອນບ ? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກ
ເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 
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ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

ຖູ້າ 1.3A = ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ ຫ   ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ, ຕອບຂ ໍ້ 1.3Aa ແລະ 1.3Ab. 

 

1.3Aa. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຍ່າງ 100 ແມັດ ເທິງພ ັ້ນທີີ່ຮາບພຽງບ ໍ່, ປະມານ ຈາກ ……… ຫາ 

……….ີ(ໃຫູ້ຕົວຢ່າງ)? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

1.3Ab. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການນັົ່ງເທິງ ຕັົ່ງ, ຕຽງ, ຫ   ພ ັ້ນ ໂດຍທີີ່ບ ໍ່ມີບ່ອນອີງ ບ ໍ່? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ 
ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

1.4A. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຈ ີ່ ຫລ  ຕັັ້ງໃຈໃນການເຮັດສິີ່ງໃດສິີ່ງໜຶີ່ງບ ໍ່? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກ
ເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

1.5A. ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເບິີ່ງແຍງຕົວເອງ ເຊັົ່ນ: ການທໍາຄວາມສະອາດທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫລ  
ແຕ່ງຕົວບ ໍ່? (ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

 

1.6A. ພາສາທີີ່ໃຊູ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ, ທ່ານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການສ ີ່ສານ ຕົວຢ່າງ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຫລ  
ການເຂົັ້າໃຈຄົນອ ີ່ນ ບ ໍ່? 

(ສາມາດອາ່ນທກຸຕວົເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

ກ)   ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຂ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໜູ້ອຍໜຶີ່ງ, ຄ) ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫລາຍ, ງ) ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ເລີຍ 

ພາກທີ 2: ສະຖານະພາບທາງດູ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ສາເຫດ 

 
Q2.1. ຜ ູ້ຕອບ/ ຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ມີ ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດູ້ບ ໍ່? (ອ່ານ
ຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້ັ້) 

o ມີ 
o ບ ໍ່ມີ 

 
ຖູ້າ  Q2.1 ຕອບວາ່ມ ີ, ໃຫູ້ຕອບຄາໍຖາມ  Q2.1a 
Q2.1a. ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດູ້ບ ໍ່ (ບບ ໍ່ອ່ານຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກໄດູ້ຫ າຍຄາໍຕອບ): 
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1. ປາກແຫ່ວງ (Cleft lip) 

2. ເດັກຕີນໂງູ້ງ (Club foot) 

3.  ຄົນຕີນໂງູ້ງທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ (untreated Club foot)  

4. ຄົນເສຍອົງຄະ ຂາ ຫ   ຕີນ (Lower Limb amputation) 

5. ຄົນເສຍອົງຄະ ແຂນ ຫ   ມ  (Upper Limb amputation) 

6. ຜ ູ້ທີີ່ເປັນພະຍາດໂຕດ່ອນ (Albinism) 

7. ພາວະມີນໍ້າຄູ້າງໃນໂພງສະຫມອງ (Hydrocephalus) 

8. ແຂນຂາຜິດຮ ບ (Limb deformity) 

9. ກະດ ກໄຂສັນຫ ັງອັດບ ໍ່ແຈບ (Spina Bifida) 

10. ພະຍາດແກ່ນຕາຂຸູ້ນ (Cataract) 

11. ພະຍາດເສັັ້ນເລ ອດອຸດຕັນ (Stroke) 

12. ຕາບອດ (Blind) 

13.    ອ ີ່ນໆ (ໃຫູ້ລະບລຸະອຽດ)  
 

ຖູ້າ  Q2.1a ຕອບ  = 12.    ອ ີ່ນໆ (ໃຫູ້ລະບລຸະອຽດ)  

2.1a. ໃຫູ້ລະບລຸະອຽດ  

   Q2.1b. ຖາ່ຍຮ ບ ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ຖູ້າໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດ:  

 

Q2.2 ຜ ູ້ຕອບ/ ຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ດູ້ານໜູ້າທີີ່ການ ບນັຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ ບ ໍ່? (ບ ໍ່ອາ່ນຕົວເລ ອກ ແລະ
ເລ ອກເອາົໜຶີ່ງຂ ໍ້): 

o ມີ 
o ບ ໍ່ມີ 

 
ຖູ້າ  Q2.2 ຕອບວາ່ມ ີ, ໃຫູ້ຕອບຄາໍຖາມ  Q2.2a 

 
 
Q2.2a. ບນັຫາສຸຂະພາບກະທັນຫັນ:  (ບ ໍ່ອາ່ນຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກໄດູ້ຫ າຍຄາໍຕອບ):  

 

1. ໄຂູ້ຂຶັ້ນສ ງ (High fever)  

2. ຜິວໜັງຊຶມເຊ ັ້ອຮູ້າຍແຮງ ແລະ ກະທັນຫັນ (Acute skin infection) 

3. ພະຍາດຊັກເອປີເລບຊີ (Epilepsy)  

4. ການໄອເປັນປະຈໍາ (Frequent coughing) 
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5.     ຕາຊຶມເຊ ັ້ອ (Eye infection) 

6. ພາວະຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງ (Severe acute malnutrition)  

7. ການຖອກທູ້ອງຮຸນແຮງ (Severe diarrhea) 

8. ກະດ ກແຕກທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວ (Untreated fracture) 

9. ພາວະຂາດນໍ້າ (Dehydration)  

10. ການຮາກຮຸນແຮງ (Severe vomiting) 

11. ການຫາຍໃຈຝ ດ (Difficulty breathing)  

12. ແຜຊໍາເຮ ັ້ອ / ແຜກົດທັບ ຫ   ແຜຕຽງ (Chronic wound/ pressure sore) 

13. ການບາດເຈັບ / ການກະທົບກະທັນຫັນ (Acute or recent injury/ trauma) 

14. ແຜທີີ່ຕີນ (Foot ulcer) 

15. ຫ ຊຶມເຊ ັ້ອ (Ear infection) 

16. ກູ້າມຊີັ້ນຕາຍ (Gangrene (black digits)) 

17.  ອ ີ່ນໆ:  

ຖູ້າ  Q2.1a ຕອບ  = 17.    ອ ີ່ນໆ (ໃຫູ້ລະບລຸະອຽດ)  

2.2aa. ໃຫູ້ລະບລຸະອຽດ 
 

ໝາຍເຫດສໍາລບັ ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ  CBID :   (ຖູ້າຫາກວ່າ ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຈາກຊຸດຄໍາຖາມວ ຊິງຕັນກຣຸບ 
ຫ   ເງ ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບທີີ່ສັງເກດເຫັນ ແມ່ນໃຫູ້ຈົບການສໍາພາດໄວູ້ຢ ່ຈຸດນີັ້) 
Q2.3 ສາເຫດຂອງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ເກດີມາຈາກຫຍງັ? (ບ ໍ່ອ່ານຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົ 1 ຂ ໍ້) 
• ເປັນມາຕັັ້ງແຕ່ເກີດ 
• ພະຍາດ 
• ອຸປະຕິເຫດ  (ບ ໍ່ແມ່ນ ລບຕ) 

• ອຸປະຕິເຫດ ລະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ (ຫລງັສົງຄາມ) 
• ຊ່ວງສົງຄາມ 
• ອາຍຸສ ງ 
• ບ ໍ່ຮ ູ້ສາເຫດ 

ແລະ ອ ີ່ນໆ (ໃຫູ້ລະບ )_____________________________________________________ 
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ພາກທີ 3:  ຂ ໍ້ມ ນດູ້ານປະຊາກອນ ແລະ ສັງຄົມ 
 

3.1A.  ສະຖານະພາບ  ດູ້ານການແຕ່ງງານ (ສາມາດອ່ານທຸກຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອາົ 1 ຂ ໍ້) 
• ບ ໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ 
• ແຕ່ງງານແລູ້ວ 
• ແຍກກັນຢ ່ 
• ຢ່າຮູ້າງ 
• ເປັນໝູ້າຍ 
• ບ ໍ່ຢາກຕອບ 

3.2A ທ່ານມີລ ກຈັກຄົນ (ອາຍຸ 18 ປີລົງມາ) ຫລ  ຄົນທີີ່ຕູ້ອງເບິີ່ງແຍງ ? _________________________________ 

3.3A. ລະດັບການສຶກສາສ ງສຸດທີີ່ທ່ານຈົບແມ່ນຊັັ້ນໃດ?  (ບ ໍ່ອ່ານຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

• ບ ໍ່ໄດູ້ຮຽນ 
• ປ1 
• ປ2 
• ປ3 
• ປ4 
• ປ5 
• ມ1 

• ມ2 
• ມ3 
• ມ4 
• ມ5 
• ມ6 
• ມ7 

 

 

ພາກທີ 4:  ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈູ້າງງານ   

4.1A.  ທ່ານມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບກິດຈະກໍາ ຫລ  ວຽກໃດໜຶີ່ງເຊິີ່ງສູ້າງລາຍໄດູ້ໃຫູ້ແກທ່່ານ ຫລ  ຄອບຄົວ, ຫ   ໃນຮ ບຂອງ ອາຫານ ຫລ  ຊັບສິນອ ີ່ນໆບ ? 
(ບ ໍ່ອ່ານຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

o ມີ  
o ບ ໍ່ມີ  

ຖູ້າ 4.1A.   ຕອບວ່າ ມີ, ສ ບຕ ໍ່ 4.2Aa.   

4.1Aa.  ຖູ້າມີແມ່ນວຽກປະເພດໃດ (ບ ໍ່ອ່ານຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້):  

• ເຮັດໄຮ່ ຫລ  ນາ / ເຮັດສວນ 

• ລູ້ຽງສັດ 

• ຄູ້າຂາຍ 

• ພະນັກງານຮັບຈູ້າງ 
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• ພະນັກງານເບູ້ຍມ ັ້ 
• ແລະ ອ ີ່ນໆ (ໃຫູ້ລະບ )______________ 

ຖູ້າ  Q4.1Aa. ຕອບ  ອ ີ່ນໆ (ໃຫູ້ລະບຸລະອຽດ)  

 

4.1Aaa. (ໃຫູ້ລະບຸລະອຽດ) ____________ 

 

4.2A. ໃນຊ່ວງສາມເດ ອນທີີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຕູ້ອງການບ ? (ສາມາດອ່ານທຸກຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້ ) 
o ຫ າຍເທົົ່າທີີ່ຕູ້ອງການ 
o ເກ ອບທຸກຄັັ້ງທີີ່ຕູ້ອງການ 
o ບາງຄັັ້ງ 
o ບ ໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
o ບ ໍ່ມີຄວາມຕູ້ອງການ 
o ບ ໍ່ຮ ູ້ 

 

ພາກທີ 5:  ສະຖານະທາງດູ້ານການເງິນ   
 

ອີງໃສ່ ທຶນຮອນ ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ: (ຕອບໂດຍຜ ູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ  18  ປີ ຫລ  ສ ງກວ່າ ຫລ  ໃຫູ້ພ ໍ່ແມ່ຕອບແທນ) 
 

5.1A ອີງໃສ່ ທຶນຮອນ ໃນ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການອາຫານຂັັ້ນພຶັ້ນຖານໄດູ້ບ ? (ສາມາດອ່ານທຸກຕົວເລ ອກ ແລະ 
ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

• ຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຕູ້ອງການ 

• ເກ ອບທຸກໆຄາບ 

• ບາງຄັັ້ງ 

• ບ ໍ່ເລີຍ 

 

5.2A ອີງໃສ່ ທຶນຮອນ ໃນ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຕອບສະໜອງຄ່າຢາປ ວພະຍາດຂັັ້ນພຶັ້ນຖານບ ? (ສາມາດອ່ານທຸກຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກ
ເອົາໜຶີ່ງຂ ໍ້) 

• ຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຕູ້ອງການ 

• ເກ ອບທຸກເທ ີ່ອ 

• ບາງຄັັ້ງ 

• ບ ໍ່ເລີຍ 
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5.3A ອີງໃສ່ ທຶນຮອນ ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ: ທ່ານ ສາມາດຕອບສະໜອງຄາ່ຮຽນຂັັ້ນພຶັ້ນຖານບ ? (ສາມາດອ່ານທຸກຕົວເລ ອກ ແລະ ເລ ອກເອົາໜຶີ່ງ
ຂ ໍ້) 

• ຫລາຍເທົົ່າທີີ່ຕູ້ອງການ 

• ເກ ອບທຸກເທ ີ່ອ 

• ບາງຄັັ້ງ 

• ບ ໍ່ເລີຍ 


