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ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ນີ້ແມນ່ການຄດັຈອ້ນບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ແລະສິງ່ພມິທີ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຂໍ້ມນູທີ່ສຳຄນັກຽ່ວກບັການຕາບອດ
ແລະເດັກນ້ອຍ.ພວກເຮົາເກັບກຳບັນຊີລາຍຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງແລະສິ່ງພິມທີ່ກວມເອົາຫົວຂໍ້ພາຍໃນປຶ້ມຫົວນີ້ແລະ
ພວກເຮົາພະຍາຍາມສັງລວມເອົາທຸກພາກສ່ວນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກເຂົ້າມາໃສ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້.ເອກະສານແລະສິ່ງ
ພິມຈຳນວນຫນຶ່ງແມ່ນງ່າຍໃນການດັດປັບແລະຍັງມີແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດນຳ.

ມູນນິທິເພື່ອເດັກຕາບອດ
BlindBabiesFoundation
5016MissionStreet
SanFrancisco,California94112,USA
Phone:(1)415-586-6140
fax:(1)415-568-6279
e-mail:bbfindfo@blindbabies.org
http//www.blindbabies.org
ເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ແລະສິ່ງພິມ, ວີດີໂອ ແລະ
ຂໍ້ມູນສຳລັບ ຄອບຄົວທີ່ມີເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍທີ່
ຕາບອດ

ChristoffelBlindenmissionInternational
(CBMI)
Nibelunggenstrasse124,D-64625
Bensheim,Germany
Phone:(49)6251-131-0;fax:(49)625-131-165
e-mail:overseas@cbm-i.org
http//www.cbm-i.org
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຜ່າຕັດຕາ,ການບໍລິການຕາເຄື່ອນທ່ີ,
ສຸກສາລາປະຈຳບ້ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະສະຖາບັນການຝຶກ
ອົບຮົມໃນ94ປະເທດ.

ເຮເລັນແຄນເລີ້ອິນເຕີນາເຊິນແນນ
HelenKellerInternational
USA:90WestStreet,2ndfloor
NewYork,NewYork10006,USA
Phone:(1)212-766-5266
Africa:P.OBox11728,Niamey,Niger
e-mail:hkiniger@intnet.ne
phone:(227)75-33-14
Asia:jl.BungurDalam23A
Kemang,Jakarta12730,Indonesia
Phone:(62)21-719-8147
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບທ້ອງຖິ່ນໃນບັນດາຊຸມຊົນກຳລັງພັດທະ
ນາໃນໂຄງການເຮັດສວນປູກຜັກແລະຫມາກໄມ້ເພື່ອປ້ອງ
ກັນການຕາບອດ.

ໂຄງການຮິວຕັນແລະເປີກິນ
Hilton/PerkinsProgram
PerkinsSchoolfortheBlind
175N.BeaconSt.
Watertown,Massachusetts02472,USA
Phone:(1)617-972-7220,
fax:(1)617-923-8076
e-mail:collinsm@perkins.pvt.k12.ma.us
ໂຄງການນີ້ແມ່ນສະຫນອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການພັດທະນາເດັກພິການຊ້ຳຊ້ອນ
ດ້ານຕາບອດ ແລະ ເດັກຫູຫນວກ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງ
ພັດທະນາ.

ໄລຮາວອິນເຕີນາເຊິນແນນ
LighthouseInternational
111East59Street
NewYork,NewYork10022,USA
PhoneintheUSA:800-829-0500
PhoneoutsideUSA(1)212-821-9200
Fax:212-821-9707
e-mail:info@lighthouse.org
http//www.lighthouse.org
ມີຂໍ້ມູນການພິມເປັນພາສາອັງກິດອອນລາຍ ທ່ີມີປະໂຫຍດ
ຫລາຍຊະນິດ.

ສະມາຄົມຕາບອດແຫ່ງຊາດ(ສຕຊ)
NationalAssociationsfortheBlind(NAB)
11KhanAbdulGaffarRoad
WorliSeaFace,Mumbai400025,India
Phone:(91)22-493-6930
http//www.commercenetindia.com/nab/
ມີສາຂາໃນ18ລັດແລະ64ເມືອງໃນອິນເດຍ
ສະຫນອງການສກຶສາ,ການຟືນ້ຟ,ູການຝກຶອບົຮມົແລະໂຄງ
ການສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສຕ່າງໆ
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ພະແລນອິນເຕີນາເຊິນແນນ
PLANInternational
ChobhamHouse
ChristchurchWay,Woking
SurreyGU211JG,UK
Phone:(44)1483-755155
Fax:(44)1483-756505
ຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນ
40ປະເທດທ່ົວໂລກ ໃນການສະຫນອງເຄື່ອງຮັບໃຊ້ ແລະ
ການບໍລິການຕ່າງໆ.ປະຈຸບັນPLAN’sມີໂຄງການໃຫ້ທຶນ
ສະຫນັບສະຫນູນເດັກນ້ອຍປະມານຫນຶ່ງລ້ານຄົນ.

ສະຖາບັນໂຣຢັນແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນຕາບອດ
RoyalNationalInstitutefortheBlind(RNIB)
224GreatPortlandStreet
LondonW1N6AA,UK
Phone:(44)020-7388-1266
fax:(44)020-7388-2034
e-mail:helpline@rnib.org.uk
http//www.rnib.org.uk
ສະຖາບັນນີ້ມີຂໍ້ມູນດ້ານການພິມອອນລາຍແລະເຄືອຂ່າຍ
ການພວົພນັຕາ່ງໆທີ່ມີປະໂຫຍດ.ສະຖາບນັນີ້ຍງັໄດ້ຜະລດິ
ຂໍ້ມນູພືນ້ຖານສາກນົທີ່ລະອຽດກຽ່ວກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄົນຕາບອດ.
http:www.tiresias.org/agencies/agencies_a.htm

ອົງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສາຍຕາສາກົນ
SightSaversInternational
GrosvenorHall,BolnoreRoad,Hayway
Heath.WestSussexRH164BX,UK
Phone:(44)4-446600
fax:(44)4-446685
e-mail:scastle@sightsaversint.org.uk
http//www.sightsavers.org.uk
ອົງການນີ້ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 25 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໃນການ
ສະຫນອງເຄືອ່ງມືໃນການຮັກສາຕາ,ການຜາ່ຕດັຕາຕໍ,້ການ
ສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.

ສະຫະພັນຄົນຕາບອດໂລກ
WorldBlindUnion
ONCE-LaCoruna,18
28020Madrid,Spain
Phone:(34-1)571-36-85
fax:(34-1)571-57-77
e-mail:umc@once.es
http//www.umc.once.es
ອງົການນີ້ມີສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ໃນທກຸປະເທດໃນໂລກ
ຊຶງ່ມີໂຄງການຕາ່ງໆກຽ່ວກັບການຟືນ້ຟ,ູການສກຶສາ,ການ
ຝຶກອົບຮົມ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະການສົ່ງເສີມການ
ສ້າງລາຍຮັບ.

ສິ່ງພິມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

+ການແນະນຳແລະການນຳໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຄອບຄົວ
ແລະເດັກຍັງນ້ອຍ:
 Dodson-Burke, Bonnie, and Hill, Everett W.  
 American Foundation for the Blind
 P.O. Box 1020
 Sewickley, Pennsylvania 15143 USA
 phone in USA: 800-232-3044
 phone outside the USA: (1) 412-741-0609
 fax: (1) 412-741-0609

+ຄວາມຕາບອດ ແລະການພັດທະນາການຂອງເດັກ ໃນ
ໄວອ່ອນອາຍຸ:

 Warren, David H.

 - ມູນ ນິທິ ເພື່ອ ຄົນ ຕາບອດ ອາ ເມລິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)

+ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ເດັກກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີບັນຫາ
ສາຍຕາ:

Holbrook, M. Cay, editor   (395 pages, 1995)

 Woodbine House, Inc.

 6510 Bells Mill Rd.

 Bethesda, Maryland 20817, USA

 �ປ້ຶມເຫຼັມ້ນ້ີ ໃຫຄ້ຳແນະນຳແກ່ພໍແ່ມ ່ແລະ ໃນການເບ່ິງແຍງ 
ດູແລລູກຂອງຕົນທ່ີມີບັນຫາທາງສາຍຕາ ມັນໄດ້ຮວບຮວມ 
ເອົາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການກວດຫາສາເຫດ ແລະ ການປິ່ນປົວ, 
ການປັບປຸງຄອບຄວົ ແລະ ການພດັທະນາເດັກ, ການສາ້ງໂອກາດ 
ໃນການສຶກສາຂອງເດັກພິການຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນ, ການເຄ່ືອນໄຫວ 
ແລະ ການວາງແນວທາງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກພິການ 
ຫຼາຍຄົນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ.
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+ເຕັ້ນນຳກັນເອົາແກ້ມແປະກັນ:
Meyers, Laura, and Lansky, Pamela   

(33 pages, 1991) 

- ສູນ ກາງ ເດັກ ຕາບອດ 

P.O. Box 29159 

4120 Marathon St. 

Los Angeles, California 90029, USA  

phone in USA: 800-222-3566;  

phone outside USA: (1) 323-664-2153 

fax: (1) 323-655-3828 

e-mail: info@blindchildrenscenter.org

 ຄົນ້ຄວາ້ ລງົ ເລກິ ຍດຸ ທະ ສາດ ໃນ ການ ສົງ່ ເສີມ ການ ພວົພນັ 
ທາງ ສັງຄົມ ໃນ ໄລຍະ ຕົ້ນ, ການ ພັດທະນາ ດ້ານ ພາສາ  ແລະ 
ການ ຫລິ້ນ ຕ່າງໆ.

+ເດັກຊາວບ້ານທີ່ພິການ:
 ເປັນ ປ້ຶມ ຄູ່ ມື ສຳລັບ ພະນັກງານ ສາທາ ປະຈຳ ຊຸມ ຊົນ, 
ພະນັກງານ ຟື້ນ ຟູ  ແລະ ຄອບຄົວ
 Werner, David   (654 pages, 1999)
 The Hesperian Foundation
 1919 Addison St., Suite 304
 Berkeley, California 94704, USA
 phone in USA: 888-729-1796
 phone outside the USA: (1) 510-845-4507
 fax: (1) 510-845-0539
 e-mail: bookorders@hesperian.org
 http://www.hesperian.org
 

+ຊຸດກ່ຽວກັບເດັກໃນໄວອາຍຸຍັງນ້ອຍ
 - ສະ ຖາ ບັນ ໂຣຢານ  ເພື່ອ ຄົນ ຕາບອດ ແຫ່ງ ຊາດ
 - ມູນ ນິທິ ເພື່ອ ຄົນ ຕາບອດ ອາ ເມລິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການດູແລເດັກ 
ທພີກິານທາງສາຍຕາຕັງ້ແຕເ່ກດີ ຈນົຮອດອາຍ ຸ10 ປ ີປ້ຶມເຫຼົາ່ 
ນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບທາງດ້ານການແພດ ແລະ 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ແນະນຳການດູແລ, ຂ້ໍມູນ 
ການສຶກສາສຳລັບຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກກັບເດັກທີ່ມີບັນຫາ 
ທາງສາຍຕາ, ຂ້ໍມູນໃນການຫຼິ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມ  
ສຳຄັນຂອງການສຶກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກພິການ 
ທາງສາຍຕາ. 

+ພໍ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ:
Armenta-Schmitt, Fernanda  (50 pages, 1998) 

 - ສູນ ເດັກ ຕາບອດ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ການຫຼິ້ນທີ່ສຶບທອດມາແຕ່ປູ່ຍາຕາຍາຍ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຂອງປູ່ຍາຕາຍາຍໃນການລ້ຽງດູເດັກພິ 
ການທາງສາຍຕາ.

+ບາດກ້າວທຳອິດ:
 ປຶ້ມ ຄູ່ ມື ໃນ ການ ສິດສອນ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ມີ ສາຍຕາ ຜິດ  
ປົກກະຕິ.
 -ສູນ ກາງ ເດັກ ຕາບອດ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ) (ປຶ້ມ ນີ້ ມີ 203 
ຫນ້າ, ປີ 1993)
 ປຶ້ມ ນ້ີ ຂຽນ ດ້ວຍ ພາສາ ທີ່ ເຂົ້າ ໃຈງ່າຍ   ແລະ  ເປັນ ປຶ້ມ 
ຄູ່ ມືສຳ ລັບ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່  ແລະ ມື ອາຊີບ ທີ່ ດູ ແລ ເດັກ ທີ່ ມີ ບັນຫາ 
ທາງ ສາຍຕາ ພ້ອມ ທັງ ມີຍຸດ ທະ ສາດ ໃນ ການ ສິດສອນ ດ້ວຍ.

+ດີ້ນຮົນສືບຕໍ່ໄປ:
 ເປັນ ປຶມ້ ຄູ່ ມ ືໃນ ການ ຊວ່ຍ ໃຫ ້ເດກັ ທີ ່ມ ີສາຍຕາ ເສຍໄດ ້
ເຕີບ ໃຫຍ່ ຕໍ່ ໄປ.

Raynor, Sherry & Drouillard, Richard   
(80 pages, 1996) 
Blind Children’s Fund 
4740 Okemos Road 
Okemos, Michigan 48864-1637, USA 
phone: (1) 517-347-1357 
fax: (1) 517-347-1459 
e-mail: blindchfnd@aol.com

 ເປັນ ປ້ຶມ ທີ່ ມີ ປະ ໂຫຍ ດຫລາຍ  ແລະ  ເປັນ ປຶ້ມ ທີ່ພໍ່ ແມ່ 
ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ດີ ໃນ ການ ລ້ຽງ ດູ ເດັກ ໃນ ເບຶ້ອງຕົ້ນ

+ການຊີ້ນຳ ແລະການຫລິ້ນເກມສຳລັບການສິດສອນໂຕ
ຫນັງສືສຳລັບຄົນກືກໃນການອ່ານ:

Olson, M.R. and Mangold, S.  (1981)

 - ມູນ ນິທິ ຄົນ ຕາບອດ ອາ ເມລິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ) 
 ປຶ້ມ ນີ້ ແມ່ນ ຂຽນ ຂ້ຶນ ສະ ເພາະ ຄູ ສອນ ເທົ່າ ນ້ັນ  ແຕ່ ຍັງ ມີ ຂໍ້ 
ມູນ ທ່ີ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ ແກ່ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ນຳ ອີກ.  ເນື້ອ ໃນ ກວມ 
ເອົາ ກິດຈະກຳ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ຊຶ່ງ ເປັນ ພື້ນຖານ ໃນ ການ ອ່ານ 
ພາສາ  ໂຕ ນູນ ຫລື ພາສາ ຕາຄົນບອດ.

+ວິທີການລ້ຽງລູກຕາບອດ:
 Fichtner, Dorothea   (64 pages, 1979
 Christoffel Blindenmission,
 Nibelungenstrasse 124
 D-6140 Bensheim 4, Germany

+ວິທີການສູ້ຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ພໍລອດຕາຍ:
 ເປັນ ປຶ້ມ ຄູ່ ມື ໃນ ການ ທັກ ສະ ເອກະລາດ ສຳລັບ ເດັກ 
ຕາບອດ  ແລະ  ເດັກ ທີ່ ມີ ບັນຫາ ສາຍຕາ

Swallow, R. and Huebner, K.M.   (1987)

- ມູນ ນິທິ ເພື່ອ ເດັກ ຕາບອດ ອະ ເມຣິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ) 

 ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້ ແມ່ນ ຂຽນ ຂຶ້ນ ເພື່ອ ພໍ່ ແມ່  ແລະ ສຸມ ໃສ່ ການ 
ສິດສອນ ທັກ ສະ ທ່ີ ຈຳ ເປັນ ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ ທ່ີ ມີ ບັນຫາ ດ້ານ 
ສາຍຕາ.
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+ການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ:
 ເປັນ ປ້ຶມ ຄູ່ ມື ສຳລັບ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ນ   ໃນ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ 
ກິດຈະ ກຳ ປະຈຳ ວັນ ທາງ ສັງຄົມ ສຳລັບ ເດັກ ອ່ອນ ທີ່ ມີ ບັນຫາ 
ທາງ ສາຍຕາ.
 Chen, Deborah, Friedman, Clare T., and 
 Calvello, Gail   (44 pages, 1990)
 American Printing House for the Blind
 P.O. Box 6085
 Louisville, Kentucky 40206-0085, USA
 phone in the USA: 800-223-1839
 phone outside the USA: (1) 502-895-2405

 e-mail: aph@iglou.com

+ຮຽນໃນການຫລິ້ນ:
 ເປັນ ບັນຫາ ຕ້ົນຕໍ ກ່ຽວ ກັບ ເດັກ ສາຍຕາ ບ່ໍ ດີ  ໃນ ການ ຮຽນ 
ຮູ້ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ

Recchia, Susan   (12 pages, 1987)

- ສູນ ເດັກ ຕາບອດ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ) 
 ສະ ເຫ ນີກ່ຽວ ກັບ ກິດຈະກຳ ຂອງ ເດັກ  ທ່ີ ມີ ບັນຫາ ສາຍ 
ຕາກ່ອນໄວ ຮຽນ.

+ບັນດາບົດຮຽນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕາບອດ:
 ການ ພັດທະນາ ການ  ແລະ ການ ເຂົ້າ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ  ເດັກ  
ໃນ ຕອນ ອາຍຸ ຍັງ ນ້ອຍ.
 Brambring, Michael   (147 pages, 1993)

 - ກອງ ທຶນ ເພື່ອ ເດັກ ຕາບອດ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ເປັນ ປ້ຶມ ທ່ີ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ປະສົບ ການ ຂອງ ຄອບຄົວ 
ທີ່ລ້ຽງ ດູລູກ ສາວ  ທີ່ ຕາບອດ  ແລະ  ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການຊ່ວຍ 
ເຫລືອ ຈາກ ມື ອາຊີບ ໃນ ການ ເຂົ້າ ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ ເດັກ ຍັງ ນ້ອຍ. 
ກ່າວ ກ່ຽວ ກັບ ຈົດຫມາຍ ທີ່ ຂຽນ ພົວພັນ ກັນ ລະຫວ່າງ ຄອບຄົວ 
ຂອງ ເດັກ  ແລະ ຜູ້ ເປັນ ມື ອາຊີບ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ຂອງ 
ເດັກ.

+ຊຸກດັນ:
 Latham, M.D.   (1977)

- ກອງ ທຶນ ເພື່ອ ເດັກ ຕາບອດ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ) 

 ປຶ້ມ ນ້ີ ເປັນ ປ້ຶມ ແນະນຳ ທີ່ ດີ ເລີດ ໃນ ການ ຊີ້ ນຳ ວິທີ ການ ສູ້ 
ຊົນ ສຳລັບ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ໃຫ້ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ປະຕິບັດຕົວ ຈິງ.

+ເຄື່ອນໄຫວໄປກັບຂ້ອຍ:
 Hug, Doris; Chernus-Mansfield, Nancy, 

 and Hayashi, Dori   (12 pages, 1987)

 - ສູນ ເດັກ ຕາບອດ (ດັ່ງ ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ວິທີ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ດ້ານ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ 
ຂອງ ເດັກ ທີ່ມີ ສາຍຕາ ພິການ .

+ຢື້ຫາ,ຂວ້ຳຄານ,ຍ່າງ...ມາພາກັນເຄື່ອນໄຫວ:
 Simmons, Susan, and O’Maida, Sharon   
 (24 pages, 1993)

 - ສູນ ເດັກ ຕາບອດ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ຍດຸ ທະ ສາດ ໃນ ການ ອ້ມູຊ ູເດກັ ພກິານ ສາຍຕາ ໃຫ ້ມ ີການ 
ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ແນະນຳ  ເດັກ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ.

+ການລ້ຽງດູເດັກກ່ອນໄວຮຽນ:
 ຄຳ ແນະນຳ ໃນ ການ ລຽ້ງ ດູ ເດັກ ທ່ີ ມ ີບັນຫາ ສາຍຕາ  ແລະ  
ເດັກ ຕາບອດ.
 Ferrell, Kay Alicyn   (28 pages, 1984)

- ມູນ ນິທິ ເດັກ ຕາບອດ ອາ ເມລິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)

 ປຶມ້ຫົວນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເບິງ່ 
ແຍງເດັກທ່ີພິການທາງສາຍຕາ ແລະ ການໃຫ້ຄຳຕອບກ່ຽວ 
ກັບຄຳຖາມ ທີ່ປາກົດເຫັນເລ້ືອຍໆ ວິທີການຄິດກ່ຽວກັບ  
ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງເດັກໃນການຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ວິທີເລືອກ 
ລະບົບການສກຶສາໄລຍະຕ້ົນໃຫ້ເດກັພິການໄດມ້ສີ່ວນຮ່ວມ.


+ອອກຢ້ຽມຢາມແລະສອນ:
 ເປັນ ປຶ້ມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ພໍ່ ແມ່ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ຈຳ 
ເປັນ ໃນ ການ ລ້ຽງ ດູ ເດັກ ທີ່ ມີບັນຫາສາຍຕາ  ແລະ  ເດັກ ພິການ 
ຊ້ຳ ຊ້ອນ. 
 Ferrell, Kay Alicyn   (176 pages, 1985)

 - ມູນ ນິທິ ເດັກ ຕາບອດ ອາ ເມລິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້ ໄດ້ ແນະນຳ ບົດຮຽນຕົວ ຈິງ ໃນ ການ ລ້ຽງ ດູ ເດັກ 
ທີ່ ມີ ສາຍຕາ ພິການ  ແລະ ມີ ການ ຕອບບັນຫາ ທ່ີ ມັກ ເກີດ ກັບ 
ເດັກ. ນອກ ນີ ້ ຍງັ ມ ີແງ່ຄດິ ໃນ ການ ປບັ ຕົວຂອງ ເດກັ ໃຫ້ ເຂ້ົາ ກບັ 
ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ  ເພືອ່ ໃຫ້ ສະຫນອງ ຄວາມ ຕອ້ງການ  ແລະ 
ບອກ ວທິ ີຊອກ ຫາ ໂຄງການ ທ່ີ ໃຫ້ການ ສກຶສາ ແກ ່ເດກັ ຍາມ ຍງັ 
ນ້ອຍ ອີກ .

+ສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ນຳແນ່:
 ເປັນ ປຶມ້ ຄູ່ມື ສຳລບັ ຜູເ້ປັນ ພໍ ່ແມ ່ຂອງ ເດກັ ກອ່ນ ໄວ ຮຽນ 
ທີ່ ມ ີບັນຫາ ສາຍຕາ  ແລະ  ເດັກ ຕາບອດ. 
 Brennan, Mary   (56 pages, 1982)

 - ມູນ ນິທິ ເດັກ ຕາບອດ ອາ ເມລິກາ (ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ປຶມ້ ຫວົ ນີ ້ ແນ ໃສ ່ສອນ ຍດຸ ທະ ສາດ ຕາ່ງໆ  ໃຫ ້ແກ ່ຜູ້ເປນັ 
ພໍ່ ແມ່  ແລະ ຜູ້ ທີ່ ເປັນ ມື ອາຊີບ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ເດັກ ກ່ອນ 
ໄວ ຮຽນ  ໃຫ້ ກ້າວ ໄປ ສູ່ ເປົ້າ ຫມາຍ ຕາມ ອາຍຸ ສົ່ງ ເສີມ ສາຍ 
ພົວພັນ ທາງ ສັງຄົມ, ປັບປຸງ ຄວາມ ຊຳນິ ຊຳນານ  ແລະ  ໃຫ້ ຮັບ 
ຮູ້ ປະສາດ  ສຳນຶກ  ແລະ  ໃຫ້ ຮຽນ ຄວາມ ຊຳນິ ຊຳນານ ໃນ ຊີວິດ 
ປະຈຳ ວັນ.
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+ຢືນຢູ້ດ້ວຍລຳແຄງຕົນເອງ:
 La Prelle, Lori Lynne   (36 pages, 1996)

 - ສູນ ເດັກ ຕາບອດ (ດັ່ງ ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ເປັນ ປ້ຶມ ຄ່ ູມ ືໃນ ການ ແນະນຳ ແບບ ງາ່ຍໆ  ກຽ່ວ ກບັ ການ 
ເຄືອ່ນ ໄຫວ ຂອງ ເດກັ ກອ່ນ ໄວ ຮຽນ ທີ ່ມ ີບນັຫາ ທາງ ສາຍຕາ ມ ີ
ເຄ່ືອງມ ືທີ ່ສາມາດ ດບັ ປບັແບບ ງາ່ຍໆ  ຕາມ ຈດຸ ພ ິເສດ ຂອງ ແຕ ່
ລະບຸ ກຄົນ.

+ລົມກັບຂ້ອຍແນ່:
 ເປັນ ປຶ້ມ ຄູ່ ມື ສຳລັບ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ເດັກ ຕາບອດ.
 Kekelis, Lee, and Chernus-Mansfield, 
 Nancy   (36 pages, 1996)

 - ສູນ ເດັກ ຕາບອດ (ດັ່ງ ມີ ທີ່ ຢູ່ ຂ້າງ ເທິງ)
 ປຶມ້ ນ້ີ  ມຍຸີດ ທະ ສາດ ທີ ່ມ ີຜນົ ດ ີໃນ ການ ສືສ່ານ ກບັ ເດກັ ທີ ່
ມີ ບັນຫາ ທາງ ສາຍຕາ.

ຄະນະຈັດທຳປຶ້ມ“ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຕາບອດ”ສະບັບແປເປັນພາສາລາວ

+ທີ່ປຶກສາໂຄງການ:
Charles Carroll 
ອາສາສະໝັກປະຈຳວາລະສານ 
ວັນນະສິນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ 
ວັດທະນະທຳ
Email : ccarrollphd@gmail.com
+ບັນນາທິການ:
ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ
ຫົວໜ້າອຳນວຍການ ແລະ ບັນນາທິການ 
ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 99555509

+ພິສູດອັກສອນ:
ສິນສະຫວັນ ເຄື່ອງເທພາລິດ
ຮອງຫົວໜ້າອຳນວຍການ ແລະ ບັນນາທິການ 
ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 77875657

+ແປເປັນພາສາລາວ:
ສີລິ ສຸວັນນາສີ
ອຳນວຍການສູນສຶກສາທາງໄກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສ.ປ.ປ.ລາວ)
ໂທລະສັບ : (856-21) 770291
ມືຖື : (856-20) 55407799 
ອີແມວ : siri.souvannasy@yahoo.com

+ອອກແບບ-ຈັດໜ້າ:
ທອງເດືອນ ທຳມະວົງ
ຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກນິກອອກແບບ-ຈັດໜ້າ 
ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 55604925, 96127664
ອີແມວ : Thongdeuanethammavon@ yahoo.
com

+ປະສານງານການພິມ:
ສົມພອນ ທຸມມາວົງ
ຮອງຫົວໜ້າອຳນວຍການ ແລະ ບັນນາທິການ 
ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 22003313

+ຈັດຈຳໜ່າຍ:
ພູຂົງ ພິມມະສອນ
ພະນັກງານວິຊາການ ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 22228086

ຈັດພິມໂດຍ: ສຳນັກພິມນັກປະພັນລາວ
ພິມທີ່ : ໂຮງພິມປະຊາຊົນ
ພິມຄັ້ງທີ : I
ຂະໜາດພິມ : 18.415 X 24.765 Cm
ຈຳນວນພິມ : 1.000 ຫົວ
ເລກທະບຽນພິມ : 130 ພຈ 20062011 
ISBN : 978-9932-408-07-8
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ບັນຊີຫນັງສືຕ່າງໆຈາກມູນນິທິເຮສະເປີລຽນ

ເຂດຖິ່ນທີ່ບໍ່ມີຫມໍປົວພະຍາດ: ຂຽນ ໂດຍ  ເດ ວິດ  ແວກ ເນີ (David Werner)  ແລະ  ເຈນ  ແມັກ ຊະ ແວນ 
(Jane Maxwell)  ເປັນ ປຶ້ມ ຄູ່ ມື ທີ່ ຖືກ ນຳ ໃຊ້ ແພ່ ຫລາຍ ໃນ ທ່ົວ ໂລກ  ເພາະ ປຶ້ມ ຫົວ ນ້ີ ໄດ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສຳຄັນ   
ແລະ ມີ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເຂົ້າ ໃຈງ່າຍ ໃນ ການ ວາງ ມະຕິ ພະຍາດ, ການ ປິ່ນປົວ  ແລະ ການ ປ້ອງ ກັນ ພະຍາດ ທົ່ວ ໄປ. 
ສິງ່ ສຳຄັນ ພ ິເສດ ແມ່ນ ແນ ໃສ່ ໃນ ການ ປອ້ງ ກນັ ບນັຫາ ສຂຸະ ພາບ ລວມທງັ ການ ຮກັສາ ຄວາມ ສະອາດ, ການ 
ກນິ ອາຫານ ທີ ່ສມົບນູ  ແລະ ການ ສດີ ຢາ ປ້ອງ ກນັ ພະຍາດ ຕາ່ງໆ. ຜ້ ູຂຽນ ໄດ ້ເນັນ້ ຫນັກ ກ່ຽວ ກັບ ບົດບາດ ຂອງ 
ຊາວບ້ານ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເອງ. ປຶ້ມ  ນີ້ມີ 512 ຫນ້າ.

ເຂດທີ່ບໍ່ມີຫມໍປົວແຂ້ວ: ຂຽນ ໂດຍ:  ເມີເຣ ດິກ ຊັນ (Murray Dickson)  ເພິ່ນ   ແນະນຳ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໃນ ການ 
ຮັກສາ ແຂ້ວ  ແລະ ເຫືອກ ພ້ອມ ທັງ ວິທີ ການ ປ້ອງ ກັນ ບັນຫາ ແຂ້ວ  ແລະ ເຫືອກ. ນອກ ນີ້  ເພິ່ນ ຍັງ ເນັ້ນ ຫນັກ 
ໃສ່ ການ ຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ ຊຶ່ງ ກັນ  ແລະ ກັນ ໃນ ແຕ່ລະ ເຮືອນ,  ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ  ໃນ ໂຮງຮຽນ. ນັກ ຂຽນ ຍັງ 
ໄດອ້ະທບິາຍ ຢາ່ງ ລະອຽດ ດາ້ນ ຂໍ ້ມູນ  ແລະ ມ ີຮບູ ພາບ ຢາ່ງ ດີ ກຽ່ວ ກັບ ການ ໃຊ ້ອປຸະກອນ ໃນ ການ ປົວ ແຂວ້, ການ 
ອັດ ແຂ້ວ, ການ ຖອນ ແຂ້ວ  ແລະ ສອນ ວິທີ ການ ອະນາ ໄມ ແຂ້ວ  ແລະ  ໂພ ຊະນາ ການ . ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້  ມີ 208 ໜ້າ. 

ເດັກຊາວບ້ານທີ່ພິການ: ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້  ຂຽນ ໂດຍ: ທ່ານ  ເດ ວິດ  ແວກ ເນີ້. ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້ ສົມບູນ ດ້ວຍ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ພກິານ ຕາ່ງໆ ທ່ີ ມກັ ເກດີ ຂ້ຶນ ໃນ ເດກັ  ຊຶງ່ ປະກອບ ມີ:  ເປຍ້ລອ່ຍ, ຫລງັ ກອ່ມ, Juvenile Arthritis, ການ 
ຕາບອດ  ແລະ ຫູຫນວກ. ຜູ້ກ່ຽວ ມີ ຄຳ ແນະນຳ ງ່າຍໆ  ກ່ຽວ ກັບການ ຟື້ນ ຟູ ໃນ ລະດັບ ບ້ານ  ແລະ ອະທິບາຍ 
ວິທີ ການ ເຮັດ ເຄື່ອງມື ພະຍາບານ ຫລາຍ ຊະນິດ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ  ແລະ ລາຄາ ຖືກ.  ເພິ່ນ ຈະ ເນັ້ນ ຫນັກ ໃສ່ 
ບົດບາດການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ເດັກ ພິການ ໃຫ້ ເປັນ ທີ່ ຍອມຮັບຂອງ ສັງຄົມ. ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້ ມີ 672 ຫນ້າ.

ການຊວ່ຍໃຫພ້ະນກັງານສາທາລະນະສກຸຮຽນຮູ:້ ປຶມ້ ຫວົ ນີ ້ ຂຽນ ໂດຍ: ທາ່ນ  ເດ ວດິ  ແວກ ເນີ ້ ແລະ ທາ່ນ  ບ ີວ  
ບາ ວ ເວີ້ (David Werner and Bill Bower) ປຶ້ມນີ້  ເປັນ ແຫ ລ່ງຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຂາດ ບໍ່ ໄດ້ ສຳລັບ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ໃນ ການ ສິດສອນ ກຽ່ວ ກບັ ສຂຸະພາບ. ປຶມ້ ນີ ້ ມ ີຮບູ ພາບ ຫລາຍ ທີ ່ແນະນຳ ວິທ ີການ ປະຕບິດັ ສຂຸະ ສກຶສາ ໃຫ ້
ເປນັ ຫນາ້ ປະ ທບັ ໃຈ  ແລະ ມ ີປະສິດທພິາບດ.ີ ນອກ ນີ ້ ຍງັ ມ ີກດິຈະກຳ ຕາ່ງໆ ສຳລບັ ແມ ່ ແລະ  ເດກັ. ມ ີໄມ ້ຊີ ້
ກະດານ,  ແຜນ່ ພັບ  ແລະ  ເຕກັນກິ ອືນ່ໆ ພອ້ມ ທງັ ແນະນຳ ວທິ ີການ ຜະລດິ ເຄືອ່ງ ໃຊ ້ໃນ ການ ສດິສອນ ລາຄາ 
ຖືກ ອີກ ດ້ວຍ.  ເພິ່ນ ຊີ້ແນະວິ ທີການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ, ຍຸດ ທະ ສາດ ປະຈຸ ບັນ ໃນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ສຶກສາໃຫ້ ຊຸມ 
ຊົນມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ  ໃນ ດ້ານ ສຸຂະ ສຶກສາ. ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້   ມີ 640 ຫນ້າ.

ຫນັງສືສຳລັບຫມໍຕຳແຍ: ( ແພດ ພະ ດຸ ງຄັນ) ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້  ຂຽນ ໂດຍ: ນາງ ຊຸ ຊັນ ຄະລຽນ (Susan Klein)  
ປຶ້ມ ນີ້  ຂຽນ ຂ້ຶນ ສະ ເພາະ ຫມໍ ຕຳ ແຍ (ຜູ້ ເອົາ ລູກ ອອກ)  ຊາວບ້ານທ່ີ ເອົາ ເດັກ ເກີດ ແບບ ພື້ນ ເມືອງ, 
ພະນັກງານ ສາທາ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່ ມານ  ແລະ ລູກ ພວກ ເຂົາ. ປ້ຶມ ຫົວ 
ນີ້  ເປັນ ເຄື່ອງມື ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ການ ສຶກສາ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ແກ່  ແພດ ພະ ດຸ ງຄັນ (ຜູ້ ເອົາ ລູກ 
ອອກ)  ແລະ ມ ີພາກ ທ່ີ ຝກຶອບົຮົມ  ແລະ ການ ອາ້ງ ອງີ ທີ ່ຈຳ ເປນັ ໃນພາກ ປະຕິບດັ. ນັກ ຂຽນ ແນ ໃສ ່ແມ ່ມານ  
ໃຫ ້ມ ີສຸຂະພາບ ດີ, ສາມາດ ດ ູແລ ຮັກສາ  ແລະ ຈດັການ ໃນ ການ  ເບັງ່ອອກລກູ, ການເກດີ ລກູ  ແລະ ການ ດູ 
ແລຮັກສາພາຍຫລັງ ການ ເກີດ, ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ, ການ ລ້ຽງ ລູກ ດ້ວຍ ນ້ຳນົມ ແມ່,  ແລະ ການ ເຮັດ 
ເຄື່ອງມື ຮັບ ໃຊ້ ປະຈຳ ເຮືອນ ໃນລາຄາ ຖືກ. ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້ມີ 528 ຫນ້າ.

ເຂດທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ມີຫມໍຊ່ວຍ: ປຶ້ມ ຫົວນີ້ຂຽນ ໂດຍ:  ເອ  ໂອ ກັດ  ເບີ ນ, ຣອນນີ ລໍ ວິດ,  ເຈນ  ແມັກ ຊະ ແວວ  ແລະ 
ຄະ ເທິຣີນ ຊາ ເພຍ ໂຣ, (A.August, Ronnie Lovich, Jane Maxwell & Catherine Shapiro) ປຶ້ມ 
ຫົວ ນ້ີ ມີ ຂ້ໍ ມູນ ແບບ ປະສົມ ປະສານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຢາ  ແລະ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ສິ່ງ ທ່ີ ພາ ໃຫ້ ມີ ຄວາມທຸກ ຍາກ, 
ການຈຳ ແນ ກ ເພດ,  ແລະ ການ ຈຳກັດ ໃນ ຄວາມ ເຊື່ອ ທາງ ວັດທະນະທຳ ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ຂອງ ເພດ ຍິງ  
ແລະ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ຮັບ ການ ດູ ແລ ຮັກສາ. ປຶ້ມ ນີ້ ຂຽນອະທິບາຍ ແຈ່ມ ແຈ້ງ   ແລະ ມີ ຮູບ ພາບ 
ກວ່າ 1000 ຮູບ. ປຶມ້ ຫວົ ນີ ້ ເປນັ ແຫລງ່ຂໍ້ ມນູ ທີ ່ຈຳ ເປນັ ສະ ເພາະ ຜ້ຍູງິ ທີ ່ຕອ້ງການ ປບັປງຸ ຮັກສາ ສຂຸະພາບ 
ຕນົ ເອງ, ພະນກັງານ ສາທາ ທີ ່ຕອ້ງການ ຂ້ໍ ມູນ ກຽ່ວ ກບັ ບນັຫາ ຕ່າງໆ ທີ ່ສົງ່ ຜົນ ກະທົບ ຕ່ໍ ກບັ ແມ່ຍງິ  ແລະ ຜນົ 
ກະທົບ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ເພດ ຍິງ  ແລະ  ເພດ ຊາຍ. ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້  ມີ 548 ຫນ້າ.
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