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ບດົສະຫ ບຸ: ຫ ກັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ

ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງ ໂຄງການ USAID Okard  

1. ໂຄງການ USAID Okard 

ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ

ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID), ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ເຮັດໜ້າທີື່ການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທາງດ້ານອາຍຸ ເພດ 
ການສະແດງອອກທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫ   ຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ຕະຫ ອດເຖິງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດານະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດຖ ກປະຖີົ້ມໄວ້ຢູ່ເບ ົ້ອງຫລັງ. 

ໂຄງການ USAID Okard ສະໜັບສະໜູນການເຂົົ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການແພດຟ ື້ນ

ຟູໜ້າທີື່ການ, ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງກິດຈະກໍາຫລັກ

ແມ່ນໄດ້ວາງເປ ື້າໝາຍໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະ

ເຂດ.  

ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ໂຄງການ USAID Okard ຈຶື່ງນ  າໃຊ້ ວທິກີານເອາົລະບບົ
ເປນັໃຈກາງ ໂດຍແນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົົ້າການຂອງພາກລັດຖະບານໃນດ້ານນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ

ສັງຄົມ (MHPSS). ນອກຈາກນັົ້ນໂຄງການ ຍັງນ າໃຊ້ ວທິກີານເອາົບກຸຄນົເປນັໃຈກາງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການຄຸ້ມ
ຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການແຕ່ລະຄົນ 
ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ແລະ ສິື່ງສໍາຄັນທີື່ສຸດ ແມ່ນເພ ື່ອປະເມີນ ແລະ ກໍາຈັດອຸປະສັກຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການໄດ້ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ.  
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີື່ດ້ອຍໂອກາດ
ທີື່ສຸດໃນສັງຄົມ ແລະ ສາເຫດຫລັກຂອງຄວາມພິການຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກີດຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ
, ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ພະຍາດເສັົ້ນເລ ອດອຸດຕັນ ແລະ 

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຕ່າງໆ. ການເຂົົ້າເຖິງຢ່າງເທົົ່າທຽມ ທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໃນ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບົນພ ົ້ນຖານ
ຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ື່ນ.  
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ໂຄງການນີົ້ແມ່ນເຮັດວຽກໂດຍແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມ

ພິການ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫັນ ພ້ອມທັງຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີົ້:  
 

• ການເຂົົ້າເຖິງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ສໍາລັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

• ລະບົບສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ MHPSS ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ 
ລວມທັງການປ ິ່ນປ ວແບບຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 

• ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງຫລາຍຂຶົ້ນ 
• ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ລວມທັງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສ້າງ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເປັນມິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶົ້ນ ສໍາລັບຄວາມຍ ນຍົງໃນການ
ພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

2. ຫລກັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂອງໂຄງການ USAID Okard 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ເຊ ື່ອວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານທ້ອງຖິື່ນຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມຍ ນຍົງ, ດັົ່ງນັົ້ນ ທາງໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍ 

ຈາກພາກລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການສາກົນທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສະມາຄົມທີື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫລັກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ແລະ ເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນເລ ື່ອງການພັດທະນາ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງອົງການ, 
ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ຈຶື່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນເລ ື່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິື່ງຈະ
ດໍາເນີນງານຜ່ານ ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການຊີົ້ນໍາຈາກຜູ້ປະສານງານດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ. 
 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະກວດກາ ການພັດທະນາເລ ື່ອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທັງ
ໝົດເຊິື່ງ ເບ ົ້ອງຕົົ້ນ ໂຄງການ USAID Okard ຈະໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນສາມຂົງເຂດຫລັກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີົ້:   

 

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ບນັດາກະຊວງ, ກມົ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການເພ ື່ອສ້າງຂັົ້ນຕອນການ
ພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ພາຍຫລັງທີື່ສິົ້ນສຸດໂຄງການໄປແລ້ວ. 

2. ແນໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການໃຫຄ້ າປກຶສາຫາລ  ລວມທງັການປະເມນີອງົການ 
ແລະ ການວາງແຜນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່ ຜູໄ້ດຮ້ບັທນຶຍອ່ຍ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັົ້ງເພ ື່ອຄນົທີື່ມຄີວາມ
ພກິານແຫງ່ຊາດລາວ ແລະ ສະມາຄມົທີື່ບ ໍ່ຫວງັຜນົກາໍໄລ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັົ້ງໃນ
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ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ຂອງ ອົງການ USAID, ຕະຫ ອດເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງ
ອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີທີື່ຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ ບຕ ໍ່ລະດົມ
ທຶນໃນການສະໜອງ ການບ ລິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ສິດທ,ິ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທີື່ລັດຖະບານວາງອອກ 

3. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກທ່ມີງານ ສະມາຄມົ ຊວ່ຍເຫ  ອ ຟ ື້ນຟ ູ ຄນຸນະພາບຊວີດິ 
ຂອງຄນົພກິານ ແລະ ຜູລ້ອດຊວີດິ ຈາກລະເບດີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (QLA) ແລະ ສະມາຄມົ ເພ ື່ອການ

ສະຫນບັສະຫນນຸ ແລະ ປບັປງຸຊນົນະບດົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ARMI) ຂອງໂຄງການທດົລອງດາ້ນການ
ພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັົ້ນຊມຸຊນົ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້
ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງການເພີື່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ໃຫ້ຫລາຍຂຶົ້ນ.  

 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນໜຶື່ງໃນອົງປະກອບຫລັກຂອງໂຄງການ USAID 

Okard ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ອົງການມະນຸດສະທ າ & ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເຊິື່ງມີຫລາຍຮູບແບບ. ວິທີການໜຶື່ງຄ  ການຝຶກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນເຊິື່ງພະນັກງານ ໂຄງການ USAID 

Okard ທີື່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈະເຮັດວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນອົງການຄົນໜຶື່ງ ຫລ  ຫລາຍຄົນຢ່າງສະໝ ື່າ
ສະໝີ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງ ທາງໂທລະສັບ ຫລ  ອີເມວ ຫລ  ພົບປະກັນ ຫລ  
ແບບປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກນີົ້ ທາງໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ທຶນຍ່ອຍໝົດທຸກຄົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຝຶກອົບຮົມດ້ານລະບຽບການຂອງອົງການ USAID, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານ

ການເງິນ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 

ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນໍາໃຊ້ການທົບ
ທວນ ຫ    ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍການລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ 
ທັກສະໄປໃຊ້ຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບ ລິຫານດ້ານວິຊາການ ຈະພັດທະນາໂຄງຮ່າງ
ຫລັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມທີື່ສະທ້ອນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ ໍ່ຍອດການຝຶກອົບຮົມອ ື່ນໆ ດ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັົ້ນແລ້ວ, ໂຄງການ USAID Okard ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງການທົບ

ທວນຄ ນ, ການຕັົ້ງເປ ື້າໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໝ່ໍາສະເໝີສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການວັດແທກໃນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ  ໝາກ
ຜົນທີື່ດີ.  

3. ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັົ້ນຊມຸຊນົ (CBID) 

ໜຶື່ງໃນຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານ ການພດັທະນາ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນ ຫ   CBID. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີື່ແນໃສ່ສ້າງ 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

ແລະ ສົົ່ງເສີມສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໃນຊຸມ
ຊົນ ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສາຖາບັນຕ່າງໆ. ຍຸດ

ທະສາດຂອງ CBID ແມ່ນເພ ື່ອຊຸກຍູ້ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການກັບມາດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ 
ເຊິື່ງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີື່ພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່ 

ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນວິທີການທີື່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ
ເຊິື່ງລວມມີສອງອົງປະກອບຫລັກ –  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ. 
ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນ ຢູ່ ເມ ອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງໄຊພູ
ທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະດໍາເນີນງານໂດຍ ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ຈາກ ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫ  ອຟ ື້ນຟູຄຸນ
ນະພາບຊີວິດ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ (QLA) ແລະ ສະມາຄົມ ເພ ື່ອການສະຫນັບສະຫນຸນ 

ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເວີລດ໌ ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ 

ອົງການມະນຸດສະທໍາ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານ

ດ້ານວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard 

ທີມງານ CBID ຈາກ QLA ແລະ ARMI ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໂດຍກົງເພ ື່ອ

ລະບຸອຸປະສັກຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ, ການເຮັດໜ້າທີື່ການຢ່າງເຕັມ

ສ່ວນ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບ ລິການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົົ້າໃຈອຸປະສັກເຫລົົ່ານີົ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ື່ອກໍາຈັດອຸປະສັກ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການເຫລົົ່ານັົ້ນ. 

4. ຄວາມສາມາດທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບທີມງານພາກສະໜາມ CBID 
 

ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງ ດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ທີມງານພາກສະໜາມ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ CBID, ພະນັກງານ IGA ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງ

ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ເໝາະສົມໂດຍ ເນັົ້ນໃສ່ ຫ້າ (5) ຄວາມສາມາດຫລັກຄ :  

a. ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ  
b. ການປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ  
c. ການຄິດວິເຄາະຮອບດ້ານ ແລະ ການຕັດສິນແບບມ ອາຊີບ 
d. ການເຄົາລົບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ 
e. ການສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ  

ການໄດ້ຮັບ ແລະ ການເສີມສ້າງລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິ

ກໍາ ຜ່ານຂັົ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
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ເພ ື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຸມຊົນ, ອໍານາດການປ ກຄອງ ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆໃນດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ຍ ນຍົງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. 

 

1. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັວຽກງານດວ້ຍ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ 

 

• ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຫາການເຂົົ້າເຖິງ ການບ ລິການທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາທີື່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການດໍາລົງຊີວິດດ້ວຕົນເອງ, ການ

ເຮັດໜ້າທີື່ການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີື່ດີ;  

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະທີື່ເປັນມ ອາຊີບໃນພຶດຕິກໍາ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການສ ື່ສານກັບຄົນທີື່

ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນງານຂັົ້ນຊຸມຊົນ; 
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົບທວນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຄ ນກັບຫົວໜ້າທີມ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານ

ວິຊາການຈາກ ໂຄງການ USAID Okard ສ າລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 

 

2. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົປະຕບິດັ ວຽກງານຕາມຫ ກັຈນັຍາບນັ  

 

• ມີຫນ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຕົວຢ່າງ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ   ສ ື່ສານກັບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຈັນຍາບັນ  

• ສະແດງຄວາມຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ແລະ ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເມ ື່ອເຮັດ
ວຽກກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ອໍານາດການປ ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເພ ື່ອນຮ່ວມງານ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຫລັກຄຸນຄ່າດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນພິການ 

• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ 
ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
 

3. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົນ າໃຊກ້ານຄດິວເິຄາະຮອບດາ້ນ ແລະ ການຕດັສນິແບບມ ອາຊບີ 

• ຊອກຮູ້ຊອກຫາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາສິື່ງໃໝ່ໆ ເພ ື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີື່ມີປະໂຫຍດໃນການ
ກໍາຈັດອຸປະສັກຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງ

ໂຄງການ USAID Okard ໃນທຸກໆມ ົ້ຂອງການເຮັດວຽກ ລວມທັງປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່

ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ. 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

 

4. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົຍອມຮບັ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນດຸ1.  

 

• ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົົ້າໃຈວ່າ ຄວາມພິການເປັນສ່ວນໜຶື່ງໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ຫ ັກຄວາມເຂົົ້າໃຈນີົ້ 

• ຮັບຮູ້ວ່າ ເນ ື່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ບາງຄັົ້ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບຮ່າງພາຍ
ນອກ, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການອາດປະເຊີນກັບຄວາມອັບອາຍ, ຮອຍມົນທິນ, ການຈໍາແນກ, ການຂົົ່ມເຫັງ, 

ຄວາມທຸກຍາກ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການຖ ກຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີື່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາທາງດ້ານຈິດຕະ

ສັງຄົມ ແລະ ການແຍກຕົວ ຫ   ເຫີນຫ່າງອອກຈາກສັງຄົມ; 

• ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມເຊ ື່ອ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໃນເລ ື່ອງຄວາມເປັນພິການ ແລະ 

ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກທີື່ພວກເຂົາເຮັດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ຊຸມຊົນ 

  

5. ສະມາຊກິທມີງານ CBID ທກຸຄນົສົົ່ງເສມີສດິທຂິອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ  

 

• ເຂົົ້າໃຈວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທຸກຄົນມີສິດທິຂັົ້ນພ ົ້ນຖານຄ ກັນ ເຊັົ່ນ: ອິດສະລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

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

 
 
 
 
 
 

5. ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ CBID  

 

ໃນໄລຍະເດ ອນທໍາອິດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທີມງານພາກສະໜາມ CBID ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມ ເຊິື່ງຈະຖ ກຈັດຂຶົ້ນ ແລະ ສະໜອງໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ USAID Okard. ຊຸດຝຶກອົບຮົມ

                                                           
1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມະນຸດກວມເອົາປັດໃຈຫ າຍໆດ້ານເຊັົ່ນ ອາຍຸ, ຊົນຊັົ້ັົ້ນ, ສີຜິວ, ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມພິການ, 

ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເອກະລັກ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ, ສະຖານະທາງດ້ານຖິື່ນຖານ, ແນວຄິດຮາກຖານທາງດ້ານການເມ ອງ

, ເຊ ົ້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເພດ ແລະ ອ ື່ນໆ  
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ເຫລົົ່ານີົ້ ອອກແບບມາ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຫລັກເທ ື່ອລະນ້ອຍຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຊຸດ ແມ່ນ
ອອກແບບມາເພ ື່ອສະໜອງຊຸດຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ CBID ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຜູ້ດ າເນີນງານຂັົ້ນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  
 

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ພະນັກງານ IGA ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່

ໃນຊຸມຊົນເພ ື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະທີື່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເຂົາ 
ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມ. ລຸ່ມນີົ້ ແມ່ນຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ແລະ ວີທີທີື່ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກັບ 2-3 ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການ
ສົົ່ງເສີມຊຸມຊົນ.  

 

 

 

 

 

ປ ື້ມຄູ່ມ ທີື່ສ້າງຂຶົ້ນມາແຕ່ລະຊຸດແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ QLA ແລະ ARMI ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິື່ງສະບັບພິມສາມາດສະເໜີຂ ໄດ້ຈາກ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄ
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ຊັນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ: ເບີນາດ ແຟຣັງ bernard_franck@la.worlded.org)  ຫລ  ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ 

ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ: https://laos.worlded.org/our-resources/ . 

 

ສ ື່ສິື່ງພິມດັົ່ງກ່າວນີົ້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຜະລິດຂຶົ້ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິື່ງ
ແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິ

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

 
ຄູ່ມ ນີົ້ ແມ່ນສ້າງຂຶົ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາ

ສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USAID). ເນ ົ້ອໃນດັົ່ງກ່າວນີົ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການເວີລດ໌

ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫລ  ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ. 
 

 
  

mailto:bernard_franck@la.worlded.org
https://laos.worlded.org/our-resources/
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ສາລະບານ 
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ເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຝ ກອບົຮມົ 

 

ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົ : ການສ ື່ສານ ແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ໂດຍວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງຕ ໍ່ການພັດທະນາ ແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຂັົ້ນຊຸມຊົນ(ລະຫດັການຝກຶອບົຮມົ: CBID_P1C)  

 

ກຸມ່ເປ ື້າໝາຍ / ຜູເ້ຂົົ້າຮວ່ມ: ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພາກສະໜາມ, ພະນັກງານ ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍ
ຮັບ ແລະ ຫົວໜ້າທີມ CBID ແລະ ພະນັກງານ ບ ລິຫານຂອງ QLA ແລະ ARMI ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການທົດລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

ໄລຍະເວລາ: 3 ມ ົ້ 
ສະຖານທີື່: ຫອ້ງການ   World Education ວຽງຈັນ 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ: 27 -29 ພດຶສະພາ 2019 

 

 

ຄວາມສາມາດຫ ກັ ຂອງ CBID ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັຫວົຂ ໍ້ການຝກຶອບົຮມົ  

 

1. ສາມາດສະແດງຄວາມເປັນມ ອາຊີບ ທາງດ້ານພຶດຕິກໍາ ຮູບລັກ ແລະ ການສ ື່ສານຮ່ວມກັບຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ຕະຫ ອດເຖິງ ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນງານໃນຊຸມຊົນ 

2. ສາມາດສະແດງການສ ື່ສານ ແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ທາງດ້ານ ການເວົົ້າຈາ ກິລິຍາທ່າທາງ ເວລາ
ທີື່ ສ ື່ສານ ຫ   ເຮັດວຽກ ກັບ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ, ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖີື່ນ, 

ອົງການຈັດຕັົ້ງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເພ ື່ອນຮ່ວມງານ.  
3. ຕ້ອງມີຈັນຍາບັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວກຸ່ມເປ ື້າໝາຍໃຫ້ມີຈາລິຍະທໍາໃນການຕັດສີນ

ໃຈ. 
 

ເປ ື້າໝາຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ / ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ ້

ເພ ື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ທີມງານຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກພາກສະໜາມ CBID, ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ 
ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດຫ ັກໃນເປ ື້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ.  

 

ເປ ື້າໝາຍທີື່1: ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມທ້າທາຍຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຈຸດປະສົງ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຂະບວນການເອົາຄອບຄົວເປັນສູນກາງ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກັບຄ ນມາດໍາ
ລົງຊີວິດ ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໂດຍຖ ເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງກິດຈະກໍາ ໂຄງການ
ທົດລອງ CBID. 
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ຫວົຂ ໍ້ຍອ່ຍຂອງການຝກຶອບົຮມົ ຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູ ້
ຄວາມທາ້ທາຍ, ກຸມ່ທີື່ມຄີວາມ
ສຽ່ງ ແລະ ການພດັທະນາໂດຍ
ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົທີື່ມີ
ຄວາມພກິານ. 

 

• ລໍາດັບ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງຄວາມພິການໃນຊຸມຊົນ (ທວນຄ ນຈາກ 
CBID-1A) 

• ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ນິຍາມຂອງ ການປະນາມ ແລະ ຄວາມອັບອາຍ 

ແລະ ເຂົົ້າໃຈວ່າ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີົ້ສາມາດສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ-
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນແນວໃດ 

• ຈ ື່ຈໍາແຕ່ລະພາກສ່ວນທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການພັດທະນາໂດຍການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ເພ ື່ອຈະນໍາໄປປັບໃຊ້ກັບ 
ໂຄງການທົດລອງ CBID. 

ການເອາົຄອບຄວົເປນັສນູກາງ 
ເພ ື່ອເສມີສາ້ງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ 
ສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການກບັຄ ນ
ມາດາໍລງົຊວີດິ  

 

• ອະທິບາຍຮູບແບບ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ 
ແລະ ການເພີື່ງຕົນເອງ 

• ສັງລວມຮູບແບບ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຮູບແບບ
ການເອົາຄອບຄົວເປັນສູນກາງ. 

• ເຊ ື່ອມໂຍງການເອົາຄອບຄົວເປັນສູນກາງ, ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ 
ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກັບຄ ນມາດໍາລົງຊີວິດ ເຂົົ້າກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

 

ຄນູຄາ່ ແລະ ຈາລຍິະທາໍ (ສິື່ງທີື່
ເປນັເລ ື່ອງລະອຽດອອ່ນທີື່ກຽ່ວພນັ
ກບັຫວົຂ ໍ້ເລ ື່ອງ ບດົບາດຍງິຊາຍ, 

ອາຍ,ຸ ຊນົເຜົົ່າ ແລະ ເພດ) 

• ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຄູນຄ່າ ແລະ ຈາລິຍະທໍາ 
• ລໍາດັບ ຄູນຄ່າ ແລະ ຈາລິຍະທໍາ ພ ົ້ນຖານ ຂອງໂຄງການທົດລອງ 

CBID. 

• ອະທິບາຍວິທີການທີື່ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ສາມາດ
ປະຕິບັດຫນ້າທີື່ຂອງຕົນບົນພ ົ້ນຖານຫ ັກ ຈາລິຍະທໍາທີື່ຖ ກຕ້ອງ 

 

 

ເປ ື້າໝາຍທີື່2: ເລີື່ມການນໍາໃຊ້ທັກສະການສ ື່ສານຢ່າງເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈເພ ື່ອເຊ ື່ອມໂຍງ, ສ້າງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມສໍາພັນທີື່ດີຮ່ວມກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ-ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນງານໃນຊຸມຊົນ.  

ນາໍສະເໜ ີການສ ື່ສານ ແລະ ການ
ສ ື່ສານຢາ່ງເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ 

(Compassionate 

Communication - CC) 

• ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງ ການສ ື່ສານຢ່າງເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ 

• ຈ ື່ ບັນດາທັກສະຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວພັນກັບ ການສ ື່ສານຢ່າງເຂົົ້າອົກ
ເຂົົ້າໃຈ 

• ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ ການສ ື່ສານຢ່າງເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈຈຶື່ງກ່ຽວພັນ 
ກັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 

• ປະເມີນທັກສະຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນການນໍາໃຊ້
ການສ ື່ສານຢ່າງເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ 
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ສາຍພວົພນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມ
ເຊ ື່ອໃຈ 

• ອະທີບາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໃຈ. 
• ອະທີບາຍວ່າຄວາມເຊ ື່ອໃຈສາມາດສ້າງຂ ົ້ນໄດ້ແນວໃດ, ອາດມີ

ການແຕກຫັກ ແລະ ສ້າງຄ ນໃໝ່ໄດ້.  
• ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວີທີການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໃຈທີື່ຜູ້ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ CBID ສາມາດສ້າງໄດ້ ເພ ື່ອໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ-
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມເຊ ື່ອໝັົ້ນ. 

ສີື່ງທາ້ທາຍໃນການສນົທະນາ • ໃຫ້ລະບຸ ຢ່າງນ້ອຍ 4 ປັດໃຈທີື່ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາມີ   ຄວາມ
ລໍາບາກ 

• ອະທິບາຍ ສາມ ຕົວຢ່າງ ຈາກປະສົບການປະຕິບັດໂຕຈິງ ເຖິງ 
ຄວາມທ້າທາຍ ໃນເວລາປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ 

ພາສາກາຍ ແລະ ສຽງ 
 

• ສາມາດລະບຸ ອົງປະກອບ ຂອງການສ ື່ສານສານ (ພາສາ, ພາສາ
ກາຍ ແລະ ການອອກສຽງ)  

• ອະທີບາຍວ່າ ການໃຊ້ພາສາກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງ ສາມາດມີອິດທິ
ພົນຕ ໍ່ ການສ ື່ສານ ແລະ ການສ້າງສາຍສໍາພັນ  

• ຝຶກ ແລະ ພັດທະນາ ການຮັບຮູ້ພາສາກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງທີເຮົາມີຢູ່ 
ເພ ື່ອສ້າງການພົວພັນກັບຄົນອ ື່ນໃຫ້ໜັກແໜ້ນຍີື່ງຂ ົ້ນ. 

ການເອາົໃຈໃສໃ່ນການຟງັ • ອະທີບາຍຄວາມໝາຍຂອງ ການເອົາໃຈໃສ່ໃນການຟັງ 
• ອະທິບາຍ ສາມຂັົ້ນຕອນຂອງການຟັງ 
• ລໍາດັບສີື່ພຶດຕິກໍາທີື່ດີຂອງ ການເອົາໃຈໃສ່ໃນການຟັງ 
• ຝຶກການນໍາໃຊ້ ແລະ ລະບຸເຕັກນິກການເອົາໃຈໃສ່ໃນການຟັງ 

ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບການສົນທະນາທີມີຄວາມທ້າທາຍ.  
ການໃຊຄ້າໍຖາມທີື່ມປີະສດິທພິາບ • ອະທິບາຍປະເພດຄໍາຖາມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ທີສາມາດໃຊ້ໃນການ

ສໍາພາດ ແລະ ການສົນທະນາ.  
• ຝຶກການນໍາໃຊ້ຮູບແບບຄໍາຖາມປ ດ ແລະ ຄໍາຖາມເປີດ 

• ອະທີບາຍຜົນໄດ້ຮັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຄໍາຖາມປ ດ ແລະ ຄໍາ
ຖາມເປີດ 

 

ການສ ື່ສານຢາ່ງເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ 
ແລະ ມາລະຍາດໃນການສ ື່ສານ
ກບັຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ.  

• ລະບຸ ສິງທີື່ຄວນເຮັດ ແລະ ບ ໍ່ຄວນເຮັດ ເວລາ ສ ື່ສານກັບຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ. 

ຝກຶການ ສານຕ ໍ່ສາຍສາໍພນັ • ຮູ້ນໍາໃຊ້ ທັກສະການສ ື່ສານແບບຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ເຂົົ້າໃນ 
ຂັົ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນແຕ່ລະກ ລະນີທີື່
ແຕກຕ່າງກັນ.  

• ຝຶກຈໍາລອງທັກສະການນໍາໃຊ້ ການສ ື່ສານຢ່າງຄວາມເຂົົ້າອົກ
ເຂົົ້າໃຈ  
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• ລະບຸສິື່ງທີດີ ແລະ ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ຄວນປະຕິບັດໃນການສົນທະນາກັບຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ 

• ລະບຸວິທີການນໍາໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆໃນການສ ື່ສານ ເພ ື່ອຈັດການກັບ
ການສົນທະນາທີື່ມີຄວາມທ້າທາຍ. 
 

ການສາ້ງແຜນເປ ື້າໝາຍສວ່ນໂຕ
ໃນການພດັທະນາທກັສະການ
ສ ື່ສານ.  

• ທົບທວນທັກສະທີື່ມີ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນການນໍາใຊ້ ການ
ສ ື່ສານຢ່າງເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ 

• ສ້າງແຜນທາງເລ ອກໃນການສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງທັກສະການສ ື່ສານ. 
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ໃນສອງຫົວຂ ໍ້ການຝຶກອົບຮົມທໍາອິດທີື່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ ນິຍາມຂອງ ຄວາມພິການ ເຊິື່ງ
ຫມາຍເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ທີື່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ ກັບ ສິື່ງກີດຂວາງທາງດ້ານ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ທີື່ປ ດກັົ້ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຂອງພວກເຂົາໃນສັງຄົມ ບົນພ ົ້ນຖານຄວາມ
ສະເຫມີພາບກັບຜູ້ອ ື່ນ (UNCRPD). ແມ່ນຫຍັງທີື່ເປັນສິື່ງກີດຂວາງ (ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ) ທີື່ຄົນມີຄວາມພິການປະສົບ
ພົບພ ໍ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ? ເຮົາມາລອງອ່ານບົດເລ ື່ອງກ ລະນີສ ກສາຈາກປະເທດກໍາປູເຈຍ: 

 (ເບີື່ງວີດີໂອໄດ້ທີື່ https://www.endthecycle.info/stories/sieng-sok-chann/) 

 

ເລ ື່ອງຂອງ ນາງ ແສງໂຊກຈນັ 

 

ຂ້ອຍຊ ື່ ແສງໂຊກຈັນ, ໃນອະດີດຂ້ອຍເຄີຍຍ່າງໄດ້ຄ ກັບຄົນອ ື່ນ, ເມ ື່ອຂ້ອຍມີອາຍຸ 13 ປີ, ປະເທດກໍາປູເຈຍຍັງຢູ່
ໃນຊ່ວງມີສົງຄາມ. ມັນເປັນຊ່ວງປີໃໝ່ຂອງຊາວຄະເມນ (Khmer) ກົງກັບວັນທີ 16 ເດ ອນ ເມສາ ປີ 1994. 
ເວລານັົ້ນຝ ນກໍາລັງຕົກ  ໜັກ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມເຊ ື່ອວ່າຖ້າເຂົາຍິງປ ນຂ ົ້ນເທິງທ້ອງຟ້າແລ້ວ ຝ ນຈະເຊົາຕົກ. 
ຈາກເຫດການດັົ່ງກ່າວມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ- ລູກປ ນທີື່ຕົກໃສ່ຂ້ອຍໄດ້ຝັງໂຕເຂົົ້າໄປໃນກະດູກສັນຫ ັງ
ຂອງຂ້ອຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫ ັງຂອງຂ້ອຍແຕກຫັກ. 

ຂອ້ຍເຂົົ້າໃຈວາ່ຂອ້ຍເປນັແມຍ່ງິທີື່ມຄີວາມພກິານ, ຂອ້ຍບ ໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຫຍງັໄດ.້ ຫ າຍຄນົໄດ້ບອກຂ້ອຍວ່າ
ຊີວິດແບບນີົ້ແມ່ນໝົດຄຸນຄ່າແລ້ວ, ເປັນຫຍັງເຈົົ້າຈຶື່ງບ ໍ່ໄປຕາຍໃຫ້ມັນແລ້ວ? ພວກເຂົາໄດ້ເວົົ້າຄໍາເວົົ້າ ແບບນີົ້ 

ຄວາມທ້າທາຍ, ກຸ່ມທີື່ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ການພັດທະນາແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ 

https://www.endthecycle.info/stories/sieng-sok-chann/
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ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບ ໍ່ດີ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຄົນທີື່ຢູ່ໂລກພາຍນອກບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈເຖີງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ແທ້ຈິງສໍາລັບ 
ແມ່ຍິງທີື່ມີຄວາມພິການຄ ພວກເຮົາເລີຍ. 

ແມ່ຍິງສ່ວນຫ າຍທີື່ມີຄວາມພິການແມ່ນອຶດອັດໃຈ, ຮູ້ສຶກມີຄວາມອັບອາຍທີື່ຈະເຂົົ້າໄປໃນທີື່ສາທາລະນະ ແລະ ບ ໍ່
ເຄີຍເຂົົ້າຮ່ວມງານໃນສັງຄົມ. ແຕ່ສໍາລັບຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈວ່າ ຂ້ອຍຈະລ ມເລ ື່ອງລາວກ່ຽວກັບອະດີດ ແລະ 
ສັນຍາກັບຕົນເອງວ່າຈະຕ້ອງເຂັົ້ມແຂງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຂອ້ຍຈຶື່ງໄປຕະຫ າດ, ໄປເຂົົ້າຮວ່ມງານສງັຄມົຕາ່ງໆ ແລວ້ ມນັເຮດັ
ໃຫຊ້ວີດິຂອງຂອ້ຍປຽ່ນແປງ. ຂອ້ຍສາມາດຫ ິົ້ນກລິາ; ຂອ້ຍສາມາດເຮດັຫ າຍສີື່ງຫ າຍຢາ່ງຄ ກບັຄນົອ ື່ນໆ ແລະ  
ຂອ້ຍກ ມຄີວາມສກຸກບັມນັຫລາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັົ້ງຂ້ອຍມີຄວາມໂສກເສົົ້າ ແລະ ຜິດຫວັງໃນອະດີດ, ແຕ່ຕອນ
ນີົ້ຂ້ອຍໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງຂ້ອຍໃຫ້ດີຂຶົ້ນເພ ື່ອອານາຄົດ. ຂ້ອຍສັນຍາກັບຕົນເອງວ່າ ຂ້ອຍຈະຊ່ວຍແມ່ຍິງທີື່ມີຄວາມ
ພິການຄົນອ ື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງຕົວຂ້ອຍເອງໃຫ້ເປັນຕົວແບບທີື່ເຂັົ້ມແຂງ, ເພ ື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນບ ໍ່ໄດ້ເບິື່ງ
ຂ້ອຍຕໍ່າຕ້ອຍຍ້ອນຄວາມພິການ. ຂ້ອຍບ ໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນເວົົ້າວ່າຂ້ອຍໝົດກໍາລັງໃຈ ຫ   ຄວາມສາມາດຂອງຂ້ອຍບ ໍ່ມີ 
- ຂ້ອຍຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າຂ້ອຍມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ. 

ຂອ້ຍມຄີວາມຫວງັວາ່ມ ົ້ຫນຶື່ງຂອ້ຍຈະສາມາດ ສາ້ງຕັົ້ງອງົກອນໃດໜຶື່ງເພ ື່ອຈະຊວ່ຍແມຍ່ງິທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ສົົ່ງ
ເສມີຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຄ ຂອ້ຍ, ເພ ື່ອເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົມຊີວີດິດຂີຶົ້ນ. ຂ້ອຍເຊ ື່ອວ່າແມ່ຍິງທີື່ມີຄວາມພິການທີື່ມີວຽກ
ເຮັດ ແລະ ໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມທີື່ດີຈະບ ໍ່ຕົກຕໍ່າ ຫ   ມີຄວາມຮູ້ສຶກໝົດຫວັງໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົົ້າ. ຂ້ອຍຢາກ
ສອນໃນໂຮງຮຽນຕັດຫຍິບເພາະຂ້ອຍເຫັນວ່າຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍສາມາດຝຶກອົບຮົມຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໄດ້, ເພ ື່ອ
ໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າມີຊີວິດທີື່ດີຂ ົ້ນ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. 

ຂ້ອຍຮູ້ ຫ າຍບັນຫາທີື່ແມ່ຍິງທີື່ມີຄວາມພິການຕ້ອງປະເຊີນ: ຄວາມພິການສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກເນ ື່ອງ
ຈາກວ່າ ບ ໍ່ມີອາຊີບ, ກາຍເປັນຄົນດ້ອຍໂອກາດຫ າຍ. ແມຍ່ງິທີື່ມຄີວາມພກິານສວ່ນຫ າຍໃນຊມຸຊນົຂອງຂອ້ຍແມນ່ 
ໂສດ ແລະ ມຈີາໍນວນໜຶື່ງທີື່ເປນັແມຮ່າ້ງ ທີື່ມລີກູຕດິ ພວກເຂາົ ທັງຫມດົມຄີວາມທ ໍ້ແທ ້ຫ   ບ ໍ່ໄດຮ້ບັການດແູລໂດຍ
ຜວົເລຍີ, ຄ ກນັກບັຂອ້ຍ. ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍມີຊ ື່ວ່າ ແສງລີ Sieng Lee, ອາຍຸ 6 ປີ ແລະ ຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ປ1. ຄວາມ
ກັງວົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ຂ້ອຍແມ່ນການສຶກສາຂອງລູກ. ຂ້ອຍເປັນຫ່ວງສິື່ງທີື່ຈະເກີດຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດຂອງລາວ, 

ເພາະວ່າຂ້ອຍບ ໍ່ມີເງິນ. ຄວາມຝັນຂອງລາວແມ່ນຢາກເປັນໝໍ.  

Story of Sieng Sok Chann © CBM Disability-Inclusive Development Toolkit 
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• ສິື່ງທ້າທາຍ ທີື່ ແສງໂຊກຈັນປະເຊີນຢູ່ແມ່ນຫຍັງ?  
• ແລກປ່ຽນເລ ື່ອງຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຢູ່ ສປປ ລາວ ? ພວກເຂົາປະເຊີນກັບສິື່ງທ້າທາຍຫຍັງແດ?່ 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ  

 

ໃຫ້ຂຽນສິື່ງທ້າທາຍສະພາບຕົວຈິງຢູ່ ສປປ ລາວ ? ຄິດຫາສິື່ງທ້າທາຍສະເພາະ ທີື່ມີຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.  

 

 

 

 

ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມທ້າທາຍທີື່ແຕກຕ່າງ ເຊ ື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ເປັນສ່ວນຫນຶື່ງຂອງວົງ
ຈອນ: 

 

   (Adapted from Challenges and opportunities for disability inclusive development, © CBM (2014)  

  

 ການທົບທວນຄ ນ ແລະ ນໍາໄປໃຊ ້
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ຄວາມພິການ, ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີື່ເພີື່ມຂຶົ້ນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ບາດເຈັບ 

 
 

ຄວາມພິການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຈົນແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ. ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີໂອກາດຫນ້ອຍທີື່ຈະເຂົົ້າ
ເຖິງການ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີການ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ ແລະ ໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາ. 

ການປະນາມ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຈໍາແນກ, ດັົ່ງນັົ້ນບຸກຄົນຈຶື່ງຖ ກປະຕິເສດທາງດ້ານການໄດ້ຮັບໂອກາດ. ເມ ື່ອການ
ເຂົົ້າຮ່ວມຫ ຸດລົງ ແລະ ບຸກຄົນມີການເຄ ື່ອນໄຫວຫນ້ອຍລົງໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ສິື່ງນີົ້ສາມາດ ຕ ໍ່ຍອດຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຜິດ ແລະ ການປະນາມເພີື່ມຂ ົ້ນ.  

ໃນຂະນະທີື່ ການບ ລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສະຫນັບສະໜູນທາງສັງຄົມມີຄວາມຈໍາກັດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາ
ລັບຄອບຄົວ ສ່ວນຫ າຍກ ໍ່ມີ ເພີື່ມຂຶົ້ນເລ ົ້ອຍໆ. ຄອບຄົວ ອາດຕ້ອງໄດຂ້າຍຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງບາງຄົນອາດຈະຫ ຸດລົງຍ້ອນ ວ່າພວກເຂົາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພີື່ມຂ ົ້ນໃນການ
ເບິື່ງແຍງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ.  

ຖ້າວ່າຄອບຄົວມີລາຍໄດ້ຫ ຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ຈະສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັົ້ນພ ົ້ນຖານຂອງເຂົາເຈົົ້າ, 
ພວກເຂົາເຈົົ້າມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ບັນຫາສຂຸະພາບ ແລະ ການບາດເຈັບເນ ື່ອງຈາກ ໂພຊະນາການທີື່ບ ໍ່ດີ ແລະ ຄວາມຍາກລໍາ
ບາກໃນການເຂົົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ- ພວກເຂົາອາດຈະລ ຖ້າຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ (ເມ ື່ອເຈັບຫນັກ) ເຊີື່ງມີ
ຄວາມສ່ຽງທີື່ສຸດໃນເວລາເດີນທາງໄປຫາສະຖານທີື່ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫ   ພວກເຂົາອາດບ ໍ່ສາມາດ ຈ່າຍຄ່າ
ບ ລິການສຸຂະພາບໄດ.້ ເພາະວ່າໂອກາດທາງການສຶກສາມີຈໍາກັດ ພວກເຂົາອາດຈະບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈຂ ໍ້ມູນການດູແລ
ສຸຂະພາບໄດ້. ທຸກໆປັດໃຈ ເຫ ົົ່ານີົ້ເພີື່ມຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ສຸຂະພາບການເຈັບປ່ວຍ, ຖ້າມີການເຈັບປ່ວຍ ຫ   ມີການ
ບາດເຈັບທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການ ປ ິ່ນປ ວທັນທີທັນໃດ ນີົ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບແບບຊໍາເຮ ົ້ອ ຫ   ຄວາມບົກຜ່ອງທີື່
ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 

 

• ເບິື່ງຄ ນບັນດາສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈີງໃນ ສປປ ລາວ?  

• ເຈົົ້າສາມາດເຊ ື່ຶອມໂຍງລະຫວ່າງສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ກັບແຜນວາດຂ້າງເທິງໄດ້ບ ?  
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    ການປະນາມ ແລະ ຄວາມອບັອາຍ 
 

 

 

 

 

• ການປະນາມແມ່ນການຕັດສິນດ້ານລົບຕ ໍ່ບຸກຄົນ ຫລ  ກຸ່ມຄົນໃດຫນຶື່ງ. ມັນເປັນການບ ໍ່ຍອມຮັບ ຫລ  
ບ ໍ່ພ ໃຈຢ່າງຍິື່ງກັບ ບຸກຄົນ ຫລ  ກຸ່ມຄົນໃດໜຶື່ງ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ສິື່ງທີື່ພວກເຂົາເຮັດມັນແຕກຕ່າງຈາກຄົນ
ອ ື່ນ; 

• ການປະນາມສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂົົ່ມເຫັງ ໂດຍບຸກຄົນທີື່ບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈສະຖານະການ; 

ການປະນາມມີສອງປະເພດ ຄ :    

 

 

1. ການປະນາມທາງສງັຄມົ ຊຶື່ງມາຈາກຊຸມຊົນ 

 

 

 

 

2. ການປະນາມຕ ໍ່ຕນົເອງ ຊຶື່ງມາຈາກບຸກຄົນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ຄວາມອັບອາຍເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີື່ມີຂ ໍ້ບົກຜ່ອງ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການ
ຍອມຮັບ ຫລ  ຄວາມຮູ້ສຶກທີື່ຖ ກທໍາລາຍ; 

• ຄວາມອັບອາຍເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີື່ຮຸນແຮງກວ່າຄວາມອຶດອັດໃຈ 
ຫລ  ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຄ  ຄວາມ
ຮູ້ສຶກທີື່ ‘ຂ້ອຍເຮັດບາງຢ່າງຜິດໄປ’ ໃນຂະນະທີື່ຄວາມອັບອາຍຄ  
ຄວາມຮູ້ສຶກທີື່ ‘ມີບາງຢ່າງຜິດປ ກກະຕິກັບຂ້ອຍ.’ 

 

            ການປະນາມແມນ່ຫຍັງ? 
 

 

            ຄວາມອບັອາຍແມນ່ຫຍັງ? 
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 ການປະນາມທາງສງັຄມົ  ການປະນາມຕ ໍ່ຕນົເອງ  
ບກຸຄນົ 
ແລະ 
ຄອບຄວົ 

• ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ແລະ ຢ້ານກົວ; 
• ຊຶມເສົົ້າ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຈັດການກັບບັນຫາໄດ້; 
• ຄອບຄົວເຊ ື່ອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຢູ່ໃນບ້ານ; 
• ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຖ ກລະເລີຍຈາກຜູ້ເບິື່ງແຍງ

ຫລັກ ຫລ  ສະມາຊິກຄົນອ ື່ນໃນຄອບຄົວ; 
• ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວທັງໝົດມີ

ຄວາມຕ້ອງການເບ ົ້ອງຕົົ້ນທີື່ຈໍາເປັນ   ເນ ື່ອງຈາກ 
ຂາດຄົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາຕາມ
ປ ກກະຕິ; 

• ຖ ກຂົົ່ມເຫັງ ຫລ  ກັົ່ນແກ້ງ; ຄົນຫົວຂວັນ ຫລ  ດ່າ
ພວກເຂົາ. 

 

• ຖອນຕົວອອກຈາກຄົນຮອບຕົວ;  
• ສູນເສຍເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການທີື່ຈະມີຊີວິດແບບ
ປ ກກະຕິ; 

• ໃນກ ລະນີທີື່ຮ້າຍແຮງ ບາງຄົນອາດ
ບ ໍ່ຕ້ອງການທີື່ຈະມີຊີວິດຢູ່ (ຢາກຂ້າ
ຕົວຕາຍ); 

• ພົວພັນສະເພາະກັບຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການຫລາຍກວ່າກັບຄອບຄົວ ຫລ  
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.  

 

ຊມຸຊນົ • ປະເຊີນການແຍກສ່ວນຂອງສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ 
ເນ ື່ອງຈາກມີສະມາຊິກບາງຄົນ ຖ ກປະຖີົ້ມ; 

• ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫ  ອໄດ ້ຖ້າຫາກວ່າຄອບຄົວແຕກ
ແຍກ –  ຄວາມອັບອາຍເປັນສາເຫດອັນດັບໜຶື່ງຂອງ
ຄວາມບ ໍ່ສົມບູນ ໃນຄອບຄົວທີື່ຖ ກປະນາມ; 

• ມີຄວາມຫ້າວຫັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຫນ້ອຍລົງ ຖ້າ
ຫາກສະມະຊິກຫລາຍຄົນໃນຊຸມຊົນມີການຖ ກ
ປະນາມ; 

• ປະເຊີນບັນຫາທາງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ມີຄວາມສະຫງົບ
ນ້ອຍລົງລະຫວ່າງສະມະຊິກດ້ວຍກັນ 

 

• ຮູ້ສຶກວ່າ ບຸກຄົນປະຕິບັດ ຫ   ປະພຶດ
ຕົນ ແປກແຍກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ອາດຕ ໍ່ຍອດຄວາມອັບອາຍ ຫລ  ຕໍາ
ນິພວກເຂົາຫລາຍຂຶົ້ນ; 

• ຄິດໄປເອງວ່າບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວບ ໍ່
ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນ
ສ່ວນໜຶື່ງຂອງຊຸມຊົນ ຫລ ; 

• ຕັດສິນບຸກຄົນຈາກການຕັດສິນໃຈ 
ແລະ ຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຂົາ – 
ເຊິື່ງເກີດຈາກການຊັງຕົນເອງ ຫລ  
ຄວາມອັບອາຍຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ. 

 

 

 

  

ແມນ່ຫຍັງຄ  ຜົນກະທບົຂອງການປະນາມ ຕ ໍ່ກັບຄົນທີື່ມຄີວາມພກິານ, ຄອບຄົວ ແລະ 

ຊມຸຊນົ? 
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ອງົປະກອບຂອງການພັດທະນາແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມຄີວາມພິການ 
 

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການກ່ຽວຂ້ອງກັບ 5 ຫລັກການຫລັກໂດຍອີງໃສ່ 
UNCRPD: 

• ຄວາມເຄົາລົບໃນຄວາມຫລາກຫລາຍ 

• ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ 

• ການບ ໍ່ແບ່ງແຍກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານໂອກາດ 

• ຄວາມເຄົາລົບໃນກຽດສັກສີ 
• ການເຂົົ້າເຖິງ 

 

© CBM: Implementing Disability Inclusive Development (Chapter 4), The Future is Inclusive 

(2014) 

ການຝຶກອົບຮົມຄັົ້ງທໍາອິດຂອງໂມດູນ (CBID-1A) ພວກເຮາົສະແຫວ່ງຫາ ຄວາມເຄົາລົບໃນຄວາມຫລາກຫລາຍ. 
ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັົ້ງທີື່ສອງຂອງໂມດູນ (CBID-1B) ພວກເຮົາສະແຫວ່ງຫາວ່າ CBID ແມ່ນຫຍັງ ລວມທັງການ
ປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ, ການບ ໍ່ແບ່ງແຍກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານໂອກາດ ແລະ 
ການເຂົົ້າເຖິງ. 
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ກຽດສັກສີ 
 

 

ກຽດສກັສແີມນ່ຫຍັງ? 

 

ການຍອມຮັບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນ ມີສິດ ແລະ ຄວນຄ່າແກ່ການຖ ກເຄົາລົບ.  ກຽດສັກສີ 
ເປັນບາງຢ່າງທີື່ພວກເຮົາ ຢາກຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໄດ້ບັນລຸ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າ ຄົນເຮົາທຸກຄົນ 
ໄດ້ຮັບສິດທິຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ເພ ື່ອທີື່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນຊີວິດໄດ້ຢ່າງມີກຽດສັກສີ. ພວກເຮົາ
ສະໜັບສະໜູນຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ເພ ື່ອປ ກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາຮັບຮູ້ໃນ ກຽດສັກສີ
ດັົ່ງກ່າວນີົ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸສິດທິຂັົ້ນພ ົ້ນຖານຂອງພວກເຂົາໄດ້.  

 

 

ເມ ື່ອແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທີື່ມີຄວາມພິການ ໄດ້ຮັບ ຄວາມເຄົາລົບໃນກຽດສັກສີທີື່ມີໃນຕົວພວກ
ເຂົາແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະສາມາດມີບົດບາດທີື່ຫ້າວຫັນໃນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດ.້ ຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງສັງຄົມ, ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມເຄົາລົບກຽດສັກສີ ແລະ ທາງເລ ອກ
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ.  

ການສ້າງບັນຍາກາດ ທີື່ເຄົາລົບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ຈະສາມາດເປີດທາງໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມບົນພ ົ້ນຖານ
ຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອ ື່ນໃນຊຸມຊົນ, ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການປະນາມ ແລະ ການຈໍາແນກ ເຊິື່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ຜ່ານ
ຫລາຍວິທີທາງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ: 

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການສາມາດເປັນສະມາຊິກຫ້າວຫັນຂອງຊູມຊົນໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍທໍາລາຍ
ແນວຄວາມຄິດດ້ານລົບ; 

• ປູກຈິດສໍານຶກເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈວ່າ ສັງຄົມສາມາດກໍາຈັດສິື່ງກີດຂວາງໄດ້ແນວໃດ; 
• ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ ແລະ 

ສາມາດໃຊ້ສິດທິຂອງພວກເຂົາໄດ້; 
• ຝກຶອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານກຽ່ວກບັການສ ື່ສານ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຫວງັ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຄນົທີື່ມີ

ຄວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ. 

ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປນີົ້ (CBID-1C) ພວກເຮົາ
ຈະເນັົ້ນໃສ່ ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈກັນດ້ວຍ
ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ ເພ ື່ອໃຫ້ທີມງານ 
CBID ສາມາດສ ື່ສານ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຫວັງ ແລະ 
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 
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ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ການກັບຄ ນມາດໍາລົງຊວີດິ ວທີິການເອາົຄອບຄວົເປັນໃຈ
ກາງ 
 

 

 

 

 

ການສາ້ງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແມ່ນຂະບວນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນການກໍາໜົດ
ຮູບແບບຊີວິດຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງສິດທິ ຂອງຕົນ ລວມເຖິງການ ຮູ້ຈັກຮັກສາສິື່ງນີົ້ໄວ້ໃຫ້ຍ ນ
ຍົງໄປຕະຫ ອດ 

ການກບັຄ ນມາດາໍລງົຊວີດິ ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການປັບຕົວ ແລະ ການຄ ນສູ່ສະພາບເມ ື່ອ
ຫລາຍຢ່າງບ ໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ. ມັນຄ  ຂະບວນການປັບຕົວທີື່ດີໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫລາກຫລາຍ, 
ການຖ ກກະທົບ, ເຫດການເສົົ້າໂສກ, ໄພຂົົ່ມຂູ່ ຫລ  ແຫລ່ງຄວາມຕຶງຄຽດຮຸນແຮງຕ່າງໆ. 

 

 

 

 

 

 

ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວທີື່ລວມເອົາຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໂດຍ
ສົົ່ງເສີມ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸ ການເຮດັໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕມັທ ີ ໃນຖານະຫວົໜວ່ຍ
ຄອບຄວົ ແລະ ສາໍລບັຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານເອງ ຄຽງຄູກ່ນັກບັ ການສາ້ງການກບັຄ ນມາດາໍລງົຊວີດິໃໝ ່ແລະ 
ຄວາມເປນັເຈົົ້າຂອງ ຕ ໍ່ການສະໜັບສະໜຸນຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ວິທີການນີົ້ສາມາດນ າໄປ
ສູ່ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດສໍາລັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ໄດ.້  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ການສາ້ງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ການກັບຄ ນມາດາໍລງົຊວິີດແມນ່ຫຍັງ? 

 

 
 

 

                  ວິທກີານເອາົຄອບຄົວເປນັໃຈກາງແມນ່ຫຍັງ? 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

ການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ CBID ແລະ ວທິກີານເອາົຄອບຄວົເປນັໃຈກາງ 
 

ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ ຖ ກນໍາໃຊ້ໃນທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປ ື້າໝາຍ
ຂອງມັນແມ່ນເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົົ້າຂອງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບປະຈໍາວັນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແລະ ການເຂົົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ແລະ ໂອກາດທາງສັງຄົມສໍາລັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. 
 

ຄວາມເປັນເຈົົ້າການແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະຂັົ້ນຕອນທີ 4 - ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກ າ CBID, ຂັົ້ນຕອນທີ 5 ກິດຈະກໍາຫລັກ 
ແລະ ສໍາລັບຄວາມຍ ນຍົງພາຍຫລັງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສິົ້ນສຸດລົງ. ເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບສ່ວນໃຫຍ່ ທີື່
ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານການເຮັດໜ້າທີື່ການ ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບ ຖາວອນ (ຕະຫລອດຊີວິດ) ແລະ ອາດຍັງຢູ່ໃນ
ຕອນທ້າຍຂອງຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ມັນຈຶື່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີື່ກິດຈະກໍາຫລັກ CBID 
ເຊິື່ງສະໜອງໂດຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະສົົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົົ້າການຈາກຄອບຄົວ ແລະ ລີກລ່ຽງການ
ເພິື່ງພາ ເອ ື່ອຍອີງຜູ້ອ ື່ນ. ເປ ື້າໝາຍຄ  ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວໃນການສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ການກັບຄ ນມາດໍາລົງຊີວິດໃໝ່.  
 

ແນວຄວາມຄດິຫລກັສາມຂ ໍ້ທີື່ສະໜບັສະຫນນຸວທິກີານເອາົຄອບຄວົເປນັໃຈກາງ 

1. ຄອບຄວົຮູຈ້ກັຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານດທີີື່ສດຸ: ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄອບຄົວກັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ, ຜູ້ອ ານວຍຄວາະດວກ CBID ຄວນຮັບຮູ້ເລ ື່ອງ ຄວາມ
ຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານທີື່ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ມາຈາກປະສົບ
ການຈິງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການສິດສອນທີື່ສະໜອງໂດຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID 
ເປັນການເປີດທາງໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ມີທາງເລ ອກກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມພວກເຂົາຜ່ານແຜນກິດຈະກໍາສ່ວນຕົວ. ຄອບຄົວຈະໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາໃນກິດຈະກໍາຫລັກ
ທີື່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ເພ ື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເນ ົ້ອ
ໃນສຸດທ້າຍຂອງແຜນກິດຈະກໍາ.  

2. ຄອບຄວົມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ມເີອກະລກັສະເພາະ - ແຕ່ລະຄອບຄົວມີໂຄງສ້າງ, ບົດບາດ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມ
ເຊ ື່ອ ແລະ ຮູບແບບການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງ. ພາຍໃນໝູ່ບ້ານເປ ື້າໝາຍ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຈະພົບປະກັບຫລາຍຄອບຄົວທີື່ແຕກຕ່າງກັນທີື່ສະທ້ອນຄວາມຫລາກຫລາຍໃນສັງຄົມລາວ. ການ
ເຄົາລົບ ແລະ ການຍອມຮັບໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຄ  ອົງປະກອບຫລັກຂອງວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈ
ກາງ.  

3. ການເຮດັໜາ້ທີື່ການຢາ່ງເຕມັທສີາມາດບນັລໄຸດດ້ວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຂອງຄອບຄວົ: ຫລກັຖານສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງສາມາດນໍາໄປສູ່ ການພັດທະນາດ້ານການເຮັດໜ້າທີື່ການໄດ້ດີ
ຂຶົ້ນ ເນ ື່ອງຈາກມັນສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນຄອບຄົວ. ນີົ້ຍັງນໍາໄປສູ່ຄວາມເພິື່ງ
ພ ໃຈໃນຄອບຄົວທີື່ດີ. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນຄອບຄົວໃຫ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ການໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແມ່ນສິື່ງສໍາຄັນ ດັົ່ງນັົ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດຄົົ້ນຫາຄໍາຕອບ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົນໄກການແກ້
ໄຂບັນຫາ. 
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ຄນຸລກັສະນະຂອງວທິກີານເອາົຄອບຄວົເປນັໃຈກາງ 

• ພັດທະນາຄວາມສໍາພັນກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມສັດຊ ື່, ການເປີດເຜີຍ, ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈກັນ.  

• ສະໜອງກິດຈະກໍາຫລັກທີື່ຕອບສະໜອງທາງວັດທະນະທໍາ, ປັບຕົວງ່າຍ ແລະ ແທດເຫມາະ ກັບບຸກຄົນ ແລະ 
ຄອບຄົວ. ຂັົ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ກິດຈະກໍາຫລັກຄວນປັບປຸງ  ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ. ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສະໜອງບ ລິການ ຖ ກອອກແບບ
ມາເພ ື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ ບ ໍ່ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ ຄອບຄົວ ປັບປ່ຽນໃຫ້ຖ ກກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສະໜອງບ ລິການ.  

• ກິດຈະກໍາຫລັກແມ່ນອີງໃສ່ ວິໄສທັດ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ບົດບາດຂອງຄອບຄົວ (ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ
ເມ ື່ອຈໍາເປັນ) ແລະ ຄວາມສົນໃຈ. ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນເຊ ື່ອມໂຍງກັບສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ຄອບຄົວອາໄສຢູ່ ແລະ 
ຄວນນໍາໄປສູ່ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງຄອບຄົວ.  

ໂດຍການນໍາໃຊ້ຮູບແບບ ການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ CBID, ພວກ
ເຮົາພວມ ເຮັດວຽກເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ການກັບຄ ນມາດໍາລົງຊີວິດໃໝ່. ເພ ື່ອສາມາດບັນລຸເປ ື້າຫມາຍດັົ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຄວາມ
ສໍາພັນທີື່ເຂັົ້ມແຂງ ເຊິື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈກນັ. ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ບ ໍ່ແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ສະເພາະ “ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ” ຫລ  ສະເພາະອາການທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ແຕ່ເນັົ້ນໃສ່ 
ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 

 

 ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ກັຈາລິຍະທໍາ 
 

 

 

 

 

ຫລກັຄນຸຄາ່ ແມ່ນຄວາມເຊ ື່ອທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ຍ ນຍາວທີື່ພວກເຮົາເຊ ື່ອຖ ເຊິື່ງບົົ່ງບອກເຮົາວ່າ ສິື່ງໃດສໍາຄັນ ແລະ ມິີ
ອິດທິພົນຕ ໍ່ທັດສະນະຄະຕິ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຮົາ.  
 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ ແມ່ນຊຸດກົດລະບຽບທີື່ນໍາພາພວກເຮົາໄປເຖິງວິທີປະຕິບັດຕົວ ແລະ ສິື່ງໃດທີື່ຖ ກຕ້ອງທີື່ຄວນເຮັດ 

 

ຫລກັຄນຸຄາ່ ແລະ ຫລກັຈາລຍິະທາໍ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນທກຸຮບູແບບຂອງຊວີດິ, ເມ ື່ອເຮາົຕອ້ງເລ ອກລະຫວາ່ງສອງ
ສິື່ງ, ຫລກັຈາລຍິະທາໍ ຈະກາໍນດົສິື່ງທີື່ຖ ກຕອ້ງ, ຫລກັຄນຸຄາ່ ຈະກາໍນດົສິື່ງທີື່ເຮາົໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ.  

 

 

 

 

 

 

 

                  ຫລກັຄຸນຄ່າ ແລະ ຫລກັຈາລຍິະທາໍແມນ່ຫຍັງ? 
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ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີົ້ ອະທິບາຍ ຫລັກຄຸນຄ່າ, ກົດເກນ ແລະ ພຶດຕິກໍາດ້ານຈາລິຍະທໍາ ທີື່ເປັນພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ
ທົດລອງ CBID ທີື່ຄວນນໍາໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ.  

 

ຫລກັຄນຸຄາ່ ແລະ  
ກດົເກນທີື່ຖ ກຕາມຫ ກັຈາລຍິະທາໍ 

ພດຶຕກິາໍທີື່ຖ ກຕາມຫ ກັຈາລຍິະທາໍ 

ຫລກັຄນຸຄາ່: ກຽດສກັສ ີແລະ ເຫນັຄນຸຄາ່
ຂອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ 
 

 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຕ້ອງເຄົາລົບໃນກຽດສັກສີ ແລະ 
ເຫັນຄຸນຄ່າຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາທີື່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະ 
ຄວາມມີອິດສະຫລະໃນການເລ ອກ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທີື່ຈະດໍາລົງຊີວິດໄດ້ດ້ວຍຕົວ
ເອງ 
 

 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງປະຕິບັດຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການແຕ່ລະຄົນໃນລັກສະນະທີື່ເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ
ເຄົາລົບໂດຍນໍາໃຊ້ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈກັນ, 
ລະມັດລະວັງ ແລະ ຕະຫນັກເຖິງ ເລ ື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່
ລະບຸກຄົນ, ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານ ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ເຊ ົ້ອຊາດ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງສົົ່ງເສີມຄວາມເປັນ
ອິດສະຫລະຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ແລະ ໂອກາດໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ເພ ື່ອການຕອບສະໜອງທາງເລ ອກ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເອງ.  

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພ ົ້ນຖານກຽ່ວ
ກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີ
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງການບ ລິການທີື່ລະອຽດອ່ອນຕ ໍ່
ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຫລັກຄຸນຄ່າຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.  

ຫລກັຄນຸຄາ່: ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົທີື່ມີ
ຄວາມພກິານ 
 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ຄວາມສະເໝີພາບທາງ
ດ້ານໂອກາດ, ການເຂົົ້າເຖິງ, ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ຫ້າວຫັນ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ 

 

 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມເຂົົ້າໃຈ 
ລັກສະນະດ້ານຄວາມຫລາກຫລາຍທາງສັງຄົມ ໂດຍການ 
ເຄົາລົບຕ ໍ່ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົົ່າ, ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ລັກສະນະ
ທາງສັງຄົມອ ື່ນໆ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈະຕ້ອງຕິດຕາມການ
ປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມແມ່ນ
ເນັົ້ນໃສ່ ການປູກຈິດສໍານຶກພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດວຽກ

 

ຫລກັຄຸນຄ່າ, ກົດເກນ ແລະ ພດຶຕກໍິາດາ້ນຈາລຍິະທາໍຂອງ CBID 
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ຮ່ວມກັບຄົນໃນຊຸມຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ພ້ອມທັງເປີດທາງ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ. 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງຂ ໍ້
ມູນ, ການບ ລິການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ຈໍາເປັນ;    ຄວາມ
ສະເໝີພາບທາງດ້ານໂອກາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ
ຄວາມໝາຍໃນ ຂະບວນການ ການຕັດສິນໃຈຂອງທຸກຄົນ.  

 

ຫລກັຄນຸຄາ່: ຄວາມສາໍຄນັດາ້ນຄວາມສາໍ
ພນັຂອງມະນດຸ 

 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມ
ສໍາພັນຂອງມະນຸດ 

 

 

 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ເຂົົ້າໃຈວ່າ ຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງຄົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການປ່ຽນແປງ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ເຮັດວຽກກັບຄົນໃນ ຖານະຄູ່
ຮ່ວມງານໃນເວລາດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ ພະຍາຍາມ ເສີມສ້າງ
ຄວາມສໍາພັນກັບຄົນ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ, ຮັກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມເປັນຢູ່ທີື່ດີ ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊຸມຊົນ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງບ ໍ່ໃຊ້ພາສາທີື່ມີລັກສະນະ 
ໃນແງ່ລົບໃນເວລາຂຽນ, ເວົົ້າ ຫລ  ການສ ື່ສານທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ຫລ  ກ່ຽວກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ນໍາໃຊ້ພາສາທີື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ 
ເຄົາລົບໃນທຸກການສ ື່ສານກ່ຽວກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ  

ຫລກັຄນຸຄາ່: ການບ ລກິານ 

 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ເປ ື້າໝາຍຫລັກຂອງຜູ້
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແມ່ນເພ ື່ອ
ຊ່ວຍເຫລ ອຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທີື່ມີຄວາມ
ຈໍາເປັນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ເພ ື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາແກ້
ໄຂສິື່ງກີດຂວາງຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

 

 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ມີຄວາມມຸ່ງໝັົ້ນທີື່ຈະສະໜອງ
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບ ຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. 

• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID 
ແມ່ນເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເປັນຢູ່ທີື່ດີຂອງຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄຸນຄ່າ 
ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອຊ່ວຍເຫລ ອຄົນທີື່ມີ ຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຊຶື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້
ແກ້ໄຂ ແລະ ກໍາຈັດສິື່ງກີດຂວາງ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງນໍາສົົ່ງຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຜູ້ສະໜອງການ
ບ ລິການອ ື່ນໆ ເມ ື່ອການສະໜອງກິດຈະກໍາຫລັກທີື່ຈໍາເປນັ ແລະ 
ເໝາະສົມ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ສະຫນອງການ
ບ ລິການທີື່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະທາງ ຫລ  ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ 
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• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທີື່ລ ຖ້າ ເປັນເວລາດົນໃນ 
ການສະໜອງກິດຈະກໍາຫລັກ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຮັບຮູ້ົ້ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີ
ຄວາມຄາດຫວັງທີື່ຊັດເຈນໃນປະເພດ ແລະ ເວລາຂອງການສະ
ໜັບສະໜັບທີື່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຈາກທີມງານ CBID  

 

 

ຫລກັຄນຸຄາ່: ຄວາມສດັຊ ື່ 
 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຕ້ອງປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າ
ເຊ ື່ອຖ .   
 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງຮັບຮູ້ຫລັກການ ແລະ 
ພຶດຕິກໍາດ້ານຈາລິຍະທໍາ, ແລະ ສາມາດບັນລຸ ບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນທີື່ ສອດຄ່ອງກັບຫ ັກເກນຕ່າງໆ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕົນດ້ວຍຄວາມ
ສັດຊ ື່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງບ ໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມສ່ວນ
ຕົວ ຫລ  ຄ່າຕອບແທນທຸກປະເພດສໍາລັບການສະໜອງບ ລິການ
ໃຫ້ກັບ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຊຶື່ງ
ພວກເຂົາມີສິດໄດ້ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຮັບຮູ້ເຖິງຂ ໍ້ຈໍາກັດດ້ານທັກສະ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢ່າງລະມັດລະວັງ
ກ່ຽວກັບ ການບ ໍ່ເຮັດອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 

 

ຫລກັຄນຸຄາ່: ຄວາມສດັຊ ື່ 
  

 

 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຕ້ອງປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າ
ເຊ ື່ອຖ .   
 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ເພ ື່ອໃຫ້ ຄວາມຍນິ
ຍອມ ໂດຍ:   
o ນໍາໃຊ້ພາສາທີື່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂົົ້າໃຈງ່າຍ ເພ ື່ອອະທິບາຍ

ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້
ໂອກາດໃນການຖາມ ເພ ື່ອໃຫ້ຄອບຄົວສາມາດຕັດສິນໃຈ 

o ແຈ້ງໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ຮັບຮູ້ເຊິື່ງພວກເຂົາສາມາດປະຕິເສດ ຫລ  ຖອນຄວາມຍິນ
ຍອມໄດ້ທຸກເວລາ 

o ລົງມ ປະຕິບັດເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວທີື່ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົົ້າໃຈຂ ໍ້ມູນ ເນ ື່ອງຈາກລະດັບຄວາມຮູ້ 
ແລະ ທັກສະດ້ານພາສາຕໍ່າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາ
ເຂົົ້າໃຈ 

o ພະຍາຍາມຂ ອະນຸຍາດຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເພ ື່ອໃຫ້
ຄວາມຍິນຍອມແທນ ເມ ື່ອຄົນທີື່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ສາມາດ
ໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມໄດ້ ແລະ ປະຕິບັດຕົນໃນລັກສະນະທີື່ 
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ສອດຄ່ອງ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງ
ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ  

 

 

ຫລກັຄນຸຄາ່: ຄວາມສດັຊ ື່ 
 

ຫລກັຈາລຍິະທາໍ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
CBID ຕ້ອງປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າ
ເຊ ື່ອຖ .   
 

 

• ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປ ກປ້ອງ
ຄວາມເປນັສວ່ນຕວົ ແລະ ຄວາມລບັ ຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ໂດຍ:  
o ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບເມ ື່ອເຫັນວ່າເໝາະສົມ 

ແລະ ເປັນທີື່ສົນໃຈຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມເປັນພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເມ ື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ
ເທົົ່ານັົ້ນ.  

o ແຈ້ງໃຫ້ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາຮັບຮູ້ ເມ ື່ອຈະມີການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນ, ຢູ່ໃສ ແລະ ເພ ື່ອ
ຈຸດປະສົງ ຫຍັງ 

o ບ ໍ່ຄວນສົນທະນາ ຂ ໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບໃນທີື່
ສາທາລະນະ ຫລ  ສະຖານທີື່ເຄິື່ງສາທາລະນະ ເຊັົ່ນ: 
ລະບຽງ, ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ 

o ເຮັດຕາມຂັົ້ນຕອນເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນທີື່ບັນທຶກຖ ກ
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີື່ປອດໄພ ແລະ ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ
ນັົ້ນ ຄົນອ ື່ນທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງພວກ
ມັນໄດ້ 

o ຫລີກລ່ຽງການໂພສຂ ໍ້ມູນທີື່ລະບຸ ຫລ  ຂ ໍ້ມູນທີື່
ເປັນຄວາມ ລັບກ່ຽວກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການໃນສັງຄົມ
ອອນລາຍ 

o ບ ໍ່ຄວນແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ລະບຸກ່ຽວກັບ ຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການໃນການຝຶກອົບຮົມ ຍົກເວັົ້ນຈະ ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນ
ຍອມຈາກ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ 

 

 

ພະນັກງານ CBID ທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າທີື່ຂອງຕົນ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມ ຫ ັກຈາລິຍະທໍາທີື່ໄດ້ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງນີົ້ ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຫ ັກ ຈັນຍາບັນທີື່ ທາງອົງການໄດ້ວາງອອກ 
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ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປະຕິບດັ ທີື່ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ກັຈາລິຍະທໍາ 
 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 
 

ອ່ານກ ລະນີຈໍາລອງລຸ່ມນີົ້ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານຈະໃຊ້ວິທີການໃດ ໂດຍພິຈາລະນາຫລັກການ ແລະ ພຶດຕິກໍາ
ດ້ານຈາລິຍະທໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ ໍ່ໂຄງການທົດລອງ CBID? 
 

 

ກ ລະນຈີາໍລອງ 1  
 

ພະນັກງານ IGA ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານເພ ື່ອ ລົມ
ກັນກ່ຽວກັບແຜນກິດຈະກໍາ. ຜູ້ຍິງທີື່ມີຄວາມພິການແຈ້ງຂ່າວວ່າ ລາວກໍາລັງຖ ພາ. ພະນັກງານ IGA ສັງເກດເຫັນ
ວ່າ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນແບບບ ໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕ ໍ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜົວຂອງລາວ
ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ພວກເຂົາບ ໍ່ຄວນມີລູກ ເນ ື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຍິງບ ໍ່ສາມາດເບິື່ງແຍງລູກຂອງລາວໄດ້ 
ເພາະວ່າ ລາວມີຄວາມພິການ.  
 

o ທາງເລ ອກ 1: ບ ໍ່ຫົວຊາກັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ເພາະວ່າ ລາວ
ຮັບຜິດຊອບສະເພາະກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບເທົົ່ານັົ້ນ.  

o ທາງເລ ອກ 2: ພາຍຫລັງການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ ລົມກັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ກ່ຽວ
ກັບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ພວກເຂົາຄວນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຫລາຍຂຶົ້ນ ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມເປັນ
ອິດສະຫລະຂອງຄອບຄົວທີື່ຈະມີລູກ 

o ທາງເລ ອກ 3: ຂັດຈັງຫວະຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາກັນ 
ແລະ ບ ໍ່ເຫັນດີນໍາ - ຄອບຄົວມີສິດທິໃນການເລ ອກທີື່ຈະມີລູກ 

o ທາງເລ ອກ 4:  ບ ໍ່ເວົົ້າຫຍັງ ແລະ ລາຍງານເລ ື່ອງນີົ້ຫາຫົວໜ້າທີມກ່ຽວກັບຄວາມປະພຶດຂອງ
ຜູ້ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ CBID.  
 

1. ຍອ້ນຫຍງັທາ່ນຈຶື່ງເລ ອກທາງເລ ອກນັົ້ນ? 

  

2. ຫລກັຄນຸຄາ່, ຫລກັການ ແລະ ພດຶຕກິາໍດາ້ນຈາລຍິະທາໍຂ ໍ້ໃດທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັກ ລະນຈີາໍລອງນີົ້? 

 

ຂຽນແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນຢູລຸ່ມ່ນີົ້:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

 

ກ ລະນຈີາໍລອງ 2  
 

ພາຍຫລັງທີື່ທ່ານຕັດສິນໃຈພົບປະກັບເພ ື່ອນຄົນໜຶື່ງຢູ່ທີື່ຮ້ານອາຫານ. ເພ ື່ອນຂອງທ່ານສົນໃຈໃນວຽກຂອງທ່ານ
ຫລາຍ ແລະ ຢາກຮູ້ເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

 

1. ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ? 

 

a. ທາງເລ ອກ 1: ເອົາແທັບເລັດຂອງທ່ານອອກມາ ແລະ ເອົາຮູບ ແລະ ວີດິໂອທີື່ທ່ານຖ່າຍໄວ້ໃຫ້
ລາວເບິື່ງ ເພ ື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ 

b. ທາງເລ ອກ 2: ບອກລາວວ່າ ທ່ານບ ໍ່ສາມາດແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ປ່ຽນ
ຫົວຂ ໍ້ສົນທະນາ 

c. ທາງເລ ອກ 3: ລົມກ່ຽວກັບຄອບຄົວທີື່ທ່ານໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໃນມ ົ້ນີົ້ ແລະ ບັນຫາທີື່ເຂົາເຈົົ້າ
ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ແຕ່ທ່ານບ ໍ່ໄດ້ລະບຸຊ ື່ ຫລ  ບອກວ່າ ພວກເຂົາພັກຢູ່ໃສ 

d. ທາງເລ ອກ 4: ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນພ ົ້ນຖານກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການທົດລອງ CBID  
 

2. ຍອ້ນຫຍງັທາ່ນຈຶື່ງເລ ອກທາງເລ ອກນັົ້ນ? 

 

3. ຫລກັຄນຸຄາ່, ຫລກັການ ແລະ ພດຶຕກິາໍດາ້ນຈາລຍິະທາໍ ຂ ໍ້ໃດທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັກ ລະນຈີາໍລອງນີົ້? 

 

ຂຽນແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນຢູລຸ່ມ່ນີົ້:  
  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

 

 

 

 

ກ ລະນຈີາໍລອງ 3 

 

ທ່ານກໍາລັງລົງຢ້ຽມຢາມຜູ້ຍິງທີື່ມີຄວາມພິການຄົນໜຶື່ງທີື່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ທ່ານຕ້ອງການ
ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດິໂອລາວໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ. ລາວບ ໍ່ຍິນຍອມ ເພາະລາວຕ້ອງການຂ ອະນຸຍາດນໍາຜົວຂອງລາວກ່ອນ. ຜົວຂອງລາວບ ໍ່ຢູ່
ເພາະຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ທົົ່ງນາ. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຄ ື່ອງມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນສໍາເລັດໃນມ ົ້ນີົ້ ເພາະ
ມັນຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງກັບໄປ ກັບ ມາ ລະຫວ່າງບ້ານໃນມ ົ້ໜ້າ ຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຊັກຊ້າ.  
 

1. ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ?  
o ທາງເລ ອກ 1: ບ ໍ່ສົນໃຈຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ ແລະ ລັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດິໂອ ຕອນລາວ

ບ ໍ່ເບິື່ງກ້ອງ 
o ທາງເລ ອກ 2: ຈັດສັນເວລາໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ຍິງ ແລະ ຢ ນຢັນໃຫ້ ຜົວຂອງລາວຢູ່ນໍາໃນລະຫວ່າງ

ການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ 

o ທາງເລ ອກ 3: ພະຍາຍາມຊອກຫາຜົວຂອງລາວ ເພ ື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ຂ ອະນຸຍາດຖ່າຍຮູບ ແລະ 
ວີດິໂອນາໍລາວ 

o ທາງເລ ອກ 4: ພະຍາຍາມເຈລະຈາກັບຜູ້ຍິງໃນຖານະທີື່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ລາວສາມາດໃຫ້ຄວາມຍິນ
ຍອມ ແລະ ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜົວຂອງລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.  

 

2. ຍອ້ນຫຍງັທາ່ນຈຶື່ງເລ ອກທາງເລ ອກນັົ້ນ? 

3. ຫລກັຄນຸຄາ່, ຫລກັການ ແລະ ພດຶຕກິາໍດາ້ນຈາລຍິະທາໍ ຂ ໍ້ໃດທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັກ ລະນຈີາໍລອງນີົ້? 

 

ຂຽນແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນຢູລຸ່ມ່ນີົ້:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

 

 

ກ ລະນຈີາໍລອງ 4  
 

ມ ົ້ນີົ້ ທ່ານກໍາລັງລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວໜຶື່ງກັບພະນັກງານຈາກ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັົ້ນ
ເມ ອງ (DLSW).  ຄອບຄົວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານ AGM-IGA ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານເມ ື່ອສອງ
ສາມເດ ອນທີື່ຜ່ານມາຊຶື່ງໄດ້ສະໜອງຄວາມຮູ້ເລ ື່ອງການເງິນ. ມ ົ້ນີົ້ ທ່ານກວດເບິື່ງບັນຊີຂອງພວກເຂົາທີື່ສະແດງ
ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາຈາກຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງທີື່ພວກເຂົາໄດ້ເລີື່ມດໍາເນີນການ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມ, 
ພະນັກງານ DLSW ບອກຄົນທີື່ມີຄວາມພິການວ່າ ເນ ື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພວກເຮົາ, ດັົ່ງນັົ້ນ
ທາງຄອບຄົວຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈໍານວນໜຶື່ງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID. ຄອບຄົວຍິນ
ດີທີື່ຈະມອບເງິນໃຫ້.  
 

1. ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ?  
 

o ທາງເລ ອກ 1: ຂ້ອຍບ ໍ່ເຫັນດີກັບພະນັກງານ DLSW ທັນທີ ແລະ ບອກໃຫ້ຄອບຄົວວ່າ ພວກເຂົາ
ບ ໍ່ຈາໍເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ເພາະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຟຣີ 

o ທາງເລ ອກ 2: ບ ໍ່ເວົົ້າຫຍັງໃນລະຫວ່າງຢ້ຽມຢາມ, ບ ໍ່ຮັບເງິນຈາກຄອບຄົວ ແຕ່ລາຍງານເຫດການ
ດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຫົວໜ້າທີມງານ CBID 

o ທາງເລ ອກ 3: ປ່ອຍໃຫ້ຄອບຄົວມອບເງິນໃຫ້ກັບ ພະນັກງານ DLSW ແລະ ທ່ານກ ຮັບເງິນເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ 

o ທາງເລ ອກ 4: ບອກກັບຄອບຄົວວ່າ ທ່ານຈະກັບແລ້ວ ແລະ ຈະມາໃໝ່ໃນອາທິດໜ້າ. ອອກໄປຂ້າງ
ນອກ ແລ້ວລົມກັບພະນັກງານ DLSW ວ່າ ທ່ານບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ ເງິນຈາກຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ ໃຫ້ອະທິບາຍກັບຄອບຄົວວ່າ ພວກ
ເຂົາບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເງິນ.  
 

2. ຍອ້ນຫຍງັທາ່ນຈຶື່ງເລ ອກທາງເລ ອກນັົ້ນ? 

3. ຫລກັຄນຸຄາ່, ຫລກັການ ແລະ ພດຶຕກິາໍດາ້ນຈາລຍິະທາໍ ຂ ໍ້ໃດທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັກ ລະນຈີາໍລອງນີົ້? 

 

ຂຽນແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນຢູລຸ່ມ່ນີົ້:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ທ່ານກໍາລັງລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວໜຶື່ງບ່ອນທີື່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີຄວາມຕ້ອງການທີື່ຊັບຊ້ອນ. ຜູ້ເບິື່ງແຍງຫລັກ
ຕຶງຄຽດ ແລະ ໝົດຫວັງກັບການຊ່ວຍເຫລ ອທີື່ພວກເຂົາພະຍາຍາມຊອກຫາການປ ິ່ນປ ວໃຫ້ກັບຄົນທີື່ມີຄວາມ
ພິການ. ພວກເຂົາຂ ຄໍາແນະນໍາຈາກທ່ານ ກ່ຽວກັບວິທີເຮັດກິດຈະກໍາການເບິື່ງແຍງຕົວເອງໃຫ້ສໍາເລັດ. ທ່ານບ ໍ່ຮູ້ວ່າ 
ຈະແນະນໍາຫຍັງໃຫ້ກັບຄົນເບິື່ງແຍງ.  
 

1. ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ?  
 

o ທາງເລ ອກ 1: ນໍາໃຊ້ກິດຈະກ າຈາກແຜນກິດຈະກໍາຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຄົນອ ື່ນ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການມີຄວາມຕ້ອງການແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມັນຈະບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ
ສໍາລັບພວກເຂົາທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກໍາແບບດຽວກັນຢູ່ທີື່ບ້ານ.  

o ທາງເລ ອກ 2: ບອກຄອບຄົວວ່າ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກັບໄປທີື່ຫ້ອງການເພ ື່ອລົມກັບຫົວໜ້າທີມ
ງານ ແລະ ຈະກັບມາໃນອີກສອງອາທິດ ພ້ອມກັບແນວຄວາມຄິດເພ ື່ອມາຊ່ວຍ. 

o ທາງເລ ອກ 3: ໂທຫາໂຮງໝໍເພ ື່ອຂ ຄ າແນະກ່ຽວກັບການນໍາສົົ່ງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຜູ້
ເບິື່ງແຍງ 

o ທາງເລ ອກ 4: ໂທຫາຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຄົນອ ື່ນ ແລະ ລອງເບິື່ງວ່າ ພວກເຂົາຈະ
ມີແນວຄວາມຄິດທີື່ດີຊຶື່ງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ຫລ  ບ ໍ່.  

 

2. ຍອ້ນຫຍງັທາ່ນຈຶື່ງເລ ອກທາງເລ ອກນັົ້ນ? 

3. ຫລກັຄນຸຄາ່, ຫລກັການ ແລະ ພດຶຕກິາໍດາ້ນຈາລຍິະທາໍ ຂ ໍ້ໃດທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັກ ລະນຈີາໍລອງນີົ້? 

 

ຂຽນແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນຢູລຸ່ມ່ນີົ້:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວໜຶື່ງຈາກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນລະຫວ່າງຂັົ້ນຕອນທີ 3 ແລະ 
4 ຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານພະຍາຍາມເຈລະຈາກັບຄອບຄົວກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີື່
ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ກິດຈະກໍາຫລັກສໍາລັບແຜນກິດຈະກໍາ. ຄອບຄົວບ ໍ່ເຫັນດີກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຄ ື່ອງມ ປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການລາຍບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກິດຈະກໍາຫລັກທີື່ແຕກຕ່າງ ເຊິື່ງ
ຂັດແຍ່ງກັບຫລັກຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມເຊ ື່ອຂອງທ່ານ.  

a) ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ?  
o ທາງເລ ອກ 1: ເຈລະຈາກັບຄອບຄົວເພ ື່ອໂນ້ມນ້າວໃຫ້ພວກເຂົາວ່າ: ທ່ານເວົົ້າຖ ກ ແລະ ຄວາມຄິດ

ຂອງພວກເຂົາຜິດ 

o ທາງເລ ອກ 2: ພວກບອກເຂົາວ່າ: ຖ້າພວກເຂົາບ ໍ່ເຫັນດີກັບຄໍາຄິດເຫັນເລ ື່ອງແຜນກິດຈະກໍາ ການ
ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈະຢຸດຕິລົງ. 

o ທາງເລ ອກ 3: ຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບອກພວກເຂົາວ່າ: ທ່ານຈະລົມກັບຫົວໜ້າທີມ
ງານຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈເລ ື່ອງແຜນກິດຈະກໍາສຸດທ້າຍ 

o ທາງເລ ອກ 4: ສະໜອງຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຫລັກ ແລະ ຂ ໃຫ້ພວກເຂົາລອງຄິດເບິື່ງ 
ຈົນເຖິງການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ ຊຶື່ງທ່ານຈະສາມາດປຶກສາຫາລ ມັນນໍາກັນໄດ້ອີກ 

 

2. ຍອ້ນຫຍງັທາ່ນຈຶື່ງເລ ອກທາງເລ ອກນັົ້ນ? 

3. ຫລກັຄນຸຄາ່, ຫລກັການ ແລະ ພດຶຕກິາໍດາ້ນຈາລຍິະທາໍ ຂ ໍ້ໃດທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັກ ລະນຈີາໍລອງນີົ້? 

 

ຂຽນແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນຢູລຸ່ມ່ນີົ້:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

ທບົທວນຄ ນ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ທ່ານລອງຄິດຫາ ສະຖານະການອ ື່ນໆ ທີື່ສາມາດເກີດຂຶົ້ນໄດ້ໃນເວລາທີື່ທ່ານກໍາລັງ ລົງໄປປະຕິບັດຫນ້າທີື່ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາ CBID  ຂອງທ່ານທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ຕັດສິນໃຈ ບົນພ ົ້ນຖານຫ ັກຈາລິຍະທໍາ ເຊັົ່ນ ການຄຸ້ມຄອງເດັກ ?  

ອົງການຂອງທ່ານ ມີ ຫ ັກຈັນຍາບັນ ໄວ້ຊ່ວຍທ່ານ ໃນການຕັດສິນໃຈ ຫ   ບ ໍ່ ? 
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ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ 
 

 

 

 

 

 

ແນວຄິດຂອງການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ເລີື່ມຂຶົ້ນໃນປີ 1960 ຊຶື່ງເປັນຂະບວນການໃນການຊ່ວຍເຫລ ອຕ ໍ່ການ
ຮັບມ ກັບການສົນທະນາທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫລ  ທ້າທາຍໃຫ້ ມີຄວາມປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຕົວຢ່າງ: ເມ ື່ອມີຄົນຮູ້ສຶກ 
ແລະ ສະແດງອາລົມທີື່ຮຸນແຮງອອກມາ (ຄວາມໃຈຮ້າຍ, ຄວາມໂສກເສົົ້າ).  ແນວຄິດຂອງ ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກ 
ເຂົົ້າໃຈ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶົ້ນເລ ົ້ອຍໆ ແລະ ປັດຈຸບັນນີົ້ ເຫັນວ່າເປັນວິທີການເວົົ້າ ແລະ ຟັງທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາຕອບສະໜອງຕ ໍ່ຄົນອ ື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶົ້ນໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການທີື່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.   

 

ຄວາມເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈແມນ່ຫຍງັ?  

 

ຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຮັບ
ຮູ້ອາລົມຂອງຄົນອ ື່ນ ແລະ ສາມາດຈິນຕະນາການໃນ
ສິື່ງທີື່ຄົນອ ື່ນກໍາລັງຄິດ ຫລ  ຮູ້ສຶກ 

 
 

ສະນັົ້ນເມ ື່ອມຄີນົຈະແບງ່ປນັຂ ໍ້ມນູກບັທາ່ນ: 

 

o ພະຍາຍາມ ແລະ ທົບທວນສະຖານະການທີື່ພວກເຂົາກໍາລັງອະທິບາຍຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ 
- ແມ່ນຫຍັງຄ ແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ພວກເຂົາກ າລັງ
ອະທິບາຍຢູ່? 

 

ເມ ື່ອທາ່ນລມົກບັພວກເຂາົ ທາ່ນຄວນ:  

o ຕອບໃນທາງບວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ 

o ບ ໍ່ຕັດສິນຄົນອ ື່ນ - ການຕັດສິນຜູ້ອ ື່ນແມ່ນ ການ ຕໍານິ ແລະ ບ ໍ່ຫົວຊາກັບຄວາມຄິດຂອງຄົນອ ື່ນ ແລະ 
ຄິດເຖິງສະເພາະຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເທົົ່ານັົ້ນ.  

o ອະທິບາຍສິື່ງທີື່ພວກເຂົາເວົົ້າ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ທ່ານເຂົົ້າໃຈສິື່ງທີື່ພວກເຂົາເວົົ້າ 

  

ການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ ຖ ກກໍານົດ ໃຫ້ເປັນວິທີການສ ື່ສານກັບຄົນ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າເຮົາ
ເຂົົ້າໃຈໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂົາກໍາລັງເວົົ້າ, ເຮົາຄວນສະແດງຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈເມ ື່ອເຮົາເວົົ້າກັບພວກເຂົາ ແລະ 

ເຮົາຄວນສະແດງອອກເຖິງ ຄວາມເຄົາລົບ, ສັດຊ ື່ ແລະ ບ ໍ່ມັກຕັດສິນຄົນອ ື່ນ.   

“ຂ້ອຍເຂົົ້າໃຈດີວ່າເຈົົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດ” 
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ໃນຖານະຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ເພ ື່ອເຊ ື່ອມໂຍງກັບຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໃນການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີື່ເຂັົ້ມແຂງ. ລະຫວ່າງທີື່ດໍາເນີນການຄຸ້ມ
ຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທ່ານອາດຈະສອນທັກສະໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ, ປະຕິບັດສິື່ງໃໝ່ ແລະ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ເພ ື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີົ້ເກີດຂຶົ້ນ, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຮັບຟັງພວກເຂົາ, ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ແນວຄວາມຄິດ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ.  

 

ເຄ ື່ອງມ ທາໍອດິ ແລະ ສໍາຄນັທີື່ສດຸສາໍລບັການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ ຄ  ທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄວາມຕັົ້ງໃຈຂອງທາ່ນ 
ທີື່ຈະສາ້ງຄວາມເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ. 
 

ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທີື່ຈະ:  
o ເຊ ື່ອມໂຍງເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ອນ ແລ້ວສ້າງ

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເປີດໃຈໃນ ການຮ່ວມມ 
ທາງກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

o ຮັບຟັງຢ່າງຕັົ້ງໃຈ ແລະ ເຂົົ້າໃຈກ່ອນ 

 

 

ທກັສະເບ ົ້ອງຕົົ້ນຂອງການສ ື່ສານແບບ  ເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ ແມນ່ຫຍງັ? 

1. ຈດັລາໍດບັຄວາສາໍຄນັໃນການເຊ ື່ອມໂຍງກບັຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ 
 

• ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ທີື່ຈະເຊ ື່ອມໂຍງກັບຄົນອ ື່ນດ້ວຍ ຄວາມເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈ ແລະ ອອກມາຈາກຫວົໃຈຂອງ
ເຮາົແທ້ໆ  

• ເມ ື່ອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ ສະຖານະການທີື່ທ້າທາຍ ຈົົ່ງພະຍາຍາມທີື່ຈະ
ຈັດລໍາດັບໃນການເຊ ື່ອມໂຍງ ຜ່ານການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກ
ເຂົົ້າໃຈ 

• ກ່ອນອ ື່ນຫມົດ ພະຍາຍາມ ເຊ ື່ອມໂຍງແບບເປີດໃຈກັບຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອໃຫ້ເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງ ພວກເຂົາແທນທີື່ຈະຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂໃນ
ທັນທີທັນໃດ. ຕ ໍ່ຄວາມທ້າທາຍທີື່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່. 

• ພາຍຫລັງທີື່ທ່ານໄດ້ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອມໂຍງທີື່ເຂັົ້ມແຂງແລ້ວ ມັນ
ງ່າຍທີື່ຈະຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.  

 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນາໍໃຊກ້ານສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດຮ້ບັຜົນ
ປະໂຫຍດແມນ່ຫຍັງ? 

 

“ບນັຫາໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງການສ ື່ສານ ແມນ່ ເຮາົ ຟງັ ບ ໍ່ແມນ່

ເພ ື່ອທີື່ຈະ ເຂົົ້າໃຈ ແຕ ່ຟງັ ເພ ື່ອທີື່ຈະ 

ຕອບໂຕກ້ບັ ເທົົົ່ານັົ້ນ” 



38 | CBID_P1C  ການສ ື່ສານ ແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ໂດຍວິທີການເອົາຄອບຄົວເປັນໃຈກາງຕ ໍ່ ການພັດທະນາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

 

 

 

2. ເຂົົ້າໃຈຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ 
  

• ຟັງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຍິນ ຄວາມປາດຖະໜາ, ຄວາມ
ຕ້ອງການ, ຄວາມຝັນ, ຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແທ້ຈິງຂອງຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາວ່າ: ຍ້ອນຫຍັງພວກເຂົາຈຶື່ງ
ຕ້ອງການສິື່ງນີົ້.  

• ບາງຄັົ້ງພວກເຂົາອາດພົບວ່າ ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ ື່ສານໃນ
ເລ ື່ອງນີົ້ ສະນັົ້ນ ພະຍາຍາມຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສະແດງເລ ື່ອງນີົ້ອອກມາ.  

• ສ ບຕ ໍ່ເຊ ື່ອມໂຍງກັບພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງການສົນທະນານີົ້.  
• ເຂົົ້າໃຈວ່າ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີື່ຈະຮັບຟັງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ທ່ານໄດ້ຍິນສິື່ງທີື່ພວກເຂົາກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະບ ໍ່ເຫັນດີກັບສິື່ງ
ທີື່ພວກເຂົາກໍາລັງເວົົ້າກ ຕາມ.  

ຈົົ່ງຈ ື່ໄວ້ວ່າ ຄວາມເຂົົ້າໃຈບ ໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ພວກເຂົາເວົົ້າຖ ກ ແລະ ທ່ານເວົົ້າຜິດ. ການຮຽນຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຄ  ສິື່ງ
ສໍາຄັນຕ ໍ່ຄົນອ ື່ນ ບ ໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ຫລ  ເຫັນດີກັບພວກເຂົາ
ທຸກຢ່າງ.  
 

ຂະບວນການ ດັົ່ງກາ່ວນີົ້ແມນ່ເພ ື່ອຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນເຂົົ້າໃຈປະສບົການຂອງພວກເຂາົຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້ - ທາ່ນມຄີວາມຮູຫ້ຍງັ
ແດ,່ ທດັສະນະຄະຕຂິອງພວກເຂາົແມນ່ຫຍງັ ແລະ ເລ ື່ອງນີົ້ຈະມອີດິທພິນົຕ ໍ່ພດຶຕກິາໍຂອງພວກເຂາົແນວໃດ.  
 

 

 

 

3. ຫລກີລຽ່ງທີື່ຈະຕດັສນິຄນົອ ື່ນ ຫລ  ການຕາໍນ ິ

 

• ເມ ື່ອທ່ານກໍາລັງຕອບສະໜອງ ກັບເລ ື່ອງທີື່ເລົົ່າໂດຍ ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມັນ
ເປັນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ທ່ານຈະຕ້ອງລະວັງວ່າ ທ່ານຈະບ ໍ່ໂຕ້ຕອບ ໃນຄວາມບ ໍ່ເຫັນດີ ກັບພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ 
ແລະ ຕັດສິນກ່ຽວກັບທາງເລ ອກ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ.  

• ທ່ານສາມາດສະແດງອອກວ່າ ທ່ານໄດ້ຍິນສິື່ງທີື່ພວກເຂົາກ່າວໂດຍການເວົົ້າຊໍໍ້າຄ ນ ໃນສິື່ງທີື່ທ່ານສັງເກດ
ເຫັນຊໍໍ້າໆ ຫລ  ສິື່ງທີື່ພວກເຂົາກ່າວ. ແຕ່ທ່ານບ ໍ່ໄດ້ວິເຄາະ ແລະ ຕັດສິນກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ.  

ຕວົຢາ່ງ: ຜູ້ເບິື່ງແຍງຄົນໜຶື່ງອະທິບາຍວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ພາລູກໄປຫາໝໍພ ົ້ນເມ ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການເປ ົ່າໃຫ້
ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫາຍຂາດ. ແຕ່ອາການຂອງເດັກນ້ອຍຍັງບ ໍ່ດີຂຶົ້ນເລີຍ. ທ່ານບ ໍ່ເຫັນດີກັບການກະທໍາດັົ່ງກ່າວນີົ້. 

ໄດ້ຍິນ

ເຂົົ້າໃຈ

ຟັງ
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ຂ ໍ້ຄວາມໃດຕ ໍ່ໄປນີົ້ຄ  ການຕດັສນິ ແລະ ການຕາໍນ?ິ 

a) “ນັົ້ນຄ  ຄວາມຜິດພາດທີື່ເຈົົ້າພາລູກຂອງເຈົົ້າໄປຫາ ໝໍ
ພ ົ້ນເມ ອງ - ການເປ ົ່າຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກ ເຂົາດີຂຶົ້ນດອກ! 
ເຈົົ້າຄວນໄປໂຮງໝໍແທນ”  

b) “ໂດຍ ຕາມທີື່ຂ້ອຍເຂົົ້າໃຈ ທີື່ເຈົົ້າໄປຫາໝໍພ ົ້ນເມ ອງ 
ແມ່ນເພາະວ່າເຈົົ້າເຊ ື່ອວ່າການເປ ົ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາ ດີ
ຂຶົ້ນ ແລະ ມັນກ່ຽວພັນ ກັບຄວາມເຊ ື່ອດັົ່ງເດີມຂອງ
ຄອບຄົວເຈົົ້າແມ່ນບ ໍ່? ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າຫ ັງຈາກ ການ
ເປ ົ່າມາແລ້ວ ລູກເຈົົ້າ ອາການບ ໍ່ດີຂຶົ້ນແມ່ນບ ໍ່? ເຈົົ້າໄດ້
ເຮັດຫຍັງຕ ື່ມອີກບ ໍ່?” 

 

 

 

 

 

 

 

4. ບອກໃຫຄ້ນົຮູໃ້ນສິື່ງທີື່ທາ່ນຕອ້ງການໃນຖານະ ຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ CBID ແລະ ອະທບິາຍວາ່ ທາ່ນກາໍລງັຂ 
ຮອ້ງ ບ ໍ່ແມນ່ ທາ່ນກາໍລງັ ບງັຄບັ ຫ   ຮຽກຮອ້ງຄວາມຕອ້ງການຈາກເຂາົ.  

ໃນຖານະຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ພາຍຫລັງທີື່ທ່ານເຂົົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານຈະໄດປ້ຶກສາຫາລ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການສ້າງແຜນ
ກິດຈະກໍາ. ເລ ື່ອງນີົ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ ໃຫ້ຄອບຄົວລົງມ ປະຕິບັດ ແລະ ປ່ຽນພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ເມ ື່ອເວລາ
ສ ື່ສານ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດສິື່ງນີົ້ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ສັດຊ ື່. ທ່ານກ າລັງຂ ຮ້ອງ 
ໃຫ້ພວກເຂົາ ປະຕິບັດການກະທໍາ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ເຫລົົ່ານີົ້ ບ ໍ່ແມ່ນ ການບັງຄັບຮຽກຮ້ອງຄວາມຕ້ອງການ.  

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶື່ງ ບ ໍ່ບັງຄັບຮຽກຮ້ອງ ຫຍັງບາງຢ່າງ? ເມ ື່ອທ່ານ ບັງຄັບຮຽກຮ້ອງ ຫຍັງບາງຢ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງ:     
“ ທ່ານຕ້ອງຢຸດພາລູກໄປຫາໝໍພ ົ້ນເມ ອງ” ຫລ  “ທ່ານຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍທຸກມ ົ້ ຫລ  ບ ໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ທ່ານຈະບ ໍ່ດີຂຶົ້ນ” 
ການອອກຄໍາສັົ່ງ ແບບນີົ້ຈະສ້າງຄວາມເຫີນຫ່າງລະຫວ່າງ ທ່ານກັບຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສ ື່ສານ ແລະ ການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງ. ຄົນເຮົາເຕັມໃຈທີື່ຈະລົງມ ປະຕິບັດຫລາຍຂຶົ້ນ ເມ ື່ອຖ ກຂ ຮ້ອງດີໆ.  

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 

 

ມຫີຍງັຜດິພາດກບັຂ ໍ້ຄວາມເຫລົົ່ານີົ້?  ເຮາົຈະປຽ່ນຂ ໍ້ຄວາມເຫລົົ່ານີົ້ໃຫມ້ ີລກັສະນະ ເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈຫ າຍຂຶົ້ນແນວໃດ ? 
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1 “ ເຈົົ້າຕ້ອງໄປສຸກສາລາດຽວນີົ້, ບ ໍ່ມີເວລາສໍາລັບເລ ື່ື່ອງໄຮ້ສາລະກັບໝໍພ ົ້ນເມ ອງແລ້ວ !” 

2. “ເຈົົ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບ. ເຈົົ້າຕ້ອງເບິື່ງແຍງຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຄົນນີົ້ໃຫ້ດີ

ຂຶົ້ນ !” 

3. “ ອາທິດນີົ້ ເຈົົ້າບ ໍ່ໄດ້ຝຶກແອບ ຂ້ອຍຊ່ວຍຫຍັງບ ໍ່ໄດ້ ຖ້າເຈົົ້າບ ໍ່ເຮັດຕາມທີື່ຂ້ອຍບອກ !”  

4. “ ເປັນຫຍັງເຈົົ້າບ ໍ່ຊີດ ວັກແຊັງ ໃຫ້ແບ້ເຈົົ້າ? ເປັນຄວາມຜິດຂອງເຈົົ້າທີື່ພວກມັນຕາຍ ”   

5. “ ເຮ ອນຂອງເຈົົ້າເປ ເປ ື້ອນ, ມັນບ ໍ່ຖ ກຫລັກອະນາໄມ.  ຖ້າອະນາໄມເຈົົ້າຕ້ອງດີຂຶົ້ນ ແລະ ຈະບ ໍ່ເຈັບປ່ວຍອີກ ”  

ຕວົຢາ່ງຂອງການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອກົເຂົົ້າໃຈກນັ 

ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ທີື່ຈະສະແດງຄໍາຄິດເຫັນໃນລັກສະນະທີື່ເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈໂດຍການນໍາໃຊ້ 4 ຂັົ້ນຕອນງ່າຍໆ. 
ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ໜຶື່ງໃນສີື່ຂ ໍ້ຄວາມຂ້າງເທິງເພ ື່ອຮຽນຮູ້ 4 ຂັົ້ນຕອນ:  

 

“ ອາທດິນີົ້ ເຈົົ້າບ ໍ່ໄດຝ້ກຶແອບ ຂອ້ຍຊວ່ຍຫຍງັບ ໍ່ໄດ ້ຖາ້ເຈົົ້າບ ໍ່ເຮດັຕາມທີື່ຂອ້ຍບອກ !” 

 

 

ຂັົ້ນຕອນທ ີ1: ໃຫຄ້າໍຄດິເຫນັກຽ່ວກບັສິື່ງທີື່ທາ່ນສງັເກດເຫນັ - “ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນມາວ່າ ເມ ື່ອເດ ອນຫນຶື່ງທີື່ຜ່ານມາ ມັນ
ເປັນສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເຈົົ້າຈະຝຶກແອບຕາມຄໍາແນະນໍາໂດຍນັກກາຍະພາບບໍາບັດແມ່ນບ ໍ່ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າບ ໍ່
ສາມາດຝຶກແອບໄດຢ້່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ ”. 

ຂັົ້ນຕອນທ ີ2:  ໃຫຄ້າໍຄດິເຫນັກຽ່ວກບັຜນົກະທບົ ຫລ  ຄວາມຮູສ້ກຶທີື່ເກດີຂຶົ້ນ - “ ເຈົົ້າອະທິບາຍ ວ່າເຈົົ້າຮູ້ສຶກ
ອິດເມ ື່ອຍ ແລະ ຕຶງຄຽດ. ນີົ້ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຄວາມທ້າທາຍເລ ື່ອງການຝຶກແອບບ ໍ່? ມີສິື່ງໃດອີກ
ແດທ່ີື່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຝຶກແອບ?  

ຂັົ້ນຕອນທ ີ3: ໃຫຄ້າໍຄດິເຫນັກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ - ແມນ່ຫຍງັຄ  ຄວາມຕອ້ງການ, ຄວາມຈາໍເປນັ ແລະ ຄວາມ
ສາໍຄນັທີື່ແທຈ້ງິສາໍລບັຄອບຄວົ - “ເມ ື່ອຕອນນັົ້ນທີື່ເຮົາລົມກັນເຖິງແຜນກິດຈະກໍາ, ເຈົົ້າບອກເຮົາວ່າ 
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍສໍາລັບເຈົົ້າທີື່ຈະປັບປຸງການເຄ ື່ອນໄຫວ ເພ ື່ອທີື່ເຈົົ້າຈະສາມາດໄປຕະຫລາດ 
ແລະ ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວໄດ້. ການຝຶກແອບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົົ້າບັນລຸເປ ື້າໝາຍນີົ້ໄດ້ໃດ.໋” 

ຂັົ້ນຕອນທ ີ4: ຖາ້ຈາໍເປນັໃຫຂ້ ຮອ້ງໃຫຄ້ນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົລງົມ ປະຕບິດັ - “ ຫ  ວ່າ 
ເຮົາມາລອງຝຶກແອບສາມເທ ື່ອຕ ໍ່ອາທິດ ແທນການ ຝຶກແອບທຸກມ ົ້ດີບ ?” 
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• ບ ໍ່ໃຫສ້ມົມດຸ ຫ   ຄດິໄປເອງ ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງບາງ
ບຸກຄົນ, ຄວາມຕ້ອງການ ຫ   ຄວາມມັກພິເສດຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໂດຍອີງຕາມ
ປະສົບການທີື່ຜ່ານມາກັບຄົນຜູ້ທີື່ມີຄວາມບົກຜ່ອງແບບດຽວກັນ. 
ແຕ່ລະຄົນຈະມີລັກສະນະພິເສດຂອງໃຜລາວ. 

 

 

 

 

 

• ໃຫລ້ມົກບັຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານໂດຍກງົ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ລົມຜ່ານຜູ້ດູແລ, 

ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫ   ໝູ່ຄູ່ ທີື່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຂົາເຈົົ້າ. 
• ຕາໍແໜງ່ການຢ ນຂອງເຮາົເອງຄວນຢູໃ່ນລະດບັສາຍຕາທີື່ພຽງກນັ ໃນເມ ື່ອ

ກໍາລັງລົມກັບຄົນຜູ້ທີື່ນັົ່ງລ ໍ້ຢູ່, ຫ   ຜູ້ທີື່ມີຮູບຮ່າງຕໍ່າ. ນີົ້ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້
ເມ ື່ອຍຄ  ແລະ ມັນຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ການໂອ້ລົມ ເປັນຄ ກັນ ຢ ນເວົົ້າແບບ ຂົົ່ມ 
ຄູ່ສົນທະນາ 

 

 

 

 

• ຕອ້ງກາໍນດົ ແລະ ແນະນາໍ ຕວົເຮາົເອງກອ່ນ ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການ
ທີື່ຈະລົມນໍາບາງຄົນທີື່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການເບີື່ງເຫັນ ແລະ 
ຕ້ອງຈ ື່ສະເໝີໄວ້ວ່າຖ້າເຈົົ້າຈະຍ້າຍບ່ອນເຈົົ້າຕ້ອງບອກໃຫ້ລາວຄົນ
ນັົ້ນຮູ້ກ່ອນ. 
• ພະຍາຍາມເປນັກນັເອງໃນການຖາມຜູຄ້ນົທີື່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ
ໃນການປາກເວົົ້າໃຫເ້ຂາົ ເວົົ້າຄ ນສິື່ງທີື່ເຂາົເວົົ້າ, ພວກເຂົາອາດຈະ
ເຄີຍເຮັດແບບນີົ້ ແລະ ຈະເຂົົ້າໃຈວ່າເຈົົ້ານັບຖ ການປະກອບສ່ວນ 

ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 
 

ຂ ໍ້ແນະນໍາສໍາລັບມາລະຍາດຕ ໍ່ຄນົທີື່ມີຄວາມພິການ 
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• ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ ການສ ື່ສານກັບຄົນທີື່ມີບັນຫາທາງການໄດ້ຍີນ ມີ
ການຕົກໃຈ ຫ   ເສຍຂວັນ ເຮົາຄວນເຂົົ້າຫາ ເຂົາ ຈາກທາງດ້ານ
ຂ້າງ ຫ   ດ້ານໜ້າ. ຖາມເຂາົວາ່ ເຂາົຕອ້ງການ ຮບູແບບວທິກີານ
ສ ື່ສານແບບໃດເຊັົ່ນ: ພາສາມ  ຫ   ການອ່ານການ ເໜັງຂອງຮີມ
ສົບ. ເວລາທີື່ສ ື່ສານກັບຄົນຫູໜວກຕ້ອງຮັກສາການສົົ່ງສາຍຕາ 
ແລະ ເວົົ້າໃຫ້ຈະແຈ້ງ. ບ ໍ່ຄວນຄາບ ສີື່ງໃດໃນຮີມສົບ ຫ   
ສະແດງສີໜ້າອອກມາແບບ ຜິດຄວາມຈີງ. ຖ້າມີການນໍາໃຊ້ຜູ້
ແປພາສາ, ຕ້ອງໃຫ້ເວລາໃນການແປ. ໃຫ້ຈ ື່ໄວ້ວ່າໃນບາງ
ວັດທະນະທໍາການຍົກມ ໃສ່ ຫ   ສໍາພັດເພ ື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕັົ້ງໃຈນັົ້ນແມ່ນເປັນການບ ໍ່ສຸພາບ. 
 

• ເວົົ້າຈະແຈງ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍກສັົ້ນໆ ເວລາລົມກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານການຮຽນຮູ້. ບ ໍ່ຄວນ
ກັງວົນການເວົົ້າຊໍໍ້າຄ ນ ຫ   ປ່ຽນຄໍາເວົົ້າ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນແບບອ່ານ
ງ່າຍ ທີື່ສາມາດເຫັນຊັດເຈນ. ບ ໍ່ໃຫ້ຖ ຕົວສູງຫ າຍ, ໃຊ້ຄໍາເວົົ້າບ ໍ່ເໝາະສົມ ຫ   ສີໜ້າ ຫ   ເວົົ້າເກີນຄວາມຈິງ.  

• ສຸດທ້າຍ, ຖາ້ເຈົົ້າ ມີຄວາມກງັວນົກຽ່ວກບັການວາງຕວົ ຫ   ການໃຊພ້າສາ, ສາມາດຖາມໄດ້. ຜູ້ທີື່ມີຄວາມ
ພິການຈະມັກຄວາມຊ ື່ສັດ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບແບບຈິງໃຈ ຕ ໍ່ກຽດສັກສີຂອງເຂົາເຈົົ້າ, ຄວາມມັກສ່ວນຕົວ 
ແລະ ບຸກຄະລກິສ່ວນບຸກຄົນ. 
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ຄວາມເຊ ື່ອໃຈເປັນສິື່ງທີສໍາຄັນຕ ໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານພວກເຮົາ. ປະຊາຊົນນຈະເຕັມໃຈຮ່ວມມ ກັບພວກເຮົາ ຫ   
ຈະພິຈາລະນາ ຄໍາແນາະນໍາຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາມີເຫດຜົນທີື່ເຊ ອຖ ໄດ້. ມັນບ ໍ່ແມ່ນເລ ື່ອງງ່າຍ
ທີື່ຈະໄວ້ວາງໃຈຄົນອ ື່ນ. ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມສ່ຽງ. ມັນເປັນສີື່ງທີື່
ສໍາຄັນທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນຄວາມເຊ ື່ອຖ  ກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນຊ່ວງ
ເວລາການຄູ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕອນພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຕົວແທນຂອງຊຸູມຊົນ ໃນ
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ການ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນ.   ພວກເຮົາທຸກໆຄົນເຮັດວຽກ  ໃນຊ່ວງການເຮັດ
ກິດຈະກໍາຕ່າງຂອງ CBID ຄວນຈະໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖ , ໃນຫ າຍດ້ານເຊັົ່ນ: ອາຍຸ, ຊົນເຜົົ່າ, ເພດ ຫ   ຄວາມ
ສາມາດ. 

ຄວາມເຊ ື່ອໃຈສາມາດສາ້ງຂ ົ້ນ ແລະ ຮກັສາໃວໄ້ດໂ້ດຍຜາ່ນສາຍສາໍພນັ 

• ຄວາມເຊ ື່ອໃຈສາມາດສະແດງອອກຜ່ານການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ.  
• ມັນມີຄວາມຍາກໃນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໃຈໃຫ້ກັບຄ ນມາ, ຖ້າຫາກມັນໄດແ້ຕກຫັກລົງ. 
• ຄໍາເວົົ້າທີື່ບ ໍ່ສົນໃຈໃຜ ສາມາດທໍາລາຍ ຫ   ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ ື່ອໃຈຫ ຸດລົງເທ ື່ອລະໜ້ອຍ ຫ   ເຮັດໃຫ້ຂະບວນ

ການສ້າງສາຍສໍາພັນຄ ນໃໝ່ຍາກຂຶົ້ນ 

• ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໃຈ ຍ້ອນວ່າກຸ່ມຄົນທີື່ເຮົາເຮັດວຽກນ  າອາດມີປະສົບການຜ່ານມາ 
ທີື່ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ ຫ   ຖ ກປະຕິເສດ.  
 

 

ແມ່ນຫຍັງທີື່ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອ
ໃຈ?  

ແມ່ນຫຍັງທີື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ເຊ ື່ອໃຈແຕກຫັກລົງ?  

ແມ່ນຫຍັງທີື່ສາມາດສ້າງຄວາມເຊ ອ
ໃຈຄ ນໃໝ່ ? 

• ສຸພາບ 

• ໝັົ້ນໃຈຕົວເອງ 
• ເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ 

• ຊ ື່ສັດ 

• ນັບຖ  
• ອົດທົນ 

• ເປີດກ້ວາງ 

• ທັດສະນະຄະຕິທາງລົບ 

• ບ ໍ່ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ 

• ເວົົ້າຂວັນ 

• ທໍາທ່າ ກັົ່ນແກ້ງ ແລະ ເວົົ້າ
ແນວທີື່ບ ໍ່ມີຈີງ 

• ສະແດງອອກຄວາມບ ໍ່ໝັົ້ນ
ໃຈ 

• ຄວາມໂລບມາກ 

• ເຫັນແກ່ຕົວ 

• ແກ້ໄຂຂ ໍ້ກັງວົນຄົນນັົ້ນໆ 

• ມີຄວາມຈີງໃຈ 

ຍອມຮັບຄໍາແນາະນໍາທີື່ດີ 
• ຟັງຄໍາວິຈານ 

• ພ້ອມປ່ຽນແປງ 
• ຂ ໂທດເວລາເຮັດຜິດ 

 

 

 

ຄວາມເຊ ື່ອໃຈ ແລະ ການສ້າງສາຍສໍາພັນ 
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ການສາ້ງສາຍສາໍພນັກບັບກຸຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົເຂາົເຈົົ້າ 

ການທກັທາຍ 

ສີື່ງທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດໃນການເຂົົ້າຫາແມ່ນການທັກທາຍເທ ື່ອທໍາອິດ ເຊີື່ງຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັົ້ນໆມີຄວາມສະບາຍໃຈ 
ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນນໍາ ເຮົາ. ຈົົ່ງຈ ື່ໄວ້ວ່າການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ ື່ງມີຄວາມປະທັບໃຈໃນຕົວເຮົານັົ້ນແມ່ນຈະເກີດ
ຂ ົ້ນພາຍໃນ 20 ວິນາທີທໍາອິດຂອງ ການພົບກັນເທົົ່ານັົ້ນ. ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຍີນດີເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີື່ເຮົາ
ລົມນໍານັົ້ນມີຄວາມເປັນກັນເອງ, ໃຊ້ການສົບຕາ, ທັກທາຍດ້ວຍການນົບ ຫ   ຈັບມ  ແລະ ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາ່ງ
ຄວາມຫ້າວຫັນກັບຄົນນັົ້ນໆເພ ື່ອ ສ້າງຄວາມ ເຊ ື່ອໝັົ້ນ, ແຮງຈູງໃຈ ໃນການສົນທະນາດ້ວຍຄວາມຊ ື່ສັດ ແລະ ສ ື່ສານ
ໃນຮູບແບບເປີດກ້ວາງ. 

 

ສະຖານທີື່ 
 

ຫາສະຖານທີື່ ທີື່ສະດວກ ແລະ ເປັນກັນເອງ. ສະຖານທີື່ດີທີື່ສຸດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮ ອນຜູ້ກ່ຽວເອງ ແຕ່ກ ໍ່ອາດສາມາດ
ເປັນກ້ອງຕົົ້ນໄມ້ ຫ   ສະຖານທີື່ຕ່າງໆຂອງບ້ານ. ຕ້ອງຄໍານຶງບ່ອນທີື່ທຸກຄົນຈະນັົ່ງເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສະດວກ 
ແລະ ຕ້ອງວາງໂທລະສັບ ຂອງເຮົາໄວ້ຫ່າງຈາກຂ້າງໆເຮົາລະຫວ່າງການສົນທະນາ. ການຢຸດການສົນທະນາເພ ື່ອຮັບ
ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນການບ ໍ່ສຸພາບ, ເວັົ້ນແຕ່ເຮັດໃນວິທີການທີື່ມີມາລະຍາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ (ຕ້ອງ
ອະທິບາຍເຫດຜົນການຂ ຮັບໂທລະສັບຊ ື່ງຈະລົບກວນການ ສົນທະນາດັົ່ງກ່າວ). 

ການສາ້ງຄວາມຄຸນ້ເຄຍີ.  

ແນະນໍາຕົວເອງ ແລະ ບອກບຸກຄົນທີື່ເຮົາລົມນໍານັົ້ນໜ້ອຍໜ ື່ງກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາບ ໍ່ຮູ້ສ ກວ່າເຮົາເປັນຄົນ
ແປກໜ້າ. ຖາມຄົນທີື່ເຮົາສົນທະນານໍາວ່າເຂົາມັກໃຫ້ເຮົາເອີົ້ນເຂົາແນວໃດ. ບອກບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວວ່າການສົນທະນາ
ແມ່ນຈະເປັນຄວາມລັບ ແລະ ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເພີື່ນ, ແນວໃດກ ຕາມ ອະທິບາຍໃຫ້ເພີື່ນວ່າ 
ໃນກ ລະນີ ທີື່ ເພີື່ນມີຄວາມສ່ຽງ ທີື່ຈະທໍາຮ້າຍຕົວເອງ ຫ   ຜູ້ອ ື່ນ ເຮົາມີສິດ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະ ບ ໍ່ຮັກສາຄວາມ
ລັບດັົ່ງກ່າວ. 

ຈົົ່ງສ ບຕ ໍ່ນໍາໃຊ້ວິທີການເຫ ົົ່ານີົ້ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ເຮ ອນ - ທັກທາຍກັນແບບເປັນມິດກັນເອງ, ໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບ
ຫົວຂ ໍ້ສົນທະນາ ຊີວິດປະຈໍາວັນທົົ່ວໄປ ເພ ື່ອສະແດງເຖິງ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຂອງເຮົາ ກ່ອນເລີື່ມ ການ
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ CBID ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຕ້ອງສີົ້ນສຸດການສົນທະນາດ້ວຍຄວາມສຸພາບຮຽບ
ຮ້ອຍ. 
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ລະຫວ່າງເຮັດກິດຈະກໍາ CBID ທ່ານຈະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ອາດຈະໄດ້ປະເຊີນກັບການສົນທະນາທີື່ມີຄວາມທ້າທາຍ.  ອາດຈະມີສະຖານະການທີື່ທ່ານພົບພ ໍ້ກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ສົນທະນາກັບຄວາມຮູ້ສ ກທີື່ຜິດປ ກກະຕິ ( ຄວາມໃຈຮ້າຍ, ຄວາມໝົດກໍາລັງໃຈ, ຄວາມຢ້ານ, 
ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ອ ື່ນໆ) ກັບຄວາມບ ໍ່ເຫັນດີດ້ວຍກັນ ແລະ ຄວາມຕ ງຄຽດ. ທັກສະການສ ື່ສານແບບເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈຈະ
ຊ່ວຍທ່ານໃນການແກ້ ໄຂຄວາມສັບສົນ ແລະ ບັນຫາທີື່ລະອຽດອ່ອນໄດ້. ສະນັົ້ນ ການສົນທະນາ ຈຶື່ງຄວນມີລັກສະນະ 
ແບບເປ ດກ້ວາງ, ຊ ື່ສັດ ແລະ ຈິງໃຈໃນການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການຍອມຮັບສະພາບແວດລ້ອມ. 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 

 

ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນການສົນທະນາທີື່ມີຄວາມທ້າທາຍ ຫ   ສະຖານະການທີື່ມີຄວາມສັບສົນທີື່ທ່ານເຄີຍປະສົບຜ່ານ
ມາ ໃນການເຮັດວຽກບ ໍ່?  

1. ສະຖານະການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການສ ື່ສານນັົ້ນເປັນແນວໃດ?  
2. ແມ່ນໃຜແດ່ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ? 

3. ແມ່ນຫຍັງທີື່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທ້າທາຍ?  
 

 

ດາ້ນລຸມ່ນີົ້ແມນ່ບາງຕວົຢາ່ງຂອງການສນົທະນາທີື່ມຄີວາມທາ້ທາຍລະຫວາ່ງທີື່ຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັກດິຈະກາໍການພດັທະນາ
ແບບມສີວ່ນຮວ່ມຂັົ້ນຊມຸຊນົ. ທາ່ນສາມາດຄດີຫາບນັຫາອ ື່ນໆອກີບ ?  

ສະຖານນະການທທີາ້ທາຍ ແມນ່ຫຍງັທີື່ອາດຈະເກດີຂ ົ້ນ?  
ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ຮ່າງກາຍ 

ບຸກຄົນນັົ້ນມີຄວາມເຂີນອາຍ ແລະ ບ ໍ່ສະດວກຕ ໍ່ການໂອ້ລົມ 

ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ເຊັົ່ນ: 
ອາການຕຶງຄຽດ ອາການຊ ມເສົົ້າ, ອາການ
ວິຕົກກັງວົນ 

ບຸກຄົນນັົ້ນເລີື່ມຮ້ອງໄຫ້ຂ ົ້ນມາ, ມີຄວາມໃຈຮ້າຍ, ບອກທ່ານວ່າ
ເຂົາເອງຢາກທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຕົນເອງ 
 

ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສົບການທີື່ບ ໍ່ດີ
ເຊັົ່ນ: ການຖ ກຕັົ້ງສາຍຍາ, ກັົ່ນແກ້ງ, ຄວາມ
ຮຸນແຮງ 

ບຸກຄົນນັົ້ນເລີື່ມຮ້ອງໄຫ້ຂ ົ້ນມາ, ມີຄວາມໃຈຮ້າຍ, ບອກທ່ານວ່າ
ເຂົາມີຄວາມຢ້ານແບບເຈາະຈົງຕ ໍ່ບາງບຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄອບຄົວ 

 

 

  

ຄວາມທ້າທາຍໃນການສົນທະນາ 
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ການຮບັມ ກບັອາລມົຄວາມຮູສ້ ກຕາ່ງໆ 

ເມ ື່ອບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ຮູ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສົບການໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົົ້າ
ເອງ, ເຂົາເຈົົ້າມີຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະ ໝັົ້ນໃຈໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາດ້ານ 
ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍທີື່ເຂົາທີື່ກໍາລັງປະເຊີນໃນຊີວິດ. ປ ກກະຕິແລ້ວເມ ື່ອ
ລົມເຖີງບັນຫາທີື່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີື່ອາດກ່ຽວພັນໄປທາງລົບ ຫ   ປະສົບການທີື່ມີຄວາມກົດດັນ ມັນສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ບຸກຄົນນັົ້ນໆມີອາລົມຄວາມຮູ້ສ ກສະແດງອອກມາໃນເວລາສົນທະນານັົ້ນ. ບຸກຄົນນັົ້ນອາດຮູ້ສ ກໂສກເສົົ້າ, 
ຮ້ອງໄຫ້ ຫ   ຢຸດການສົນທະນາເພາະມັນລໍາບາກຫ າຍທີື່ຈະຕ້ອງເວົົ້າອອກມາ. 

 

ສໍາລັບຄົນທີື່ເຄີຍມີປະສົບການດ້ານອາລົມຄວາມຮູ້ສ ກຫ າຍ, ມັນຍິື່ງເປັນ ການຍາກທີື່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ຄົນອ ື່ນ
ຢາກຟັງສິື່ງທີື່ເຂົາເວົົ້າ ຫ   ເຊ ື່ອວ່າ ສິື່ງທີື່ເຂົາເວົົ້າມັນມີຄວາມສໍາຄັນ. ຜູ້ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ການພັດທະນາແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ບັນດາຍຸດທະສາດໃນທັກສະການເອົາ ໃຈໃສ່ໃນ ການຟັງສໍາລັບສະຖານະການ
ແບບນີົ້. ຖ້າມັນຈໍາເປັນ ຕ້ອງຢຸດພັກການສົນທະນາກ່ອນ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວທຸ່ນທ່ຽງລົງ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສ ກວ່າມີ
ຄວາມສາມາດສ ບຕ ໍ່ການສົນທະນາ. ຕ້ອງກຽມເຈ້ຍອານາໄມໜ້ອຍໜ ື່ງໃນກະເປ າຂອງທ່ານເອງ ແລ້ວເອົາໃຫ້ຄົນ ທີື່
ເຮົາ ລົມນໍານັົ້ນໄດ້ໃຊ້ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວເລີື່ມມີການໄຫ້ອອກມາ. ຕ້ອງລະວັງການທີື່ຈະຈັບບາຍ ເພາະມັນອາດຈະເປັນ
ການ ທີື່ບ ໍ່ເໝາະສົມ. 

ການຮບັມ ກບັຄວາມຄດິທີື່ແຕກຕາ່ງ 

ໃນສະຖານະການເຫ ົົ່ານີົ້, ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທາງບວກໄດ້ແນວໃດ? ການຫາສີື່ງທີື່ເປັນພ ົ້ນຖານທີື່ມີຄ 
ກັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ນີົ້ຄ ວິທີການທີື່ງ່າຍທີື່ສຸດໃນເມ ື່ອເຮົາຕ້ອງການສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມ
ເປັນຫວ່ງ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວ. ລອງ ຈິນຕະນາການວ່າທ່ານຕ້ອງການສົົ່ງບຸກຄົນໃນຄອບຄົວໄປໂຮງໝໍຍ້ອນມີຄວາມ
ຕ້ອງການປີິ່ນປ ວດ່ວນ ແຕ່ຄອບຄົວບ ໍ່ເຫັນດີນໍາ ແລະ ປະຕິເສດທີື່ຈະໄປ, ພວກເຈົົ້າທັງສອງມີຄວາມເຫັນທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ແນວໃດກ ຕາມ, ຄວາມເປັນຫວ່ງນໍາເງ ື່ອນໄຂ ດ້ານສຸຂະພາບແມ່ນມີຄ ກັນ ພວກທ່ານທັງສອງຄວນເຫັນດີນໍາກັນ
ວ່າອາການດ້ານສຸຂະພາບມີຄວາມຕ້ອງການປີິ່ນປ ວເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມັນ ຮ້າຍແຮງກວ່ານີົ້ ແລະ ບາງເທ ື່ອ ມັນອາດເປັນຕາ
ຢ້ານໃນການທີື່ຈະໄປໂຮງໝໍ. ໃນເມ ື່ອທ່ານພົບສີື່ງທີື່ມີຄ ກັນພ ົ້ນຖານນີົ້, ທ່ານສາມາດທີື່ ຈະຕ ໍ່ລອງເຈລະຈາກັນໃຫ້ສໍາ
ເລັດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫານັົ້ນແນວໃດ. 
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ຍດຸທະສາດອ ື່ນໆລວມມ:ີ  

• ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ - ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແທນທີື່ຈະເປັນການ
ອອກຄໍາສັົ່ງ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ບ ໍ່ຄວນສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຕັດສິນ ດ້ວຍຕົວເອງວ່າຈະເຮັດຫຍັງ. 

• ການຫ ກີລຽງ - ການທີື່ເວລາທີື່ໜ ື່ງ ຫ   ສອງຄົນ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາທີື່ທ້າທາຍ ແລ້ວຕັດສີນໃຈ
ທີື່ຈະຫ ີກລຽ່ງຫົວຂ ໍ້ທີື່ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມທ້າທາຍ ນີົ້ອາດຈະເປັນຍຸດທະສາດທີື່ດີໃນເວລາທີື່ ມີອາລົມຮຸນແຮງເກິດ
ຂ ົ້ນ. ແຕ່ຖ້າເຮົາສ ບຕ ໍ່ຫ ີກລຽງຄວາມທ້າທາຍອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ສະນັົ້ນ, ທ່ານຄວນຕັດສີນໃຈນໍາໃຊ້
ຍຸດທະສາດ ອ ື່ນທີື່ຫ ັງ. 

• ການຮວ່ມມ ກນັ - ທັງສອງຄົນຕ້ອງຕັດສີນໃຈເຮັດວຽກນໍາກັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ທັງສອງເຫັນດີວ່າພວກ
ເຂົາ ຈະຫາທາງ ອອກທີື່ທັງສອງເຫັນດີນໍາກັນ. ເປັນທາງອອກທີື່ທັງສອງລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

• ການປະເຊນີໜາ້ກນັ - ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ CBID ແມ່ນຕ້ອງແນ່ວແນ່ໃນການແກ້ໄຂສະຖານະການ - ສີື່ງ
ນີົ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ ແລະ ສຸ່ມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ ບ ໍ່ແມ່ນຈຸດຢ ນ ຫ   
ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶື່ງ ສະນັົ້ນ, ສີື່ງທີື່ມີຄ ກັນພ ົ້ນຖານ (ເບີື່ງຮູບພາບຂ້າງເທີງ) ແມ່ນຈະຖ ກ ສາມາດຄົົ້ນພົບ
ໄດໃ້ນເວລາສົນທະນາກັນນັົ້ນເອງ. 

ເມ ື່ອນໍາໃຊ້ບັນດາຍຸດທະສາດຕ່າງໆຂ້າງເທີງນັົ້ນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປ ກສາຫາລ ບັນຫາດ້ວຍຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ
ກັນ, ເຄົາລົບກັນ ແລະ ດ້ວຍວິທີການເອົາໃຈໃສ່ເຊີື່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

 

 

 

 

ການສ ື່ສານມີຄວາມໝາຍຫ າຍກວ່າຄໍາເວົົ້າ. ມີ 3 ອົງປະກອບໃຫຍ່ສໍາລັບການສ ື່ສານ: 

• ຄໍາເວົົ້າ 
• ພາສາກາຍ 

• ນໍໍ້າສຽງ 

ແມ່ນຫຍັງທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ? ເມ ື່ອມີບາງຄົນຟັງການສ ື່ສານຂອງທ່ານທີື່ມີຕ ໍ່ເຂົາ, ຄວາມຕັົ້ງໃຈທີື່ມີຕ ໍ່ຄໍາເວົົ້າ, ພາສາ
ກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງຂອງທ່ານມີຫ າຍປານໃດ?  

ຄາໍເວົົ້າ 7% 

ພາສາກາຍ 55% 

ນໍໍ້າສຽງ 38% 

 

 

ພາສາກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງ 
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ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ທໍາອິດຄົນເຮົາຈະ ຖ ກກະທົບ ຜ່ານທາງພາສາກາຍກ່ອນ, ຕ ໍ່ໄປແມ່ນນໍໍ້າສຽງ ແລະ ສຸດທ້າຍ
ແມ່ນຄໍາເວົົ້າທີື່ເວົົ້າອອກມາ. ທັົ້ງນີົ້ ມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ຮູບແບບການສົນທະນາ - ບາງເທ ື່ອຄົນອາດຈະ
ສົນໃຈ ກັບຄໍາເວົົ້າກ່ອນ ຕົວຢ່າງ, ຖ້າມີຄົນບອກບາງຂ່າວຮ້າຍໃຫ້ທ່ານຟັງ. ພາສາຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງ ແມ່ນ
ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ໃນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນຕ ໍ່ກັບຄົນອ ື່ນ.  

 

 

 

 

 

ພວກເຮົາສ ື່ສານກັນໂດຍບ ໍ່ໃຊ້ຄໍາເວົົ້າ ກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການສະແດງອອກທາງສີໜ້າ, ທ່າທາງ, 
ການເຄ ື່ອນເໜັງຂອງບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ, ການສົບຕາ, ການສໍາພັດ ແລະ ການໃຊ້ພ ົ້ນທີື່. ສິື່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າ
ພາສາຂອງຮ່າງກາຍ. 
 

ເຂົົ້າໃຈກຽ່ວກບັພາສາກາຍຂອງຕນົເອງ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ການສນົທະນາ 

ການສະແດງອອກທາງສໜີາ້ 

ການຍີົ້ມແມ່ນສາມາດບົົ່ງບອກເຖິງການມີຄວາມສຸກ.ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດບົົ່ງບອກເຖິງຄວາມໂສກເສົົ້າ ຫ   ຄວາມບ ໍ່
ພ ໃຈ. ໃນບາງກ ລະນີ, ການສະແດງອອກທາງຫນ້າຂອງພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກທີື່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາ
ກ່ຽວກັບສະຖານະການ. ແຕ່ບາງຄັົ້ງ, ໃນຂະນະທີື່ທ່ານເວົົ້າວ່າທ່ານຮູ້ສຶກດີ, ສີຫນ້າຂອງທ່ານອາດບົົ່ງບອກຄົນອ ື່ື່ນໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມ. ການສະແດງອອກທາງໃບຫນ້າຂອງບຸກຄົນນັົ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າເຮົາສາມາດ 
ໄວ້ໃຈ ແລະ ເຊ ື່ື່ອສິື່ງທີື່ຜູ້ນັົ້ນເວົົ້າໄດ້ ຫ   ບ ໍ່. 
 
ພະນັກງານ CBID ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ການສະແດງອອກທາງໃບໜ້າ ໃນເວລາທີື່ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແລະ ໃຫ້ໝັົ້ນໃຈວ່າ
ຕົນເອງ ມີທັດສະນະຄະຕທິີື່ດີ, ເປີດໃຈ ແລະ ມີມິດຕະພາບທີື່ດີໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ. 
 

  

ແມ່ນຫຍັງທີື່ເອີົ້ົ້ນວາ່ພາສາທາງກາຍ? 

ມີຄວາມສຸກ ງົງ ສົງໃສ ເສຍໃຈ 

ຕົກໃຈ ໃຈຮ້າຍ ຕ ື່ນເຕັົ້ນ 
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ການວາງທາ່ທາງຂອງຮາ່ງກາຍ 

ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ຫລາກຫ າຍທ່າທາງຂອງຮ່າງກາຍ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາທີື່ພວກເຮົາສົນທະນາກັບຜູ້ໃດຜູ້
ຫນຶື່ງ. ທ່າເຫ ົົ່ານີົ້ຫມາຍເຖິງສິື່ງຕ່າງໆທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີອິດທິພົນຕ ໍ່ການສົນທະນາ. ການສະແດງພາສາຂອງ
ຮ່າງກາຍ ໃນທາງບວກແມ່ນສໍາຄັນເພ ື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການສ ື່ສານແມ່ນດໍາເນີນໄປໂດຍໄດ້ຮັບຜົນດີ. ທັດສະນະທ່າ
ທາງທີື່ເປີດກວ້າງແມ່ນ ດີທີື່ສຸດເພ ື່ອສະແດງຄວາມເປັນມິດ ແລະ ການເປີດໃຈໃນການສົນທະນາ. 
 

  
ຮາ່ງກາຍສະແດງອອກໃນສະຖານະປ ດ - ສາມາດຊີົ້ບອກ
ວ່າ ບ ໍ່ມີຄວາມເປັນມິດ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມອຸກອັົ່ງ, 
ຄວາມລັງເລໃນໃຈ 

ຮາ່ງກາຍສະແດງອອກໃນສະຖານະເປດີ - ສາມາດຊີົ້
ບອກວ່າ ມີຄວາມເປັນມິດ, ເປີດກ້ວາງ ແລະ ເຕັມໃຈ  

  
 

ຮາ່ງກາຍສະແດງອອກໂດຍການ ໄຂວ່ແຂນຂດັເອກິ - 
ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ນັົ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກປ ກປ້ອງຕົນເອງ, 
ປ້ອງກັນ ຫ   ປ ດໂຕເອງ  

 

 

ຮາ່ງກາຍສະແດງອອກໂດຍການ ເອາົມ ສອງຂາ້ງຄໍໍ້າ
ແອວ- ຫມາຍຄວາມວ່າ ມີຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະ 
ສາມາດຄວບຄຸມ ຫລ  ມີອາການແບບຈູ່ໂຈມ 
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ການເຄ ື່ອນເໜງັຂອງບາງພາກສວ່ນຂອງຮາ່ງກາຍ 

ນອກຈາກ ການວາງທ່າທາງຂອງຮ່າງກາຍ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້
ມ ຂອງພວກເຮົາໃນທາງທີື່ແຕກຕ່າງກັນເພ ື່ອນໍາໃຊ້ໃນການ ຊີົ້ນໍາ, 
ຈັບມ , ຈັບມ ຍົກຂ ົ້ນເທິງອາກາດ, ເຄາະນິົ້ວມ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະ 
ອ ື່ນໆ. ວິທີທີື່ພວກເຮົາໃຊ້ມ ຂອງພວກເຮົາສາມາດຖ ກຕີຄວາມ
ຫມາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນການສ ື່ສານ. 

 

ການປະສານສາຍຕາ 

ມັນເປັນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ເຮົາຈະເບິື່ງ ຄົນທີື່ກໍາລັງເວົົ້າຢູ່ - ມັນສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າທ່ານກໍາລັງສົນໃຈ ແລະ ຟັງເຂົາເຈົົ້າ. ຢ່າຫ ຽວລົງເບິື່ງພ ົ້ນ
ເຮ ອນ ຫ   ເບິື່ງອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມໃນເວລາສົນທະນາ - ອາການ
ເຫ ົົ່ານີົ້ສາມາດຕີຄວາມວ່າທ່ານບ ໍ່ສົນໃຈ, ເບ ື່ອຫນ່າຍຫ  ບ ໍ່ຟັງ! 
 

ໃນບາງ ວັດທະນະທໍາ ການສ ື່ສານທາງ ທາງສາຍຕາໂດຍກົງແມ່ນບ ໍ່
ເຫມາະສົມ. ຈົົ່ງສັງເກດເບິື່ງວ່າເຮົາຄວນຈະໃຊ້ການສົບຕາແບບໃດ
ກັບຄົນຜູ້ນັົ້ນ. 
 

 

ການສາໍຜດັ 

ການສໍາຜັດກັບຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶື່ງສາມາດຖ ກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນໃນການສົນທະນາ ແລະ ມີ
ຄວາມຫມາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ການຈັບມ ທັກທາຍຂອງຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶື່ງເພ ື່ອຕ້ອນຮັບ
ພວກເຂົາ, ຈັບແຂນ, ບ່າ ຫ   ຫ ັງ ຂອງພວກເຂົາ ເພ ື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມສະຫນິດ ສະຫນົມ 
ຫ   ມິດຕະພາບ, ຫ   ໂອບກອດພວກເຂົາໃນເວລາທີື່ໂສກເສົົ້າ ຫ   ຊົມເຊີຍພວກເຂົາໃນໂອກາດທີື່
ພິເສດ. ກົດລະບຽບກການສໍາຜັດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນບັນດາປະເທດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ
ຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ເພດເຊັົ່ນ: ຜູ້ຊາຍສໍາຜັດກັບແມ່ຍິງ, ຫ  ຜູ້ຊາຍທີື່ສໍາ
ຜັດກັບຜູ້ຊາຍ, ຫ  ແມ່ຍິງທີື່ສໍາຜດັກັບແມ່ຍິງ. ການສໍາພັດຄວນປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງເພ ື່ອ
ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ, ແລະ ເມ ື່ອເວລາທີື່ເຫມາະສົມ, ສະພາບການ 
ແລະ ຄົນຜູ້ນັົ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃນການພັນພັນໃນຮູບແບບດັົ່ງກ່າວ. 
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ການນາໍໃຊພ້ ົ້ນທີື່ (ໄລຍະຫາ່ງ ລະຫວາ່ງຄນົ ກນັ 
ຄນົ) 

ປ ກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາວາງໄລຍະການຢ ນ ຫ   ນັົ່ງຢູ່
ໃກ້ ກັບໃຜຜູ້ຫນຶື່ງ ທີື່ເຮົາສົນທະນາກັບນໍາ ໂດຍ
ຂຶົ້ນກັບປະເພດຂອງຄວາມໃກ້ຊິດສະນິດສະໜົມ
ລະຫວ່າງເຮົາ ກັບ ຜູ້ນັົ້ນ.  
ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົານັົ່ງຢູ່ໃກ້ໆກັບສະມາຊິກ
ຄອບຄົວ ແລະ ຫມູ່ເພ ື່ອນຂອງພວກເຮົາ, ແລະ 
ພວກເຮົານັົ່ງຫ່າງອອກຈາກເພ ື່ອນຮ່ວມງານເຮັດ
ວຽກ ຫ   ຄົນແປກຫນ້າ. ພວກເຮົາຄວນນັົ່ງຢູ່ໃນໄລຍະທີື່ເຫມາະສົມໃນເວລາທີື່ເວົົ້າລົມກັບຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວ - ບ ໍ່ໃກ້ຊິດເກີນໄປ, ແຕ່ບ ໍ່ໄກເກີນໄປ. ການນັົ່ງໃກ້ຊິດເກີນໄປອາດເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກບ ໍ່ສະບາຍໃຈ. ນັົ່ງຢູ່ໄກເກີນໄປອາດຈະຊີົ້ບອກວ່າທ່ານບ ໍ່ມັກຄົນໆນັົ້ນ, ຫ   ທ່ານບ ໍ່ສົນໃຈທີື່ຈະລົມກັບ
ເຂົາເຈົົ້າ. 
 

ຕໍາແຫນ່ງຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ - ຖ້າພວກເຮົາກໍາລັງປະຊຸມກັບຫ າຍກວ່າຫນຶື່ງຄົນ, ພວກເຮົາ
ຄວນພະຍາຍາມນັົ່ງຢູ່ໃນວົງມົນເພ ື່ອພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຫັນກັນໄດ້ທຸກຄົນ. ມັນເປັນສິື່ງສໍາຄັນຫລາຍເວລາທີື່
ທ່ານຢູ່ຕ ໍ່ໜ້າຜູ້ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ບ ໍ່ຄວນປະຕິເສດພວກເຂົາໂດຍການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ສະມາຊິກຄອບຄົວແທນ. 
 

ການໃຊ້ ພາສາກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງ ທີື່ເຫມາະສົມ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ໃນ
ຖານະເປັນພະນັກງານ CBID ທ່ານຄວນຈະຮູ້ຈັກວິທີທີື່ທ່ານໃຊ້ພາສາກາຍ ແລະ ນໍໍ້າສຽງ ຂອງທ່ານ ໃນການສ ື່ສານທີື່
ມີປະສິດທິຜົນ ໃນລະຫວ່າງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນ. 
 

 

 

 

 

1. ທ່ານຈະສະແດງທ່າທາງຂອງໃບຫນ້າແບບໃດແດ່ ເພ ື່ອສະແດງອອກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຮັບຟັງຄົນ
ທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ? 

2. ທ່ານຈະສະແດງທ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອອກແນວໃດ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ເປັນມິດ ແລະ ເປີດເຜີຍ? 

3. ທ່ານຈະວາງທ່າທາງມ ຂອງທ່ານແນວໃດໃນເວລາທີື່ກໍາລັງສ ື່ສານດ້ວຍຄວາມນັບຖ  ແລະ ເຂົົ້າອົກເຂົົ້າໃຈ? 

4. ທ່ານຈະໃຊ້ການປະສານສາຍຕາແນວໃດເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານກໍາລັງຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກ
ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການສົນທະນາ? 

5. ຄວນຈະນໍາໃຊ້ການສໍາພັດວິທີໃດ ໃນເວລາພົວພັນກັບຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າ? 
6. ທ່ານຈະວາງໄລຍະຫ່າງ ໃນການນັົ່ງລະຫວ່າງທ່ານ ກັບ ອີກຄົນແນວໃດ ແລະ ໃນທ່າທາງໃດ? 

 

 ການທບົທວນ ແລະ ການນາໍໃຊ ້

 

ແບບປ ິ່ນຫນ້າເຂົົ້າຫາກັນ 

ແບບນັົ່ງຫັນຂ້າງຮຽງກັນ 

ແບບນັົ່ງຢູ່ແຈມຸມ 
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ສຽງ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີອິດທິພົນ ເທົົ່າໆກັບຄໍາເວົົ້າທີື່ເຮົາເວົົ້າມາ. ເມ ື່ອພວກເຮົາເວົົ້າ ພວກເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນ 
ຄວາມດັງ ຂອງການເວົົ້າທີື່ພວກເຮົາເວົົ້າ (ລະດັບສຽງ), ຄວາມໄວທີື່ພວກເຮົາສົນທະນາ (ຄວາມໄວ), ປະລິມານຄວາມ
ແຮງ ຫ   ຄວາມເນັົ້ນຫນັກ ແລະ ນໍໍ້າສຽງຂອງພວກເຮົາ (ລະດັບສູງຕ  ໍ່າຂອງສຽງ). ໃນເວລາທີື່ພວກເຮົາປັບສິື່ງທີື່ກ່າວ
ມານີົ້ໃຫ້ເຂົົ້າກັບສະຖານະການ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າການໃຊ້ນໍໍ້າສຽງມັນມີອິດທິພົນຫລາຍ ຕ ໍ່ກັບການສ ື່ສານຂ ໍ້ຄວາມ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພ ື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຜູ້ຮັບຟັງ ຮັບຟັງເຮົາ. 

"ມນັບ ໍ່ແມນ່ແຕສ່ິື່ງທີື່ທາ່ນເວົົ້າ, ແຕມ່ນັເວົົ້າເຖງິວິທທີີື່ທາ່ນເວົົ້ານາໍ" 
 

ເຂົົ້າໃຈກຽ່ວກບັສຽງຂອງທາ່ນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການສນົທະນາ 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 

 

ສົມມຸດວ່າທ່ານກໍາລັງເວົົ້າກັບຫົວໜ້າຜູ້ຊີົ້ນໍາທ່ານ. ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າຫາກພວກເຂົາເວົົ້ົ້າກັບເຈົົ້າດ້ວຍສຽງແບບ
ນີົ້: 

• ເວົົ້າສຽງດັງ 
• ເວົົ້າສຽງຄ່ອຍ ແລະ ຊ້າໆ 

• ເວົົ້າໄວ ແລະ ນໍໍ້າສຽງອອກມາດ້ານລົບ 

 

ມນັຈະເກດີຫຍງັຂ ົ້ນ ຖາ້ຫາກທາ່ນນາໍໃຊສ້ຽງຂອງທາ່ນ ໃນລະຫວາ່ງການຄຸມ້ຄອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຕວົຢາ່ງ: ໃນ
ລະຫວາ່ງການປະຕບິດັການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ (ຂັົ້ນຕອນທ2ີ) ຫ   ເມ ື່ອທາ່ນກາໍລງັເຈລະຈາ ແລະ ສະຫລບຸເພ ື່ອວາງ
ແຜນກດິຈະກາໍ(ຂັົ້ນຕອນທ ີ3 ແລະ 4)? 

 

 

 

 

 

 

 

ນໍໍ້າສຽງ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

ລະດບັ ການເວົົ້າລົມສຽງດັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເບິື່ງຄ ບ ໍ່ສຸພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດວ່າທ່ານກໍາລັງ
ບັງຄັບໃຫ້ເຂົາຟັງທ່ານເວົົ້າ ແລະ ເຮັດໃນສິື່ງທີື່ທ່ານເວົົ້າ. ແຕ່ມັນອາດຊ່ວຍຄົນທີື່ບ ໍ່ສາມາດ
ໄດ້ຍິນດີ ໄດ້ຍິນຊັດເຈນຂ ົ້ນ - ຍົກລະດັບປະລິມານທີື່ເຫມາະສົມແຕ່ບ ໍ່ດັງເກີນໄປ! 
ການເວົົ້າລົມຢ່າງງຽບໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ ອາດຫມາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນບ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ທ່ານ, 

ຫ   ພວກເຂົາຂາດຄວາມສົນໃຈໃນສິື່ງທີື່ທ່ານເວົົ້າ. ແຕ່ມັນອາດຈະມີຄວາມເໝາະສົມໃນ
ເວລາທີື່ເວົົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂ ໍ້ທີື່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ. 
 

ຄວາມໄວ ການເວົົ້າໄວໆ ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດວ່າທ່ານກໍາລັງ ຟ້າວ ແລະ ບ ໍ່ສົນໃຈກັບພວກເຂົາ. ພວກ
ເຂົາອາດຈະພາດບາງຂ ໍ້ມູນໃນການສົນທະນາ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ຢ່າຟ້າວ! 
ການເວົົ້າລົມຢ່າງຊ້າໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດວ່າທ່ານມີຄວາມເຫມ ື່ອຍລ້າ, ບ ໍ່ສົນໃຈ ຫ   
ເບ ື່ອຫນ່າຍກັບບົດສົນທະນາ. ຈົົ່ງສັງເກດຄວາມໄວຂອງສຽງຂອງທ່ານ 

 

ລະດບັສງູຕ  ໍ່າຂອງ
ສຽງ 

ການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງແຮງ ຫ   ໃຊ້ສຽງດ້ານລົບອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດວ່າທ່ານ ໜ້າລໍາຄານ ຫ   
ອຸກອັົ່ງກັບພວກເຂົາ. ການໃຊ້ນໍໍ້າສຽງທີື່ເປັນດ້ານບວກຫລາຍເກີນໄປ ກ ໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນ
ຄິດວ່າທ່ານບ ໍ່ຟັງ ຫ   ບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈບັນຫາຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຫ   ທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາ
ເປັນຄົນໂງ່. 
 

 

ຝກຶແອບ ການເວົົ້າກບັຄນົຫລາກຫລາຍຄນົ ແລະ ເອາົໃຈໃສກ່ບັລະດບັສຽງ, ຄວາມໄວ ແລະ ລະດບັສງູຕ  ໍ່າຂອງສຽງ
ຂອງສຽງທາ່ນ. ທ່ານຈະປບັມນັແນວໃດເພ ື່ອເຮດັໃຫກ້ານສ ື່ສານມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶົ້ນ? 

 

 

 

 

 

ການຕັົ້ົ້ງໃຈຟງັແມນ່ຫຍງັ? 

ການຕັົ້ງໃຈຟັງແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ສໍາຄັນຂອງການສ ື່ສານທີື່ມີປະສິດທິພາບ. ການຟັງຢ່າງຕັົ້ງໃຈ ໝາຍວ່າ ທ່ານຟັງຢ່າງຕັົ້ງ
ອົກຕັົ້ງໃຈຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງໃນສິື່ງທີື່ຄົນໆນັົ້ນເວົົ້າ ແລະ ພະຍາຍາມຟັງໃຫ້ດີທີື່ສຸດເພ ື່ອໃຫ້ເຂົົ້າໃຈໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂົາ
ພະຍາຍາມບອກທ່ານ. 
 

ເມ ື່ອທາ່ນຕັົ້ງໃຈຟງັທາ່ນຈະ: 

• ຟັງວ່າຄົນໆນັົ້ນເວົົ້າຫຍັງ ແລະ ເວົົ້າແນວໃດ. 
• ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຄິດ, ຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ສົນທະນາ 
• ກໍານົດທິດທາງການສົນທະນາຕາມ ລະດັບຄວາມໄວຂອງບຸກຄົນນັົ້ນ. 
• ຟັງຄົນນັົ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງ ບ ໍ່ຄວນທີື່ຈະຄິດເຖິງແຕ່ສິື່ງທີື່ທ່ານຈະເວົົ້າຕ ໍ່ໄປ. 
• ນັົ່ງແບບສະບາຍໆ ແລະ ຫ ີກເວັົ້ນການເຄ ື່ອນໄຫວ ທີື່ລົບກວນຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. 

 

ການເອາົໃຈໃສໃ່ນການຟັງ 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

• ເບິື່ງໜ້າຜູ້ເວົົ້າໂດຍກົງໃນເວລາທີື່ເຂົາເວົົ້າ 
• ທຸກຄັົ້ງ ແມ່ນທວນຄ ນເປັນຄໍາເວົົ້າຂອງຕົນເອງໃນສິື່ງທີື່ໄດ້ຍິນມາ 

 

ແມນ່ຫຍງັຄ ຫວົໃຈສາໍຄນັຂອງຂະບວນການຟງັ? 

ຂັົ້ນຕອນທ ີ1. ຮບັເອາົຂ ໍ້ຄວາມທງັ
ຫມດົດວ້ຍຄວາມສນົໃຈ. 
 

ເອົາໃຈໃສ່ໃນຄໍາເວົົ້າ ຫ   ຂ ໍ້ຄວາມ  
ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຄໍາເວົົ້າ. 
 

ທກັສະຫລກັ ແລະ ພດຶຕກິາໍໃນເວລາຟງັ: 
• ຈົົ່ງຕັົ້ງໃຈ ແລະ ກຽມພ້ອມທີື່ຈະຮັບຟັງ 
• ກໍາຈັດສິື່ງລົບກວນອອກ - (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຊອກບ່ອນນັົ່ງຢູ່ບ່ອນທີື່

ງຽບສະຫງົບ) ແລະ ລະເວັົ້ນຈາກຄວາມຄິດທີື່ລົບກວນ 

• ນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈທັງຫມົດຂອງທ່ານເຂົົ້າໃນການຟັງ - ເບິື່ງຄົນທີື່ກໍາ
ລັງເວົົ້າ ໂດຍກົງ (ຖ້າເຫມາະສົມ) 

• ສັງເກດເບິື່ງຄົນທີື່ເວົົ້າ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງໃນນໍໍ້າສຽງ ແລະ 
ພາສາຂອງຮ່າງກາຍ 

• ໃຊ້ພາສາຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເອງເພ ື່ອສະແດງຄວາມສົນໃຈຢ່າງເຕັມທີື່
ຂອງທ່ານ 

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພາສາຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເອງ (ການສະແດງທ່າທາງ ຫ  
ການສະແດງອອກທາງໃບຫນ້າ) ແມ່ນມີລັກສະນະເປີດ ແລະ ເຊ ົ້ອເຊີນ 
ແລະ ບ ໍ່ສະແດງທ່າທາງຕັດສິນໄປທາງດ້ານລົບ 

• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວສ ບຕ ໍ່ເວົົ້າຜ່ານທາງການກະທໍາທາງບວກເຊັົ່ນ: 
ງຶກຫົວບາງຄັົ້ງຄາວ, ຍິົ້ມ ຫ   ໃຊ້ການສະແດງອອກທາງໃບຫນ້າອ ື່ນ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍາເຫັນຄໍາເວົົ້າຕອບຮັບເລັກນ້ອຍ (ເຊັົ່ນ: ເຈົົ້າ, ໂດຍ ... ອຶມ-

ອ ຮ ) ແລະ ຄໍາຕອບ (ເຊັົ່ນ: ... ເຈົົ້າ....ຂ້ອຍຮູ້ ... ). 
• ຢ່າປະເມີນສິື່ງທີື່ທ່ານໄດ້ຍິນເທ ື່ອ. 

 

 

 

ຂັົ້ນຕອນທ ີ2. ສາ້ງຄວາມຫມາຍ
ຈາກຂ ໍ້ຄວາມ. 
 

ນີົ້ຫມາຍຄວາມວ່າການສ້າງພາບ (ຢູ່
ໃນຫົວຂອງທ່ານ) ກ່ຽວກັບຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຂອງທ່ານຕ ໍ່ກັບສິື່ງທີື່ຄົນນັົ້ນ
ສ ື່ສານອອກມາ ແລະ ກວດເບິື່ງຄ ນ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບ ໍ່ແນ່ໃຈ. 
 

ທກັສະທີື່ຄາໍຄນັ 

 

• ລະເວັົ້ນຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງທ່ານເອງ ອອກກ່ອນ, ແລ້ວ ຟັງ
ໂດຍບ ໍ່ມີການຕັດສິນໃດໆ 

• ບ ໍ່ຕອບຮັບຕາມອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ຫ   ຕອບຮັບທາງລົບ 

• ວິເຄາະຂ ໍ້ຄວາມດ້ວຍເຫດຜົນ 

• ຖາມຄ ນ ຫ ຶ ກວດເບິື່ງຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງທ່ານເພ ື່ອຫ ີກເວັົ້ນຄວາມ
ສັບສົນ 
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ຂັົ້ນຊຸມຊົນ 

 

 

 

ຂັົ້ນຕອນທ ີ3. ຕອບສະຫນອງຕ ໍ່ 
ຂ ໍ້ຄວາມໂດຍການນາໍໃຊຄ້າໍເວົົ້າ 
ແລະ ບ ໍ່ໃຊຄ້າໍເວົົ້າ 
 

ສະແດງໃຫ້ຄົນທີື່ເວົົ້າເຫັນວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຂ ໍ້ຄວາມແລ້ວ 

 

ທກັສະຫລກັ: 
 

• ກໍານົດ ແລະ ຈ ື່ຈຸດສໍາຄັນຕົົ້ນຕ  
• ໃຫ້ການຕອບກັບ ໂດຍບ ໍ່ໃຊ້ຄໍາເວົົ້າ - ຍີົ້ມ,ສະແດງສີໜ້າ(ງຶກຫົວ), 

ປະສານສາຍຕາ 
• ໃຫ້ຄໍາຕອບໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາເວົົ້າ ຜ່ານການຊີົ້ແຈງ, ການສະຫ ຸບ ແລະ 

ການຖອດຄວາມໝາຍ 

 

 

 

ທາ່ນຈະອະທບິາຍຊີົ້ແຈງ, ສະຫລບູສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນຄວາມໝາຍຄ ນແນວໃດ?  

 

 

 

ອະທບິາຍຊີົ້ແຈງ 
 

ຖ້າມີຫຍັງທີື່ບ ໍ່ຊັດເຈນ ຫ   ທ່ານຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕີມ ທ່ານສາມາດຖາມຄາໍຖາມເພີື່ມເຕມີເພ ື່ອ ຂ ຄາໍຊີົ້ແຈງ. ຕົວຢ່າງ
, "ທ່ານຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມ ື່ອທ່ານເວົົ້າວ່າ ... ... " " ນີົ້ແມ່ນສິື່ງທີື່ທ່ານຫມາຍເຖິງບ ໍ່ ? " ຫ   "ທ່ານຫມາຍເຖິງ
ວ່າ ...ບ ໍ່ ບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບ …….ຕ ື່ມແດ່ໄດ້ບ ໍ່ ? " 
 

ການສະຫ ບຸສງັລວມ 

 

ການສະຫ ຸບສາມາດເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າວ່າການສົນທະນາທີື່ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ການສະຫລຸບນີົ້ຈະປະມວນສີື່ງທີື່
ສົນທະນາກັນມາ ທ່ານສາມາດຮັບຟັງການທວນຄ ນປະເດັນສໍາຄັນ. ຕົວຢ່າງ, "ໂດຍລວມ, ທ່ານເບິື່ງຄ ວ່າມີຄວາມ
ກັງວົນກ່ຽວກັບ…….." 
 

ຖອດຖອນຄວາມໝາຍຄ ນ 

ທົບທວນເຖິງສິື່ງທີື່ໄດ້ເວົົ້າມາໂດຍການສະຫ ຸບຄໍາເວົົ້າເປັນຂອງທ່ານເອງໂດຍຫຍ ໍ້ ເພ ື່ອບອກຂ ໍ້ຄວາມຕົົ້ນຕ ຂອງ
ເຂົາເຈົົ້າ. ນີົ້ສາມາດເປັນຄໍາເວົົ້າສອງຄໍາໃນສອງປະໂຫຍກເຊັົ່ນ "ສິື່ງທີື່ຂອ້ຍໄດຍ້ນິແມນ່ ... .. " ແລະ "ເຈົົ້າເວົົ້າປະມານ
ວາ່ ... .. ". ເຫ ົົ່ານີົ້ແມ່ນວິທີທີື່ດີທີື່ຈະ ຖອດຖອນຄວາມໝາຍຄ ນ. 
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ເມ ື່ອເວົົ້າກບັຄນົທີື່ມຄີວາມພກິານ ແລະ ຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາຊນົໃນຊມຸຊນົພວກເຮາົສາມາດນາໍໃຊຄ້າໍຖາມທີື່ແຕກຕາ່ງ
ກນັເພ ື່ອເກບັຂ ໍ້ມນູ. ມີສອງຄາໍຖາມຫລກັຄ : ຄາໍຖາມປ ດ ແລະ ຄາໍຖາມເປດີ. 
 

ອ່ານຕົວຢ່າງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມເພ ື່ອເບິື່ງຄວາມແຕກຕ່າງ. ທ່ານຈະຕອບຄໍາຖາມເຫລົົ່ານີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ມັນໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ
ທີື່ແຕກຕ່າງກັນບ ? 
 

ຄາໍຖາມເປດີ ຄາໍຖາມປ ດ 

ມ ົ້ນີົ້ເຈົົ້ົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດ? ເຈົົ້າໂສກເສົົ້າບ ໍ່? 
ເຈົົ້າສາມາດອະທິບາຍໄດ້ບ ໍ່ວ່າເຈົົ້ານອນຫລັບດີ
ແນວໃດ? 

ເຈົົ້າມີບັນຫາໃນການນອນຫ ັບບ ໍ່? 

ເຈົົ້າສາມາດບອກໄດ້ບ ໍ່ວ່າ ການເຈັບເປັນຂອງທ່ານມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ໜ້າທີື່ວຽກງານແນວໃດ? 

ເຈົົ້າຍັງໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ ? 

 

ຄາໍຖາມ ແບບປ ດ ສ່ວນຫ າຍຈະໃຫ້ ຕົວເລ ອກໃນການຕອບທີື່ຈໍາກັດ, ເຊັົ່ນ: "ແມ່ນ" ຫ   "ບ ໍ່". ນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມເຫ ົົ່ານີົ້ 
ເມ ື່ອທ່ານຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນສະເພາະເຈາະຈົງຈາກຄົນນັົ້ນ, ເມ ື່ອເວົົ້າລົມກັບຜູ້ທີື່ມັກມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຫ າຍເກີນ
ໄປ ຫ   ຫ ີກເວັົ້ນການຖາມຄໍາຖາມ. 

ຄາໍຖາມເປດີ ສາມາດຕອບໄດ້ຕາມໃຈຜູ້ຕອບ, ດ້ວຍຂ ໍ້ມູນທີື່ມີຫ າຍ ຫ   ຫນ້ອຍເທົົ່າທີື່ຜູ້ຕອບຢາກບອກໃຫ້ຮູ້. ຄໍາຖາມ
ເຫ ົົ່ານີົ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີື່ເລີື່ມຕົົ້ນດ້ວຍ "ຜູ້ໃດ", "ແມ່ນຫຍັງ", "ວິທີການໃດ", "ເວລາໃດ", "ຢູ່ບ່ອນໃດ." ຄໍາຖາມເຫ ົົ່ານີົ້ 
ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຊອກຫາຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ເຂົົ້າໃຈສະພາບການດີຂ ົ້ນ ແທນການຄາດເດົາ. ຖ້າທ່ານ
ຖາມຄໍາຖາມເປີດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງຫ າຍກວ່າເວົົ້າ. 
 

ເເນວໃດ, ແມນ່ໃຜ, ເມ ື່ອໃດ, ເເມນ່ຫຍງັ,  ຢູໃ່ສ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ? 

• ຄາໍຖາມທີື່ຖາມວາ່ "ແນວໃດ" ເປນັຄາໍຖາມທີື່ ຮອ້ງຂ ຄາໍອະທບິາຍກຽ່ວກບັຂະບວນການ 

ຕົວຢ່າງ, ເມ ື່ອຖາມຄໍາຖາມທີື່ເລີື່ມຕົົ້ນດ້ວຍ "ແນວໃດ" , ທ່ານອາດຈະເວົົ້າວ່າ: 
 

o ບອກຂ້ອຍວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍໄດ້ແນວໃດ? 

o ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວເຈັບປ່ວຍໄດ້ແນວໃດ? 

o ເຮດັແນວໃດພວກເຮົາຈ ື່ງຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ື່ອຢຸດການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໃນ
ຊຸມຊົນນີົ້? 
 

 

• "ໃຜ", "ເວລາໃດ", "ແມນ່ຫຍງັ" ແລະ "ຢູບ່ອ່ນໃດ" ເປນັຄາໍຖາມທີື່ຕອ້ງການຄາໍອະທບິາຍ  

 

ການໃຊຄ້າໍຖາມທີື່ມປີະສິດທິພາບ 
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o ໃຜເປັນຜູ້ດູແລຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນຫ ັກ?  

o ໃຜເປັນຜູ້ດີແລທ່ານໃນເວລາທ່ານເຈັບປ່ວຍ? 

o ທ່ານຢູ່ໃສໃນເວລາທີື່ທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍ?  

o ເມ ື່ອໃດທີື່ທ່ານໄດ້ສັງເກດເປັນຄັົ້ງທໍາອິດວ່າທ່ານມີອາການເຈັບຫົວ? 

o ທ່ານຊ ົ້ຢາຊະນິດໃດແດ່ຈາກຮ້ານຂາຍຢາ? 

• ຄາໍຖາມ "ທາ່ນເຄຍີໄດ"້ ແມນ່ຄາໍຖາມທີື່ຮຽກຮອ້ງໃຫຢ້ ນຢນັການປະພດຶ ຫລ  ເຫດການທີື່ຜາ່ນມາ 
 

o ທາ່ນເຄຍີໄດຮ້ັບການເຮັດກາຍະພາບ ຫ   ອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆຫ ັງຈາກເກີດ
ອຸປະຕິເຫດບ ໍ່? 

o ທາ່ນເຄຍີໄດກ້ວດເບິື່ງກັບນັກກາຍະບໍາບັດ ຫ   ບ ໍ່ວ່າການຝຶກແອບປະເພດໃດແດ່ທີື່ທ່ານຄວນເຮັດຢູ່
ເຮ ອນ? 

 

• ຄາໍຖາມ "ທາ່ນສາມາດ" ແມນ່ຄາໍຖາມທີື່ຮອ້ງຂ ການປະເມນີຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງເຫດການ ຫ   ຄວາມສາມາດ 

o ທ່ານສາມາດບອກຂ້າພະເຈົົ້າໄດ້ບ ໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶົ້ນ? 

o ທ່ານສາມາດເຮັດສິື່ງນີົ້ໄດ້ບ ? 
o ທ່ານສາມາດເວົົ້າກັບຂ້ອຍໄດ້ບ ? 

 

• ຄາໍຖາມ "ທາ່ນຈະ ຫລ  ບ ໍ່" ແມນ່ຄາໍຖາມທີື່ຮອ້ງຂ ການຄາດຄະເນກຽ່ວກບັພດຶຕກິາໍ ຫລ  ເຫດການໃນອະນາຄດົ 

• ທາ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົົ້າຊາບໃນທັນທີທັນໃດບ  ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບຫົວ ຫ   ມີອາການໄຂ້? 

• ທາ່ນຈະບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານກໍາລັງເຈັບຫົວ ຫ   ມີອາການໄຂ້ບ ? 
• ທາ່ນຈະໄປຫາສຸກສາລາ ຖ້າທ່ານເລີື່ມມີອາການປວດຫົວ ຫລ  ອາການໄຂ້ບ ? 

 

• ຄາໍຖາມ "ເປນັຫຍງັ" ແມນ່ຄາໍຖາມທີື່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ເີຫດຜນົ ຫ   ການຊີົ້ແຈງ 
• ບາງຄັົ້ງຄໍາຖາມ 'ເປັນຫຍັງ' ແມ່ນ ເປັນຄໍາຖາມທີື່ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ຄົນໆນັົ້ນອາດຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາ

ຕ້ອງການ ການຊີົ້ແຈງ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ ໍ່ຕ້ານ. ຈົົ່ງ
ລະມັດລະວັງການໃຊ້ຄໍາຖາມ ' ເປັນຫຍັງ' ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຂອງທ່ານ. 
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ກດິຈະກາໍ 
 

 

ທຸກໆຄໍາຖາມຂ້າງເທິງນັົ້ນ ກ່ຽວພັນກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ມີຄໍາຖາມອ ື່ນອີກບ ໍ່ທີື່ທ່ານສາມາດຄິດ
ອອກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ (Livelihood) ທີື່ເລີື່ມຕົົ້ນດ້ວຍ ການໃຊ້ຄໍາຖາມເຊັົ່ນ: ເຮັດແນວໃດ, ແມ່ນ
ໃຜ, ເມ ື່ອໃດ, ແນວໃດ, ຢູ່ໃສ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ? 
 

 

 

 

ຈະຖາມຄາໍຖາມແນວໃດໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ? 

• ໃຊ້ນໍໍ້າສຽງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມເປັນຫ່ວງ, ແລະ ຄວາມເປັນມິດ 

• ໃຊ້ຄໍາສັບທີື່ເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈງ່າຍ 

• ຖາມຄໍາຖາມໃນເວລານັົ້ນ, ແລະ ລ ຖ້າຟັງຄໍາຕອບດ້ວຍຄວາມໃຈຈົດ ໃຈຈ ໍ່. 

• ຖາມຄໍາຖາມທີື່ຜັກດັນໃຫ້ເຂົາເຈົົ້ົ້າສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົົ້າ 

• ເມ ື່ອເຮົາຖາມຄໍາຖາມທີື່ລະອຽດອ່ອນ, ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍວ່າຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈ ື່ງຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນນັົ້ນ- ຕົວຢ່າງ: 
ຖາມກ່ຽວກັບອາການຂອງສຸຂະພາບຈິດ ຫ   ກ່ຽວກັບຜູ້ທີື່ຖ ກຜົນກະທົບທີື່ບ ໍ່ດີມາກ່ອນ. 

• ໃຊ້ພາສາທີື່ື່ງ່າຍດາຍ ແລະ ຈະແຈ້ງ 

 

ການສ ື່ສານທີື່ບ ໍ່ມປີະສດິຕຜິນົ 

ການສ ື່ສານຈະບ ໍ່ມີປະສິດທິພາບເມ ື່ອເກີດບັນຫາດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີົ້: 
 

• ຄົນເຮົາມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ພວກເຮົາກໍາລັງຈະເວົົ້າ ແລະ ບ ໍ່ໃສ່ໃຈສິື່ງທີື່ຄົນອ ື່ນເວົົ້າ 
• ຄົນເຮົາລ ຖ້າແຕ່ໂອກາດທີື່ຈະສຸມໃສ່ບັນຫາ ທີື່ຖ ກປຶກສາຫາລ ໂດຍບຸກຄົນອ ື່ນ ເພ ື່ອທີື່ພວກເຂົາຈະສາມາດ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົົ້າ 
• ຄົນເຮົາ ເລ ອກທີື່ຈະຟັງ - ພວກເຂົາຢາກຟັງພຽງແຕ່ສິື່ງທີື່ເຂົາເຈົົ້າຕ້ອງການຟັງເທົົ່ານັົ້ນ 

• ຄົນເຮົາມັກຈະ ຂັດຂວາງ ແລະ ຕັດຄໍາເວົົ້າຂອງຄົນອ ື່ນ, ປ່ຽນແປງມັນເພ ື່ອຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ 
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ແມນ່ຫຍງັທີື່ບ ໍ່ຄວນປະຕບິດັໃນເວລາສ ື່ສານ 

ບ ໍ່ຕດັສນິຜູອ້ ື່ນ 

 

• ການຕັດສິນ ແມ່ນການນໍາເອົາຄຸນຄ່າທີື່ເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໄປຕັດສິນບຸກຄົນອ ື່ນ ແລະ ໃຫ້ທາງອອກ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາ. ການຕັດສິນດັົ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບ ໍ່ໄວ້ວາງໃຈ  ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາໄປໃນທາງທີື່ຜິດ. 

• ບ ໍ່ໃຫ້ຕັດບົດຄົນອ ື່ນໃນຂະນະທີື່ຄົນອ ື່ນກໍາລັງເວົົ້າ. ປ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນນັົ້ນສົນທະນາຈົນກ່ວາພວກເຂົາເວົົ້າ
ຈົບໃນແຕ່ລະຈຸດກ່ອນ ຈ ື່ງຕັົ້ງຄໍາຖາມ 

• ບ ໍ່ລົບກວນ ຫ   ຕອບໂຕ້ກັບການໂຕ້ຖຽງໃນຄວາມຄິດເຫັນທີື່ບ ໍ່ກົງກັນ 

• ບ ໍ່ໃຫ້ເວົົ້າວ່າແນວຄວາມຄິດ ຫລ  ການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົົ້າແມ່ນຜິດ ຫລ  ອອກຄໍາເຫັນທີື່ບ ໍ່ດີກ່ຽວກັບທາງ
ເລ ອກຂອງເຂົາເຈົົ້າ 

 

ບ ໍ່ອອກຄາໍສັົ່ງ 
 

• ຢ່າອອກຄໍາສັົ່ງກັບຄົນໆນັົ້ນ ວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງ, ຕົວຢ່າງ. “ເຈົົ້າຄວນຈະເຮັດອັນນີົ້....” ຫ   “ເຈົົ້າຕ້ອງຮຽນ
ສອງຊົົ່ວໂມງຕ ໍ່ຄ ນ” 

 

ບ ໍ່ຂົົ່ມຂູ ່
 

• ຫ ີກເວັົ້ນທັດສະນະຄະຕິ ຫ   ພາສາທີື່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາຖ ກຂົົ່ມຂູ່. ພາລະບົດບາດຂອງທ່ານ
ແມ່ນເພ ື່ອສ້າງສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ບຸກຄົນນັົ້ນແບ່ງປັນບັນຫາຂອງເຂົາເຈົົ້າເພ ື່ອວ່າທ່ານ
ຈະສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົົ້າ 

• ຕົວຢ່າງ: "ຖ້າທ່ານບ ໍ່ເຮັດແນວນີົ້ ... ... " 
 

ຢາ່ໂຕຖ້ຽງ 
 

• ບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົົ້າອາດຈະບ ໍ່ຮັບຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ຄໍາເວົົ້າ
ທີື່ບ ໍ່ສຸພາບຕ ໍ່ທ່ານ. ພະຍາຍາມເຂົົ້າໃຈຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບ ໍ່ໂຕ້ຖຽງກັບພວກເຂົາ. ເຮັດໃຈ
ໃຫ້ສະຫງົບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາມີສິດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຕົນເອງ ແລະ ທ່ານຈະ
ເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈນັົ້ນ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ແຜນພັດທະນາທັກສະການສ ື່ສານ ສໍາລັບບຸກຄົນ 
 

ຊ ື່_______________________________ບອ່ນເຮດັວຽກ_______________________________ 

ຕາໍແໜງ່_______________________________ເບໂີທລະສບັ_______________________________ 

ວນັທ ີເດ ອນປີ_______________________________ 

 

• ໃຫ້ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ທ່ານຮຽນມາພາຍໃນ 3 ວັນນີົ້ ແລະ ປະສົບການທີື່ເຮັດວຽກມາ 
• ຈາກນັົ້ນຕອບຄໍາຖາມດ້ານລຸ່ມນີົ້ ແລະ ສົົ່ງແບບຟອມສອບຖາມໃກ້ກັບຄູຝຶກ, ແມ່ນໃຜທີື່ຈະສະໜັບສະໜູນ

ການພັດທະນາດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານ 

 

ເລ ອກໜ ື່ງທກັສະການສ ື່ສານ ທີື່ທາ່ນຕອ້ງການປັບປງຸ: 

ໃຫ້ທ່ານເບິື່ງຫົວຂ ໍ້ການຝຶກອົບຮົມ, ເລ ອກໜ ື່ງຫົວຂ ໍ້ໃດໜ ື່ງທີື່ເຈາະຈົງ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນ
ວຽກງານຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນດ້ານນີົ້.  ອີກ 2 – 3 ອາທິດ ທາງເຮົາຈະຕິດຕາມ 
ສະຫນັບສະຫນຸນທ່ານເພີື່ມ 

ເປ ື້າໝາຍຂອງຂອ້ຍ 3 ກດິຈະກາໍຫ ກັທີື່ຂອ້ຍຈະຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ  
ທກັສະ ທີື່ຂອ້ຍຕອ້ງການພດັທະນາມີ
ຄ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ວນັທີື່ທີື່ຕດິຕາມຈາກຜູ້
ສະໜບັສະໜນູ ນາໍພາ 

 ວນັທີື່ທີື່ຕດິຕາມຈາກຜູ້
ສະໜບັສະໜນູ ນາໍພາ 

 ວນັທີື່ທີື່ຕດິຕາມຈາກຜູ້
ສະໜບັສະໜນູ ນາໍພາ 

 

 

 

 

 


