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ບດົສະຫ ຼຸບ: ຫ ຼັກການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ

ພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊນົ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard  

1. ໂຄງການ USAID Okard 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີື່ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນຈາກ ອົງການ

ພຼັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລຼັດ ອະເມລິກາ (USAID), ເພືື່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໄຈທາງດ້ານ
ອາຍຸ ເພດ ການສະແດງອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ຫ ື ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ເຮຼັດວຽກ
ຮ່ວມກຼັບ ພາກລຼັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງທາງສຼັງຄົມ ຕະຫ ອດເຖິງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພືື່ອພຼັດທະນາ ແລະ 
ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ບຼັນດານະໂຍບາຍດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ທຸກຄົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະຖີັ້ມໄວ້ຢູ່ເບືັ້ອງຫລຼັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜຼັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດ

ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງສຼັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງກິດຈະກໍາຫລຼັກ 

ແມ່ນໄດ້ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈຼັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວຼັນ

ນະເຂດ.  

ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶື່ງນ  າໃຊ້ ວທິກີານເອາົລະບບົ
ເປນັໃຈກາງ ໂດຍແນໃສ່ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລຼັດຖະບານ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່
ມີຄວາມພິການ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ 

ຈິດຕະສຼັງຄົມ (MHPSS). ນອກຈາກນຼັັ້ນໂຄງການ ຍຼັງນ າໃຊ້ ວິທກີານເອາົຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາ
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ເພືື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ
ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີື່ສະໜຼັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ ສິື່ງສໍາຄຼັນທີື່ສຸດ ແມ່ນເພືື່ອປະເມີນ ແລະ ກໍາຈຼັດອຸປະສຼັກ
ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບຼັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ
ໄດ້ຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ. 
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການແມ່ນປະຊາກອນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີື່ດ້ອຍ
ໂອກາດທີື່ສຸດໃນສຼັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລຼັກຂອງຄວາມພິການຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທຼັນແຕກ
ທີື່ຕົກຄ້າງ, ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊຼັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສຼັັ້ນເລືອດ

ອຸດຕຼັນ ແລະ ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພຼັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົັ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ 
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການດ້ານສຼັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜຼັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການໃນຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮຼັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນສຼັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບົນ
ພືັ້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກຼັບຄົນອືື່ນ.  
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ໂຄງການນີັ້ ແມ່ນເຮຼັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສຼັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫຼັນ ພ້ອມທຼັງຄາດຫວຼັງຜົນໄດ້ຮຼັບດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

 
• ການເຂົັ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໄດ້ຮຼັບການ

ປັບປຸງສໍາລຼັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
• ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທຼັງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ

ສຼັງຄົມ MHPSS ໄດ້ຮຼັບການສ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງ ລວມທຼັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນືື່ອງ 
• ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮຼັດງານທໍາ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດຫ້ລາຍ

ຂຶັ້ນ 
• ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທຼັງໝົດ ລວມທຼັງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫຼັນໃນການສ້າງ ແລະ 

ສະໜຼັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ສໍາລຼັບຄວາມຍືນຍົງໃນການ
ພຼັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພຼັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 

2. ຫລຼັກການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງ ໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ ເຊືື່ອວ່າ ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບຼັດງານຂຼັັ້ນທ້ອງຖິື່ນຈະເປັນ
ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງ, ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜູ້ໄດ້

ຮຼັບທຶນຍ່ອຍ ຈາກພາກລຼັດຖະບານ, ບຼັນດາ ອົງການ ຈຼັດຕຼັັ້ງສາກົນທີື່ບ ໍ່ສຼັງກຼັດລຼັດ ແລະ ສະມາຄົມທີື່ບ ໍ່ຫວຼັງຜົນ
ກໍາໄລ. ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນືື່ອງຂອງການປະຕິບຼັດກິດຈະກໍາຫລຼັກຂອງໂຄງການທຼັງຫມົດ 
ແລະ ເພືື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບຼັດງານໃນການພຼັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງ
ການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງອົງການ, ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ ຈຶື່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄຼັນກ່ຽວກຼັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິື່ງຈະດໍາເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີັ້ນໍາ ຈາກຜູ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 
 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ດ້ານການພຼັດທະນາກ່ຽວກຼັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດທຼັງໝົດ ເຊິື່ງ ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ຢູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລຼັກດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປ
ນີັ້:   

 

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ບຼັນດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລືອ 
ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການເພືື່ອສ້າງຂຼັັ້ນຕອນການ
ພຼັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນຼັກງານໃຫ້ສືບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ພາຍຫລຼັງທີື່ສິັ້ນສຸດໂຄງການໄປແລ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້ າປກຶສາ ລວມທຼັງ ການປະເມນີ ອງົການ 
ແລະ ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ຜູໄ້ດຮ້ຼັບທນຶຍອ່ຍ ລວມທຼັງ ອງົການຈຼັດຕຼັັ້ງເພືື່ອຄນົທີື່ມຄີວາມ
ພກິານແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີື່ບ ໍ່ຫວຼັງຜນົກາໍໄລ ເພືື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງໃນ
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ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງ ວິທີການຄຸ້ມ
ຄອງ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີື່ຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ສືບຕ ໍ່ລະດົມທຶນໃນການສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທຼັງ ເຜີຍແຜ ່
ແລະ ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ສິດທິ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທີື່ລຼັດຖະບານວາງອອກ 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ທມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫ ອື ຟ ື້ນຟ ູຄນຸນະພາບຊວີດິ 
ຂອງຄນົພກິານ ແລະ ຜູລ້ອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ ເພືື່ອການ

ສະຫນຼັບສະຫນນຸ ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບດົ ແຂວງ ສະຫວຼັນນະເຂດ (ARMI) ຂອງໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ
ພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊນົ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ
ໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມທຼັງ ການເພີື່ມຄວາມຮຼັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນຼັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມ
ຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶັ້ນ.  

 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ສາມາດວຼັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶື່ງໃນອົງປະກອບຫລຼັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທໍາ & ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເຊິື່ງມີຫລາຍຮູບແບບ. ວິທີການໜຶື່ງຄື ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິື່ງພະນຼັກງານ ໂຄງການ USAID 

Okard ທີື່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮຼັດວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດກຼັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶື່ງ ຫລື ຫລາຍຄົນຢ່າງສະ
ໝ່ໍາສະເໝີ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພືື່ອປຶກສາຫາລືບຼັນຫາແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສຼັບ ຫລື ອີເມວ ຫລື ພົບ
ປະກຼັນ ຫລື ແບບປະສົມປະສານກຼັນ. ນອກຈາກນີັ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈຼັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບທຶນຍ່ອຍໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, 

ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພຼັດທະນາບົດບາດ 

ຍິງ - ຊາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 

ຫລຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທຼັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນໍາໃຊ້ການທົບ
ທວນ ຫ ື  ຖອດຖອນບົດຮຽນຄືນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍການລົງມືປະຕິບຼັດ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ 
ທຼັກສະໄປໃຊ້ໃນວຽກຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ ຈະພຼັດທະນາ 
ໂຄງຮ່າງຫລຼັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີື່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກ
ອົບຮົມອືື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມລະມຼັດລະວຼັງ. ນອກຈາກນຼັັ້ນແລ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard ຍຼັງຮຼັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມ

ສໍາຄຼັນຂອງການທົບທວນຄືນ, ການຕຼັັ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ່ໍາສະເໝີສໍາລຼັບການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລຼັບການວຼັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮຼັບໝາກຜົນທີື່ດີ.  

3. ການພຼັດທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊນົ (CBID) 

ໜຶື່ງໃນຄຸນລຼັກສະນະຫລຼັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງດ້ານ ການ

ພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຫ ື CBID. ການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການ ທີື່
ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມສຼັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການໃນຊຼຸມຊົນ ໂດຍການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສາຖາ
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ບຼັນຕ່າງໆ. ຍຸດທະສາດຂອງ CBID ແມ່ນເພືື່ອຊຼຸກຍູ້ສຼັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກຼັບມາດໍາລົງຊີວິດ ແລະ 
ຄວາມເທົົ່າທຽມກຼັນ ເຊິື່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີື່
ພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່ 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີື່ອີງໃສ່ຫລຼັກຖານ
ເຊິື່ງລວມມີສອງ ອົງປະກອບຫລຼັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຊຼຸມຊົນ. 
ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງໄຊພູ
ທອງ ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ ຈະດໍາເນີນງານໂດຍ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງທາງສຼັງຄົມ ຈາກ ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫ ືອຟ ື້ນຟູຄຸນ
ນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ ສະມາຄົມ ເພືື່ອການສະຫນຼັບສະຫນຸນ 

ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ ແລະ 

ອົງການມະນຸດສະທໍາ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານ

ດ້ານວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພືື່ອ

ລະບຸອຸປະສຼັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຢ່າງ

ເຕຼັມສ່ວນ ແລະ ການເຮຼັດວຽກກຼັບຄອບຄົວ, ຊຼຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈອຸປະສຼັກເຫລົົ່ານີັ້ ແລະ ເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັນ ເພືື່ອກໍາຈຼັດອຸປະສຼັກ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານຼັັ້ນ. 

 

4. ຄວາມສາມາດທີື່ຈາໍເປນັສາໍລຼັບທມີງານພາກສະໜາມ CBID 
 

ເພືື່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນຼັກງານສົົ່ງເສີມກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮຼັບ 

IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ເໝາະສົມໂດຍ 

ເນຼັັ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມສາມາດຫລຼັກຄື:  

1. ຄວາມເປັນມືອາຊີບ  
2. ການປະຕິບຼັດຕາມຈຼັນຍາບຼັນ  
3. ການຄິດວິເຄາະຮອບດ້ານ ແລະ ການຕຼັດສິນແບບມືອາຊີບ 
4. ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມວນມະນຸດ 
5. ການສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ  

ການໄດ້ຮຼັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດຼັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ພຶດຕິກໍາ ຜ່ານຂຼັັ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕຼັມ

ສ່ວນ ເພືື່ອເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຼຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ 

ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆ ໃນດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ຍືນຍົງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. 
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1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິຼັດວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມອືາຊບີ 

 
• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈຼັດຫາການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂອງພວກເຂົາ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍ
ຕົນເອງ, ການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຢ່າງເຕຼັມສ່ວນ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີື່ດີ;  

• ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນເຖິງ ລຼັກສະນະທີື່ເປັນມືອາຊີບໃນດ້ານພຶດຕິກໍາ, ລຼັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສືື່ສານກຼັບ

ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນງານຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ; 
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄືນກຼັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານ

ວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລຼັບການພຼັດທະນາຄວາມເປັນມືອາຊີບຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ 
 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິຼັດ ວຽກງານຕາມຫ ຼັກຈຼັນຍາບຼັນ  

 
• ມີຫນ້າທີື່ຮຼັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບຼັດວຽກງານ ຕົວຢ່າງ ມີຈຼັນຍາບຼັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ ື ສືື່ສານກຼັບ

ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕຼັດສິນໃຈຢ່າງມີຈຼັນຍາບຼັນ  
• ສະແດງຄວາມຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສືື່ສານແບບເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມືື່ອເຮຼັດ

ວຽກກຼັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ອໍານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ ເພືື່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບສິດທິຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຫລຼັກຄຸນຄ່າດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢູ່ຂອງ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄຼັນຕ ໍ່ກຼັບວຼັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮຼັບຮູ້ຂ ໍ້ຈໍາກຼັດໃນດ້ານທຼັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນການຕຼັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ 
ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫເ້ກດີອຼັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ຄນົທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 

 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕຼັດສນິແບບມອືາຊບີ 

 

• ມຼັກຮຽນຮູ້, ມີຄວາມຄິດສ້າງສຼັນ ແລະ ຄິດຫາສິື່ງໃໝ່ໆ ເພືື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີື່ມີປະໂຫຍດໃນການ
ກໍາຈຼັດອຸປະສຼັກຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ເຊືື່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ ແລະ ທຼັກສະທີື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ຫ ຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ

ຂອງໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມືັ້ຂອງການເຮຼັດວຽກ ລວມທຼັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ 

ຄວາມຮູ້ທີື່ໄດ້ຈາກການປະຕິບຼັດວຽກຕົວຈິງ. 
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4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮຼັບ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

 
• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶື່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມວນມະນຸດ ແລະ 

ປະຕິບຼັດຕາມຫ ຼັກຄວາມເຂົັ້າໃຈນີັ້ 
• ຮຼັບຮູ້ວ່າ ເນືື່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ບາງຄຼັັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບຮ່າງ

ພາຍນອກ, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກຼັບຄວາມອຼັບອາຍ, ການສ້າງປ ມດ້ອຍ, ການຈໍາແນກ, ການ

ຂົົ່ມເຫຼັງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການຖືກຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີື່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີບຼັນຫາທາງ

ດ້ານຈິດຕະສຼັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ ື ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສຼັງຄົມ; 

• ຮຼັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມເຊືື່ອ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ໃນເລືື່ອງຄວາມເປັນພິການ 

ແລະ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ວຽກງານທີື່ພວກເຂົາເຮຼັດ ບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ຊຼຸມຊົນ 

 

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິ າທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິສຼັງຄມົ 
 

• ເຂົັ້າໃຈວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານຄືກຼັນ ເຊຼັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ, ການປ ິ່ນປ ວ ແລະ ການສຶກສາ ຄືກຼັບຄົນອືື່ນ 
 

5. ສບືຕ ໍ່ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກຼັບ CBID  

 

ໃນໄລຍະເດືອນທໍາອິດຂອງການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດ້ຮຼັບການ

ຝຶກອົບຮົມ ເຊິື່ງຈະຖືກຈຼັດຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຫ ຼັກສູດ
ຝຶກອົບຮົມເຫລົົ່ານີັ້ ອອກແບບມາ ເພືື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລຼັກເທືື່ອລະນ້ອຍຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ. ຫ ຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ
ແຕ່ລະຊຼຸດ ແມ່ນອອກແບບມາເພືື່ອສະໜອງຊຼຸດຄວາມຮູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ສະໜຼັບສະໜູນ 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜູ້ດ າເນີນງານຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນກ່ຽວກຼັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຂຼັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ.  

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນຼັກງານສົົ່ງເສີມກິດຈະກ າສ້າງ

ລາຍຮຼັບ IGA ຈະໄດ້ເຮຼັດວຽກຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນເພືື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທຼັກສະທີື່ໄດ້ຈາກການປະຕິບຼັດວຽກ ແລະ ທົບ
ທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າຂອງພວກເຂົາ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຫ ຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມວນມະນຸດກວມເອົາປັດໄຈຫ າຍໆດ້ານເຊຼັົ່ນ: ອາຍຸ, ຊົນຊຼັັ້ຼັັ້ນ, ສີຜິວ, ວຼັດທະນະທໍາ, 

ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົົ່າ, ບດົບາດຍິງ - ຊາຍ, ເອກະລຼັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະທາງດ້ານຖິື່ນຖານ, ແນວ

ຄິດຮາກຖານທາງດ້ານການເມືອງ, ເຊືັ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອືື່ນໆ  
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ສໍາລຼັບປີທໍາອິດຂອງການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການ ແລະ ວີທີທີື່ພວກເຂົາຈະເຮຼັດວຽກກຼັບ 2-3 ຂຼັັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງ
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມຊຼຸມຊົນ.  

 

ປ ື້ມຄູ່ມືທີື່ສ້າງຂຶັ້ນມາແຕ່ລະຊຼຸດແມ່ນໃຊ້ສໍາລຼັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນ

ຊ່ວງໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິື່ງສະບຼັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ ອົງການ ເວີລດ໌ 

ເອດຢູເຄຊຼັນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣຼັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລື ຢູ່ໃນເວຼັບໄຊ

ຂອງ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 
 

ສືື່ສິື່ງພິມດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການ ເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard 
ເຊິື່ງແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີື່ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນຈາກ ອົງການພຼັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລຼັດ 

ອະເມລິກາ ພາຍໃຕ້ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-486-A-17-0004. 
 

ຄູ່ມືນີັ້ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜຼັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອະເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພຼັດທະນາ

ສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລຼັດ ອະເມລິກາ (USAID). ເນືັ້ອໃນດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການ 

ເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊຼັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆ ຕ ໍ່ທຼັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫລື ລຼັດຖະບານ ສະຫະລຼັດ 
ອະເມລິກາ. 

 

 

ສາລະບານ 

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


                                                         

8 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ..................................................................... 8 

I. ພາກສະເໜີກ່ຽວກຼັບເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ .......................................................... 11 

1. ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນແມ່ນຫຍຼັງ? ................................................................ 11 

2. ເມືື່ອໃດຈິື່ງຈະເຄືື່ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ແລະ ໃຜຈະເປັນຄົນໃຊ້? ................................... 13 

3. ຈດຸປະສົງຂອງໂມດູນ CBID ............................................................................................... 14 

4. ວິທີການນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງ ໂຄງການ CBID ................................... 16 

II. ຂຼັັ້ນຕອນການເກຼັບກໍາຂ ໍ້ມູນສໍາລຼັບການສໍາພາດເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ການສໍາພາດ ເພືື່ອກຽມຢຸດການຊ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍນໍາໃຊ້

ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ......................................................................................... 20 

III. ຈະດໍາເນນີການສໍາພາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໄດ້ແນວໃດ? ................................................................. 25 

IV. ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກຼັບການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວດິີໂອ ........................................................................... 30 

V. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ: ອາການສະແດງ ແລະ ພວກມຼັນສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່

ການຂອງຄົນແນວໃດ? ................................................................................................................ 42 

1. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ຜິວດ່ອນ ............................................................................... 42 

2. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ: ປາກແຫວ່ງ ແລະ ເພດານໂຫວ ່..................................................... 45 

3. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບ ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ຂ ໍ້.................................................................. 49 

4. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ: ກ້າມຊີັ້ນອ່ອນແຮງ ................................................................... 54 

5. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບ: ດາວຊນິໂດຣມ ............................................................................................ 59 

6. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ: ພະຍາດຫ ວງ .......................................................................... 62 

7. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບ: ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທົບ ...................................................................... 67 

8. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ຕາ ແລະ ຫ ູ....................................................... 70 

9. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບ ການຜິດຮູບຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ......................................................... 81 

Annex 1: ແບບຟອມຍີນຍອມສໍາລຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ໃນການນໍາໃຊ້ຮູບຖ່າຍ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ, 

ແລະ ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວ .................................................................................................................... 86 

Annex 2: ແບບຟອມຍີນຍອມສໍາລຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ໃນການນໍາໃຊ້ຮູບຖ່າຍ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ, 

ແລະ ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ...................................................................... 87 

 

 

 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ ້



                                                         

9 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ: ພາກສະເໜກີຽ່ວກຼັບ ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ  

ລະຫຼັດຝກຶອບົຮມົ: CBID_P3B  

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜູ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

ໄລຍະຝກຶອບົຮມົ:  8 ມືັ້ 

ສະຖານທີື່:  : STELLA, ນະຄອນຫລວງວຽງຈຼັນ 

ວຼັນທີ ແລະ ເວລາ:  18 – 22 ພະຈິກ 2019 (ສໍາລຼັບ ARMI) 4 – 13 ທຼັນວາ 2019 2019 (ສໍາລຼັບ QLA) 

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດເຂົັ້າໃຈການເກຼັບກໍາຂ ໍ້ມູນສໍາລຼັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບ

ຜົນປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທີ 2 ກຽ່ວກຼັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ລວມທຼັງ ການພຼັດທະນາທຼັກສະດ້ານການ

ສໍາພາດທົົ່ວໄປ, ໄດ້ຮຼັບທຼັກສະດ້ານການປະຕິບຼັດວຽກຕົວຈງິ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ ເພືື່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງ

ບຼັນດາເຈຼັດ (7) ໂມດນູ ຂອງ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ແທຼັບເລຼັດ ພ້ອມທຼັງ ເຂົັ້າໃຈຂຼັັ້ນຕອນ

ຂອງການແຍກຂ ໍ້ມູນ 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະສາມາດ:  

ນາໍໃຊເ້ຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ 

1. ຈືື່ ເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງການດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ສໍາລຼັບ ຂຼັັ້ນ
ຕອນທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ (ຈາກການຝຶກອົບຮົມ  CBID 3A) 

2. ລະບຸ 7 ໂມດູນ ຂອງ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ແລະ ອະທິບາຍຈຸດປະສົງລວມ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈະໄດ້ຖືກປະເມີນດ້ວຍແຕ່ລະໂມດູນ 

3. ອະທິບາຍ ຂຼັັ້ນຕອນຂອງການເກຼັບກໍາຂ ໍ້ມູນສໍາລຼັບການສໍາພາດເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ການສໍາພາດ ແລະ ການປະ
ເມີນເພືື່ອກຽມແຜນຢຸດການຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

4. ອະທິບາຍ ແລະ ສາທິດ ການປະຕິບຼັດທີື່ດີທີື່ສຸດສໍາລຼັບດໍາເນີນການສໍາພາດທີື່ດີ ແລະ ໝູນໃຊ້ມຼັນເຂົັ້າໃນ
ສະພາບການຂອງການສໍາພາດໃນໝູ່ບ້ານເປ ື້າໝາຍ 

5. ຕິດຕຼັັ້ງ ແທຼັບເລຼັດສໍາລຼັບການສໍາພາດ, ບຼັນທຶກຄໍາຕອບ, ບຼັນທຶກ ແລະ ອຼັບໂຫ ດໂມດູນທີື່ສໍາເລຼັດໃສ່ ຖານ
ຂ ໍ້ມູນ 

6. ປຶກສາຫາລື ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຄໍາຖາມຕ ໍ່ ໂມດູນ ແລະ ສາມາດຖາມຄໍາຖາມຢ່າງໝຼັັ້ນໃຈນໍາ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ CBID 

7. ຕີຄວາມ ຄໍາຕອບຈາກ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ CBID ແລະ ບຼັນທຶກຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ແທຼັບເລຼັດ 
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8. ອະທິາຍ ລະບຽບການຖ່າຍ ແລະ ບຼັນທຶກຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ ແລະ ຂ ການຍິນຍອມ 
9. ວາງແຜນ ການນໍາສະເໜີກຼັບຄູ່ຮ່ວມປະຕິບຼັດງານພາກລຼັດຖະບານກ່ຽວກຼັບ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນ

ປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທີ 2 ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 
 

ການເກຼັບກາໍຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບ ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບສາໍລຼັບ ໂມດນູ 3  

10. ຮຼັບຮູ້ ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ທີື່ລະບຸ ຢູ່ໃນ ໂມດູນ 3, ບຼັນດາຄ າຖາມ ແລະ ອະທິບາຍ ອາການສະແດງຊຼັນເຈນ
ຂອງມຼັນ 

11. ອະທິບາຍ ແມ່ນຫຍຼັງຄື ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ (ກິດຈະກໍາ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ) 

 
ພາບລວມຂອງຫວົຂ ໍ້ການຝກຶອບົຮມົ 

• ພາກສະເໜີກ່ຽວກຼັບ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 
• ທຼັກສະດ້ານການສໍາພາດ 
• ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະ ການຍິນຍອມ 
• ໂມດູນ 1- ຂ ໍ້ມູນດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະດ້ານເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານການ

ເຮຼັດວຽກ  
• ໂມດູນ 2- ໜ້າທີື່ການ ແລະ ເຄືື່ອງຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

• ໂມດູນ 3- ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ 

• ໂມດູນ 4- ສຸຂະພາບຈິດ 

• ໂມດູນ 5- ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ດູແລ 

• ໂມດູນ 6- ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ 

• ໂມດູນ 7- ການຢູ່ດີກິນດີ 
• ວາງແຜນ ການນໍາສະເໜີກຼັບ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບຼັດງານພາກລຼັດຖະບານ 
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I. ພາກສະເໜກີຽ່ວກຼັບເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ 

 

ໃນສະພາບການຂອງ ໂຄງການ CBID ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ USAID Okard, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນຂຼັັ້ນຕອນທີື່ເອົາບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ ເປັນໃຈກາງທີື່ເນຼັັ້ນໃສ່ ສົົ່ງເສີມອິດສະຫລະພາບ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ຜ່ານການສະໜຼັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.    

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຈະ ປະເມນີ ແລະ ວເິຄາະ ຄວາມຕອ້ງການທີື່ແທຈ້ງິຂອງ ຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ 
ແລະ ວາງແຜນ ກິດຈະກໍາ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫ ົົ່ານີັ້; ສະໜອງ (ຫ ື ສົົ່ງຕ ໍ່ພວກເຂົາຫາ) ການບ ລິການ 
ແລະ ຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ຼັບ ກຽ່ວກຼັບການດໍາລົງຊີວິດແບບອິດສະຫ ະ, ໜ້າທີື່ການ ແລະ ການຢູ່ດີກິນດີໂດຍລວມ. 
ໂຄງການ USAID Okard ດ້ວຍການສະໜຼັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບຼັນ Nossal ເພືື່ອສຸຂະພາບໂລກ

, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເມວເບິນ ໄດ້ພຼັຼັດທະນາ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຮອບດ້ານ ຊືື່ວ່າ: ເຄືື່ອງປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງໂຄງການ CBID ເພືື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດປະເມີນ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ

ທີື່ແທ້ຈິງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ.  

 

1. ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົແມນ່ຫຍຼັງ? 

 

ເຄືື່ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງໂຄງການ CBID ແມ່ນ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຮອບດ້ານທີື່

ຈະເກຼັບຂ ໍ້ມູນດ້ານຄວາມຕ້ອງການທີື່ແທ້ຈິງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. ຂ ໍ້ມູນແມ່ນຖືກເກຼັບກໍາໃນຫົວຂ ໍ້ທີື່ແຕກຕ່າງ
ກຼັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ຊຼຸດຄໍາຖາມທີື່ແບ່ງເປັນໂມດູນດ້ານການສໍາພາດ ເຈຼັດ (7) ຂຼັັ້ນຕອນ.  

ຂງົເຂດຫວົຂ ໍ້ ຕວົເລກໂມດນູ ແລະ ຊືື່ 
ດ້ານປະຊາກອນ: ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

ໂມດູນ 1: ຂ ໍ້ມູນດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງ
ເສດຖະກິດ 
 

ລະດຼັບການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ເດຼັກນ້ອຍທີື່ໂຮງຮຽນ (ລວມທຼັງ ອຸປະສຼັກ ຖ້າບ ໍ່ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ) 
ສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖານະພາບ
ດ້ານການເຮຼັດວຽກຂອງຄອບຄົວ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເສດຖະກິດຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ຫ ື ພ ໍ່ແມ່ທີື່ມີລູກເປັນພິການ 
ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ 

ໂມດູນ 2: ໜ້າທີື່ການ ແລະ ເຄືື່ອງຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ 
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ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ໂມດູນ 3: ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ 
ສຸຂະພາບຈິດຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ໂມດູນ 4: ສຸຂະພາບຈິດ 
ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີຄວາມຄິດຕ້ອງການ ຜູ້ດູແລ 
ເພືື່ອໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜູ້ດູ
ແລ - ດ້ານບົດບາດ, ກິດຈະວຼັດ, ກາຍະພາບ, 
ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການຢູ່ດີກິນດີ 

ໂມດູນ 5: ຜູ້ດູແລ 

ສຸຂະພາບທີື່ຊອກຫາພຶດຕິກໍາ ແລະ ການໃຊ້
ຢາພືັ້ນເມືອງ / ຢາຈາກປະເທດຕາເວຼັນຕົກ 
ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ 
(ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ເຄືື່ອງ
ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບ ລິການກ່ຽວ
ກຼັບ ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ
ສຼັງຄົມ)- ລວມທຼັງ ອຸປະສຼັກໃນການເຂົັ້າເຖິງ, 

ໂມດູນ 6: ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ບ ລິການດ້ານ
ສຸຂະພາບ 
 

ການຢູ່ດີກິນດີສ່ວນຕົວຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ໂມດູນ 7: ການຢູ່ດີກິນດີ 

 

 
ເຄືື່ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ຂອງໂຄງການ CBID ເປັນເຄືື່ອງມື ດິຈິຕອລ ເຊິື່ງສາມາດຄຸ້ມຄອງໂດຍ

ນໍາໃຊ້ແທຼັບເລຼັດ. ແບບຟອມດິຈິຕອລ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ Kobo Toolbox (https://www.kobotoolbox.org/) 

ເປັນພາສາອຼັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນການແບບອອນລາຍ ຫ ື ອອຟລາຍ (ນໍາໃຊ້ແອຼັບເກຼັບກໍາຂ ໍ້

ມູນ Kobo).  

 

ຂຶັ້ນຢູ່ກຼັບອາຍຸຂອງຄົນທີື່ມິຄວາມພິການ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະເລືອກຊຼຸດຄ າຖາມທີື່ເໝາະສົມທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ. ແຜນພາບດ້ານລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫຼັນໂມດູນ ແລະ ຊຼຸດຄໍາຖາມທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນ ອີງຕາມ
ອາຍຸ.  
 

https://www.kobotoolbox.org/
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2. ເມືື່ອໃດຈິື່ງຈະເຄືື່ອງປະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ ແລະ ໃຜຈະເປນັຄນົໃຊ?້ 
 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນຼັກງານສົົ່ງເສີມກິດຈະກ າການສ້າງລາຍຮຼັບ ຈະຄຸ້ມຄອງ ເຄືື່ອງປະເມີນ

ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ລະຫວ່າງສອງຂຼັັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ:  

• ການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທ ີ 2: ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ. ຈຸດປະສົງ

ຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທີ 2 ແມ່ນ ເພືື່ອເຂົັ້າໃຈສະພາບການຂອງຄົນທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ລະບຸ ຄວາມຕ້ອງການແບບສະເພາະເຈາະຈົງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ‘ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ’ ແລະ ຈະເຮຼັດໃຫ້

ສໍາເລຼັດໂດຍນໍາໃຊ້  ‘ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ ຂອງໂຄງການ CBID’. 

• ການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທ ີ7: ແຜນການສາໍພາດ ແລະ ການປະເມນີເພືື່ອກຽມແຜນຢດຸ
ການຊວ່ຍເຫລອື. ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທີ 7 ແມ່ນ ເພືື່ອປະເມີນ

ຄວາມຄືບໜ້າທີື່ສ້າງໂດຍຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ໂດຍ ການສ າພາດ ແລະ ການ
ປະເມນີ ແລະ ກຽມແຜນຢຸດການຊ່ວຍເຫລືອ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະດາໍເນນີການສາໍພາດ

ເພືື່ອກຽມແຜນຢດຸການຊວ່ຍເຫລອື ໂດຍນາໍໃຊ ້ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ ຂອງ ໂຄງການ 
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CBID ເພືື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫ ຼັງກິດຈະກໍາ. ໂມດູນສ່ວນໃຫຍ່ຈາກ 

ເຄືື່ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງ ໂຄງການ CBID ຈະດ າເນີນການຊ ັ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງ

ການປຽບທຽບກຼັບຜົນໄດ້ຮຼັບຈາກ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນເບືັ້ອງຕົັ້ນ (ຂຼັັ້ນຕອນທ ີ2) 

ເພືື່ອວຼັດແທກການປ່ຽນແປງ.  

3. ຈດຸປະສງົຂອງໂມດນູ CBID 

ແຕ່ລະໂມດຸນປະເມີນຂົງເຂດຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນ. ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມສະໜອງພາບລວມ ແລະ 
ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງແຕ່ລະໂມດຸນ.  
 

ຕວົເລກໂມດນູ & ຊືື່ ຈດຸປະສງົສະເພາະຂອງໂມດນຸ  ຈດຸປະສງົສະເພາະ 

M1:  
ຂ ໍ້ມນູທົົ່ວໄປ, 
ສະຖານະດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ການ
ສກຶສາ ແລະ 
ສະຖານະພາບດາ້ນ
ການເຮຼັດວຽກ 

ເກຼັບກໍາຂ ໍ້ມູນດ້ານປະຊາກອນ
ກ່ຽວກຼັບ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານການ
ສຶກສາຂອງເດຼັກນ້ອຍ 
 

 

ປະຊາກອນຂອງຄອບຄວົ 
• ລະບຸອົງປະກອບຂອງຄອບຄົວ (ຕາມເພດ ແລະ 

ອາຍຸ) 
• ກໍານົດສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດຄອບຄົວ 

(ການບ ລິໂພກອາຫານ, ລາຍຮຼັບ, ສະພາບຂອງ

ເຮືອນ ແລະ ສຼັດລ້ຽງ) 
ປະຊາກອນຂອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ 
• ອາຍຸ, ເພດ, ຊົນເຜົົ່າ, ສະຖານະພາບດ້ານການ

ແຕ່ງງານ, ເດຼັກນ້ອຍ ແລະ ລະດຼັບການສຶກສາ 
ການສກຶສາ 
• ລະບຸ ຖ້າຫາກວ່າ ເດຼັກໃນໄວຮຽນລົງທະບຽນເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 
• ອຸປະສຼັກຕ ໍ່ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ຖ້າບ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 
ວຼັດແທກລະດຼັບປັດຈຸບຼັນຂອງ
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມດາ້ນເສດຖະກດິ 
• ລະບຸສະຖານະພາບຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 

ຄອບຄົວ ແລະ ອຸປະສຼັກຕ ໍ່ການເຂົັ້າເຖິງວຽກງານ 
• ລະບຸລະດຼັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ (ຖ້າເຮຼັດວຽກ) 
• ລະບຸລະດຼັບຄົນທີື່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ການຝຶກອົບຮົມ

ດ້ານທຼັກສະ ແລະ ອຸປະສຼັກ (ຖ້າບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ) 
• ກໍານົດລະດຼັບໜີັ້ສິນ ແລະ ການສະໜຼັບສະໜູ

ນອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮຼັບ 
• ທຼັກສະໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ ແລະ 

ການເຂົັ້າເຖິງບ ລິການທະນາຄານ 
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M2:  
ໜາ້ທີື່ການ ແລະ 
ເຄືື່ອງຊວ່ຍອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກ 

ວຼັດແທກວ່າ ເງືື່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຫ າຍ
ສໍ່າໃດ ເຊຼັົ່ນ: ຈໍາກຼັດກິດຈະກໍາ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍມີ 
ຫ ື ບ ໍ່ມີການຊ່ວຍເຫ ືອ 

 
• ລະບຸລະດຼັບຂອງການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມ (ໂດຍມີ ຫ ື ບ ໍ່ມີເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ) 
• ລະບຸວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງຊ່ວຍ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລວມທຼັງ ປະເພດ ແລະ 
ແຫ ່ງທີື່ມາຂອງມຼັນ 

• ລະບຸວ່າ ເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກມີ
ປະໂຫຍດໃນລະດຼັບໃດ 

M3: ເງືື່ອນໄຂ
ສຂຸະພາບ 

ລະບຸ ສະຖານະພາບໂດຍລວມ
ດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ: 
• ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບຂຼັັ້ນ

ເບືັ້ອງຕົັ້ນທີື່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ແລະ 
ຄວາມບົກພ່ອງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

• ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບຂຼັັ້ນ
ສອງທີື່ເປັນໄປໄດ້ 
(ພະຍາດຮ່ວມ) 

• ສາເຫດສົງໄສຂອງ
ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ 

 
• ລະບຸສະຖານະພາບໂດຍລວມດ້ານສຸຂະພາບໃນມືັ້

ສໍາພາດ 
• ລະບຸເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ເປັນສາເຫດຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ 

• ລະບຸ ພາວະສຸກເສີນ / ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ແພດຮີບດ່ວນ / ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ແກ້ໄຂ ກ່ອນທີື່ຈະເລີື່ມກິດຈະກໍາອືື່ນ 

M4:  
ສຂຸະພາບຈດິ 
 

ວຼັດແທກອາການດ້ານ
ສຸຂະພາບຈິດຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ 

ລະບຸອາການຂອງຄວາມຕຶງຄຽດ, ຄວາມກຼັງວົນ, 
ພາວະຊຶມເສົັ້າ ແລະ ອາການຄຽດພາຍຫ ຼັງຖືກກະທົບ
ທາງຈິດໃຈຮຸນແຮງ 

M5: ຜູດ້ແູລ  
ລະບຸລະດຼັບຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອ
ສ່ວນບຸກຄົນ, ຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະ
ໜູນຈາກຄອບຄົວຈຼັງໃດ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງການດູແລຕ ໍ່ 
ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການກ່ຽວກຼັບ
ຜູ້ດູແລຫ ຼັກ 

• ລະບຸຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອສ່ວນບຸກຄົນທີື່ສະໜອງໃຫ້
ແກ່ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄົນທີື່ເປັນຜູ້ດູແລ
ຫ ຼັກໃນຄອບຄົວ 

• ລະບຸວ່າ ການດູແລຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ຜູ້ດູແລຫ ຼັກແນວໃດ: 
o ສຸຂະພາບຈິດ 
o ຄວາມຫ້າວຫຼັນ 
o ອິດສະຫ ະພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

• ລະບຸສະຖານະພາບດ້ານສຸຂະພາບປັດຈຸບຼັນຂອງຜູ້
ດູແລຫ ຼັກ ລວມທຼັງການໃຊ້ຢາປ ວພະຍາດ 
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• ລະບຸສະຖານະພາບດ້ານສຸຂະພາບຈິດປັດຈຸບຼັນ
ຂອງຜູ້ດູແລຫ ຼັກ 

• ລະບຸລະດຼັບການເປັນຢູ່ທີື່ດີຂອງຜູ້ດູແລ 
M6:  
ການເຂົັ້າເຖງິ ແລະ 
ການໃຊບ້ ລກິານ
ດາ້ນສຂຸະພາບ 
 

ວຼັດແທກສຸຂະພາບ - ຊອກຫາ
ພຶດຕິກໍາ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ 
ການໃຊ້ບ ລິການຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

• ລະບຸສິື່ງທີື່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການປະຕິບຼັດ ໃນເວລາ
ທີື່ພວກເຂົາບ ໍ່ສະບາຍ ແລະ ບ ລິການຫຍຼັງທີື່ພວກ
ເຂົາເລືອກ 

• ລະບຸ ການເຂົັ້າເຖິງບ ລິການ ແລະ ອຸປະສຼັກທີື່ປ້ອງ
ກຼັນການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ບ ລິການ 

M7:  
ການເປນັຢູທ່ີື່ດ ີ

ວຼັດແທກການຢູ່ດີກິນດີຂອງ
ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

• ລະບຸລະດຼັບການຢູ່ດີກິດີນຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ (ແຕ່ອາຍຸ 9 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

 

 

4. ວທິກີານນາໍໃຊ ້ເຄືື່ອງປະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົຂອງ ໂຄງການ CBID 
ວາງແຜນສໍາລຼັບຄຸ້ມຄອງເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງ ໂຄງການ CBIDຫົວໜ້າທີມງານ 

CBID ຈະມອບລາຍຊືື່ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກ CBID ທີື່ລະບຸໄດ້ລະຫວ່າງຂຼັັ້ນຕອນທີ 1 ຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮຼັບ

ຂອງ ເຄືື່ອງມືຈຼັດການບູລິມິສິດ - ການຄຼັດກອງຊຼຸມຊົນ. ອີງໃສ່ສະຖານທີື່, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະ
ຕ້ອງວາງແຜນລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ເພືອດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສໍາເລຼັດໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງມືປະ
ເມີນຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນ. ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ດູແລຫ ຼັກຄວນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ
ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວຮຼັບຮູ້ ວ່າ ພວກເຂົາ
ຈະມາ ເພືື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການຢູ່ພ້ອມໜ້າໃນເວລາສໍາພາດ 

ໃຜຈະເປນັຄນົຕອບຄາໍຖາມໃນລະຫວາ່ງການສາໍພາດ? 
 

ສໍາລຼັບເດຼັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ, ພ ໍ່ແມ່ / ຜູ້ດູແລຫ ຼັກ ຈະເປັນຄົນຕອບຄ າຖາມຕາງເດຼັກນ້ອຍ. ຄວນແມ່ຄວນໃຊ້ເວລາ
ເກືອບທຼັງໝົດຢູ່ກຼັບເດຼັກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກຼັບຄວາມຕ້ອງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ເມືື່ອເດຼັກນ້ອຍອາຍຸ
ຮອດ 13 ປີ ຫ ື ສູງກວ່າ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສາມາດຖາມຄ າຖາມກຼັບເດຼັກນ້ອຍໂດຍກົງ ແລະ ກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍຕົວເອງພ້ອມທີື່ພ ໍ່ແມ່ຄອຍສະໜຼັບສະໜູນເມືື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ 
 
ຄໍາຖາມທີື່ເປັນລຼັກສະນະສະເພາະສໍາລຼັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຄວນໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຕອບຄໍາຖາມເອງ ເວຼັັ້ນແຕ່ພວກ
ເຂົາບ ໍ່ສາມາດຕອບໄດ້. ໃນກ ລະນີດຼັົ່ງກ່າວນີັ້, ຜູ້ຕອບແທນ (ຄົນອືື່ນໃນຄອບຄົວ) ຄວນຕອບແທນພວກເຂົາ.  
 
 

ຜູຕ້ອບແທນແມນ່ໃຜ ? 

ຜູ້ຕອບແທນ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮູ້ໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຕາງໜ້າຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການໄດ້ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມໄດ້ 
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຊ່ວຍເຫ ືອເປັນພິເສດແລ້ວກ ຕາມ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້
ຮຼັບສິດອໍານາດ ເຊຼັົ່ນ: ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຍິນຍອມວ່າ ຜູ້ກ່ຽວສາມາດແບ່ງປັນຂ ໍ້
ມູນຕາງໜ້າພວກເຂົາ 

 
ປະເພດຂອງເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລຼັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໃນດ້ານ
ການສືື່ສານ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍຕົນເອງ (ຕ.ຢ ຄົນທີື່ເປັນພະຍາດເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນທີື່ມີຄວາມບົກພ່ອງດ້ານ

ການປາກເວົັ້າ). ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຄວນວາງແຜນດ້ວຍວິທີທາງທີື່ແຕກຕ່າງໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ເພືື່ອວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຈະໄດ້ຮຼັບການຊ່ວຍເຫ ືອ ໃນດ້ານການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຫ າຍເທົົ່າທີື່ຈະຫ າຍໄດ້ ກ່ອນທີື່ຈະໃຊ້ ຜູ້ຕອບແທນເພືື່ອຕອບຄໍາຖາມຕາງໜ້າພວກເຂົາ. 

 
ເຄຼັດລຼັບທີື່ຈະຊວ່ຍໃຫຄ້ນົທີື່ມຄີວາມພກິານຕອບຄາໍຖາມ ຂອງ ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການ 
ຄນົທີື່ມຄີວາມບກົພອ່ງໃນການ
ໄດຍ້ນິ ແລະ ຫໜູວກ 

ຖ້າຜູ້ກ່ຽວສາມາດໃຊ້ພາສາມື, ໃຫ້ຈຼັດຫາລ່າມພາສາມືມາຊ່ວຍສະໜຼັບສະໜູ
ນລາວໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ.  
ຖ້າຫາກວ່າ ຄົນສາມາດອ່ານປາກ, ໃຫ້ນຼັົ່ງຢູ່ຕ ໍ່ໜ້າພວກເຂົາໂດຍກົງ ເພືື່ອວ່າ 
ພວກເຂົາຈະສາມາດເຫຼັນໃບໜ້າຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຊຼັດເຈນ. ເວົັ້າໃຫ້ເປັນທໍາ
ມະຊາດ ແຕ່ຕ້ອງເວົັ້າຊ້າໆ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສຼັງເກດເບິື່ງປາກຂອງ
ທ່ານ. 
ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວສາມາດອ່ານໄດ້, ປ່ອຍໃຫ້ລາວອ່ານຄໍາຖາມແຕ່ລະຂ ໍ້ເທິງ
ແທຼັບເລຼັດ 

ຄນົທີື່ເວົັ້າບ ໍ່ແຈງ້ ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວອ່ານເບິື່ງູບຼັນດາຄໍາຕອບ ແລະ ຊີັ້ໃສ່ ຄໍາຕອບເທິງໜ້າຈ 
ແທຼັບເລຼັດ ຫ ື ໃຊ້ຮູບປະກອບເທິງບຼັດພາບ ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຊີັ້ໃສ່ ຄໍາຕອບ 
ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວສາມາດຂຽນໄດ້, ຈົົ່ງໃຫ້ລາວພິມ ຫ ື ຂຽນຄໍາຕອບຂອງລາວ 

ຄນົທີື່ມຄີວາມບຼັກຜອ່ງໃນການ
ເບິື່ງເຫຼັນ ຫ  ືຕາບອດ 

ສະແດງຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບດ້ວຍຟອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືື່ອໃຫ້ງ່າຍຕ ໍ່ການ
ເບິື່ງເຫຼັນ. 
ຜູ້ກ່ຽວສາມາດນໍາໃຊ້ ‘ຂ ໍ້ຄວາມຕົວເລືອກ’ ຕ.ຢ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບພາບ 
ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີື່ບ ໍ່ສາມາດເບິື່ງເຫຼັນໄດ້ເຂົັ້າໃຈຮູບດຼັົ່ງກ່າວ 

ຄນົທີື່ມຄີວາມບຼັກຜອ່ງດາ້ນສະຕິ
ປນັຍາ 

ນໍາໃຊ້ຕົວຊ່ວຍທີື່ເປັນຮູບພາບ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຂົັ້າໃຈຄໍາຖາມ ແລະ ເຮຼັດ
ໃຫ້ຄໍາຖາມງ່າຍຂຶັ້ນ ໂດຍການໃຊ້ພາສາແບບພືັ້ນຖານ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍກ
ສຼັັ້ນໆ 

 

 

ຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດໃນການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃຫສ້າໍເລຼັດ ? 

 
ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນອາດໃຊ້ເວລາຫ າຍກວ່າໜຶື່ງຄຼັັ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ໍ້ມູນທຼັງໝົດທີື່ຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທີື່ຈະຕອບຄໍາຖາມ. ຖ້າຫາກ
ວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພີິການ ຫ ື ຜູ້ດູແລ ມີບຼັນຫາດ້ານຈິດຕະສງຄົມ (ຮູ້ສຶກໂສກເສົັ້າ, ມີພາວະຊຶມເສົັ້າ ຫ ື ກຼັງວົນ) ມຼັນ
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ອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລຼັບພວກເຂົາທີື່ຈະຕອບຄໍາຖາມຢ່າງສຼັດຊືື່ ໃນເວລາພວກເຂົາພົບປະກຼັບ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ CBID ເປັນຄຼັັ້ງທ າອິດ. ການສືື່ສານແບບເຫຼັນອົກເຫຼັນໃຈກຼັນ ແລະ ທຼັກສະການຮຼັບຟັງຢ່າງຕຫ້ງໃຈ ແມ່ນ
ມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມສໍາພຼັນກຼັບຄອບຄົວ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ ໝຼັັ້ນໃຈທີື່ຈະແບ່ງປັນ
ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີື່ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ.  
 
ໄລຍະເວລາທີື່ຈໍາເປັນສໍາລຼັບການຕອບຄໍາຖາມທຼັງໝົດໃນເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນອາດມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກຼັນຂຶັ້ນຢູ່ກຼັບ:  
 

• ເຄືື່ອງມືລຸ້ນໃດທີື່ທ່ານພວມໃຊ້ຢູ່ - ລຸ້ນເດຼັກທີື່ມີອາຍຸຫ າຍກວ່າ ມີຄໍາຖາມນ້ອຍກວ່າ 
• ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົັ້າເອງ 

(ແທນຜູ້ຕອບແທນ) ເຊິື່ງອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ 
• ຄວາມສຼັບຊ້ອນກ່ຽວກຼັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ - ຕ.ຢ ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ດູແລມີຄວາມຕ້ອງການໆ

ຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສຼັງຄົມ, ການສໍາພາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ມຼັນມີ
ຄໍາຖາມທີື່ຈະໃຫ້ຕອບຫ າຍຂຶັ້ນ 

 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຄວນເປັນຜູ້ສຼັງເກດ
ການໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຄົນທີື່
ມີຄວາມພິການບ ໍ່ເກີດຄວາມອິດເມືື່ອ ຫ ື ຟ້າວ ແລະ ບ ໍ່
ຕອບຄໍາຖາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ກ່ຽວ
ອິດເມືື່ອຍ, ສະເທືອນອາລົມຫ າຍເກີນໄປ ຫ ື ບ ໍ່ໃຫ້ການ
ຮ່ວມມືຢ່າງຕຼັັ້ງໃຈ,  ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID 
ສາມາດຢຸດການສໍາພາດ ແລະ ບຼັນທຶກມຼັນໄວ້ໃນ
ແທຼັບເລຼັດ ແລ້ວພຼັກຜ່ອນ ຫ ື ກຼັບເຮືອນແລ້ວຄ່ອຍມາ
ສືບຕ ໍ່ໃນໂອກາດໜ້າ 
 
ໂດຍອີງໃສ່ສິື່ງທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈິື່ງແນະນໍາໃຫ້ ຜູ້
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ດ າເນີນການຫ າຍກວ່າໜຶື່ງຄຼັັ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ

ສໍາເລຼັດຕາມຄາດໝາຍ. ແນະນໍາໃຫ້ດໍາເນີນການ 1-2 ຄຼັັ້ງ ແຕ່ບ ໍ່ຄວນດ າເນີນດົນຈົນເກີນໄປໃນແຕ່ລະຄຼັັ້ງ. ຖ້າຫາກ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕອນເລີື່ມຕົັ້ນໃຊ້ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກສອງສາມຄຼັັ້ງທໍາອິດ, 
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສອງຄົນຄວນເຮຼັດວຽກນ າກຼັນ ພ້ອມທຼັງ ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ເພືື່ອໃຫ້ການ
ສໍາພາດສໍາເລຼັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ຖ້າຄອບຄົວຕ້ອງການ ທີື່ຈະສໍາເລຼັດ ໃນ ການຢ້ຽມຢາມ ເທືື່ອດຽວ ກ ສາມາດ
ເຮຼັດໄດ້, ຫາກວ່າ ທາງ ພະນຼັກງານ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຮູ້ສຶກວ່າ ຄອບຄົວຕອບຄໍາຖາມ ໄດ້ຢ່າງກົງໄປ
ກົງມາ ແລະ ຖືກຄວາມຈິງ. 
 

ທາ່ນຈະວເິຄາະຜນົໄດຮ້ຼັບຈາກເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຂອງ ໂຄງການ CBID ແນວໃດ ? 
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ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສໍາພາດ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະບຼັນທຶກຜົນຂອງການສ າພາດໄວ້ໃນ ແອຼັບ 

Kobo. ພາຍຫ ຼັງທີື່ເຊືື່ອມຕ ໍ່ກຼັບອິນເຕີເນຼັດ, ຜົນຂອງການສ າພາດຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ອຼັບໂຫ ດໃສ່ຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ 
ກວດກາໂດຍ ພະນຼັກງານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນທີື່ບຼັນທຶກໄວ້ແມ່ນ
ຖືກຕ້ອງ. ພາຍຫ ຼັງທີື່ຂ ໍ້ມູນໄດ້ຮຼັບການອະນຸມຼັດໂດຍ ພະນຼັກງານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນ
ສາມາດ ຖ່າຍໂອນໄປຍຼັງ ຖານຂ ໍ້ມູນຂອງໂຄງການ USAID Okard ເພືື່ອນ າໄປວິເຄາະ. ອີງຕາມ ຄໍາຕອບຂອງຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ, ຖານຂ ໍ້ມູນຈະມີການລະບຸຄໍາຖາມຫ ຼັກ ແລະ ຄໍາຕອບທຸງແດງແບບອຼັດຕະໂນມຼັດ ເຊຼັົ່ນ: ຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການທີື່ຕ້ອງການໆ ສະໜຼັບສະໜູນ.  
 
ຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບທຸງແດງ:  
 
ຄາໍຖາມ ຄາໍຕອບ (ລວມທຼັງຄາໍຕອບທງຸ

ແດງ) 

ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງຊີັ້ນາໍທງຸແດງ
ແນວໃດ? 

ໃນສິບສອງເດືອນທີື່ຜ່ານມາ, 
ກ່ຽວກຼັບການບ ລິໂພກອາຫານ
ຂອງຄົວເຮືອນ, ທ່ານຈະຈຼັດ
ປະເພດຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ
ແນວໃດ? 

ຂາດໝົດປີ ຖ້າຫາກຄອບຄົວຕອບວ່າ ພວກເຂົາ 
ຂາດເຂີນອາຫານໃນຄອບຄົວ ‘ບາງຄຼັັ້ງ ຫ  ື

ໝດົປີ’ ນີັ້ຄື ການຍົກທຸງແດງ ສໍາລຼັບ
ຄວາມຕ້ອງໆມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 

ຂາດບາງຄຼັັ້ງ 
ບ ໍ່ຂາດ ຫ ື ບ ໍ່ເກີນ 
ເຫ ືອກິນ 
 

ທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນລຸກ
ຢ ນຈາກທ່ານຼັົ່ງບ ໍ່? 
 

ບ ໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຖ້າຫາກພວກເຂົາຕອບວ່າ ພວກເຂົາມີ 
‘ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ ຫ  ື ບ ໍ່ສາມາດເຮຼັດ

ຫຍຼັງໄດເ້ລຍີ’ ສໍາລຼັບຄໍາຖາມນີັ້ກ່ຽວກຼັບໜ້

າທີື່ການ ນີັ້ຖືວ່າຍົກ ‘ທງຸແດງ’ ສ າລຼັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໜ້າທີື່ການ 

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶື່ງ 
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍ 
ບ ໍ່ສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງເລີຍ 

ທ່ານຮູ້ຕຶງຄຽດເນືື່ອງການດູແລ
ບ ໍ່? 

ບ ໍ່ເຄີຍ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ດູແລຕອບວ່າ ເກອືບຕະຫ ອດ
ເວລາ ຄ າຕອບຖືວ່າຍົກ ‘ທງຸແດງ’ ສ າລຼັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ 

ເປັນບາງຄຼັັ້ງ 
ເກືອບຕະຫ ອດເວລາ 
ຕະຫ ອດເວລາ 

 
ຖານຂ ໍ້ມູນຈະຮວບຮວມຄໍາຕອບທຸງແດງທຼັງໝົດ ແລ້ວເນຼັັ້ນໃສ່ວ່າ ໂມດູນໃດ ທີື່ລະບຸຄວາມຕ້ອງການທີື່ແທ້ຈິງ ຊຶື່ງ
ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫ ືອ. ຖານຂ ໍ້ມູນຈະສະແດງບົດສະຫ ຼຸບຂອງທຸກແດງ ແລະ ຂ ໍ້ມູນດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເພືື່ອສ້າງ
ເປັນແຜນປະຕິບຼັດງານ. ຫົວໜ້າທີມງານ  ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສາມາດເຫຼັນຂ ໍ້ມູນດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ໂດຍ

ການລ໋ອກອິນເຂົັ້າ ຖານຂ ໍ້ມູນຂອງ ໂຄງການ USAID Okard.  
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II. ຂຼັັ້ນຕອນການເກຼັບກາໍຂ ໍ້ມນູສາໍລຼັບການສາໍພາດເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ການສາໍພາດ ເພືື່ອກຽມຢດຸການຊວ່ຍເຫ ອື ໂດຍນາໍໃຊ້
ເຄືື່ອງມປືະເມນີຄວາມຕອ້ງການລາຍບກຸຄນົ 
 

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການເບືັ້ອງຕົັ້ນ 

ໃນຂຼັັ້ນຕອນທີື່ 2 ຂອງ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ນ າໃຊ້ລາຍຊືື່ບຸກຄົນ

ທີື່ເກຼັບກໍາໄດ້ໃນຂຼັັ້ນຕອນທີື່ 1 ແລະ ຄຼັດເລືອກເອົາປະມານ 20  ຄົນ (ຕ ໍ່ສະມາຊິກ ທີມງານ CBID ) ເພືື່ອລົງຢ້ຽມ
ຍາມເຮືອນ ແລະ ດໍາເນີນການສໍາພາດຮອບດ້ານ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ຂອງ
ໂຄງການ CBID. 

ການສໍາພາດຈະດໍາເນີນຫ າຍກວ່າ 2-3 ການລົງຢ້ຽມຢາມ (ຫ ື ຕາມການຕົກລົງກຼັບຄອບຄົວ). ໃນຕອນທ້າຍຂອງ

ການສໍາພາດ, ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງໂຄງການ CBID ຈະສ້າງຜົນໄດ້ຮຼັບແບບ

ອຼັດຕະໂນມຼັດ - ‘ທຸງແດງບູລິມະສິດ’ ທີື່ລະບຸຄວາມຕ້ອງການຫ ຼັກ ແລະ ຢ ນຢັນວ່າ ພວກເຂົາຄື ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ.  

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນຕອນທ້າຍ 

ຫ ຼັງຈາກນຼັັ້ນ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະດ າເນີນການສ າພາດ ເພືື່ອກຽມຢຸດການຊ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍນ າໃຊ້ 

ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນຂອງໂຄງການ CBID ເພືື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ

ພິການ ພາຍຫ ຼັງກິດຈະກໍາຫ ຼັກຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ຂຼັັ້ນຕອນທີື່ 7. ນີັ້ຈະຕ້ອງດ າເນີນການໃຫ້

ສໍາເລຼັດຕາມກອບເວລາ (18 ເດືອນ ສໍາລຼັບ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜຼັບສະໜູນຄອບຄົວທຸກຍາກ ເພືື່ອລິເລີື່ມ

ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮຼັບ ແລະ 6 ເດືອນ ສໍາລຼັບກິດຈະກໍາຫ ຼັກອືື່ນໆ). 
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ສ່ວນຫ າຍໂມດູນຈາກ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ຂອງໂຄງການ CBID ຈະດໍາເນີນການຊໍໍ້າໆ 

ແລະ ຄໍາຕອບທີື່ປຽບທຽບກຼັບ ຜົນໄດ້ຮຼັບຈາກ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນເບືັ້ອງຕົັ້ນ (ຂຼັັ້ນຕອນທີື່ 

2) ເພືື່ອວຼັດແທກການປ່ຽນແປງ. 

ອີງຕາມຜົນສໍາເລຼັດຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮຼັບ ຂອງແຜນປະຕິບຼັດງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮຼັບຂອງ ເຄືື່ອງມືປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນທີື່ສອງ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະໃຊ້ລາຍການກວດກາ ເພືື່ອສ້າງແຜນການ

ເພືື່ອຢຸດການຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຄອບຄົວ ເພືື່ອຮຼັກສາຄວາມຄືບ 

ໜ້າທີື່ເກີດຂຶັ້ນ.  

 

 ມາເລີື່ມກຼັນເລຍີ:  

ສໍາລຼັບໂຄງການທົດລອງດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ, ສະມາຄົມ QLA ແລະ ARMI, ແລະ 

ໂຄງການ USAID Okard ໄດ້ຕຼັັ້ງບຼັນຊີ Kobo ພ້ອມກຼັບລະຫຼັດຜ່ານທີື່ໄດ້ຮຼັບການປ້ອງກຼັນໃຫ້ສໍາລຼັບແຕ່ລະ

ອົງການ.  

 

 

 

 

 

 

 

ການຕດິຕຼັັ້ງລະບບົ:           

ເທິງແທຼັບເລຼັດ ທ່ານຈະພົບ  ແອຼັບ       KoboCollect ທີື່ໄດ້ເຊືື່ອມຕ ໍ່ກຼັບເຊີບເວີ ຂອງ ໂຄງການ CBID ຮຽບ

ຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິື່ງມີລາຍລະອຽດດຼັົ່ງລຸ່ມນີັ້: ແນວໃດກ ຕາມ, ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີບຼັນຫາດ້ານເຕຼັກນິກ ແມ່ນສາມາດຕຼັັ້ງຄ່າ
ລະບົບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຼັົ່ງລຸ່ມນີັ້:  

 1. ເທິງເມນູຫລຼັກ, ໄປທີື່, ດ້ານເທິງ - ແຈເບືັ້ອງຂວາມື 

 2. ເລືອກ  “ການຕຼັັ້ງຄ່າທົົ່ວໄປ”  

In tablet, go to Google 

Play 

  

Search for KoboCollect  Download and Install 

KoboCollect  
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3. ເລືອກ ການຕຼັັ້ງຄ່າເຊີບເວີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID  ແລະ ພະນຼັກງານ ສົົ່ງເສີມກິດຈະ

ກໍາສ້າງລາຍຮຼັບ IGA ແຕ່ລະຄົນ ຈະຕ້ອງມີລະຫຼັດຂອງຕົນເອງ ເຊິື່ງ

ເຊືື່ອມຕ ໍ່ກຼັບເຊີບເວີ ແລະ ແບບສອບຖາມແຕ່ລະຊຼຸດ 

ລະຫຼັດສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນ:  
ການຕຼັັ້ງຄ່າທົົ່ວໄປ >> ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ເອກະລຼັກຂອງອຸປະກອນ  

>> ບຼັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານ 

 

➢ ເຂົັ້າເອາົແບບຟອມເປ ົ່າ:   
• ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ແທຼັບເລຼັດໄດ້ເຊືື່ອມຕ ໍ່ກຼັບອິນເຕີເນຼັດ

ແລ້ວ 

• ເທິງແອຼັບ Kobocollect ເຂົັ້າໄປທີື່ ດາວໂຫລດ

ແບບຟອມປອ້ນຂ ໍ້ມນູໃໝ ່

ສໍາລຼັບໂຄງການ USAID Okard, ເຊີບ
ເວີນີັ້ ໄດ້ ຖືກສ້າງ ໃນ  Kobo toolbox 

humanitarian response ເຊິື່ງມີ 
URL ດຼັົ່ງລຸ່ມນີັ້ສະເໝີ:   

http://kc.humanitarianresponse.i

nfo 

ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ຂ ໍ້ມູນສົມບູນ
, ຫົວໜ້າທີມງານພາກສະໜາມ 
CBID ເປັນພຽງຄົນດຽວທີື່ໄດ້

ຮຼັບການແບ່ງປັນລະຫຼັດຜ່ານໃຫ້ 
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• ນີັ້ຈະເຊືື່ອມຕ ໍ່ກຼັບເຊີບເວີ. ທຸກແບບຟອມທີື່ໂຫລດໄວ້
ໃນເຊີບເວີຈະປະກົດຢູ່ທີື່ນີັ້. ແລ້ວເລືອກແບບຟອມທີື່
ທ່ານຕ້ອງການດາວໂຫລດ ແລະ ນີັ້ຈະຕ້ອງໄດ້
ດໍາເນີນການ ຍົກເວຼັັ້ນແຕ່ມີການອຼັບເດບ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ການປ້ອນຂ ໍ້ມນູ: 

 

▪  ເທິງເມນູຫລຼັກຂອງ KoboCollect, ຄລິກໃສ່ ຕືື່ມຂ ໍ້ມນູ

ໃສແ່ບບຟອມໃໝ ່
▪  ເລືອກແບບຟອມທີື່ທ່ານຕ້ອງການປ້ອນ  
▪  ປະຕິບຼັດຕາມ ແລະ ເຕີມຄໍາຖາມທຼັງໝົດໃສ່ໃນແບບສອບ

ຖາມ (ປັດຈາກຂວາຫາຊ້າຍ ແລະ ບຼັນທຶກເປັນປະຈໍາ) 

 

 

 

2 

1 

Select the form/forms you want, 

ຄລິກ ດາວໂຫ ດ file/files 

ຄລກິໃສ່ “ດາວໂຫລດ

ແບບຟອມປອ້ນຂ ໍ້ມນູໃໝ່ ” 

ເພືື່ອດາວໂຫລດແບບຟອມ 
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• ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ບຼັນທກຶແບບຟອມ ແລະ ອອກ
ຈາກລະບບົ 
• ກ່ອນຈະບຼັນທຶກ ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ແບບຟອມຂອງທ່ານສໍາເລຼັດ 
ແລະ ທຸກຄໍາຖາມຖືກຕອບໝົດແລ້ວ  

 

 

 

 

➢ ສົົ່ງແບບຟອມທີື່ສາໍເລຼັດແລວ້ 

 

• ຈາກ ເມນູຫລຼັກເທິງ KoboCollect, ຄລິກໃສ່ ສົົ່ງແບບຟອມທີື່

ສາໍເລຼັດແລວ້  
• ແບບຟອມທຼັງໝົດທີື່ທ່ານບຼັນທຶກໄວ້ ຈະປະກົດຂຶັ້ນມາ 
• ເລືອກເອົາແບບຟອມທີື່ທ່ານຕ້ອງການ ອຼັບໂຫລດ ແລ້ວ ຄລິກ ສົົ່ງ

ແບບຟອມທີື່ເລອືກ 

• ແນວໃດກ ຕາມ, ຖ້າຫາກທ່ານບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນທຼັງໝົດ ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຕີມແບບຟອມໃຫ້ສ າເລຼັດ, 

ແລ້ວໃຫ້ທ່ານເລືອກ ບຼັນທຶກເປັນຮ່າງໄວ້ກ່ອນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນເທິງແບບຟອມທີື່ບຼັນທຶກໄວ້ຈະຖືກບຼັນທຶກ

ໄວ້. ທ່ານສາມາດກຼັບຄືນໄປຍຼັງແບບຟອມ, ໂຫ ດໃໝ່ ແລະ ເຕີມຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ (ຍົກຕົວຢ່າງ: 

ການປຶກສາຫາລືກຼັບທີມງານປະເມີນອືື່ນໆ ແລະ ຫົວໜ້າທີມ) ແລ້ວສົົ່ງມຼັນ. ຫ ຼັງຈາກນຼັັ້ນແບບຟອມຈະ

ຖືກສົົ່ງໄປຍຼັງເຊີບເວີ Kobo ຂອງ ໂຄງການ CBID ຂອງທ່ານ 
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➢  ການລບຶແບບຟອມທີື່ບຼັນທກຶໄວ ້ແລະ ແບບຟອມເປ ົ່າ 

• ຈາກເມນູຫລຼັກ ເທິງ KoboCollect, ຄລິກໃສ່      

ລບຶແບບຟອມທີື່ບຼັນທກຶໄວ ້ 
• ແບບຟອມທຼັງໝົດທີື່ທ່ານບຼັນທຶກໄວ້ ຈະປະກົດຂຶັ້ນມາໃນ 

ແບບຟອມທີື່ບຼັນທກຶໄວ ້ ແລະ ແບບຟອມເປ ົ່າທຼັງໝົດຂອງ
ທ່ານຈະໂຊຢູ່ໃນ ແບບຟອມໃໝ ່

• ເລືອກແບບຟອມທີື່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລ້ວ ຄລິກ ລບຶ
ແບບຟອມທີື່ບຼັນທກຶໄວ ້

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ຈະດາໍເນນີການສາໍພາດໃຫມ້ປີະສດິທພິາບໄດແ້ນວໃດ? 
 

ທຼັກສະການສໍາພາດ ແລະ ການສືື່ສານທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລຼັບເກຼັບກໍາຂ ໍ້ມູນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ
ດ້ວຍເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາຕ້ອງກາານລາຍບຸກຄົນ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນບາງເຄຼັດລຼັບສໍາລຼັບການສໍາພາດທີື່ມີປະສິດທິພາບ:  

ເຮຼັດໃຫສ້ະຖານທີື່ຂອງການສາໍພາດເປນັມດິ, ສະດວກສະບາຍ, ເປນັສວ່ນຕວົ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິໄດ ້
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• ສະຖານທີື່ສໍາພາດຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຜ່ອນຄາຍທີື່ທຸກຄົນຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍ - ອາດຈະເປັນທີື່ເຮືອນ 
ຫ ື ກ້ອງຕົັ້ນໄມ້ໃກ້ກຼັບເຮືອນກ ໄດ້ 

• ສະຖານທີື່ຕ້ອງສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ - ເພືື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການເຂົັ້າຮ່ວມໃນການສໍາພາດສາມາດໄປທີື່ນຼັັ້ນ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າໄປນຼັົ່ງຂ້າງໃນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນພືັ້ນ, ສາດ, ຕຼັົ່ງນຼັົ່ງ ຫ ື ລ ໍ້ເລືື່ອນກ ຕາມ 

• ຄວນມີທີື່ພຼັກຫ ົບແສງແດດ, ຝ ນ ແລະ ລົມ 
• ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວກ ເປັນສິື່ງສໍາຄຼັນ - ຈົົ່ງດໍາເນີນການສໍາພາດບ່ອນທີື່ຄົນອືື່ນບ ໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ 

 

ເຮຼັດໃຫກ້ານສາໍພາດເດຼັກນອ້ຍເປນັມດິ 

• ບ່ອນທີື່ການສໍາພາດໃຊ້ເວລາດົນນານ - ເດຼັກນ້ອຍອາດເບືື່ອງ່າຍ, ອິດເມືື່ອຍ ຫ ື ຫິວ. ພະຍາຍາມຊອກຫາ
ເຄືື່ອງຫ ິັ້ນໃຫ້ເດຼັກນ້ອຍທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ເດຼັກນ້ອຍຄົນອືື່ນໆ ໃນຄອບຄົວ. ຖ້າຫາກມີເຈ້ຍ, ເຈົັ້າບ ໍ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສ ດໍາ ເພືື່ອແຕ້ມກ ໄດ້ - ເຈົັ້າສາມາດໃຊ້ຖ່ານໄຟ ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົັ້າຢູ່ພາກສະໜາມ. ຫ ື ໃຊ້ໄມ້
ແຕ້ມໃສ່ຮູບຂີັ້ດິນ/ ຂີັ້ຊາຍກ ໄດ້ 

• ເດຼັກນ້ອຍທີື່ຫິວອາດຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ລົບກວນ - ເຊິື່ງຈະເຮຼັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍຂຶັ້ນເຕີມສໍາລຼັບພ ແມ່
ໃນການຈົດຈ ໍ່ກ່ຽວກຼັບການຕອບຄໍາຖາມ. ຖ້າຫາກເດຼັກນ້ອຍບ ໍ່ຢູ່ບ້ານ ແລະ ການສໍາພາດຈະໃຊ້ເວລາດົນ, 
ຈົົ່ງແນະນໍາໃຫ້ຄອບຄົວນໍາເອົາອາຫານ ຫ ື ຂະໜົມສໍາລຼັບເດຼັກນ້ອຍໄປນໍາ 

• ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົັ້າຕ້ອງການຖາມຄໍາຖາມນໍາເດຼັກນ້ອຍ ແລະ ພ ໍ່ແມ່ - ໃຫ້ພະຍາມຍາມຖາຮມເດຼັກນ້ອຍກ່ອນ 
ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາອີດເມືື່ອຍເກີນໄປ ຫ ື ບ ໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ລ ຖ້າ.  
 

ພາກສະເໜໃີນຕອນຕົັ້ນຂອງການສາໍພາດ 

• ຄົນເຮົາຈະມີຮູບແບບການທຼັກທາຍທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນອອກໄປ ໃນແຕ່ລະວຼັດທະນະທໍາ 
• ໃນບາງບ່ອນ, ການສໍາພາດຕ້ອງການກະຕຸ້ນຄວາມເປັນມິດ ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ,ພວກເຂົາຈິື່ງໃຊ້ ຊືື່ທໍາອິດ ເຊຼັຼັົ່ນ:  

" ສະບາຍດີຕອນເຊົັ້າ [ໃສ່ຊືື່ຜູ້ຈະໃຫ້ສໍາພາດ], ຂ້ອຍຊືື່ ນາງ ຫ ື ທ້າວ [ໃສ່ຊືື່ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

CBID] ".  

•  ແນະນ າຕົວທ່ານວ່າ ແມ່ນຫຍຼັງຄືສິື່ງທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທີື່ຍອມຮຼັບໃນຕົວທ່ານ ແລະ ໃນວຼັດທະນາທ າ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ 

 

ການໃຊລ້ະດຼັບພາສາທີື່ຖກືຕອ້ງ 

• ໃຊ້ຄໍາສຼັບທີື່ງ່າຍ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນສຼັບເຕຼັກນິກ 
• ໃຊ້ລະດຼັບພາສາທີື່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເໝະສົມກຼັບເດຼັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 
• ຫ ີກລ່ຽງສຼັບເຕຼັກນິກ ແລະ ວິຊາການ 
• ນໍໍ້າສຽງຂອງທ່ານຄວນສະຫງົບ ແລະ ເວົັ້າດ້ວຍຈຼັງຫວະແບບປ ກກະຕິ 
• ລະມຼັດລະວຼັງພາສາກາຍ, ການສະແດງສີໜ້າ ແລະ ການສົບຕາ 
• ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ຄໍາສຼັບຫຍຸ້ງຍາກ ຫ ື ຄໍາສຼັບທາງວິທະຍາສາດ, ຜູ້ຖືກສໍາພາດອາດບ ໍ່ເຂົັ້າໃຈທ່ານ 
• ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມວິທີທີື່ທ່ານໂອ້ລົມ 
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ການກະກຽມບອ່ນນຼັົ່ງ - ສະຖານທີື່ລະຫວາ່ງຄນົ ແລະ ວທິກີານວາງຕາໍແໜງ່ຂອງຮາ່ງກາຍ 

• ການສໍາພາດ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລື ຈະດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ຖ້າຫາກ ທ່ານນຼັົ່ງໃກ້ກຼັນ - ແຕ່
ບ ໍ່ຄວນໃກ້ຈົນເກີນໄປ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ມີສິື່ງກີດຂວາງ ເຊຼັົ່ນ: ໂຕະ ຫ ື ວຼັດຖຼຸຄຼັັ້ນລະຫວ່າງ ທ່ານ ກຼັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ 

• ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ພືັ້ນທີື່ລະຫວ່າງທ່ານກຼັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໃກ້ພຽງພ ທີື່ຈະໄດ້ຍິນເຊິື່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ 
• ວິທີທາງທີື່ທ່ານນຼັົ່ງ ແລະ ສະແດງອອກ - ຈະບົົ່ງບອກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ. ໃນບາງວຼັດທະນາທໍາ, ທ່ານ

ສາມາດບອກວ່າ: "ໄປໃຫ້ພົັ້ນ" ຫ ື "ຂ້ອຍບ ໍ່ສົນໃຈ" ໂດຍການກອດເອິກ, ຫ ໍ່ໂຕເຂົັ້າ ແລະ ຫຼັນຫ ຼັງໃສ່.  

• ຫ ື ທ່ານສາມາດບອກວ່າ: "ຂ້ອຍສົນໃຈ" ໂດຍການອ້າແຂນ ແລະ ຂາຂອງທ່ານ, ເນີັ້ງໂຕເຂົັ້າຫາໜ້ອຍໜຶື່ງ 

ແລະ ການສະແດງອອກທີື່ຖືກຕ້ອງທາງໃບໜ້າ 
  

 

ການສືື່ສານທີື່ບ ໍ່ແມນ່ຄາໍເວົັ້າ 

ການສບົຕາ 

• ໃນວຼັດທະນະທໍາສະໄໝໃໝ່ ຄົນມຼັກຄາດຫວຼັງໃຫ້ສົບຕາກຼັບ ຄົນທີື່ພວກເຂົາກໍາລຼັງເວົັ້ານໍາ. ຖ້າພວກເຂົາບ ໍ່
ເຮຼັດອາດເຫຼັນວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ຈິງໃຈ 

• ໃນບາງວຼັດທະນະທໍາ ຖ້າແມ່ຍິງແນມເບິື່ງໜ້າຜູ້ຊາຍໂດຍກົງ - ນີັ້ອາດໝາຍເຖິງການບ ໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ຫ ື 
ເປັນການດູຖູກ 

• ໃນບາງສະຖານະການ, ຄົນອາດຂີັ້ອາຍ ແລະ ບ ໍ່ໝຼັັ້ນໃຈທີື່ຈະສົບຕາກຼັບຄົນແປກໜ້າທີື່ຫາກ ໍ່ພົບກຼັນເປັນຄຼັັ້ງ
ທໍາອິດ 

• ໃນເວລາສໍາພາດ, ໃຫ້ສຼັງເກດເບິື່ງການສົບຕາ ແລະ ເບິື່ງວ່າ ມຼັນພຼັດທະນາຂຶັ້ນ ຫ ື ບ ໍ່ ຫ ຼັງຈາກຜ່ານໄປສອງ
ສາມນາທີແລ້ວ 

• ຖ້າມຼັນບ ໍ່ພຼັດທະນາຂຶັ້ນເລີຍ, ໃຫ້ຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ ຍ້ອນຫຍຼັງຄົນໃຫ້ສໍາພາດຈິື່ງບ ໍ່ສົບຕາກຼັບທ່ານ? ມີ
ຫຍຼັງບ ໍ່ ລະຫວ່າງທ່ານກຼັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ, ການນຼັົ່ງທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການສົບຕາບ ໍ່? 

ການສາໍພຼັດ 

• ການສໍາພຼັດແຂນໃນບາງວຼັດທະນະທໍາອາດເບິື່ງເປັນມິດ ແຕ່ບາງວຼັດທະນະທໍາ ອາດເປັນການລ່ວງເກີນ 
• ບາງຄຼັັ້ງການສໍາພຼັດກຼັບຄົນເພດດຽວກຼັນ ຫ ື ຄົນອາຍຸສໍ່າກຼັນ ຫ ື ນ້ອຍກວ່າກ ບ ໍ່ເປັນຫຍຼັງ  
• ຈົົ່ງລະມຼັດລະວຼັງໃນເວລາໃຊ້ການສໍາພຼັດທີື່ເບິື່ງວ່າ ເປັນມິດ ແລະ ໃຫ້ການເຄົາລົບ 
• ໃຫ້ຂ ອະນຸຍາດກ່ອນຈະສໍາພຼັດ ຫ ື ຈຼັບແຂນຄົນໃດຄົນໜຶື່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຈຼັບເພືື່ອຈຸດປະສົງໃນການ

ຊ່ວຍເຫ ືອ ຫ ື ກວດພະຍາດໃຫ້ຄົນເຈຼັບກ ຕາມ 

 

ຍອ້ນຫຍຼັງມຼັນຈິື່ງສາໍຄຼັນທີື່ຕອ້ງມທີຼັກສະການຟງັທີື່ດ?ີ 
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• ເປັນສິື່ງທີື່ມີຄ່າຢ່າງຍິື່ງທີື່ຈະສາມາດໂອ້ລົມ ແລະ ໄດ້ຍິນ ເຊິື່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ. ການລົມກຼັນກ່ຽວກຼັບສິື່ງສໍາຄຼັນ
ແມ່ນເປັນເລືື່ອງຍາກຫ າຍ. ບຸກຄົນນຼັັ້ນ ຕ້ອງສາມາດເວົັ້າຢູ່ໃນສະຖານທີື່ປອດໄພ ໃນຄໍາເວົັ້າຂອງພວກເຂົາ. 
ຜູ້ສໍາພາດຈໍາເປັນຕ້ອງຮຼັບຟັງຢ່າງລະມຼັດລະວຼັງ ເພືື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອືັ້ອອໍານວຍ ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ
ຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍທີື່ຈະເວົັ້າ ແລະ ຕ້ອງຖາມຄໍາຖາມທີື່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຫຼັນອົກເຫຼັນໃຈກ່ຽວກຼັບ
ປະຫວຼັດຂອງພວກເຂົາ 
 

ວທິກີານຮຼັບຟງັທີື່ບ ໍ່ແມນ່ຄາໍເວົັ້າ 

• ວິທີການສ້າງສາຍສໍາພຼັນ ເປັນວິທີທີື່ເປັນປະໂຫຍດ ໃນການຮຼັບຟັງ ໂດຍບ ໍ່ເວົັ້າ 
• S: ຫຼັນໜ້າເຂົັ້າຫາຄົນ ບ ໍ່ຫຼັນຂ້າງໃສ່ 

• O: ສະແດງທ່າທີເປີດອ້າ ໂດຍບ ໍ່ກອດເອິກ ຫ ື ໄຂວ່ຂາ 

• L: ເນີັ້ງໂຕເຂົັ້າຫາຄົນເລຼັກໜ້ອຍ ແທນການນຼັົ່ງອີງຕຼັົ່ງ 

• E: ສົບສາຍຕາ ແທນການຈ້ອງເບິື່ງພືັ້ນ 

• R: ຜອ່ນຄາຍ ແລະ ເຮຼັດຕົວຕາມທໍາມະຊາດ ແທນການນຼັົ່ງແບບທ່ອນໄມ້ 

• F: ເບິື່ງເປັນມິດ ແລະ ຕ້ອນຮຼັບຫ າຍກວ່າ ເປັນກາງ ຫ ື ໜ້າງ  

 

ເຄຼັດລຼັບສາໍລຼັບທຼັກສະການຟງັທີື່ດ ີ

• ໃນເວລາຟັງ - ພະຍາຍາມຢ່າຂຼັດຈຼັງຫວະ ແລະ ຈົດຈ ໍ່ກຼັບສິື່ງທີື່ກໍາລຼັງເວົັ້າ ບ ໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ທ່ານຕ້ອງການເວົັ້າ ຫ ື 
ເຮຼັດ. ຮຼັບຟັງຄໍາເວົັ້າ, ສິື່ງທີື່ພາສາກາຍກໍາລຼັງບອກທ່ານຢູ່ ແຕ່ພວກເຂົາອາດບ ໍ່ໄດ້ເວົັ້າມຼັນອອກມາ 

• ເມືື່ອສິື່ງອືື່ນໆຖືກຕ້ອງໝົດແລ້ວ ເຊຼັົ່ນ: ວິທີທີື່ທ່ານຼັົ່ງ, ແລະ ຄໍາເວົັ້າທີື່ທ່ານໃຊ້, ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດຈະເວົັ້າຢ່າງ
ເປີດເຜີຍຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ທ່ານຈະຮຼັບຟັງໄດ້ດີຂຶັ້ນ. ພາສາກາຍອືື່ນໆ ເຊຼັົ່ນ: ການງຶກຫົວອາດຊ່ວຍໄດ້.  

• ການຕອບໂຕ້ທາງຄໍາເວົັ້າສະແດງໃຫ້ເຫຼັນວ່າ ທ່ານກໍາລຼັງຟັງຢູ່. ຕ.ຢ ອຶມ...ອຶມມ, ອື ຮື ຫ ື ເຈົັ້າ ເປັນຕົັ້ນ. 
ໃນບາງວຼັດທະນະທໍາ ສຽງ ‘ອາຮະ’ ໃນບາງໂອກາດ ແມ່ນເພືື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນສືບຕ ໍ່ເວົັ້າ ແຕ່ໃນບາງ

ວຼັດທະນະທໍາ, ການລືັ້ມຄືນຄໍາສຸດທ້າຍ ຫ ື ຄໍາກ່າວ ‘ເວົັ້າຕ ໍ່ໄປ‘ ກ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ທ່ານສາມາດນໍາເອົາຄໍາ

ເວົັ້າຫ ຼັກ ທີື່ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໃຊ້ ແລະ ນໍາມາໃຊ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ 
• ການໃຊ້ຄໍາຕອບທາງຄໍາເວົັ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນວ່າ ທ່ານກໍາລຼັງຟັງຢູ່ ແລະ ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ກຽ່ວສືບຕ ໍ່

ການເວົັ້າ 
 

ຍອມຮຼັບຄວາມຮູສ້ກຶ 

• ເມືື່ອບາງຄົນຜ່ານຊ່ວງເວລາຍາກລໍາບາກມາ, ພວກເຂົາມຼັກຄິດວ່າ ພວກເປັນພຽງຄົນດຽວ ແລະ ພວກເຂົາ
ອາດຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ເປັນປ ກກະຕິອີກຕ ໍ່ໄປ. ພວກເຂົາອາດພົບວ່າ ມຼັນລໍາບາກທີື່ຈະບອກວ່າ ພວກເຂົາ
ຮູ້ສຶກຈຼັງໃດ? 
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• ສະທ້ອນກຼັບໄປຍຼັງຄໍາເວົັ້າທີື່ສະແດງອອກວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກ ແລະ ເວົັ້າແນວໃດ 

• ຄໍາເວົັ້າທີື່ຖືກຕ້ອງ ຖືກເວລາ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ແລະ ຢ ນຢັນວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ ບ ໍ່ແມ່ນເລືື່ອງຜິດ
ປ ກກະຕິ 

ສຼັດຊືື່ ແລະ ໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົລະຫວາ່ງການສາໍພາດ 

• ຄວາມສຼັດຊືື່ ເປັນສິື່ງສ າຄຼັນໃນສອງວິທີທາງ - ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ລະມຼັດລະວຼັງກ່ຽວກຼັບຄ າສຼັນຍາທີື່ທ່ານ
ໃຫ້ໄວ້ກຼັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ. ຫ້າມບອກວ່າ ທ່ານສາມາດເຮຼັດໄດ້ຫ າຍກວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກ
ທ່ານຊ່ວຍບ ໍ່ໄດ້ ໃຫ້ບອກໄປເລີຍ. ຢ່າງທີື່ສອງ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສຼັດຊືື່ຕ ໍ່ຕົວທ່ານເອງ, ຮຼັບຮູ້ໃນສິື່ງທີື່ທ່ານ
ເຮຼັດໄດ້ດີ ແລະ ສິື່ງທີື່ທ່ານສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶັ້ນ 

• ທ່ານຕ້ອງສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຈົົ່ງຮູ້ສຶກເຄົາລົບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດແຕ່ລະຄົນ. ນີັ້ເປັນເລືື່ອງ
ຈິງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດຈາກມາຊົນເຜົົ່າທີື່ທ່ານບ ໍ່ມຼັກກ ຕາມ ຫ ື ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາຈະປະພຶດບ ໍ່ດີ
ກ ຕາມ 
 

 

ເຄາົລບົກຽ່ວກຼັບຄວາມລຼັບ 

• ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດຕ້ອງບ ໍ່ມີການສົົ່ງຕ ໍ່ - ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຜົວ ຫ ື ໝູ່ສະນິດ ຫ ື ໃຜຜຸ້ໃດຜູ້ໜຶື່ງ ຍົກເວຼັັ້ນ 
ເພືື່ອນຮ່ວມງານ ເວລາທີື່ທ່ານຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາ 

• ຫ ຼັກການດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ຄວນມີຄວາມສໍາຄຼັນຕ ໍ່ທຸກຄົນທີື່ເຮຼັດວຽກກຼັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ 
 

ສິື່ງບ ໍ່ຄວນເຮຼັດໃນກາສາໍພາດ 

• ລົມກ່ຽວກຼັບຕົວທ່ານ ຫ ື ປະສົບການຂອງທ່ານ 
• ເຫຼັນອົກເຫຼັນໃຈຈົນເກີນໄປ 
• ລົມກຼັບບຸກຄົນອືື່ນ ແລະ ໂທລະສຼັບ 
• ຮູ້ສຶກສົງສານຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຄາດຫວຼັງ  
• ລຸກຍ່າງໄປມາ 
• ສຼັນຍາວ່າຈະເຮຼັດທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງ 
• ເປີດເຜີຍຄວາມລຼັບ 
• ຂຼັດຈຼັງຫວະຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ  
• ເບິື່ງເປັນຕາລໍາຄານ ຫ ື ເບືື່ອໜ່າຍ ແລະ ຫາວນອນ 
• ຈົດຈ ໍ່ໃສ່ຄວາມຈິງ ແລະ ຖາມຫ າຍຄໍາຖາມ 
• ຫ ຼຸດຜ່ອນບຼັນຫາ (“ ມຼັນອາດຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນຕືື່ມ!”) 

• ເທດສະໜາ ຫ ື ຕຼັດສິນ 
• ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີື່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ຜູ້ທີື່ຖືກສໍາພາດ ຫ ື ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລື ບ ໍ່ເຫຼັນດີນໍາ 
• ບ ໍ່ເຊືື່ອໃນສິື່ງທີື່ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດກໍາລຼັງເວົັ້າ 
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• ຮູ້ສຶກບ ໍ່ສະດວກສະບາຍກຼັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໃຜບາງຄົນ 
• ເຫຼັນອົກເຫຼັນໃຈຫ າຍເກີນໄປ 
• ຮູ້ສຶກສົງສານຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຄາດຫວຼັງແບບຜິດໆ  

IV. ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກຼັບການຖາ່ຍຮບູ ແລະ ວິດໂີອ 

ວທິກີານຖາ່ຍຮບູສາໍລຼັບ ວຽກງານໂຄງການ  

ແມ່ນຄວາມຈິງທີື່ວ່າ: “ຮູບໜຶື່ງຮູບມີຄ່າເທົົ່າກຼັບຄໍາເວົັ້າເປັນພຼັນຄາໍ” ຮູບຖ່າຍ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄຼັນໃນຊີວດິສ າລຼັບທຸກຄນົ 

ເພາະວ່າ ມຼັນເຊືື່ອມໂຍງພວກເຮົາກຼັບອາດີດເຂົັ້າກຼັນ ພ້ອມທຼັງຢ ້າເຕືອນເຮົາກ່ຽວກຼັບຄົນ, ສະຖານທີື່, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ເລືື່ອງ
ລາວຕ່າງໆ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ມຼັນຍຼັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະ ເຮຼັດຫຍຼັງ. ໜຶື່ງຮູບພາບ ສາມາດອະທິບາຍ ອອກ
ມາເປັນຄໍາເວົັ້າໄດ້ຫລາຍກວ່າໜຶື່ງພຼັນຄໍາ ແລະ ເປັນພາສາ ສາກົນທີື່ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າໃຈ. 

ຂະນະດຽວກຼັນ, ຮູບຖ່າຍຍຼັງເປັນໜຶື່ງໃນບຼັນດາເຄືື່ອງມືທີື່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍທີື່

ສຸດໃນການສົົ່ງເສີມໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກໍາ. ຮູບຖ່າຍທີື່ເໝາະສົມ ສາມາດ
ບອກເລົົ່າກ່ຽວກຼັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໄດ້ຫລາຍກວ່າ ແລະ ຮູບຖ່າຍທີື່ໜ້າ
ສົນໃຈສາມາດ ໃຊ້ໄດ້ໃນຫລາຍຊ່ອງທາງ ເຊຼັົ່ນ: ສືື່ສິື່ງພິມ, ໂປສເຕີ, ແຜ່ນພຼັບ, ຈດົ
ໝາຍຂ່າວ, ເວຼັບໄຊ, ກ ລະນີສຶກ ແລະ ອືື່ນໆ.  

ຮູບຖ່າຍໂຄງການທີື່ດີ ຈະສືື່ຄວາມໝາຍກ່ຽວກຼັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ຄວາມ
ສໍາເລຼັດ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ດີ ຊຶື່ງ
ຮູບຖ່າຍດຼັົ່ງກ່າວຈະດງຶດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄນົທົົ່ວໄປ ແລະ ຜູ້ຊົມສາມາດໄດ້ຮຼັບ
ຂ ໍ້ຄວາມຈາກຮູບຖ່າຍນຼັັ້ນ. ໃນທາງກົງກຼັນຂ້າມ, ຖ້າຫາກຮູບຖ່າຍທີື່ບ ໍ່ມີຜົນກະທົບ ຫລື ບ ໍ່ດງຶດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນ ກ ໍ່ບ ໍ່
ຄວນໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ໂຄງການ.  

ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນເຄຼັດລຼັບໃນການຖ່າຍຮູບສໍາລຼັບວຽກງານ ໂຄງການໂດຍລວມ ( ເຊຼັົ່ນ: ບດົລາຍງານ ແລະ ກ ລະນີສຶກສາ) ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຼັັ້ນຊຼຸມຊົນ 

 

 

1. ການກະກຽມອປຸະກອນ: ມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ໃນອົງການຂອງທ່ານ ມີອຸປະກອນ

ປະເພດໃດແດ່ ແລະ ມຼັນໃຊ້ງານແນວໃດ ພ້ອມທຼັງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ໄດ້ມີການກະກຽມ
ອຸປະກອນທຼັງໝົດໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊຼັົ່ນ: ກ້ອງຖ່າຍ, ແທຼັບເລຼັດ, ແບດເຕີຣີ, ກາດ SD, ຂາຕຼັັ້ງ

ສາມຂາ, ຄອມພິວເຕີ ເລຼັບທອບ ແລະ ອືື່ນໆ 
2. ແບບຟອມຍນິຍອມ: ກ່ອນຈະຖ່າຍຮູບ ຫລື ວິດີໂອ ບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງການປະຊຼຸມ, ງານອີເວຼັັ້ນ, ການສໍາພາດ 

ຫລື ລະຫວ່າງການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່

I. ກ່ອນການຖາ່ຍຮບູ 
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ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຼັບການຍິນຍອມ ຈາກພວກເຂົາ, ພ ໍ່ແມ່ / ຜູ້ປ ກຄອງຂອງພວກເຂົາ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກ

ເຂົາອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ 

ມີແບບຟອມຍິນຍອມສອງປະເພດທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນສໍາລຼັບຮູບຖ່າຍ / ວິດີໂອ / ພາບ / ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີື່ຈະໃຊ້ໃນ

ບົດລາຍງານ / ກ ລະນີສຶກສາ ແລະ ທີື່ຈະໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ສໍາລຼັບຟອມທຼັງສອງແບບ.) 

 

ລຸມ່ນີັ້ ແມນ່ຂຼັັ້ນຕອນຂອງການຂ ການຍນິຍອມ:  

• ກະກຽມແບບຟອມຍນິຍອມ: ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ ແບບຟອມຍິນຍອມດິຈິຕອລ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ມຼັນສະດວກ
ສະບາຍ ແລະ ເປັນມິດກຼັບສິື່ງແວດລ້ອມ ຊຶື່ງມີຢູ່ໃນເຄືື່ອງມື ໂກໂບ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຕ້ອງເກຼັບຮຼັກສາ 
ສະບຼັບພິມໄວ້ໃນແຟ້ມເອກະສານສອງສາມສະບຼັບທຸກຄຼັັ້ງ ກ່ອນທີື່ຈະເດີນທາງໄປຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດກິດຈະກໍາ 
/ ລົງຢ້ຽມຢາມ ຊຶື່ງທ່ານອາດໄດ້ຖ່າຍຮູບ ໃນກ ລະນີ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ສະບຼັບດິຈິຕອລໄດ້. ແບບຟອມ

ຍິນຍອມມີທຼັງສະບຼັບພາສາອຼັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ.  
 

• ອາ່ນເບິື່ງການຍນິຍອມ: ເພືື່ອທີື່ຈະຂ ການຍິນຍອມ, ກະລຸນາ ອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານວ່າ ເປັນຫຍຼັງ
ທ່ານຈິື່ງຕ້ອງການ ຖ່າຍຮູບພວກເຂົາ. ມຼັນສໍາຄຼັນຫລາຍທີື່ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຂ ໍ້ຄວາມ ຢູ່ໃນແບບຟອມຍິນຍອມ
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຟັງ ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈວ່າ ໂຄງການອາດໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫລື ວິດີໂອ (ເວຼັບ

ໄຊ, ສຼັງຄົມອອນລາຍ, ໂປສເຕີ, ກ ລະນີສຶກສາ ແລະ ອືື່ນໆ..) 

 

• ການເຊຼັນຊືື່ຮຼັບຮອງ: ພາຍຫລຼັງທີື່ອ່ານ ແລະ ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການຖ່າຍຮູບແລ້ວ ຕ້ອງຂ ຮ້ອງພວກ
ໃຫ້ພວກເຂົາ ເຊຼັນຊືື່ ໃສ່ແບບຟອມຍິນຍອມ. 
 ຖ້າຫາກວ່າ ບຸກຄົນໃດບ ໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຖ່າຍຮູບ, ກະລຸນາ ເຄົາລົບການຕຼັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບ ໍ່
ຖ່າຍຮູບພວກເຂົາ 
 

 

 

ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນບາງເຄຼັດລຼັບສໍາລຼັບການຖ່າຍຮູບວຽກງານໂຄງການ (ເຊຼັົ່ນ: ບດົລາຍງານ ແລະ ກ ລະນສຶີກສາ ແລະ ວິດີໂອທີື່ໜ້າ

ສົນໃຈ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຈືື່ໄວ້:   

• ການຖາ່ຍຮບູສາໍລຼັບວຽກງານ ໂຄງການ 

 

1) ຫລກີລຽ່ງບ ໍ່ໃຫກ້ອ້ງສຼັົ່ນ: 

II. ເວລາຖາ່ຍຮບູ 
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ການໃຊ້ຂາຕຼັັ້ງສາມຂາ ແມ່ນມີປະໂຫຍດໃນການຫລດຸຜ່ອນການສຼັົ່ນຂອງກ້ອງ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ທ່ານບ ໍ່ສາມາດ
ຮຼັບປະກຼັນໄດ້ວ່າ ຈະມີຂາຕຼັັ້ງສາມຂາຢູ່ກຼັບທ່ານຕະຫລອດເວລາ. ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ, ການຮູູັ້ຈຼັກຕໍາແໜ່ງທີື່ຖືກຕ້ອງໃນການຈຼັບ

ກ້ອງ / ໂທລະສຼັບມືຖື ຈິື່ງເປັນສິື່ງສ າຄຼັນ, ກະລນຸາ ເບິື່ງເຄຼັດລຼັບ

ດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ກ່ຽວກຼັບການຈຼັບກ້ອງທີື່ຖືກຕ້ອງ 

• ວາງແຂນສອກທຼັງສອງເບືັ້ອງໃຫ້ແນບກຼັບເອິກຂອງທ່ານ 
• ວາງມືເບືັ້ອງຊ້າຍໄວ້ກ້ອງເລນ ດີກວ່າວາງໄວ້ດ້ານຂ້າງ 
• ອ່ຽງໂຕເຂົັ້າຫາກ້ອງໜ້ອຍໜຶື່ງ ພ້ອມທຼັງຈຼັບກ້ອງໃຫ້ແໜ້ນ ໃຫ້ເຊິື່ງກຼັບໜ້າຜາກ 
• ຖ່າງຂາອອກໃຫ້ກວ້າງ ເພືື່ອຮຼັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮ່າງກາຍ 
• ໃຊ້ມືທຼັງສອງເບີັ້ອງຈຼັບກ້ອງ ໃນຂະນະຖ່າຍຮູບ 

 

 

 

 

2) ພະຍາຍາຫລກີລຽ່ງການຊມູກອ້ງ 
 

ບາງຄຼັັ້ງ ເຮົາສາມາດຊູມກ້ອງເຂົັ້າໃກ້ ເພືື່ອໃຫ້ເຫຼັນລາຍລະອຽດໃນໄລຍະໄກໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການ
ຊູມຫລາຍເກີນໄປອາດເຮຼັດໃຫ້ ຄວາມລະອຽດຂອງພາບຫລຸດລົງ. ແນະນໍາໃຫ້ຂະຫຍຼັບໂຕເຂົັ້າໃກ້ ຄົນ ຫ ື 
ວຼັດຖຼຸ ທີື່ທ່ານຈະຖ່າຍໃຫ້ຫລາຍເທົົ່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ຄວາມລະອຽດຂອງພາບຫລຸດລົງ. 

3) ໂຟກຼັສ ແລະ ເນຼັັ້ນໃສຄ່ນົ ຫ  ືວຼັດຖຼຸ 
ໃຫ້ຈືື່ໄວ້ວ່າ ຮູບຖ່າຍທີື່ດີ ຄວນມີເນືັ້ອໃນທີື່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເນືັ້ອໃນທີື່ທ່ານເນຼັັ້ນໃສ່ຈະຕ້ອງໂດດ
ເດຼັົ່ນກວ່າສາກຫລຼັງ.  

ນອກຈາກນຼັັ້ນແລ້ວ ຍຼັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ ກວດກາເບິື່ງ ຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງສະພາບແວດລ້ອມ
ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ມືກ້ອງຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ສາກຫລຼັງ ບ ໍ່ຄວນມີລາຍລະອຽດທີື່ບ ໍ່ຈໍາເປັນ ຫລື ສະພາບແວດ
ລ້ອມທີື່ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງອາດ ລົບກວນ ຫລື ບົດບຼັງຄົນ ຫ ື ວຼັດຖຼຸທີື່ທ່ານຈະຖ່າຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຂວດພລາສ

✗ ✓ 
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ຕິກ, ອາຫານວ່າງ, ຖົງຢາງ, ກະເປ າ ແລະ ອືື່ນໆ ຈະຕ້ອງເກຼັບໃຫ້ອອກຫ່າງຈາກໂຕະ ຫລື ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ 
ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ຖ່າຍໄດ້ຢູ່ໃນສາກ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) ສາກຫລຼັງທີື່ຊຼັດເຈນ 

ການມີສາກຫລຼັງທີື່ຊຼັດເຈນ ແມ່ນຈໍາເປັນ ສໍາລຼັບຮູບຖ່າຍກ່ຽວກຼັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານ
ສາມາດໃຊ້ ສາກຫລຼັງແບບດຽວກຼັນ ເພືື່ອເນຼັັ້ນໃສ່ ບຼັນຫາສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ. ຮູບຖ່າຍທີື່
ສະແດງ ບຼັນຫາສຸຂະພາບທີື່ຊຼັດເຈນຈະຊ່ວຍໃຫ້ ໂຄງການສາມາດຕິດຕາມ ບຼັນຫາສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນ
ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດມີບາດແຜ່ຢູ່ຕີນ, ມືກ້ອງຈະ
ເປັນຕ້ອງໂຟກຼັສໃສ່ ຕີນຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ ຮ່າງກາຍໂດຍລວມ. 

 

  

 

 

 

 

5) ຮບູຖ່າຍການປະຕິບຼັດໜ້າທີື່  

✓ 
✓ 

✗ ✗ 
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ຮູບຖ່າຍທີື່ດີທີື່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງວຽກງານ ໂຄງການ ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຮູບຖ່າຍທີື່ກໍາລຼັງປະຕິບຼັດໜ້າທີື່ຢູ່. ເວລາ
ຖ່າຍບຸກຄົນທີື່ກໍາລຼັງປະຕິບຼັດໜ້າທີື່, ປະຊຼຸມ ແລະ ລົງພາກສະໜາມຕ້ອງເນຼັັ້ນໃສ່ ວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າເປັນຫລຼັກ. ຮູບຖ່າຍ ຄວນໃຫ້ມຼັນເບິື່ງ ເປັນທໍາມະຊາດ ບ ໍ່ແມ່ນການສະແດງເອົາ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ພະຍາຍາມຫລີກລ່ຽງການຖ່າຍຮູບ ບຼັນຍາກາດທີື່ເຄຼັົ່ງຂຶມໃນຫ້ອງປະຊຼຸມ ທີື່ຄົນພວມນຼັົ່ງລົມກຼັນທໍາມະດາເທົົ່ານຼັັ້ນ. 
ປ່ຽນທິວທຼັດຂອງທ່ານ, ຮູບຖ່າຍກາງແຈ້ງຈະດີກວ່າສະເໝີ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ ຍຼັງມີຄວາມສໍາຄຼັນທີື່ຕ້ອງໃຫ້ມີ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຍິງ ຊາຍ ທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ.  

 

 

 

 

 

 

6) ການນາໍໃຊເ້ຄືື່ອງໝາຍ ແລະ ກາຍີື່ຫ ໍ້  

ຄວາມສາມາດໃນການເບິື່ງເຫຼັນ ເຄືື່ອງໝາຍ ແລະ ກາຍີື່ຫ ໍ້ ເປັນສິື່ງສໍາຄຼັນຫລາຍ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ ຈະສ້າງ
ຄວາມປະທຼັບໃຈທີື່ໜ້າຈົດຈໍາໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຫລື ໂຄງການທີື່ຈະໄດ້ເຫຼັນຜົນລຼັບທີື່ເປັນຕົວແທນໃນວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາ ເທົົ່ານຼັັ້ນ ແຕ່ຍຼັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຮູ້ຈຼັກ ກ່ຽວກຼັບ
ວຽກງານ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນສໍາເລຼັດຂອງໂຄງການນໍາອີກ 

 

 

 

 

 

 

 

• ການຖາ່ຍຮບູ ສາໍລຼັບການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ 
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ລະຫວ່າງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເກຼັບຮຼັກສາ ຮູບ
ຖ່າຍຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອຼັບໂຫລດລົງໃນຖານຂ ໍ້ມູນຕາມລໍາດຼັບ. ລຸ່ມນີັ້ຈະອະທິບາຍ
ກ່ຽວກຼັບຂຼັັ້ນຂອງການຖ່າຍຮູບກ່ຽວກຼັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຮູບປະເພດໃດທີື່ຕ້ອງຖ່າຍ:  

▪ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຂ ການຍິນຍອມທຸກຄຼັັ້ງ ກ່ອນທີື່ຈະຖ່າຍຮູບ ໂດຍໃຊ້

ແບບຟອມຍິນຍອມ ສໍາລຼັບ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ.  (ອ່ານເພີື່ມເຕີມສໍາລຼັບການຂ ຄວາມ

ຍິນຍອມໃນໜ້າທີ 1) 

▪ ພາຍຫລຼັງທີື່ໄດ້ຮຼັບອະນຸຍາດຈາກ ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນ

ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແບບຟອມ ໂກໂບ ເພືື່ອອຼັບໂຫລດ / ຖ່າຍຮູບສ າລຼັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ 

 

 

 

 

1. ການດາວໂຫ ດແບບຟອມ 

 

 

 

 

ຄລິກທີື່ນີັ້  

ເ “ ແບບຟອມຮູບຖ່າຍ ” ຕອ້ງ
ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ສີຟ້າໜາໆຖືກຕິກ ແລ້ວ 
ຄລິກ ດາວໂຫ ດ file ທີື່ເລືອກໄວ້ 
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2. ໄປທີື່ແບບຟອມ ແລະ ຕືື່ມຂ ໍ້ມນູ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນຈຸດນີັ້ໃຫ້ປະຕິບຼັດຕາມຄໍາສຼັົ່ງໃນແບບຟອມ, ຄລິກ “ຖ່າຍຮູບ”, ຫ ື ເລືອກ ຈາກຄຼັງຮູບ ຕາມທີື່ຕ້ອງການ. ຮູບ
ພາບທີື່ເລືອກຈະຖືກອຼັບໂຫ ດໃສ່ແບບຟອມ 

3. ບຼັນທກຶ ແລະ ສົົ່ງແບບຟອມ 

 
ພາຍຫ ຼັງທີື່ຕືື່ມຂ ໍ້ມູນທຸກຢ່າງໃນແບບຟອມຕາມຕ້ອງການແລ້ວ, ໃຫ້ຄລິກ ບຼັນທຶກ ແລະ ກຼັບໄປເມນູຫ ຼັກ ແລະ 
ເລືອກແບບຟອມທີື່ຕ້ອງການ ແລ້ວ ຄລິກສົົ່ງ, ທ່ານຈະເຫຼັນໜ້າຕາງຢູ່ເບືັ້ອງຂວາ ເຊິື່ງລະບຸການສົົ່ງສໍາເລຼັດແລ້ວ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຍິື່ງໄປກວ່ານຼັັ້ນ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕ້ອງເລືອກປະເພດຮູບທີື່ຈະອຼັບໂຫລດ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນສາມ

ປະເພດຫລຼັກຂອງຮູບຖ່າຍ ທີື່ທາງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຄວນຄ ານຶງ ໃນເວລາຖ່າຍຮູບ: 

ຄລິກໃສ່ ຕືື່ມແບບຟອມໃໝ່
, ທ່ານຈະເຫຼັນແບບຟອມທີື່
ດາວໂຫ ດທີື່ມີຮູບຢູ່ຂວາມື 
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1).    ຮບູຖາ່ຍດາ້ນສຂຸະພາບທີື່ແຈມ່ແຈງ້:  

 
ຮູບຖ່າຍປະເພດນີັ້ ແມ່ນໃຊ້ສໍາລຼັບດ້ານວິຊາການ. ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ, ໃນເວລາຖ່າຍຮູບຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງຖ່າຍຮູບທີື່ຊຼັດເຈນ ສ າລຼັບ ບຼັນຫາສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ເພືື່ອອະທິບາຍສະພາບການປັດຈຸບຼັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ສໍາລຼັບການຕິດຕາມຕ ໍ່ໄປ. ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້
ສາກຫລຼັງ ຫລື ເຄືື່ອງແບບທີື່ຊຼັດເຈນ.   

 

 

 

 

 

 

 

2).    ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ: 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາສະ ເບິື່ງພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ທີື່ຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນ

ປະໂຫຍດອາໄສຢູ່ ໂດຍການຖ່າຍຮູບ / ວິດີໂອ ສະຖານທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ, ຫ້ອງນ ັ້າ, ເຮືອນຄົວ ແລະ 
ອືື່ນໆ ເພືື່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ມີອຸປະສຼັກຫຍຼັງທີື່ຈໍາກຼັດການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຂອງພວກເຂົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ການ
ຖ່າຍຮູບຢູ່ບ ລິເວນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວິດຖ່າຍ, ເຮືອນຄົວ, ປະຕູ ແລະ ອືື່ນໆ ເພືື່ອເບິື່ງ
ຄວາມສະດວກຂອງການເຂົັ້າເຖິງເຮືອນຂອງພວກເຂົາ.  
 

 

 

 

 

 

3).   ການປ ິ່ນປ ວ: 
ມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຮູ້ຈຼັກ ອາການຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ກ່ອນ / ລະຫວ່າງ / ຫລຼັງ ການປ ິ່ນປ ວ, ການຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົັ້າໃຈ ການດ າລົງຊີວິດປະຈ າ

ວຼັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ທຼັງ ກ່ອນ / ລະຫວ່າງ / ຫລຼັງ ການປ ິ່ນປ ວ.  
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o ຕົວຢ່າງ: ຖ່າຍຮູບ ໃນເວລາທີື່ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ລົງຢ້ຽມຢາມຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນ
ປະໂຫຍດຄຼັັ້ງທໍາອິດ ເພືື່ອເບິື່ງ ສະພາບການເປັນຢູ່ປັດຈຸບຼັນຂອງພວກເຂົາ ໃນລະຫວ່າງການ
ປ ິ່ນປ ວ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮູບ / ວິດີໂອ ເພືື່ອເບິື່ງ ການປັບປຸງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ພາຍຫລຼັງ ການປ ິ່ນປ ວ ໃຫ້ຖ່າຍຮູບ / ວິດີໂອ ເພືື່ອເບິື່ງການປ່ຽນແປງທີື່ຍືນຍົງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ການເກຼັບຮຼັກສາຮບູຖາ່ຍ 

ພາຍຫລຼັງທີື່ຖ່າຍຮູບແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຕ້ອງເກຼັບຮຼັກສາມຼັນໄວ້ໃນເຄືື່ອງ ຫລື ຮາດດິສ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
ຢ່າລືມຕຼັັ້ງຊືື່ files ຕາມຕົວເລກຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ, ວຼັນທີ, ສະຖານທີື່ ພ້ອມດ້ວຍຊືື່ມືກ້ອງ. 

ມຼັນຈະເປັນການດີ ຖ້າມີການລວມເອົາ file ຂອງແບບຟອມຍິນຍອມ ທີື່ລົງລາຍເຊຼັນເຂົັ້ານ າ ເພືື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນ

ການຄົັ້ນຫາ ສໍາລຼັບມືກ້ອງ  
 

2) ການອຼັບໂຫລດລງົຖານຂ ໍ້ມນູຜາ່ນ ໂກໂບ ສໍາລຼັບຮບູຖາ່ຍຂອງການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ 

 ພາຍຫ ຼັງການສົົ່ງຮູບຟອມຮູບຖ່າຍ ໂດຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ແອດມິນລະບົບຈະເປັນຜູ້ຮຼັບຜິດຊອບ

ໃນການອຼັບໂຫ ດຮູບຖ່າຍ ແລະ ແບບຟອມທຼັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ ບຼັນຊີ CBID.  

 

3) ການກວດກາ ແລະ ກວດແກ ້

   ຍິື່ງທ່ານຖ່າຍຮູບຫລາຍເທົົ່າໃດ ທ່ານຍິື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີພືັ້ນທີື່ໃນການເກຼັບຮຼັກສາຫລາຍເທົົ່ານຼັັ້ນ. ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ, ຈິື່ງມີ
ຄວາມສໍາຄຼັນ ເມືື່ອທ່ານມີເວລາກຼັບໄປຍຼັງເຄືື່ອງ ເພືື່ອເລືອກ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາ file ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫລອດ

ໂຄງການ ແລະ ລຶບຮູບພາບທີື່ບ ໍ່ຕ້ອງການຖີັ້ມ. 

III. ພາຍຫລຼັງການຖາ່ຍຮບູ 

 

 

ກ່ອນ ລະຫວ່າງ
ງ 

ພາຍຫລຼັງ 
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ທ່ານສາມາດກຼັບໄປເບິື່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ດຼັດແກ້ມຼັນ ເຊຼັົ່ນ: ການຕຼັດຮູບ, ປັບຂະໜາດ ຫລື ເພີື່ມຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບ
ຖ່າຍ ແລະ ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງຂອງວິທີການຕຼັດຮູບ ແລະ ປັບຂະໜາດຮູບ      

 

ການຕຼັດຮບູ: ການຕຼັດຮູບທີື່ຖືກຕ້ອງຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເບິື່ງເຫຼັນໄດ້ຫລາຍ ແລະ ມີອິດທິພົນຕ ໍ່ວິທີການທີື່ຜູ້ຊົມ
ມີສ່ວນຮ່ວມກຼັບມຼັນທາງອາລົມ 

              

  

  

 

 

ການປັບຂະໜາດຮບູ: ການປັບຂະໜາດ ແມ່ນໄດ້ຜົນດີ ເວລາ ທີື່
ທ່ານ ຖ່າຍຮູບຂະໜາດ ໃຫຍ່ ແລະ  ຫລຸດຂະໜາດຮູບ ແຕ່ບຼັນຫາທົົ່ວ
ໄປຂອງການປັບຂະໜາດ ຮູບໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າ ຕົັ້ນສະບຼັບ ຊຶື່ງຈະເຮຼັດໃຫ້
ຄວາມລະອຽດຂອງພາບມີ ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ລ໋ອກ / ຮຼັກສາອຼັດຕາຄວາມກວ້າງຂອງຮູບໄວ້ ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມຼັນເບິື່ງຍືດອອກ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

✓ ✗ 

✓ 

✗ 
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 4) ການໃຊຮ້ບູຖ່າຍ 

ຮູບທີື່ເລືອກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊ່ອງທາງການສືື່ສານຂອງໂຄງການ ຄວນເປັນຮູບທີື່ສະແດງຕົວຢ່າງຂອງການ
ປະຕິບຼັດໜ້າວຽກທີມີຜົນກະທົບຫລາຍທີື່ສຸດ ແລະ ຄວນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກຼັບຂ ໍ້ມູນທີື່ຂຽນອະທິບາຍຮູບພາບ
ນຼັັ້ນ ພ້ອມທຼັງເນຼັັ້ນໃສ່ຄົນທີື່ກໍາລຼັງປະຕິບຼັດໜ້າວຽກເປັນຫລຼັກ 

ທຸກຄຼັັ້ງທີື່ໃຊ້ຮູບພາບໃນບົດລາຍງານ, ອອນລາຍ ແລະ ຊ່ອງທາງອືື່ນໆ, ກະລຸນາ ລວມຄໍາອະທິບາຍພາບເຂົັ້ານໍາສະເ
ໝີ. ຄໍາອະທິບາຍພາບ ແມ່ນສິື່ງສໍາຄຼັນທີື່ຈະເປີດເຜີຍເລືື່ອງລາວຂ້າງຫລຼັງພາບ. ທຸກຄໍາອະທິບາຍພາບຄວນຕອບຄໍາ
ຖາມດຼັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

• ໃຜ: ແມ່ນໃຜຢູ່ໃນຮູບ (ໃຫ້ລະວຼັງກ່ຽວກຼັບການຍິນຍອມຂອງທຸກຮູບພາບ ໂດຍສະເພາະເດຼັກນ້ອຍ ທີື່ອາຍຸ

ບ ໍ່ຮອດກະສຽນ ຄວນໄດ້ຮຼັບການຍິນຍອມຈາກພ ໍ່ແມ່)  

•  ແມ່ນຫຍຼັງ: ພວກເຂົາກໍາລຼັງເຮຼັດຫຍຼັງຢູ ່
•  ເປັນຫຍຼັງ: ມຼັນສໍາຄຼັນແນວໃດ 
• ເມືື່ອໃດ ແລະ ຢູ່ໃສ: ຮູບຖ່າຍຢູ່ໃສ 
• ຄໍາອະທິບາຍພາບ ຄວນມອບຄວາມດີຄວາມຊອບໃຫ້ແກ່ ມືກ້ອງ 

 

 

 

ເຄຼັດລຼັບສາໍລຼັບການຖາ່ຍຮບູສາໍລຼັບວຽກງານໂຄງການ 

ຮູບເງົາ ແລະ ວິດີໂອ ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊືື່ອມໂຍງ ຜູ້ຊົມ ໂດຍກາານນໍາໃຊ້ເລືື່ອງລາວສ່ວນຕົວ, ພາບທີື່
ແຂງແຮງ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍສ້າງແຮງບຼັນດານໃຈ ເພືື່ອສ້າງການເຊືື່ອມໂຍງທາງດ້ານອາລົມ. ລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນບາງຄໍາ
ແນະນໍາກ່ຽວກຼັບການຖ່າຍຮູບສໍາລຼັບວຽກງານໂຄງການ: 

• ຕອ້ງຂ ການຍນິຍອມສະເໝ:ີ ກອ່ນການບຼັນທຶກວິດີໂອຄົນໃນລະຫວ່າງການປະຊຼຸມ, ງານອີເວຼັັ້ຼັັ້ນ, ການສ າພາດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ. ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີື່ທ່ານຕ້ອງ
ໄດ້ຂ ການຍິນຍອມຈາກພວກເຂົາ ແລະ ພ ໍ່ແມ່ / ຜູ້ປ ກຄອງຂອງເຂົາເຈົັ້າ

ເສຍກ່ອນ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ( ເບິື່ງໜ້າ.1)   

• ໃຊໂ້ໝດ Landscape ເວລາຖາ່ຍວດິໂີອ: ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ທ່ານໃຊ້ໂ

ໝດ Landscape ບ ໍ່ແມ່ນໂໝດ Portrait ໃນເວລາບຼັນທຶກວິດີໂອ. ໂ

ໝດ Landscape ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮຼັດໃຫ້ວິດີໂອຂອງທ່ານງົດງາມເທົົ່າ

ນຼັັ້ນ ແຕ່ມຼັນຍຼັງຈະເຮຼັດໃຫ້ ເຮົາເພີດເພີນ ໃນເວລາເບິື່ງຢູ່ເທິງໜ້າຈ   ຫລື 
ໂທລະທຼັດນໍາອີກ.  

“ວຼັນທີ 27 ພຶດສະພາບ 2016 ນະຄອນຫລວງວຽງຈຼັນ. ຜູ້ຫລິັ້ນ ບາສເກຼັດບອລ 
ສະແດງທຼັກສະຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການສາທິດການແຂ່ງຂຼັນ ໂດຍໃຊ້ລ ໍ້ເລືື່ອນທີື່ຊືັ້ໃ
ໝ່ສໍາລຼັບຫລິັ້ນກລິາ ບາສເກຼັດບອລ ຂອງໂຄງການ TEAM ເຊິື່ງໃຫສ້ະໜຼັບສະ
ໜນູໂດຍ ອົງການ USAID 



                                                         

41 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

• ຮບູຖາ່ຍການປະຕບິຼັດໜາ້ທີື່ ແລະ ຮບູຖາ່ຍທີື່ໜາ້ສນົໃຈ: 
ວິດີໂອທີື່ດີ ໃນການເປັນຕົວແທນ ວຽກງານໂຄງການ ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງການປະຕິບຼັດໜ້າວຽກ. ມຼັນສໍາຄຼັນທີື່
ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ ວິດີໂອ ໄດ້ສະແດງການປ່ຽນແປງຫລາຍ ກ່ອນ ແລະ ຫລຼັງ ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການ. ວິດີໂອ ຄວນໃຫ້ມຼັນເບິື່ງ ເປັນທໍາມະຊາດ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ມີບົດເວົັ້າ ຫລື ບົດເລືື່ອງທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຈິງຫລາຍເກີນໄປ; ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ບົດພາບໄວ້ກ່ອນການຖ່າຍທໍາ.  

ເລືື່ອງລາວຄວາມສໍາເລຼັດຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງເນຼັັ້ນໃສ່ ການສົົ່ງຂ ໍ້ຄວາມທີື່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງດ້ານບວກໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມ. ແນະນໍາໃຫ້ມີການເພີື່ມຊຼັບ / ຄ າອະທິບາຍ ແລະ ການພາກສຽງໃສ່ ວິ

ດີໂອ ເພາະວ່າ ມຼັນຈະເຮຼັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ວິດີໂອນຼັັ້ນໄດ້. 

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນທີື່ຈະເຜີຍແຜ ່ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທຼັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານຜູ້ຊົມທົວໄປ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບ
ທວນ ແລະ ອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານດ້ານການສືື່ສານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ຂຶັ້ນຢູ່ກຼັບການຍິນ

ຍອມ  ແລະ ລະດຼັບຂອງການແບ່ງປັນ.  

ສາໍລຼັບການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ: ຄວາມຍາວຂອງ ວິດີໂອ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ບຼັນທຶກໄວ້ໃນ ຖານຂ ໍ້ມູນ ສໍາລຼັບ 
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງສຼັັ້ນ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກຼັບຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ ສໍາລຼັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້
ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ. ຄືກຼັນກຼັບການຖ່າຍຮູບ ສໍາລຼັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້
ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ, ວິດີໂອ ຄວນເນຼັັ້ນໃສ່: 

  

1).    ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບທີື່ຊຼັດເຈນ: 

 

ວິດີໂອ ປະເພດນີັ້ ແມ່ນໃຊ້ສໍາລຼັບດ້ານວິຊາການ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຖາມຜູ
ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ບຼັນຫາສຸຂະພາບທີື່ສຼັງເກດເຫຼັນໄດ້ຢ່າງຊຼັດເຈນ ເຊຼັົ່ນ: ການຕຼັດອົງຄະ ແລະ ຍ່າງໄປມາ
,ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງຕິດຕາມພວກເຂົາຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ ແລະ ສຼັງເກດເບິື່ງ
ການເຄືື່ອນໄຫວຕົວຈິງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພືື່ອເບິື່ງວ່າ ບຼັນຫາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາມີຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍ
ປານໃດ 

 

2).   ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ: ຖ່າຍວິດີໂອສຼັັ້ນໆຢູ່ບ ລິເວນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເພືື່ອສະແດງໃຫ້ເຫຼັນການເຂົັ້າ
ເຖິງ ແລະ ສິື່ງກີດຂວາງທີື່ຈໍາກຼັດການເຮຼັດໜ້າທີື່ການຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

 

3).   ການປ ິ່ນປ ວ: ມີຄວາມສໍາຄຼັນທີື່ຈະຮູ້ຈຼັກ ອາການຂອງຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດ ກ່ອນ / ລະຫວ່າງ / ຫລຼັງ ການ
ປ ິ່ນປ ວ, ການຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າໃຈການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວຼັນຂອງເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ 
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ການຖາ່ຍວດິໂີອ ສໍາລຼັບ ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ ແມນ່ບ ໍ່ອະນຍຸາດໃຫແ້ບງ່ປນັກຼັບຜູຊ້ມົທົົ່ວໄປ. 
ຈະມລີະດຼັບຂອງການເຂົັ້າເຖງິ ຖານຂ ໍ້ມນູ ອງີໃສ ່ລະບຽບການ ແລະ ການຍນິຍອມ 

IV. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ: ອາການສະແດງ ແລະ ພວກມຼັນສົົ່ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜາ້ທີື່
ການຂອງຄນົແນວໃດ? 

1. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ ຜວິດອ່ນ 
ພະຍາດຜວິດອ່ນ ແມນ່ຫຍຼັງ?  

ຜິວດ່ອນ ແມ່ນເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ທີື່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ການຜະລິດ ເມຼັດສີ, ເຊິື່ງແມ່ນ
ສານທໍາມະຊາດ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ທີື່ສ້າງສີໃຫ້ຜິວໜຼັງ, ຜົມ ແລະ ຕາ. 

ເມຼັດສີເຮຼັດໜ້າທີື່ເປັນເຄືື່ອງຕອງທີື່ປ້ອງກຼັນຜິວໜຼັງ ແລະ ດວງຕາຈາກແສງລຼັງສີ ອຼັລຕຣາ
ໄວໂອເລດ.  ມຼັນເປັນເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບຕະຫ ອດຊີວິດ, ແຕ່ວ່າ ມຼັນກ ໍ່ບ ໍ່ຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນເມືື່ອ
ເວລາຜ່ານໄປ. ຄົນຜິວດ່ອນ ມີເມຼັດສີໜ້ອຍ ຫ ື ບ ໍ່ມີເມຼັດສີເລີຍ ເຊິື່ງມີຜົນສະທ້ອນ ຕ ໍ່
ການສ້າງສີ ແລະ ສາຍຕາຂອງພວກເຂົາ. ມຼັນເກີດຂຶັ້ນຍ້ອນຄວາມບົກພ່ອງທາງພຼັນທຸກໍາ 
(ຢີນ) ທີື່ເດຼັກນ້ອຍໄດ້ຮຼັບ ຈາກພ ໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ.  

 

ອາການຂອງຜວິດອ່ນມຫີຍຼັງແດ ່ແລະ ມຼັນມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

ຄົນຜິວດ່ອນ ສ່ວນຫ າຍຜົມຈະເປັນສີຂາວ ຫ ື ຜົມສີທອງ ແລະ ມີຜິວໜຼັງຊີດພ້ອມຈຸດແດງໆ ເຊິື່ງຖ້າຖືກແສງແດດ
ຈະ  ໄໝ້ໄດ້ງ່າຍ ແທນທີື່ຜິວໜຼັງຈະເປັນສີຄໍໍ້າ.   

ພວກເຂົາ ຍຼັງມີບຼັນຫາດ້ານການເບິື່ງເຫຼັນອີກ - ບົກພ່ອງດ້ານສາຍຕາ, ຕາເຫ ່ວ (ຕາເບິື່ງໄປຄົນລະທິດທາງ), ແລະ 
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕ ໍ່ແສງແຈ້ງ ເມືື່ອອອກແດດ. ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ອາດຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່
ການດຼັົ່ງນີັ້: 

• ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນການອ່ານໜຼັງສື, ເບິື່ງຮູບພາບເທິງໂທລະສຼັບມືຖື ຫ ື ໂທລະທຼັດ ຫ ື ເບິື່ງລາຍ
ລະອຽດຂອງເຄືື່ອງຕ່າງໆທີື່ຂາຍຢູ່ຕະຫ າດ 

• ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລຼັກໜ້ອຍໃນການເຮຼັດວຽກປະຈໍາວຼັນ - ການດູແລຕົນເອງ (ຕິດກະດຸມ), ກິດຈະກໍາ
ໃນເຮືອນ (ກະກຽມ ແລະ ແຕ່ງອາຫານ, ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ອືື່ນໆ) 

• ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ຍ່າງຕໍາສິື່ງຂອງເລືັ້ອຍໆ 
• ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາພາຍໃຕ້ແສງແດດ ເນືື່ອງຈາກມຼັນຈະໄໝ້ຜິວໜຼັງ ແລະ 

ເປັນຕະລາຍຕ ໍ່ດວງຕາ 

ຄົນຜິວດ່ອນ ມຼັກຈະປະເຊີນກຼັບການດູຖູກ ແລະ ການຈໍາແນກເລືັ້ອຍໆ ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນ, ສະນຼັັ້ນ, ບາງທີ ພວກເຂົາ
ອາດຖືກ ແຍກອອກຈາກສຼັງຄົມ ແລະ ຈໍາກຼັດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາຈາກຊີວິດຊຼຸມຊົນ.  
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ວທິປີອ້ງກຼັນອາການສນົ 

ເພືື່ອປ້ອງກຼັນອຼັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜິວໜຼັງ ແລະ ດວງຕາ: 

• ນຸ່ງເຄືື່ອງທີື່ປ ກປ ດຮ່າງກາຍເພືື່ອປ້ອງກຼັນຜິວໜຼັງ ເຊຼັົ່ນ: ເສືັ້ອແຂນຍາວ, ໝວກ, ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ອືື່ນໆ 
ເພືື່ອໃຫ້ປ ກປ ດແຂນ, ຂາ ແລະ ໃບໜ້າ 

• ໃຊ້ຄີມກຼັນແດດທີື່ມີການປ ກປ້ອງສູງ ເຊຼັົ່ນ: ຄ່າປ້ອງກຼັນແສງແດດ (SPF) 50+  

• ໃຊ້ແວ່ນກຼັນແດດທີື່ມີເລນປ້ອງກຼັນແສງຍູວີ ເພືື່ອປ້ອງກຼັນດວງຕາ 
 

 

 

ວທິກີານສົົ່ງເສມີການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ ?  

• ໃຊ້ເຄືື່ອງຊ່ວຍໃນການເບິື່ງເຫຼັນ ເຊຼັົ່ນ: ແວ່ນຕາເພືື່ອຊ່ວຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ, ເຮຼັດວຽກປະຈໍາວຼັນ, 
ອ່ານ, ໃຊ້ໂທລະສຼັບ ຫລື ເບິື່ງໂທລະທຼັດ 

• ສໍາລຼັບການອ່ານ, ຄົນທີື່ມີຄວາມບົກພ່ອງສາມາດໃຊ້ແວ່ນຂະຫຍາຍ ຫລື ຕົວໜຼັງສືຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືື່ອ
ໃຫ້ເບິື່ງເຫຼັນໄດ້ງ່າຍ 

 

ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ພະຍາດຜິວດ່ອນ 

 

1. ອາການຂອງພະຍາດຜວິດອ່ນມຫີຍຼັງແດ?່ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2. ຜວິດອ່ນ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

ສາເຫດທີື່ພາໃຫເ້ປນັຜວິດອ່ນມຫີຍຼັງແດ?່ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົຜວິດອ່ນ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
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2. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ: ປາກແຫວງ່ ແລະ ເພດານໂຫວ ່
 

ປາກແຫວງ່ ແມນ່ຫຍຼັງ?  

‘ປາກແຫວ່ງ’ ແມ່ນ ຊ່ອງຫວ່າງ ຫ ື ຮອຍແຍກ ຢູ່ຮີບສົບດ້ານເທິງເຊິື່ງເປັນຕຼັັ້ງແຕເ່ກີດ. ມຼັນເປັນຊ່ອງຫວ່າງແນວ
ນຼັັ້ນ ຍ້ອນວ່າ ພາກສ່ວນ ຂອງໃບໜ້າຂອງເດຼັກນ້ອຍ ບ ໍ່ເຊືື່ອມຈອດກຼັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາພຼັດທະນາຢູ່ໃນມົດ
ລູກ (ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ).  

ເພດານໂຫວ ່ແມນ່ຫຍຼັງ? 

ເພດານ ໝາຍເຖິງ ດ້ານເທິງ ຂອງທາງໃນຜົັ້ງປາກ. ‘ເພດາໂຫວ່’ ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງ ຫ ື ຮອຍແຍກ ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງ
ທາງໃນຜົັ້ງປາກ. ມຼັນເປັນຕຼັັ້ງແຕ່ເກີດ ແລະ ມຼັນເປັນແນວນຼັັ້ນ ຍ້ອນວ່າ ດ້ານໃນຂອງຜົັ້ງປາກ ຂອງເດຼັກນ້ອຍ ບ ໍ່
ເຊືື່ອມຈອດກຼັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ບາງເທືື່ອ ເດຼັກນ້ອຍ ອາດຈະເກີດມາ ພ້ອມກຼັບປາກແຫວ່ງ ຫ ື 
ເພດານໂຫວ່, ແຕ່ວ່າບາງທີ ພວກເຂົາກ ໍ່ມີທຼັງສອງຢ່າງ.  

ສຼັນຍານຂອງ ປາກແຫວງ່ ແລະ ເພດານໂຫວ ່ມີຫຍຼັງແດ?່ 

ມຼັນຈະເຫຼັນ ຊ່ອງຫວ່າງ ຢູ່ຮີມສົບດ້ານເທິງ - ມຼັນອາດຈະເປັນ ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍ ຫ ື ໃຫຍ່ຈົນໄປຮອດທາງກ້ອງ
ຮູດຼັງ. ມຼັນອາດຈະມີ ໜຶື່ງ ຫ ື ສອງຮອຍແຫວ່ງ. ຖ້າຫາກ ຊ່ອງຫວ່າງໃຫຍ່ຂຶັ້ນພ້ອມກຼັບການເຕີບໂຕຂອງເດຼັກນ້ອຍ 
ແຂ້ວອາດຈະປ ົ່ງຂຶັ້ນຢູ່ຜິດບ່ອນ.  

 

  
 

ໜຶື່ງ ຮອຍແຫວ່ງ ສອງ ຮອຍແຫວ່ງ ສອງຮອຍແຫວ່ງ ພ້ອມກຼັບແຂ້ວທີື່ປ ົ່ງບ ໍ່
ຖືກຕ້ອງ 

 

• ເພດານໂຫວ່ ແມ່ນປະກົດເຫຼັນ ຖ້າຫາກວ່າ ເດຼັກນ້ອຍອ້າປາກຂຶັ້ນ. ມຼັນອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ ການ
ເປີດນ້ອຍໆ ຢູ່ດ້ານຫ ຼັງຂອງຜົັ້ງປາກ ຫ ື ມຼັນອາດຈະເປັນຮອຍແຍກ ກວ້າງ ທີື່ຍາວມາຈົນຮອດດ້ານໜ້າ
ຂອງຜົັ້ງປາກ.   
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ຮອຍແຍກນ້ອຍ ຢູ່ດ້ານຫ ຼັງຜົັ້ງປາກ ຮອຍແຍກໃຫຍ່ ຢູ່ເພດານ ທີື່ຍາວມາເຖິງດ້ານ
ໜ້າຂອງຜົັ້ງປາກ 

ປາກແຫວງ່ ແລະ ເພດານໂຫວ ່ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

• ສໍາລຼັບເດຼັກນ້ອຍ, ຖ້າຫາກພວກເຂົາ ເປັນປາກແຫວ່ງ ແລະ ເພດານໂຫວ່ ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການດູດນົມແມ່ ຫ ື ດູດນົມຈາກເຕົັ້ານົມ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາ ບ ໍ່ສາມາດ ປ ດປາກໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນ ແລະ ອຼັດຊ່ອງຫວ່າງອ້ອມຂວຼັັ້ນນົມ. 

• ເດຼັກນ້ອຍບາງຄົນ ທີື່ເປັນເພດານໂຫວ່ ຍຼັງມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເກີດ ຫູຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ມີບຼັນຫາກຼັບການໄດ້
ຍິນ 

• ແຂ້ວຂອງເດຼັກນ້ອຍ ອາດຈະບ ໍ່ພຼັດທະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ແຂ້ວແມງ 
• ຖ້າຫາກ ເພດານໂຫວ່ ບ ໍ່ໄດ້ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວ ມຼັນອາດຈະຈໍາໄປສູ່ ບຼັນຫາດ້ານການເວົັ້າ ຍ້ອນສຽງທີື່ບ ໍ່ຊຼັດ

ເຈນ ເວລາເວົັ້າ ຫ ື ສຽງອອກທາງດຼັງ ເມືື່ອເດຼັກນ້ອຍ ໃຫຍ່ຂຶັ້ນ. 
• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ອາດຈະຂາດຄວາມເຊືື່ອໝຼັັ້ນ ແລະ ເຫຼັນຄຸນຄ່າໂຕເອງຕໍ່າ ຍ້ອນໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາ, 

ສະນຼັັ້ນ ມຼັນຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການພົວພຼັນດ້ານສຼັງຄົມກຼັບ ຜູ້ອືື່ນ. ພວກເຂົາອາດຈະ ປະເຊີນໜ້າ
ກຼັບການຢອກລ ໍ້ ຈາກຜູ້ອືື່ນ ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນ. ເມືື່ອຜູ້ໃຫຍ່ ເປັນປາກແຫວ່ງທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວ ພວກເຂົາ
ອາດຈະຍຼັງປະເຊີນໜ້າກຼັບ ຄວາມກຼັງວົນໃຈ ແລະ ຄວາມກົດດຼັນ. 
 

ການຜ່າຕຼັດ ປ ດຊ່ອງຫວ່າງ ປາກແຫວ່ງ ຫ ື ເພດານໂຫວ່ ແມ່ນມີຢູ່ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ. ຂຶັ້ນ
ກຼັບຄວາມກວ້າງ ຊ່ອງຫວ່າງ, ເຊິື່ງມຼັນອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່າຕຼັດຫ າຍກວ່າ ໜຶື່ງຄຼັັ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ສໍາເລຼັດຢ່າງສົມບູນ ແຕ່
ວ່າ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ມຼັນຈະເຮຼັດໃຫ້ ໃບໜ້າ ແລະ ການເຫຼັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ຂອງບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງຫ າຍ. 
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ກອ່ນການຜາ່ຕຼັດ ຫ ຼັງການຜາ່ຕຼັດ 

 

 

  

  

 

ວທິເີຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ  

ກອ່ນການຜາ່ຕຼັດ - ການປ້ອນນມົ 

• ເດຼັກເກີດໃໝ່ອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການປ້ອນນົມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພືື່ອ

ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮຼັບໂພຊະນາການພຽງພ  ແລະ ຖ້າຫາກວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ໃນການປ້ອນນົມ ທ່ານໝໍສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນເລືື່ອງນີັ້ໄໄດ້.  ເດຼັກເກີດໃໝ່ທີື່ປາກ

ແຫວ່ງສາມາດ ກິນນົມຈາກເຕົັ້ານົມ ຫລື ຂວດນົມໄດ້ ແຕ່ແມ່ ອາດຕ້ອງໄດ້ເອົານີັ້ວມືປ ດ

ຊ່ອງຫວ່າງນຼັັ້ນໄວ້ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກດູດນົມ 
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• ເດຼັກເກີດໃໝ່ທີື່ປາກແຫວ່ງເພດານໂຫວ່ ສາມາດໄດ້ຮຼັບປະໂຫຍດຈາກຂວດນົມແບບພິເສດ ເພືື່ອໃຫ້ພວກ

ເຂົາສາມາດກິນນົມໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ 

• ທ່ານໝໍ ແລະ ນຼັກບໍາບຼັດດ້ານການປາກເວົັ້າ ຫລື ພະຍາບານທີື່ຊ່ຽວຊານສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍານີັ້ໃຫ້ແກ່ 

ຄອບຄົວໄດ້ 

ການຜາ່ຕຼັດຕບົແຕງ່ 

• ຄົນທີື່ປາກແຫວ່ງເພດານໂຫວ່ ມຼັກຈະໄດ້ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວດ້ວຍການຜ່າຕຼັດ. ປາກແຫວ່ງສາມາດປ ດໄດ້ 

ຕອນຍຼັງອາຍຸນ້ອຍ (ອາຍຸບ ໍ່ຄວນເກີນ  3-6 ເດືອນ), ແຕ່ວ່າ ການຜ່າຕຼັດເພືື່ອປ ດເພດານປາກຕ້ອງໄດ້ເຮຼັດ

ຕາມຫ ຼັງ (ອາຍຸບ ໍ່ຄວນຫ ຼຸດ 6-12  ເດືອນ). ຖ້າຫາກ ເຫືອກມີຜົນກະທົບ ການຜ່າຕຼັດອາດຕ້ອງໄດ້ເຮຼັດ 

ພາຍຫລຼັງ (ຕອນອາຍຸ 8-12 ປີ).  

ການປ ວແຂວ້ 

• ມີຄວາມສໍາຄຼັນທີື່ຄົນທີື່ປາກແຫວ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຖູແຂ້ວເປັນປະຈໍາ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ
ທີື່ແຂ້ວຈະເປັນແມງ 

• ພາຍຫລຼັງທີື່ປາກແຫວ່ງຖືກປ ດແລ້ວ ເມືື່ອຄົນເຈຼັບໃຫຍ່ຂຶັ້ນ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ ວແຂ້ວ ແລະ ຕິດຕາມ
ການເຕີບໂຕຂອງແຂ້ວ ແລະ ກາມ 

ການໄດຍ້ນິ 

• ທ່ານໝໍອາດມີການທົດລອງການໄດ້ຍິນຂອງເດຼັກ ແລະ ກວດເບິື່ງວ່າມີຂອງແຫລວເກີດຂຶັ້ນໃນຫູເດຼັກ ຫລື 
ບ ໍ່. ບາງເທືື່ອ ທ່ານໝໍ ຈະເອົາທ ໍ່ຂະໜາດນ້ອຍສຸບໃສ່ຫູ ເພືື່ອຊ່ວຍດູດຂອງແຫລວອອກມາ ຖ້າຫາກວ່າ 
ມຼັນມີຫລາຍເກີນໄປ ເພືື່ອປ້ອງກຼັນຫູຊຶມເຊືັ້ອ 

• ບາງເທືື່ອ ເດຼັກນ້ອຍອາດໄດ້ຮຼັບປະໂຫຍດຈາກເຄືື່ອງຊ່ວຍຟັງ - ເດຼັກຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນການໄດ້ຍິນ

ເພືື່ອຕຼັດສິນໃຈເລືື່ອງນີັ້ 
ການປາກເວົັ້າ 

• ເດຼັກນ້ອຍອາດໄດ້ຮຼັບປະໂຫຍດຈາກການບໍາບຼັດການປາກເວົັ້າ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາຍຼັງສືບຕ ໍ່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປາກເວົັ້າຢ່າງຊຼັດເຈນ ພາຍຫລຼັງການຜ່າຕຼັດ 
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ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ປາກແຫວ່ງ ແລະ 
ເພດານໂຫວ່. 
 

 

1. ສຼັນຍານຂອງ ປາກແຫວງ່ ແລະ ເພດານໂຫວ ່ມີຫຍຼັງແດ?່ 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. ປາກແຫວງ່ ແລະ ເພດານໂຫວ ່ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົປາກແຫວງ່ ແລະ ເພດານໂຫວ ່? 

___________________________________________________________________ 

3. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບ ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບທີື່ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ຂ ໍ້ 
 

ຂ ໍ້ຕ ໍ່ຕດິ (ຫດົຕວົ) 

ຂ ໍ້ ແມນ່ຫຍຼັງ?  

ຂ ໍ້ ແມ່ນບ່ອນທີື່ ກະດູກຕ ໍ່ກຼັນ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດເຄືື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້. ປ ກກະຕິແລ້ວ 
ກະດູກແມ່ນຕ ໍ່ເຂົັ້າກຼັນດ້ວຍ ເນືັ້ອເຍືື່ອເຊືື່ອມຕ ໍ່ທີື່ອ່ອນ ແລະ ຍືດຫົດໄດ້. 
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ພວກເຮົາມີຂ ໍ້ ຢູ່ທົົ່ວຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ - ມີທຼັງໝົດ 360 ຂ ໍ້. ຂ ໍ້ດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ປະກອບດ້ວຍ ຂ ໍ້ຕີນ, ຫົວເຂົົ່າ, ສະ
ໂພກ, ບ່າ, ຂ ໍ່ສອກ, ຂ ໍ້ແຂນ, ນິັ້ວມື, ກ້ານຄ , ແລະ ອືື່ນໆ. ບາງເທືື່ອ ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ຂ ໍ້ 
ແລະ ຈໍາກຼັດການເຄືື່ອນໄຫວ. 

ອາການຫດົຕວົ ແມນ່ຫຍຼັງ? 

• ອາການຫົດຕົວ ແມ່ນ ເມືື່ອເນືັ້ອເຍືື່ອເຊືື່ອມຕ ໍ່ທີື່ຍືດຫົດໄດ້ ຢູ່ຂ ໍ້ ມີຄວາມຍືດຫົດໜ້ອຍລົງ ແລະ ຈໍາກຼັດ
ການເຄືື່ອນໄຫວ.  

• ມຼັນຍຼັງອາດແມ່ນ ‘ກ້າມຊີັ້ນຫົດຕົວ’ ຍ້ອນວ່າກ້າມຊີັ້ນເຄຼັົ່ງ ແລະ ຫົດເຂົັ້າ ເຊິື່ງອາດຈະເຮຼັດໃຫ້ເຄຼັົ່ງ ແລະ 
ຫົດ.  

• ຖ້າຫາກເຈົັ້າມີການບາດເຈຼັບ ໃນເວລາທີື່ຜິວໜຼັງຖືກທໍາລາຍ ເຊຼັົ່ນ: ຍ້ອນໄຟໄໝ້, ການບາດເຈຼັບອືື່ນໆ ຫ ື 
ການຜ່າຕຼັດ ເຊິື່ງ ອາດຈະຈໍາກຼັດການເຄືື່ອນໄຫວຢູ່ ບ່ອນທີື່ມີແປ້ວຢູ່ຜິວໜຼັງ.  

ສາເຫດທີື່ເຮຼັດໃຫ້ເກີດອາການຫົດຕົວ ຫ າຍທີື່ສຸດ ແມ່ນ ການບ ໍ່ເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ ຮອຍແປ້ວຈາກ ການບາດເຈຼັບ ຫ ື  
ໄຟໄໝ້. ຜູ້ທີື່ມີເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບອືື່ນໆ ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດເຄືື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ ກ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ ໍ່
ອາການຫົດຕົວ, ຕົວຢ່າງເຊຼັົ່ນ: ພິການທາງສະໝອງ, ກ້າມຊີັ້ນເສືື່ອມສະພາບ ຫ ື ຂ ໍ້ອຼັກເສບ. ອາການຂ ໍ້ຫົດຕົວ ແມ່ນ
ສິື່ງປ ກກະຕິສໍາລຼັບບຸກຄົນທີື່ໃຊ້ເວລາດົນ ຢູ່ເທິງຕຽງ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ບ ໍ່ເຄືື່ອນຍ້າຍ, ຕົວຢ່າງເຊຼັົ່ນ ຢູ່ຫ້ອງຟ ື້ນຟູຊີບ. 
ມຼັນຍຼັງແມ່ນສິື່ງປ ກກະຕິຫ າຍ ສໍາລຼັບຜູ້ທີື່ເຄີຍມີເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນ. ອາການຫວົຕວົ ຖາ້ຫາກ ບ ໍ່ໄດຮ້ຼັບການປ ິ່ນປ ວ 
ອາດຈະນາໍໄປສູ ່ຄວາມຜດິປ ກກະຕຖິາວອນ (ເບິື່ງຂ ໍ້ມູນຢູ່ລຸ່ມ ໃບຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບຄວາມຜິດປ ກກະຕິ). 

 

ໄຟໄໝ້ ຫ ຼັງ ແລະ ແຂນ ເຮຼັດໃຫ້ຜິວໜຼັງ ຢູ່
ກ້ອງແຂນ ເຄຼັົ່ງ ສະນຼັັ້ນເຮຼັດໃຫ້ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່
ສາມາດ ຍົກແຂນຂອງຕົນຂຶັ້ນ. 

ກ້າມຊີັ້ນ 
 

 
ເນືັ້ອເຍືື່ອເຊືື່ອມຕ ໍ່ທີື່ຍືດ
ຫົດໄດ ້
 
ກະດູກ 
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ເນືັ້ອເຍືື່ອເຊືື່ອມຕ ໍ່ທີື່ຍືດຫົດໄດ້ ທີື່ເຊືື່ອມຕ ໍ່ ກະດູກນິັ້ວ
ມື ຫາ ມື ບ ໍ່ ຍືດຫົດ. ສະນຼັັ້ນ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່
ສາມາດຢຽດນິັ້ວມື ໃຫ້ຊືື່ໄດ້. 

 

ຫົວເຂົົ່າຕິດ - ສະນຼັັ້ນ ຂາ ຈະບ ໍ່ຢຽດຊືື່. 

 

ສຼັນຍານຂອງອາການຫດົຕວົ ມີຫຍຼັງແດ ່ແລະ ມຼັນມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ສາມາດ ຢຽດ ຫ ື ພຼັບ ຂ ໍ້ - ການເຄືື່ອນໄຫວ ຈະຖືກຈໍາກຼັດ ດຼັົ່ງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງເທິງ. 
• ຖ້າຫາກບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈໍາກຼັດດ້ານການເຄືື່ອນໄຫວ ແຂນ (ສອງເບືັ້ອງ) ຍ້ອນ ອາການຕິດ ຢູ່ 

ບ່າໄຫ ່, ຂ ໍ້ສອກ, ຂ ໍ້ມື ຫ ື ນິັ້ວມີ ແລະ ໂປ້ມື, ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະສາມາດເຮຼັດໃຫ້ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການດູແລຕົນເອງ ເຊຼັົ່ນ: ແຕ່ງໂຕ, ອາບນໍໍ້າ, ກິນອາຫານ ໂດຍໃຊ້ ສ້ອມ ແລະ ບ່ວງ ແລະ ອືື່ນໆ. ມຼັນຍຼັງ

ສາມາດ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການໃຊ້ມືເພືື່ອ ຈຼັບເອົາສິື່ງຂອງ ເຊຼັົ່ນ: ເປີດຂວດແກ້ວ, ໃຊ້ມີດເພືື່ອຕຼັດ
ຜຼັກ, ລ້າງຈານ ແລະ ເຮຼັດ ວຽກເຮືອນ ແລະ ອືື່ນໆ. 

• ຖ້າຫາກບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈໍາກຼັດດ້ານການເຄືື່ອນໄຫວ ຂາ (ສອງເບືັ້ອງ) ຍ້ອນ ອາການຕິດ ຢູ່ ສະ
ໂພກ, ຫົວເຂົົ່າ ຫ ື ຂ ໍ້ຕີນ, ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນຼັົ່ງ, ການເຄືອນໄຫວຈາກທ່ານຼັົ່ງ 
ໄປຫາທ່າຢ ນ, ການຍືນໃນໄລຍະເວລາດົນ,  ການຍ່າງ ໃນໄລຍະທາງໃກ້ ແລະ ໄກ, ການແລ່ນ ແລະ ການ
ໂດດ.   

ຂ ໍ້ອຼັກເສບແມນ່ຫຍຼັງ? 

ຂ ໍ້ອຼັກເສບແມ່ນເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ເຮຼັດໃຫ້ ຂ ໍ້ ເຈຼັບປວດ, ແຂງ ແລະ ໃຄ່ບວມ, ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ມີຜົນ
ສະທ້ອນຕ ໍ່ ມື (ນິັ້ວມື ແລະ ຂ ໍ້ມື), ຕີນ ແລະ ຫົວເຂົົ່າ. ຂ ໍ້ອຼັກເສບມີສອງປະເພດ; ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກກະດູກເສືື່ອມ 
(OA) ແລະ ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກພູມຕ້ານທານເສືື່ອມ (RA)  

• ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກກະດູກເສືື່ອມ ປ ກກະຕິແລ້ວຈະພົບເຫຼັນ ຢູ່ໃນບຼັນດາຜູ້ທີື່ອາຍຸສູງກວ່າ 65 ປີຂຶັ້ນໄປ ແລະ ຜູ້
ທີື່ອາດຈະເຄີຍມີ ການບາດເຈຼັບ ຂ ໍ້ ຫ ື ຜູ້ທີື່ເຮຼັດວຽກ ທີື່ໃຊ້ຂ ໍ້ຫ າຍໂພດ. ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ເຮຼັດໃຫ້ຂ ໍ້ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຍ້ອນ ‘ໃຊ້ຫ າຍ ແລະ ຈີກຂາດ’. 
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ຂ ໍ້ ສຸຂະພາບດີ 
ຂ ໍ້ ມີຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນ 
‘ໃຊ້ຫ າຍ ແລະ ຈີກຂາດ’ຫ ື 

ໃຊ້ຫ າຍໂພດ 
 

• ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກພູມຕ້ານທານເສືື່ອມ ສາມາດເລີື່ມຕົັ້ນ ຈາກອາຍຸ 20 - 60 ປີ ແລະ ປ ກກະຕິ ແມ່ນເກີດ
ກຼັບແມ່ຍິງ ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເຖິງ ສີື່ເທົົ່າ. ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກພູມຕ້ານທານເສືື່ອມ ແມ່ນພະຍາດ ພູມຕ້ານທານ
ອຼັດຕະໂນມຼັດ. ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ລະບົບພູມຕ້ານທານ ທີື່ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ຕ ໍ່ສູ້ຕ້ານການ
ຕິດເຊືັ້ອຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ທີື່ເຂົັ້າໂຈມຕີ ຈຸລຼັງ ຢູ່ໃນຂ ໍ້ ໂດຍເກີດຄວາມຜິດພາດ ເຮຼັດໃຫ້ ຂ ໍ້ ໃຄ່ບວມ, ແຂງ 
ແລະ ເຈຼັບປວດ. ຜູ້ທີື່ມີ ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກພູມຕ້ານທານເສືື່ອມ ຍຼັງມີຄວາມສ່ຽງເພີື່ມຂຶັ້ນ ຕ ໍ່ກຼັບ ເສຼັັ້ນເລືອດ
ອຸດຕຼັນ ຫ ື ຫົວໃຈລົັ້ມເຫ ວ. 

 

ຂ ໍ້ ນິັ້ວມື ໃຄ່ບວມ, ເຈຼັບປວດ 
ແລະ ແດງ 

 

ສຼັນຍານ ຂອງ ຂ ໍ້ອຼັກເສບມຫີຍຼັງແດ?່  

• ສໍາລຼັບ ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກກະດູກເສືື່ອມ ຂ ໍ້ ຈະຮູ້ສຶກ ແຂງ, ໃຄ່ບວມ ແລະ ເຈຼັບປວດ ແຕ່ວ່າ ບ ໍ່ແດງ ຫ ື ຮູ້ສຶກ
ຮ້ອນ. ມຼັນສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ກະດູກສຼັນຫ ຼັງ, ສະໂພກ, ຫົວເຂົົ່າ, ນິັ້ວມື ແລະ ນິັ້ວຕີນ.  

• ສໍາລຼັບ ຂ ໍ້ອຼັກເສບຈາກພູມຕ້ານທານເສືື່ອມ ຂ ໍ້ ຈະຮູ້ສຶກ ແຂງ ແລະ ເຈຼັບປວດ, ແດງ, ຮູ້ສຶກຮ້ອນ ແລະ ມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕ ໍ່ການຖືກແຕະຕ້ອງ ແລະ ມຼັນຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ຂ ໍ້ ທຼັງສອງເບືັ້ອງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊຼັົ່ນ 
ຂ ໍ້ມືທຼັງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ. ມຼັນສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ມື, ຕີນ, ຂ ໍ້ມື, ຂ ໍ້ຕີນ, ຫົວເຂົົ່າ ແລະ ບ່າໄຫ ່. 
ສຼັນຍານທຼັງໝົດເຫ ົົ່ານີັ້ ສາມາດຮູ້ສຶກເຈຼັບແຮງກວ່າ ໃນຕອນເຊົັ້າ ແລະ ຖ້າຫາກ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້
ເຄືື່ອນໄຫວ.   
 

ຂ ໍ້ອຼັກເສບ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ?  
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• ເມືື່ອ ມື ແລະ ຂ ໍ້ມື ເຈຼັບປວດ, ໃຄ່ບວມ ແລະ ແຂງ, ມຼັນອາດຈະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ມື ເພືື່ອ
ເຮຼັດກິດຈະກໍາປະຈໍາວຼັນ - ສໍາລຼັບດູແລຕົນເອງ (ແຕ່ງຕົວ, ກິນອາຫານ), ກິດຈະກໍາໃນເຮືອນ 
(ແຕ່ງອາຫານ, ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ອືື່ນໆ).  

• ເມືື່ອຕີນຮູ້ສຶກເຈຼັບປວດ, ໃຄ່ບວມ ແລະ ແຂງ, ມຼັນຈະເຮຼັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍຂຶັ້ນ ໃນການຍ່າງ
ໄປມາ ໃນໄລຍະທາງ ໃກ້ ແລະ ໄກ. 

• ຜູ້ອາຍຸສູງ ທີື່ຂ ໍ້ອຼັກເສບ ອາດຈະພົບກຼັບ ການໂດດດ່ຽວທາງສຼັງຄົມ ຍ້ອນວ່າ ບ ໍ່ສາມາດເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ 
ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມເຈຼັບປວດ. ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ຄວາມຊຶມເສົັ້າ.  

ວທິປີອ້ງກຼັນອາການສນົ ແລະ ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ 

 
• ສືບຕ ໍ່ຝຶກແອບໃນລະດຼັບ ເບົາຫາປານກາງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນແຂງແຮງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ ການທີື່ຂ ໍ້

ຕ ໍ່ເກີດການປັື້ນຫ ື ຈຼັງ. ນຼັກກາຍະບໍາບຼັດສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກຼັບການຝຶກແອບທີື່ດີທີື່ສຸດ 
• ໄປພົບໝໍເພືື່ອປະເມີນດ້ານການແພດໃນການຕຼັດສິນໃຈວ່າ ຢາສາມາດຫລຸດຜ່ອນອາການເຈຼັບປວດ ຫລື 

ຂ ໍ້ຕ ໍ່ໄຄ່ບ່ວມໄດ້ບ ໍ່ 
• ເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກອາດຊ່ວຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ການໃຊ້ມືໄດ້ 

 

ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ເງືື່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບ ທີື່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ຂ ໍ້. 
 

• ສຼັນຍານ ຂອງ ອາການຫດົຕວົ ມຫີຍຼັງແດ?່ 
______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ອາການຫດົຕວົ ຢູ່ຂ ໍ້ສອກ, ຂ ໍ້ມ ືຫ  ືນິັ້ວມ ືມີຜນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ ແນວໃດ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ອາການຕດິ ຢູສ່ະໂພກ, ຫວົເຂົົ່າ ຫ  ືຂ ໍ້ຕນີ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ ແນວໃດ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ສຼັນຍານ ຂອງ ຂ ໍ້ອຼັກເສບ ມີຫຍຼັງແດ?່  
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ຂ ໍ້ອຼັກເສບ ມີຜນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ ແນວໃດ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົເຈຼັບຂ ໍ້ຕ ໍ່ ຫລ ືມີການຫດົຕວົ? 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ: ກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງ 

ພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງແມນ່ຫຍຼັງ? 

ຄາໍນຍິາມ: ພະຍາດກ້າມຊີັ້ນອ່ອນແຮງແມ່ນ ເງືື່ອນໄຂທາງພຼັນທຸກ າ (ກໍາມະພຼັນ) ເຊິື່ງກ້າມຊີັ້ນຈະອ່ອນເພຍ ແລະ 
ອ່ອນເພຍເພີື່ມຂຶັ້ນຕາມການເວລາ. ກ້າມຊີັ້ນຕົັ້ນຂາ ແລະ ຕີນມຼັກຈະໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບກ່ອນ. ເມືື່ອອາການຮຸນ
ແຮງຂຶັ້ນ, ກ້າມຊີັ້ນອືື່ນໆຈະໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ, ລວມທຼັງການຫາຍໃຈ ແລະ ກ້າມຊິີັ້ນຫົວໃຈ. 

 

ພະຍາດກ້າມຊີັ້ນອ່ອນແຮງແມ່ນມີຫ າຍປະເພດທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນແຕ່ວ່າມຼັນມີໜຶື່ງ ຊະນິດທີື່ພົບເຫຼັນຢູ່ເລືັ້ອຍໆ ເຊິື່ງເອີັ້ນ
ວ່າ 'ກ້າມຊີັ້ນອ່ອນແຮງ ດູເຊນ Duchenne (DMD). ປະເພດອືື່ນໆແມ່ນຫາຍາກທີື່ສຸດສະນຼັັ້ນພວກເຮົາຈະຮຽນ

ກ່ຽວກຼັບ DMD ເທົົ່ານຼັັ້ນ. 

ພະຍາດກ້າມຊີັ້ນອ່ອນແຮງ Duchenne ແມ່ນມີສະພາບທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ເຮຼັດໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນອ່ອນເພຍ (ເຊິື່ງຈະຮຸນແຮງ

ຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆໄປຕາມເວລາ). ນີັ້ແມ່ນຍ້ອນການຂາດທາດໂປ ຕີນທີື່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດທາງພຼັນທຸກໍາ (DNA) ທີື່

ເຮຼັດໃຫ້ເສຼັັ້ນໃຍກ້າມເນືັ້ອແຕກສະຫລາຍ ແລະ ຖືກທົດແທນດ້ວຍເນືັ້ອເຍືື່ອໄຂມຼັນ. ເມືື່ອສິື່ງນີັ້ເກີດຂືັ້ນກ້າມຊີັ້ນຈະ
ຄ່ອຍໆອ່ອນເພຍລົງ. ສະພາບດຼັົ່ງກາ່ວແມນ່ສົົ່ງຜນົກະທບົຢາ່ງ ໜຼັກຕ ໍ່ເດຼັກຊາຍເທົົ່ານຼັັ້ນຕຼັັ້ງແຕໄ່ວເດຼັກ. ປັດຈຸບຼັນຍຼັງບ ໍ່
ທຼັນມີການຮຼັກສາໃດໆດຼັົ່ງນຼັັ້ນ DMD ຈະ ນໍາ ໄປສູ່ການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອຼັນຄວນໄດ້. 

DMD ສາມາດພບົເຫຼັນທົົ່ວໄປບ ໍ່? 
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DMD ບ ໍ່ແມ່ນພະຍາດທີື່ພົບເຫຼັນທົົ່ວໄປປານໃດ. ໃນເດຼັກນ້ອຍ 30-40 ຄົນທ່ານອາດຈະພົບເຫຼັນເດຼັກທີື່ມີອາການ

ພິການທາງສະຫມອງແຕ່ ທ່ານອາດຈະເຫຼັນພຽງແຕ່ ໜຶື່ງ ກ ລະນີຂອງ DMD ເທົົ່ານຼັັ້ນ. 

ສຼັນຍານຂອງ DMD ແມນ່ຫຍຼັງ ແລະ ມຼັນມຜີນົຕ ໍ່ການເຮຼັດຫນາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

• ອາການ ທໍາອິດທີື່ສາມາດສຼັງເກດເຫຼັນໄດ້ແມ່ນພຼັດທະນາການຊ້າ ທາງດ້ານທຼັກສະໃນການເຄືື່ອນໄຫວ
ຂອງເດຼັກຊາຍອາຍຸປະມານ 3-5 ປີ. ເດຼັກນ້ອຍອາດຈະມີອາການຍ່າງແປກໆ ແລະ ມຼັກລົັ້ມ. ພວກເຂົາອາດ
ຈະແລ່ນແບບແປກໆ ແລະ ລົັ້ມລົງເລືັ້ອຍໆ. 

• ໃນເວລາທີື່ເດຼັກນ້ອຍຢ ນຂືັ້ນພວກເຂົາຈະວາງມືຂອງພວກເຂົາຢູ່ພືັ້ນ, ຍົກກົັ້ນຂຶັ້ນ ແລະ ຍ່າງດ້ວຍມືຂອງ

ພວກເຂົາ (ເບິື່ງ ວີດີໂອດ້ານລຸ່ມ). 

 

• ເມືື່ອຮອດອາຍຸ 5 ປີ, ຈະເຫຼັນໄດ້ຊຼັດເຈນ ວ່າກ້າມຊີັ້ນອ່ອນລົງ, ແລະ ເດຼັກຈະບ ໍ່ສາມາດແລ່ນ ຫລື ໂດດ

ໄດ.້ ກ້າມຊີັ້ນຂາສ່ວນລຸ່ມ ຈະໃຫຍ່ກວ່າປ ກກະຕິ. 

 

 

 

 

 

• ເດຼັກນ້ອຍຈະເມືື່ອຍງ່າຍຂຶັ້ນ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າມຼັນຍາກທີື່ຈະຍ່າງທາງໄກ. ພວກເຂົາອາດຈະຈົົ່ມວ່າເຈຼັບຂາ. 
• ເມືື່ອຮອດອາຍຸ 5-10 ປີ, ເດຼັກຈະຍ່າງດ້ວຍປາຍຕີນຂອງພວກເຂົາຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດວາງຕີນຂອງ

ພວກເຂົາລົງ. ພວກເຂົາຈະມີເສຼັັ້ນໂຄ້ງກົົ່ງ ຢູ່ທາງດ້ານຫ ຼັງສ່ວນລຸ່ມ ຫ ື ຫ ຼັງກົົ່ງ ສະນຼັັ້ນເມືື່ອພວກເຂົາຢ ນຢູ່
ພວກເຂົາມຼັກຈະເອົາກົັ້ນອອກ.  

 
ກ້າມຊີັ້ນຂາສ່ວນລຸ່ມມຼັກຈະ
ໃຫຍ່ກວ່າເມືື່ອທຽບໃສ່
ເດຼັກນ້ອຍອືື່ນໆ 
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ຜູ້ທີື່ຢູ່ເບືັ້ອງຊ້າຍມີກະດູກສຼັນຫ ຼັງທີື່ມີສຸຂະພາບດີ. 
 
ເດຼັກທີື່ມີກ້າມຊີັ້ນອ່ອນເພຍຈະເລີື່ມມີເສຼັັ້ນໂຄ້ງຢູ່
ດ້ານຫ ຼັງສ່ວນລຸ່ມຂອງພວກເຂົາ ຄ້າຍຄືກຼັບຄົນ
ທີື່ຢູ່ເບືັ້ອງຂວາ 

• ເດຼັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ອາຍຸ 10 ປີສ່ວນຫ າຍບ ໍ່ສາມາດຍ່າງໄດ້ ແລະ 

ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ລ ໍ້ເລືື່ອນເພືື່ອເຄືື່ອນຍ້າຍໄປມາ. ພວກເຂົາອາດຈະພຼັດທະນາເສຼັັ້ນໂຄ້ງຂອງກະດູກສຼັນຫ ຼັງຮຸນແຮງ
ໃນອະນາຄົດ. 

 

ອາຍຸ 3-5 ປີ 

 

ອາຍຸ 5-10 ປີ 

 

ອາຍຸ 10 ປີ + 

 

• ເດຼັກນ້ອຍອາດຈະມີແຂນອ່ອນແອທີື່ເຮຼັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດກິດຈະກໍາ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ
ປະຈໍາວຼັນເຊຼັົ່ນ: ການນຸ່ງເຄືື່ອງ, ການກິນ ແລະ ການດືື່ມ. 

• ເດຼັກມີອາການຫາຍໃຈຟ ດຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆ ແລະ ເມືື່ອຍໄວໃນເວລາຝຶກແອບ 
• ໃນ 50% ຂອງຄົນທີື່ມີພະຍາດນີັ້, ເດຼັກຈະມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ຫນ້ອຍຫນຶື່ງເຊຼັົ່ນວ່າເປັນ

ຜູ້ທີື່ມີການຮຽນຮູ້ຊ້າ 
• ເມືື່ອຮອດ 20 ປີ (ບາງຄຼັັ້ງກ່ອນ ອາຍຸນີັ້), ຄົນເຈຼັບຈະໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກ ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ ຫ  ືການ

ຊມຶເຊືັ້ອຢູຫ່ນາ້ເອກິ ຮຸນແຮງ ແລະ  ບາງຄຼັັ້ງພວກເຂົາອາດຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າ 20 ປີ. 
 

ເບິື່ງລິັ້ງວີດີໂອ ເພືື່ອສຼັງເກດເບິື່ງ ບາງອາການສະແດງຂອງ DMD: https://youtu.be/pi3SiJFsxaA 

ອາ່ນເພີື່ມເຕມີ 

https://youtu.be/pi3SiJFsxaA
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ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຮຽນຮູເ້ພີື່ມເຕມີກຽ່ວກຼັບພະຍາດນີັ້ທາ່ນສາມາດອາ່ນຂ ໍ້ມນູເພີື່ມເຕມີໄດທ້ີື່ນີັ້: 
https://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/dwe002/dwe00212.html#part1chap10 

 

ວທິກີານສົົ່ງເສມີການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ? 

ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປກາຍະບາໍບຼັດ 

• ນຼັກກາຍະບໍາບຼັດສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກຼັບການຝຶກແອບ ເພືື່ອຊ່ວຍຮຼັກສາໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນແຂງແຮງ, 

ຮຼັກສາການຍືດຫົດ ແລະ ປ້ອງກຼັນຂ ໍ້ຕ ໍ່ປັື້ນ ຫ ື ຈຼັງ. ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກຼັບເຄືື່ອງຊ່ວຍ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ. ຄົນເຈຼັບອາດໃຊ້ໄມ້ຄໍໍ້າເທົັ້າ, ເຄືື່ອງຊ່ວຍຄໍໍ້າ

ຊູຂາ ຫລື ລ ໍ້ເລືື່ອນ 
• ຖ້າຫາກກ້າມຊີັ້ນເອິກອ່ອນແຮງ, ຄົນເຈຼັບສາມາດຝຶກແອບເພືື່ອຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈ ເຊຼັົ່ນ: ການເປ ົ່າ

ຫລອດດູດໃນຂວດທີື່ມີນໍໍ້າ 
• ເມືື່ອແຂນອ່ອນແຮງ ເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດຊ່ວຍຄົນເຈຼັບດືື່ມນໍໍ້າ, ກິນອາຫານ ແລະ 

ກິດຈະກໍາດູແລຕົນເອງໄດ້ 

 

ການສກຶສາດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບ ຄາໍຖາມຂາ້ງລຸມ່ນີັ້ເພືື່ອທດົສອບຄວາມຮູຂ້ອງທາ່ນກຽ່ວກຼັບພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນ
ອອ່ນແຮງ 

 

1. ພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງແມນ່ຫຍຼັງ?-

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ມກີານປ່ຽນແປງຫຍຼັງແດຕ່ ໍ່ໂຄງສາ້ງຂອງຮາ່ງກາຍເນືື່ອງຈາກພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງ ຕວົຢາ່ງ ກາ້ມຊີັ້ນ ແລະ 

ກະດກູສຼັນຫ ຼັງ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

https://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/dwe002/dwe00212.html#part1chap10
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3. ພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງມຜີນົກະທບົແນວໃດຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຄືື່ອນຍາ້ຍໄປມາໃນແຕລ່ະຊວ່ງອາຍ?ຸ 

3-5 ປີ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5-10 ປີ:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10 + ປີ:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງສົົ່ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ຄວາມສາມາດຂອງເດຼັກໃນການເຮຼັດກດິຈະກາໍປະຈາໍວຼັນແນວໃດ
ແດ ່? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. ທຼັງເດຼັກຍງິ ແລະ ເດຼັກຊາຍສາມາດເປນັ ພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງໄດບ້ ? 

________________________________________________________________ 

6. ຄນົທີື່ເປນັພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງມຼັກຈະເສຍຊວີດິນອ້ນຫຍຼັງ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົທີື່ເປນັພະຍາດກາ້ມຊີັ້ນອອ່ນແຮງ? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບ: ດາວຊນິໂດຣມ 
 
ດາວຊນິໂດຣມ ແມນ່ຫຍຼັງ? 
ເພືື່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ດາວຊິນໂດຣມແມ່ນຫຍຼັງ ແລະ ຍ້ອນຫຍຼັງມຼັນຈຶື່ງເກີດຂຶັ້ນ, ເຈົັ້າຕ້ອງ 
ເຂົັ້າໃຈໜ້ອຍໜຶື່ງ ກ່ຽວກຼັບຮ່າງກາຍ. ໂຄຣໂມໂຊມ ແມ່ນຫຍຼັງ? ພວກມຼັນມີໂຄງສ້າງຄື ກຼັບ
ເສຼັັ້ນດ້າຍ ຢູ່ໃນແຕ່ລະ ຈຸລຼັງ ແລະ ສ້າງຂຶັ້ນຈາກພຼັນທຸກໍາ (ຢີນ). ພຼັນທຸກໍາ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ທີື່
ກໍານົດທຸກສິື່ງ ກ່ຽວກຼັບຄົນ, ນຼັບແຕ່ ສີຜົມ ຈົນໄປເຖິງວ່າ ພວກເຂົາຈະເປັນແມ່ຍິງ ຫ ື ຜູ້
ຊາຍ.  
 
ເກືອບທຸກຄົນ ມີ ໂຄຣໂມໂຊມ 23 ຄູ່, ຫ ື ທຼັງໝົດ 46 ໂຄຣໂມໂຊມ. ແຕ່ວ່າ ເດຼັກນ້ອຍທີື່
ເປັນດາວຊິນໂດຣມມີ ໂຄຣໂມໂຊມ ພິເສດ ອີກກິື່ງໜຶື່ງ (47 ແທນທີື່ຈະມີ 46 ກິື່ງ) ຫ ື ວ່າ 
ໂຄຣໂມໂຊມໜຶື່ງມີພາກໜຶື່ງພິເສດຕືື່ມອອກມາ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີັ້ເກີດຂຶັ້ນ ແບບບຼັງເອີນ ບ ໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນບາງສິື່ງ ທີື່ພ ໍ່ແມ່ເຮຼັດ ກ່ອນ ຫ ື ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. 
 
ດາວຊນິໂດຣມແມ່ນເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍ ພຼັດທະນາ ໃນວິທີ ທີື່ແຕກຕ່າງ ກຼັບຄົນອືື່ນ ຍ້ອນວ່າ 
ພຼັນທຸກໍາ ພິເສດ ທີື່ມີ ໂຄຣໂມໂຊມ 47 ກິື່ງ ແທນທີື່ຈະມີ 46.  
 

ສຼັນຍານຂອງດາວຊິນໂດຣມມຫີຍຼັງແດ ່ແລະ ມຼັນມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

• ຜູ້ທີື່ເປັນດາວຊິນໂດຣມ ຈະມີບາງລະດຼັບຄວາມພິການດ້ານການຮຽນຮູ້ - ພວກເຂົາຈະ ໃຊ້ຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຄວາມຄິດ ຊ້າກວ່າ. ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຈະມີຫ າຍລະດຼັບຄວາມສາມາດ. ບາງຄົນ ຈະ
ເພິື່ງຕົນເອງໄດ້ຫ າຍກວ່າ ໃນຂະນະທີື່ ບາງຄົນອາດຈະ ຕ້ອງການ ການດູແລຈາກຄົນອືື່ນຢ່າງເປັນປະຈໍາ.   

• ຕອນເກີດ, ເດຼັກນ້ອຍ ຈະອ່ອນປວກປຽກ ແລະ ອ່ອນແອ. ເດຼັກນ້ອຍ ຈະຊ້າກວ່າ ເດຼັກນ້ອຍຄົນອືື່ນ ທີື່
ອາຍຸເທົົ່າກຼັນ ໃນການໃຊ້ມື ຖືສິື່ງຂອງ, ໃນການ ນຼັົ່ງລົງ, ລຸກຢ ນ ແລະ ຍ່າງ. 

• ພວກເຂົາອາດຈະຮຽນເວົັ້າຊ້າ 
• ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ເບິື່ງເຫຼັນ ແລະ ໄດ້ຍິນ 
• ບາງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ມີຮູບຮ່າງທີື່ແຕກຕ່າງ – ພວກເຂົາມີ ຫົວ, ຫູ ແລະ ປາກ ນ້ອຍ. ດຼັງຂອງພວກ

ເຂົາອາດຈະ ແປ, ແລະ ຕາ ຊຼັນຂຶັ້ນ. ມື ອາດຈະກວ້າງ ແລະ ສຼັັ້ນ ແລະ ນິັ້ວມື ສຼັັ້ນ.  
• ພວກເຂົາອາດຈະມີ ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບດ້ານອືື່ນ ທີື່ເຊືື່ອມໂຍງກຼັບ ດາວຊິນໂດຣມ- ບຼັນຫາກຼັບຫົວໃຈ, ຕາ 

ແລະ ຫູ. ສະນຼັັ້ນ ພວກເຂົາ ອາດຈະມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເບິື່ງເຫຼັນ ຍ້ອນ ຕ ໍ່ກະຈົກຕາ ຫ ື ຕາເຫ ່ວ 
(ຕາປ ິ່ນໄປດ້ານດຽວ) ແລະ ດ້ານການໄດ້ຍິນ.  

• ຜູ້ທີື່ເປັນດາວຊິນໂດຣມ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຫ າຍກວ່າ ຕ ໍ່ການເປັນພະຍາດລົມຊຼັກ. 
• ພວກເຂົາອາດຈະປະເຊີນໜ້າກຼັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານ ພຶດຕິກໍາ ແລະ ດ້ານອາລົມ. 
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ວທິເີຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ? 

ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປປະເມນີ ແລະ ປ ິ່ນປ ວດາ້ນການແພດ 

 

• ທ່ານໝໍສາມາດກວດເບິື່ງການໄດ້ຍິນ ແລະ ການເບິື່ງເຫຼັນວ່າ ຄົນເຈຼັບມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃດບ ໍ່ ແລະ ຕຼັດສິນໃຈກ່ຽວກຼັບການປ ິ່ນປ ວທີື່ດີທີື່ສຸດ. ນີັ້ອາດເປັນເຄືື່ອງ
ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ - ແວ່ນຕາ ຫລື ເຄືື່ອງຊ່ວຍຟັງ 

• ທ່ານໝໍສາມາດປະເມີນ ແລະ ຕຼັດສິນໃຈກ່ຽວກຼັບການປ ິ່ນປ ວ ຖ້າຫາກຄົນເຈຼັບຖືກບົົ່ງມະຕິວ່າ ເປັນພະຍາດ
ລົມຊຼັກ ຫລື ມີບຼັນຫາສຸຂະພາບອືື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງກຼັບດາວຊິນໂດຣມ 

 

ວທິເີຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ? 

ຊວ່ຍດວ້ຍທຼັກສະການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ 

• ນຼັກກາຍະບໍາບຼັດສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກຼັບກິດຈະກໍາ / ການຝຶກແອບ ເພືື່ອເດຼັກນ້ອຍ ຫລື ຜູ້ໃຫຍ່ທີື່ 

ເປັນດາວຊິນໂດຣມ ເພືື່ອເພີື່ມຄວາມແຂງແຮງ, ການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ການຍ່າງ 
 

ເຄຼັບລຼັບຊວ່ຍໃນການຮຽນຮູ ້

• ສອນສິື່ງໃໝ່ໆໂດຍການສະແດງໃຫ້ເບິື່ງຫລາຍກວ່າການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາປາກເປ ົ່າ. ແຍກໜ້າວຽກອອກເປັນ
ຫລາຍຂຼັັ້ນຕອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຝຶກປະຕິບຼັດເລືັ້ອຍໆ 

• ຍົກຍ້ອງເມືື່ອຄົນເຈຼັບຮຽນຮູ້ສິື່ງໃໝ່ໆ 
• ມີກິດຈະກໍາປະຈໍາວຼັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ຄົນເຈຼັບຮູ້ສິື່ງທີື່ຄາດຫວຼັງ ແລະ ສິື່ງທີື່ຈະເຮຼັດໃນຕ ໍ່ໜ້າ - ເລືື່ອງນີັ້

ສາມາດຊ່ວຍໃນດ້ານພຶດຕິກໍາ 
• ອາຈານສາມາດໃຊ້ວິທີການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືື່ອຊ່ວຍເດຼັກດາວຊິນໂດຣມຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 

ຫລື ຝຶກອົບຮົມຄົນເຈຼັບໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ / ການຈ້າງງານໄດ້ 

 

 

 



                                                         

61 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

 

ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ດາວຊິນໂດຣມ 
 

  

• ດາວຊນິໂດຣມ ແມນ່ຫຍຼັງ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ດາວຊນິໂດຣມ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບອືື່ື່ນໆ ອຼັນໃດ ທີື່ຜູເ້ປນັດາວຊນິໂດຣມ ອາດຈະມ?ີ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົທີື່ເປນັດາວຊນິໂດຣມ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  



                                                         

62 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

6. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ: ພະຍາດຫ ວງ 

ພະຍາດຫ ວງແມນ່ຫຍຼັງ? 

ນຍິາມ: ພະຍາດຫ ວງແມນ່ພະຍາດຕດິຕ ໍ່ທີື່ເກດີຈາກເຊືັ້ອແບຼັກທເີລຍ. ພະຍາດຫ ວງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ມຜີນົກະທບົຕ ໍ່
ຜວິໜຼັງ, ເສຼັັ້ນປະສາດ ກະດກູສຼັນຫ ຼັງ ແລະ ເສຼັັ້ນປະສາດຕາ ເຊິື່ງສາມາດນາໍໄປສູຜ່ນົກະທບົໃນໄລຍະຍາວຖາ້ບ ໍ່ໄດ້

ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວ. ພະຍາດຫ ວງຍຼັງຖກືເອີັ້ນວາ່ ‘ພະຍາດ ຫຼັນເສຼັນ (Hansen’s). 

  

ການຕິດເຊືັ້ອນີັ້ສາມາດຕິດຕ ໍ່ ຈາກຄົນໜຶື່ງ ໄປຫາອີກຄົນໜຶື່ງ ໂດຍການສໍາພຼັດຖືກຂອງແຫ ວທີື່ອອກມາຈາກດຼັງ 
ແລະ ປາກໃນເວລາທີື່ຄົນເຈຼັບມີການໃກ້ຊິດກຼັບຄົນອືື່ນເປັນປະຈໍາ. 

ອາການຂອງພະຍາດຫ ວງຈະບ ໍ່ປາກົດໃນທຼັນທີ. ມຼັນອາດຈະໃຊ້ເວລາ 3 ຫາ 5 ປີໂດຍສະເລ່ຍຈຶື່ງຈະເຫຼັນອາການ 

ແລະ ບາງຄຼັັ້ງມຼັນອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 20 ປີ. 

ພະຍາດຫ ວງສາມາດຮຼັກສາໄດ້ ແລະ ຖ້າປ ິ່ນປ ວໃນໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນດ້ວຍຢາ ສາມາດປ້ອງກຼັນຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຫນ້າທີື່ການ. ຄົນທີື່ເປັນພະຍາດຫ ວງ ແລະ ມີຄວາມບົກພ່ອງໄລຍະຍາວມຼັກຈະພົບພ ໍ້ກຼັບ
ການດູຖູກ, ການຈໍາແນກ ແລະ ຄວາມໂດດດ່ຽວຍ້ອນເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ. 

ອາການຂອງພະຍາດຫ ວງແມນ່ຫຍຼັງ ແລະ ມຼັນມຜີນົກະທບົແນວໃດຕ ໍ່ການເຮຼັດວຽກ? 

• ອາການ ທໍາອິດຂອງພະຍາດຫ ວງແມ່ນຈະມີ ຈດຸຕາມຜວິໜຼັງ. ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະຮູ້ສຶກ ມຶນ ຫ ື ຊາຢູ່ມື 

ແລະ ຕີນ 

  
 

• ອາການຕ່າງໆຈະເລີື່ມສະແດງໃຫ້ເຫຼັນວ່າ ເສຼັັ້ນປະສາດໄດຖ້ກື ທາໍລາຍ. ຍ້ອນວ່າພະຍາດດຼັົ່ງກ່າວໄດ້ທໍາລາຍ 
ເສຼັັ້ນປະສາດ, ຄົນເຈຼັບຈະເລີື່ມສນູເສຍຄວາມຮູສ້ກຶຢູ່ບ ລິເວນຈຸດຕ່າງໆຢູ່ຜິວໜຼັງ, ມື ແລະ ຕີນ. 
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• ຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວ ອາດຈະເຮຼັດໃຫ້ເປັນ ອໍາມະພາດ ແລະ ການບາດເຈຼັບທີື່ບ ໍ່ສາມາດສຼັງເກດເຫຼັນໄດ້ເຊຼັົ່ນ: 
ບາດແຜໄໝ້ ຫ ື ບາດຈີກຂາດ ທີື່ນໍາໄປສູ່ການຕິດເຊືັ້ອ. ນີັ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຮຼັດໃຫ້ນິັ້ວມື ແລະ ນິັ້ວຕີນສຼັັ້ນ
ລົງ ແລະ ຜິດຮູບ, ມີບາດແຜຊໍາເຮືັ້ອຢູ່ມື ແລະ ຕີນ, ແລະ ຕາບອດ. 

  

  
 

• ຄົນເຈຼັບສາມາດ ເກີດການບາດເຈຼັບຢູ່ຕີນ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງ 
ແລະ ແລ່ນຖ້າຕີນຂອງພວກເຂົາຜິດຮູບ ຫລື ມີບາດແຜ. 

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະເກີດການບາດເຈຼັບຢູ່ມື ຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ງ່າຍເມືື່ອເຮຼັດວຽກຢູ່ທົົ່ງໄຮ່ທົົ່ງນາ ຫ ື ຢູ່
ເຮືອນ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ມືຂອງພວກເຂົາເຊຼັົ່ນ: ເກຼັບ ແລະ ຖືວຼັດຖຼຸໃນເວລາແຕ່ງກິນ 
ແລະ ເຮຼັດຄວາມສະອາດ, ຫ ື ເຮຼັດກິດຈະ ກໍາ ເຮຼັດໄຮ່, ຫ ື ເຮຼັດກິດຈະກໍາ ກຼັບວຼັດຖຼຸນ້ອຍໆເຊຼັົ່ນ: ໃສ່

ກະດຸມ ຫ ື ໃສ່ຊິບເຄືື່ອງນຸ່ງ, ການຍິບແຊ່ວ, ການຊອຍ ຜຼັກ. 

 

 

 

 

• ຕາຈະມີນໍໍ້າ ໄຫ ອອກຫ າຍເພາະວ່າຄົນເຈຼັບຈະບ ໍ່ກະພິບຕາພຽງພ ຍ້ອນການສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ. ນີັ້ຈະ
ເຮຼັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊືັ້ອຢູ່ຕາ, ການເບິື່ງເຫຼັນຈະເລີື່ມມົວ/ບ ໍ່ແຈ້ງ ແລະ ຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະກາຍເປັນ

ຄົນຕາບອດ 

 
ນິັ້ວມື (ຫ ືນິັ້ວຕີນ) ອາດຈະງ ຄື
ກຼັບ“ ກົງເລຼັບ” ທີື່ບ ໍ່ສາມາດ
ເຄືື່ອນເໜຼັງໄດ.້ 
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ວທິກີານປ້ອງກຼັນອາການສນົ?  

ຢາປ ິ່ນປ ວພະຍາດຫ ວງ 

• ເມືື່ອເຫຼັນອາການສະແດງທໍາອິດຂອງພະຍາດຫ ວງທ່ານໝໍສາມາດບົົ່ງມະຕິຢາເພືື່ອປ ິ່ນປ ວພະຍາດຫ ວງ 

ວທິກີານປ້ອງກຼັນດວງຕາທີື່ມຄີວາມສຽ່ງ 

• ກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນເຈຼັບກະພິບຕາ - ພວກເຂົາຕ້ອງຄິດ ແລະ ພະຍາຍາມ “ ປ ດຕາ, ເປີດຕາຂອງຂ້ອຍ” ແລະ 

ເຮຼັດແບບນີັ້ຕະຫ ອດໃຫ້ໄດ້ຫ າຍໆຄຼັັ້ງ ໂດຍບ ໍ່ຖ້າໃຫ້ ກະພິບຕາເອງໂດຍອຼັດຕະໂນມຼັດ. 
• ໃຊ້ຢອດຕາເພືື່ອຮຼັກສາດວງຕາແລະຮຼັກສາຕາໃຫ້ສະອາດ. ຢ່າຖູຕາ. 
• ຂ ໃຫ້ທ່ານ ໝໍ ກວດກາສາຍຕາເປັນປະ ຈໍາ ຖ້າຄົນນຼັັ້ນກຼັງວົນກ່ຽວກຼັບຄວາມສາມາດໃນການເບິື່ງເຫຼັນ 

ວທິກີານປ້ອງກຼັນ ແລະ ປ ິ່ນປ ວບາດແຜຢູ່ຕ່ນີ ແລະ ມື 

• ກວດເບິື່ງຮອຍແຕກແຫງຂອງຜິວໜຼັງ, ຮອຍແດງ, ບ ລິເວນທີື່ບວມ ຫລື ເປັນຕຸ່ມຢູ່ຕີນ ແລະ ມືເປັນປະຈໍາ
ທຸກມືັ້. ຖ້າຫາກວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກົັ້ມເບິື່ງຕີນໃຫ້ໃຊ້ແວ່ນສ່ອງເບິື່ງ 

• ກວດເບິື່ງເກີບທຸກມືັ້ ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ບ ໍ່ມີກ້ອນຫີນຂະໜາດນ້ອຍ ຫລື ວຼັດຖຼຸທີື່ແຂງຄາຢູ່ດ້ານໃນເກີບ 
ເຊິື່ງສາມາດທໍາລາຍຜິວໜຼັງໃນເວລາຍ່າງ 

• ຜິວໜຼັງທີື່ອ່ອນມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະຖືກທໍາລາຍ ສະນຼັັ້ນໃຫ້ເອົາຕີນແຊ່ນໍໍ້າໄວ້ ແລ້ວຂູດເອົາຜິວໜຼັງທີື່ຕາຍ
ອອກໃຫ້ໝົດ ພ້ອມທຼັງທາຄີມ ຫລື ນໍໍ້າມຼັນເພືື່ອໃຫ້ຜິວໜຼັງອ່ອນນຸ້ມ 

• ຄວນໃຫ້ພະນຼັກງານສາທາລະນະສຸກກວດ ແລະ ປ ິ່ນປ ວບາດແຜ່ເປີດ ເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ມຼັນສະອາດ ແລະ ປ້ອງ
ກຼັນດ້ວຍການພຼັນແຜ / ໃຊ້ຜ້າປ ດບາດແຜ. ຖ້າຫາກວ່າ ຕີນມີບາດແຜ່ເປີດ ໃຫ້ພຼັກຜ່ອນ ແລະ ຫລີກລ່ຽງ

ການຍ່າງ 
 

ວທິກີານສົົ່ງເສມີການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ? 

ນາໍໃຊເ້ຄືື່ອງຊວ່ຍອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

• ບາງຄຼັັ້ງການນໍາໃຊ້ໄມ້ຄໍໍ້າເທົັ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈຼັບເຄືື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ ດຼັົ່ງນຼັັ້ນ, ພວກເຂົາຄວນພຼັກ
ຕີນ ແລະ ໃຫ້ເວລາໃນການປ ິ່ນປ ວໃຫ້ຫາຍຂາດ ຫລື ຊ່ວຍໃຫ້ມຼັນດຸ່ນດ່ຽງກຼັນ ຖ້າຫາກວ່າ ພາກສ່ວນໃດ
ໜຶື່ງຂອງຕີນຖືກຕຼັດອົງຄະ 

• ເມືື່ອຄົນເຈຼັບສູນເສຍນິັ້ວມື ຫລື ພາກສ່ວນໃດໜຶື່ງຂອງມື - ເຄືື່ອງຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກສາມາດ

ຊ່ວຍໃນການເຮຼັດກິດຈະກໍາປະຈໍາວຼັນ. ເບິື່ງຕົວຢ່າງດ້ານລຸ່ມທີື່ຊ່ວຍໃນການກິນອາຫານ ແລະ ກະກຽມ
ອາຫານສໍາລຼັບການແຕ່ງກິນ 
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ຖ້ວຍພລາສຕິກທີື່ມີປອກໂລຫະສາມາດຊ່ວຍໃນການ

ຖືຖ້ວຍ 
 

ມີດທີື່ມີປອກໂລຫະສາມາດຊ່ວຍໃນການກະກຽມ
ອາຫານສໍາລຼັບການແຕ່ງກິນ 

  
ຖ້ວຍທີື່ມີບ່ອນຈຼັບຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດຖືໄດ້ ດ້ວຍນິັ້ວໂປ້ ຫລື ມືນີັ້ວດຽວໄດ້ 

 
 

ບ່ວງທີື່ຕິດກຼັບປອກໂລຫະສາມາດສວມໃສ່ນີັ້ວມືທີື່ກຸດໄດ້ 
.  
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ການສກຶສາດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບ ຄາໍຖາມຂາ້ງລຸມ່ນີັ້ເພືື່ອທດົສອບຄວາມຮູຂ້ອງທາ່ນກຽ່ວກຼັບພະຍາດຫ ວງ 

 

• ນຍິາມຂອງພະຍາດຫ ວງແມນ່ຫຍຼັງ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ມກີານປ່ຽນແປງຫຍຼັງແດຕ່ ໍ່ຮາ່ງກາຍເນືື່ອງຈາກພະຍາດຫ ວງ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ພະຍາດຫ ວງມຜີນົກະທບົຕ ໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຄນົໃນການເຮຼັດກດິຈະກາໍ ປະຈາໍວຼັນບ ໍ່? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ພະຍາດຫ ວງມຜີນົກະທບົຕ ໍ່ການເຄືື່ອນເຫນຼັງຂອງຄນົເຮາົແນວໃດ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ເຮາົຈະຮຼັກສາພະຍາດຫ ວງໄດແ້ນວໃດ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົທີື່ເປນັພະຍາດຫ ວງ ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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7. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບ: ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ 

ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ ແມນ່ຫຍຼັງ?  

ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທົບ (TBI) ແມ່ນການບາດເຈຼັບສະໝອງທີື່

ເກີດຈາກ ຫົວກະທົບ ເຊຼັົ່ນ: 

• ອຸບຼັດເຫດທ້ອງຖະໜົນ - ຫົວກະທົບ ຢູ່ໃນລົດ ຫ ື ເວລາຕົກລົດຈຼັກ 
ແລະ ຫົວກະທົບພືັ້ນ.  

• ຕົກຈາກບ່ອນສູງ ຫ ື ອຸບຼັດເຫດຢູ່ເຮືອນ ຫ ື ຢູ່ບ່ອນເຮຼັດວຽກ - ຫົວ
ກະ ທົບເວລາຕົກຕົັ້ນໄມ້, ຕົກຂຼັັ້ນໄດ ຫ ື ອາຄານ, ຕົກຂຼັັ້ນໄດເຮືອນ 
ຫ ື ລົັ້ມ 

• ໃນເວລາຫ ິັ້ນກິລາ - ຖ້າຫາກໃນເວລາຫ ິັ້ນກິລາ ເຊຼັົ່ນ: ເວລາເຕະບານສອງຄົນເອົາຫົວຕໍາກຼັນຢ່າງແຮງ 
• ຍ້ອນການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຖືກຕີຫົວຢ່າງແຮງ 

ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ (TBI) ມຜີນົກະທບົຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ ແນວໃດ? 

ມີ 5 ດ້ານທີື່ສໍາຄຼັນ ຂອງການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ທີື່ອາດຈະໄດ້ຮຼັບຜົນສະທ້ອນ ຈາກສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການ
ກະທົບ ແລະ ມຼັນຂຶັ້ນຢູ່ກຼັບວ່າ ພາກສ່ວນໃດ ຂອງສະໝອງຖືກບາດເຈຼັບ ເຊຼັົ່ນ:   

ດາ້ນຮາ່ງກາຍ - ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດວຽກຂອງຮາ່ງກາຍ 

• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຄືື່ອນເໜຼັງ - ກ້າມຊີັ້ນອ່ອນເພຍ, ກ້າມຊີັ້ນແຂງຕົວ, ອໍາມະພາດ ແລະ 
ການປະສານງານດ້ານການເຄືື່ອນເໜຼັງ 

• ຮູ້ສຶກເມືື່ອຍ ແລະ ມີແຮງໜ້ອຍ 

ດາ້ນການຮຽນຮູ ້ແລະ ເຂົັ້າໃຈ - ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການຄດິ, ການຮຽນຮູ ້ແລະ ການຈືື່ຈາໍ 

• ຄວາມຈໍາໄລຍະສຼັັ້ນ ແລະ ການເຮຼັດວຽກຂອງຄວາມຈໍາ, ຕົວຢ່າງເຊຼັົ່ນການຈືື່ຈໍາ ໜ້າຕາ ຫ ື ຊືື່, ຫ ື ສິື່ງ
ທີື່ໃຜຜູ້ໜຶື່ງ ຫາກ ໍ່ເວົັ້ານໍາເຈົັ້າ 

• ສໍາມະທິ, ການຈຼັດຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການວາງແຜນຄວາມຄິດ, ສະນຼັັ້ນມຼັນຈຶື່ງຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຮຽນຮູ້ໜ້າ
ທີື່  ໃໝ່, ແຕ່ວ່າບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວຍຼັງສາມາດເຮຼັດໜ້າທີື່ ທີື່ຮຼັບຮູ້ກ່ອນໜ້າການກະທົບ 

ດາ້ນການສືື່ສານ - ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈພາສາ, ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ ແລະ ການ
ແລກປຽ່ນຄວາມຄດິ ແລະ ການປາກເວົັ້າຢາ່ງຊຼັດເຈນ 

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈືື່ຈໍາ ຄໍາເວົັ້າ, ເຂົັ້າໃຈປະໂຫຍກ ຫ ື ຕິດຕາມການ
ສົນທະນາ 

• ເວລາເວົັ້າ ບຸກຄົນດົ່ຼັງກ່າວສຼັບສົນໃນການຈຼັດລຽງຄໍາສຼັບຢູ່ໃນປະໂຫຍກ, ໃຊ້ຄໍາສຼັບຜິດ ຫ ື ສ້າງຄໍາສຼັບ
ຂຶັ້ນມາ. ພວກເຂົາອາດຈະມີແນວຄວາມຄິດຢູ່ໃນຫົວຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ວ່າ ບ ໍ່ສາມາດຄິດຫາຄໍາສຼັບ 
ເພືື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ  
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ດາ້ນອາລມົ - ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງບກຸຄນົດຼັົ່ງກາ່ວ 

• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມອາລົມ - ຮູ້ສຶກອຸກອຼັົ່ງ ແລະ ໂມໂຫ, ໂສກເສົັ້າ, ກຼັງວົນໃຈ ຫ ື ໃຈ
ຮ້າຍ. ມີການກະທົບກະເທືອນດ້ານອາລົມສູງ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ກຼັບສິື່ງນ້ອຍໆ ຫ ື ບາງເທືື່ອກ ໍ່ມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກໜ້ອຍ ແລະ ບ ໍ່ມີປະຕິກິລິຍາດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຕ ໍ່ສະພາບທີື່ຫຍຸ້ງຍາກ 

ດາ້ນພດຶຕກິາໍ - ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ 

• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານພຶດຕິກໍາ - ຮ້າຍກາດ, ພຶດຕິກໍາແບບລົບກວນ ແລະ ບ ໍ່ຄວບຄຸມ ຄໍາເວົັ້າ ຫ ື ການ
ກະທໍາ. ພ້ອມນຼັັ້ນ ບຸກຄົນອາດຈະ ຫົວ ຫ ື ຮ້ອງໄຫ້ ແບບບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້. 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຼັງໝົດທີື່ກ່າວຂ້າງເທິງ ໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ອາດຈະຖືກແປກແຍກອອກຈາກຫມູ່ເຮຼັດ
ໃຫ້ມີຄວາມໂດດດ່ຽວ ແລະ ຖືກປ່ອຍຢູ່ຕາມລໍາພຼັງ. ພວກເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກໂສກເສົັ້າ ແລະ ກຼັງວຼັນໃຈ ຫ ື ທ ລະມານ
ຍ້ອນຄວາມຕຶງຄຽດຫ ຼັງການກະທົບຈາກອຸບຼັດເຫດ. 

ວທິກີານສົົ່ງເສມີການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ?  

• ທ່ານໝໍສາມາດປະເມີນທາງດ້ານການແພດໄດ້ ພາຍຫລຼັງ ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທົບ ແລະ 
ບົົ່ງມະຕິການບໍາບຼັດ ເພືື່ອຊ່ວຍຟ ື້ນຟູການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ 

• ນຼັກກາຍະບໍາບຼັດສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກຼັບການຝຶກແອບ ເພືື່ອໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນແຂງແຮງ, ເພີື່ມຄວາມດຸ່ນ
ດ່ຽງ ແລະ ການຍ່າງ. ພວກເຂົາຍຼັງສາມາດບົົ່ງມະຕິເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ
ເຈຼັບເຄືື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້.  

• ເຄືື່ອງຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສາມາດຊ່ວຍເຄືື່ອນຍ້າຍຄົນເຈຼັບຈາກຕຽງ, ລ ໍ້ເລືື່ອນ ແລະ ຫ້ອງນໍໍ້າ 
ແລະ ການດູແລຕົນເອງ, ການອາບນໍໍ້າ, ການແຕ່ງຕົວ ແລະ ອືື່ນໆ 

 

  



                                                         

69 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

 

ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບສະໝອງບາດເຈຼັບ
ຈາກການກະທົບ 

• 5 ດາ້ນທີື່ສາໍຄຼັນ ຂອງການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ ທີື່ໄດຮ້ຼັບຜນົສະທອ້ນຈາກສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ ມຫີຍຼັງ
ແດ?່ -
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ ອາດຈະເກດີຂຶັ້ນໄດແ້ນວໃດ?  
________________________________________________________________ 

• ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນຮາ່ງກາຍ ປະເພດໃດ ທີື່ບກຸຄນົອາດຈະມ ີຫ ຼັງຈາກ ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການສືື່ສານ ປະເພດໃດ ທີື່ບກຸຄນົອາດຈະມ ີຫ ຼັງຈາກ ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນອາລມົ ແລະ ພດຶຕກິາໍ ປະເພດໃດ ທີື່ບກຸຄນົອາດຈະມ ີຫ ຼັງຈາກ ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກ
ການກະທບົ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ເຮາົສາມາດເຮຼັດຫຍຼັງໄດແ້ດ ່ເພືື່ອຊວ່ຍຄນົທີື່ສະໝອງບາດເຈຼັບຈາກການກະທບົ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບທີື່ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ ຕາ ແລະ ຫ ູ
 

ຕາບອດ ແລະ ຄວາມບກົພອ່ງດາ້ນການເບິື່ງເຫຼັນ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເບິື່ງເຫຼັນ ແມ່ນມີຫ າກຫ າຍຮູບແບບ - ບາງຄົນ ອາດຈະບ ໍ່ເຫຼັນຫຍຼັງເລີຍ ແລະ ຕາບອດ, 
ໃນຂະນະທີື່ ບາງຄົນ ມີຄວາມບົກພ່ອງດ້ານສາຍຕາ ສາມາດເບິື່ງເຫຼັນບາງຢ່າງ ແຕ່ວ່າ ເຫຼັນແບບຈໍາກຼັດ. 

ເບິື່ງບ ໍ່ເຫຼັນ 
 

ເຫຼັນເປັນຈຸດ ຫ ື ເປັນຫຍ່ອມໆ 
 

ເຫຼັນເປັນແບບຖໍໍ້າ - ສາມາດເບິື່ງເຫຼັນຊືື່ກົງ ແຕ່ບ ໍ່ເຫຼັນ
ທາງຂ້າງ 

 

ສາມາດເບິື່ງເຫຼັນສິື່ງທີື່ຢູ່ທາງຂ້າງ ແຕ່ບ ໍ່ເຫຼັນຊິືື່ກົງ 

 
 

ບຼັນດາບຼັນຫາກຼັບການເບິື່ງເຫຼັນ ສາມາດເກດີຈາກ ຫ າຍສາເຫດທີື່ຕາ່ງກຼັນເຊຼັົ່ນ: 

• ຄວາມບົກພ່ອງທາງສະໝອງ ເຊຼັົ່ນ: ຜູ້ພິການທາງສະໝອງ 
• ການຕິດເຊືັ້ອ 
• ຕາບາດເຈຼັບ 
• ຕາເຫ ່ວ 
• ຕາຂຸ້ນ 
• ພະຍາດເບົາຫວານ 
• ຕາຕ ໍ້ - ຄວາມດຼັນຂຶັ້ນຕາ ຍ້ອນຄວາມດຼັນເລືອດສູງ 
• ອາຍຸ ແລະ ການເຊືື່ອມສະພາບທົົ່ວໄປດ້ານການເບິື່ງເຫຼັນ 
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ອາການມຫີຍຼັງແດ?່ 

  
ການຕດິເຊືັ້ອ - ຕາແດງ, ຕາປຽກ ຫ ື ເຈຼັບຕາ - ຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ  ຕາບາດເຈຼັບ ເຊຼັົ່ນ: ອບຸຼັດເຫດຈາກລະເບດີບ ໍ່ທຼັນແຕກ ແລະ 

ເສຍໜວ່ຍຕາ 

  
ຕາຂຸນ້- ເປັນຄືມີຂີັ້ເຝ ື້ອສີຂາວ ຫ ື ສີຂີັ້ເທົົ່າ ຢູ່ກາງໜ່ວຍຕາ ສາຍຕາຍາວ- ບຸກຄົນຈຼັບວຼັດຖຼຸ ຫ ື ປຶື້ມໃກ້ກຼັບໜ້າຂອງພວກ

ເຂົາເພືື່ອເບິື່ງ 

 
 

ຕາເຫ ວ່ – ເມືື່ອພາກສ່ວນທີື່ເປັນສີຂອງຕາ ປ ິ່ນໄປທາງຂ້າງ ແທນ
ທີື່ຈະຢູ່ທາງກາງ 

ຕາບອດ - ບ ໍ່ສາມາດເບິື່ງເຫຼັນ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫ ືອ ຈາກຜູ້ອືື່ນ ເພືື່ອເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ 
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ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການເບິື່ງເຫຼັນ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການອ່ານປຶື້ມ, ເບິື່ງຮູບພາບຢູ່ໂທລະສຼັບມືຖື ຫ ື ໂທລະທຼັດ 
ຫ ື ເບິື່ງລາຍລະອຽດຂອງສິື່ງຂອງທີື່ຂາຍຢູ່ຕະຫ າດ 

• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ປະຈໍາວຼັນ - ການດູແລຕົນເອງ (ແຕ່ງໜ້າ, ຕິດກະດຸມ), ກິດຈະກໍາໃນ
ເຮືອນ (ກະກຽມ ແລະ ແຕ່ງອາຫານ, ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ອືື່ນໆ) 

• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ຍ່າງຕໍາສິື່ງຂອງເລືັ້ອຍໆ ແລະ ບາງເທືື່ອກ ໍ່ເຕະສະດຸດ ແລະ 
ລົັ້ມ 

• ຕ້ອງການແສງແຈ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ເບິື່ງເຫຼັນສິື່ງຂອງງ່າຍຂຶັ້ນ 
• ຜູ້ທີື່ຕາບອດ ອາດຈະຮູ້ສຶກຊ່ວຍເຫ ືອໂຕເອງບ ໍ່ໄດ້ ແລະ ຢ້ານທີື່ຈະເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ 

ວທິປີອ້ງກຼັນອາການສນົ ແລະ ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ? 

ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປປະເມນີດາ້ນການແພດ 

• ຖ້າຫາກ ຄົນເຈຼັບປະເຊີນອາການຕາຊຶມເຊືັ້ອ (ຕາແດງ, ນໍໍ້າຕາໄຫລ, ເຈຼັບຕາ) ພວກເຂົາຄວນໄປພົບໝໍ 

ເພືື່ອປ ິ່ນປ ວ 
• ໝໍຕາ ແມ່ນໝໍທີື່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກຼັບຕາ ແລະ ສາມາດວຼັດແທກວ່າ ເຈົັ້າເຫຼັນຫລາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຕຼັດສິນໃຈ

ວ່າ ແວ່ນຕາຈະເປັນປະໂຫຍດ ຫລື ບ ໍ່ 
• ການຜ່າຕຼັດຕາອາດຊ່ວຍຟ ື້ນຟູການເບິື່ງເຫຼັນໄດ້ - ຖ້າຫາກຄົນເຈຼັບເປັນຕາຕ ໍ້ ໃຫ້ໄປພົບໝໍ ເພືື່ອປະເມີນ

ດ້ານກນແພດ ເພືື່ອເບິື່ງວ່າ ການຜ່າຕຼັດຈະຊ່ວຍໄດ້ ຫລື ບ ໍ່ 
 

ການນາໍໃຊເ້ຄືື່ອງຊວ່ຍອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ມີອຸປະກອນຊ່ວຍເຫ ືອທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນເຊິື່ງສາມາດຊ່ວຍໃນການເບິື່ງເຫຼັນ: 

  
 

ແວນ່ຕາ ແວນ່ຂະຫຍາຍ ປ ື້ມພມິອຼັກສອນຂະໜາດໃຫຍ ່
 

ຄົນທີື່ບ ໍ່ມີດວງຕາ ສາມາດໃສ່ຕາປອມໄດ້ - ນີັ້ບ ໍ່ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ມຼັນເບິື່ງເຫຼັນໄດ້
ງ່າຍ ແຕ່ຈະເປັນການປັບປຸງຮູບຮ່າງຂອງຕາ ແລະ ໃບໜ້າ 
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ຄົນຕາບອດສາມາດຮຽນຮູ້ການ
ໃຊ້ອຼັກສອນນູນໃນການອ່ານ 
ແລະ ຂຽນ 

  
 

ຫໜູວກ ແລະ ສູນເສຍການໄດຍ້ນິບາງສວ່ນ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການໄດ້ຍິນ ສາມາດມີຫ າກຫ າຍ - ບາງຄົນບ ໍ່ໄດ້ຍິນຫຍຼັງເລີຍ (ຫູໜວກ) ໃນຂະນະທີື່ ບາງ
ຄົນໄດ້ຍິນບາງສິື່ງ ແຕ່ບ ໍ່ຊຼັດເຈນປານໃດ (ສູນເສຍການໄດ້ຍິນບາງສ່ວນ). 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ ສາມາດເກີດຈາກຫ າຍສາເຫດເຊຼັົ່ນ: 

• ການຕິດເຊືັ້ອໃນລະຫວ່າງການເລີື່ມຕົັ້ນຖືພາ ທີື່ມີຜົນທໍາລາຍລະບົບປະສາດຫູ 
• ເດຼັກເກີດກ່ອນກໍານົດ 
• ການກິນຢາປ ວພະຍາດບາງຢ່າງໃນລະຫວ່າງການຖືພາ 
• ສະໝອງບາດເຈຼັບ 
• ຫູຕິດເຊືັ້ອຊໍໍ້າເຮືັ້ອ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວ (ເບິື່ງຮູບຢູ່ດ້ານລຸ່ມ) 
• ມີສຽງດຼັງ ຢູ່ເລືັ້ອຍໆ 
• ບາດເຈຼັບ - ມີສິື່ງໃດໜຶື່ງຢູ່ໃນຫູ  

ອາການຂອງ ຫຕູດິເຊືັ້ອມຫີຍຼັງແດ?່ 

  
ການຕດິເຊືັ້ອ - ນໍໍ້າສີນໍໍ້າຕານ ຫ ື ສີເຫ ືອງໄຫ ອອກມາ
ຈາກຫູ 

ເຈຼັບ – ບາງຄົນອາດຈະຈຼັບ ແລະ ດຶງຫູ. ອາດຈະຮູ້ສຶກ
ເຈຼັບຢູ່ໃນ ແລະ ທາງດ້ານຫ ຼັງຫູ ແລະ ອາດຈະຢູ່ໃບໜ້າ
ໃກ້ຫູ 
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ອາການຂອງ ການສນູເສຍການໄດຍ້ນິມຫີຍຼັງແດ?່ 

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວຈະບອກໃຫ້ ຜູ້ອືື່ນລຶັ້ມຄືນຢູ່ເລືັ້ອຍໆ ເວລາເວົັ້າ. 
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຕິດຕາມການສົນທະນາ ກຼັບຄົນຫ າຍກວ່າ ສອງຄົນ. 
• ມຼັນຍາກທີື່ຈະເຂົັ້າໃຈ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດຼັກນ້ອຍ (ຜູ້ທີື່ມີສຽງສູງ) 
• ໃນສະພາບທີື່ມີສຽງວົນແຊວ ເຊຼັົ່ນ ສະຖານທີື່ສາທາລະນະ ທີື່ມີຄົນຫ າຍ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ສາມາດ

ຕິດຕາມການສົນທະນາໄດ້. 
• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ອາດຈະຕອບຄໍາຖາມບ ໍ່ຖືກຢູ່ເລືັ້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ຍິນຄໍາຖາມ. 
• ມຼັນຍາກທີື່ຈະເຂົັ້າໃຈຄົນອືື່ນ ເມືື່ອບ ໍ່ໄດ້ເຫຼັນໜ້າພວກເຂົາ. 
• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວຕ້ອງການເບິື່ງໜ້າຄົນອືື່ນ ຢ່າງຕຼັັ້ງໃຈ ເພືື່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຄໍາເວົັ້າຂອງພວກເຂົາ. 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການສນູເສຍການໄດຍ້ນິ ມີຜນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສືື່ສານ ກຼັບຄົນອືື່ນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງ
ຢ່າງຊຼັດເຈນ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ງຽບ ແລະ/ຫ ື ວົນແຊວ.  

• ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະ ມີຄວາມສ່ຽງ ເມືື່ອຢູ່ຂ້າງນອກ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ ເຊຼັົ່ນ: ສຽງຂອງ
ລົດເກຼັງ/ລົດບຼັນທຸກ ທີື່ກໍາລຼັງໃກ້ເຂົັ້າມາ ເວລາທີື່ພວກເຂົາກໍາລຼັງຍ່າງຢູ່ແຄມທາງ ຫ ື ສຽງອືື່ນໆ ທີື່ໝາຍເຖິງ
ອຼັນຕະລາຍ. 

• ກົດດຼັນ ແລະ ເມືື່ອຍເພຍ ຈາກການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ເພືື່ອເຂົັ້າໃຈ ຄໍາເວົັ້າ ໝົດມືັ້ ແລະ ຮູ້ສຶກລົບກວນ
ຄົນອືື່ນ ຍ້ອນວ່າ ເຈົັ້າມີບຼັນຫາໃນການເຂົັ້າໃຈພວກເຂົາ. 

• ອາຍ ຫ ື ອຶດອຼັດໃຈ ທີື່ຈະພົບກຼັບບຸກຄົນໃໝ່ໆ 
• ຖອນຕົວອອກຈາກສະພາບສຼັງຄົມ ທີື່ເຄີຍມຼັກ ຍ້ອນບຼັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ. 
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ວທິປີອ້ງກຼັນອາການສນົ ແລະ ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ຢາ່ງເຕຼັມສວ່ນ? 

ການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປປະເມນີດາ້ນການແພດ 

• ຖ້າຫາກ ຄົນເຈຼັບຄິດວ່າ ພວກເຂົາມີສິື່ງແປກປອມຢູ່ໃນຫູຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະເຊີນອາການຂອງຫູຊຶມ
ເຊືັ້ອ (ເຈຼັບປວດ ແລະ ມີໜອງໄຫລອອກມາຈາກຫູ)- ພວກເຂົາຄວນສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຫາທ່ານໝໍ ເພືື່ອປະເມີນທາງ

ດ້ານການແພດ 
• ທ່ານໝໍທີື່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກຼັບຕາ, ຫູ ແລະ ຄ  (ENT) ສາມາດປະເມີນບຼັນຫາດ້ານຫູ. ນຼັກກວດການໄດ້

ຍິນແມ່ນໝໍທີື່ຊ່ຽວຊານທີື່ສາມາດປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງການໄດ້ຍິນຂອງຄົນໄດ້ 
 

ການນາໍໃຊເ້ຄືື່ອງຊວ່ຍຟງັ 

• ເຄືື່ອງຊ່ວຍຟັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃດຄົນໜຶື່ງໄດ້ຍິນສຽງແຈ້ງຂຶັ້ນ, ໄດ້ຍິນການປາກເວົັ້າດີຂຶັ້ນ ແລະ ເຮຼັດ
ໃຫ້ມຼັນງ່າຍທີື່ຈະຟັງໂທລະທຼັດ ແລະ ວິທະຍຸ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈຼັບຮູ້ສຶກໝຼັັ້ນໃຈໃນການລົມກຼັບ
ຄົນອືື່ນຫລາຍຂຶັ້ນ 

• ທ່ານຈະຍຼັງໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ເຄືື່ອງຊ່ວຍຟັງ. ຖ້າຄົນໃດຄົນໜຶື່ງຫູໜວກ ເຄືື່ອງຊ່ວຍຟັງຈະຊ່ວຍ
ຫຍຼັງບ ໍ່ໄດ້ 
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ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ດ້ານການເບິື່ງເຫຼັນ ແລະ ການໄດ້ຍິນ 
 

1. ອາການຂອງ ຄນົທີື່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການເບິື່ງເຫຼັນ ມຫີຍຼັງແດ?່ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການເບິື່ງເຫຼັນ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ອາການຂອງ ຫຕູດິເຊືັ້ອມຫີຍຼັງແດ?່ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ອາການຂອງ ການສນູເສຍການໄດຍ້ນິມຫີຍຼັງແດ?່  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

•  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການໄດຍ້ນິ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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• ໃບຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ: ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບອືື່ນໆ 

ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບອືື່ນໆ ສາມາດເປັນສາເຫດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮຼັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ເຮຼັດໃຫ້ບຸກຄົນມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ພາວະແຊກຊ້ອນດ້ານການປ ິ່ນປ ວ, ມີຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ ພິການໄລຍະຍາວ ຖ້າຫາກພວກເຂົາບ ໍ່
ປ ິ່ນປ ວເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບດຼັົ່ງກ່າວ. ຂ ໍ້ມູນຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຈະແລກປ່ຽນແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ
ທົົ່ວໄປທີື່ສໍາຄຼັນອືື່ນໆ ທີື່ຄວນຮູ້. 

ເບາົຫວານ ແມນ່ຫຍຼັງ? 

ເບາົຫວານ ແມນ່ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບ ທີື່ເຮຼັດໃຫນ້ໍໍ້າຕານໃນເລອືດຂອງບກຸຄນົດຼັົ່ງກາ່ວສງູເກນີໄປ. ການມີນໍໍ້າຕານໃນ
ເລືອດສູງເກີນໄປເປັນໄລຍະເວລາດົນ ສາມາດເຮຼັດໃຫ້ມີບຼັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງ.  

ວທິເີຮຼັດວຽກຂອງຮາ່ງກາຍ - ນໍໍ້າຕານໃນເລອືດແມນ່ຫຍຼັງ ແລະ ຮາ່ງກາຍຄວບຄມຸມຼັນໄດແ້ນວໃດ? 
 
ຮ່າງກາຍໄດ້ນໍໍ້າຕານມາຈາກອາຫານ ທີື່ພວກເຮົາກິນ ແລະ ມຼັນແມ່ນແຫ ່ງພະລຼັງງານທີື່ສໍາຄຼັນ. ຈໍານວນຂອງນໍໍ້າ
ຕານ ຢູ່ໃນເລືອດ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຮ ໂມນຊະນິດໜຶື່ງ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ ອິນຊູລີນ. ເມືື່ອອາຫານຖືກຍ່ອຍ ແລະ 
ເຂົັ້າໄປໃນເລືອດ ຮ ໂມນ ອິນຊູລີນ ຈະຍ້າຍນໍໍ້າຕານອອກຈາກເລືອດ ໄປຫາຈຸລຼັງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ 
ນໍໍ້າຕານຖືກຍ່ອຍເພືື່ອຜະລິດເປັນພະລຼັງງານ. 
 
ເມືື່ອບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ມີພະຍາດເບົາຫວານ, ຮ່າງກາຍບ ໍ່ສາມາດຍ່ອຍນໍໍ້າຕານໃຫ້ເປັນພະລຼັງງານ ຍ້ອນວ່າ ຮ ໂມນ 
ດຼັົ່ງກ່າວບ ໍ່ເຮຼັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫ ື ບ ໍ່ມີຮ ໂມນພຽງພ . ເມືື່ອສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ເກີດຂຶັ້ນ ຈະເຮຼັດໃຫ້ນໍໍ້າຕານຢູ່ໃນເລືອດ
ຂອງເຮົາ ສູງເກີນໄປ.  
 

  

ການເຊືື່ອມໂຍງ ລະຫວາ່ງ ເບາົຫວານ, ຄວາມບກົພອ່ງ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ ມຫີຍຼັງແດ?່ 

• ຜູທ້ີື່ມເີບາົຫວານ ແມນ່ມຄີວາມສຽ່ງສງູ ຕ ໍ່ ເສຼັັ້ນເລອືດອດຸຕຼັນ ແລະ ພະຍາດຫວົໃຈ ພ້ອມທຼັງບຼັນຫາ
ສຸຂະພາບອືື່ນໆ. ສະນຼັັ້ນ ມຼັນຈຶື່ງສໍາຄຼັນ ທີື່ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ມີເບົາຫວານ ຫ ື ບ ໍ່ ເພືື່ອວ່າຈະສາມາດ ປ ິ່ນປ ວ
ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບດຼັົ່ງກ່າວ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນ ຫ ື ພະຍາດຫົວໃຈ.  

• ເບົາຫວານ ສາມາດມີຜົນເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ເສຼັັ້ນເລືອດຕາ ເຊິື່ງອາດຈະເຮຼັດໃຫ້ ຕາບອດ ແລະ ເພີື່ມຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່
ເງືື່ອນໄຂທີື່ຮາ້ຍແຮງດາ້ນການເບິື່ງເຫຼັນອືື່ນໆ ເຊຼັົ່ນ ຕ ໍ້ກະຈກົຕາ.  

• ການສະໜອງເລືອດໄປຕີນ ກ ໍ່ອາດຈະຫ ຼຸດລົງ ໂດຍທີື່ເບົາຫວານ ຈະເຮຼັດໃຫ້ ຄວາມຮູສ້ກຶຫ ຼຸດລງົ. ບກຸຄນົ
ດຼັົ່ງກາ່ວອາດຈະ ມີການບາດເຈຼັບຢູຕ່ນີ ໂດຍບ ໍ່ຮູເ້ມືື່ອ ຫ  ືມີ ‘ບາດແຜອຼັກເສບຈາກພະຍາດເບາົຫວານ’. ຕນີ
ມບີາດແຜອຼັກເສບທີື່ບ ໍ່ໄດຮ້ຼັບການປ ິ່ນປ ວ ສາມາດເຮຼັດໃຫເ້ກດີການຕດິເຊືັ້ອ ແລະ ໃນກ ລະນຮີາ້ຍແຮງ ຕອ້ງ
ໄດຕ້ຼັດອງົຄະ. 

 

 



                                                         

78 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

ວທິກີານປ້ອງກຼັນ ແລະ ປ ິ່ນປ ວບາດແຜຢູ່ຕ່ນີ 

• ກວດເບິື່ງຮອຍແຕກແຫງຂອງຜິວໜຼັງ, ຮອຍແດງ, ບ ລິເວນທີື່ບວມ ຫລື ເປັນຕຸ່ມຢູ່ຕີນ ແລະ ມືເປັນປະຈໍາ
ທຸກມືັ້. ຖ້າຫາກວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກົັ້ມເບິື່ງຕີນໃຫ້ໃຊ້ແວ່ນສ່ອງເບິື່ງ 

• ກວດເບິື່ງເກີບທຸກມືັ້ ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ບ ໍ່ມີກ້ອນຫີນຂະໜາດນ້ອຍ ຫລື ວຼັດຖຼຸທີື່ແຂງຄາຢູ່ດ້ານໃນເກີບ 
ເຊິື່ງສາມາດທໍາລາຍຜິວໜຼັງໃນເວລາຍ່າງ 

• ຄວນໃຫ້ພະນຼັກງານສາທາລະນະສຸກກວດ ແລະ ປ ິ່ນປ ວບາດແຜເປີດ ເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ມຼັນສະອາດ ແລະ ປ້ອງ
ກຼັນດ້ວຍການພຼັນແຜ / ໃຊ້ຜ້າປ ດບາດແຜ. ຖ້າຫາກວ່າ ຕີນມີບາດແຜ່ເປີດ ໃຫ້ພຼັກຜ່ອນ ແລະ ຫລີກລ່ຽງ

ການຍ່າງ 
• ໃສ່ເກີບທີື່ຖືກປະເພດ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກຼັນຕີນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການບາດເຈຼັບ 

 

 

ຄວາມດຼັນເລອືດສງູ  

ເມືື່ອເຈົັ້າໄປພົບທ່ານໝໍ, ທ່ານໝໍກ ໍ່ຈະ
ວຼັດແທກຄວາມດຼັນເລືອດ. ເມືື່ອ
ຄວາມດຼັນ ເລືອດສູງເກີນໄປ ມຼັນກ ໍ່ຈະ
ເພີື່ມຄວາມເຄຼັົ່ງຕຶງພິເສດໃສ່ເສຼັັ້ນເລືອດ, 

ຫົວໃຈ ແລະ ອະໄວຍະວະອືື່ນໆຂອງ
ຮ່າງກາຍ. ຄວາມດຼັນ ເລືອດສູງແບບຕ ໍ່
ເນືື່ອງຍາວນານ ສາມາດເພີື່ມຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີື່ຮ້າຍແຮງອືື່ນໆ ເຊຼັົ່ນ ເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນ ແລະ 
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫົວໃຈລົັ້ມເຫ ວ. 

 

ເງືື່ອນໄຂດາ້ນຫວົໃຈ 

ຫົວໃຈ ແມ່ນອະໄວຍະວະທີື່ສໍາຄຼັນຂອງຮ່າງກາຍ ສໍາລຼັບ 
ສູບສີດເລືອດໄປທົົ່ວຮ່າງກາຍ ເພືື່ອສະໜອງໂພຊະນາການ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ກໍາຈຼັດສິື່ງເສດເຫ ືອ. ເມືື່ອຫົວໃຈບ ໍ່
ສາມາດສູບສີດເລືອດໄປທົົ່ວຮ່າງກາຍ, ຈຸລຼັງກ ໍ່ຈະຕາຍ. 
ເລືອດໄຫ ວຽນໄປທົົ່ວຮ່າງກາຍ ຈາກຫົວໃຈ ແລະ ກຼັບຄືນ
ມາ ຕາມເສຼັັ້ນເລືອດ.  

ຖ້າຫາກ ເຈົັ້າມີເງືື່ອນໄຂດ້ານຫົວໃຈ, ກ້າມເນືັ້ອຂອງ
ຫົວໃຈ ອາດຈະບ ໍ່ເຮຼັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະນຼັັ້ນ ມຼັນຈະບ ໍ່ສາມາດ ສູບສີດ ເລືອດໄປທົົ່ວຮ່າງກາຍ ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ. ເສຼັັ້ນເລືອດອາດຈະຕີບເຂົັ້າ ຫ ື ອຸດຕຼັນ.  
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ເມືື່ອ ເລືອດບ ໍ່ສາມາດໄຫ ວຽນ ໄປທົົ່ວຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວຈະມີຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ຫົວໃຈລົັ້ມເຫ ວ, 
ເຈຼັບໜ້າເອິກ ແລະ ເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນ. ມຼັນສໍາຄຼັນຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ມີເງືື່ອນໄຂດ້ານຫົວໃຈຫ ືບ ໍ່, ຍ້ອນ
ວ່າມຼັນມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການຕິດຕາມຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ. 

 

ການເຈຼັບຫວົ ຊໍໍ້າເຮືັ້ອ  

ໃນຈຸດໃດໜຶື່ງ ທຸກຄົນ ສາມາດມີອາການເຈຼັບຫົວ ແລະ ໃນເກືອບທຸກກ ລະນີມຼັນບ ໍ່ຮ້າຍແຮງ. ອາການເຈຼັບຫົວ 
ອາດຈະແມ່ນສຼັນຍານ ຂອງບຼັນຫາອືື່ນ, ສະນຼັັ້ນມຼັນຈຶື່ງສໍາຄຼັນ ທີື່ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວມີອາການເຈຼັບຫົວ ຮ້າຍ
ແຮງ ຊໍໍ້າເຮືັ້ອ ເລືື່ອຍໆ ຫ ື ບ ໍ່. 

• ຖ້າຫາກບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ໃສ່ແວ່ນຕາ ແລະ ແວ່ນຕາສຼັົ່ງຕຼັດບ ໍ່ຖືກ, ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະເຮຼັດໃຫ້ເຈຼັບຫົວ 
• ອາການເຈຼັບຫົວ ອາດຈະແມ່ນສຼັນຍານ ວ່າບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມກົດດຼັນ 
• ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ທີື່ຖືກກະທົບ ທີື່ຫົວ ແລະ ສະໝອງໄດ້ຮຼັບບາດເຈຼັບ ອາດຈະມີອາການເຈຼັບຫົວ 
• ອາການເຈຼັບຫົວ ອາດຈະເປັນສຼັນຍານ ຂອງ ເສຼັັ້ນເລືອດອຸດຕຼັນ ຫ ື ສະໝອງຕິດເຊືັ້ອ  

 

ອາການເຈຼັບກາ້ນຄ  ແລະ ຫ ຼັງ 

• ຄົນເຮົາສາມາດມີອາການເຈຼັບກ້ານຄ  ແລະ ຫ ຼັງ ຍ້ອນຫ າຍສາເຫດທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນ 
• ອາການເຈຼັບກ້ານຄ  ແລະ ຫ ຼັງອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຍ້ອນໄດ້ຮຼັບບາດເຈຼັບຈາກ ການລົັ້ມ ຫ ື ອຸບຼັດຕິເຫດທາງຖະ

ໜົນ. 
• ຜູ້ດູແລ ທີື່ອູ້ມ ແລະ ຍ້າຍ ຜູ້ທີື່ມີຄວາມພິການ ຢູ່ເລືັ້ອຍໆ ກ ໍ່ອາດຈະມີອາການເຈຼັບກ້ານຄ  ແລະ ຫ ຼັງ ຍ້ອນ

ແຮງກົດດຼັນຕ ໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ 

  



                                                         

80 | C B I D _ P 3 B  ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ 

 

 

ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ເງືື່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບດ້ານອືື່ນໆ. 
 

 

 

• ຖາ້ຫາກບກຸຄນົໃດໜຶື່ງ ມີ ເບາົຫວານ, ພວກເຂາົຈະມຄີວາມສຽ່ງຕ ໍ່ເງືື່ອນໄຂສຂຸະພາບອຼັນໃດ ທີື່ອາດຈະເຮຼັດໃຫ້
ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ຍອ້ນຫຍຼັງ ມຼັນຈຶື່ງສາໍຄຼັນທີື່ຕອ້ງຮູວ້າ່ ບກຸຄນົໃດໜຶື່ງ ມີຄວາມດຼັນເລອືດສງູ ຫ  ືເງືື່ອນໄຂດາ້ນຫວົໃຈ ຫ ບື ໍ່?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ຍອ້ນຫຍຼັງ ຈຶື່ງເຮຼັດໃຫບ້ກຸຄນົໃດໜຶື່ງ ອາດຈະມ ີອາການເຈຼັບຫວົຊໍໍ້າເຮືັ້ອ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ຍອ້ນຫຍຼັງ ບກຸຄນົໃດໜຶື່ງ ຈຶື່ງອາດຈະມ ີອາການເຈຼັບກາ້ນຄ  ແລະ ຫ ຼັງ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກຼັບ ການຜດິຮບູຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍ 
 

ການຜດິຮບູແມນ່ຫຍຼັງ?  

ການຜດິຮບູ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ທີື່ມີຮູບຮ່າງ ບ ໍ່ປ ກກະຕິ ຍ້ອນເກີດຈາກການບາດເຈຼັບ ຫ ື 
ພະຍາດ, ຫ ື ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເກີດມາໃນຮູບແບບນຼັັ້ນ. ການຜດິຮບູ ສາມາດສຼັງເກດໄດ້ຈາກ ຫົວ, ຫ ຼັງ, ແຂນ ແລະ 
ມື, ຂາ ແລະ ຕີນ.  

ການຜດິຮບູ ຂອງຫວົ 

 

ຜູທ້ີື່ຫວົນອ້ຍ 
ຫົວນ້ອຍ - ໄມໂຄຣເຊຟາລີ (ສະໝອງນ້ອຍ) ແມ່ນເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ທີື່ສະໝອງຂອງ
ເດຼັກນ້ອຍ ບ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວປ ກກະຕິ ຫ ື ຢຸດການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, 
ສະນຼັັ້ນ ຂະໜາດຂອງຫົວຈຶື່ງ ນ້ອຍກວ່າປ ກກະຕິ.  
 
ເດຼັກນ້ອຍອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ ການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ການຊົງຕົວ, ການ
ເບິື່ງເຫຼັນ ແລະ ການໄດ້ຍິນ. ພວກເຂົາອາດຈະມີພະຍາດລົມຊຼັກ ແລະ ຄວາມພິການທາງ
ສະຕິປັນຍາ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ ສາມາດເປັນແບບເລຼັກນ້ອຍ ຈົນເຖິງ ຮ້າຍແຮງ 
ແລະ ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ຊີວິດທຼັງໝົດຂອງບຸກຄົນ. 
 

 

ຜູທ້ີື່ຫວົໃຫຍ ່
ຫົວໃຫຍ່ - ມາໂຄຣເຊຟາລີ (ສະໝອງໃຫຍ່) ແມ່ນ ບາງຄົນທີື່ເກີດມາ ມີສະໝອງໃຫຍ່ ຫ ື 
ມີທາດແຫ ວຫ າຍເກີນໄປຢູ່ໃນສະໝອງ (ບາງເທືື່ອກ ໍ່ເອີັ້ນວ່າ ໄຮໂດຣເຊຟາລຼັດ). ເມືື່ອມີ
ທາດແຫ ວຫ າຍເກີນໄປຢູ່ໃນຫົວ, ມຼັນເຮຼັດໃຫ້ມີຄວາມດຼັນໃສ່ສະໝອງ ເຊິື່ງສາມາດສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້   ສະໝອງ. 
ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຍ່າງ, ມີສາຍຕາມົວ, ເຈຼັບຫົວ ແລະ 
ເປັນໄຂ້ (ຮາກ). ໃນໄລຍະຍາວ ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານການຮຽນ 
ແລະ ການປາກເວົັ້າ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈືື່ຈໍາ ແລະ ເປັນພະຍາດລົມຊຼັກ. 
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ການຜດິຮບູ ຂອງສຼັນຫ ຼັງ 

ສຼັນຫ ຼັງສາມາດມີການຜິດຮູບ ຫ ື ຜິດປ ກກະຕິ ໃນສາມຮູບແບບ ຄື: 

ງ ໄປທາງຂ້າງ ງ ໄປທາງໜ້າ ຢູ່ເຂດ
ບ່າໄຫ ່ 

ງ ໄປທາງຫ ຼັງ ຢູ່ເຂດ
ສຼັນຫ ຼັງດ້ານລຸ່ມ 

 
  

ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວ ອາດຈະມີຄວາມເຈຼັບປວດ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການນຼັົ່ງ, ການເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ, ການຍ່າງ 
ໄລຍະໃກ້ ແລະ ໄລຍະໄກ ແລະ ໃນການຮຼັບເອົາ ແລະ ຫິັ້ວສິື່ງຂອງທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່.  

 

ການຜດິຮບູ ຂອງຂາ 

  
ຫົວເຂົົ່າຕໍາກຼັນ - ຫົວເຂົົ່າກົົ່ງເຂົັ້າໃນ ແລະ ແປະກຼັນໃນ

ຂະນະທີື່ຕີນທຼັງສອງເບືັ້ອງບ ໍ່ຕິດກຼັນ 
ຂາໂຂງ - ຂາທຼັງສອງເບືັ້ອງກົົ່ງອອກນອກ ແລະ ໄລຍະ
ຫ່າງລະຫວ່າງຫົວເຂົົ່າທຼັງສອງ ແມ່ນຫ າຍກວ່າປ ກກະຕິ. 
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ຫົວເຂົົ່າກຼັບຫ ຼັງ - ຫົວເຂົົ່າກົົ່ງໄປທາງຫ ຼັງ 
ບຸກຄົນເກີດມາ ໂດຍທີື່ຂາ (ທຼັງສອງເບືັ້ອງ) ມີໂຄງສ້າງທີື່

ຕ່າງ - ຂ ໍ້ ຫ ື ກະດູກ ຫ ື ພາກສ່ວນຂອງຂາບ ໍ່ຄົບ 
 

ການຜດິຮບູ ຂອງຕນີ 

 
 

 
ຕີນໂງ້ງ ຕີນໂງ້ງທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮຼັບການປ ິ່ນປ ວ 

 

ບຸກຄົນທີື່ມີ ການຜດິຮບູ ຂອງ ຂາ ຫ ື ຕີນ ສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຍ່າງ, ມີຄວາມເຈຼັບປວດ ແລະ 
ເມືື່ອຍ, ບ ໍ່ສາມາດ ແລ່ນ ຫ ື ຍ່າງໄລຍະໄກໄດ້. 
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ການຜດິຮບູ ຂອງ ມ ືແລະ ແຂນ 

 

 
ບຸກຄົນເກີດມາ ໂດຍທີື່ແຂນມີໂຄງສ້າງທີື່ຕ່າງ - ຂ ໍ້ ຫ ື 
ກະດູກ ຫ ື ພາກສ່ວນຂອງແຂນບ ໍ່ຄົບ 

ນິັ້ວມື ງ  ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຢຽດຊືັ້ໄດ້. ສິື່ງດຼັົ່ງກ່າວນີັ້ອາດ
ຈະເກີດຂຶັ້ນຍ້ອນການບາດເຈຼັບ 

 

ບຸກຄົນທີື່ ມີການຜິດຮູບ ຂອງມື ແລະ ແຂນ ສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດູແລຕົນເອງ - ອາບນໍໍ້າ, ແຕ່ງໂຕ 
ແລະ/ຫ ື ກນິອາຫານ, ແລະ ກິດຈະກໍາໃນເຮືອນ - ທໍາຄວາມສະອາດ, ກະກຽມ ແລະ ແຕ່ງອາຫານ, ແລະ ຮ່ວມເຮຼັດ

ວຽກອືື່ນໆ. ບຸກຄົນດຼັົ່ງກ່າວອາດຈະຮຽນເຮຼັດກິດຈະກໍາດ້ວຍມືດຽວ ຫ ື ໃຊ້ວິທີ ດຼັດປັບ.  
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ການຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ: 
ຕອບບຼັນດາຄໍາຖາມລຸ່ມນີັ້ ເພືື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກຼັບ ເງືື່ອນໄຂ
ສຸຂະພາບ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການຜິດຮູບ ຂອງຮ່າງກາຍ 

  

• ສາມປະເພດ ຂອງການຜດິຮບູ ຂອງສຼັນຫ ຼັງ ມີຫຍຼັງແດ ່ແລະ ມຼັນມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການ
ແນວໃດ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• ປະເພດຕາ່ງໆ ຂອງການຜດິຮບູ ຂອງຂາ ແລະ ຕນີ ມຫີຍຼັງແດ?່  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ການຜດິຮບູ ຂອງຂາ ຫ  ືຕນີ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• ການຜດິຮບູ ຂອງແຂນ ຫ  ືມື ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ການເຮຼັດໜາ້ທີື່ການແນວໃດ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Annex 1: ແບບຟອມຍນີຍອມສາໍລຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ໃນການນາໍໃຊຮ້ບູຖາ່ຍ/ພາບຖາ່ຍ/ວີ

ດໂີອ, ແລະ ຂ ໍ້ມນູສວ່ນຕວົ 

 

ແບບຟອມຍນີຍອມສາໍລຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ໃນການນາໍໃຊຮ້ບູຖາ່ຍ/ພາບຖາ່ຍ/ວດີໂີອ, ແລະ 
ຂ ໍ້ມນູສວ່ນຕວົ 

 ຊືື່:       ____________________________________________ 

ທີຢູ:່     ____________________________________________ 

ເບີໂທ:  ___________________________________________ 

ຂ້າພະເຈົັ້າຕົກລົງເຫຼັນດີວ່າ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ອາດນໍາໃຊຮູ້ບພາບ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ ພ້ອມກຼັບຂ ໍ້ມູນລາຍ

ລະອຽດສ່ວນຕົວທີື່ຂ້າພະເຈົັ້າ(ເຊຼັົ່ນ ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ບ້ານ, ອາຍຸ, ແລະ ຂ ໍ້ມູນອືື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກຼັບເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບ, 

ຄວາມບົກຜ່ອງ, ສາເຫດຂອງຄວາມບົກຜ່ອງ, ພຼັດທະນາການ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ). 

ຂ້າພະເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈດີວ່າ ຮູບພາບ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ ແລະ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວອາດ ຈະຖືກສະແດງໄວ້ຢູ່ໃນ ບດົລາຍງານ, 

ສືື່ສຼັງຄົມອອນລາຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ)  ແລະ ມີຫ າຍຄົນທີື່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດສາມາດເບິື່ງຂ ໍ້ມູນດຼັົ່ງກ່າວນຼັັ້ນໄດ້. 

ຂ້າພະເຈົັ້າຍອມຮຼັບຄວາມເຂົັ້າໃຈທີື່ວ່າໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ)  ພຽງແຕ່ຈະນໍາໃຊຮູ້ບພາບ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ  
ແລະ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມຈຸດປະສົງ ການສະໜຼັບສະໜນູການພຼັດທະນາແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ເທົົ່ານຼັັ້ນ. 

ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ຈະພິຈາລະນາຫ າຍຂຼັັ້ນຕອນທີື່ເໝາະສົມ ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າບຼັນດາ ຮູບພາບ/ພາບຖ່າຍ/

ວີດີໂອ  ແລະ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ ນຼັັ້ນໄດ້ຖືກສະແດງ/ນໍາໃຊ/້ແບງ່ປັນ ໂດຍຄາໍນຶງເຖິງ  ຄວາມລະອຽດ
ອ່ອນ ອຼັນເນືື່ອງມາຈາກຄວາມເຊືື່ອຖືທາງດ້ານວຼັດທະນະທໍາ ແລະ ດ້ານສາດສະໜາ ແລະ ກຽດສຼັກສີຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ. 

ລາຍເຊຼັນ: ____________________________________ 

  ວຼັນທີ: _______________________________________ 
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Annex 2: ແບບຟອມຍນີຍອມສາໍລຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ໃນການນາໍໃຊຮ້ບູຖາ່ຍ/ພາບຖາ່ຍ/

ວດີໂີອ, ແລະ ຂ ໍ້ມນູສວ່ນຕວົ ໃນການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ 

 

ແບບຟອມຍນີຍອມສາໍລຼັບ ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ໃນການນາໍໃຊຮ້ບູຖາ່ຍ/ພາບຖາ່ຍ/ວດີໂີອ, ແລະ 
ຂ ໍ້ມນູສວ່ນຕວົ ໃນການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດ 

 ຊືື່:       ____________________________________________ 

ທຢີູ່:     ____________________________________________ 

ເບີໂທ:  ___________________________________________ 

⬜ ຂ້າພະເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈດີວ່າ ຮູບພາບ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ ແລະ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວອາດ (ລວມທຼັງ ຊືື່, ທີື່ຢູ່, 

ເບີຕິດຕ ໍ່, ວຼັນເດອືນປີເກີດ, ແລະ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບປະຫວຼັດການແພດ ແລະ/ຫ ື ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສຼັງ

ຄົມຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ) ອາດຈະຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ລຼັດຖະບານຂອງ ສປປລາວ, ຖ້າມີການຂ ແບ່ງປັນຈາກລຼັດຖະບານ, 

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວວ່າດ້ວຍກົດໝາຍສະຖິຕິ ເລກທີ 24/ສພຊ. ລົງວຼັນທີ 11/5/2017 ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ. 

⬜ ຂ້າພະເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈດີວ່າ ຮູບພາບ/ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ ແລະ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວອາດ (ລວມທຼັງ ຊືື່, ທີື່ຢູ່, 

ເບີຕິດຕ ໍ່, ວຼັນເດອືນປີເກີດ, ແລະ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກຼັບປະຫວຼັດການແພດຂອງຂ້າພະເຈົົ່າ) ອາດຈະຖືກແບ່ງປັນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ສະໜອງ ການບ ລ ິການດ້ານສຸຂະພາບເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ ດ້ານໜ້າທີື່ການ
ຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ. 

ໂຄງການ USAID Okard (ໂອກາດ) ຈະພິຈາລະນາຫ າຍຂຼັັ້ນຕອນທີື່ເໝາະສົມ ເພືື່ອຮຼັບປະກຼັນວ່າບຼັນດາ ຮູບພາບ/

ພາບຖ່າຍ/ວີດີໂອ  ແລະ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ ນຼັັ້ນໄດ້ຖືກສະແດງ/ນໍາໃຊ້/ແບ່ງປັນ ໂດຍຄໍານຶງ
ເຖິງ  ຄວາມລະອຽດອ່ອນ ອຼັນເນືື່ອງມາຈາກຄວາມເຊືື່ອຖືທາງດ້ານວຼັດທະນະທໍາ ແລະ ດ້ານສາດສະໜາ ແລະ ກຽດ
ສຼັກສີຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ. 

ລາຍເຊຼັນ: ____________________________________ 

  ວຼັນທ:ີ _______________________________________ 

 


