
ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  

ຮ່າງສະບັບທ າອິດ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ຮູບພາບໂດຍ: ອົງການມະນຸດສະທ າ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (HI) 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ  
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພຼືື່ອການພັດທະນາສາກົນ 
ແລະ ອົງການ ອານາໄມໂລກ  
 











ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 2 

  

ຄ າຂອບໃຈ 
 

ການປະເມີນຄັັ້ງນີັ້ສາມາດສ າເລັດຜົນໄດ້ ກໍຍ້ອນການອອກແຮງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກົມປ ິ່ນປົວ ແລະ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກັບກິດຈະກ າ Okard ທີື່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຂອງສະຫະລັດອະເມລິກາ 

ເພຼືື່ອການພັດທະນາສາກົນ (USAID).  

ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດຕໍໍ່ ຮສ ດຣ ນ.ບົວເທບ ພູມິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ທີື່ໄດ້ຊ່ວຍກະກຽມ
ວຽກງານກ່ອນການລົງເກັບຂໍໍ້ມູນ, ຄວາມສາມາດໃນການວາງກ ານົດເວລາ ແລະ ຕິດຕໍໍ່ໃນການສ າພາດຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ແລະ ການປະກອບສ່ວນເສຍສະຫ ະເວລາລົງໄປຮ່ວມເກັບຂໍໍ້ມູນ.  

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍໍ່ທິມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງ USAID Okard (Bernard Franck, Lori Baxter, 

ແລະ Donna Koolmees). ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເພິື່ນໃນເວລາລົງເກັບຂໍໍ້ມູນຢູ່ສະຖານທີື່ຕ່າງໆ, ແລະ ການ

ໃຫ້ຄ າເຫັນຕໍໍ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນຖຼືວ່າມີຄຸນຄ່າຫ າຍ.  

ການໃຫ້ຄ າເຫັນ ແລະ ຊີັ້ທາງຂອງທິມງານຊ່ຽວຊານຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ (Darryl Barrett and Pauline 

Kleinitz) ນັບເປັນຂໍກຸນແຈເພຼືື່ອການນ າໃຊ້ເຄຼືື່ອງມຼື STARS ຢ່າງໄດ້ຜົນແລະຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີື່ສຸດ.  

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍໍ່ທຸກໆທ່ານທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການປະກອບສ່ວນດັັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສິື່ງຈ າເປັນພຼືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດລາຍງານ
ສະບັບນີັ້. 

ຂໍຂອບໃຈທີື່ສຸດຕໍໍ່ອົງການ USAID ທີື່ໄດ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອຂະບວນການ STARS, ການໃຫ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາຕໍໍ່ການແພດຟ ື້ນ

ຟູໜ້າທີື່ການ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫ ່ງທຶນສ າລັບອົງການການສຶກສາໂລກ (World Education) ແລະ ອົງການ

ມະນຸດສະທ າແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ (Humanity & Inclusion) ເພຼືື່ອສະໜອງດ້ານການຂົນສົັ່ງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ

ບໍລິຫານທີື່ຈ າເປັນເພຼືື່ອດ າເນີນວຽກງານນີັ້.  

 

“ສຼືື່ສິີື່ງພິມດັັ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖຼືກຜະລິດຂຶັ້ນໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ຜ່ານ ໂຄງການ USAID Okard ເຊິີື່ງ
ແມ່ນໂຄງການ ໄລຍະຫ້າປີ ທີີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ 

ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ຕົກລົງ ເລກທ ີAID-486-A-17-0004. 

ຄູ່ມຼືນີັ້ ແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ 
ສະຫະລດັ ອາເມລິກາ (USAID). ເນຼືັ້ອໃນດັັ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ 

ບໍໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃດໆຕໍໍ່ທັດສະນະຂອງ ອົງການ USAID ຫ ຼື ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.” 
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ຄ າຫຍ ື້  
AP   Assistive Products (ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ) 

CBR   Community Based Rehabilitation (ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນ) 

CDC  Child Development Center (ສູນພັດທະນາເດັກ) 

CMR  Center for Medical Rehabilitation (ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) 

CPD  Continuing Professional Development (ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນຼືື່ຶອງ) 

DHIS2 District Health Information Software2 (ໂປຣແກຣມຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະພາບຂັັ້ນເມຼືອງ 

2) 

DHR  Department of Health Care and Rehabilitation (ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) 

EHSP  Essential Health Services Package (ຊຸດບໍລິການສຸຂະພາບຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ) 

FMT  Faculty of Medical Technology (ຄະນະເຕັກນິກການແພດ) 

HI Humanity & Inclusion (ອົງການມະນຸດສະທ າແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ ແຕ່ກ່ອນແມ່ນອົງການ 

Handicap International)  

HIS  Health Information System (ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະພາບ) 

HSDP  Health Sector Development Plan (ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ) 

ISPO International Society for Prosthetics and Orthotics (ສະມາຄົມອົງຄະທຽມແລະ

ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູສາກົນ) 

MOH  Ministry of Health (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) 

MOLSW Ministry of Labor and Social Welfare (ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ) 

NCD  Non-communicable disease (ພະຍາດທີື່ບໍໍ່ຕິດຕໍໍ່) 

NCDE National Committee for Disabled People and Elderly (ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດ

ເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ອາຍຸສູງ) 

NGO   Non-Governmental Organization (ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ) 

OT   Occupational Therapy (ກດິຈະກ າບ າບັດ) 

PT  Physical Therapy (Physiotherapy) (ກາຍະບ າບັດ) 

PMR   Physical Medicine and Rehabilitation (ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) 

P&O  Prosthetics and Orthotics (ອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ) 
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PRSC1 Provincial Rehabilitation Sub-Center (ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່    

ຕ່າງແຂວງ) 

RCQ Rehabilitation Capacity Questionnaire (ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງ

ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) 

RMM  Rehabilitation Maturity Model (ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ສົມບູນແບບ) 

SLT  Speech Language Therapy (ອັດຖະແລະພາສາບ າບັດ) 

STARS  Systematic Assessment of Rehabilitation Situation (WHO Standard Tool)  

(ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ-ເຄຼືື່ອງມຼືມາດຕະຖານ
ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ) 

UHS  University of Health Sciences (ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ) 

UNCRPD United National Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

  (ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ)  

USAID United States Agency for International Development 

  (ອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເພຼືື່ອການພັດທະນາສາກົນ) 

UXO  Unexploded Ordnance (ລູກລະເບີດທີື່ບໍໍ່ທັນແຕກ) 

WCPT  World Confederation for Physical Therapy (ສະຫະພັນໂລກທາງດ້ານກາຍະບ າບັດ) 

WHO   World Health Organization (ອົງການອະນາໄມໂລກ) 

WPRO Western Pacific Regional Office (ຫ້ອງການຂົງເຂດປາຊີຟ ກຕາເວັນຕົກຂອງອົງການ

ອະນາໄມໂລກ)  

  

                                                           
1 PRSCs ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບ PRCs (Provincial Rehabilitation Centers) ແລະ PRUs (Provincial 

Rehabilitation Units). 
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ສາລະບານ 
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ສະຫ ຸບດ້ານການບໍລິຫານ 
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປລ) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮ່ວມກັນກັບສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການ, ໄດ້ກ ານົດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນ າພາສ າລັບຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ2 ຜ່ານຫ າຍທົດສະວັດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາ

ທີື່ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນປະເທດ. ກສທ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດການປະເມີນ
ສະພາບຂອງວຽກງານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ ສປປລ ຖຼືເປັນສິື່ງສະທ້ອນເຖິງຄ າໝັັ້ນສັນຍານັັ້ນ.  

ການປະເມີນຄັັ້ງນີັ້ໄດ້ໃຊ້ວິທີການ ແລະ ແບບລາຍງານທີື່ພັດທະນາຂຶັ້ນໃໝ່ (ວາງອອກໃນປີ 2018) ຈາກອົງການ

ອະນາໄມໂລກ (WHO), ເອີັ້ນວ່າ ການປະເມີນສະພາບການຂອງວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢ່າງເປັນລະບົບ 

(STARS). ການປະເມີນສະພາບການອັນນີັ້ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການທົບທວນຄຼືນສະພາບການໃນປະຈຸບັນແລະທິດ

ນ າໃນບາດກ້າວຕໍໍ່ໄປຂອງຂະແໜງການ. ການເກັບກ າຂໍໍ້ມຸນພາຍໃນປະເທດແລະການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນໄດ້ເຮັດໃນ
ເດຼືອນມີນາ 2019. Susan Eitel ຊຶື່ງເປັນທີື່ປຶກສາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກົມປ ິ່ນປົວ ແລະ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທິມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງກິດຈະກ າ Okard ຂອງອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເພຼືື່ອ

ການພັດທະນາສາກົນ (USAID) ເພຼືື່ອຮວບຮວມຜົນທີື່ໄດ້ຮັບ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານສະບັບນີັ້.  

ມີການພັດທະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງຫ າຍຢ່າງທີື່ໄປໃນທາງບວກຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ຂອບເຂດ
ຂອງບົດລາຍງານແມ່ນສອດຄ່ອງໄປກັບຫ້າເສົາຄ ໍ້າຂອງການປະຕິຮູບລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປລາວ (ການຄຸ້ມ

ຄອງ, ລະບົບຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ) ແລະ 6 ອົງ

ປະກອບຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມການສະເໜີຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ
ສາທາລະນະສຸກ.  

ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເປັນຂໍກຸນແຈ ແລະ ການສະຫ ຸບທີື່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນບົດສະຫ ຸບທາງດ້ານບໍລິຫານແມ່ນອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນພາບ
ແລະ ບໍໍ່ໄດເ້ວົັ້າລົງເລິກລະອຽດ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າ, ສິີ່ງທ້າທາຍຕົື້ນຕ ທີີ່ພົບຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການປະເມີນ

ແມ່ນການບ ີ່ມີຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການທີີ່ກ າລັງເຄ ີ່ອນໄຫວປະຕິບັດງານ. 
ນອກຈາກນັື້ນ, ຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການທີີ່ກ າລັງເຄ ີ່ອນໄຫວປະຕິບັດງານ
ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປນັຂາດບ ີ່ໄດ້ເພ ີ່ອທົບທວນຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນກ ຄ ການຂັື້ນຕອນຕ ີ່ໄປ
ກ່ຽວກັບຂ ື້ສະເໜີແນະຂອງບົດລາຍງານ.  

 

 

 

 

                                                           
2 ໃນເອກະສານສະບັບນີັ້, ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນບໍລິບົດຂອງຝ່າຍລາວ. ສ າລັບຂໍໍ້ມູນເພີັ້ມ
ເຕີມກ່ຽວກັບຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ໃຫ້ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີັ້. 
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ຕາຕະລາງ 1.  ສິີ່ງທ້າທາຍຕົື້ນຕ ແລະການສະຫຼຸບ  

A.  ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  

ສິື່ງທ້າທາຍ ສະຫ ຸບ 
1. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງແຕ່ຍັງບໍໍ່
ປະກາດໃຊ້ແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ບັນດາຂະບວນການ
ແລະເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ.3 

1. ຂະບວນການແລະເອກະສານທີື່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວສາມາດ
ສ້າງເປັນພຼືັ້ນຖານທີື່ໜັກແໜ້ນ ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

2. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດຜູ່ຮັບຜິດຊອບ
ຫ ັກໃນວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ໃນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແມ່ນມີການ
ແບ່ງກັນລະຫວ່າງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ
ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

2. ການຂາດຈຸດປະສານງານສະເພາະເພຼືື່ອຮັບຜິດຊອບ ທີື່
ມີພາລະບົດບາດທີື່ຈະແຈ້ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທີິຜົນຫ ຸດ
ລົງແລະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການສຼືື່ສານທີື່
ຜິດພາດ.  

3. ທັງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ໂດຍຜ່ານເລຂາທິການຂອງ
ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ອາຍຸ
ສູງ- NCDE) ໄດຄຸ້້ມຄອງບໍລິຫານສູນການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີື່ການໂດຍມີຫ ັກຖານພຽງນ້ອຍດຽວວ່າໄດ້ມີ
ການປະສານງານກັນ.  

3. ເນຼືື່ອງຈາກບໍໍ່ມີການປະສານງານກັນ ສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະຄະນະກ າ
ມະການແຫ່ງຊາດເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ອາຍຸສູງອາດຈະ
ສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການ, ແບບວິທີເຮັດວຽກ
ແລະນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. 
ບັນຫານີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ວິທີການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ
ເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູໃນທົັ່ວປະເທດ ພົບກັບບັນຫາໄດ້.  

B.  ຂ ື້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ສິື່ງທ້າທາຍ ສະຫ ຸບ 

4. ມີຂໍໍ້ມູນຫ ັກຖານນ້ອຍທີື່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຫ ຼືປະສິດທິຜົນຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

4. ການວາງແຜນແລະກ ານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຈ າກັດຖ້າບໍໍ່ອິງໃສ່ຂໍໍ້ມູນ
ດ້ານວັດຖຸປະສົງ  

C.  ການເງິນຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ສິື່ງທ້າທາຍ ສະຫ ຸບ 

5. ມູນຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະລາຍຈ່າຍ
ຂອງລັດຖະບານໃນວຽກງານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນບໍໍ່
ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກຫ ຼືຍັງບໍໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້)  

5. ການຂາດການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການຈະເຮັດໃຫ້ມີຂໍໍ້ຈ າກັດໃນການວິເຄາະງົບປະມານ
ທີື່ເໝາະສົມແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານຕົັ້ນທຶນ. 

                                                           
3 ອັນນີັ້ແມ່ນລວມເອົາ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍ(ການແພດ)ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 2018-2025 (ເລກທີ. 2217/ສທ) 10 ຕຸລາ 2018, ການຈັດຕັັ້ງ

ແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ – (ເລກທີ. 1859/ສທ) 04 ສິງຫາ 2016; ການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງ

ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ – (ເລກທີ. 2029/ສທ) 20 ກັນຍາ 2017; ແລະ ການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງສູນຟ ື້ນຟໜູ້າທີື່ການ

ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ຈ າປາສັກ – (ເລກທີ. 2858/ສທ) 27 ພະຈິກ 2017. 
 



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 9 

  

D.  ຊັບພະຍາກອນມະນ ດແລະພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ 

ສິື່ງທ້າທາຍ ສະຫ ຸບ 
6. ຄະນະເຕັກນິກການແພດ ໄດ້ເປີດສອນຫ ັກສູດກາຍະ
ບ າບັດແລະອົງຄະທຽມ-ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ, ແຕ່ວ່າຫ ັກສູດ
ເຫ ົັ່ານີັ້ບໍໍ່ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງໃນລະດັບສາກົນ.  

6. ການບັນລຸການຮັບຮອງຄຸນະພາບໃນລະດັບສາກົນຈະ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ່ສ າເລັດການສຶກສາມີລະດັບຄວາມ
ສາມາດສູງຂຶັ້ນ.  

7. ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ແມ່ນນັກກາຍະບ າບັດທີື່ຈົບການສຶກສາໃນລະດັບຊັັ້ນ
ສູງເປັນຕັັ້ນຕໍ. ບໍໍ່ມີນັກກິດຈະກ າບ າບັດແລະບໍໍ່ມີນັກ
ອັດຖະບ າບັດ.  

7. ການທີື່ມີບຸກຄະລາກອນພຽງຂະແໜງວິຊາດຽວທີື່ຈົບ
ການສຶກສາໃນລະດັບຕ ໍ່າຈະຈ າກັດຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ.  

8. ມິແພດຊ່ຽວຊານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການພຽງຄົນ
ດຽວ.  

8. ການມີແພດຊ່ຽວຊານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢ່າງ
ຈ າກັດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຫ ຸດຜ່ອນຜົນຂອງການສົັ່ງຕໍໍ່ຄົນເຈັບ
ແລະການນ າໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ.  

E.  ການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ສິື່ງທ້າທາຍ ສະຫ ຸບ 

9. ຫ ັກຖານແລະບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຊົມໃຊ້ບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດແມ່ນມີນ້ອຍຢູ່ໃນ
ຂັັ້ນແຂວງແລະຂັັັ້ນເມຼືອງ.  

9. ບັນດາໂຮງໝໍກ ານົດຕ າແໜ່ງງານຕົັ້ນຕໍຂອງພະນັກງານ
ອິງຕາມຄວາມຕ້ອງການ; ການນ າໃຊ້ໜ້ອຍອາດເຮັດ
ໃຫ້ການກ ານົດ   ຕ າແໜ່ງພະນັກງານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ກໍໍ່ໜ້ອຍ ແລະເອົາໄປໃສ່ 
ຂະແໜງການບໍລິການຢ່າງອຼືື່ນຂອງໂຮງໝໍ. 

10. ການປ ິ່ນປົວກາຍະບ າບັດແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ການໃຊ້
ເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ4 ແລະບໍໍ່ໄດ້
ອີງໃສ່ການປ ິ່ນປົວດ້ວຍມຼືແລະການເຝ ກແອບ, ການ
ປ ິ່ນປົວທີື່ອິງໃສ່ຫ ັກຖານທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການ
ໃຊ້ປະລິມານສູງສຸດ ຫ ຼື ຜົນການປ ິ່ນປົວ. 

10. ການທີື່ບໍໍ່ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຜົນຂອງການປ ິ່ນປົວແລະການ
ນ າໃຊ້ການປ ິ່ນປົວທີື່ອິງໃສ່ຫ ັກຖານທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ, 
ປະສິດທຜິົນຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການອາດຫ ຸດຜ່ອນ
ລົງ.  

11. ບັນດາສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສະໜອງຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູໃນປະລິມານຈ າກັດ; ອຸປະກອນນີັ້ມີ
ຂາຍຕຼືື່ມຕາມຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ ໃນຕົວເມຼືອງ
ໃຫຍ່.  

11. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູໄດ້ຈົນກວ່າລັດຖະບານລາວຈະສ້າງ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ.  

F. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການແລະລັກສະນະຂອງລະບົບ 

ສິື່ງທ້າທາຍ ສະຫ ຸບ 
12. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ລະດັບຂັັ້ນເມຼືອງ
ແລະຊຸມຊົນແມ່ນຈ າກັດຫ າຍ, ແລະການຄຸ້ມຄອງ
ກໍລະນີ/ວິທີການສົັ່ງຕໍໍ່ແມ່ນຍັງລ້າຫ ັງ.  

12. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຢູ່
ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ຖ້າບໍໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນດ້ານ

                                                           
4 ເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໝາຍເຖິງການນ າໃຊ້ການປ ິ່ນປົວດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງ, ແລະຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ. 
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ການສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການ ຫ ຼື ການສົັ່ງຕໍໍ່ຢູ່ໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນຫ ຼື ຂັັ້ນເມຼືອງ.  

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະທີີ່ສ າຄັນ  

1. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະຂອບວຽກດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການທີີ່ມີຢູ່ແຕ່ກ່ອນແລວ້ 
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້: 
 
1.1. ທົບທວນຄຼືນແລະປະກາດລາຍຊຼືື່ຄະນະກ າມະການລະດັບຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ທີື່ໄດ້ຮັບການ

ຮັບຮອງໃນເດຼືອນຕຸລາ 2018). ຄະນະກ າມະການນີັ້ຈະຈັດເວທີທີື່ເປັນກາງເພຼືື່ອສົນທະນາ ແລະ ສ້າງໂອກາດ
ໃນການຍົກບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ທີື່ຕິດພັນກັບບັນດາອົງປະກອບທາງດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ.  

1.2. ແຈກຢາຍ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (2018-2025). ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍໍ່
ຍຸດທະສາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປຶກສາຫາລຼືລະຫວ່າງຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມແລະສ້າງໂອກາດສ າລັບການສ້າງໂຄງການທີື່
ສົັ່ງເສີມເຊິື່ງກັນແລະກັນ.  

1.3. ການນ າໃຊ້ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ STARS, ເນຼືັ້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ (2018-2025), ແລະຕົວຊີັ້ວັດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເພຼືື່ອສ້າງແນວທາງການຕິດຕາມແລະປະ
ເມີນ/ເຄຼືື່ອງມຼືເພຼືື່ອການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ ສປປລາວ.  
 

2. ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການຊີື້ນ າແລະປະສານງານດາ້ນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

 
2.1. ນ າໃຊ້ຄະນະກ າມະການລະດັບຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃຫ້ເປັນຈຸດປະສານງານເພຼືື່ອຊີັ້ນ າແລະ

ຄວບຄຸມບັນຫາຕ່າງໆໃນການວາງແຜນແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 

2.2. ກ ານົດຈຸດປະສານງານສະເພາະສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍໃຫ້ມີໂຄງສ້າງການລາຍງານທີື່ຈະແຈ້ງ
ແລະມີຄວາມສາມາດໃນການກ ານົດຕັດສິນບັນຫາ. ອັນນີັ້ຈະຊ່ວຍໃນຕິດຕໍໍ່ປະສານງານຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວແລະ
ຫ ຸດຜ່ອນທ່າອ່ຽງໃນການປະຕິບັດຊ ໍ້າຊ້ອນກັນ. 

2.3. ກວດຄຼືນເອກະສານກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດແລະໜ້າທີື່ຂອງກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ສູນການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ.  

2.4. ທົບທວນຄຼືນການສົນທະນາກັບຄະນະກ າມະການແຫ່ງເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ອາຍຸສູງ ເພຼືື່ອສ້າງສິື່ງຊ່ວຍຊູ
ສົັ່ງເສີມກັນແລະມາດຕະຖານລະຫວ່າງບັນດາສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ພາຍໃນຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ.  
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3. ເພີື້ມການເກັບກ າຂ ື້ມູນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການເພ ີ່ອການວາງແຜນແລະກ ານດົຕັດສິນ
ບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

3.1. ທົບທວນຄຼືນໂຄງສ້າງໂປຣແກຣມ DHIS2 ແລະ ສະເໜີຂໍດັດແປງເພຼືື່ອກວມເອົາຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

3.2. ພິຈາລະນາໃນການເພີັ້ມຕົວຊີັ້ວັດທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງ         
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃນຕໍໍ່ໜ້າ.  

3.3. ສ້າງ ແລະ ສົັ່ງເສີມມາດຕະການທີື່ໄດ້ຖອດຖອນຈາກຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ເກັບກ າຢູ່ໃນລະດັບການ
ບໍລິການ.  
 

4. ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນທ ກລະດັບການບ ລິການດ້ານ
ສ ຂະພາບ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

4.1 ສະໜັບສະໜູນການລິເລີັ້ມໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າລາຄາສ າລັບການບໍລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ ເພຼືື່ອແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການຂໍງົບປະມານ.  
 

5. ຍົກລະດັບການກ ີ່ສ້າງກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ/ເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູກ່ອນເຂົື້າເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານລະດັບຊາດ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ໂດຍຜ່ານ ມວສ-ຄະນະເຕັກນິກການແພດ):  

5.1. ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມຼືກັບສະຫະພັນກາຍະບ າບັດໂລກ (WCPT) ແລະສະມາຄົມຊ່າງອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ

ສາກົນ (ISPO) ເພຼືື່ອຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນການທົບທວນຫ ັກສູດກາຍະບ າບັດ (PT) ແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ & 

ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ (P&O). 

5.2. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນດ້ານການສຶກສາຮ ໍ່າຮຽນພາກຄລີນິກ.  
 

6. ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບ ກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້: 
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6.1. ຊ່ວຍເຫ ຼືອທຶນການສຶກສາດ້ານກາຍະບ າບັດ, ອັດຖະ ແລະ ພາສາບ າບັດ, ກິດຈະກ າບ າບັດ, ແລະ ຊ່ຽວຊານ
ທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແພດທີື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນະພາບໃນລະດັບສາກົນ.  

 

6.2. ຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງມີການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານຢູ່ໃນໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄວ້ແລ້ວ
ສ າລັບຜູ່ທີື່ຈະກັບມາຫ ັງຈາກສ າເລັດການສຶກສາ.  

6.3. ສ້າງກົນໄກລະບຽບການອອກໃບປະກອບວິຊາຊີບປ ິ່ນປົວສ າລັບບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ. 

6.4. ສ້າງ/ສະໜັບສະໜູນຫ ັກສູດການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນຼືື່ອງແລະສ້າງໂອກາດ.  
 

7. ແກ້ໄຂບັນຫາການນ າໃຊ້ບ ລິການນອ້ຍດ້ານການບ ລກິານກາຍະບ າບັດ ຢູ່ໃນສນູ,ໜ່ວຍບ ລິການ
ແລະໂຮງໝ ຕ່າງໆຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ       
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

7.1. ໃຈ້ແຍກບັນຫາທີື່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ບໍລິການນ້ອຍ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດເພຼືື່ອແກ້ໄຂ. 
 

8. ເອົາໃຈໃສ່ການປິີ່ນປວົທີີ່ອງິໃສ່ຫຼັກຖານແລະຜົນຂອງການປິີ່ນປົວໃນການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້: 

8.1. ສ້າງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພຼືື່ອທົບທວນຄຼືນການປະຕິບັດການປ ິ່ນປົວໃນປະຈຸບັນ ຕໍໍ່ກັບຫ ັກຖານທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ 
ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນໃນການປະຕິບັດ ແລະໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການປັບປຸງປ່ຽນແປງບົດສອນຕາມຄວາມ
ຈ າເປັນ. 

9. ສ້າງຂອບເຂດກ ານົດການປະຕິບັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊ ື້ແລະສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງ
ຊ່ວຍຊ ູ 
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

9.1. ຂໍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກອົງການອະນາໄມໂລກໃນການເລີັ້ມຕົັ້ນບາດກ້າວເພຼືື່ອສ້າງລາຍການຕົັ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ສ າລັບ ສປປລາວ ພ້ອມກັບຄູ່ມຼືແນະນ າໃນການຈັດຊຼືັ້ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ. 
 

ກາຍະບ າບັດ ອັດຖະບ າບັດ ແລະ ພາສາ
ບ າບັດ

ກິດຈະກ າບ າບັດ
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10.  ເພີື້ມໂອກາດໃນການໃຫບ້ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນລະດບັເມ ອງແລະຊ ມຊົນ    
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

10.1. ລົງທຶນໃສ່ມາດຕະການດ້ານນະວັດຕະກ າເພຼືື່ອສະໜອງການປ ິ່ນປົວຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິທີການນ າສົັ່ງຕໍໍ່ສ າລັບຄົນເຈັບທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວດູແລໃນລະດັບ
ສູງຂຶັ້ນ.  
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1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ວິທີວິທະຍາ  
ສັງລວມບ ລິບົດກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ປະກອບດ້ວຍ 17 ແຂວງ (ແລະນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ) ມີ 148 ເມຼືອງ

ແລະ 8,464 ບ້ານ. ປະຊາກອນມີຈ ານວນກວ່າ 6.7 ລ້ານຄົນໃນນັັ້ນ 13% ມີອາຍຸສູງກວ່າ 50 ປີ (~949,000 ຄົນ).5  

ປະເທດລາວມີພູມປະເທດເປັນພູເຂົາ, ມີຫ າຍຊົນເຜົັ່າ, ສ່ວນຫ າຍນັບຖຼືສາດສະໜາພຸດ (64%). ປະເທດລາວໄດ້ບັນລຸ

ການເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບຕ ໍ່າ ໃນປີ 2011 ແລະເປັນໜຶື່ງໃນປະເທດທີື່ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດໄວທີື່ສຸດຢູ່ໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. 

ວິໄສທັດໃນປີ 2030 ຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ເປັນສິື່ງກ ານົດບັນດານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. ວິໄສທັດຂອງ ສປປ ລາວໄດຄ້າດ
ຫວັງວ່າຈະກາຍເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງເຖິງລະດັບສູງທີື່ມີການດຸ່ນດ່ຽງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມ, ການເມຼືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ແລະສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແລະສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ. ແຜນ

ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຫ້າປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໄດ້ສຸມໃສ່ສຼືບຕໍໍ່ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 

ໃຫ້ຫ ຸດພົັ້ນຈາກພາວະການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງແລະນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ, 

ມີການເຊຼືື່ອມສານເຂົັ້າກັບຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ.6 

ນັບແຕ່ປີ 1964 ເຖິງ 1973, ໃນໄລຍະສົງຄາມຫວຽດນາມ ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຖິັ້ມລະເບີດລົງໃສ່ແຜ່ນດິນລາວ

ຫ າຍກວ່າສອງລ້ານໂຕນ. ມີລະເບີດຫ າຍກວ່າ 270 ລ້ານລູກຖຼືກຖິັ້ມລົງມາໃນນັັ້ນ ຫ າຍກວ່າ 30% ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ. ມີ
ປະຊາຊົນຫ າຍກວ່າ 20,000 ຄົນເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ບາດເຈັບຍ້ອນລະເບີດທີື່ບໍໍ່ທັນແຕກນັບແຕ່ປີ 19737. ນອກຈາກ

ງົບປະມານທີື່ຕ້ອງການເພຼືື່ອກິດຈະກ າເກັບກູ້ (ຫ າຍກວ່າ 180 ລ້ານໂດລາ), ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ(ໂດຍ

ຜ່ານ USAID) ໄດ້ສະໜອງເງິນຫ າຍກວ່າ 14 ລ້ານໂດລາ ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການດ້ານຄວາມ

ພິການ ແລະ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ເນັັ້ນໜັກໃສ່ ອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ)ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.  
 

                                                           
5 ຫ້ອງການສະຖິຕິລາວ https://www.lsb.gov.la/wp-content/uploads/2018/10/Yearbook-2017.pdf  
6 WHO, ພາບລວມກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ (2009-2017) 
7 ມໍລະດົກຂອງສົງຄາມ http://legaciesofwar.org/about-laos/secret-war-laos/  

https://www.lsb.gov.la/wp-content/uploads/2018/10/Yearbook-2017.pdf
http://legaciesofwar.org/about-laos/secret-war-laos/
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ທ່າອ່ຽງຂອງວຽກງານສ ຂະພາບແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ ສປປ ລາວ
ພະຍາດທີື່ບໍໍ່ຕິດຕໍໍ່ (NCDs), ໂດຍສະເພາະພະຍາດຫົວໃຈເສັັ້ນເລຼືອດ, ມະເຮັງ, ແລະ ເບົາຫວານແມ່ນມີຈ ານວນເພີັ້ມ

ຂຶັ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ. ພະຍາດທັງໝົດທີື່ກ່າວມາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນພິການໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ໃນ
ປີ 2014, ມີການປະເມີນວ່າພະຍາດທີື່ບໍໍ່ຕິດຕໍໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ 48% ທຽບໃສ່ການເສຍຊີວິດທັງ ໝົ

ດໃນປະເທດ.8 

ອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນກໍໄດ້ເພີັ້ມຂຶັ້ນເຊັັ່ນກັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2016, ມີການລາຍງານວ່າມີອຸບັດຕິເຫດທ້ອງ

ຖະໜົນ 5,616 ກໍລະນີ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ່ເສຍຊີວິດຫ າຍກວ່າ 1000 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບປະມານ 9,000 ຄົນ. ໃນບັນດາ

ຜູ່ບາດເຈັບແມ່ນມີກວ່າ 1000 ຄົນມີອາການສາຫັດ.9  

ເຊັັ່ນດຽວກັບຫ າຍໆປະເທດໃນເຂດປາຊີຟ ກຕາເວັນຕົກ, ສປປ ລາວກ າລັງມີປະຊາກອນທີື່ມີອາຍຸສູງຂຶັ້ນ. ໃນປີ 2010, 
ຜູ່ທີື່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 50 ປີແມ່ນມີ 12% ຂອງປະຊາກອນ; ຕົວເລກນີັ້ຈະເປັນ 18.9%ໃນປີ 2030. ທ່າອ່ຽງຂອງ

ປະຊາກອນທີື່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 60ປີແລະ 80 ປີກໍແມ່ນເພີັ້ມຂຶັ້ນເຊັັ່ນກັນ.10  ອິງຕາມເກນອາຍຸ, ປະຊາຊົນແມ່ນດ າລົງ

ຊີວິດພ້ອມກັບລະດັບທີື່ເພີັ້ມຂຶັ້ນຂອງພະຍາດຊ າເຮຼືັ້ອແລະຄວາມອ່ອນແອທີື່ຕ້ອງການດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເພີັ້ມຂຶັ້ນ.  

ສປປ ລາວ ຈະມີລັກສະນະພິເສດ, ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການບາດເຈັບຈາກລູກລະເບີດທີື່ບໍໍ່ທັນແຕກ (UXO) ຊຶື່ງກະຈາຍ

ຢູ່ໃນປະມານ 25% ຂອງບ້ານຕ່າງໆ. ເຖິງວ່າຈ ານວນຜູ່ບາດເຈັບມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງ, ແຕ່ກຍໍັງເປັນອັນຕະລາຍທີື່ມີຢູ່ໃນ
ຫ າຍເຂດຂອງປະເທດ.  
 

ການພັດທະນາໃນລະດັບສາກົນ, ຂົງເຂດແລະລະດບັຊາດ ກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ                                    
ໃນປີ 2017 ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ລິເລີັ້ມ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 2030 ແລະ ‘ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ

ດ າເນີນງານ’  ໄດ້ຖຼືກຍົກຂຶັ້ນມາ11, ມັນໄດ້ກ ານົດ 10 

ຂົງເຂດເພຼືື່ອລວມການປະຕິບັດໃຫ້ເຂົັ້າກັນຢ່າງກົມກຽວແລະ
ຫ ຸດຜ່ອນການບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສ້າງມັນໃຫ້ມີບົດບາດທີື່
ເຂັັ້ມແຂງໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ໃນປີ 
2017 ອົງການອະນາໄມໂລກກໍໄດ້ປະກາດດ າເນີນ ຄູ່ມຼືຕ່າງໆ
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ 12, ຊຶື່ງໄດ້ແຈ້ງຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານເພຼືື່ອສ້າງຄວາມ

                                                           
8 WHO (NCD) ສັງລວມກ່ຽວກັບປະເທດລາວ 2014: http://www.who.int/nmh/countries/lao_en.pdf  
9 WHO (WPRO) http://www.wpro.who.int/laos/mediacentre/releases/2017/20170410-road-accident-

injuries/en/  
10 WHO (WPRO) http://www.wpro.who.int/topics/ageing/ageing_fs_laos.pdf  
11 ເບິື່ງໄດ້ຢູ່ http://www.who.int/disabilities/care/CallForAction.pdf?ua=1 

12 WHO (2017), ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ອົງການອະນາໄມໂລກ, Geneva, Switzerland. 

http://www.who.int/nmh/countries/lao_en.pdf
http://www.wpro.who.int/laos/mediacentre/releases/2017/20170410-road-accident-injuries/en/
http://www.wpro.who.int/laos/mediacentre/releases/2017/20170410-road-accident-injuries/en/
http://www.wpro.who.int/topics/ageing/ageing_fs_laos.pdf
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ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຊຼືື່ອມສານເຂົັ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆ
ດ້ານສຸຂະພາບ.  
ສິື່ງທີື່ເປັນໃຈກາງຂອງຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂອງອົງການອະນາໄມໂລກແມ່ນ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບເພຼືື່ອປະຊາຊົນທັງໝົດ. ມັນຕ້ອງໃຫ້ມີພ້ອມຢູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງການບໍລິການປ ິ່ນປົວ, ແລະ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກຕ້ອງໃຫ້ການຊີັ້ນ າຢ່າງໜັກແໜ້ນເພຼືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ
ພັດທະນາບັນດາແຜນຍຸດທະສາດທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ (ຢູ່ Astana, 

Kazakhstan – ຕຸລາ 2018) ໄດ້ໃຫ້ຂໍໍ້ສັງເກດໄວ້ວ່າການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນເປັນສິື່ງຈ າເປັນສ າລັບການ

ຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ.  

ຢູ່ໃນລະດັບຂົງເຂດ, ໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີ 69 ຂອງຄະນະກ າມະການພາກພຼືັ້ນປາຊີຟ ກຕາເວັນຕົກຂອງອົງການອະນາໄມ
ໂລກ, ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຖຼືກຍົກຂຶັ້ນມາໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນຂົງເຂດ, ລວມທັງການໃຫ້ຄ າໝັັ້ນ
ສັນຍາທີື່ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫ້ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງ ຂອບວຽກດ້ານຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການຂອງເຂດປາຊີຟ ກຕາເວັນຕົກ (2018-2023). ຂອບວຽກໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບສີື່ຂົງເຂດບູລິມະສິດສ າລັບ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພຼືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານການແພດຟ ນຟູໜ້າທີື່ການຕາມແນວທາງຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດ. ມັນນີັ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ: ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະ
ການເງິນ, ບຸກຄະລາກອນ, ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ.  

ຫ້ອງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກພາກພຼືັ້ນປາຊີຟ ກຕາເວັນຕົກ (WPRO) ໄດ້ໃຫ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາຕໍໍ່ວຽກງານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປະເມີນສະພາບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່
ຜ່ານມາຢູ່ ສປປ ລາວ:  

1) ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການວິເຄາະສະພາບການຂອງຂະແໜງການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ ສປປ ລາວ ເມສາ-ພຶດສະພາ 
2013, ແລະ 2) ການປະເມີນດ້ານຄວາມສາມາດແລະແຜນພັດທະນາເພຼືື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ
ທາງດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານເຖິງຫ້ອງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກພາກພຼືັ້ນປາຊີຟ ກ
ຕາເວັນຕົກ ໂດຍHandicap International, World Education ມິຖຸນາ 2015. ທັງສອງເອກະສານເປັນ
ເຄຼືື່ອງມຼືສ າລັບການສ້າງແບບການປະເມີນໃນປະຈຸບັນ.  
 
ສປປ ລາວໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງຕົນເອງທີື່ສອດຄ່ອງກັບການ
ປະຕິບັດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກແລະຂົງເຂດ. ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້, 

ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍ(ການແພດ13) ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 2018-2025 ໄດ້
ກ ານົດຈຸດປະສົງຫົກຢ່າງທີື່ເປັນຍຸດທະສາດເພຼືື່ອຍົກລະດັບການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ລາຍລະອຽດແມ່ນໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນຫົວຂໍໍ້
ທີ 3 ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີັ້.  
 

                                                           
13 ຫົວຂໍໍ້ພາສາອັງກິດຂອງຍຸດທະສາດບໍໍ່ໄດ້ມີຄ າວ່າ “ການແພດ” ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສະບັບພາສາລາວມີຄ າວ່າການແພດຢູ່ໃນຫົວຂໍໍ້. 
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ວິທີວິທະຍາ 
ການປະເມີນສະພາບແມ່ນມີຢູ່ ສາມໄລຍະ: 

 

 

ໄລຍະທີ 1:   

ການກະກຽມວຽກເພຼືື່ອການປະເມີນແມ່ນເລີັ້ມຕົັ້ນໃນປີ 2018 ໂດຍ 
USAID Okard ໄດ້ທ າການແປແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ

ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (RCQ) ແລະ

ຄູ່ມຼືຕ່າງໆແລະເອກະສານອ້າງອິງສ າລັບການປະເມີນ STARS.  

ໃນເດຼືອນພະຈິກ 2018 ທີື່ຜ່ານມາ, ຮສ ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ໄດ້ສົັ່ງ
ແບບສອບຖາມ RCQ ໄປຫາຫ້ອງການແລະສະຖານທີື່ຕ່າງໆ 26 ແຫ່ງເພຼືື່ອໃຫ້ຕຼືື່ມຄ າເຫັນໃສ່ແບບຟອມແລະໃຫ້ສົັ່ງ

ກັບຄຼືນໃນກາງເດຼືອນ ມັງກອນ 2019. ໄດ້ຮັບຄ າຕອບຄຼືນ 10 ແຫ່ງ; ແລະໄດ້ຖຼືກແປໂດຍທິມງານ USAID 

Okard ແລະສົັ່ງໄປຫາທີື່ປຶກສາໃນເດຼືອນກຸມພາແລ້ວນີັ້. 

ໃນຕົັ້ນເດຼືອນກຸມພາ ກ່ອງເກັບເອກະສານທາງອອນລາຍ Drop Box ໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນເພຼືື່ອເກັບກ າເອກະສານອ້າງອິງ

ຫ າຍກວ່າ 50 ຢ່າງທີື່ກ່ຽວກັບການປ ິ່ນປົວດູແລສຸຂະພາບແລະການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເອກະສານ
ເຫ ົັ່ານີັ້ ແມ່ນໃຊ້ສ າລັບທີື່ປຶກສາແລະທິມງານປະເມີນ.   

ໄລຍະທີ 2: 

ການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນພາຍໃນປະເທດໄດ້ຖຼືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-15 
ມີນາ 2019. ທິມງານປະເມີນປະກອບດ້ວຍທີື່ປຶກສາສາກົນໜຶື່ງຄົນ (Sue 

Eitel), ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ຮສ ດຣ ບົວ

ເທບ) ແລະທິມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງUSAID Okard (Bernard 

Franck, Lori Baxter, Donna Koolmees). ທິມງານໄດ້ດ າເນີນ

ການສ າພາດເພຼືື່ອຖາມເອົາຂໍໍ້ມູນທີື່ສ າຄັນ, ສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ, ວິເຄາະ
ບັນຫາໂດຍໃຊ້ຫ ັກການ ຈຸດແຂງ ຈຸດອ່ອນ ໂອກາດ ອຸປະສັກ (SWOT), 

ແລະການໄປຢ້ຽມເບິື່ງບ່ອນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບແລະດ້ານການ

1. ການກະກຽມວຽກ 2. ການເກັບຂ ື້ມູນຢູ່
ພາຍໃນປະເທດ 

3. ການທົບທວນຄ ນ
ຜົນໄດ້ຮັບເບ ື້ອງຕົື້ນ
ຂອງການປະເມີນ 

STARS
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ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ ວຽງຈັນແລະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D ເພຼືື່ອເບິື່ງສະຫ ຸບລາຍການ

ປະຕິບັດງານ.  

ທິມງານປະເມີນໄດ້ສ້າງເອກະສານຫຍໍໍ້ຊຶື່ງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທຸກຄົນທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປະເມີນ (ເບິື່ງເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍB).   

ຂະບວນການປະເມີນໄດ້ສົມທຽບສະພາບການໃນປະເທດທີື່ມີມາແຕ່ກ່ອນ ກັບ 54 ອົງປະກອບຂອງຮູບແບບການໃຫ້
ບໍລິການຟ ື້ນຟູທີື່ຄວບຄຸມສົມບູນ14 (RMM). ອົງປະກອບເຫ ົັ່ານີັ້ແມ່ນໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍC.  

ແຕ່ລະອົງປະກອບໄດ້ຖຼືກອະທິບາຍໂດຍມີຄະແນນ 4 ລະດັບທີື່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ ແມ່ນຈະໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະອົງປະກອບເພຼືື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແນມເຫັນສິື່ງທີື່ຄົັ້ນພົບໃນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ (ເບິື່ງລາຍລະອຽດໃນຫົວຂໍໍ້ທີ 9 ຂອງບົດລາຍງານສະບັບ

ນີັ້). 

ຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ຄະແນນໂດຍໃຊ້ RMM ແມ່ນເພຼືື່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງຄວາມສົມບູນຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ

ທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ພາບລວມນີັ້ຈະຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆແລະຂົງເຂດທີື່ຈະ

ຊ່ວຍໃນການກ ານົດບູລິມະສິດແລະຂໍໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ. ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຈະໄດ້ມີການເວົັ້າກັນໄວ້ກ່ອນວ່າຜົນການ
ປະເມີນຈະໄດ້ນ າມາສົມທຽນກັນເປັນແຕ່ລະໄລຍະເວລາເພຼືື່ອແຈ້ງຄວາມຄຼືບໜ້າ.   
 
ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາທິດທີສອງ, ຜົນໄດ້ຮັບ-ສະຫ ຸບໃນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນໄດ້ຖຼືກສະເໜີຕໍໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນຮູບແບບ
ເປັນໃບເອກະສານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ F ). ເນຼືື່ອງຈາກມີເວລາໜ້ອຍສ າລັບການສົນທະນາລົງເລິກໃນລາຍລະອຽດ, 

ການທົບທວນຄັັ້ງໃໝ່ແມ່ນຖຼືກກ ານົດໄວ້ໃນເດຼືອນ ເມສາ 2019.  
 

ໄລຍະທີ 3 

ການທົບທວນຂັັ້ນຕົັ້ນ ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນ STARS ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນວັນທີ 26 

ເມສາ. ການທົບທວນນີັ້ແມ່ນນ າພາໂດຍທີື່ປຶກສາສາກົນ (Sue Eitel) ໂດຍມີຜູ່ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

9 ຄົນ15 ແລະ ຈາກທິມງານ USAID Okard ສອງຄົນ (Bernard Franck ແລະ Lori Baxter). ການປະຊຸມໄດ້

ດ າເນີນເປັນພາສາອັງກິດໂດຍມີການແປສົດເປັນພາສາລາວ. 
 
ຜູ່ເຂົັ້າຮ່ວມທຸກຄົນໄດ້ຮັບເອກະສານຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບຕົັ້ນຂອງ STARS ເປັນພາສາອັງກິດແລະເອກະສານທີື່

ອະທິບາຍເຖິງການເຊຼືື່ອມໂຍງຂອງຂອບວຽກທີື່ຕິດພັນກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການລະຫວ່າງສາກົນ, ຂົງເຂດແລະ
ລະດັບຊາດ (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ G ). ເພຼືື່ອຊ່ວຍໃນການສົນທະນາໄດ້ນ າໃຊ້ບົດສະເໜີ PowerPoint. 
 

                                                           
14 ຕົັ້ນສະບັບຂອງ RMM ມີ 54 ອົງປະກອບແຕ່ສະບັບທີື່ປັບປຸງໃໝ່ຂອງ RMM ມີ 57.  

15 ເບິື່ງໜ້າ 70 ສ າລັບບັນຊີລາຍຊຼືື່ຂອງຜູ່ເຂົັ້າຮ່ວມ. 



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 19 

  

ຈຸດປະສົງຫ ັກຂອງການປະຊຸມແມ່ນ:  1) ນ າສະເໜີແລະສົນທະນາຜົນໄດ້ຮັບເບຼືັ້ອງຕົັ້ນຈາກການປະເມີນ STARS  

(ໂດຍນ າໃຊ້ເອະສານສະຫ ຸບຫຍໍໍ້ ຊຶື່ງເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ F ), 2) ສະເໜີຕໍໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບຮ່າງ

ບົດລາຍງານສະບັບຕົັ້ນ, 3)  ເກັບກ າເອົາຄ າເຫັນຕໍໍ່ບົດສະຫ ຸບດ້ານບໍລິຫານ, ແລະ 4)  ກ ານົດບາດກ້າວຕໍໍ່ໄປໃນ

ຂະບວນການ.    
 
ໂດຍທົັ່ວໄປ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະຍິນດີຮັບຟັງບົດລາຍງານແລະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບຜົນໄດ້ຮັບ. ໄດ້ມີການແກ້ໄຂເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບເອກະສານສະຫ ຸບຫຍໍໍ້ ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບບົດສະຫ ຸບດ້ານການ
ບໍລິຫານ. ບັນດາຜູ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການທົບທວນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນບໍໍ່ໄດ້ມີຕາງໜ້າຂອງຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ. ບາດກ້າວຕໍໍ່ໄປຢູ່ໃນຂະບວນການແມ່ນການເຮັດຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນ STARS ສະບັບທີ 1 ໃຫ້ສ າ

ເລັດແລະນ າສົັ່ງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນກາງເດຼືອນ ພຶດສະພາ 2019. ມັນຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຮ່າງສະບັບທີ 1 ໄດ້ຖຼືກ
ທົບທວນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ເພຼືື່ອມີຂໍໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ມີການແກ້
ໄຂແລະສ້າງຊ່ອງທາງໃນການທີື່ຈະເຮັດເອກະສານນັັ້ນໃຫ້ສ າເລັດ.  
 

ຂ ື້ຈ າກັດ                                                                                                                                                 

ມີການປະສົບກັບຂໍໍ້ຈ າກັດເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນທຸກໄລຍະຂອງການປະເມີນ.  

ໄລຍະທີ 1: 

ຂະບວນການປະເມີນນີັ້ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງຂໍໍ້ສະເໜີເລີັ້ມຕົັ້ນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໂດຍລວມ. ດີທີື່ສຸດ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕ້ອງມີຄ າເຫັນທີື່ເປັນທາງການໃຫ້ຫ້ອງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈ າປະເທດ ໃນ
ຈຸດປະສົງທີື່ຈະເຮັດການປະເມີນ, ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ. ເຖິງວ່າ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ STARS, ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ມີຄ າຮ້ອງເຖິງອົງການອະນາໄມໂລກ, ແລະ

ສິື່ງນີັ້ຈະຈ າກັດການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ຫ້ອງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈ າປະເທດ. 

ອົງການອະນາໄມໂລກແມ່ນຊຸກຍູ້ຢ່າງຈິງຈັງຕໍໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງທິມງານ/ຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ 
ໜ້າທີື່ການເພຼືື່ອຮວບຮວມແລະຮັບຮູ້ເອົາຂໍໍ້ມູນທີື່ເກັບກ າໂດຍຜ່ານແບບສອບຖາມ RCQ ແລະຄະແນນ RMM ທີື່ໄດ້

ຮັບໃນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ. ຍັງບໍໍ່ທັນມີຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແລ້ວແລະດັັ່ງນັັ້ນຄ າ

ຕອບຕໍໍ່ກັບ RCQ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍແລະຂາດຄວາມກົມກຽວກັນ.  

ໄລຍະທີ 2: 

ເນຼືື່ອງຈາກມີບັນຫາໃນການຈັດສັນເວລາ, ທິມງານປະເມີນແມ່ນບໍໍ່ສາມາດພົບກັບກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ (MOLSW) ແລະຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ອາຍຸສູງ (NCDE). ເປັນທີື່ຮູ້ວ່າກະຊວງ

ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕໍໍ່ສູນຟ ື້ນຟູຢູ່ບ້ານເກິນ, ແຕ່ວ່າການປະກອບສ່ວນອຼືື່ນໆ
ນອກຈາກບ່ອນນີັ້ແລ້ວແມ່ນບໍໍ່ຮູ້ຈັກ.  

ເນຼືື່ອງຈາກເວລາມີຈ າກັດ, ທິມງານປະເມີນບໍໍ່ໄດ້ໄປປຶກສາກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.  



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 20 

  

ຫົວໜ້າກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນໄດ້ມີຄ າສະເໜີຮຽກຮ້ອງຫ າຍຢ່າງໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ. ເພິື່ນໄດ້ຮັບ
ຟັງບົດສະຫ ຸບຫຍໍໍ້ໃນວັນທີ 15ມີນາ, ໄດ້ຮັບເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ F ) ແລະໄດ້
ໃຫ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາທີື່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການທົບທວນທີື່ເປັນທາງການຫ າຍຂຶັ້ນໃນເດຼືອນເມສາ.  

ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບຂໍໍ້ຈ າກັດທີື່ໄດ້ເວົັ້າມາແລ້ວໃນໄລຍະທີ 1, ການຂາດຄະນະກ າມະການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ທີື່ເຄຼືື່ອນໄຫວເຮັດວຽກປົກະຕິ ແມ່ນໄດ້ຈ າກັດຄ າເຫັນຂອງຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການປະກອບສ່ວນຢູ່ໃນ
ການທົບທວນຜົນໄດ້ຮັບເບຼືັ້ອງຕົັ້ນຈາກການປະເມີນແລະຄະແນນ RMM ກ່ອນການສ້າງບົດລາຍງານສະບັບຕົັ້ນ.  

ໄລຍະທີ 3: 

ເຖິງວ່າຈະໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຈາກຜູ່ເຂົັ້າຮ່ວມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນລະຫວ່າງການທົບ
ທວນຄຼືນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກ STARS, ແຕ່ກຸ່ມນີັ້ບໍໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມະການດ້ານການ

ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

2. ພາບລວມຂອງລະບົບສາທາລະນະສ ກ ສປປ ລາວ ແລະການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີີ່ການ  
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນການຈັດຕັັ້ງທີື່ຄຸ້ມຄອງແລະມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ບໍລິການສົັ່ງເສີມ, ປ້ອງກັນ, 
ປ ິ່ນປົວໃຫ້ດ ີແລະປ ິ່ນປົວປະຄັບປະຄອງ ຊຶື່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງພາວະສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.  

ຄວາມຕ້ອງການເພຼືື່ອຈະປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງແລະການບໍລິການທີື່ມີຄຸນະພາບແມ່ນເປັນທີື່ຮັບຮູ້ໃນຍຸດທະສາດການປະຕິ
ຮູບສາທາລະນະສຸກ(HSRF) ຂອງສປປ ລາວແລະຂອບວຽກ 2013-2025.  ຂອບວຽກນີັ້ມີຈຸດປະສົງເພຼືື່ອບັນລຸ 

ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົັ່ວປວງຊົນໃນປີ 2025. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກແມ່ນເປັນໃຈ
ກາງຂອງຂອບວຽກທີື່ເປັນບູລິມະສິດ: ການເງິນສາທາລະນະສຸກ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັັ້ງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານ

ສຸຂະພາບ, ການໃຫ້ບໍລິການປ ິ່ນປົວ ແລະລະບົບຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອບວຽກແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານ ແຜນພັດທະນາຫ້າປີຄັັ້ງທີ 8 ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ຊຶື່ງໄດ້ກ ານົດ 8 
ໂຄງການທີື່ເປັນບູລິມະສິດສ າລັບປ ີ2016-2020. ບູລິມະສິດນີັ້ໄດ້ແກ່: 

1. ອະນາໄມ ແລະ ສົັ່ງເສີມສຸຂະພາບ  
2. ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍໍ່  
3. ບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບ 

▪ ໃນຂໍໍ້ທີ 3.2.2.  “ພັດທະນາແລະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການ” 

4. ປົກປ້ອງຜູ່ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບອາຫານ, ຢາ ແລະອຸປະກອນທາງການແພດ 
5. ການບໍລິຫານຈັດຕັັ້ງ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ & ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ 

6. ການເງິນສາທາລະນະສຸກ  
7. ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການຮ່ວມມຼືສາກົນ 
8. ການຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາ 



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 21 

  

ຮູບທ ີ1: ການປະຕິຮູບລະບົບສາທາລະນະສ ກເຊ ີ່ອມສານກັບແປດແຜນງານຂອງແຜນພັດທະນາ

ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສ ກ.16 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2. ຊຼືື່ເດີມຂອງກົມປ ິ່ນປົວໄດ້ຖຼືກປ່ຽນໃໝ່
ເປັນ “ກົມປິີ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ (DHR)” ໃນປີ 2017. 

ເຖິງວ່າການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແຕ່ອັນທີື່ໝາຍ
ໄວ້ໃນ ກ່ອງແດງ  ໃນຮູບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງແມ່ນຊີັ້ບອກເຖິງພາກສ່ວນທີື່ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ (CMR) ແມ່ນໃຫ້ການບໍລິການດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍກົງຢູ່ໃນ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແລະຊີັ້ນ າບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ (PRSCs)17.    

ຄະນະເຕັກນກິການແພດ (FMT) ແມ່ນເປັນບ່ອນສິດສອນຫ ັກສູດກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ & ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າ

ຊູ ແລະຂຶັ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (UHS). ຢູ່ໃນຫ້ອງການພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ

ສາທາລະນະສຸກເມຼືອງ, ຍັງມີ ຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ໄປຕາມລ າດັບ. 
 

                                                           
16 WHO, ພາບລວມກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ (2009-2017) 
17  ສັງເກດວ່າແຕ່ກ່ອນ PRSCs ໄດ້ຖຼືກເອີັ້ນວ່າ ສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (PRCs) ກໍຄຼື ໜ່ວຍງານກາຍະບ າບັດ (PRUs). ໃນບົດລາຍງານ

ສະບັບນີັ້ແລະເພຼືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ າສັບທີື່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນຟູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສູນເຫ ົັ່ານີັ້ຈະຖຼືກເອີັ້ນວ່າ PRSCs ຢູ່ໃນເອກະສານ
ສະບັບນີັ້. 
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ຮູບທ ີ2.  ໂຄງສ້າງແລະການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກແລະການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານ
ສ ຂະພາບ 18 

 

 

                                                           
18 WHO, ພາບລວມກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ (2009-2017) 
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ຮູບທີ 3.  ໂຄງສ້າງແລະການຈັດຕັື້ງຂອງກົມປິີ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ໃນປະຈຸບັນ, ມີ ສາມຄົນຢູ່ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ຂອງກົມທີື່ມີປະສົບການ, ແລະມີການອຸທິດ
ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ຮສ ດຣ ບຸນໜັກ ເປັນອະດີດຮອງຫົວໜ້າ
ກົມປ ິ່ນປົວແລະຊີັ້ນ າກິດຈະກ າການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ອິງຕາມໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ
ເດີມ.  

ຮສ ດຣ ບົວເທບ ເປັນແພດຊ່ຽວຊານຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການພຽງຄົນດຽວຢູ່ໃນປະເທດລາວ
ແລະເປັນອະດີດຮອງຄະນະບໍດີ ຕະນະ
ເຕັກນິກການແພດ.  

ທ່ານ ບຸນເພັງ ຊຶື່ງໄດ້ຮຽນກາຍະບ າບັດ ແລະ 
ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູເກຼືອບຮອດ 20 ປີ (ມີຄວາມສາມາດຫ າຍຢ່າງ) ກ່ອນທີື່ຈະຍ້າຍມາຢູ່ກົມປ ິ່ນປົວ

ແລະ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 
 

ສະຖານທີື່ໃຫ້ບໍລິການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດແມ່ນລວມເອົາ 5 ໂຮງໝໍສູນກາງແລະ 3 ສູນປ ິ່ນປົວລົງ
ເລິກຂະແໜງ; 4 ໂຮງໝໍພາກ, 13 ໂຮງໝໍແຂວງ, 136 ໂຮງໝໍເມຼືອງ, ແລະ 1060 ໂຮງໝໍນ້ອຍ.  ນອກຈາກນັັ້ນຍັງ
ມີ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 1050 ແຫ່ງ 19.  ມີຈ ານວນຕຽງນອນຄົນເຈັບທັງໝົດ 11,070 ໜ່ວຍຊຶື່ງໃນນັັ້ນ ມີ

ຕຽງສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການບໍໍ່ເຖິງ 100 ຕຽງ (ແຕຈ່ະເປັນຕຽງນອນຂອງຫໍພັກສ າລັບສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການຫ າຍກວ່າ).  

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຕິດພັນກັນກັບຂົງເຂດຄວາມພິການ, ເພາະຄົນພິການແມ່ນກຸ່ມປະຊາກອນຫ ັກທີື່ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຮັບຮອງສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ (UNCRPD)ໃນເດຼືອນກັນຍາ 2009. ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮ່າງ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສ າລັບຄົນພິການ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລະແຜນປະຕິບັດສ າລັບວຽກງານຄົນພິການ 2017-

2025. ທັງສອງເອກະສານນີັ້ໄດ້ຖຼືກທົບທວນຄຼືນໃນກອງປະຊຸມສ າມະນາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ມີນາຢູ່ທ່າລາດ 

(ສປປ ລາວ).  

ຢູ່ໃນກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ 20, ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ອາຍຸສູງ

(NCDE) 21  ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍແລະກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ ແລະດູແລຊີັ້ນ າ ສຸນຟ ື້ນຟູ

                                                           
19 ຫ້ອງການສະຖິຕິລາວ https://www.lsb.gov.la/wp-content/uploads/2018/10/Yearbook-2017-2.pdf 
20 ຄຼືດັັ່ງທີື່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບນີັ້, ໜຶື່ງໃນຂໍໍ້ຈ າກັດໃນການປະເມີນຄັັ້ງນີັ້ແມ່ນການທີື່ບໍໍ່ສາມາດພົບກັບກະຊວງແຮງງານໂດຍກົງ. 
21 ສປປລ (2013) ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຜູ່ສູງອາຍຸ (NCDE) 
ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທີື່ຕັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ສິດ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງແລະຂອບເຂດວຽກ. 

https://www.lsb.gov.la/wp-content/uploads/2018/10/Yearbook-2017-2.pdf
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ບ້ານເກິນ ຢູ່ນອກນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  ອົງກອນລະດັບຊາດທີື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ/ຂະແໜງການ
ທີື່ປະຕິບັດກ່ຽວກັບລະເບີດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການອອກແຮງປະສານງານເພຼືື່ອຊ່ວຍເຫ ຼືອຜູ່ຖຼືກເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດ
ທີື່ບໍໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນປະເທດ, ກໍຂຶັ້ນນ າກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ.   

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະໜອງໂດຍພາກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່
ໂຮງໝໍ ແລະສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເປັນຫ ັກ 22  ແລະບຸກຄະລາກອນສ່ວນຫ າຍກໍແມ່ນນັກກາຍະບ າບັດ.   

ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນແລະອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ 23 ໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍລວມໃນດ້ານການສ້າງຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ(ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ຫ ຼື ຊ່ວຍການອົບຮົມພາຍໃນປະເທດ), ຊຼືັ້ອຸປະກອນຊ່ວຍຊູ, ຊ່ວຍ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປຶກສາຫາລຼືດ້ານນະໂຍບາຍ (ກອງປະຊຸມສາກົນແລະກອງປະຊຸມສ າມະນາ), ສ້າງນະ

ວັດຕະກ າໃໝ່, ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸ, ແລະແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ (ກຸ່ມວຽກງານດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢ່າງບໍໍ່ເປັນ
ທາງການ).   

3. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  
ອົງປະກອບຫ ັກ ສະຖານະ 

  
ການຊີື້ນ າແລະການຮ່ວມມ  
 

 ຈ າກັດແລະສັບສົນກັນ.  ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ ແລະກົມປ ິ່ນປົວ ແຕ່
ລະຝ່າຍກໍໄດ້ຊິັ້ນ າດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນລະດັບໃດໜຶື່ງ, 
ແຕ່ວ່າມີບາງຢ່າງແມ່ນຊ ໍ້າຊ້ອນແລະມີການສັບສົນກັນເກີດຂຶັ້ນ
ລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ.  

 
ແຜນຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດທາງດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  

ມີ.ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າ
ດ້ວຍ(ການແພດ)ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (2018-2025) ໃນເດຼືອນຕຸລາ 

2018. ບໍໍ່ທັນໄດ້ມີການປະກາດໃຊ້ແລະແຈກຢາຍ.  

 
ການປະສານງານທາງດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
 

ຈ າກັດ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຄະນະກ າມະການ
ລະດັບຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໃນເດຼືອນ ຕຸລາ 2018, 
ແຕ່ວ່າຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ເຄຼືື່ອນໄຫວ. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມຢ່າງບໍໍ່ເປັນທາງການ.  

ການວາງແຜນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ 
 

ຈ າກັດ. ມີຫ ັກຖານບາງຢ່າງຂອງການວາງແຜນດ້ານບຸກຄະລາກອນ 
ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ຈະເຮັດຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຂອງການບໍລິການ
ນັັ້ນຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຖຼືກກ ານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.  

ກົນໄກໃນການຈດັລະບຽບ 
 

ຈ າກັດຫ າຍ. ມີພຽງບາງໂຄງສາ້ງດ້ານກົດລະບຽບຫ ຼື ກົນໄກສ າລັບ
ບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຫ ຼື ສ າລັບຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ.  

                                                           
22 ສູນການແພດຟຶື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ແກ່ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແລະສີື່ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ (ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫ ວງພະບາງ, ຈ າປາສັກ). ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້
ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫ ຼືອສູນຟ ື້ນຟູແຫ່ງໜຶື່ງຢູ່ບ້ານເກີນ ແຂວງວຽງຈັນ. 
23 ໄດ້ແກ່ HI, ICRC, World Education, CBM, Deseret International Charities, COPE, ແລະອຼືື່ນໆ.  
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ການຊີື້ນ າດ້ານຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງ
ຊ່ວຍຊູ  

ຈ າກັດຫ າຍ. ມີການຊີັ້ນ າຫ ຼືນ າພານ້ອຍຫ າຍສ າລັບການຈັດຊຼືັ້ແລະ 
ຈັດຫາ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ. ບໍໍ່ມີການຈັດຊຼືັ້ໃນລະດັບຊາດ
ແລະບໍໍ່ໄດ້ມີການສ້າງບັນຊີລາຍການຂອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ. 

 

ການຊີື້ນ າແລະການຮ່ວມມ ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ສປປ ລາວແມ່ນໂຊກດີທີື່ມີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊຶື່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ
ຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ເພຼືື່ອເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງການປ ິ່ນປົວດູ
ແລດ້ານສຸຂະພາບ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີແລະຮອງລັດຖະມົນຕີ               
(ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມຼືອງປາກ) ໄດ້ແຈ້ງຕໍໍ່ສາທາລະນະເຖິງການສະໜັບ    

ສະໜູນຂອງທ່ານ, ແລະການເພີັ້ມເຕີມຄ າວ່າ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເຂົັ້າ
ໃນຊຼືື່ຂອງກົມປ ິ່ນປົວກໍເປັນຫ ັກຖານອີກຢ່າງໜຶື່ງເຖິງການໃຫ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາ
ຂອງທ່ານ. ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຍັງຕັັ້ງໝັັ້ນໃນການເປັນຜູ່ນ າພາຂະແໜງການນີັ້, ແຕ່ສາຍອ ານາດແລະ
ການຕັດສິນບັນຫາດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມ
ສອດຄອ່ງແລະກ ານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.  

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ແຕ່ກ່ອນຊຼືື່ວ່າ       
ສູນຟ ື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ) ໄດ້ມີມາກວ່າ 50 ປີແລ້ວ  (ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນ
ກາງຊຸມປີ 60). ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ຢູ່ໃນກະຊວງ  
ສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ມີບົດບາດຕົັ້ນຕໍໃນການສ້າງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສູນນີັ້ໄດ້ລິເລີັ້ມເຮັດການ
ອົບຮົມດ້ານກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ, ນ າພາດ້ານການ

ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະເປັນຜູ່ຕາງໜ້າຢູ່ໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະຜ່ານມາກໍຄຼືປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການຫ ັກດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ-ໂດຍສະເພາະອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ. ນັບແຕ່ປີ 2008, ສູນການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈ າປີກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ກັບບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ຫົວໜ້າສູນ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ແລະຫົວໜ້າກົມຕ່າງໆຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ). ກອງ
ປະຊຸມປະຈ າປີນີັ້ແມ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ງົບປະມານປະມານເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງງົບປະມານປະຈ າ ປີຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ທັງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນມີພາລະບົດບາດໃນການຊີັ້ນ າດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ແຕ່ວ່າການບໍລິການຄຸ້ມຄອງແລະໂຄງສ້າງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຖຼືກກ ານົດຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ. ອັນນີັ້ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງທີື່ສຸດສ າລັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນໂຮງໝໍແຂວງ; 
ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີ ມີຫ ຼືບໍໍ່ມີສູນ(ການແພດ)ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ.  

ຖ້າຖາມເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບົດບາດຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, 
ຄ າຕອບແມ່ນລວມມີ, ‘ກົມປ ິ່ນປົວແມ່ນທາງດ້ານມະຫາພາກແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູແມ່ນທາງດ້ານເຕັກນິກ’, ແລະ    

‘ກົມປ ິ່ນປົວຄວນກ ານົດວິໄສທັດແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ’. ການຈ າແນກແບບກວ້າງໆນີັ້ແມ່ນ

ມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ການນ າພາຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແລະຄຸ້ມຄ່າ, ຈ າເປັນຈະ



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 26 

  

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການກ ານົດຢ່າງຈະແຈ້ງບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕ່າງຝ່າຍກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາ
ສູນຟ ື້ນຟູຂອງຕົນເອງ (ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ

ແມ່ນ ຂຶັ້ນນ າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະສູນບ້ານເກິີນແມ່ນຂຶັ້ນນ າກະຊວງແຮງງານ). ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານວ່າໄດ້ມີການ
ປະສານງານກັນຢ່າງໃດລະຫວ່າງບັນດາສູນເຫ ົັ່ານີັ້, ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການປ ິ່ນປົວຫ ຼືມາດຕະຖານດ້ານອຸປະກອນ, ຫ ຼື
ການຕິດຕໍໍ່ສຼືື່ສານຢ່າງເປັນລະບົບ.  
 

ເອກະສານກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຄ ້ມຄອງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕົກລົງອອກເອກະສານດັັ່ງນີັ້: : 

- ການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ – (ເລກທ.ີ 1859/ສທ) 04 ສິງຫາ 2016; 

- ການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ – ເລກທ.ີ 2029/ສທ) 20 ກັນຍາ 2017; 

ແລະ 
- ການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, 

ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ – (ເລກທ.ີ 2858/ສທ) 27 ພະຈິກ 2017. 

ເອກະສານເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ກ ານົດຈຸດປະສົງ, ທີື່ຕັັ້ງແລະພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ສິດ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ, ໂຄງປະກອບບຸກ
ຄະລາກອນ, ວິທີປະຕິບັດແລະຫ ັກການຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ. ອັນນີັ້ເປັນເອກະສານພຼືັ້ນຖານທີື່
ໜັກແໜ້ນຊຶື່ງຕ້ອງທົບທວນເບິື່ງຄວາມໝາຍທີື່ຖຼືກຕ້ອງ. (ຕົວຢ່າງ: ໜຶື່ງໃນໜ້າທີື່ຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນຂໍໍ້ 3.13, ອ່ານໄດ້ຄວາມວ່າ: ‘ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ

ກິດຈະກ າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ, ແຂວງ ແລະເມຼືອງ’. ອັນນີັ້ຄວນທົບທວນເບິື່ງຄຼືນ, ເບິື່ງຄຼືວ່າ

ຄວນຈະເປັນບົດບາດໜ້າທີື່ຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ກົມປ ິ່ນປົວ ແລະ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.)  

ເອກະສານ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍ(ການແພດ)ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 2018-2025 ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນຕາມອົງປະກອບຫ ັກຂອງ

ເອກະສານ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນປີ 2030 (ເລກທີ 2217/ສທ) ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2018. ຈຸດປະສົງທີື່ເປັນ
ຍຸດທະສາດເພຼືື່ອຍົກລະດັບວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ແກ່:  

1. ປັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ; 

2. ເພີັ້ມວົງເງິນສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ; 
3. ເພີັ້ມການເຊຼືື່ອມສານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເຂົັ້າກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ; 

4. ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃຫ້ມີຫ າກຫ າຍຂະແໜງວິຊາ; 

5. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແລະຂະຫຍາຍເຄຼືອຂ່າຍການໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບເພຼືື່ອຮຽນຮູ້ໜ້າທີື່ການ ແລະ ການຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ; 

6. ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຄົັ້ນຄວ້າ. 
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ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ປະກາດດ າເນີນການແລະເຜີຍແຜ່ ຍຸດທະສາດ ຕໍໍ່ສາທາລະນະຊົນ.  

ຂໍໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການຮັບຜິດຊອບເພຼືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ (ເລກທ.ີ 2502 / ສທ) 01 ຕຸລາ 2018. ຄະນະກ າມະການນີັ້ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ເລີັ້ມປະຕິບັດງານ, ທັງບໍໍ່ທັນໄດ້

ພັດທະນາພາລະບົດບາດສະເພາະ.  

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງໄດ້ມີ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບຈິດ 2020, ຊຶື່ງໄດ້ເຊັນອອກມາແລ້ວແຕ່ປີ 2012 ແຕ່
ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 24 
 

ການວາງແຜນເພ ີ່ອຂະຫຍາຍວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ ານົດຈ ານວນພະນັກງານທີື່ເໝາະສົມໃນອະນາຄົດ 
(ປະມານ 3 ຄົນ)ສ າລັບໂຮງໝໍແຂວງ (16%ຂອງຈ ານວນຕຽງຂອງໂຮງໝໍ; ຕາມສູດຄິດໄລ່ສ າລັບພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກປະເພດອຼືື່ນ) ແລະ ນັກກາຍະບ າບັດ 1 ຄົນຕໍໍ່ໂຮງໝໍເມຼືອງ. ການປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ າລັບແຕ່ຂັັ້ນຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ກ ານົດຢ່າງຄັກແນ່.  
 

ກົນໄກໃນການປະຕິບັດກດົລະບຽບ 
ລະບຽບການສະເພາະສ າລັບບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງບໍໍ່ທັນເຫັນມີ. ອົງການອະນາໄມໂລກ
ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຼືໃນການປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງວິຊາຊີບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໃນເດຼືອນສິງຫາ 2017, 
ແຕ່ວ່າກອງປະຊຸມນີັ້ບໍໍ່ໄດ້ເວົັ້າເຖິງບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ອິງຕາມກົມໝາຍປ ິ່ນປົວ (ມາດຕາ 
34, ການອົບຮົມໃນເວລາປະຕິບັດງານ) ຜູ່ປະກອບວິຊາຊີບປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບທຸກຄົນແມ່ນຖຼືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ປັບປຸງຄວາມຮູ້ແລະທັກສະຂອງຕົນຢ່າງຕໍໍ່ເນຼືື່ອງ. ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໃຫ້ມີການສຶກສາທາງດ້ານວິຊາຊີບຢ່າງຕໍໍ່ເນຼືື່ອງແຕ່

ວ່າຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ການອອກໃບປະກອບວິຊາຊີບສ າລັບທ່ານໝໍ, ພະຍາບານແລະທັນຕະແພດໄດ້
ເລີັ້ມດ າເນີນການໃນປີ 2019, ແຕ່ວ່າມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ນ າໃຊ້ປະຕິບັດຕໍໍ່ນັກກາຍະບ າບັດ. CBM ໄດ້ສະ

ໜັບສະໜູນສ້າງມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂັັ້ນຕ ໍ່າສຸດສ າລັບການປ ິ່ນປົວພະຍາດຕີນໂງ້ງຢູ່ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ແລະ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ. ຫ ັກຖານພຽງຢ່າງດຽວຂອງການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ
ສ າລັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ. ແມ່ນຜົນງານຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ໄດ້ກ ານົດມາດຕະຖານຂອງຂາ
ທຽມ (2019). ພ້ອມທັງຍັງບໍໍ່ທັນມີກົດລະບຽບສ າລັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ, ແລະ ກໍມີຫ າຍຊ່ອງທາງທີື່ຈະຫາ

ຜະລິດຕະພັນເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ.້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ສ້າງບັນຊີລາຍການຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ທີື່ເປັນບູລິ

ມະສິດ, ທັງບໍໍ່ມີຫ ັກຖານອັນໃດວ່າຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍຊູນີັ້ຈະຖຼືກບັນຈຸເຂົັ້າໃນລາຍການຈັດຊຼືັ້ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ
ການແພດຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.  

                                                           
24 CBM (2016). ບົດລາຍງານການປະເມີນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກກາງ. 
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ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການດ້ານການບ ລິຫານຄ ້ມຄອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
• ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ສະແດງອອກໃນຄ າໝັື້ນສັນຍາຕ ີ່ວຽກງານທາງດ້ານການ

ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.   

• ການຊີື້ນ າແລະການບ ລິຫານຄ ້ມຄອງໄດ້ຖ ກດ າເນີນການໂດຍຜ່ານການຈດັຕັື້ງຂອງ
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກສອງພາກສ່ວນຫຼກັຄ : ກມົປິີ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການແລະ
ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ. ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດອ້ອກເອກະສານແນະນ າທີີ່
ເປັນລາຍລກັອກັສອນກ່ຽວກັບການຈດັຕັື້ງແລະການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງແຕລ່ະພາກສ່ວນ, 
ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍຂົງເຂດທີີ່ມກີານຊ ື້າຊ້ອນກນັ.   

• ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ອອກເອກະສານແນະນ າຫຼາຍຢ່າງແລະນະໂຍບາຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ. ເອກະສານເຫຼົີ່ານີື້ໄດສ້້າງໃຫ້ມີພ ື້ນຖານອັນ
ໝັື້ນຄົງ, ແຕ່ວ່າຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນັື້ນ, ເອກະສານເຫຼົີ່ານີື້ຍັງຈະຕ້ອງ
ໄດ້ເບິີ່ງທົບທວນຄ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງການພັດທະນາຂົງເຂດແລະສາກົນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ
ກັບວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

• ກະຊວງສາທາລະນະສ ກແລະກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນສູນຟ ື້ນຟູທີີ່ຂ ື້ນນ າພາກສ່ວນຕົນເອງ. ມີຫຼັກຖານແຕ່ພຽງນ້ອຍດຽວວ່າໄດ້
ມີການປະສານງານກັນລະຫວ່າງສອງກະຊວງກ່ຽວກບັສູນເຫຼົີ່ານີື້ ຫຼ  ສ າລັບວຽກການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

• ນອກຈາກການຄາດຄະເນເບ ື້ອງຕົື້ນຈ ານວນນກັກາຍະບ າບັດຢູ່ໃນໂຮງໝ ແຂວງແລະໂຮງ
ໝ ເມ ອງ, ມີພຽງການແນະນ ານ້ອຍດຽວໃນດ້ານການວາງແຜນບ ລກິານທາງດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນ
ສະຖານບ ລິການແຕ່ລະຂັື້ນຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ກ ານດົຢ່າງຄັກແນ.່  

• ກົນໄກທາງດ້ານກດົລະບຽບ/ການອອກໃບອະນ ຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິີ່ນປົວສ າລັບທ່ານ
ໝ , ພະຍາບານ ແລະ ທັນຕະແພດກ າລັງຮີບຮ້ອນປະຕິບັດ, ແຕ່ວ່າຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ສ້າງຂ ື້ນ
ສ າລັບບ ກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

• ຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນບ ີ່ມກີົດລະບຽບຄວບຄ ມ. ລັດຖະບານບ ີ່ໄດ້ມີຂອບເຂດ
ການຊີື້ນ າສ າລັບການຈດັຊ ື້ແລະຈັດຫາຂອງຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ; ບັນຊີລາຍການ
ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູທີີ່ເປັນບູລມິະສິດຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ສ້າງຂ ື້ນ; ແລະລດັຖະບານມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ນອ້ຍທີີ່ສ ດຕ ີ່ກບັມາດຕະຖານຂອງອົງຄະທຽມ&

ເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູແລະການຈັດຫາລ ື້ເລ ີ່ອນຢູ່ໃນສນູການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

 



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 29 

  

4. ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
ອົງປະກອບຫ ັກ ສະຖານະ 

 
ຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ, 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີີ່ການ, ແລະສະພາບທາງ
ດ້ານໜ້າທີີ່ການຂອງປະຊາກອນ 

ຈ າກັດ.  ການສ າຫ ວດປະຊາກອນໃນປີ 2015  ໄດ້ລວມເອົາແບບ
ສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການໂດຍນ າໃຊ້ແບບສອບຖາມສັັ້ນ
ຂອງກຸ່ມວໍຊິງຕັນ. ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດທີື່ບໍໍ່ຕິດຕໍໍ່, ປະຊາກອນຜູ່ອາຍຸ
ສູງແລະອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນຄວນຈະແນະນ າເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບທາງດ້ານ
ໜ້າທີື່ການຂອງປະຊາກອນ. 

 
ຂ ື້ມູນທາງດ້ານຄວາມພ້ອມ/ການນ າ
ໃຊ້ບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້
າທີີ່ການ 

ຈ າກັດ. DHIS2 ເກັບຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດແລະບ່ອນຢູ່ຂອງນັກກາ
ຍະບ າບັດທີື່ສັງກັດລັດ. ຂໍໍ້ມູນທີື່ເກັບຈາກການບັນທຶກການມານ າໃຊ້
ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີແຕ່ຈ ານວນ
ຄັັ້ງຂອງການປ ິ່ນປົວແທນທີື່ຈະແມ່ນຈ ານວນຂອງຜູ່ມາຮັບບໍລິການ.  

 
ຂ ື້ມູນທາງດ້ານຜນົໄດ້ຮັບ, ຄ ນະພາບ
ແລະການຄ ມ້ຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີີ່ການ  

 ບໍໍ່ມີ. ຂໍໍ້ມູນແມ່ນອິງໃສ່ແຕ່ຜົນທີື່ອອກມາເທົັ່ານັັ້ນ (ການປ ິ່ນປົວທີື່ໄດ້
ໃຫ້). ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນະພາບຂອງການບໍລິການ, ປະສິດທິຜົນ 
ແລະຜົນໄດ້ຮັບ 

  
 ການຕັດສນິນະໂຍບາຍທີີ່ອິງໃສ່ຂ ື້ມູນ 
 

ປົນກັນ. ບໍໍ່ມີການປະຕິບັດປ ິ່ນປົວດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍ
ອິງໃສ່ຫ ັກຖານທີື່ໄດ້ມາຈາກການຄົັ້ນຄວ້າ. ແຜນພັດທະນາທາງດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ໃນປະຈຸບັນບໍໍ່ໄດ້ມີຕົວຊີັ້ວັດທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ. ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ າໃຊ້ບໍລິການນ້ອຍທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນ, ຍ້ອນການກ ານົດຂອງໂຮງໝໍທີື່ຈະປ ດບໍລິການດ້ານ
ກາຍະບ າບັດແລະຍ້າຍພະນັກງານກາຍະບ າບັດໄປຢູ່ຂະແໜງການອຼືື່ນ.  

  

ຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ແລະສະພາບ
ທາງດ້ານໜ້າທີີ່ການຂອງປະຊາກອນ 
ການສ າຫ ວດປະຊາກອນແລະຄົວເຮຼືອນຄັັ້ງທີ 4 ຂອງສປປລາວ (2015)ໄດ້ໃຊ້ແບບສອບຖາມສັັ້ນຂອງກຸ່ມວໍຊິງຕັນ25. 

ຜົນການສ າຫ ວດພົບວ່າປະຊາກອນຈ ານວນ 160,881 ຄົນ (2.8% ຂອງປະຊາກອນ)ທີື່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶັ້ນໄປແມ່ນມີ

ຄວາມເປັນພິການ. ຕົວເລກແມ່ນ 18.4% ສ າລັບຄົນທີື່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 60 ປີ.  

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີການຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບທ່າອ່ຽງທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບຊຶື່ງເກີດຈາກພະຍາດແລະຕ້ອງການປ ິ່ນປົວດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ຂໍໍ້ມູນທີື່ມີກ່ຽວກັບພະຍາດທີື່ບໍໍ່
ຕິດຕໍໍ່, ປະຊາກອນຜູ່ອາຍຸສູງແລະອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນສາມາດຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ສປປ ລາວບໍໍ່ມີຮູບແບບທີື່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  
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ເພຼືື່ອທີື່ຈະໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນທີື່ສອດຄ່ອງວ່າປະຊາກອນມີສະພາບທາງດ້ານໜ້າທີື່ການດີປານໃດ, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ທ າ
ການເຊຼືື່ອມສານ ‘ຫົວຂໍໍ້ດ້ານໜ້າທີື່ການ’ ທີື່ລະອຽດເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດທາງດ້ານສຸຂະພາບຫ ຼືບ່ອນໃດທີື່ສາມາດເຮັດ

ໄດ,້ ດ າເນີນການສ າຫ ວດທີື່ແນໃສ່ດ້ານໜ້າທີື່ການແລະຄວາມເປັນພິການ 26. ໃນປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້

ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບທາງດ້ານໜ້າທີື່ການຂອງປະຊາກອນ.  
 

ຂ ື້ມູນທາງດ້ານຄວາມພ້ອມ/ການນ າໃຊ້ບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ໃນເດຼືອນທັນວາ 2017, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ອອກຄ າສັັ່ງແນະນ າໃຫ້ນ າໃຊ້ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບຂັັ້ນເມຼືອງ ລຸ້ນທີ 2/ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານສຸຂະພາບ (DHIS2/HIS) ເພຼືື່ອໃຫ້ເປັນລະບົບຂໍໍ້ມູນ

ຂ່າວສານລະດັບຊາດຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶື່ງທຸກໂຄງການຈະຖຼືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົັ່ງໃບລາຍງານ. HIS/DHIS2 ໄດ້ຄ່ອຍ

ປະກົດເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນແຫ່ງຊາດໂດຍການເກັບຂໍໍ້ມູນຈາກເກົັ້າໂຄງການແລະໂຄງການຍ່ອຍ, ແລະໄດ້ເປັນບ່ອນຮັບ
ເພຼືື່ອເພີັ້ມຂໍໍ້ມູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະການສ າຫ ວດລະດັບຊາດບາງຢ່າງ. ເຖິງວ່າ
ຈະມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນກາຍະບ າບັດທີື່ສັງກັດລັດ, ແຕ່ໂຄງສ້າງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ສ້າງແລະມີຫ ັກຖານໜ້ອຍຫ າຍວ່າທາງກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ລິເລີັ້ມທີື່ຈະເວົັ້າ
ເຖິງບັນຫານີັ້.  

ການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນຂັັ້ນຕ່າງໆ,  ຂໍໍ້ມູນສ່ວນຫ າຍແມ່ນເວົັ້າເຖິງຜົນທີື່ອອກມາ, ເນັັ້ນໃສ່
ປະເພດຂອງເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ, ແສງ, ຄວາມຮ້ອນ ຫ ຼື ຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ) 
ທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນການປ ິ່ນປົວ. ຫ ັກຖານມີນ້ອຍຫ າຍກ່ຽວກັບການເກັບຂໍໍ້ມູນແບບມາດຕະຖານ ຫ ຼື ເຄຼືື່ອງມຼືເກັບຂໍໍ້ມູນທີື່
ໃຊ້ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ. ມັນບໍໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງວ່າໄດ້ນັບເອົາຫຍັງ (ຈ ານວນຄົນເຈັບ ຫ ຼື ຈ ານວນຂອງອຸປະກອນທີື່ໄດ້
ນ າໃຊ້). ບໍໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການລາຍງານ, ມັນຈຶື່ງເປັນການຍາກທີື່ຈະເຂົັ້າໃຈຫ ຼືປຽບທຽບ
ການໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໃນບ່ອນໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ.   
 

ຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ຄ ນະພາບແລະປະສິດທິຜນົຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານຂອງການຄົັ້ນຄວ້າຫ ຼືການເກັບຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນທີື່ອອກມາຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຫ ຼື ຄຸນະພາບ 
ຫ ຼື ປະສິດທິຜົນຂອງການປ ິ່ນປົວ.  
  

ການກ ານດົນະໂຍບາຍໂດຍອິງໃສ່ຂ ື້ມູນ 
ຮອດເດຼືອນ ມີນາ 2019, ມີຂໍໍ້ມູນນ້ອຍຫ າຍກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ DHIS2 ເພຼືື່ອຊ່ວຍໃນການ

ຕັດສິນໃຈ ແລະ ສ າລັບການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ອັນທີື່ເວົັ້າວ່າ, ຂໍໍ້ມູນໃນ
ລະດັບໂຮງໝໍທີື່ເວົັ້າວ່າມີການມາຊົມໃຊ້ບໍລິການນ້ອຍຢູ່ຂະແໜງກາຍະບ າບັດ ແມ່ນຈະນ າໄປຫາຄ າຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການທີື່ຈະສຼືບຕໍໍ່ການບໍລິການ.ຕົວຢ່າງ:   

                                                           
26 ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ພັດທະນາແບບການສ າຫ ວດທາງດ້ານຄວາມເປັນພິການ. ອັນນີັ້ແມ່ນເຄຼືື່ອງມຼືການສ າຫ ວດຫາຄວາມເຂົັ້າໃຈຊຶື່ງ
ສາມາດນ າໃຊ້ເພຼືື່ອເຂົັ້າໃຈໜ້າທີື່ການຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ມັນຍັງເປັນຮູບແບບສັັ້ນຂອງແບບການສ າຫ ວດດ້ານຄວາມເປັນພິການ ຊຶື່ງ
ສາມາດນ າໄປເຊຼືື່ອມສານໂດຍເປັນຫົວຂໍໍ້ໜຶື່ງໃນການສ າຫ ວດລະດັບຊາດດ້ານສຸຂະພາບຫ ຼືຂົງເຂດອຼືື່ນ  



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 31 

  

ໂຮງໝໍເມຼືອງຫາດຊາຍຟອງ – ນັບແຕ່ປີ 1990-2008 ໂຮງໝໍມີນັກກາຍະບ າບັດສອງຄົນທີື່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການ

ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ຄະນະໂຮງໝໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງທີື່ຈະຢຸດການໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2008 ຍ້ອນວ່າມີການມາໃຊ້
ບໍລິການໜ້ອຍ. ມັນບໍໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີື່ຈະຮັກສາການບໍລິການເອົາໄວ້ (ມີຄົນເຈັບ 3-5 ຄົນຕໍໍ່ເດຼືອນ) ແລະນັກກາຍະບ າບັດໄດ້
ຖຼືກມອບໜ້າທີື່ໃໝ່ໃຫ້ໄປຢູ່ຮັບຕ້ອນແລະບໍລິຫານ.  

 ການສົນທະນາກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ – “ ສີື່ແຂວງ 27 ກ າລັງຄິດທີື່ຈະຢຸດການ
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດ ຍ້ອນວ່າບໍໍ່ມີຄົນເຈັບມາແລະມັນບໍໍ່ມີປະໂຫຍດທີື່ຈະມີພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ; ພວກ
ເຂົາຕ້ອງການທີື່ຈະຈັດສັນນັກກາຍະບ າບັດໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນ.”  

ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ – ມີນັກກາຍະບ າບັດສອງຄົນຖຼືກສົັ່ງມາເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິການແລະມີລາຍງານວ່າແຕ່ລະ

ມຼືັ້ມີຄົນເຈັບເຂດນອກມາຮັບການປ ິ່ນປົວບໍໍ່ເກີນສອງຄົນໃນແຕ່ລະວັນ. ໃນມຼືັ້ທີື່ລົງໄປຢ້ຽມຢູ່ພະແນກນັັ້ນ ປະກົດວ່າບໍໍ່ມີ
ຄົນເຈັບເລີຍ.  
 

                                                           
27 ແຂວງຕ່າງໆໄດ້ແກ່ ອັດຕະປ , ຫ ວງນ ໍ້າທາ, ຜົັ້ງສາລີ ແລະ ເຊກອງ.  

 ສະຫຼຸບສັງລວມກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ    

• ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ຮັບເອົາ DHIS2/HIS ແລະ ຂ ື້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັບ ກ

ຄະລາກອນກາຍະບ າບັດໃນໂຮງໝ ລັດກ ແມນ່ມຢີູ່ໃນລະບົບອັນນີື້. ຖານຂ ື້ມູນສ າລັບ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການແມນ່ມີຢູ່ໃນ DHIS2, ແຕ່ວ່າຫາກ ຖ ກບັນຈ ເຂົື້າ.   

• ມີຂ ື້ມູນນອ້ຍຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການພາຍ
ໃນປະເທດ; ການເຊ ີ່ອມໂຍງເລັກໆນ້ອຍໆອາດຈະມຂີ ື້ນໄດ້ກັບສະພາບການເຈບັປ່ວຍ
ຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າມນັບ ີ່ພຽງພ ສ າລັບຊ່ວຍໃນການວາງແຜນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່

ການ.  

• ການເກັບກ າຂ ື້ມູນການບ ລກິານຢູ່ໃນຂັື້ນຕ່າງໆ ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ການນັບຈ ານວນປະເພດ
ຂອງການປິີ່ນປົວທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດ. ບ ີ່ໄດ້ມີຂ ື້ມູນທີີ່ໄດ້ຖ ກເກັບກ າກ່ຽວກັບ ຜົນທີີ່ອອກມາ, 
ຄ ນະພາບ ຫຼ  ປະສິດທິຜົນຂອງການບ ລິການທາງດາ້ນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

• ຂ ື້ມູນທີີ່ໄດ້ ມາຈາກ ບາງໂຮງໝ ເມ ອງ ແລະ ໂຮງໝ ແຂວງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ການນ າໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານກາຍະບ າບັດ ຍັງບ ີ່ມີການນ າໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ຂ ື້ມູນ
ທາງດ້ານການແພດທາງໜ້າທີີ່ການ. ຂ ື້ມນູນີື້ຊ່ວຍລະບ ໃນການຕດັສິນໃຈກ່ຽວກັບ 
ການບ ລິການພາຍໃນໂຮງໝ  ແລະ ບ ຄະລາກອນ, ເຊິີ່ງໃນບາງກ ລະນີ, ຂ ື້ມູນດັີ່ງກ່າວໄດ້
ສົີ່ງຜົນຕ ີ່ການ ຍກົເລກິ ຫຼ  ຢ ດຕິ ການບ ລິການ ທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ. 



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 32 

  

5. ການເງິນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  
ອົງປະກອບຫ ັກ ສະຖານະ 

 
ລາຍຈ່າຍດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
 

 ຈ າກັດ/ບໍໍ່ຮູ້. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມອບ
ງົບປະມານໃຫ້ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະຈັດ
ສັນທຶນໃຫ້ບັນດາໂຄງການສະເພາະ. ງົບປະມານດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆແມ່ນບໍໍ່
ຮູ້ຈັກ. 

 
ລາຍຈ່າຍດ້ານຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊ ູ
 

ຈ າກັດ. ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນ
ມີຈ ານວນຈ າກັດຢູ່ໃນສູນການແພດຟ ື້ນຟູຕ່າງໆແລະ
ມັນຖຼືກສົມທົບໂດຍອົງການ COPE. 

ມູນຄ່າການຈກົຖົງຈ່າຍເອງດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
 

ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູທີື່ມີໃຫ້ໂດຍບໍໍ່ຄິດລາຄາ, ແຕ່
ເກັບເງິນສ າລັບຄ່າບໍລິການກາຍະບ າບັດ.  

 

ການເງິນດ້ານການດູແລປິີ່ນປົວສ ຂະພາບ 
ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເພີັ້ມຂຶັ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຊ່ວງສິບປທີີື່ຜ່ານມາ. 
ການຈັດສັນງົບປະມານດ້ານສາທາລະນະສຸກຈາກພາຍໃນແມ່ນ ກວມເອົາ 5.9% ໃນປ ີ2016, ຊຶື່ງຫ ຸດຕ ໍ່າກວ່າເປົື້າ  

ໝາຍ 9% ຂອງລາຍຈ່າຍລວມຂອງລັດຖະບານ. ການສະໜອງທຶນຈາກພາຍນອກມີມູນຄ່າ 20% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງ

ໝົດດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປີ 2016. 28 ການພັດທະນາຕົັ້ນຕໍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນສາທາລະນະສຸກແມ່ນເພີັ້ມຂຶັ້ນ

ຂອງຊຸດບໍລິການສຸຂະພາບຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ (EHSP) ແລະການສ້າງແບບແລະການເພີັ້ມຮູບແບບຂອງປະກັນສຸຂະພາບ

ແຫ່ງຊາດ. ຊຸດບໍລິການສຸຂະພາບຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານບໍໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍສະເພາະ.  

ລາຍຈ່າຍດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ສປປ ລາວສາມາດຈັດແບ່ງການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກອິງຕາມ 10 ພະຍາດຕົັ້ນຕໍແລະຕາມປະເພດຂອງຜູ່
ໃຫ້ບໍລິການເຊັັ່ນກັນ. ເຮົາບໍໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ລາຍຈ່າຍສະເພາະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ເນຼືື່ອງຈາກລາຍຈ່າຍນີັ້
ແມ່ນລວມຢູ່ໃນງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຮງໝໍ (ເງິນເດຼືອນພະນັກງານ, ເຄຼືື່ອງມຼືອຸປະກອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ປະຕິບັດງານ). 

ເວົັ້າໄດ້ວ່າ, ສູນຟ ື້ນຟູຕ່າງໆທີື່ສັງກັດກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບ
ງົບປະມານປະຈ າປີຈາກກະຊວງທີື່ຕົນສັງກັດ.  

ງົບປະມານປະຈ າປີຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນປະມານ 465 ລ້ານກີບ29 (~53,800ໂດລາ). ເກຼືອບເຄິື່ງ

ໜຶື່ງຂອງງົບປະມານ(~200 ລ້ານກີບ) ແມ່ນນ າໃຊ້ສ າລັບຈັດກອງປະຊຸມປະຈ າປີດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.   
                                                           
28 WHO (2018). ພາບລວມຂອງການພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ 2009-2017. 

29  1 ໂດລາສະຫະລັດເທົັ່າກັບ 8,630 ກີບ. 
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ກອງປະຊຸມນີັ້ໄດ້ເຕົັ້າໂຮມບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ອ ານວຍການໂຮງໝໍແຂວງ, ຫົວໜ້າ      
ຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ຫົວໜ້າສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ, 
ແລະຫົວໜ້າກົມຕ່າງໆໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພຼືື່ອແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ. ໂຄງການຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູ ແລະ ອົງການ CBR ໄດ້ນ າໃຊ້ງົບປະມານ 147 ລ້ານກີບ        

(~17,000 ໂດລາ) ສ າລັບ 40 ບ້ານໃນສີື່ເມຼືອງຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ. ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງໄດ້ຍຼືື່ນສະເໜີຂໍ

ທຶນສ າລັບບັນດາໂຄງການສະເພາະ:  
▪ ໃນສົກງົບປະມານປີ 2016, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຮັບເງິນ 3 ຕຼືັ້ກີັບ (~350,000ໂດລາ) ສ າລັບ

ກໍໍ່ສ້າງຕຶກໃໝ່ຢູ່ໃນສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  
▪ ໃນປີ 2018 ໄດ້ຮັບ 67 ລ້ານກີບ (~7,700ໂດລາ) ຊຶື່ງໄດ້ຈັດສັນເພຼືື່ອຄົັ້ນຄວ້າເບິື່ງເຄຼືື່ອງມຼືອຸປະກອນທີື່ມີຢູ່ໃນ           

ຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງໂຮງໝໍແຂວງ (ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກເໜຼືອຂອງລາວ) ແລະ ຢູ່ບາງໂຮງໝໍ
ເມຼືອງ.  

▪ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອສ າລັບຈັດການອົບຮົມສ າມະນາແບບເຄຼືື່ອນທີື່ໃນສົກ
ງົບປະມານປີ 2020.  

 

ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ບ້ານເກິນໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີັ້ມຈາກລັດຖະບານຫວຽດນາມ. ງົບປະມານທັງໝົດ
ສ າລັບການຮ່ວມມຼືກັບຫວຽດນາມແມ່ນປະມານ ~48 ຕຶັ້ດົງ30 (2 ລ້ານ ໂດລາ). ສູນບ້ານເກິນ ລາຍງານວ່າທຶນແມ່ນ 

“ໃກ້ຈະໝົດ”. ຫວຽດນາມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຕຶກອາຄານແລະເຄຼືື່ອງຈັກແລະ ສປປ ລາວ ຈ່າຍປະເພດອຸປະກອນ

ສິັ້ນເປ ອງ. ງົບປະມານປະຈ າປີຂອງສູນບ້ານເກິນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແມ່ນ 800 

ລ້ານກີບ (93,000ໂດລາ) ໂດຍ 50% ສ າລັບອຸປະກອນ ແລະ 50% ສ າລັບອາຫານ/ທີື່ພັກ ສ າລັບຄົນເຈັບ. ອັນນີັ້ ບໍໍ່

ໄດ້ລວມເອົາເງິນເດຼືອນພະນັກງານ. ພະນັກງານທຸກຄົນແມ່ນສັງກັດລັດແລະໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກບ້ວງອຼືື່ນ.  

 

 

                                                           
30  1 ໂດລາສະຫະລັດເທົັ່າກັບ 23,220 ດົງ. 
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ລາຍຈ່າຍດ້ານຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊ ູ
ນອກຈາກງົບປະມານທີື່ໃຫ້ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູຕ່າງໆແລ້ວ, 
ສປປ ລາວ ບໍໍ່ໄດ້ມີງົບປະມານສະເພາະສ າລັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງ
ຊ່ວຍຊູ.  

ມີທຶນເພີັ້ມເຕີມຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສ າລັບການສະໜອງຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ (ລໍໍ້ເລຼືື່ອນ) ແລະວັດຖຸດິບສ າລັບເຮັດຜະລິດຕະພັນ
ເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ (ອົງຄະທຽມ, ເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຄ ໍ້າຊູ, ເຄຼືື່ອງຊ່ວຍໃນການ
ເຄຼືື່ອນຍ້າຍແລະການນັັ່ງ/ລະບົບຈັດທ່າຢູ່). ໃນປີ 2011 ແລະ 2016 ອົງການ COPE-ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ ໄດ້ດ າເນີນ

ການສຶກສາເພຼືື່ອໄລ່ການບໍລິການ ອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ແລະ ກ ານົດລາຄາລ່າສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນອົງຄະທຽມ&

ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ.  ໃນປ ີ2018, ຄະນະກ າມະການກາແດງສາກົນ ICRC ໄດ້ຈັດການອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ເພຼືື່ອດ າເນີນການຄິດໄລ່ລາຍຈ່າຍຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ສອງສາຂາສູນ (ຫ ວງພະບາງແລະຊຽງຂວາງ) 
ແມ່ນໄດ້ສ າເລັດຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ.  

ມູນຄ່າການຈກົຖົງຈ່າຍເອງ (OOP) ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ອິງຕາມບັນຊີລາຍຈ່າຍແຫ່ງຊາດດ້ານສຸຂະພາບ ປີ 2015–2016, ການຈົກຖົງຈ່າຍເອງທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລວມດ້ານ

ສາທາລະນະສຸກ, ເຖິງວ່າຈະມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງ, ກໍຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງທີື່ 45%.31 ເພຼືື່ອຕອບໂຕ້ຕໍໍ່ບັນຫານີັ້, ລັດຖະບານ

ຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ຂະຫຍາຍແຜນປົກປ້ອງທາງດ້ານສຸຂະພາບສັງຄົມ, ຊຶື່ງທັງໝົດແມ່ນເພຼືື່ອເພີັ້ມການນ າໃຊ້ການ
ບໍລິການປ ິ່ນປົວດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜອງການປົກປ້ອງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ນັບແຕ່ປີ 2016, ໄດ້ມີການ

ນ າໃຊ້ແຜນການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດພຽງລະບົບດຽວ ຊຶື່ງຈຸດປະສົງກໍແມ່ນເພຼືື່ອຫ ຸດຜ່ອນການແຍກເປັນ
ລະບົບນ້ອຍໆ ຂອງແຜນທີື່ມີຢູ່ແຕ່ເດີມ. ໃນທ້າຍປີ 2017, ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໄດ້ຂະຫຍາຍອອກກວມ
ເອົາ 92% ຂອງປະຊາກອນ; ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຍັງບໍໍ່ທັນມີຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູຈາກສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 
ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນບໍໍ່ຮັບເອົາລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ມີແຕ່ຕ້ອງ
ຈ່າຍເງິນສົດເທົັ່ານັັ້ນ ສ າລັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດ ແລະ ຄົນເຈັບຕ້ອງຈ່າຍແຕ່ລະຄັັ້ງທີື່ມາຮັບການປ ິ່ນປົວ. 
ມູນຄ່າຂອງການບໍລິການກາຍະບ າບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ:  

                                                           
31 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (2017). ບັນຊີແຫ່ງຊາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ 2015-2016. ວຽງຈັນ:ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 
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ພະຍາດເສັື້ນເລ ອດສະໝອງ
•20,000 ກີບ/ຄັັ້ງ 
• (~2.30 ໂດລາ).

ກະດູກກ້າມຊີື້ນ
•30,000 ກີບ/ຄັັ້ງ 
• (~3.50 ໂດລາ).

ພະຍາດເດັກ
•10,000 ກີບ/ຄັັ້ງ 
• (1.17ໂດລາ).

ທ ກການບ ລິການນອກໂມງການແມ່ນ 
•40,000/ຄັັ້ງ
• (~4.70 ໂດລາ).

ລາຄາປິີ່ນປົວດ້ານການບ ລິການກາຍະບ າບັດຢູ່ໃນໂຮງໝ ແມ່ນຢູ່
ລະຫວ່າງ 
•10,000-20,000 ກີບ/ຄັັ້ງ.

ສະຫຼຸບສັງລວມກ່ຽວກັບການເງິນຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  

• ສປປ ລາວ (ກະຊວງສາທາລະນະສ ກແລະກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ) ແຕ່ລະພາກສວ່ນຈັດສັນງົບປະມານປະຈ າປີສ າລັບບັນດາສນູການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ. ນອກຈາກນີື້, ບ ີ່ໄດ້ມີງົບປະມານສະເພາະສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່
ການຫຼ ຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ.  

• ລາຄາປະຈ ບັນໃນການບ ລກິານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການແມ່ນບ ີ່ຮູ້, ແຕ່ວ່າຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາແມ່ນຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຄິດໄລ່ລາຄາ (ເນັື້ນໃສ່ການສະໜອງ
ອົງຄະທຽມ & ເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູເປັນຕົື້ນຕ ) 

• ການປະກັນສ ຂະພາບແຫງ່ຊາດແລະຊ ດບ ລິການສ ຂະພາບຂັື້ນພ ື້ນຖານ ແມ່ນການ
ພັດທະນາໄປໃນທາງບວກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງມີໜ້າວຽກອ ີ່ນທີີ່ຈ າເປັນເພ ີ່ອຊ ກຍູ້
ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການໂດຍເປັນສວນໜ ີ່ງຂອງຊ ດບ ລກິານ
ສ ຂະພາບຂັື້ນພ ື້ນຖານ.  
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6. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ໂຄງລ່າງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  
ອົງປະກອບຫ ັກ ສະຖານະ 

 
ບ ກຄະລາກອນທີີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງວິ
ຊາຊີບ 
 

ຍັງຈ າກັດຫ າຍ. ໃນ ສປປ ລາວ ມີພຽງທ່ານໝໍຄົນດຽວທີື່ຮຽນຈົບ
ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ຊ່າງອົງຄະທຽມ & 

ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ຂັັ້ນ I & II ມີບໍໍ່ເຖິງ 20 ຄົນ ແລະ ມີການສ້າງນັກກາຍະ
ບ າບັດກວ່າ 1300 ຄົນ.  ບໍໍ່ມີນັກກິດຈະກ າບ າບັດແລະບໍໍ່ມີນັກອັດຖະ
ບ າບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

 
ການກ ີ່ສ້າງບ ກຄະລາກອນ 
 

ຈ າກັດ. ການກໍໍ່ສ້າງນັກກາຍະບ າບັດໄດ້ຈັດຂຶັ້ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ 
ປີ 1968; ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ໄດ້ເລີັ້ມຕົັ້ນໃນປີ 2014. ການ
ກໍໍ່ສ້າງຊ່າງອົງຄະທຽມ & ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ

ຫວຽດນາມແລະກ າປູເຈຍ; ຫ ັກສູດ 3 ປີດ້ານຊ່າງອົງຄະທຽມ & 
ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ໄດ້ເລີັ້ມເປີດສອນໃນ ສປປ ລາວ ເມຼືື່ອປີ 2013. 

 
ການສ້າງແຜນດ້ານບ ກຄະລາກອນ 

 ຈ າກັດ. ກົມຈັດຕັັ້ງແລະພະນັກງານກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສ້າງ
ແຜນຄາດຄະເນດ້ານບຸກຄະລາກອນກາຍະບ າບັດ. ຂໍໍ້ມູນຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນບໍໍ່ມີ.  

  
ໂຄງລ່າງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີີ່ການ 
 

ຈ າກັດ/ແຕກຕ່າງກັນ. ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ສູນການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ ໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນມີ
ສະຖານທີື່ໃຫ້ການປ ິ່ນປົວທີື່ເໝາະສົມ.ບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງແມ່ນມີ
ສະຖານທີື່ຈ າກັດແຕ່ມີເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຫ າຍຢ່າງ 
(ແສງ, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟຟ້າ, ຫ ຼື ຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ).  

 

ບ ກຄະລາກອນທີີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງວິຊາຊີບ 

ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
ມີທ່ານໝໍຄົນດຽວທີື່ຮຽນຈົບຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ທ່ານມີຕ າແໜ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມປ ິ່ນປົວ 
ແລະ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີື່ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການປ ິ່ນປົວ. 

ຊ່າງອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ 
ຊ່າງອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ເຮັດວຽກໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 6 ແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ. 
ພະນັກງານທີື່ເປັນຊ່າງອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ມີຈ ານວນ 55ຄົນ: ເພດຍິງມີນ້ອຍກວ່າ 10% (n=5) ແລະເກຼືອບ 

50% ເປັນຜູ່ປະກອບອຸປະກອນ (n=27).  
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 ຕາຕະລາງ 2.  ພະນກັງານອົງຄະທຽມແລະເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູ (ບ້ານເກີນ,ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ ແລະ ສາຂາ
ຂອງສູນຢູ່ຕ່າງແຂວງ)  

ສະຖານທີື່ ຊາຍ ຍິງ ຂັັ້ນ I 

PO 

ຂັັ້ນ II 

PO 

ຂັັ້ນ II 

P 

ຂັັ້ນ II O ຊັັ້ນ
ກາງ
PO 

ຜູ່ປະກອບ
ອຸປະກອນ 

ລວມ 

ບ້ານເກິນ 15 1 - 3 1 2 - 10 16 
ລວມ ກຊ ແຮງງານ 15 1 - 3 1 2 - 10 16 
ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ 13 1 1 1 1 1 3 7 14 
ຫ ວງພະບາງ  7 1  1   5 2 8 
ຊຽງຂວາງ  7 0    1 3 3 7 
ສະຫວັນນະເຂດ 3 1  1   1 2 4 
ຈ າປາສັກ 5 1 1 1 1   3 6 
ລວມ ກຊ ສາທາ 35 4 2 4 2 2 12 17 39 
ລວມ ສປປ ລາວ 50 5 2 7 3 4 12 27 55 

ຂັັ້ນ I PO: ຮຽນ 4 ປີ ດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ 

ຂັັ້ນ II PO: ຮຽນ 3 ປີ ດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ 

ຂັັ້ນ II P: ຮຽນ 18 ເດຼືອນ ດ້ານອົງຄະທຽມ 

ຊັັ້ນກາງ:  ຮຽນ 3 ປີ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ 

ຜູ່ປະກອບອຸປະກອນ: ເປັນພະນັກງານອີກປະເພດໜຶື່ງ, ມີລະດັບການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການທີື່ແຕກຕ່າງ  
 

ນັກກາຍະບ າບັດ 
ນັກກາຍະບ າບັດເປັນບຸກຄະລາກອນຕົັ້ນຕໍຂອງກ າລັງແຮງງານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງ ສປປ ລາວ. ວຸດທິ
ຂອງນັກກາຍະບ າບັດແມ່ນມີ ສາມລະດັບຄຼື: ປະລິນຍາຕີ, ອະນຸປະລິນຍາ, ແລະ ຊັັ້ນກາງ. ນັກກາຍະບ າບັດແມ່ນເຮັດ
ວຽກຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນແລະຢູ່ກັບເຮຼືອນຕົນເອງ.  ໃນທ້າຍປີ 
2018, ມີນັກກາຍະບ າບັດທີື່ເປັນພະນັກງານສັງກັດລັດຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈ ານວນ 366 ຄົນ; 88% (n=322) 

ແມ່ນໃຫ້ການປ ິ່ນປົວຄົນເຈັບໂດຍກົງ32. ມີຂໍໍ້ມູນຢ່າງຈ າກັດກ່ຽວກັບຈ ານວນພະນັກງານຕາມສັນຍາແລະອາສາສະໝັກ

ຢູ່ໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈ ານວນຕົວເລກຂອງນັກກາຍະບ າບັດທີື່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດ
ເອກະຊົນ. ບໍໍ່ມີສະມາຄົມຂອງນັກກາຍະບ າບັດ. ອົງການ HI ແລະຄະນະເຕັກນິກການແພດໄດ້ສະໜັບສະໜູນ “ການ

ແລກປ່ຽນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງກາຍະບ າບັດ” ເພຼືື່ອສົັ່ງເສີມການສົນທະນາແລກປ່ຽນ. 

 

                                                           
32 ຂໍໍ້ມູນລວບລວມຈາກ ຂໍໍ້ມູນຂອງ DHIS2. 
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ຕາຕະລາງ 3. ນັກກາຍະບ າບັດທີີ່ເຮັດວຽກເປັນພະນກັງານສົມບູນສັງກັດກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 
 

ນອກຈາກຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ຈາກ DHIS2, ສູນບ້ານເກິນ ແລະ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການກໍໄດ້ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ພະນັກງານກາຍະບ າບັດ33.  

 

 

 

 

                                                           
33 ຜູ່ຂຽນບໍໍ່ສາມາດຢ ນຢັນໄດ້ວ່າຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນກາຍະບ າບັດຈາກ DHIS2 ໄດ້ລວມເອົາຜູ່ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ

ທີື່ການແລະສາຂາຂອງສູນຢູ່ຕ່າງແຂວງຫ ຼືບໍໍ່. 

ລທ ແຂວງ/ສະຖານທີື່ 
ສະຖານ 

ການສຶກສາ 
ບໍລິຫານ 

ໜ້າທີື່ດ້ານ
ສຸຂະພາບ 

ລວມ 

 ຊ ຍ ລວມ  ຊ ຍ ລວມ  ຊ ຍ ລວມ  ຊ ຍ ລວມ 
1. ຂັັ້ນສູນກາງ 5 11 16 2 2 4 50 86 136 57 99 156 

2. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ - - - - 1 1 6 21 27 6 22 28 

3. ຄ າມ່ວນ 1 - 1 - 1 1 4 7 11 5 8 13 

4. ຈ າປາສັກ - - - 1 - 1 9 11 20 10 11 21 

5. ສະຫວັນນະເຂດ - - - 4 4 8 1 5 6 5 9 14 

6. ສາລະວັນ - - - - - - 3 5 8 3 5 8 

7. ຊຽງຂວາງ - - - 5 1 6 1 13 14 6 14 20 

8. ບໍໍ່ແກ້ວ - - - - - - - 2 2 - 2 2 

9. ບໍລິຄ າໄຊ - - - 1 - 1 4 9 13 5 9 14 

10. ຜົັ້ງສາລ ີ - - - - 2 2 - 3 3 - 5 5 

11. ແຂວງວຽງຈັນ - - - - - - 5 18 23 5 18 23 

12. ຫົວພັນ - - - - - - 5 8 13 5 8 13 

13. ຫ ວງນ ໍ້າທາ - - - - - - 2 3 5 2 3 5 

14. ຫ ວງພະບາງ - - - - - - 6 7 13 6 7 13 

15. ອຸດົມໄຊ - - - - - - 4 4 8 4 4 8 

16. ອັດຕະປ  1 - 1 1 - 1 3 - 3 5 - 5 

17. ເຊກອງ - - - - - - - 2 2 - 2 2 

18.  ໄຊສົມບູນ       2 1 3 2 1 3 

19. ໄຊຍະບູລີ - - - 1 - 1 6 6 12 7 6 13 

  ລວມທັງໝົດ 7 11 18 15 11 26 11

1 

21

1 

322 133 233 366 
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ຕາຕະລາງ 4.  ນັກກາຍະບ າບັດທີີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

  
ວິຊາຊີບອ ີ່ນໆໃນຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ວິຊາຊີບນັກກິດຈະກ າບ າບັດ (OT) ແລະ ນັກອັດຖະ ແລະ ພາສາບ າບັດ (SLT) ຍັງບໍໍ່ທັນມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຢູ່ໃນ

ປະເທດລາວ, ບໍໍ່ມີນັກກິດຈະກ າບ າບັດ ແລະ ນັກອັດຖະ ແລະພາສາບ າບັດທີື່ໄດ້ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະນີັ້ມາ, ແລະ ບໍໍ່ມີຂໍໍ້
ມູນກ່ຽວກັບຜູ່ທີື່ກ າລັງຮຽນວິຊານີັ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີຈິດຕະແພດສອງຄົນ ແລະ ມີຈິດຕະແພດຄລີນິກ  
ໜຶື່ງຄົນ.34 ຈ ານວນຂອງພະຍາບານດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນບໍໍ່ຮູ້ຈັກ. 

 

ການກ ີ່ສ້າງບ ກຄະລາກອນ 
ການກໍໍ່ສ້າງກາຍະບ າບັດກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກ  
ນັບແຕ່ປີ 1968 ເຖິງ 2018  ການອົບຮົມກໍໍ່ສ້າງກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກສ າລັບກາຍະບ າບັດແມ່ນຫ ັກສູດ ໃບຢັື້ງຢ ນ/ຊັັ້ນ
ກາງ 3 ປີ ທີື່ເປີດສອນຢູ່ວິທະຍາໄລວິທະສາສາດສາທາລະນະສຸກ ທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ມວສ) ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 2008 ແລະ ມີໜ້າທີື່ໃນການກໍໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບ. ຄະນະເຕັກນິກການແພດ (ຄຕພ) ເປັນໜຶື່ງໃນ ຫົກຄະນະວິຊາຢູ່ໃນ ມວສ35 ແລະເປີດການສິດສອນກ່ອນ

ເຂົັ້າເຮັດວຽກສ າລັບ ນັກກາຍະບ າບັດ, ຊ່າງອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ, ຊ່າງເຕັກນິກລັງສີ ແລະ ນັກເຕັກນິກວິເຄາະ.  

ໃນເວລາທີື່ ມວສ ໄດ້ເລີັ້ມສ້າງ ຄຕພ ໃນປີ 2008, ໄດ້ມີການເປີດຫ ັກສູດອະນຸປະລິນຍາກາຍະບ າບັດ ກ ານົດຮຽນ 3 
ປີ; ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີ ກາຍະບ າບັດໄດ້ເລີັ້ມເປີດສອນໃນປີ 2014. ມວສ/ຄຕພ ແມ່ນສະຖານການສຶກສາແຫ່ງດຽວ

                                                           
34 CBM (2016). ລາຍງານການປະເມີນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກກາງ. 
35 ຄະນະວິຊາອຼືື່ນໆໄດ້ແກ່ ພະຍາບານສາດ, ເພສັຊສາດ, ທັນຕະແພດສາດ, ແພດສາດ/ວິທະຍາສາດພຼືັ້ນຖານ, ແລະສາທາລະນະສຸກສາດຫ ັງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ.  

ສະຖານທີື່ ຊາຍ ຍິງ ປະລິນຍາ
ຕີ 

ອະນຸປະລິນຍາ ຊັັ້ນ
ກາງ 

ມີວຽກເຮັດ ລວມ 

ບ້ານເກິນ - 14 - 1 3 10 14 

ລວມຂອງກະຊວງ
ແຮງງານ 

- 14 - 1 3 10 14 

ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ 11 45 - 47 9 - 56 

ສາຂາສູນຫ ວງພະບາງ 5 7 - 5 7 - 12 

ສາຂາສູນຊຽງຂວາງ 1 13 - 8 6 - 14 

ສາຂາສູນສະຫວັນນະ
ເຂດ 

4 5 - 1 8 - 9 

ສາຂາສູນຈ າປາສັກ 1 11 - 5 7 - 12 

ລວມຂອງກະຊວງສາ
ທາ 

22 81 - 66 37 - 103 

ລວມ ສປປ ລາວ 22 95 - 67 40 10 117 
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ໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ເປີດຮັບເອົານັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນທາງດ້ານວິຊາຊີບກາຍະບ າບັດ. ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີກາຍະບ າບັດຍັງບໍໍ່
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນະພາບຈາກສາກົນ36. 

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີັ້ຈະສະເໜີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະດັບຫ ັກສູດ ແລະ ຈ ານວນຜູ່ສ າເລັດການສຶກສາ. ຊ່ອງທີື່ທາເປັນສີເຫ ຼືອງ
ແມ່ນຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ມາຈາກການສ າພາດໃນເດຼືອນມີນາ 2019 ຢູ່ ຄຕພ ສ່ວນຊ່ອງທີື່ທາສີຟ້າແມ່ນກົງກັບຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ຈາກ
ລາຍງານຂອງທ່ານ Llewellyn ໃນປີ 201537.  

ຕາຕະລາງທີ 5.  ສັງລວມກ່ຽວກັບຫຼັກສດູກ ີ່ສ້າງກາຍະບ າບັດກ່ອນລົງເຮັດວຽກ 
 

* ແຖວນີັ້ບໍໍ່ໄດ້ມີຂໍໍ້ມູນຈາກການສ າພາດຢູ່ ຄຕພ, ແຕ່ໄດ້ເພີັ້ມໃສ່ອິງຕາມລາຍງານທີື່ພົບໂດຍທ່ານ Llewellyn’s. 

** ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮັບເອົານັກສຶກສາ: ປີທີ 3: 31 ຄົນ; ປີທີ 2: 35 ຄົນ; ປີທີ 1: 37 ຄົນ. 
 

ຈ ານວນທັງໝົດຂອງນັກກາຍະບ າບັດທີີ່ໄດ້ກ ີ່ສ້າງແລ້ວມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ແມ່ນ 1,445 ຄົນ 
(1,366ຄົນ ບວກກັບທີື່ກ າລັງຈະຈົບ 79 ຄົນໃນປີ 2019). ໃນຈ ານວນເຫ ົັ່ານີັ້ 74% ແມ່ນລະດັບຊັັ້ນກາງ 

(n=1069), 22% ອະນຸປະລິນຍາ39 (n= 319), ແລະ 4% ປະລິນຍາຕີ (n=57). ທຸກການອົບຮົມກໍໍ່ສ້າງກ່ອນເຂົັ້າ
ເຮັດວຽກແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ບໍໍ່ມີຜູ່ທີື່ຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ. 

                                                           
36 ຄຕພ ໄດ້ສະເໜີຂໍ, ແລະໄດ້ຮັບ, ງົບປະມານຈາກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພຼືື່ອທົບທວນຄຼືນຢ່າງເປັນທາງການຫ ັກສູດ ກາຍະບ າບັດ ແລະ 

ຊ່າງອົງຄະທຽມ & ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ໃນປີ 2019. 
37 Llewellyn, G. (2015) ໄດ້ລາຍງານດ້ານບຸກຄະລາກອນວ່າມີນັກກາຍະບ າບັດ 11687 ຄົນ ຮຽນຈົບຫ ັກສູດໃນຊ່ວງປີ 1968-2014, 

ແລະ 91% (n=1069) ຂອງຜູ່ສ າເລັດການສຶກສາແມ່ນໄດ້ຮັບ ໃບຢັື້ງຢ ນ/ຊັັ້ນກາງ ກ່ອນທີື່ ມວສ ຈະໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ (2008). ໃນການ

ສ າພາດເມຼືື່ອເດຼືອນ ມີນາ 2019, ຄຕພ ໄດ້ແຈ້ງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ່ສ າເລັດການສຶກສາຈາກປີ 1981-2019.  
38 ຫ ັກສູດເຊຼືື່ອມຕໍໍ່ແມ່ນເປີດສອນໃຫ້ແກ່ນັກກາຍະບ າບັດທີື່ຈົບຊັັ້ນກາງແລະມີປະສົບການເຮັດວຽກປ ິ່ນປົວມາແລ້ວ 5 ປີ. 
39 ຫ ັກສູດອະນຸປະລິນຍາແມ່ນມີທັງຫ ັກສູດເຊຼືື່ອມຕໍໍ່ (10.5% n=153) ແລະຮຽນ 3 ປີ (11.5% n=166) 

ລະດັບປະກາສະນິ
ຍະບັດ 

ຈ ານວນ
ປີ 

ຊ່ວງເວລາ ຜູ່ຈົບການ
ສ ກສາ 
ລວມ/ຍິງ 

ຜູ່ຈົບການ
ສ ກສາ 2019 

 

ລັກສະນະ
ຂອງຫຼັກສູດ 

ໃບຢັື້ງຢ ນ/ຊັັ້ນກາງ* 3 1968-1981 ~138 ບໍໍ່ມີ ບໍໍ່ຕໍໍ່ເນຼືື່ອງ 

ໃບຢັື້ງຢ ນ/ຊັັ້ນກາງ 3  1981-2011 931 / 659 ບໍໍ່ມີ ບໍໍ່ຕໍໍ່ເນຼືື່ອງ 

ອະນຸປະລິນຍາເຊຼືື່ອມ
ຕໍໍ່38 

1.5 2011-2019 128 / 121 25 ຈົບໃນປີ 2019 

ອະນຸປະລິນຍາ 3 2011-ປະຈຸບັນ 141 / 88 (~25?) ຕໍໍ່ເນຼືື່ອງ 

ປະລິນຍາຕ*ີ* 4 2014-ປະຈຸບັນ 28 / 24 29 ຕໍໍ່ເນຼືື່ອງ 

ລວມ  1228 / 892 79 2 ຫ ັກສູດ 

ລວມ ກວມເອົາຜູ່ຈົບຊັັ້ນກາງ 1968-1981  1,366 79  
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ຫ້ອງຮຽນໃນປະຈຸບັນສ າລັບການກໍໍ່ສ້າງນັກກາຍະບ າບັດແມ່ນຮັບໄດ້ປະມານ 60 ຄົນ (30 ບ່ອນຄຼືກັນສ າລັບຫ ັກສູດ

ລະດັບປະລິນຍາຕີແລະອະນຸປະລິນຍາ). ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແມ່ນສູງກວ່ານີັ້ປະມານ 5 ເທົັ່າ. ໃນປີ 2018, ມີຜູ່

ມາສະໝັກສອບເສັງຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີ 300 ຄົນ; ຫ ັກສູດອະນຸປະລິນຍາແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບເພຼືື່ອເປັນທາງເລຼືອກແລະຈະຮັບ
ເພີັ້ມໃນປີ 2019.   

ການກໍໍ່ສ້າງຊ່າງອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກ 

ຂະບວນການກໍໍ່ສ້າງຊ່າງອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກແມ່ນສັບສົນ

ເພາະມີຫ າຍລະດັບແລະມີຫ າຍຊ່ອງທາງເພຼືື່ອສ າເລັດການສຶກສາ. ສະຫ ຸບແລ້ວ, 
ຈາກບັນທຶກຕ່າງໆສະແດງວ່າ ມີປະມານ 65 ຄົນ ໄດ້ຖ ກກ ີ່ສ້າງເປັນຊ່າງ
ອົງຄະທຽມແລະເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູ (ສ່ວນຫຼາຍແມນ່ຂັື້ນ II);  ເວົັ້າລວມແລ້ວ 

ເຄິື່ງໜຶື່ງແມ່ນຮຽນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເປັນທີື່ຄາດໝາຍວ່າ ອີກປະມານ 23 
ຄົນຈະຈົບການສ ກສາໃນປ ີ2021; 74% (n=17) ແມ່ນຈົບຫ ັກສູດຊ່າງ

ອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ຈາກຄະນະເຕັກນິກການແພດ. 

ກ່ອນປີ 2012, ການກໍໍ່ສ້າງກ່ອນເຂົັ້າເຮັດວຽກແມ່ນຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ຕົັ້ນຕໍແມ່ນຫວຽດນາມ ແລະ
ກ າປູເຈຍ). ສູນເຕັກນິກອອກໂຕເປດິກຂອງຫວຽດນາມ (VIETCOT) ເປີດສອນຫ ັກສູດຂັັ້ນ II ສ່ວນໂຮງຮຽນຊ່າງ

ອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູຂອງກ າປູເຈຍ (CSPO) ເປີດສອນຫ ັກສູດຂັັ້ນ I, II ແລະ III. ທຶນການສຶກສາໄດ້ມາຈາກ

ຫ າຍພາກສ່ວນ (ISPO, USAID, COPE, ICRC). ມີບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າຢ່າງນ້ອຍມີ 37 ຄົນ (ປະເພດ II 32 

ຄົນ) ໄດ້ຖຼືກກໍໍ່ສ້າງ, ຫ ຼື ກ າລັງກໍໍ່ສ້າງ ຢູ່ນອກ ສປປ ລາວ: 

▪ ຮອດປີ 2015, ມີຄົນລາວຈົບການສຶກສາຈາກ CSPO ຈ ານວນ 14 ຄົນ (12 ຄົນຂັັ້ນ II ແລະ 2 ຄົນຂັັ້ນ I)40. 

▪ ຈາກປ ີ2011-2016 ICRC ໄດ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອທຶນ ໃຫ້ 8 ຄົນ ໄປຮຽນຂັັ້ນ II ຢູ່ VIETCOT. 

▪ ໃນປີ 2012, ສູນຟ ື້ນຟູບ້ານເກິນໄດ້ສົັ່ງ 6 ຄົນໄປຮຽນຂັັ້ນ II ຢູ່ VIETCOT. 

▪ ໃນປີ 2018, COPE ໄດ້ສົັ່ງຄົນໄປຮຽນຂັັ້ນ III ຢູ່ CSPO.   

▪ ຈາກປ ີ2018-2021, ICRC ໄດ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອ 6 ທຶນໄປຮຽນຂັັ້ນ II ຢູ່ VIETCOT. 

▪ ຈາກປີ 2018-2022, ICRC ໄດ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອທຶນໄປຮຽນຂັັ້ນ I ໃຫ້ເພດຍິງ 1 ຄົນ ຢູ່ບາງກອກ 

(ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ). 

ຫ ັກສູດຊ່າງອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ຢູຄ່ະນະເຕັກນິກການແພດໄດ້ເລີັ້ມຕົັ້ນໃນປີ 2012 ແລະເປັນຫ ັກສູດອະນຸ
ປະລິນຍາ 3 ປີ. ຫ ັກສູດແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຖຼືກຮັບຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ 41. ຮອດເດຼືອນ ມີນາ 2019, ໄດ້ມີ 27 ຄົນຈົບການ

                                                           
40 ISPO (2015). ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານອົງຄະທຽມແລະອຸປະກອນຊ່ວຍຄ ໍ້າຊູໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກ າປູເຈຍແລະ ສປປ 
ລາວ. 
41 ຄະນະເຕັກນິກການແພດໄດ້ສະເໜີ, ແລະໄດ້ຮັບ, ງົບປະມານຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພຼືື່ອທົບທວນຢ່າງເປັນທາງການຫ ັກສູດກາຍະ
ບ າບັດ,ຊ່າງອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ໃນປີ 2019. 
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ສ ກສາ (10 ຄົນຈົບໃນປີ 2015, ແລະ 17 ຄົນຈົບໃນປີ 2017). ຫ ັກສູດປະຈຸບັນນີັ້ແມ່ນເລີັ້ມເປີດສອນໃນປີ 

2018 ໂດຍມີນັກສຶກສາ 17 ຄົນ (ຈະຈົບການສ ກສາໃນປີ  2021). ຫ ັກສູດແມ່ນມີນັກສຶກສາກຸ່ມດຽວທີື່ສຼືບຕໍໍ່
ການສຶກສາຈົນຄົບ 3 ປີ ແລະຕໍໍ່ໄປຈະເລີັ້ມສອນກຸ່ມໃໝ່. ຫ ັກສູດ 3 ປີ ແມ່ນ ຮຽນ 1 ປີຢູ່ຄະນະເຕັກນິກການແພດ
ແລະ ປີທີ 2-3 ແມ່ນປະສົມກັນລະຫວ່າງຮຽນທິດສະດີຢູ່ ຄະນະເຕັກນິກການແພດ ແລະ ພາກປະຕິບັດຢູ່ສູນການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ມີອາຈານສອນສາມຄົນຢູ່ໃນຫ ັກສູດຊ່າງອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ; ສອງຄົນຢູ່ ຄຕພ ແລະ 1 ຄົນຢູ່
ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (“Ki” –  ຂັັ້ນ I ຮຽນຢູກ່ າປູເຈຍ).  

ການອົບຮົມອຼືື່ນໆ 
ມີການອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນທີື່ຫ າກຫ າຍໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີື່ມີຫົວຂໍໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 
ຕົັ້ນຕໍແມ່ນການອົບຮົມພາຍຫ ັງໄດ້ເຂົັ້າເຮັດວຽກແລ້ວ – ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນຼືື່ອງ (CPD). CPD ບໍໍ່ແມ່ນ

ພາກບັງຄັບສ າລັບນັກກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ. ຫ ັກສູດອົບຮົມແມ່ນມີກ ານົດເວລາແຕ່ 1 ມຼືັ້
ຫາ 8 ອາທິດແລະໄດ້ເປີດອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ (ຕົັ້ນຕໍແມ່ນປະເທດໄທ). ໂອກາດ
ຂອງການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນຼືື່ອງແມ່ນເກີດຂຶັ້ນໂດຍຜ່ານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແລະລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 
ຕົວຢ່າງທີື່ເຫັນໄດ້ຂອງການອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ:  
▪ ການຄຸ້ມຄອງທາງການແພດກໍລະນີເຈັບແອວພາກສ່ວນລຸ່ມ, ການບາດເຈັບໄຂສັນຫ ັງ ແລະ ພະຍາດເສັັ້ນເລຼືອດ    

ສະໝອງ (ໄທ). 

▪ ທວນຄຼືນບົດຮຽນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕີນໂງ້ງໂດຍໃຊ້ວິທີການ Ponseti  (ສປປ ລາວ) 

▪ ການຈັດຫາລໍໍ້ເລຼືື່ອນຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານແລະຂັັ້ນປານກາງ (ສປປ ລາວ). 

▪ ຄວາມຮູ້ພຼືັ້ນຖານກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ໄທ). 

▪ ການອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກພຼືັ້ນຖານດ້ານອັດຖະບ າບັດແລະກິດຈະກ າບ າບັດ (ໄທ). 

▪ ການປະຕິບັດດ້ານກາຍະບ າບັດໃນເດັກນ້ອຍ (ສປປ ລາວ). 
 

ການສ້າງແຜນດ້ານບ ກຄະລາກອນ 
ກົມຈັດຕັັ້ງແລະພະນັກງານກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ປະກາດ
ຮັບສະໝັກແລະນ າໃຊ້42. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງເປັນຜູ່ສະເໜີໂຄງຮ່າງຂອງການຈັດຕັັ້ງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢູ່ໃນໂຮງໝໍ

ນ້ອຍໃນບັນດາແຂວງ/ເມຼືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮັບຮູ້ວ່າການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການ
ສົນທະນາເພາະເພິື່ນໄດ້ດ າເນີນການຈັດເອົາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງເຂົັ້າຢູ່ໃນໂຄງຮ່າງ
ຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກແຂວງ. ອິງຕາມລະບົບພະນັກງານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ
ພະນັກງານໄດ້ຄາດຄະເນໃຫ້ມີ ນັກກາຍະບ າບັດ 3 ຄົນສ າລັບໂຮງໝໍແຂວງ. ອັນນີັ້ແມ່ນຄິດໄລ່ບົນພຼືັ້ນຖານ 16% 

ຂອງຈ ານວນຕຽງໃນໂຮງໝໍ (ຮູບແບບນີັ້ແມ່ນໃຊ້ສ າລັບປະເພດ “ອຼືື່ນໆ” ຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນໂຮງໝໍ). ໃນປະຈຸບັນ ມີ

ພຽງຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແຫ່ງດຽວທີື່ເຄຼືື່ອນໄຫວໃນລະດັບເມຼືອງ43, ແຕ່ວ່າວິໄສທັດໃນໄລຍະຍາວແມ່ນ
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 ໃນແຕ່ລະປີກ ານົດໂຄຕາເທົັ່າໃດ, ຢູ່ໃສ....ພ້ອມການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ-ແມ່ນການກ ານົດຕາມການສະເໜີຂໍ. 
43 ໂຮງໝໍເມຼືອງຄ າແຂວງຊຽງຂວາງ ຖຼືກລາຍງານວ່າມີນັກກາຍະບ າບັດສອງຄົນໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 
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ຄວນມີ ນັກກາຍະບ າບັດ 1 ຄົນຢູ່ແຕ່ລະໂຮງໝໍເມຼືອງ. ໂຄຕ້າແມ່ນອິງຕາມການສະເໜີຂໍ, ຖ້າວ່າມີຄວາມຕ້ອງການ
ຕ າແໜ່ງງານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເພີັ້ມຂຶັ້ນ, ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຈະຕ້ອງທ າການຂໍໂຄຕ້າ(ຕ້ອງ
ສະເໜີຄວາມຈ າເປັນແລະຫ ັກຖານ).  ການກ ານົດຈ ານວນພະນັກງານສ າລັບບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການແມ່ນຄວນຈະມີໃນອະນາຄົດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ກ ານົດເທຼືື່ອ.  
 

ໂຄງລ່າງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ບໍໍ່ທັນໄດ້ມີການສ້າງມາດຕະຖານຂັັ້ນຕ ໍ່າສຸດກ່ຽວກັບເນຼືັ້ອທີື່ສ າລັບໃຊ້ໃນການປ ິ່ນປົວດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຫ ຼື 
ອຸປະກອນພຼືັ້ນຖານທີື່ຕ້ອງມີຢູ່ໃນບ່ອນໃຫ້ບໍລິການປ ິ່ນປົວຂັັ້ນຕ່າງໆ.  

ເນຼືື່ອງຈາກການປະເມີນຄັັ້ງນີັ້ມີເວລາຈ າກັດ44, ສະຖານທີື່ປ ິ່ນປົວແລະເຄຼືື່ອງມຼືອຸປະກອນທີື່ມີ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ

ລະຫວ່າງບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ໂຮງໝໍ. ປະກົດວ່າສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສູນການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງມີເນຼືັ້ອທີື່ສ າລັບປ ິ່ນປົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຊ່ວຍໃນການປ ິ່ນປົວ (ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການປົວດ້ວຍມຼືແລະການເຝ ກແອບ), ແລະມີເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຫ າຍຊະນິດ 
(ເຄຼືື່ອງປົວດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ, ແສງ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ). ໂດຍທົັ່ວໄປ ບັນດາໂຮງໝໍໄດ້ຈັດສັນ
ເນຼືັ້ອທີື່ສ າລັບວາງຕຽງຊຶື່ງເປັນບ່ອນທີື່ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ເຄຼືື່ອງອຸປະກອນ. ຂະແໜງກາຍະບ າບັດຢູ່ໂຮງ
ໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ມີອຸປະກອນທີື່ພຽງພໍຫ ຼືມີການຈັດວາງທີື່ດີເພຼືື່ອໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບ45.  

ໃນເດຼືອນມີນາ 2018, ສູນການແພດແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ດ າເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ (ຕົັ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ພາກເໜຼືອຂອງ 
ສປປ ລາວ) ກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີື່ມີຢູ່ໃນຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງບັນດາໂຮງໝໍແຂວງ, ແລະບາງໂຮງ
ໝໍເມຼືອງ.  ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາຈະໄດ້ນ າໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມູນພຼືັ້ນຖານເພຼືື່ອຂໍງົບປະມານໃນສົກປີ 2019 ເພຼືື່ອໃຫ້ໄດ້
ອຸປະກອນມາດຕະຖານ46 ທີື່ຈະໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ບໍໍ່ມີທັງບົດລາຍງານຂອງການຄົັ້ນຄວ້າ

ຫ ຼືບັນຊີລາຍການຂອງອຸປະກອນພຼືັ້ນຖານໃຫ້ເບິື່ງເພຼືື່ອທົບທວນຄຼືນ. 

 

                                                           
44 ທີື່ປຶກສາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະໜຼືື່ງສາຂາຂອງສູນ, ໜຶື່ງໂຮງໝໍແຂວງຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ 4 ໂຮງໝໍສູນ
ກາງ. 
45 ຫ້ອງກາຍະບ າບັດແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍແຕ່ສະອາດແລະເບິື່ງຄຼືວ່າບໍໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້. ບໍໍ່ມີສາດຮອງສ າລັບປ ິ່ນປົວ, ແຕ່ມີຕຽງພຽງໜ່ວຍດຽວ. ຕາມ
ລາຍງານແລ້ວ, ອຸປະກອນທຸກຢ່າງແມ່ນເປ່ເພແລ້ວແລະຫ້ອງນ ໍ້າໃຊ້ບໍໍ່ໄດ້. 
46 ອຸປະກອນມາດຕະຖານແມ່ນອິງໃສ່ປະສົບການຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະຂໍໍ້ມູນຍ່ອຍອຼືື່ນໆ (ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານຈາກການຄົັ້ນຄວ້າ)
ຈາກອຸປະກອນທີື່ຄົບຖ້ວນແລະໄດ້ນ າໃຊ້ໃນຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສາລະວັນ, ແລະບໍໍ່ແກ້ວ; ຕົວຢ່າງ. ແສງ
ສີແດງອິນຟຣາເຣດ, ຖົງຮ້ອນ, ແລະຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ.   



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 44 

  

 

 

ສະຫຼຸບສັງລວມດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນ ດແລະໂຄງລ່າງຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ   

• ບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຕົັ້ນຕໍແມ່ນນັກກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງ
ອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊ.ູ ໄດ້ມີການກໍໍ່ສ້າງນັກກາຍະບ າບັດຫ າຍກວ່າ 1300 ຄົນ (ໃນລະດັບວຸດທິແຕກ

ຕ່າງກັນ), ແຕ່ມີບໍໍ່ເຖິງ 25% (n= 322) ໄດ້ເປັນພະນັກງານລັດຢ່າງສົມບູນຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ເພຼືື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.   

• ການຍົກລະດັບໃນການກໍໍ່ສ້າງນັກກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູຢູ່ຄະນະເຕັກນິກການ

ແພດ ແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີື່ດີຫ າຍໃນການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ. ການບັນລຸການຮັບຮອງ
ຄຸນະພາບໃນລະດັບສາກົນແມ່ນເປັນເປົື້າໝາຍທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງ.   

•  ມີພຽງທ່ານໝໍຄົນດຽວທີື່ໄດ້ຮຽນຈົບຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະເພິື່ນບໍໍ່ໄດ້ເຮັດ
ໜ້າທີື່ດ້ານການປ ິ່ນປົວ. ການຂາດແພດຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນ ສປປ ລາວ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຂາດການນ າສົັ່ງຄົນເຈັບມາປ ິ່ນປົວທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະເຮັດໃຫ້ການມາໃຊ້
ການບໍລິການແມ່ນຫ ຸດຕ ໍ່າ.  

• ການຂາດນັກອັດຖະບ າບັດແລະນັກກິດຈະກ າບ າບັດໃນ ສປປ ລາວແມ່ນຈ າກັດໂອກາດໃນການວິທີ
ການເຮັດວຽກເປັນທິມເພຼືື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາໃນຄວາມຕ້ອງການໂດຍລວມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນ
ການປ ິ່ນປົວ. ການຂາດປະສິດທິຜົນແມ່ນຖຼືກສັງເກດເຫັນໃນເວລາເຮັດວຽກປ ິ່ນປົວກັບຄົນເຈັບທີື່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການປ ິ່ນປົວທີື່ສັບສົນ. (ຕົວຢ່າງ ພະຍາດເສັັ້ນເລຼືອດສະໝອງ/ອ າມະພາດເຄິື່ງຊີກ). 

• ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກວິຊາຊີບດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດແມ່ນມີ
ຈ າກັດ, ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ຈ ານວນຂອງພະຍາບານທີື່ເຮັດວຽກດ້າການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

•  ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນເປີດຮັບຟັງການສົນທະນາແລະສ້າງ
ແຜນ. ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຕ້ອງນ າໃຊ້ຂໍໍ້ມູນດ້ານບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຢູ່ໂດຍລະບົບ 
DHIS2 ເພຼືື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການຂໍໂຄຕ້າເພີັ້ມສ າລັບບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການ, ແລະສະເໜີຫ ັກຖານກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນການບໍລິການ
ແຕ່ລະຂັັ້ນ.  

• ໂຄງລ່າງຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  (ອຸປະກອນ ແລະ ພຼືັ້ນທີື່ຮັກສາ) ແມ່ນຄ່ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນ
ຫ າຍ ລະຫວ່າງ ສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ໂຮງໝໍທົັ່ວໄປ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ການສ້າງໂຄງລ່າງຂອງການແພດຟ ື້ນ

ຟູໜ້າທີື່ການທີື່ເທົັ່າທຽບກັນ ຂອງທຸກໆລະດັບການຮັກສາ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ, ນອກຈາກນີັ້

ແລ້ວ ການເສີມຂະຫຍາຍມາດຕະຖານຂອງໂຄງລ່າງ ກໍໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ການຮັກສາ ມີ
ປະສິດຕິພາບດີຂຶັ້ນ. 
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7. ການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  
ອົງປະກອບຫ ັກ ສະຖານະ 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນໂຮງ
ໝ ລະດັບຊ່ຽວຊານແລະລະດັບສອງ 

ມີ.  ທຸກໂຮງໝໍລະດັບຊ່ຽວຊານແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແລະມີ   
ຂະແໜງກາຍະບ າບັດ. ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງກໍມີຂະແໜງກາຍະບ າບັດ 
(ຍົກເວັັ້ນແຂວງໄຊສົມບູນ).  

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນ
ການຮັກສາສ ຂະພາບຂັື້ນຕົື້ນແລະ
ລະດັບຊ ມຊົນ  

ຈ າກັດຫ າຍ/ບໍໍ່ມີ. ເຖິງວ່າຈະເປັນວິໄສທັດໄລຍະຍາວ, ໃນເດຼືອນ ມີນາ
2019, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍທົັ່ວໄປບໍໍ່ໄດ້ມີຢູ່ໃນໂຄງຮ່າງ
ຂອງໂຮງໝໍເມຼືອງ. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນໄດ້
ຖຼືກສະໜັບສະໜູນຢູ່ໃນບາງແຂວງ; ກ າລັງດ າເນີນການຢູ່ໃນໜຶື່ງ
ແຂວງ.  

  
ການປິີ່ນປົວດແູລພິເສດ 

ຈ າກັດ. ການປ ິ່ນປົວດູແລແບບພິເສດມີຢ່າງຈ າກັດໃນບັນດາໂຮງໝໍ. ມີ
ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຈ ານວນ ຫ້າແຫ່ງທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກແລະໜຶື່ງແຫ່ງຂຶັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ. ບັນດາສູນເຫ ົັ່ານີັ້ບໍໍ່ໄດ້ປົກຄຸມໝົດທຸກແຂວງແລະລົງເລິກ
ການຈັດຫາອົງຄະທຽມແລະຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ. 

 
ຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ  

 ຈ າກັດ. ອົງຄະທຽມ, ເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຄ ໍ້າຊູ, ແລະເຄຼືື່ອງຊ່ວຍໃນ
ການເຄຼືື່ອນໄຫວແມ່ນມີຢູ່ໃນບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 
ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນຢູ່ໃນຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ກໍມີຂາຍອຸປະກອນປະເພດ
ຕ່າງໆ (ລວມທັງອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການຟັງ). ໂດບທົັ່ວໄປ ບັນດາໂຮງ
ໝໍຈະບໍໍ່ມີຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ.  

ການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ຈ າກັດ. ການບໍລິການດ້ານກິດຈະກ າບ າບັດແລະອັດຖະບ າບັດ ໂດຍທົັ່ວ
ໄປແມ່ນບໍໍ່ມີ, ແຕ່ບາງທີກໍໃຫ້ບໍລິການໂດຍນັກກາຍະບ າບັດທີື່ໄດ້ຜ່ານ
ການອົບຮົມໃນບາງດ້ານ. ໃນບາງເຂດ ມີການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ຕາແລະສຸຂະພາບຈິດ. ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເບິື່ງເຫັນແລະການໄດ້
ຍິນແມ່ນມີຢ່າງຈ າກັດ.  

 
ການກວດຫາແຕ່ເບ ື້ອງຕົື້ນແລະການ
ຟ ື້ນຟູນ າເດັກນ້ອຍ 

ຈ າກັດຫ າຍ. ການກວດຫາແຕ່ຫົວທີໄດ້ທ າການເຮັດທົດລອງຢູ່ໃນບາງ
ເຂດ, ແຕ່ມັນຍັງບໍໍ່ທັນແມ່ນການປະຕິບັດທີື່ມີມາດຕະຖານ. ການ
ປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູພະຍາດຕີນໂງ້ງແມ່ນມີຢູ່ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ. 
ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ າລັບເດັກໃນໄວຮຽນໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນບໍໍ່ມີ.  

 
ການປິີ່ນປົວທີີ່ອິງໃສ່ຫຼັກຖານ  

ບໍໍ່ມີ. ຕາມການສັງເກດແລະສົນທະນາ ປະກົດວ່າການປ ິ່ນປົວກາຍະ
ບ າບັດແມ່ນປະຕິບັດຕາມແບບທີື່ໄດ້ວາງໄວ້ເປັນປະຈ າ (ເນັັ້ນການໃຊ້
ເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປານໃດຕໍໍ່
ຫ ັກຖານແລະຜົນໄດ້ຮັບ.  

ການສ ບຕ ີ່ ປິີ່ນປົວດູແລ  ຈ າກັດຫ າຍ/ບໍໍ່ມີ. ມີຫ ັກຖານນ້ອຍຫ າຍໃນການສຼືບຕໍໍ່ປ ິ່ນປົວດູແລຢູ່ໃນ
ສະຖານປ ິ່ນປົວເອງ ແລະລະຫວ່າງສະຖານການປ ິ່ນປົວດ້ວຍກັນ.  
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ຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ໃນປີ 2010, ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນບັນດາໂຮງໝໍແຂວງແມ່ນຢູ່ບ່ອນດຽວກັນກັບ
ພະແນກການຢາພຼືັ້ນເມຼືອງ47. ປະຫວັດການເລີັ້ມຕົັ້ນນີັ້ແມ່ນສ້າງຜົນສະທ້ອນຕໍໍ່ໂຄງຮ່າງແລະບຸກຄະລາກອນຂອງ    

ຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ຕົວຢ່າງ, ຂະແໜງກາຍະບ າບັດຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດເອີັ້ນຊຼືື່ວ່າ “ພະແນກປັກເຂັມ

ແລະ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ”. ແນວຄວາມຄິດຈັດການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູແບບນີັ້ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການກ ານົດ

ປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການ (ຕົວຢ່າງ ການດູດລົມແລະປັກເຂັມແມ່ນການບໍລິການຢູ່ບ່ອນດຽວກັນໃນໂຮງໝໍສູນກາງ
ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ). 

ສະຖານທີື່ໃຫ້ການປ ິ່ນປົວລະດັບຊ່ຽວຊານລົງເລິກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວປະກອບດ້ວຍ ຫ້າໂຮງໝໍສູນກາງແລະສູນປ ິ່ນປົວລົງ
ເລິກ, ທັງໝດົແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສີື່ໃນຈ ານວນແປດແຫ່ງຂອງສະຖານທີື່ໃຫ້ບໍລິການລະດັບຊ່ຽວຊານ
ລົງເລິກແມ່ນໄດ້ຖຼືກໄປຢ້ຽມເບິື່ງ (*) ໃນເວລາເຮັດການປະເມີນ. ທຸກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການໃນສະຖານທີື່ເຫ ົັ່ານັັ້ນ, ລວມທັງບ່ອນໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບນອນໃນແລະກວດເຂດນອກ.  
▪ ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ 
▪ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ* (ນອກຈາກການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລ້ວ, ໂຮງໝໍຍັງມີຂະແໜງສຸຂະ

ພາບຈິດ) 

▪ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ* (ຊ່ຽວຊານລົງເລິກດ້ານການຜ່າຕັດກະດູກ ການກະທົບ ແລະການຜ່າຕັດລະບົບປະສາດ) 

▪ ໂຮງໝໍເດັກ* (ມີຄລີນິກດ້ານພັດທະນາການເດັກ – ບໍໍ່ແມ່ນຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) 

▪ ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ 
▪ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ*  (ອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ, ລໍໍ້ເລຼືື່ອນ, ການຜ່າຕັດປົວແປງກະດູກ, ການ

ປ ິ່ນປົວດູແລໄລຍະຍາວ) 
▪ ສູນປ ິ່ນປົວພະຍາດຜິວໜັງ 
▪ ສູນປ ິ່ນປົວແລະຮັກສາສຸຂະພາບຕາ 

ສປປ ລາວແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 17 ແຂວງ ແລະ ທຸກໆໂຮງໝໍແຂວງຈະມີຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍົກເວັັ້ນ
ແຂວງໄຊສົມບູນ. ຈາກການສົນທະນາກັບສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ປະກົດວ່າມີສີື່ແຂວງທີື່ມີການຊົມໃຊ້ບໍລິການ
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ນ້ອຍ(ອັດຕະປຶ, ຫ ວງນ ໍ້າທາ, ຜົັ້ງສາລີ ແລະເຊກອງ). ດ້ວຍເຫດນີັ້, ທາງໂຮງໝໍແຂວງ
ເຫ ົັ່ານັັ້ນ ກ າລັງທົບທວນເບິື່ງຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການທີື່ຈະຮັກສາຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເອົາໄວ້ ຫ ຼືຈະປັບປ່ຽນ
ຍົກຍ້າຍພະນັກງານໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນ.  

ຍັງບໍໍ່ເປັນທີື່ຊັດເຈນວ່າ ຂອບເຂດການຈັດຕັັ້ງທີື່ເປັນມາດຕະຖານສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ພະແນກ ຫ ຼື    
ຂະແໜງ) ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ. ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ, ການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ພະແນກ

ອາຍຸລະສາດ. ມີນັກກາຍະບ າບັດສອງຄົນຊຶື່ງບໍໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອຫ ຼືຊີັ້ນ າ. ເຖິງວ່າມີທ່ານໝໍໜຶື່ງຄົນຢູ່ໃນຕຶກພະ

ແນກຜ່າຕັດເຄີຍໄດ້ຮັບການເຝ ກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນໃນວິຊາການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ນັັ້ນໃນ
ການແນະນ າຄົນເຈັບຢູ່ໃນຕຶກຂອງຕົນແລະບໍໍ່ໄດ້ມີການຊີັ້ນ າໂດຍກົງຫ ຼື ພົວພັນຕິດຕໍໍ່ກັບຂະແໜງກາຍະບ າບັດ. ອິງຕາມ

                                                           
47 ຂໍໍ້ມູນຈາກການສົນທະນາກັບກົມຈັດຕັັ້ງພະນັກງານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 
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ການລາຍງານ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງແມ່ນມີແຜນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານ
ເຕັກນິກແກ່ນັກກາຍະບ າບັດຂອງໂຮງໝໍແຂວງ, ແຕ່ວິທີການນ າພາໂດຍລະອຽດຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ສ້າງສ າເລັດ.  

ໂດຍທົັ່ວໄປ, ບໍໍ່ມີການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນລະດັບເມຼືອງ48. ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ

ສັງເກດວ່າອາດຈະມີນັກກາຍະບ າບັດບາງຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງໝໍເມຼືອງ, ແຕ່ພວກເຂົາຄົງບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໄດ້ເລີັ້ມຕົັ້ນການປະຕິບັດກິດຈະກ າ ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນ
ໃນປີ 1988. ອົງການຈັດຕັັ້ງອຼືື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ຕົວຢ່າງ CBM ຢູ່ຈ າປາສັກແລະ HI 

ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ), ແຕ່ວ່າໂຄງການດຽວທີື່ກ າລັງປະຕິບັດຢູ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງຄ າມ່ວນຊຶື່ງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້

ຊ່ວຍກິດຈະກ າ ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນ ຢູ່ໃນ 40 ບ້ານ. ໂຄງການການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ

ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການອົບຮົມບຸກຄະລາກອນແລະໄດ້ຫັນທິດໄປໃສ່ການພັດທະນາຢູ່ຂັັ້ນຊຸມຊົນ.  

ອົງການ COPE,ໂດຍສົມທົບກັບສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ສາຂາຂອງສູນຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ໄດ້ເລີັ້ມຕົັ້ນ

ຂະຫຍາຍການບໍລິການປ ິ່ນປົວແບບເຄຼືື່ອນທີື່ ໃນປີ 2015 ເພຼືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ 
(ລວມທັງອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ). ຮອດເດຼືອນມີນາ 2019, ໄດ້ມີການຈັດການບໍລິການແບບເຄຼືື່ອນທີື່ໄປແລ້ວ 11 

ຄັັ້ງໃນ ຫົກແຂວງ ໂດຍມີການກວດກັັ່ນຕອງຄົນໄປແລ້ວກວ່າ 1000 ຄົນ ແລະ 80%ໄດ້ຮັບການບໍລິການ.49 
 

ການປິີ່ນປົວດແູລພິເສດ  

ສຸຂະພາບຈິດ 
ໂຮງໝໍມະໂຫສົດຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນມີ 19 ຕຽງສ າລັບຂະແໜງສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ໂຮງໝໍທະຫານ 103 ກໍມີຂະແ
ໜງສຸຂະພາບຈິດ. ທັງສອງແຫ່ງແມ່ນໃຫ້ບໍລິການແກ່ຄົນເຈັບທັງນອນໃນແລະຄົນເຈັບເຂດນອກ.  ມີໂຮງໝໍແຂວງ

ຈ ານວນນ້ອຍທີື່ໃຫ້ບໍລິການກວດເຂດນອກທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ. ອົງການ BasicNeeds50 ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ

ສຸຂະພາບຈິດສ າລັບຊຸມຊົນຢູ່ໃນໂຮງໝໍເມຼືອງ ເກົັ້າແຫ່ງຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນແລະ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍເມຼືອງ ສາມແຫ່ງຢູ່ແຂວງ
ບໍລິຄ າໄຊ.  

ພະຍາດເສັັ້ນເລຼືອດສະໝອງ 
ລັດຖະບານຍີື່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນການກໍໍ່ສ້າງໜ່ວຍປ ິ່ນປົວພິເສດດ້ານພະຍາດເສັັ້ນເລຼືອດສະໝອງຢູ່ໂຮງໝໍ
ມິດຕະພາບ.51 ໜ່ວຍປ ິ່ນປົວນີັ້ຍັງບໍໍ່ທັນສ າເລັດແລະບໍໍ່ໄດ້ເວົັ້າເຖິງຫ ຼືກ ານົດໄວ້ໃນແຜນໄປຢ້ຽມ ໃນເວລາໄປຢ້ຽມໂຮງ

ໝໍມິດຕະພາບ.  
 

 
                                                           
48 ຍົກເວັັ້ນໂຮງໝໍເມຼືອງຄ າແຂວງຊຽງຂວາງ, ມີໜ່ວຍງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະມີນັກກາຍະບ າບັດສອງຄົນ. 
49 ຂໍໍ້ມູນສົັ່ງມາທາງ ອີເມລ ຈາກອົງການ COPE ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2019. 
50 ແມ່ນອົງການໜຶື່ງທີື່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ. 
51 ຂໍໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສົນທະນາກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 



ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 48 

  

ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ມີສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຫ້າແຫ່ງທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສູນ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ) ແລະມີໜຶື່ງສູນທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ (ບ້ານເກິນແຂວງວຽງຈັນ). ບັນດາສູນທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະທີື່ຕັັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວໄດ້ສະແດງ

ໄວ້ຢູ່ໃນຮູບທີ 4.  ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ແຂວງຈ າປາສັກແລະຫ ວງພະບາງ ແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ພາຍໃນ
ບໍລິເວນໂຮງໝໍແຂວງ ສ່ວນສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ ສະຫວັນນະເຂດແລະຊຽງຂວາງແມ່ນຕັັ້ງຢູ່
ນອກໂຮງໝໍ.  

ຮູບທີ 4. ທີີ່ຕັື້ງຂອງບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ (CMR 
ແລະPRSCs) 

ແຂວງ(17 + ວຽງຈັນ) 

1. ຜົັ້ງສາລ ີ
2. ຫ ວງນ ໍ້າທາ  

3. ບໍໍ່ແກ້ວ 
4. ອຸດົມໄຊ 
5. ຫ ວງພະບາງ (ສາຂາສູນ)  

6. ຫົວພັນ  

7. ໄຊຍະບູລີ 
8. ຊຽງຂວາງ (ສາຂາສູນ)  

9. ແຂວງວຽງຈັນ 
10. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (CMR) 

11. ໂຊສົມບູນ  

12. ບໍລິຄ າໄຊ  

13. ຄ າມ່ວນ 
14. ສະຫວັນນະເຂດ (ສາຂາສູນ)  

15. ສາລະວັນ  

16. ເຊກອງ 
17. ຈ າປາສັກ (ສາຂາສູນ) 

18. ອັດຕະປ   

         M = ແມນ່ ື້າຂອງ  
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ການບໍລິການຕົັ້ນຕໍຢູ່ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ
ແມ່ນການຟ ື້ນຟູທີື່ຕິດພັນກັບ, ການຈັດຫາຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ໃຫ້ແກ່ຄົນທີື່ສູນເສຍອົງຄະ ແລະ ເປັນ
ອ າມະພາດ. ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ກວມເອົາອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄຼືື່ອນ
ຍ້າຍ (ໄມ້ຄ ໍ້າເທົັ້າ, ໂຄງເຫ ັກຊ່ວຍຍ່າງ, ລໍໍ້ເລຼືື່ອນ ແລະ ສາມລໍໍ້).  

ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູ ຍັງໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກາຍະບ າບັດ, ກິດຈະກ າບ າບັດ, ອັດຖະ ແລະ ພາສາບ າບັດ52 

ສ າລັບເດັກນ້ອຍພິການ, ແລະໃຫ້ການປ ິ່ນປົວພະຍາດຕີນໂງ້ງໂດຍເລີັ້ມຕົັ້ນໃຊ້ວິທີການແບບ Ponseti53. ໃນປີ 

2017, ເດັກນ້ອຍ 88 ຄົນທີື່ມີບັນຫາຕີນໂງ້ງໄດ້ເລີັ້ມຕົັ້ນການປ ິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ວິທີການປ ິ່ນປົວແບບ Ponseti ຢູ່ໃນ

ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  ໃນປີ 2018, ເດັກນ້ອຍ 291 ຄົນ (ຊາຍ 168 ແລະ ຍິງ 
123 ຄົນ)ທີື່ມີບັນຫາຕີນໂງ້ງໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ວິທີການປ ິ່ນປົວແບບ Ponseti ຢູ່ໃນສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ

ທີື່ການ/ບັນດາສາຂາຂອງສູນຢູ່ຕ່າງແຂວງ.   

ຜູ່ໃຫຍ່ທີື່ຈ າເປັນໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວທີື່ສັບສົນຫ າຍຢ່າງ ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານກິດຈະກ າບ າບັດຢູ່ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ. ມີຫ້ອງກິດຈະກ າບ າບັດຂະໜາດປານກາງຢູ່ໃນຕຶກນອນຄົນເຈັບ ຊຶື່ງເປັນບ່ອນທີື່ໄດ້ໃຫ້ການເຝ ກແອບ
ພຼືັ້ນຖານແລະໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ທີື່ງ່າຍດາຍສ າລັບກິນອາຫານ, ດຼືື່ມນ ໍ້າ, ການດູແລ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຕົນເອງ. 

ອັນສຸດທ້າຍ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສາຂາຂອງສູນຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການປ ິ່ນປົວເຂດນອກ 
ສ າລັບພະຍາດຫ າຍຢ່າງເຊັັ່ນ ການເຈັບແອວພາກສ່ວນລຸ່ມ, ອ າມະພາດ (ເຄິື່ງຄີງ, ທັງສອງຂ້າງ, ການບາດເຈັບ
ເສັັ້ນປະສາດຮອບນອກ). ນອກຈາກນັັ້ນ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງມີ 100 ຕຽງ (ໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຫໍພັກ
ສ າລັບຄົນທີື່ນອນຖ້າຮັບເອົາ ອຸປະກອນຄ ໍ້າຊູ, ແລະຕຶກນອນຄົນເຈັບເຂດໃນທີື່ຈ າເປັນໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວທີື່ສັບສົນຫ າຍ
ຢ່າງ).  

ຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ 
ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ ມີຜະລິດຕະພັນຫ າຍຢ່າງ, ແຕ່ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງໄດ້ຈົກຖົງຈ່າຍເອງ. ບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການມີອົງຄະທຽມ, ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ, ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງ ແລະຈ ານວນຈ າກັດຂອງລໍໍ້ເລຼືື່ອນແລະສາມລໍໍ້- ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ
ບໍໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນຊຼືັ້. ບັນດາໂຮງໝໍສ່ວນຫ າຍແມ່ນບໍໍ່ມີຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ54 ແຕ່ອາດຈະມີລໍໍ້ເລຼືື່ອນໄວ້ໃຊ້ເຄຼືື່ອນຍ້າຍ

ລະຫວ່າງຕຶກຕ່າງໆ.  

 

                                                           
52 ບຸກຄະລາກອນຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ຮັບການອົບຮົມໄລຍະ
ສັັ້ນກ່ຽວກັບເຕັກນິກພຼືັ້ນຖານຂອງກິດຈະກ າບ າບັດແລະອັດຖະແລະພາສາບ າບັດ. 
53 ວິທີການ Ponseti ແມ່ນວິທີການປ ິ່ນປົວທີື່ອິງໃສ່ຫ ັກຖານໂດຍໃຊ້ບັນດາເຕັກນິກການໂທມແປ້ງທີື່ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນດີໃນການແກ້
ໄຂພະຍາດຕີນໂງ້ງຜິດຮູບ.   
54 ກໍລະນີຍົກເວັັ້ນແມ່ນໂຮງໝໍມິດຕະພາບຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ໄມ້ຄ ໍ້າເທົັ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍຢາຂອງໂຮງໝໍ. ຮ້ານຂາຍຢາຂາຍໄມ້ຄ ໍ້າ
ເທົັ້າປະມານ 80-100 ອັນຕໍໍ່ເດຼືອນ; ປະກັນສຸຂະພາບບໍໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໄມ້ຄ ໍ້າເທົັ້າ-ຄົນເຈັບຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົດ. ບໍໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໂຮງໝໍຈະມີໄມ້ຄ ໍ້າເທົັ້າ
ຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍຢາຂອງຕົນ-ຂຶັ້ນນ າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ໂຮງໝໍມິດຕະພາບມີໄມ້ຄ ໍ້າເຫ ົັ່ານີັ້ເພາະມີພະແນກປ ິ່ນປົວກະດູກທີື່ໃຫຍ່.  
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ຕາຕະລາງ 5. ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູທີີ່ມີຢູ່ໃນບັນດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູຕ່າງໆໃນປ ີ
2018  
ຜະລິດຕະພັນ ບ້ານ

ເກິນ 
ສູນການ
ແພດຟ ື້ນຟູ 

ຫ ວງພະບາງ ຊຽງຂວາງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ 

ຈ າປາສັກ ລວມ 

ອົງຄະທຽມ/
ອຸປະກອນຄ ໍ້າ
ຊູ*  

185 1056 597 193 130 223 2,384 

ລໍໍ້ເລຼືື່ອນ 
 

20 540     560 

*  ອັນນີັ້ອາດຈະກວມເອົາການສ້ອມແປງ; ບໍໍ່ໄດ້ຈ າແນກວ່າຈະເປັນຄົນເຈັບໃໝ່ ຫ ຼື ການມາປ່ຽນເອົາອຸປະກອນໃໝ່.  
 

ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ດັັ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວໃນລາຍງານສະບັບນີັ້, ການສັງເກດເບິື່ງການບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດຢູ່ໃນໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ
ໂຮງໝໍແຂວງ ພົບວ່າການປະຕິບັດການປ ິ່ນປົວແມ່ນເນັັ້ນໜັກໃສ່ການໃຊ້ເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
(ກະແສໄຟຟ້າ, ແສງ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ)  
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ກໍລະນີສຶກສາ ຂອງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 
 
ຢູ່ໃນແຜນຜັງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ, ພະແນກການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຊຼືື່ວ່າ ພະແນກການແພດພຼືັ້ນເມຼືອງ. 
ທ່ານໝໍຜູ່ໜຶື່ງທີື່ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດພຼືັ້ນເມຼືອງເປັນຫົວໜ້າພະແນກ; ຮອງພະແນກແມ່ນນັກກາຍະບ າບັດ. 
ຈ ານວນພະນັກງານມີຢູ່ 20 ຄົນ (ປັກເຂັມ 5 ຄົນ, ນັກກາຍະບ າບັດ 15 ຄົນ- ບໍໍ່ມີນັກກາຍະບ າບັດໃນລະດັບປະລິນຍາ
ຕີ). ມີສາມຄົນໄດ້ຮັບການອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ອາທິດທາງດ້ານອັດຖະບ າບັດໃນປີ 2017; ໃນປີ 2018, ໜຶື່ງຄົນໄດ້
ໄປຍີື່ປຸ່ນເພຼືື່ອອົບຮົມກ່ຽວກັບອັດຖະພາສາບ າບັດແລະກິດຈະກ າບ າບັດ.  
 
ມີຄົນເຈັບປະມານ 60 /ມຼືັ້ (ຄົນເຈັບນອນໃນ 30 ຄົນແລະຄົນເຈັບເຂດນອກ 30 ຄົນ) ແລະປະມານ 1,000 ຄົນຕໍໍ່
ເດຼືອນ. 
ປະມານ 50% ແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ 50% ຈ່າຍເງິນສົດ. ລາຍການລາຄາປ ິ່ນປົວແມ່ນໄດ້ຕິດໄວ້
ຂ້າງຝາ (ການປ ິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນເຄຼືື່ອງຈັກແມ່ນປະມານຄັັ້ງລະ 10,000 ກີບ) 
 
ບ່ອນຮັບຕ້ອນຢູ່ເຂດນອກເປັນຜູ່ເກັບຄ່າບໍລິການ (ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະເງິນສົດ) ແລະມີປຶື້ມເຫ ຼືອງສ າລັບປະເມີນຫຍໍໍ້ 
(ບໍໍ່ມີແບບທີື່ເປັນມາດຕະຖານ-ມີໜ້າເຈ້ຍເປົົ່າສ າລັບບັນຍາຍ);  ບໍໍ່ເປັນທີື່ຊັດເຈນວ່າໃຜເປັນຜູປ່ະເມີນ.  ຈາກນັັ້ນ, ຄົນ
ເຈັບໄດ້ຖຼືກສົັ່ງເຂົັ້າໄປໃນຫ້ອງສະເພາະຕ່າງໆເພຼືື່ອຮັບການປ ິ່ນປົວ. ບັນດາພະນັກງານແມ່ນຢູ່ໃນຫ້ອງສະເພາະຂອງຕົນ
ແລະໃຫ້ການປ ິ່ນປົວອິງຕາມການສັັ່ງປົວ.  
 
ຫ້ອງປ ິ່ນປົວມີຢຸ່ ສາມຫ້ອງ, ແຕ່ລະຫ້ອງມີປຶື້ມຈົດບັນທຶກຂອງໃຜມັນ: 
- ຫ້ອງອຸປະກອນ (ມີ ນັກກາຍະບ າບັດ 3 ຄົນ – ປຶື້ມມີລາຍການບັນທຶກຕາມແຖວຕັັ້ງດັັ່ງນີັ້: ຊຼືື່/ຄຼືັ້ນສຽງ/ກະແສໄຟຟ້າ/
ຮ້ອນ/ເຢັນ/ບົັ່ງມະຕິ.  
- ຫ້ອງປັກເຂັມ (ພະນັກງານ 4 ຄົນ) – ປຶື້ມມີລາຍການບັນທຶກຕາມແຖວຕັັ້ງ ລວມມີ ປັກເຂັມ/ດູດລົມ/ແສງສີແດງ 

- ຫ້ອງນວດ (ມີນັກກາຍະບ າບັດ 5 ຄົນ) – ປຶື້ມມີລາຍການບັນທຶກ ຊຼືື່/ອາຍຸ/ບ້ານ/ເມຼືອງ/ແຂວງ/ບົັ່ງມະຕິ 
ອັນນີັ້ໃຊ້ນັກກາຍະບ າບັດ 8 ຄົນແລະພະນັກງານອີກ 4 ຄົນ; ພະນັກງານຄົນອຼືື່ນໆ ແມ່ນໄປເຮັດວຽກປ ິ່ນປົວກາຍະ
ບ າບັດໃຫ້ຄົນເຈັບຢູ່ກັບຕຶກນອນຕ່າງໆ.  
 
ບໍໍ່ໄດ້ມີຫ ັກຖານວ່າໄດ້ມີການບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປ ິ່ນປົວ. ປະກົດວ່າ, ສ າລັບພະແນກກວດເຂດນອກ, ໄດ້ເນັັ້ນ
ໃສ່ການປ ິ່ນປົວດ້ວຍເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະການບັນທຶກກໍແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ການນ າໃຊ້ອຸປະກອນ.  

 
ກໍລະນີສຶກສາຂອງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ 
ຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ຫົວໜ້າຂອງໜ່ວຍບໍລິການກາຍະບ າບັດຈະເປັນຜູ່ປະເມີນຄົນເຈັບແລະກ ານົດວິທີປ ິ່ນປົວ. ຄົນເຈັບ
ຈະໄປທີື່ພະແນກຮັບຕ້ອນເພຼືື່ອຈ່າຍເງິນແລະກັບມາທີື່ບ່ອນປ ິ່ນປົວພ້ອມຫ ັກຖານການຈ່າຍເງິນ. ນັກກາຍະບ າບັດທີື່ເປັນ
ຜູ່ຮັບຕ້ອນຄົນເຈັບຈະບັນທຶກປະເພດຂອງການປ ິ່ນປົວໃສ່ປຶື້ມບັນທຶກແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ນັກກາຍະບ າບັດທີື່ຢູ່ໃນພະແນກນັັ້ນ
ເພຼືື່ອໃຫ້ການປ ິ່ນປົວ. ບໍໍ່ໄດ້ມີການສ້າງເອກະສານຫຍັງຕຼືື່ມແລະເມຼືື່ອປ ິ່ນປົວແລ້ວ ຄົນເຈັບຈະກັບໄປຫາຜູ່ຮັບຕ້ອນເພຼືື່ອ
ນັດປ ິ່ນປົວເທຼືື່ອໃໝ່.  
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ຕາຕະລາງ 6. ສະຫຼຸບຕົວເລກການປິີ່ນປົວຢູ່ສູນຟ ື້ນຟູຕ່າງໆໃນປີ 2018     
 
ບັນຫາທີື່ທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶື່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການລວບລວມຂໍໍ້ມູນຕົວເລກການໃຊ້
ບໍລິການກາຍະບ າບັດ. ບາງພາກສ່ວນຜູ່ໃຫ້
ບໍລິການນັບເອົາຈ ານວນຄັັ້ງໃຫ້ບໍລິການແຕ່
ອີກພາກສ່ວນໜຶື່ງນັບເອົາຈ ານວນຄົນເຈັບ. 
ຖ້າບໍໍ່ມີຂະບວນການທີື່ເປັນມາດຕະຖານ, ມັນ
ກໍເປັນການຍາກທີື່ຈະສົມທຽບຕົວເລກຫ ຼືໄດ້ຂໍໍ້
ມູນທີື່ຊັດເຈນ. ຕາຕະລາງທີ 6 ຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄວາມທ້າທາຍນີັ້.    
 

 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການນ າເດກັນ້ອຍ 
ສະຖານທີື່ປ ິ່ນປົວຫ ັກທີື່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ າການດ້ານພັດທະນາ
ການຂອງເດັກແຕ່ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ ໄດ້ແກ່: ໂຮງໝໍເດັກຢູ່ນະຄອນ ຫ ວງວຽງ
ຈັນ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກເກີດໃໝ່, ໜ່ວຍງານ
ປ ິ່ນປົວເດັກຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະໂຮງໝໍເດັກແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ.  

ໂຮງໝໍເດັກຢູ່ນະຄອນ ຫ ວງວຽງຈັນມີສູນພັດທະນາການເດັກ (CDC) 

– ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ HI. ມີພະນັກງານ ຫົກຄົນຢູ່ໃນສູນ

ດັັ່ງກ່າວ (ທ່ານໝໍ 3, ກາຍະບ າບັດ 2, ພະຍາບານ 1). ສູນນີັ້ໃຫ້ການປ ິ່ນປົວເດັກປະມານ 5-6 ຄົນຕໍໍ່ມຼືັ້. ເດັກ

ແຕ່ລະຄົນຈະມີເອກະສານປະຫວັດ (ເປັນເຈ້ຍຈ ານວນ 300-400 ຊຸດ). ທິມງານຂອງສູນ CDC ໄດ້ຊ່ວຍໃນການ
ກວດກັັ່ນຕອງຢູ່ບ່ອນສັກຢາກັນພະຍາດຂອງໂຮງໝໍເດັກ.    

 

ສິື່ງທີື່ຄຼືບໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາການຂອງເດັກ: 
• ເຄຼືື່ອງມຼືກວດກັັ່ນຕອງເດັກເກີດໃໝ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນແລະປະຈຸບັນໄດ້ນ າໃຊ້ຢູ່ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດແລະ

ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກເກີດໃໝ່; ຂໍໍ້ມູນ/tablet ຂອງລະບົບເກັບຂໍໍ້ມູນໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນເພຼືື່ອນ າໃຊ້ໃນການສົັ່ງຕໍໍ່
ຄົນເຈັບແລະຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ (ຖຼືກນ າໃຊ້ໂດຍສອງໂຮງໝໍເດັກທີື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢູ່ຂ້າງເທິງ) 

• ຄູ່ມຼືແນະນ າດ້ານເຕັກນິກໃນການກວດກັັ່ນຕອງເດັກເກີດໃໝ່ (ເປັນພາສາລາວ; ກ າລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການຂໍ
ອະນຸມັດຈາກປະທານຂອງສະມາຄົມແພດເດັກ; ກ າລັງວາງແຜນການແຈກຢາຍຄູ່ມຼື).  

• ຄູ່ມຼືແນະນ າການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີເພຼືື່ອກວດເຫັນແຕ່ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ & ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນໂຮງໝໍເດັກ (ເປັນພາສາ
ລາວ, ໄດ້ຖຼືກແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກໆພະແນກຂອງໂຮງໝໍເດັກ. 

• ປຶື້ມຄູ່ມຼືສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກໄດ້ມີຫົວຂໍໍ້ພັດທະນາການເດັກຖຼືກບັນຈຸຢູ່ໃນເນຼືັ້ອໃນ.  
 

ສະຖານທີື່ໃຫ້ບໍລິການ ກາຍະບ າບັດ 
ບ້ານເກີນ 1500 ຈ ານວນຄັັ້ງປ ິ່ນປົວ 
ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ 

ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມູນ 

ສາຂາສູນຫ ວງພະບາງ ຄົນເຈັບ 872 ຄົນ 
ສາຂາສູນຊຽງຂວາງ 5388 ຈ ານວນຄັັ້ງປ ິ່ນປົວ 
ສາຂາສູນສະຫວັນນະເຂດ ຄົນເຈັບ 617 ຄົນ 
ສາຂາສູນຈ າປາສັກ 6264 ຈ ານວນຄັັ້ງປ ິ່ນປົວ 
ລວມ ຍາກທີື່ຈະກ ານົດ 
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ການປິີ່ນປົວໂດຍອິງໃສ່ຫຼກັຖານ 
ຢູ່ ຄຕພ, ບັນດາອາຈານສອນ ບໍໍ່ໄດ້ຖຼືກກ ານົດໃຫ້ດ າເນີນຫ ຼືເຜີຍແຜ່ການຄົັ້ນຄວ້າ. ມັນຂຶັ້ນຢູ່ກັບອາຈານແຕ່ລະຄົນທີື່ຈະ
ສະເໜີເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າ (ທ າອິດແມ່ນສະເໜີຕໍໍ່ ຄຕພ ແລ້ວ ຄຕພ ຈະສົັ່ງຕໍໍ່ໄປເຖິງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ). ການຄົັ້ນຄວ້າສ່ວນຫ າຍແມ່ນຖຼືກປະຕິບັດໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ. ຫ ັກສູດອະນຸປະລິນຍາແລະ
ປະລິນຍາຕີກາຍະບ າບັດກ ານົດໃຫ້ມີບົດວິທະຍານິພົນ; ສ າລັບອະນຸປະລິນຍາແມ່ນ ‘ບົດວິທະຍານິພົນນ້ອຍ’ (ຄ້າຍໆກັບ

ບົດລາຍງານ), ສ່ວນວິທະຍານິພົນຂອງປະລິນຍາຕີແມ່ນອິງໃສ່ພຼືັ້ນຖານການຄົັ້ນຄວ້າ.  

ການຄົັ້ນຄວ້າແມ່ນເປັນຫົວຂໍໍ້ໜຶື່ງຂອງ ການສົນທະນາກຸ່ມເປົື້າໝາຍກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ.  ມີສອງນັກສຶກສາກາຍະບ າບັດໄດ້ເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າສ າລັບບົດວິທະຍານິພົນລະດັບອະນຸປະລິນຍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ; 
ທ່ານໝໍໜຶື່ງຄົນຈາກສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ສະເໜີແຜນການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງ
ພະຍາດເສັັ້ນເລຼືອດສະໝອງ, ແຕ່ວ່າບົດນັັ້ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ; ແລະມີ
ໜຶື່ງບົດຈາກນັກກາຍະບ າບັດໂຮງໝໍ 103 ກ່ຽວກັບຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂອງພະຍາດເສັັ້ນເລຼືອດສະໝອງ – ອັນນີັ້ໄດ້ເລີັ້ມ

ຕົັ້ນໃນປີ 2018, ໂດຍການຮ່ວມມຼືກັບໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶື່ງໃນຫວຽດນາມ, ແລະກ າລັງດ າເນີນຢູ່.  

ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ການປ ິ່ນປົວດ້ານກາຍະບ າບັດປະກົດວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມແບບແຜນປ ິ່ນປົວປົກະຕິທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢ່າງ
ດີແລ້ວ (ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການປ ິ່ນປົວໂດຍນ າໃຊ້ເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ) ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປານໃດຕໍໍ່
ປະລິມານ, ຜົນໄດ້ຮັບ ຫ ຶ ຫ ັກຖານກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງອຸປະກອນທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້. ຈາກການສ າພາດຜູ່ມາຊົມໃຊ້
ການບໍລິການ, ສ່ວນຫ າຍການມາໃຊ້ບໍລິການກາຍະບ າບັດແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ມີກ ານົດເປົື້າໝາຍການປ ິ່ນປົວສະເພາະໄວ້ກ່ອນ 
ແລະ ‘ການຍຸຕິການປ ິ່ນປົວ’ ແມ່ນກ ານົດໂດຍຄົນເຈັບເອງ (ຄົນເຈັບຈະຕັດສິນໃຈເອງເມຼືື່ອໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວທີື່ພຽງພໍ

ແລ້ວແລະຢຸດບໍໍ່ມາປ ິ່ນປົວ).  

ການສ ບຕ ີ່ການດແູລປິີ່ນປວົ 
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນແມ່ນຈ າກັດທີື່ສຸດ. ການນ າສົັ່ງຕໍໍ່ໄປຫາສູນການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຖຼືກສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການຂະຫຍາຍຂອງ COPE (ມີຢູ່ໃນບາງແຂວງ). ໄດ້ມີການ

ສົັ່ງຕໍໍ່ຄົນເຈັບຈາກໂຮງໝໍສູນກາງໄປຫາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ແຕ່ວ່າການນ າສົັ່ງນີັ້ກໍບໍໍ່ໄດ້ມີຫ ັກຖານວ່າມີຂໍໍ້
ແນະນ າຫ ຼືຮູບແບບທີື່ຊັດເຈນໃນວິທີການສົັ່ງຕໍໍ່.  
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 ສະຫຼຸບສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມແລະຄ ນະພາບຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ    

• ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການຕົັ້ນຕໍຢູ່ໃນໂຮງໝໍສູນກາງ/ໂຮງໝແໍຂວງແລະຢູ່
ບັນດາສູນຟ ື້ນຟູຕ່າງໆ. ໂດຍທົັ່ວໄປ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ການບໍລກິານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການຢູ່ລະດັບໂຮງໝໍເມຼືອງ. ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ບໍລກິານຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນໂດຍການນ າໃຊ້ໜ່
ວຍບໍລິການເຄຼືື່ອນທີື່ແລະການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນ; ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ມີຂໍໍ້ຈ າກັດເລຼືື່ອງຂອບເຂດ
ການໃຫ້ບລໍິການແລະການເຂົັ້າໄປເຖິງຍາກ ຍ້ອນບັນຫາທາງພູມສາດ.  

• ການໃຫ້ບລໍິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຕົັ້ນຕໍແມ່ນການປ ິ່ນປົວດ້ານກາຍະບ າບັດ, ໂດຍການນ າໃຊ້
ເຄຼືື່ອງມຼືທາງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ, ແສງ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ) ເປັນ
ຫ ັກໃນການປະຕິບັດ. ການປິີື່ນປົວດ້ານກດິຈະກ າບ າບັດແລະອັດຖະພາສາບ າບັດແມ່ນບມີນ້ອຍ; ແຕ່ຖ້າໄດ້
ປະຕິບັດກໍແມ່ນໂດຍນັກກາຍະບ າບັດທີື່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມເພີັ້ມເຕີມໃນຫົວຂໍໍ້ເຫ ົັ່ານັັ້ນ.   

• ເຖິງວ່າບັນດາສູນຟ ື້ນຟູຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜອງດ້ານອົງຄະທຽມແລະອຸປະກອນ
ຊ່ວຍຄ ໍ້າຊູ, ແຕ່ທາງສູນກໍຍັງໄດ້ໃຫ້ການປ ິ່ນປົວກາຍະບ າບັດດ້ານລະບົບປະສາດ, ກ້າມຊີັ້ນແລະກະດກູ, ແລະ
ກໍລະນີພະຍາດເດັກ (ລວມທັງພະຍາດຕີນໂງ້ງ) ແລະຈ ານວນຈ າກດັ/ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍຊູ.  

• ຄວາມຕ້ອງການໃນການນ າໃຊ້ບລໍິີການທີື່ຕ ໍ່າທາງດ້ານກາຍະບ າບັດແມ່ນເປັນບັນຫາຢູ່ໃນໂຮງໝໍແຂວງ. 
ເຫດການນີັ້ແມ່ນພາໃຫ້ຄະນະບລໍຫິານຂອງໂຮງໝໍໄດ້ທົບທວນຄຼືນວ່າຄວນຮັກສາພະແນກນີັ້ເອົາໄວ້ຫ ຼືຈະຍ້າຍ
ພະນັກງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກອຼືື່ນ. ສາເຫດທີື່ຜ່ານມາຂອງການມີຈ ານວນຄົນເຈັບມາໃຊ້ບໍລີການນ້ອຍແມ່ນ
ອາດມາຈາກການຂາດການປະຊາສ າພັນກ່ຽວກັບການບລໍິການ, ອຸປະສັກບາງຢ່າງ (ໄລຍະທາງ, ຄ່າເດນີທາງ) ຫ ຼື 
ຄຸນະພາບຂອງການບໍລິການທີື່ໃຫ ້(ມີນ້ອຍຫ ຼືບໍໍ່ມີອາການດີຂຶັ້ນດ້ານໜ້າທີື່ການຂອງຄົນເຈັບ).  

• ການຄົັ້ນຄວ້າດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ ສປປ ລາວແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງຫ ັກສູດການຮຽນລະດບັ

ປະລິນຍາຕີ – ຫົວຂໍໍ້ຄົັ້ນຄວ້າບໍໍ່ໄດ້ມີການທົບທວນຄຼືນ. ການຄົັ້ນຄວາ້ຢູ່ນອກມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນຈ າກັດທີື່

ສຸດ. ການນ າໃຊ້ຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າຂອງໂລກ (ຕົວຢ່າງ ປະສິດທິຜົນຂອງອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ປ ິ່ນປົວຕ່າງໆ) 
ແມ່ນຈ າກັດ.  

• ການປະຕິບັດໃນການກວດພົບແຕ່ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນແລະປ ິ່ນປົວໃນໄວເດັກແມ່ນໄດ້ປະກົດມີຂຶັ້ນ. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາແລະບນັດາໂຮງໝໍເດັກຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັແລະຫ ວງພະບາງໄດ້ເເປັນຜູ່ນ າໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ດັັ່ງກ່າວ. ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ າລັບເດກັນ້ອຍແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິີການຢູ່ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະບນັດາ
ສູນສາຂາສ່ວນຫ າຍ.  

• ການສຼືບຕໍໍ່ການດູແລປ ິ່ນປົວສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຈ າກັດທີື່ສຸດ, ເນຼືື່ອງຈາກການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ

ທີື່ການຢູ່ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນແລະຂັັ້ນເມຼືອງຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ວິທີການນ າສົັ່ງຕໍໍ່ຄນົເຈັບຢູ່ຂັັ້ນສູນ

ກາງຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ກ ານດົແລະຍັງບໍໍ່ເຫັນຄູ່ມຼືແນະນ າສະເພາະ/ເງຼືື່ອນໄຂໃນການນ າສົັ່ງ 

• ໂດຍທົັ່ວໄປ, ຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍຊູທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄຼືື່ອນຍ້າຍຂອງຄົນເຈບັແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການ ຢູສູ່ນການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະບນັດາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ.  
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8.   ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບ  

ອົງປະກອບຫ ັກ ສະຖານະ 

 
ມີພ້ອມ, ຍອມຮັບໄດ້, ຈ່າຍໄດ ້
 

ຈ າກັດ.  ສ່ວຍໃຫຍ່ແລ້ວ, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີພ້ອມຢູ່

ໃນຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ ແລະ ຈາກຫ ັກຖານທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນ້ອຍ 
ອາດຈະບອກໄດ້ວ່າປະຊາຊົນບໍໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມສ າຄັນ. ລາຍຈ່າຍທາງ
ດ້ານຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ແລະລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານຕໍໍ່ວຽກ
ງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນບໍໍ່ຮູ້ຈັກ.  

 
ຄ ້ມຄ່າ, ມີປະສິດທິຜົນ 
 

ຈ າກັດ.  ຈ ານວນ, ປະເພດ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງບຸກຄະລາກອນ
ທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນປະເທດແມ່ນບໍໍ່ສອດຄ່ອງ. ມີ
ຜົນທີື່ອອກມາພຽງເລັກນ້ອຍຈາກການວັດແທກ ແລະບໍໍ່ມີຮູບແບບການ
ປ ິ່ນປົວທີື່ມີຫ ັກຖານເພຼືື່ອສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານຟ ື້ນຟູທີື່ມີ
ປະສິດທິຜົນ. 

 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຈ າກັດ. ໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍທົັ່ວໄປ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່
ການຂາດຈຸດປະສານງານສະເພາະ ແລະຂາດໂຄງຮ່າງການລາຍງານທີື່
ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່າລົງ.  

  
ມີຄວາມຍ ນຍົງ 
 

ຈ າກັດ. ຄຸນຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນການດູແລປ ິ່ນປົວ

ສຸຂະພາບບໍໍ່ໄດ້ຖຼືກຈັດຕັັ້ງດີປານໃດ. ມັນເປັນການຍາກທີື່ຈະກ ານົດລາຍ
ຈ່າຍລວມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະມີການວິເຄາະໜ້ອຍ
ຫ າຍກ່ຽວກັບຄວາມຍຼືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ.  

 

ມີພ້ອມ, ຍອມຮັບໄດ້, ຈ່າຍໄດ້ 
ຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແລະໂຮງໝໍເມຼືອງ ມີການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢ່າງຈ າກັດ. ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການບໍລິການແບບເຄຼືື່ອນທີື່ ແລະ ໂຄງການການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການຢູ່ຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຊຸມຊົນ, ແຕ່ວ່າການລິເລີັ້ມນີັ້ພັດກວມເອົາພຽງ 50%ຂອງປະເທດ. ການບໍລິການຟ ື້ນຟູສ່ວນ
ຫ າຍແມ່ນການປ ິ່ນປົວທາງດ້ານກາຍະບ າບັດ. ບໍໍ່ມີຜູ່ຈົບການສຶກສາທາງດ້ານອັດຖະແລະພາສາບ າບັດກໍຄຼືທາງດ້ານ
ກິດຈະກ າບ າບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ດັັ່ງນັັ້ນ, ການບໍລິການທາງດ້ານກິດຈະກ າບ າບັດແລະອັດຖະແລະພາສາບ າບັດແມ່ນ
ປະຕິບັດໂດຍນັກກາຍະບ າບັດທີື່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນໃນວິຊາດັັ່ງດ່າວ. ມີສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຈ ານວນ
ຫ້າແຫ່ງໃນປະເທດທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊຶື່ງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜອງອົງຄະທຽມ/ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ, ແຕ່ກໍໄດ້ມີ
ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູໃນປະລິມານຈ າກັດ, ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດແກ່ຜູ່ໃຫຍ່ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ. ການບໍລິການກາຍະບ າບັດແມ່ນມີເກຼືອບທຸກໂຮງໝໍແຂວງ, ແຕ່ການນ າໃຊ້ບໍລິການມີນ້ອຍເຮັດໃຫ້ມີການ
ປຶກສາຫາລຼືກັນຂອງຄະນະບໍລິຫານໂຮງໝໍໃນຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີ, ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການທີື່ຈະຮັກສາພະແນກນີັ້
ເອົາໄວ້. ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູສ່ວນຫ າຍແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຢູ່ສູນຟ ື້ນຟູຕ່າງໆ, ໂດຍທີື່ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານວັດຖຸດິບ.  
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ຄ ້ມຄ່າ, ມີປະສິດທີຜົນ 
ເນຼືື່ອງຈາກບຸກຄະລາກອນດ້ານຟ ື້ນຟູສ່ວນຫ າຍແມ່ນນັກກາຍະບ າບັດ, ມັນຈຶື່ງມີໂອກາດນ້ອຍຫ າຍທີື່ຈະໃຊ້ວິທີການ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍວິຊາຊີບ ຫ ຼື ແບບກວມລວມ. ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈນ້ອຍຫ າຍກ່ຽວກັບ, ຫ ຼື ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍໍ່, 
ປະສິດທິຜົນ ຫ ຼື ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ອັນນີັ້ແມ່ນຄວາມຈິງສ າລັບການໃຫ້
ບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ. ການບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດຕົັ້ນຕໍປະກົດວ່າເປັນການນ າໃຊ້ເຄຼືື່ອງມຼືທາງດ້ານ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຕາມປົກະຕິ (ກະແສໄຟຟ້າ, ແສງ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄຼືັ້ນສຽງຄວາມຖີື່ສູງ) ໂດຍມີຫ ັກຖານນ້ອຍທີື່ສຸດ

ໃນການກ ານົດປະລິມານ ແລະ ການວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບ.  

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຊຸກຍູ້ວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແຕ່ການຂາດຈຸດປະສານງານທີື່ຊັດເຈນແມ່ນມີຜົນ
ຕໍໍ່ການຕິດຕໍໍ່ສຼືື່ສານແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການວາງແຜນໂຄງການ. ການຂາດໂຄງຮ່າງທາງດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ
ຂະບວນການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນກະທົບໂດຍລວມຕໍໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄະລາ
ກອນ, ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີື່ໃຫ້.  ມີຂໍໍ້ມູນນ້ອຍຫ າຍທີື່ຖຼືກເກັບກ າກ່ຽວກັບຄຸນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ຫ ຼື ຄວາມ
ຄຸ້ມຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  
 

ມີຄວາມຍ ນຍົງ  
ນອກຈາກງົບປະມານສະເພາະທີື່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ບັນດາສູນຟ ື້ນຟູຕ່າງໆແລ້ວ, ມັນເປັນການຍາກທີື່ຈະກ ານົດລາຍຈ່າຍທາງ
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນງົບປະມານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການກໍໍ່ສ້າງນັກກາຍະບ າບັດແລະຊ່າງ
ອົງຄະທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູຢູ່ພາຍໃນປະເທດແມ່ນບາດກ້າວທີື່ດີ. ການສ້າງເສັັ້ນທາງກ້າວສູ່ການຖຼືກຮັບຮອງໃນລະດັບ

ສາກົນສ າລັບຫ ັກສູດເຫ ົັ່ານີັ້ ແລະ ເສັັ້ນທາງໃນການສ້າງຂະແໜງວິຊາຊີບອຼືື່ນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ (ກິດຈະກ າບ າບັດແລະອັດຖະພາສາບ າບັດ) ຈະສາມາດເພີັ້ມເຕີມການລົງທຶນຂອງພາກລັດທີື່ມີຢູ່ 
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ສະຫຼຸບສັງລວມກ່ຽວກັບຜນົທີີ່ອອກມາແລະຄ ນລກັສະນະຂອງລະບົບ 

ການປົກຄ ມຂອງວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ລະດັບຊ ມຊົນແລະເມ ອງແມນ່ຍັງ
ຈ າກັດຫຼາຍ. ການບ ລກິານຟ ື້ນຟູແມ່ນມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນໂຮງໝ ສນູກາງແລະໂຮງໝ ແຂວງ
ແຕ່ວ່າມີຂະແໜງວິຊາດຽວ (ກາຍະບ າບັດ) ແລະບ ີ່ສາມາດນ າໄປສູ່ການປິີ່ນປົວແບບກວມລວມ
, ທີີ່ເນັື້ນເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ.  

 ຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອົງຄະທຽມ, ເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູ ແລະບາງອ ປະກອນ
ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການເຄ ີ່ອນຍາ້ຍ) ແມ່ນມີໃຫ້ (ໂດຍບ ີ່ເສຍຄ່າ) ຢູ່ໃນ ຫ້າສູນຟ ື້ນຟູຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກ. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ປະກອບສ່ວນດ້ານລາຄາວດັສະດ  ແລະຄວາມ
ຍ ນຍົງດ້ານການເງິນຂອງການບ ລິການນີື້ຍັງບ ີ່ໄດ້ຖ ກຍົກຂ ື້ນມາຄົື້ນຄວ້າຢ່າງເຕມັທີີ່.  

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກມີໂຄງຮ່າງການຄ ້ມຄອງບ ໍໍລິຫານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ
ໂດຍສອງພາກສວ່ນນ າກນັ: ພາກສ່ວນທ າອດິແມນ່ດ້ານເຕັກນກິ ແລະອກີພາກສ່ວນໜ ີ່ງ
ແມ່ນການຄ ້ມຄອງໂດຍລວມ. ເສັື້ນແບ່ງລະຫວ່າງທັງສອງພາກສ່ວນນີື້ຍັງມກີານທັບຊ້ອນ
ກັນເລ ື້ອຍໆ ແລະສ້າງໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງໃນການຕິດຕ ີ່ສ ີ່ສານທີີ່ບ ີ່ເປັນຜົນດີ.   

ມາດຕະການດ້ານກົດລະບຽບດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ (ບ ກຄະລາກອນ, ຜະລິດຕະ
ພັນແລະການບ ລກິານ) ສວ່ນຫຼາຍແມ່ນບ ີ່ມ.ີ ໄດມ້ີການລິເລີື້ມບາງຢ່າງປະກົດຂ ື້ນແຕວ່່າຍັງມີ
ວຽກຕ້ອງເຮດັຫຼາຍຢູ.່ ການໄດ້ຜົນແລະປະສິດທິພາບຂອງການບ ລິການກາຍະບ າບັດຢູ່ໃນໂຮງ
ໝ ຕ່າງໆແມ່ນບ ີ່ຮູ້ຈກັ. ຄ ນະພາບຂອງການໃຫ້ບ ລິການອາດເປັນສ່ວນປະກອບທີີ່ເປັນຫຼັກຖານ
ກ່ຽວກັບການມານ າໃຊ້ບ ລກິານນ້ອຍຢູ່ໃນບັນດາໂຮງໝ . 

 



9.  ສປປ ລາວ – WHO ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການຟ ື້ນຟູທີື່ຄວບຄຸມສົມບູນ  ຄະແນນແລະລາຍລະອຽດ  
ຫຼັກໃນການໃຫ້ຄະແນນ: ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 

  ມີຢູ່ແລ້ວ, ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງຕຼືື່ມ 4 ເຄຼືື່ອງມຼື RMM ໄດ້ກ ານົດເນຼືັ້ອໃນທີື່ພັນລະນາກ່ຽວກັບ
ມາດຕະຖານສ າລັບແຕ່ລະລະດັບຄວາມສົມບູນ. ຍັງມີການທັບ
ຊ້ອນກັນລະຫວ່າງລະດັບຕ່າງໆ. ຫ ັກການ(ການໃຫ້ເຫດຜົນ)
ສ າລັບໃຫ້ຄະແນນແມ່ນອິງໃສ່ຫ ັກການທີື່ກ ານົດຢູ່ໃນ RMM 

ຊຶື່ງຈະນ າໄປສູ່ການເລຼືອກເອົາຄະແນນ. 

  ຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນລະດັບໃດໜຶື່ງ 3 

  ຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຫ າຍ 2 

  ຈ າກັດຫ າຍ. ຕ້ອງໄດ້ຈັດສ້າງຂຶັ້ນ 1 

ກາກນຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 
1 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີນິຕິກ າ, ນະໂຍບາຍແລະແຜນ  2 ມີຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 

2 ມີການປະສານງານກັນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  1 
ບໍໍ່ມີການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນການ
ປະຕິບັດນ າເດັກອ່ອນນ້ອຍແລະເດັກໃນໄວຮຽນ.  

3 ມີການສ້າງແຜນເພຼືື່ອຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  2 ພົບຈ ານວນເລັກນ້ອຍ ຂອງການວາງແຜນການໃຫ້ບໍລິການ. 

4 
ຄວາມອາດສາມາດແລະສິື່ງຍູ້ໜຸນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການດ້ານການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ  

 2 
ມີຄວາມສອດຄ່ອງນ້ອຍກັບແຜນຍຸດທະສາດ (ຍັງບໍໍ່ທັນ
ເຜີຍແຜ)່.  

5 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່   1 ບໍໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບປະສິດທິພາບຂອງການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ. 

6 ມີຄວາມໂປ່ງໃສດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ   1 
ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການບໍໍ່ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ. 

7 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ມີກົດລະບຽບຄວບຄຸມ   1 
ບໍໍ່ມີກົດລະບຽບສ າລັບບຸກຄະລາກອນແລະຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງ
ຊ່ວຍຊູ. 

8 
ມີການເປັນຜູ້ນ າ, ການຮ່ວມມຼືແລະການສ້າງການປະສານກັນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ 

 2 
ແຜນສ າລັບຄະນະກ າມະການຮັບຜິດຊອບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນແລ້ວ. 



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   59 

  

9 ເຕັກນິກໂລຊີຊ່ວຍຊູໄດ້ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະຈັດຊຼືັ້ທີື່ເໝາະສົມ  1 ມີການຊີັ້ນ ານ້ອຍຫ າຍຢູ່ໃນຂະແໜງການເຕັກໂນໂນຊີຊ່ວຍຊູ. 

 9a. ມີນິຕິກ າ, ນະໂຍບາຍແລະແຜນ  1  ບໍໍ່ມີເອກະສານແນະນ າຂອບເຂດວຽກ; ບໍໍ່ມີລາຍການຜະລິດຕະ

ພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ.  
 9b. ມີການຈັດຊຼືັ້ທີື່ມີປະສິດທິພາບ  1  ລັດຖະບານບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຊຼືັ້ລະດັບຊາດ 

ລະບົບຂ ື້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານສາທາລະນະສ ກ ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 

10 
ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນໂດຍມີເນຼືັ້ອໃນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ລວມທັງພາວະໜ້າທີື່ການຂອງປະຊາກອນແລະຄວາມເປັນ
ພິການ  

 2 
ໄດ້ມີການລວມເອົາຄ າຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການເຂົັ້າຢູ່ໃນ
ການສ າຫ ວດປະຊາກອນແຕ່ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມູນທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບພາວະໜ້າທີື່ການ. 

11 
ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນໂດຍມີເນຼືັ້ອໃນກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມແລະການນ າໃຊ້
ບໍລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

 2 
ມີລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກແລະການເກັບຂໍໍ້ມູນໄດ້
ມາຈາກການບັນທຶກດ້ານການບໍລິການ, ແຕ່ວ່າຂໍໍ້ມູນທາງດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຈ າກັດ.  

12 
ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນໂດຍມີເນຼືັ້ອໃນກ່ຽວກັບຜົນທີື່ອອກມາ, ຄຸນະພາບແລະ
ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

 1 
ເກຼືອບຈະບໍໍ່ມີການຄົັ້ນຄວ້າຫ ຼືຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນະພາບ, 
ປະສິດທິພາບແລະຜົນທີື່ອອກມາຂອງການບໍລິການທາງດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 

13 
ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກນ າໃຊ້ເພຼືື່ອເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແລະການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ  

 1 ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶື່ງບໍໍ່
ໄດ້ນ າໃຊ້ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຕັດສິນໃຈ.  

ການເງິນ  ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 

14 ການເງິນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການປົກຄຸມໝົດປະຊາກອນ    1 
ວິທີການເຮັດໃຫ້ການເງິນສາທາລະນະສຸກປົກຄຸມທົັ່ວປວງຊົນຍັງ
ບໍໍ່ທັນສ າເລັດ.  

15 
ການເງິນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການປົກຄຸມໃນຂອບເຂດທີື່ເໝາະສົມບັນດາການ
ປະຕິບັດ/ການບໍລິການທີື່ເປັນບູລິມະສິດ  

 1 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການບໍໍ່ໄດ້ຖຼືກບັນຈຸຢູ່ໃນການຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ, ແລະມີການລວມເອົາ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍ
ຊູ ເຂົັ້ານ າໃນຈ ານວນນ້ອຍທີື່ສຸດ.  

16 ການເງິນຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການປ້ອງກັນຄວາມຫຍູ້ງຍາກດ້ານການເງິນ   2 ມີຄ່າທ ານຽມສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ແຕ່ການເຂົັ້າເຖິງ
ແຫ ່ງທຶນ ສ າລັບຊ່ວຍໃນຄ່າເດີນທາງແມ່ນມີຈ າກັດ.  

ບ ກຄະລາກອນແລະໂຄງລາ່ງ ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   60 

  

17 
ມີຄວາມພ້ອມຂອງບຸກຄະລາກອນຢ່າງເໝາະສົມ, ມີລັກສະນະຍຼືນຍົງແລະສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ  

 1 
ບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງຂາດຫ າຍ; 
ການສ້າງແຜນຍັງຈ າກັດຫ າຍແລະບໍໍ່ໄດ້ມີການກ ານົດສິື່ງທີື່ເປັນ
ບັນຫາຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

18 
ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຮັບການກໍໍ່ສ້າງໃຫ້ມີທັກສະທີື່ເໝາະສົມເພຼືື່ອໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມໜ້າ
ວຽກແລະບັນລຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ   

 1 
ຫ ັກສູດການກໍໍ່ສ້າງແລະອົບຮົມແມ່ນຍັງຈ າກັດ; ກົນໄກກົດ
ລະບຽບສ າລັບວິຊາຊີບທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນ
ອ່ອນຫ າຍ.  

19 
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຖຼືກຄຸ້ມຄອງແລະສ້າງແຜນໄດ້
ດີ  

 2 
ການວາງແຜນດ້ານບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ ມີຈ ານວນນ້ອຍທີື່ສຸດ.  

20 
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຫ້າວຫັນແລະໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນ  

 1 ສະມາຄົມວິຊາຊີບຍັງບໍໍ່ທັນມີ; ອ່ອນ/ບໍໍ່ເຄຼືອນໄຫວ. 

21 ມີໂຄງລ່າງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະເຄຼືື່ອງມຼືອຸປະກອນທີື່ເໝາະສົມ   2 ໂຄງລ່າງຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ສາຂາຂອງສູນແມ່ນ
ເປັນທີື່ໜ້າພໍໃຈ.  

ການບ ລິການ – ຄວາມພ້ອມ ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 

22 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນໂຮງໝໍ  2 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຕົັ້ນຕໍແມ່ນນ າໃຊ້ນັກກາຍະບ າບັດ.  
 22a. ລະດັບຊ່ຽວຊານລົງເລິກ 2  

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີພ້ອມຢູ່ໃນບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງ. 

 22b. ລະດັບສອງ  2 
 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີພ້ອມຢູ່ເກຼືອບໝົດທຸກໂຮງໝໍ
ແຂວງ. 

23 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນແລະຊຸມຊົນ  
 

1 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການບໍໍ່ໄດ້ເຊຼືື່ອມສານເຂົັ້າໃນການຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ.  

 23a.  ໄດ້ເຊຼືື່ອມສານເຂົັ້ານ າການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ 1 
 

ການບໍລິການປ ິ່ນປົວບໍໍ່ໄດ້ມີຢູ່ໃນສະຖານບໍລິການທີື່ເຮັດການ
ຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ.  

 23b. ມີການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນ 1 
 

75% ຂອງເມຼືອງແມ່ນຂາດການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້

າທີື່ການ. 

24 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນທຸກໄລຍະຂອງການດູແລປ ິ່ນປົວ  2 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນໃຫ້ບໍລິການສ າລັບບາງພະຍາດ 



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   61 

  

 

24a. ກະທັນຫັນ 2 
 

ການບໍລິການດ້ານກາຍະບ າບັດແມ່ນມີຢູ່ໃນບາງຕຶກນອນອາຍຸລະ
ສາດ/ສັນລະຍະສາດ   

24b. ເຄິື່ງກະທັນຫັນ 2 
 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີພ້ອມສ າລັບໄລຍະເຄິື່ງ
ກະທັນຫັນຂອງການປ ິ່ນປົວ   

24c. ການດູແລປ ິ່ນປົວໄລຍະຍາວ  2 

 

ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ/ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂະ
ໜາດນ້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງໃຫ້ບໍລິການໄລຍະຍາວສ າລັບການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

25 ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູມີຄວາມພ້ອມ   
 

1 
ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນຈ າກັດທີື່ສຸດ; 
ລັດຖະບານມີບົດບາດນ້ອຍ   

25a. ຂອບເຂດປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ  1 
 

ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູມີຈ ານວນນ້ອຍກວ່າ 30 ປະເພດແລະ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງລັດຖະບານ   

25b. ການຕິດຕາມແລະບ າລູງຮັກສາຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ  1 
 

ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ ມີການເຊຼືື່ອມສານນ້ອຍທີື່ສຸດເຂົັ້າກັບ
ສະຖານບໍລິການປ ິ່ນປົວລະດັບຕ່າງໆ. 

26 
ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນມີສະໜອງໃຫ້ສ າລັບຜູ່ໃຫຍ່ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ປ ິ່ນປົວທີື່ສັບສົນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

 2 ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຢູ່ຈ ານວນນ້ອຍ; ມີໂຄງການທີື່
ສົັ່ງເສີມ/ສະໜັບສະໜູນ ການເຂົັ້າເຖິງບໍລິການເຫ ົັ່ານີັ້.  

27 
ຄວາມພ້ອມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ າລັບເດັກນ້ອຍທີື່ມີບັນຫາພັດທະນາການ
ຊ້າແລະມີຄວາມພິການ   

2 ເອກະສານສ າລັບວິທີການສົັ່ງຕໍໍ່ຄົນເຈັບແມ່ນມີຈ ານວນໜຶື່ງ, ແຕ່
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ.   

27a. ການກວດພົບແຕ່ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນແລະນ າສົັ່ງເດັກນ້ອຍໄປປົວ 2 
 

ມີຫ ັກຖານກ່ຽວກັບຄູ່ມຼືແນະນ າດ້ານເຕັກນິກການກວດກັັ່ນຕອງ
ສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່.   

27b. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໂຮງໝໍແລະຄລີນິກ  1 
 

ການປະເມີນແລະການປ ິ່ນປົວທີື່ມີການສົມທົບຫ າຍສາຂາວິຊາຊີບ 
ຍັງບໍໍ່ໄດ້ພັດທະນາເທຼືື່ອ.   

27c. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນໄລຍະຍັງເປັນເດັກອ່ອນນ້ອຍ 2 
 

ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະບາງສາຂາຂອງສູນ ໄດ້
ໃຫ້ການບໍລິການພິເສດໃນການປ ິ່ນປົວເດັກ.   

27d. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃນເດັກໄວຮຽນ 1  
ໂຄງການສ າລັບເດັກໃນໄວຮຽນແມ່ນຈ າກັດທີື່ສຸດ.  

28 ການແພດໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຄວາມພ້ອມສ າລັບປະຊາກອນເປົື້າໝາຍ  1 ບໍໍ່ມີການໃຫ້ບໍລິການພິເສດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ າລັບ
ປະຊາກອນເປົື້າໝາຍ  



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   62 

  

ການບ ລິການ – ຄ ນະພາບ ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 

29 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີປະສິດທິພາບ  1 ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານວ່າໄດ້ມີການນ າໃຊ້ມາດຕະຖານ/ແບບວິທີ ທີື່ອິງໃສ່
ຫ ັກຖານ  

29a. ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ວິທີການປ ື້ື່ນປົວທີື່ອິງໃສ່ຫ ັກຖານ  1 
 

ບໍໍ່ມີຄູ່ມຼືແນະນ າລະດັບຊາດດ້ານຄລີນິກເພຼືື່ອໃຫ້ການປ ິ່ນປົວໄດ້
ຮັບຜົນ  

29b. ການປະຕິບັດທາງດ້ານການຟ ື້ນຟູໃນປະລິມານທີື່ມີປະສິດທິຜົນແລະຄຸ້ມຄ່າ  1 
 

ການນ າໃຊ້ອຸປະກອນແລະປະລິມານທີື່ເໝາະສົມແມ່ນໜ້າເປັນ
ຫ່ວງ 

30 
ການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເຮັດໄປຕາມໄລຍະເວລາແລະໃຫ້ບໍລິການຕະຫ ອດການປ ິ່ນປົວ
ຍາວນານ  

 1 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ບໍໍ່ໄດ້ມີພ້ອມຢູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງ
ການປ ິ່ນປົວ 

31 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ຄົນເປັນໃຈກາງ, ມັນໃຫ້ອ ານາດແລະແລະ
ຕ້ອງໃຫ້ຫ າຍຄົນ ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜູ່ຊົມໃຊ້, ຄອບຄົວ, ຜຸ່ດູແລຄົນເຈັບ  

 2 
ໄດ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນລະດັບໜຶື່ງຂອງຜູ່ຊົມໃຊ້ຜ່ານຈາກການສ າ
ຫ ວດຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງຜູ່ຊົມໃຊ້ (ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການແລະບັນດາສາຂາຂອງສູນ)  

32 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ມີຄວາມສະດວກ, ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມແລະ
ວັດທະນະທ າ  

 2 
ຄວາມຕ້ອງການນ າໃຊ້ບໍລິການແມ່ນຕ ໍ່າ; ໄດ້ມີການດ າເນີນງານ
ບາງຢ່າງເພຼືື່ອຫ ຸດຜ່ອນອຸປະສັກ (ຂະຫຍາຍການບໍລິການແບບ
ເຄຼືື່ອນທີື່)  

33 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ   1 ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານການລາຍງານເຖິງເຫດການທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃນການ
ປ ິ່ນປົວຟ ື້ນຟູ  

ຜົນທີີ່ອອກມາ & ຄ ນລັກສະນະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  ຄະແນນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ 

34 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງເຮັດໃຫ້ມີການປົກຄຸມໄດ້ດີຂອງການ
ປະຕິບັດການປ ິ່ນປົວ   

 1 
ການໃຫ້ບໍລິການປ ິ່ນປົວດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຈ າກັດ, ນັກ
ວິຊາຊີບດັັ່ງກ່າວມີຈ ານວນນ້ອຍ, ແລະບໍໍ່ມີຢູ່ໃນລະດັບການ
ຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ.   

34a. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມ ຕໍໍ່ທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການມັນ 1 
 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນໂຮງໝໍໃຫຍ່
ແລະຕົວເມຼືອງໃຫຍ່  

34b. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີລາຄາທີື່ພໍຮັບໄດ້ສ າລັບທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການ
ມັນ 1 

 

ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານຟ ື້ນຟູແລະຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນ
ສະທ້ອນເຖິງຄວາມທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງໃນຄວາມສາມາດທີື່ຈະຈ່າຍ
ໄດ ້



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   63 

  

 

34c. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງໝົດທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການ
ມັນ 1 

 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ
ແມ່ນຕ ໍ່າ 

35 
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມເປັນທ າ ໃນທຸກລະດັບຂອງໜ້າທີື່ການຂອງ
ປະຊາກອນແລະໃນກຸ່ມປະຊາກອນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ  

 1 
ການວິເຄາະຄວາມເປັນທ າແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ເຮັດໃນທຸກລະດັບສັງຄົມ
ແລະສ່ວນຫ າຍບໍໍ່ໄດ້ມີການດ າເນີນງານເພຼືື່ອຮັບປະກັນການເຂົັ້າ
ເຖິງການບໍລິການ 

36 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າ   1 
ການແຈກຢາຍບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ແມ່ນ  
ບໍໍ່ເໝາະສົມທີື່ສຸດ   

36a. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນດ້ານການຈັດສັນ  1  
ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານກ່ຽວກັບແບບວິທີການດູແລປ ິ່ນປົວ 

 

36b. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນດ້ານການໃຊ້ເຕັກນິກ 1 
 

ການປະສານງານດ້ານກໍລະນີແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ; ບໍໍ່ມີການ
ວັດແທກຜົນທີື່ອອກມາ  

37 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ   1 ໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ແມ່ນບໍໍ່ຊັດເຈນ   

37a. ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ  

1 
 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ແມ່ນຕ ໍ່າ  

37b. ພາກສ່ວນທີື່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ  1 

 

ການວິເຄາະກ່ຽວກັບຄຸນະພາບແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການດູແລ
ປ ິ່ນປົວແມ່ນຈ າກັດ 

38 ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຍຼືນຍົງ   1 ຄຸນຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນການດູແລປ ິ່ນປົວ
ແມ່ນກ ານົດຂຶັ້ນບໍໍ່ໄດ້ດີ  

38a. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຍຼືນຍົງດ້ານການເງິນ 1  ມັນເປັນການຍາກທີື່ຈະກ ານົດລາຍຈ່າຍທັງໝົດທາງດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

38b. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຍຼືນຍົງດ້ານສະຖາບັນ 1  ການບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຍັງດ້ອຍພັດທະນາ 

 
38c. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມທົນທານຕໍໍ່ພາວະວິກິດແລະໄພພິບັດ  1  ຍັງມີປະສົບການ/ຄວາມສາມາດຈ າກັດເພຼືື່ອແກ້ໄຂກໍລະນີມີ

ໄພພິບັດ. 



10. ຈຸດດີ/ຜົນສ າເລັດແລະສິື່ງທ້າທາຍທີື່ຍັງມີຢູ່

 

ຈ ດດີແລະຜົນສ າເລັດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜາ້ທີີ່ການ 

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການແລະໄດ້
ລົງທ ນໃສ່ຂະບວນການແລະໂຄງຮ່າງເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການນ າພາແລະການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ. 
ຫຼັກຖານທີີ່ເຫນັໄດ້ແມ່ນການປັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງຄ ນໃໝ່ຂອງກົມປິີ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ, ການ
ຮັບຮອງເອົາ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການ (2018-2025), ຮັບຮອງເອົາການ

ແຕ່ງຕັື້ງຄະນະກ າມະການລະດັບຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການແລະສະໜັບສະໜູນການປະເມີນ
ສະພາບການດາ້ນການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການຢ່າງເປັນລະບົບ (STARS).  

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ຮັບເອົາ DHIS2 ເພ ີ່ອສ້າງພ ື້ນຖານທາງດ້ານລະບົບຂ ື້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານ

ສາທາລະນະສ ກຂອງຕົນ ແລະຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບບ ກຄະລາກອນກາຍະບ າບັດ (ຈ ານວນ, ບ່ອນສັງກັດ) ໄດ້ມີຢູ່ໃນ
ລະບົບ DHIS2.  

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ມອບງົບປະມານປະຈ າປໃີຫແ້ກ່ສູນການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການທັງຫາ້ແຫ່ງ.  

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄ າໝັື້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກບ່ ກ
ຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ໂດຍຜາ່ນການສ້າງຫຼັກສູດ ກ່ອນເຂົື້າເຮັດວຽກໃນລະດັບ
ປະລິນຍາຕີ ກາຍະບ າບັດ ແລະຫຼັກສູດ 3 ປີດ້ານຊາ່ງອົງຄະທຽມແລະອ ປະກອນຄ ື້າຊ.ູ  

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ໄດ້ໃຫກ້ານສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຄລີນກິໃຫ້ບ ລິການແບບເຄ ີ່ອນທີີ່ຢູ່ໃນ 
11 ແຂວງ ແລະບັນດາໂຄງການ ການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການຢູ່ຂັື້ນພ ື້ນຖານຊ ມຊົນ ຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດຊ ີ່ງ
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ຈະຂະຫຍາຍການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການລົງໄປຫາຊ ມຊົນ.  

ການບ ລິການດ້ານກາຍະບ າບັດແມ່ນມີພ້ອມຢູ່ໃນບນັດາໂຮງໝ ແຂວງແລະໂຮງໝ ສູນກາງ ແລະຢູ່ໃນສູນການ
ແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການທັງຫ້າແຫ່ງທີີ່ຂ ື້ນກບັກະຊວງສາທາລະນະສ ກ.  

ຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ (ອົງຄະທຽມ, ອ ປະກອນຊ່ວຍຄ ື້າຊູ ແລະບາງອ ປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄ ີ່ອນຍ້າຍ) 
ແມ່ນມີໃຫ້ແລະບ ີ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢູ່ໃນສູນການແພດຟ ື້ນຟໜູາ້ທີີ່ການທັງຫ້າແຫ່ງທີີ່ຂ ື້ນກບັກະຊວງສາທາລະນະ
ສ ກ.  

ພັດທະນາການຂອງເດັກໄວອາຍ ອ່ອນນ້ອຍແລະການກວດຫາຄວາມເປັນພິການແຕ່ເບ ື້ອງຕົື້ນໄດ້ມີຜົນ
ປະໂຫຍດທີີ່ພົື້ນເດັີ່ນຂ ື້ນແລະຄວນເອົາໃຈໃສ່. ຄລີນິກດ້ານພັດທະນາການຂອງເດັກຢູ່ໂຮງໝ ເດັກວຽງຈັນໄດ້
ເປີດໃຫ້ບ ລິການແຕ່ປີ 2015.  

ສະພາບການແວດລ້ອມຢູ່ໃນ ສປປລາວ ໄດ້ນ າພາໃຫ້ມກີານຂະຫຍາຍວຽກຟ ື້ນຟູຕ ີ່ມອີກ. ມີຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາແລະຜູ່ໃຫ້ທ ນຈ ານວນໜ ີ່ງທີີ່ໄດ້ໃຫ້ຄ າໝັື້ນສັນຍາສ າລັບຊ່ວຍເຫຼ ອການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ. 

ນອກຈາກນັື້ນ, ສປປລາວ ຍງັເຂົື້າເຖິງແຫຼີ່ງຂ ື້ມູນຫຼາຍຢ່າງຂອງຂົງເຂດ ດ້ານເຕັກນິກສ າລັບພັດທະນາບ ກ
ຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການ.    
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ສິີ່ງທ້າທາຍດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການທີີ່ຍັງມີຢູ່ 

ໂຄງຮ່າງການຊີື້ນ າດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນກະຊວງສາທາລະນະສ ກແມ່ນໄດ້
ແບ່ງກັນປະຕິບັດ. ການຊີື້ນ າດ້ານເຕັກນກິແມ່ນຂ ື້ນນ າສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ສວ່ນ
ການຄ ້ມຄອງມະຫາພາກແມ່ນກົມປິີ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ. ຈ ດປະສານງານອັນດຽວທີີ່
ຊັດເຈນແມ່ນຍັງບ ີ່ໄດກ້ ານດົ. ໃນເມ ີ່ອຍັງມີບັນຫານີື້ຢູ່, ການລາຍງານແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ພາຍໃນຂະແໜງການແມນ່ຍັງສ ບຕ ີ່ປ່ຽນແປງຢູ.່   

ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດ້ຮັບຮອງເອກະສານແນະນ າຫຼາຍຢ່າງ, ນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງຮ່າງ
ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ແຕຍ່ັງບ ີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້
ແລະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.  

DHIS2 ໄດ້ປະກອບຂ ື້ມູນກ່ຽວກັບທີີ່ຢູ່ຂອງບ ກຄະລາກອນກາຍະບ າບັດ, ແຕວ່່າມີການນ າໃຊ້

ເຂົາເຈົື້ານ້ອຍອິງຕາມຂ ື້ມນູດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

ງົບປະມານທີີ່ມີຈ ານວນນອ້ຍຂອງສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການບ ີ່ໄດ້ກວມເອາົຜະລິດຕະພັນ
ເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູ ເນ ີ່ອງຈາກຄູຮ່່ວມພັດທະນາໄດ້ສ ບຕ ີ່ຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານວດັຖ ດິບ. ເນ ີ່ອງຈາກບ ີ່ມີຂ ື້
ມູນທີີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບລາຄາທີີ່ແທ້ຈິງໃນປະຈ ບັນ, ມັນຈ ີ່ງເປັນການຍາກທີີ່ກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກຈະກ ານດົຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທ ນຮອນ.  

ຫຼັກສູດກາຍະບ າບັດ ແລະ ຊ່າງອົງຄະທຽມ&ເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູ ແມ່ນບ ີ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮູ້ຈາກສາກົນ ຫຼ  ຖ ກ

ຮັບຮອງຄ ນະພາບ. ເນ ີ່ອງຈາກບ ີ່ມີການຮັບປະກັນມາດຕະຖານການກ ີ່ສ້າງທີີ່ເໝາະສົມ ບ ກ
ຄະລາກອນອາດຈະບ ີ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼ ທກັສະທີີ່ເໝາະສົມເພ ີ່ອໃຫ້ການບ ລກິານທີີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການທີີ່ບ ີ່ມີລະບຽບການອະນ ຍາດແລະພາກບງັຄັບໃນການ
ພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ ີ່ເນ ີ່ອງ, ການພັດທະນາດ້ານການປະຕິບັດທີີ່ອິງໃສ່ຫຼກັຖານຈະບ ີ່
ສາມາດນ າມາໃຊ້ໃນການດູແລປິີ່ນປົວຄນົເຈັບ.  

ການຂາດນກັວິຊາຊີບທີີ່ເປນັຕົື້ນຕ ໃນບ ກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ (ເອີື້ນວ່າ
ກິດຈະກ າບ າບັດແລະອັດຖະບ າບັດ) ໄດ້ຈ າກັດວິທກີານດແູລປິີ່ນປົວຄົນເຈັບແບບມີຄວາມ
ເຂົື້າໃຈແລະກວມລວມ.  

ຈ ານວນແລະປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູທີີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປລາວ ແມນ່ຈ າກັດ. 
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ສ້າງລາຍການຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊູທີີ່ເປັນບູລິມະສດິ
, ຫຼ  ຄູ່ມ ແນະນ າໃນການຈດັຊ ື້ແລະຈັດຫາບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍຊ.ູ  

ການບ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ ຢູ່ໃນລະດັບຊ ມຊົນແລະເມ ອງຍັງຈ າກັດທີີ່ສ ດ
ແລະຍັງບ ີ່ໄດ້ເຊ ີ່ອມສານເຂົື້າໃນໂຄງຮ່າງການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສ ກຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກ  
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11. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ  
1. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະຂອບວຽກດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການທີີ່ມີຢູ່ແຕ່ກ່ອນ

ແລ້ວ 
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້: 
 
1.1. ທົບທວນຄຼືນແລະປະກາດລາຍຊຼືື່ຄະນະກ າມະການລະດັບຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ທີື່ໄດ້ຮັບ

ການຮັບຮອງໃນເດຼືອນຕຸລາ 2018). ຄະນະກ າມະການນີັ້ຈະຈັດເວທີທີື່ເປັນກາງເພຼືື່ອສົນທະນາແລະສ້າງ
ໂອກາດໃນການຍົກບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການທີື່ທີື່ຕິດພັນກັບບັນດາອົງປະກອບ
ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ.  

1.2. ແຈກຢາຍ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (2018-2025). ຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ຕໍໍ່ຍຸດທະສາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປຶກສາຫາລຼືລະຫວ່າງຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມແລະສ້າງໂອກາດສ າລັບການສ້າງ
ໂຄງການທີື່ສົັ່ງເສີມເຊິື່ງກັນແລະກັນ.  

1.3. ການນ າໃຊ້ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ STARS, ເນຼືັ້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ (2018-2025), ແລະຕົວຊີັ້ວັດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເພຼືື່ອສ້າງແນວທາງການຕິດຕາມແລະ
ປະເມີນ/ເຄຼືື່ອງມຼືເພຼືື່ອການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ ສປປລາວ.  

2. ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການຊີື້ນ າແລະປະສານງານດາ້ນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

 
2.1. ນ າໃຊ້ຄະນະກ າມະການລະດັບຊາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໃຫ້ເປັນຈຸດປະສານງານເພຼືື່ອຊີັ້ນ າແລະ

ຄວບຄຸມບັນຫາຕ່າງໆໃນການວາງແຜນແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. 

2.2. ກ ານົດຈຸດປະສານງານສະເພາະສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໂດຍໃຫ້ມີໂຄງສ້າງການລາຍງານທີື່
ຈະແຈ້ງແລະມີຄວາມສາມາດໃນການກ ານົດຕັດສິນບັນຫາ. ອັນນີັ້ຈະຊ່ວຍໃນຕິດຕໍໍ່ປະສານງານຢ່າງຄ່ອງ
ຕົວແລະຫ ຸດຜ່ອນທ່າອ່ຽງໃນການປະຕິບັດຊ ໍ້າຊ້ອນກັນ. 

2.3. ກວດຄຼືນເອກະສານກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດແລະໜ້າທີື່ຂອງກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ສູນການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ແລະສາຂາຂອງສູນຟ ື້ນຟູຢູ່ຕ່າງແຂວງ.  

3.3. ຮຼືັ້ຟ ື້ນການສົນທະນາກັບຄະນະກ າມະການລະດັບຊາດເພຼືື່ອຄົນພິການແລະຄົນອາຍຸສູງ ເພຼືື່ອສ້າງສິື່ງຊ່ວຍຊູ
ສົັ່ງເສີມກັນແລະມາດຕະຖານລະຫວ່າງບັນດາສູນຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະ ພາຍໃນຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ.  
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3. ເພີື້ມການເກັບກ າຂ ື້ມູນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການເພ ີ່ອການວາງແຜນແລະກ ານດົ
ຕັດສິນບນັຫາຢ່າງມີປະສດິທິຜົນ 

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

3.1. ທົບທວນຄຼືນໂຄງສ້າງໂປຣແກຣມ DHIS2 ແລະສະເໜີຂໍດັດແປງເພຼືື່ອກວມເອົາຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

3.2. ພິຈາລະນາໃນການເພີັ້ມຕົວຊີັ້ວັດທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜ
ງການສາທາລະນະສຸກເທຼືື່ອໜ້າ.  

3.3. ສ້າງແລະສົັ່ງເສີມມາດຕະການທີື່ໄດ້ຖອດຖອນຈາກຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດ້ເກັບກ າຢູ່ໃນລະດັບການ
ບໍລິການ.  
 

4. ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນທ ກລະດັບການບ ລິການດ້ານ
ສ ຂະພາບ       
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

4.1. ສະໜັບສະໜູນການລິເລີັ້ມໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າລາຄາສ າລັບການບໍລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ ເພຼືື່ອແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການຂໍງົບປະມານ.  
 

5. ຍົກລະດັບການກ ີ່ສ້າງກາຍະບ າບັດແລະອົງຄະທຽມ/ເຄ ີ່ອງຄ ື້າຊູກ່ອນເຂົື້າເຮດັວຽກໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານລະດັບຊາດ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ໂດຍຜ່ານ ມວສ-ຄະນະເຕັກນິກການແພດ):  

5.1. ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມຼືກັບສະຫະພັນກາຍະບ າບັດໂລກ (WCPT) ແລະສະມາຄົມຊ່າງອົງຄະທຽມແລະເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າ

ຊູສາກົນ (ISPO) ເພຼືື່ອຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນການທົບທວນຫ ັກສູດກາຍະບ າບັດ (PT) ແລະຊ່າງອົງຄະທຽມ & 

ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ (P&O). 

5.2. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນດ້ານການສຶກສາຮ ໍ່າຮຽນພາກຄລີນິກ.  
 

6. ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບ ກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີີ່ການ  

ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້: 

6.1. ຊ່ວຍເຫ ຼືອທຶນການສຶກສາດ້ານກາຍະບ າບັດ, ອັດຖະແລະພາສາບ າບັດ, ກິດຈະກ າບ າບັດ, ແລະຊ່ຽວຊານ
ທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແພດທີື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນະພາບໃນລະດັບສາກົນ.  

6.2. ຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງມີການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານຢູ່ໃນໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄວ້
ແລ້ວສ າລັບຜູ່ທີື່ຈະກັບມາຫ ັງຈາກສ າເລັດການສຶກສາ.  
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6.3. ສ້າງກົນໄກລະບຽບການອອກໃບປະກອບວິຊາຊີບປ ິ່ນປົວສ າລັບບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ 
ໜ້າທີື່ການ. 

6.4. ສ້າງ/ສະໜັບສະໜູນຫ ັກສູດການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນຼືື່ອງແລະສ້າງໂອກາດ.  
 

7. ແກ້ໄຂບັນຫາການນ າໃຊ້ບ ລິການນອ້ຍດ້ານການບ ລກິານກາຍະບ າບັດ ຢູ່ໃນສນູ,ໜ່ວຍ
ບ ລິການແລະໂຮງໝ ຕ່າງໆຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ         
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

7.1. ໃຈ້ແຍກບັນຫາທີື່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ບໍລິການນ້ອຍ ແລະສ້າງຍຸດທະສາດເພຼືື່ອແກ້ໄຂ. 
 

8. ເອົາໃຈໃສ່ການປິີ່ນປວົທີີ່ອງິໃສ່ຫຼັກຖານແລະຜົນຂອງການປິີ່ນປົວໃນການໃຫ້ບ ລິການທາງ
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້: 

8.1. ສ້າງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພຼືື່ອທົບທວນຄຼືນການປະຕິບັດການປ ິ່ນປົວໃນປະຈຸບັນ ຕໍໍ່ກັບຫ ັກຖານທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ 
ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນໃນການປະຕິບັດ ແລະໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການປັບປຸງປ່ຽນແປງບົດສອນຕາມ
ຄວາມຈ າເປັນ. 
 

9. ສ້າງຂອບເຂດກ ານົດການປະຕິບັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊ ື້ແລະສະໜອງອ ປະກອນຊ່ວຍຊູ  
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

9.1. ຂໍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກອົງການອະນາໄມໂລກໃນການເລີັ້ມຕົັ້ນບາດກ້າວເພຼືື່ອສ້າງລາຍການຕົັ້ນຕໍຂອງເຄຼືື່ອງ
ຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍຊູ ສ າລັບ ສປປລາວ ພ້ອມກັບຄູ່ມຼືແນະນ າໃນການຈັດຊຼືັ້ແລະສະໜອງອຸປະກອນ. 

 

10.  ເພີື້ມໂອກາດໃນການໃຫບ້ ລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນລະດບັເມ ອງແລະຊ ມ
ຊົນ    
ຂໍສະເໜີເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກດັັ່ງນີັ້:  

10.1. ລົງທຶນໃສ່ມາດຕະການດ້ານນະວັດຕະກ າເພຼືື່ອສະໜອງການປ ິ່ນປົວຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານ
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A – ພາບລວມກ່ຽວກບັການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ   
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຍຸດທະສາດທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີື່ໄປຄຽງຄູ່ກັບຍຸດທະສາດທາງດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກອຼືື່ນໆ, ລວມທັງການສົັ່ງເສີມ, ການປ້ອງກັນ, ການປ ິ່ນປົວ, ແລະການປ ິ່ນປົວບັນເທົາ. ມັນເປັນ
ພາກສ່ວນພຼືັ້ນຖານຂອງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບແລະເຊຼືື່ອມສານເຂົັ້ານ າການເຮັດໃຫ້ການປົກຄຸມ
ສຸຂະພາບທົັ່ວປວງຊົນປະກົດເປັນຈິງ55. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ກວມເອົາຫ າຍຂົງເຂດຂອງສຸຂະພາບແລະໜ້າ

ທີື່ການ, ລວມທັງດ້ານຮ່າງກາຍ,ສຸຂະພາບຈິດ, ການເບິື່ງເຫັນ, ແລະການໄດ້ຍິີນ.  ‘ການປະຕິບັດການດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າ

ທີື່ການ’56 ຕົັ້ນຕໍແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງໜ້າທີື່ການຂອງບຸກຄົນແລະຫ ຸດຜ່ອນຄວາມເປັນພິການ. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການແມ່ນຮູບແບບຂອງການດູແລປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບທີື່ເຊຼືື່ອມສານຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໂດຍທີື່ວ່າພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຮ່ວມກັບໂຄງການທາງດ້ານສຸຂະພາບອຼືື່ນໆ(ບໍໍ່ມີການຟ ື້ນຟູສະເພາະ), 
ຕົວຢ່າງ ການປ ິ່ນປົວດ້ານການຜ່າຕັດກະດູກ, ປະສາດວິທະຍາ, ຫົວໃຈ,ສຸຂະພາບຈິດແລະກຸມມານເວດສາດ. ການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຊ່ວຍຄົນເຈັບໃຫ້ມີປັບປຸງທາງດ້ານໜ້າທີື່ການໃນແຕ່ລະວັນແລະເພີັ້ມການເຂົັ້າຢູ່ໃນແລະມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບສັງຄົມ, ດ້ວຍການປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວ ມັນຈຶື່ງເປັນການລົງທຶນໃສ່ກັບມະນຸດທີື່ເປັນຕົັ້ນທຶນ.  

 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຄວນຈະມີພ້ອມຢູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ນັບແຕ່ສູນຊ່ຽວຊານ
ລົງເລິກທີື່ເປັນບ່ອນສົັ່ງຄົນເຈັບໄປຫາ ຈົນເຖິງລະດັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນແລະຢູ່ໃນຊຸມຊົນ57.  

                                                           
55 ອົງການອະນາໄມໂລກ: ຂໍໍ້ເທັດຈິງ http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(UHC) 

56 ການປະຕິບັດທາງດ້ານການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຮູບການໜຶື່ງຂອງການປະຕິບັດທາງດ້ານສຸຂະພາບ. ການປະຕິບັດທາງດ້ານສຸຂະພາບ
ແມ່ນການປະຕິບັດອັນໜຶື່ງເພຼືື່ອ, ໂດຍນ າໃຊ້ຫ ຼືບໍໍ່ນ າໃຊ້ການເຮັດຂອງຄົນຫ ຼືປະຊາກອນ ຊຶື່ງຈຸດປະສົງແມ່ນເພຼືື່ອປະເມີນ, ປັບປຸງ, ຮັກສາໄວ້, 
ສົັ່ງເສີມ ຫ ຼືປ່ຽນແປງທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ໜ້າທີື່ການ ຫ ຼື ພາວະສຸຂະພາບ. ຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິບັດ, ໃນແງ່ຂອງການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
ໄດ້ແກ່ ການປະຕິບັດການປ ິ່ນປົວດ້ວຍມຼື, ການກ ານົດການເຝ ກແອບ, ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ, ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາແລະ
ປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງທີື່ຢູ່ອາໄສ.   
57  ຂອບເຂດວຽກຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນສະທ້ອນເຖິງການແຈກຢາຍຂອງວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ເພຼືື່ອບັນລຸຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ.  
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ການປະຕິບັດທາງດ້ານຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນສະຖານການປ ິ່ນປົວຕ່າງໆກໍຄຼືຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ເຊັັ່ນຢູ່
ໃນເຮຼືອນ, ໂຮງຮຽນແລະບ່ອນເຮັດວຽກ. ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຮູບການໜຶື່ງຂອງການດູແລປ ິ່ນປົວທີື່
ເນັັ້ນໜັກທີື່ສຸດໃນການເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ, ໂດຍມີເປົື້າໝາຍ (ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ແທດເໝາະທີື່ສຸດກັບສະເພາະບຸກຄົນ), 
ມີກ ານົດເວລາ ແລະໃຊ້ຂະບວນການເປັນເຈົັ້າການຂອງຄົນເຈັບຫ າຍກວ່າທີື່ຈະເປັນແບບໃຫ້ຄົນອຼືື່ນເຮັດ. ການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຫ້ບໍລິການໂດຍທິມງານທີື່ມີຫ າກຫ າຍວິຊາຊີບ ລວມທັງ ບຸກຄະລາກອນບ າບັດ, 
ເອີັ້ນວ່າ ນັກກາຍະບ າບັດ, ນັກກິດຈະກ າບ າບັດ, ນັກອັດຖະແລະພາສາບ າບັດ, ຊ່າງອົງຄະທຽມແລະອຸປະກອນຊ່ວຍ
ຊູ, ນັກຈິດຕະວິທະຍາ ແລະແພດຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະພະຍາບານ, ມັນອາດຈະຖຼືກໃຫ້

ບໍລິການໂດຍບຸກຄົນຂອງຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມຢ່າງສອດຄ່ອງ ຫ ຼື ໂດຍບຸກຄະລາກອນທາງການແພດອຼືື່ນໆ. 
ຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບນີັ້, ເຊັັ່ນດຽວກັບເອກະສານອຼືື່ນໆຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ຄ າວ່າການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
ໄດ້ກວມເອົາ ການຮຽນຮູ້ໜ້າທີື່ການ ເຊັັ່ນດຽວກັນ  58. 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນເພຼືື່ອປະຊາຊົນທຸກຄົນ; ລວມທັງຄົນພິການ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນ ສົນທິສັນຍາຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການແລະຜູ່ສູງອາຍຸ59 (UNCRPD), ແລະສົນທິສັນຍາອຼືື່ນໆ. ປະຊາຊົນ

ທີື່ມີສະພາບເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະສັັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັັ່ນກັນຈາກການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແລະມັນຍັງມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນການບົກຜ່ອງທີື່ສົມທົບກັບຄວາມພິການ.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຊ່ວຍໃຫ້ຜົນໄດ້
ຮັບໃນພາຍຫ ັງຂອງການຜ່າຕັດດີຂຶັ້ນຢ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝີ, ຫ ຸດເວລາຂອງການນອນໂຮງໝໍລົງ, ປ້ອງກັນອາການສົນ, 
ຫ ຸດຜ່ອນການກັບເຂົັ້ານອນໂຮງໝໍຄຼືນໃໝ່ແລະຊ່ວຍໃຫ້ກັບຄຼືນມີໜ້າທີື່ການທີື່ດີສຸດ. ຫ າຍຄົນທີື່ມີຄວາມພິການຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ມີໂຄງການຢ່າງອຼືື່ນອີກ, ເຊັັ່ນການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ກັບເຂົັ້າສູ່ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ສຶກສາ, ການກັບຄຼືນມາມີອາຊີບທ າມາຫາກິນ ຫ ຼື ການເຂົັ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທ າ.   ບັນດາໂຄງການທີື່ລວມເອົາຄົນທີື່ມີ
ຄວາມພິການ ແລະໂຄງການທີື່ມີຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍດ້ານການສຶກສາ, ອົບຮົມ, ຈ້າງງານ ຫ ຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ  
ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໂດຍກະຊວງອຼືື່ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສາທາລະນະສຸກ ແລະສອດຄ່ອງຕາມອ ານາດໜ້າທີື່ຂອງກະຊວງນັັ້ນ.  

  

                                                           
58 ມາດຕາ 26 ຂອງສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວມເອົາທັງການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການແລະການຮຽນຮູ້ໜ້າທີື່ການ. ການຮຽນຮູ້ໜ້າທີື່ການໝາຍເຖີິງການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນທີື່ເກິດມາພ້ອມກັບພະຍາດມາແຕ່ກ າເນີດ.  
59 ດັັ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໂດຍ UNCRPD, ຄົນທີື່ມີຄວາມພິການແມ່ນ ‘ຜູ່ທີື່ມີຄວາມບົກຜ່ອງໄລຍະຍາວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ປັນຍາ 
ຫ ຼືການຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຊຶື່ງເມຼືື່ອພົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆອາດຈະຂັດຂວາງການປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນສັງຄົມ
ເມຼືື່ອທຽບໃສ່ກັບຄົນອຼືື່ນໃນພຼືັ້ນຖານທີື່ເທົັ່າທຽມກັນ’.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນເພຼືື່ອປະຊາກອນທັງໝົດ, 
ຕົວຢ່າງ ຄົນທີື່ມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກທາງດ້ານໜ້າທີື່ການໃນໄລຍະສັັ້ນ ເຊັັ່ນດຽວກັບຫ າຍຄົນທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຖຼືກກວດພົບວ່າມີຄວາມເປັນພິການ ຫ ຼື 
ຄົນທີື່ຖຼືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນພິການໂດຍຂະບວນການກ ານົດຂອງທາງການ.  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B – ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ 
 – ຄູ່ມ ສ າລັບການປະຕິບັດ   

 

 

 

ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສ ກ – ຄູ່ມ ສ າລັບ
ການປະຕິບັດ   
ພາບລວມ 
“ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ – ຄູ່ມຼືສ າລັບການປະຕິບັດ” (ຄູ່ມຼື) ຊ່ວຍລັດຖະບານເພຼືື່ອ 
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສ ກ ເພ ີ່ອສະໜອງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ.  

ການລິເລີັ້ມແມ່ນມາຈາກຜົນຂອງການປະຊຸມຢູ່ເຈນີວາໃນເດຼືອນກຸມພາ 2017 ໃນຫົວຂໍໍ້  “ການແພດຟ ື້ນຟູ

ໜ້າທີີ່ການ2030: ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດ າເນນີງານ”. ສປປ ລາວໄດ້ສົັ່ງຕົວແທນສາມຄົນຈາກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີັ້.  

ຄູ່ມຼືສະບັບນີັ້ປະກອບດ້ວຍຂະບວນການ 4 ບາດກ້າວຊຶື່ງຄາດຄະເນວ່າຈະໃຊ້ເວລາໜຶື່ງປີເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ສ າເລັດ (ແຕ່ລະ
ປະເທດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ). ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ພັດທະນາເຄຼືື່ອງມຼືມາດຕະຖານເພຼືື່ອເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ; ມັນໄດ້

ຖຼືກນ າໃຊ້ເປັນຄັັ້ງທ າອິດໃນປີ 2018.  

ໂດຍທົັ່ວໄປ, ຂະບວນການແມ່ນເລີັ້ມຕົັ້ນເມຼືື່ອກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍໍ່ຂະບວນການນີັ້ 
ແລະ/ຫ ຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກອົງການອະນາໄມໂລກສ າລັບກິດຈະກ ານີັ້. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຂອງລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການ World Education ເພຼືື່ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການນີັ້ໃນກາງປີ 2018, 

ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນຍຼືື່ນຄ າຂໍຢ່າງເປັນທາງການຕໍໍ່ຫ້ອງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.   

ມາຮອດເດຼືອນມີນາ 2019, ມີຫ າຍກວ່າ 60 ປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍໍ່ຂະບວນການນີັ້ ແລະມີບໍໍ່ເຖິງສິບ
ປະເທດໃນໂລກໄດ້ສ າເລັດຂະບວນການນີັ້ແລ້ວ. ຢູ່ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ການປະເມີນສະພາບການໄດ້
ປະຕິບັດສ າເລັດແລ້ວຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ, ສີລັງກາ, ແລະໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ. ປະເທດຫວຽດນາມແລະຟ ລິບປ ນ
ວາງເປົື້າໝາຍຈະປະຕິບັດການປະເມີນໃນປີ 2019. ການປະເມີນແມ່ນອິງໃສ່ອົງປະກອບຫົກຢ່າງສ າລັບສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ການນ າໃຊ້ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະອົງ
ປະກອບ.  
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ຂະບວນການສີີ່ໄລຍະ 

ຈ ດປະສົງ ການຊີື້ນ າຂອງ
WHO  

ເຄ ີ່ອງມ ສະເພາະ ສະພາບການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 

 

1. ກ ານົດ
ສະພາບການ 
 

 

 
ການປະເມີນ
ສະພາບການທາງ
ດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ
ຢ່າງເປັນລະບົບ 
(STARS) 

 

ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມອາດ
ສາມາດດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີີ່ການ (RCQ): 8 ຂົງເຂດ, 97 ຄ າ

ຖາມ; ກະຊວງສາທາລະນະສ ກປະ
ເມີນຕົນເອງ 
 

ຮູບແບບການໃຫ້ບ ລິການຟ ື້ນຟູ
ທີີ່ຄວບຄ ມສົມບນູ (RMM): 7 

ຂົງເຂດ, 54 ຄ າຖາມ; ການໃຫ້
ຄະແນນໂດຍທີີ່ປ ກສາເປັນຜູ້
ຊ່ວຍ 

ພະຈິກ 2018: 26 RCQs ຖ ກ

ສົີ່ງໄປຫາທ ກແຂວງ, 8 ສະຖານ

ການປິີ່ນປົວຢູ່ວຽງຈັນ, ກົມຕ່າງໆ
ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 
ກ ມພາ 2019: 10 RCQs  ໄດ້

ສ າເລັດ. 

ມີນາ 4-15: ທີີ່ປ ກສາຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວເພ ີ່ອດ າເນີນຂະບວນການ 
RMM. 

 

2. ພັດທະນາ
ແຜນຍ ດທະ
ສາດດ້ານຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ. 

 
ຄ າແນະນ າສ າລັບ
ການສ້າງແຜນຍ ດ
ທະສາດດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່
ການ (GRASP) 

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ STARS 
ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ
ແຜນຍ ດທະສາດ. 
 
ດີທີີ່ສ ດຖ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນຂະບວນການນີື້ຈາກຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ. 

-ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານ 
(ການແພດ)ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
2018-2025 ໄດ້ຖ ກອະນ ມັດໂດຍ
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໃນ
ເດ ອນຕ ລາ 2018. -ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີີ່ການໄດ້ຖ ກອະນ ມັດ
ແຕ່ງຕັື້ງໃນເດ ອນຕ ລາ; ແຕ່ຍັງບ ີ່

ທັນໄດ້ເຄ ີ່ອນໄຫວ. 

3. ສ້າງຂອບເຂດ
ວຽກການ
ຕິດຕາມກວດກາ
ດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່
ການ, ແລະ
ຂະບວນການປະ
ເມີນ, ແລະທົບ
ທວນ 

ຂອບເຂດວຽກການ
ຕິດຕາມກວດກາ
ດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 
ແລະການປະເມີນ, 
 (FRAME) 

 ເອກະສານແນະນ າ FRAME 
ຊ່ວຍໃນການສ້າງຂອບເຂດວຽກ
ການຕິດຕາມກວດກາ ລວມທັງ
ການຄັດເລ ອກຕົວຊີື້ວັດ. ລາຍການ
ຕົວຊີື້ວັດທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ, ຊ ີ່ງເປັນເຄ ີ່ອງມ ໜ ີ່ງ
ຂອງ FRAME ມີຕົວຊີື້ວັດຫຼັກ
ຈ ານວນໜ ີ່ງແລະຕົວຊີື້ວັດເພີື້ມ.    

-ຮ່າງແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ທີີ່ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນສ າລັບຍ ດທະສາດ 
2018-2025; ບ ີ່ມີການຮັບຮອງ
ຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກ.  
- ສູນການແພດແລະຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີີ່ການກ າລັງພັດທະນາຕົວຊີື້ວັດ
ທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີີ່ການສ າລັບ ສປປ ລາວ(ມີນາ 
2019). 

 

4. ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດແຜນ
ຍ ດທະສາດ 
 

 
ການດ າເນີນງານ
ດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
(ACTOR) 

ເອກະສານແນະນ າ ACTOR 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າ
ຢູ່ໃນວົງຈອນຂະບວນການຂອງ
ການສ້າງແຜນຮ່ວມກັນ, ການ
ດ າເນີນງານແລະການປະເມີນເພ ີ່ອ
ຈັດຕັື້;ງປະຕິບັດແຜນ, ແລະອັນນີື້
ອາດຈະເຮັດປີລະຄັື້ງຫຼ ສອງຄັື້ງ 

 
ພິຈາລະນາການທົບທວນກາງ
ສະໄໝຂອງແຜນຍ ດທະສາດທີີ່
ມີແລ້ວ 2018-2025 ເພ ີ່ອເປັນ
ໂອກາດໃນການທົບທວນແລະ
ປັບປ ງຂ ື້ມູນໃຫ້ທັນສະພາບ? 
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ອົງປະກອບຫົກຢ່າງຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ແມ່ນຂອບເຂດວຽກທີື່ສ າຄັນທີື່ສະທ້ອນ
ມາຈາກເອກະສານແນະນ າ.   ຢູ່ໃນອົງປະກອບຫົກຢ່າງນີັ້ມີອົງປະກອບທີື່ບົັ່ງບອກເຖິງວຽກງານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າ
ທີື່ການ. ຕາຕະລາງ ທີ 2 ຈະສະແດງອົງປະກອບຫົກຢ່າງຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກຊຶື່ງກົງກັນກັບອົງປະກອບດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ. ການປະເມີນແລະວັດແທກອົງປະກອບທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນເປັນ
ເນຼືັ້ອໃນຂອງເຄຼືື່ອງມຼືຢູ່ໃນເອກະສານ 

 ອົງປະກອບຫົກຢ່າງຂອງລະບົບສາທາລະນະສ ກແລະການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

ອົງປະກອບຫົກຢ່າງ
ຂອງລະບົບ
ສາທາລະນະສ ກ 

ອົງປະກອບທີີ່ສະທ້ອນເຖງິການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ 

1. ການຊີື້ນ າແລະ
ການຄ ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ   

• ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະຍຸດທະສາດ ຊຶື່ງໄດ້ເວົັ້າເຖິງການແພດຟ ື້ນ
ຟູໜ້າທີື່ການ.  

• ໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ກົນໄກກົດລະບຽບແລະຂະບວນການດ້ານ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຶື່ງໄດ້ເວົັ້າເຖິງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

• ການວາງແຜນ, ຂະບວນການການຮ່ວມມຼືແລະປະສານງານສ າລັບການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

2. ການເງິນ 
• ລາຍຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  
• ການເງິນສາທາລະນະສຸກແລະໂຄງສ້າງການຈ່າຍເງິນທີື່ກວມເອົາດ້ານການ

ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

3. ບ ກຄະລາກອນ
ສາທາລະນະສ ກ   

• ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກຊຶື່ງເຮັດປະຕິບັດການດ້ານການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່
ການ -ສ່ວນຫ າຍແມ່ນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ການຟ ື້ນຟູໂດຍວິຊາຊີບ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ/ບຸກຄະລາກອນບ າບັດແລະພະຍາບານຟ ື້ນຟູ.  

4. ການໃຫ້ບ ລິການ   

• ການບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບຊຶື່ງໄດປ້ະຕິບັດດ້ານການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, 
ລວມທັງການຟ ື້ນຟູທີື່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນຕຶກນອນຄົນເຈັບ, ໜ່ວຍງານແລະ
ສູນ, ຢູ່ໃນໂຮງໝໍແລະການຟ ື້ນຟູທີື່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນການຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນແລະບໍລິການອຼືື່ນໆຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຄວາມພ້ອມແລະ
ຄຸນະພາບຂອງການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນໄດ້ຖຼືກພິຈາລະນາ.  

5. ການແພດແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ  

• ການແພດແລະເຕັກໂນໂລຊີສ່ວນຫ າຍແມ່ນນ າໃຊ້ໂດຍປະຊາຊົນຜູ່ເຂົັ້າໄປ
ເຖິງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ.  

6. ລະບົບຂ ື້ມູນ
ຂ່າວສານ
ສາທາລະນະສ ກ  

• ຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແລະກວມເອົາການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນລະບົບຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ. ຕົວຢ່າງ, ຂໍໍ້ມູນສະພາບໜ້າທີື່ການຂອງ
ປະຊາກອນ, ຄວາມພ້ອມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະຂໍໍ້ມູນໃນການ
ຊົມໃຊ້, ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ.  

 



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   77 

  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C - ອົງປະກອບໃນການປະເມີນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ
ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ   
ໝາຍເຫດ: ຕົັ້ນສະບັບຂອງ ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການຟ ື້ນຟູທີື່ຄວບຄຸມສົມບູນມີ 54 ອົງປະກອບແລະໄດ້ນ າໃຊ້ໃນ
ການປະເມີນຢູ່ ສປປ ລາວ. ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ແມ່ນມີ 57 ອົງປະກອບ; ອັນທີື່ປ່ຽນແປງໄດ້ທາສີເນັັ້ນໃສ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ
ນີັ້.  

ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ  
1.  ນິຕິກ າກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ບັນດານະໂຍບາຍແລະແຜນຕ່າງໆ 

2.  ການປະສານງານທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ   

3.  ການສ້າງແຜນເພຼືື່ອການພັດທະນາໃນການໃຫ້ບໍລິີການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ   

4.  ຄວາມອາດສາມາດແລະສິື່ງຍູ້ໜຸນນະໂຍບາຍດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  

5.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການລາຍງານທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

6.  ຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

7.  ຄວາມເປັນຜູ່ນ າ, ການຮ່ວມມຼື ແລະ ການສ້າງການປະສົມປະສານກັນ ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

8.  ກົດລະບຽບທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຊູ  

ການຄຸູັ້ມຄອງບໍລິຫານແລະລະບົບການຈັດຊຼືັ້ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຊູ 

9.  ນິຕິກ າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຊູ, ບັນດານະໂຍບາຍແລະແຜນຕ່າງໆ 

10.  ຂະບວນການຈັດຊຼືັ້ທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຊູ  

 ການເງິນ 
11.  ການເງິນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການປົກຄຸມໝົດປະຊາກອນ  

12.  ການເງິນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການປົກຄຸມເອົາຂອບເຂດທີື່ເໝາະສົມທາງດ້ານການບໍລິການທີື່ເປັນບູລິມະສິດ/
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  

13.  ການເງິນດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ປ້ອງກັນຄວາມຫຍູ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ.  

ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ 
14.  ມີຄວາມພ້ອມຂອງບຸກຄະລາກອນຢ່າງເໝາະສົມ, ມີລັກສະນະຍຼືນຍົງແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ  

15.  ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຮັບການກໍໍ່ສ້າງໃຫ້ມີທັກສະທີື່ເໝາະສົມເພຼືື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມໜ້າວຽກແລະບັນລຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ   

16.  ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນຖຼືກຄຸ້ມຄອງແລະວາງແຜນໄດ້ດີ  

17.  ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຫ້າວຫັນແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ  

ຂ ື້ມູນຂ່າວສານ  
18.  ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ລວມທັງສະພາບດ້ານ

ໜ້າທີື່ການແລະຄວາມເປັນພິການຂອງປະຊາກອນ  

19.  ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມແລະການມາໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   78 

  

20.  ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶັ້ນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການບໍລິການດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

21.  ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຖຼືກນ າໃຊ້ເພຼືື່ອແຈ້ງຂ່າວທາງດ້ານນະໂຍບາຍແລະການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ  

ຄວາມພ້ອມຂອງການບ ລກິານ  
ຄວາມພ້ອມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນໂຮງໝໍ 

22.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ການດູແລປ ິ່ນປົວລະດັບຊ່ຽວຊານລົງເລິກ  

23.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ການດູແລປ ິ່ນປົວລະດັບສອງ   

ຄວາມພ້ອມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນແລະຢູ່ໃນຊຸມຊົນ  

24.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ  

25.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການບໍລິການຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ  

ຄວາມພ້ອມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການຢູ່ໃນທຸກໄລຍະຂອງການດູແລປ ິ່ນປົວ 

26.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນໄລຍະກະທັນຫັນຂອງການດູແລປ ິ່ນປົວ  

27.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນໄລຍະເຄິື່ງກະທັນຫັນຂອງການດູແລປ ິ່ນປົວ  

28.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນໄລຍະດູແລປ ິ່ນປົວຍາວນານ 

ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ 

29.  ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນມີສະໜອງໃຫ້   

30.  ມີລະບົບການຕິດຕາມແລະບ າລູງຮັກສາຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ   

31.  ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູແມ່ນມີສະໜອງໃຫ້ສ າລັບຜູ່ໃຫຍ່ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການປ ິ່ນປົວທີື່ສັບສົນທາງດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ.  

ຄວາມພ້ອມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການສ າລັບເດັກນ້ອຍທີື່ມີບັນຫາພັດທະນາການຊ້າແລະມີຄວາມພິການ  

32.  ມີການກວດກາແຕ່ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະນ າສົັ່ງໄປຮັບການຟ ື້ນຟູ  

33.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຖຼືກຈັດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນໂຮງໝໍແລະຄລີນິກ  

34.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຖຼືກຈັດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃນໄລຍະໄວເດັກອ່ອນນ້ອຍ  

35.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຖຼືກຈັດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນຊຸມຊົນສ າລັບເດັກໃນໄວຮຽນ  

36.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການໄດ້ຖຼືກຈັດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມຢູ່ໃນກຸມປະຊາກອນເປົື້າໝາຍທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ  

37.  ໂຄງລ່າງຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, ເຄຼືື່ອງມຼືອຸປະກອນ ແລະຢາ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ (ຂໍໍ້ນີັ້ໄດ້ຍ້າຍອອກມາຈາກ

ຫົວຂໍໍ້ບຸກຄະລາກອນ) 

ຄ ນະພາບຂອງການບ ລິການ  
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີປະສິດທິພາບ 

38.  ມັນໄດ້ນ າໃຊ້ການປະຕິບັດການປ ິ່ນປົວທີື່ທີື່ອິງໃສ່ຫ ັກຖານ  

39.  ມັນໄດ້ນ າໃຊ້ ໃນປະລິມານທີື່ຄຸ້ມຄ່າແລະມີປະສິດທິຜົນ  



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   79 

  

40.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີປະສິດທິຜົນ, ໄປຕາມໄລຍະເວລາແລະໃຫ້ບໍລິການຕະຫ ອດການປ ິ່ນປົວຍາວນານ (ແຕ່

ກ່ອນຂໍໍ້ນີັ້ແຍກຢູ່ຕ່າງຫາກ) 

41.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ຄົນເປັນໃຈກາງ, ມັນຖຼືກມອບໝາຍແລະຕ້ອງໃຫ້ຫ າຍຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜູ່
ຊົມໃຊ້, ຄອບຄົວ, ຜຸ່ດູແລຄົນເຈັບ  

42.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ມີຄວາມສະດວກ, ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມແລະວັດທະນະທ າ  

43.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ  

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຄ ນລັກສະນະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
ການເຂົັ້າເຖິງແລະການປົກຄຸມຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ   

44.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມພ້ອມ ຕໍໍ່ທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການມັນ  

45.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີລາຄາທີື່ພໍຮັບໄດ້ສ າລັບທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການມັນ 

46.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງໝົດທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງການມັນ 

ຄວາມເປັນທ າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່ການ  
47.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມເປັນທ າ ໃນທຸກລະດັບຂອງພາວະໜ້າທີື່ການຂອງປະຊາກອນ (47 & 48 ລວມ

ເຂົັ້າກັນໃນຕົັ້ນສະບັບ) 

48.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມເປັນທ າ ສ າລັບກຸ່ມປະຊາກອນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ (47 &48 ລວມເຂົັ້າກັນໃນຕົັ້ນ

ສະບັບ) 

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

49.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການຈັດສັນ  

50.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

51.  ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  

52.  ພາກສ່ວນທີື່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ   

53.  ຜູ່ປະກອບວິຊາຊີບດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  (ຂໍໍ້ນີັ້ໄດ້ເພີັ້ມໃສ່)  

ຄວາມຍຼືນຍົງຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ  

54.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຍຼືນຍົງດ້ານການເງິນ 

55.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມຍຼືນຍົງດ້ານສະຖາບັນ  

56.  ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການມີຄວາມທົນທານຕໍໍ່ພາວະວິກິດແລະໄພພິບັດ  

ຜົນກະທົບ  
57.  ພາວະໜ້າທີື່ການຂອງປະຊາກອນ (ເພີັ້ມໃສ່ໃໝ)່ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D – ຕາຕະລາງການປະເມີນ      

ການປະເມີນ STARS (Systematic Assessment of Rehabilitation Situation)  ຢູ່ ສປປ ລາວ (4-5 

ມີນາ 2019) 

ວັນທ ີ ກິດຈະກ າ ຜູ່ເຂົື້າຮ່ວມ ສະຖານທີີ່ 
 

ວັນຈນັ 4 ມີນາ 
(ໝດົມຼືັ້) 
 

 

ກອງປະຊ ມກະກຽມ STARS:  

ການກ ານົດຕາຕະລາງເວລາ  
 

ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ   
Sue Eitel, ທີື່ປຶກສາ 

Bernard Franck (WE) 

Donna Koolmees WE) 

Lori Baxter (HI) 

  
World 

Education 

 

ວັນຄານ 5 ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ) 

ເຂົື້າຢ້ຽມຄ ານັບພະນກັງານຢູກ່ະຊວງສາທາລະນະ
ສ ກ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ (ດຣ ເນົາບຸດຕາ) 
 

ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ   
Sue Eitel 

Bernard Franck 

 

ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

ວັນຄານ 5 ມີນາ 
(ພາກບ່າຍ) 

ກອງປະຊ ມໂຕະມົນກັບພະນກັງານກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກ 

10 ຕົວແທນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ   
Sue Eitel, Lori Baxter, Bernard 

Franck 

 

ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

 

 

ວັນພຸດ 6 ມີນາ 
(ໝດົມຼືັ້)  
 

ເດີນທາງໄປແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ປະຊຸມກັບຜູ່ອ ານວຍການ (ພະແນກສາທາ, ໂຮງໝໍແຂວງ, 

ສາຂາສູນ) 

• ຢ້ຽມໂຮງໝໍແຂວງ  
• ຢ້ຽມສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການນ້ອຍ 

 

• ປະຊຸມຢ່າງບໍໍ່ເປັນທາງການກັບຫົວໜ້າພະແນກ
ປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ເດີື່ນຍົນສະຫວັນນະ
ເຂດ 

ດຣ. ບົງສຸວນັ (ພະແນກສາທາ) 
ດຣ. ພູວິໄລ (ໂຮງໝໍແຂວງ) 
Mr. Peng Sayaphet (PRSC) 

Dr. Keosayfai (trained in rehab) 

 

ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ   
Sue Eitel, Lori Baxter 

(ດຣ. ສົມຈນັ ທູນສະຫວັດ) 

ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ 

ວັນພະຫັດ 7 ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ)  
 

ສົນທະນາກ ມ່ເປົື້າໝາຍກັບຜູ່ໃຊບ້ ລິການ ຜູ່ໃຊ້ບໍລິການ 7 ຄນົຢູ່ພະແນກຟ ື້ນຟູ/

ຜະລິດຕະພັນເຄຼືື່ອງຊ່ວຍຊູ   
(Sue Eitel, Lori Baxter, Sichanh) 

ຫ້ອງການ HI  

ວັນພະຫັດ 7 ມີນາ 
(ພາກບ່າຍ)  
 

ສົນທະນາກ ມ່ທີີ່ປະຕິບັດວຽກງານຟ ື້ນຟູແບບບ ີ່
ເປັນທາງການ  
ຫົວຂໍໍ້: SWOT ໃນຂົງເຂດ STARS  

WE, HI, ICRC, ແລະ CBM World 

Education 

ວັນສຸກ 8 ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ)  

COPE ການສົນທະນາຢ່າງບ ີ່ເປັນທາງການ  ດຣ. ບນຸລັັ່ນ, CEO 

Sue Eitel 

ໂຮງແຮມ 
ລາວ ພລາຊາ 
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ວັນຈນັ 11 ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ) 

ປະຊ ມ/ຢ້ຽມສູນການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການ  
 

ທ່ານ ບຸນເພັງ (ຕົວແທນ ກົມປ ິ່ນປົວ)  
ດຣ. ຄ າໂກ້, ຮອງ ອ ານວຍການສູນຟ ື້ນຟູ  
ພະນັກງານຂອງສູນ 8 ຄນົ 

Sue Eitel, Bernard Franck 

 

ສູນການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 

ວັນຈນັ 11 ມີນາ 
(ພາກບ່າຍ) 

ສົນທະນາກ ມ່ເປົື້າໝາຍກັບຜູ່ໃຫ້ບ ລິການຟ ື້ນຟູ/
ພະນັກງານຂັື້ນນ າ 

ນັກກາຍະບ າບັດ 5 ຄນົ, ທ່າໝໍ 2 ຄົນ, 
ພະນັກງານບລໍິຫານ1 ຄນົ 
Sue Eitel, Lori Baxter 

World 

Education 

ວັນຄານ 12 ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ) 
 

ປະຊ ມກັບຄະນະເຕັກນິກການແພດ  ດຣ. ນາລີ (ຮອງຄະນະບດໍີ) 
ອາຈານ ສີວິໄສ (ພະແນກກາຍະບ າບັດ)  
Sue Eitel, Lori Baxter 

 

ຄຕພ 

ວັນຄານ 12 ມີນາ 
(ພາກບ່າຍ) 
 

ປະຊ ມ/ຢ້ຽມສູນການແພດຟ ື້ນຟູບາ້ນເກິນ ທ່ານ ບຸນເພັງ (ຕົວແທນ ກົມປ ິ່ນປົວ)  
ຕົວແທນ ຈາກສູນບ້ານເກນິ 8 ຄນົ 
Sue Eitel, Bernard Franck, Lori 

Baxter 

 

ບ້ານເກິນ 

 

ວັນພຸດ 13 ມີນາ 
(ໝດົມຼືັ້) 
 

ຢ້ຽມບັນດາໂຮງໝ ສູນກາງ  
• ໂຮງໝໍເມຼືອງຫາດຊາຍຟອງ   
• ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 
• ໂຮງໝໍເດັກ 
• ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ  

 

ດຣ. ພູມສະຫວັດ (ຕົວແທນ ກົມປ ິ່ນປົວ) 
Sue Eitel 

Lori Baxter 

 

ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈນັ 
 

 

ວັນພະຫັດ 14 
ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ) 

ປະຊ ມກັບກົມແຜນການ ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 
 

 

ປະຊ ມກັບຫ້ອງການອົງການອະນາໄມໂລກປະຈ າ
ລາວ  

ດຣ ຄ າເພັດ (ຫົວໜ້າກົມ) 
Sue Eitel, Bernard Franck 

 

Dr. Mark Jacobs, ຜູ່ຕາງໜາ້ WHO 

Sue Eitel, Bernard Franck 

ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 
 

 

ອົງການ
ອະນາໄມໂລກ 

 

ວັນພະຫັດ 14 
ມີນາ 
(ພາກບ່າຍ) 

ປະຊ ມກັບທາ່ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກ 
 

 

 

ປະຊ ມກັບກົມຈັດຕັື້ງແລະພະນັກງານ 
 

 

ດຣ. ພູທອນ ຮອງ ລມຕ 
ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ   
Sue Eitel ແລະ Bernard Franck 

 

ດຣ.ຄ າປະສົງ (ຮອງຫົວໜ້າກົມ) 
ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ   
Sue Eitel ແລະ Bernard Franck 

 

 

 

ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 
 

ວັນສຸກ 15 ມີນາ 
(ພາກເຊົັ້າ) 

ຄົື້ນຄວ້າ ເອກະສານບົດສະຫຼຸບໃຫ້ສ າເລັດ Sue Eitel 

ທິມງານເຕັກນິກ USAID Okard  

World 

Education  
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ວັນສຸກ 15 ມີນາ 
(ພາກບ່າຍ) 

ປະຊ ມ ບົດສະຫຼຸບ STARS ກັບກະຊວງ

ສາທາລະນະສ ກ 
 

 

 

 

ຢ້ຽມບັນດາຮ້ານຂາຍຢາຢ່າງບ ີ່ເປັນທາງການ 

ດຣ. ບນຸໜັກ (ຫົວໜ້າກົມປ ິ່ນປົວ) 
ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ 
Sue Eitel, Lori Baxter, Donna 

Koolmees, ແລະ Bernard Franck 

 

Sue Eitel, Bernard Franck, Lori 

Baxter 

 

ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

 ວັນສຸກ 26 ເມສາ 
(ໝດົມຼືັ້) 

ປະຊ ມ ເລ ີ່ອງຜົນໄດ້ຮັບເບ ື້ອງຕົື້ນຂອງ STARS ກບັ
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 

ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ, ກົມປ ິ່ນປົວ 

ດຣ. ຈນັສາລ,ີ HMIS 
ອາຈານ ຕັກ ຈນັລາສີ, ຄຕພ 
ດຣ. ຫ ້າຊ້ອຍ ສ້ອຍວຽງວົງ, ກົມການສຶກສາ 
ທ່ານ ບຸນເພັງ ເພັດສຸວນັ, ກົມປ ິ່ນປົວ 
ດຣ. ຄ າໂກ້ ຈອມລາດ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ 
ດຣ. ທອງເພັດ ສິດທິວນັ, ສູນການແພດຟ ື້ນຟູ 
ທ່ານ ຄ າວັນ ລາດພົມມະຈນັ, IT 
ດຣ. ມະນີເພັດ ພິມມະສານ, ກົມຈດັຕັັ້ງ 
 

Sue Eitel, Bernard Franck, Lori 

Baxter 

 

 

ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ E – ບຸກຄົນສ າຄັນທີື່ໄດ້ຕິດຕໍໍ່ໃນການປະເມີນ  
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 
10.1.1.1.  ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມຼືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, m.phouthone@yahoo.com 

10.1.1.2.  ດຣ. ເນົາບດຸຕາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
10.1.1.3.  ຮສ ດຣ. ບນຸໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
10.1.1.4.  ຮສ ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 
10.1.1.5.  ດຣ. ສົມຈນັ ທູນສະຫວັດ, ຫົວໜ້າພະແນກປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, jectHCD@yahoo.com  

10.1.1.6.  ທ່ານ ບນຸເພັງ ເພັດສຸວັນ, ວິຊາການ, ພະແນກປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜາ້ທີື່ການ 
10.1.1.7.  ດຣ. ຄ າປະສົງ ເທບປັນຍາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຈັດຕັັ້ງແລະພະນກັງານ, 

pasong05@yahoo.com 

10.1.1.8.  ທ່ານ ຄ າເພັດ ມະນີວງົ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມຼື 

ສູນການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການ 
1.  ດຣ. ຄ າໂກ້ ຈອມລາດ, ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, chomlako@yahoo.com 

2. ທ່ານ ບຸນເພັງ ເພັດສຸວນັ, ກົມປ ິ່ນປົວແລະຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ (ບໍໍ່ຮູ້ຕ າແໜ່ງ), bphetsoubanh@yahoo.com  
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3. ທ່ານ ທອງສຸກ, ວ່າການຫົວໜ້າໜ່ວຍເຮັດລໍໍ້ເລຼືື່ອນ, thongsouk@hotmail.co.uk  

4. ທ່ານ ສີບນຸເຮຼືອງ ແສນສະຖິດ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງອົງຄະທຽມ, sybounhevangki@gmail.com  

5. ດຣ. ອຸໄລ ສໍສຸລິຍົນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງປ ິ່ນປົວລະບບົປະສາດຜູ່ໃຫຍ່, oulayssoulighonh@yahoo.com  

6. ດຣ. ແສງພີິລາວົງ ແສງຈນັ, ຫົວໜ້າຂະແໜງກ້າມຊີັ້ນແລະໂຄງກະດກູ 

7. ດຣ ວິໄລພອນ ວົງໄຊ, ຫົວໜາ້ຂະແໜງປ ິ່ນປົວເດັກ, vvongsay@gmail.com 

8. ດຣ. ສິງຄ າ ພູມີພັກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄົັ້ນຄວ້າ, singkhampmp@gmail.com  

9.  ທ່ານ ພຸດທະນະພົງ ພດັສາມາດ, ວ່າການຫົວໜ້າບໍລິຫານໂຮງໝໍ., ppatsamath@yahoo.com  

10. ເກດແກ້ວ ສໍຜາບມີໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບລໍິຫານ, boombimcha2017@gmail.com  

 

ການຢ້ຽມຢາມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
1. ດຣ. ບົງສຸວນັ ພນັທະວົງສາ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ,  bongsouvanh@hotmail.com  

2. ດຣ. ພູວິໄລ ແກ້ວມຸງຄນຸ, ຜູ່ອ ານວຍການໂຮງໝໍແຂວງ, phouvilay_kmk@hotmail.com  

3. ທ່ານ ແພງ ໄຊຍະເພັດ, ຜູ່ອ ານວຍການສາຂາສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 

ps.sayaphet51@gmail.com  

4. ດຣ. ແກວ້ສາຍໄຟ ສາຍສຸວັນນະວົງ, MD ທີື່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, 

5588KeoSaiFai@hotmail.com 

ໂຮງໝ ເດັກ 
ດຣ. ສົມຊາຍ ບິນລາໄມ, MD, MCTM ຮອງຜູ່ອ ານວຍການໂຮງໝໍເດກັ, sxbillamay@gmail.com  

 ໂຮງໝ ມິດຕະພາບ 
1. ດຣ. ຕາວນັ ມະນີວງົ, ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ, ນກັຜ່າຕັດອາວຸໂສດ້ານກະດູກ, manivongta@hotmail.com  

2. ດຣ. ຫວັງນະຄອນ ດດິຕະພົງ, ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ, vangnakhone@yahoo.fr  

3. ດຣ ຂັນທະລ ີຄັນທະຣົດ, ຫົວໜ້າພະແນກການຢາພຼືັ້ນເມຼືອງ, Tel: 02055695174 

4. ດຣ ພູວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງກາຍະບ າບັດ,  PP.Phouvong@gmail.com 

ໂຮງໝ ເມ ອງຫາດຊາຍຟອງ 
ດຣ. ມະນີຄອນ ວົງພະເທບ, ຮອງຜູ່ອ ານວຍການໂຮງໝໍເມຼືອງຫາດຊາຍຟອງ, Manikhone2017vpt@gmail.com   

Tel: 020-55454989 

ສູນການແພດຟ ື້ນຟໜູ້າທີີ່ການບ້ານເກິນ  
1.  ທ່ານ ຄ າໄຊ ເຊຍຢ ງຢາງ, ຜູ່ອ ານວຍການ,                              020 55589944 

2.  ທ່ານ ບົວລະພັນ ລາດສະວົງ, ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ              020 55207533 

3.  ທ່ານ ດວງໃຈ ສີສົງຄາມ, ພະແນກບໍລິຫານ               020 55286473 

4.  ທ່ານ ບນຸສີ ສຸນິພົນ, ຜູ່ອ ານວຍການທົັ່ວໄປຂະແໜງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ             020 5561932 
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5.  ທ່ານ ພົງພັນ ສີວງົສາ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍຜະລິດຂາທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊູ             020 55499451 

6.  ຄ າພູ ວົງໄຊ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ           020 2243056 

7.  ທ່ານ ອຸ່ນຄ າ ພົມມະຈັນ, ຫົວໜາ້ຂະແໜງຜະລດິຂາທຽມ&ເຄຼືື່ອງຄ ໍ້າຊ ູ              020 55930936 

8.  ນາງ ລດິກ ີບນຸສະຫວັດ, ຊ່າງເຕັກນິກເຮັດເກີບ                                                                               

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ  
1. Mr. Zeon De Wet (ICRC), zdewet@icrc.org    

2. Mr. Luc Pariot (CBM), luc.pariot@cbm.org 

3. Bernard Franck (WEL), bernard_franck@la.worlded.org 

Donna Koolmees (WEL), donna_koolmees@la.worlded.org 

4. Lori Baxter (HI), l.baxter@hi.org 

5.Tina Chaingam (USAID RDMA) tchaingam@usaid.gov 

6. Bounlanh Phayboun (COPE), copeceo1@gmail.com 

 ກ ່ມສນົທະນາທີີ່ເນັື້ນໃສ່ບ ກຄະລາກອນ 
1. ນາງ ໄກສອນ, ນກັກາຍະບ າບັດ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, 02099838842 

2. ທ້າວ ພູວົງ, ນັກກາຍະບ າບັດ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, PT.Phouvong@gmail.com 

3. ນາງ ຂັນທະລ,ີ ນັກກາຍະບ າບັດ ໂຮງໝໍ 103, Dengbty@gmail.com 

4. ທ້າວ ເກດແກ້ວ, ພະແນກບລໍຫິານສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, Boombimcha2017@gmail.com 

5. ດຣ. ອຸໄລ,  MD ສູນການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ, Oulayssoulighonh@yahoo.com 

6. ນາງ ອຸໄລພອນ, ນັກກາຍະບ າບັດໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ, 02055413584 

7. ດຣ. ຖາວອນ, MD ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, 02028266834 

8. ນາງ ດວງໃຈ, ໂຮງໝໍຕ າຫ ວດ, 55902698 

9. ນາງ ເທບພອນ, ນັກກາຍະບ າບັດໂຮງໝໍເດກັ, 28260663  

 

ຄະນະເຕັກນິກການແພດ 
1. ດຣ. ນາລ ີຄ າອິນຊູ, ຮອງຄະນະບດໍີ ຝ່າຍວິຊາການແລະພົວພັນຕ່າງປະເທດ, khaminsou@hotmail.com  

2. ນາງ ສີວິໄສ ສີຫາບຸດ, ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາກາຍະບ າບັດ, sivisay_sihabouj@yahoo.com  
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ F – ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ-ເອກະສານສະຫ ບຸຫຍໍໍ້      
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ G – ສົມທຽບເອກະສານແນະນ າກ່ຽວກັບການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ  
 

ລທ 

ການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີີ່ການ 

2030:  
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການດ າເນີນ

ງານ 
(10 ຂົງເຂດໃນການ

ດ າເນີນງານ) 

ຂອບວຽກດ້ານການ
ແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່
ການ ຂອງເຂດປາ
ຊີຟິກຕາເວັນຕກົ 

 

(4 ຂົງເຂດບູລິມະສິດ

ໃນການດ າເນີນງານ) 

STARS 
 ຮູບແບບການໃຫ້

ບ ລິການຟ ື້ນຟູທີີ່ຄວບ
ຄ ມສົມບູນ  
(7 ຂົງເຂດ) 

ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ຂອງ ສປປ ລາວກ່ຽວກັບ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີີ່

ການ 
 

(6 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ) 

1. 
ສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນ າ

ທີື່ເຂັັ້ມແຂງ 
 

ຄວາມພ້ອມແລະ
ຄຸນະພາບຂອງການ
ບໍລິການຟ ື້ນຟູ 

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ແລະການຊີັ້ນ າ 

ປັບໃຫ້ທັນສະພາບດ້ານການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, 

ນະໂຍບາຍ ແລະຂໍໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບການຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 

2. 

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃນການສ້າງ
ແຜນການຟ ື້ນຟູແລະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ແລະການເງິນ ຂອງ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການ 
ລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ 

ເພີັ້ມວົງເງິນສ າລັບການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ 

 

3. 
ເຊຼືື່ອມສານການຟ ື້ນຟູ
ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການ
ສາທາລະນະສຸກ 

ບຸກຄະລາກອນດ້ານ
ການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່

ການ 
ການເງິນ 

ຂະຫຍາຍການເຊຼືື່ອມສານ
ຂອງການຟ ື້ນຟູເຂົັ້າໃນຂະແ
ໜງການສາທາລະນະສຸກ 

4. 

ປະສົມປະສານເອົາ
ການຟ ື້ນຟູເຂົັ້າໃນ

ການປົກຄຸມສຸຂະພາບ
ທົັ່ວປວງຊົນ 

ຂໍໍ້ມູນແລະການຄົັ້ນຄວ້າ
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟູໜ້

າທີື່ການ 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ແລະໂຄງລ່າງ 

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
ດ້ານການຟ ື້ນຟູໃນຫ າກຫ າຍ

ວິຊາຊີບ 

5. 
ສ້າງຮູບແບບການໃຫ້

ບໍລິການ 
 

 
ຄວາມພ້ອມຂອງການ

ບໍລິການ 

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແລະຂະ 
ຫຍາຍເຄຼືອຂ່າຍການຮຽນຮູ້
ໜ້າທີື່ການແລະການຟ ື້ນຟູໜ້

າທີື່ການ 



 ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ   91 

  

6. 
ພັດທະນາບຸກຄະລາ
ກອນດ້ານການຟ ື້ນຟູ
ໃນຫ າກຫ າຍວິຊາຊີບ 

ຄຸນະພາບຂອງການ
ບໍລິການ 

ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນດ້ານການແພດ
ຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການແລະສະໜັບ

ສະໜູນການຄົັ້ນຄວ້າ 

7. 
ຂະຫຍາຍວົງເງິນ

ສ າລັບການແພດຟ ື້ນຟູ
ໜ້າທີື່ການ 

ຄຸນລັກສະນະ & ຜົນໄດ້
ຮັບຂອງການແພດຟ ື້ນຟູ

ໜ້າທີື່ການ 

 

8. 
ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຟ ື້ນຟູ(ICF) 

 

9. 

ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການ

ຄົັ້ນຄວ້າແລະຫ ັກຖານ
ສ າລັບການຟ ື້ນຟູ 

10. 
ເຄຶອຂ່າຍ/ຄູ່ຮ່ວມງານ

ໃນການຟ ື້ນຟູ. 

 
ສະຫ ຸບແລ້ວ, ທຸກເອກະສານແນະນ າໄດ້ຍົກບັນຫາການແພດຟ ື້ນຟູໜ້າທີື່ການ ໂດຍຜ່ານ ຫ້າ ໃນຈ ານວນ ຫົກອົງ
ປະກອບຂອງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ: 



- ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ສີເຫ ຼືອງ) 
- ການເງິນ (ສີຂຽວ) 

ບຸກຄະລາກອນ (ສີສົັ້ມ)  
- ການໃຫ້ບໍລິການ (ສີຟ້າ)  
- ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ/ການຄົັ້ນຄວ້າ (ສີມ່ວງ)

  
ຫົກອົງປະກອບຂອງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ (ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ/ເຕັກໂນໂລຊີ
ຊ່ວຍຊູ)ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ/ຫ ຼື ໂດຍຜ່ານຫ າຍຂົງເຂດ (ຕົວຢ່າງ ການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ). 

- 
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