
 

 

ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ 

ເອກະສານຂ ມ້ນູ 

ເຮົາຈະຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍດວ້ຍວທີິໃດ? 

 

 

 
 
 
 

 

 

ການປະຕິບດັທ່ີເປັນຮບູປະທ  າເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງ 

ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ 



 

 

 
 

 

ຄ  ານ  າ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອບນັດາຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ (ERW)ນ ັນ້ເປັນພນັທະຂອງບນັດາລດັພາຄຂີອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັ

ດນິ (MBT) ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ (CCM). ແຜນປະຕິບດັງານຄາຕາຈນີາ (Cartagena) ແລະ ແຜນປະຕິບດັງານວຽງຈນັ

ໄດສ້ງັລວມເອົາຂ ຜ້ກູພນັສະເພາະທ່ີບນັດາລດັພາຄີໄດຕ້ກົລງົເຫັນດໃີນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັພນັທະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົໃນການ ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍຢ່າງມປີະ

ສດິທິຜນົ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງບນັດາຜູເ້ຄາະຮາ້ຍໃຫດ້ີຂືນ້. ສນົທິສນັຍາຂອງອງົການສະຫະປະຊາດວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ 

(CRPD) ໄດສ້ະໜອງກອບວຽກລວມທ່ີສມົບນູທ່ີສດຸເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຍກົສງູສດິທິຂອງຄນົພິການທງັໝດົເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ລວມເຖງິບນັດາຜູທ່ີ້ລອດ

ຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ແລະ ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ. ກອບວຽກກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາໃນພາກພ້ືນກ ່ກຽ່ວພນັກບັປະເດັນນີເ້ຊ່ັນກນັ, 

ເຊ່ັນ: ແຜນຍດຸທະສາດອງິຊອນ (Incheon)ເພ່ືອ “ເຊີດຊູສດິທິ” ຂອງຄນົພິການໃນຂງົເຂດອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກ ແລະ ທດົສະວດັແຫງ່ທະວບີອຟັຣິກາເພ່ືອຄນົພິການ

ເປັນຕ ົນ້. 

ວດັຖປຸະສງົຂອງເອກະສານຂ ມ້ນູເຫ ົ່ ານີ ້

ເອກະສານຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍສາ້ງຂືນ້ໂດຍອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ Handicap International (HI) ເພ່ືອເປັນເຄື່ ອງມໃືນການສະໜອງ

ຂ ມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຊດັເຈນວາ່ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແມນ່ຫຍງັແລະຈະຖາ່ຍໂອນຄວາມໝາຍຂອງມນັໄປສູກ່ານປະຕິບດັຕວົຈງິທ່ີເປັນຮບູປະທ  າໄດຄ້ແືນວໃດຈ ່ງຈະ

ສາມາດປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ ແລະ ຄນົພິການໄດ.້ ເອກະສານຂ ມ້ນູນີແ້ນໃສບ່ນັດາລດັພາຄີ

ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ, ບນັດາລດັພາຄທ່ີີຢູ່ໃນສະຖານະທ່ີຈະໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ືອໄດນ້ບັທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້

ລອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການ (PwD) ອື່ ນໆພອ້ມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆ. 

ວທີິການ 

ເອກະສານຂ ມ້ນູນີໄ້ດສ້າ້ງຂື້ນໂດຍອີງໃສກ່ານທບົທວນຄືນເອະສານຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະ

ນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມລວມເຖິງເອກະສານຕາ່ງໆເຊ່ັນ:ຄູມ່ສື  າລບັການຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ພ້ືນຖານຊຸມຊນົເຊິ່ ງພິມເຜີຍແຜໂ່ດຍອງົການອະນາໄມໂລກ, ເອກະສານກຽ່ວກບັຂະແ

ໜງການ ແລະ ປະເທດສະເພາະທ່ີພິມເຜີຍແຜໂ່ດຍອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ, ພອ້ມທງັເອກະສານອື່ ນໆຂອງໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສນົທິ

ສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິ, ຄະນະກ  າມະການອງົການກາແດງສາກນົ (ICRC) ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆອກີ. ນອກຈາກນີກ້  ່ຍງັມຄີ  າຄິດເຫັນ

ທາງດາ້ນວິຊາການທ່ີໄດຮ້ບັຈາກທ່ີປ ກສາດາ້ນວຊິາການຂອງອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົການເຊິ່ ງທີມງານພາກສະໜາມເປັນຜູລ້ວບລວມສ ົ່ງມາໃຫ.້ ນອກຈາກນີກ້  ່ຍງັມ ີ

ການສນົທະນາຫາລືກບັບນັດາຜູທ່ີ້ລອດຊີວດິ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມງານຢູ່ໃນປະເທດທ່ີຖືກຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົ

ຄາມ. ແຕແ່ນວໃດກ ່ຕາມ, ເນືອ້ໃນຂ ັນ້ສດຸທ້າຍແມນ່ຕກົເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການແຕພ່ຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ມນັສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖິງນະ

ໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບດັຂອງອງົການນີ.້ 

ພາບລວມຂອງເອກະສານຂ ມ້ນູ 

ຊຸດເອກະສານຂ ມ້ນູນີປ້ະກອບດວ້ຍ 12 ເອກະສານ. ຫກົເອກະສານແມນ່ສມຸໃສຂ່ະແໜງການສະເພາະຫ ືຂງົເຂດນະໂຍບາຍສ  າລບັສາທາລະນະຊນົ. ເຊິ່ ງການຊວ່ຍ

ເຫ ອືຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍກ ່ຖເືປັນສວ່ນປະກອບອນັໜ ່ ງຂອງມນັ ແລະ ສວ່ນອກີຫກົເອກະສານນ ັນ້ແມນ່ສມຸໃສປ່ະເດັນທ່ີມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັຫ າຍເລ່ືອງ (ແບບປະສມົ

ປະສານ). ໂດຍທ່ີເຮົາມທີດັສະນະວາ່ຢາກສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານເຮັດວຽກຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງບນັດາກອບວຽກຕາ່ງໆ ເອກະສານຂ ມ້ນູແຕລ່ະອນັຈ ່ງໄດເ້ຮັດໃຫມ້ຄີວາມເຊື່ ອມ

ໂຍງຢ່າງຊດັເຈນກບັການພດັທະນາຂະແໜງຕາ່ງໆພ້ອມທງັປະເດັນຕາ່ງໆ. ວທີິການນີແ້ນໃສເ່ພ່ືອຫ ີກເວ້ັນບ ່ ໃຫມ້ກີານເຮັດວຽກຊ  າ້ຊອ້ນກນັ ແລະ ຫ ີກເວ້ັນຊອ່ງວາ່ງ

ຂອງບນັຫາລະຫວາ່ງວຽກງານຕາ່ງໆທ່ີເຮັດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ການອອກເຫ່ືອເທແຮງໃສກ່ານພດັທະນາດາ້ນອື່ ນໆອີກ; ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານເຊື່ ອມ

ໂຍງກນັລະຫວາ່ງໂຄງການລິເລ້ີມການສາ້ງສນັຕາ່ງໆທ່ີຄາ້ຍຄືກນັພ້ອມທງັອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງມປີະສດິທິພາບ. ອນັສ  າຄນັຍິ່ ງໄປ

ກວາ່ນ ັນ້ກ ່ຄກືານອອກແຮງພະຍາຍາມເຊື່ ອມສານວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍເຂ້ົາກບັການພດັທະນາສງັຄມົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງຂືນ້ຕ່ືມເຊິ່ ງຈະພາໃຫກ້ານປບັປງຸ

ຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງບນັດາຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມມຄີວາມສ  າຄນັແລະຍືນຍງົຖາວອນຕ່ືມອີກເຊິ່ ງເປັນເປ້ົາໝາຍຫ ກັ

ຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ເອກະສານຂ ມ້ນູການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ 



12 ຫວົຂ ທ່ີ້ສງັລວມເຂົາ້ໄວໃ້ນຊຸດເອກະສານຂ ມ້ນູນີ:້ 

 

ຂງົເຂດນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັຂະແໜງການ/ສາທາລະນະຊນົ  ແບບປະສມົປະສານ 

1 ການດແູລຮກັສາສຂຸະພາບ 

2 ການຟ້ືນຟຮູາ່ງກາຍ 

3 ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງຈດິຕະສາດ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົ 

4 ການສ ກສາ   

5 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົ 

6 ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 7 ບດົບາດຍິງຊາຍ 

8 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ (ດາ້ນສດິແລະບດົບາດ) 

9 ການເຂ້ົາຮອດເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ 

10 ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ 

11 ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດ, ການປະສານງານ 

12 ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົ 

         

 
 

 

ວທີິນ  າໃຊຊຸ້ດເອກະສານຂ ມ້ນູນີ ້

ເອກະສານຂ ມ້ນູນີໄ້ດຖ້ກືອອກແບບມາເພ່ືອໃຫສ້າມາດນ  າໃຊເ້ປັນຊຸດຫ ືເປັນແຕ່ລະອນັ. ເອກະສານຂ ມ້ນູແຕລ່ະອນັໄດແ້ຍກອອກເປັນແຕລ່ະຂະແໜງຕາ່ງກນັ,ໃນນ ັນ້ລວມມີ

ນຍິາມຂອງຂະແໜງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຫ ືການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ,ກອບວຽກດາ້ນກດົໝາຍແລະນະໂຍບາຍສາກນົ, ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຕ ົນ້ຕ , 

ສິ່ ງທ້າທາຍຢູ່ໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່, ໂຄງການທ່ີປະສບົຄວາມສ  າເລັດ, ຂ ສ້ະເໜີແນະ, ຕວົຊີ້ວດັ, ຄ  າອະທິບາຍກຽ່ວກບັໂຄງການຫ ືແຜນງານ, ແລະເອກະສານ

ຂ ມ້ນູອາ້ງອງີຕາ່ງໆ. 

 

ພາກທີ 6 ຂອງເອກະສານຂ ມ້ນູແຕ່ລະອນັໄດເ້ຮັດບນັຊຂີ ສ້ະເໜີແນະຕາ່ງໆສ  າລບັລດັພາຄຂີອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິແລະສນົທິສນັຍາ

ວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ. ບນັດາລດັທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມກ ່ຈະເຫັນຕວົຢ່າງຂອງສິ່ ງທ່ີເຂົາສາມາດ

ເຮັດໄດໃ້ນລະດບັຊາດເພ່ືອທ  າການປບັປງຸແກໄ້ຂການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ,ເຊິ່ ງໃນເວລາດຽວກນັປະເທດຕາ່ງໆທ່ີຢູ່ໃນສະຖານະທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫ ືອກ ່ຈະສາມາດ

ເຫັນໄດເ້ຖິງແນວຄວາມຄິດວາ່ປະເທດທ່ີຖກືຜນົກະທບົນ ັນ້ກ  າລງັເຮັດຫຍງັແດແ່ລະສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດກ່ຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ; ເຊ່ັນວາ່ສາມາດຄິດ

ອອກໄດກ້ຽ່ວກບັປະເພດນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານທ່ີເຂົາສາມາດປະກອບສວ່ນໂດຍຜາ່ນຄວາມພະຍາມໃຫກ້ານຮວ່ມມກືບັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆ. 

ນອກຈາກນ ັນ້ແລ້ວ, ເອກະສານຂ ມ້ນູທງັ 12 ຫວົຂ ກ້  ່ຍງັເນັນ້ສະເພາະເຈາະຈງົໃສປ່ະເດັນທ່ີວາ່ເຮັດແນວໃດການຮວ່ມມສືາກນົ ຈ ່ງຈະສາມາດຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ

ໄດ.້ 

ຢູ່ໃນເອກະສານຂ ມ້ນູສວ່ນໃຫຍ,່ ຕອນທີ 6 ກຽ່ວກບັຂ ສ້ະເໜີແນະ ແລະ ຕອນທີ 7 ກຽ່ວກບັຕວົຊີ້ວດັນ ັນ້ໄດແ້ບ່ງອອກເປັນສາມພາກຍອ່ຍຄື: 

1. ຄນຸນະພາບຂອງຊີວດິ, 

2. ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ, 

3. ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ. 

ພວກເຮົາຈດັຂ ມ້ນູຂາ່ວສານໃນລກັສະນະນີກ້  ່ເພ່ືອສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນຂ ເ້ທັດຈງິທ່ີວາ່ການແຊກແຊງທ່ີແຕກຕາ່ງກນັນ ັນ້ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ລະດບັໜ ່ ງໃນສາມລະດບັນີ.້ 

ແຕແ່ນວໃດກ ່ຕາມ, ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ (HI) ກ ່ຍງັເຊື່ ອວາ່ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນເລ່ືອງການເຂ້ົາຖິງການໃຫບ້ ລິການ ແລະ ໃນເລ່ືອງນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍ

ບາຍຕາ່ງໆນ ັນ້ເປັນສິ່ ງທ່ີສ  າຄນັ, ແຕເ່ຊື່ ອວາ່ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີຈ້ະຕ້ອງເປັນອງົປະກອບສງູສດຸທ່ີຈະພາໃຫມ້ຜີນົກະທບົທາງບວກ, ທ່ີສາມາດວດັແທກຊ ັ່ງຊາໄດ ້ແລະ ມຄີວາມ

ຍນືຍງົຖາວອນຕ ່ ຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ. 

 

ແນວຄວາມຄິດຫ ກັ 

● ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ: 

ເຮົາໃຊຄ້  າສບັວາ່ “ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ” ຢູ່ໃນຊຸດເອກະສານຂ ມ້ນູນີແ້ມນ່ໃຊເ້ງ ື່ອນໄຂກະຕິກາຫກົຂ ຕ້ ່ ໄປນີມ້າກ  ານດົແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັຄ  າວາ່ “ການ

ເຂ້ົາເຖິງ” ຄ:ື ການມຫີ ຊືອກຫາໄດ,້ ການເຂ້ົາເຖງິໄດ,້ ການຍອມຮບັເອົາໄດ,້ ຄວາມສາມາດຈບັຈາ່ຍຊື້ໄດ ້ແລະ ຄນຸນະພາບທາງເຕັກນກິດ.ີ (ເບ່ິງເອກະສານຂ ້

ມນູຂ ທີ້ 9: ຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງ/ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ). 

● ການບ ່ ຈ  າແນກ: 

ໃນຄວາມໝາຍຂອງຄ  າສບັນີ ້(ບ ລິບດົນີ)້ ມນັໝາຍເຖງິສະເພາະເຈາະຈງົເຖິງຄວາມຈງິທ່ີວາ່ບ ່ ມກີານຈ  າແນກຕ ່ ຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍຫ ືລະຫວາ່ງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍດວ້ຍກນັ, ຫ ືຜ ູ້

ລອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການອື່ ນໆ. ຄວາມພະຍາຍາມໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຈະຕ້ອງເປັນປະໂຫຍດແກຄ່ນົພິການອື່ ນໆໃນທ  ານອງດຽວກບັຄວາມພະຍາ

ຍາມໃນການສາ້ງຄວາມກາ້ວໜ້າທາງດາ້ນສິດທິຂອງຄນົພິການ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ ງລວມເຖິງຜ ູທ່ີ້ລອດຊວີິດ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້ານ  າ. 

● ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ: 

ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫໝ້ດົທກຸຄນົທ່ີຢູ່ໃນສະພາບຂອງກຸມ່ຄນົທ່ີດອ້ຍໂອກາດ, ມຄີວາມອອ່ນໄຫວ ຫ ືຜ ູທ່ີ້ຖືກກດີກ ັນ້ຈາກສງັຄມົ (ເຊ່ັນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ

ສວ່ນໃຫຍ)່ ນ ັນ້ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນທກຸຂະບວນການຂອງການພດັທະນາຢ່າງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ. 

● ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ: 

ທກຸໆຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການສນູເສຍຫ ືໄດຮ້ບັຄວາມທກຸທ ລະມານຈາກຄວາມເຈັບປວດທາງຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ຄວາມສນູເສຍທາງເສດຖະກດິ, ການຂາດຄວາມ

ສ  າຄນັໃນທາງສງັຄມົ, ມຈີດຸບກົຜ່ອງໜກັໜ່ວງສ  າລບັການຮບັຮູສ້ດິຂອງເຂົາເຈົ້າອນັເນື່ອງມາຈາກການໃຊລ້ະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ. ຜູ້ເຄາະ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮາ້ຍຍງັລວມເຖງິຄນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມພອ້ມທງັຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົເຊ່ັນດຽວກນັ. ໃນເອກະສານຂ ມ້ນູນີຄ້ນົເຫ ົ່ ານີຖ້ກືເອີນ້ວາ່ “ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ”. 

● ຄນົພິການ: 

ອງີຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ, ຄນົພິການແມນ່ລວມເຖິງຄນົທ່ີມຂີ ບ້ກົຜອ່ງໃນໄລຍະຍາວທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ດາ້ນຈດິໃຈ, ດາ້ນສະຕິປນັຍາ

ເຊິ່ ງວາ່ເມ ື່ ອພບົພ ກ້ບັອປຸະສກັປະເພດຕາ່ງໆແລວ້ກ ່ອາດຈະຂດັຂວາງບ ່ ໃຫພ້ວກເຂົາເຈົ້າມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົແບບມຄີວາມສະເໝີພາບກບັຜູອ້ື່ ນໆຢ່າງເຕັມປ່ຽມ 

ແລະ ມປີະສດິທິພາບໄດ.້ 

● ຮບູແບບດ າເນນີງານແບບຄູຂ່ະໜານ: 

ໝາຍເຖິງວທີິດ  າເນນີງານທ່ີສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍໃຊວ້ທີິການທ່ີສ  າຄນັສອງແບບເຊິ່ ງມຄີວາມຄບົຖວ້ນ ແລະ ເທ່ົາທຽມກນັຄ:ື 

 ໂດຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກຕວົຈງິທ່ີເປັນວຽກສະເພາະອນັໃດໜ ່ ງທ່ີສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງດາ້ນສດິ ແລະ ບດົບາດຂອງບກຸຄນົ ແລະ ລວມໝູສ່  າລບັຜ ູເ້ຄາະ

ຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ. (ເບ່ິງເອກະສານຂ ມ້ນູທີ 8: ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ).  

 ໂດຍການກ  າຈດັລບົລາ້ງສິ່ ງທ່ີເປັນອປຸະສກັຕາ່ງໆທງັໝດົທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການຕິດຕ ່ ສື່ ສານທ່ີກດີກ ັນ້ຄນົພິການບ ່ ໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນ

ການພດັທະນາ.(ເບ່ິງເອກະສານຂ ມ້ນູທີ9: ຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖງິ/ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ). 

 

 

ພວກເຮົາຫວງັວາ່ທ່ານຜູອ້າ່ນທງັຫ າຍຈະເຫັນວາ່ຊຸດເອກະສານຂ ມ້ນູນີໃ້ຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກທ່່ານ, ແລະ ສາມາດໃຊມ້ນັຊກັຊວນໃຫຄ້ນົມາຮຽນຮູຕ່ື້ມ

ອກີກຽ່ວກບັຊອ່ງທາງຕາ່ງໆໃນການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ. ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການຍນິດຮີບັເອົາປດັໄຈຄວາມ

ຮູ ້ແລະ ຂ ຄ້ດິເຫັນຂອງທ່ານທຸກຄນົ.ເນືອ້ໃນລະອຽດຕາ່ງໆກຽ່ວກບັທິດຊີນ້  າ, ເອກະສານວິຊາການ ແລະ ວທີິປະຕິບດັທ່ີຖກືຕອ້ງໃນຫວົຂ ຕ້າ່ງໆເຫ ົ່ ານີໄ້ດຈ້ດັເປັນບນັ

ຊລີະອຽດໄວໃ້ນແຕ່ລະຫວົຂ ຂ້ອງເອກະສານຂ ມ້ນູແລ້ວ. 

 

 

ຜູ້ຂຽນ: Wanda Muñoz, ທ່ີປ ກສາໂຄງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ແລະຊີວດິການເປັນຢູ່ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ, ໂດຍການປະກອບສວ່ນຂອງທ່ານ Elke Hottentot, 

Camille Gosselin, Marion Libertucci ແລະ ທ່ານ Herve Berbard, ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ.  
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             ຂງົເຂດວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ: ການດແູລຮກັສາສຂຸະພາບ 

  ຂະແໜງການພດັທະນາ: ສຂຸະພາບ 
 
 
 
 
 

ການດແູລຮກັສາສຂຸະພາບແມນ່ຫຍງັ? 
 

 

ການດແູລຮກັສາສຂຸະພາບແມນ່ອງົປະກອບໜ ່ ງຂອງການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ.ມນັແມນ່ການປ້ອງກນັ. 

ການກ  ານດົ, ການຕີລາຄາ ແລະ ການປ່ິນປວົສະພາບແລະຂ ບ້ກົຜອ່ງທາງສຂຸະພາບ.(1)ໃນຄວາມໝາຍຂອງ

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍນ ັນ້, ການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບແມນ່ເລັງໃສກ່ານດແູລທາງການແພດແບບສກຸ

ເສນີ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ. ເປ້ົາໝາຍຂອງການດແູລສຂຸະພາບແບບສກຸເສີນແມນ່ເພ່ືອຮກັສາການບາດເຈັບແບບ

ກະທນັຫນັເຊ່ັນ: ການປະຖມົພະຍາບານ, ການໃສເ່ລືອດ ແລະ ວິທີການແບບກະທນັຫນັອື່ ນໆເພ່ືອປ້ອງກນັ

ບ ່ ໃຫເ້ຖງິແກຄ່ວາມຕາຍ ແລະ ການເສຍອງົຄະຖາວອນພາຍຫ ງັທ່ີຄນົຜ ູ້ໜ ່ ງລອດຊີວດິຈາກອບຸດັຕິເຫດ. 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການດແູລສຂຸະພາບແບບຕ ່ ເນື່ ອງແມນ່ເພ່ືອຊວ່ຍສ ົ່ງເສມີໃຫສ້ຂຸະພາບຂອງຄນົຜູໜ້ ່ ງເຊົາເປັນ

ປກົກະຕິຢ່າງສມົບນູດວ້ຍວທີິການຕາ່ງໆເຊ່ັນການຈດັການກບັຄວາມເຈັບປວດ. 

ການດແູລສຂຸະພາບເປັນບາດກາ້ວທ  າອດິທ່ີຈະຮບັປະກນັໃຫຄ້ນົຜ ູ້ໜ ່ ງສາມາດລອດຊວີດິຈາກອບຸດັຕິເຫດພອ້ມ

ທງັຊວ່ຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ລະດບັຂອງການເສຍອງົຄະແບບຖາວອນໃຫຫ້ າຍທ່ີສດຸເທ່ົາທ່ີຈະຫ າຍໄດ.້

ແຕເ່ຖິງປານນ ັນ້, ການດແູລສຂຸະພາບທ່ີສະໜອງໃຫເ້ພ່ືອແກໄ້ຂການບາດເຈັບກ ່ ເປັນພຽງສວ່ນໜ ່ ງຂອງການບ 

ລິການສຂຸະພາບທ່ີມຂີອບເຂດກວາ້ງຂວາງ. ຜູທ່ີ້ລອດຊີວດິຍງັຕ້ອງການ ແລະ ມສີິດທ່ີຈະເຂ້ົາເຖງິການດແູລສຸ

ຂະພາບທ່ີເໝາະສມົເຖງິແມນ່ວາ່ເຂົາໄດຟ້ື້ນຈາກການເຈັບປວດໃນຂ ັນ້ຕ ົນ້ແລ້ວກ ່ຕາມ. 

ການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບມອີງົປະກອບດ ັ່ງຕ ່ ໄປນີ:້(2) 

 ການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ: ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນທກັສະຂອງບກຸຄນົເພ່ືອປ່ຽນແປງສະພາບທາງສງັ

ຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເພ່ືອຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກຄວາມເຈັບປວດຕ ່ ສຂຸະພາບຂອງເຂົາ. 

 ການປ້ອງກນັ: ຂ ັນ້ຕ ົນ້ (ການຫ ີກລຽ່ງຄວາມເຈັບໄຂ)້, ຂ ັນ້ທີສອງ (ການຕິດຕາມຕ ັງ້ແຕ່ຫວົທີ ແລະ ການ

ປ່ິນປວົ) ແລະ ຂ ັນ້ທີສາມ (ການຟ້ືນຟ)ູ ເປັນມາດຕະການໃນການປ້ອງກນັ. 

 ການດແູລສຂຸະພາບ (ລວມເຖງິການດແູລສຂຸະພາບແບບກະທນັຫນັ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ):ການລະບພຸະຍາດ, 

ການວເິຄາະພະຍາດ, ການຜາ່ຕດັ, ແລະ ການປ່ິນປວົສະພາບ ແລະ ຄວາມບກົຜ່ອງຂອງສຂຸະພາບ. 

 

 ຂ ມ້ນູຕວົຈງິ 

 

 

★ແຕລ່ະປີມຄີນົຫ າຍພນັຄນົຕາຍຍອ້ນອບຸດັຕິເຫດ

ຈາກລະເລີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົ

ຄາມ. ສວ່ນໜ ່ ງແມນ່ຍອ້ນຂາດການເຂ້ົາເຖິງການ

ປະຖມົພະຍາບານສກຸເສນີທ່ີມຄີວາມຊ  ານານ. 

 

★ ຄນົພິການລວມເຖິງຜ ູ້ລອດຊີວດິມກັຈະປະສບົກບັ

ສຂຸະພາບລະດບັຕ  າ່ ແລະ ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ

ໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ

ຫ າຍກວາ່ປະຊາຊນົພາກສວ່ນອື່ ນໆ. 

 

★ແມຍ່ິງ ແລະ ຄນົໄວສາວທ່ີເປັນຄນົພິການລວມ

ເຖງິຜ ູລ້ອດຊີວດິໄດທຸ້ກທ ລະມານຈາກການລະ 

ເມດີທາງເພດໃນອດັຕາສງູກວາ່ແມຍ່ງິພວກອື່ ນໆ 

ແລະ ມຈີ  ານວນຜູເ້ຂ້ົາເຖງິຂ ມ້ນູຂາ່ວສານເລ່ືອງສຸ

ຂະພາບໄວຈະເລີນພນັໜ້ອຍກວາ່. ເຂົາເຈົ້າມອີດັ

ຕາສຽ່ງສງູໃນການຕິດເຊືອ້ເອັດຈໄ໌ອວ,ີ ການ

ຖືພາທ່ີບ ່ ຕອ້ງການ ແລະ ການຕາຍຂອງແມ.່

 
 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກ ອດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ:ມາດຕາ5 

ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານທີ#25 & #28. 

ແຜນການດ  າເນນີງານ ຄາຕາຈນີາ:ຕອນIV,ວກັ 12. ກດິຈະກ  າ #31.

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ:ມາດຕາ25 & 26. 

ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ:ເປ້ົາໝາຍ4, 5 ແລະ 6. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ ຂອງຜູລ້ອດຊີວດິແລະ ຄນົພິການ 

ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ: ໂຮງໝ , ລວມເຖິງການບ ລິການຂນົສ ົ່ງດວ້ຍລດົສ ົ່ງຄນົເຈັບສກຸເສນີ,ສກຸສາລາ

ປະຈ  າບ້ານ 

ກະຊວງ: ສາທາລະນະສກຸ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ອງົການອະນາໄມໂລກ

 
 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 
 
 ໃນເຂດຊນົນະບດົມຊີບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຊບັພະຍາກອນວດັຖ ຸທ່ີຈ  າ

ກດັຫ ບື ່ ມເີລີຍ(ລວມເຖງິຜ ູໃ້ຫກ້ານປະຖມົພະຍາບານ ແລະ ການສະໜອງເລືອດ

ເພ່ືອກູຊ້ບີ)ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທ່ີຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍອາໄສຢູ່. 

 ການເດີນທາງຫ ືການຂນົສ ົ່ງໄປຫາສກຸສາລາປະຈ  າບ້ານ/ປະຈ  າເຂດມກັຈະໄກ 

ແລະ ມລີາຄາແພງ:ອປຸະສກັຕາ່ງໆເຊ່ັນໄລຍະທາງຫາ່ງໄກ ແລະ ຄາ່ເດນີທາງ

ທ່ີແພງສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກແກປ່ະຊາຊນົໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການດາ້ນສຸ

ຂະພາບຢ່າງເປັນປກົກະຕິສະໝ  າ່ສະເໝີ, ໂດຍສະເພາະສ  າລບັພວກເດັກນອ້ຍ

ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງຕອ້ງການອນັຈ  າເປັນທ່ີສດຸເມື່ອເວາລາເຂົາໃຫຍຂ່ື້ນມາ. 

 ແພດຜາ່ຕດັຜ ູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການອບົຮມົເຕັກນກິການຜາ່ຕດັ ແລະ ວທີິປ້ອງກນັຮກັ

ສາສາຍຕາເຊິ່ ງມກັຈະເປັນສິ່ ງໜ ່ ງທ່ີຈ  າເປັນພາຍຫ ງັທ່ີໄດຮ້ບັບາດເຈັບຈາກລະ

ເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ. 

 ການບ ລິການໃນການດແູລສຂຸະພາບສວ່ນຫ າຍຕ້ອງຈາ່ຍເງນີເຊິ່ ງຜ ູທ້ກຸຍາກບ ່

ສາມາດຈບັຈາ່ຍໄດ,້ ເຊິ່ ງສວ່ນຫ າຍແມນ່ບນັດາຜູ້ລອດຊວີິດຈາກລະເບີດ. 

 ໃນພ້ືນທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມຂດັແຍງ່,ປະເດັນຄວາມບ ່ ປອດໄພກ ່

ເຮັດໃຫຫ້ຍຸງ້ຍາກຫ ືເປັນໄປບ ່ ໄດທ່ີ້ຈະມກີານບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ.ໂດຍປກົ

ກະຕິແລ້ວ, ມນັຈະມທີີມງານເຄື່ ອນທ່ີຫ ືການບ ລິການແບບສນັຈອນແຕ່ພຽງ

ເລັກໜ້ອຍຫ ືບ ່ ມເີລີຍ. 

 ຂາດຜູໃ້ຫບ້ ລິການສຂຸະພາບຂອງແມຍ່ິງ,ເຊິ່ ງເຮັດໃຫຫ້ຍຸງ້ຍາກສ  າລບັບນັດາ

ຜູລ້ອດຊີວດິເພດຍິງໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການດ ັ່ງກາ່ວນີຕ້າມຄວາມໝາຍ

ບາງຢ່າງ.  
 ມພີະນກັງານຜູທ່ີ້ຜາ່ນການອບົຮມົເລ່ືອງສິດທິຂອງຄນົພິການຫ ືວິທີທ່ີຈະຮບັ

ປະກນັໃຫຜ້ ູພິ້ການປະເພດຕາ່ງໆສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ

ການປ້ອງກນັ, ການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ດແູລສຂຸະພາບ ແລະ ການບ ລິການ

ຕາ່ງໆບ ່ ພຽງພ ເຊ່ັນວາ່ຂ ມ້ນູການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບມໜີ້ອຍຫ າຍທ່ີຈະໄປ

ເຖງິບນັດາຜູ້ລອດຊວີິດ.
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ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນເລ່ືອງການເຂົາ້ເຖງິສຂຸະພາບ 

 
ທ່ີອຟັການສິະຖານ, ອງົການອະນາໄມໂລກ

ສມົທບົກບັກະຊວງສາທາລະນະສກຸເພ່ືອສາ້ງ

ຂດີຄວາມສາມາດໃນເລ່ືອງການແພດສກຸເສີນ 

ແລະ ການຜາ່ຕດັ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນໃນການ

ວາງຢາສະຫ ບົທ່ີສ  າຄນັຢູ່ຂ ັນ້ໂຮງໝ ເຂດຫ ື

ໂຮງໝ ແຂວງໂດຍຜາ່ນການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານ

ແບບປະສມົປະສານສ  າລບັແຜນການປ່ິນປວົ

ສກຸເສນີ ແລະ ການດແູລດວ້ຍການຜາ່ຕດັ

ໃຫຍ.່
(3)

 

ທ່ີປະເທດໂຄລມົເບຍ, ກະຊວງປກົປ້ອງສງັຄມົ

ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກຄະນະກ  າມະ

ການອງົການກາແດງສາກນົ (ICRC)ໄດສ້າ້ງ

ຄູມ່ແືນະນ  າທາງດາ້ນເຕັກນກິການປ່ິນປວົແບບ

ສກຸເສນີ ແລະ ໄດອ້ບົຮມົແພດຜາ່ຕດັເຊິ່ ງມາ

ຈາກໂຮງໝ ປະຈ  າເຂດໃນເຂດຕາ່ງໆທ່ີໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດ

ເຫ ອືຈາກສງົຄາມ. ອງົການ ICRC ແລະ 

ອງົການກາແດງຂອງ ປະເທດໂຄລມົເບຍໄດ້

ໃຫກ້ານອບົຮມົດາ້ນການປະຖມົພະຍາບານຢູ່

ຂ ັນ້ຊຸມຊນົໃນ 12 ເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.
(4) 

ທ່ີປະເທດໄທ, ລະບບົການບ ລິການທາງການແພດ

ແບບສກຸເສນີໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍອອກໄປຫາທຸກໆ

ແຂວງ ແລະ ທກຸຊຸມຊນົໃນທ້ອງຖິ່ ນ, ກວມເອົາ 

27 ແຂວງທ່ີຖືກຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະ

ເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ. ເຄອືຂາ່ຍຂອງທີມງານ

ທ່ີກຽມຮບັມກືບັເຫດສກຸເສີນສາມາດຕິດຕ ່ ຫາໄດໃ້ນ

ເວລາມສີະຖານະການສກຸເສນີໂດຍການໂທຫາ

ສາຍດວ່ນ ແລະ ມທີີມງານຂອງເຄືອຂາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ

ຢູ່ທ ົ່ວປະເທດ. ຍກົເວ້ັນແຕ່ຊຸມຊນົພ້ືນທ່ີຫາ່ງໄກ

ຕາມເຂດພ້ືນທ່ີຊາຍແດນ.
(5) 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

 ອບົຮມົປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ 

ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມກຽ່ວກບັການປະຖມົພະຍາບານ. 

 ຮບັປະກນັໃຫຜ້ ູ້ລອດຊວີິດ ແລະ ຜູ້ຖກືບາດເຈັບໄດຮ້ບັການຕິດຕາມທງັຈາກທີມງານ

ພິເສດ, ທີມງານພະຍາບານ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການຟ້ືນຟສູຂຸະພາບ. 

 ຮບັປະກນັໃຫຜ້ ູເ້ສຍອງົຄະລວມເຖງິຜ ູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ບັຮູ້

ເຖງິຄວາມສຽ່ງ ແລະ ປະໂຫຍດຕາ່ງໆຂອງການຜາ່ຕດັ ແລະ ຮູຈ້ກັຄາ່ຜາ່ຕດັແລະ 

ໄລຍະເວລາການປ່ິນປວົ. 

 ພດັທະນາທກັສະຕາ່ງໆຂອງປະຊາຊນົໂດຍການສະໜອງສຂຸະສ ກສາແລະຂ ມ້ນູອື່ ນໆ

ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາສາມາດອອກກ  າລງັກາຍເພ່ືອຄວບຄມຸສຂຸະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າຕ່ືມອີກ. 

 ໂດຍສະເພາະແມນ່, ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫເ້ດັກຍິງ ແລະ ແມຍ່ງິທ່ີພິການ,ໃນນ ັນ້ລວມ

ເຖງິຜ ູລ້ອດຊີວດິໄດເ້ຂ້ົາເຖິງການບ ລິການສຂຸະພາບທາງເພດ ແລະ ສຂຸະພາບໄວຈະ

ເລີນພນັບນົພ້ືນຖານຄວາມສະເໝີພາບກບັເດັກຍງິ ແລະ ແມຍ່ິງທ່ີບ ່ ເປັນພິການ. 

ເພື່ ອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ: 

 ຮບັປະກນັໃຫສ້ິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນບ ລິການສຂຸະພາບມອີປຸະກອນພຽງພ 

ພອ້ມທງັສະໜອງເລືອດ ແລະ ຢາທ່ີປອດໄພ. 

 ຮບັປະກນັໃຫມ້ຂີດີຄວາມສາມາດພຽງພ ສ  າລບັຜາ່ຕດັບາດແຜ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມ

ເຈັບປວດ 

 ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບໂດຍບ ່ ໄດເ້ສຍຄາ່ຫ ສືາມາດຈບັຈາ່ຍໄດ ້

ແລະ ບນັດາຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ ແລະ ບກຸຄນົອືື່ ນໆທ່ີຕອ້ງການສາມາດ

ເຂ້ົາເຖິງ (ຊມົໃຊ)້ ໄດ.້ 

 ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການອບົຮມົໃຫຄ້ວາມຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການໃຫພ້ະນກັງານວຊິາ

ສະເພາະດາ້ນສຂຸະພາບ. 

 ຮບັປະກນັໃຫຜ້ ູໃ້ຫກ້ານດແູລສຂຸະພາບເພດຍິງໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ. 

 ສາ້ງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູລະບບົຜູ້ຕິດຕາມຊວ່ຍເຫ ືອ (ການສ ົ່ງຕ ່ ຄນົເຈັບ)ເພ່ືອອ  າ

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການສຂຸະພາບທກຸຢ່າງສ  າລບັຄນົພິການ

ໂດຍສະເພາະແມນ່ແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ. 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: 

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັສຂຸະພາບຈະຕ້ອງສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາ

ວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການໂດຍການພດັທະນາແຜນ ແລະ  ງບົປະມານແບບຕ ່

ເນື່ອງເພ່ືອໃຫສ້າມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ່ໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ. 
 ຮບັປະກນັໃນການເຮັດໃຫນ້ຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍກວມເອົາວຽກງານສ ົ່ງເສມີ, 

ການປ້ອງກນັ ແລະ ການດແູລປ່ິນປວົສຂຸະພາບ. 

 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດໃຫເ້ຫັນ

ເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ ແລະ ການ

ອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູກ່ານປະ 

ກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບ

ຊີວດິ.  

 
❯ ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* ອດັຕາສວ່ນຂອງຜູບ້າດເຈັບຈາກລະເບີດບ ່ ທນັແຕກຜູທ່ີ້ລອດຊີວິດ. * ການ

ຫ ຸດລງົຂອງເວລາທ່ີຈະເດນີທາງໄປຮອດການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກແພດພາຍຫ ງັເກດີ

ອບຸດັຕິເຫດ* ຈ  ານວນຄນົພິການ, ລວມເຖິງຜ ູ້ລອດຊວີິດທ່ີຮູຈ້ກັລະບຽບຂ ັນ້

ຕອນໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ. 
* ອດັຕາສວນ່ຂອງເດັກຍງິ ແລະ ແມຍ່ງິພິການ, ລວມເຖງິຜ ູລ້ອດຊວີດິທ່ີເຂ້ົາ

ເຖງິການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ, ສມົທຽບໃສກ່ບັແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກຍິງທ່ີພິ

ການ * ການຫ ຸດຜ່ອນລງົຂອງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງອດັຕາການຕາຍລະຫວາ່ງ

ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິ. 

❯ ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ: 

* ຈ  ານວນຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີໄດຮ້ບັການອບົຮມົເລ່ືອງປະຖມົພະຍາ

ບານໃນບນັດາບ້ານທ່ີມກີານເກດີອບຸດັຕິເຫດສງູ * ຈ  ານວນຂອງພະນກັງານດູ

ແລສຂຸະພາບທ່ີຜາ່ນການອບົຮມົຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີຖກືຜນົກະທບົ. 

* ຄວາມຮບັຮູຫ້ ຈືດິສ  ານ ກທ່ີເພ່ີມຂືນ້ຂອງບນັດາພະນກັງານດແູລສຂຸະພາບ

ກຽ່ວກບັສິດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົພິການ. * ຂດີຄວາມສາມາດທ່ີເພ່ີ

ມຂືນ້ໃນຂງົເຂດວຽກງານຜາ່ຕດັ ແລະ ການໃສຢ່າສະຫ ບົໃນເຂດຫ ືໃກເ້ຂດພ້ືນ

ທ່ີທ່ີຖກືຜນົກະທບົ *  ຈ  ານວນຂ ັນ້ຕອນຂອງແຜນການສຂຸະພາບທ່ີຈະເຂ້ົາໄປ

ຫາ ແລະ ລວມທງັຜູຊ້າຍ, ແມຍ່ງິ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທ່ີເປັນຄນົພິການ. 

❯ ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: 

* ນຕິິກ  າທ່ີກຽ່ວກບັສຂຸະພາບມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິ

ຂອງຄນົພິການ ແລະ ຄ  ານ ງເຖງິຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດາ້ນຂອງຜູເ້ຄາະ

ຮາ້ຍຈາກອບຸດັຕິເຫດຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ ແລະ 

ບາດແຜອື່ ນໆ * ການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ, ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີ ແລະ ການດແູລ

ປ່ິນປວົຈາກແພດຕອ້ງລວມເຖິງມາດຕະການຕາ່ງໆພອ້ມທງັງບົປະມານສະ

ເພາະເພ່ືອໃຫກ້ວມເຖິງຄນົພິການບນົພ້ືນຖານຄວາມສະເໝີພາບກບັຜູອ້ື່ ນໆ. 
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KORDcenter,Souleymaniah,Iraq,2011. 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ອບຸດັຕິເຫດຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ, 

ແຕວ່າ່ແພດ ແລະ ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການແພດສວ່ນຫ າຍຊ  າ້ພດັຕ ັງ້ຢູ່ໃນບນັດາເມອືງໃຫຍ່ໆ . ໃນເຂດ

ພາກເໜືອຂອງປະເທດອຣີກັ, ມຄີວາມສາມາດໃຫກ້ານດແູລປ່ິນປວົຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີບາດເຈັບກອ່ນໄປເຖິງໂຮງໝ ໄດ້

ພຽງເລັກນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້. 

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການດແູລປ່ິນປວົ ແລະ ກຸມ່ບກຸຄະລາກອນການແພດທ່ີເປັນຕວົຫ ກັ, ເຊິ່ ງຕ ່

ຈາກນ ັນ້ເຂົາຈະເປັນຜູອ້ບົຮມົໃຫແ້ກນ່ກັປະຖມົພະຍາບານຂ ັນ້ຕ ົນ້ຢູ່ໃນລະດບັຊຸມຊນົ. 

ກດິຈະກ  າ: ຝ ກອບົຮມົໃຫບ້ກຸຄນົທ  າມະດາຈ  ານວນ 6,000 ຄນົ ເພ່ືອເປັນຜູ້ປະຖມົພະຍາບານຂ ັນ້ຕ ົນ້ ແລະ ບກຸ

ຄະລາກອນການແພດ 88 ຄນົ (1996-2004). ຄນົເຈັບທກຸຄນົໄດຮ້ບັການລງົທະບຽນໄວພ້ອ້ມທງັມກີານຕິດຕາມ

ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ, ມກີານເຊື່ ອມໂຍງການປະຕິບດັງານ ເຊິ່ ງມຜີນົກະທບົຕ ່ ການປ່ິນປວົກອ່ນໄປເຖິງໂຮງໝ   ແລະ 

ອດັຕາການຕາຍ. 
ຄວາມຍືນຍງົ:  ບກຸຄະລາກອນການແພດ ແລະ  ຜູປ້ະຖມົພະຍາບານຂ ັນ້ຕ ົນ້ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດພ້ືນ

ທ່ີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອວາ່ໃຫຊ້ບັພະຍາກອນດ ັງ່ກາ່ວຍງັຄງົມຢີູ່ໃນສະໜາມໂຄງການພາຍຫ ງັທ່ີໂຄງການໝດົກ  ານດົ. ພວກ

ເຂົາທງັໝດົນີມ້ປີະສບົການຢ່າງກວາ້ງຂວາງເພ່ືອແກໄ້ຂກ ລະນຄີນົທ່ີບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ/

ລະເບີິດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ. ບກຸຄະລາກອນການແພດທ່ີຮກັສາໄວຢູ້່ໃນໂຄງການແມນ່ມເີຖງິ 72% ພາຍຫ ງັປະ

ຕິບດັມາໄດ ້8 ປີ. ໂຄງການດ ັ່ງກາ່ວໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍມກີານຮວ່ມມກືບັບນັດາໂຮງໝ ທ້ອງຖິ່ ນ  

ແລະ ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສກຸປະຈ  າເຂດທ່ີມຢີູ່ໃນປດັຈບຸນັ. 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ:  ໄດອ້ບົຮມົບກຸຄະລາກອນການແພດ 88 ຄນົ. ຈາກນ ັນ້ເຂົາໄດອ້ບົຮມົໃຫສ້າມນັຊນົ 6,000 

ຄນົ ເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນຜູປ້ະຖມົພະຍາບານຂ ັນ້ຕນົໃນບ້ານຂອງຕນົເອງ ແລະ  ບ້ານໃກຄ້ຽງກຽ່ວກບັການຊວ່ຍຊວີີດ

ຂ ັນ້ພ້ືນຖານໃຫຜ້ ູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີໄດຮ້ບັບາດເຈັບ. ໃນຊວ່ງໄລຍະໂຄງການດ ັ່ງກາ່ວມຄີນົເຈັບໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົ 2,349 

ຄນົ. ໃນຈ  ານວນນີ ້919 ຄນົໄດຮ້ບັຄວາມທ ລະມານຈາກລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ຈ  ານວນໜ ່ ງແມນ່ບາດເຈັບໜກັ, 

ແລະ 1,430 ເປັນແຜຊ  າ້ແຂງດາ້ນ ຫ ືອາການທ່ີຕອ້ງປ່ິນປວົແບບສກຸເສີນຕາ່ງໆ. ອດັຕາການເສຍຊີວດິໃນຈ  ານວນ

ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຫ ຸດລງົຈາກ 28.7% ມາເປັນ 9.4%, ໄລຍະເວລາຕ ັງ້ແຕເ່ກດີການບາດເຈັບຈນົຮອດເວລາໄດຮ້ບັການ

ຊວ່ຍເຫ ືອຈາກແພດກ ່ຫ ຸດລງົເຊ່ັນກນັ,ຈາກ 2.4 ຊ ົ່ວໂມງເປັນ 0.6 ຊ ົ່ວໂມງ.  ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆສວ່

ນໃຫຍໄ່ດຖ້ກືພບົເຫັນຢູ່ສະຖານທ່ີທ່ີມກີານບາດເຈັບເກດີຂື້ນພາຍຫ ງັທ່ີຜ ູບ້າດເຈັບເສຍຊວີິດແລ້ວ. ຜນົກະທບົຈາກ

ການປ່ິນປວົກອ່ນໄປເຖງິໂຮງໝ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຂືນ້ຫ າຍ. 

ໄລຍະເວລາ: ຜນົໄດຮ້ບັມກີານລາຍງານອອກມາແຕປີ່ 1999 ຫາ 2005; ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວຍງັດ  າເນນີຕ ່ ໄປອກີ. 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ: ສນູ Tromso Mine Victim Resource Center ໂດຍການຮວ່ມມກືບັມນູນທິິດແູລການ

ບາດເຈັບແບບກະທນັຫນັ, ປະເທດອີຣກັ. 

ຜູໃ້ຫທ້ ນ: ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດແຫງ່ປະເທດນອກແວ.

 
 

ເອກະສານອາ້ງອີງ (1) (2)WHO, UNICEF, ILO, IDDC. ຄູມ່ສື  າລບັການຟ້ືນຟສູຂຸະພາບໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ.2010 | (3) (4)GICHD. ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ລອດ

ຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ອືຈາກສງົຄາມຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງການປດົອາວດຸ, ພິການ ແລະ ການພດັທະນາ.2011 | (5)ICBL.ການຕິດຕາມ

ກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດກະປາງ.2012 | (6)Wisborg, Murad, Edvardsen ແລະ Husum. ລະບບົຮກັສາການບາດເຈບັກອ່ນໂຮງໝ  ຢູ່ໃນ

ປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່. ວາລະສານກຽ່ວກບັການບາດເຈບັ. ເດອືນພ ດສະພາ 2008;ICRC. ການດແູລເບ່ິງແຍງໃນພາກສະໜາມສ  າລບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກ

ອາວດຸສງົຄາມ. 2001ແລະ ການເບ່ິງແຍງດແູລຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດຝງັດນິ.2005; ມນູນທິິເບິ່ ງແຍງຜູບ້າດເຈບັ (Trauma Care Foundation). ຮກັສາ

ຊວີດິ, ຮກັສາແຂນຂາ.2000; ສນູຂ ້ມນູຂາ່ວສານຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດ ຕຣອມໂຊ. ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ.2011; WHO. ລະບບົຮກັສາການບາດເຈບັກອ່ນ

ໂຮງໝ .2005 
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    ຂງົເຂດວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ: ການຟ້ືນ 

 
 
 

ການຟ້ືນຟແູມນ່ຫຍງັ? 
 

ຂ ້ມນູຕວົຈງິ  

ການຟ້ືນຟແູມນ່ຂ ັນ້ຕອນທ່ີມຈີດຸປະສງົເພ່ືອເຮັດໃຫຜ້ ູ້ລອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການອື່ ນໆ ເຂ້ົາເຖິງການຮກັສາ 

ບ າບດັທາງກາຍະພາບ, ຄວາມຮູສ້ ກ, ລະດບັຂອງໜ້າທ່ີການເຮັດວຽກທາງດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົຂອງພວກເຂົາ.   

ການຟ້ືນຟຈູະຊວ່ຍສະໜບັສະໜນູຜູ້ລອດຊີວິດິ ແລະ ຄນົພິການອື່ ນໆ ໃນການເຂ້ົາເຖງິລະດບັສງູສດຸຂອງ

ສຂຸະພາບ ແລະ ຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງພວກເຂົາ, ໃຫດ້  າລງົຊີວດິຢູ່ໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ, ແລະ ໄດຮ້ບັການ

ຍອມຮບັໃນສງັຄມົ. 

 

ອງົປະກອບຂອງການຟ້ືນຟມູ:ີ 

 ການບ ລິການອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ: ການຜະລິດ ແລະ ການໃສແ່ຂນຂາທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ

ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຄ້ນົໃດໜ ່ ງສາມາດກບັມາຍາ່ງຄືນໄດ ້ແລະ ເພ່ືອປບັປງຸໜ້າທ່ີການຂອງແຂນຂາ. ປ່ຽນແຂນ

ຂາທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ ຫ  ືປບັປງຸໜ້າທ່ີການຂອງຄວາມຮູສ້ ກ ແລະ ມ ເຕີ. ແຂນຂາທຽມ ແລະ 

ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູທ່ີນອນຢູ່ໃນກຸມ່ເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູເຊິ່ ງລວມເຖງິອປຸະກອນເຄື່ ອນທ່ີເຊ່ັນ: ລ ເ້ລ່ືອນ ແລະ ເຄື່ ອງຊວ່ຍ

ໃນການຍາ່ງ.  

 ການບ  າບດັທາງກາຍະພາບ:  ການໃຊຄູ້ມ່ເືຕັກນກິ, ການຝ ກແອບ ແລະ ອປຸະກອນພ້ືນຖານເພ່ືອປບັປງຸ

ແລະ ພດັທະນາມ ເຕີ ແລະ ໜ້າທ່ີການຂອງຄວາມຮູສ້ ກໂດຍສະເພາະແມນ່ການຄວບຄມຸຄວາມເຈັບປວດ. 

 ກດິຈະກ  າບ  າບດັ: ການຮກັສາໂດຍໃຊກ້ດິຈະກ  າໃນຊີວດິປະຈ  າວນັກບັບກຸຄນົ ຫ  ືຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ເພ່ືອຍກົ

ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊຸມຊນົ, ວດັທະນາທ  າ, ກດິຈະກ  າກລິາ 

ແລະ ການພກັຜອ່ນ. ມຈີດຸປະສງົເພ່ືອແກໄ້ຂ ແລະ ຫ ຸດຜອ່ນຂ ບ້ກົຜອ່ງທາງດາ້ນຮາ່ງ ກາຍ, ສະໝອງ, 

ຈດິຕະສງັຄມົ, ແລະ ປະສາດສ  າຜດັ. 
 ການບ  າບດັດາ້ນການປາກເວ້ົາ: ຮກັສາຄວາມຜິດປກົກະຕິຂອງສຽງ, ການເວ້ົາ ແລະ ການໃຊພ້າສາທ່ີບ ່

ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມບກົຜ່ອງທາງຈດິ ຫ  ືການໄດຍ້ິນ.  

 
 

★ຕວົຈງິໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່,ເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູ

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຄນົທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພຽງແຕ່5 

ຫາ 15%ຂອງຈ  ານວນຄນົເຫ ົ່ ານ ັນ້. (1) 

 

★ 50% ຂອງ 114 ປະເທດທ່ີໄດເ້ຮັດການສ  າຫ ວດໃນປີ 

2004 ບ ່ ມນີຕິິກ  າທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການບ  າບດັ; 48% 

ບ ່ ມນີະໂຍບາຍກຽ່ວກບັເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູ.(2) 

 

★ ຄາດການວາ່105 ລາ້ນຄນົ, ຫ  ື1.5% ຂອງ

ປະຊາກອນໂລກ, ແມນ່ຕອ້ງການລ ເ້ລ່ືອນ. (3) 

 

★ການນ  າໃຊອ້ປຸະກອນເຄື່ ອນທ່ີສາມາດຊວ່ຍໃຫໂ້ອກາດ

ສ  າລບັການສ ກສາ ແລະ ວຽກງານ, ປະກອບສວ່ນ

ເຂ້ົາໃນການປບັປງຸສຂຸະພາບ, ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນ

ສງັຄມົ ແລະ ຄນຸນະພາບ ຊວີດິໂດຍລວມ.(4) 

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: 

ມາດຕາ 5 ວກັທີ 1 ແລະ 2.H. ມາດຕາ 6 ວກັທີ 7

ມາດຕາ 7 ວກັທີ 1.K. 

ແຜນການດ  າເນນີງານ ວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານທີ #25 

ແລະ #28. 

ແຜນປະຕິບດັງານຄາຕາຈນີາ: ໝວດທີ IV, ວກັທີ 12.

ການດ  າເນນີງານທີ #31. 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ 20 

ແລະ 26. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ |ຜູ້ໃຫບ້ ລິການ: ສນູບ  າບດັ ແລະ ທີມງານກຽ່ວຂອ້ງ

ທ່ີບ ລິຫານໂດຍອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົທ່ີບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ, 

ການບ ລິການສາທາລະນະຕາ່ງໆ  

|ກະຊວງ: ສາທາລະນະສກຸ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ, ສ ກສາທິການ |ອງົການວຊິາຊບີແຫງ່ຊາດ

ຂອງຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການຟ້ືນຟ ູ

ອງົການວິຊາຊບີສາກນົເຊ່ັນວາ່ ສະມາຄມົສາກນົເພ່ືອອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ (ISPO), 

ສະຫະພນັກາຍະພາບບ  າບດັໂລກ ແລະ ສະຫະພນັນກັກດິຈະກ  າບ  າບດັໂລກ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ICRC. 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນການເງນີທ່ີຈ  າກດັສ  າລບັລະບບົປ່ິນປວົສຂຸະພາບ,  

ໂດຍສະເພາະແມນ່ການບ ລິການຟ້ືນຟຢູູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກ

ສອກຫ ີກ.  

 ບ ່ ມແີຜນງານລະດບັຊາດສ  າລບັພດັທະນາການຟ້ືນຟ ູແລະ ໂດຍສະເພາະສ  າ

ລບັການບ ລິການອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ(P&O);ເຊິ່ ງທງັສອງອນັນີແ້ມນ່

ມທີ່າອຽ່ງວາ່ບ ່ ໄດຖ້ືກລວມເຂ້ົາໃນແຜນງານຮກັສາສຂຸະພາບ.  

 ບາງແຜນງານການຟ້ືນຟ ູອາດສມຸໃສແ່ຕ່ກາຍະພາບບ  າບດັ ແລະ ເຄື່ ອງຊວ່ຍ

ຊູເທ່ົານ ັນ້, ຫ  ືໃນບາງປະເພດທ່ີມຂີ ຈ້  າກດັໃນໜ້າທ່ີການເຮັດວຽກ (ວິໄສທດັ, 

ການເຄື່ ອນໄຫວ...) ໂດຍບ ່ ໄດເ້ຊື່ ອມຕ ່ ໃສກ່ານບ ລິການຟ້ືນຟອູື່ ນໆ. 

 ມຜີ ູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການຟ້ືນຟພູຽງໜ້ອຍດຽວ, ທ່ີຜາ່ນການຝ ກອບົຮມົພຽງເລັກ 

 ໜ້ອຍ ຫ  ືໄດຝ້ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັອປຸະກອນຢູ່ໃນລະດບັຊຸມຊນົໂດຍ 

ສະເພາະຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດ

ເຫ ອືຈາກສງົຄາມ. 

 

 ບ ່ ມກີານຕິດຕາມທ່ີເໝາະສມົ ເມື່ອຜ ູໃ້ຊບ້ ລິການການຟ້ືນຟ ູອອກຈາກ

ສນູ 

 ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັການບ ລິການທາງການແພດ, ສງັຄມົ ແລະ 

ສຂຸະພາບຈດິໜ້ອຍຫ າຍ. 

 ຜູທ່ີ້ອາດເປັນຜູ້ນ  າໃຊບ້ ່ ຮ ູວ້າ່ມກີານບ ລິການຟ້ືນຟ ູແລະ ບ ່ ຮ ູຂ້ ັນ້ຕອນໃນ

ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການເຫ ົ່ ານ ັນ້ 

 ຜູ້ນ  າໃຊບ້ ່ ມຄີວາມສາມາດຈາ່ຍຄາ່ບ ລິການຟ້ືນຟ ູຫ  ືຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ, ເຊ່ັນວາ່ ການຂນົສ ົ່ງ, ເສຍລາຍຮບັ ແລະ ການເບ່ິງແຍງ

ເດັກ.  

 ຜູ້ນ  າໃຊບ້ ່ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ

ເມນີຜນົຂອງການບ ລິການ.  

 

 

 



ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນການຟ້ືນຟ ູ

 
ຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງປະເທດຊູດານ, ICRC ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຕ ່ ກະຊວງ

ບດົບາດຍງິຊາຍ, ເດັກນອ້ຍ ແລະ ສະຫວດັດີການສງັຄມົໃນການຄຸມ້ຄອງ

ບ ລິຫານ ແລະ ດ  າເນນີງານຂອງສນູຟ້ືນຟສູະມດັຕະພາບທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍຈູ

ບາ,ເຊິ່ ງເຮັດໜ້າທ່ີເປັນສນູສ ົ່ງຕ ່ ຂອງປະເທດ. ເພ່ືອຮບັມກືບັສິ່ ງທ້າທາຍທ່ີມຢີູ່, 

ICRC ແມນ່: 

1. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເຊີ່ ງກວມເອົາຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ທ່ີພກັສ  າ

ລບັຜ ູທ່ີ້ກ  າລງັເຂ້ົາຢູ່ສນູ, 

2. ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການພດັທະນາລະບບົສ ົ່ງຕ ່ ,  

3. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູກດິຈະກ  າຢ້ຽມຢາມນອກສະຖານທ່ີ ແລະ ໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜຂ່ ມ້ນູຂາ່ວສານ. ຍງັໄດບ້ ລິຈາກອປຸະກອນ ແລະ  ສວ່ນປະກອບຕາ່ງໆ

ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫສ້ນູສາມາດສະໜອງການບ ລິການຕາ່ງໆໄດ.້ ມຫີ າຍກວ່າ 

1,440 ຄນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການບ ລິການດ ັ່ງກາ່ວໃນປີ 2011. ICRC 

ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຢູ່ກບັທ່ີ, ການໃຫຄ້  າປ ກສາ ແລະ ການໃຫທ້ ນສະ

ໜບັສະໜນູສ  າລບັຫ ກັສດູອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ ແລະ ໄດສ້ະໜບັສະໜູ

ນກະຊວງໃນການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຕນົເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ,

ປະສານສມົທບົ ແລະ ບ ລິຫານກດິຈະກ  າກາຍະພາບບ  າບດັ.(6) 

ທ່ີປະເທດໂມຊມັບິກ, ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການໄດເ້ປີດສນູຟ້ືນຟໃູນຊວ່ງ

ປີ1980,  ຮວ່ມກບັ ICRC.ເປັນເວລາ 15 ປີ ທ່ີອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການໄດ້

ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ າຍໆ 

ພາກພ້ືນ ເພ່ືອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຫ ືສາ້ງຕ ັງ້ການບ ລິການດາ້ນກາຍະພາບ ແລະ 

ການຟ້ືນຟ,ູໂດຍຫ ກັໆແມນ່ສນູອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ, ແລະ ເປັນການໃຫບ້  

ລິການໂດຍກງົ, ສນູສ ົ່ງຕ ່ ແມນ່ໄດສ້າ້ງຂືນ້ເພ່ືອຮບັເອົາກ ຸມ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີມາຈາກເຂດ 

ຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ແຜນງານການຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ຊຸມຊນົກ ່ໄດຖ້ືກພດັທະນາຂືນ້. 

ອງົການໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຝ ກອບົຮມົພາຍໃນອງົການ ແລະ ສະຖາບນັ 

ກຽ່ວກບັລາຍລະອຽດຂອງການຟ້ືນຟ.ູ ຕ ່ ຈາກນ ັນ້,ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການຍງັ 

ໄດເ້ສມີສາ້ງການເປັນຄູຮ່ວ່ມງານຂອງຕນົກບັເຈົ້າໜ້າທ່ີພາຍໃນປະເທດເພ່ືອພດັ 

ທະນາລະບບົການຟ້ືນຟຢູູ່ໃນປະເທດ,ໂດຍຜາ່ນການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ

ນະໂຍບາຍ,  ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູໃ້ຫບ້  

ລິການ ແລະ ການໂຄສະນາຂນົຂວາຍໃນລະດບັກະຊວງສ  າລບັການຈດັສນັຊບັ 

ພະຍາກອນພາຍໃນຂະແໜງການຟ້ືນຟ.ູ 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

 ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຟ້ືນຟທ່ີູຜ ູລ້ອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການ

ອາດຕ້ອງການ, ລວມທງັການບ  າບດັທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ວິຊາຊບີ ແລະ ການປາກເວ້ົາ, 

ແລະ ການບນັເທົາຄວາມເຈັບປວດ.  

 ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງຜູຊ້າຍ, ແມຍ່ງິ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ 

ໂດຍອງີໃສກ່ານອອກແບບ, ຄວາມທນົທານ ແລະ ອາຍ ຸທ່ີເໝາະສມົຂອງເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູ. 

 ການບ ລິການຟ້ືນຟ,ູ ລວມທງັເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູຕາ່ງໆ,ຕ້ອງກງົກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນ  າໃຊ ້

ແລະ ເຂ້ົາກບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງທ້ອງຖິ່ ນ.  

 ຮບັປະກນັການຕິດຕາມການບ ລິການຟ້ືນຟຂູອງຜູ້ນ  າໃຊທ້ກຸໆຄນົ, ໂດຍສະເພາະແມນ່

ເດັກນອ້ຍທ່ີມຄີວາມຈ  າເປັນຕ້ອງໄດປ່້ຽນເລ້ືອຍໆ ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈົ້າມກີານຂະຫຍາຍໂຕ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ: 

 ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີາຍະບ  າບດັໃຫໄ້ວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດຫ້ ງັຈາກເກດີອປຸະຕິເຫດ ເພ່ືອປ້ອງກນັ

ພາວະແຊກຊອ້ນຕາ່ງໆ, ກະກຽມສ  າລບັການບ  າບດັ ແລະ ອ  ານວຍຄວາມສະດວກການນ  າ

ໃຊເ້ຄື່ ອງຊວ່ຍຊູ. 

 ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ໃຫສ້ະໜອງເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູທ່ີເຮັດຈາກວດັສະດທຸ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ທ່ີຜະລິດຂື້ນຢູ່

ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ ນ.  

 ຝ ກອບົຮມົຜ ູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການຟ້ືນຟໃູຫມ້ຈີ  ານວນພຽງພ  (ນກັກາຍະພາບບ  າບດັ, ຊາ່ງອງົຄະ

ທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ, ນກັກດິຈະກ  າບ  າບດັ ແລະ ນກັບ  າບດັການປາກເວ້ົາ) ໂດຍອງີໃສ່

ຄວາມຈ  າເປັນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ທ່ີຕ ັງ້ພມູສນັຖານຂອງພວກເຂົາ.  

 ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງການເບ່ິງແຍງດແູລ ແລະ ການສ ກສາຂອງຜູຊ້ຽ່ວຊານເພ່ືອຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງຄນົເຈັບໂດຍຜາ່ນການຍອມຮບັຂອງສະມາຄມົສາກນົເພ່ືອອງົຄະທຽມ ແລະ 

ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ -ມາດຕະຖານລະດບັໂລກສ  າລບັອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ. 

 ສ ົ່ງເສມີຄວາມພອ້ມ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ການໃຊເ້ຄື່ ອງຊວ່ຍຊູ, ນ  າກ ຸມ່ຜ ູລ້ອດຊວີິດ, ຄນົ

ພິການອື່ ນໆ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 ພດັທະນາການບ ລິການຟ້ືນຟແູບບເຄື່ ອນທ່ີ  ແລະ  ປະຈ  າຊຸມຊນົ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

 ຮບັປະກນັໃຫກ້ານຟ້ືນຟແູມນ່ພາກສວ່ນຫ ກັຂອງນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆດາ້ນ

ສຂຸະພາບ, ສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ, ໂດຍການອ  ານວຍໃຫ້

ຄນົພິການບນັລ ຸແລະ ຄງົໄວຄ້ວາມເປັນອດິສະຫ ະສງູສດຸໃນການເປັນສວ່ນໜ ່ ງໂດຍຜາ່ນ

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຍກົລະດບັສະຫະວຊິາຊບີຂອງບກຸຄນົ. 

 ຮບັປະກນັໃຫມ້ຊີບັພະຍາກອນທ່ີພຽງພ ເພ່ືອຈດັສນັສ  າລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ລວມທງັຢູ່ໃນ

ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ.  

 ພດັທະນາເຄືອຄາ່ຍການຟ້ືນຟ,ູ ໂດຍມກີານຄອບຄມຸທ່ີພຽງພ , ລວມທງັສນູສ ົ່ງຕ ່ , ກອງ

ປະຊຸມປະຕິບດັງານກຽ່ວກບັອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ ຢູ່ໃນຊຸມຊນົ ແລະ ທີມງານເຄື່ ອນ

ທ່ີ. 

 ລບົລາ້ງພາສ ີແລະ ອາກອນວດັສະດຕຸາ່ງໆສ  າລບັໃຊໃ້ນການຟ້ືນຟທ່ີູໄດນ້  າເຂ້ົາ. 

 ເມ ື່ອອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການສະໜອງບ ລິການ, ຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ເຈົ້າໜ້າ

ທ່ີລະດບັຊາດມແີຜນທ່ີຈະແຈງ້ເພ່ືອຮບັງານຕ ່ ໂດຍການພດັທະນາແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນດາ້ນ

ເຕັກນກິວຊິາການ, ບກຸຄນົ ແລະ ງບົປະມານທ່ີຈ  າເປັນ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຍືນຍງົ.  

 

 
 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດ

ເຮັດໃຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງ

ການບ ລິການ ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ

ແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູກ່ານປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົ

ກະທບົທ່ີເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ.  

 
 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* # ຂອງຜູ້ນ  າໃຊທ່ີ້ກ  າລງັຮບັການຮກັສາ ແລະ ເຄື່ ອງຊວ່ຍຊູ

ຕາ່ງໆ. * ການຫ ຸດຜອ່ນເວລາລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການການ

ບ ລິການ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງມນັ.  

* # ຂອງຄນົທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມຢ່າງຫາ້ວຫນັໃນການພດັທະນາແຜນ 

ການບ  າບດັຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ນ  າໃຊລ້າຍງານວາ່ພາຍຫ ງັທ່ີມກີານ

ເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຟ້ືນຟຕູາ່ງໆ ກ ່ມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົຫ າຍຂືນ້. 

* # ຂອງຄນົທ່ີກ  າລງັນ  າໃຊເ້ຄື່ ອງຊວ່ຍຊູຂອງເຂົາເຈົ້າປີໜ ່ ງຫ ງັ

ຈາກທ່ີເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ບັເປັນຄ ັງ້ທ  າອດິ. 

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ: 

* ເພ່ີມຂື້ນໃນ # ຂອງການບ ລິການຟ້ືນຟທ່ີູໄດສ້ະໜອງໃຫຢູ້່ໃນ

ເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກ

ສງົຄາມໃນຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ. * ລະດບັ 

ການຮບັຮອງຂອງສະມາຄມົສາກນົເພ່ືອອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຊ  າ້

ຊູ. * % ຂອງການບ ລິການຟ້ືນຟ ູໂດຍມເີຄື່ ອງມທ່ີືພຽງພ .*# ຂອງ

ການບ ລິການທ່ີບ ່ ເສຍຄາ່ ຫ  ືລາຄາຖືກ. * # ຂອງຜູ້ນ  າໃຊທ່ີ້ຖກື

ສ ົ່ງຕ ່ ໄປຫາການບ ລິການທາງການແພດ, ສງັຄມົ ຫ  ືອື່ ນໆ. * # 

ຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການລາຍງານເປັນປກົກະຕິກຽ່ວກບັມາດຖານຂອງຄນຸ

ນະພາບ. (ສາມາດຊືໄ້ດ,້ ທດັສະນະຄະຕິຂອງພະນກັງານ ແລະ 

ຄວາມເໝາະສມົຂອງເຄື່ ອງມ.ື..). 

* # ຂອງນກັບ  າບດັ ແລະ ນກັວຊິາການເຂ້ົາຮວ່ມໃນເບ້ືອງຕ ົນ້ຫ ື

ໄດສ້ບືຕ ່ ຝ ກອບົຮມົດາ້ນອາຊບີ, ລວມທງັແມຍ່ງິ.* # ຂອງຄນົ

ພິການທ່ີຖກືຈາ້ງງານຢູ່ໃນການບ ລິການຟ້ືນຟ.ູ * ກນົໄກທ່ີມຢີູ່ສ  າ

ລບັຜ ູໃ້ຊບ້ ລິການເພ່ືອສະແດງຄວາມຕອ້ງການຕາ່ງໆຂອງພວກເຂົາ. 

* # ຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການລວມທງັຜູນ້  າໃຊຢູ້່ໃນການວາງແຜນ, ການ

ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງການບ ລິການ.  

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

* ການບ  າບດັແມນ່ພາກສວ່ນຫ ກັຂອງນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຮກັສາສຂຸະພາບ, ແລະ ສອດຄອ່ງກບັ

ມາດຕະຖານຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ. 

* ຄູມ່ແືນະນ  າສ  າລບັການບ  າບດັທາງກາຍະພາບແມນ່ມຢີູ່. 

* ຂ ມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງສ  າລບັການຕດັສິນໃຈແມນ່ຖືກເກບັກ  າເປັນປະ

ຈ  າ. 
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ຕວົຢາ່ງໂຄງການ: ການເຂົາ້ເຖງິການຢາ ແລະ ການບ ລິການຟ້ືນຟໃູນອລັບາເນຍ 

 
 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົໄດ:້ ການບ ລິການຟ້ືນຟໃູນປະເທດບ ່ ໄດຖ້ືກພດັທະນາດເີທ່ົາທ່ີຄວນ; ບ ່ ມສີິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃນການຝ ກອບົຮມົສ  າລບັຜ ູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການຟ້ືນຟ.ູ 

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອຍກົລະດບັການເຂ້ົາເຖິງທ່ີເທ່ົາທຽມກນັ ແລະ ຍືນຍງົສ  າລບັທກຸຄນົຕ ່ ກບັການບ ລິການທ່ີມຄີນຸ 

ນະພາບດາ້ນກາຍະພາບ ແລະ ການຟ້ືນຟ.ູ 

ກດິຈະກ  າ:1. ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການຟ້ືນຟ.ູ 

2. ສະໜບັສະໜນູເພ່ືອພດັທະນາການບ ລິການບ  າບດັຢູ່ໃນໜ ່ ງຂງົເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ (ໂຮງໝ ກເູກດສປະ

ຈ  າພາກພ້ືນ). 3. ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນານະໂຍບາຍການຟ້ືນຟ.ູ 

ຄວາມຍືນຍງົ:1. ຮບັປະກນັຄວາມເປັນເຈົ້າການໂດຍຜູທ່ີ້ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງພາຍໃນປະເທດ: ກະຊວງສາທາລະ 

ນະສກຸ, ສະຖາບນັການຝ ກອບົຮມົ, ການບ ລິການທ້ອງຖິ່ ນ. 2. ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງການຝ ກອບົ 

ຮມົໃນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກຄ່ຝູ ກ. 3. ສະໜບັສະໜນູການໃຫຄ້  ານຍິາມຂອງແຜນປະຕິບດັ 

ງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການຟ້ືນຟ.ູ 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ:* ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັກາຍະພາບບ  າບດັ ແລະ ການ

ຟ້ືນຟໄູດຖ້ືກຮບັຮອງເອົາ. * ນກັກາຍະພາບບ  າບດັ 70 ຄນົໄດຮ້ຽນຈບົໃນໂຄງການປະລິນຍາຕີທ່ີຖກື 

ສາ້ງຕ ັງ້ຂື້ນໃໝ ່* ທ່ານໝ ຈ  ານວນ 18 ຄນົໄດຈ້ບົຫ ກັສດູກາຍະພາບບ  າບດັ ແລະ ການຟ້ືນຟໄູລຍະໜ ່ ງປີ* ມຜີ ູ້

ເຂ້ົາຮບັການອບົຮມົກຽ່ວກບັອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ ຈ  ານວນ 6 ຄນົ * 399 ຄນົໄດຮ້ບັການບ ລິການ

ອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ. * ໂຮງໝ ປະຈ  າພາກພ້ືນໜ ່ ງແຫງ່ໄດມ້ໜີ່ວຍງານຟ້ືນຟທ່ີູເຮັດວຽກໄດດ້ ີ (ກາຍະ

ພາບບ  າບດັ, ການບ ລິການອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ) * ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການ (DPOs) ແມນ່ມີ

ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນການໂຄສະນາປກຸລະດມົກຽ່ວກບັສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຕິດຕາມແຜນການດ  າເນນີງານ

ແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັຄນົພິການ.  

ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ: ອງົການບ ລິຫານລະເບີດຂອງອລັບາເນຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ຄະນະພະຍາບານສາດ 

ທີຣານາ,ໂຮງຮຽນກາຍະພາບບ  າບດັເບວຢ້ຽມສອງແຫງ່. 

ໄລຍະເວລາ: ທ້າຍປີ2005 – 2010| ຜູ້ໃຫທ້ ນ: International Trust Fund|ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ:  HI 

 

 
ເອກະສານອາ້ງອີງ(1)WHO, UNICEF, ILO, IDDC. ຄູມ່ສື  າລບັການຟ້ືນຟສູຂຸະພາບໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ.2010 | (2)WHO,USAID.ເອກະສານຈດຸ

ຢືນຮວ່ມກນັກຽ່ວກບັການສະໜອງອປຸະກອນເຄື່ ອນທ່ີຢູ່ໃນເຂດທ່ີມຊີບັພະຍາກອນໜ້ອຍ.2011 | (3) (4)HI.ສງັລວມນະໂຍບາຍ: ລ ້ເລ່ືອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື

ປະຈ  າທ່ີ.2012; HI. ຂ ັນ້ຕອນການວເິຄາະຄວາມຍນືຍງົ: ກ ລະນຂີອງການຟ້ືນຟທູາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ. 2012 |(5)ICBL-CMC.  ການຕິດຕາມກວດກາ

ລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດກະປາງ. 2012; ICRC.ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັລກັສະນະຂອງການຟ້ືນຟທູາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ.2009 | (6)ICRC.ບດົ

ລາຍງານກດິຈະກ  າ.2011;ISPO, LSN.ຄູມ່ສື  າລບັແຜນງານອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູ:ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັອງົຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູໃນບ່ອນ

ທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່. 2006; ເຄອືຂາ່ຍຂອງຜູລ້ອດຊວີດິຈາກລະເບດີຝງັດນິ.ຜູ້ລອດຊວີດິທ່ີເສຍແຂນຂາ.2000 

ຄາ້ຍຂອງຄນົພະມາ້ ໃນປະເທດໄທ, ໃນປີ 2011. 

 



3 
ຂງົເຂດວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ: ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ

ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ແລະ 

ຈດິຕະສງັຄມົ 
 
 
 

ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົແມນ່ຫຍງັ?  

ຂ ້ມນູຕວົຈງິ 

ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົແມນ່ພາກສວ່ນໜ ່ ງຂອງການບ ລິການ

ດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ. 

 

ສຂຸະພາບຈດິແມນ່ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດ ີແລະ ການມຄີວາມສກຸ, ເຊິ່ ງແຕລ່ະຄນົຮບັຮູເ້ຖິງຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງຕນົ, ມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະຮບັມກືບັຄວາມກດົດນັປກົກະຕິໃນຊີວດິ ແລະ ວຽກງານ ແລະ 

ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຊຸມຊນົຂອງເຂົາເຈົ້າ.
(1)
ມນັຈະເຊື່ ອມໂຍງກບັລກັສະນະບກຸຄະລິກຂະພາບເຊ່ັນວາ່: 

ຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ການເບ່ິງໂລກໃນແງດ່ີ, ສາມາດທ່ີຈະຮບັມກືບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຕາ່ງໆໄດ,້ ການຄວບ

ຄມຸຊວີດິໃດໜ ່ ງ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້-ນບັຖໃືນຕນົເອງ.
(2) 

 

ອງົປະກອບຂອງສຂຸະພາບຈດິແມນ່: 

 ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນຈດິໃຈ: ການໃຫຄ້  າປ ກສາໂດຍຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ 

ຈດິຕະເວດ. 

 ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ: ກດິຈະກ  າຕາ່ງໆເຊ່ັນວາ່: ທາງດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ກລິາ 

ແລະ ການພກັຜອ່ນເຊິ່ ງເປ້ົາໝາຍຫ ກັໆແມນ່ເພ່ືອປບັປງຸຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດທີາງດາ້ນຈດິໃຈ. 

 ການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ: ການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ ແລະ ອາລມົ

ໂດຍຄນົທ່ີປະເຊນີກບັສະຖານະການ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍທ່ີຄາ້ຍຄືກນັຜາ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ 

ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຫ ືການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົແບບເປັນກຸມ່.   

 

ການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິເປັນສິ່ ງສ  າຄນັສ  າລບັຜ ູລ້ອດຊວີິດທ່ີເສຍຂວັນຈາກອປຸະຕິເຫດຈາກລະເບີດ/

ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ, ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍທ ົ່ວໄປກ ່ແມນ່ຊຸມຊນົຕ່າງໆທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 

ໃນລກັສະນະຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ເປ້ົາໝາຍສງູສດຸຂອງການບ ລິການເຫ ົ່ ານີແ້ມນ່ເພ່ືອປ້ອງກນັ 

ແລະ ຮບັມກືບັຄວາມທກຸທາງຈດິໃຈຂອງປະຊາກອນທ່ີກ  າລງັປະເຊີນກບັຄວາມເຈັບປວດຈາກຄວາມພິການ 

ແລະ ຮກັສາໄພຄກຸຄາມຂອງການບາດເຈັບ,ເຊ່ັນວາ່: ອປຸະຕິເຫດຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອ 

ຈາກສງົຄາມ, ແລະ ເພ່ືອປ້ອງກນັ ແລະ ຮບັມກືບັຄວາມຜິດປກົກະຕິທາງຈດິໃຈ, ເຊ່ັນວາ່ ຄວາມໂສກເສ້ົາ

ພາຍຫ ງັຈາກການບາດເຈັບ. ການບ ລິການສຂຸະພາບຈດິແມນ່ການເຮັດວຽກໂດຍກງົກບັບກຸຄນົ, ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ສະພາບແວດລອ້ມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກມນັປະກອບສວ່ນເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຄ້ນົ 

ສາມາດຊອກຫາຄວາມສມົດນຸ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງກນັໃນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່.  

 

★ເຄືອຄາ່ຍຜູລ້ອດຊວີິດໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ

ທ່ີຈ  າກດັຈາກລດັຖະບານພາຍໃນປະເທດໃນ

ຂະນະທ່ີຫ າຍປະເທດແມນ່ເປັນຜູສ້ະໜອງການ

ບ ລິການທາງດາ້ນສຂຸະພາບຈດິໃນຮບູແບບເພ່ືອນ

ສອນເພ່ືອນຢູ່ໃນເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເທ່ົານ ັນ້.
(3)
 

★ເຖງິແມນ່ວາ່ສຂຸະພາບຈດິຂອງຜູ້ລອດຊວີິດເປັນ

ສິ່ ງສ  າຄນັຕ ່ ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດ,ີ ມນັຍງັຄງົຖກືເບ່ິງ

ຂາ້ມໂດຍນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານສວ່ນໃຫຍ.່ 

★ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່, ມພີຽງ 

1.54%ຂອງງບົປະມານດາ້ນສຂຸະພາບໄດຖ້ກືຈດັສນັ

ໃຫແ້ກດ່າ້ນສຂຸະພາບທາງຈດິ.
(4) 

 
 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: 

ມາດຕາ 5 ວກັທີ1 ແລະ 2.H. ມາດຕາ 6 ວກັທີ 7, 

ມາດຕາ 7 ວກັທີ 1.K. 

ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານທີ #25 

ແລະ #28. 

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ:  ໝວດທີIV, ວກັທີ. 12. 

ການດ  າເນນີງານທີ #31. 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ 19, 25 

ແລະ 26. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້: ຂອງຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ|  

ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ: ສນູສຂຸະພາບ,ກຸມ່ສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ. | 

 ກະຊວງ: ສາທາລະນະສກຸ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ|  

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: WHO, ຄະນະກ  າມະການພາຍໃນກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜນູສຂຸະ 

ພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະວທິະຍາໃນກ ລະນສີກຸເສນີ.
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ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 
 

 ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນສຂຸະພາບຈດິລວມທງັຈດິຕະສງັຄມົໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວແມນ່ບ ່

ໄດຖ້ືວາ່ເປັນບລິູມະສິດ ກວາ່ບນັຫາສຂຸະພາບອື່ ນໆ. 

 ມຜີ ູຊ້ຽ່ວຊານໜ້ອຍຫ າຍຢູ່ໃນຂງົເຂດຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຈດິຕະເວດຢູ່ໃນບນັດາ

ປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຊິ່ ງສວ່ນໃຫຍຈ່ະຢູ່ໃນຕວົເມອືງໃຫຍຕ່າ່ງໆ. 

 ມຄີວາມພະຍາຍາມພຽງເລັກນອ້ຍໃນການລວມເອົາບນັຫາສຂຸະພາບຈດິເຂ້ົາໃນກດິຈະ

ກ  າການປ້ອງກນັ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບຢູ່ໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ. 

 ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວ່ມມກືບັສາກນົກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແມນ່ມີ

ທ່າອຽ່ງບ ່ ທນັພຽງພ ໃນການເນັ້ນໜກັການສະໜບັສະໜນູແຜນງານດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ. 

 ຄນົທ່ີດ  າລງົຊີວດິຢູ່ກບັຄວາມຜິດປກົກະຕິທາງຈດິ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າແມນ່ບ ່

ໄດຖ້ືກຈດັຕ ັງ້ການໂຄສະນາປກຸລະດມົທ່ີພຽງພ  ແລະ ມປີະສດິທິພາບສ  າລບັການດແູລ

ເບ່ິງແຍງທ່ີເໝາະສມົ.  

 ມນັເປັນເລ່ືອງຍາກໃນການເຊື່ ອມການບ ລິການສຂຸະພາບຈດິເຂ້ົາໃນການບ ລິ 

ການສຂຸະພາບຂ ັນ້ພ້ືນຖານເຊິ່ ງຜ ູໃ້ຫບ້ ລິການສດຸທ້າຍນ ັນ້ແມນ່ມແີນວໂນມ້ໃນ

ການປະເຊນີໜ້າກບັວຽກທ່ີ 

ຫ າຍເກນີໄປຢູ່ແລວ້.  

 ຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຜູໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜບູແບບເພ່ືອນ

ສອນເພ່ືອນສວ່ນໃຫຍເ່ປັນເພດຊາຍ, ເຊິ່ ງເຮັດໃຫມ້ນັຍາກຂືນ້ຕ່ືມສ  າລບັ

ແມຍ່ງິໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການສຂຸະ 

ພາບຈດິ. ການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິສ  າລບັເດັກນອ້ຍໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ 

ແມນ່ຍງັຂາດແຄນຢູ່.  

 
 

   ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ຈດິຕະສງັຄມົ 

 

ທ່ີປະເທດທາຈກີສິຖານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ການປກົປ້ອງສງັຄມົຂອງ

ປະຊາກອນເປັນຜູນ້  າໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວ່ມມຢືູ່ໃນພາກພ້ືນໃນ

ການເສມີສາ້ງການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ເພ່ືອນສອນ

ເພ່ືອນ. ກອງປະຊຸມພາກພ້ືນກຽ່ວກບັການຟ້ືນຟດູາ້ນຈດິຕະສງັຄມົສອງຄ ັັງ້ໄດ້

ຈດັຂື້ນຢູ່ດຊູາເບໃນການຮວ່ມມກືບັສນູປະຕິບດັການດາ້ນລະເບີດທາຈກີສິຖານ 

ແລະ ແຜນງານສະໜບັສະໜນູກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການຂອງ ສປຊ ອຟັການິ

ສະ ຖານ. ສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຜ ູລ້ອດຊວີິດຂອງທາຈກິຍງັໄດເ້ຂ້ົາ

ຮວ່ມການຝ ກ 

ອບົຮມົໜ ່ ງອາທິດກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອນສອນເພ່ືອນໂດຍອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ຜ ູລ້ອດຊີວດິຈາກລະເບີດຝງັດິນຂອງອຟັການສິະຖານ ຢູ່ເມອືງກາບ,ູ 

ປະເທດອຟັການສິະຖານ. TMAC ແລະ UNDP ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານ 

ສະໜບັສະໜນູສອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂື້ນໃໝ່ 

ທ່ີດ  າເນນີການໂດຍຜູ້ລອດຊີວດິໃນເມອືງດຊູາເບ ແລະ ກຈູານ ທ່ີສ ົ່ງເສມີ 

ແຜນງານເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ.(5) 

 

ທ່ີປະເທດອກູານດາ, ກະຊວງບດົບາດຍງິຊາຍ, ແຮງງານ ແລະ ການ

ພດັທະນາສງັຄມົໄດຜ້ະລິດຊຸດຄູມ່“ືການສະໜບັສະໜນູຈດິຕະສງັຄມົສ  າລບັຜ ູ້

ລອດຊວີິດຈາກລະເບີດຝງັດິນ ແລະ ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ ຄູມ່ກືານ

ຝ ກອບົຮມົສ  າລບັພະນກັງານພດັທະນາຂ ັນ້ຊຸມຊນົ.”ຄູມ່ແືມນ່ໄດຖ້ກືນ  າໃຊເ້ພ່ືອ

ຝ ກອບົຮມົພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ທ່ີທ  າການ 

ຟ້ືນຟຢູູ່ໃນຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.
(6)

 



 
ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 

ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

 ສະໜອງບດົຮຽນກຽ່ວກບັຈດິຕະບ  າບດັໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ,ຈດັຕ ັງ້ທີມງານສະຫະ 

ສາຂາວຊິາຊບີແບບເຄື່ ອນທ່ີ, ການບ  າບດັຮກັສາໂດຍການສນົທະນາກຸມ່, ການ 

ສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ ແລະ ການບ  າບດັໂດຍກດິຈະກ  າດາ້ນ

ວດັທະນະທ  າ, ກລິາ ແລະ ພກັຜ່ອນຢູ່ໃນຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທ່ີມຜີນົ

ກະທບົທາງບວກຕ ່ ສຂຸະພາບຈດິ 

ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

 ສາ້ງແຜນການປ່ິນປວົເປັນລາຍບກຸຄນົຮວ່ມກບັຜູລ້ອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການທ່ີ 

ຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັສະເພາະຂອງແຕ່ 

ລະຄນົ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ:  

 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນເຕັກນກິວິຊາການ, ການເງນີ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ໃຫ້

ແກສ່ະມາຄມົທ່ີມພ້ືີນຖານຢູ່ຊຸມຊນົທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂືນ້ໃໝ ່ແລະ ທ່ີມຢີູ່ແລວ້ ເຊິ່ ງສະໜ

ອງການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິໂດຍສະເພາະແມນ່ການສະໜບັສະໜນູແບບ

ເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ. ການສະໜບັສະໜນູປະເພດນີແ້ມນ່ມກັຈະເປັນການບ ລິການ

ທ່ີໃກຊ້ດິທ່ີມປີະສດິທິພາບຫ າຍທ່ີສດຸທ່ີມໃີຫແ້ກຜ່ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຢູ່

ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ.  

 ຝ ກອບົຮມົ,  ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊີ້ນ  າໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົ ແລະ ພະນກັງານເຮັດ 

ວຽກສງັຄມົ, ຜູໃ້ຫຄ້  າປ ກສາດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ, ແລະ ຄນົອື່ ນໆທ່ີໃຫບ້ ລິການ

ດາ້ນສຂຸະພາບຈດິເພ່ືອປບັປງຸການປະຕິບດັຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

 ສາ້ງ ຫ  ືເສມີສາ້ງລະບບົການສ ົ່ງຕ ່ ເຊິ່ ງຜ ູທ່ີ້ມບີນັຫາດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ ແລະ 

ຄວາມທກຸທາງດາ້ນຈດິໃຈແມນ່ໄດຖ້ກືສ ົ່ງຕ ່ ໄປຍງັການບ ລິການທ່ີຈ  າເປັນ.  

 ສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານສາ້ງເວທີໃນການສນົທະນາ ແລະ ການປະສານງານທ່ີລວມ

ເອົານກັຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຈດິຕະແພດ, ພະນກັງານເຮັດວຽກສງັຄມົ, ຄນົ

ພິການ, ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄອບຄວົຂອງ 

ເຂົາເຈົ້າເພ່ືອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນການປະຕິບດັໂດຍສະ 

ເພາະແມນ່ສິ່ ງທ້າທາຍຕາ່ງໆທ່ີຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍປະເຊນີ.  

 ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຕ ັງ້ສະມາຄມົຂອງຜູເ້ຮັດວຽກດາ້ນສຂຸະພາບຈດິແຫງ່ 

ຊາດ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

 ໂດຍອງີຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີຄວນພດັທະນາ

ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີຮບັປະກນັການເຄົາລບົຕ ່ ຄວາມສມົບນູທາງຈດິຂອງບກຸຄນົທ່ີ

ມບີນັຫາທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ຈດິຕະເວດ ຢູ່ໃນທກຸໆຂະແໜງການ

ບ ລິການສາທາລະນະ.  

 ນະໂຍບາຍສາທາລະນະສກຸໃດໜ ່ ງຈະຕອ້ງໄດມ້ພີາກສວ່ນສ  າຄນັກຽ່ວກບັ

ສຂຸະພາບຈດິ, ກວມເອົາການປ້ອງກນັ, ການດແູລເບ່ິງແຍງ ແລະ ການຕິດຕາມ

, ແລະ ລວມມມີາດຕະການສະເພາະທ່ີປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານກ  າຈດັຄວາມລງັ

ກຽດຕ ່  

ກບັການເຈັບປ່ວຍທາງຈດິ.   

  ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆຕ້ອງເສີມສາ້ງບດົບາດຂອງຜູປ່້ວຍ ແລະ ຄອບຄວົຂອງ 

ເຂົາເຈົ້າໃຫເ້ປັນຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນລະບບົສຂຸະພາບຕາມສດິທິຂອງພວກ 

ເຂົາ, ຮວ່ມກບັຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນສຂຸະພາບ.  

 
ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດໃຫເ້ຫັນ 

ເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ ແລະ ການ

ອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ. ແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູກ່ານ

ປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີ 

ເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ.  

 

 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* ເພ່ີມຂື້ນໃນດາ້ນ# ຂອງການສ ົ່ງຕ ່ ດວ້ຍຕນົເອງໂດຍຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົ

ພິການທ່ີດ  າລງົຊວີິດຢູ່ກບັຄວາມທກຸດາ້ນຈດິໃຈ ຫ  ືຄວາມຜິດປກົກະຕິທາງຈດິ

ຕ ່ ກບັການບ ລິການສຂຸະພາບຈດິ.  

* ການຫ ຸດອດັຕາສວ່ນຂອງຄວາມຜິດປກົກະຕິທາງຈດິ ຫ ື ຄວາມທກຸທາງ

ຈດິໃຈ. *ໄດເ້ພ່ີມການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຢູ່ໃນກດິ

ຈະກ  າທາງດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ກລິາ ແລະ ພກັຜອ່ນທ່ີສ  າຄນັສ  າລບັພວກເຂົາ. 

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ: 

* ປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິສ  າລບັຜ ູທ່ີ້ກ  າລງັເຈັບປວດຈາກຄວາມທກຸທາງຈດິໃຈ 

ແລະ/ຫ  ືຜິດປກົກະຕິທາງຈດິ ເພ່ືອການປ້ອງກນັ, ການກວດສອບ ແລະ ການ

ບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິຕາ່ງໆ. * ເພ່ີມສະຖາບນັດາ້ນສຂຸະພາບ, ສງັຄມົ 

ແລະ ສະມາຄມົທ້ອງຖິ່ ນ ທ່ີຮບັປະກນັຄວາມຕ ່ ເນື່ອງໃນການບ ລິຫານການດແູລ

ເບ່ິງແຍງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການທ່ີມຄີວາມຜິດປກົກະຕິທາງຈດິ ແລະ/ຫ  ື

ທາງຈດິຕະເວດ. 

* ເພ່ີມຂືນ້ໃນດາ້ນ # ຂອງຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນສຂຸະພາບຈດິຕ ່ ຜ ູຢູ້່ອາໄສ 

100,000 ຄນົ. * # ຂອງພະນກັງານສຂຸະພາບຈດິຂ ັນ້ຊຸມຊນົທ່ີເຂ້ົາເຖິງເຂດ

ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກເພ່ີມຂື້ນ. ເພ່ີມຂືນ້ໃນດາ້ນ # ຂອງກຸມ່

ອາສາສະໝກັຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີທ່ີກ  ານດົ. * ເພ່ີມຂື້ນໃນດາ້ນ # ຂອງພະນກັງານ

ສຂຸະພາບຈດິຂ ັນ້ຊຸມຊນົ. * ເພ່ີມຂືນ້ໃນດາ້ນ # ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົ

ພິການທ່ີໄດຖ້ກືຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັການສະໜບັ 

ສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ. 

 

 ນຕິະກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  
* ລບົລາ້ງກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທງັໝດົທ່ີຈ  າແນກຜູທ່ີ້ມຄີວາມພິການທາງ 

ດາ້ນຈດິໃຈ. * ໄດເ້ພ່ີມຂືນ້ໃນດາ້ນ # ຈ  ານວນຂອງເຄື່ ອງມສື  າລບັການ

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີລະບບົການບ ລິຫານດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ

ຂອງປະເທດ.   

* ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການທ່ີມຢີູ່ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍ

ສຂຸະພາບຈດິແຫງ່ຊາດ ຫ  ືແຜນສຂຸະພາບຈດິແຫງ່ຊາດ, ກບັກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາຄ  າສ ັງ່ ແລະ ງບົປະມານຕາ່ງໆ. 
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ໂຄງການຕວົຢາ່ງ: ການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນຢູເ່ອວສະວາດ 
(7)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອນສອນເພ່ືອນຢູ່ເອວສະວາ

ດ Redde Sobrevivientes y PcD 

 

 

 

 

 

 

 ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ການກດີກນັທາງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມທກຸຍາກທ່ີໃຫຍຫ່ ວງຂອງຄນົພິການ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ,   

 ລວມທງັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກຂ ຂ້ດັແຍງ່ກນັທາງດາ້ນອາວດຸ. 

ແຜນງານທ່ີຖືກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ ‘The Red’:1. ການເຂ້ົາເຖງິສຂຸະພາບ: ການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບທາງຈດິ (ຄວາມໝ ັນ້ໃຈໃນ 

ຕນົເອງ ແລະ ການບ ລິຫານຕນົເອງ), ການຟ້ືນຟ ູ(ອປຸະກອນເຄື່ ອນທ່ີ), ແລະ ການປ້ອງກນັ (ໂພຊະນາການ, ການປ້ອງກນັ

ພະຍາດຕິດຕ ່ ). 2. ສະໜບັສະໜນູວຽກທ່ີມຄີນຸຄາ່: ການຝ ກອບົຮມົທາງດາ້ນທຸລະກດິ ແລະ ທ ນຕ ັງ້ຕ ົນ້. 3. ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ງັຄມົ: ການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການ ແລະ ສດິທິມະນດຸ, ຄວາມເປັນຜູນ້  າ, ການໂຄສະນາ

ຂນົຂວາຍ ແລະ ກອບວຽກນຕິິກ  າຕາ່ງໆ; ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມພ້ືີນຖານຢູ່ຊຸມຊນົ ແລະ ການຍກົລະດບັ

ຈດິສ  ານ ກໃນລະດບັຊາດ. 

ກດິຈະກ  າ: ການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ: ຄນົພິການຄນົໜ ່ ງ ຊວ່ຍເຫ ືອຄນົພິການຄນົອື່ ນ, ອີງໃສຄ່ວາມຮູ,້ ທກັ

ສະຕາ່ງໆ ແລະ ປະສບົການສວ່ນຕວົທ່ີຄາ້ຍຄືກນັ. The Red ມທີີມງານພາກສະໜາມທ່ີເປັນຄນົພິການ ພວກເຂົາລງົ

ຢ້ຽມຢາມຄນົພິການອື່ ນໆ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກ  ານດົແຜນການດ  າເນນີງານເປັນລາຍບກຸຄນົ 

ໂດຍອງີໃສບ່ລິູມະສດິ, ທ່າແຮງ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງບກຸຄນົດ ັ່ງກາ່ວ. The Red ຮບັຮູວ້າ່ການສະໜບັສະໜນູແບບ

ເພ່ືອນສອນເພ່ືອນຈະປະກອບສວ່ນໃນການປບັປງຸສຂຸະພາບຈດິຢ່າງຈະແຈງ້, ແຕມ່ນັບ ່ ຄວນຖກືເບ່ິງວາ່ເປັນອນັສ  າຮອງສ  າລບັ

ການສະໜບັສະໜນູຂອງຜູ້ຊຽ່ວຊານດາ້ນຈດິຕະເວດ.  

ຄວາມຍືນຍງົ: ການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ ແມນ່ມຜີນົສ  າເລັດຫ າຍໃນການປບັປງຸຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດທີາງດາ້ນ

ຈດິໃຈ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ມນັໄດສ້ ົ່ງເສມີຄວາມ 

ຍນືຍງົຢູ່ໃນສາມດາ້ນດວ້ຍກນັ ຄ:ື 1. ຄນົພິການເອງແມນ່ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະຄວາມ

ສາມາດຕາ່ງໆຂອງຕນົ, ແລະ ແບ່ງປນັພວກມນັກບັເພ່ືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.2. ຄນົພິການສາມາດນ  າໃຊກ້ານສະໜບັສະໜນູແບບ

ເພ່ືອນສອນເພ່ືອນໂດຍມເີປ້ົາໝາຍຫ ກັແມນ່ການສ ົ່ງເສມີຄນຸຄາ່ຂອງຕນົ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດທີາງດາ້ນຈດິໃຈ, ແລະ ຍງັເປັນ

ວທີິສະໜອງການຊວ່ຍເຫ ືອໃນຂະແໜງການສະເພາະ (ເຊ່ັນວາ່ ການຈາ້ງງານ ຫ  ືສຂຸະພາບ). 3. ຄວາມເຂັມ້ແຂງແບບເປັນກຸມ່

ແມນ່ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ໂດຍຜາ່ນບນັດາສະມະຄມົທ້ອງຖິ່ ນຕາ່ງໆຂອງຄນົພິການ ສ  າລບັການໂຄສະນະຂນົຂວາຍ ແລະ 

ໂຄສະນາປກູຈດິສ  ານ ກຕາ່ງໆ.  

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ: ຄນົພິການປະມານ 700 ຄນົໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົປະຈ  າປີ ໂດຍອາສາສະໝກັໃນຫວົຂ ສ້ຂຸະພາບ, ສດິທິ

ມະນດຸ ແລະ ການບ ລິຫານທຸລະກດິ; ຄນົພິການຈ  ານວນ 100 ຄນົ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການເລ່ີມຕ ົນ້ສາ້ງ

ອາຊບີຂອງຕນົ. ໃນປີ 2012, 160 ຄນົໄດຮ້ບັອປຸະກອນເຄື່ ອນທ່ີ. ຕວົຊີວ້ດັເຫ ົ່ ານີກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັຄນົພິການ (ລວມທງັຜູ້ລອດ

ຊວີດິ) – ເຊິ່ ງຕວົເລກຈງິຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດແມນ່ມຫີ າຍກວາ່ນີ,້ ເຊ່ັນວາ່ ສະມະຊກິຄອບຄວົ. 

ຜູໃ້ຫທ້ ນ: ລດັຖະບານປະເທດນອກແວ, ມນູນທິິອນິເຕີອາເມຣິກາ (InterAmerican), ມນູນທິິໂປຣວກິທິມສິ (Provictimis). 

 

 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)
WHO.ການລງົທ ນດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ.2003|

(2) (4)
HI.ເອກະສານນະໂຍບາຍດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ.2012|

(3) (5)
ICBL-CMC.ການຕິດຕາມ

ກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດລກູຫ່ວານ. 2012
(6)
GICHD.ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ລອດຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມຢູ່ໃນ

ເງ ື່ອນໄຂຂອງການປດົອາວດຸ, ຄວາມພິການ ແລະ ການພດັທະນາ.2011 | 
(7)
Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad.ອີ

ເມວຈາກປະທານ Jesús Martínez.ເດອືນເມສາ 2013; IFRC, ສນູສ ົ່ງຕ ່ ສ  າລບັການສະໜບັສະໜນູທາງຈດິຕະສງັຄມົ. ກດິຈະກ  າກຽ່ວກບັຈດິຕະສງັຄມົ: ຄູ່

ມນື  າໃຊ.້2009; WHO, UNICEF, ILO, IDDC.ຄູມ່ສື  າລບັການຟ້ືນຟສູຂຸະພາບໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ.2010 
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ຂງົເຂດວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ: ການສ ກສາ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການສ ກສາ, ການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ 
 
 
 

ການສ ກສາແມນ່ຫຍງັ? 
 

ຂ ້ມນູຕວົຈງິ
 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການສ ກສາແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫໝ້ດົທຸກຄນົສາມາດຮຽນຮູໃ້ນສິ່ ງທ່ີຈ  າເປັນ ແລະ ຕອ້ງການ

ຕະຫ ອດຊວີິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການສ ກສາຮຽນຮວ່ມແມນ່ຂ ັນ້ຕອນໃນການຍກົລະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສ ກສາ,

ໃນຮບູແບບທ່ີຕອບສະໜອງຕ ່ ກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຮ້ຽນໝດົທຸກຄນົ, ລວມທງັເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູ້
ທ່ີຢູ່ໃນສະຖານະທ່ີມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ (ເຊ່ັນວາ່ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ເດັກນອ້ຍທ່ີມຄີວາມພິການ - CwD). 

ການສ ກສາແບບຮຽນຮວ່ມແມນ່ເປັນສດິທິ ແລະ ເປັນຂອງຕນົເອງ, ແລະ ເປັນແນວທາງໃນການອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກທ່ີຈະກ ່ໃຫເ້ກດີສດິທິອື່ ນໆອກີ. (ເຊ່ັນ ການເຂ້ົາເຖງິດາ້ນສຂຸະພາບ, ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈາ້ງງານ 

ແລະ ທາງການເມອືງ). ການສ ກສາຈະປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດຂີອງບກຸຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມ

ຊນົຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

ອງົປະກອບຂອງການສ ກສາ:
(1)

 

 ການລຽ້ງດ ູແລະ ການສ ກສາສ  າລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ: ສມຸໃສກ່ານມຊີວີດິລອດ ແລະ ການພດັທະນາ 

ເຊິ່ ງລວມທງັສຂຸະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ (3 ຫາ 6 ປີ). 

 ການສ ກສາຊ ັນ້ປະຖມົ: ຂ ັນ້ຕອນທ  າອິດຂອງການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ຄວນປດັສະຈາກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະເປັນ

ພາກບງັຄບັສ  າລບັທກຸຄນົ (6 ຫາ 15 ປີ). 

 ການສ ກສາຊ ັນ້ມດັທະຍມົ ແລະ ຊ ັນ້ສງູ: ນອກເໜືອຈາກພາກບງັຄບັ, ເປັນປະຕສູ  າລບັການປະດດິ ແລະ 

ເຕີມເຕັມໃຫແ້ກຊ່ວີິດ (15 ຫາ 24 ປີ). 

 ການສ ກສານອກລະບບົ: ການລິເລ່ີມການສ ກສາໃນຫ າຍລະດບັຢູ່ໃນຊຸມຊນົ ເຊ່ັນວາ່ ການຮຽນການສອນຢູ່

ບ້ານເປັນຫ ກັ ແລະ ການລິເລ່ີມຕາ່ງໆໂດຍຊຸມຊນົເປັນຕວົນ  າ. 

 ການຮຽນຮູຕ້ະຫ ອດຊີວດິ: ເຮັດຂືນ້ໂດຍຜາ່ນວງົຈອນຊີວດິທງັໝດົ ແລະ ສມຸໃສຄ່ວາມຮູ ້ ແລະ ທກັສະທ່ີ

ຕອ້ງການສ  າລບັການຈາ້ງງານ.  

 

 

 

 
★ 42% ຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດ

ເຫ ືອຈາກສງົຄາມແມນ່ເດັກນອ້ຍ.
(2)

 

★ ຢູ່ໃນສະຖານະການຂອງຄວາມຂດັແຍງ່, ເດັກຊາຍ

ອາດຈະຖືກເກນໄປເປັນທະຫານນອ້ຍ ແລະ ອອກ

ຈາກໂຮງຮຽນໄປ. ຢ່າງໜ້ອຍ 5% ຂອງເດັກຊາຍ

ເຫ ົ່ ານີຈ້ະໄດຮ້ບັບາດເຈັບແລະ ຈະແກເ່ກນີໄປທ່ີຈະ

ເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖມົ ໃນເວລາສິນ້ສດຸຄວາມຂດັ

ແຍງ່.
(3) 

 

★ ເດັກນອ້ຍປະມານ 72 ລາ້ນຄນົແມນ່ຖືກແຍກອອກ

ຈາກການສ ກສາໃນທ ົ່ວ 

ໂລກ. ໜ ່ ງສວ່ນສາມແມນ່ເປັນເດັກພິການ.
(4) 

 

★ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຄວົເຮືອນມກັຈະມຜີນົຕ ່ ການ

ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງເດັກ. ຢູ່ໃນຄວົເຮືອນທ່ີທຸກຍາກ, 

ຫ  ືຄອບຄວົທ່ີປະເຊນີກບັຄວາມເຈັບປ່ວຍ,ເດັກຍງິ

ແມນ່ຜ ູທ້  າອດິທ່ີຕອ້ງຢຸດໄປໂຮງຮຽນ.

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: ລວມຢູ່ໃນອງົ

ປະກອບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິໂດຍອດັຕະ ໂນມດັ.  

|ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານທີ #23,#28. |

ແຜນການດ  າເນນີງານ ຄາຕາຈນີາ: ພາກທີ IV, ວກັທີ 12.ການດ  າເນນີ

ງານທີ #31.  

|ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ 24 ແລະ 26 |

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິເດັກ: ມາດຕາ 28. |ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ#2. 

|UNESCO ການສ ກສາສ  າລບັທກຸເປ້ົາໝາຍ. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ, ຄນົພິການ ແລະ ເດັກພິການ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການ 

(DPOs), ສະມາຄມົຂອງຜູປ້ກົຄອງ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄອູາຈານ 

ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ: ໂຮງຮຽນພາກປກົກະຕິ ແລະ ພາກພິເສດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສະໜອງການ

ສ ກສາທ່ີບ ່ ເປັນທາງການ ແລະ ນອກລະບບົ, ສະມາຄມົຄອູາຈານ, ວທິະຍາໄລສາ້ງຄ ູ

   |ກະຊວງ: ສ ກສາທິການ, ສາທາລະນະສກຸ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ 

   |ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: UNESCO, UNICEF. 

 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍ ໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 

 ຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນສວ່ນຂອງຄອບຄວົຕ ່ ການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການ 

ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງເດັກພິການ, ເຊິ່ ງເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຂາດ 

ການສະໜບັສະໜນູຢູ່ພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

 ບ ່ ມກີດົໝາຍສະເພາະໃນການສ ົ່ງເສມີການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ ແລະ ບ ່ ມກີດົໝາຍທ່ີ

ຊີນ້  າວາ່ ເດັກພິການແມນ່ຕອ້ງໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ.  

 ຂາດຍດຸທະສາດດາ້ນການສ ກສາໂດຍລວມຢູ່ໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ, ເຊິ່ ງມກີານເຊື່ ອມຕ ່

ໜ້ອຍຈນົໄປເຖິງບ ່ ມເີລີຍ ລະຫວາ່ງຮບູແບບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງການສ ກສາ.  

 ການປະຕິບດັທ່ີເຄຍີເຮັດມາທ່ີເປັນທາງລບົຂອງເດັກຍງິ ແລະ ກຸມ່ທ່ີດອ້ຍ

ໂອກາດອື່ ນໆ ເຊ່ັນວາ່ ຜ ູ້ລອດຊວີິດທ່ີເປັນເດັກ ແລະ ເດັກພິການຜູອ້ື່ ນໆ ທ່ີມ ີ

ຂ ຈ້  າກດັເພ່ີມຂື້ນໃນການເຂ້ົາເຖິງການສ ກສາ. 

 ການຝ ກອບົຮມົຄມູຄີນຸນະພາບຕ  າ່ ຫ  ືບ ່ ມກີານຝ ກອບົຮມົເລີຍ – ເຊິ່ ງເປັນຜນົໃຫ້

, ພວກເຂົາອາດມພີຽງແຕ່ການສ ກສາໃນລະດບັພ້ືນຖານ ແລະ ບ ່ ມກີານເປີດ

ຮບັຫ  ືການຝ ກອບົຮມົທ່ີຮບັປະກນັໃຫເ້ດັກນອ້ຍໝດົທກຸຄນົສາ ມາດຕິດຕາມ

ບດົຮຽນ ແລະ ເຂ້ົາເປັນສວ່ນໜ ່ ງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊີວດິ ໃນຊຸມຊນົ. 

 ຂາດເຄື່ ອງມໃືນການສດິສອນ ແລະ ອປຸະກອນອື່ ນໆ. 

 “ຄວາມລ ົມ້ເຫ ວໃນການຮຽນ”ຖວືາ່ເປັນ “ຂ ບ້ກົຜອ່ງ” ຂອງເດັກເອງ, ແທນທ່ີ 

ຈະເປັນບນັຫາຂອງລະບບົການສ ກສາ.  

 ຂາດສຂຸະອານາໄມ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິສິ່ ງອ  ານວຍຄ 

 ວາມສະດວກດາ້ນສຂຸະອານາໄມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ ງມກັຈະນ  າໄປສູອ່ດັຕາການ

ອອກໂຮງຮຽນທ່ີສງູ, ໂດຍສະເພາະສ  າລບັເດັກຍງິທ່ີມຄີວາມພິການ.
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    ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດດາ້ນການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ  
 
ທ່ີປະເທດເອວສະວາດ ,ພະນກັງານຂອງແຜນການ

ຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ຊຸມຊນົໄດ ້

ເຮັດວຽກກບັເດັກພິການໂດຍການນ  າໃຊວ້ິທີການ 

ເອົາຜ ູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງລວມທງັການຫ ິ້ນເກມ

ຕາ່ງໆ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ໜ ່ ງປີ, ຄເູຊື່ ອວາ່ ການລວມ

ເຂ້ົາກນັ ນ ັນ້ແມນ່ເປັນໄປໄດ ້ຖາ້ວາ່ວທີິການຮຽນ

ການສອນ ແບບຮຽນຮວ່ມແມນ່ຖືກຮບັຮອງເອົາ. 

ແຜນການ ຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ຊຸມຊນົໄດສ້ະໜອງການ

ຝ ກອບົ ຮມົສ  າລບັຄອູາຈານເຫ ົ່ ານ ັນ້ ຢູ່ໃນເມອືງ

ໃດໜ ່ ງສະ ເພາະ ແລະ ຈາ່ຍໃຫຄ້ເູຄື່ ອນທ່ີ, ເພ່ືອ

ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຢູ່ເປັນປກົກະຕິ,

ໂຮງຮຽນໄດ ້ສາ້ງ ຕ ັງ້ລະບບົຮຽນຮວ່ມທ  າອດິຢູ່

ໃນເອວສະວາດ , ກະຊວງສ ກສາໄດຈ້າ່ຍເງນີສ  າ

ລບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ເງນີເດືອນຄເູຄື່ ອນທ່ີ 3 

ຄນົເພ່ືອກວມເອົາ  ໂຮງຮຽນປະຖມົທກຸແຫງ່ທ່ີຢູ່

ໃນເມອືງດ ັງ່ກາ່ວ.
(5) 

ທ່ີປະເທດສລີງັກາ, ແຜນການຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ຊຸມ

ຊນົຂອງທ້ອງຖິ່ ນໄດກ້  ານດົຈ  ານວນຂອງເດັກ

ພິການ. ອ  ານວຍການ ຂອງໂຮງຮຽນອະນບຸານ

ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສນົໃຈໃນ ການຮບັເອົາພວກ

ເຂົາເຈົ້າເຂ້ົາຮຽນ, ແຕວ່າ່ຄອູາຈານຂອງພວກ

ເຂົາຍງັບ ່ ມທີກັສະ. ແຜນດ ັງ່ກາ່ວໄດລ້ະບແຸຫ ງ່

ຊບັພະຍາກອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທ່ີໃຫກ້ານຝ ກ

ອບົຮມົກຽ່ວກບັການ ສ ກສາຮຽນຮວ່ມ ແລະ ໃຫ້

ທ ນແກຄ່ອູາຈານເພ່ືອ ເຂ້ົາຮວ່ມ. ຄອູາຈານ, 

ພະນກັງານຂອງແຜນ ການຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ, 

ຜ ູປ້ກົຄອງ ແລະ 

 ເດັກພິການໄດສ້າ້ງແຜນຮຽນຮວ່ມ ແລະ ຍງັ

ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັເດັກນອ້ຍອື່ ນໆ ແລະ ຜູ້

ປກົຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພ່ືອຍກົລະດບັຈດິ ສ  າ

ນ ກ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກໆຄນົໄດປ້ະກອບ 

ສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະບວນການ.
(6)
 

ທ່ີປະເທດໂຕໂກ, ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ, ໂດຍການຮວ່ມມື

ກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການ ຂອງສະຫະພນັໂຕໂກເລສ ແລະ 

ກະຊວງສ ກສາທິການ,ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູສວ່ນບກຸຄນົແກເ່ດັກ

ພິການໃນການເຂ້ົາເຖງິການສ ກສາ ແລະ ໄດດ້  າເນນີການຍກົລະດບັ

ປກູຈດິສ  ານ ກໃນກຸມ່ຜ ູປ້ກົຄອງແລະ ຊຸມຊນົຕາ່ງໆ, ຍກົລະດບັການ

ເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງໂຮງຮຽນພາກ ປກົກະຕິແລະ ພາກພິເສດ, ຝ ກ

ອບົຮມົຄອູາຈານກຽ່ວກບັການສ ກ ສາຮຽນຮວ່ມ, ແລະ ໃຫກ້ານສະໜັ

ບສະໜນູທາງດາ້ນເຕັກນກິວິຊາ ການໃນການປບັບປງຸການເຂ້ົາເຖງິ

ໂຮງຮຽນໄດງ້າ່ຍ ແລະ ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນການສ ກສາຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ. ທີມງານຄອູາຈານເຄື່ ອນທ່ີ ແລະ ຜູອ້  ານວຍການໄດຮ້ບັ

ການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັການສ ກສາຮຽນ ຮວ່ມ, ພາສາເບລ (ຕວົ

ອກັສອນນນູ) ແລະ ພາສາມ.ື ເມ ື່ອເປັນຜນົ ດ ັ່ງນ ັນ້, ໂຮງຮຽນ 16 

ແຫງ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງທາງດາ້ນກາຍະພາບ, ເດັກພິການ 949 ຄນົ

ໄດເ້ຂ້ົາເຖິງການບ ລິການທາງການແພດ ແລະ ການຟ້ືນຟຕູາ່ງໆ 

ເພ່ືອປບັປງຸຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເດັກພິການ 318 

ຄນົ, ກອ່ນໜ້ານີທ່ີ້ບ ່ ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນແມນ່ໄດລ້ງົ ທະບຽນເຂ້ົາຮຽນກຸມ່

ເຮັດວຽກລະດບັຊາດກຽ່ວກບັການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ ແມນ່ໄດຖ້ກືເປີດ

ໂຕຂື້ນ.
(7)
 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 
ເພ່ືອການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິ: 

 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົຕ ່ ເດັກພິການເພ່ືອຊວ່ຍໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ: ການກ  ານດົກຽ່ວກບັເດັກພິການ, ກນົໄກໃນການສ ົ່ງຕ ່ , ສະໜັ

ບສະໜນູການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆກຽ່ວກບັສຂຸະພາບ, ການຟ້ືນຟ ູ

ແລະ ສງັຄມົ ເຊິ່ ງພວກເຂົາອາດຕ້ອງການການອ  ານວຍຄວາມ 

ສະດວກໃນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. 

 ການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສະມາຊກິພາຍໃນຄອບຄວົເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂົາເຈົ້າ

ຮູວ້ທີິການສະໜບັສະໜນູເດັກນອ້ຍໃນການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ຍງັຄງົຢູ່ໃນ

ໂຮງຮຽນ. 

 ຍກົລະດບັຈດິສ  ານ ກຂອງສະມາຊກິຊຸມຊນົ ແລະ ຄອູາຈານກຽ່ວກບັບນັຫາ

ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ສິດທິຕາ່ງໆ ເພ່ືອລດຸຜ່ອນທດັສະນະຄະຕິ ແລະ 

ການປະຕິບດັທ່ີເປັນການຈ  າແນກ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ:  

 ທດັສະນະຄະຕິທ່ີເປັນສິ່ ງທ້າທາຍໃນການທ່ີຖວືາ່ເດັກພິການແມນ່ເປັນ 

“ບນັຫາ-ພາລະ” ແທນທ່ີຈະເບ່ິງເຫັນອປຸະສກັຈາກພາຍນອກຕ ່ ການມສີວ່ນ 

ຮວ່ມຂອງເດັກ. 

 ເຮັດການວດັແທກການເຂ້ົາເຖງິຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນແງຂ່ອງໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນ

ກາຍະພາບ ແລະ ວທີິການສື່ ສານຕາ່ງໆ.  

 ສາ້ງການເຊື່ ອມຕ ່ ລະຫວາ່ງໂຮງຮຽນພາກປກົກະຕິ ແລະ “ພາກພິເສດ”, ທ່ີມ ີ

ຢູ່ແລວ້. 

 ສາ້ງກຸມ່ຂອງໂຮງຮຽນທ່ີແລກປ່ຽນບຸກຄະລາກອນຄອູາຈານເຄື່ ອນທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັ

ການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ ແລະ ຜູທ່ີ້ສາມາດແລກປ່ຽນ 

ປະສບົການທ່ີດ ີແລະ ຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆໃນໂຮງຮຽນທ່ີຕາ່ງກນັ ແລະ

ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜບັຢູ່ກບັທ່ີເປັນປະຈ  າ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: 

 ຮບັປະກນັໃຫນ້ຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສ ກສາ 

ແມນ່ລວມເອົາເດັກພິການ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ສິດທິຂອງຄນົພິການ, ຍກົຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: 

 ເພ່ີມຫ ກັສດູໃນການຝ ກອບົຮມົຄເູພ່ືອລວມເອົາວທີິການ ແລະ ເຕັກນກິ

ຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ * ພດັທະນາລະບບົການສ ກສາ ດວ້ຍ

ວທີິທ່ີອ  ານວຍໃຫມ້ຜີນົສ  າເລັດໃນການຝ ກ, ຄດັເລືອກ ແລະ ຈາ້ງງານຄູ

ອາຈານທ່ີເປັນພິການ*ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນກະຊວງສ ກສາທິການ

ກຽ່ວກບັການອອກແບບນະໂຍບາຍແບບລວມສນູ.*ນ  າມາໃຊເ້ປັນ 

ບນັທດັຖານສ  າລບັໂຮງຮຽນຕາ່ງໆ.  

 
ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດໃຫເ້ຫັນ 

ເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ ແລະ ການ

ອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູກ່ານປະ 

ກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບ 

ຊີວດິ.  

 

 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* ການຫ ຸດລງົຂອງອດັຕາການອອກໂຮງຮຽນຂອງເດັກພິການ, ທຽບໃສ່

ອດັຕາສະເລຍ່. * # ຂອງເດັກພິການທ່ີກ  າລງັເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. * # ຂອງເດັກ

ພິການທ່ີໄດລ້າຍງານວາ່ມກີານເຂ້ົາຮວ່ມໃນກດິຈະກ  າກລິາ ແລະ ພກັຜ່ອນ

ເພ່ີມຂື້ນ. * ການປບັປງຸຄວາມຄບືໜ້າທາງສງັຄມົ ແລະ ວຊິາການຕາ່ງໆ

ຂອງເດັກພິການ.* # ຂອງເດັກພິການທ່ີກ  າລງັຈບົການສ ກ 

ສາຊ ັນ້ປະຖມົ.  

* # ຂອງເດັກພິການທ່ີກ  າລງັເຂ້ົາໂຮງຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ 

ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ (ການສ ກສາທ່ີເປັນທາງການ, ໂຮງຮຽນ 

ເຄື່ ອນທ່ີ...). * # ຂອງເດັກພິການໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນລະບບົການສ ກສາ  

ເພ່ືອເປັນແບບຢ່າງ, ຄອູາຈານ ຫ  ືຜ ູຕ້ດັສິນບນັຫາ.  

 

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ:  
* # ຂອງຄອູາຈານທ່ີໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັວທີິການໃນການລວມ 

ເອົາເດັກພິການເຂ້ົາໃນການສ ກສາພາກປກົກະຕິ. * # ແລະ ປະເພດຂອງ

ເຄື່ ອງມກືານຮຽນການສອນທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ.້ * # ຂອງໂຮງຮຽນທ່ີກ  າ

ລງັປະຕິບດັມາດຕະຖານໃນການເຂ້ົາເຖງິ, ລວມທງັສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກດາ້ນສຂຸະອານາໄມຕາ່ງໆ. *# ຂອງບດົຮຽນຈດິສ  ານ ກກຽ່ວກບັ

ຄວາມເປັນພິການສ  າລບັເດັກນອ້ຍໝດົທກຸ 

ຄນົຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເພ່ືອຕອ້ນຮບັເດັກພິການໃນຖານະທ່ີເປັນອາສາສະໝກັທ່ີ 

ເທ່ົາທຽມກນັ. * ການປ່ຽນແປງທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພ ດໃນທາງ 

ທ່ີດຂີອງຄອູາຈານ ແລະ ສະມາຊກິຊຸມຊນົກຽ່ວກບັການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ. * 

ການມຢີູ່ຂອງກນົໄກການປະສານສມົທບົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີຂ ັນ້ສນູ

ກາງ, ຄອູາຈານ, ຜູປ້ກົຄອງ, ສະມາຄມົຂອງຜູປ້ກົຄອງ ແລະ ອງົການຈດັ 

ຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ. 

 

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  
* ກະຊວງສ ກສາທິການສາ້ງສະຖຕິິກຽ່ວກບັຕວົເລກຂອງເດັກພິການຢູ່ໃນ 

ໂຮງຮຽນ. * ການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຮບັຮູ ້-ທດັສະນະຄະຕິ-ການປະພ ດ 

ຂອງຜູຕ້ດັສິນບນັຫາຢູ່ໃນລະບບົການສ ກສາ. * ການມຢີູ່ຂອງແຜນການ 

ດ  າເນນີງານການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ (ຢູ່ໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ, ຊາດ, ພາກພ້ືນ) 

ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ. 
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ໂຄງການຕວົຢາ່ງ: ການສ ກສາຮຽນຮວ່ມສ  າລບັເດັກພິການຢູເ່ອທິໂອເປຍ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຟຣີທາວ, ຊິດຕ້ີເຊັນເຕ້ີ, ເຊຍຣາ ເລໂອນ, 2007. 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ເດັກພິການປະເຊີນກບັອປຸະສກັທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການສື່ ສານໃນການ

ເຂ້ົາ ແລະ ຄງົຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. 

ຈດຸປະສງົຫ ກັ:1. ເພ່ືອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອູາຈານ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ ລິການດາ້ນການສ ກສາອື່ ນໆ 

ເພ່ືອລວມເອົາເດັກພິການເຂ້ົາໃນແຜນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 2. ເພ່ືອຍກົລະດບັຈດິສ  ານ ກຂອງຄອບຄວົເດັກພິການ 

ກຽ່ວກບັປະໂຫຍດຂອງການສ ກສາສ  າລບັລກູຫ ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ກດິຈະກ  າຕາ່ງໆ: 1. ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອູາຈານ ແລະ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆໃນການປບັປງຸຄນຸ 

ນະພາບຂອງການຮຽນການສອນສ  າລບັເດັກພິການ. 2. ສ ົ່ງເສມີບດົບາດທ່ີຫາ້ວຫນັຫ າຍກວ່າເກົ່ າຂອງອງົການ 

ຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການກຽ່ວກບັການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ. 3. ກດິຈະກ  າຍກົລະດບັຈດິສ  ານ ກໃນຄອບຄວົຂອງເດັກພິການ4. 

ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນເຕັກນກິວິຊາການໃຫແ້ກບ່ນັດາໂຮງຮຽນ ເພ່ືອພດັທະນາ ຫ  ືປບັປງຸຄນຸນະພາບໃນ

ການເຂ້ົາເຖງິ, ການຮບັເອົາອປຸະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມກືານຝ ກອບົຮມົ. 5. ການກ  ານດົ ແລະ ເຜີຍແຜບ່ດົຮຽນ 

ແລະ ການປະຕິບດັທ່ີດີຮວ່ມກບັກະຊວງສ ກສາ ແລະ USAID ໃນການສ ົ່ງເສມີ 

ການຍກົລະດບັ ແລະ ການເຮັດລ້ືມຄືນ. 

ຄວາມຍືນຍງົ: ໂຄງການທ່ີອງີໃສລ່ະບບົການສ ກສາແຫງ່ຊາດ ແລະ ພາກພ້ືນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ໄດຝ້ ກອບົຮມົ 

ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານການສ ກສາຂອງລດັ, ຄອູາຈານ ແລະ ສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ ນ 

ດ ັງ່ນ ັນ້ເຂົາເຈົ້າຈ ່ງໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະຕາ່ງໆ ພາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງ 

ໂຄງການ. ມນັໄດຮ້ບັປະກນັການເຊື່ ອມຕ ່ ກບັກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ຈະໄດເ້ຜີຍແຜບ່ດົຮຽນ ແລະ ການ 

ປະຕິບດັທ່ີດໃີນການສ ົ່ງເສມີການເຮັດລ້ືມຄືນ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ. 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ: ໂຄງການດ  າເນນີງານມາໄດເ້ຄິ່ ງທາງ: ໂຮງຮຽນ 6 ແຫງ່ໄດຮ້ບັການກວດສອບການເຂ້ົາເຖງິ 

ແລະ ໄດຮ້ບັເອົາຄ  າຄດິເຫັນມານ  າໃຊ;້ ຄອູາຈານ 80 ຄນົ ໄດປ້ບັປງຸການປະຕິບດັຂອງພວກເຂົາຫ ງັຈາກການ 

ຝ ກອບົຮມົ; ພະນກັງານ 80 ຄນົ ຂອງຫອ້ງການແຮງງານ ແລະ ກດິຈະກ  າສງັຄມົ ແລະ ຫອ້ງການການສ ກ 

ສາເຂດ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັຄວາມຮູຂ້ອງພວກເຂົາກຽ່ວກບັເຄື່ ອງມກືານສ ກສາຮຽນຮວ່ມ, ວທີິການ ແລະ ການ

ເຂ້ົາເຖິງຕາ່ງໆ; ສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການຈ  ານວນ 210 ຄນົໄດຍ້ກົລະດບັຄວາມ 

ສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການສະໜບັສະໜນູເດັກພິການ ແລະ ຄນົພິການໃນການເຂ້ົາເຖິງການສ ກສາ.  

ໄລຍະເວລາ: ສອງປີ (ກ  າລງັດ  າເນນີຢູ່). 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ: HI, ຄູຮ່ວ່ມງານຕາ່ງໆ: ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ. 

ຜູໃ້ຫທ້ ນ: USAID, Charleville-Mezières Cooperation. 

 

 

 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)
ບດົລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາໃນທົ່ວໂລກ EFt.2010 |

(2) 
ICBL-CMC.ການຕິດຕາມກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ 

ລະເບີດລກູຫ່ວານ.2012 |
(3) (4) (5) (6)

WHO, UNESCO, ILO, IDDC.ຄູມ່ສື  າລບັການຟ້ືນຟກູານສ ກສາໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ. 2010 | 
(7)
HI.Le système 

d’enseignants itinérants –ໂຄງການສ ກສາຮຽນຮວ່ມຢູ່ໂຕໂກ.2011; World Vision UK.ຫ າຍລ້ານຄນົທ່ີສນູເສຍການສ ກສາໄປ: ລວມທງັເດັກ

ພິການຢູ່ໃນການສ ກສາໂດຍຜ່ານຂ ັນ້ຕອນ EFA FTI ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການແຫ່ງຊາດ.2007; Atlas Alliance.ການສ ກສາຮຽນຮວ່ມ 

ເຊິ່ ງບ ່ ມຊີບັພະຍາກອນ.2002; HI.ບດົຮຽນສ  າລບັການສ ກສາຮຽນຮວ່ມຂອງເດັກພິການຢູ່ກ  າປເູຈຍ.2009; HI.ເອກະສານນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການສ ກ

ສາຮຽນຮວ່ມ.2012; UNESCO.ການຍອມຮບັຕ ່ ຄວາມຫ າກຫ າຍ: ຊຸດຄູມ່ສື  າລບັການສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ຮຽນທ່ີເປັນມດິ.2004;ການເອົາ

ຊະນະການຈ  າແນກຜ່ານວທີິການແບບລວມສນູ ຢູ່ໃນການສ ກສາ.2003;ການເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນອ້ຍຢູ່ໃນ

ຫ້ອງຮຽນຮວ່ມ: ຄູມ່ສື  າລບັຄອູາຈານ.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ຂງົເຂດວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ: ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ:  ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົ, ວຽກສງັຄມົ 
 

 

ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົແມນ່ຫຍງັ? 
 

ຂ ້ມນູຕວົຈງິ
 

ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົແມນ່ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູໃ້ດຜ ູໜ້ ່ ງເພ່ືອຮບັການຊີທິ້ດເຍອືງທາງໃນຊີວດິ 

ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພ່ືອຮູເ້ປ້ົາໝາຍຂອງຕວົເຂົາເອງ, ຊອກຫາທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ພາຍໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ  

ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຊີວດິຊຸມຊນົ. ມນັອາດເບ່ິງຄືວາ່ “ຍາກ” ເກນີໄປ ຫ  ືບ ່ ຈ  າເປັນ, ແຕ່ວາ່ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນ 

ສງັຄມົເປັນພ້ືນຖານຂອງຄນຸນະພາບຊວີິດ, ເຊິ່ ງມນັສາ້ງຄວາມຮູສ້ ກຂອງສກັສໃີນການເປັນມະນດຸ, ເປັນຂອງຕນົ 

ເອງ&ຄນຸຄາ່ຂອງຕນົເອງ. 

ເປ້ົາໝາຍກດິຈະກ  າຕາ່ງໆໃນການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົແມນ່ເພ່ືອຍກົລະດບັການເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຕນົເອງໂດຍ 

ການໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູໃນເຊງີເລິກກຽ່ວກບັຕວົພວກເຂົາເອງ ແລະ ວທີິການທ່ີຈະລະດມົຊບັພະຍາກອນສວ່ນຕວົ 

ຂອງພວກເຂົາ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ຕວົຢ່າງເຊ່ັນວາ່ຄອບຄວົ, ເພ່ືອນບ້ານ, ຊຸມຊນົ). ມນັໃຫຄ້ນຸ 

ຄາ່ແຕລ່ະບກຸຄນົ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຫ ກັການໃນການພດັທະນາຄນົ, ເຊິ່ ງບກຸຄນົຕາ່ງໆໄດເ້ຮັດບດົບາດທ່ີຫາ້ວ 

ຫນັຢູ່ໃນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນຊວີິດຂອງພວກເຂົາເອງ. 

ອງົປະກອບຫ ກັຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົແມນ່: 
(1)

 

 ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົແບບບກຸຄນົ: ການໃຫກ້ານແນະນ  າທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອຈະຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູໃ້ດຜ ູໜ້ ່ ງ 

ຫ ຸດຜອ່ນອປຸະສກັທາງດາ້ນຮາ່ງ ກາຍ, ສງັຄມົ ແລະ ອາລມົທ່ີປະເຊນີຢູ່ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອຈະຍກົ 

ລະດບັການເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂງົເຂດທ່ີເລືອກໄວໃ້ນຊີວດິຂອງເຂົາເຈົ້າ; ແລະ ພດັທະນາໂຄງການເພ່ືອມສີວ່ນຮວ່ມ 

ໃນບດົບາດຂອງສງັຄມົ ຫ  ືກດິຈະກ  າໃນຊວີິດປະຈ  າວນັ ທ່ີເປັນສິ່ ງສ  າຄນັສ  າລບັບກຸຄນົ (ຕວົຢ່າງເຊ່ັນວາ່ 

ເປັນນກັຮຽນ, ຫ  ືເປັນແມ,່ ເບ່ິງແຍງເຮືອນຊານ, ການເຮັດວຽກ).  

 ສາຍພວົພນັຕາ່ງໆ ແລະ ຊວີດິຄອບຄວົ: ຮບັປະກນັໃຫບ້ກຸຄນົຕາ່ງໆມສີາຍພວົພນັທ່ີດໂີດຍການປ່ຽນແປງ

ພ ດຕິກ  າໃນພາກສວ່ນຂອງຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ. ມນັຍງັມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອການປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມ

ຮນຸແຮງຕ ່ ກບັຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ. 

 ວດັທະນາທ  າ, ກລິາ ແລະ ການພກັຜ່ອນ: ປບັປງຸການມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນກດິຈະກ  າຕາ່ງໆດ ັ່ງກາ່ວໃຫເ້ປັນ

ພາຫະນະໃນການສະແດງອອກຂອງບກຸຄນົ, ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດ ີແລະ ສຂຸະພາບທ່ີດີ; ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ

ການປ່ຽນແປງທດັສະນະຄະຕິຂອງຊຸມຊນົ 

ໃນທາງລບົ ແລະ ເພ່ືອຍກົລະດບັຈດິສ  ານ ກກຽ່ວກບັສິດທິ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ  ແລະ 

ຄນົພິການ. 

 

★ ຜູ້ລອດຊວີິດຕ້ອງປະເຊີນກບັການແບ່ງແຍກ 

ອອກຈາກສງັຄມົຫ ຖືືກໂດດດຽ່ວຫ ງັຈາກປະ ສບົ

ອປຸະຕິເຫດຍອ້ນຄວາມເຊື່ ອຂອງຊຸມຊນົໂດຍທ ົ່ວ

ໄປ(ຕວົຢ່າງເຊ່ັນວາ່ບກຸຄນົດ ັ່ງກາ່ວຈະນ  າມາເຊິ່ ງ

ຄວາມໂຊກຮາ້ຍ).  

 

★ ຄນົພິການຈ  ານວນຫ າຍແມນ່ຖືກແຍກອອກ 

ຈາກສາຍພວົພນັ ແລະ ຊວີິດຄອບຄວົເຊິ່ ງເປັນ 

ຜນົມາຈາກທດັສະນະຄະຕິໃນທາງລບົ. 

 

★ ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການແມນ່ມອີດັຕາການແຕ່ງ 

ງານຕ  າ່ກວ່າເພດຊາຍທ່ີເປັນພິການ.  

 

★ ແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກຍິງທ່ີເປັນພິການແມນ່ມ ີ

ຄວາມສຽ່ງໂດຍສະເພາະຕ ່ ກບັການລະເມດີ 

ແລະ ຖກືຂ ົ່ມຂນືຢູ່ໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ 

ແລະ ຊຸມຊນົ. 

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ & ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: ມາດຕາ5, ວກັ 

1; ມາດຕາ6, ວກັທີ 7. 

ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານ # 25, # 28. 

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ: ໝວດທີ IV, ວກັທີ 12. 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ 19, 21, 23, 28, 

30. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ (DPOs); ຄອບຄວົ, ໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ 

ເພ່ືອນບ້ານຂອງພວກເຂົາ 
ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ: ການບ ລິການທາງສງັຄມົ ແລະ ສຂຸະພາບ 

ກະຊວງ: ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ, ແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ/ບດົບາດຍິງຊາຍ, ຊາວໜຸ່ມ 

ແລະ ກລິາ… 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ສະຫະພນັສາກນົຂອງຜູເ້ຮັດວຽກທາງສງັຄມົ. 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຈ  ານວນຫ າຍຂາດຂ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການ

ບ ລິການທ່ີມຢີູ່. ເຖງິແມນ່ວາ່ຂ ມ້ນູແມນ່ມຢີູ່ກ ່ຕາມ,ມນັມກັຈະບ ່ ພຽງພ . ຜ ູ້ເຄາະ

ຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການສວ່ນໃຫຍ,່ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູອ້ອ່ນແອກວ່າໝູແ່ມນ່

ຕອ້ງການການ 

ສະໜບັສະໜນູສວ່ນບກຸຄນົເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງທ່ີຈະກາ້ວຕ ່ ໄປ, ແລະ ເພ່ືອ

ໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການບ ລິການຕາ່ງໆທ່ີເຂົາເຈົ້າຕອ້ງການ.  

 ເຊິ່ ງຜນົຂອງການຖກືແຍກອອກຈາກຊວີິດປະຈ  າວນັ, ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິ 

ການມກັຈະເຫັນຄນຸຄາ່ໃນຕນົເອງຕ  າ່ເຊິ່ ງເປັນການຕອກຢ າ້ວງົຈອນຂອງການ 

ແບ່ງແຍກເຊິ່ ງເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາບ ່ ເຕັມໃຈເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກ  າທາງສງັຄມົ ແລະ 

ຂະບວນການຕາ່ງໆ. 

 ເດັກທ່ີເປັນພິການ, ລວມທງັເດັກນອ້ຍທ່ີລອດຊວີິດ, ອາດຈະບ ່ ໄດຮ້ບັຄວາມຮກັ, 

ຄວາມມກັ,ການກະຕຸນ້ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ໂອກາດຕາ່ງໆເທ່ົາທຽມກບັຄນົອື່ ນ. 

 ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການ, ລວມທງັຜູລ້ອດຊີວດິທ່ີເປັນເພດຍິງແມນ່ມກັຈະຖກືຈ  າແນກ 

ອອກຈາກບດົບາດທາງສງັຄມົ, ເຊ່ັນວາ່ການແຕງ່ງານ ແລະ ການເປັນຜູປ້ກົຄອງ. 

ພວກເຂົາມກັຈະປະເຊນີກບັການຖືກຈ  າແນກເປັນສອງເທ່ົາ ເຊິ່ ງເປັນຜນົສະທ້ອນ 

ຂອງການທ່ີເປັນແມຍ່ິງ ແລະ ເປັນພິການ. 

 ສະມາຊກິຄອບຄວົອາດຈະຮູສ້ ກວາ່ການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໃຜຜູ້ໜ ່ ງທ່ີເປັນພິການ 

ແມນ່ນ  າມາເຊິ່ ງຄວາມອບັອາຍ, ດ ັ່ງນ ັນ້ພວກເຂົາຈ ່ ງບ ່ ໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ ້ຫ ື ອານ ຸ

ຍາດໃຫເ້ຂົາເຈົ້າເຂ້ົາຮວ່ມໃນກດິຈະກ  າທາງດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ກລິາ, ພກັຜອ່ນ  

ແລະ ກດິຈະກ  າສງັຄມົອື່ ນໆ.  

 ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ,ເຊິ່ ງການເປັນສະມາຊກິແມນ່ໝາຍຄວາມວາ່ເພ່ືອ

ຍກົລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄມົ, ການຈ  າແນກຕ ່ ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການ 

ອາດຈະໂດຍບ ່ ຕ ັງ້ໃຈເຊິ່ ງຜ ູຊ້າຍທ່ີເປັນພິການແມນ່ມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະເປັນຜູ້ນ  າ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ, ປະໃຫມ້ພ້ືີນທ່ີ ຫ  ືບ ່ ມເີລີຍ ສ  າລບັສຽງຂອງ 

ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການ.
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ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນການສ ົ່ງເສີມການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົ 

 
 

ທ່ີບອສເນຍ ແລະ ເຮຊີໂີກວີນາ, ກດິຈະກ  າກລິາ ແລະ ການພກັຜ່ອນຖກືຮບັຮູ້

ວາ່ເປັນວທີິໃນການອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການມສີວ່ນ 

ຮວ່ມໃນສງັຄມົ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດທີາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງຄນົພິການ. ມສີະໂມ 

ສອນບານຕີແບບນ ັງ່, ບານບ້ວງລ ເ້ລ່ືອນ, ເຕະບານສ  າລບັຜ ູທ່ີ້ມກັກລິາທງັຜ ູຊ້າຍ 

ແລະ ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການຢູ່ຮວມກນັ. ຢູ່ຣີພບັລິກາສປາກາ (Republika 

Srpska), ກອງເລຂາກລິາ ແລະ ຊາວໜຸ່ມແມນ່ມຜີ ູປ້ະສານງານເພ່ືອສ ົ່ງເສມີ  

ກລິາ ແລະ ກດິຈະກ  າການອອກກ  າລງັກາຍສ  າລບັຄນົພິການ. ລດັຖະບານ 

    ໄດຈ້ດັສນັງບົປະມານປະຈ  າປີສ  າລບັກລິາແບບລວມກນັ.(2) 

ທ່ີໂມຊມັບິກ, ໃນປີ 2011, RAVIMເຄືອຄາ່ຍຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູລ້ອດຊີວດິຈາກ

ລະເບີດຝງັດິນ ແລະ ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ, ໂດຍການປະສານ

ສມົທບົກບັກະຊວງແມຍ່ິງ ແລະ ການປະຕິບດັງານທາງສງັຄມົ ແລະ ສະຖາ

ບນັແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອສງັຄມົ,ແມນ່ກ  າລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂຄງການເພ່ືອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມສນູສງັຄມົຂອງຄນົພິການ 

ແລະ ເດັກພິການ. ຕກົມາຮອດປະຈບຸນັນີ,້ 328 ຄນົ, ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ 118 ຄນົ

ແມນ່ເປັນເດັກນອ້ຍ, ໄດຖ້ືກກ  ານດົ, ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອລະ 

ບຄຸວາມຕອ້ງການ ແລະ ບລິູມະສິດຕາ່ງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຖືກສ ົ່ງຕ ່ ໄປ 

ຍງັການບ ລິການທ່ີເຂ້ົາເຖິງໄດ.້ ນອກຈາກນີ,້ ຜູ້ສະໜອງ 65 ລາຍແມນ່ 

ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິ, ສດິທິຂອງຄນົພິການ ແລະ 

ກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນໃນການດ  າເນນີການເພ່ືອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 

ເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ສງັຄມົຕາ່ງໆຂອງຄນົ 

ພິການ.  



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັແດ?່  
 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

 ສະໜບັສະໜນູຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການເພ່ືອກ  ານດົຄວາມຕ້ອງການ, ທກັສະ, ບລິູມະສິດ

ແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນການດ  າເນນີງານທ່ີເປັນໄປໄດ ້ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຂົາ (ຕວົຢ່າງ: 

ການສ ກສາ, ການຈາ້ງງານ, ຊວີິດສງັຄມົ).  

 ສະໜບັສະໜນູຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການເພ່ືອກ  ານດົໂອກາດຕາ່ງໆໃນການມສີວ່ນຮວ່ມໃນ

ຊວີດິຂອງຊຸມຊນົ (ຕວົຢ່າງເຂ້ົາຮວ່ມກຸມ່ຕາ່ງໆຢູ່ທ້ອງຖິ່ ນເຊ່ັນວາ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູລ້ອດຊວີິດ

, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການຫ ື ອື່ ນໆ ສ  າລບັປະຊາຊນົທ ົ່ວໄປ). 

 ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຄອບຄວົດ ັງ່ນ ັນ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູທ່ີ້ຈະສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

ທ່ີດກີວ່າເກົ່ າໃຫແ້ກຄ່ອບຄວົທ່ີມສີະມະຊິກເປັນຄນົພິການ ແລະ ວທີິການໃນການໂຄສະນາ

ຂນົຂວາຍຮວ່ມກນັສ  າລບັສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 

ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ ແລະ ກດິຈະກ  າທາງສງັຄມົ:  

 ກ  ານດົພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກຊຸມຊນົທ່ີສາມາດຝ ກອບົຮມົໃຫເ້ພ່ືອສະໜອງການສະໜບັສະໜນູ 

ທາງສງັຄມົແບບສວ່ນບກຸຄນົຢູ່ໃນລະດບັຊຸມຊນົ(ການຟ້ືນຟຢູູ່ຊຸມຊນົ, ພະນກັງານເຮັດວຽກ 

ທາງສງັຄມົ ແລະ ສຂຸະພາບ, ອື່ ນໆ...)  

 ລວມເອົາການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົແບບສວ່ນບກຸຄນົໃຫເ້ປັນພາກສວ່ນໜ ່ ງຂອງແຜນງານ 

ໃນການຝ ກອບົຮມົພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກທາງສງັຄມົ ແລະ ສຂຸະພາບຢ່າງສະໝ  າ່ສະເໝ.ີ 

 ກ  ານດົ, ສາ້ງແຜນວາດ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການບ ລິການຢູ່ໃນຊຸມຊນົ. 

 ສະໜບັສະໜນູຜູໃ້ຫບ້ ລິການເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຜ້ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການສາມາດເຂ້ົາເຖງິ

ການບ ລິການຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ.້  

 ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຜູ້ນ  າຊຸມຊນົເພ່ືອຊຸກຍູພ້ວກເຂົາໃຫຍ້ກົລະດບັຈດິສ  ານ ກຂອງປະຊາຊນົກຽ່ວກບັ

ສດິທິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ; ເພ່ືອຕາ້ນກບັການຈ  າແນກ; ແລະ ເພ່ືອສາ້ງໂອກາດ 

ໃນການສນົທະນາປ ກສາຫາລືໃນຊຸມຊນົກຽ່ວກບັການເປັນພິການ. 

 ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສະມາຄມົຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົ້າມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັວິ 

ທີການທ່ີຈະລວມເອົາຄນົພິການເຂ້ົາໃນກດິຈະກ  າຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຸມ່ແມຍ່ງິ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການໄດຖ້ືກລວມເຂ້ົາໃນກດິຈະກ  າຂອງພວກເຂົາ.  

 ຝ ກອບົຮມົໃຫສ້ະມາຄມົກລິາ ແລະ ວດັທະນະທ  າກຽ່ວກບັສດິທິຂອງຄນົພິການເຊິ່ ງງາ່ຍໃນການ 

ດດັປບັໃຫເ້ຂ້ົາກບັອປຸະກອນ, ກດົລະບຽບການຫ ິ້ນເກມ ແລະ  ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກທາງ 

ກາຍະພາບຕາ່ງໆຂອງພວກເຂົາ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

 ລວມເອົາການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົແບບສວ່ນບກຸຄນົ, ກດິຈະກ  າວດັທະນະທ  າລວມ, 

ກລິາ ແລະ ການພກັຜອ່ນໂດຍສະເພາະອງົປະກອບທ່ີສ  າຄນັ ເຊິ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັຊວີິດຊຸມຊນົຢູ່

ໃນແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ.  

 ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການກຽ່ວກບັເສລີພາບໃນການສະແດງ 

ອອກ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ, ຮບັປະກນັໃຫສ້ຽງຂອງຄນົພິການຖກືນ  າມາພິຈາລະນາໃນເວທີ 

ນະໂຍບາຍ.   

 ຊຸກຍູ ້ແລະ ແຈງ້ໃຫຜ້ ູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນທ້ອງຖິ່ ນ, ລະດບັປະເທດ ແລະ ສາກນົຮູກ້ຽ່ວກບັວິ 

ທີການລວມເອົາຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານດາ້ນ 

ວດັທະນະທ  າ, ການພກັພ່ອນ ແລະ ກລິາຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 ດ  າເນນີການທບົທວນກຽ່ວກບັນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆໃນປະຈບຸນັທ່ີອາດຈະມກີານ 

ຈ  າແນກຫ ືອປຸະສກັໃນການຢູ່ຮວ່ມກນັໃນສງັຄມົຂອງຄນົພິການ.

 ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດ

ເຮັດໃຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງ

ການບ ລິການ ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຕາ່ງໆ. ແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູກ່ານປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນ

ການສາ້ງ 

ຜນົກະທບົທ່ີເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ.  

 

 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* # ຂອງບກຸຄນົທ່ີໄດມ້ກີານພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານ 

ສວ່ນບກຸຄນົ.  

* # ຂອງບກຸຄນົທ່ີໄດບ້ນັລແຸຜນງານຕາມຈດຸປະສງົຂອງເຂົາ 

ເຈົ້າ. * #ຂອງບກຸຄນົທ່ີລາຍງານວາ່ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັ 

ສນິບນັຫາພາຍໃນຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາຫ າຍຂື້ນ.* # ຂອງ 

ບກຸຄນົທ່ີລາຍງານວາ່ໄດມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກ  າທາງສງັ 

ຄມົທ່ີພວກເຂົາໃຫຄ້ວາມສ  າຄນັຫ າຍຂື້ນ. * # ຂອງບກຸຄນົ ທ່ີ

ກ  າລງັເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກ  າທາງດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ກລິາ ຫ  ືການ

ພກັຜອ່ນ.  

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ&ກດິຈະກ  າທາງສງັຄມົຕາ່ງໆ: 
* # ຂອງບກຸຄນົທ່ີກ  າລງັໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ 

ແບບສວ່ນບກຸຄນົ. * # ສະມາຊກິ ຫ  ືຜ ູ້ນ  າຊຸມຊນົຍອມຮບັວາ່ 

ຄນົພິການສາມາດແຕ່ງງານ ແລະ ມລີກູໄດ.້ * # ຂອງຄອບ 

ຄວົທ່ີກ  າລງັຊຸກຍູ ້ແລະ ສະໜບັສະໜນູສະມາຊກິຂອງພວກເຂົາທ່ີ

ເປັນພິການ ໄດເ້ຂ້ົາສງັຄມົ ແລະ ພດັທະນາສາຍພວົພນັຕາ່ງໆ 

ຢູ່ນອກບ້ານ. * # ຂອງສນູລວມຈດິໃຈ ແລະ ສາສະໜາຕາ່ງໆ 

ທ່ີນບັເອົາຄນົພິການເປັນສະມາຊກິຂອງຕນົ. * # ຂອງສະຖານ 

ທ່ີວດັທະນະທ  າ, ກລິາ ຫ  ືພກັຜອ່ນ ພວມຮບັເອົາມາດຕະການ 

ເພ່ືອໃຫຄ້ນົພິການສາມາດເຂ້ົາເຖງິ. * # ຂອງສນູວດັທະນະທ  າ, 

ກລິາ ແລະ ພກັຜ່ອນຕາ່ງໆທ່ີກ  າລງັດດັປບັອປຸະກອນ/ການສື່  

ສານ/ໂຄງສາ້ງຫ ືກດົລະບຽບເກມຂອງພວກເຂົາເພ່ືອລວມເອົາຄນົພິ 

ການເຂ້ົານ  າ.   

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂບບາຍຕາ່ງໆ:  
* ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ການ

ພກັຜອ່ນ ແລະ ກລິາ ແມນ່ລວມເອົາຄນົພິການເຂ້ົານ  າ. * ແຫ ງ່

ຊບັພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດແມນ່ຖືກຈດັສນັເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ນະໂຍບາຍລວມສນູດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ກລິາ ແລະ ການ 

ພກັຜອ່ນ. * ການຈ  າແນກບນົພ້ືນຖານຂອງຄວາມເປັນພິການ 

ຢູ່ໃນກດົໝາຍຄອບຄວົແມນ່ໄດຖ້ືກລບົລາ້ງ. * ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ 

ໄດລ້ະບວຸທີິການທ່ີຈະດດັປບັກດິຈະກ  າ, ອປຸະກອນ ແລະ ສະ 

ຖານທ່ີຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫມ້ກີານລວມສນູຢ່າງປອດໄພ. 
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ໂຄງການຕວົຢາ່ງ: ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຢູອ່ກູານດາ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໂຄງການເດັກມສີກຸ    

  ສ  າລບັແມ ່ແລະ ເດັກ, ທ່ີສຽມຣຽບ, ກ  າປເູຈຍ  

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຕອ້ງປະເຊນີກບັອປຸະສກັທ່ີໜກັໜ່ວງ ນ ັນ້ແມນ່ການມສີວ່ນຮວ່ມບນົພ້ືນຖານ 

ຄວາມເທ່ົາທຽມກນັກບັຄນົອື່ ນຢູ່ໃນສງັຄມົ ແລະ ຊວີິດການເຮັດວຽກ. |ຈດຸປະສງົຫ ກັ:1. ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູເຈົ້າໜ້າທ່ີໃຫ ້

ບນັລພຸນັທະຂອງພວກເຂົາໃນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນ ແລະ 

ແຜນການ ດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ.2. ເພ່ືອລະບຜຸ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຢູ່ໃນສອງພາກພ້ືນ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫ າຍທ່ີສດຸ, ແລະ ປບັປງຸ

ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ການດ  າລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົ້າ.|ກດິຈະກ  າ: ກ)ນະໂຍບາຍ: ຍກົລະດບັການ

ປະສານສມົທບົການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໂດຍການຈດັກອງປະຊຸມບນັດາຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຮວ່ມກບັກະຊວງບດົບາດຍິງຊາຍ, 

ແຮງງານ ແລະ ການພດັທະນາສງັຄມົ. ຂ) ການສະໜບັສະໜນູເປັນລາຍບກຸຄນົ: ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ 

ເປັນລາຍບກຸຄນົເພ່ືອໃຫຜ້ ູ້ເຄາະຮາ້ຍກ  ານດົຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ບລິູມະສິດ ແລະ ພດັທະນາແຜນເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົ 

ຂອງພວກເຂົາ. ຄ) ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ: ສາ້ງແຜນວາດກຽ່ວກບັການບ ລິການທາງດາ້ນສຂຸະພາບ, ຈດິຕະສງັຄມົ 

ແລະ  ການດ  າລງົຊວີິດ ແລະ ສະໜບັສະໜນູພວກເຂົາໃຫສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ ້(ຍກົລະດບັຈດິສ  ານ ກ ແລະ ຝ ກອບົຮມົ). 

ພາຍໃນກດິຈະກ  າທາງດາ້ນສງັຄມົ, ແມນ່ໄດສ້ມຸໃສກ່ດິຈະກ  າກລິາ ແລະ ການພກັຜ່ອນ,  ເຊິ່ ງບລິູມະສດິແມນ່ສ  າລບັກ ຸມ່ 

ທ່ີສາມາດຊວ່ຍເຫ ືອຕນົເອງ. ງ) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ: ສະໜບັສະໜນູກຸມ່ທ່ີສາມາດຊວ່ຍເຫ ືອຕນົເອງເພ່ືອເລ່ີມຕ ົນ້ ແລະ 

ປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກດິຈະກ  າທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັກລິາ ແລະ ການພກັຜ່ອນຍອ່ນອາລມົ (ເຊິ່ ງງາ່ຍໃນ 

ການດດັປບັ: ກດົລະບຽບກລິາ ແລະ ການພກັຜອ່ນ ແລະ ອປຸະກອນຕາ່ງໆເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົ້າສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ)້.  

ຄວາມຍືນຍງົ: ອງີໃສອ່ງົປະກອບຫ າຍຢ່າງເຊິ່ ງລວມມ:ີ 1. ການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການທ່ີກະຊວງ ແລະ ຜູທ່ີ້ມ ີ

ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນທ້ອງຖິ່ ນ ໄດກ້  ານດົ2. ການປບັປງຸການປະສານສມົທບົລະດບັຊາດ ໂດຍການລະດມົເອົາຜ ູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ 

ໃນລະດບັຊາດທ່ີຫ າກຫ າຍເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ. 3. ສະໜອງການຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກຜ່ ູໃ້ຫບ້ ລິການສງັຄມົ ແລະ ການດ  າລງົ 

ຊວີດິ ແລະ ກຸມ່ທ່ີສາມາດຊວ່ຍເຫ ືອຕນົເອງ ຢູ່ໃນເຂດເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫພ້ວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດຢູ້່ໃນ 

ໄລຍະເວລາດ  າເນນີໂຄງການ. 4. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເປັນລາຍບກຸຄນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ 

ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

ຕວົຊີ້ວດິທ່ີສ  າຄນັ:* ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ2448ຄນົ ແລະ ຄນົພິການ1230ຄນົໄດຖ້ກືກ  ານດົຂືນ້. * ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ 

900ຄນົໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນສງັຄມົແບບສວ່ນບກຸຄນົ. ການສ ກສາຜນົກະທບົທ່ີປະເມນີການບ ລິໂພກອາ 

ຫານ, ສະພາບເຮອືນຊານ, ເງນີຝາກປະຢດັ, ທກັສະ, ການເບ່ິງແຍງດແູລຕນົເອງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວພາຍຫ ງັ 

ສິນ້ສດຸໂຄງການ: 93% ຂອງຜູຕ້ອບຄ  າຖາມເວ້ົາວາ່ຢ່າງໜ້ອຍໜ ່ ງໃນ 5 ມຕິິເຫ ົ່ ານີແ້ມນ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ, ແລະ 24% 

ລາຍງານວາ່ມກີານປບັປງຸ 4 ຫ  ື5 ມຕິິ. * ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ20ລາຍໄດກ້ວມເອົາຜ ູລ້ອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການຫ າຍຂື້ນ. * 

ກຸມ່ຊວ່ຍເຫ ືອຕນົເອງ 20 ກຸມ່ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົເພ່ືອປບັປງຸກດິຈະກ  າທາງດາ້ນສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົ້າ. * ໄດຈ້ດັກອງ 

ປະຊຸມປະສານງານໃນລະດບັຊາດຂືນ້ 4 ຄ ັງ້ ແລະ 1 ຄ ັງ້ໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ. ໄລຍະເວລາ: 18 ເດອືນ | ຈດັຕ ັງ້ປະ 

ຕິບດັໂດຍ: HI; ບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານ: ສະມາຄມົຜູ້ລອດຊີວດິຈາກລະເບີດຝງັດນິຂອງອກູານດາ, ກະຊວງບດົບາດຍິງຊາຍ, 

ແຮງງານ ແລະ ການພດັທະນາສງັຄມົ. ຜູ້ໃຫທ້ ນ: AusAid. 

 
 
ເອກະສານອາ້ງອີງ

(1)
HI.ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນສງັຄມົແບບສວ່ນບກຸຄນົ: ແນວຄວາມຄດິ, ວທີິການ ແລະ ເຄື່ອງມສື  າລບັການບ ລິການທາງ

ດາ້ນສງັຄມົ ທ່ີຢູ່ໃກທ່ີ້ສດຸ.2010 |
(2)
GICHD.ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ລອດຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ ຢູ່ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ການປດົອາວດຸ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາ.2011; ສະມາຄມົສາກນົໂຮງຮຽນກດິຈະກ  າສງັຄມົ.ວຽກງານສງັຄມົໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂຄວາມ

ຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນການເມອືງ.2008; ການລວມຕວົກນັໃນລະດບັສາກນົ.ການສະໜບັສະໜນູເດັກນອ້ຍທ່ີມຄີວາມພິການ-ຊຸດຄູມ່ກືຽ່ວກບັຜູ້ປກົຄອງ ແລະ 

ຄອບຄວົ.ສດິທິໃນການຫ ິ້ນ.ກລິາເປັນແຮງພກັດນັຂອງການພດັທະນາ: ຄ  າແນະນ  າຕ ່ ລດັຖະບານ.2008; WHO, UNICEF, ILO, IDDC.ຄູມ່ສື  າລບັການ

ຟ້ືນຟໃູນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ, ອງົປະກອບຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົ.2011 
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ຂງົເຂດວຽກງານການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ: ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການຈາ້ງງານ ແລະ ການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ 

 
 

ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິແມນ່ຫຍງັ? ຂ ້ມນູຕວົຈງິ

 

ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິໝາຍເຖງິ ໝດົທກຸຄນົ,ໂດຍປດັສະຈາກການຈ  າແນກ,ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ,ເຂ້ົາຮວ່ມ,ແລະປະກອບສວ່ນຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊຸມຊນົຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເປ້ົາໝາຍຂອງ

ມນັແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫໝ້ດົທຸກຄນົມລີາຍຮບັທ່ີ 

ພຽງພ ເພ່ືອໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານທ່ີເໝາະສມົຂອງການດ  າລງົຊີວດິໂດຍຜາ່ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການປກົປ້ອງ 

ທາງສງັຄມົ. ມນັໄດຍ້ກົລະດບັລາຍຮບັຂອງບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ປບັປງຸການມສີວ່ນ 

ຮວ່ມໃນສງັຄມົ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດທີາງດາ້ນຈດິໃຈ. ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫຜ້ນົ ປະ 

ໂຫຍດແກບ່ກຸຄນົໃດໜ ່ ງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການພດັທະນາຮວ່ມກນັຂອງຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການສວ່ນໃຫຍເ່ວ້ົາວາ່ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແມນ່ເປັນບລິູມະສິດ 

ທ  າອດິຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ອງົປະກອບຫ ກັຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິແມນ່:
(4) 

A) ການຈາ້ງງານ: 

 ການຈາ້ງງານໂດຍຕນົເອງ: ບກຸຄນົທ່ີເຮັດວຽກສ  າລບັຕນົເອງແທນທ່ີຈະເຮັດໃຫນ້າຍຈາ້ງ. ອນັນີແ້ມນ່ຈະ 

ເປັນທາງເລືອກຫ ກັທ່ີມຢີູ່ຢູ່ໃນປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່,ແຕວ່າ່ບ ່ ແມນ່ສິ່ ງທ່ີດທ່ີີສດຸສ  າລບັທກຸໆ ຄນົ. 

 ການຈາ້ງງານທ່ີໄດຄ້າ່ຈາ້ງ: ບກຸຄນົໄດດ້  າເນນີການເຮັດວຽກທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ. ພາຍໃຕສ້ນັຍາ. ການຈາ້ງ 

ງານແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພດັທະນາທກັສະ: ທກັສະທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຄວາມຊ  ານານງານ, 

ທກັສະການບ ລິຫານທລຸະກດິ ແລະ ທກັສະຊີວດິທ່ີສ  າຄນັ (ການຕ ັງ້ເປ້ົາໝາຍ, ການບ ລິຫານເວລາ, ການ

ສື່ ສານ...). ນອກຈາກນ ັນ້, ການບ ລິການທາງດາ້ນການເງນິຕາ່ງໆ (ການຝາກປະຢດັ, ສນິເຊື່ ອ, 

ການປະກນັໄພ, ແລະ ການໂອນເງນີ) ແມນ່ສ  າຄນັຢ່າງຍິ່ ງສ  າລບັການຈາ້ງງານໂດຍຕນົເອງ. 

B) ການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ: ແມນ່ປະກອບດວ້ຍການປະກນັສງັຄມົ ແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ ແລະ 

ແຕງ່ເຕີມດວ້ຍມາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີສະໜອງຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພສ  າລບັບກຸຄນົຕ່າງໆທ່ີຢູ່ໃນສະຖານະດອ້ຍ

ໂອກາດ ແລະ ຮບັປະກນັມາດຕະຖານການດ  າລງົຊວີິດຂ ັນ້ຕ  າ່ສດຸລວມທງັອາຫານ, ເຄື່ ອງນຸງ່, ທ່ີພກັອາໄສ, 

ນ  າ້ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ. 
 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ&ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ:  ມາດຕາ5 ວກັ

ທີ 1 & 2.H. ມາດຕາ6 ວກັທີ 7,ມາດຕາ 7 ວກັທີ 1.K. 

ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານທີ #25 & #28. 

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ: ໝວດທີ IV, ວກັທີ 12. ການດ  າ

ເນນີງານທີ #31. 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ 27, 24. 

ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ#1. 

ສນົທິສນັຍາ ILO 159, ການຟ້ືນຟທູາງດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະ  ການ

ຈາ້ງງານ.  

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິແລະ ຄນົພິການ |ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ:ສນູຝ ກອບົຮມົວິຊາຊບີ, 

ການພດັທະນາທຸລະກດິດາ້ນການບ ລິການຕາ່ງໆ, ຜູ້ສະໜອງດາ້ນການເງນີຈນຸລະພາກ, 

ການບ ລິການທາງດາ້ນສງັຄມົ, ສນູການຈາ້ງງານ, ສະພາການຄາ້, ກ  າມະບານ, ກຸມ່ຜ ູ ້

ປະກອບການ, ຜູຈ້າ້ງງານພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນກບັລດັຖະ 

ບານ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆທ່ີກ  າລງັເຮັດວຽກກຽ່ວກບັການພດັທະນາການດ  າລງົຊວີິດ 

ແລະ ການປະກອບການ|ກະຊວງ:ແຮງງານ, ກະສກິ  າ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ, ການ

ເງນີ ແລະ /ຫ ືຜ ູມ້ສີດິອ  ານາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການເງນີຈນຸລະພາກ, ການພດັທະ 

ນາແຜນງານ, ຫອ້ງການຫ ຸດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO). 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ແຜນການຈາ້ງງານແມນ່ມກັສມຸໃສເ່ຂດຕວົເມອືງຫ ືເຂດຕວົເມອືງຂະໜາດກາງ,ແທນທ່ີ

ຈະເປັນເຂດຊນົນະບດົແລະເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກເຊິ່ ງຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ 

ສວ່ນໃຫຍອ່າໄສຢູ່. 

 ແຜນຕາ່ງໆອາດຈະສມຸໃສກ່ານອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ 

ໃດໜ ່ ງ(ເຊ່ັນສນູຝ ກອບົຮມົ) ແທນທ່ີຈະເບ່ິງໃນມມູກວາ້ງວາ່ຜ ູບ້ ລິການທຸກຄນົອາດ 

ຕອ້ງການພດັທະນາກດິຈະກ  າທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫປ້ະສບົຜນົສ  າເລັດ(ການເງນີ

ຈນຸລະພາກ,ການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາທລຸະກດິ,ການເຊື່ ອມໂຍງກບັຕະຫ າດ

...) 

 ການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີບ ່ ແມນ່ການນ  າໄປສູຕ່ະຫ າດສະເໝີໄປ.  

 ມຄີວາມຮູພ້ຽງເລັກນອ້ຍກຽ່ວກບັວທີິໃນການດດັປບັບ່ອນເຮັດວຽກສ  າລບັຄນົພິການໃນ

ຂະນະທ່ີຄວາມຄິດທ່ີສາ້ງສນັ ແລະ ການຮວບຮວມຄວາມຄິດຈາກຄນົພິການອື່ ນໆຢູ່ 

ໃນຊຸມຊນົແມນ່ພຽງພ ແລ້ວຖາ້ວາ່ບ ່ ມກີານຊວ່ຍເຫ ືອທາງດາ້ນວຊິາການຢູ່ພ້ືນທ່ີ. 

 ອກັຄະຕິທາງລບົຕາ່ງໆຕ ່ ຄນົພິການຍງັສງູບ ່ ວາ່ຢູ່ໃນຄອບຄວົ, ນາຍຈາ້ງ ແລະ ຜູໃ້ຫ້

ບ ລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທກັສະ ແລະ ການແຂງ່ຂນັຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ 

ແລະ ຄນົພິການ.ການຝ ກສອນໄລຍະຍາວແມນ່ຍງັຄງົຈ  າເປັນເພ່ືອປ່ຽນ 

ແປງຄວາມຮບັຮູ,້ ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພ ດແຕເ່ບ່ິງຄືວາ່ 
ຍງັຄງົຈ  າກດັ.  

 ໂຄງການ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິແມນ່ຍງັເບ່ິງຂາ້ມສິ່ ງ 

ທ່ີເປັນໄປໄດຕ້າ່ງໆສ  າລບັການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ. 

 ກນົໄກການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົຂອງລດັຖະບານຢູ່ໃນບນັດາປະເທດທ່ີມີ

ລາຍຮບັຕ  າ່ແມນ່ມໜີ້ອຍ. 

 ສວ່ນຫ າຍການວເິຄາະດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍແມນ່ບ ່ ໄດລ້ວມຢູ່ໃນແຜນ 

ງານການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ເຊິ່ ງອາດຈະນ  າໄປສູຫ່ ືສ ົ່ງ 

ເສມີການຈ  າແນກຕ ່ ແມຍ່ິງ.  

 ຄອບຄວົຂອງບກຸຄນົທ່ີເສຍຊີວດິຍອ້ນລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກ

ສງົຄາມແມນ່ມກັຖກືມອງຂາ້ມໂດຍແຜນການດ  າລງົຊວີິດຕາ່ງໆ.

★ ການສ  າຫ ວດຜູ້ລອດຊວີິດຈ  ານວນ 1,645 ຄນົຢູ່ 

ໃນ 26 ປະເທດສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ການມສີວ່ນ 

ຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິແມນ່ຂະແໜງການທ່ີຖກື

ເວ້ົາເຖິງຫ າຍທ່ີສດຸວາ່ສະຖານະການຂອງພວກເຂົາ

ແມນ່ຮາ້ຍແຮງໃນໄລຍະຫ າຍປີຜາ່ນມານີ.້74% 

ເວ້ົາວາ່ລາຍຮບັຂອງຄວົເຮືອນແມນ່ບ ່ ພຽງພ .
(1)
 

★ ໜ້ອຍກວ່າ 20% ຂອງວຽກງານຄນົພິການ. ການ

ທ່ີຖກືແຍກອອກຈາກວຽກແມນ່ການກດີກນັທາງ

ສງັຄມົເຊິ່ ງມມີນູຄາ່ທ່ີສງູເຖງິ1.94 ລາ້ນໆໂດລາ 

ສະຫະລດັຕ ່ ປີ (ມນູຄາ່ຕ ່ ປີທງັໝດົຂອງການສນູ 

ເສຍGDPທົ່ວໂລກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເປັນພິ 

ການ).
(2) 

★ 82% ຂອງຄນົພິການດ  າລງົຊີວດິຢູ່ດວ້ຍເງນີໜ້ອຍ 

  ກວ່າ 1 ໂດລາສະຫະລດັ/ມ ື.້
(3) 

★ 80%ຂອງຄນົພິການແມນ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທ່ີ 

ຫາ່ງໄກ. 

★ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການ50%ແມນ່ມແີນວໂນມ້ 

ຖກືຈາ້ງງານໜ້ອຍກວ່າຜູຊ້າຍທ່ີເປັນພິການ.
(4) 
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ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 
ທ່ີປະເທດເອທິໂອເປຍ,ສນູເອທິໂອເປຍສ  າລບັຄວາມພິ 

ການ ແລະ ການພດັທະນາ (ECDD) ໄດຮ້ບັການ 

ສະໜບັສະໜນູຈາກ ILO, ເຊິ່ ງໄດຝ້ ກອບົຮມົກຽ່ວ  

ກບັຄວາມເປັນພິການສ  າລບັທລຸະກດິ, ອດຸສະຫະກ  າ 

ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂະແໜງການພາກລດັ. ຢູ່ໃນເຂດ 

ຊນົນະບດົ,ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັDECSI,ຜູ້ສະໜອງການ 

ເງນີຈນຸລະພາກ. DECSI ດຽວນີໄ້ດລ້ວມເອົາຄນົພິ 

ການເຂ້ົານ  າເຊິ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການເຮັດການສ ກສາ 

ຄ ົນ້ຄວ້າ, ການໂຄສະນາຂນົຂວາຍ ແລະ ການຝ ກອບົ 

ຮມົຂອງECDD ແລະ ສະມາຄມົທະຫານຜາ່ນເສິກທ່ີ 

ພິການຂອງທິເກຣ. ໃນປີ2010, 900 ຄນົ (5%ຂອງຜູ້ 

ໃຊບ້ ລິການຂອງDECSI) ແມນ່ຄນົພິການ;DECSIປະ 

ຈບຸນັນີມ້ລີະບບົການກວດກາເພ່ືອວດັແທກການປບັປງຸ 

ໃນທາງທ່ີດຂີື້ນຢູ່ໃນຂງົເຂດນີ.້
(5)
 

ທ່ີປະເທດນກິກາຣາກວົ,ສະຖາບນັການເງນິ

ຈນຸລະພາກໂປຣມເູຈ ີ(ProMujer) ໄດເ້ຂ້ົາ

ເຖງິ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ງຄນົພິການທ້ອງຖິ່ ນແລະການ

ບ ລິການທາງດາ້ນສງັຄມົເພ່ືອລວມເອົາແມຍ່ງິ

ທ່ີເປັນພິການເຂ້ົາໃນການບ ລິການທາງດາ້ນ 

ການເງນີຈນຸລະພາກຂອງພວກເຂົາ. 

ProMujer ຮບັເອົາແມຍ່ິງທ່ີເປັນພິການເຂ້ົາ 

ໃນທະນາຄານຊຸມຊນົ,ແລະຍງັໄດໃ້ຫບ້ ລິການ

ແກທ່ະນະຄານຊຸມຊນົທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ໂດຍແມຍ່ງິທ່ີ

ເປັນພິການ 30 ຄນົ. ຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຍງັໄດຮ້ຽນ 

ກຽ່ວກບັສຸຂຸະພາບໄວຈະເລີນພນັ ແລະ ການ 

ປ້ອງກນັການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງໃນຄອບຄວົ.
(6)
 

ທ່ີປະເທດຟິລິບປິນ,ສະມາຊກິ650ຄນົຂອງ

ສະຫະພນັສະຫະກອນແຫງ່ຊາດແມນ່ຄນົ

ພິການ. ພວກເຂົາໄດຜ້ະລິດໂຕະ ແລະ 

ຕ ັ່ງ ນກັຮຽນໃຫແ້ກກ່ະຊວງສ ກສາ. ຄ  າ

ຂວັນທ ຸລະກດິຂອງພວກເຂົາແມນ່ “ພວກ

ເຮົາບ ່  ຕອ້ງການໃຫທ້່ານຊື້ຜະລິດຕະພນັ

ຂອງ 

ພວກເຮົາຍອ້ນຄວາມສງົສານແຕຍ່ອ້ນ 

ພວກມນັດີກວ່າ”.
(7)
 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 
 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ:  

 ສະໜບັສະໜນູໃຫຜ້ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານທ່ີກຽ່ວ 
ຂອ້ງແລະເປັນໄປໄດຕ້ ່ ກບັການຈາ້ງງານ. 

 ແຜນງານຕາ່ງໆຄວນຮບັປະກນັວາ່ການບ ລິການທາງດາ້ນການເງນີແລະກອງປະຊຸມ 

ຝ ກອບົຮມົແມນ່ໃກຄ້ຽງທ່ີສດຸເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດຕ້ ່ ກບັຊຸມຊນົເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສະມາ 

ຊກິຂອງຕນົ. 

 ແຜນງານການສະໜບັສະໜນູບ ່ ຄວນຢຸດຕິເມື່ອບກຸຄນົໄດເ້ລ່ີມທລຸະກດິຫ ືຖືກຈາ້ງງານ

ຄວນຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຕິດຕາມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ.  

 ແຜນງານແມນ່ປະສບົຜນົສ  າເລັດຫ າຍຂື້ນ,ແທນທ່ີຈະສມຸໃສບ່ກຸຄນົເທ່ົານ ັນ້,ຄອບຄວົ

ຂອງພວກເຂົາກ ່ຍງັຖກືພິຈາລະນາຢູ່ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານກດິຈະກ  າ

ທາງ 

ດາ້ນທລຸະກດິ,ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຝ ກອບົຮມົການບ ລິຫານເງນີ ແລະ ໃນຂະບວນ 

ການເຂ້ົາເຖງິແຫ ງ່ທ ນ. 

 ການສມຸໃສເ່ປັນພິເສດແມນ່ຄວນເຮັດຕ ່ ກບັແມຍ່ິງຢູ່ໃນໄວທ່ີເຮັດວຽກເຊິ່ ງພວກເຂົາໄດປ້ະ

ເຊນີກບັອປຸະສກັທ່ີໃຫຍຫ່ ວງຕ ່ ກບັການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ແລະ ຍອ້ນ 

ພວກເຂົາມບີດົບາດສ  າຄນັໃນການປບັປງຸເງ ື່ອນໄຂໃນການດ  າລງົຊວີິດຄອບຄວົຂອງ 

ພວກເຂົາ.  

 

ເພ່ືອການປບັປງຸການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ:  

 ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັການບ ລິການຫ ກັທ່ີສ  າຄນັເຊ່ັນວາ່ສະຖາບນັການເງນີຈນຸລະພາກ ແລະ 

ສນູຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການກ  ານດົອປຸະສກັທ່ີພວກເຂົາປະເຊີນເພ່ືອ 

ໃຫສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ ້ແລະ ລວມເອົາຄນົພິການເຂ້ົານ  າ.  

 ໃຫມ້ກີານຕິດຕາມສະໜບັສະໜນູສ  າລບັການບ ລິການເຫ ົ່ ານີໃ້ນຊວ່ງໄລຍະເວລາໃດໜ ່ ງ

ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫພ້ວກເຂົາໄດປ້ບັປງຸການປະຕິບດັຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະນະໂຍບາຍ 

ໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນວາ່ ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັສິດທິ, ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພ ດທ່ີ 

ບ ່ ມກີານຈ  າແນກຈາກພະນກັງານຂອງອງົການ, ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດໃ້ນແງຂ່ອງໂຄງສາ້ງ 

ທາງກາຍະພາບ ແລະ ການສື່ ສານ, ທ່ີພກັພາອາໄສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ 

ຈາ່ຍທ່ີມເີຫດມຜີນົ. 

 ຮວ່ມງານກບັຜູ້ຈາ້ງງານເພ່ືອດ  າເນນີການວເິຄາະຂ ັນ້ຕອນໃນການຮບັສະໝກັຂອງພວກ

ເຂົາ, ການປບັຕວົທ່ີເປັນໄປໄດຢູ້່ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອຍກົລະດບັການເຂ້ົາເຖິງ 

ແລະ ການຝ ກອບົຮມົສ  າລບັພະນກັງານເພ່ືອລວມເອົາຄນົພິການເຂ້ົານ  າ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

 ນຕິິກ  າ ແລະ  ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ 

ທກຸຍາກຄວນສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີແ້ມນ່ 

ຄວນຈະຕາມມາດວ້ຍແຜນການ ແລະ ງບົປະມານສ  າລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ່ໃນລະ 

ດບັທ້ອງຖິ່ ນ. 

 ຈາ້ງງານຄນົພິການຢູ່ໃນຂະແໜງການຂອງລດັ.  

 ຮບັປະກນັໃຫຜ້ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການສາມາດເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສາ້ງນະໂຍ 

ບາຍກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ ແລະ ແຜນການໃນລະດບັຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ 

ຢ່າງຫາ້ວຫນັ. 

 ສາ້ງ ແລະ ບ  າລງຸຮກັສານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ 

ແລະ ອນັທ່ີສະໜບັສະໜນູຄນົພິການໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າ.

 

 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດ

ໃຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິ 

ການ ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ ຄວນ 

ຈະນ  າໄປສູກ່ານປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີ  

ເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ.  

 
 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* ເພ່ີມລາຍຮບັໃນຄວົເຮອືນ. * ເພ່ີມກ  າໄລຂອງຜູປ້ະກອບການທ່ີ

ເປັນພິການ. * ປບັປງຸທກັສະທາງດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ 

ທລຸະກດິ. * # ຂອງຄນົທ່ີຍງັຄງົເຮັດວຽກຢູ່ຫ ງັຈາກໜ ່ ງປີຜາ່ນໄປ. 

* # ຂອງທຸລະກດິທ່ີມຄີວາມຫາ້ວຫນັ ພາຍຫ ງັທ່ີເລ້ີມຕ ົນ້ໄດໜ້ ່ ງປີ. 

* ຄວາມອາດສາມາດທ່ີດີກວ່າເກົ່ າໃນການເຂ້ົາເຖງິໂພຊະນາການ 

ທ່ີມຄີນຸຄາ່ຕະຫ ອດທງັປີ. * ລາຍງານວາ່ມຄີວາມໝ ັັນ້ໃຈໃນຕນົ 

ເອງເພ່ີມຂື້ນ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນສງັຄມົກ ່ເພ່ີມຂືນ້.  

* ຄວາມອາດສາມາດທ່ີດກີວ່າເກົ່ າໃນການບ ລິຫານລາຍຮບັຂອງ 

ຄອບຄວົ.* ການກວມເອົາຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການເຂ້ົາໃນ 

ແຜນງານການປກົປ້ອງສງັຄມົເພ່ີມຂື້ນ. 

 

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ:  

* # ຂອງການບ ລິການຕາ່ງໆ ລວມທງັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ເຊິ່ ງຖເືປັນຜູ ້

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. * # ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີສ  າເລັດການຝ ກອບົ  

ຮມົວຊິາຊບີ/ໄດຮ້ບັເງນີກ ູຢື້ມ ແລະ ທ ນຊວ່ຍເຫ  ືອລາ້. # ຂອງຜູ ້ 

ເຄາະຮາ້ຍທ່ີກ  າລງັຖກືຈາ້ງງານ. * # ການຍກົລະດບັຈດິສ  ານ ກ 

ແລະ ບດົຮຽນການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການ

ມສີວ່ນຮວ່ມໃນດາ້ນຜູໃ້ຫບ້ ລິການຫ ກັ. 

 

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

* ການຈ  າແນກຢູ່ໃນກດົໝາຍແຮງງານບນົພ້ືນຖານຂອງຄວາມເປັນ

ພິການແມນ່ຖກືລບົລາ້ງ. * ນຕິິກ  າແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການ ຈາ້ງງານ

ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັມາດຖານສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິ 

ຂອງຄນົພິການ. * ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຫ ຸດຜອ່ນ 

ຄວາມທກຸຍາກທ່ີລວມເອົາມາດຕະການສະເພາະສ  າລບັຜ ູເ້ຄາະ 

ຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ.  

* ຊບັພະຍາກອນແມນ່ຖກືຈດັສນັໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນເພ່ືອສ ົ່ງເສມີ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. * ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົ

ພິການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນ

ລະດບັຊຸມຊນົຢ່າງຫາ້ວຫນັ.
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ໂຄງການຕວົຢາ່ງ: ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຄນົພິການໃນປະເທດລາວ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຈອນຊນັ ບມັເບລ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ສນູການຄາ້ກນັຍມັປາ

ລາມນັກນັຍ ູຊບັຄນັຕີ, ອກູານດາ.  

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງລາຍຮບັຄວົເຮືອນແມນ່ເປັນບລິູມະສດິຂອງຄນົພິການລວມທງັຜູ້ລອດຊວີິດ, ໃນ

ປະເທດລາວ, ສ  າລບັພວກເຂົາຍງັຄງົມອີປຸະສກັຫ ວງຫ າຍທ່ີກດີຂວາງການເຂ້ົາເຖິງການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ. 

ແລະ ການຈາ້ງງານໂດຍຕນົເອງ.   

ຈດຸປະສງົ: 1. ເພ່ືອຍກົລະດບັການເຂ້ົາເຖງິຂອງຄນົພິການຕ ່ ກບັການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ.2. ເພ່ືອສະໜບັສະ 

ໜນູຄນົພິການໃນການເລ່ີມຂະຫຍາຍກດິຈະກ  າທ່ີສາ້ງລາຍຮບັໂດຍການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊື່ ອ, ການຝ ກອບົຮມົທາງ 

ດາ້ນເຕັກນກິວິຊາການ ແລະ  ທກັສະທາງທລຸະກດິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາທລຸະກດິ.  

ກດິຈະກ  າ: ກ) ການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ: ການສາ້ງຕ ັງ້ສນູຈດັຫາງານ, ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງສະມາຄມົຄນົພິການແຫງ່ຊາດລາວ (LDPA) ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູຜູທ່ີ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າທ່ີເປັນຄນົພິ 

ການ; ການສາ້ງຈດິສ  ານ ກ ແລະ ການເປັນຄູຮ່ວ່ມງານກບັຜູຈ້າ້ງງານ; ການສະໜບັສະໜນູເປັນລາຍບກຸຄນົສ  າ  

ລບັຄນົພິການເພ່ືອສະໝກັ, ເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ຄງົຢູ່ໃນການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ.  

ຂ) ການຈາ້ງງານໂດຍຕນົເອງ: ການສະໜບັສະໜນູເປັນລາຍບກຸຄນົສ  າລບັຄນົພິການເພ່ືອພດັທະນາແຜນທລຸະກດິ, 

ເຂ້ົາເຖິງການຝ ກອບົຮມົທາງດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ ທກັສະທາງທຸລະກດິ, ແລະ ເຂ້ົາເຖິງທ ນຮອນ (ການ

ສມົທບົກນັຂອງທ ນຊວ່ຍເຫ ືອລາ້ ແລະ ການເງນີຈນຸລະພາກ); ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານ ຂອງ 

LDPA ແລະ ຫອ້ງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີການສງັຄມົຢູ່ໃນບນັດາເມອືງເປ້ົາໝາຍ. 

ຄວາມຍືນຍງົ: ໂຄງການແມນ່ໄດຖ້ກືອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮວ່ມກບັ LDPA; ການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ການ

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຫອ້ງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີການສງັຄມົ, ການປກູຈດິສ  ານ ກ ແລະ ການຝ ກ

ອບົຮມົຂອງຜູຈ້າ້ງງານ, ການໃຫຄ້  າປ ກສາແກຄ່ນົພິການເພ່ືອອ  ານວຍໃຫແ້ກຄ່ວາມຍນືຍງົຂອງການ ຈາ້ງງານຂອງ

ພວກເຂົາ.  

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ: ການຈາ້ງງານໂດຍຕນົເອງ: 312 ຄນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິທ ນກູຢື້ມ; 202 ຄນົໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມການຝ ກອບົ 

ຮມົທາງດາ້ນວຊິາການ; 97 ຄນົໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການຝ ກອບົຮມົການພດັທະນາທລຸະກດິ; ແລະ 236 ຄນົໄດເ້ຂ້ົາ 

ຮວ່ມໃນການຝ ກອບົຮມົການສ ກສາດາ້ນການເງນີ. ການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ: 66 ຄນົໄດຖ້ືກຈາ້ງງານ; ຜູຈ້າ້ງ 

ງານ 172 ລາຍໄດແ້ລກປ່ຽນກຽ່ວກບັການປະກາດຮບັສະໝກັວຽກຮວ່ມກບັ LDPA. 

ໄລຍະເວລາ: 42 ເດອືນ.ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ: HI, LDPA. 

ຜູໃ້ຫທ້ ນ: USAID, ການຮວ່ມມຂືອງປະເທດເບວຢ້ຽມ, ສະຫະພາບເອີຣບົ. 

 
 
 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)
HI.ສຽງຈາກພື້ນດນິ: ຜູ້ລອດຊວີດິຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ອືຈາກສງົຄາມ ບອກເລ່ົາກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ.2009 

|
(2)
ILO.ລາຄາຂອງການຍກົເວັ້ນ.2009; ILO.ການຊວ່ຍເຫ  ືອຜ ູ້ພິການໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ  າ.2005 |

(3)
ທະນາຄານໂລກ.ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 

ຄວາມພິການ,ການທບົທວນຄນືເອກະສານວນັນະຄະດ.ີ1999 |
(4) (7)

WHO, UNICEF, ILO, IDDC. ຄູມ່ສື  າລບັການຟ້ືນຟຊູວີດິການເປັນຢູ່ໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ. 

2010 |
(5)
ILO.ເອທິໂອເປຍ: ກ ລະນສີ ກສາການສະໜບັສະໜນູການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົພິການໃນການບ ລິການຕ່າງໆ.2010 |(6)HI.ການປະຕິບດັທ່ີດສີ  າລບັ

ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຄນົທ່ີເປັນພິການ.2006;CDPO.ບດົລາຍງານການປະຕິບດັທ່ີດໃີນການຝ ກອບົຮມົ 

ທກັສະກຽ່ວກບັກະສກິ  າແບບລວມສນູ. .2011; ILO.ຄວາມພິການຢູ່ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ: ການປະຕິບດັຂອງບ ລິສດັ.2010;ຕ  າແໜ່ງຂອງຜູ້ຊອກວຽກເຮັດ

ງານທ  າທ່ີເປັນພິການ: ການບ ລິການທ່ີມປີະສດິທິພາບ.2003;ການຝ ກອບົຮມົເພ່ືອຄວາມສ  າເລັດ: ຄູມ່ກືານອບົຮມົແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ.2008 
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ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ: ບດົບາດຍິງຊາຍ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ບດົບາດຍິງຊາຍ 
 
 
 

ບດົບາດຍິງຊາຍແມນ່ຫຍງັ? ຂ ້ມນູຕວົຈງິ 
 

« ບດົບາດຍິງຊາຍ » ແມນ່ບດົບາດທ່ີກ  ານດົ,ສິດທິ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ລກັສະນະ ແລະ ຄນຸ

ນະພາບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັໂດຍສະເພາະໃນທາງສງັຄມົກບັການເປັນຜູ້ຊາຍ ຫ  ືແມຍ່ິງ.ສະຖາບນັ, 

ອດຸມົການ, ສາສະໜາ ແລະ ຄນຸຄາ່ຕາ່ງໆທງັໝດົແມນ່ປະກອບເປັນທດັສະນະຄະ ຕິກຽ່ວກບັ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ. ແນວຄິດກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍມກີານປ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ຫ າກ 

ຫ າຍຢູ່ໃນວດັທະນະທ  າທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, « ເພດ » ໝາຍເຖິງລກັສະນະ  

ທາງດາ້ນຊີວະພາບຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ. 

 

ແມຍ່ິງ ແລະ ຜູຊ້າຍປະສບົເຫດການອ ັນັດຽວກນັແຕແ່ຕກຕາ່ງກນັ.ແທ້ຈງິແລວ້, ອດັຕາຂອງ 

ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການເອື່ ອຍອີງທາງດາ້ນເສດຖະກດິແມນ່ມສີງູກວ່າໃນກຸມ່ແມຍ່ງິ. ໂດຍທ ົ່ວ 

ໄປແລວ້ ແມຍ່ງິແມນ່ມອີ  ານາດທ່ີຈ  າກດັຕ ່ ຊວີິດທາງເພດ ແລະ ສຂຸະພາບຈະເລີນພນັຂອງ ພວກ 

ເຂົາ,ເຊິ່ ງມແີນວໂນມ້ເປັນຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກຄວາມຮນຸແຮງ ຫ າຍກວ່າຜູຊ້າຍ, ແລະ ຂາດການມ ີ

ສວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັສິນບນັຫາ.
(1) 

 

ຈດຸປະສງົຂອງຮບູແບບດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍແມນ່ເພ່ືອບນັລຄຸວາມສະເໝີພາບທາງເພດ:ເພ່ືອຮບັ 

ປະກນັໃຫເ້ດັກຍງິ, ເດັກຊາຍ, ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນກຸມ່ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ 

ໄດນ້  າເອົາປະສບົການ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສນົໃຈຂອງພວກເຂົາ ເຂ້ົາໃນວາລະຂອງການພດັ 

ທະນາ; ແລະ ເພ່ືອໃຫພ້ວກເຂົາໄດປ້ະກອບສວ່ນ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດທ່ີເທ່ົາທຽມກນັຈາກການ 

ປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ອນັນີແ້ມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັເດັກຍງິ, 

ເດັກຊາຍ, ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ເພ່ືອວິເຄາະ ແລະ ຖາ້ວາ່ມຄີວາມຈ  າເປັນ,ຕ້ອງໄດມ້ກີານປ່ຽນ  

ແປງທດັສະນະຄະຕິ, ພ ດຕິກ  າ, ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຢູ່ໃນເຮອືນ, ໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃນ 

ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຊຸມຊນົ. ເວ້ັນເສຍແຕ່ວາ່ຈະນ  າໃຊຮ້ບູແບບດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ, ການເຂ້ົາ 

ເຖງິທ່ີບ ່ ເທ່ົາທຽມກນັທາງດາ້ນ  ຊບັພະຍາກອນແມນ່ມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະສບືຕ ່ ບ ັ່ນທອນສດິເສລີພາບ 

ແລະ ຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງທງັຜ ູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ ໃນໄລຍະຍາວ. ສະນ ັນ້ຈະຕ້ອງປບັປງຸຄນຸ 

ນະພາບຊວີິດຂອງໝດົທກຸຄນົ ບນົພ້ືນຖານຜນົປະໂຫຍດທາງສງັຄມົໃຫເ້ທ່ົາທຽມກນັທງັໝດົ.  

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ&ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: ມາດຕາ5 ວກັທີ 1. ມາດຕາ5 

ວກັທີ 7. ມາດຕາ7ວກັທີ 1.K. |ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ:ການດ  າເນນີງານທີ #22 

& #30. |ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ:ໝວດທີ III, ການດ  າເນນີງານທີ #19. ໝ

ວດທີ IV, ວກັທີ 12, ການດ  າເນນີງານທີ #29. ໝວດທີ V, ການດ  າເນນີງານທີ #41. 

|ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ 3, 6 & 16. |ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະ

ວດັ: ເປ້ົາໝາຍທີ 3. |ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການລບົລາ້ງທຸກຮບູແບບຂອງການຈ  າແນກຕ ່

ແມຍ່ິງ.|ແຜນການດ  າ 

ເນນີງານປກັກິ່ງ, ໝວດທີ 143) E. |ມະຕິຄະນະມນົຕີວາ່ດວ້ຍຄວາມໝ ັັນ້ຄງົ1325. 

 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ, ຄນົພິການ, ແມຍ່ງິ ແລະ ແມຍ່ງິທ່ີເປັນ

ພິການ. 

ຜູໃ້ຫບ້ ລິການທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ.  

ກະຊວງ: ບດົບາດຍງິຊາຍ, ທກຸໆກະຊວງ. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: UNWOMEN. 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ມພີຽງສອງສາມກະຊວງ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ ລິການຈ  ານວນໜ ່ ງເທ່ົານ ັນ້ທ່ີມຮີບູ 

ແບບດາ້ນບດົ ບາດຍງິຊາຍທ່ີຈະແຈງ້ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ຂ ັນ້

ຕອນການຄດັເລືອກພະນກັງານຂອງພວກເຂົາ.  

 ສວ່ນໃຫຍ,່ແມຍ່ງິຈະເປັນຕວົແທນທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຂະໜາດນອ້ຍຂອງລກູຈາ້ງຢູ່

ໃນການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ, ການຟ້ືນຟ,ູ ສງັຄມົ ແລະ ການຈາ້ງງານ-

ດ ັງ່ນ ັນ້ ແມຍ່ງິຈ  ານວນໜ ່ ງອາດຈະຖ ໃ້ຈ ຫ  ືຮູສ້ ກບ ່ ສະດວກໃຈໃນຮບູແບບ 

ແລະ ນ  າໃຊບ້ ລິການເຫ ົ່ ານີ.້ 

 ເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແມນ່ມກັຈະຢູ່ຫາ່ງໄກ. ເວລາ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຢູ່ໃນບນັດາເມອືງໃຫຍ່ໆ ແມນ່ມກັຈະສ ົ່ງຜນົ

ໃຫແ້ມຍ່ງິບ ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງພວກມນັໄດ,້ເຊິ່ ງພວກເຂົາເຈົ້າບ ່ ສາມາດຈະຢູ່ຫາ່ງ

ຈາກຄອບຄວົ ຫ  ືນ  າໃຊລ້າຍຮບັທ່ີຈ  າກດັໃນການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ທ່ີພກັອາໄສ.  

 ຢູ່ໃນບາງປະເທດ, ຜູຊ້າຍບາງຄນົກ  າລງັພດັທະນາສຂຸະພາບຈດິ ແລະ 

ບນັຫາຢາເສບຕິດຫ ງັຈາກອປຸະຕິເຫດລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ 

ແມນ່ໄດຮ້ບັການລາຍງານວາ່ກາຍເປັນຄນົອາລມົຮາ້ຍ ແລະ ໃຊຄ້ວາມຮນຸ 

ແຮງໃນຄອບຄວົ ແລະ ທາງເພດທ່ີມຸງ່ເປ້ົາໄປຍງັສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງ 

ພວກເຂົາ. ຜູລ້ອດຊີວດິທ່ີເປັນເພດຍິງ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັແມຍ່ງິຜ ູ້ອື່ ນທ່ີມ ີ

ຄວາມພິການແມນ່ມແີນວໂນມ້ຈະຕກົເປັນຜູ ້ເຄາະຮາ້ຍຂອງຄວາມຮນຸແຮງ 

ພາຍໃນຄອບຄວົຫ າຍກວ່າແມຍ່ງິຜ ູອ້ື່ ນໆ.
(7)
 

 ຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີຜ ູຊ້າຍແມນ່ຖືກຄາດຫວງັໃຫເ້ປັນຜູ້ສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ

★ ເດັກຍງິ, ເດັກຊາຍ, ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທງັໝດົທ່ີເປັນຜູ ້

ເຄາະຮາ້ຍທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ທາງສງັຄມົ ແລະ 

ເສດຖະກດິ ຈາກຜນົກະທບົຂອງລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອ ຈາກ

ສງົຄາມ ບ ່ ວາ່ທາງກງົ ຫ  ືທາງອອ້ມ; ແຕວ່າ່ພວກເຂົາ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໂດຍສິ່ ງຄກຸຄາມດ ັງ່ກາ່ວ.  

★ ໃນປີ 2011, 90% ຂອງຜູເ້ສຍຊີວດິ ເຊິ່ ງໄດຮູ້ວ້າ່ເປັນເພດຊາຍ. 

ຜູເ້ສຍຊວີິດທ່ີເປັນເດັກນອ້ຍແມນ່ຄດິເປັນ 42% ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັ 

ບາດເຈັບລ ົມ້ຕາຍທງັໝດົ ສະເພາະຜູທ່ີ້ຮູອ້າຍ.ຸ
(2) 

★ ຫ ງັຈາກອປຸະຕິເຫດຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ, 

ອດັຕາສວ່ນຂອງຜູເ້ສຍຊີວດິທ່ີເປັນເພດຍິງແມນ່ 43%, ໃນຂະ 

ນະທ່ີຜ ູຊ້າຍແມນ່ 29%. 
(3) 

★ ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການມກັຈະປະເຊນີກບັການຈ  າແນກທ່ີໃຫຍຫ່ ວງ  

  ຫ າຍກວ່າຜູຊ້າຍໃນເວລາເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ.
(4) 

★ ແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກຍິງທ່ີເປັນພິການຕອ້ງທກຸທ ລະມານກບັອດັຕາ  

  ການລະເມດີທາງເພດທ່ີສງູ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຂ ມ້ນູຂາ່ວ 

  ສານກຽ່ວກບັສຂຸະພາບຈະເລີນພນັໜ້ອຍກວ່າ. 
(5)
 

★ ຜູຊ້າຍທ່ີຢູ່ໃນການຈາ້ງງານທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງແມນ່ມຫີ າຍກວາ່ແມ ່

ຍງິ. ວຽກທ່ີເຮັດໂດຍແມຍ່ງິແມນ່ມຄີວາມໝ ັນ້ຄງົນອ້ຍກວ່າວຽກ 

ຂອງຜູຊ້າຍ; ແມຍ່ງິມລີາຍໄດໜ້້ອຍກວ່າ ແລະ ມກີານປກົປ້ອງ 

ທາງສງັຄມົໜ້ອຍກວາ່ຜ ູ່ຊ້າຍ.
(6) 
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ການເງນີຂອງຄອບຄວົ,ຜນົກະທບົທາງຈດິຂອງການສນູເສຍລາຍຮບັເນື່ອງມາ 

ຈາກອປຸະຕິເຫດຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມແມນ່ເຊື່ ອວາ່ຜ ູຊ້າຍໄດ້

ຮບັຄວາມທກຸທ ລະມານຫ າຍກວ່າ.
(8)
ຜູລ້ອດຊວີິດທ່ີເປັນເພດຍງິອາດຈະປະເຊີນກບັ

ສິ່ ງທ້າທາຍທາງຈດິໃຈທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຜ ູທ່ີ້ມກີານບາດເຈັບ ຫ  ືມຂີ ບ້ກົຜອ່ງທ່ີສາ  

ມາດເຫັນໄດອ້າດຈະຖືກປະໃຫຢູ້່ໂດດດຽ່ວ ແລະ ສນູເສຍໂອກາດໃນການແຕງ່ 

ງານໄປເລີຍ. ຜ ູອ້ື່ ນໆອາດຈະຖກືຄາດຫວງັໃຫສ້ືບຕ ່ ບດົບາດໃນຄວົເຮືອນ ແລະ 

ການຜະລິດເຊ່ັນເຄີຍເຊິ່ ງມກີານຊວ່ຍເຫ ືອພຽງໜ້ອຍດຽວ ຫ  ືບ ່ ມເີລີຍ.  

 ເມ ື່ອຜ ູຊ້າຍໄດຮ້ບັບາດເຈັບຫ ເືສຍຊີວດິຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົ 

ຄາມ,ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຫາເງນີ ແລະ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃນການຢູ່ລອດ 

ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງຄອບຄວົ ແລະ ເດັກນອ້ຍແມນ່ຕກົໄປໃສແ່ມຍ່ງິ, 

ເຊິ່ ງອາດຈະເປັນຜູເ້ບ່ິງແຍງຫ ກັຂອງຜູລ້ອດຊີວດິ. 

 

 

 
 

ໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນການສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງດາ້ນບດົບາດ-ຍິງຊາຍ 
 

ທ່ີປະເທດບອສເນຍ ແລະ ເຮຊີໂີກວີນາ, ໂຄງການລິເລ່ີມກຽ່ວກບັຜ ູລ້ອດຊີວດິຈາກລະເບີດຝງັດິນ (LSI) 

ໄດລ້ວມເອົາຮບູແບບດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍໂດຍຜາ່ນວຽກຂອງຕນົ LSI ພະຍາຍາມກ  ານດົ ແລະ ເຂ້ົາ 

ເຖງິຜ ູລ້ອດຊີວດິທ່ີເປັນເພດຍິງ,ເຊິ່ ງເປັນວຽກທ່ີຫຍຸງ້ຍາກເນື່ ອງຈາກວາ່ຂ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັແມຍ່ງິ 

ແມນ່ບ ່ ໄດຖ້ເືປັນບລິູມະສິດໂດຍອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງທະຫານຜາ່ນເສິກທ່ີຂບັເຄື່ ອນໂດຍຜູ້ຊາຍ ທ່ີ LSI ໄດ້

ຮວ່ມມນື  າ. LSI ຮບັປະກນັວາ່ມຊີບັພະຍາກອນທ່ີພຽງພ  ແລະ ໄດຖ້ກືຈດັສນັເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູລ້ອດ ຊີວດິທ່ີ

ເປັນເພດຍິງໃນການບນັລຈຸດຸປະສງົການຟ້ືນຟຂູອງພວກເຂົາ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ພະນກັງານກດິຈະກ  າ ເຄື່ ອນທ່ີ

ຂອງ LSI, ທ່ີເປັນເພດຊາຍ, ອາດຈະຖືກແທນທ່ີໂດຍຜູ້ເຮັດວຽກສງັຄມົທ່ີເປັນເພດຍງິ. LSI ໄດຈ້ດັຕ ັງ້

ການລິເລ່ີມຕາ່ງໆໂດຍສະເພາະແມນ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກແ່ມຍ່ິງ (ກອງປະຊຸມຮຽກ ໂຮມເອົາ

ແຕຜ່ ູລ້ອດຊີວດິທ່ີເປັນເພດຍິງເພ່ືອປ ກສາຫາລືກຽ່ວກບັສດິທິຂອງຄນົພິການ, ການສະໜບັສະ ໜນູແບບ

ເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ). ບນັດາເມຍຂອງ ຜູລ້ອດຊີວດິ

ແມນ່ຖກືລວມເຂ້ົາໃນຂ ັັນ້ຕອນຂອງການຟ້ືນຟ ູແລະ ການເຊື່ ອມສານຂອງຜູເ້ປັນຜວົຂອງ ພວກເຂົາ. LSI 

ຍງັຮບັປະກນັໃຫສ້ຽງຂອງແມຍ່ິງມຄີນຸຄາ່ຢ່າງເໝາະສມົໃນເວລາທ່ີເປີດ ຫ  ືຂະຫຍາຍ ທລຸະກດິຄອບຄວົຂະ

ໜາດນອ້ຍ.
(9) 

ທ່ີປະເທດທາຈກິສິຖານ, ຜູປ້ະສານງານກຽ່ວກບັ 

ການດ  າເນນີງານດາ້ນລະເບີດຝງັດນິຂອງອງົ  

ການ ສປຊ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການສາ້ງ 

ຕ ັງ້ເຄືອຂາ່ຍຂອງຫວົໜ້າຄວົເຮືອນທ່ີເປັນແມຍ່ງິຈ  າ 

ນວນ 80 ຄນົ ເຊິ່ ງກວມເອົາ 331 ບ້ານ.ພວກເຂົາ 

ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຈດຸປະສານງານຢູ່ໃນເຂດຫາ່ງໄກ 

ສອກຫ ີກ ຫ ື ໃນເຂດຕາ່ງໆທ່ີສະຖານະການຄວາມ 

ໝ ັນ້ຄງົແມນ່ຍງັຄງົອອ່ນໄຫວ, ລວມທງັຢູ່ເຂດຊາຍ 

ແດນຕາ່ງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ 

ໜນູໄລຍະໄກເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກ  າປກູຈດິສ  ານ ກ 

ກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຢູ່ໃນຊຸມຊນົຂອງ 

ພວກເຂົາ.
(10) 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 
 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ:  

 ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕາ່ງໆຄວນລວມເອົາຜູ້ລອດຊວີິດເຂ້ົານ  າ (ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ 

ເປັນຜູ ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ) ແຕວ່າ່ຍງັມຜີ ູ້ເຄາະຮາ້ຍທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງອອ້ມ-ຜູ້

ໃຫກ້ານເບ່ິງແຍງ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ (ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ແມຍ່ງິ ແລະ 

ເດັກຍງິ). 

 ຮບັປະກນັໃຫກ້ານບ ລິການຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫ າກຫ າຍຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ 

ແມຍ່ງິ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ. ຢູ່ໃນການບ ລິການສຂຸະພາບຕາ່ງໆ, ຮບັປະກນັໃຫມ້ ີ

ພະນກັງານຊຽ່ວຊານທ່ີເປັນເພດຍງິ ແລະ ເປັນສວ່ນຕວົສ  າລບັຄນົເຈັບໃນລະຫວາ່ງການ 

ກວດຮາ່ງກາຍ. ຢູ່ໃນການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ທລຸະກດິ, ຮບັປະກນັໃຫມ້ເີວລາສ  າ

ລບັການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງທງັຜ ູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ິງ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ:  

 ເກບັກ  າຂ ມ້ນູ ແລະ ລາຍງານກຽ່ວກບັ # ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ 

(ຜູຊ້າຍ, ແມຍ່ງິ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ), ລວມທງັອນັທ່ີແນເປ້ົາໝາຍໃສແ່ມຍ່ິງ (ເຊ່ັນ

ວາ່ການຖພືາທ່ີປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບທາງຈດິ) ແລະ ເດັກນອ້ຍ (ເຊ່ັນວາ່ການ 

ໂຄສະນາກຽ່ວກບັການຊກັຢາວກັຊິນ). 

 ລງົທ ນເຂ້ົາໃນການວິເຄາະບດົບາດຂອງກຸມ່ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົ

ພິການລວມທງັແມຍ່ງິ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ແລະ ລະດບັຂອງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການ ຄວບ

ຄມຸຊບັພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 ຮບັປະກນັຄວາມດຸນ່ດຽ່ງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນກຸມ່ພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກກຽ່ວ ກບັ

ສຂຸະພາບ ແລະ ຜູໃ້ຫຄ້  າປ ກສາເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແມຍ່ງິ, ເດັກ

ຍງິ, ເດັກຊາຍ ແລະ ຜູຊ້າຍໃຫດ້ທ່ີີສດຸ.  

 ກະກຽມເພ່ືອໃຫທ່ີ້ພກັທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອຜູລ້ອດຊີວດິທ່ີເປັນແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍສາມາດ 

ເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆໄດ,້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຖາ້ພວກເຂົາຈ  າຕ້ອງເດນີທາງມາ 

ຈາກບ້ານ.  

 ປ ກສາ ແລະ ຮວມເອົາຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຍ່ງິເຂ້ົາໃນການອອກແບບ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິ 

ບດັການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

 ຮບັປະກນັໃຫງ້ບົປະມານທ່ີອະນມຸດັໄດຮ້ບັເອົາຮບູແບບດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍຕ ່ ກບັແຜນ 

ການ ແລະ ແຜນງານ: ການຈດັສນັຂອງຊບັພະຍາກອນຂອງລດັຄວນສະທ້ອນເຖິງຄວາມ 

ຈ  າເປັນ ແລະ ສດິທິຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ;ແລະ ຖາ້ຈ  າເປັນ, ການເລ່ີມສາ້ງຄວາມອາດ 

ສາມາດໃຫແ້ກແ່ມຍ່ິງແມນ່ຄວນໄດຮ້ບັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

 ປະເມນີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຕາ່ງໆຂອງຜູຊ້າຍ, ແມຍ່ງິ, ເດັກຊາຍ 

ແລະ ເດັກຍງິສ  າລບັລາຍຮບັ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ການຈດັສນັທ່ີມຢີູ່, ດດັປບັງບົປະມານ 

ເພ່ືອໃຫທ້ກຸໆກຸມ່ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ.  

 

 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດ

ໃຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິ 

ການ ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຄວນ 

ຈະນ  າໄປສູກ່ານປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີ 

ເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ. 

 
 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* ໄດຍ້ກົລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັສິນໃຈຂອງແມຍ່ິງ 

ແລະ ຜູຊ້າຍທ່ີມຄີວາມພິການ ຢູ່ໃນລະດບັຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມ 

ຊນົ.  

* ການຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງຜູເ້ສຍຊີວດິຈາກລະເບີດ/ລະ 

ເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມທ່ີເປັນແມຍ່ງິ. * ການຫ ຸດຜອ່ນການ 

ຕາຍຂອງແມໃ່ນກຸມ່ຜ ູລ້ອດຊີວດິທ່ີເປັນແມຍ່ິງ. * ການຫ ຸດຜອ່ນ

ຄວາມຮນຸແຮງພາຍໃນຄອບຄວົໃນກຸມ່ຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ.  

 

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ: 

* ສວ່ນຮອ້ຍຂອງແມຍ່ິງ, ຜູຊ້າຍ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງທ່ີເຂ້ົາ 

ເຖງິການບ ລິການດາ້ນສຂຸະພາບ, ສຂຸະພາບຈດິ, ການຟ້ືນຟ,ູ 

ສງັຄມົ ແລະ ທລຸະກດິ. *# ຜູລ້ອດຊວີິດທ່ີເປັນ ແມຍ່ງິເຂ້ົາ 

ເຖງິການບ ລິການສຂຸະພາບຈະເລີນພນັ ແລະ ສຂຸະພາບທາງ 

ເພດຫ າຍກວາ່ຖາ້ທຽບໃສປ່ະຊາຊນົທ ົ່ວໄປ.  

* # ຂອງເພດຍງິເມື່ ອທຽບໃສສ່ະມາຊກິພະນກັງານເພດຊາຍ. * # 

ຂອງແຜນງານທ່ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູສ  າລບັແມຍ່ງິທ່ີມຄີວາມ 

ພິການຜູທ່ີ້ເປັນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຂອງການລະເມດີ.  

 

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:  

* ຍກົເລີກບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີຈ  າແນກພ້ືນ 

ຖານຂອງບດົບາດຍິງຊາຍ. * ຂ ມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ທ່ີມຢີູ່ແມນ່ຖກື 

ແຍກໂດຍເພດ ແລະ ອາຍ.ຸ * ງບົປະມານສ  າລບັການລິເລ່ີມ 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິແມນ່ມຢີູ່. 
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ບນັຫາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນປະຖມົບນັລານ ີ

ຮນຸເຊນ, ເມມອັດ, ກ  າໂປງຈາມ. ກ  າປເູຈຍ

,2011. 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ຢູ່ປະເທດກ  າປເູຈຍ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັຫ າຍໆປະເທດ, ຄນົພິການຕ້ອງປະເຊນີກບັການຖກືຈ  າແນກ. 

ໂດຍສະເພາະແມນ່ແມຍ່ງິທ່ີເປັນພິການຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົຕ້ອງປະເຊີນກບັສິ່ ງທ່ີ UNESCAP ໝາຍເຖງິວາ່ «ການຈ  າ

ແນກເປັນສາມເທ່ົາ »: ເປັນແມຍ່ິງ, ທກຸຈນົ ແລະ ເປັນພິການ. ອປຸະສກັຕາ່ງໆທ່ີພວກເຂົາປະເຊີນ ເພ່ືອໃຊສ້ິດຂອງຕນົ 

ແລະ ການຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າແມນ່ຫ າກຫ າຍ, ແລະ ຖາ້ວາ່ຮບູແບບ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ

ບ ່ ໄດລ້ວມເຂ້ົາໃນໂຄງການ, ອປຸະສກັຕາ່ງໆທ່ີກາ່ວມາແມນ່ຈະຍງັຄງົຢູ່ຫ  ືຮາ້ຍແຮງຂືນ້ຕ່ືມ.  

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ:1. ເພ່ືອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທ່ີເໝາະສມົຕ ່ ກບັຜ ູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິຜ ູທ່ີ້ເປັນຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ 

ແລະ ຄນົພິການ ເພ່ືອເລ່ີມຕ ົນ້ທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງເຂົາເຈົ້າ. 2. ເພ່ືອຝ ກ 

ອບົຮມົໃຫແ້ກເ່ຈົ້າໜ້າທ່ີ ແລະ ການບ ລິການຕາ່ງໆເພ່ືອລວມເອົາຄນົພິການເຂ້ົານ  າ. 

ຮບູແບບດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ:ໂຄງການ: 1. ໃຊຮ້ບູແບບການມສີວ່ນຮວ່ມເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫແ້ມຍ່ິງ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມສີິດ

ມສີຽງ ແລະ ໂອກາດທ່ີເທ່ົາທຽມກນັ, ແລະ ຄ  ານ ງເຖງິບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. 

2. ສາ້ງທ່ີພກັອາໄສເຊິ່ ງເວລາຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ທລຸະກດິຕາ່ງໆແມນ່ຈະເຂ້ົາເຖງິໄດງ້າ່ຍຕ ່ທງັຜ ູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ິງ. 

3. ເກບັກ  າ, ແຍກ ແລະ ລາຍງານກຽ່ວກບັຂ ມ້ນູໂດຍໃຊເ້ພດ, ອາຍ ຸແລະ ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໂດຍ

ອງີໃສເ່ງ ື່ອນໄຂຄນຸນະພາບຂອງຊີວດິ, ເຊິ່ ງກ  ານດົໂດຍຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ. 4. ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານລວມເອົາ 

ພະນກັງານຊາຍ ແລະ ຍງິເຂ້ົາໃນທກຸໆພາກສວ່ນທ່ີມຄີວາມອາດສາມາດ 5. ວາງແຜນສ  າລບັ 45% ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ 

ໂຫຍດທງັໝດົຂອງໂຄງການໃຫເ້ປັນແມຍ່ງິ–ບນັລແຸລວ້ 49%. 6. ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ 

ສຂຸະພາບສ  າລບັແມຍ່ງິ, ລວມທງັການຖືພາທ່ີປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບຈະເລີນພນັ; ແລະ ແຜນງານການປ້ອງກນັການ 

ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ, ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທງັຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ. 

ຄວາມຍືນຍງົ: ພະນກັງານພາກສະໜາມທ່ີກ  າລງັເຮັດວຽກສ  າລບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານໃນຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນໄດຮ້ບັ  

ເອົາຄນົພິການເປັນພະນກັງານ,ເຊິ່ ງຕ ັງ້ຢູ່ແຂວງທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫ າຍທ່ີສດຸ ແລະ ຮບັເອົາຮບູແບບດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ຜາ່ນວຽກງານຂອງຕນົ. ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ ລິການຢູ່ທ້ອງຖິ່ ນແມນ່ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຄ້ນົພິການ 

ໄດເ້ຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການສະໜບັສະໜນູເປັນລາຍບກຸຄນົແມນ່ໄດຖ້ກືສະໜອງໃຫໜ້ ່ ງປີພາຍຫ ງັການ 

ເລ່ີມຕ ົນ້ທຸລະກດິເພ່ືອເພ່ີມໂອກາດຂອງຄວາມສ  າເລັດ. 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ: 560 ຄນົໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນໂຄງການ. 78% ມລີາຍຮບັເພ່ີມຂືນ້ໃນປີທ  າອດິ. 100% ລາຍງານວາ່ຄນຸນະ 

ພາບຊວີດິໂດຍລວມແມນ່ດຂີືນ້ (ລວມທງັລາຍຮບັ, ການເຂ້ົາເຖິງອາຫານ, ໂຮງຮຽນ, ການບ ລິການສຂຸະພາບ ແລະ ການ 

ມສີວ່ນຮວ່ມທາງສງັຄມົ). ແມຍ່ິງ ແລະ ຜູຊ້າຍທ່ີດອ້ຍໂອກາດຫ າຍທ່ີສດຸລາຍງານວາ່ ການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິແມນ່ 

ສ  າຄນັທ່ີສດຸ. ແມຍ່ງິໃຫຄ້ນຸຄາ່ກບັຄວາມຈງິທ່ີວາ່ເຂົາເຈົ້າໄດມ້ທີາງເລືອກຫ າຍຂືນ້ເພ່ືອຊອກຫາຄູຄ່ອງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ 

ສາ້ງຄອບຄວົ.  

ໄລຍະເວລາ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ ນໂຄງການ: 30 ເດອືນ, ສະໜບັສະໜນູໂດຍສະຫະພາບເອຮີບົ. 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ: HI ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນກບັລດັຖະບານ OEC ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ ນ. ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົ

ພິການຢູ່ປະເທດກ  າປເູຈຍໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການໃນໄລຍະທີສອງ. 

 

ເອກະສານອາ້ງອິີງ
(1)
UNESCAPຍດຸທະສາດອນິຊອນ ເພ່ືອສາ້ງສດິທິໃຫ້ເປັນຈງິສ  າລບັຜູ້ທ່ີເປັນພິການຢູ່ໃນອາຊປີາຊຟິິກ. 2012 | 

(2)
ICBL, CMC.

ການຕິດຕາມກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດລກູຫ່ວານ. ບດົລາຍງານປີ2012 |
(3) (7) (8)

ການໂຄສະນາຂນົຂວາຍສະວດິສ ເພື່ ອຕາ້ນລະເບີດຝງັດນິ.

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ລະເບີດຝງັດນິ: ຈາກແນວຄວາມຄດິໄປສູກ່ານປະຕິບດັ.2008 |
(4)
ຄະນະກ  າມະການເພື່ ອລ ບລາ້ງການຈ  າແນກຕ ່ ແມຍ່ງິ.ການ

ປະກອບຄ  າເຫັນທີ 18 – ແມຍ່ງິພິການ.1991 |
(5)
UNHCHR.ການສ ກສາຂງົເຂດສະເພາະກຽ່ວກບັບນັຫາຄວາມຮນຸແຮງຕ ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກຍງິ ແລະ 

ຄວາມເປັນພິການ.2012 | 
(6)
UNDP.ຂ ້ມນູຕວົຈງິເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ ເປ້ົາໝາຍທີ 3: ສ ົ່ງເສມີສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໃຫ້ແກແ່ມຍ່ງິ.2010 |
(9)
ເວັບໄຊທກ໌ານລິເລີ່ ມຂອງຜູລ້ອດຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ (ເຂ້ົາໃນເດອືນມນີາ, 2013) ແລະ ການແລກປ່ຽນກນັທາງອເີມວ. ເດອືນ

ມນີາ, 2013|
(10)

UN.ຄູມ່ແືນະນ  າດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ສ  າລບັແຜນການດ  າເນນີງານກຽ່ວກບັລະເບີດ.2010 |
(11)

HI.ການປະຕິບດັທ່ີດຈີາກໂຄງການກດິຈະກ  າ

ການຫາລາຍໄດ.້2010; UNDP, UNIFEM.ຄູມ່ສື  າລບັຕວົຊີວ້ດັທ່ີມຄີວາມລະອຽດອອ່ນທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍກຽ່ວກບັການສະໜອງການບ ລິການທ່ີເປັນ

ພື້ນຖານ.2009 

 

 



8 ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ:ການສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 

 

 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແມນ່ຫຍງັ?      ຂ ມ້ນູຕວົຈງິ 
 

ການສາ້ງຄວາງເຂັມ້ແຂງແມນ່ຂະບວນການທ່ີບກຸຄນົສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມນບັຖໃືນຕນົເອງ ຂອງ

ພວກເຂົາ ເພ່ືອທ  າຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮຽກຮອ້ງສດິທິຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດ  າເນນີການຕດັສິນໃຈ, ສະແດງວາຈາ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມ

ໃນທກຸໆການເຄື່ ອນໄຫວໃນຊີວດິຊຸມຊນົ.
(1)
ເປ້ົາໝາຍຂອງມນັແມນ່ຮບັປະກນັວາ່ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການສາ ມາດກ  ານດົ 

ແລະ ຕດັສນິໃຈດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ນ  າໃຊສ້ິດທິ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາບນົພ້ືນຖານແຫງ່ ຄວາມສະເໝີພາບ

ກບັຜູອ້ື່ ນ.  

ໃນລະດບັສວ່ນບກຸຄນົ, ມນັສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ຕ່ລະບກຸຄນົສະແດງຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ່ ຊວີິດຂອງຕນົເອງ ແລະ ສາມາດດ  າ 

ເນນີການເພ່ືອນ  າໃຊສ້ດິທິຂອງຕນົເອງ – ເຊ່ັນ ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນຊຸມຊນົໂດຍມທີາງເລືອກທ່ີສະເໝີພາບກບັຜູອ້ື່ ນໆ.  

ໃນລະດບັລວມໝູ,່ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງການເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການເປັນຕວົແທນຂອງຜູເ້ຄາະ 

ຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການແມນ່ເງ ື່ອນໄຂພ້ືນຖານເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ລດັຖະບານ, ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການ ແລະ ສງັຄມົໃນວງົກວ້າງໄດ ້

ຕອບສະໜອງຕ ່ ສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອນັຈ  າເປັນຂອງພວກເຂົາ. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ມນັຍງັຊວ່ຍໃນການຮບັປະກນັວາ່ 

ພວກເຂົາໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ປະກອບສວ່ນຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນການວາງແຜນ, ຈດັຕ ັງ້ປະ ຕິບດັ ແລະ ຕິດຕາມນຕິິບນັຍດັ, 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ບນັດາແຜນງານໂຄງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັພວກເຂົາ.
(2)
ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນລະດບັບກຸຄນົ ແລະ 

ລະດບັລວມໝູຂ່ອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການແມນ່ໜ ່ ງໃນສອງທິດທາງຂອງວທີິການຄູຂ່ະໜານທ່ີນ  າໄປສູກ່ານພດັ ທະ

ນາລວມ. 

ອງົປະກອບຂອງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງປະກອບດວ້ຍ: 

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງສວ່ນບກຸຄນົ: ການສະໜບັສະໜນູສວ່ນບກຸຄນົ ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງຈ  າເປັນສ  າລບັຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີດອ້ຍໂອ 

ກາດທ່ີສດຸ ເພ່ືອວາ່ພວກເຂົາຈະສາມາດເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການກ  ານດົ ແລະ ຕດັສນິໃຈດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ສາ 

ມາດບນັລເຸປ້ົາໝາຍຊວີິດຂອງພວກເຂົາ. ຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວນີສ້ ົ່ງເສມີໃຫແ້ຕລ່ະບກຸຄນົ ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ  

ແລະ ອ  ານາດໃນການຕດັສນິໃຈດວ້ຍການພດັທະນາ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນຕນົເອງ, ການນບັຖືຕນົເອງ, ແນວຄວາມຄິດໃນ 

ການລິເລ່ີມ, ແລະ ດວ້ຍການເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄມຸຊີວດິຂອງຕນົເອງ.
(3)

 

 

★ການສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມນ່ຂະບວນການທີ່

ສະຫ ບັຊບັຊອ້ນ ແລະ ຍາວນານ; ມນັບ ່  

ແມນ່ ສິ່ ງໃດໜ ່ ງທີ່ ຈະສາມາດເກດີຂືນ້ໄດ ້

 ພາຍໃນສອງສາມວນັ,ຫ ືສິ່ ງໃດໜ ່ ງທີ່ ຈະສາ  

    ມາດເອົາໃຫຜ້ ູໃ້ດຜູໜ້ ່ ງໄດ.້
(5)

 

 

★ການສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງປະກອບດວ້ຍການ

ເຂ້ົາເຖງິຂ ້ມນູຂາ່ວສານທີ່ ຮບັປະກນັວາ່ປະ 

    ຊາຊນົໄດຮ້ບັສິ່ ງທີ່ ດກີວ່າເພື່ ອການໄດຮ້ບັ 

    ໂອກາດ,ເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ,ການນ  າໃຊ ້

ສດິທິຂອງພວກເຂົາ,ການເຈລະຈາຕ ່ ລອງ 

    ຢາ່ງມເີຫດຜນົ,ແລະເຮັດໃຫຜ້ ູຮ້ບັຜິດຊອບ 

ສະແດງຄວາມຮບັຜິດຊອບ.
(6)

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລວມໝູ:່ ແມນ່ຂະບວນການຂອງກຸມ່ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການເຊ່ັນ: ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຜ ູ້ລອດຊວີິດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການ, 

ສະມາຄມົ, ກຸມ່ຜ ູຊ້ວ່ຍເຫ ືອຕນົເອງ ແລະ ສະຫະພນັຕາ່ງໆທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂື້ນໂດຍກຸມ່ຄນົພິການໄດພ້ດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເພ່ືອເປັນຕວົແທນ ແລະ ປກຸລະ 

ດມົໝູເ່ພ່ືອນຂອງພວກເຂົາ; ຮຽກຮອ້ງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ແລະ ພາກປະຕິບດັ; ຕິດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນສິດທິ 

ມະນດຸ; ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິຂອງພວກເຂົາ. ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວນີມ້ບີດົບາດສ  າຄນັໃນການຕິດຕາມສງັຄມົໂດຍລວມເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ສິດທິ 

ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການໄດຖ້ກືຍອມຮບັຢ່າງເຕັມສວ່ນ.
(4)
ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ, ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູລ້ອດຊີວດິກ ່ມບີດົບາດສ  າຄນັໃນ 

ການສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆເຊ່ັນດຽວກນັ. 

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ          ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານ#30 #31#32. 

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ: ພາກທີIV, ການດ  າເນນີງານ#23. 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ3. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົອື່ ນໆເຊ່ັນອງົ 

ການຈດັຕ ັງ້ຂອງແມຍ່ງິຜ ູ້ໃຫບ້ ລິການໃນທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ ້ 

ເຄາະຮາ້ຍ| ກະຊວງ: ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົຫ ກືະຊວງທ່ີຮບັຜິດຊອບຄນົພິການ ແລະ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ແລະ ບນັດາກະຊວງທ່ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ| ເຄືອຄາ່ຍສາກນົ: 

ພນັທະມດິຄນົພິການສາກນົ, ສະມາຄມົຄນົພິການ ແລະ ການພດັທະນາສາກນົ, ອງົການຄນົ

ພິການສາກນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ກອງເລຂາສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ 

ແລະ ໜ່ວຍງານຕວົແທນອງົການສະຫະປະຊາຊາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ຄນົພິກາານຫ າຍຄນົໄດມ້ປີະສບົການທ່ີເຮັດໃຫບ້ ັ່ນທອນຄວາມ 

ເຂັມ້ແຂງໃນຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ.ພວກເຂົາອາດຈະໄດຮ້ບັການ 

ສະໜບັສະໜນູຢ່າງເຕັມສວ່ນໂດຍຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາແຕ່ 

ເຊ່ັນດຽວກນັກ ່ຈະໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງຫ າຍເກນີໄປ; ຫ ຖືືກປະຕິ  

ເສດ ແລະ ກດີກ ັນ້ຈາກຊີວດິທາງສງັຄມົເຊິ່ ງເປັນການຕອກຢ າ້ 

ຄວາມຮູສ້ ກຂອງການເປັນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍແທນການເປັນຕວົແທນ 

ຂອງການປ່ຽນແປງ. 

 ພະນກັງານໃນຂະແໜງບ ລິການສາທາລະນະ ແລະ ຜູໃ້ຫກ້ານ 

ບ ລິການອື່ ນໆອາດຈະບ ່ ຮບັຮູໃ້ນສດິທິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ 

ຄນົພິການ ແລະ ບ ່ ຮ ູໃ້ນທາງປະຕິບດັວາ່ເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະໃຫ ້

ຄວາມສະດວກທ່ີເໝາະສມົແລະ ຮບັປະກນັການເຂ້ົາເຖິງການບ  

ລິການຂອງພວກເຂົາ. 

 ພະນກັງານລດັອາດຈະບ ່ ຮ ູວ້າ່ມນັແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາທ່ີຈະຮບັປະ 

ກນັວາ່ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຕ້ອງໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ສາມາດປະກອບສວ່ນຢ່າງ 

ເຕັມ ປ່ຽມ.ພວກເຂົາອາດຈະບ ່ ຮ ູວ້ທີິທາງໃນການສະໜບັສະໜນູການເຂ້ົາຮວ່ມດ ັງ່ 

ກາ່ວ, ຫ ມືແີນວໂນມ້ທ່ີຈະປ ກສາຫາລືກບັບກຸຄນົໃດໜ ່ ງຫ ືອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ ່ ງໂດຍບ ່ 

ຮູວ້າ່ໃນລະດບັຂອບເຂດແທ້ຈງິເທ່ົາໃດທ່ີບກຸຄນົຫ ືອງົການຈດັຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ເປັນຕວົ 

ແທນ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ. 

 ໃນບາງປະເທດ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການຂອ້ນຂາ້ງເປັນຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ໃ

ໝໃ່ນພາກສງັຄມົ,ເພາະສະນ ັນ້ຈ ່ງມຄີວາມຈ  າເປັນສ  າລບັການປບັປງຸຄວາມສາມາດ  

ຂອງພວກເຂົາທາງດາ້ນການເປັນຕວົແທນຢູ່ເລ້ືອຍໆ, ການປກົຄອງແບບປະຊາທິປະ  

ໄຕ, ການລະດມົສະມາຊກິ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ ຂ ມ້ນູຂາ່ວສານ, ແລະ 

ຍດຸທະສາດດາ້ນຄວາມຍືນຍງົ. 
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ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຄວາມສ  າເລັດໃນການສ ົ່ງເສີມການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

 
ທ່ີປະເທດໂຄລມົເບຍ, ລດັຖະບານທ້ອງຖິ່ ນໜ ່ ງຮບັຮູ ້ແລະ  ເຂ້ົາໃຈ 

ວາ່ຫ າຍໆແຜນງານດາ້ນການຟ້ືນຟຄູນົພິການໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົຂອງຕນົ 

ແມນ່ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊນົ,ຈ ່ງໄດສ້ະໜບັສະໜນູການ  

ສາ້ງຕ ັງ້ມນູນທິິຄນົພິການ (FUNDISCA),ເພ່ືອອ  ານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງຄນົພິການໂດຍການອບົ 

ຮມົ ແລະ ຊຸກຍູພ້ວກເຂົາເພ່ືອໃຫ ້ມພີາລະບດົບາດໃນການນ  າພາ 

ພາຍໃນແຜນງານດາ້ນການຟ້ືນຟຄູນົພິການໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ ແລະ 

ເພ່ືອດ  າເນນີບດົບາດຢ່າງເຕັມທ່ີໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 

ຊວີດິຂອງພວກເຂົາເອງ. ມນູນທິິFUNDISCA ໄດລ້ະດມົສະມາ ຊກິ

ທ່ີເປັນຄນົພິການ, ຜູປ້ກົຄອງ, ຜູດ້ແູລ, ບກຸຄນົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ, ຄນົ

ດ ັງ້ເດມີ, ສະມາຊກິຊຸມຊນົ ແລະ ຜູນ້  າຊຸມຊນົ. ປະຈບຸນັມສີະ ມາຊກິ 

218 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານ 20 ຄນົຜ ູທ່ີ້ສ ົ່ງເສມີການນບັຖ ືຕນົເອງ, 

ການລວມຕວົຂອງຄອບຄວົ, ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ ແລະ ການ

ປ ກສາຫາລືກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ້ອງຖິ່ ນ.
(7)
 

ທ່ີປະເທດອກູານດາ, ສະມາຄມົຜູລ້ອດຊີວດິຈາກລະເບີດຝງັດນິອກູານດາ (ULSA) ທ່ີໄດ້

ມກີານເຄື່ ອນໄຫວມາຕ ັງ້ແຕປີ່2005ເພ່ືອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ລອດຊວີິດ 

ໂດຍຜາ່ນການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ ແລະ ການອບົຮມົການເປັນຜູ ້ນ  າ

ໂດຍການສາ້ງຕ ັງ້ກນົໄກການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົເຊ່ັນ: 

ການສະໜບັສະໜນູຂະບວນການເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ, ການຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ, ກດິຈະກ  າ  

ການສາ້ງສນັຕາ່ງໆ,ໂຄງການດາ້ນຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ລະ ບບົການສ ົ່ງຕ ່ ໄປຍງັການບ  

ລິການທາງການແພດ ແລະ ການຟ້ືນຟ.ູ ສະມາຄມົ ULSA ໄດສ້ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວ 

ກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິ, ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດ

ຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງ ຄນົພິການພ້ອມທງັເກບັ 

ກ  າ,ເຜີຍແຜຂ່ ມ້ນູກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວທ  າລາຍລະເບີດ. ຄູຮ່ວ່ມ ງານຂອງສະມາຄມົ 

ULSA ປະກອບດວ້ຍສະຫະພນັຄນົພິການແຫງ່ຊາດຂອງອກູານດາ, ສະພາແຫງ່ຊາດ 

ເພ່ືອຄນົພິການ ແລະ ກະຊວງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການພດັທະນາ ທາງດາ້ນແຮງ 

ງານ ແລະ ສງັຄມົ. ຕ ັງ້ແຕມ່ກີານສາ້ງຕ ັງ້, ສະມາຄມົ ULSA ໄດເ້ຮັດວຽກ ຮວ່ມກບັຜູ ້

ລອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການຈ  ານວນຫ າຍກວ່າ400ຄນົ. ນີແ້ມນ່ລວມທງັການ ສະໜບັສະ 

ໜນູໂດຍທາງກງົໃຫແ້ກຜ່ ູ້ລອດຊວີິດໃນເຂດກາເຊເຊ, ລີຣາ ແລະ ອາກາໂກ/ ປາເດລີວມ 

ທງັການອບົຮມົການເປັນຜູ້ນ  າໃຫແ້ກຜ່ ູນ້  າຈ  ານວນ40ຄນົໃນ10ເມອືງຂອງອກູານດາ.
(8)
 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ ່? ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 

ເພ່ືອການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ວ່ນບກຸຄນົ: 

 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົຂອງສວ່ນບກຸຄນົແກຜ່ ູເ້ຄາະຮາ້ຍເພ່ືອກ  ານດົຄວາມ

ຕອ້ງການ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີ 

ງານເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຂົາ. 

 ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສະມາຊກິຄອບຄວົເພ່ືອວາ່ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູວ້ທີິໃຫກ້ານສະ 

ໜບັສະໜນູ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິໃນຄອບຄວົຜູທ່ີ້ເປັນພິການ, 

ແລະ ວທີິໃນການຮຽກຮອ້ງ ແລະ ນ  າໃຊສ້ດິທິຂອງພວກເຂົາ. 

 ສະໜບັສະໜນູຜູເ້ຄາະຮາ້ຍໃນການເຂ້ົາຮວ່ມກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ້ອງຖິ່ ນຂອງ

ຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ /ຫ ືຄນົພິການ ແລະ ກຸມ່ອື່ ນໆສ  າລບັປະຊາຊນົທ ົ່ວໄປ. 

 

ເພ່ືອການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແບບລວມໝູ:່ 

 ສະໜບັສະໜນູບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການໃນການປະເມນີຕນົເອງເພ່ືອກ  າ 

ນດົຂອບເຂດທ່ີຕອ້ງການໃນການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. 

 ພດັທະນາຄວາມສາມາດທາງດາ້ນອງົກອນຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການໂດຍ 

ການອບົຮມົສະມາຊກິຂອງອງົການໃນຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ,ເຂດ ແລະ ໃນລະດບັຊາດ. ນີ້

ອາດຈະລວມທງັທກັສະຄວາມສາມາດໃນການບ ລິຫານຈດັການໂຄງການ ແລະ ການ

ລະດມົຊບັພະຍາກອນເຊິ່ ງຍງັຄງົເປັນສິ່ ງທ້າທາຍສ  າລບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ

ທງັໝດົ, ແລະ ເຊ່ັນດຽວກນັກ ່ສ ົ່ງເສມີເພ່ືອການປບັປງຸທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ການ

ວາງນະໂຍບາຍ, ການສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູ,້ ການປາກເວ້ົາໃນທ່ີສາທາລະນະ, ການ

ລະດມົສື່ ມວນຊນົ, ແລະ ວທີິການນ  າໃຊເ້ຄື່ ອງມເືຫ ົ່ ານີໃ້ນຮບູແບບທ່ີເປັນຍດຸ ທະສາດ

ທ່ີສອດຄອ່ງກບັເປ້ົາໝາຍຂອງການສະໜບັສະໜນູ. 

 ສະໜອງຂ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັໂອກາດຕາ່ງໆໃນການອບົຮມົກຽ່ວກບັສດິທິມະນດຸ, 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ ແລະ ການຕິດຕາມທາງດາ້ນສິດທິມະນດຸ. 

 ສະໜບັສະໜນູບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົພິການເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນໜ້າ

ທ່ີການຂອງພວກເຂົາໃນຖານະທ່ີເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນຕວົແທນ: ການປກົຄອງ, 

ເຜີຍແຜ່ຂ ມ້ນູ ແລະ ການສະແດງຄວາມຮບັຜິດຊອບ. 

 ສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕ ັງ້ກຽ່ວກບັທດັສະນະສ ກສາຫ ືການເດີນທາງເພ່ືອການ 

ແລກປ່ຽນຄວາມຮູລ້ະຫວ່າງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການລວມທງັການຢ້ຽມ 

ຢາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ,້ ການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການນ  າມາໝນູໃຊໃ້ນ 

ພາກປະຕິບດັພາຍຫ ງັກບັຄນືມາ. 

 ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເປັນຕວົແທນຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ 

ໃນທກຸຮບູແບບຂອງການຈ ັດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ການຕິດຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການ

ເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນ, ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ 

ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການໃນຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ, ເຂດ, ລະດບັຊາດ 

ແລະ ລະດບັສາກນົ. 

 ຮບັປະກນັວາ່ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຮບັຮູ ້ແລະ ສາ 

ມາດປະກອບສວ່ນຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງແຜນນງານ, 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນລະດບັປະເທດ, ເຂດ ແລະ ລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ– ບ ່

ພຽງແຕທ່າງດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍເທ່ົານ ັນ້ແຕແ່ມນ່ທຸກໆຂະບວນການ ແລະ 

ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັພວກເຂົາຮວ່ມກບັສະມາຊິກຜູ້ອື່ ນໆຂອງພາກປະຊາ 

ສງັຄມົ. 

 

 
ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດໃຫ ້

ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ 

ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູ ່

ການປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີເປັນທາງບວກຕ ່ 

ກບັຄນຸນະພາບຊວີິດ. 

 

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງສວ່ນບກຸຄນົ: 

* ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການລາຍງານວາ່ມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງ 

ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພວກເຂົາເຂ້ົາໃນຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ 

ແມນ່ເພ່ີມຂື້ນ. * ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການມຄີວາມສາມາດທ່ີ 

ຈະບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຂົາ. * ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິ 

ການຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັສດິທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮູຈ້ກັວທີິໃນການຮຽກ 

ຮອ້ງສດິທິດ ັ່ງກາ່ວ. * ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການລາຍງານວາ່ການ 

ເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆໃນຊຸມຊນົຂອງພວກເຂົາແມນ່ເພ່ີມຂືນ້.* ຜູ້

ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການເຂ້ົາຮວ່ມກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 

ກຸມ່ຕວົແທນ. 

 

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແບບລວມໝູ່: 

* % ຂອງສະມາຊິກ ແລະ ພະນກັງານອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ 

ຜູທ່ີ້ໄດພ້ ັດັທະນາຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການບ ລິຫານຈດັການໂຄງ 

ການ, ການຮຽກຮອ້ງເພ່ືອການສະໜບັສະໜນູດາ້ນສິດທິມະນດຸ, ການ 

ລະດມົທ ນ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແຫ ງ່ທ ນໃນໄລຍະສດຸທ້າຍ 

ຂອງໂຄງການ.* ການປບັປງຸທາງດາ້ນອງົກອນຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ 

ຄນົພິການ: ຄວາມຖີ່ ຂອງກອງປະຊຸມ, ກນົໄກການດ  າເນນີການຕດັສນິ 

ໃຈທ່ີໂປ່ງໃສ, ການກວດສອບ. * ການດ  າລງົຢູ່ຂອງກ ົນົໄກຕາ່ງໆທ່ີມ ີ

ຄວາມຈະແຈງ້ ເພ່ືອການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູຂາ່ວສານລະຫວ່າງພະນກັ 

ງານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ ແລະ ບນັດາສະມາຊກິ, 

ແລະ ລະຫວ່າງເຄືອຄາ່ຍຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ.* 

ແຜນການສະໜບັສະໜນູທ່ີຄອບຄມຸໄດຖ້ືກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນຮບູແບບ

ການປະສານງານກນັລະຫວ່າງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ ແລະ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ພາກສງັຄມົອື່ ນໆ.* ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການເປັນ 

ສະມາຊກິ# ຂອງບນັດາໂຄງສາ້ງຂອງການດ  າເນນີການຕດັສິນໃຈທ່ີ 

ເປັນທາງການ ແລະ ຄະນະກ  າມະການຕາ່ງໆ. * ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງ 

ຄນົພິການໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາຢ່າງເຕັມສວ່ນໃນບນັດາກອງປະຊຸມ 

ກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນງານ 

ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນການພດັທະນາລວມທງັເລ່ືອງຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 
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                              ໂຄງການຕວົຢາ່ງ: ການສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ (9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ ແລະ ຮຽກຮອ້ງການເກອືດຫ້າມທ່ີກອງ 

ປະຊຸມກຽ່ວກບັລະເບີດລກູຫ່ວານ ທ່ີດຸບລິນ ປີ 2008 

“ການສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ” (BA) ແມນ່ກຸມ່ຜ ູສ້ະໜບັສະໜນູຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດລກູ

ຫວ່ານຈາກ 12 ປະເທດ. ເຊິ່ ງໄດເ້ລ້ີມຕ ົນ້ເຄື່ ອນໄຫວໃນປີ2007ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການສາກນົ ເພ່ືອຄນົພິ 

ການ (HI). 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ຂາດການແຈ ້ງ້ການ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເປັນລະບບົຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ (ຜ ູລ້ອດຊີວດິ, ສະມາຊກິ 

ໃນຄອບຄວົຂອງຜູທ່ີ້ຖກືບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວດິ, ບກຸຄນົຜ ູທ່ີ້ດ  າລງົຊວີິດໃນຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ) ໃນຂະບວນການ

ເກອືດຫາ້ມການນ  າໃຊລ້ະເບີດລກູຫວ່ານ. 

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຜ່ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ– ໃນຄະນະດຽວກນັກ ່ໝາຍເຖິງຜ ູ້ສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມ 

ລະເບີດລກູຫວ່ານ (BA) ໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ ເພ່ືອໃຫຮ້ບັຮູ ້ແລະ ຮຽກຮອ້ງສິດທິຂອງພວກເຂົາເອງ; ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນລະດບັສາກນົໃນການເຮັດໃຫທ້ ົ່ວໂລກປາສະຈາກລະເບີດລກູຫ່ວານ; ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວ ກບັ

ມວນມະນດຸຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດ ລກູຫວ່ານ ແລະ ສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານຫາ້ມຢ່າງເດັດຂາດໃນລະດບັຊາດ ແລະ 

ລະດບັສາກນົ. 

ກດິຈະກ  າ:1. ການກ  ານດົ ແລະ ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 2. ການ

ອບົຮມົ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນຂອງຜູສ້ະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ ເພ່ືອ

ເພ່ີມທະວີຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດທີາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເພ່ືອເຂ້ົາ ຮວ່ມໃນ

ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງມປີະສິດທິຜນົ. 3. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຜູ້ສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູ ຫວ່ານໃນ

ການສາ້ງເຄືອຄາ່ຍກບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍອື່ ນໆ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ ແລະ ເຄືອຄາ່ຍອງົກອນທາງສງັຄມົ  

ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆ.4. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ, ໂລຈສິຕິກ ແລະ ການເງນີເພ່ືອອ  ານວຍ ຄວາມ

ສະດວກທາງດາ້ນແນວຄິດລິເລ່ີມໃນການສາ້ງກດິຈະກ  າການສະໜບັສະໜນູຂອງຜູ້ສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມ ລະເບີດ

ລກູຫວ່ານຢູ່ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ. 

ຄວາມຍືນຍງົ: ຜູສ້ະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານແມນ່ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອນສອນ

ເພ່ືອນ ແລະ ເຂ້ົາ ຮວ່ມໃນການອບົຮມົຕາ່ງໆກຽ່ວກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ, ສນົທິສນັຍາ

ວາ່ດວ້ຍການເກອືດ ຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນ ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ, ແລະ ກຽ່ວກບັການບ ລິຫານຈດັ

ການເຄື່ ອນໄຫວເພ່ືອ ການສະໜບັສະໜນູ. ພວກເຂົາໄດຂ້ະຫຍາຍເຄອືຄາ່ຍຂອງຕນົກບັອງົກອນພາກສງັຄມົອື່ ນໆ ແລະ 

ໄດຖ້ືກຮບັຮູໂ້ດຍພະ ນກັງານພາກລດັໃນຖານະທ່ີເປັນສະມາຊກິຕວົແທນຂອງຊຸມຊນົຂອງພວກເຂົາ. ຜ ູສ້ະໜບັສະໜນູການ

ເກອືດຫາ້ມລະເບີດ ລກູຫວ່ານໄດປ້ະກອບສວ່ນຢ່າງຫາ້ວຫນັໃນການປ ກສາຫາລືທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ, 

ລະດບັຊາດ ແລະ 

ລະດບັສາກນົ. ຄວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຂອງພວກເຂົາຕ ່ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສາກນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນ ແມນ່ມຄີວາມບາກບ ັ່ນພະ 

ຍະຍາມໂດຍສະເພາະແມນ່ກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ແລະ ໃນວງົກວ້າງແມນ່ການຮຽກຮອ້ງເພ່ືອສິດທິຂອງ ຄນົ

ພິການ. 

 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ:* ມຜີ ູສ້ະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານຈ  ານວນ 32 ຄນົໃນ 12 ປະເທດເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ມຜີ ູຍ້ິງ 11 ຄນົ. * ມກີານປະກອບສວ່ນຢ່າງຫາ້ວຫນັ ແລະ 

ປະກອບສວ່ນທາງດາ້ນຊຽ່ວຊານຂອງຜູ້ສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານໃນກອງປະຊຸມຫ າຍກວ່າ 25 ຄ ັງ້ ກຽ່ວກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫ້າມລະເບີດ 

ລກູຫວ່ານ ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນ ແລະ ການສ  າມະນາໃນລະດບັພາກພ້ືນຈ  ານວນ 4 ຄ ັງ້ກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. ຄວາມພະຍາ 

ຍາມໃນການສະໜບັສະໜນູຍງັຄງົສບືຕ ່ ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ. * ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູ້ສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານໃນການອບົຮມົທ່ີເປັນທາງການ 

ແລະ ການບນັຍາຍແບບສະເພາະເຈາະຈງົຈ  ານວນ 7 ຄ ັງ້ກອ່ນການປະຊຸມແຕລ່ະຄ ັງ້. 

ໄລຍະເວລາ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ ນ: ໃນໄລຍະເວລາ 6 ປີ, ເຊິ່ ງກ  າລງັດ  າເນນີໂຄງການຈນົຮອດປະຈບຸນັນີເ້ດືອນມນີາ 2013. ປະກອບມກີະຊວງການຕາ່ງປະເທດຂອງນອກແວ ແລະ 

ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດຂອງເບວຢ້ຽມ, ໜ່ວຍງານດາ້ນການຮວ່ມມເືພ່ືອການພດັທະນາ ແລະ ການຄາ້ຕາ່ງປະເທດ. ຜູທ່ີ້ປະກອບສວ່ນໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ: ມນູນທິິໄດແອນນາ 

ເຈົ້າຍງິແຫງ່ເວລສ,໌ ປະເທດເນເທີແລນ, ອສົະຕາລີ, ໄອແລນ ແລະ ອສົເທ ຍ. 
 

 
 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)(4)

ເອກະສານນະໂຍບາຍຂອງ HI.ການສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕ ັງ້ຕວົແທນຂອງຄນົພິການ. ປີ 2011| 
(2)
ກະຊວງ

ພດັທະນາສາກນົຂອງປະເທດອງັກດິ (DFID, UK).ຄວາມເປັນພິການ, ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາ.2000 | 
(3)
HI. ການສະໜບັສະໜນູ

ທາງສງັຄມົສວ່ນບກຸຄນົ: ແນວຄວາມຄດິ, ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມສື  າລບັການບ ລິການຢ່າງໃກຊ້ດິ.2010 |
(5)(6)(7)

WHO, UNESCO, ILO, IDDC.ຄູ່

ມສື  າລບັການຟ້ືນຟກູານສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ.2010 | 
(8)
ເວັບໄຊທ ໌ແລະ ອເີມວຈາກເຄອືຄາ່ຍສະມາຄມົຜູລ້ອດຊວີດິຂອງປະເທດອກູານ

ດາ.www.uganda-survivors.org| 
(9)
 HI. ການປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການສະໜບັສະໜນູການເກອືດຫ້າມລະເບີດລກູຫ່ວານ.2009; HI.ການ

ຮຽກຮອ້ງການສະໜບັສະໜນູຮວ່ມກບັຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ:ການປະຕິບດັທ່ີໄດຜ້ນົ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດທ່ີ້ມຜີນົຕ ່ ການກ  ານດົນະໂຍບາຍ.2013 

http://www.uganda-survivors.org/
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ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ: ການເຂ້ົາຮອດເຂ້ົາເຖງິ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການເຂ້ົາຮອດເຂ້ົາເຖງິ, ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ 
 

 
 

ຄວາມສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດແ້ມນ່ຫຍງັ? ຂ ມ້ນູຕວົຈງິ 
 

ຄວາມສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດໝ້າຍເຖງິການທ່ີໝດົທກຸຄນົມເີສລີພາບໃນການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ສາມາດນ  າໃຊກ້ານ 

ບ ລິການຕາ່ງໆດວ້ຍຄວາມປອດໄພໂດຍບ ່ ມກີານຈ  າແນກອາຍ,ຸ ເພດ ແລະ ຄວາມເປັນພິການ.
(1)
ມນັມຄີວາມ ເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັແນວຄວາມຄດິຂອງການອອກແບບທ່ີເປັນສາກນົ-ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບ ລິການຕອ້ງສາມາດ ຖືກນ  າ

ໃຊໄ້ດໂ້ດຍໝດົທກຸຄນົບນົພ້ືນຖານແຫງ່ຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ສດຸ, ໂດຍບ ່ ມຄີວາມຈ  າເປັນສ  າລບັການດດັປບັ ແກໄ້ຂ

ຫ ືການອອກແບບສະເພາະ
(2)
 (ຕວົຢ່າງ: ທາງຂືນ້-ລງົແບບລາດອຽງ (ບ ່ ເປັນຂ ັນ້ໆ) ທ່ີຖກືສາ້ງຂື້ນເປັນຢ່າງ ດແີມນ່

ສາມາດນ  າໃຊໄ້ດສ້  າລບັໝດົທຸກຄນົ, ແລະ ບ ່ ມຄີວາມຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງສາ້ງຂ ັນ້ໄດສ  າລບັຄນົທ່ີບ ່ ພິການ). ເປ້ົາໝ

າຍຂອງມ ັນັແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ສະພາບແວດລອ້ມທາງກາຍະພາບ ແລະ ຂ ມ້ນູຂາ່ວສານແມນ່ສາມາດ ເຂ້ົາເຖງິ

ໄດໂ້ດຍທກຸໆຄນົໂດຍບ ່ ມອີປຸະສກັກດີຂວາງທາງດາ້ນກາຍະພາບ, ການສື່ ສານ ແລະ ທາງດາ້ນທດັສະ ນະຄະຕິ, 

ດວ້ຍກຽດສກັສ ີແລະ ລະດບັຄວາມເປັນໄປໄດສ້ງູສດຸຂອງຄວາມເປັນອິສະຫ ະພາບ. ມນັມສີວ່ນຊວ່ຍ ໃນການ

ປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດໂດຍຜາ່ນການເພ່ີມທະວກີານມສີວ່ນຮວ່ມ, ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ການສື່ ສານ ຂອງຄນົ

ພິການ - ເຊ່ັນດຽວກນັມນັກ ່ສ ົ່ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກສ່ງັຄມົທງັໝດົ, ລວມທງັຜູສ້ງູອາຍ,ຸ ບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມ ບກົ

ຜອ່ງທາງຮາ່ງກາຍຊ ົ່ວຄາວ, ເດັກນອ້ຍ ແລະ ແມຍ່ງິຖພືາ. ເພາະສະນ ັນ້, ຄວາມສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດບ້ ່ ແມນ່ ຂ ຈ້  າ

ກດັແຕ່ຫາກແມນ່ການເພ່ີມຄນຸຄາ່.ເນື່ອງຈາກມນັມຄີວາມສ  າຄນັໃນການປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານປບັປງຸຄນຸນະພາບ

ຊວີດິ, ການເນັນ້ໜກັທ່ີສ  າຄນັຈ ່ງຖກືຈດັວາງແບບສະເພາະເຈາະຈງົໄປຍງັການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ. ໄດມ້ ີ

ການກ  ານດົເອົາ 6 ມາດຖານສ  າລບັແນວຄວາມຄດິຂອງການເຂ້ົາເຖງິເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ສີ່ ງທ່ີມຢີູ່ເພ່ືອສາ ມາດ

ຕອບສະໜອງ, ຄວາມສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ,້ ສາມາດຈາ່ຍໄດ ້(ລາຄາບ ່ ແພງເກນີໄປ), ສາມາດຍອມຮບັໄດ,້ 

ສາມາດໃຊໄ້ດ ້ແລະ ມຄີນຸນະພາບທາງວຊິາການທ່ີດີ.
(3)
ການບ ລິການທງັໝດົລວມທງັການບ ລິການໃນເຂດພ້ືນ ທ່ີທ່ີ

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມກ ່ຄວນຈະມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ເປັນໄປ 

ຕາມ 6 ມາດຖານຂອງການເຂ້ົາຮອດເຂ້ົາເຖິງ 

ບນັດາວທີິທາງຕ ່ ໄປນີແ້ມນ່ປະກອບສວ່ນໃຫກ້ານບ ລິການສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດໂ້ດຍໝດົທກຸຄນົ, ລວມທງັຄນົພິການ: 

 

 
★ ຄວາມລ ົມ້ເຫ ວໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການສ  າລບັ 

ຜູລ້ອດຊວີດິ ທີ່ ເກດີຂືນ້ຢາ່ງໜອ້ຍໃນ 12 ປະເທດ 

ໃນປີ 2011, ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເປັນຜນົມາຈາກການ 

ຫ ຸດລງົ ຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກສາກນົ ແລະ 

ຄວາມຄດັແຍງ່ອນັໃໝ ່ຫ ືຄວາມຄດັແຍງ່ທີ່ ຮນຸແຮງ.
(4)

 

★ໃນເວລາທີ່ ບກຸຄນົທກຸຍາກ ແລະ ເປັນຄນົພິການ, 

ລາວຈະປະເຊນີກບັສິ່ ງກດີຂວາງຕາ່ງໆຢາ່ງຊດັເຈນ 

ໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ. ໃນທາງກບັກນັ, ນີ້

ເປັນການຈ  າກດັໂອກາດຂອງລາວໃນການຫ ຸດລະ ດບັ

ຄວາມກຸຍາກ. 
(5) 

 

★ຜນົກະທບົຈາກການຈ  າແນກໂດຍອີງໃສຄ່ວາມເປັນ

ພິການແມນ່ມຄີວາມມຮນຸແຮງໂດຍສະເພາະ ໃນ

ພາກການສ ກສາ, ການຈາ້ງງານ, ທີ່ ຢູອ່າໄສ 

ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ.
 (6) 

 ການປະເມນີ: ປບັປງຸຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ ່ ກບັບລິູມະສດິ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍທ່ີປະເຊນີໂດຍ 

ຜູໃ້ຫບ້ ລິການໃນແງຂ່ອງການເຂ້ົາເຖງິ. 

 ຂ ມ້ນູຂາ່ວສານ: ປບັປງຸຄວາມຮູຂ້ອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການກຽ່ວກບັສດິທິ ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນ

ຂອງຄນົພິການ. 

 ຄວາມຮບັຮູ ້(ຈດິສ  ານ ກ): ປ່ຽນທດັສະນະຄະຕິໃນທາງລບົຂອງຝາ່ຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີມຕີ ່

ຄນົພິການ. 

 ການອບົຮມົ: ປງັປງຸທກັສະຄວາມສາມາດໃນພາກປະຕິບດັຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການເພ່ືອ 

ເພ່ີມທະວີການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການສ  າລບັຄນົພິການ. ນີແ້ມນ່ລວມທງັການອບົຮມົ ວທີິ

ການສາ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມທາງກາຍະພາບທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດສ້  າລບັຄນົສວ່ນໃຫຍ ່

(ລວມທງັບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມບກົຜອ່ງທາງຮາ່ງກາຍ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆ); ແລະ ກຽ່ວກບັ 

ວທີິໃນການອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປບັປງຸການຕິດຕ ່ ສື່ ສານກບັບກຸຄນົ 

ທ່ີມຄີວາມບກົຜອ່ງທາງດາ້ນການຟງັ, ການເບ່ິງເຫັນ ແລະ ທາງ ດາ້ນ

ປນັຍາ. 

 ການສະໜບັສະໜນູ: ປ່ຽນນະໂຍບາຍຕາ່ງໆຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການ ຫ ເືຈົ້າໜ້າ

ທ່ີຕ ່ ກບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົພິການ. 
 ການຊີນ້  າ: ການສບືຕ ່ ສະໜບັສະໜນູຜູໃ້ຫບ້ ລິການເພ່ືອພ ັດັທະ ນາຄວາມ

ຮູ,້ ທດັສະນະຄະຕິ, ທກັສະໃນພາກປະຕິບດັ ແລະ ນະໂຍ ບາຍຕາ່ງໆ 

ໃນທຸກລະດບັ, ໃນບນັດາພະນກັງານທງັໝດົໃນຮບູແບບ ແຫງ່ຄວາມຍນື

ຍງົ. 

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: ມາດຕາ

5 ວກັ1, 2.A. ມາດຕາ 7 ວກັ 1.K. |ແຜນການດ  າເນນີງານ

ວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານ #22, #25. |ແຜນການດ  າເນນີງານ

ຄາຕາຈນີາ: ການດ  າເນນີງານພາກIV, #25. |ສນົທິສນັຍາວາ່

ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ:ມາດຕາ 3, 9. 

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ.|ຜູ້ໃຫບ້ ລິການໃນທກຸຂະແໜງ ການ

ຂອງການ ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ.|ກະຊວງ: ໂຄງສາ້ງພ້ືນຖານ, ກະຊວງອື່ ນໆທງັໝດົ. ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົເພ່ືອຄວາມ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ໜ່ວຍງານ 

ຕວົແທນອງົການສະຫະປະຊາຊາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການມກັຈະລາຍງານກຽ່ວກບັອປຸະສກັໃນການເຂ້ົາເຖິງການ 

ບ ລິການຕ ່ ໄປນີ:້ ຄວາມບ ່ ພຽງພ ທາງດາ້ນການເງນີເພ່ືອໃຊຈ້າ່ຍສ  າລບັການບ ລິການ, 

ໄລຍະຫາ່ງຂອງທ່ີຕ ັງ້ພມູສນັຖານ, ພາບພດົທາງດາ້ນລບົທ່ີມຕີ ່ ຄນົພິການຂອງຜູໃ້ຫບ້  

ລິການ, ຄວາມບ ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດທ້າງກາຍະພາບຂອງການບ ລິການ, ຄວາມຫຍຸງ້ 

ຍາກໃນການຕິດຕ ່ ສື່ ສານ, ຂ ັນ້ຕອນຂອງການບ ລິຫານທ່ີສບັສນົເກນີໄປ ແລະ ການ 

ຂາດຂ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການບ ລິການທ່ີມຢີູ່. 

 ບາງອງົການຈດັຕ ັງ້ອາດຈະອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູ/້ຈດິສ  າ

ນ ກຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖິງໂດຍບ ່ ໄດຄ້  ານ ງເຖິງການສະໜບັສະ 

ໜນູແບບປກົກະຕິ ແລະ ຄ  າແນະນ  າດາ້ນວຊິາການໃນພາກປະ ຕິ

ບດັແມນ່ມຄີວາມຕອ້ງການເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ານບ ລິການ ຕາ່ງໆ

ກາຍເປັນ ແລະ ຄງົໄວເ້ຊິ່ ງການເຂ້ົາເຖິງໄດ ້ແລະ ເປັນ ການ

ບ ລິການລວມສ  າລບັທກຸໆລະດບັ. 

 ຜູໃ້ຫບ້ ລິການອາດຈະມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຜິດວາ່ຄນົພິການຕອ້ງການພຽງ

ແຕກ່ານບ ລິການ«ແບບພິເສດ»ເທ່ົານ ັນ້, ແລະ ກ ່ບ ່ ຮ ູກ້ຽ່ວກບັສິດທິ 

ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນຂອງພວກເຂົາ, 

ຫ ືເຫັນວາ່ການເຂ້ົາເຖິງເປັນ «ສິ່ ງຫ ູຫ າ/ຟມຸເຟືອຍ» ໃດໜ ່ ງຫ ືເປັນ



ອນັດບັຮອງລງົມາ, ໃນເມື່ອການເຂ້ົາເຖິງແມນ່ການດດັແປງແກໄ້ຂທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ 

ການດດັປບັທ່ີງາ່ຍ ດາຍແມນ່ສາມາດເຮັດໄດເ້ພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການບ ລິການຕາ່ງໆ

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ ້ສ  າລບັທກຸໆຄນົຈາກຈດຸເລ້ີມຕ ົນ້ທ່ີເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ.
(7)

 ໃນບາງກ ລະນ,ີ ການສະໜອງການບ ລິການບ ່ ໄດອ້ງີໃສຄ່ວາມສະເໝີພາບ, ແລະ ອາດ

ຈະເອືອ້ອ  ານວຍໃຫພ້ຽງແຕ່ກ ຸມ່ໃດໜ ່ ງຂອງປະຊາກອນເທ່ົານ ັນ້. ແຮງຈງູໃຈໃນ ການ

ໃຫບ້ ລິການແກປ່ະຊາຊນົຜູ້ດອ້ຍໂອກາດອາດຈະບກົຜ່ອງເນື່ ອງຈາກລດັຖະບານ

ຂາດຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈ, ຫ ືເປັນຜນົຈາກຄວາມຄດັແຍງ່.

 ມາດຕະຖານຂອງການເຂ້ົາເຖິງອາດຈະບ ່ ມໃີນນຕິິກ  າຫ ືນະໂຍບາຍ.ໃນບ່ອນທ່ີມກີ ່ອາດ

ຈະບ ່ ຖກືນ  າໄປພິຈາລະນາກຽ່ວກບັມາດຕະຖານທ່ີມຢີູ່ນ ັນ້ ແລະ ການປະຕິບດັທ່ີດີຫ ື

ອາດຈະບ ່ ຖກືດດັແກໃ້ຫແ້ທດ ເໝາະກບັສະພາບ (ເຊ່ັນ: ໃນເຂດ ຊນົນະບດົຫາ່ງໄກ

ສອກຫ ີກ); ມນັອາດຈະບ ່ ເປັນທ່ີຮບັຮູ ້ແລະ ເຜີຍ ແຜຢ່່າງກວ້າງ ຂວາງ. 

 ການປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຍງັບ ່ ທນັພຽງພ : ວຽກງານ 

ທາງສງັຄມົຫ ືການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົຕ ່ ສວ່ນບກຸຄນົອາດ 

ຈະບ ່ ພອ້ມທ່ີ ຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຜ່ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ 

ຄນົພິການ ເພ່ືອໃຫໄ້ປຮອດ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ ທ່ີ

ພວກເຂົາຕອ້ງການ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
       ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຄວາມສ  າເລັດໃນການສ ົ່ງເສີມການເຂົາ້ຮອດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ 

 
ໃນຄາ້ຍຜູລ້ີ້ໄພຊາວພະມາ້ທ່ີປະເທດໄທ, ມຄີນົພິການອາໄສຢູ່ໃນອດັຕາສວ່ນຫ າຍລວມທງັ 

ຜູລ້ອດຊີວດິ. ພວກເຂົາປະເຊນີກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຄື່ ອນໄຫວໄປມາ, ການຕິດຕ ່  

ສື່ ສານ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຫ າຍກວ່າປະຊາຊນົທ ົ່ວໄປ – ເຊິ່ ງພວກເຂົາກ ່ປະ 

ເຊນີກບັຄວາມທ້າທາຍທ່ີຮນຸແຮງຢູ່ແລວ້. ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການໄດປ້ບັປງຸການເຂ້ົາ

ເຖງິຂອງຄາ້ຍດ ັງ່ກາ່ວໂດຍການດດັແກທ້າງດິນຂື້ນລງົທ່ີຮາບພຽງ ແລະ ໃນຕບູອາໄສຂອງ 

ຄນົພິການດວ້ຍວທີິງາ່ຍດາຍ. ແລ ະກ ່ໄດອ້ບົຮມົອງົກອນອື່ ນໆເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນບ່ອນເຂ້ົາ

ເຖງິໄດເ້ຊ່ັນ: ອງົກອນທ່ີເຮັດວຽກດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບ, ນ  າ້ສະອາດ ແລະ ສຂຸະອານາ 

ໄມ. ອງົການ ZOA, ເຊິ່ ງເປັນຄູຮ່ວ່ມງານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນກບັລດັຖະບານ, ກ ່ໄດ ້

ສະໜບັສະໜນູຜູ້ລອດຊວີິດ ໃນການດດັແປງເຄື່ ອງມຂືອງພວກເຂົາເພ່ືອວາ່ພວກເຂົາຈະສາ 

ມາດດ  າເນນີກດິຈະກ  າທາງ ດາ້ນຮ ົວ້ສວນຂອງພວກເຂົາໄດ.້ 

ທ່ີປະເທດອກູານດາ, ອງົການດ  າເນນີງານດາ້ນຄວາມພິການທາງ

ຮາ່ງກາຍແຫງ່ຊາດ ຂອງອກູານດາຮວ່ມກບັກະຊວງບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ ແລະ ການພດັ ທະນາທາງດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສງັຄມົໄດ້

ພດັທະນາ ແລະ ເຜີຍ ແຜມ່າດຕະຖານຂອງການເຂ້ົາເຖິງເພ່ືອອ  າ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້ແກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍແຫງ່

ຊາດກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີໄ້ດສ້ະໜອງຂ ແ້ນະນ  າ

ພາກປະຕິບດັສ  າລບັຜ ູ ້ອອກແບບ,ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ ແລະ ຜູສ້າ້ງ

ນະໂຍບາຍໃນ ລະຫວ່າງ ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໂຄງການກ ່ສາ້ງຕາ່ງໆ. 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 

 
ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

 ດ  າເນນີການວເິຄາະຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ສະໜອງທິດທາງແກ ້ໄຂພາຍ

ໃນເຮອືນຂອງຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການອື່ ນໆ, ລວມທງັສິ່ ງອ  ານວຍ ຄວາມສະດວກ

ກຽ່ວກບັນ  າ້ສະອາດ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ. 

 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທ່ີແທດເໝາະ/ສວ່ນບກຸຄນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ຜ ູ້ລອດຊວີິດ ແລະ 

ຄນົພິການຮູກ້ຽ່ວກບັ ແລະ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ 

ທງັໝດົທ່ີພວກເຂົາຕອ້ງການ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຕາ່ງໆ: 

 ຮບັປະກນັວາ່ຜ ູ້ລອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການສາມາດສະໜອງປດັໃຈເຂ້ົາໃສຄ່ວາມພະ ຍາ

ຍາມໃນການປບັປງຸຄວາມສາມາດໃນການການເຂ້ົາເຖິງ , ແລະ ຮບັປະກນັວາ່ ບນັ ດາ

ບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມບກົຜອ່ງທາງດາ້ນອື່ ນໆ (ເຊ່ັນ: ທາງການເບ່ິງເຫັນ, ການຟງັ, ການປາກ

ເວ້ົາ, ທາງຮາ່ງກາຍ, ທາງສຂຸະພາບຈດິ, ທາງປນັຍາ ແລະ ຄວາມບກົ ຜອ່ງຫ າຍຢ່າງ) 

ໄດມ້ຕີວົແທນຂອງພວກເຂົາ. 

 ປະເມນີຄວາມຮູ,້ ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບດັຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການໃນຂອບ ເຂດ

ຂອງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຮວ່ມກນັອອກແບບຍດຸທະສາດການສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອປບັປງຸ

ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຂອງພວກເຂົາ. 

 ດ  າເນນີກດິຈະກ  າເສມີສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ປກູຈດິສ  ານ ກກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖິງ ພອ້ມ

ດວ້ຍຈດຸປະສງົ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັສະເພາະທ່ີສາມາດຢືນຢນັໄດ.້ ຮບັປະກນັວາ່ ກດິຈະກ  າ

ເສມີສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ປກູຈດິສ  ານ ກມເີປ້ົາໝາຍ ແລະ ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ

ສະເພາະ ເຊ່ັນ: ຜູ້ອອກແບບ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ  

ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ຝ ກອບົຮມົຜ ູໃ້ຫບ້ ລິການກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສ  າຄນັຂອງການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການ

ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບ ລິການໃນພາກປະຕິບດັ ແລະ ໃນຂະແໜງສະເພາະຂອງ ພວກ

ເຂົາ, ການປະຕິບດັການດາ້ນການບ ລິການ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີທ  າການສອດແຊກ. 

 ກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່ ແ້ນະນ  າພາກປະຕິບດັກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖິງທ່ີຖກືດດັແປງ ໃຫ້

ແທດເໝາະກບັສະພາບ ແລະ ຂ ແ້ນະນ  າສະເພາະຕ ່ ຂະແໜງການໃດໜ ່ ງ (ເຊ່ັນ: 

ສາທາລະນະສກຸ, ການສ ກສາ, ການຈາ້ງງານ...). ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີຄ້ວນລວມທງັການເຂ້ົາເຖງິໃນ

ແງຂ່ອງກາຍະພາບ, ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການສື່ ສານ. 

 ກ  ານດົການປະຕິບດັທ່ີເປັນນະວດັຕະກ  າ ແລະ ຮບັປະກນັການເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກບັພວກມນັ. 

 ເພ່ືອຮບັປະກນັຜນົກະທບົທ່ີຍນືຍງົຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປບັປງຸການເຂ້ົາເຖິງ, ເປ້ົາ

ໝາຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີຖກືຄດັເລືອກເພ່ືອທ່ີຈະແນະນ  າລວມທງັການສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ 

ປກູຈດິສ  ານ ກ, ການອບົຮມົ ແລະ ການຮຽກຮອ້ງການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອປບັປງຸ ໂຄງສາ້ງ

ພ້ືນຖານ, ການຕິດຕ ່ ສື່ ສານ ແລະ ທດັສະນະຄະຕິຂອງອງົກອນທງັໝດົ ແລະ ພະນກັງານ, 

ແລະ ຮບັປະກນັການຕິດຕາມໝາກຜນົຂອງຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົ່ ານີຕ້ະ ຫ ອດໄລຍະເວລາ 

6 ເດອືນ. 

 

ເພ່ືອປບັປງຸນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: 

 ຮບັປະກນັວາ່ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນທກຸໆຂະແໜງການລວມທງັມາດຕະຖານ ຂອງ

ການເຂ້ົາເຖິງແມນ່ອງີໃສກ່ານປະຕິບດັທ່ີດ.ີ 
 ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການສ  າລບັການເຂ້ົາເຖິງໃນ

ລະດບັທ້ອງຖິ່ ນໃນຊຸມຊນົຂ ັນ້ແຂວງທງັດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນີ. 

 
ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດ 

ເຮັດໃຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖິງ 

ການບ ລິການ ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ 

ແມນ່ຄວນຈະນ  າໄປສູກ່ານປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົ

ກະທບົທ່ີເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ. 

 

 ຄນຸນະພາບຊວີິດ: 

* # ຂອງຜູ້ລອດຊວີິດລາຍງານວາ່ມກີານເຄື່ ອນໄຫວໄປມາພາຍໃນ 

ເຮອືນຂອງພວກເຂົາເພ່ີມຂື້ນພາຍຫ ງັທ່ີມກີານປບັປ່ຽນຄວາມສາມາດ

ໃນການເຂ້ົາເຖິງ. 

* # ຂອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍລາຍງານວາ່ມກີານເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ 

ທ່ີສະໜອງໃຫເ້ປັນຄ ັງ້ທ  າອດິ. *# ຂອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍລາຍງານວາ່ 

ຄນຸນະພາບຊວີິດໄດມ້ກີານປບັປງຸໃນທາງທ່ີດຂີື້ນເຊິ່ ງເປັນຜນົມາ 

ຈາກຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ. 

 ການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕາ່ງໆ:

* ອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຂອງຄນົພິການເພ່ີມຂືນ້ໃນບນັດາຜູ້ຊມົໃຊກ້ານ 

ບ ລິການທ່ີສະໜອງໃຫ.້ * ມກີານພດັທະນາທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ 

ທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບດັທາງດາ້ນການເຂ້ົາເຖິງຂອງ ຜູ້

ໃຫບ້ ລິການ. * # ຂອງການດ  າເນນີການເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິທ່ີ

ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຫ ງັຈາກການອບົ ຮມົຕາມ

ຫວົຂ ທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງ. 

* # ຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີໄດຮ້ບັການແນະນ  າຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງເພ່ືອເຮັດ 

ໃຫຄ້ນົພິການສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຂອງພວກເຂົາໄດ.້ * 

ການເຂ້ົາເຖງິໄດລ້ວມເຂ້ົາໃນຫ ກັສດູການອບົຮມົທ່ີມຢີູ່ກຽ່ວກບັ 

ການວາງແຜນການກ ່ສາ້ງຕວົເມອືງ ແລະວສິະວະກ  າໂຍທາທິການ. 

 

 ນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: 

ຄວາມມພີອ້ມເພ່ືອຕອບສະໜອງ ແລະ ຈ  ານວນຂອງການກວດ 

ສອບພາກລດັກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖິງທ່ີໄດຖ້ກືດ  າເນນີການໂດຍ ການ

ມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົພິການ.* ການດ  າລງົຢູ່ຂອງມາດຕະຖານ ດາ້ນ

ວຊິາການທ່ີຈ  າເປັນສ  າລບັການເຂ້ົາເຖິງອາຄານທງັໝດົໂດຍ ບ ່ ມ ີ

ອປຸະສກັກດີຂວາງ. 
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ໂຄງການຕວົຢາ່ງ: ການເຂົາ້ເຖງິນາຍຈາ້ງທ່ີເປັນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ (ELIBY) ທ່ີປະເທດເຊນກີອລ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

ລກູຈາ້ງຜູ້ທ່ີພິການ ແລະ ບ ່ ພິການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ,  

ປະເທດເຊເນກອລ, ປີ 2010. 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ການຂາດໂອກາດດາ້ນການຈາ້ງງານ (ທ່ີສງູເຖິງ 60% ຂອງຜູບ້ ່ ມວີຽກເຮັດງານທ  າທງັ ໝ ົ

ດ); ການຂາດຄວາມຮູຂ້ອງນາຍຈາ້ງກຽ່ວກບັວທີິການທ່ີຈະເຮັດໃຫກ້ານບ ລິການຂອງພວກເຂົາເຂ້ົາເຖິງ 

ແລະ ເຮັດ ໃຫຄ້ນົພິການມສີວ່ນຮວ່ມ (ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູ້ຍງິພິການທ່ີທກຸຍາກ) ໃນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັ 

ຜນົກະທບົຈາກ ລະເບີດຝງັດິນໃນແຄວ້ນຄາຊາເມັນສ ໌(Casamance). 

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ:1. ເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍຂອງຜູ້ຜະລິດເມັດໝາກ ມວ່ງ

ຫິມະພານໃນຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ; 2. ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິການ ຈາ້ງ

ງານທ່ີມຄີາ່ແຮງງານຕາມຄນຸຄາ່ຂອງວຽກງານບນົພ້ືນຖານແຫງ່ຄວາມສະເໝີພາບກບັຜູອ້ື່ ນ. 

ກດິຈະກ  າ:1. ປບັປງຸຄວາມຮູ ້ແລະ ທດັສະນະຄະຕິຂອງພະນກັງານຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 

ໃນລະດບັຊຸມຊນົກຽ່ວກບັສດິທິ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄນົພິການໂດຍຜາ່ນການສາ້ງຈດິສ  ານ ກ ແລະ 

ຄວາມຮບັຮູ.້ 2. ການປບັປງຸພາກປະຕິບດັຂອງຜູເ້ປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍໂດຍຜາ່ນການອບົຮມົ 

ວທີິການສ ົ່ງເສມີ ການຈາ້ງງານຄນົພິການໂດຍສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານຂອງອງົການແຮງງານສາກນົສ  າ 

ລບັວຽກງານທ່ີມຄີນຸຄາ່.3. ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການເພ່ືອປບັປງຸການເຂ້ົາເຖິງທາງກາຍະພາບ 

ຂອງໂຮງງານຜະລິດເມັດໝາກມວ່ງຫິມະພານ (ເຊ່ັນ: ທາງເຂ້ົາອາຄານ, ການໄຫ ວຽນພາຍໃນໂຮງງານຂະ 

ໜາດນອ້ຍ, ການປບັປ່ຽນຕາມສະພາບຂອງໜ້າວຽກ, ວດິຖາ່ຍ ແລະ ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມສື  າລບັຜ ູ້ພິການ 

ທ່ີຕອ້ງໃຊລ້ ເ້ລ່ືອນ…) 4. ສະໜບັສະໜນູເຈົ້າຂອງທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍເພ່ືອໃຫປ້ະສານງານກບັເຄືອຄາ່ຍ 

ການຄາ້ທ່ີມຄີວາມເປັນທ  າ.5. ສະໜອງການສະໜບັສະໜນູສວ່ນບກຸຄນົສ  າລບັຄນົພິການເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິ 

ການຈາ້ງງານ (ເຊ່ັນ: ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົສວ່ນບກຸຄນົ, ການສ ົ່ງຕ ່ ໄປຍງັການບ ລິການດາ້ນ 

ການຟ້ືນຟ ູແລະ ເຄື່ ອງຄ  າ້ຊູຕາ່ງໆ, ແລະ ການອບົຮມົທາງດາ້ນວຊິາຊບີ).  

ຄວາມຍືນຍງົ: ໂຄງການໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮວ່ມກບັຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ;ການຕິດຕ ່ ພວົພນັ 

ໄດສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກເ່ຄອືຄາ່ຍການຄາ້ທ່ີເປັນທ  າເພ່ືອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານ ເຊື່ ອມໂຍງກບັ 

ຕະຫ າດໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ; ວດີໂີອກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ການສາ້ງຈດິ 

ສ  ານ ກໄດຖ້ກືພດັທະນາຂື້ນ ແລະ ເຜີຍແຜກ່ຽ່ວກບັການປະຕິບດັທ່ີດ.ີ 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ: ຈ  ານວນຄນົພິການຫ າຍກວ່າ40ຄນົໄດຖ້ືກຮບັເຂ້ົາເຮັດວຽກໂດຍຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມງານເຊິ່ ງນີສ້ະແດງເຖິງຕວົເລກຢ່າງໜ້ອຍ10% ຂອງກ  າລງັແຮງງານຂອງພວກເຂົາ. 

ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: 3 ປີ. 

ຜູໃ້ຫທ້ ນ: ສະຖານທດູເນເທີແລນ. 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ: ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ, ອງົການ EnterpriseWork, ອງົການ Eliby. 

 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)(2)

HI.ເອກະສານນະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖງິ.2009|
(3)(7)

HI.ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຂອງຄນົພິການ 

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມຄີວາມທ້າທາຍ.2010|
(4)
ອງົການໂຄສະນາສາກນົເພື່ ອຕາ້ນລະເບດີຝງັດນິ (ICBL), ພນັທະມດິຕາ້ນລະເບີດລກູຫວ່ານ 

(CMC). ການຕິດຕາມກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດລກູຫວ່ານ.2012 | 
(5) 
ສະມາຄມົເພື່ ອຄນົພິການ ແລະ ການພດັທະນາສາກນົ.ເວັບ

ໄຊທ໌ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ.ເຂ້ົາເຖງິໃນເດອືນມນີາ 2013 |
(6)
HI.ວທີິສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດໃ້ນປະເທດທ່ີກ  າລງັ

ພດັທະນາ. 2008 | 
(8)
ອງົການເພື່ ອການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາ (OECD).ການສະໜອງການບ ລິການໃນສະຖານະການ

ທ່ີບອບບາງ.2008 
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ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ: ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການເກບັກ  າສະຖຕິິ ແລະ ຂ ້ມນູ 

 

 

  

ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູແມນ່ຫຍງັ ? ຂ ມ້ນູຕວົຈງິ 
 

ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູໝາຍເຖງິການເກບັກ  າລວບລວມ,ວເິຄາະ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູພາຍໃນຂອບເຂດທ່ີໄດຮ້ບັ ມອບໝ

ອບໝາຍ. ໃນແງຂ່ອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ, ໝາຍຄວາມວາ່ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຈ  ານວນ, ສະຖານະ

ການ ແລະ ຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ.ເປ້ົາໝາຍ ຂອງມນັແມນ່: 1) ເພ່ືອທ  າຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ລາຍງານ 

ແລະ ເຜີຍແຜຂ່ ມ້ນູກຽ່ວກບັຈ  ານວນ, ເພດ, ອາຍ,ຸ ສະຖານະການ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ ສາມາດຂອງຜູ້

ເຄາະຮາ້ຍ; 2) ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີບນັດາກະຊວງ ແລະ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆໃນການກ  ານດົ,ຈດັຕ ັງ້ ປະຕິບດັ, ຕິດຕາມ 

ແລະ ປະເມນີນະໂຍບາຍ,ແຜນການແລະໂຄງການຕາ່ງໆເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມສິດທິ  

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອນັຈ  າເປັນ ຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ.ຖາ້ບ ່ ມຂີ ມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລະຊດັເຈນ,ມນັກ ່ເປັນໄປບ ່ ໄດທ່ີ້  

ຈະມກີານນ  າສະເໜີທາງເລືອກສ  າລບັນະ ໂຍບາຍທ່ີມປີະສດິທິຜນົ,ມຂີ ມ້ນູພ້ືນຖານເພ່ືອວດັແທກຄວາມຄບືໜ້າ, 

ລະດມົຊບັພະຍາກອນ,ແລະຍິ່ ງໄປກວ່ານ ັນ້ເພ່ືອທ່ີຈະວາງແຜນແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຢ່າງ ມີ

ປະສດິທິຜນົ ແລະ ຢ່າງເປັນຍດຸທະສາດ. ມຫີ າກຫ າຍວທີິໃນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ. ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້, ວທີິການ  

ຈ  ານວນໜ ່ ງຈະຖກືນ  າໃຊໃ້ນເວລາດຽວກນັ – ໂດຍສະເພາະໃນຮບູແບບການປະສານງານກນັເພ່ືອຮອງຮບັບນັດາ 

ຈດຸປະສງົຂອງການເກບັຂ ມ້ນູທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຢ່າງເໝາະສມົ. 

ວທີິການຫ ກັໆໃນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູລວມມ:ີ 

 ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູຜ ູບ້າດເຈັບ:ເປັນການເກບັກ  າແລະວເິຄາະຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຜ ູບ້າດເຈັບຫ ືການເກດີອປຸະຕິເຫດ ເຊິ່ ງ

ມວີດັຖປຸະສງົຫ ກັແມນ່ເພ່ືອວາງແຜນດາ້ນການສ ກສາຄວາມສຽ່ງໄພຂອງລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ, ການກວດກູ ້ແລະ 

ທ  າລາຍລະເບີດ ແລະ ການມອບພ້ືນທ່ີດນິທ່ີກວດກູແ້ລວ້ຄນື. ລະບບົການຈດັການຖານຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂ

ບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ (IMSMA) ເຊິ່ ງເປັນເຄື່ ອງມໜື ່ ງທ່ີຖືກນ  າໃຊເ້ລ້ືອຍໆໂດຍຄະນະກ  າມະການແລະ ສນູ

ຕາ່ງໆທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ 
(1)

 

 

★ມຜີ ູ້ບາດເຈັບຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອ

ຈາກສງົຄາມຈ  ານວນ4,286ຄນົໄດຖ້ືກລະບຢຸູ່ທ ົ່ວ 

ໂລກໃນປີ 2011.
(4)

 

 

★ຂ ມ້ນູຜ ູ້ຖກືບາດເຈັບໄດຖ້ກືເກບັກ  າຢ່າງເປັນລະບບົ

ໃນບນັດາປະເທດທ່ີນ  າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືIMSMA; ແຕ່

ວທີິການອື່ ນໆແມນ່ມກີານຄອບຄມຸຫ າຍກວ່າ ສ  າ

ລບັການວາງແຜນແລະຕິດຕາມການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້

ເຄາະຮາ້ຍ. 

 

★ໃນບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັໝດົແມນ່ 

ຂາດຂ ມ້ນູພ້ືນຖານກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງ 

ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ – ເພາະສະນ ັນ້ຈ ່ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ 

ໃນການວດັແທກຄວາມຄບືໜ້າ. 

 

★ມພີຽງ10 ປະເທດທ່ີມກີານປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ 

ດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບຄອບຄມຸ 

ແລະ ເປັນທ  າ.
(5) 

 

 ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ່ີການບ ລິການ: ວທີິການເຫ ົ່ ານີແ້ມນ່ການເກບັກ  າລວບລວມຂ ມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ເພ່ືອທ  າ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ ່ ສະຖານະການໃນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີກ  ານດົ, ແລະເພ່ືອວາງແຜນ ແລະຈດັລຽງບລິູມະສິດແຜນງານ ລວມທງັການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນບນົພ້ືນ ຖານຂອງການ

ເຮັດວຽກແບບມສີວ່ນຮວ່ມ. ຂ ມ້ນູທ່ີຖືກເກບັກ  າແມນ່ກຽ່ວກບັ ກ) ປະຊາກອນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ: ຄວາມຈ  າເປັນ, ຄວາມຕອ້ງການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ; ແລະ 

ຂ) ສະພາບແວດລ້ອມ: ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ, ຂະນບົທ  ານຽມທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນາທ  າ ແລະ ໂຄງສາ້ງພ້ືນຖານທ່ີສາມາດເປັນໄດທ້ງັສິ່ ງ ອ  ານວຍຄວາມສະດວກຫ ືສິ່ ງ

ກດີຂວາງໃຫແ້ກຄ່ນຸນະພາບຊວີດິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ.
(2)

 ການວິເຄາະເພ່ືອການສະໜບັສະໜນູສວ່ນບກຸຄນົ: ນີແ້ມນ່ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັ ແລະ ຮວ່ມກບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການທ່ີດອ້ຍໂອກາດທ່ີສດຸໂດຍມເີປ້ົາ ໝາຍທ່ີ

ສະເພາະເຈາະຈງົແມນ່ສະໜບັສະໜນູການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງພວກເຂົາ. ນີແ້ມນ່ລວມທງັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ບລິູມະສິດຂອງບກຸຄນົ ແລະ ຄ  າ ຄດິເຫັນຈາກ

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຜູປ້ະກອບອາຊບີເຊ່ັນ: ຜ ູເ້ຮັດວຽກທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ສງັຄມົ; ນອກຈາກນ ັນ້ ມນັຍງັກ  ານດົສິ່ ງກດີຂວາງ ແລະ ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້ານ  າອີກ.
(3)

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: ມາດຕາ5 

ວກັ 1, 2.A. ມາດຕາ7 ວກັ1.K. 

ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າເນນີງານ#22 & #25.

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ: ພາກທີ IV, ການດ  າເນນີ

ງານ#25.ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ: ມາດຕາ31. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ|ຜູ້ໃຫບ້ ລິການໃນທກຸຂະແໜງການຂອງການ

ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ|ກະຊວງ: ດາ້ນສງັຄມົ, ເນັນ້ໜກັໃສຄ່ວາມເປັນພິການ, ກະຊວງອື່ ນໆທງັໝດົ| 

ສນູເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ (MAC) ແລະ ຄະນະກ  າມະການເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາລະ

ເບີດບ ່ ທນັແຕກ (MAA) | ອງົການຈດັ ຕ ັງ້ສາກນົ: ພະແນກສະຖິຕິຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, 

ສນູເຈນວິາສາກນົເພ່ືອການກວດກູລ້ະເບີດເພ່ືອມະ ນດຸສະທ  າ. 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີມລີາຍຮບັຕ  າ່? 

 ບນັດາປະເທດສວ່ນຫ າຍຍງັບ ່ ທນັໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ກນົໄກດາ້ນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ, 

ສະຖິຕິ ແລະ ປະຊາກອນຕາມມາດຕະຖານຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິ 

ຂອງຄນົພິການ ເທ່ືອ. ລະບບົຂ ມ້ນູດາ້ນສຂຸະພາບໃນບນັດາປະເທດທ່ີກ  າລງັ 

ພດັທະນາທງັໝດົຍງັອອ່ນ.
(6)
 

 ມຊີບັພະຍາກອນ ແລະ ພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການອບົຮມົທ່ີຈ  າກດັທາງດາ້ນວທີິການ 

ເກບັກ  າຂ ມ້ນູ, ແລະ ວທີິການສ  າພາດຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ. ເຈົ້າໜ້າທ່ີ, 

ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການອາດຈະເກບັກ  າຂ ມ້ນູໂດຍມ ີ

ການປະ ສານງານກນັພຽງເລັກໜ້ອຍ ແລະ ຂາດກນົໄກໃນການລວບລວມຂ ມ້ນູ 

ທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ. ຂ ມ້ນູທ່ີຖກືເກບັກ  າບ ່ ຄອ່ຍຖກືນ  າໄປປຽບທຽບ, ສະນ ັນ້ມນັຈ ່ງ

ຫຍຸງ້ຍາກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈສະຖານະການໃນທ ົ່ວໂລກ. 

 

 ໃນບາງກ ລະນ,ີຂ ມ້ນູທ່ີຖືກເກບັກ  າບ ່ ໄດຖ້ກືນ  າໃຊໃ້ນການອອກແບບ

ໂຄງການເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ,ເຊິ່ ງເຮັດໃຫມ້ ີ

ຜນົໃນທາງລບົຕາມມາ ນ ັນ້ຄກືານເພ່ີມຂືນ້ພຽງແຕຄ່ວາມຄາດຫວງັເທ່ົາ

ນ ັນ້. 

 ການປະສານງານກນັລະຫວ່າງສນູເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ 

(MAC) ແລະ ຄະນະກ  າມະການເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ 

(MAA) ແລະ ກະຊວງຕາ່ງໆກຽ່ວກບັວທີິການໃນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ, 



ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ການນ  າໃຊແ້ມນ່ຍງັບ ່ ພຽງພ . 

 ຂາດຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັວິທີການໃນການອອກແບບຄ  າຖາມທ່ີເໝາະສມົກຽ່ວກບັ 

ຄວາມເປັນພິການ: ຄ  າຖາມພ້ືນບ້ານສ  າລບັຖາມສະມາຊກິຄອບຄວົ ໃນກ ລະ ນີ

ທ່ີວາ່ ພວກເຂົາເປັນຄນົ “ຫໜູວກ, ຕາບອດ, ຂາເປ ຫ ປືນັຍາອອ່ນ”, ການນ  າ 

ໃຊລ້ະບບົຄ  າສບັ ແລະ ການອງີໃສວ່ທີິການທາງການແພດທ່ີຫ າ້ສະໄໝໄດສ້ະ 

ແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຂ ຈ້  າກດັ ແລະ ຄວາມລ  າອຽງ. ຈ  ານວນຂອງຜູ້

ພິການທ່ີ ຖກືລະບໂຸດຍການນ  າໃຊວ້ທີິການດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມໜີ້ອຍ 

ແລະ ສ ົ່ງຜນົໃຫລ້ດັຖະບານສວ່ນໃຫຍບ່ ່ ສນົໃຈພວກເຂົາ,ຫ ືຫ ຸດຜອ່ນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານກຽ່ວກບັຄນົພິການໃຫເ້ຫ ືອພຽງການດູ

ແລທາງ ການແພດ ແລະ ການບ ລິການດາ້ນການຟ້ືນຟເູທ່ົານ ັນ້.
(7)

 

 

 

 

 
 

 

   ບນັດາໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ 

 

ທ່ີປະເທດອາລບາເນຍ, ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູທ່ີຄອບຄມຸ ແລະ ກວມລວມໄດຖ້ກືນ  າໃຊ້

ສ  າລບັການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູເຊິ່ ງໄດປ້ະກອບສວ່ນໃຫ້

ແກຄ່ວາມສ  າເລັດຂອງແຜນງານຊວ່ຍ ເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໃນຊຸມປີ2005-2009. ໃນ

ປີ2011, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ ALB-AID ໄດເ້ກບັກ  າ ແລະ ຮກັສາຂ ມ້ນູ

ກຽ່ວກບັສະມາຊກິຂອງຕນົ. ອງົການກາ ແດງອາລບາເນຍໄດເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຜ ູ້

ບາດເຈັບໃນ 12 ແຂວງ. ຂ ມ້ນູທ່ີເກບັ ກ  າໄດໄ້ດຖ້ືກແຍກຕາມໝວດຂອງອາຍ,ຸ 

ເພດ ແລະ ບນັທ ກລງົໃນຖານຂ ມ້ນູ IMSMA.
(8)

 

 

ທ່ີປະເທດອຟັການສິະຖານ, ການສ  າຫ ວດຄນົພິການແຫງ່ຊາດປີ2005ໄດສ້ ົ່ງຜນົໃຫ້

ມກີານເຂ້ົາໃຈທ່ີດີຂືນ້ກຽ່ວກບັຈ  ານວນຂອງຄນົພິການ, ລວມທງັຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ 

ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ບລິູມະສດິຂອງພວກເຂົາຕ ່ ກບັສຂຸະພາບ, ການຟ້ືນຟ,ູ ການ

ສ ກສາ ແລະ ການດ  າລງົຊີວດິ.
(9) 

ທ່ີປະເທດກ  າປເູຈຍ, ໂຄງການທ່ີຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍອງົການ

ສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ, ອງົການທ່ີບ ່ ສງັກດັລດັຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ (OEC) 

ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການກ  າປເູຈຍໄດເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວ

ກບັຄວາມຕອ້ງການ ພ້ືນຖານ,ຄວາມສາມາດແລະການມສີວ່ນຮວ່ມ

ໃນຊຸມຊນົ,ຊີວດິທາງສງັຄມົແລະການເມອືງຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍທງັ

ກອ່ນແລະຫ ງັໂຄງການສ  າເລັດ,ເຊິ່ ງອ  ານວຍໃຫແ້ກກ່ານວດັແທກ

ແລະລາຍງານກຽ່ວກບັ ການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິ.
(10) 

 

ທ່ີປະເທດນກີາຣາກວົ, ຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຜ ູ້ລອດຊວີິດໄດຖ້ືກເກບັກ  າໃນ 

ຖານະທ່ີເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງການສ  າຫ ວດຄນົພິການໃນຊຸມຊນົທ ົ່ວ 

ປະເທດ. 
(11) 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ ວທີິວດັແທກຄວາມຄືບໜາ້ 
 

ໃນລະດບັຊາດ: 

 ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູຜ ູບ້າດເຈັບໂດຍຜາ່ນລະບບົຈດັການຂ ມ້ນູIMSMAສ  າລບັການກ  ານດົ ບູ

ລິມະສດິທາງດາ້ນການສ ກສາຄວາມສຽ່ງ, ການກວດກູແ້ລະມອບຄນືພ້ືນທ່ີທ່ີກວດກູ ້ແລວ້

ແມນ່ພຽງພ ຫ າຍກວ່າການສາ້ງບລິູມະສດິ ເພ່ືອໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ ແລະ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

 ເມ ື່ອສນູທ  າລາຍລະເບີດໃດໜ ່ ງຫາກນ  າພາດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ມນັຄວນຈະ 

ເປັນໄລຍະຊ ົ່ວຄາວໂດຍເນັນ້ໜກັໃສກ່ານສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູ,້ ການລະດມົແລະສະໜບັ 

ສະໜນູບນັດາກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການດ  າເນນີການຕາມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ 

ພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະໃນກ ລະນທ່ີີມກີະຊວງໃດໜ ່ ງເປັນຜູນ້  າພາກຽ່ວກບັການຊວ່ຍ 

ເຫ ອືຄນົພິການຢູ່ແລວ້. 

 ກ  ານດົກະຊວງ,ໜ່ວຍງານຫ ືຄະນະກ  າມະການໃດໜ ່ ງເປັນຜູນ້  າພາໃນການໃຫຄ້  າແນະນ  າ 

ແລະປະສານງານໃນຄວາມພະຍາຍາມເກບັກ  າຂ ມ້ນູ ເພ່ືອວດັຖປຸະສງົໃນການປບັປງຸ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການຂອງຄນົພິການ. 

 ຂ ມ້ນູທ່ີຈະຖືກນ  າໃຊໃ້ນການກ  ານດົນະໂຍບາຍ, ແຜນການແລະແຜນງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ຄວນຈະຖກືຮກັສາໄວພ້າຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜິດຊອບຫ ກັ 

ຂອງບນັດາກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ສາທະລະນະສກຸ, ສງັຄມົ, ການຈາ້ງງານ …). 

 

ໃນຂ ັນ້ສະໜາມ: 

 ກ  ານດົຄວາມຕ້ອງການແລະເປ້ົາໝາຍຂອງການເກບັກ  າຂ ມ້ນູຕາ່ງໆ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

ເພ່ືອກ  ານດົວິທີການທ່ີມຄີວາມແທດເໝາະທ່ີສດຸ. ວທີິການອນັໜ ່ ງອນັດຽວ (ເຊ່ັນ: ການ 

ຕິດຕາມເຝ້ົາລະວງັການບາດເຈັບ, ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການແລະຄວາມສາມາດ 

ຂອງຜູລ້ອດຊວີິດ…) ບ ່ ສາມາດທ່ີຈະຕອບສະໜອງໄດຢ່້າງສະເໝີພາບເທ່ົາທ່ີຄວນສ  າລບັ 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງແຜນງານດາ້ນການທ  າລາຍລະເບີດ, ການວາງແຜນນະໂຍບາຍ 

ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ຫ ືເພ່ືອການວດັແທກແລະການລາຍງານກຽ່ວກບັການປບັປງຸຄນຸ 

ນະພາບຊວີິດຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

 ຮບັປະກນັວາ່ຄວາມພະຍາຍາມທງັໝດົກຽ່ວກບັການປບັປງຸດາ້ນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູຂອງຜູ້

ລອດຊວີິດແມນ່ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັຄວາມພະຍາຍາມທ່ີກວ້າງຂວາງກວາ່ເພ່ືອການ

ເກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຄນົພິການທງັໝດົ. 

 ອບົຮມົນກັເກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັວທີິການເກບັກ  າຂ ມ້ນູທ່ີມປີະສດິທິພາບ, ກຽ່ວກບັສດິທິ 

ຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແລະຄນົພິການ, ແລະກຽ່ວກບັວທີິການສື່ ສານກບັບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມ 

ພິການໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ. 

 ຮບັປະກນັວາ່ບນັດາຜູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີຖກືສ  າພາດມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວດັຖປຸະສງົຂອງ

ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ. 

 ສາ້ງການປກົປ້ອງເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ເປັນຄວາມລບັແລະການນບັຖໃືນຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ

ຕ ່  ຂ ມ້ນູຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແລະຄນົພິການ. 
 ຮບັປະກນັວາ່ບນັດາຄ  າຖາມທ່ີຈະນ  າໃຊແ້ມນ່ມຄີ  າສບັທ່ີເໝາະສມົກຽ່ວກບັຄວາມພິການ,

 

ຕວົຢ່າງ: ຄວນຫ ີກລຽ່ງການນ  າໃຊຄ້  າສບັທ່ີມລີກັສະນະຈ  າແນກ ເຊ່ັນ «ຂາເປ, ເປ້ຍ...». 

ຄ  າຖາມ ແລະ ຄ  າສບັຄວນອີງໃສຂ່ ແ້ນະນ  າຂອງພະແນກສະຖິຕິຂອງອງົການສະຫະປະ 

ຊາຊາດ, ເຊິ່ ງອງີໃສກ່ານຈດັປະເພດການປະຕິບດັງານສາກນົ. ຕວົຢ່າງຕາ່ງໆທ່ີມຢີູ່ກຽ່ວ 

ກບັວທີິການລວບລວມການສ  າຫ ວດປະຊາກອນໃນທະວບີອາຊ.ີ
 (12) 

 

 
 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບາງຂງົເຂດທ່ີລດັຄວນຈະສາມາດເຮັດ

ໃຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ. ຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຂ້ົາເຖງິການບ  

ລິການ ແລະ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຄວນ

ຈະນ  າໄປສູກ່ານປະກອບສວ່ນສງູສດຸເຂ້ົາໃນການສາ້ງຜນົກະທບົທ່ີ

ເປັນທາງບວກຕ ່ ກບັຄນຸນະພາບຊວີດິ. 

 
 ການສ  າຫ ວດປະຊາກອນລວມທງັດາ້ນຄວາມພິການໄດນ້  າໃຊຄ້  າ

ຖາມແລະວທີິການສ  າພາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລະສອດຄອ່ງກບັຂ ແ້ນະ 

ນ  າຂອງພະແນກສະຖຕິິຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ. 

 ລະບບົການຕິດຕາມແລະເຝ້ົາລະວງັມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັລະ ຫ່

ວາງຊະນດິແລະສາເຫດຂອງການບາດເຈັບຕາ່ງໆ,ລວມທງັການ

ບາດເຈັບທ່ີມຜີນົມາຈາກອປຸະຕິເຫດຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດ

ເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ. 

 ລະບບົຈດັການຂ ມ້ນູIMSMAກຽ່ວກບັຜ ູບ້າດເຈັບໄດຖ້ືກນ  າໃຊໃ້ນ

ຖານະທ່ີເປັນຂ ັນ້ຕອນທ  າອິດເພ່ືອກ  ານດົຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແລະໄດຖ້ກື 

ເຜີຍແຜໃ່ຫແ້ກບ່ນັດາກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດວ້ຍວທີິການທ່ີເປັນ

ລະບບົ. 

 ກນົໄກການເກບັກ  າຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຄນົພິການທ່ີມຢີູ່ແມນ່ມຄີວາມ 

ສອດຄອ່ງກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ ແລະ 

ລວມທງັຂ ມ້ນູຂອງຜູລ້ອດຊີວດິ. 

 ຈດຸປະສານງານຫ ືຄະນະກ  າມະການທ່ີມຢີູ່ໄດໃ້ຫຄ້  າແນະນ  າແລະ

ປະສານງານກຽ່ວກບັຄວາມພະຍາຍາມທງັໝດົໃນການເກບັກ  າຂ ້

ມນູທ່ີກຽ່ວພນັກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ລວມທງັກນົໄກ 

ແລະ ວທີິການຕາ່ງໆ (ເຊ່ັນ: ການຕິດຕາມເຝ້ົາລະວງັການບາດ 

ເຈັບ,ລະບບົຈດັການຂ ມ້ນູIMSMA, ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງ 

ການແລະຄວາມສາມາດຂອງຜູລ້ອດຊ ີວດິ…). 

 ນກັເກບັກ  າຂ ມ້ນູໄດຮ້ບັການອບົຮມົກຽ່ວກບັວທີິການແລະກຽ່ວກບັ

ຄວາມໝາຍແລະການເຄົາລບົນບັຖືຕ ່ ການສື່ ສານກບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ

ແລະ ຄນົພິການ. 

 ຂ ມ້ນູພ້ືນຖານແບບມສີວ່ນຮວ່ມໄດຖ້ືກສາ້ງຂື້ນເພ່ືອວດັແທກແລະ

ລາຍງານຄວາມຄບືໜ້າກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໂດຍ 

ເນັນ້ໜກັໃສຄ່ນຸນະພາບຊວີດິ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ. 

 ຂ ມ້ນູທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກນັໄດຖ້ືກເຜີຍແຜແ່ລະກຽມພອ້ມສ  າລບັ

ຜ ູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມພອ້ມທງັຮບັປະກນັທາງດາ້ນຄວາມລບັຂອງຜູ ້

ເຄາະຮາ້ຍ. 
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ວຢາ່ງກນົໄກການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ: ລະບບົຂ ມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດທ່ີປະເທດກ  າປເູຈຍ
(13) (14) 

 

 

 

 

ບນັຫາທ່ີກ  ານດົ: ການຂາດຂ ມ້ນູທ່ີທນັສະພາບການ, ເປັນລະບບົ, ມຄີວາມຖກືຕ້ອງ ແລະ ສາມາດວດັແທກໄດ ້

ກຽ່ວກບັຜ ູບ້າດເຈັບຈາກລະເບີດຝງັດິນ ແລະ ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ ໃນປະເທດກ  າປເູຈຍ. 

ຈດຸປະສງົ: ເພ່ືອສະໜອງການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ, ການວິເຄາະ, ອະທິບາຍແລະເຜີຍແຜຂ່ ມ້ນູຢ່າງເປັນລະບບົກຽ່ວ 

ກບັຜ ູບ້າດເຈັບຈາກລະເບີດຝງັດນິ, ລະເບີດທ່ີຍງັບ ່ ທນັແຕກ ແລະ ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມໃນປະເທດ ກ  າ

ປເູຈຍ. 

ກດິຈະກ  າ: ຕອ່ງໂສກ້ານເຄື່ ອນໄຫວຂອງລະບບົຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອ 

ຈາກ ສງົຄາມທ່ີກ  າປເູຈຍ (CMVIS) ໄດຖ້ກືສາ້ງຂື້ນໂດຍບນັດານກັເກບັກ  າຂ ມ້ນູຜ ູ້ທ່ີຖກືຄດັເລືອກຕາມຄວາມຮູ ້

ກຽ່ວກບັເຂດພ້ືນທ່ີສະເພາະຂອງພວກ ເຂົາ, ແລະໄດຮ້ບັການອບົຮມົວທີິກອບແບບຟອມຂອງລະບບົ CMVIS. 

ພວກເຂົາຈະລາຍງານເຖງິຜ ູປ້ະສານງານຂ ັນ້ແຂວງ ຜູທ່ີ້ຈະປ້ອນຂ ມ້ນູໄປຍງັນະຄອນຫ ວງ. ລະບບົ CMVIS ຍງັ

ອງີໃສເ່ຄອືຄາ່ຍຂອງອາສາສະໝກັໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດທ່ີໜ້ອຍກວ່ານ  າອກີ. 

ຄວາມຍືນຍງົ: ລະບບົ CMVIS ໄດຖ້ືກສາ້ງຂື້ນແຕປີ່ 1994 ໂດຍອງົການກາແດງກ  າປເູຈຍໂດຍການສະໜບັ 

ສະໜນູທາງວຊິາການແລະການເງນີຈາກອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ ແລະ ອງົການຢູນເີຊັບ. ຂະບວນການ 

ໂອນຖາ່ຍໄປຍງັໜ່ວຍງານທ  າລາຍລະເບີດ ແລະ ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຂອງປະເທດກ  າປເູຈຍ (CMAA) ໄດ້

ສ  າເລັດໃນປີ 2009. 

ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສ  າຄນັ: ລະບບົຂ ມ້ນູຂາ່ວສານໄດຖ້ກືຈດັການແບບຮອບດາ້ນໂດຍໜ່ວຍງານທ  າລາຍລະເບີດແລະ 

ນາງທວຽນ ຫ ິງ (Thoeun Leang), ຄນົຂາຍເຄ່ືອງ ແລະຜູ້ໄດ້ຮບັຜນົ ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຂອງປະເທດກ  າປເູຈຍ ເຊິ່ ງລະບບົ CMVIS ໄດສ້ະໜບັສະໜນູລດັຖະບານກ  າປເູຈຍໃນ 

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ TIGA, ທ່ີແຂວງບດັຕມັບງັ, ກ  າປເູຈຍ; 2013 ການສາ້ງຕ ັງ້ຂືນ້ແຕປີ່ 1979 ເຖິງເດອືນມງັກອນ ປີ 2013ເຊິ່ ງຈ  ານວນຜູບ້າດເຈັບຈາກລະເບີດທງັໝດົ 64,214 

ຄນົໄດຖ້ືກເກບັກ  າ. ໃນເດືອນມງັກອນປີ 2013, ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູໃຫຮູ້ວ້າ່ຈ  ານວນ 30% ຂອງຜູບ້າດເຈັບແມນ່ 

ກ  າລງັດ  າເນນີກດິຈະກ  າຕາ່ງໆເພ່ືອລຽ້ງຊບີໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາປະສບົອປຸະຕິເຫດ, ໃນນ ັນ້ 78%ຂອງຜູປ້ະສບົອ ຸ 

ປະຕິເຫດທງັໝດົໄດຮ້ບັບາດເຈັບ, ແລະ 22% ເສຍຊີວິດ, ແລະ ຈ  ານວນ 31% ແມນ່ເດັກນອ້ຍ. ຂ ມ້ນູດ ັງ່ 

ກາ່ວນີອ້  ານວຍໃຫແ້ກກ່ານວາງແຜນ ແລະ ການຈດັລຽງບລິູມະສດິສ  າລບັກດິຈະກ  າກວດກູແ້ລະທ  າລາຍລະ  

ເບີດ, ແລະ ສມົທບົກບັຂ ມ້ນູອື່ ນໆ ກ ່ໄດສ້ະໜອງໃຫແ້ກກ່ານວາງແຜນການເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ.  

ບ ລິຫານຈດັການໂດຍ: ໜ່ວຍງານແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກຂອງປະເທດກ  າປເູຈຍ ແລະ ຄະນະກ  າມະ

ການເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ.  

 

 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)(9)(11)

GICHD.ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ລອດຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ອືຈາກສງົຄາມ ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂ

ຂອງການປດົອາວດຸ, ຄວາມພິການ ແລະ ການພດັທະນາ.2011 |
(2)
HI.ເອກະສານນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ

ທ້ອງຖິ່ ນ.2009 |
(3)
HI.ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງດາ້ນສງັຄມົຕ ່ ບກຸຄນົ: ວທີິການ, ຮບູແບບແລະເຄື່ ອງມ.ື2009 |

(4)(5)(8)
ICBL-CMC.ການຕິດຕາມ

ກວດກາລະເບີດຝງັດນິແລະລະເບີດລກູຫ່ວານ.2012 |
(6)
ສະພາອານາໄມໂລກ.ລະບບົສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງດາ້ນຂ ້ມນູສຂຸະພາບ.2007 

|
(7)
UNESCAP.ຜນົຂອງການທດົສອບຊຸດຄ  າຖາມຂະຫຍາຍກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການ. 2011 |

(10)
HI.ການປະຕິບດັທ່ີດຈີາກໂຄງການສູກ່ດິຈະກ  າ

ສາ້ງລາຍຮບັທ່ີປະເທດກ  າປເູຈຍ.2010 |
(12)

WHO,UNESCAP.ຄູມ່ກືານອບົຮມົກຽ່ວກບັສະຖຕິິຄນົພິການ.2008 | 
(13)
ເວັບໄຊທຂ໌ອງໜວ່ຍ

ງານທ  າລາຍລະເບີດ ແລະຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍທີ່ ກ  າປເູຈຍ. |
(14)

GICHD.ບດົລາຍງານການປະເມນີລະບບົຂ ້ມນູກຽ່ວກບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດ

ຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ອືຈາກສງົຄາມທ່ີກ  າປເູຈຍ(CMVIS) ໂດຍພາຍນອກ.2006;ມະຫາວທິະຍາໄລ ເຈມສ ໌ມາດຊິນັສນູຂ ້ມນູການທ  າລາຍ

ລະເບີດ.ຂ ້ມນູກຽ່ວກບັຜູ້ບາດເຈບັຈາກລະເບີດຝງັດນິ: ຂ ້ແນະນ  າສ  າລບັການປະຕິບດັທ່ີດ.ີ2008; WHO.ຄູມ່ສື  າລບັການດ  າເນນີການສ  າຫ ວດຊຸມ

ຊນົກຽ່ວກບັຜູ້ບາດເຈບັ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ. 2004



11 ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ: ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດ, 

ການປະສານງານ ຂະແໜງການພດັທະນາ: ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດ, 

ການປະສານງານ 

 
 

ແຜນການດ  າເນນີງານແຫ່ງຊາດແມນ່ຫຍງັ ? 

 

ບນັດາລດັພາຄ,ີ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູທ່ີ້ຖກືມອບໝາຍໃຫສ້ະແດງຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ່  

ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດຂີອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈ  ານວນຫ າຍ, ໄດມ້ຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ທ່ີຈະຜນັຂະຫຍາຍແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ ຊາດ

ເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ.ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຂົາແມນ່ສາ້ງກອບວຽກຍດຸທະສາດ ແລະ ການປະສານງານ ໂດຍຜາ່ນ:

ກ) ບນັດາກະຊວງທງັໝດົແລະບນັດາຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໄດເ້ພ່ີມທະວຄີວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັສດິທິ ແລະ ຄວາມ ຕອ້ງການຂອງ

ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ;ຂ) ຈດຸປະສານງານ/ຄະນະກ  າມະການດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະ ຮາ້ຍແລະ/ຫ ືຄນົພິການ

ໄດຖ້ືກສາ້ງຕ ັງ້ຂື້ນ; ຄ)ຄວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີຈະແຈງ້ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈງົໄດຖ້ກືກ  ານດົຂື້ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການ

ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແມນ່ໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພ ; ງ) ມກີານປະສານງານທ່ີໄດຮ້ບັ ການປບັປງຸລະຫວ່າງ

ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີເຮັດວຽກກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ,ຄນົພິການແລະ ການພດັທະນາ; ຈ) ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແລະຄນົ

ພິການໄດຮ້ບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແລະມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດັສິນໃຈ; ສ) ຂ ມ້ນູພ້ືນຖານທ່ີມ ີຢູ່ໄດອ້  ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຕິດຕາມແລະການລາຍງານກຽ່ວກບັຄວາມຄບືໜ້າຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍໃນລະດບັຊາດ; ຊ) 

ມພ້ືີນຖານໃນການລະດມົຊບັພະຍາກອນລະດບັຊາດ ແລະ ຖາ້ຈ  າເປັນກ ່ແມນ່ໃນລະດບັສາກນົ. 

 

ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍຄວນຈະ: ກ) ເຊື່ ອມໂຍງກ ັບັຫ ລືວມເຂ້ົາກບັແຜນການຕາ່ງໆ  

ທ່ີກວ້າງຂວາງກວ່າກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການ/ການພດັທະນາລວມທ່ີມຢີູ່; ຂ) ຖກືຮາ່ງຂືນ້ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູ ້

ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ;ຄ) ໄດອ້ີງໃສຂ່ ມ້ນູທ່ີຖືກເກບັກ  າໃນຂະບວນການປະເມນີຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊວີດ 

ແລະ ການກ  ານດົແຜນທ່ີຂອງການບ ລິການຕາ່ງໆ; ງ) ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານແລະຂ ແ້ນະນ  າທ່ີກ  ານດົໂດຍສນົ  

ທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ, ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ, ແລະ ແຜນການດ  າເນນີ 

ງານວຽງຈນັ ແລະ ຄາຕາຈນີາ; ຈ) ຖືກສາ້ງຂືນ້ໂດຍອງີໃສກ່ານປະຕິບດັທ່ີດີຈາກຫ າຍຂະແໜງການເຊ່ັນ:ສາທາລະນະ  

ສກຸ, ການຟ້ືນຟ,ູ ສຂຸະພາບຈດິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທາງຈດິຕະສງັຄມົ, ການສ ກສາ, ລວມທງັສງັຄມົ ແລະ  

ເສດຖະກດິ; ສ) ລວມເອົາວທີິການທ່ີມຄີວາມລະອຽດອອ່ນທາງດາ້ນເພດ ແລະ ອາຍເຸຂ້ົານ  າກນັ. 

ຂ ມ້ນູຕວົຈງິ(1) 

 

★   ຢ່າງໜ້ອຍມ1ີ9ລດັພາຄຂີອງສນົທິສນັຍາ 

ວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິໄດ ້

ມກີນົໄກການປະສານງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອ 

ຮບັມກືບັການ ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໃນປີ 

2011. 

★ ຢ່າງໜ້ອຍມ1ີ7 ລດັພາຄີຂອງສນົທິສນັຍາ 

ວາ່ດວ້ຍການ ເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນມ ີ

ແຜນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຫ ແືຜນ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອດາ້ນຄວາມເປັນພິການທ່ີ ກ້

ວາງຂວາງກວ່າ ທ່ີໄດລ້ວມເອົາຜ ູລ້ອດຊ ີ

ວດິເຂ້ົານ  າຢ່າງຊດັເຈນ. 

★   ສ  າລບັຄ ັງ້ທ  າອິດໃນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມານີ,້ ໃນປີ 

2011 ຫ າຍລດັພາຄໄີດລ້າຍງານການຫ ຸດ 

ລງົທາງດາ້ນປະລິມານແລະຄນຸນະພາບໃນ

ທກຸໆຂະແໜງການດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືືອຜ ູ ້

ເຄາະຮາ້ຍ. 

ການພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍສາມາດກ ່ໃຫເ້ກດີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອກຽ່ວກບັຄວາມເປັນພິການໃນລະດບັປະເທດ, 

ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາປະເທດທ່ີຍງັບ ່ ທນັເປັນພາຄີຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ, ປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານປບັປງຸຄວາມເປັນກ  າມະສິດແຫງ່ຊາດ,ອ  ານວຍ  

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຄ່ວາມຍນືຍງົ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ແລະ ແຜຂ່ະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອວຽກງານຄນົພິການໂດຍ

ລວມ ແລະ ການພດັທະນາ, ແລະ ອ  ານວຍໃຫແ້ຕ່ລະລດັພາຄມີສີວ່ນຮວ່ມໃນການກ  ານດົບລິູມະສດິ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຕນົ. 

 
ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມ:ີ 

 ການວເິຄາະນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ 

ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາທ່ີມຢີູ່ໃນປະຈບຸນັ. 

 ການວເິຄາະຂອງຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ.

 ການວເິຄາະສະຖານະການປະຈບຸນັໃນແຕ່ລະຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອ

ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

 ການອະທິບາຍກຽ່ວກບັຂ ມ້ນູທ່ີຍງັຈ  າເປັນຕອ້ງເກບັກ  າ/ປບັປງຸ. 

 ລາຍການຂອງບນັດາຈດຸປະສງົທ່ີມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົ, ວດັແທກໄດ,້ ບນັລຸ

ໄດ,້ ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງແລະມກີ  ານດົເວລາ (SMART objectives) ສ  າລບັແຕ່

ລະຂະແໜງການພ້ອມທງັການດ  າເນນີງານເພ່ືອບນັລພຸວກມນັແລະຕວົຊີ້ວດັຕາ່ງໆ

ເພ່ືອປະເມນີຄວາມຄບືໜ້າ. 

 ການສງັລວມຊບັພະຍາກອນທ່ີມຄີວາມຈ  າເປັນເພ່ືອການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ,ຕິດ 

ຕາມ ແລະ ປະເມນີແຜນການລວມທງັຊບັພະຍາກອນແຫງ່ຊາດ ແລະ ສາກນົ

ທ່ີຖກືຮບັປະກນັວາ່ມພີອ້ມແລ້ວ,ແລະຊບັພະຍາກອນທ່ີຍງັບ ່ ທນັມເີທ່ືອ. 

 ການສະຫ ຸບ/ສງັລວມກນົໄກການຕິດຕາມກວດກາແຜນການ. 

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ: 

ມາດຕາ5 ວກັ 2.C. |ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: 

ການດ  າເນນີງານ#21, 24, 33, 56. |ແຜນການດ  າເນນີ

ງານຄາຕາຈນີາ: ພາກທີ IV, ການດ  າເນນີງານ#27, ພາກທີ 

V, ການດ  າເນນີງານ#34.ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົ

ພິ ການ: ມາດຕາ33. 

 

 

 

 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ; ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ທ່ີອງີໃສ່

ຊຸມຊນົເປັນຫ ກັ, ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງກຸມ່ແມຍ່ິງ ແລະ ແມຍ່ງິພິການ |ຜູ້ໃຫບ້ ລິການ

ໃນທກຸໆຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ |ກະຊວງ: ສາທາລະນະສກຸ, 

ແຮງງານ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ, ແລະ ອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການ ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະ

ຮາ້ຍ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາ |ສນູ ແລະ ໜ່ວຍງານແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່

ທນັແຕກ ແລະ ຄະນະກ  າມະການ |ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ: ຄະນະກ  າມະ ການອງົການກາແດງ

ສາກນົ (ICRC), ຕວົແທນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອງົ ການອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 
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ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍໃນບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ? 

 

 ການມຄີວາມຮູ,້ ສວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຄວາມມຸງ້ໝ ັນ້ ໜ້ອຍຫ ືບ ່ ມເີລີຍຂອງບນັດາກະ 

ຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ສາທາລະນະສກຸ, ແຮງງານ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ, ແລະ 

ອື່ ນໆ) ໃນຫວົຂ ກ້ານຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີກ  ານດົ. ມນັອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ 

ເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຫ ກັຂອງບນັດາພາກສວ່ນທ່ີເຮັດວຽກດາ້ນການທ  າລາຍ 

ລະເບີດແທນທ່ີຈະເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະກະ ຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 ບ ່ ມກີານເຊື່ ອມຕ ່  ຫ ືການປະສານງານທ່ີພຽງພ ລະຫວ່າງຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ກອບວຽກຕາ່ງໆເພ່ືອສ ົ່ງເສມີສິດທິຂອງຄນົ 

ພິການ. 

 ຂາດຂ ມ້ນູທ່ີພຽງພ , ທນັສະໄໝ, ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງແລະສາມາດປຽບທຽບໄດກ້ຽ່ວ 

ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ການບ ລິການທ່ີພ້ອມຕອບ ສະໜ

ອງ, ແລະ ການວິເຄາະຂ ມ້ນູເພ່ືອສາ້ງແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ ຊາດທ່ີມີ

ຄວາມກຽ່ວ ເນື່ອງ ແລະ ເປັນໄປໄດຕ້ ່ ກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະ ຮາ້ຍ. 

 ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ວຊິາການບ ່ ພຽງພ ສ  າລບັນ  າພາການອອກແບບ 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດ. 

 ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມມຸງ້ໝ ັນ້ບ ່ ພຽງພ  ສ  າລບັການປບັປງຸ,ຕິດຕາມ 

ແລະ ປະເມນີແຜນການດ  າເນນີງານຢ່າງເປັນປກົກະຕິໃນເວລາທ່ີແຜນການ 

ຖກືຮບັຮອງເອົາ. 

 

 

ຕວົຢາ່ງແຜນການດ  າເນນີງານແຫ່ງຊາດກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄວາມເປັນພິການ 

 

ປະເທດອາລບາເນຍມແີຜນການດ  າເນນີງານ

ແຫງ່ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍເຊິ່ ງ 

ສອດຄອ່ງຕາມຂ ສ້ະເໜີແນະຂອງແຜນການ 

ດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ.ຫອ້ງການປະສານ 

ງານດາ້ນການທ  າລາຍລະເບີດຝງັດນິ ແລະ 

ລະເບີດລກູຫວ່ານຂອງອາລບາເນຍໄດດ້  າ 

ເນນີການຕິດ ຕາມການປະຕິບດັງານຂອງຕນົ 

ເຊິ່ ງເປັນການອ  ານວຍໃຫປ້ະເທດອາລບາເນຍ

ສາມາດລາຍງານລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຄວາມ

ພະຍາຍາມ ໃນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

ຜູລ້ອດຊີວດິໄດມ້ຕີວົແທນຂອງພວກເຂົາໃນ 

ທກຸລະດບັຂອງການວາງແຜນແລະຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ.
(2)

ທ່ີປະເທດຈ ແດນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ 

ໄດຖ້ືກບນັຈເຸຂ້ົາໃນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດດາ້ນ

ຄວາມເປັນພິການ.ສະພາຂ ັນ້ສງູເພ່ືອການຊວ່ຍ 

ເຫ ອືຄນົພິການແມນ່ຈດຸປະສານງານແຫງ່ຊາດ

ດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. ການເຄື່ ອນ 

ໄຫວດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໄດມ້ກີານ 

ປະສານງານຜາ່ນຄະນະກ  າມະການຊີ້ນ  າທາງ

ດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍແລະຜູລ້ອດ

ຊວີດິ,ແລະລວມມຕີວົແທນຈາກທາງພາກລດັ 

ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ສງັກດັລດັພອ້ມທງັຜ ູ້

ລອດຊວີິດເຂ້ົາຮວ່ມນ  າ.ເຊ່ັນດຽວກນັການຊວ່ຍ 

ເຫ ອືຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍຍງັໄດຖ້ືກບນັຈເຸຂ້ົາໃນ

ແຜນການດ  າເນນີງານດາ້ນການທ  າລາຍ

ລະເບີດແຫງ່ຊາດສ  າລບັສກົປີ2010–2015.
(3)

ທ່ີປະເທດຈາດ,ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດດາ້ນ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮອງໃນປີ2012. 

ເຊິ່ ງເປັນແຜນທ່ີມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັແຜນການດ  າເນນີ 

ງານຄາຕາຈນີາ,ແລະໄດຮ້ບັຮູກ້ຽ່ວກບັຫ ກັການຂອງການບ ່  

ຈ  າແນກລະຫວ່າງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍແລະຄນົພິການ.ຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການປະສານງານໄດຖ້ກືນ  າພາໂດຍສນູທ  າ 

ລາຍລະເບີດພ້ອມການມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເຕັມທ່ີຂອງບນັດາ

ກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ(ໂດຍສະເພາະແມນ່ກະຊວງທ່ີ

ຮບັຜິດຊອບດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ),ICRC,ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນກບັລດັຖະບານແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ຄນົ

ພິການທ່ີ ລວມທງັຜູລ້ອດຊີວດິ.ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງວຊິາ

ການໄດຖ້ືກສະໜອງໃຫໂ້ດຍອງົການສະຫະປະຊາຊາດ

ໂດຍການເຮັດ ວຽກຮວ່ມກບັອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົ

ພິການ. 



ລດັສາມາດກະກຽມແຜນການດ  າເນນີງານແຫ່ງຊາດແນວໃດແດ?່ 

 

ພາກນີແ້ມນ່ອີງໃສ“່13 ຂ ັນ້ຕອນຂອງຍດຸທະສາດການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ” ທ່ີຖກືພດັທະນາຂື້ນໂດຍໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການ

ເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິ
(4)
. ມນັປະກອບດວ້ຍການດດັແປງຈ  ານວນໜ ່ ງທ່ີສາ້ງຂືນ້ໂດຍອີງໃສປ່ະສບົການທ່ີຜາ່ນມາຂອງອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການໃນການສະໜບັສະໜນູ 

ການພດັທະນາແຜນການດ  າ ເນນີງນແຫງ່ຊາດ, ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາທ້ອງຖິ່ ນໃນຫ າຍໆປະເທດ. ເຊ່ັນດຽວກນັ,ມນັຍງັສາ້ງຂື້ນໂດຍອີງໃສເ່ອກະສານ 

ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແລະສິ່ ງພິມທ່ີເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາທ້ອງຖິ່ ນໂດຍອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິ ການ
(5)(6)

ແລະ ສະມາຄມົເພ່ືອຄນົພິການ ແລະ 

ການພ ັດັທະນາສາກນົ
(7)
. ພາກນີແ້ມນ່ພາບລວມຂອງຂະບວນການ-ແຕລ່ະປະເທດຄວນຈະດດັປບັໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຂອງປະເທດຕນົ ແລະ ຮບັປະກນັວາ່ບ ່ ມກີານ ຊ  າ້

ຊອ້ນກນັລະຫວ່າງຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອຄວາມກາ້ວໜ້າທາງດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ສິດທິຂອງຄນົພິການທງັໝດົ. 

 

1. ການສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູ-້ການປກູຈດິສ  ານ ກກຽ່ວກບັກອບວຽກການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ,ກຽ່ວກບັສິດທິແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແລະຄນົພິການໃຫແ້ກບ່ນັດາ 

ກະຊວງທ່ີສ  າຄນັແລະຜູທ່ີ້ມ ີສວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆ. ພດັທະນາສື່ ຂ ມ້ນູຂາ່ວສານໃນຮບູແບບທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ.້ ໃຫຜ້ ູເ້ຄະຮາ້ຍມສີວ່ນຮວ່ມໃນຖານະທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມງານໃນກດິຈະ 

ກ  າສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູແ້ລະໃນການພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດຕ ັງ້ແຕເ່ລ້ີມຕ ົນ້ຂະບວນການ. 

2. ມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສ  າລບັຂະບວນການຮາ່ງແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດ.ໜ່ວຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບຄວນຈະແມນ່ໜ່ວຍງານດຽວກບັທ່ີຮບັຜິດຊອບຫ ເືປັນຈດຸປະ 

ສານງານກຽ່ວກບັສດິທິຂອງຄນົພິການເຊ່ັນ: ກະຊວງການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົຫ ໜື່ວຍງານທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ໃນກ ລະນທ່ີີບ ່ ມໜີ່ວຍງານທ່ີເປັນ 

ຈດຸປະສານງານ, ຄວາມເປັນໄປໄດອ້ື່ ນໆກ ່ຄືການຄ ົນ້ຄວ້າຫາໜ່ວຍງານທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອເປັນຜູ້ນ  າພາຂະບວນການແບບຊ ົ່ວຄາວ – ລວມທງັສນູ ແລະ ໜ່ວຍງານເພ່ືອແກ ້

ໄຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ. ແຕໃ່ນທ່ີສດຸແລ້ວ,ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນນີຕ້້ອງຕກົເປັນຂອງກະຊວງທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງຫ າຍທ່ີສດຸ. 

3. ແຕ່ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການຮວ່ມລະຫວ່າງກະຊວງ/ລະຫວ່າງຂະແໜງການເພ່ືອເປັນຜູປ້ະສານງານຂະບວນການທງັໝດົ. ຄະນະດ ັ່ງກາ່ວຄວນປະກອບດວ້ຍຕວົແທນຈາກໜ່ວຍ  

ງານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ (ເຊ່ັນ: ສາທາລະນະສກຸ,ເສດຖະກດິ...) ແລະ ລວມທງັຕວົແທນຂອງກະຊວ່ງຕາ່ງໆ,ຜູໃ້ຫບ້ ລິການແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ຜ ູ ້

ລອດຊວີິດແລະຄນົພິການ. ຄະນະກ  າມະການຄວນຈະມພີາລະບດົບາດຢ່າງເປັນທາງການພ້ອມດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທ່ີພຽງພ ແລະເງ ື່ອນໄຂໃນການດ  າເນນີງານ. 

4. ດ  າເນນີການວເິຄາະສະຖານະການເບ້ືອງຕ ົນ້.ເພ່ືອທ່ີຈະພດັທະນາແຜນການທ່ີມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງໃດໜ ່ ງ, ມນັມຄີວາມຈ  າເປັນທ່ີຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ: ກ) ສະພາບທາງດາ້ນນ ິ

ຕິກ  າແລະນະໂຍບາຍທ່ີມຢີູ່; ຂ) ສະຖານະການໃນປະຈບຸນັຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ (ຄວາມຈ  າເປັນ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ,ຄວາມສາມາດ,ຊບັພະຍາກອນແລະບລິູມະສິດ); ຄ) 

ດ  າເນນີການວເິຄາະຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ: ໃຜກ  າລງັເຮັດຫຍງັແລະຢູ່ໃສ, ໃນແງຂ່ອງການສະໜອງການບ ລິການໃນທກຸໆຂະແໜງການກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. ຖາ້ມ ີ

ຄວາມຈ  າເປັນ, ການດ  າເນນີການສ ກສາໃນເຊີງເລິກສາມາດຖືກບນັຈເຸຂ້ົາໃນແຜນການດ  າເນນີງານໄດເ້ຊ່ັນກນັ. 

5. ຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມລະດບັຊາດຄ ັງ້ທ  າອິດແລະການໃຫຄ້  າປ ກສາເພ່ືອແນະນ  າກຽ່ວກບັຫວົຂ ຂ້ອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍໃນຖານະທ່ີເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອດາ້ນ 

ຄວາມເປັນພິການໃນລະດບັທ່ີກວ້າງກວ່າ, ກອບວຽກຕາ່ງໆທາງດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ສິດທິມະນດຸ; ທບົທວນ ແລະ ສ  າເລັດການວເິຄາະສະຖານະການເບ້ືອງຕ ົນ້ ແລະ 

ເລ້ີມຕ ົນ້ການປ ກສາຫາລືກຽ່ວກບັທິດທາງທ່ີເປັນໄປໄດໃ້ນຕ ່ໜ້າ. ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມທງັໝດົຕ້ອງເຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມນີ.້ 

6. ຈ ັງ້ຕ ັງ້ຄະນະປະຕິບດັງານສ  າລບັແຕລ່ະຂະແໜງການ (ການຟ້ືນຟ,ູ ການສ ກສາ, ແລະອື່ ນໆ) ແລະ ພດັທະນາບນັດາຈດຸປະສງົທ່ີມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົ, ວດັແທກໄດ,້ 

ບນັລໄຸດ,້ ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ມກີ  ານດົເວລາ (SMART objectives), ຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ການດ  າເນນີງານເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົ. ແຕລ່ະຄະນະປະຕິບດັງານຕອ້ງກ  ານດົ 

ອງົການ/ຈດຸປະສານງານເພ່ືອນ  າພາການປ ກສາຫາລື ແລະ ການລາຍງານກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງແຕລ່ະຄະນະຕະຫ ອດໄລຍະຂອງຂະບວນການ. ສງັເກດເບ່ິງ 

ວາ່, ໃນເມື່ອມກີານດ  າເນນີງານຫ ືໂຄງການທ່ີໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ່ແລວ້ ແລະ ກ ່ໄດປ້ະກອບສວ່ນໃຫແ້ກບ່ນັດາຈດຸປະສງົຂອງແຜນການດ  າເນນີງານ,ການດ  າເນນີງານຫ ື  

ໂຄງການເຫ ົ່ ານ ັນ້ຄວນຈະຖກືບນັຈເຸຂ້ົາໃນແຜນການເຊ່ັນກນັ.ນີຈ້ະເປັນການຮບັປະກນັວາ່ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄດຖ້ກືນ  າມາພິຈາລະນາຢ່າງຄບົຖວ້ນ, 

ແລະ ການດ  າເນນີງານຕາ່ງໆໃນອະນາຄດົຈະຖກືພດັທະນາຂື້ນໂດຍອີງໃສກ່ານລິເລ້ີມທ່ີກ  າລງັມຢີູ່ໃນປະຈບຸນັ. ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດຕ້ອງປະກອບດວ້ຍແຜນງບົປະ 

ມານທ່ີລະບຢຸ່າງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆທງັຂອງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຈາກສາກນົລວມທງັເງນີທ ນທ່ີຮບັຮອງວາ່ມແີລ້ວ ແລະ ທ່ີຍງັບ ່ ທນັໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ 

ເທ່ືອ. 

7. ຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມລະດບັຊາດຄ ັງ້ທີສອງເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງວຽກຂອງແຕ່ລະຄະນະປະຕິບດັງານ, ຈດັລຽງບລິູມະສດິ ແລະ ສ  າເລັດສະບບັຮາ່ງຂອງແຜນການດ  າເນນີງານ ແຫງ່

ຊາດ. ລວບລວມ ແລະ ນ  າສະເໜີວຽກຂອງຄະນະປະຕິບດັງານທງັໝດົ, ແລະ ຈດັລຽງບລິູມະສດິຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ການດ  າເນນີງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງບນົພ້ືນຖານ ຂອງ

ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຢີູ່ແລວ້. 

8. ເຜີຍແຜຮ່າ່ງແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດໃຫແ້ກຜ່ ູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົເພ່ືອການປະກອບຄ  າຄິດເຫັນຂ ັນ້ສດຸທ້າຍ ແລະ ການອະນມຸດັ, ແລະ ດ  າເນນີການຕາມຂ ັນ້ ຕອນ

ທ່ີຈ  າເປັນຂອງການຮບັຮອງເອົາ. 

9. ປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານກຽ່ວກບັຄວາມກາ້ວໜ້າ ແລະ ການປະເຊນີກບັສິ່ ງທ້າທາຍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການດ  າເນນີງານໃນລະດບັ 

ທ້ອງຖິ່ ນ, ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົຢ່າງເປັນປກົກະຕິ. ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເຕັມທ່ີໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນການ ດ  າ

ເນນີງານເຊ່ັນດຽວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂ ັນ້ຕອນອື່ ນໆທງັໝດົ. 

10. ປບັປງຸ ແລະ ທບົທວນແຜນຢ່າງໜ້ອຍປີລະໜ ່ ງຄ ັງ້ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ມນັຍງັຄງົມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ຂ ຄ້ງົຄາ້ງທງັໝດົແມນ່ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງໄວເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ.້ 
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ຂ ັນ້ຕອນໃນການກະກຽມແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດທ່ີອຟັການສິະຖານ(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄອບຄວົຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ,  

ທ່ີອຟັການິສະຖານ, 2003. 

ບນັຫາທີ່ ກ  ານດົ: ອຟັການສິະຖານແມນ່ໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົທບົຫ າຍທ່ີສດຸໃນໂລກຈາກລະເບີດຝງັດິນ/

ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ.ການຂາດການປະສານງານແລະບ ່ ມວີທີິການທ່ີເປັນລະບບົໃນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ

ຖກືພິຈາລະນາວາ່ເປັນອປຸະສກັກດີຂວາງຕ ່ ການຕອບສະໜອງທາງດາ້ນສິດທິແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍເວ້ົາ

ລວມແມນ່ຂອງຄນົພິ ການ. 

ຈດຸປະສງົ: ເປ້ົາໝາຍຫ ກັຂອງແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດແມນ່ເພ່ືອ “ແກໄ້ຂບນັຫາທາງດາ້ນສດິທິແລະຄວາມຕອ້ງ 

ການຂອງຄນົພິການລວມທງັຜູທ່ີ້ລອດຊວີິດຈາກລະເບີດພາຍໃຕ້ກອບວຽກຂອງຍດຸທະສາດການພດັທະນາແຫງ່ຊາດ

ຂອງອຟັການສິະຖານແລະສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນ”. 

ວທິີການ: ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມພິການຂອງອຟັການສິະຖານສກົປີ2008-2011ໄດຖ້ກືຮາ່ງຂື້ນດວ້ຍ 

ຂະບວນການປ ກສາຫາລືພາຍໃຕກ້ານອປຸະຖ  າຂອງກະຊວງແຮງງານ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ,ຜູໄ້ດຮ້ບັຄວາມທ ລະ 

ມານ ແລະ ເປັນພິການ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາສະຫດັສະວດັ ແລະ ຍດຸທະສາດດາ້ນການພດັ 

ທະນາແຫງ່ຊາດ.ແຜນໄດຖ້ືກຮາ່ງຂືນ້ໂດຍຜາ່ນການເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນການສ ົ່ງເສີມຄວາມ ຮບັຮູ ້ແລະ ກອງປະຊຸມ 

ຕາ່ງໆລວມທງັການທບົທວນສະພາບ/ສະຖານະການໃນປະຈບຸນັ, ບນັດາຈດຸປະສງົໃນປີ2006 ແລະ ບນັດາຈດຸປະສງົທ່ີ 

ຖກືທບົທວນໃນປີ2008, ແລະ ການດ  າເນນີງານຕາ່ງໆເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົທ່ີໄດຮ້ບັການທບົທວນຄືນ. ຜາ່ນການປ ກສາ 

ຫາລື ແລະ ອີງໃສສ່ນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ບລິູມະສດິແຫງ່ຊາດ, ຂະບວນການດ  າ 

ເນນີງານຕາ່ງໆຕ ່ ໄປນີໄ້ດຖ້ກືກ  ານດົຂື້ນໃນຖານະທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັການລວມເຂ້ົາໃນແຜນການດ  າ ເນນີງານແຫງ່ 

ຊາດ: 1. ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ;2. ການດແູລທາງການແພດແບບສກຸເສີນ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ; 3. ການຟ້ືນຟທູາງດາ້ນກາ 

ຍະພາບ; 4. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ ແລະ ການຄນືສູສ່ງັຄມົ;5. ການຄນືສູເ່ສດຖະກດິ; 6. ການຟ້ືນຟ ູ

ໃນຂ ັນ້ຊຸມຊນົ; 7. ການສ ກສາລວມ; 8. ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ. ໃນປະຈບຸນັນີແ້ຜນກ  າລງັຖກືທບົ 

ທວນຄືນ ແລະ ປບັປງຸໃໝ.່ 

ຄວາມຍນືຍງົ: ແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດໄດຖ້ືກນ  າພາ ແລະ ຮາ່ງຂື້ນໂດຍບນັດາກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງພ້ອມທງັຜ ູ ້ທ່ີ

ມສີວ່ນຮວ່ມຈາກສາກນົທ່ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວິຊາການ. ນບັແຕເ່ລ້ີມຕ ົນ້, ມນັໄດຖ້ກືເຊື່ ອມໂຍງກບັກອບ 

ວຽກແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາ. ມນັຖກືສາ້ງຂືນ້ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການປ ກສາຫາລືທ່ີລວມ  

ເອົາຜ ູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູລ້ອດຊີວດິ ແລະ ຄນົພິການ. 

ນ  າພາໂດຍ: ບນັດາກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງອຟັການສິະຖານ: ແຮງງານ, ການຊວ່ຍເຫ ອືທາງສງັຄມົ, ຜູ້ໄດຮ້ບັຄວາມທ  

ລະມານ ແລະ ພິການ. 

 
 

 

 

ເອກະສານອາ້ງອີງ
(1)(2)(3)

ICBL-CMC.ການຕິດຕາມກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດລກູຫ່ວານ.2012 |
(4)
GICHD.ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ລອດ

ຊວີດິຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ອືຈາກສງົຄາມໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງການປດົອາວດຸ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາ.2011 

|
(5)
HI. ຂ ສ້ະເໜີແນະສ  າລບັແຜນການດ  າເນນີງານແຫ່ງຊາດເພ່ືອການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ. 2011-2015. 2010 |

(6)
HI.ເອກະສານນະໂຍບາຍກຽ່ວ

ກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາທ້ອງຖິ່ ນ.2009 |
(7)
IDDC.ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາທ້ອງຖິ່ ນ. 2009 | 

(8)
ກະຊວງແຮງງານ, ການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສງັຄມົ, ຜູໄ້ດຮ້ບັຄວາມທ ລະມານ ແລະ ພິການຂອງອຟັການສິະຖານ.ແຜນການດ  າເນນີງານແຫ່ງຊາດ 

ຂອງອຟັການສິະຖານ ສ  າລບັປີ 2008-2011 ເພ່ືອການແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນສດິທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄນົພິການລວມທງັຜູ້ລອດຊວີດິຈາກ

ລະເບີດ.2008
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ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍແບບປະສມົປະສານ: ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົ 

ຂະແໜງການພດັທະນາ: ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົ  

 
 
 

ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົແມນ່ຫຍງັ ? ຂ ້ມນູຕວົຈງິ 
 

ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ອືສາກນົໝາຍເຖງິການສະໜບັສະໜນູທງັໝດົທ່ີຖກືສະໜອງໃຫແ້ກລ່ດັ ແລະ ບນັດາ

ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍປະເທດຕາ່ງໆ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃນລະດບັພາກພ້ືນ ຫ ືສາກນົ, ເພ່ືອຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍດວ້ຍຮບູການທ່ີມປີະສິດທິພາບ,ປະສດິທິຜນົແລະມຄີວາມຍນືຍງົ. ມນັ

ສາມາດດ  າເນນີການຜາ່ນຊອ່ງທາງການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ,ກນົໄກລະດບັພາກພ້ືນແລະແບບຫ າຍຝາ່ຍ, ແລະ ລະຫ່

ວາງໜ່ວຍງານອື່ ນໆເຊ່ັນ: ບນັດາຕວົແທນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ຫ ືຜາ່ນການຮວ່ມມຂືອງບນັດາປະເທດ

ທ່ີພວມພດັທະນາ (South-South cooperation) ກບັຄະນະກ  າມະການອງົການກາແດງສາກນົ (ICRC), ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນກບັລດັຖະບານ, ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູລ້ອດຊີວກິ ແລະ ຄນົພິການ. 

 

ບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ນັຜນົກະທບົຕ້ອງປະເຊນີກບັສິ່ ງທ້າທາຍທ່ີຫ າກຫ າຍທ່ີເປັນອປຸະສກັຂດັຂວາງການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍໃຫມ້ປີະສິດທິພາບ ແລະ ທນັເວລາ, ດ ັ່ງເຊ່ັນຄວາມຂດັແຍງ່ຢ່າງຕ ່ ເນື່ອງ,

ຄວາມທກຸຍາກທ່ີແຜລ່າມຢ່າງກວ້າງຂວາງ,ການຂາດຫ ືຄວາມບ ່ ພຽງພ ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນດຸ,ວຊິາການ 

ແລະ ການເງນີ. ເພາະສະນ ັນ້,ເປົ້າໝາຍຂອງການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ອືສາກນົ ແມນ່ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູບນັດາ

ປະເທດທ່ີຂາດເຂນີຊບັພະຍາກອນເພ່ືອຈະປະຕິບດັຕາມພນັທະຂອງຕນົໃນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ,ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັວາ່ສິດທິຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຊ ້ແລະ ຄນຸນະພາບ        

ຊວີດິຂອງພວກເຂົາໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົຈະມຜີນົສງູຂື້ນຖາ້ວາ່ມນັຫາກ 

ຕອບສະໜອງຕາມບນັດາບລິູມະສດິທ່ີຖກືກ  ານດົໂດຍລດັພາຄທ່ີີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນແຜນປະຕິບດັງານແຫງ່ຊາດ 

ຂອງພວກເຂົາ.ດວ້ຍເຫດນີ,້ການຮວ່ມມສືາກນົຈ ່ງເປັນໜ ່ ງໃນເສົາຫ ກັສ  າຄນັຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດ 

ຫາ້ມລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ, ແລະ ຖກືລວມເຂ້ົາກບັ

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ ແລະ ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ. 

 

 

★ ຄວາມລ ົມ້ເຫ ວໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ 

ຂອງຜູ້ລອດຊວີິດໄດເ້ກດີຂື້ນຢ່າງໜ້ອຍໃນ 12 

ປະເທດໃນປີ2011,ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເປັນຜນົມາ 

ຈາກການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກສາກນົຫ ຸດໜ້ອຍລງົ.
(1)

 

★      ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 

         ການຂອງຄນົພິການແມນ່ຄວາມມຸງ້ໝ ັນ້ໄລຍະ 

ຍາວໃນລະດບັການເມອືງ, ການເງນີ ແລະ 

ວດັຖອຸປຸະກອນ.
(2) 

★ທ ນຊວ່ຍເຫ ືອສ  າລບັວຽກງານທ  າລາຍລະເບີດທ່ີ 

ເຄີຍມຫີ າຍທ່ີສດຸປະມານ578 ລາ້ນເອີໂຣໃນປີ 

2011, ແຕທ່ ນສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ 

ແມນ່ໄດຮ້ບັພຽງແຕ່6%ຂອງເງນີທ່ີສະໜບັສະ 

         ໜນູການທ  າລາຍລະເບີດທງັໝດົ. 

 

ການສະໜບັສະໜນູປະກອບດວ້ຍ: 

 ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການຈດັ 

ຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການສະເພາະໃດໜ ່ ງເຊ່ັນ: ການພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີ 

ງານແຫງ່ຊາດຫ ືການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ່ີຊບັພະ 

ຍາກອນ. 

 ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ: ຝ ກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄ້  າແນະນ  າແກໜ່່ວຍ 

ງານ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຜູໃ້ຫບ້ ລິການຢ່າງເປັນປກົກະຕິຕະຫ ອດໄລຍະ 

ເວລາໃດໜ ່ ງ, ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍແນໃສກ່ານປບັປງຸຄວາມຮູ,້ ທດັສະນະຄະຕິ 

ແລະ ການປະຕິບດັຂອງພວກຂາົ ແລະ ທກັສະຄວາມສາມາດຕາມຫວົຂ ທ່ີ້ໄດ ້

ກ  ານດົໃຫ.້ ມນັອາດຈະມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົຕ ່ ຂະແໜງການໃດໜ ່ ງ 

(ເຊ່ັນ: ການອບົຮມົຜ ູປ້ະກອບອາຊບີດາ້ນການຟ້ືນຟຄູນົພິການ), ຫ ືອີງຕາມ 

ການເຄື່ ອນໄຫວເຊ່ັນ: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ

ງານຕາ່ງໆ. 

 ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນີ: ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ

ໂດຍຜາ່ນການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ, ກນົໄກລະດບັພາກພ້ືນ ຫ ື ການຮວ່ມມື

ຫ າຍຝາ່ຍກບັລດັພາຄີ, ອງົການ  ຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການສະຫະ

ປະຊາຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນ ກບັລດັຖະບານໃນຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ 

ສາກນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດ  
ຊວີດິ ແລະ ຄນົພິການ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ. 

 

ກອບວຽກທາງດາ້ນນຕິິກ  າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫ ກັມໃີຜແດ?່ 
 

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບດີລກູຫວ່ານ: 

ມາດຕາ6, ວກັ7. |ແຜນການດ  າເນນີງານວຽງຈນັ: ການດ  າ

ເນນີງານ# 33 – 38, 41, 42, 47, 56 ແລະ 59. |

ແຜນການດ  າເນນີງານຄາຕາຈນີາ: ພາກທີIV, ການດ  າເນນີ

ງານ# 32. ພາກທີV, ການດ  າເນນີງານ# 35, 36, 

37, 39, 41, 47, 48, 50, 51 ແລະ 52. |

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພກິານ: ມາດຕາ32. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ຄນົພິການ|ຜ ູໃ້ຫບ້ ລກິານທກຸຂະແໜງການຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້

ເຄາະຮາ້ຍ|ກະຊວງ:ກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົໃນບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ|ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ:

ໜ່ວຍງານຕວົແທນອງົການສະຫະປະຊາ 

ຊາດ, ອງົການGICHD, ຄະນະກ  າມະການອງົການກາແດງສາກນົ (ICRC), ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົທ່ີບ ່  

ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ|ສະພາລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ຫ າຍຝາ່ຍ | ໜວ່ຍງານຕວົແທນການຮວ່ມມເືພື່ ອການພດັທະ 

ນາສາກນົເຊ່ັນ: ບນັດາອງົການADA, AusAid, AFD, BMZ, CIDA, DFID, DGDC, JICA, 

NORAD, SIDA, USAID, WRA ບນັດາກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ຂອງປະເທດທ່ີເປັນລດັພາຄ ີ

ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ອືສາກນົ. 

 

ໂດຍລວມແລວ້ອນັໃດທ່ີເປັນບນັຫາທາ້ທາ້ຍ ສ  າລບັການຮວ່ມມສືາກນົ? 
 

 ການຈດັລຽງບລິູມະສິດສ  າລບັການຮວ່ມມສືາກນົແມນ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນເວລາທ່ີ 

ມກີານສ ກສາໂດຍອີງໃສຫ່ ກັຖານຈ  ານວນໜ້ອຍທ່ີວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ, ການບ ລິການທ່ີມຢີູ່, ແລະ ຄວາມພາຍາ ຍາມ

ໃນລະດບັຊາດເພ່ືອການແກໄ້ຂຊອ່ງຫວ່າງຕາ່ງໆ. 

 ຍງັຄງົມອີປຸະສກັທ່ີກດີກ ັນ້ຄນົພິການຈາກການມສີວ່ນຮວ່ມນ  າທກຸໆການເຄື່ ອນໄຫວ 

ຂອງການພດັທະນາ ແລະ ຮວ່ມກນັພດັທະນາ; ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຕາ່ງໆຍງັ 

ຄງົຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຮບັປະກນັວາ່ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ ້ເຄາະຮາ້ຍແມນ່

ອງີ ໃສຫ່ ຢ່ືາງໜ້ອຍກ ່ເຊື່ ອມໂຍງກບັຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະລວມ ເອົາຄນົພິການ

ເຂ້ົານ  າ. 

 ບນັດາປະເທດທ່ີມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ໃນການຮວ່ມມສືາກນົ ແລະ ປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັ 

ຜນົ ກະທບົອາດຈະມບີລິູມະສິດທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ. 

 ການປະຕິບດັດາ້ນການຮວ່ມມສືາກນົກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍທ່ີດຈີາກ
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ປະເທດຕາ່ງໆຍງັບ ່ ທນັໄດຖ້ືກສາ້ງເປັນເອກະສານທ່ີດເີຊິ່ ງເຮັດໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້  ຍາກທ່ີສດຸ. 

 

ໂຄງການທ່ີປະສບົຜນົສ  າເລັດທາງດາ້ນການຮວ່ມມສືາກນົ 

 

ທ່ີປະເທດອຟັການສິະຖານ, ສະມາຄມົຂອງຜູລ້ອດຊວີິດຈາກລະເບີດ 

ຝງັດນິອຟັການສິະຖານ (ALSO) ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການກຽ່ວ 

ກບັການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນ ສອນເພ່ືອນ, ການສ ົ່ງເສມີຄວາມ 

ຮບັຮູ/້ປກູຈດິສ  ານ ກ, ການເຂ້ົາເຖງິ, ການລວມເຂ້ົານ  າ,ການຮຽກຮອ້ງ 

ເພ່ືອການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ.ບນັດາກດິ 

ຈະກ  າເຫ ົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກສ  ານກັງານເພ່ືອການຫ ຸດ 

ຜອ່ນ ແລະ ທ  າລາຍອາວດຸ (WRA) ໂດຍຜາ່ນອງົການເສ້ັນທາງສູ່

ຄວາມປອດໄພສາກນົ (CPI) ແລະ ອງົການ OSI, ອງົການCIDA, 

ສະຖານທູດນອກແວ, ສະຖານທດູຟີນແລນ ແລະ ສະຖານທູດອສົ 

ຕາລີ, ແລະ ທ ນສະໜບັສະໜນູຂະໜາດນອ້ຍຈາກອງົການ ICBL, 

ອງົການ CMC ແລະ ອງົການ HI. ອງົການ CPI ໄດສ້າ້ງຄວາມ 

ແຕກຕາ່ງອນັຍິ່ ງໃຫຍສ່  າລບັບນັດາກດິຈະກ  າຂ ັນ້ຕ ົນ້ ຂອງອງົການ ຜູ້

ລອດຊີວດິຈາກລະເບີດຝງັດນິອຟັການສິະຖານ (ALSO) ໂດຍ 

ຜາ່ນ: 1. ການສະໜອງທ ນໃຫໂ້ຄງການທ  າອິດກຽ່ວກບັການສະ ໜບັ

ສະໜນູ ແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ; 2. ກວມເອົາພາກສວ່ນການ ສາ້ງ

ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນການບ ລິຫານ; 3. ໃຫກ້ານ

ສະໜບັສະໜນູຢ່າງຕ ່ ເນື່ອງຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຫ າຍປີ; 4. ການ

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງອງົການ ALSO ໂດຍ ຜາ່ນ

ການອບົຮມົທາງດາ້ນການບນັຊີ, ການບ ລິຫານຈດັການ ແລະ ການ

ຕິດຕາມ. ໂດຍຜາ່ນການປະຕິບດັໂຄງການຂອງຕນົ, ອງົການ 

ALSO ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກແ່ມຍ່ິງພິການຈ  ານວນຫ າຍ 

ຮອ້ຍຄນົ ລວມທງັຜູ້ລອດຊີວດິທ່ີເປັນຜູ້ຍິງ; ໂຮງຮຽນຈ  ານວນເກອືບ 

100 ແຫງ່ ແລະ ສະ ຖານທ່ີອື່ ນໆຂອງພາກລດັກາຍເປັນແຫ ງ່ທ່ີສາ 

ມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ;້ ໄດມ້ກີານແນະນ  າການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນ 

ສອນເພ່ືອນ ໃນຖານະທ່ີເປັນແນວຄວາມຄດິໃໝໃ່ນປະເທດອຟັກາ ນິ

ສະຖານ; ໄດສ້ະໜບັສະໜນູຜູ້ຄນົຈ  ານວນຫ ວງຫ າຍໃຫລ້ງົທະບຽນ 

ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ຫາວຽກເຮັດງານທ  າ. ອງົການ ALSO ຍງັໄດ ້

ປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານໃຫສ້ດັຕະຍາບນັຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ 

ສດິທິຂອງຄນົພິການ ແລະ ສນົທິສນັຍາວດ່ວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະ 

ເບີດລກູຫວ່ານ
 (3)
 

ທ່ີປະເທດສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ, ສນູການຮວ່ມມເືພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາລະ 

ເບີດບ ່ ທນັແຕກຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (UN- MACC) ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະ ໜູ

ນແກຄ່ະນະກ  າມະການແຫງ່ຊາດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ

ໃນການປະສານງານ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ. ສນູ  UNMACC 

ໄດລ້ະດມົຊບັພະຍາກອນ,ຮຽກຮອ້ງການສະໜບັສະໜນູສ  າລບັການໃຫສ້ດັຕະ ຍາບນັຂອງ

ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ ແລະ ຮກັສາຖານຂ ມ້ນູຂອງຜູເ້ຄາະ ຮາ້ຍ. 

ບນັດາຜູໃ້ຫທ້ ນທ່ີປະກອບດວ້ຍລດັຖະບານປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ອງົການ AusAid ແລະ ອງົການ 

MONUSCO. ໃນປີ2011-2013, ສນູ UNMACC ໄດສ້ະໜອງທ ນຍອ່ຍໃຫແ້ກ ່ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂື້ນກບັລດັຖະບານໃນປະເທດເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ,ໂດຍສະເພາະແມນ່ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ;ໄດມ້ ີ

ການສ  າຫ ວດດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ; ປບັປງຸຖານຂ ມ້ນູຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ນ  າ

ພາຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮາ່ງແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດດາ້ນການທ  າລາຍລະເບີດ ສ  າ

ລບັປີ2012-2016 ແລະ ນ  າພາ,ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ,ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເຮັດ ວຽກ

ຮວ່ມກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມງານດາ້ນການພດັທະນາແຜນຍດຸທະສາດ ແຫງ່

ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູຖ້ືກເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດຝງັດນິ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົ ຄາມ 

ແລະ ຄນົພິການອື່ ນໆສ  າລບັປີ2010-2012. ດ ັ່ງທ່ີເປັນຜນົ, ຜູ້ລອດຊີວິດຈ  ານວນ 1,243 

ຄນົໄດຮ້ບັການລະບ ຸແລະ ຈ  ານວນ228ຄນົໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນກດິຈະກ  າສາ້ງລາຍຮບັ ແລະ 

ໄດມ້ກີານພດັທະນາລາຍຮບັສ  າລບັຄວົເຮືອນຂອງພວກເຂົາ; ຈ  ານວນ135ຄນົໄດເ້ຂ້ົາເຖິງ 

ການບ ລິການດາ້ນການຟ້ືນຟທູາງກາຍະພາບ; ໄດມ້ຂີ ມ້ນູທ່ີມຄີວາມເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ; ຖານຂ ມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ສນູ UNMACC ໄດສ້ ົ່ງເສມີ 

ບນັດາໂຄງການທ່ີນ  າໃຊວ້ທີິການແບບກວມລວມຮອບດາ້ນລວມທງັການຟ້ືນຟທູາງກາຍະ 

ພາບ, ການສະໜບັສະໜນູທາງຈດິຕະສງັຄມົ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ເຊິ່ ງເປັນການຮບັປະກນັການປບັປງຸທາງດາ້ນຄນຸນະພາບຊີວດິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີມຄີວາມ 

ຊດັເຈນ ແລະ ຍາວນານຂື້ນຢ່າງຈະແຈງ້.
 (4)

 



ລດັສາມາດເຮັດຫຍງັໄດແ້ດ?່ 

 
ພາກນີປ້ະກອບດວ້ຍຂ ສ້ະເໜີແນະສ  າລບັປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເພ່ືອລະດມົຊບັພະຍາກອນຈາກສາກນົທ່ີມພີອ້ມເພ່ືອຕອບສະໜອງການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ຄນົພິການ, 

ການພດັທະນາ ແລະ ສິດທະມະນດຸໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົຫ າຍຂື້ນ ແລະ ຂ ສ້ະເໜີແນະສ  າລບັບນັດາປະເທດທ່ີມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຕ ່ ຄວາມຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົເພ່ືອອ  າ  

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັຍດັທາງດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ
 
ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ 

ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນຄຽງຄູກ່ບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ. ສ  າລບັຂ ສ້ະເໜີແນະທ່ີສະເພາະເຈາະຈງົຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການທ່ີການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ ້

ປະສບົເຄາະຮາ້ຍເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງຂະແໜງການ, ຫ ືກຽ່ວກບັປະເດັນທ່ີເຊື່ ອມໂຍງກບັຫ າຍບນັຫາ, ກະລນຸາອີງໃສເ່ອກະສານຂ ມ້ນູ 1-11. 

 

ຂ ສ້ະເໜີແນະສ  າລບັປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ: 

 ເກບັກ  າ, ວເິຄາະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ມ້ນູໂດຍອີງໃສຫ່ ກັຖານກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ, ກຽ່ວກບັຊບັພະຍາ 

ກອນທ່ີມຢີູ່ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ ລິການ, ແລະ ກຽ່ວກບັຄວາມພະຍາຍາມແຫງ່ຊາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັຍດັດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ  

ການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ
 
ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນຄຽງຄູກ່ບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ. 

 ພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ/ຫ ືຄນົພິການ, ສ  າເລັດການວິເຄາະສະຖານະການແລະຊອ່ງຫວ່າງ, ຈດຸປະສງົທ່ີມຄີວາມ 

ສະເພາະເຈາະຈງົ,ວດັແທກໄດ,້ບນັລໄຸດ,້ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງແລະມກີ  ານດົເວລາ (SMART objectives) ແລະ ກດິຈະກ  າພອ້ມງບົປະມານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 ໃນເວລາຂ ຄວາມຮວ່ມມຫື ືການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກສາກນົ, ຕ້ອງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ດວ້ຍວທີິໃດທ່ີມນັສາມາດປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານບນັລຈຸດຸປະສງົທ່ີມຄີວາມສະເພາະ 

ເຈາະຈງົ,ວດັແທກໄດ,້ບນັລໄຸດ,້ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງແລະມກີ  ານດົເວລາ (SMART objectives) ຂອງແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດເພ່ືອຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ/ຫ  ື

ຄນົພິການ.ລະບຄຸວາມພະຍາຍາມແຫງ່ຊາດ ແລະ ສາກນົທງັໝດົທ່ີມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຕ ່ ຈດຸປະສງົດຽວກນັ. 

 ຂ ຄວາມຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກສາກນົຮວ່ມກບັຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆເຊ່ັນ: ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ ແລະ ຜູລ້ອດ

ຊວີດິ, ຜ ູໃ້ຫບ້ ລິການ. 

 ລງົນາມຫ ືໃຫສ້ດັຕະຍາບນັຕ ່ ບນັດາກອບວຽກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຊ່ັນ: ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ
 
ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດ 

ຝງັດນິ, ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິຂອງຄນົພິການ, ເນື່ອງຈາກວາ່ນີຈ້ະເປັນການເພ່ີມໂອກາດທາງດາ້ນທ ນຊວ່ຍເຫ ືອທ່ີເປັນຜນົປະໂຫຍດແກຜ່ ູ້ລອດຊວີິດ ແລະ ຄນົພິການ. 

 

ຂ ສ້ະເໜີແນະສ  າລບັບນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຕ ່ ຄວາມຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ອືສາກນົ: (5) (6) (7) 

 ຮບັປະກນັວາ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍໄດຖ້ືກເຊື່ ອມສານເຂ້ົາກບັກດິຈະກ  າດາ້ນການພດັທະນາອື່ ນໆເຊ່ັນ: ການດແູລສຂຸະພາບ, ການສ ກສາ. 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອດາ້ນມະນດຸສະທ  າ. ໃນຂະນະດຽວກນັກ ່ຮບັປະກນັການສະໜອງທ ນຮອນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຕ ່ ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍໃນ

ຖານະທ່ີເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງງບົປະມານທ່ີສະໜອງໃຫວ້ຽກງານທ  າລາຍລະເບີດເພ່ືອຫ ີກລຽ່ງຊອ່ງຫວ່າງທາງດາ້ນການສະໜອງທ ນຮອນເນື່ ອງຈາກວາ່ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້

ເຄາະຮາ້ຍບ ່ ໄດຖ້ືກພິຈາລະນາໃນບ່ວງເງນີທ ນສ  າລບັການພດັທະນາທ່ີ ກວ້າງຂວາງກວ່າ. ງບົປະມານດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍທ່ີສະເພາະເຈາະຈງົຄວນມພີ້ອມ

ສະເໝີເຖງິແມນ່ວາ່ພາຍຫ ງັທ່ີປະເທດໃດໜ ່ ງໄດປ້ະກາດວາ່ປອດຈາກ ລະເບີດຝງັດິນ ແລະ ລະເບີດລກູຫວ່ານແລ້ວ,ຫ ືຈນົກວ່າຄນຸນະພາບຊີວດິຂອງຜູເ້ຄາະຮາ້ຍມີ

ຄວາມສະເໝີພາບກບັພນົລະເມອືງຜູ້ອື່ ນໆ. 

 ຮບັປະກນັວາ່ຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນການພດັທະນາທ່ີໄດຮ້ບັທ ນຊວ່ຍເຫ ືອທງັໝດົໄດລ້ວມເອົາການຊວ່ຍເຫ ືອຄນົພິການເຂ້ົານ  າ. ອບົຮມົຜ ູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບຕ ່ ການປະເມນີການ 

ນ  າໃຊທ້ ນຊວ່ຍເຫ ືອທງັທ່ີເປັນພະນກັງານໃໝ ່ແລະ ເກົ່ າກຽ່ວກບັການພດັທະນາທ່ີຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການມສີວ່ນຮວ່ມ. 

 ຂ ຮອ້ງຕ ່ ຜ ູ້ໄດຮ້ບັຄວາມຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອຈາກສາກນົໃນທຸກໆຂະແໜງການໃຫສ້ະໜອງຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັມາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີຈະຖືກດ  າເນນີການເພ່ືອຮບັປະກນັ 

ວາ່ຄວາມພະຍາຍາມທາງດາ້ນການ ພດັທະນາຂອງພວກເຂົາກວມລວມ ແລະ ຄອບຄມຸເພ່ືອວາ່ຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດບນົພ້ືນຖານ 

ແຫງ່ຄວາມສະເໝີພາບກບັຜູອ້ື່ ນໆ. 

 ສາມາດປບັປ່ຽນໄດ ້ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຖືກນ  າສະເໜີ ແລະ  ຊອ່ງຫວ່າງຕາ່ງໆໃນບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ລວມທງັຂງົເຂດຕາ່ງໆທ່ີໄດ ້

ຮບັທ ນຊວ່ຍເຫ ືອທ່ີໜ້ອຍກວ່າເຊ່ັນ: ສຂຸະພາບຈດິ, ໂຄງການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົ,  ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຜ ູ້ລອດຊີວິດ ,  ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ ແລະ ບນັດາໜ່ວຍງານລະດບັຊາດ. 

 

ຂ ສ້ະເໜີແນະສ  າລບັບນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຕ ່ ຄວາມຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ນເຫ ືອສາກນົ ແລະ ສ  າລບັປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ: 

 ສາ້ງເອກະສານ ແລະ ເຜີຍແຜກ່ານປະຕິບດັທ່ີດ ີແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດກ້ຽ່ວກບັວທີິການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົໄດສ້ະໜບັສະໜນູຄວາມ ພະຍາຍາມ

ແຫງ່ຊາດດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ລວມທງັຍດຸທະສາດຕາ່ງໆ ທ່ີເຊື່ ອມໂຍງການການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍເຂ້ົາກບັການດ  າເນນີການຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງ

ຄວາມພະຍາຍາມທາງດາ້ນການພດັທະນາ, ການຊວ່ຍເຫ ືອຄນົພິການ ແລະ ສດິທິມະນດຸທ່ີກວ້າງຂວາງກວ່າ. 

 ໃຫຄ້  າປ ກສາ ແລະ ຈາ້ງງານຄນົພິການໃນທຸກໆຂ ັນ້ລວມທງັການບ ລິຫານຈດັການລະດບັສງູ. ແຕ່ງຕ ັງ້ບນັດາບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສະເພາະທາງດາ້ນການ 

ຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄວາມເປັນພິການ. ບກຸຄນົດ ັ່ງກາ່ວຄວນມສີດິອ  ານາດໃນການຕດັສິນ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານ. 

 ການສ  າຫ ວດທງັໝດົ,  ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນງານການພດັທະນາຄວນແຍກໝວດຂ ມ້ນູຕາມເພດ,ອາຍ ຸແລະ ຄວາມເປັນພິການ. 

 ຮບັປະກນັວາ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍໄດຖ້ືກຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແມນ່ຖືກນ  າໄປໃຊໃ້ນແຜນການພດັທະນາ ແລະ 

ແຜນການດາ້ນມະນດຸສະທ  າທ່ີກ  າລງັຈະມາເຖິງ. 

 ສ ົ່ງເສມີການແລກປ່ຽນສອງຝາ່ຍ ແລະ  ພາກພ້ືນກຽ່ວກບັການປະຕິບດັທ່ີດໃີນຖານະທ່ີເປັນອງົປະກອບທ່ີສ  າຄນັໃນຍດຸທະສາດການຮວ່ມມ .ື 

 ສ  າລບັລດັພາຄີຕ ່ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດຝງັດິນແລະ/ຫ ືສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫາ້ມລະເບີດລກູຫວ່ານ, ລາຍງານໃນມາດຕາ7 ກຽ່ວກບັວິທີ

ການຮວ່ມມ ືແລະ ການຊວ່ຍເຫ ືອສາກນົດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູຖ້ືກເຄາະຮາ້ຍໄດສ້ະໜບັສະໜນູ ແລະ ຖືກເຊື່ ອມສານເຂ້ົາກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຄນົພິ ການທ່ີກວ້າງຂວາງກ່

ວາ, ຍດຸທະສາດດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ມະນດຸສະທ  າ; ປະກອບສວ່ນແກກ່ານພດັທະນາລະບບົທ່ີກວມລວມການບ ລິການຕາ່ງໆທ່ີມຢີູ່ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ ້

ແລະ ເພ່ືອການປບັປງຸທາງດາ້ນຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ. 
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ຕວົຢາ່ງ: ຄວາມຮວ່ມມສືາກນົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ກອງປະຊຸມລງົນາມໃນສນົທິສນັຍາວາ່ດ້ວຍລະເບີດລກູຫ່ວານ, ທ່ີໂອສໂລ 

 ວນັທີ 3 ທນັວາ 2008. 

ໂຄງການ: ອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ 4 ປີ (2009-2012), ເຊິ່ ງໄດສ້ ົ່ງ 

ເສມີຄວາມຮວ່ມມຂືອງບນັດາປະເທດທ່ີກ  າລງັພດັທະນາ (South -South cooperation) ກຽ່ວກບັ 

ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍໃນຂງົເຂດອາຊ ີແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້, ອາຊີຕາເວັນອອກກາງ, 

ອບັຟ ິກາກາງ ແລະ ຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີກາງ. ກອງປະຊຸມການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍລະດບັ 

ພາກພ້ືນຈ  ານວນ 4 ຄ ັງ້ໄດຖ້ກືຈດັຂືນ້ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍ ແລະ 

ຄນົພິການໃຫກ້ວ້າງຂວາງຂືນ້ຕ່ືມ,ເພ່ີມທະວີຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັວທີິໃນການພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານ

ແຫງ່ ຊາດທາງດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູເ້ຄາະຮາ້ຍ/ຄນົພິການ, ແລະ ເພ່ືອສະໜອງເວທີໃຫບ້ນັດາປະເທດ 

ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ບນັດາປະເທດຜູໃ້ຫທ້ ນສາມາດແລກປ່ຽນກຽ່ວກບັການປະຕິບດັທ່ີດທ່ີີສດຸ,ການ 

ນ  າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກໂອກາດຕາ່ງໆ. ກອງປະຊຸມເຫ ົ່ ານີໄ້ດມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງທງັໝດົຈາກຂງົເຂດພາກພ້ືນເຊ່ັນ: ຕວົແທນຈາກບນັດາກະຊວງ ແລະ ບນັດາສນູທ  າລາຍລະເບີດ 

ຈາກບນັດາປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອ ຈາກສງົຄາມ; ຕວົແທນ 

ຈາກບນັດາປະເທດທ່ີໄດມ້ ຸງ່ໝ ັນ້ຕ ່ ຄວາມຮວ່ມມສືາກນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ລະດບັພາກພ້ືນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ 

ຂອງຄນົພິການ ແລະ ຜູລ້ອດຊວີິດ, ຄະນະກ  າມະການອງົການກາແດງສາກນົ, ໜ່ວຍງານຕວົແທນອງົ 

ການສະຫະປະຊາຊາດ, ອງົການ ແຮງງານສາກນົ, ອງົການ ITF, GICHD, ICBL ແລະ CMC. 

ກອງປະຊຸມລະດບັພາກພ້ືນເຫ ົ່ ານີໄ້ດຖ້ກືຈດັຂືນ້ທ່ີບາງກອກ, ອາມແມນ, ໄນໂຣບີ, ດາສຮບັບີ ແລະ ທ່ີ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ຄວາມຮວ່ມມສືາກນົ: ກ. ການສະໜອງທ ນ: ຂອງປະເທດຝ ັ່ງເສດໂດຍຜາ່ນກອງທ ນພິເສດເພ່ືອເສມີ 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ, ແລະ ອງົການຮວ່ມມເືພ່ືອການພດັທະນາ 

ຂອງຝ ັ່ງເສດ (AFD); ຂອງປະເທດນອກແວໂດຍຜາ່ນກະຊວງການຕາ່ງປະເທດນອກແວ; ຂອງສະ 

ຫະພາບເອຣີບົໂດຍຜາ່ນກອງທ ນເພ່ືອການສ ກສາ ແລະ ການພດັທະນາ. 

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ: *ການພດັທະນາການສະໜບັສະໜນູແບບເພ່ືອນສອນເພ່ືອນໃນປະເທດອຣີກັ, 

*ການມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ 

ຂອງສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກໃນການພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີງານແຫງ່ຊາດສ  າ 

ລບັການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບີດຝງັດິນ/ລະເບີດເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ ແລະ ຄນົພິການ 

ອື່ ນໆສ  າລບັປີ 2010-2012, *ແລະ ມກີານແລກປ່ຽນເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວ່າງ ສປປລາວ, 

ຫວຽດນາມ ແລະ ກ  າປເູຈຍກຽ່ວກບັການດ  າລງົຊວີິດ. 

 

 

 

ເອກກະສານອາ້ງອີງ
(1)
ICBL-CMC.ການຕິດຕາມກວດກາລະເບີດຝງັດນິ ແລະ ລະເບີດລກູຫ່ວານ.2012|

(2) (7)
GICHD.ການຊວ່ຍເຫ ືອຜ ູ້

ລອດຊວີດິຈາກລະເບີດໃນສະພາບການຂອງການປດົອາວດຸ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການພດັທະນາ.2011|
(3)
ອເີມວຈາກFirozAlizada, ຄະນະກ  າ

ມະການຜູອ້  ານວຍການຂອງALSO.2013|
(4)
ອເີມວຈາກສນູUNMACC.2013|

(5) 
ກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັຄນົພິການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. ເອກະສານ

ນະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການຮວ່ມມດືາ້ນການພດັທະນາ.2002 | 
(6)
IDDC.ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການ

ພດັທະນາທ້ອງຖິ່ ນ.2009;ອງົການAusAID.ການພດັທະນາເພ່ືອໝດົທກຸຄນົ:ແຜນງານການ ຊວ່ຍເຫ ືອຂອງອສົຕາລີກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມຕ ່ ຄວາມ

ເປັນພິການ2009-2014.2008;ອງົການ JICA. ຫວົຂ ້ການແນະນ  າທາງດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ືອຄນົພິການ.2009; ອງົການຮວ່ມມດືາ້ນການພດັທະນາ

ຂອງນອກແວ.ບດົລາຍງານດາ້ນການເຊື່ອມສານ ຄວາມເປັນພິການເຂ້ົາກບັການຮວ່ມມດືາ້ນການພດັທະນາ.2011; ອງົການ SIDA.ສດິທິມະນດຸສ  າ

ລບັຄນົພິການ:ແຜນການຂອງອງົການ SIDA;  ທະນາຄານໂລກ. ຄວາມເປັນພິການ, ຄວາມຮວ່ມມສືາກນົ ແລະ ການພດັທະນາ:ການທບົທວນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບດັ. 



ອກັສອນຫຍ ້ ແລະ ຄ  າອະທິບາຍ 

 

ADA: ອງົການພດັທະນາຂອງປະເທດອສົເທ ຍ IMSMA ລະບບົຈດັການຖານຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການແກ ້

ໄຂລະເບີດບ ່ທນັແຕກ 

AFD: ອງົການພດັທະນາຂອງປະເທດຝ ັ່ງເສດ ITF: ກອງທ ນສາກນົ  

AusAID: ອງົການຮວ່ມມສືາກນົເພື່ ອການພດັທະນາຂອງປະເທດອສົຕາ

ລີ  

IMSMA: ລະບບົຈດັການຖານຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການແກ ້

ໄຂລະເບີດບ ່ທນັແຕກ 

BMZ: ກະຊວງເພື່ ອຄວາມຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການ

ພດັທະນາຂອງສະຫະພນັເຢຍລະມນັ 

JICA: ອງົການຮວ່ມມສືາກນົເພື່ ອການພດັທະຂອງ 

ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ  

CBR: ການຟ້ືນຟຄູນົພິການໃນຂ ັນ້ພ ້ນຖານຊຸມຊນົ LDPA: ສະມາຄມົຄນົພິການແຫງ່ຊາດລາວ 

CIDA: ອງົການພດັທະນາສາກນົຂອງປະເທດການາດາ  MAA: ຄະນະກ  າມະກ  າເພື່ ອແກໄ້ຂລະເບດີບ ່ ທນັ 

ແຕກ 

CCM: ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫ້າມລະເບດີລູກຫ່ວານ MAC: ສນູເພື່ ອແກໄ້ຂລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ 

CMC: ພນັທະມດິຕາ້ນລະເບດີລູກຫ່ວານ MBT: ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການເກອືດຫ້າມລະເບດີ

ຝງັດນິ 

CMVIS: ລະບບົຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບດີຝງັດນິ/ລະເບດີ 

ເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມທ່ີປະເທດກ  າປເູຈຍ 

MDGs: ເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາແຫງ່ສະຫດັສະວດັ 

CPI: ອງົການເສັນ້ທາງປອດໄພສາກນົ NGO: ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ 

CRPD: ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ NORAD: ອງົການເພື່ ອການຮວ່ມມດືາ້ນການພດັທະນາ

ຂອງປະເທດນອກແວ 

CwD: ເດັກພິການ OECD: ອງົການເພື່ ອການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະ 

ກດິ ແລະ ການພດັທະນາ 

DFID: ກະຊວງເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົຂອງປະເທດອງັກດິ OIS: ອງົການສະຖາບນັເປີດກວ້າງທາງສງັຄມົ 

DGDC: ຄະນະກ  າມາທິການໃຫຍເ່ພື່ ອພດັທະນາການຮວ່ມມຂືອງປະ 

ເທດເບວຢຽ້ມ 

PwD: ຄນົພິການ 

DPO: ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການ SIDA: ອງົການຄວາມຮວ່ມມສືາກນົເພື່ ອການ

ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວເີດັນ 

ERW: ລະເບດີເສດເຫ ືອຈາກສງົຄາມ UNESCAP: ຄະນະກ  າມາທິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ສ  າລບັອາຊແີລະປາຊຟິີກ 

GDP: ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນປະເທດ UNDP: ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະ 

ນາ 

GICHD ສນູເຈນນວີາສາກນົເພື່ ອການແກໄ້ຂລະເບດີບ ່ ທນັແຕກເພື່ ອ

ມະນດຸສະທ  າ 

UNESCO: ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການສ ກສາ, 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັທະນາທ  າ  

HI: ອງົການສາກນົເພື່ ອຄນົພິການ UNMACC: ສນູການຮວ່ມມເືພື່ ອແກໄ້ຂລະເບີດບ ່ທນັ 

ແຕກຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ICBL: ອງົການໂຄສະນາສາກນົເພື່ ອເກອືດຫ້າມລະເບດີຝງັດນິ USAID: ອງົການເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົຂອງສະ 

ຫະລດັອາເມຣກິາ  

ICRC:  ຄະນະກ  າມະການອງົການກາແດງສາກນົ VA: ການຊວ່ຍເຫ ືອຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ 

IDDC: ຄນົພິການ ແລະ ສະມາຄມົເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົ WHO: ອງົການອານາໄມໂລກ 

ILO: ອງົການແຮງງານສາກນົ WRA: ສ  ານກັງານເພື່ ອການຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ທ  າ

ລາຍອາວດຸ 

ITF: ກອງທ ນສາກນົ    

 



ສະຫະພນັອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ 
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ເອກະສານຂ ມ້ນູເຫ ົ່ ານີໄ້ດຖ້ກືສ້າງຂືນ້ໂດຍການສະໜບັສະໜນູທາງການເງນີຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງປະເທດນອກແວ. 

ເນືອ້ໃນຂອງເອກສານນີແ້ມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອງົການສາກນົເພ່ືອຄນົພິການ (HI) ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ບ ່ສາມາດສ ົງ່ຜນົສະທ້ອນເຖງິ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງປະເທດນອກແວ. 
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