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ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຮັກສາ
ສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມສະດວກ 

ສຳລັບ 
ຄົນພິການ

ພາກທີ 2

ແມ່ຍິງພິການ ມີສິດທິ ທີ່ຈະມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ 
ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ວ່າມີພຽງສູນໃຫ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍຈຳນວນໜ້ອຍ 
ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງພິການໄດ້ນຳໃຊ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ສຳລັບການປິ່ນປົວອາດຈະແພງເກີນໄປ ຫຼື ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກເກີນໄປ ແລະ ທ່ານອາດຈະ 
ບໍ່ມີວິທີ ເພື່ອທີ່ຈະໄປຮອດທີ່ນັ້ນໄດ້, ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຢາ ຫຼື 
ຄ່າປິ່ນປົວ ຫຼື ບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້.

 ໃນບົດນີ້, ພວກເຮົາຈະເລົ່າເລ່ືອງຂອງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ນາງ ເດລຟິນ ແລະ ວິທີ 
ທີ່ລາວເຮັດວຽກກັບແມ່ຍິງຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ລາວມີ. 
ນາງ ເດລຟິນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ ເດລຟິນ 
ໃຫ້ໄດ້ໄລຍະຍາວບໍ່ໄດ້ພົວພັນສະເພາະແຕ່ ສະພາບຂອງ ນາງ ເດລຟິ່ນ ເທົ່ານັ້ນ. 
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແມ່ຍິງທຸກໆຄົນ, ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງພິການສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເປັນ 
ພຽງແຕ່ບັນຫາຂອງລາວເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນເປັນບັນຫາໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນເຊັ່ນກັນ. 

 ໃນທາງດຽວກັນກັບເລື່ອງຂອງ ນາງ ເດລຟິນ ແລະ ເພື່ອນຂອງລາວ, ທ່ານ ແລະ 
ແມ່ຍິງພິການຄົນອື່ນໆສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການ 
ດ້ານສຸຂະພາບທີ່ດີ, ເພື່ອໄຈ້ແຍກສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ມາຂອງບັນຫາໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ 
ຮັບຮູ້ດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທ ິ

ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ບັນຫາຂອງຄວາມພິການ  
ກາຍມາເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ 

ການແກ້ໄຂກ່ອນໝູ່.
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ເລື່ອງຂອງນາງ ເດລຟິນ
ນາງ ເດລຟິນ ເປັນອຳມະພາດເນື່ອງຈາກສະໝອງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ລາວໃຊ້ລໍ້ໂຍກເພື່ອການເດີນ 
ທາງໄປມາ. ລາວມີຄົນຮັກ (ແຟນ) ຄົນໜຶ່ງໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງແຟນຂອງລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜຮູ້ວ່າ 
ລາວມີສາຍພົວພັນທາງເພດກັບ ແມ່ຍິງພິການ. ລາວເປັນຜົວ “ສະເພາະ ຕອນກາງຄືນ” ທີ່ມາຫາ 
ລາວພຽງແຕ່ຕອນຄ່ຳ ແລະ ກໍ່ກັບໄປ ກ່ອນແຈ້ງຂອງວັນຕໍ່ມາ.

     ມີວັນໜຶ່ງ, ນາງເດລຟິນ ເຫັນວ່າລາວ 
ມີການລົງຂາວຜິດປົກກະຕິຈາກຊ່ອງຄອດ 
ລາວພະຍາຍາມ ໃຊ້ການປິ່ນປົວແບບ 
ພື້ນເມືອງແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ການລົງຂາວນັ້ນ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງ 
ມີການເຈັບໃນຊ່ວງທ້ອງນຳອີກ. ສຸດທ້າຍ 
ລາວກໍ່ຕັດສິນໃຈໄປຫາຄຼີນິກ ເພື່ອຮັບການ 
ປິ່ນປົວ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອເມື່ອລາວ ເວົ້າວ່າ 
ລາວມີເພດສຳພັນ ແລະ ລາວກໍ່ບໍ່ຢາກ 
ບອກຊື່ແຟນຂອງລາວ ເພາະຢ້ານວ່າ 
ແຟນຂອງ ລາວຈະບໍ່ມາຫາລາວອີກ.

 ຢູ່ໃນຄຼີນິກດັ່ງກ່າວນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າແລ້ວ 
ເວົ້າອີກວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມເປັນພິການ 
ຂອງລາວ ແລະ ພະຍາຍາມຢຽດແຂນ ຂາຂອງລາວອອກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຫົດຈັງໃນກ້າມເນື້ອຂອງ 
ລາວຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະ ທົດລອງເອົາຢາຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອໃຫ້ລາວກິນ. ຢາດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍ 
ຫຍັງກັບການເຈັບທ້ອງຂອງລາວທີ່ຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ນອກນັ້ນ, ລາວຍັງເລີ່ມມີເຫື່ອອອກ, 
ມີໄຂ້ຂຶ້ນສູງ ແລະ ເຈັບໃນເວລາ ຖ່າຍເບົາ.

     ນາງເດລຟິນ ຈື່ໄດ້ວ່າມີເພື່ອນຂອງລາວບອກວ່າມີກຸ່ມຂອງແມ່ຍິງພິການທີ່ໄດ້ພົບປະກັນແລ້ວ 
ລາວກໍ່ໄດ້ໄປຫາເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເລົ່າເລື່ອງຂອງລາວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງ. ເຂົາເຈົ້າຫາກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ  
ການອ່ານປຶ້ມຫົວໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ແມ່ຍິງຢູ່ໄກແພດ” ແລະ ໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອທີ່ສາມາດ  
ຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງໃນເວລາມີເພດສຳພັນ.

     ແມ່ຍິງສອງຄົນໃນກຸ່ມນັ້ນອາສາສະໝັກໄປຫາຄຼີນິກ ບ່ອນທີ່ນາງ ເດລຟິນ ໄປນັ້ນນຳລາວອີກ 
ແລະ ພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານໝໍເຊື່ອວ່າລາວໄດ້ມີເພດສຳພັນແທ້. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານໝໍຈິ່ງໄດ້ມີ 
ການກວດກາ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າລາວຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນມົດລູກ 
ອັນເນື່ອງມາຈາກການເປັນພະຍາດໜອງໄນ ແລະ ກຼາມີເດຍ (ເບິ່ງພາກທີ 8). ທ່ານໝໍເອົາຢາ 
ທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ລາວ, ທ່ານໝໍຍັງບອກລາວອີກວ່າ ແຟນຂອງລາວກໍ່ຕ້ອງກິນຢາເຊັ່ນກັນ ແລະ ເມື່ອມີ 
ເພດສຳພັນກໍ່ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເພື່ອວ່າລາວຈະບໍ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ ່
ທາງເພດສຳພັນອີກ.

ເປັນຫຍັງລາວຈິ່ງຖາມ 
ເລື່ອງການມີເພດສຳພັນ 

ທີ່ປອດໄພ?
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ການຊອກຫາສາເຫດຂອງບັນຫາຕ່າງໆ

ຫຼັງຈາກກິນຢາ ນາງເດລຟິນ ກໍ່ເຊື່ອວ່າ ຕົນເອງໄດ້ 
ພົ້ນຈາກບັນຫາທາງສຸຂະພາບແລ້ວ 

 ແຕ່ເມື່ອໄດ້ອ່ານປຶ້ມດັ່ງກ່າວ ລາວຈິ່ງໄດ້ 
ຮູ້ວ່າ ມັນບໍ່ເປັນແນວນັ້ນຖ້າແຟນຂອງລາວ 
ມາຫາລາວອີກ ລາວກໍ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ອີກ 
ຖ້າວ່າລາວບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ  
ແຟນຂອງລາວກໍ່ບໍ່ກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ. 

     ນາງເດລຟິນ ໄດ້ສົນທະນາກັບ 
ແມ່ຍິງພິການຄົນອື່ນໆໃນກຸ່ມ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນຫຼິ້ນເກມທີ່ມີຊື່ວ່າ   

“ຄັນຊັ້ນເປັນຫຍັງ..” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນຈຳແນກໄດ້ສະພາບການທຸກຢ່າງ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ດັ່ງກ່າວ.

ເປັນຫຍັງ ນາງເດລຟິນ 
ຈິ່ງຕິດພະຍາດໜອງໄນ ແລະ 

ກຼາມີເດຍ?

ເພາະຕິດມາຈາກ 
ແຟນຂອງລາວ

ຄັນຊັ້ນເປັນຫຍັງ  
ທ່ານ ໝໍ ຈິ່ງຢຽດແຂນ ແລະ 

ຂາຂອງຂ້ອຍອອກ  
ແທນທີ່ຈະປິ່ນປົວຂ້ອຍ?

ເພາະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ  
ຄວາມພິການຂອງເຈົ້າເປັນ 

ບັນຫາຂອງສຸຂະພາບ. 
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ 

ເຈົ້າສາມາດມີເພດສຳພັນໄດ້.

ແລ້ວເປັນຫຍັງ 
ທ່ານ ໝໍ ຈິ່ງຄິດວ່າ 
ຂ້ອຍມີເພດສຳພັນ 

ບໍ່ໄດ້?

ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ 
ຄົນພິການເປັນຄົນທຳມະດາ 

ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນກັບ 
ຄົນທົ່ວໄປ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ 
ວ່າຄວາມພິການບໍ່ໄດ້ເປັນ 
ອຸປະສັກຕໍ່ການຮ່ວມເພດ.



36 ພາກທີ 2: ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມສະດວກ ສຳລັບຄົນພິການ

ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະບຸເຖິງຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເປັນ 
ສາເຫດແລ້ວກໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈເອົາສາເຫດ 
ດັ່ງກ່າວມາໂຮມເຂົ້າກັນເປັນກຸ່ມ. ການເຮັດແນວນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ສະພາບການຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ທາງສຸຂະພາບ ແລະ ໃນຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຫາວິທີການແກ້ໄຂ.

•  ເຊື້ອພະຍາດໜອງໄນ 

• ເຊື້ອກຼາມີເດຍ 

• ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງສາມາດຮັບ 
 ເຊື້ອພະຍາດ ພຕພ ໄດ້ງ່າຍກ່ວາ 
 ຜູ້ຊາຍ ໂດຍສະເພາະຖ້າມ ີ
 ບາດແຜ ຫຼື ບາດເຈັບໃນ 
 ຊ່ອງຄອດ ຫຼື ໃນປາກມົດລູກ 

•	 ການໂພຊະນາການຕ່ຳ ແລະ  
     ມີຫຼາຍເທື່ອ ການຖືພາ 
   ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງອ່ອນເພຍ  
   ແລະ ຕ້ານກັບພະຍາດໄດ້ໜ້ອຍລົງ

• ແມ່ຍິງພິການ ຖືກມອງວ່າ    
 ບ່ໍແມ່ນແມ່ຍິງທ່ີແທ້ຈິງ 

• ແມ່ຍິງພິການບໍ່ສາມາດ 
 ຮ່ວມເພດ 

•	 ທ່ານໝໍເຊື່ອວ່າບັນຫາທາງ 
 ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງພິການ  
 ເກີດມາຈາກຄວາມເປັນພິການ 
 ນ້ັນເອງ

• ຜູ້ຊາຍມັກຈະມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນ 

• ຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ  
 ເພາະວ່າມັນບໍ່ຄືຜູ້ຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
 ເສຍຄວາມພໍໃຈທາງເພດ 

• ຂາດການສຶກສາກ່ຽວກັບ ພຕພ 

• ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງແມ່ຍິງມີ   
 ລາຄາແພງ ແລະ ຫາໄດ້ຍາກ 

 •	 ຜູ້ຊາຍອາຍກັບການມີຄູ່ເປັນຄົນ 
  ພິການ

ບັນຫາທາງກາຍຍະພາບ ແນວຄິດທີ່ຜິດກ່ຽວກັບ 
ຄວາມເປັນພິການ

ສາເຫດທົ່ວໄປທາງສັງຄົມ

ຄັນຊັ້ນເປັນຫຍັງ ເດລຟິນ  
ຈິ່ງບໍ່ບອກຊື່ແຟນຂອງລາວ 

ໃຫ້ທ່ານໝໍຮູ້?

ຊັ້ນເປັນຫຍັງ ແຟນ 
ຂອງລາວ ຈິ່ງຈະບໍ່ມາ 

ຫາ ລາວອີກ?

ຄັນຊັ້ນເປັນຫຍັງ 
ເຂົາຈຶ່ງຈະ 

ຫົວຂວັນລາວ?

ເພາະລາວຢ້ານວ່າແຟນ 
ຂອງລາວຈະບໍ່ມາຫາລາວອີກ

ເພາະວ່າ ລາວຈະອາຍ. 
ຄົນໃນບ້ານຈະຫົວຂັວນລາວ 

ວ່າມີເພດສຳພັນກັບຄົນພິການ

ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາ 
ເປັນແມ່ຍິງແທ້. ຄົນອື່ນຈະຄິດວ່າ  

ລາວມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິທີ່ມີເພດສຳພັນ 
ກັບແມ່ຍິງພິການ.
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ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນສິດທິມະນຸດຂອງໝົດທຸກຄົນ
ການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ ປ້ອງກັນບັນຫາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມພິການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ການຮັກສາ  
ສຸຂະພາບທີ່ດີຍັງສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາທາງສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກຄວາມເປັນພິການ. ປິ່ນປົວ  
ບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮ້າຍແຮງໃນ 
ເວລາອັນຄວນ ເຊັ່ນ: ປິ່ນປົວບາດ 
ເຈັບຈາກການກົດໜີບອັນເນື່ອງ 
ມາຈາກການນັ່ງ ຫຼື ນອນທ່າດຽວ 
ເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ສາມາດ 
ຫຼີກລ້ຽງບັນຫາວິກິດການທີ ່
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດໄດ້.

ພວກເຮົາຕ້ອງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ດ້ວຍການໂພຊະນາການ 
ທີ່ດີ, ອອກກຳລັງກາຍ, ຮັກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, 
ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວບັນຫາທາງສຸຂະພາບ. ພ້ອມນັ້ນ  
ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນແປງສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງ 
ພວກເຮົາ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະມີອຳນາດຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ
ຂອງຕົນເອງ. 

ໃນປະເທດໄທ ພວກເຮົາ 
ເສຍເງິນໜ້ອຍກ່ວາ 1 ໂດລາ 

ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບ 
ໃນໂຮງໝໍລັດ

ຕ້ອງມີການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການທັງໝົດ 
ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ ຍົດຊັ້ນທາງສັງຄົມ. ການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີລວມມີ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຫຼື 
ເສຍໜ້ອຍ, ເປັນເງິນສົດ ຫຼື ປະກັນໄພ 
ເພື່ອຈ່າຍໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງໃນສາທາລະນະທີ່ສະດວກ 
ໃນການນຳໃຊ້. ສິ່ງນີ້ ສຳຄັນເປັນພິເສດ 
ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ທຸກຍາກ.

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າກ້ອນເນື້ອນີ້ອາດຈະ 
ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ? 
ຢາແພງເກີນໄປ ແລະ ຄຼີນິກ ກໍ່ຢູ່ໄກຫຼາຍ. 

ນອກນັ້ນຄົນກໍ່ອາດຈະ 
ຫົວຂວັນຂ້ອຍ.

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສຸຂະພາບ

ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າຂອງໂລກໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ 
ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນ, ກຳລັງຊັບພະຍາກອນ ສຳລັບການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນໃນສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈາກຄວາມ 
ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນເຫຼົ່ານີ້ ຍິ່ງກໍ່ຄວາມຍຸ້ງຍາກ ແກ່ແມ່ຍິງໃນການທີ່ຈະຮັບການຮັກ
ສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ນະໂຍບາຍໃໝ່ ເຊັ່ນ: ຄ່າທຳນຽມ 
ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ກໍ່ເປັນອຸປະສັກອີກອັນໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບການໄດ້ຮັບການ 
ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ. ອຸປະສັກທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ຄ່າຊື້ຢາ  
ແລະ ການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະໄປຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້.

ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນສິດທິມະນຸດຂອງໝົດທຸກຄົນ
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ມັນຍາກຫຼາຍ ສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ຕົວຢ່າງ: 
ຫຼາຍປະເທດ ໃນທະວີບອາຟະຣິກາ, ມີພຽງໜຶ່ງໃນຮ້ອຍຄົນຂອງຄົນພິການ ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການ 
ຮັກສາສຸຂະພາບດັ່ງຄວາມຕ້ອງການ. ນອກຈາກການຂາດການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກແລ້ວ, ຍັງມີອຸປະສັກດ້ານເງິນຄຳ, ໄລຍະທາງ, 
ອຸປະສັກທາງວັດຖຸ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 
ເຖິງແມ່ນ ແມ່ຍິງພິການຄົນໃດໜຶ່ງຈະມີເງິນຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຕາມ 
ແຕ່ການໃຫ້ບໍລິການ ມັກຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຈຳເປັນດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.

ໄປກວດກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ, 
ເຖິງວ່າ ຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າກວດ 
ແຕ່ຕ້ອງຊື້ຢາ. ຄອບຄົວຂອງ
ຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນພໍທີ່ຈະຊື້ຢາໄດ້.

ການຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໃນປະເທດ ໄນຈີເຣຍ

     ນາງເອແຄດ ຈູດິດ ຢູໂມ ມາຈາກເຂດ ໄນເຈີເດນຕາ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ 
ໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ແລະ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ລອດຊີວິດມາຈາກພະຍາດໂປລີໂອ. ປັດຈຸບັນ, ບາງຄັ້ງ 
ຄົນເອີ້ນລາວວ່າ “ແມ່ທີ່ສຳຄັນ” ຍ້ອນລາວເປັນຜູ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ ທຸກໆແຜນງານຮັກສາສຸຂະພາບ 
ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິການທຸກຢ່າງໃຫ້ກວມເອົາເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງພິການ. 
ລາວເວົ້າວ່າ, “ຜູ້ທີ່ໃສ່ເກີບຈະຮູ້ດີທີ່ສຸດ ວ່າມັນເຈັບຢູ່ບ່ອນໃດ” “ພວກເຮົາເປັນແມ່ຍິງ ແລະ 
ກໍ່ມີສິດທິ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນສັງຄົມເໝືອນກັນກັບແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ”

     ໃນປີ 2000, ນາງ ເອແຄດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ການລິເລີ່ມຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ ສຳລັບແມ່ຍິງ 
ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ (FACICP) ຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ 
ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນພິການໄດ້ຮັບການເອົາ 
ໃຈໃສ່ໃນແຜນງານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ. ໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ມີອຸປະສັກຂອງສູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະ 
ການສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງພິການໃນຂະແໜງການ 

ສາທາລະນະສຸກ. ນາງ ເອແຄດ ຂຽນວ່າ “ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ 
ແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
ລວມທັງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂລກເອດ ແກ່ໝູ່ແມ່ຍິງພິການໄດ້. 

ພວກເຮົາກຳລັງແປຂໍ້ມູນ ດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ເປັນໜັງສືນູນສຳລັບແມ່ຍິງພິການຕາ ແລະ ໄດ້ປະຊຸມກັນ 
ທຸກໆເດືອນ ເພື່ອສົນທະນາເລື່ອງ ເພດສຶກສາ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຖືພາ, ການເປັນແມ່ ແລະ 
ຄວາມພິການ.” (ຍັງມີໜ້າຕ່ໍໄປ)

ພວກເຮົາເປັນແມ່ຍິງ ແລະ 
ມີສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິ 
ການ ທຸກຢ່າງຢູ່ໃນສັງຄົມ 
ທີ່ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໄດ້ຮັບ.
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     ສູນ FACICP ຍັງເຮັດວຽກເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັບ ສະມາຄົມ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງ 
ຄອບຄົວ (SFH) ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ສະໜອງສຸຂະສຶກສາ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ. ນາງ ເອແຄດ ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ “ສະມາຄົມເພື່ອສຸຂະພາບຂອງ 
ຄອບຄົວ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຊີນພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາທຸກຄັ້ງທີ່
ເຂົາເຈົ້າຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງ
ແມ່ຍິງພິການ”. ສູນ FACICP ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ 
ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ ແລະ 
ມີການແປເປັນພາສາໃບ້ ເພື່ອວ່າຄົນທີ່ຫູໜວກສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. 
ຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງສະມາຄົມເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ ແມ່ຍິງພິການສາມາດກາຍ
ມາເປັນຄູຝຶກດ້ານສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. 
 ນາງ ເອແຄດ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວຍັງເຮັດວຽກແຂ່ງຂັນກັບລັດຖະບານ,  
ອົງການທະວິພາຄີ ແລະ ສະມາຄົມພົນລະເຮືອນ ໂດຍການເລີ່ມສຸມໃສ່ “ມຸມມອງຂອງຄວາມ 
ເປັນພິການ” ໃນວຽກງານການພັດທະນາທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີວ່າ  
ໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ເອົາຄົນພິການ 
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການໃຫ້ທຶນ 
ແລະ ການແຈກຢາຍວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເອົາໃຈໃສ່
ໃນສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກລືມ ດັ່ງທີ່ນາງ ເອແຄດ 
ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ຄົນພິ ການມີຢູ່ທຸກທີ່, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍ່ຕາມເຂົາເຈົ້າມີສິດທິເໝືອນກັນກັບ 
ພົນລະເມືອງຄົນອື່ນໆ.”

ການເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກສະດວກຂຶ້ນ

ການເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກສະດວກຂຶ້ນ

ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ທັງແມ່ຍິງພິການ ແລະ ແພດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການບໍລິການໃນການ 
ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງພິການດີຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຫຼາຍວິທີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ 
ແມ່ຍິງພິການ ໄປສູນບໍລິການ, ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ເປັນພິການ ແລະ ປັບປຸງທັດສະນະຂອງແພດ ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງພິການ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນບໍ່ຍາກ ແລະ ບໍ່ແພງທີ່ຈະເຮັດໄດ້. 

     ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນ ເຊັ່ນ: ຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ບໍ່ສະດວກໃນການໄປມາ 
ເໝືອນເວລາທີ່ຍັງໜຸ່ມ ຫຼື ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ ແລະ ມີຄວາມເປັນພິການຊົ່ວຄາວ ເຊັ່ນ: 
ຂາ ຫຼື ແຂນຫັກ.



40 ພາກທີ 2: ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມສະດວກ ສຳລັບຄົນພິການ

ແນວຄວາມຄິດໃນການເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສະດວກຂຶ້ນ ສຳລັບຄົນພິການ

	 • ລົງຢ້ຽມຢາມຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ປະຈຳອາທິດ ຫຼື ປະຈຳເດືອນ. 
 • ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ. 
 • ສ້າງອຸປະກອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ໃນການນຳໃຊ້.	
	 • ສະໜອງການຂົ່ນສົ່ງສາທາລະນະ ຫຼື ເອກະຊົນ ໃຫ້ໄປຮອດສູນສຸຂະພາບ. ການຂົນສົ່ງ   
  ຕ້ອງມີຄວາມສະດວກ ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກ, ໄມ້ເທົ້າ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງ.

ອຸປະສັກຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ

	 • ສຳລັບຜູ້ທ່ີໃຊ້ລໍ້ໂຍກ ຫຼື ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ ອາດຈະເຂົ້າໄປຫາໂຮງໝໍສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຍາກ  
  ຍ້ອນມັນຢູ່ຫ່າງໄກ ແລະ ບໍ່ມີພາຫະນະຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການ. 
 • ຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນ: ຕຽງຕ່ຳ ຫຼື ທໍ່ແຍ່ຍ່ຽວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ບໍ່ຄ່ອຍຫາໄດ້ງ່າຍ. 
 • ເວລາຂອງການເປີດສູນອາດຈະບໍ່ສະດວກ. 
 • ທ່ານໝໍຍິງອາດຈະມີໜ້ອຍ, ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນອາດ  
  ຮູ້ສຶກອາຍ ທີ່ຈະໄປຫາທ່ານໝໍຊາຍ. 
 • ແພດບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນເຈັບທີ່ຫູໜວກ ແລະ  
  ບ່ໍມີສື່ຂໍ້ມູນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ 
  ທ່ີຕາບອດ. 
 • ແພດ ລວມທັງພະຍາບານ ແລະ ທ່ານໝໍ   
  ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພຽງພໍ ຫຼື   
  ບ່ໍຮູ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ. ເຂົາເຈົ້າອາດມີ  
  ຄວາມຄິດ ທີ່ຜິດພາດ ແລະ ອາດບໍ່ຟັງຄຳທີ່ທ່ານເວົ້າ. 
 • ຄ່າບໍລິການແພງ ແລະ ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ສິນບົນກ່ອນທີ່ຈະ 
  ໄດ້ພົບແພດ (ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ).

ແພດສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຟັງຄຳເວົ້າຂອງ  
ພວກເຮົາເພາະເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາ 
ບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ຖ້າພວກເຮົາໂຊກດີພໍ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ ພຽງແຕ່ 
ເຮັດແບບງຽບໆ ແລະ ເມື່ອພວກເຮົາ 

ຖາມຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຮ້າຍໃສ່.
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ຂໍ້ຄິດເຫັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຼີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍມີຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້

ຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍຕ້ອງ:

	 • ຢູ່ໃກ້ ແລະ ຕ້ອງມີການຂົນສົ່ງໄປມາສະດວກ. 
 • ມີຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກ, ຄ້ອນເທົ້າ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງ. 
 • ມີທາງເນີນ ຫຼື ລິບ ແທນທ່ີຈະເປັນຂັ້ນໄດ. 
 • ມີຫ້ອງນ້ຳທີ່ແມ່ຍິງພິການສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ນອກນັ້ນ ໃນຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ ຍັງຕ້ອງມີພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດສື່ສານກັບຄົນທີ່ 
ຫູໜວກ ຫຼື ຕາບອດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງສະໝອງ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນຮູ້ ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄຼີນິກຈະເຮັດຫຍັງແດ່.

ການຂຽນເປັນລາຍລັກ  
ອັກສອນກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄວ້ 
ຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ທ່ານລືມ!

ຄຼີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍສາມາດ:

	 • ຝຶກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນພິການ. 
 • ເອົາແມ່ຍິງພິການເຂົ້າເປັນ ອສບ ຫຼື ເປັນພະນັກງານ. 
 • ໃສ່ຮາວ ຫຼື ເຊືອກຈັບອ້ອມອາຄານໂຮງໝໍເພື່ອວ່າ   
  ຄົນທີ່ຕາບອດ ຫຼື ບໍ່ເຫັນແຈ້ງ ສາມາດເຂົ້າໄປທາງໃນໄດ້  
  ຢ່າງປອດໄພ. 
 • ຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ແມ່ຍິງພິການ. 
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງພິການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
 • ເຮັດໃຫ້ການນັດພົບທ່ານໝໍ ຫຼາຍພະແນກຂອງແມ່ຍິງ  
  ພິການສາມາດເຮັດໄດ້ໃນວັນດຽວກັນ. ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ  
  ບາງແຫ່ງ ອະນຸຍາດໃຫ້ ອສບ ນັດພົບທ່ານໝໍໃຫ້ແກ່  
  ແມ່ຍິງພິການ. 
 • ເຮັດໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບສາມາດເຫັນ ແລະ  
  ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ.  
 • ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ຄວນພິມເປັນຫຼາຍພາສາ 
 • ສະໜອງຂ້ໍມູນດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຫູໜວກ ດ້ວຍການໃຊ້ໜັງສືນູນ ຫຼື  
  ອັດໃສ່ກະແຊດເທບເພື່ອຟັງສຽງ. 
 • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແພດໃຊ້ພາສາທ່ີແຈ້ງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ຮູບພາບປະຈັກຕາ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າ 
  ເວົ້າຕໍ່ກັບແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຍາກ. 
 • ຝຶກແພດໃນການສື່ສານກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າແຈ້ງໄດ້. 
 • ຝຶກໃຫ້ພະນັກງານໃຊ້ພາສາໃບ້  ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ  
  ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ຫູໜວກໄດ້.
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 ແມ່ຍິງຫູໜວກຈະພົບວ່າມີຄວາມສະດວກກ່ວາ ຖ້າມີແພດທີ່ຮູ້ຈັກພາສາໃບ້ທີ່ເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ 
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເຖິງຈະມີພຽງຄົນດຽວກໍ່ຕາມ. ຖ້າຢູ່ໃກ້ກັບຄຼີນິກ ບໍ່ມີໂຮງຮຽນສອນພາສາໃບ້ຢ່າງເປັນ 
ທາງການ ບາງທີແພດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຄຼີນິກນັ້ນອາດຈະຮຽນພາສາໃບ້ຈາກສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ 
ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ອາດຈະຮຽນຈາກຄົນຫູໜວກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ ຫຼື ຖ້າມີວັດຈະນານຸກົມ 
ພາສາໃບ້ໃນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ໃຊ້ພາສາໃບ້ທີ່ມີຢ່າງເປັນທາງການແພດ 
ກໍ່ສາມາດໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສື່ສານ. ຄົນຫູໜວກເອງຈະເປັນຄົນທີ່ບອກແພດໄດ້ດີທີ່ສຸດ 
ກ່ຽວກັບ ປະເພດຂອງການສື່ສານທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີທີ່ສຸດ.

  ເບິ່ງໜ້າ 459 ສຳລັບຂໍ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບພາສາໃບ້ .

ແພດໃນຊຸມຊົນສາມາດໃຫ້ການດູແລ

ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການດູແລແມ່ຍິງພິການຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພິເສດ ແລະ 
ມີແຕ່ທ່ານໝໍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດສະໜອງບໍລິການນີ້.  ແຕ່ການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດ 
ສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໂດຍແພດຊຸມຊົນ, ຄູສອນ ຫຼື ແພດຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກມາ 
ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ່ຳ.

ການນຳເອົາການບໍລິການ ມາໃຫ້ແກ່ເດັກພິການ

ແພດພາກສະໜາມ ຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ສູນຟື້ນຟູເດັກພິການໃນເມືອງ ຄາຣ, ປະເທດ ເນປານ 
ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການໃນທົ່ວປະເທດ. ແພດທີ່ໄດ້ການຝຶກມາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ໃຫ້ການປິ່ນປົວ 
ແກ່ເດັກພິການ ທີ່ເປັນບາດແຜຈາກການກົດໜີບ, ສະໜອງການບຳບັດ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນກ້າມເນື້ອຈະຫົດຕົວ 
ຜິດປົກກະຕິ. ນອກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກພິການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປ ມາໃນຊຸມຊົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງຊຸມຊົນ ສຳລັບຄົນພິການ  
ເບິ່ງປຶ້ມ ເດັກພິການໃນບ້ານ
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ແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄ່າສິ້ນເປືອງຕ່ຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສູນຮັກສາ 
ສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍ ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້້ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ:

ແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄ່າສິ້ນເປືອງຕ່ຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍ ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້້ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ:

ການສ້າງອາຄານໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ສາມາດອອກແບບເພື່ອຕ້ອນຮັບໝົດທຸກຄົນ ຫຼື 
ບໍ່ໃຫ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໄດ້. ທາງຍ່າງທີ່ດີ, ທາງເນີນ, ຮາວຈັບ, ຂັ້ນໄດທີ່ມີຂັ້ນຖີ່, ລິບ, ຫ້ອງນ້ຳ 
ທີ່ກ້ວາງ ຫຼື ພື້ນທີ່ບໍ່ມື່ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປໃນ ແລະ ນຳໃຊ້ອາຄານໃດໜຶ່ງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ເຊືອກ ຫຼື ຮາວຈັບ

ເຊືອກ ຫຼື ຮາວຈັບ ລຽບຕາມແຄມທາງຍ່າງເຂົ້າໄປຫາອາຄານ ແລະ ຕາມຝາດ້ານໃນຈະຊ່ວຍໃຫ້ 
ຄົນຕາບອດ ຫຼື ຜູ້ມີບັນຫາໃນການຍ່າງເຂົ້າໄປທາງໃນ ແລະ ຊອກຫາທາງໄປມາໄດ້.

ການມີຮາວເຊືອກຈັບ ແລະ ໜ້າທາງຮາບພຽງ ພ້ອມທັງມີຂອບທີ່ມີລາຍຟູຂຶ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້ານຳໃຊ້ສູນຮັກສາ 
ສຸຂະພາບສະດວກຂຶ້ນ. ການມີຂອບທີ່ມີລາຍຟູຂຶ້ນມາຈະສະດວກສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ຕາບອດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຫັນແຈ້ງ.
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ປະຕູ
ປະຕູທີ່ມີດ້າມ (ງວງ) ເພື່ອຈັບ ຈະສະດວກກ່ວາ ຊະນິດທີ່ເປັນປຸ່ມມົນ 
ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວມືໄດ້ດີ ສາມາດໃຊ້ມືເກາະລົງໄດ້. 
ຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກກໍ່ຖືວ່າງວງຈັບໃຊ້ໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນກັນ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ຈັບຖືສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ກໍ່ສາມາດເປີດປະຕູໄດ້ງ່າຍ.

     ທ່ານສາມາດປ່ຽນປຸ່ມມົນ ໃຫ້ມີງວງຈັບເພື່ອໃຫ້ເປີດປະຕູໄດ້
ງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍການຈອດເຫຼັກໃສ່. ງວງຈັບນັ້ນໃຫ້ໃສ່ຢູ່ບ່ອນຕ່ຳ 
ເພື່ອວ່າຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກ 
ຈະສາມາດຢື້ເຖິງໄດ້ງ່າຍ.

     ຖ້າວ່າປະຕູຫາກເປີດຍາກ ທ່ານສາມາດເອົານ້ຳມັນ, ໄຂມັນ 
ຫຼື ຂີ້ເຜິ້ງໃສ່ໃນບານພັບ ເພື່ອໃຫ້ປະຕູໝູນໄປມາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

     ບາງຄັ້ງ, ປະຕູອາດບໍ່ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະໃຊ້ລໍ້ໂຍກ ເຂົ້າໄປທາງໃນ. ຖ້າເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ 
ຫາກນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ໃນຫ້ອງນ້ຳຄວນເຮັດປະຕູເປີດອອກທາງນອກ, ໄປທາງຫ້ອງທີ່ກ້ວາງກ່ວາ  
ເພາະຖ້າເປີດໄປເບື້ອງທີ່ມີເນື້ອທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເຂົ້າ ຫຼື ອອກຫ້ອງ 
ໄດ້ຍາກ. ບາງເທື່ອ ຖ້າເນື້ອທີ່ຫາກບໍ່ພຽງພໍ ກໍ່ສາມາດເຮັດປະຕູເລື່ອນກໍ່ໄດ້.

     ປະຕູກໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ກ້ວາງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກຜ່ານເຂົ້າໄປໃນໄດ້ ເຊິ່ງຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ 
ພຽງພໍສຳລັບລໍ້ໂຍກ ແລະ ມື ທີ່ໃຊ້ໝູນລໍ້ນັ້ນ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນບານພັບໄດ້ເພື່ອໃຫ້ປະຕູເປີດໄປທາງອື່ນ
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ທາງເນີນໃນອາຄານ

     ທາງເນີນຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າໄປ ແລະ ອອກຈາກອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ 
ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫໍສະໝຸດງ່າຍຂຶ້ນ. ທາງເນີນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສະດວກສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ 
ລໍ້ໂຍກເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 
ຊົ່ວຄາວໄດ້.

ເນີນໂພດ

1  2  3  4
1

ພໍດີ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12
1

ທາງເນີນນີ້ ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບສີ່ເທົ່າ ຂອງລວງສູງ  
ເຊິ່ງມັນຊັນເກີນໄປສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ ຍົກເວັ້ນ 
ກໍລະນີທີ່ມີໄລຍະສັ້ນ.

ທາງເນີນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບ 8 ຫາ 12 ເທົ່າ 
ຂອງລວງສູງ. ທາງເນີນນີ້ ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບ 12 ເທົ່າ 
ຂອງລວງສູງ ເຊິ່ງມັນສະດວກ ສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກ.

ຫ້ອງນ້ຳ
ຖ້າທ່ານໃຊ້ລໍ້ໂຍກ, ຫ້ອງນ້ຳຄວນມີຄວາມກ້ວາງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝູນໄປມາ 
ແລະ ເຄື່ອນຈາກລໍ້ໂຍກໄປຫາຫົວວິດຖ່າຍໄດ້. ມັນຈະສະດວກທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ 
ຖ້າບ່ອນນັ່ງຫົວວິດຖ່າຍຫາກສູງເທົ່າກັບບ່ອນນັ່ງຂອງລໍ້ໂຍກ ຫຼື ອາດຈະຕ່ຳກ່ວາ 
ໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຖ້າບໍ່ມີບ່ອນນັ່ງ (ສຳລັບຫົວວິດທີ່ຕ່ຳ) ຫຼື  ຖ້າບ່ອນນັ່ງຕ່ຳເກີນໄປ      
ທ່ານສາມາດເຮັດເປັນບ່ອນນັ່ງທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ມີປ່ອງລົງລຸ່ມ ແລະ ມີບ່ອນຈັບ. 
ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດໃສ່ຄານ ຫຼື ຮາວຈັບເທິງຝາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທ່ານລົ້ມລົງ 
(ເບິ່ງໜ້າ 147).

ຕຽງໂຮງໝໍ

ມີຫຼາຍຄົນ ທີ່ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນພິການ ເວົ້າວ່າ ຕຽງໂຮງໝໍແມ່ນຍາກ
ເກີນໄປທີ່ຈະຂຶ້ນນອນ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຕຽງເຫຼົ່ານີ ້
ແມ່ນສູງຈາກພື້ນກວ່າຕຽງທີ່ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນຫຼາຍ. ມັນສະດວກສຳລັບ 
ແພດທີ່ປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກົ້ມລົງຕ່ຳ. 
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     ແຕ່ສຳລັບຄົນເຈັບ ຫຼື ຄົນພິການ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຂຶ້ນເທິງຕຽງ
ສູງໄດ້ ແລະ ເພາະວ່າຕຽງສ່ວນໃຫຍ່ມີລໍ້ ມັນຈິ່ງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ 
ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຂຶ້ນ ມັນອາດຈະເລື່ອນໜີໄປຈາກຄົນເຈັບໄດ້.

     ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ຖ້າມີຕຽງຕ່ຳຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ 
ບໍ່ມີລໍ້ ທຸກຄົນຈະສາມາດເລືອກຕຽງທີ່ເໝາະສຳລັບຕົນເອງທີ່ສຸດ.

ເຖິງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ:
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ

ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ເຈົ້າຢາກໃຫ້ຂ້ອຍ 
ກວດໜ້າເອິກຂອງເຈົ້າ. 

ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫາຍໃຈຍາກ 
ກໍ່ເພາະວ່າເຈົ້າເປັນຫືດ. ມັນບໍ່ໄດ້  

ມີຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມພິການ 
ຂອງເຈົ້າເລີຍ.

ຟັງສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງພິການບອກທ່ານກ່ຽວກັບ 
ສຸຂະພາບຂອງລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດ 
ຖາມລາວວ່າ ຄວາມພິການຂອງລາວ  
ເປນັຜນົກະທບົຕໍບ່ນັຫາສຂຸະພາບຂອງລາວຫຼບືໍ.່

ທ່ານໝໍ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມໃນການປິ່ນປົວຄົນທີ່ບໍ່ເປັນພິການ. 
ໃນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ມັກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມເປັນພິການໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົວພັນກັບ  
ຄົນພິການອາດມີພຽງແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປິ່ນປົວ 
ຄວາມເປັນພິການເທົ່ານັ້ນ.

 ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພີ່ມກ່ຽວກັບ 
ຄວາມເປັນພິການ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມພິການ 
ໃດໜຶ່ງອາດເປັນຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຄົນໃດໜຶ່ງແນວໃດ 
ເຊັ່ນ ການຖືພາ ຫຼື ການມີອາຍຸສູງຂຶ້ນ.

     ວິທີໜຶ່ງທີ່ດີ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ 
ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ ແມ່ນການເອົາ  
ແມ່ຍິງພິການເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.    
ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈຈາກປະສົບການຂອງ 
ແມ່ຍິງພິການ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີສອນ ອສບ 
ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການໃຫ້ການດູແລ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມ 
ເປັນພິ ການ.
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ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຮຽນຮູ້ຈາກແມ່ຍິງພິການ

 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດ 
ອູການດາ ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດ 
ແລະ ສົນທະນາກັບ ໝໍຕຳແຍ 
ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ
ອັນໃດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ເຮັດວຽກໄດ້ດີກ່ວາເກົ່າ. ຫຼາຍຄົນ  
ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນ  
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແມ່ຍິງພິການ. 

     ປັດຈຸບັນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ຂອງປະເທດ ອູການດາ ກຳລັງເລີ່ມຈັດການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງພິການ. ແມ່ຍິງພິການເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການນຳພາການຝຶກອົບຮົມ. ຈາກ 
ການແລກປ່ຽນປະສົບການກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ແມ່ຍິງພິການສາມາດຕອບ  
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີສຳລັບການປິ່ນປົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມນັ້ນ ທັງແມ່ຍິງພິການ ແລະ 
ພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນອີກ.

ອາທິດໜ້າສະມາຄົມ 
ແມ່ຍິງພິການຕາຈະມາ 

ລົມກັບພວກເຮົາ. ດີຫຼາຍ! ຂ້ອຍຢາກຮູ້  
ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ 
ພິການຕາໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ 

ຄອບຄົວ

 ເມື່ອມີແມ່ຍິງພິການຄົນໃດໜ່ຶງມາຫາທ່ານ ເພາະມີ ບັນຫາທາງສຸຂະພາບ, ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ 
ລາວກໍ່ເປັນແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ. ກ່ອນອື່ນ, ຖາມລາວວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງມາ ແລະ ມີຫຍັງ 
ທີ່ທ່ານຊ່ວຍໄດ້. ຢ່າຄິດເອົາເອງວ່າ ມັນເປັນເພາະຄວາມພິການຂອງລາວ.

     ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວຖາມຄຳຖາມ ດ້ວຍວິທີນີ້ ລາວຈະສາມາດອະທິບາຍບັນຫາຂອງລາວໄດ້.  
ເຄົາລົບຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ. ເມື່ອລາວເຂົ້າໃຈບັນຫາສຸຂະພາບຂອງລາວເອງດີກ່ວາ 
ຄົນອື່ນໃດ ແລະ ກໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ດີ ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຂອງລາວ.

     ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຜ່ອນຄາຍ ແລະ ໃຫ້ເວລາແກ່ລາວ ໃນການຖາມຄຳຖາມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວ 
ບໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານ. ບາງຄັ້ງ ແມ່ຍິງພິການອາດບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະຖາມກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວ 
ກັງວົນຢ່າງແທ້ຈິງ ຫຼື ລາວອາດຈະບໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວພຽງພໍ. ແຕ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມຢ້ານກົວນັ້ນໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ວາເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ 
ການປິ່ນປົວທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.
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ການຖາມຄົນພິການ ເຖິງວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ 
ການໃຫ້ ທ່ານເຮັດອັນໃດໜຶ່ງໃຫ້ເປັນສິ່ງ 
ສຳຄັນ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຖາມ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີຄຳຕອບທຸກຢ່າງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ 
ກໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ຄຼີນິກທີ່ດີສຳລັບຂ້ອຍແມ່ນ ທ່ານໝໍ 
ຈະເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າຄິດວ່າມີອັນໃດກ່ຽວກັບ 

ຄວາມເປັນພິການຂອງເຈົ້າ ທີ່ຂ້ອຍຄວນຮູ້ບໍ? 
ເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງແດ່ວ່າ ຄວາມພິການຂອງເຈົ້າ 

ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ.” 
ເຈົ້າຄິດວ່າເຮັດແນວນີ້ ຈະດີສຳລັບເຈົ້າບໍ?

ຄວາມເຄົົາລົບ

ຄົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ 
ຂອງແມ່ຍິງພິການ ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການ  
ດູແລໃນທາງທີ່ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ  
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ 
ຂອງແມ່ຍິງພິການຕ້ອງປິ່ນປົວດ້ວຍກຽດ 
ສັກສີ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຢູ່ສະເໝີ. 
ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ຍັງໃຫ້ຕັກເຕືອນຢູ່ ກ່ຽວກັບ 
ເລື່ອງນີ້. ແມ່ຍິງພິການຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ 
ໃຫ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ລາວຄິດວ່າເປັນສາເຫດຂອງ  
ບັນຫາ ແລະ ວິທີການທີ່ລາວຕ້ອງການໃນການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ. ການເຮັດແນວນີ້ 
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມພິການ 
ຕ່າງໆ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, 
ການປະເຊີນໜ້າກັນ ແລະ ຈະນຳມາ 
ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ!

ເປັນຫຍັງ

ເຈົ້າຈິ່ງຖືພາ?

ເມື່ອທ່ານໝໍ ແລະ ພະນັກງານສາທາ 
ລະນະສຸກ ມີຄວາມຮູ້ໜ້ອຍກ່ຽວກັບ 
ຄວາມເປັນພິ ການ ທັດສະນະຄະຕິຂອງ  
ເຂົາເຈົ້າອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງພິການ 
ມີຄວາມລະອາຍໄດ້.

ຂ້ອຍບໍ່ຄິດເລີຍວ່າ 
ແມ່ຍິງຄືລາວ  
ຈະມີລູກໄດ້.

ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມພິການສະເພາະໃດໜຶ່ງ :
ແມ່ຍິງພິການຕາ ຫຼື ບໍ່ເຫັນແຈ້ງ

 • ບ່ໍໃຫ້ແຕະຕ້ອງລາວ ກ່ອນທີ່ຈະບອກລາວວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີສຸກເສີນ. 
 • ບ່ໍໃຫ້ຄິດວ່າລາວບໍ່ສາມາດເຫັນທ່ານຈັກໜ້ອຍເລີຍ. 
 • ເວົ້າກັບລາວດ້ວຍສຽງທຳມະດາຂອງທ່ານ. 
 • ຖ້າລາວໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ ບ່ໍໃຫ້ເອົາ 
  ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າດັ່ງກ່າວອອກຈາກມືຂອງລາວ  
  ບ່ໍວ່າໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ. 
 • ຄອບລາລາວກ່ອນທີ່ຈະຈາກລາວໄປ.

ອະທິບາຍໃຫ້ຂ້ອຍແດ່ວ່າ 
ຂ້ອຍຢູ່ໃສ ແລະ ພາຂ້ອຍ 
ໄປຕັ່ງ ຫຼື ໂຕະກວດແດ່. 
ຢ່າປະຂ້ອຍໄວ້ກາງຫ້ອງ.
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ແມ່ຍິງພິການຫູ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຍິນດີ

ໃຫ້ເບິ່ງຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນເບິ່ງ 
ຜູ້ແປພາສາໃບ້ໃຫ້ຂ້ອຍ. 
ຫລື ເບ່ິງຄົນໃນຄອບຄົວ 
ຜູ້ແປພາສາໃບ້ຢູ່ເຮືອນ 
ຂອງໄຂ້

• ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ລາວຕັ້ງໃຈແລ້ວຈິ່ງຄ່ອຍເວົ້າ. ຖ້າລາວ  
 ບ່ໍປິ່ນໜ້າມາຫາທ່ານ ໃຫ້ເອົາມືສຳຜັດບ່າຂອງລາວຄ່ອຍໆ. 
• ບ່ໍໃຫ້ຮ້ອງ ຫຼື ເວົ້າແຮງເກີນໄປ. 
• ເບິ່ງລາວໂດຍທາງກົງ ແລະ ບ່ໍໃຫ້ປິດປາກຂອງທ່ານ. 
• ຖາມລາວ ເຖິງວິທີການສື່ສານກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ໃຫ້ເວົ້າກັບຂ້ອຍໂດຍກົງ, 
ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າກັບຄົນໃນ 

ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ດູແລຂ້ອຍ

ແມ່ຍິງທີ່ພິການທາງຮ່າງກາຍ

	 • ບ່ໍໃຫ້ຄິດເອົາເອງວ່າ ສະໝອງຂອງລາວມີຄວາມຊັກຊ້າ. 
 • ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ນັ່ງລົງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນລະດັບ  
  ດຽວກັນກັບລາວ. 
 • ບ່ໍໃຫ້ຍ້າຍໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ, ໄມ້ຊ່ວຍຍ່າງ ຫຼື ລໍ້ໂຍກ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
 •	 ຖ້າລາວມີຜູ້ຍູ້ລໍ້ໃຫ້ລາວ, ບ່ໍໃຫ້ຈັບ ຫລື ຍູ້ລໍ້ຂອງລາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ  
  ຈາກລາວເສຍກ່ອນ

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຂ້ອຍ  
ຢ່າເຮັດທຳທ່າວ່າ  

ເຂົ້າໃຈ

  ແມ່ຍິງທີ່ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ

• ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳເວົ້າຂອງລາວຈະເຂົ້າໃຈຍາກ ຫຼື ເວົ້າຊ້າມັນບໍ່ໄດ້  
  ໝາຍຄວາມວ່າລາວຮຽນ ຫຼື ເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ. 
• ຂໍໃຫ້ລາວເວົ້າຄືນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ. 

• ຖາມຄຳຖາມທີ່ລາວສາມາດຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ຫຼື “ບໍ່” 
• ປ່ອຍໃຫ້ລາວມີເວລາອະທິບາຍບັນຫາຂອງລາວເທົ່າທີ່ລາວຕ້ອງການ ແລະ  
 ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ.

ແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາໃນການເຂົ້າໃຈ ຫຼື ການຮຽນຮູ້

	 • ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍກສັ້ນ. 
 • ມີຄວາມສຸພາບ, ອົດທົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ລາວ 
  ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ ບອກຂ້ອຍເທື່ອລະຢ່າງ 

ແລະ ຖ້າຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ເວົ້າ 
ລື້ມຄືນ
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ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອການປ່ຽນແປງ
ນີ້ເປັນຂໍ້ແນະນຳຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະນັກງານ 
ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ. ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອ: 
 • ສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການເຂົ້າຫາ, ການບໍລິການທີ່ມີ ແລະ ທັດສະນະທີ່ເຮັດໃຫ້  
  ແມ່ຍິງພິການມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ. 
 • ຈຳແນກການກະທຳ ທີ່ສາມາດປັບປຸງການຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງແມ່ຍິງພິການ.
ນີ້ເປັນບາງແນວທາງຊີ້ນຳ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ. ການປະຊຸມ ເພື່ອແລກ 
ປ່ຽນປະສົບການສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບສາມາດສ້າງຄວາມ 
ໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ.

ບາດກ້າວທີ 1: ທຸກຄົນມີສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະຄົນມີການປະກອບ
ສ່ວນ ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນເວົ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີ ຫຼື ມີຄວາມພູມໃຈ. 
(ຖ້າຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເວົ້າ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າ.)

ຕົວຢ່າງ:

ມາເຣຍ ຮັກສາ 
ຄວາມປອງດອງກັນ  
ລະຫວ່າງ ເອື້ອຍນ້ອງ 
ຂອງລາວ

ຣາເນຍ ແມ່ນໝໍຕຳແຍຜູ້ໜຶ່ງ 
ທ່ີມີຄວາມຊຳນານ. 
ລາວຊ່ວຍໃນການເກີດລູກ 
ໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແລ້ວ

ອາເດຕູນ ແມ່ນຄົນໜຶ່ງ 
ທີ່ເລົ່າເລື່ອງເກັ່ງ. 
ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວ  
ແລະ ຂ້າງເຮືອນ 
ມັກຟັງລາວເລົ່າເລື່ອງ.

ຄັນທີ ເປັນ 
ແມ່ຄົວທີ່ເກັ່ງ
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ພວກເຮົາມາຂຽນ 
ປະສົບການບາງຢ່າງ 

ທີ່ເຄີບພົບ 
ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດ 

ເລີ່ມຄິດວ່າພວກເຮົາ 
ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ 

ແນວໃດ

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ບາດກ້າວທີ 2: ແລກປ່ຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຫາການຮັກສາສຸຂະພາບ

- ບໍ່ມີໃຜຮູ້ພາສາໃບ້
- ບໍ່ມີຮາວຈັບ ຫຼື ທາງເນີນ
- ສູນຮັກສາສຸຂະພາບຕັ້ງຢູ່ໄກ
   ເກີນໄປ
- ລົດຂົນສົ່ງຈະບໍ່ຮັບເອົາຂ້ອຍ    
   (ເຖິງວ່າຂ້ອຍມີເງິນກໍ່ຕາມ)

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາ 
ຕ້ອງມີການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ

ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ 
ຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີເງິນ 

ຊື້ອຸປະກອນ

ແພດສັບສົນລະຫວ່າງ 
ການເຈັບເປັນ ກັບຄວາມ 

ພິການຂອງຂ້ອຍ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເປັນ 
ໜັງສືນູນ

ການຝຶກອົບຮົມໃນ 
ໂຮງຮຽນພະຍາບານ 

ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບ 
ຄວາມພິການ

ຖາມແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບ
ທີ່ດີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍເຫັນ ຫຼື ເຄີຍປະສົບພົບພໍ້. ຂຽນເປັນລາຍການຂອງສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລົ່າມາ ໂດຍບໍ່ລຽງຕາມລຳດັບສະເພາະກໍ່ໄດ້.

ບາດກ້າວທີ 3: ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ອຸປະສັກຕ່າງໆຕໍ່ກັບການ
ຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ

ນຳໃຊ້ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ວາເກົ່າ
ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໄດ້ລະບຸນັ້ນ. ແບ່ງສະມາຊິກອອກເປັນ 
ຫຼາຍກຸ່ມນ້ອຍ ໃຫ້ລວມມີທັງແພດ ແລະ ແມ່ຍິງພິການ. 
ໃຫ້ແຕ່ລະທີມໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ນາທີ ເພື່ອກະກຽມການ 
ສະແດງບົດບາດສົມມຸດກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງພິການຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນ 
ເຂົ້າຮ່ວມ. 

ເຂົາເຈົ້າສາມາດ 
ປ່ຽນບົດບາດຈາກແພດ 
ມາເປັນແມ່ຍິງພິການ 

ແລະ ຈາກແມ່ຍິງພິການ 
ມາເປັນແພດ.



52 ພາກທີ 2: ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມສະດວກ ສຳລັບຄົນພິການ

ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ ແລະ ສະຖານະການ 
 ແມ່ນການສະແດງ. ເມື່ອມີການສົນທະນາໃນກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ 
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມ ເບິ່ງທັດສະນະຄະຕິ, ປະເພນີ,  ຮູບແບບຂອງການປະພຶດ ແລະ ມັນເປັນ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງແນວໃດ. ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດມີຜົນ 
ປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາຈິດສຳນຶກ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທາງສັງຄົມ.

     ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດຄວນໃຫ້ມ່ວນ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. 
ບາງຄັ້ງ, ລັກສະນະ ແລະ ການສະແດງອອກອາດຈະເກີນຄວາມຈິງ 
ແຕ່ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຄວນໃຫ້ເປັນໄປ 
ຕາມຄວາມຈິງ. ການສະແດງນີ້ ສາມາດ 
ເຮັດໄດ້ໂດຍການຝຶກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື 
ບໍ່ໄດ້ຝຶກກ່ອນກໍ່ໄດ້ ແລະ ກໍ່ບໍ່ທ່ອງຂຶ້ນໃຈ 
ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆກໍ່ໄດ້.

     (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ແລະ ການສະແດງທາງດ້ານ 
ການສຶກສາຕ່າງໆ ໃຫ້ເບິ່ງປຶ້ມຊ່ວຍແພດຮຽນ (Helping health workers learn), ພາກທີ 14 
ແລະ 27.)

ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ

ນີ້ເປັນການສະແດງບົດບາດສົມມຸດຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານສາມາດແນະນຳໄດ້ ຖ້າວ່າກຸ່ມ 
ບໍ່ທັນຈະຄິດອັນໃດຂຶ້ນມາ:

ຕື່ນເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ ແມ່ຍິງ 
ເປັນອຳມະພາດທາງ 
ສະໝອງຄົນໜຶ່ງເປັນໄຂ້, 
ໜາວສັ່ນ ແລະ 
ຖອກທ້ອງ. ລາວເປັນຄົນ 
ທີ່ສີ່ໃນຄອບຄົວ 
ທີ່ເຈັບປ່ວຍແນວນີ້ 

ລາວໄປສູນຮັກສາ ສຸຂະພາບ ໃນທ້ອງຖິ່ນ  
ເຊິ່ງທ່ານໝໍໄດ້ຖາມລາວ 

ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມ 
ເປັນພິການຂອງລາວ, 

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖາມຫຍັງກ່ຽວກັບ 
ການເຈັບຂອງລາວເລີຍ

ຢູ່ຄຼີນິກແຫ່ງໜຶ່ງ,  

ແມ່ຍິງຫູໜວກ 

ຄົນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດ 

ເຮັດໃຫ້ໃຜເຂົ້າໃຈ 

ໃນສິ່ງທີ່ລາວ 

ຕ້ອງການໄດ້ 

ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້  ລໍ້ໂຍກ ບໍ່ສາມາດ ຂືຶ້ນລົດເມ ຫລື  ແທກຊີໄດ້  ເພື່ອໄປໂຮງໝໍ.

 ຫຼັງຈາກການສະແດງບົດບາດສົມມຸດແຕ່ລະເລື່ອງສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບເຂົ້າມາລວມ 
ເປັນກຸ່ມ. ໃຫ້ກຸ່ມຖາມຄຳຖາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ເພາະຈະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ແມ່ຍິງພິການມີ ໃນການໄດ້ຮັບການ 
ຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ.



53ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມໄດ້ຈຳແນກອຸປະສັກບາງຢ່າງ 
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງຢ້ຽມຢາມ 
ສູນຮັກສາສຸຂະພາບໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆ 
ທີ່ອາດເປັນສາຍເຫດຂອງບັນຫາສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການ. 
ຖ້າມີຄົນພຽງພໍ ໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມຍ່ອຍ,   
ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີແພດຄົນໜຶ່ງໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ  
ລົງຢ້ຽມຢາມສູນຮັກສາສຸຂະພາບແຫ່ງໜຶ່ງ ຫຼື 
ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ. (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງເຂົາເຈົ້າລົງໄປບ່ອນທີ່ແພດໄປນຳນັ້ນເຮັດວຽກຢູ່) 
ໃຫ້ແມ່ຍິງ 1 ຫຼື 2 ຄົນໃນກຸ່ມ ຂຽນບັນທຶກທຸກບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ໄດ້ພົບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ 
ບັນທຶກທຸກຢ່າງທີ່ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດ ສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການ.  
 ການລົງຢ້ຽມຢາມສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ຍັງຈະເປັນຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງ ຂອງວິທີທີ່ແມ່ຍິງສາມາດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກັນ ແລະ ກັນ ເອົາຊະນະ 
ບັນຫາຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລໍ້ໂຍກ ສາມາດນຳພາຜູ້ທີ່ພິການຕາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຫູໜວກສາມາດ  
ຊ່ວຍແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍ່າງ.

ບາດກ້າວທີສີ່: ລົງຢ້ຽມຢາມສູນຮັກສາສຸຂະພາບ

ການເຮັດເປັນກຸ່ມຈະເອົາຈິງ 
ເອົາຈັງກ່ວາເປັນບຸກຄົນ. 

ຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າວ່າໃຜຈະ 
ເປັນຜູ້ເວົ້າຕາງໜ້າກຸ່ມ ແລະ 

ຈະເວົ້າຫຍັງ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງ 
ຂໍອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ 

ເພື່ອທີ່ຈະລົງໄປຢ້ຽມຢາມ.

ເມື່ອກັບມາຈາກການລົງຢ້ຽມຢາມສູນຮັກສາສຸຂະພາບ, ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມພັນລະນາເຖິງບັນຫາ 
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ແມ່ຍິງພິການ. ນອກນັ້ນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 
ເວົ້າເຖິງ ການປະຕິບັດຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ຕໍ່ເຂົາເຈົ້າເອງວ່າ 
ເປັນແນວໃດ. ທ່ານສາມາດຂຽນເປັນລາຍການ ຫຼື ແຕ້ມເປັນແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ໄດ້ເຫັນ.

ບາດກ້າວທີ 5: ທ່ານພົບເຫັນຫຍັງຢູ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ?

ປຽບທຽບປະສົບການ 
ຈາກສູນຮັກສາ 
ສຸຂະພາບຕ່າງໆ. 
ແຕ່ລະກຸ່ມເຫັນ 
ບັນຫາຄືກັນບໍ?

ຕຽງສູງໂພດ 

ແລະ ມີລໍ້

ແພດບໍ່ມີຄວາມຮ້ ູ
ກ່ຽວກັບຄົນພິການ

ທາງເຂົ້າແຄບໂພດ 
ສຳລັບລໍ້ໂຍກ

ບໍ່ມີໃຜຮູ້ພາສາໃບ້

ຄຼີນິກຕັ້ງຢູ່ໄກ 
ຈາກຫົນທາງ

ຂັ້ນໄດ 6 ຂັ້ນຢູ່ໜ້າຕຶກ

- stairs to enter 
clinic

- no sign lan-
guage

- narrow door-
ways

- no knowl-

- stairs to enter clinic
- no sign lan-guage

- narrow door-ways
- no knowl-

- ຂັ້ນໄດທາງເຂົ້າຄຼີ ນິກ 
- ບໍ່ມີພາສາໃບ ້
- ປະຕູແຄບ 
- ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
  ຄົນພິການ



54 ພາກທີ 2: ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມສະດວກ ສຳລັບຄົນພິການ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ ທີ່ໄດ້ເຫັນໃນລະຫວ່າງ 
ການລົງຢ້ຽມຢາມສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຖາມ 
ແມ່ຍິງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າອັນໃດຄິດວ່າ  
ເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ຫຼື ວ່າ 
ຢາກປ່ຽນກ່ອນໝູ່. ການປັບປຸງດ້ານການບໍລິການ 
ການຮັກສາສຸຂະພາບອາດຕ້ອງໃຊ້ການ 
ວາງແຜນ ແລະ ເວລາ. ກຸ່ມຂອງທ່ານອາດ 
ຈະຕ້ອງການສຶກສາລາຍການເບິ່ງວ່າ ອັນໃດ 
ທີ່ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໄວ ແລະ ອັນໃດທີ່ຈະ 
ໃຊ້ເວລາດົນກ່ວາ. ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະ 
ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ສຳລັບການປ່ຽນແປງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະນຳມາ 
ຖ້າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ບາດກ້າວທີ 6: ບັນຫາໃດແດ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ?

ເມື່ອກຸ່ມໄດ້ເລືອກໜຶ່ງ ຫຼື ສອງບັນຫາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ກັບການໄດ້ຮັບການຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງພິການແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າສາມາດວາງແຜນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ຖາມກຸ່ມ 
ກ່ຽວກັບ ວິທີຕ່າງໆ ທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂແຕ່ລະບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດເບິ່ງຄົນອື່ນວ່າແມ່ນ 
ໃຜທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງບັນຫານີ້ໄດ້. ວາງແຜນບາດກ້າວທີ່ຈະຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ມີການປັບປຸງບັນຫາ 
ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະຮັບຜິດຊອບບາດກ້າວໃດ. ຈາກນັ້ນ, ເລີ່ມປະຕິບັດ!

ບາດກ້າວທີ 7: ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບ ການປັບປຸງ

ອາມິນາ, ອ້າຍຂອງເຈົ້າເປັນຊ່າງໄມ້. 
ລາວເຮັດທາງເນີນທີ່ດີສຳລັບລໍ້ໂຍກ 

ຢູ່ເຮືອນຂອງເຈົ້າ. ລາວສາມາດ 
ສະແດງໃຫ້ພະນັກງານໃນໂຮງໝໍຮູ້ວ່າ 

ການເຮັດທາງເນີນ ແລະ ຮາວຈັບ 
ມັນບໍ່ໄດ້ຍາກ.

ລຸງຂອງຂ້ອຍເປັນຄົນຂັບລົດ 
ແທກຊີ. ຂ້ອຍຈະຂໍໃຫ້ລາວ  

ເວົ້າກັບຄົນຂັບແທັກຊີຄົນອື່ນ 
ໃຫ້ຈອດເອົາພວກເຮົາໄປນຳ

ຂ້ອຍຈະລົມກັບແພດຄົນອື່ນ 
ຢູ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບບ່ອນຂ້ອຍ 

ເຮັດວຽກ. ຂ້ອຍຈະບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ 
ການເຮັດໂຕະກວດແມ່ນງ່າຍ, 
ຕຽງຕ່ຳກ່ວາ ທັງປອດໄພກ່ວາ

ນາມິຕາ, ເຈົ້າຮູ້ພາສາໃບ້.  
ເຈົ້າສາມາດສອນໃຫ້ 
ພະນັກງານແພດຮູ້ແດ່


