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ບົດທີ 15
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ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກນ້ອຍທີ່ພິການຕານັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ

ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ທີເ່ ປັນປະໂຫຍດຕໍຄ
່ ອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການເບິງ່ ແຍງດູແລເດັກທີຕ
່ າບອດ

ຫຼື ພິການຕາ ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍປະການ. ດັງ່ ນັນ
້ ໃນບົດຮຽນນີ້ ຈະໃຫ້ຮເູ້ ຖິງສະພາບ
ຄອບຄົວຢູ່ຂົງເຂດຕ່າງໆນັ້ນ:

•
•
•
•

ຮູ້ສຶກແນວໃດ ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ລູກຂອງພວກເຂົາຕາບອດ ຫຼື ພິການ
ຕາ.
ຮັບມືກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບພິເສດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ເດັກທີ່ຕາບອດ ຫຼື
ພິການຕານັ້ນແນວໃດ.
ໂຮມໂຕກັນແນວໃດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ປັບປຸງ
ຊິວິດການເປັນຢູ່ເດັກ ທີ່ຕາບອດ ຫຼື ພິການຕາ.
ເຮັ ດ ວຽກເປັ ນ ກຸ່ ມ ຄື ແ ນວໃດ ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຊຸ ມ ຊົ ນ ຂອງພວກເຂົ າ ໃຫ້ ກ ານ
ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກທີ່ພິການ.

ນອກຈາກນີແ
້ ລ້ວ, ຂໍມ
້ ນ
ູ ຕ່າງໆໃນບົດຮຽນນີ້ ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນປັບຕົວ
ເຂົ້າກັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.
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ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າ ລູກຂອງທ່ານຕາບອດ ຫຼື ພິການຕາ.
ຮຽນຮູວ
້ າ່ ເດັກນ້ອຍເບິງ່ ບໍເ່ ຫັນດີ ຫຼື ພິການຕານັນ
້ ເປັນສິງ່ ທີໜ
່ າ້ ເສົາ້ ໃຈຫຼາຍສຳລັບຜູທ
້ ເີ່ ປັນພໍ່

ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ທີ່ເກີດຈາກການຮັບຮູ້
ຂ່າວຄວາມພິການຂອງລູກ ກໍຈ
່ ະເປັນຜົນເນືອ
່ ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສກ
ຶ ສະເທືອນໃຈ ຕ່າງໆ
ນາໆ ຕາມມາ; ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວອາດຈະ:

• ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ໃນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ. • ຮູສ້ ກຶ ຢາກປະຕິເສດທີຈ່ ະເຊືອ່ ວ່າ ລູກຂອງ

ຕົນຕາບອດ, ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຄືກັນ
ກັບເດັກຄົນອື່ນ.

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ

ກ່ຽວກັບຄົນຕາບອດ

ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ
ກັບລູກຂ້ອຍ.

• ເສຍໃຈທີ່ເຫັນລູກຕາບອດ ແລະ ກັງວົນ
ນຳອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດ

ຖ້າຫາກຂ້ອຍຊອກຫາວິທີທີ່
ເໝາະສົມໃນການຮັກສາ.
ບາງເທື່ອລູກຂອງຂ້ອຍກໍຈະສາ
ມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.

• ຮູ້ສຶກຜິດຕໍ່ເຫດການທີ່ເປັນສາເຫດຂອງ
ການຕາບອດ

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ
ກັບລູກຂອງຂ້ອຍ?

ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ເຮັດວຽກໜັກໃນ

ຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ແນວໃດ?

ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ

ເຂົາຈະແຕ່ງງານ ແລະ

• ຮູ້ ສຶ ກ ເ ສ ຍ ໃ ຈ ,
ໝົດກຳລັງ ໃຈ.

ໄລຍະທີ່ຂ້ອຍຖືພາ, ສິ່ງ

ສິ້ ນ ຫ ວັ ງ ແ ລ ະ

• ຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳເລີຍ ທີ່

ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສິ້ນ
ຫວັງແທ້ໆ...

•

• ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ
ບໍ່ມີໃຜຮູ້ດອກວ່າ: ສິ່ງ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນແນວໃດ?
ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍ
ໄດ້ອີກ
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ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ອາດຈະພົບວ່າ ມັນສະບາຍໃຈກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອາການຂອງລູກ ເຊິ່ງ
ຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ຕ່າງໆ ດັງ່ ທີກ່
່ າວມາຂ້າງເທິງນັນ
້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮັບ
ມືກັບມັນໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນນັນ
້ ກໍຈະເປັນການລິເລີມ
່ ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແກ່ເດັກ ເຊັນ
່ : ຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ທີຢາກ
່
ປະຕິເສດຕໍສິ
່ ງ່ ທີເກີ
່ ດ
ຂຶນ
້ ນັນ
້ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ຮູສ
້ ກ
ຶ ບໍໜັ
່ ກໃຈຫຼາຍເກີນໄປຕໍກັ
່ ບການປ່ຽນ
ແປງຢ່າງກະທັນຫັນໃນຊິວິດຂອງຕົນ. ພໍ່ແມ່ບາງຄົນກໍ່ເວົ້າວ່າ
ຄວາມຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກອັບອາຍນັ້ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາມີກຳລັງໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ລູກຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ຄອບຄົວອື່ນທີ່ມີລູກພິການ.
ຄອບຄົວ, ໝູເພື
່ ອ
່ ນຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ ຈະຕ້ອງ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃດໜຶ່ງດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນແລ້ວນັ້ນ ແລະ ກໍຈະມີ
ປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນທິດທາງທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີປ່
່ ອຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກໄປໃນທິດທາງຂອງ
ໃຜລາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕຳໜິ ຫຼື ວິຈານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ເຫຼາົ່ ນີ້ ຈະຄ່ອຍໆຫລຸດຄວາມຮຸນ
່ ແຮງລົງ ຕໍຈາກ
່
ນັນ
້ ທ່ານກໍຈະເລີມຮັ
່ ບຮູວ່
້ າ

້ ກັນກັບ
ລູກຂອງທ່ານກໍຕ້ອງການຄວາມຮັກ, ຄວາມອົບອຸ່ນ ການຝຶກຝົນ ແລະ ການຮຽນຮູຄື
ເດັກປົກກະຕິທົວ
່ ໄປ ແລະ ຄື

ກັນກັບເດັກຄົນອື່ນ ສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນມີ, ຄວາມສຸກ,

ແລະ ຄວາມ ມ່ ວ ນ ຊື່ ນ ໄດ້ .

ຄວາມ ຈິ ງ ທີ່ ວ່ າ ເຂົ າ ບໍ່ ສ າ

ມາດເບິງ່ ເຫັນໄດ້ນັນ
້ ກໍຈ
ໍ່ ະບໍ່
ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ອີກຕໍ່ໄປ.

ເບິ່ງແມ໋ ລາວມີ

ຄວາມສຸກກັບການ
ຫຼີ້ນຮ່ວມກັບ ທ.

ແກ້ວ ອ້າຍຂອງລາວ,
ຂ້ອຍຄິດໄດ້ແນວໃດ
ວ່າ ນາງຈະເປັນພາ
ລະໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຮົາ

ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ເຫຼົ່າ ນີ້ ອາດຈະ ກັບຄືນ ມາ ອີກໃນ ໄລຍະເວລາ

ທີ່ ສຳຄັ ນ ໃນ ຊິ ວິ ດ ລູ ກ ຂອງ ທ່ າ ນ ເຊັ່ ນ : ເມື່ ອ ເຂົ າ ເລີ່ ມ ເຂົ້ າ

ໂຮງຮຽນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານັ້ນກັບມາ ກໍໍ່ບໍ່
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ມັນ

ເປັນພຽງອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຊິ່ງ
ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຄົນອື່ນຈະ

ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບລູກ ຂອງ ທ່ານ
ກັ ບ ຄວາມ ພິ ກ ານ ຂອງ ເຂົ າ .

ໂດຍ ປົ ກ ກະຕິ ແລ້ ວ ຄວາມ
ຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຮຸນແຮງຄື
ກັນກັບເບື້ອງຕົ້ນ.
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ການຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດໃນການດູແລເດັກພິການ.
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູດູ
້ ແລເດັກທຸກຄົນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມຄວາມຕ້
ີ
ອງ
ການຊອກຫາວິທີທາງ ທີ່ຈະຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນ
ການດູແລເດັກ.
ຖ້າຫາກເດັກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ມີບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາ ຫຼື
ຕາບອດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກພາຍໃນຄອບຄົວເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.
ນອກຈາກດູແລເດັກແລ້ວ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຍັງຈະຕ້ອງ
ເປັນຄູສອນອີກນຳ ເພືອ
່ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີພິ
່ ການນັນ
້ ໄດ້ຮຽນຮູໃນ
້ ສິງ່ ທີ່
ເດັກປົກກະຕິຄົນອື່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍຜ່ານທາງສາຍຕາ.
ບາງຄັ້ງມັນກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫຼາຍ ໃນການຮັບ
ພາລະການລ້ຽງດູເດັກທີ່ມີບັນຫາທາງສາຍຕານັ້ນ. ຕໍໄປ
່ ນີ້ແມ່ນຈະ
ໄດ້ນຳສະເໜີຄຳແນະນຳຈຳນວນໜຶງ່ ຈາກບັນດາຄອບຄົວທີໄດ້
່ ນຳ
ໃຊ້ວິທການ
ີ
ຕ່າງໆ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການດູແລເດັກທີ່ພິການທາງສາຍຕາ, ລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຍອມຮັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
ຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມຈິງສະເໝີວ່າທ່ານ ແລະ ສະ

ມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ບຸກຄົນອືນ
່ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ
ຫຼາຍ ໃນການເບິ່ງແຍງເດັກພິການ.

ຈົ່ງພະຍາຍາມດັດປັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ

ແລະ ເໝາະສົມກັບຊິວດ
ິ ປະຈຳວັນຂອງ
ທ່ານ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ.

ປີໂດ ແລະ ຂ້ອຍກໍສາມາດ ລົມ
ກັນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ລາວ

ໄດ້ເຮັດໃນມື້ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່

ຂ້ອຍແຕ່ງກິນ ແລະ ລາວກໍ່ໄດ້
ຮຽນຮູ້ການນັບໂດຍການນັບ
ຈານໃສ່ພາເຂົ້າ!

ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກຂອງກິດຈະກຳທີ່ໃຫຍ່ໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ

ນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ໄວກວ່າ ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເດັກລົ້ມເລີກຄວາມພະ
ຍາຍາມ.

ຂ້ ອ ຍ ຕ້ ອ ງການ ໃຫ້

ພຸດ ສີ ຮຽນ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ
ດ້ວຍຕົນເອງ

Chapter 15.indd 144

ເປັນຫຍັງບໍສອນ
່
ໃຫ້ລາວ

ຮຽນຮູ້ສິ່ງງ່າຍກ່ອນ ເຊັ່ນ:
ການຖອດເສື້ອດ້ວຍຕົນ
ເອງ.

30/6/2554 15:12:54

ການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກພິການ

145

ການດູແລຕົນເອງ
ໂດຍລວມແລ້ວ ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ແຕ່ພໍແມ່
່ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີວຽກຫຼາຍ. ຖ້າຫາກທ່ານອິດເມື່ອຍ

ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອລູກຂອງຕົນ ທີພິ
່ ການໄດ້ອີກ.

ດັງ່ ນັນ
້ ຈົງ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງໄດ້
ພັກຜ່ອນ ແລະ ພະຍາຍາມບໍ່

ໃຫ້ ຄິ ດ ຫຍັ ງ ທັ ງ ໝົ ດ ໃນ ສິ່ ງ
ຕ່າງໆ ທີຈະ
່ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃນ
ຊົ່ວຂະນະໃດໜຶ່ງ.

ໃນ ຫຼາຍ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ມີ ການ ພັດທະນາ ຄວາມ ເຊື່ອ ແລະ
ຮີດຄອງປະເພນີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສະຫງົບສະຕິອາລົມ
ຂອງຄົນເຮົາ; ລວມໄປເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງ

ດ້ າ ນ ຈິ ດ ໃຈ. ຈົ່ ງ ລອງ ປະຕິ ບັ ດ ຕາມ ວິ ທີ ການ ໃດ ໜຶ່ ງ ທີ່
ເປັນຄວາມເຊືອ
່ ຫຼື ຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ່ານນັນ
້ ເຊິງ່ ອາດ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໄດ້.

ການສະມາທິ

ອອກກາຍແບບໄຕ-ຈິ
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ການໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ທຸກ ຄົນ ໃນ ຄອບຄົວ ລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ ມີ ບົດບາດ ໃນ ຊິວິດ ຂອງ ເດັກ, ສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນ ນັ້ນ

ກໍ່ໄດ້ ດູ ແລ ເດັກ ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ ແມ່ນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພິ ເສດ ໃດ ໜຶ່ງ ຂອງ ເດັກພິການ.

ສະມາຊິກ ໃນ ຄອບ ຄົວ ນັ້ນ ອາດ ຈະ ມີ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ທີ່
ດີທີ່ສຸດ ໃນການຍົກລະດັບຊິວິດການເປັນຢູ່

ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ພິການ; ດັ່ງ

ນັ້ນ ມັນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫຼາຍ ທີ່ ຈະ ຊອກ
ຫາ ເວລາ ໂອ້ ລົ ມ ກັ ນ ພາຍ ໃນ ຄອບຄົ ວ

ແລະ ກໍລະນີທີ່ ສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນ

ໃດ ຄົນ ໜຶ່ງ ຫາກ ຮູ້ສຶກ ທໍ້ຖອຍ ຫຼື ອິດ

ເມື່ ອ ຍ, ສະມາຊິ ກ ຄົ ນ ອື່ ນ ອາດ ຈະ

ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ.

ສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ເບິ່ງເຈົ້າຄືອິດ
ເມື່ອຍຫຼາຍ

ທ່ານອາດບໍຈຳ
່ ເປັນທີຈະ
່ ຕ້ອງເຮັດທຸກກິດຈະກຳ

ເນາະ! ມີຫຍັງ

ກັບລູກດ້ວຍຕົວເອງ ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນພາຍ

ໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ວຍບໍ?
່

ໃນຄອບຄົວນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ເຊິ່ງອາດຈະ

ເປັນໝູເພື
່ ອ
່ ນ ຫຼື ເພືອນບ້ານກໍໄ
່ ດ້. ຖ້າຫາກຮູສ
້ ກ
ຶ
ອິດເມື່ອຍ ຫຼື ທໍ້ຖອຍນັ້ນ ການຂໍຄຳປືກສາກັບ

ຄົນອື່ນ ກໍອາດສາມາດຊ່ວຍທ່ານຫາທາງອອກ

ຂອງບັນຫາໄດ້, ດັງ່ ນັນ
້ ຈົງ່ ພະຍາຍາມຊອກຫາ

ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທ່ານ

ໄດ້ໃນເມື່ອຍາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຂໍຄຳປຶກສາກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕາບອດ, ພະນັກງານແພດໝໍ ຫຼື ບຸກຄົນທີສອນ
່
ເດັກພິການ

ສາຍຕາ ແມ່ນຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີການຮຽນຮູ້ທັກ

ສະໃໝ່ໃດໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກເວລາໄດ້ 5-6 ເດືອນ.
ທອງພັນ ອາຍຸສຳ່ນີ້

ໃຫ້ຂ້ອຍຖາມ ອາຈານ

ໄດ້ແລ້ວ,

ເພາະວ່ າ ລາວ ສອນ

ຄວນຈະຮຽນຍ່າງ

ແສງ ທອງ ກ່ ອ ນ ເດີ !

ເດັ ກ ຕາບອດ ຢູ່ ໃນ
ເມືອງພຸ້ນ
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ພະລັງແຮງຂອງພໍ່ແມ່ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບບັນດາພໍ່ແມ່ ຄົນອື່ນທີ່ມີລູກພິການນັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍສິ່ງ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນນັ້ນ ຈະເປັນການ:

• ເປີດໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຂໍມູ
້ ນຂ່າວສານ.

• ເປີດໂອກາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ແຕ່ລະຄົນສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງພວກເຂົາ ແລະ ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດັດປັບກິດຈະກຳ
ສຳລັບເດັກທີ່ພິການ.

• ເປີດໂອກາດໃຫ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ໃນການດັດປັບກິດຈະກຳຂອງເດັກໃຫ້ແທດ
ເໝາະກັບ ວິຖການ
ີ
ດຳລົງຊິວິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

• ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມເປັນມິດ ແລະ ປອດໄພ
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ພິການ.

ບາງ ຄັ້ງ ຂ້ອຍ ຮູ້ສຶກ ອິດ ເມື່ອຍ ແລະ

ທໍ້ຖອຍ, ແຕ່ເມື່ອໄດ້ມາປະຊຸມຮ່ວມ
ກັນ ກຳລັງໃຈຈາກຄົນອືນ
່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຂ້ອຍມີກຳລັງແຮງຂຶ້ນ.

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ເມື່ອປະສົບກັບບັນຫາ

ໃດໜຶ່ງ, ຂ້ອຍກໍຈະຮູ້ສຶກດີສະເໝີ
ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ລະບາຍມັນອອກມາ

ຂ້ອຍຮູສ
້ ກ
ຶ ດີຂຶນ
້ ຫຼາຍ

ເມື່ອ ສະມາຊິກ ພາຍ

ໃນ ກຸ່ມ ໄດ້ ຊ່ວຍ ໃຫ້
ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈສາເຫດ
ທີແທ້
່ ຈິງທີພ
່ າໃຫ້ ວັນ
ນີ ຕາບອດ.

ຖ້າຫາກມີພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນ ມີສະພາບຄືກັນກັບຕົນເອງ, ແຕ່ບໍ່ທັນມີກຸ່ມພໍ່ແມ່ໃດເທື່ອ ໃນຂົງ
ເຂດນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະຕັດສິນໃຈສ້າງເປັນກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງຂຶ້ນມາ. ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ກໍ
ໄດ້ມີກຸ່ມຂອງບັນດາພໍ່ແມ່ເດັກພິການທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ແລະ ຫ້າວຫັນທີ່ສຸດ ເກີດ
ຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດ ຂອງບຸກຄົນຜູ້ດຽວເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ. ເມື່ອສ້າງເປັນກຸ່ມແລ້ວ ບັນດາຜູ້
ເປັນພໍ່ແມ່ ກໍຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຮ່ວມກັນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງລຳພັງ.
ກຸ່ ມ ຂອງ ພວກ ເຮົ າ ໄດ້ ສົ່ ງ ຕົ ວ ແທນ ໄປ

ເຈລະຈາ ກັ ບ ສະມາຄົ ມ ຕາບອດ ແຫ່ ງ
ຊາດ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ, ປະຈຸບັນ ນີ້ ຜູ້ ທີ່ ກ່ຽວ

ຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນລົງມາພົບປະກັບ
ພວກເຮົາ.
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ການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງເປັນກຸ່ມ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຊອກຫາຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ສອງຄອບຄົວຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີລູກພິການທາງ
ສາຍຕາ ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄອບຄົວໃດທີ່ມີລູກພິການຕາ ກໍອາດຈະຮວບຮວມເອົາກຸ່ມພໍ່ແມ່ທີ່
ມີລູກພິການປະເພດຕ່າງໆ, ນອກຈາກນັ້ນ ພະນັກງານແພດໝໍກອາດ
ໍ
ຈະຮູບັ
້ ນດາພໍ່ແມ່ທີ່ມີ
ລູກພິການ ໃນບໍລເວ
ິ ນໃກ້ຄຽງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງມີການວາງແຜນວ່າ ຈະໃຊ້ສະຖານທີ່ໃດເປັນບ່ອນປະຊຸມກັນ, ມັນ
ຈິ່ງຈະໄດ້ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ສູນອະນາໄມ, ວັດ ຫຼື ຫ້ອງການບ້ານ. ໃນການ
ປະຊຸມກັນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລືກັນ ເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມກຸ່ມ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມວ່າຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ.
ເຊິ່ງອາດຈະໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເປັນຜູ້ນຳພາ ໃນການປະຊຸມກັນ 2-3 ຄັ້ງ ເບື້ອງຕົນນັ້ນ,
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕັດສິນໃຈແທນກຸ່ມໄດ້ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ
ທີສຸ
່ ດ. ທຸກຄົນພາຍໃນກຸມ
່ ຄວນມີໂອກາດໄດ້ເວົາ
້ ແຕ່ຕ້ອງພະຍາຍາມບັນຫາທີກຳລັ
່
ງປຶກສາ
ຫາລືກັນນັນ
້ ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມ. ຫຼງັ ຈາກທີໄດ້
່ ປະຊຸມກັນ 2-3 ຄັງ້ ແລ້ວ
ຄວນ ໃຫ້ ມີ ການ ຜັດ ປ່ຽນ ກັນ ນຳພາ ກຸ່ມ ເຊິ່ງຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ສະມາຊິກ ທີ່ ຂີ້ ອາຍ ນັ້ນ ເຂົ້າ ຮ່ວມ
ຕື່ມ.

ການຮຽນຮູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ນັ້ນ ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວກໍຕາມ ມັນກໍ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ທີ່ຈະສາມາດ
ມີໂອ້ລົມກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍໃນການ
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ລ້ຽງດູເດັກພິການ. ສິງ່ ດັງ່ ກ່າວນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກເທືອ
່ ລະກ້າວ. ເນືອ
້ ໃນຕໍໄປ
່ ນີ້
ແມ່ນຈະໄດ້ນຳສະເໜີຄຳແນະນຳຈຳນວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມໃຫ້ຮູ້ສຶກ
ສະບາຍໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ຈົ່ງຮັບຟັງໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ໂດຍປັດສະຈາກການຕຳໜິວິຈານ
ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າມາ ແລະ ຕ້ອງຄິດສະເໝີວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຮັບຟັງຕົນ
ເອງແນວໃດ, ທ່ານເອງກໍຕ້ອງຮັບຟັງຄຳເວົ້າບຸກຄົນອື່ນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເຈົາ
້ ສາມາດທີຈະ
່ ອະທິບາຍບັນ
ຫານັ້ນຄືນອີກໄດ້ບໍ່?

ເພຍ, ຂ້ ອ ຍເຂົ້ າ ໃຈໃນສິ່ ງ

ທີ່ເຈົ້າເວົ້າ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ແນ່
ໃຈວ່າ ຈະເຮັດມັນໄດ້ບໍ່.
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ຈົ່ງພະຍາຍາມບອກຄົນອື່ນວ່າ ເຮັດຫຍັງ? ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ

ພວກເຂົາຮູສ
້ ກ
ຶ ແນວໃດ? ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງທ່ານເອງກັບພວກເຂົາ, ແຕ່ທຸກຄົນ

ຕ້ອງຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງວ່າ ອັນໃດເປັນວິທີທດີ
ີ່ ທີ່ສຸດໃນການດູແລລູກຂອງພວກເຂົາ.
ເອີ! ຂ້ອຍ ກໍ່ຈ່ື ໄດ້ ວ່າ ພິນ ແສງ

ເມຍ ຂອງ ຂ້ ອ ຍ ຍັ ງ

ໃນໄລຍະ ອາຍຸດຽວກັນນີ,້ ຂ້ອຍ

ສອນ ຢູ່. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ

ຄິດ ວ່າ ພິນ ແສງ ບໍ່ ຕ້ອງການ

ວ່ າ ລາວເອງ ບໍ່ ສ າ

ຂ້ ອ ຍ ກໍ່ ເ ຄີ ຍ ຜິ ດ ຖຽງ ກັ ບ ເມຍ

ຕ້ ອ ງ ປ້ ອ ນ ເຂົ້ າ ວັ ນ

ກໍຮ
່ ສ
ູ້ ກ
ຶ ທໍຖ
້ ອຍຫຼາຍ ເພາະຂ້ອຍ

ອ່ອນແຮງແທ້ໆ ເພາະ

ຮຽນ ກິ ນ ເຂົ້ າ ດ້ ວ ຍ ຕົ ນ ເອງ.

ມາດ ກິ ນ ເຂົ້ າ ດ້ ວ ຍ

ຂອງຂ້ອຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ຂ້ອຍຢາກຈະຮູ້ວ່າ ເຈົ້າ
ຊ່ວຍ ພິນແສງ ຮຽນກິນ
ເຂົ້ າ ດ້ ວ ຍ ຕົ ນ ເອງ ໄດ້
ແນວໃດ? ເພາະວ່າມັນ
ເປັ ນ ບັ ນ ຫາ ທີ່ ເກີ ດ ກັ ບ
ລູ ກ ຂອງ ພວກ ເຮົ າ ໃນ

ຕົນເອງໄດ້.

2-3 ເດືອນຜ່ານມານີ້.

ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງຄົນອືນ
່ , ໂດຍທີບໍ
່ ໄດ້
່ ບອກກ່າວກັບຄົນອືນ
່ ກ່ຽວກັບສິງ່ ຕ່າງໆ ທີໄດ້
່

ປຶກສາຫາລືກັນໃນທີ່ປະຊຸມ ຈົນກວ່າທີ່ທຸກຄົນຈະເຫັນວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ.
ບໍຕ້
່ ອງເປັນຫ່ວງເດີ! ຄຳພັນ,

ຂ້ ອ ຍ ຈະ ບໍ່ ບອກ ຜູ້ ໃດ ກ່ ຽ ວ
ກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໃນທີ່ນີ້.
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ຂອບໃຈເດີ ! ມັນຮູ້ສຶກ
ສະບາຍໃຈທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ຢ່າງເປີດເຜີຍ.
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ການວາງແຜນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ເມື່ອບັນດາພໍ່ແມ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄດ້ຫຼາຍບັນຫາ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳສະເໜີແຕ່ລະບາດກ້າວໃນການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ທີບັ
່ ນດາກຸ່ມພໍ່ແມ່ ຄົ້ນພົບວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຄັດເລືອກເອົາບັນຫາທີ່ທຸກຄົນພາຍໃນກຸ່ມເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ, ເຖິງແນວໃດ
ກໍ່ຕາມ ການຜັດປ່ຽນໄປຕາມແຕ່ລະບັນຫານັ້ນ ກໍມີຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງກຸ່ມຂອງທ່ານຈະໄດ້
ຮັບປະສິດທິພາບສູງກວ່າ ຖ້າຫາກບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມານັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ມາກ່ອນແລ້ວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍຍົກບັນຫາທີ່ກຸ່ມສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ໄດ້ຮັບຜົນສູງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍໃ
່ ຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກຸມ
່ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງບັນຫາທີຍົ
່ ກມານັນ
້
ອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ອ່າວຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນກໍ່ໄດ້.
ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ພວກເຮົາ
ລ້ ວ ນ ແລ້ ວ ແຕ່ ມີ ບັ ນ ຫາ
ກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງລູກ

ຂ້ ອ ຍ ຕ້ ອ ງການ ດູ ແລ

ຂ້ອຍໄດ້ວຽກໃໝ່ທີ່

ລູກຂອງຂ້ອຍຈຳນວນ

ຫ່າ ງ ໄກ ຈາກ ບ້າ ນ,

3 ຄົນ, ປະຈຸບັນນີ້ ແມ່

ບໍ່ ຮູ້ ວ່າຈະ ຊອກ ຫາ

ຂອງ ຂ້ ອ ຍ ເປັ ນ ຜູ້ ເບິ່ ງ

ຜູໃດ
້ ທີບໍ
່ ລັ
່ ງກຽດມາ

ແຍງ ແຕ່ ສຸ ຂ ະພາບ

ເບິ່ ງ ແຍງ ລູ ກ ຂອງ

ຂອງ ລາວ ກໍ ຊຸ ດ ໂຊມ

ຂ້ອຍ ທີຕາບອດ.
່

ລົງເລື້ອຍໆ.

2. ຈົ່ງຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນແນວໃດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍຈັດລຽງວິທີການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ກໍ່ເລືອກເອົາວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ແທດເໝາະກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຈຸດ

ແຂງຂອງກຸ່ມ.

ພວກເຮົາສາມາດສັບປ່ຽນກັນໃຫ້ແຕ່

ລະ ຄອບຄົວເບິ່ງ ແຍງ ລູກ ຂອງ ພວກ
ເຮົາທັງໝົດເປັນເວລາ 1 ວັນຕໍອ
່ າທິດ
ເພາະວ່າພວກເຮົາທັງໝົດລ້ວນແລ້ວ

ພວກເຮົາອາດຈະສ້າງ
ເງິນຄັງລວມຂຶ້ນ ເພື່ອ

ຈ້ າ ງ ຄົ ນ ມາ ດູ ແລ ລູ ກ

ຂອງພວກເຮົາ.

ນ. ອາລີ ກຳລັງຊອກວຽກຢູ.່

ນາງອາດຈະສົນໃຈຮັບດູແລ

ລູກຂອງພວກເຮົາ.

ແຕ່ຮູ້ວິທີເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ຕາບອດ.
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3. ສ້າງເປັນແຜນການຢ່າງລະອຽດ, ບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຕ້ອງເຮັດວຽກຕາມການ
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນໄລຍະເວລາທີຈະ
່ ສຳເລັດໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ
ຢ່າງເໝາະສົມວ່າ ໜ້າວຽກທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນນັ້ນ ຄວນຈະສຳເລັດເມື່ອໃດ?
ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ເບິງ່ ວ່າ ພວກ

ຂ້ອຍກໍ່ຈະໄປຖາມ ນາງ ອາລີ

ໃຫ້ຜູດູ
້ ແລລູກຂອງພວກເຮົາ

ຄົ ນ ພິ ກ ານ ສາຍຕາ ລາວ ຈະ

ມະນີຈັນ ແລະ ບຸນມີ ໃຫ້ພວກ

ເຮົ າ ຕ້ ອ ງການ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍ

ຄອບຄົ ວ ໃດ ບໍ່ ໃນ ບ້ າ ນ ທີ່

ນັ້ນຫຼາຍປານໃດ.

ເຈົ້າໄປສອບຖາມເບິ່ງວ່າ ມີ
ຕ້ອງການດູແລເດັກ.

ເບິ່ງ ວ່າ, ຖ້າ ໃຫ້ ນາງ ມາ ດູ ແລ
ເອົາຄ່າດູແລນຳພວກເຮົາຫຼາຍ

ປານໃດ.

4. ເມື່ອລວມຕົວກັນໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ປືກສາຫາລືກັນອີກວ່າ ວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະດຳເນີນຕໍ່

ໄປຄືແນວໃດ? ແລະ ສາມາດທີ່ຈະປັບແຜນການໄດ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຖ້າຫາກມີຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາຈະຈັດເປັນຕາ

ຕະລາງ ແນວ ໃດ? ຫຼື

ພວກເຮົາຕ້ອງມາດູແລ
ໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່?
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ບໍ່ ແມ່ນ! ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ
ການຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມາດູແລ
ເດັກ ຈຳນວນ 2 ວັນ ຕໍ່
ອາທິດ.

ນາງ ອາລີ ເວົ້າວ່າ: ລາວບໍ່ເຄີຍ

ດູແລເດັກຕາບອດມາກ່ອນ, ແຕ່

ລາວ ມີ ຄວາມ ສົ ນ ໃຈ ຢາກ ຮຽນ
ລອງເບິ່ງ ແລະ ລາວກໍ່ບໍ່ເອົາຄ່າ
ແຮງງານນຳພວກເຮົາຫຼາຍ.
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ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຄວາມປ່ຽນແປງ.
ບັນດາກຸມ
່ ພໍແມ່
່ ເດັກທີພິ
່ ການນັນ
້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູຫຼ
່ າຍສາຂາອາຊີບທີແຕກ
່
ຕ່າງກັນ
ເຊ່ນ
ັ : ພວກເຂົາອາດຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບປັບປຸງພືນ
້ ຖານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ, ວຽກງານ
ແນວຄິດຂອງຊຸມຊົນ, ການບໍລິການ ຫຼື ການປັບປຸງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບເດັກທີ່
ພິການທາງສາຍຕາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່າວໄປນັ້ນ ກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລູກ
ຂອງພວກເຂົາ.
ເດັກທີ່ພິການທາງສາຍຕາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນການ
ສະໜອງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງພວກເຂົານັ້ນ, ກຸ່ມຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່:
• ສາມາດຊອກຫາວິທີທາງໃຫ້ໄດ້ແຫລ່ງທືນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃໝ່ໃນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ພິການທາງສາຍຕາ.
• ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມພັດທະນາວິຊາຊີບໃໝ່.
• ສາມາດຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບວິທີທາງໃນການສິດສອນ ແລະ ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ພິການ.
• ສາມາດພັດທະນາກຸ່ມ, ຄ້າຍ ຫລື ສູນໄວ້ສຳລັບອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງຂອງເດັກທີ່
ພິການ.
ບັ ນ ດາ ຜູ້ ເປັ ນ ແມ່ ເຫລົ່ າ ນີ້ ກຳລັ ງ
ຮຽນວິທການ
ີ
ຫຍີບເຄືອ
່ ງ ເຊິງ່ ພວກ
ເຂົາສາມາດຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ, ໄດ້
ເຮັດ ວຽກ ໃກ້ ກັບ ເຮືອນ ແລະ ໄດ້
ມີ ເວລາ ຫຼ າ ຍ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ກັ ບ ລູ ກ ຂອງ
ພວກເຂົາ

ບັນດາກຸ່ມພໍ່ແມ່ເດັກພິການນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມເປັນມິດ, ປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ
ສຳລັບເດັກທີພິ
່ ການ ລວມໄປເຖິງເພືອ
່ ນບ້ານທີມ
່ ການ
ີ
ປັບປຸງບັນຫາຄວາມປອດໄພຢູໃນ
່ ຊຸມ
ຊົນ (ລະອຽດໃນ ບົດທີ 9) ເຊິ່ງເປັນວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຄວາມສາມັກຄີ
ລະຫວ່າງຄົນພິການ ແລະ ຄົນປົກກະຕິ.
ກຸ່ມທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ເດັກພິການ ສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງການສຶກສາ
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບຄົນ
ພິການ ເຊິ່ງພວກເຂົາມັກໃຊ້ຮູບ
ແບບຂອງການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ
ສົນທະນາ, ການປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື, ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸ,
ໜັງສືພິມ, ກະດານຂ່າວ, ເຮັດ
ການສະແດງຕາມທ້ອງຖະໜົນ
ຫົນທາງ, ເຮັດປ້າຍໂຄສະນາ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນ
ກ່ຽວກັບຄົນພິການ.
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ສ່ວນ ພໍ່ ແມ່ ໃນ ກຸ່ມ ອື່ນ ແມ່ນ ອາດ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ໂຄງການ ຕ່າງໆ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກ

ຂອງ ພວກເຂົາທີ່ ພິການໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ດີຂອງ ຊຸມ ຊົນ ເຊິ່ງກຸ່ມ ພໍ່ແມ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ສາມາດ:

• ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາ ລວມທັງກິລາສຳລັບເດັກທີ່ພິການ.

• ສ້າງເດີ່ນຫິ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ( ບົດທີ 13 ການກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມ
ຊົນ).

• ສ້າງເປັນສູນປິ່ນປົວ, ຮັກສາເດັກ ເຊິ່ງເດັກທີ່ພິການກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮັບຮັກສາໄດ້ຄືກັນ

ກັບເດັກປົກກະຕິຄົນອື່ນໆ (ເບິ່ງບົດທີ 14 ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງສູນລ້ຽງເດັກ

ແລະ ໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກ).

ກຸມ
່ ພໍແມ່
່ ຈຳນວນໜຶງ່ ຜັດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການ

ຂອງລັດຖະບານສຳລັບເດັກທີພິການ ເຊິ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍສາມາດທີ່ຈະ:

• ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ

ເຊັ່ນ: ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ເຊິ່ງອາດຈະ

ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີກ່
່ ຽວຂ້ອງດັງ່ ກ່າວນັນ
້ ກ່ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານດ້ານຕ່າງໆທີຊຸ
່ ມຊົນ
ຂອງທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃຫ້ມີການປົກປ້ອງເດັກທີ່ພິການນຳ.

• ປະສານສົມທົບກັບບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນັກຮ້ອງ, ນັກກິລາ, ຫຼື ນັກສະແດງ
ໃຫ້ຊ່ວຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັບຄົນພິການ.

• ຢູ່ບາງປະເທດ ກຸ່ມພໍ່ແມ່ ຂຽນຈົດໝາຍ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼືຈັດຕັ້ງການປະທ້ວງ ຖ້າວ່າ

ພະນັກງານຂອງລັດ ຫາກບໍ່ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການ.
ສ່ວນຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ອາດຈະນຳສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມ ຜ່ານນາຍບ້ານ
ພະນັກກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ.

• ໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຂ່າວທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພມ
ິ ແລະ
ຂ່າວສານອື່ນໆໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.

ກຸມ
່ ພໍແມ່
່ ບາງສ່ວນກໍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄົນພິການທາງສາຍຕາ ແລະ ຄົນພິການ

ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເດັກ ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍຕ້ອງ ພິການ ຕາ ເນື່ອງ ຈາກ ພວກ ເຂົາ ກິນ ອາຫານ ທີ່ ມີ
ວິຕາມິນ A ບໍພ
່ ຽງພໍ. (ເບິງ່ ບົດທີ 16 ຍ້ອນສາເຫດໃດເດັກຈິງ່ ສູນເສຍສາຍຕາ ແລະ ພວກເຮົາ

ຈະເຮັດແນວໃດ?) ຈຸດປະສົງຂອງກຸມ
່ ດັງ່ ກ່າວນີ້ ຕ້ອງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ສາເຫດຂອງ

ການສູນເສຍຕາ ແລະ ວິທການ
ີ
ປູກຜັກ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມພິການທາງສາຍຕາ.
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ຕໍໄປ
່ ນີແ
້ ມ່ນເລືອ
່ ງລາວກ່ຽວກັບ ກຸມ
່ ຂອງພໍແມ່
່ ທີມີ
່ ລູກພິການ ເອີນ
້ ຊືວ
່ າ
່ ກຸມ
່ ໂລດ ປີປດ
ິ ໂຕດ

ທີ່ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູຂອງ
່
ເດັກພິການ.

ພໍ່ແມ່ເປັນໝາກຫົວໃຈໃນກຸ່ມ ໂລດ ປີປິໂຕດ
ຢູ່ໃນປະເທດ ນີກາຣາກົວ ໄດ້ມີເດັກຫຼາຍກວ່າ 200 000 ຄົນ ທີ່ພິການ ເຊິ່ງສາ
ເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພິການນັ້ນ ກໍ່ຄືຄວາມທຸກຈົນ. ຄວາມພິການທາງສາຍຕາ
ຫຼື ຄວາມພິການອື່ນ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີເມື່ອເດັກບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ອາໄສ
ຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ແອອັດ ເຊິ່ງງ່າຍແກ່ການຕິດເຊື້ອ.
ກ່ອນປີ 1987 ໄດ້ມີການບໍລິການຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບເດັກທີ່ພິການ ໃນປະເທດ
ນີກາຣາກົວ ຕໍ່ມາໄດ້ມີພໍ່ແມ່ຂອງເດັກພິການຈຳນວນ 12 ຄົນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ
ໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກພິການ ເຊິ່ງພວກເຂົາເອີ້ນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ນັນ
້ ວ່າ: ກຸມ
່ ໂລດ ປີປໂຕດ
ິ
(Los PiPitos) , ມັນໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶງ່ ໃນການສ້າງຄວາມ
ຮັກແພງ, ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ເດັກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນີກາຣາກົວ. ປະຈຸບັນນີ້
ກຸມ
່ ໂລດ ປີປໂ
ິ ຕດ (Los PiPitos) ໄດ້ມີສະມາຊິກເພີມຂຶ
່ ນ
້ ເປັນ 20 ຄົນ ໃນຂອບເຂດທົວ
່
ປະເທດ ພວກເຂົາເຫລົ່ານັນ
້ ກໍໄ
່ ດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນກອງໂຄສະນາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອເດັກພິການ.
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຊິວິດ
ການ ເປັນ ຢູ່, ຄວາມ ສຳ

ເລັດ, ຈຸດບົກຜ່ອງ ແລະ

ຄ ວ າ ມ ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ບໍ່ ມີ
ຄວາມ ເປັນ ທຳ ຂອງ ລູກ
ພວກເຮົາ.

ຍ້ອນແນວນັນ
້ ພໍແມ່
່ ແລະ ຄອບຄົວ

ຈິ່ງເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງກຸ່ມ ໂລດ
ປີປິໂຕດ.

ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຕົາ້

ໂຮມພວກເຂົາເຂົ້າດ້ວຍ
ກັນ ເພືອ
່ ແລກປ່ຽນຄວາມ
ຄິດເຫັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ກຸ່ມພໍ່ແມ່ໂລດ ປີປິໂຕດ ໄດ້ມີການ:
• ຈັດຕັ້ງການປະຊຸມສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພໍ່ແມ່ໃນການລ້ຽງ
ດູເດັກພິການ.
• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເດັກພິການປະເພດຕ່າງໆ.
• ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ບໍລິການຕ່າງໆ ສຳລັບເດັກທີພິການ.
ບັນດາ ໜ້າ ວຽກ ທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄວາມ ຫວັງກຸ່ມ ໂລດ
ປີປິໂຕດ ໃນການສ້າງສັງຄົມໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອເດັກພິການ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາ
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