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ພາກທີ	15
ການສະໜັບສະໜູນ

ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ

ທຸກໆຄົນຕ່າງກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ການດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ 
ໂດຍປາສະຈາກການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄອບຄົວ, 
ເພື່ອນບ້ານ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄົນແປກໜ້າ ບໍ່ຮ່ອນຈະເປັນໄປໄດ້ ເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ເປັນທຳມະຊາດຂອງຄົນ.

 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ຍິງພິການມັກຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເປັນລາຍວັນ ແລະ ເລື້ອຍໄປ. 
ເມື່ອລາວໄດ້ຮັບຄວາມເຫຼືອທີ່ລາວຕ້ອງການແລ້ວ ລາວກໍ່ຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຊີວິດ 
ທີ່ມີຄວາມສຸກຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້. 

 ການຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ຍິງພິການສາມາດເປັນວຽກທີ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈກັບຜູ້ທີ່ຊ່ວຍ ແຕ່ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນນັ້ນ ມັນກໍ່ເປັນວຽກມີຄວາມກົດດັນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າແມ່ຍິງພິການນັ້ນ ຫາກຕ້ອງການ 
ການດູແລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາກນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຳລັບ ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແມ່ຍິງພິການໃນການດູແລເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງພິການເຂົ້າໃຈຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ. 
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ຣາໂມລາ ບອກຂ້ອຍ 
ໃນສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການ 
ໃຫ້ຊ່ວຍ. ລາວເປັນຜູ້ 

ຕັດສິນໃຈເອງ.

ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ	
ກ່ອນອື່ນໝົດ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງພິການຕ້ອງໄດ້ 
ຈື່ຈຳເອົາໄວ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ລາວຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ເຕີບໃຫຍ່ 
ແລະ ບໍ່ແມ່ນເດັກອີກ. ຖ້າລາວເຮັດໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ລາວເປັນຄົນ 
ບອກທ່ານໃນສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ພວກທ່ານກໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ວ່າຈະເຮັດດ້ວຍວິທີໃດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. 

 ແມ່ຍິງພິການຄວນຈະເປັນເຈ້ົາການໃນການດູແລລາວເອງ ແລະ ຊີວິດຂອງລາວ ໃຫ້ຫຼາຍ 
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ຄວນຈະເປັນຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງພິການ ປຽບໂຕ 
ລາວເອງຄືກັບຫົວໜ້າຂອງ “ທີມ” ວິທີນີ້ ລາວກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລາວຕ້ອງການເຊິ່ງບໍ່ 
ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລາວເຫັນວ່າ ບໍ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ຫຼື ຂາດຄວາມເຄົາລົບ. 

 ສົນທະນາກັບຄົນພິການກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວຄາດຫວັງ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖາມລາວວ່າ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃດແດ່ ທີ່ລາວສາມາດແບ່ງປັນ ແລະ ມີອັນໃດແດ່ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ 
ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ແລະ ອັນໃດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ລາວອາດຈະບໍ່ສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃຫ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ລາວຄວນຈະເຮັດດ້ວຍໂຕຂອງລາວເອງໄດ້. ຖ້າທ່ານ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ທ່ານ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຫາກສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດູແລ 
ເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຖ້າການສົນທະນາຫາກເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ພະຍາຍາມສົມມຸດເອົາວ່າ ທ່ານເປັນ 
ແມ່ຍິງພິການຄົນນັ້ນ ແລະ ວາດພາບເຖິງສິ່ງທີ່ລາວອາດຈະຮູ້ສຶກຢູ່. 

 ຖ້າລາວເປັນຄົນຫູໜວກ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາໃບ້ໃນການສ່ືສານ ໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານໄດ້ ຮຽນ
ວິທີການສື່ສານດ້ວຍການນຳໃຊ້ພາສາໃບ້ກັບລາວ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. 

	 ຖ້າລາວເປັນຄົນຕາບອດ ໃຫ້ລາວເປັນຄົນບອກທ່ານວ່າ ລາວຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍລາວ 
ສຳລັບການໄປມາຂອງລາວດ້ວຍວິທີໃດ. ບໍ່ໃຫ້ຖືແຂນ ຫຼື ມືຂອງລາວ ແລະ ເລີ່ມຈູງລາວໄປ. 
ໃຫ້ລາວຖືແຂນຂອງທ່ານກ່ອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຖ້າລາວຫາກນຳໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າສຳລັບນຳທາງ 
ໃນການໄປມາຂອງລາວ, ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້ານັ້ນ ຢູ່ຄຽງຂ້າງລາວຕະຫຼອດເວລາ. 
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ສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງພິການສາມາດເຮັດໄດ້	
ຖ້າທ່ານຫາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານໃດໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກິດຈະວັດປະຈຳວັນ (ເຊັ່ນ: ການອາບນ້ຳ, ການນຸ່ງເຄື່ອງ, ການກິນ, 
ການລຸກຂຶ້ນ), ໃຫ້ປຶກສາກັບຜູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອແກ່ທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື 
ບໍ່ຕ້ອງການນັ້ນ ຫຼາຍປານໃດ. 

	 ໃຫ້ອົດທົນ. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາສຳລັບຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ເພື່ອຮັບຮູ້ຫຼາຍສິ່ງທ່ີທ່ານບໍ່ 
ຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ. 

	 ຜູ້ໃຫ້ການດູແລຕ້ອງການຄວາມເຄົາລົບ. ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງການເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງສຳລັບເຂົາເຈົ້າ  
ເອງໃນແຕ່ລະມື້ ພ້ອມກັບວັນພັກໝົດມື້ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ. ຖ້າຜູ້ໃຫ້ການດູແລຂອງ 
ທ່ານໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ລາວກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ. 

	 ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະເປັນຄົນທ່ີຮູ້ດີທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຮູບແບບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ກໍ່ຄວນຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການດູແລອາດຈະມີ. 
ໃນບາງຄັ້ງ ຄວາມຄິດຂອງລາວອາດຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າ.

ພົບປະກັບແມ່ຍິງພິການຄົນອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ 
ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໝູນໃຊ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ການດູແລສ່ວນໂຕ.

ສັງຄົມຕ້ອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ໃຫ້ການດູແລ

ສັງຄົມຕ້ອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ໃຫ້ການດູແລ

ທັງແມ່ຍິງພິການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຖືກຈ້າງມາ, 
ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງ 
ຊຸມຊົນພວກເຮົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ວຍສາຍສຳພັນທີ່ 
ແທ້ຈິງ ແລະ ອົບອຸ່ນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກ 
ແລະ ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນຳກັນ. ແຕ່ວຽກການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງພິການນັ້ນ ມັນກໍ່ຄືກັນກັບວຽກ 
ພາຍໃນຄົວເຮືອນເກືອບທັງໝົດ ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍຈະຖືກມອງວ່າມີຄຸນຄ່າ ຫຼື ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ. 
ໃນບາງຄັ້ງ ຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກວ່າ ແມ່ນແຕ່ແມ່ຍິງພິການເອງກໍ່ມັກຈະມອງຂ້າມຄຸນຄ່າ
ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ! 
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ຜູ້ໃຫ້ການດູແລທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ	
ຄົນເຮົາມັກຈະລືມວ່າເດັກນ້ອຍ-ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາລູກສາວ 
ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ-ກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າເອງ. ເດັກນ້ອຍກໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍ 
ຄົນອື່ນໆ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ເພື່ອຫຼິ້ນ. 

 ແມ່ທີ່ພິການ ສາມາດຊ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ  
ຍັງມີຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນໆທີ່ຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະເອື່ອຍອີງແຕ່ 
ລູກສາວຕະຫຼອດເວລາ. ແມ່ທີ່ພິການ ສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ທຸກໆ  
ຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລາວຕ້ອງການ ແລະ ສະມາຊິກ 
ໃນຄອບຄົວທັງໝົດ ກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ  
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອລາວ.

ຈັ່ງແມ່ນມີວຽກຫຼາຍແທ້ໆ! 
ທັນທີທີ່ສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນແລ້ວ, 
ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອາບນ້ຳໃຫ້ ແມຣີ  

ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງ 
ໄດ້ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ແຕ່ງກິນ.  
ແລ້ວເມື່ອໃດຂ້ອຍຈະມີເວລາ 

ໄປປູກມັນຕົ້ນ? ວຽກຂອງຂ້ອຍ 
ບໍ່ເຄີຍແລ້ວຈັກເທື່ອ.

ຜູ້ໃຫ້ການດູແລທີ່ເປັນແມ່ຍິງ		
ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ  
ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ ່
ສະບາຍ ຫຼື ທີ່ເປັນຄົນ ພິການ ໂດຍທີ່ເຂົາເຈົ້າ 
ທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ 
ອັນອື່ນໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າທັງຢູ່ ພາຍໃນບ້ານ ແລະ 
ພາຍໃນຊຸມຊົນ. ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນເລີ່ມວຽກ 
ປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ 
ແລະ ກໍ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດຈົນຮອດຕອນແລງ 
ຂອງວັນດຽວກັນ. ເມື່ອແມ່ຍິງຫາກຍັງໄດ້ຊ່ວຍ 
ດູແລຄົນອື່ນແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍິ່ງມີວຽກທີ່ຈະໄດ້ເຮັດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຜູ້ໃຫ້ການດູແລທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ	
ບາງຄັ້ງ ກໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຫຼື ເດັກຊາຍໃນຄອບຄົວເອງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ດູແລເມຍ, ເອື້ອຍ ຫຼື ແມ່ 
ຂອງລາວ. ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ລາວອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆພາຍໃນ  
ຄອບຄົວ ກໍ່ຄືແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ລາວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງວິຖີຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ 
ພິການ ຈິ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກວິຖີຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍພິການ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮ່າງກາຍ 
ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີທາງທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງຖືກລ້ຽງດູ ແລະ ຖືກປະຕິບັດພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່າອີກ. 
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ຜູ້ຊ່ວຍສ່ວນຕົວທີ່ຖືກຈ້າງມາ	
ໃນບາງຄັ້ງ ແມ່ຍິງພິການສາມາດຈ້າງຜູ້ຊ່ວຍສ່ວນຕົວທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວເປັນອິດສະຫຼະ 
ແລະ ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນບາງປະເທດ ລັດຖະບານຈະໃຫ້ເງິນສຳລັບຄົນພິການ  
ເພື່ອຈ້າງໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງມາຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າທາງດ້ານການດູແລປະຈຳວັນ ຫຼື ອາດຈະຈ້າງສະມາຊິກ 
ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ. ໃນບາງຄັ້ງ ແມ່ຍິງພິການກໍ່ໃຫ້ອາຫານ 
ແລະ ທີ່ພັກອາໄສແກ່ຜູ້ຊ່ວຍຂອງລາວ. 

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ວຽກທີ່ຜູ້ຊ່ວຍເຮັດນັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຄົນໆໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: 
ການດູແລຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງລວມທັງການດູແລທາງດ້ານປັດສະວະ ແລະ ອາຈົມ 
ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ ມັນກໍ່ມັກຈະຖືກມອງວ່າເປັນວຽກທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍ ແລະ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ຳນຳອີກ. 
ຜູ້ຊ່ວຍດູແລສ່ວນໂຕຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ບາງຄັ້ງ ສະມາຊິກຄອບຄົວຕ້ອງການຄວບຄຸມເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ຕ້ອງການເວລາທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ໄລ່ເຂົາເຈົ້າອອກໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍໃດໆ
ໝົດ. ແລະຖ້າຫາກວ່າ ຄົນພິການຫາກຖືກແຍກໃຫ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ 
ມີການປະຕິບັດຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຖືກຈ້າງມານັ້ນ ຕ່ຳຕ້ອຍພຽງໃດ. 

 ຜູ້ໃຫ້ການດູແລທີ່ຖືກຈ້າງມານ້ັນ ກໍ່ຕ້ອງການ 
ຄ່າຈ້າງທີ່ເປັນທຳ, ຕ້ອງການເວລາພັກ, 
ຕ້ອງການວັນພັກ ແລະ ຕ້ອງການການລາຄືກັນ 
ກັບຄົນງານອື່ນໆ. 

 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກຸ່ມຊຸມຊົນທີ່ໃຫ້ 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງວຽກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ່ວຍ
ສ່ວນໂຕສາມາດ: 
 • ຊ່ວຍວາງມາດຕະຖານຂອງບັນດາຂອງການເຮັດວຽກ.  
 • ສຶກສາອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. 
 • ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ 
  ທາງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແມ່ຍິງພິການ. 
 • ສອນທັກສະໃນການຍົກ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນ 
  ການຕິດເຊື້ອ. 

ບໍ່ມີໃຜມີມາລະຍາດກັບຂ້ອຍ. 
ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຄຣິສະຕິນຈະຮູ້ 

ວ່າຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງການເວລາໜ້ອຍ 
ໜຶ່ງໃຫ້ກັບຂ້ອຍເອງໃນລະ 

ຫວ່າງວັນ ແລະ ຕ້ອງການວັນ 
ພັກວຽກ.
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ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນຈັດເວລາໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ການດູແລ	
ໃນປະເທດການາ ກຸ່ມຄົນງານຊຸມຊົນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນສູງອາຍຸ ໄດ້ຮີບໂຮມກຸ່ມ 
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບວິທີທາງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆງ່າຍຂຶ້ນ ສຳລັບບັນດາ  
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ. ພວກເຂົາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ໃນເວລາທີ່ຄົນງານເຫຼົ່ານັ້ນ 
ເດີນທາງໄປບັນດາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ, ໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຊ່ວຍວຽກປະຈຳວັນຂອງ 
ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ກຸ່ມຄົນງານຊຸມຊົນເຫັນຄວາມສຳຄັນວ່າ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຜູ້ສູງອາຍຸແລ້ວ,  
ເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງດູແລຄົນທີ່ຊ່ວຍຜູ້ສູງອາຍຸນັ້ນທຸກໆມື້ດ້ວຍ. ປະຈຸບັນນີ້, ເວລາໃດທີ່ມີ  
ຄົນງານຊຸມຊົນຄົນໃດໜຶ່ງໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ສູງອາຍຸ, ລາວກໍ່ຈະຈັດເວລາໃຫ້ໄດ້ສົນທະນາກັບ 
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸນັ້ນ ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາວຍັງ  
ຊ່ວຍເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຫາກຕ້ອງການ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ໃຫ້ການດູແລນັ້ນ 
ມີເວລາພັກຜ່ອນ

ຜູ້ໃຫ້ການດູແລກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນກັນ
ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ	
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລຫຍຸ້ງກັບວຽກຕະຫຼອດ 
ເວລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆງ່າຍຂຶ້ນ 
ສຳລັບຄົນພິການ. ເຂົາເຈົ້າມັກຈະສຸມໃສ່ 
ສິ່ງທີ່ຄົນພິການນັ້ນຮູ້ສຶກ. ແຕ່ຖ້າທ່ານ 
ເປັນຜູ້ໃຫ້ການດູແລ, ການໃຊ້ເວລາໃຫ້ຮູ້
ຈັກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂຕເອງ ກໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະພໍໃຈທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງພິການ ແຕ່ບາງຄັ້ງທ່ານຈະເມື່ອຍ, ປະເຊີນກັບ 
ຄວາມກົດດັນ ຫຼື ຮູ້ສຶກໝົດຫົນທາງ ຫຼື ອາລົມເສຍ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ການດູແລຄົນໜຶ່ງ  
ທ່ານອາດຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນເວລາດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ເປັນພະຍາບານ, ເປັນທີ່ 
ປຶກສາ, ເປັນຄົນຂັບລົດ, ເປັນແມ່ຄົວ, ເປັນການບັນຊີ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັກສາບ້ານເຮືອນ. ຖ້າທ່ານ 
ຫາກດູແລຄົນທີ່ເຈັບເປັນ ຫຼື ຊຶມເສົ້າຮຸນແຮງ, ທ່ານກໍ່ອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງພິການຈະຮູ້ສຶກ  
ອາຍ ຫຼື ຮູ້ສຶກຜິດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໝົດຫົນທາງ, ເມື່ອຍ ຫຼື ອາລົມເສຍ. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການ  
ດູແລທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ ຫຼື ຄູ່ຄອງ ກໍ່ອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະ 
ມີອາລົມທີ່ຮຸນແຮງ. ບໍ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກຜິດ ຫຼື ອາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງການໜີໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ 
ໃນບາງຄັ້ງ. 

ຖ້າຂ້ອຍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄວາມພິການ 
ຂອງ ລີເປັງ ຫຼາຍກວ່ານີ້, ຂ້ອຍກໍ່ອາດ 

ຈະຊ່ວຍລາວໄດ້ດີຂຶ້ນ. ພວກເຮົາທັງສອງ 
ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງການຫຍັງ ສະນັ້ນ  

ມັນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າໝົດ 
ຫົນທາງ ແລະ ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຢາກ 

ຊ່ວຍເຫຼືອລາວອີກ.



397ຜູ້ໃຫ້ການດູແລກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນກັນ

ຂ້ອຍຢ້ານ.  
ແມ່ຈະບໍ່ເປັນ  

ຫຍັງແມ່ນບໍ່ ພໍ່?

ລາວຈະບໍ່ເປັນຫັຍງດອກ  
ອາເບະ  

ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ. 
ລະເບີດຝັງດິນທີ່ລາວຢຽບນັ້ນ  
ສ້າງຄວາມເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ແກ່ລາວ ສະນັ້ນ ລາວຈິ່ງຕ້ອງ
ການຄວາມຊ່ວຍຈາກເຮົາຫຼາຍ 

ຈົນກວ່າລາວຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ.

ຄວາມພິການແບບກະທັນຫັນ	ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຄອບຄົວທັງໝົດ

ເມື່ອໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານ ຫາກກາຍເປັນຄົນພິການຢ່າງກະທັນຫັນ ຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດ 
ຫຼື ຍ້ອນການເຈັບເປັນ, ທຸກໆຄົນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດເຊັ່ນກັນ. ການປ່ຽນແປງທີ ່
ບໍ່ຄາດຝັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະ ສາມາດເປັນສາເຫດ 
ໃຫ້ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນອື່ນໆ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ແລະ ໂກດແຄ້ນ. 

 ຖ້າທ່ານສາມາດຮູ້້ ແລະ ຄິດຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກໂມໂຫ, ໝົດຫົນທາງນັ້ນ ທ່ານກໍ່ 
ສາມາດພະຍາຍາມຫາທາງ ເພື່ອປ່ຽນແປງເຄົ້າບັນຫາຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານໄດ້.

 ການທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານນັ້ນ ຈະສາມາດປຸກໃຈທ່ານໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້
ທັງຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງພິການ ທີ່ທ່ານດູແລນັ້ນດີຂຶ້ນ. 

ຂ້ອຍຮັກເມຍຂອງຂ້ອຍ ແລະ 
ຂ້ອຍຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນລາວ. 

ແຕ່ນັບຈາກທີ່ລາວປະສົບອຸບັດຕິເຫດ, 
ຊີວິດຂອງຂ້ອຍກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. 

ຂ້ອຍຈຳຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ 
ໃຫ້ລາວ ແລະ ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ 

ຮູ້ສຶກວ່າໃຈຮ້າຍໃສ່ລາວ. 

ຄວາມຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍ ອາດຈະເປັນ 
ພະລັງຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ແລະ ຄົນອື່ນໆ 
ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ລັດຖະບານ 
ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແມ່ຍິງ   
ພິການສາມາດໄດ້ຮັບການດູແລ 
ສຸຂະພາບທີ່ດີ, ການເດີນທາງ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງອາຄານສາທາລະນະ 
ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
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ຄົນໃນໝູ່ບ້ານທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ 
ປະຕິບັດບໍ່ດີກັບແມ່ຍິງພິການ. 

ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຂ້ອຍຈະສາມາດປ່ຽນແປງ 
ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ 

ສິຕາ ດີຂຶ້ນ. ສະພາບແບບນັ້ນ 
ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍ ແລະ 

ຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້.

ຄວາມຮູ້ສຶກພິດຫວັງ, ໝົດຫົນທາງ,  
ຫຼື	ໂດດດ່ຽວ	ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານ 
ໃຫ້ເຂົ້າຫາຄົນອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ອາໄສ  
ຢູ່ກັບແມ່ຍິງພິການ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນ 
ຄົນພິການເອງ ພາຍໃນຊຸມຊົນທີ່ທ່ານ 
ອາໄສຢູ່ . ເຂົາເຈົ້າອາດຈະໃຫ້ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທ່ານໄດ້.

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງທີ່ດີ	
ເມື່ອຄົນໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນ ແຕ່ບໍ່ມີການສົນທະນາວ່າ ແຕ່ລະຝ່າຍມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ແນວໃດນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ອາດຈະເກີດຄວາມລຳຄານ ແລະ ໃຈຮ້າຍໃສ່ກັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ  
ການສົນທະນາຈະບໍ່ສາມາດຫາທາງປ່ຽນແປງເຫດຜົນເຊື່ອງຊ້ອນ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ 
ພວກທ່ານ, ແຕ່ມັນສາມາດຊ່ວຍພວກທ່ານທັງສອງຄົນ ໃຫ້ປ່ຽນແປງວິທີການສະແດງອອກຕໍ່ກັບ 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກທ່ານໄດ້. 

 ຫຼາຍຄົນມີການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າອອກໃນຫຼາຍທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
ມີຫຼາຍທາງສຳລັບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງທີ່ດີ ແລະ ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ເຊັ່ນ:

ເມື່ອເຈົ້າບອກຂ້ອຍ 
ກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ 

ເຮັດຜິດ, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເວົ້າ 
ໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດຖືກ, 

ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍ 
ເພາະເບິ່ງຄືວ່າ ເຈົ້າບໍ່ເຫັນ  

ຄຸນຄ່າໃນຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້ອຍເລີຍ.

ເຈົ້າຈັ່ງແມ່ນເປັນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່
ຮູ້ບຸນຄຸນ! ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນ
ຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງຈຳໃຈພະຍາ 

ຍາມຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ.
ອັນນີ້ແມ່ນວິທີທາງ 
ຂອງການ ສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ  
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ  
ແລະ ບໍ່ດີ.

ອັນນີ້ແມ່ນວິທີທາງຂອງການ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ 
ທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີ.
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ຜູ້ເປັນແມ່ຄົນໜຶ່ງໃນປະເທດ	ໄນຈີເຣຍ	ບອກພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ	
ລາວເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກສາວພິການຂອງລາວພຽງໃດ	
ລູກສາວຂອງຂ້ອຍແມ່ນຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກໂລກໂປລີໂອ. ໃນເວລາທີ່ລາວ 
ຍັງນ້ອຍ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊື້ລໍ້ໂຍກ ຫຼື ຈ້າງຄົນມາຊ່ວຍພວກເຮົາ. 
ເພາະສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈິ່ງຕ້ອງ ໄດ້ເຈ່ຍລາວໃສ່ຫຼັງຂ້ອຍໄປໂຮງຮຽນທຸກໆມື້ 
ຈົນເຖິງຊັ້ນຮຽນທີ12. ມັນຍາກສຳລັບຂ້ອຍ ແລະ ເພາະຂ້ອຍຈຳຕ້ອງເມື່ອຍຂຶ້ນ 
ເມື່ອລາວໃຫຍ່ ແລະ ໜັກຂຶ້ນ. ແຕ່ເມື່ອລາວໄດ້ເຂົ້າຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ  
ລາວກໍ່ໄດ້ລໍ້ໂຍກ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ລາວກໍ່ຍັງມີລົດເປັນຂອງລາວເອງ 
ເພາະສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈິ່ງໄດ້ພັກຜ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນໃນ 
2 ຫາ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

 ແຕ່ປະຈຸບັນນ້ີ ລາວຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ  
ເພາະວ່າ ລາວກາຍເປັນຄົນທີ່ມີພຶດຕິກຳບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນບາງເວລາ. 
ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າ ບັນຫານີ້ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການກັບສິ່ງທີ່ລາວກຳລັງປະສົບຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ 
ຂ້ອຍຈິ່ງພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ແຕ່ຖ້າຂ້ອຍຫາກສາມາດຈ້າງຄົນມາຊ່ວຍລາວ  
ໃຫ້ກາຍມາເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນທ່ຽງໄດ້ ຂ້ອຍກໍ່ຈະສາມາດດູແລໂຕຂ້ອຍເອງ 
ໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍຕະຫຼອດເວລາ. 

ການດູແລໂຕທ່ານເອງ

ການດູແລໂຕທ່ານເອງ

ມີຜູ້ໃຫ້ການດູແລບາງຄົນກໍ່ອຸທິດໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຄົນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າດູແລນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍຄົນອື່ນໄດ້ດີ ຈົນລືມເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຕົນເອງ. ບາງຄັ້ງ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ສະຫຼະຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ຄວາມສຸກທາງຊີວິດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ 
ອາດຈະເລີ່ມໝົດຫົນທາງ ແລະ ໂກດແຄ້ນໃສ່ຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ. ບັນຫານີ້ ສາມາດເປັນ 
ອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບທັງຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. 

 ຖ້າທ່ານຫາກບໍ່ດູແລໂຕເອງ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີພະລັງເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອື່ນ. ເພື່ອທີ່ຈະດູແລຄົນອື່ນ 
ໄດ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ນອນ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ດູແລຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ 
ເອງ ແລະ ສືບຕໍ່ມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະ ມີສາຍສຳພັນທາງດ້ານອື່ນໆນຳ. 
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ລະມັດລະວັງ	ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ	
ວຽກງານທີ່ກ່ຽວກັບການດູແລ ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທາງກາຍຍະພາບເຊັ່ນ ການຍົກຜູ້ທີ່ 
ທ່ານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ວຽກແບບນີ້ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຫຼັງຂອງທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. 
ເພື່ອທີ່ຈະຍົກ ຫຼື ອູ້ມໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງຢ່າງປອດໄພນັ້ນ: 
 • ໃຫ້ໃຊ້ກ້າມເນື້ອຂາບໍ່ແມ່ນກ້າມເນື້ອຫຼັງຂອງທ່ານ. ເວລາທ່ີທ່ານຍົກສິ່ງຂອງໜັກຈາກ  
  ພື້ນໃຫ້ຄູ້ເຂົ່າ ຫຼື ນັ່ງຢ່ອງຢ້ໍ ເພື່ອຍົກສິ່ງຂອງນັ້ນຂຶ້ນແທນທ່ີຈະກົ້ມລົງແລ້ວຍົກຂຶ້ນ.

• ຮັກສາຫຼັງ, ບ່າໄຫຼ່ ແລະ ຄໍໃຫ້ຊື່ເທົ່າທີ່ເປັນໄປ 
  ໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານຢຽດຂາຂອງທ່ານໃຫ້ຊື່ອອກ. 

• ຂໍໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ເພື່ອຍົກຜູ້ທີ່ທ່ານ 
  ໃຫ້ການດູແລ. ການທີ່ທ່ານຍົກພຽງຄົນດຽວ  
  ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄວກວ່າ ແຕ່ຖ້າຫຼັງຂອງທ່ານ  
  ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນພາຍລຸນມາທ່ານອາດຈະ 
  ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ອີກເລີຍ. 

ດູແລສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງ	
	 • ກິນອາຫານທ່ີດີ ເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ.  
 • ນອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ມີພະລັງພຽງພໍໃນຕອນ  
  ກາງເວັນ. 
 • ອອກກຳລັງກາຍເພີ່ມເຕີມ ນອກເໜືອຈາກວຽກ  
  ທ່ີເປັນຜູ້ໃຫ້ການດູແລຂອງທ່ານ. 
 • ການນວດ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ ້
  ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຍັງເປັນການຊ່ວຍ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະ ບາຍໃຈ.

 ຈັດເວລາ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານຫວ່າງຈາກວຽກ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມສະໜຸກສະໜານແກ່ທ່ານ.  
ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບແມ່ຍິງພິການ ກໍ່ຄືຜູ້ໃຫ້ການດູແລຂອງລາວ ທີ່ຈະມີໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ມີ 
ຄວາມສົນໃຈຈາກກັນ. ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ພຽບພ້ອມ ແລະ ເປັນທີ່ພໍໃຈ ທ່ານທັງສອງຈຳເປັນ   
ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ. 

 ໃຫ້ຝຶກກາຍຍະກຳແບບດັ້ງເດີມທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍສະຫງົບ ແລະ ເປັນການ 
ເສີມສ້າງກຳລັງພາຍໃນ ດັ່ງເຊັ່ນ ການຝຶກໂຍຄະ, ການສວດມົນ, ການນັ່ງສະມາທິ, ການຝຶກ 
ໄທ້ເກັກ ແລະ ອື່ນ ໆ. ການຝຶກຮູບແບບດັ້ງເດີມເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເປັນປະຈຳ ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານ  
ໃນການຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຈາກການດູແລໃຜຜູ້ໜຶ່ງ. 

yoga prayer
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ຫົນທາງທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ການດູແລດີຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນການປຶກສາ 
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທັງຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ແລະ 
ຄົນພິການ ກໍ່ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນ 
ອື່ນໆ ທີ່ມີປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການສົນທະນາ 
ກັບຄົນອື່ນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ 
ຮູ້ສຶກວ່າໂດດດ່ຽວໜ້ອຍລົງ. ທ່ານຍັງສາມາດ  
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ຄົນອື່ນໆ 
ກ່ຽວກັບວິທີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງ 
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເປັນລະບົບໃຫ້ກັບທ່ານ ແລະ ຄົນ
ພິການທັງໝົດທີ່ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອ. 

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ	
ການເຮັດວຽກເປັນຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ອາດຈະຖືກຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ. ໃນເມື່ອແມ່ຍິງພິການ 
ຫາກເອື່ອຍອີງພຽງແຕ່ຜູ້ຊ່ວຍພຽງຄົນດຽວຕະຫຼອດເວລາ, ຄົນອື່ນອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ນັ້ນເປັນ “ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ” ເຊິ່ງຈະເປັນພຽງຄົນດຽວ ທີ່ຮູ້ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ. ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ພຽງແຕ່ຄົນດຽວເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງພິການ. ສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນ 
ອື່ນໆ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເພື່ອນບ້ານສາມາດຊ່ວຍຄົວກິນ ຫຼື ຫາອາຫານມາໃຫ້, ໄປຕະຫຼາດ, 
ທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ພຽງແຕ່ມາຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ມີພະລັງ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາຍລຸນມາ. 

ຈິນເຈັງ ເຮັດບັນຊີທັງໝົດ  
ໃຫ້ກັບທຸລະກິດສັດປິກ 
ຂອງຄອບຄົວພວກເຮົາ.  
ເຈົ້າອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ 
ລາວເປັນຜູ້ຈັດການ 

ປະຈຳຂອງພວກເຮົາ.

ການໃຫ້	ແລະ	ການຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ	
ໃຫ້ຊອກຫາວິທີທາງຕ່າງໆທີ່ ແມ່ຍິງພິການສາມາດ 
ເຮັດທີ່ປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະວັດປະຈຳວັນ 
ຂອງຄອບຄົວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່ຈະສາມາດໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ ແທນທີ່ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງຝ່າຍດຽວ.  
ໃຫ້ມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ດີ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ.  
ຄາດຫວັງໃຫ້ແມ່ຍິງເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ລາວສາມາດ.  
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວລອງສິ່ງໃໝ່ ແລະ ພັດ ທະນາທັກສະຂອງລາວ. 

ລິເລີ່ມກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ການດູແລ

ຂ້ອຍຕ້ອງການການດູແລຕະຫຼອດ 
ເວລາ. ຂ້ອຍມີກຸ່ມຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ 

ໝູ່ເພື່ອນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍ 
“ໃຫ້ການດູແລໃໝ່”. ພວກເຂົາເຈົ້າ 

ປຶກສາຫາລືກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ 
ໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ 
ຊື່ນຊົມຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຊື່ນຊົມ 

ເຂົາເຈົ້າ. ມັນເປັນຄືດັ່ງ 
ວົງຈອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

ລິເລີ່ມກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ການດູແລ
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 ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມເທື່ອ ແລະ ທ່ານກໍ່ຮູ້ວ່າມີຜູ້ໃຫ້ການດູແລຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ, ມັນກໍ່ອາດຈະ 
ຂຶ້ນກັບທ່ານ ວ່າຈະລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ຫຼື ບໍ່. ກຸ່ມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດ  
ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນເລີ່ມມາຈາກຄວາມຄິດຂອງຄົນພຽງຄົນດຽວ. ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສາມາດ 
ແກ້ບັນຫາ ແລະ ດຳເນີນການຕ່າງໆໄດ້ດີກວ່າ ທີ່ແຕ່ລະຄົນດຳເນີນພຽງລຳພັງ. 

ເພື່ອທີ່ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມ:

ໃຫ້ຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ການດູແລ 2 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມສະໜັບ  
ສະໜູນ. ຖ້າທ່ານຫາກບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີຄອບຄົວໃດແດ່ທີ່ມີຄົນພິການ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ  
ອາດຈະຮູ້ວ່າມີຄອບຄົວທີ່ມີຄົນພິການຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ.

 ວາງແຜນກ່ຽວກັບເວລາ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະນັດພົບ ດີທີ່ສຸດໃຫ້ເລືອກເອົາບ່ອນທີ່ທຸກໆຄົນ 
ສະດວກໃນການປຶກສາຫາລື, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ເລືອກເອົາຫ້ອງຂອງສູນສຸຂະພາບ, ສະໂມສອນ 
ຂອງຊຸມຊົນ, ຂອງສະຫະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສັກສິດເພື່ອເປັນບ່ອນພົບປະ. ໃນການພົບປະຄັ້ງ 
ທຳອິດ, ໃຫ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງການພົບປະ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະເຮັດ.

 ອາດຈະໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງເປັນຜູ້ນຳຂອງການພົບປະໃນສອງສາມຄ້ັງທຳອິດ. ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ 
ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄົນຜູ້ດຽວຕັດສິນໃຈແທນກຸ່ມ. ທຸກໆຄົນຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການອອກຄຳເຫັນ. 
ພະຍາຍາມຄວບຄຸມໃຫ້ການປຶກສາຫາລື ສຸມໃສ່ບັນດາປະເດັນຫຼັກຂອງການພົບປະ. ຫຼັງຈາກ 
ການພົບປະສອງສາມຄັ້ງທຳອິດ, ໃຫ້ຜັດປ່ຽນກັນເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ. ການທີ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 
ໄດ້ນຳພາການພົບປະໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກທີ່ເປັນຄົນຂີ້ອາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນ.

ພວກເຮົາພົບວ່າພວກເຮົາ  
ທັງໝົດປະເຊີນກັບ  

ບັນຫາໃນຮູບແບບດຽວກັນ.

ຂ້ອຍສາມາດສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຂ້ອຍໄດ ້

ຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຂໍຄຳ 
ແນະນຳ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີຈະ 

ດຳເນີນການ.
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ຮຽນຮູ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນພາຍໃນກຸ່ມ
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຕະຫຼອດເວລາ ຈະບໍ່ມີເວລາຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ  
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສິດທີ່ຈະຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ 
ມີພຽງແຕ່ແມ່ຍິງພິການເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຄວນຈະຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍໃຈ. ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ  
ກໍ່ຍັງອາດໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດວກ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, 
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງການເປັນຜູ້ໃຫ້ການດູແລ. 

 ມີບາງຄົນກໍ່ເວົ້າໄດ້ດີຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ເຫັນວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ. ແຕ່ວ່າການເວົ້າ 
ບໍ່ເປັນພຽງຫົນທາງດຽວ ທີ່ຄົນສາມາດສະແດງຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາ. 
ໃຫ້ທົດລອງເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຮ້ອງເພງ, ແຕ່ງກາບກອນ ຫຼື ການເລົ່າເລື່ອງ  
ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນທາງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ. ບາງຄົນກໍ່ອາດ 
ສະແດງອອກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ດ້ວຍການແຕ້ມ ຫຼື ລະບາຍສີລົງໃສ່ຮູບ.

ພວກເຮົາໂຮມໂຕກັນ	ເພື່ອຊ່ວຍລູກຂອງພວກເຮົາ	ແລະ	ພວກເຮົາເອງ

ໃນຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນບັງກະລໍ, ປະເທດອິນເດຍ ຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນຄົນພິການ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຂຶ້ນ.  
ເຂົາເຈົ້າມີການພົບປະກັນອາທິດລະຄັ້ງເພື່ອປຶກສາ  
ແລະ ວາງແຜນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ 
ການບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນຊຸມຊົນໃຫ້ກັບຄົນ 
ພິການ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ  
ແລ່ນລົດໂດຍສານສາມລໍ້ຫຼາຍຄັນເພື່ອໄປສົ່ງ  
ແລະ ມາຮັບເດັກນ້ອຍພິການຈາກໂຮງຮຽນ.

ໂອມາ, ແມ່ນໃຜຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ 
ໄດ້ດີກວ່າໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ? 
ພວກເຮົາທັງໝົດດູແລຄົນພິການ 

ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງຕ້ອງມີບັນຫາ 
ຄືກັນໃນບາງຢ່າງ.

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງບອກ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຮົາ 
ກັບເພື່ອນບ້ານທັງໝົດ?

ລິເລີ່ມກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ການດູແລ
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 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຄຳແນະນຳຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ສະບາຍໃຈ ແລະ ໄວ້ໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

 ຈົ່ງຮັບຟັງສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າ. ໃຫ້ຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບຟັງທ່ານແນວໃດ, 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມຮັບຟັງຄົນອື່ນໃນແບບດຽວກັນ. 

 ຈົ່ງພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ບອກຄົນອື່ນວ່າຄວນຈະເຮັດຫຍັງ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ  
ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກແນວນັ້ນ ແລະ  ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງທ່ານເອງ. 
ແຕ່ທຸກຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອງ ກ່ຽວກັບທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ. 

 ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນ ສາມາດຖືກຈັດໃຫ້ເປັນບ່ອນ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສາມາດສະແດງຄວາມໃຈ
ຮ້າຍອອກມາ ຫຼື ຮ້ອງໄຫ້ ຈາກສະພາບຂອງຄວາມໝົດຫົນທາງ. ດ້ວຍການແລກປ່ຽນປະສົບການ 
ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ, ພວກທ່ານກໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ເພື່ອຄົ້ນຫາທາງປ່ຽນແປງຕົ້ນເຫດຂອງ 
ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້. 

ໂຣຊາ ຈະໃຈຮ້າຍຫຼາຍ  
ຖ້າຂ້ອຍຫາກພະຍາຍາມ 
ປ່ຽນແປງວຽກປະຈຳວັນ 
ຂອງພວກເຮົາ. ເຈົ້າມ ີ

ຄວາມຄິດເຫັນອັນໃດບໍ່ 
ທີ່ຈະຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້?

ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ ມາຣີ 
ລົມກັບເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?  
ພວກເຮົາກໍ່ມີບັນຫາກັບ 
ລູກສາວຂອງພວກເຮົາ 

ຄືກັນ.

ມາຣິ ກໍ່ເຄີຍເປັນແບບນັ້ນ 
ຄືກັນ. ຕໍ່ມາພວກເຮົາ 

ກໍ່ໄດ້ລົມກັນ ແລະ ດຽວນີ້ 
ມັນກໍ່ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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ການວາງແຜນສຳລັບການປະຕິບັດ	
ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສາມາດດຳເນີນການ ເພື່ອແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາໄດ້. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນດາ 
ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນປະຕິບັດ.

1. ເລືອກເອົາບັນຫາໃດໜຶ່ງ ທີ່ໝົດທຸກຄົນພາຍໃນກຸ່ມຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມສຳຄັນ. ເຖິງແມ່ນອາດຈະ 
 ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ກຸ່ມຂອງພວກທ່ານກໍ່ອາດຈະມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ  
 ຖ້າກຸ່ມຫາກສຸມໃສ່ແກ້ໄຂເທື່ອລະບັນຫາ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ຄັດເລືອກເອົາບັນຫາ ທີ່ ກຸ່ມຂອງ 
 ພວກທ່ານມີທາງແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງໄວວາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອກຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເຮັດວຽກ 
 ຮ່ວມກັນແລ້ວ, ພວກທ່ານກໍ່ສາມາດສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຂ້ອຍໄດ້ວຽກໃໝ່ຢູ່ໃນເມືອງ. ດຽວນີ້ 
ຂ້ອຍບໍ່ມີເວລາພໍ ທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງ 

ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດພາຍໃນເຮືອນ ພ້ອມທັງ 
ດູແລເມຍຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ໃຜ 

ຜູ້ໜຶ່ງມາດູແລເມຍຂ້ອຍ 
ໃນມື້ທີ່ຂ້ອຍລົງຕະຫຼາດ.

ດຽວນີ້ແມ່ຂອງຂ້ອຍ 
ເປັນຄົນດູແລລູກສາວ 

ຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ສຸຂະພາບ 
ຂອງລາວຊຸດໂຊມ 
ລົງທຸກຂະນະແລ້ວ.

2. ຕັດສິນໃຈວ່າພວກທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີໃດ. ໃຫ້ລະບຸວິທີຕ່າງໆ ໃນການແກ້ໄຂ 
 ບັນຫາ ແລະ ເລືອກເອົາວິທີທ່ີໄດ້ນຳໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງກຸ່ມໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງມາຊ່ວຍຂ້ອຍຫາຟືນ ແລະ   
ຕັກນ້ຳ ພ້ອມກັບຄົວກິນໃນບາງຄັ້ງ. ບັດນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຈະ 
ມີເວລາຊ່ວຍແມ່ທີ່ປັນຄົນພິການຂອງຂ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ້ອຍວ່າ ພວກເຮົາທັງໝົດ 
ກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ພຽງແຕ່  

ເທົ່ານັ້ນແຫຼະ . ເປັນຫຍັງ 
ພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ໂຮມເງິນ 
ກັນ ແລະ ຈ້າງ ຄົນມາ 

ເຮັດວຽກໃຫ້.

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າ  
ມານິຊາ 

ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດ.

ລິເລີ່ມກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ການດູແລ
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3. ວາງແຜນການ. ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ ້
 ວຽກສຳເລັດ. ພະຍາຍາມກຳນົດວັນທີ ທີ່ຄວນຈະໃຫ້ແຕ່ລະວຽກສຳເລັດ. 

ຂ້ອຍຈະຄຳນວນ 
ເບິ່ງວ່າ ພວກເຮົາ 
ຈະຕ້ອງໄດ້້ຈ່າຍ 

ໃຫ້ຄົນມາເຮັດວຽກ 
ໃຫ້ນັ້ນຫຼາຍປານໃດ.

ຂ້ອຍຈະຖາມ ມານີຊາ 
ເບິ່ງວ່າ ລາວສົນໃຈທີ່ຈະ 

ມາເຮັດວຽກນີ້ ຫຼື ບໍ່.

4. ເມື່ອພວກທ່ານໄດ້ພົບປະກັນອີກຄັ້ງໃໝ່, ໃຫ້ປຶກສາກ່ຽວກັບ ວຽກກຳລັງດຳເດີນໄປແນວໃດ  
 ແລະ ດັດແກ້ແຜນການເທົ່າທ່ີຈຳເປັນ ຖ້າຫາກມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂຶ້ນ.

ບໍ່, ຍັງເທື່ອ. ມັນຕ້ອງໃຊ ້
ເວລາດົນໃນການຫາຟືນໃຫ ້

ພວກເຮົາທັງໝົດ ເພາະສະນັ້ນ 
ລາວຈິ່ງບໍ່ມີເວລາພໍທີຈະ 

ຄົວກິນ.

ມານີຊາ ສາມາດຊ່ວຍ 
 ກຽມອາຫານ 

ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ແລ້ວບໍ່?

ເຖິງວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ 
ກັບການຕັກນ້ຳ ແລະ 

ເອົາຟືນດ້ວຍໂຕ ເອງ ແຕ່ມັນເປັນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.



407

ເຖິງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດຊ່ວຍຜູ້ໃຫ້ການ  
ດູແລ. ເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານປິ່ນປົວແມ່ຍິງພິການ  
ໃຫ້ພະຍາຍາມໄດ້ສົນທະນາກັບລາວກ່ຽວກັບ 
ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ. 
ຖ້າຜູ້ໃຫ້ການດູແລຂອງລາວຫາກມານຳ ກໍ່ໃຫ້  
ສົນທະນາກັບເຂົາເຈົ້າທັງສອງກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນ ແລະ 
ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຈາກກັນ ແລະ ກັນ. 

 ຊຸກຍູ້ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວເອງ. ຮັບຟັງຜູ້ໃຫ້ການດູແລ 
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລາວໄດ້ເວົ້າ. ບໍ່ໃຫ້ຕຳນິລາວທີ່ຮູ້ສຶກໝົດຫົນທາງ ຫຼື ເສຍໃຈ ເພາະການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນແມ່ນວຽກທີ່ໜັກໜ່ວງ. ຢ້ຳເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ການດູແລຮູ້ວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງ 
ທຳມະຊາດ ທີ່ຈະຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ, ໃຈຮ້າຍ ຫຼື ໝົດຫົນທາງເປັນບາງເວລາ. ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວດູແລໂຕລາວເອງໃຫ້ຄືກັນກັບດູແລຄົນ  
ທີ່ລາວຊ່ວຍເຫຼືອ.

 ພະຍາຍາມຊອກຫາໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ການດູແລໄດ້ມີເວລາຢຸດພັກ ເພາະວ່າ 
ທຸກໆຄົນຈະຕ້ອງການເວລາສຳລັບໂຕເອງ. ກວດສອບເບິ່ງວ່າ ທ່ານສາມາດຊອກຫາໃຜຜູ້ໜຶ່ງ 
ພາຍໃນຄອບ ຄົວ ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໃນຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່.

 ຖ້າຈຳເປັນ ກ່ໍໃຫ້ສອນຜູ້ໃຫ້ການດູແລທີ່ຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບການ 
ດູແລສຸຂະ ພາບທາງດ້ານໃດໜຶ່ງ ແລະ ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຕ້ອງການ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດູແລ ແມ່ຍິງພິການທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ດີຂຶ້ນ.   

ສິ່ງສຳຄັນ ຄວາມຮູ້ສຶກໝົດຫົນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ແລະ ການທຳຮ້າຍຄົນທີ່ລາວ 
ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃນບາງຄັ້ງ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລກໍ່ກົດດັນຫຼາຍ ແລະ ຮູ້ສຶກ 
ໃຈຮ້າຍຈົນອາດ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າດູແລຢູ່. ໃຫ້ເຝົ້າສັງເກດເບິ່ງບັນດາ 
ອາການຂອງການທາລຸນທຸກຄັ້ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ກວດສຸຂະພາບໃຫ້ກັບແມ່ຍິງພິການ (ຫຼື ແມ່ຍິງ 
ຄົນໃດໜຶ່ງ) ແລະ ພະຍາຍາມສົນທະນາກັບລາວພຽງລຳພັງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ຖືກ  
ທາລຸນຈາກຜູ້ໃຫ້ການດູແລຂອງລາວບໍ່ວ່າໃນທາງໃດໜຶ່ງ.  ເບິ່ງພາກທີ 14 ສຳລັບຂໍ້ມູນ 
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການທາລຸນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງພິການ.

ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ເພື່ອສຶກສາ 
ເບິ່ງວ່າ ລາວມີບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

ລິເລີ່ມກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ການດູແລ



408 ພາກທີ 15: ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ໃຫ້ການດູແລ

ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກແມ່ຍິງພິການ  
ທີ່ຂ້ອຍຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ  

ຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສອນຂ້ອຍ ດ້ວຍຕົວຢ່າງ  

ທີ່ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດ ເອົາຊະນະອຸປະສັກ 
ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນ ເພື່ອທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດ 

ຢູ່ຢ່າງພຽບພ້ອມ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ.


