


1 
 

 

ສາລະບານ 

ຄ ານ າ .................................................................................................................................................. 2 

ນ າໃຊວ້ຽກນ ໍ້າ, ສຂຸາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ ເປນັເຄືື່ອງມປືບັປງຸສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ (WASH FIT) .......................................... 3 

1.ພາກສະເໜ  ............................................................................................................................................. 3 

2.ພາບລວມຂອງວຽກWASH FIT .................................................................................................................. 5 

3.ຂ ັ້ນຕອນໃນການດ າເນ ນWASH FIT ............................................................................................................. 9 

ໜາ້ວຽກທ  1 ....................................................................................................................................... 11 

ສ້າງຕ ັ້ງທ ມງານ WASH FIT ແລະ ປະຊຸມທ ມງານປົກກະຕິ ................................................................................... 11 

ໜາ້ວຽກທ  2 ....................................................................................................................................... 15 

ປະເມ ນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ .......................................................................................................... 15 

ໜາ້ວຽກທ  3 ....................................................................................................................................... 20 

ການປະເມ ນ ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ .............................................................................................. 20 

ໜາ້ວຽກທ  4 ....................................................................................................................................... 25 

ການສ້າງແຜນປັບປຸງ ................................................................................................................................... 25 

ໜາ້ວຽກທ  5 ....................................................................................................................................... 27 

ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນປັບປຸງ ແລະ ທົບທວນຄືນຕາມຄວາມຈ າເປັນ .......................................................... 27 
 

4. ເຄືື່ອງມກືານປະເມ ນ ວຽກງານນ າ  , ສຂຸາພບິານ ແລະ ອານະໄມ ………………………………………………………………………...31 
 

5. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1  ……………………………………………………………………………………………………….70 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



LENOVO
打字机
2

LENOVO
打字机



3 
 

ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  
 

1.ພາກສະເໜ  
 

ຍອ້ນຫຍ ງຈິື່ງເອາົໃຈໃສ່
ວຽກນ ໍ້າ, ສຂຸາພບິານ ແລະ 
ອະນາໄມໃນສະຖານທ ື່
ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ? 

ນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH) ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຖືເປັນຫ  ກການ
ພືັ້ນຖານໃນການບ ນລຸເປົື້າໝາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົື້າໝາຍການພ ດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ (SDGs) ທ  3 (ມ ສຸຂະພາບ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ທ ື່ດ  ແມ່ນແນໃສ່ຮ ບປະກ ນດ້ານ
ສຸຂະພາບທ ື່ແຂງແຮງ ແລະ ສົົ່ງເສ ມຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ທ ື່ດ  ສ າລ ບທຸກຄົນ ໃນທຸກລະດ ບອາຍຸ ແລະ 
ເປົື້າໝາຍທ  6 (ຮ ບປະກ ນໃຫ້ມ ນ ໍ້າໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ) ການອະນາໄມ ແລະ 
ຮ ກສາຄວາມສະອາດ, ນ ໍ້າສະອາດປອດໄພ, ບ່ອນລ້າງມື ແລະ ວິດຖ່າຍທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້, ເປັນສິື່ງສ າ
ຄ ນຫ າຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນການບໍລິການສຸຂະພາບ ໂດຍ
ເຊືື່ອມສານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດ ກພ້ອມທ ງເປັນການດ າເນ ນຂ ັ້ນຕອນພືັ້ນຖານໃນການກ ນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ (IPC) ແລະ ເປັນສິື່ງທ ື່ຈ າເປັນໃນການປ້ອງກ ນບໍໍ່ໃຫ້ເກ ດຈຸລະຊ ບທ ື່ດືັ້ຕໍໍ່ຢາ 

(AMR). 
 

ເພື ື່ອສະໜອງການບໍລິການທ ື່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການຕິດເຊືັ້ອ, ສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຕ້ອງມ ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ ື່ມ ຄວາມຮ ້, ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງການບໍລິການທ ື່ປອດໄພ, ມ ປະສິດທິພາບ, ສະເໝ ພາບ ແລະ ຖືເອົາຄົນ
ເຈ ບເປັນໃຈກາງ (ເບິື່ງຮ ບທ  1.1). ການບໍລິການດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ(WASH) 
ເປັນສ່ວນໜ ື່ງໃນການເພ ື່ມຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ກ ບລະບົບປ ິ່ນປົວ ເພືື່ອປ້ອງກ ນ-ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ, ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃນການໂຕ້ຕອບສຸກເສ ນ (ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ) 
ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມເຫດການສຸກເສ ນທ ື່ອາດເກ ດຂ ັ້ນ. 

ຮ ບທ  1.1: ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປບັປງຸວຽກນ ໍ້າ, ສຂຸາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH) ໃນສະຖານທ ື່ບໍລກິານສາທາລະນະສກຸ  
 

 
• Reduced health care 

associated infections 
• Reduced antimicrobial 

resistance 
• Improved occupational 

health and safety 

 

 

ສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ

 
 

 ການກ ນພະຍາດ 
ແລະ 

ການປ ິ່ນປວົ 

 
• Improved outbreak 

prevention and control 
(e.g. cholera, Ebola) 

• Improved diarrhoeal 
disease prevention and 
control 

 
 

• Facilities better 
prepared to 
continue to 
provide WASH 
in disasters, 
including climate- 
related events 

 
 

 
ຈ ນຍາບ ນໃນ
ການເຮ ດວຽກ 
ຂອງພະນ ກງານ 

• Improved 
satisfaction 
and ability to 
provide safe 

care 

 
 
 

• More eflcient services 
• Disease/deaths averted 

 

 
 

 

 

•  

•  Increased uptake of 
services, e.g. facility births, 
vaccinations 

 

 
• Health stau model 

good hygiene 
behaviour 

• Improved hygiene 
practices at home 

* WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກປະກອບມ : ລະບົບສະໜອງນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ, ອະນາໄມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອສາທາລະນະສຸກ.  

ຄວາມທນົທານ
ຕໍໍ່ການປູ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ໄພພິບ ດ 

ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະ
ສຸກມ ການກຽມຄວາມພ້ອມ
ຕອບໂຕ້ກ ບເຫດການທ ື່ພົວພ ນ
ກ ບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ເຊ ົ່ນ: ການສະໜອງນ ໍ້າ, 
ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ  

ການບໍລິການ
ສຸຂະພາບໂດຍ
ຖືເອົາຄົນ
ເຈ ບເປັນ
ໃຈກາງ 

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການຮ ກສາ
ສຸຂະພາບ 

• ເພິື່ມການເຂົັ້າມາຮ ບບໍລິການເຊ ົ່ນ: ການ
ອອກລ ກ, ການຮ ບວ ກຊ ນກ ນພະຍາດ ແລະ 
ອືື່ນໆ 

• ພະນ ກງານສາທາເປັນແບບຢູ່າງໃນການ
ຮ ກສາອະນາໄມທ ື່ດ  

• ປັບປຸງການຮ ກສາອະນາໄມພາຍໃນເຮືອນ
ຊານ 

 

• ປັບປຸງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງການບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບທ ື່ປອດໄພ(5ດ  1 ພໍໃຈ) 

• ປັບປຸງການກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດເຊ ົ່ນ: 
ຖອກທ້ອງ, ອະຫິວາ, ອ ໂບລາ, ໂຄວິດ-19 ແລະ ອືື່ນໆ 

• ຫ ຸດຜ່ອນການຕິດເຊືັ້ອໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສຸຂະພາບ 
ແລະ ການຕ້ານຕໍໍ່ເຊືັ້ອຈຸລະຊ ບທ ື່ຕ້ານຕໍໍ່ຢາຕ້ານເຊືັ້ອ  

• ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 

 ວຽກນ ໍ້າ,ສຸຂາພິ  
ບານ ແລະ ອະ 
ນາໄມໃນຊຸມ 

ຊົນ 

• ການບໍລິການມ ຄຸນນະພາບດ ຂ ັ້ນ 

• ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດເຊືັ້ອ
ພະຍາດ/ເສຍຊ ວິດ 
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        ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  

2.ພາບລວມຂອງວຽກWASH FIT

ຍອ້ນຫຍ ງຈິື່ງນ າໃຊ ້

WASH FIT? 

 

 
WASH FIT ແມ່ນເຄືື່ອງມືການປັບປຸງດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ, ເພືື່ອໃຫ້ມ ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມເພິື່ງພໍໃຈໃນການບໍລິການສຸຂະພາບ ຢູ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍໍ່ເນືື່ອງ. 
ຈດຸປະສງົສະເພາະ 

 ເພືື່ອສະໜອງຂອບເຂດໜ້າວຽກໃນການພ ດທະນາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນ
ປັບປຸງຢູ່າງຕໍໍ່ເນື ື່ອງ ແລະ ຈ ດລຽງກິດຈະກ າທ ື່ເປັນບ ລິມະສິດໃນກໍລະນ ທ ື່ມ ຊ ບພະຍາ 
ກອນຈ າກ ດ(ພະນ ກງານ, ອຸປະກອນ, ເຄືື່ອງມື, ງ ົບປະມານ ແລະ ອືື່ນໆ). 

 ເພື ື່ອກ ານົດການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກເຊ ົ່ນ: ສ້າງຄວາມ
ເຂ ັ້ມແຂງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ, ການ
ກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ ເຊິ ື່ງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ອ ດຕາການຕິດເຊືັ້ອຫ ຸດລົງ, ເຮ ດ
ໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈ ບດ ຂ ັ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ຈ ນຍາບ ນ, ສິື່ງ
ຈ ງໃຈ ໃນການເຮ ດວຽກຂອງພະນ ກງານໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ. 

 ເພືື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເໝາະສົມໃນການເຮ ດວຽກ ໂດຍ
ການເຕົັ້າໂຮມບ ນດາພາກສ່ວນທ ື່ມ ສ່ວນຮ ບຜິດຊອບໃນການສະໜອງການບໍລິການ ທຸກ
ລະດ ບ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຕົັ້ນ: ຜ ້ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ, ພະນ ກງານນ ໍ້າສະອາດ
, ຄະນະກ າມະການດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມຈາກຊຸມຊົນ. 

 ເພື ື່ອປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ລະວ ນຢູ່າງເປັນລະບົບ. 

  ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຜ ຍແຜ່ຄວາມຮ ້ ແລະ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນການບໍລິການ ດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ແລະ ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມ ການປູ່ຽນແປງ
ດ້ານການຮ ກສາອະນາໄມໃນຄົວເຮືອນໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ. 

ຮ ບທ  2.1: ຜົນໄດຮ້ ບຈາກການນ າໃຊເ້ຄືື່ອງມປືະເມ ນ ດ້ານນ ໍ້າ, ສຂຸາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນສະຖານທ ື່ ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ
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ນ າໃຊ້ WASH FIT 
ເພືື່ອເຂົັ້າເຖິງວຽກ 
WASH ໃນສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
, ເພືື່ອປັບປຸງຈຸດທ ື່ຈ າ
ເປັນ ແລະ ຮ ກສາລະດ ບ
ຄຸນນະພາບໃນການສະ
ໜອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ
ດ້ານ WASH ໃຫ້ຍືນຍົງ 

ນ າໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມ ນ WASH 

FIT ເພືື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້
ພະນ ກງານ (ລວມທ ງພະນ ກງານ
ອະນາໄມ) ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈ ບ
ປັບພືດຕິກ າດ້ານ WASH ທ ື່
ຖືກຕ້ອງ ເພືື່ອເປັນການຫ ຸດຜ່ອນ
ການຕິດເຊືັ້ອຂອງພະນ ກງານ ແລະ 
ຄົນເຈ ບ 

ປັບປຸງຈ ນຍາບ ນ ໃນ
ການເຮ ດວຽກຂອງ

ພະນ ກງານ 

ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ
ມ ສຸຂະພາບ ແລະ 
ເສດຖະກິດດ ຂ ັ້ນ  

ປັບປຸງການໂຕ້ຕອບ ແລະ ເຝົື້າ
ລະວ ງການລະບາດຂອງພະຍາດ 

ປັບປຸງການບໍລິການສຸຂະພາບເດ ກ ເພືື່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນອ ດຕາການຕາຍຂອງເດ ກແດງ 

ຜນົໄດ ້
ຮ ບທ ນທ  

ຜນົໄດຮ້ ບໄລຍະສ ັ້ນ ແລະ  
ໄລຍະຍາວ 

ໄດ້ຮ ບການບໍລິການທ ື່ດ  ແລະ ມ ຄວາມປອດ
ໄພໃນເວລາຖືພາ, ອອກລ ກ ແລະ ຫ  ງອອກລ ກ
ເພືື່ອຫ ຸດຜ່ອນອ ດຕາການຕາຍຂອງແມ່ 

ເພ ື່ມປະສິດທິພາບໃນ
ການນ າໃຊ້ຊ ບ 

ພະຍາກອນ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ດ້ານສຸຂະພາບ 

ນ ໍ້າ    ສຸຂາພິບານ  ອະນາໄມ 

ນ າໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມ ນ WASH 

FIT ເພືື່ອສ້າງ ຫ ື ຍົກລະດ ບໂຄງລ່າງ
ພືັ້ນຖານດ້ານ WASH ເພືື່ອສະໜອງ
ການບໍລິການທ ື່ປອດໄພ ແລະ IPC 

ທ ື່ເຊືື່ອຖືໄດ້ 

ປັບປຸງວຽກງານ
ປ້ອງກ ນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການ
ຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ການ
ດືັ້ຕໍໍ່ຢາຕ້ານເຊືັ້ອ
(AMR) 
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WASH INHEALTH CARE FACILITIES 
FOR BETTER HEALTH CARE SERVICES 

 

 

ແມນ່ໃຜຄວນນ າໃຊ ້
WASH FIT? 

ແມ່ນຄະນະກ າມະການຮ ບຜິດຊອບເຊິື່ງປະກອບມ : ຄະນະອ ານວຍການ, ຫົວໜ້າບໍລິ ຫານການ
ແພດ, ຫົວໜ້າບໍລິຫານແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ຜ ້ຮ ບຜິດຊອບ
ຄຸ້ມຄອງວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ.  

 
ຜ ້ບໍລິຫານສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກສາມາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈ ດຕ ັ້ງ ພາຍນອກ
ເຂົັ້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການດ າເນ ນ WASH FIT ຕົວຢູ່າງ:  

 ອົງກອນທ ື່ຮ ບຜິດຊອບດ້ານ WASH ແລະ/ຫ ື ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ; 
 ຕົວແທນຈາກຊຸມຊົນ(ທ ງຍິງ ແລະ ຊາຍ) ທ ື່ສາມາດປະກອບຄ າຄິດຄ າເຫ ນໃນຖານະຜ ້ຊົມໃຊ້

ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ; 
 ການຈ ດຕ ັ້ງພາກລ ດແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດນະໂຍບາຍ

ແຫ່ງຊາດດ້ານ ຄຸນນະພາບຂອງການປ ິ່ນປົວ, ກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ, ສຸຂະພາບ ແມ່ 
ແລະ ເດ ກ; 

 ບ ນດາຄ ່ຮ່ວມພ ດທະນາເຊ ົ່ນ: ຜ ້ໃຫ້ທ ນ, ອົງການທ ື່ບໍໍ່ຂ ັ້ນກ ບລ ດຖະບານ (INGO, NGO) ທ ື່
ສາມາດສະໜ ບສະໜ ນການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ຮ ບປະກ ນຄວາມຍືນຍົງຂອງການ
ບໍລິການດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ. 

 
 

 

WASH FIT ກວມເອາົວຽກ
ດາ້ນໃດແດພ່າຍໃນສະຖານທ ື່
ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ? 

WASH FIT ກວມເອົາສ ື່ວຽກຫ  ກຄື: ນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ (ວິດຖ່າຍ, ການຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອການ
ແພດ ແລະ ນ ໍ້າເປືື້ອນ ), ອະນາໄມ (ການອະນາໄມມື ແລະ ອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມ) ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງ-ບໍລິຫານ (ຮ ບທ  2.2). ແຕ່ລະວຽກປະກອບດ້ວຍຕົວຊ ັ້ວ ດ ແລະ ເປົື້າໝາຍເພືື່ອໃຫ້ບ ນລຸຕາມ
ມາດຕະຖານຂ ັ້ນພືັ້ນຖານໃນການຮ ກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫສ້ະອາດແລະ ປອດໄພ ໂດຍອ ງໃສ່ ຂໍໍ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນາໄມຢ ູ່ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 
2018), ມາດຕະຖານສາກົນທ ື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຫ  ກດ້ານອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມໃນ
ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO, 2008), ບົດແນະນ າຂອງ
ອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກ ບອົງປະກອບຫ  ກຂອງວຽກງານກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອໃນ
ລະດ ບຊາດ ແລະ ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WHO, 2016a). 

        ຮ ບທ  2.2: 4 ອົງປະກອບ/ໜ້າວຽກ ຂອງ WASH FIT 
 

* ວຽກອະນາໄມປະກອບດ້ວຍ ການອະນາໄມມື ແລະ ອະເຊືັ້ອສະພາບແວດລ້ອມ. ວຽກສຸຂາພິບານປະກອບດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂອງເສຍທ ື່ປົນເປືື້ອນອາຈົມ, ການລະບາຍນ ໍ້າຝົນ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອສາທາລະນະສຸກ. 
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  ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  

 
 

ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະ
ສກຸປະເພດໃດທ ື່ຄວນນ າໃຊ້ 
WASH FIT? 

ນ າໃຊ້ໃນທຸກສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກເຊ ົ່ນ: ໂຮງໝໍສ ນກາງ, ພາກ, ແຂວງ, ຊຸມຊົນ 
ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊົນ. ນອກຈາກນ ັ້ຍ ງສາມາດປັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນສະຖານທ ື່
ບໍລິການອືື່ນ.

 
 

 

WASH FIT ສາມາດປບັໃຊ ້
ໃນສະຖານບລໍກິານ
ສາທາລະນະສກຸແຕລ່ະປະເພດ
ແນວໃດ? 

ສາມາດປັບໃຊ້ກ ບທຸກສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກເພືື່ອສົົ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການນ າໃຊ້ເຄື ື່ອງມື
ດ ົ່ງກ່າວໃຫ້ແທດເໝາະກ ບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະສະຖານທ ື່ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບ
ກົນໄກໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທ ື່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ.  
ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ດ າເນ ນ WASH FIT ຄວນຮ ກສາໄວ້ຄືເກົົ່າ ແຕ່ສາມາດປັບປູ່ຽນຕົວຊ ັ້ວ ດ 

ແລະ ການປະເມ ນ (ເຄື ື່ອງມື 2A) ໃຫ້ແທດເໝາະກ ບວຽກບ ລິມະສິດຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ/ຫ ື 

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (ເບິື່ງເອກະສານແນະນ າເພ ື່ມຕືື່ມຈາກ ເຄືື່ອງມື 2A, 2B ແລະ 2C). 

 ຫ ຸດຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ  ດ: ໃນກໍລະນ ບາງຂໍໍ້ມ ນດ້ານ WASH ອາດບໍໍ່ແທດເໝາະກ ບທຸກ
ສະຖານທ ື່ບໍລິການ ຕົວຢູ່າງ: “ ນ ໍ້າດືື່ມມ ສານກ ໍລ ນຕົກຄ້າງ 0,2 - 0,5 mg/l ໃນພາວະສຸກເສ ນ 
ຫ ື ຄ່າ E.coli/100 ml = 0 ແລະ ຄວາມຂຸ່ນ<5NTU ” ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ສາມາດຕ ດອອກໄດ້ ສ່ວນ “ 
ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປັນ” ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນຕາມແບບຟອມ. 

 ເລືອກປະຕິບ ດອົງປະກອບໃດໜ ື່ງ: ສ າລ ບສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທ ື່ມ ຂ ດຄວາມ
ສາມາດຈ າກ ດ ແມ່ນສາມາດເລ ື່ມຈາກການປະເມ ນອົງປະກອບ ຫ ື ໜ້າວຽກໃດໜ ື່ງກ່ອນ 
ເຊ ົ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຫ ື ລະບົບນ ໍ້າ ເຊິື່ງຈະແທດເໝາະກ ບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ດ ກວ່າ
ຈະພະຍາຍາມຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງທຸກອົງປະກອບຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
ພ້ອມກ ນ. ໃນກໍລະນ ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເລ ື່ມປະເມ ນໜ້າວຽກດຽວ ເມືື່ອ 
WASH FIT ຖືກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄປໃນໄລຍະໜ ື່ງ ແລະ ຄວາມໝ ັ້ນໃຈຂອງທ ມງານເພ ື່ມ

ຂ ັ້ນ ເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງ WASH FIT ອອກໄປຫາອົງປະກອບທ ື່ເປັນບ ລິ

ມະສິດອືື່ນໆ. 
 ການເພ ື່ມຕົວຊ ັ້ວ ດ: ສາມາດເພ ື່ມໃສ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພືື່ອສະແດງເຖ ງລະດ ບການ
ບໍລິການທ ື່ສ ງຂ ັ້ນ ແລະ/ຫ ື ເພືື່ອໃຫ້ກວມເອົາການບໍລິການທ ງໝົດຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຂະໜາດໃຫຍ່. 

 ການປູ່ຽນແປງຕົວຊ ັ້ວ ດ: ຕົວຊ ັ້ວ ດຄວນປັບໃຫ້ແທດເໝາະກ ບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. 
 ການເຊືື່ອມສານຕົວຊ ັ້ວ ດ: ຄວນເຊືື່ອມສານຕົວຊ ັ້ວ ດເຂົັ້າໃນການປະເມ ນດ້ານການບໍລິການ 
ແລະ ກົນໄກການຕິດຕາມທ ື່ມ ຢ ູ່ ແລະ ກ າລ ງນ າໃຊ້ໃນປະຈຸບ ນ ຢ ູ່ສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກ. 

 ປະເມ ນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໂດຍອ ງໃສ່ປະເພດຂອງການບໍລິການ ທ ື່ບໍໍ່ແມ່ນອົງ
ປະກອບ: ສ າລ ບສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດຈ ດສ ນລ າດ ບການປະ
ເມ ນຄືນໃໝ່ ໂດຍຈ ດກຸ່ມຕົວຊ ັ້ວ ດຕາມປະເພດຂອງການບໍລິການເຊ ົ່ນ: ພະແນກຄົນເຈ ບເຂດ
ນອກ, ຫ້ອງອອກລ ກ ແລະ ອືື່ນໆ ແທນການປະເມ ນແຕ່ລະໜ້າວຽກ/ອົງປະກອບ. ວິທ ນ ັ້ເປັນການ
ດ ດປັບການປະເມ ນໃຫ້ເໝາະສົມກ ບສະພາບຕົວຈິງ ເຊິື່ງທ ມງານສາມາດປະເມ ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງທ ງໝົດຂອງຫ້ອງດ ົ່ງກ່າວພ້ອມກ ນ ໃນການລົງປະເມ ນໜ ື່ງຄ ັ້ງ. 
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ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  

 
 

ການນ າມ ພາລະບດົບາດຫຍ ງ
ໃນວຽກງານ WASH FIT? 

ການນ າທຸກຂ ັ້ນຄວນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ ັ້ນ າ - ນ າພາ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນ ໃນການປັບປຸງ
ວຽກງານ WASH, ພ ດທະນາ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບ ນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ພ້ອມທ ງກົນໄກ
ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ເພືື່ອສະໜ ບສະໜ ນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໃນການປັບປຸງໂຄງລ່າງ ພືັ້ນຖານ 
ແລະ ການບໍລິການ ເຊິ ື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລ ດຖະບານສະໜອງງ ົບປະມານສ າລ ບປັບປຸງ  ແລະ 
ຕິດຕາມດ້ານ WASH ເປັນປະຈ າ ໂດຍໃຫ້ຢ ູ່ໃນລະບົບຕິດຕາມຂໍໍ້ມ ນດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ແຫ່ງຊາດ (HMIS). 

 
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອືັ້ອອ ານວຍ ໃຫ້ໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນທ ື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ ັ້ 
ຄວນສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ການນ າທຸກຂ ັ້ນ ເຫ ນເຖິງຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຄວາມສ າຄ ນໃນການ
ປັບປຸງວຽກງານ WASH ໂດຍການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມືດ ົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ສ ນກາງ
ຮອດທ້ອງຖິື່ນ ພ້ອມທ ງ ປະສານສົມທົບກ ບພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງທ ງພາກລ ດ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານຕ່າງ  ໆ
ເພືື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານໃນການຍົກລະດ ບຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບທົົ່ວ
ປວງຊົນ. 
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 ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  
 
 

3.ຂ ັ້ນຕອນໃນການດ າເນ ນWASH FIT 

ຂ ັ້ນຕອນໃນການດ າເນ ນ WASH FIT ປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ້າວຽກ ໄປຕາມລ າດ ບ (ຮ ບທ  3.1) ເຊິື່ງຈະມ ຄ າອະທິບາຍແຕ່ລະບາດ

ກ້າວທ ື່ຈ າເປັນ ເພືື່ອບ ນລຸຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ, ສິື່ງທ ື່ “ຄວນປະຕິບ ດ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະຕິບ ດ” ເພືື່ອພິຈາລະນາ  ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະ

ນ າໃນການນ າໃຊ້ແບບຟອມ. ພາກທ  5 ຈະປະກອບດ້ວຍແບບຟອມເປົົ່າເພືື່ອເກ ບຂໍໍ້ມ ນເວລາດ າເນ ນແຕ່ລະໜ້າວຽກ. 

ຮບຸທ  3.1: ຂອບເຂດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງ WASH FIT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ກ່ອນຈະເລ ື່ມນ າໃຊ້ WASH FIT ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນຕ້ອງເຂົັ້າໃຈເນືັ້ອໃນ ຫ ື ສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອືັ້ອອ ານວຍ ຂອງສະຖານທ ື່ ທ ື່ຈະດ າເນ ນການປັບປຸງ . 

ໃນຕອນເລ ື່ມຕົັ້ນການດ າເນ ນວຽກ ໃຫ້ທົບທວນບ ນດານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ມາດຕະຖານ, ເອກະສານແນະນ າ ແລະ ບົດຄົັ້ນຄວ້າດ້ານ  WASH ແລະ 

ສຸຂະພາບທ ື່ມ ຢ ູ່. ນອກນ ັ້ນ ໃຫ້ຊອກຮ ້ບ ນດາກິດຈະກ າດ້ານ WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກິດຈະກ າອືື່ນໆທ ື່ພົວພ ນກ ບວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ທ ື່ກ າລ ງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢ ູ່ໃນປັດຈຸບ ນເຊ ົ່ນ: ກິດຈະກ າກ່ຽວກ ບຄຸນະພາບຂອງການປ ິ່ນປົວ, ການກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ, ການ
ຕ້ານຕໍໍ່ເຊືັ້ອຈຸລະຊ ບທ ື່ຕ້ານຕໍໍ່ຢາຕ້ານເຊືັ້ອ, ວຽກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດ ກ ແລະ ການກະກຽມຮ ບມືກ ບເຫດການສຸກເສ ນ. 
ການທົບທວນຂໍໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວຄວນມ ການປຶກສາຫາລືກ ບບ ນດາຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມສ າຄ ນ ແລະ ຜ ້ຊ່ຽວຊານ ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງບ ລິມະສິດ ແລະ ສິື່ງທ້າ
ທາຍທ ື່ພົວພ ນກ ບວຽກ WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເພືື່ອຊອກຮ ້ວ່າປັດໃຈດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວ ດທະນາທ າ-ສ ງຄົມ ທ ື່

ອາດຊ່ວຍ ຫ ື ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບການເຮ ດວຽກນ ັ້. ການສ້າງວຽກ WASH ໃຫ້ເປັນວຽກປົກກະຕິຂອງຫ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ເນ ັ້ນໃສ່ສາຍພົວພ ນດ້ານ
ສຸຂະພາບ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອ ັ້ອອ ານວຍອາດຕ້ອງການການສົນທະນາທາງການເມືອງທ ື່ຍາວນານ ເພືື່ອບ ນລຸເປົື້າໝາຍລະດ ບຊາດ ແລະ ການ
ຮ ບຮອງຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ພ້ອມທ ງການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກຫ າຍຂະແໜງການ. 

 

ແຮງຈ ງໃຈ, ວໄິສທ
 ດ ແລະ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບ 
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Undertaking a WASH FIT Assessment, WASH FIT Training, 

Bong County, Liberia. 
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ໜ້າວຽກທ  1 

 ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT) 

ສາ້ງຕ ັ້ງທ ມງານ WASH FIT ແລະ ປະຊມຸທ ມງານປກົກະຕ ິ

ໜ້າວຽກທ າອິດຂອງການດ າເນ ນ WASH FIT ແມ່ນຕ້ອງສ້າງຕ ັ້ງທ ມງານທ ື່ມ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ພ້ອມທ ງມ ທ ກສະໃນການນ າພາ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດຂ ບ

ເຄືື່ອນວຽກງານນ ັ້. ຮ ບທ 1: ຕົວຢູ່າງ ທ ມງານ WASH FIT ສອງປະເພດ. ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນສະມາຊິກໃນທ ມງານທ ງໝົດຕ້ອງມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮ ດວຽກ 

ແລະ ຕ ດສິນໃຈຮ່ວມກ ນ. WASH FIT ເປັນຂະບວນການເຮ ດວຽກເປັນປົກກະຕິ, ຕໍໍ່ເນືື່ອງ, ສະນ ັ້ນທ ມງານຕ້ອງມ ວິໄສທ ດທ ື່ກ້ວາງໄກ ແລະ 

ເສຍສະຫ ະ ຜົນປະໂຫຍດ ເພືື່ອສ່ວນລວມ. 

 

ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກທ  1 ເພືື່ອສ້າງທ ມງານທ ື່ໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນຈາກພາກສ່ວນບໍລິຫານຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະ                

         ສຸກ ແລະ  ຕົກລົງເຫ ນດ ໃນການປະຊຸມທ ມງານເປັນປົກກະຕິ, ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກ WASH FIT ແລະ 

 ປະຕິບ ດຕາມແຜນປັບປຸງ WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 
 

 

ຂ ັ້ນຕອນ ສ້າງຂໍໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ ເພືື່ອອະທິບາຍ

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນການດ າເນ ນວຽກ WASH FIT;  
ຈ ດກອງປະຊຸມຄະນະຮ ບຜິດຊອບເພືື່ອຮ ບຮ ້ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ື່ທ ື່ຕົນເອງຮ ບຜິດຊອບ; 

ນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື 1A, ບ ນທ ກລາຍຊືື່ທ ມງານ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ພ້ອມທ ງຂໍໍ້
ມ ນເພືື່ອຕິດຕໍໍ່; 
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລາຍງານສະພາບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ວຽກງານດ ົ່ງກ່າວ ປົກກະຕິ. 

ນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື 1B, ບ ນທ ກຜົນຂອງການປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກ າທ ື່ຕ້ອງປະຕິບ ດໃນການປະຊຸມແຕ່ລະຄ ັ້ງ. 
 
 
 

 

ເຄືື່ອງມ ື1A ແລະ 1B:  

ຄ າແນະນ າໃນການໃຊງ້ານ 

ເຄືື່ອງມື 1A ໃຊ້ເພືື່ອບ ນທ ກລາຍຊືື່ທ ມງານ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ພ້ອມທ ງຂໍໍ້ມ ນ

ເພືື່ອຕິດຕໍໍ່.  

ເຄືື່ອງມື 1B ໃຊ້ເພືື່ອບ ນທ ກກອງປະຊຸມທ ມງານ WASH FIT ໃນການປະຊຸມແຕ່ລະຄ ັ້ງ ໃຫ້ນ າໃຊ້
ແບບຟອມບ ນທ ກກອງປະຊຸມ. ນອກນ ັ້ຍ ງເປັນສິື່ງທ ື່ສ າຄ ນໃນການຕິດຕາມ, ດ າເນ ນກິດຈະກ າ ທ ື່ໄດ້
ຕົກລົງກ ນ. ບົດບ ນທ ກນ ັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫ ນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງສ າຄ ນທ ື່ເຫ ນດ ເປັນເອກະພາບ.
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ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT) 
 

 

 

ສິື່ງທ ື່ຄວນເຮ ດ ແລະ ບໍໍ່ຄວນເຮ ດ 
ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ:

 

ແຕງ່ຕ ັ້ງຫວົໜາ້ທ ມງານເພືື່ອນ າພາການເຮ ດວຽກ 

ຫົວໜ້າທ ມງານຄວນມ ວິໄສທ ດ ແລະ ມ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ພ້ອມທ ງໄດ້ຮ ບຄວາມເຊືື່ອໝ ັ້ນ 
ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກພະນ ກງານ ແລະ ການສະໜ ບສະໜ ນຈາກໜ່ວຍງານບໍລິຫານສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ລວມທ ງພະນ ກງານຫ້ອງການສາທາເມືອງ. ໜ້າທ ື່ຂອງຫົວໜ້າທ ມ
ແມ່ນຕ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າບ ນດາໜ້າວຽກ ແລະ ເຄືື່ອງມືຕ່າງໆຖືກຕືື່ມຂໍໍ້ມ ນໃສ່ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ທ ນເວລາ, ມ ການປະຊຸມຕາມວາລະປົກກະຕິ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງຈາກກອງປະຊຸມຖືກຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດ ເພືື່ອເຮ ດໃຫ້ການປະເມ ນດ້ານ WASH ມ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ນ າໄປສ ່ການປັບປຸງ.  

 

ຄ ດເລອືກ ບກຸຄນົ ທ ື່ມ ຄວາມຫາ້ວຫ ນ, ມ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບ ເພືື່ອປະກອບສວ່ນໃນການປບັປງຸ
ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸໃຫສ້ະອາດ ແລະ ປອດໄພ. 
ທ ມງານຄວນປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ພະນ ກງານສາທາ(ຫ າຍ
ລະດ ບ), ພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາ, ພະນ ກງານອະນາໄມສິ ື່ງແວດລ້ອມ(ນ ໍ້າ
ສະອາດ), ຄ ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິື່ນ(ພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ) ແລະ ຢູ່າງໜ້ອຍມ ຕົວແທນ
ຈາກຊຸມຊົນໜ ື່ງທ່ານ(ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທ ື່ເປັນທ ື່ຮ ້ຈ ກພາຍໃນຊຸມຊົນ ທ ື່ສາມາດ
ເປັນຕົວແບບ ແລະ ນ າພາການປູ່ຽນແປງພ ດຕິກ າ). ເຮົາອາດປະກອບເອົາຕົວແທນຈາກອ ານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອໃຫ້ເພິື່ນເຂົັ້າໃຈຂະບວນການເຮ ດວຽກ ແລະ ຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການດ າເນ ນກິດຈະກ າ.  ການຄ ດເລືອກເອົາບຸກຄົນທ ື່ມ ປະສົບການດ້ານ WASH 

ແລະ IPC ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ບ ນຫາໄດ້ດ ຂ ັ້ນ ແລະ ສາມາດຄົັ້ນຄິດຫາທາງ

ອອກທ ື່ເປັນໄປໄດ້ສ າລ ບການປັບປຸງວຽກ WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 
 

ຂກໍານສະໜ ບສະໜ ນຈາກຜ ບ້ລໍຫິານລະດ ບສ ງໃຫມ້ ສວ່ນຮວ່ມໃນການຊ ັ້ນ າ - ນ າພາ ພາຍໃນ
ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ. 
ຜ ້ບໍລິຫານລະດ ບສ ງຈະເປັນຜ ນ້ າພາ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໄປສ ່ການປູ່ຽນແປງດ້ານ 
WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເປັນຕົັ້ນ:  

 

 

 

ຫົວໜ້າໂຮງໝໍ (ເປັນຫົວໜ້າທ ມ) 
ພະນ ກງານວິຊາການແພດ 
ພະນ ກງານວິຊາການນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມເມືອງ 
ຄະນະບ້ານ 

 

 
ຄະນະຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ 
ຄະນະອ ານວຍການໂຮງໝໍ 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານໂຮງໝໍ 
ຄະນະກ າມະການ IPC ( ຕົວແທນທ່ານໝໍ ແລະ ພະຍາບານ - ຜະດຸງຄ ນ ຈາກທຸກໜ່ວຍງານ ) 
ພະນ ກງານໜ່ວຍງານນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມເມືອງ 
ວິຊາການຮ ບຜິດຊອບວຽກບ າລຸງຮ ກສາອຸປະກອນ 
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 ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT) 

 
 

ການສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການໂດຍການຈ ດສ ນ
ທ ນຮອນສ າລ ບກິດຈະກ າຕ່າງໆ. 

ລະດມົໃຫມ້ ສວ່ນຮວ່ມຈາກຄ ຮ່ວ່ມງານເພືື່ອຂກໍານສະໜ ບສະໜ ນຈາກພາຍນອກ. 
ຄ ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆປະກອບມ : ພາກລ ດ,ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນ, ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທ ື່ບໍຂ ັ້ນກ ບ
ລ ດຖະບານ, ບ ນດາໂຄງການພ ດທະນາຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພະນ ກງານຈາກສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກອືື່ນທ ື່ໃຫຍ່ກວ່າ.   
 

ລະດມົໃຫມ້ ສວ່ນຮວ່ມ ແລະ ປະກອບຄ າຄດິເຫ ນ ຈາກພະນ ກງານເພດຍງິ ແລະ ຜ ມ້າຮ ບ
ບລໍກິານທ ື່ເປນັເພດຍງິ. 
ແມ່ຍິງຄວນມ ສ່ວນຮ່ວມ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ສະແດງຄ າຄິດເຫ ນໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ຕ ດສິນບ ນຫາທຸກຄ ັ້ງ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າບ ນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆສາມາດຕອບສະ ໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງໃນທຸກຈຸດບໍລິການພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະ
ສຸກ. 

 

ການກ ານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບສະມາຊິກທ ມງານ 
ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນສະມາຊິກໃນທ ມງານທຸກຄົນຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຄວາມສ າຄ ນຂອງວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິ 
ບານ, ການອະນາໄມ ເພືື່ອກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ ທ ື່ອາດນ າໄປສ ່ການຕິດພະຍາດ 
ແລະ ເສຍຊ ວິດ. ສະມາຊິກທ ມງານແຕ່ລະທ່ານຄວນສາມາດໄຈ້ແຍກ ແລະ ປະເມ ນສິື່ງທ ື່ອາດ
ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານ WASH. ພ້ອມກ ນນ ັ້ນ ການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື WASH 

FIT ທ ມງານຈະສາມາດປະເມ ນ ແລະ ລາຍງານສະພາບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການບໍລິການ, ການ

ຄຸ້ມຄອງ, ການບ າລຸງຮ ກສາ, ພ ດຕິກ າດ້ານ WASH ຂອງພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ ແລະ ພ ື່ນ້ອງ
ຄົນເຈ ບ. ການປະຊຸມທ ມງານສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນສົນທະນາເພືື່ອສະຫ ຸບລາຍງານຜົນການປະ
ເມ ນ ໂດຍກ ານົດກິດຈະກ າທ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮ ດ ແລະ ຈ ດບ ລິມະສິດໃນການປັບປຸງວຽກ 
WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.  

 

ປະຊມຸທ ມງານເປນັປກົກະຕເິພືື່ອປກຶສາຫາລກືຽ່ວກ ບການເຮ ດວຽກປະຈ າວ ນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ດາ້ນ WASH  

ການປຶກສາຫາລືໃນທ ມງານເປັນປະຈ າແມ່ນສິື່ງທ ື່ສ າຄ ນເພືື່ອດ າເນ ນວຽກງານໃຫ້ສ າເລ ດ, ພ້ອມ
ທ ງຊອກຮ ້ບ ນຫາ, ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກ ານົດກິດຈະກ າທ ື່ເປັນບ ລິມະສິດເພືື່ອປັບປຸງ ແກ້ໄຂ ໃນ
ການປະຊຸມແຕ່ລະຄ ັ້ງ. ການກ ານົດກົນໄກການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງ
ທ ມງານແຕ່ກອງປະຊຸມຄ ັ້ງທ າອິດຈະເປັນປະໂຫຍດຫ າຍເພືື່ອໃຫ້ວຽກງານດ ົ່ງກ່າວໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມ ຄວາມຍືນຍົງ ເຊ ົ່ນ: ບົດບ ນທ ກກອງປະຊຸມ, ການແຈກຢາຍ
ເຄືື່ອງມື ແລະ ລາຍງານ .  
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WASH INHEALTH CARE FACILITIES 

FOR BETTER HEALTH CARE SERVICES 

 

 

ສິື່ງທ ື່ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ: 
ບໍໍ່ຄວນສ້າງທ ມງານໃໝຖ່າ້ມ ທ ມງານທ ື່ຮ ບຜດິຊອບຄຸ້ມຄອງການປບັປຸງຄນຸະພາບ ແລະ/
ຫ  ືຄະນະກ າມະການ IPC 

ວຽກ WASH FIT ສາມາດເພ ື່ມເຂົັ້າໃນຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງທ ມງານຄຸ້ມຄອງ ຫ ື ຊ ັ້ນ າ
ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທ ື່ມ ຢ ູ່ແລ້ວ ແລະ ກ າລ ງປະຕິບ ດໜ້າທ ື່ຢ ູ່. ຖ້າກໍລະນ ທ ື່ທ ມ
ງານດ ົ່ງກ່າວບໍໍ່ມ ຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານດ້ານWASH ແມ່ນສາມາດເພ ື່ມເຂົັ້າໃນທ ມງານ.  

ບໍໍ່ຄວນລືມການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ບ າລງຸຮ ກສາອາຄານ 

ພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາອາຄານ(ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນພະນ ກງານຫ ືບໍ ໍ່ກໍໍ່ຕາມ) 
ພວກເຂົາເຈົັ້າເປັນຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມລ ັ້ງເຄ ຍໃນການເຂົັ້າ-ອອກອາຄານຕ່າງໆໃນສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ຮ ້ວ່າການບໍລິການດ້ານWASH ຖືກໃຊ້ງານແນວໃດ ແລະ 
ຈຸດໃດ ຫ ື ສິື່ງໃດທ ື່ຖືກນ າໃຊ້ຫ າຍທ ື່ສຸດ ຫ ື ໜ້ອຍທ ື່ສຸດພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການ ເພາະ
ເຂົາເຈົັ້າເປັນສ່ວນສ າຄ ນໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ່ວນ
ຫ າຍຈະຖືກຫ ົງລືມ ແລະ ບໍໍ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕ ດສິນບ ນຫາ.  
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ໜ້າວຽກທ  2 

  ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT) 

ປະເມ ນສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ 
 

 

ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກທ  2 ນ າໃຊ້ WASH FIT ໂດຍສະເພາະເຄືື່ອງມື 2A, 2B ແລະ 2C ເພືື່ອປະເມ ນສະຖານ 

 ທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໂດຍອ ງໃສ່ມາດຕະຖານ ແລະ ເປົື້າໝາຍແຫ່ງຊາດດ້ານນ ໍ້າ, 
 ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເພືື່ອເປັນພືັ້ນຖານໃນການປັບປຸງ. 

 

ຂ ັ້ນຕອນ ທົບທວນທຸກອົງປະກອບໃນເຄືື່ອງມື 2A ແລະ ເລືອກຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈະປະເມ ນ ແລະ ຕິດຕາມ 
ເຊິື່ງຕ້ອງດ ບປັບໃຫ້ແທດເໝາະກ ບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕ້ອງຕ ດສິນໃຈວ່າຈະຕືື່ມຕົວຊ ັ້
ວ ດເພ ື່ມເຕ ມຫ ືບໍໍ່. 

ນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື 2A ເພືື່ອດ າເນ ນການປະເມ ນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢູ່າງ
ລະອຽດ ໂດຍນ າໃຊ້ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ເຫ ນດ ເປັນເອກະພາບກ ນ ແລະ ບ ນທ ກຜົນປະເມ ນຕົວ 
ຊ ັ້ວ ດແຕ່ລະໂຕວ່າໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍ   (               )    ຫ ື ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ  

(     ) ຫ ື ບໍໍ່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍ(   ) ຂອງມາດຕະຖານຂ ັ້ນຕ ໍ່າສຸດຫ ືບໍໍ່. 

ນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື 2B ເພືື່ອບ ນທ ກເປີເຊ ນຂອງຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍ, ໄດ້ຕາມເປົື້າ  
ໝາຍບາງສ່ວນ ຫ ື ບໍໍ່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍທ ື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ ເຂົັ້າຕາຕະລາງສະຫ ຸບ
ຄະແນນ ແລະ ຄິດໄລ່ຄະແນນລວມຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (ເປີເຊ ນຂອງ
ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍຕາມທ ື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ) ເພືື່ອນ າມາປຽບທຽບກ ບ
ຜົນການປະເມ ນຄ ັ້ງຕໍໍ່ໄປ. 

ນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື 2C ເພືື່ອດ າເນ ນການກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ(SI) ແລະ ກ ານົດລະດ ບ

ຄວາມສ່ຽງທ ື່ເກ ດຈາກນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 
ທົບທວນແບບຟອມປະເມ ນອ ກຄ ັ້ງເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າຂໍໍ້ມ ນທ ື່ຕືື່ມລົງຈະແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ສະມາຊິກໃນທ ມງານທຸກຄົນເຫ ນດ ເປັນເອກະພາບນ າກ ນ. 
ສ່ວນປະກອບໜ ື່ງຂອງການປະເມ ນແມ່ນການທົບທວນອຸປະກອນສົ ົ່ງເສ ມວຽກງານ
ອະນາໄມ, ເອກະສານແນະນ າດ້ານ WASH ແລະ IPC ແລະ ງ ົບປະມານ, ສ ງເກດຕ ລາຄາ
ສະພາບຂອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ພ ດຕິກ າຂອງພະນ ກງານ. ຕົວຢູ່າງ: ພະນ ກງານປະຕິບ ດ
ຕາມຂ ັ້ນຕອນ ຫ ື ລະບຽບການທ ື່ວາງໄວ້ຫ ືບໍ ໍ່) ແລະ ຖ່າຍຮ ບເພືື່ອເປັນຫ  ກຖານ(ຖ້າມ 
ກ້ອງຖ່າຍຮ ບ). ຮ ບພາບທ ື່ຖືກຖ່າຍໄວ້ໃນແຕ່ລະຄ ັ້ງທ ື່ດ າເນ ນການປະເມ ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາ
ເຫ ນຈຸດທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ແລະ ຮ ບດ ົ່ງກ່າວຍ ງສາມາດໃຊ້ເພືື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍສະພາບ
ຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທ ື່ບໍໍ່ໄດ້ເຫ ນສະພາບຕົວຈິງ. 
ເຮ ດການປະເມ ນຄືນທຸກ 6 ເດືອນ ຫ ື ຖ ື່ກວ່ານ ັ້ນຖ້າຈ າເປັນ. ສາມາດນ າໃຊ້ແບບຟອມໃນ
ການປະເມ ນແຕ່ລະຄ ັ້ງ ແລະ ໝາຍຕົວເລກຄ ັ້ງທ ື່ປະເມ ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ໄປຕາມລ າ
ດ ບເຊ ົ່ນ: ການປະເມ ນຄ ັ້ງທ  “1”, “2”, “3” ແລະ ອືື່ນໆ. 
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ເຄືື່ອງມ ື2A, 2B ແລະ 2C: 
ຄ າແນະນ າໃນການໃຊງ້ານ 

 

 

 

 

ເຄືື່ອງມ ື2A: ຕາຕະລາງປະ
ເມ ນຕວົຊ ັ້ວ ດ 

ປະກອບດ້ວຍລາຍການຕົວຊ ັ້ວ ດຂອງທຸກໜ້າວຽກເຊ ົ່ນ: ນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ/ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອສາທາລະນະ
ສຸກ, ອະນາໄມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ. ພາກສ່ວນທ າອິດຂອງຕາຕະລາງ ແມ່ນຕົວຊ ັ້ວ ດ “ 

ຫ  ກ ” ທ ື່ຕ້ອງຖືກປະເມ ນ ໂດຍບໍໍ່ມ ຂໍໍ້ຍົກເວ ັ້ນວ່າສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຈະມ ຂະໜາດ

ສ ໍ່າໃດ ເຊິື່ງໂຕໜ ງສືໄດ້ໝາຍສ ເຂ ັ້ມໄວ້. ສ່ວນຕົວຊ ັ້ວ ດ “ ຂ ັ້ນສ ງ ” ທ່ານສາມາດນ າມາພິຈາລະນາ
ວ່າຈະປະເມ ນຫ ືບໍໍ່ ໂດຍໃຫ້ອ ງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງທ ມງານ.  ເຮົາຕ້ອງປະເມ ນວ່າແຕ່ລະຕົວຊ ັ້ວ ດ
ຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍ (3)        ຫ ື ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍບາງ
ສ່ວນ (2)       ຫ ື ບໍ ໍ່ໄດ້ຕາມເປົ ື້າໝາຍ (1)    . ສ າລ ບຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ມເຕ ມໃຫ້ບ ນທ ກໃສ່

ຕາຕະລາງຫ້ອງ “ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນ ຫ ື ອະທິບາຍເພ ັ້ມເຕ ມ”. ຕົວຢູ່າງ: ເຫດຜົນທ ື່ຕົວຊ ັ້ວ ດສະເພາະໃດ

ໜ ື່ງບໍໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍ. ຮ ບທ ື່ 2 ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກ ບວິທ ດ ດປັບຕົວຊ ັ້ວ ດໃນເຄືື່ອງມື 

2A. 
 

ການປະເມ ນຕົວຊ ັ້ວ ດຈະຕ້ອງເຮ ດຊ ໍ້າຄືນທຸກໆ 6 ເດືອນ ຫ ື ຖ ື່ກວ່ານ ັ້ນ ເພືື່ອປະເມ ນຄືນ ແລະ 
ຕິດຕາມແຜນປັບປຸງວ່າໃຊ້ງານໄດ້ດ ສ ໍ່າໃດ. ການປະເມ ນແບບຕໍໍ່ເນືື່ອງຈະສະແດງໃຫ້ເຫ ນຈຸດທ ື່

ຕ້ອງການປັບປຸງເພ ື່ມເຕ ມ ຫ ື ອາດມ ບ ນຫາໃໝ່ເກ ດຂ ັ້ນ. ຕາມທິດສະດ ແລ້ວ ທ ມງານຊຸດເກົົ່າ

ຄວນດ າເນ ນການປະເມ ນແຕ່ລະຄ ັ້ງເພືື່ອຮ ບປະກ ນຄວາມຄົງທ ື່ຂອງການປະເມ ນ. 

 
ບາງຕົວຊ ັ້ວ ດຕ້ອງການການຄິດໄລ່ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ າຕອບເຊ ົ່ນ: ຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງອ່າງເກ ບນ ໍ້າ
ທ ື່ພຽງພໍກ ບຄວາມຕ້ອງການ ເຊິື່ງຕ້ອງຄາດຄະເນປະລິມານນ ໍ້າທ ື່ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະວ ນ ແລະ 
ຫານໃຫ້ບໍລິມາດທ ື່ອ່າງສາມາດເກ ບນ ໍ້າໄດ້ ຫ ື ວ ດແທກລວງກວ້າງຂອງປະຕ ຫ້ອງນ ໍ້າເພືື່ອປະ
ເມ ນເບິື່ງວ່າຜ ້ທ ື່ນ ົ່ງລໍໍ້ສາມາດເຂົັ້າປະຕ ໄດ້ບໍໍ່.ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນທ ື່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ດ ົ່ງກ່າວໃສ່ໃນ
ຕາຕະລາງບ ນທ ກ ຫ ື ອະທິບາຍເພ ັ້ມເຕ ມ ເພືື່ອໃຊ້ອ້າງອ ງພາຍຫ  ງ. 
 
ຖ້າຂໍໍ້ມ ນປະເມ ນບາງຕົວຊ ັ້ວ ດບໍໍ່ມ  ແມ່ນໃຫ້ສະເໜ ຂໍຂໍໍ້ມ ນຈາກພາຍນອກ ຕົວຢູ່າງ: ຂໍໍ້ມ ນ
ດ້ານຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແມ່ນໃຫ້ພົວພ ນ ຂໍຈາກຂະແໜງການນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ອະນາໄມ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ຫ ື ຂະແໜງການນ ໍ້າປະປາ. 

 
ຂໍໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ໃນແບບຟອມກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ (ເຄືື່ອງມື 2C)ແມ່ນຈ າເປັນຕ້ອງ

ຕອບ ຫ ື ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ຕົວຊ ັ້ວ ດ 1.2. 
 

 
 

ໜ
າ້ວ
ຽກ

ທ
  2

 

 

ສາມາດເພ ື່ມຕືື່ມຕົວຊ ັ້ວ ດເຂົັ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທ ື່ມ ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 
ຕົວຢູ່າງ: ຕົວຊ ັ້ວ ດບ ນຫາອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມ ຫ ື ສ າລ ບພະແນກການອືື່ນໆເຊ ົ່ນ: ຫ້ອງຜ່າຕ ດ, ຫ້ອງວິເຄາະ ທ ື່
ຕ້ອງການ ການປະເມ ນຢູ່າງລະອຽດ; 

ສາມາດຕ ດຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກ ໂດຍສະເພາະສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການໃຫ້
ບໍລິການຈ າກ ດ ຕົວຢູ່າງ: ຖ້າບໍໍ່ມ ຫ້ອງຄົນເຈ ບນອນ ໃຫ້ຕ ດຕົວຊ ັ້ວ ດ  2.1  ອອກ(ຈ ານວນວິດຖ່າຍສ າລ ບຄົນເຈ ບ

ນອນ). ໃຫ້ບ ນທ ກຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ງໝົດທ ື່ທ່ານປະເມ ນໃນຕາຕະລາງສະຫ ຸບ (ເຄືື່ອງມື 2B); 
ດ ດປັບຕົວຊ ັ້ວ ດໃຫ້ແທດເໝາະກ ບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຕົວຢູ່າງ: ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າດືື່ມ-
ນ ໍ້າໃຊ້ ເຊິື່ງຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ມ ຢ ູ່ຍ ງບໍໍ່ທ ນກວມເອົາເນືັ້ອໃນຢູ່າງຄົບຖ້ວນເທືື່ອ; 
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  ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT) 

 
 

ເຄືື່ອງມ ື2B: ຕາຕະລາງ
ບ ນທ ກຜນົການປະເມ ນ 

ນ ັ້ແມ່ນຕາຕະລາງທ ື່ໃຊ້ບ ນທ ກຜົນການປະເມ ນຈາກເຄືື່ອງມື 2A. ທ່ານຄວນຄິດໄລ່ເປີເຊ ນ

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍ (3), ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ (2) ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຕາມເປົື້າ ໝາຍ (1 ) 

ແຕ່ລະໜ້າວຽກຂອງ WASH. ໃນສ່ວນທ້າຍຂອງເຄືື່ອງມື 2B ທ່ານຈະສາມາດບ ນທ ກ

ຄະແນນລວມຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. ຄະແນນລວມ(ເປີເຊ ນ) ຂອງຕົວຊ ັ້
ວ ດທ ື່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍມາດຕະຖານຕ ໍ່າສຸດ ຖືເປັນຄະແນນລວມຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກນ ັ້ນ. ຕົວຢູ່າງ: ຖ້າຕົວຊ ັ້ວ ດທ ງໝົດທ ື່ຖືກປະເມ ນແມ່ນ 40 ຕົວຊ ັ້ວ ດ, ໃນ
ນ ັ້ນ 30 ຕົວຊ ັ້ວ ດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຖືວ່າສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຄະແນນ 
75%. ຄະແນນດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ສາມາດໃຊ້ເພືື່ອສົມທຽບໃຫ້ເຫ ນການປູ່ຽນແປງ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກ

ງານ WASH FIT. 

 

ໃນກໍລະນ ທ ື່ພົບບ ນຫາລະຫວ່າງການປະເມ ນ ໃຫ້ບ ນທ ກໃນຕາຕະລາງຫ້ອງ “ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນ ຫ ື ຄ າ

ອະທິບາຍເພ ື່ມຕືື່ມ”. ຕົວຢູ່າງ: ຖ້າບາງຕົວຊ ັ້ວ ດບໍໍ່ສາມາດຊອກຫາຄ າຕອບໄດ້ ໃຫ້ບ ນທ ກເຫດຜົນ
ວ່າຍ້ອນຫຍ ງ ແລະ ກ ານົດວ ນທ ວ່າຕົວຊ ັ້ວ ດດ ົ່ງກ່າວຈະຖືກປະເມ ນຄືນ. ຈາກນ ັ້ນບ ນທ ກວ ນທ ປະ
ເມ ນ ແລະ ຊືື່ຜ ້ປະເມ ນ.  

 
 
 

 

ເຄືື່ອງມ ື2C: ແບບຟອມ
ການກວດສອບດາ້ນ
ສຂຸາພບິານ 

ເຄືື່ອງມືນ ັ້ປະກອບດ້ວຍແບບຟອມ 5 ຟອມ ເຊິື່ງແຕ່ລະຟອມມ ຄ າຖາມເພືື່ອປະເມ ນຄວາມສ່ຽງທ ື່
ພົວພ ນກ ບລະບົບສະໜອງນ ໍ້າແຕ່ລະລະບົບ ຫ ື ຂ ັ້ນຕອນໃນການສະໜອງນ ໍ້ານ ັ້ນໆ. ຕົວຢູ່າງ: ການ
ພົບເຫ ນສ ດ, ການເກ ບກ ກອາຈົມ,  ການອອກແບບທ ື່ຜິດພາດ ຫ ື ບໍໍ່ມ ໂຄງລ່າງທ ື່ເຮ ດໜ້າທ ື່ປ້ອງ
ກ ນ. ແບບຟອມມ ຫ າຍປະເພດ ເຊິື່ງສາມາດເລືອກໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກ ບລະບົບນ ໍ້າຂອງສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ດ ົ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

SI 1: ນ ໍ້າສ້າງ 

SI 2: ນ ໍ້າບາດານ 

SI 3: ນ ໍ້າປະປາ  

SI 4: ລະບົບກ ກເກ ບນ ໍ້າຝົນ 

SI 5: ນ ໍ້າລ ນ (ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກ ບລະບົບອືື່ນໄດ້). 
 

ແບບຟອມກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານປະກອບດ້ວຍຄ າຖາມທ ຕອບດ້ວຍຄ າວ່າ: ແມ່ນ/ບໍໍ່ແມ່ນ. ຖ້າ
ຕອບວ່າ: “ແມ່ນ” ໝາຍຄວາມວ່າມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຖ້າຕອບວ່າ “ບໍໍ່ແມ່ນ” ໝາຍຄວາມວ່າບໍໍ່ມ 

ຄວາມສ່ຽງ ຫ ື ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່າຫ າຍ. ສຸດທ້າຍໃຫ້ນ ບຈ ານວນຄ າຕອບ “ແມ່ນ”.  ທຸກຄ າຕອບ
ຄວນໄດ້ມາຈາກການສ ງເກດຕົວຈິງ ແລະ ການສ າພາດຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ/ຫ ື ທ ມງານທ ື່
ຮ ບຜິດຊອບຄວບຄຸມລະບົບດ ົ່ງກ່າວ. ໃນແຕ່ລະຟອມຈະມ ຄ າອະທິບາຍເຖິງສິື່ງທ ື່ຕ້ອງກວດສອບເບິື່ງໃນເວລາສ າ

ຫ ວດ. ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ (SI forms) ອາດຮ້ອງອ ກຊືື່ໜ ື່ງວ່າ:  “ການ

ສ າຫ ວດດ້ານສຸຂາພິບານ”.
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WASH INHEALTH CARE FACILITIES 
FOR BETTER HEALTH CARE SERVICES 

 

 

ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ 

ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ:
 

ລົງກວດກາທກຸພືັ້ນທ ື່ຂອງສະຖານທ ື່ບໍລກິານສາທາລະນະສກຸລວມມ : ຫ້ອງກວດ, ການບລໍກິານຄົນ
ເຈ ບເຂດນອກ ແລະ ຄນົເຈ ບນອນ (ຖາ້ມ ) ແລະ ເຂດພືັ້ນທ ື່ລຖໍາ້ 

ສ ງເກດເບິື່ງການບໍລິການດ້ານສຸຂາພິບານ, ຈຸດສ ບນ ໍ້າ/ແຫ ່ງນ ໍ້າ, ບ່ອນເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ, ຈຸດເອົານ ໍ້າມາໃຊ້, ບ່ອນລ້າງມື. 
ຈຸດແຍກ, ລວບລວມ, ເຄືື່ອນຍ້າຍ, ບ າບ ດ ແລະ ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ. ສອບຖາມພະນ ກງານພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກວ່າຍ ງມ ຈຸດໃດທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມທ ື່ຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ກວດສອບ. 
 

ຍາ່ງສ າຫ ວດທກຸພືັ້ນທ ື່ໃນສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ ແລະ ສ ງເກດຕ ລາຄານ າກ ນເປນັທ ມງານ 
ການປະເມ ນຕ້ອງໄດ້ລົງໄປພືັ້ນທ ື່ຕົວຈິງ ໂດຍການຍ່າງສ າຫ ວດທຸກພືັ້ນທ ື່ຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ກວດເບິື່ງທຸກພືັ້ນທ ື່ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບວຽກ WASH. ການສ າຫ ວດເປັນທ ມງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ

ປຶກສາຫາລືກ ນໃນລະຫວ່າງການລົງພືັ້ນທ ື່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍໍ່ປະລະ ຫ ື ຫ ົງລືມຈຸດໃດໜ ື່ງ. 
 

ນ າໃຊຂ້ໍໍ້ມ ນຈາກການປະເມ ນເຂົັ້າໃນລະບບົລາຍງານອືື່ນໆ 
ແຈ້ງຜົນການປະເມ ນໃຫ້ຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນ ກງານວິຊາການຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, 
ພ້ອມທ ງຜ ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜ ້ມ ອ ານາດຕ ດສິນໃຈຮ ບຮ ້ນ າ. ຂໍໍ້ມ ນທ ື່ເກ ບກ າມາໄດ້ສາມາດຊ່ວຍສະໜ ບ
ສະໜ ນລະບົບເຝົື້າລະວ ງພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທຸກຂ ັ້ນ. 
 

ຖືເອົາການດ າເນ ນການກວດສອບດ້ານສຂຸາພບິານເປນັວຽກປກົກະຕ ິເພືື່ອປະເມ ນຄວາມສຽ່ງທ ື່ອາດເຮ ດໃຫນ້ ໍ້າປນົ
ເປືື້ອນ 
ການກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານສາມາດກ ານົດສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ, ເຫດການທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ສະພາບ
ຂອງບ ນຫາທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບປະເພດຂອງລະບົບນ ໍ້າ, ລະບົບແຈກຢາຍ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ ພ້ອມທ ງຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການປັບປຸງລະບົບນ ໍ້າພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. ການກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ
ຄວນເຮ ດທຸກຄ ັ້ງທ ື່ມ ການກວດກາຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ເພືື່ອກ ານົດຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທ ື່ພົວພ ນກ ບ ອາຈົມ 
ຫ ື ສິື່ງອືື່ນທ ື່ເຮ ດໃຫ້ນ ໍ້າປົນເປືື້ອນ. 
 

ທບົທວນການປະເມ ນເພືື່ອຖເືປັນໂອກາດໃນການຮຽນຮ  ້
ສິື່ງທ ື່ຄວນຈືື່: ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມ ນແມ່ນເພືື່ອຊຸກຍ ້, ສົົ່ງເສ ມ, ຊອກຫາສິື່ງທ ື່ຄວນປັບປຸງ ເຊິື່ງບໍໍ່ຄວນຕ ານິ ຫ ື 
ວິຈານ ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 
 

ສິື່ງທ ື່ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ: 
ບໍໍ່ຄວນຢາ້ນທ ື່ຈະຖາມຄ າຖາມໃນເວລາດ າເນ ນການປະເມ ນ 
ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າຜ ້ທ ື່ເຮ ດວຽກ ຫ ື ນ າໃຊ້ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຮ ້ສ ກແນວໃດຕໍໍ່
ກ ບສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ WASH. ໃຫ້ສອບຖາມພະນ ກງານ, ທ່ານໝໍ ແລະ ຄົນເຈ ບ

ກ່ຽວກ ບປະສົບການທ ື່ພົວພ ນກ ບ WASH ພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. ຄ າຖາມທ ື່ໃຊ້ບໍໍ່ຄວນຊ ັ້ນ າ

ໃຫ້ຄ າຕອບອອກມາໃນດ້ານບວກ ຫ ື ດ້ານລົບ. 
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Undertaking a WASH FIT assessment, WASH FIT training, 

Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic. 
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WASH INHEALTH CARE FACILITIES 
FOR BETTER HEALTH CARE SERVICES 

 
 

 

 

 

 

ໜ້າວຽກທ  3 

ການປະເມ ນ ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງໜ້າວຽກທ  3 ເພືື່ອຊອກຫາ ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຫ ື ບ ນຫາ ດ້ານ WASH ທ ື່ພົວພ ນກ ບສິື່ງທ ື່
ອາດເກ ດຂ ັ້ນກ ບພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດ ກເກ ດໃໝ່, ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ - 
ຜະດຸງຄ ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເພືື່ອປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 

 

ຂ ັ້ນຕອນ ທົບທວນຂໍໍ້ມ ນທ ງໝົດທ ື່ໄດ້ຈາກ ໜ້າວຽກທ  2. 

ໃຊ້ເຄືື່ອງມືທ  3 ເພືື່ອບ ນທ ກສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ/ບ ນຫາ (ຢ ູ່ຕາຕະລາງຫ້ອງທ  1) ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງ(ຕາຕະລາງຫ້ອງທ  2) 
 ຈ ດລະດ ບຄວາມສ່ຽງໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂຄວາມ
ສ່ຽງດ ົ່ງກ່າວ(ຕາຕະລາງຫ້ອງທ  3). ນອກຈາກນ ັ້ ຍ ງສາມາດຈ ດບ ລິມະສິດຂອງສິື່ງທ ື່ເປັນ
ອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ ງໝົດ ພ້ອມທ ງແຜນປັບປຸງ ໂດຍການນ າໃຊ້ຕາຕະລາງບ ລິມະສິດ. 
ບ ນທ ກກິດຈະກ າທ ື່ຈະປະຕິບ ດຢ ູ່ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 

 
 

 

ເຄືື່ອງມ ື3: ຄ າແນະນ າໃນ
ການໃຊງ້ານ 

ເຄືື່ອງມືນ ັ້ສະໜອງຕາຕະລາງສ າລ ບບ ນທ ກສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ທ ື່ພົວພ ນກ ບວຽກ 
WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. ລະດ ບຂອງຄວາມສ່ຽງ ປຽບທຽບກ ບ ຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາ ແລະ ກິດຈະກ າທ ື່ຈະປະຕິບ ດຢ ູ່ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 

 

ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ໝາຍເຖິງ "ເງືື່ອນໄຂ, ເຫດການ ຫ ື ສະຖານະການ ທ ື່ສາມາດສົົ່ງຜົນໃຫເ້ກ ດເຫດການທ ື່ບໍໍ່ຄາດຄິດ ຫ ື 

ບໍໍ່ຢາກໃຫ້ເກ ດ". ນອກນ ັ້ນ ທຸກຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍຄວນນ າມາ ພິຈາລະນາວ່າເປັນສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ. 

ຄວາມສ່ຽງ ໝາຍເຖິງ ສະຖານະການ ຫ ື ເຫດການທ ື່ບໍ ໍ່ເພິ ື່ງປາຖະໜາ ຫ ື ເຫດການທ ື່ເກ ດຂ ັ້ນຍ້ອນຜົນຂອງສິ ື່ງ                  
ທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ. ທ ງໝົດເຫ ົົ່ານ ັ້ນລ້ວນແຕ່ມ ຄວາມສ່ຽງ. 
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  ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT) 
 

ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ ປະກອບມ  3 ກິດຈະກ າທ ື່ຕ້ອງປະຕິບ ດ: 

 
1. ກ ານົດສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ: ຕາຕາລາງ 3.1 ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຕົວຢູ່າງຂອງວິທ ການກ ານົດສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ. ການກ າ
ນົດ “ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ” ຈາກການຖາມຄ າຖາມເຊ ົ່ນ: “ການບໍລິການ ແລະ ສິື່ງປຸກສ້າງໃດແດ່ທ ື່ຍ ງບໍໍ່ທ ນມ ?” , “ສິື່ງໃດທ ື່ຍ ງບໍໍ່ທ ນຖືກຕ້ອງພາຍ
ໃນໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທ ື່ມ ຢ ູ່?”, “ໄດ້ປັບປຸງສິື່ງໃດໜ ື່ງທ ື່ເປັນການບ າລຸງຮ ກສາການບໍລິການບໍໍ່?” 

 
ໃຫ້ຂຽນຄ າອະທິບາຍລະອຽດຂອງສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍໃສ່ໃນຕາຕາະລາງຫ້ອງທ  1 ຂອງເຄືື່ອງມືທ  3, ລວມທ ງຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດ(ຈາກ
ເຄືື່ອງມືທ  2A) ເພືື່ອໃຊ້ອ້າງອ ງ. ລາຍການຄວາມສ່ຽງຂອງສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍແຕ່ລະອ ນຈາກຕາຕາລາງຫ້ອງທ  2 ຂອງເຄືື່ອງມືທ  3. ໃຫ້ຄ ານ ງ

ເຖິງຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາດເກ ດຂ ັ້ນກ ບພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ, ຜ ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ຜ ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

 
ຕາຕະລາງ 3.1: ຕວົຢູ່າງສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດາ້ນ WASH  

 

ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ(ບ ນຫາ)  ຄວາມສ່ຽງ 
 

ນ ໍ້າ 1.1, 1.2, 1.6, 1.13: ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າຢ ູ່ຫ້ອງປ ິ່ນປົວ, ຫ້ອງນ ໍ້າ 
ຫ ື ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ(ມ ນ ໍ້າສະເພາະກ໋ອກນ ໍ້າລວມຢ ູ່ກາງເດ ື່ນ
ຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 

ແມ່ຍິງອອກລ ກໃໝ່ ບໍໍ່ສາມາດທ າຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊິື່ງສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບເຖິງກຽດສ ກສ /ສິດທິ
ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເຮ ດໃຫ້ບໍໍ່ສະບາຍໂຕ ແລະ ເພ ື່ມຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການຕິດເຊືັ້ອ.  
ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ ແລະ ພ ື່ນ້ອງຄົນເຈ ບໃນການອະນາໄມ/ລ້າງມື 
ເຊິື່ງຈະເພ ື່ມຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການຕິດເຊືັ້ອ. 

ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອະນາໄມພືັ້ນອາຄານ, ພືັ້ນທ ື່ໃນການເຮ ດວຽກ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຜ້າປ 
ຕຽງ ແລະ ຊົບໝອນ ເຊິື່ງເຮ ດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ທຸກຄົນມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການຕິດເຊືັ້ອ ເນືື່ອງຈາກສະພາບ
ອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມທ ື່ບໍໍ່ດ  ແລະ ເກ ດອຸປະຕິເຫດ. 

ສຂຸາພບິານ 

 

2.13: ການແຍກຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢ ູ່ແຕ່ລະຈຸດຍ ງບໍໍ່ທ ນຖືກຕ້ອງ. 

 

 

2.22:ບໍໍ່ມ ອຸປະກອນປ້ອງກ ນຕົນເອງທ ື່ເໝາະສົມໃຫ້
ພະນ ກງານທ ື່ຮ ບຜິດຊອບການບ າບ ດ ແລະ ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ.  

ພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ, ຜ ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງມ ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອຈາກຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ
ສາທາລະສຸກ, ອຸປະຕິເຫດເຂ ມປັກແທງ ແລະ ການສ າຜ ດກ ບ ການປົນເປືື້ອນສິື່ງຂ ບລ ົ່ງທ ື່ອອກຈາກ
ຮ່າງກາຍ. 

ພະນ ກງານມ ຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງການບ າບ ດ ແລະ ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງດ້ານການແພດ. 

ອະນາໄມ 3.1:  ບ່ອນລ້າງມືຢ ູ່ຈຸດບໍລິການປ ິ່ນປົວເປູ່ເພ ເພ ື່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຄົນເຈ ບໃນການຕິດເຊືັ້ອທ ື່ພົວພ ນກ ບການປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບເຊ ົ່ນ: ພາວະຕິດເຊືັ້ອໃນເດ ກ
ເກ ດໃໝ່. 
ເພ ື່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກ ບພະນ ກງານໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ເນືື່ອງຈາກບໍໍ່ໄດ້ລ້າງມືກ່ອນ ແລະ ຫ  ງ
ປະຕິບ ດກິດຈະກ າ ຫ ື ມ ການສ າພ ດກ ບພືັ້ນທ ື່ ທ ື່ມ ຄວາມເປ ເປືື້ອນ. 

 
2. ກ ານົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ/ຄວາມສ່ຽງ(ສ ງ, ກາງ, ຕ ໍ່າ ຫ ື ປະເມ ນບໍໍ່ໄດ້): ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງສາມາດນ າໃຊ້
ການໃຫ້ຄະແນນຕາມຮ ບທ  3.2 ຫ ື ນ າໃຊ້ລາຍການຄວາມສ່ຽງເຊ ົ່ນ: ຕ ໍ່າ/ກາງ/ສ ງ ຫ ື ບໍໍ່ສ າຄ ນ/ສ າຄ ນ/ສ າຄ ນຫ າຍ. ຊືື່ ແລະ ນິຍາມຂອງ

ແຕ່ລະລາຍການຄວນຖືກກ ານົດໂດຍທ ມງານ WASH FIT. ບາງຕົວຢູ່າງຂອງຄ ານິຍາມຂຽນໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ. ຮ ບທ ື່ 4 ຍົກໃຫ້ເຫ ນຄ າຖາມ
ທ ື່ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາດ າເນ ນການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ. ການປະເມ ນລະດ ບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະບ ນຫາແມ່ນຂ ັ້ນກ ບສະພາບ ແລະ 
ລ ກສະນະສະເພາະຂອງພືັ້ນທ ື່ ດ ົ່ງນ ັ້ນ ຈິື່ງມ ຄ າຕອບ ທ ື່ຖືກ ຫ ື ຜິດ. ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຄວນດ າເນ ນໂດຍທ ມງານ ເພືື່ອເພ ື່ມຄວາມໜ້າ
ເຊືື່ອຖືຂອງການປະເມ ນ ເຊິື່ງແຕ່ລະທ່ານທ ື່ດ າເນ ນການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຄວນມ ການແລກປູ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫ ນ ກ່ຽວກ ບລະດ ບ
ຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນທ ື່ປະເມ ນໄດ້. ຈາກນ ັ້ນທ ມງານທ ງ ໝົດຄວນເອົາຂໍໍ້ສະຫ ຸບຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານມາຕົກລົງກ ນເພືື່ອຫາຂໍໍ້ສະຫ ຸບ
ລະດ ບຄວາມສ່ຽງ. 
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WASH INHEALTH CARE FACILITIES 

FOR BETTER HEALTH CARE SERVICES 

 
 

ຮ ບທ  3.2: ຄ າອະທ ບາຍຂອງລະດ ບຄວາມສຽ່ງ 
 

    
ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ/ບ ນຫາ ມ ໂອກາດ
ທ ື່ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດການບາດເຈ ບ, ການເຈ ບ

ປູ່ວຍກະທ ນຫ ນ ຫ ື ຊ ໍ້າເຮືັ້ອ, ເກ ດການ
ຕິດເຊືັ້ອ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດສະໜອງການ

ບໍລິການຫ  ກໄດ້. 
ຈ າເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂທ ນທ ທ ນໃດເພືື່ອ

ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ/ບ ນຫາ ມ ໂອກາດ
ທ ື່ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕໍໍ່ສຸຂະພາບ 

ລະດ ບປານກາງ, ບໍໍ່ສະດວກສະບາຍ ຫ ື 
ບໍໍ່ເພິື່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການ. ຕົວຢູ່າງ: 
ກິື່ນເໝ ນ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການ
ເຮ ດວຽກທ ື່ບໍໍ່ດ , ການບາດເຈ ບເລ ກ
ນ້ອຍ. ເມືື່ອຄວາມສ່ຽງສ ງຖືກແກ້ໄຂ

ແລ້ວ, ລ າດ ບຕໍໍ່ມາແມ່ນຄວນຫ ຸດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງລະດ ບປານກາງ. 

ບໍໍ່ມ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ສຸຂະພາບຂ ັ້ນຮຸນແຮງ. 
ຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານ ັ້ຄວນຖືກແກ້ໄຂເມືື່ອມ 
ເງືື່ອນໄຂດ້ານຊ ບພະຍາກອນ ແລະ ກ ບມາ
ກວດກາຄືນໃນອະນາຄົດ ໂດຍຖືເປັນສ່ວນ

ໜ ື່ງຂອງການທົບທວນຄືນ. 

ຕ້ອງການຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ມຕືື່ມເພືື່ອກ ານົດລະດ ບ
ຄວາມສ່ຽງ. ຄວນດ າເນ ນກິດຈະກ າບາງຢູ່າງ
ເພືື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງການ

ເກ ບກ າຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ມຕືື່ມ. 

 

 

3. ຊ ົ່ງຊາລະດ ບຄວາມຮ ນແຮງຂອງຄວາມສຽ່ງ (ສ ງ/ກາງ/ຕ ໍ່າ/ປະເມ ນບໍໍ່ໄດ້) ພ້ອມທ ງພຈິາລະນາຄວາມຍາກ-ງ່າຍໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາ: 
ບາງສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍສາມາດແກ້ໄຂຢູ່າງງ່າຍດາຍ ຂ ັ້ນກ ບຊ ບພະຍາກອນທ ື່ມ ຢ ູ່ ແລະ/ຫ ື ໄລຍະເວລາທ ື່ໃຊ້ໃນການແກ້ບ ນຫາ. ຕົວຢູ່າງ: 
ການຕິດຕ ັ້ງບ່ອນລ້າງມືໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນເວລາສ ັ້ນ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້ງ ົບປະມານຫ າຍ, ແຕ່ການບ າລຸງ
ຮ ກສາຖືເປັນວຽກທ ື່ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າເຊ ົ່ນ: ຕ້ອງໃຫ້ມ ນ ໍ້າໃຊ້ທ ື່ພຽງພໍຕະຫ ອດເວລາ, ໃຫ້ມ ສະບ ສ າລ ບລ້າງມືເປັນປະຈ າ ແລະ ບໍໍ່ໃຫ້ນ ໍ້າລ້າງມື
ໄຫ ຊະຊາຍໄປຫາພືັ້ນທ ື່ສາທາລະນະ. 

 
ເຮົາບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍທຸກອ ນໄດ້ທ ນທ . ຕາຕະລາງຫ້ອງທ  3 ຈາກເຄືື່ອງມືທ  3 ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການຈ ດປະເພດຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຊ ັ້ໃຫ້ເຫ ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການຈ ດບ ລິມະສິດຂອງກິດຈະກ າທ ື່ຈະປະຕິບ ດ. ຕາຕະລາງທ ື່ຄືກ ບ 
“ປູ່ອງຢ້ຽມ”  ໃນຕາຕະລາງຫ້ອງທ  3 ໄດ້ແບ່ງເປັນ 4 ສ່ວນ. ຕາຕະລາງຫ້ອງເທິງ-ເບືັ້ອງຊ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫ ນບ ນຫາທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່າ ແຕ່ແກ້ໄຂ
ຍາກ. ຕາຕະລາງຫ້ອງເທິງ-ເບືັ້ອງຂວາສະແດງໃຫ້ເຫ ນບ ນຫາທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງ ແຕ່ແກ້ໄຂຍາກ. ຕາຕະລາງຫ້ອງລຸ່ມ-ເບືັ້ອງຊ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫ ນ
ບ ນຫາທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່າ ແກ້ໄຂງ່າຍ. ຕາຕະລາງຫ້ອງລຸ່ມ-ເບືັ້ອງຂວາສະແດງໃຫ້ເຫ ນບ ນຫາທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງ ແຕ່ແກ້ໄຂງ່າຍ. 
ຮຸບທ  3.3: ສະແດງໃຫ້ເຫ ນຕົວຢູ່າງວິທ ໃຊ້ຕາຕະລາງ “ປູ່ອງຢ້ຽມ” ສ າລ ບຈ ດປະເພດບ ນຫາ. 
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  ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  

 
 

ຮ ບທ  3.3: ການຈ ດປະເພດບ ນຫາ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ໂດຍການຈ ດລະດ ບຄວາມຍາກ-ງາ່ຍຂອງການແກໄ້ຂ 

 
 
 
 
 

 

ບ ນຫາ/ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ: 

1.1 ບໍໍ່ມ ລະບົບແຈກຢາຍນ ໍ້າຜ່ານທໍໍ່ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 

2.7 ບໍໍ່ເຫ ນບ ນທ ກການອະນາໄມຫ້ອງນ ໍ້າ 

2.10 ແສງສະຫວ່າງໃນຫ້ອງນ ໍ້າບໍໍ່ພຽງພໍ 

2.14  ຂຸມຝັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອເຕ ມ 
3.1 ບໍໍ່ມ ບ່ອນລ້າງມືຢ ູ່ຈ ດບໍລິການສຸຂະພາບ 
3.2 ບໍໍ່ມ ຮ ບພາບສົົ່ງເສ ມການລ້າງມືຢ ູ່ຫ້ອງນ ໍ້າ ແລະ ບ່ອນລ້າງມື 
4.2 ບໍໍ່ມ ງ ົບປະມານປະຈ າປີສ າລ ບວຽກWASH  
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FOR BETTER HEALTH CARE SERVICES 

 

 

ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ 
ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ: 

 

ພິຈາລະນາທຸກບ ນຫາ ແລະ ອຸປະສ ກທ ື່ອາດເກ ດຂ ັ້ນ ເຊິື່ງພົວພ ນກ ບສະຖານທ ື່ບລໍິການສາທາລະນະສຸກ 

ບ ນຫາອາດພົວພ ນກ ບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຊ ົ່ນ: ບໍໍ່ມ ຄວາມສາມາດເກ ບກ ກນ ໍ້າ, ວິດຖ່າຍຕ ນ ຫ ື ເຄືື່ອງບ າບ ດຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອເປູ່ເພ ຫ ື ບ ນຫາອາດພົວພ ນກ ບການໃຊ້ງານ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາ ຕົວຢູ່າງ: ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການ
ອະນາໄມເຊ ົ່ນ: ເຄືື່ອງກອງອາກາດ ແລະ ເຕົາເຜົາ. ຂາດພະນ ກງານອະນາໄມ ຫ ື ງ ົບປະມານໃນການຊືັ້ເຄືື່ອງໃຊ້ບໍໍ່
ພຽງພໍ. 

 

ໃຫ້ຄິດເຖງິບ ນຫາທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນໃນອະນາຄົດ 

ໃຫ້ພິຈາລະນາບ ນຫາທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ຂ ັ້ນຕອນ ຫ ື ລະບຽບການໃນການເຮ ດວຽກຢ ູ່ແລ້ວ 
ເພືື່ອຈະສາມາດແກ້ໄຂບ ນຫາໃນຕໍໍ່ໜ້າ ຕົວຢູ່າງ: ການຂາດນ ໍ້າໃນບາງລະດ ການ, ໂປູ່ມນໍ້ າເປູ່ເພ ຫ ື ເປັນບ ນຫາ
ໄລຍະຍາວ ເຊ ົ່ນ: ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໄດ້. 

 

ໃຫ້ພິຈາລະນາເຖງິລະດ ບຄວາມສ່ຽງຂອງຜ ທ້ ື່ເຂົັ້າມານ າໃຊສ້ະຖານທ ື່ບລໍິການສາທາລະນະສຸກ 

ອ ງຕາມຄວາມຖ ື່ຂອງການເກ ດບ ນຫາ, ຜົນກະທົບ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນ. 
ທ ມງານ WASH FIT ຕ້ອງໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລື ຢູ່າງລະອຽດໃນການຈ ດລະດ ບຄວາມສ່ຽງ.  

ສິື່ງທ ື່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ໃຫ້ຄ ານ ງເຖິງສິື່ງທ ື່ພົວພ ນກ ບຄວາມສ່ຽງ ໃນທຸກສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ຜ ້ທ ື່ມານ າໃຊ້ບໍລິການ.  

 

 

ສິື່ງທ ື່ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ: 
ບໍໍ່ຄວນເນ ັ້ນໃສແ່ຕ່ດ້ານລບົພຽງຢູ່າງດຽວ 

ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນຕ້ອງເກ ບກ າການປະຕິບ ດດ້ານ WASH ທ ື່ເຮ ດໄດ້ດ  ຢ ູ່ພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະ
ສຸກ, ເພືື່ອໃຫ້ມ ການປັບປຸງ ແລະ ປະຕິບ ດໄດ້ຕາມເປົື້າໝາຍທ ື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ. ການຮຽນຮ ້ຈາກ
ຜົນສ າເລ ດພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການຖືເປັນສິື່ງສ າຄ ນ ແລະ ໃຫ້ພິຈາລະນາຜົນສ າເລ ດດ ົ່ງກ່າວໄປເປັນຄ າແນະ
ນ າໃຫ້ກ ບສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງອືື່ນ. 

 

ບໍໍ່ໃຫ້ກ ງວົນໃນການຈ ດລຽງຄວາມສ່ຽງ ເພາະຂ ັ້ນກ ບສະພາບຂອງແຕລ່ະບ່ອນ 

ການຈ ດລຽງຄວາມສ່ຽງຈະແຕກຕ່າງກ ນໄປອ ງຕາມຜ ້ປະເມ ນແຕ່ລະຄົນ ເຊິື່ງບໍໍ່ຖືເປັນບ ນຫາ. ແຕ່ສິື່ງສ າຄ ນ
ແມ່ນ ຜ ້ທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມ/ພົວພ ນກ ບສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ(ພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ, ພ ື່ນ້ອງຄົນເຈ ບ 
ແລະ ຊຸມຊົນ) ມ ໂອກາດໃນການສະແດງຄ າຄິດຄ າເຫ ນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ ດສິນບ ນຫາ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງໃດສ າຄ ນທ ື່ສຸດ. 
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ໜ້າວຽກທ  4 

ການສາ້ງແຜນປບັປງຸ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງໜ້າວຽກທ  4 ເພືື່ອຈ ດລຽງບ ລິມະສິດ ແລະ ສ້າງແຜນກິດຈະກ າໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາ/ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍໃຫ້ສ າ               

                                                    ເລ ດພາຍໃນເວລາທ ື່ກ ານົດໄວ້. 

 
ການປັບປຸງວຽກງານ WASH ສາມາດບ ນລຸໄດ້ດ້ວຍຫ າຍວິທ ເຊ ົ່ນ: ປະສານງານກ ບອົງການປົກຄອງ
ທຸກຂ ັ້ນ ເພືື່ອສະເໜ ຂໍການກໍໍ່ສ້າງລະບົບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄືນໃໝ່ ຫ ື ສ້ອມແປງສິື່ງທ ື່ມ ຢ ູ່ແລ້ວ, ການ
ປັບປຸງວິທ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກ ບເຕ ກນິກໃໝ່, ການສ້າງມາດຕະຖານ 
ແລະ ຂ ັ້ນຕອນເພືື່ອປູ່ຽນແປງພ ດຕິກ າ ຂອງພະນ ກງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນຕ້ອງພິຈາລະນາລະດ ບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງສິື່ງທ ື່ຈະປັບປຸງ. ຕົວຢູ່າງ: ການປັບປຸງໃດ
ແດ່ທ ື່ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກສາມາດແກ້ໄຂເອງໄດ້ ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ
ພາຍນອກ ແລະ ສິື່ງໃດທ ື່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກພາຍນອກ. 

 
 
 

ຂ ັ້ນຕອນ ທົບທວນກິດຈະກ າຈາກໜ້າວຽກທ  3 ທ ື່ທາງທ ມງານໄດ້ຕົກລົງກ ນວ່າພາກສ່ວນໃດເປັນຜ ້
ຮ ບຜິດຊອບໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ເຊ ົ່ນ: ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ຊຸມຊົນ, 
ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂ ັ້ນ. 

ການຕ ດສິນໃຈວ່າມ ກິດຈະກ າໃດແດ່ທ ື່ຈະຕ້ອງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ພ້ອມທ ງຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນ

ໃຫ້ເໝາະສົມ. 

ນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມືທ  4 ເພືື່ອບ ນທ ກກິດຈະກ າ ແລະ ລາຍລະອຽດອືື່ນໆ ເຊ ົ່ນ: ກິດຈະກ າຫຍ ງແດ່?, ໃຜ

ເປັນຜ ້ຮ ບຜິດຊອບ?, ໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນຫຍ ງແດ່?, ເມືື່ອໃດຈະຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ? ແລະ ເມືື່ອໃດຄາດ

ວ່າຈະສ າເລ ດ?. 

ຕົກລົງເອກະພາບດ້ານເນືັ້ອໃນທ ື່ຕືື່ມໃສ່ເຄືື່ອງມືທ  4 ແລະ ຂໍອະນຸມ ດແຜນຕາມລະບຽບການ. 

 
 
 

 

ເຄືື່ອງມ ື4: ຄ າແນະນ າໃນ
ການໃຊງ້ານ 

ເຄືື່ອງມືນ ັ້ໃຊ້ເພືື່ອບ ນທ ກກິດຈະກ າ ການປັບປຸງດ້ານ WASH ເພືື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມເປັນອ ນຕະ 

ລາຍ. ບຸກຄົນ ຫ ື ກຸ່ມຄົນ ທ ື່ຮ ບຜິດຊອບໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກິດຈະກ າ, ຊ ບພະຍາກອນທ ື່

ຕ້ອງການ, ວ ນທ ຄາດໝາຍຈະສ າເລ ດ, ວ ນທ ຕົວຈິງທ ື່ກິດຈະກ າສ າເລ ດ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນການ

ຕິດຕາມສ າລ ບແຕ່ລະກິດຈະກ າ. 
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  ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  

 

ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ 
ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ:

 

ກ ານດົກດິຈະກ າໃຫລ້ະອຽດ ແລະ ສະເພາະ ທ ື່ປະຕບິ ດໄດ ້

ການກ ານົດຜ ້ຮ ບຜິດຊອບ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນຢູ່າງຊ ດເຈນ ເພືື່ອຈະເຮ ດໃຫ້
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກິດຈະກ າສ າເລ ດຕາມລະດ ບຄາດໝາຍ.  

ຊ ບພະຍາກອນ ໝາຍເຖິງ ງ ົບປະມານ, ເຄືື່ອງມື, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕ ກນິກ, ເວລາ ທ ື່
ໃຊ້ເພືື່ອດ າເນ ນກິດຈະກ າ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າກິດຈະກ າທ ື່ວາງໄວ້ແທດເໝາະກ ບຄວາມເປັນ
ຈິງ ແລະ ສາມາດເຮ ດໃຫ້ສ າເລ ດໄດ້ ພາຍໃຕ້ຊ ບພະຍາກອນ ແລະ ເວລາທ ື່ມ ຢ ູ່. 

 

ໃຫພ້ຈິາລະນາເຖງິການປບັປງຸ ແລະ ມາດຕະການປອ້ງກ ນທ ື່ສາມາດເຮ ດໄດພ້າຍໃຕ້
ຊ ບພະຍາກອນທ ື່ມ ຈ າກ ດ 

ໃຫ້ພິຈາລະນາສິື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ເຊ ົ່ນ: ຮ ບປະກ ນວ່າຫ້ອງນ ໍ້າ, ວິດຖ່າຍ, ພືັ້ນທ ື່ອ້ອມຂ້າງສະອາດງາມ

ຕາ, ມ ການສະໜອງນ ໍ້າ, ສະບ ລ້າງມ ືຫ ື ເຈວຂ້າເຊືັ້ອມືທ ື່ມ ສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ ົັ້າ 70% 

ຢ ູ່ບ່ອນລ້າງມື ພ້ອມທ ງ ຕິດຮ ບໂປສ໌ເຕ ັ້ ຫ  ກການອະນາໄມມື. 
 

ໃຫຄ້ດິສະເໝ ວາ່ທກຸການປູ່ຽນແປງແມນ່ມ ຄວາມສ າຄ ນ 

ການປະຕິບ ດກິດຈະກ າລ້ວນແຕ່ເປັນການປັບປຸງທ ື່ມ ຄວາມຍາກ-ງ່າຍ ແຕກຕ່າງກ ນ ໂດຍ
ການເລ ື່ມດ າເນ ນກິດຈະກ ານ້ອຍໆກ່ອນເຊ ົ່ນ: ສ້ອມແປງກ໊ອກນ ໍ້າ, ໄລກອນປະຕ , ດອກໄຟ
.....ການປັບປຸງທ ື່ເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ໃຊ້ ເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານຈ ານວນຫ າຍເຊ ົ່ນ: ການຕິດ
ຕ ັ້ງລະບົບນ ໍ້າປະປາ, ລະບົບການບ າບ ດນ ໍ້າເປືື້ອນ. 

 

ນ າໃຊແ້ຜນປບັປງຸ ເພືື່ອຊອກຫາແຫ ງ່ທ ນພືັ້ນຖານ ແລະ ການສະໜ ບສະໜ ນອືື່ນທ ື່ເປນັ
ການປບັປງຸຂະໜາດໃຫຍ ່
ຂຽນບົດສະເໜ ໂຄງການ ແລະ ແຜນລະອຽດ ເພືື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກພາກລ ດ, ອົງ
ການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ທ ນອືື່ນໆ. 

 

ສິື່ງທ ື່ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ 
ບໍໍ່ຄວນເນ ັ້ນໃສແ່ຜນໄລຍະສ ັ້ນຢູ່າງດຽວ 

ບາງກິດຈະກ າອາດມ ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງປະຕິບ ດທ ນທ , ບາງກິດຈະກ າຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ 
ທ ນຮອນໃນການປັບປຸງ ເຊ ົ່ນ: ການຕິດຕ ັ້ງເຄືື່ອງຕອງນ ໍ້າ ເພືື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາສິື່ງປົນເປືື້ອນທາງ

ດ້ານຊ ວະພາບຂອງລະບົບນ ໍ້າທ ງໝົດ. ໃຫ້ຄ ານ ງເຖິງກິດຈະກ າ ຫ ື ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ

, ສະພາບແວດລ້ອມປະເພດໃດ ທ ື່ຄວນໃຊ້ເວລາໃນການປັບປຸງ 6 ເດືອນ, 1 ປີ, 5 ປີ ຫ ື 
ຫ າຍກວ່ານ ັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ ມງານ ວາງແຜນຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແທດເໝາະກ ບຄວາມເປັນຈິງ 
ເນື ື່ອງຈາກ WASH FIT ເປັນຂະບວນການຕໍໍ່ເນື ື່ອງ ເຊິ ື່ງການປັບປຸງຈະດ າເນ ນໄປເທື ື່ອ

ລະບາດກ້າວ.  
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ໜ້າວຽກທ  5 

ການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນປບັປງຸ ແລະ ທບົທວນຄນືຕາມຄວາມຈ າເປນັ 
 

 

ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກທ  5  ເພືື່ອຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນ ຄວາມຄືບໜ້າຢູ່າງຕໍໍ່ເນືື່ອງຂອງແຜນການປັບປຸງ ເພືື່ອໃຫ້ບ ນລຸເປົື້າ

ໝາຍຕົວຊ ັ້ວ ດ ໃນຂົງເຂດ WASH ແລະ ປັບປູ່ຽນແຜນຕາມຄວາມຈ າເປັນ.  

 
ການຕິດຕາມແມ່ນນ າໃຊ້ທ ງວິທ ຕິດຕາມດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຕົວຢູ່າງ: ການຕືື່ມຂໍໍ້ມ ນ
ໃສ່ແບບຟອມ ແລະ ການສ ງເກດຕ ລາຄາ ຫ ື ການລົງກວດກາສິ ື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ 
WASH ພາກສະໜາມ ເຊິື່ງຖືວ່າເປັນວຽກຕິດຕາມປົກກະຕິ ເພືື່ອທຽບກ ບເປົື້າໝາຍທ ື່ທ ມງານວາງ
ໄວ້ໃນການປັບປຸງ. 

 
 

ຂ ັ້ນຕອນ ໃຫ້ທ ມງານທ ງໝົດທົບທວນແຜນປັບປຸງວ່າທຸກກິດຈະກ າຖືກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແລ້ວບໍໍ່, ຍ ງອ ກດົນ
ປານໃດຈິື່ງຈະສ າເລ ດ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປຈະເຮ ດຫຍ ງອ ກ ເພືື່ອເຮ ດໃຫ້ກິດຈະກ າດ ົ່ງກ່າວສ າເລ ດ
ຕາມວ ນເວລາ ທ ື່ວາງໄວ້. 
ດ າເນ ນການປະເມ ນ WASH ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍນ າໃຊ້ບົດແນະນ າ WASH FIT ທຸກໆ 6 
ເດືອນ ເພືື່ອປະເມ ນການປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ນ າໃຊ້ຕົວ 

ຊ ັ້ວ ດທ ື່ເລືອກຈາກເຄືື່ອງມື 2A (ລາຍການຕົວຊ ັ້ວ ດສາມາດດ ດແກ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ໃນ

ການປະເມ ນຄືນແຕ່ລະຄ ັ້ງ) 
ປະຊຸມທ ມງານ ເພືື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກ ບແຜນການປັບປຸງໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມທ ງປະຊຸມ
ຮ່ວມກ ບຊຸມຊົນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານ ຕ່າງໆ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ເພືື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກ ບວຽກງານ

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານ WASH. 
 
 

ເຄືື່ອງມື ບໍໍ່ມ ເຄືື່ອງມືສະເພາະສ າລ ບໜ້າວຽກທ  5. ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງ 2 ຫ້ອງສຸດທ້າຍຈາກເຄືື່ອງມືທ  4 

ເພື ື່ອບ ນທ ກການປັບປຸງແຜນ. ຮ ບທ  5 ຕ ັ້ງຄ າຖາມເພືື່ອໃຫ້ທ ມງານພິຈາລະນາໃນເວລາທົບ

ທວນຄືນແຜນປັບປຸງ WASH FIT. 
 
 

ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ 
ສິື່ງທ ື່ຄວນປະຕບິ ດ:

 

ສ້າງວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫນ້ອນຢ ູ່ໃນພາລະບດົບາດ, ໜ້າທ ື່ ແລະ ຄວາມ
ຮ ບຜິດຊອບຂອງພະນ ກງານແຕລ່ະຄນົຢູ່າງຊ ດເຈນ 
ຕົວຢູ່າງ: ພະນ ກງານອະນາໄມຄວນກວດກາຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນ ໍ້າທຸກໆວ ນ ໃນຂະນະ
ດຽວກ ນ ຜ ້ບໍລິຫານຄວນຮ ບຜິດຊອບການຈ ດສ ນງ ົບປະມານ ແລະ ສະໜອງວ ດຖຸ ອຸປະ 
ກອນ ແລະ ຄວນກວດກາງົບປະມານທຸກໆທ້າຍເດືອນ. 
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ນ າໃຊ້ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເປັນເຄືື່ອງມືປັບປຸງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (WASH FIT)  

 

 

 

ທ ມງານ ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກ ບຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ສ ງເກດຕ ລາຄາ ບ ນຫລວມ 
ໃຫ້ທ ມງານປະກອບຄ າຄິດເຫ ນໃນໜ້າວຽກທ ື່ຕົນເອງຮ ບຜິດຊອບ ໂດຍເນ ັ້ນໃສ່ບ ນຫາ,ລະດ ບ
ຄວາມຮຸນແຮງ, ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ທ ື່ໄດ້ກ ານົດໃນແຜນການປັບປຸງ.ຍ ງມ 
ກິດຈະກ າໃດທ ື່ບໍໍ່ທ ນສ າເລ ດ ແລະ ຈະເຮ ດແນວໃດເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າກິດຈະກ າທ ງໝົດຈະສ າເລ ດ
ຕາມກ ານົດເວລາ. ຖ້າມ ຄວາມຄືບໜ້າລະດ ບຕ ໍ່າ ຫ  ືບໍໍ່ມ ຄວາມຄືບໜ້າ ທ ມງານຄວນທົບທວນແຜນ

ຄືນ ເພືື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາດ ົ່ງກ່າວ. 

ດ າເນ ນການປະເມ ນຄວາມສຽ່ງຄນື ເມືື່ອພບົເຫ ນບ ນຫາໃໝເ່ກ ດຂ ັ້ນ 
ຖ້າລົງຕິດຕາມແລ້ວພົບວ່າມ ບ ນຫາໃໝ່ເກ ດຂ ັ້ນ ທ ມງານຄວນດ າເນ ນການປະເມ ນບ ນຫາ 

ໃໝ່ດ ົ່ງກ່າວ ແລ້ວເພິື່ມເຂົັ້າໃນລາຍການບ ນຫາທ ື່ມ ຢ ູ່ ຫ  ງຈາກນ ັ້ນຊອກຫາວິທ ການແກ້ໄຂ ແລະ 
ຈ ດລຽງບ ລິດມະສິດຂອງບ ນຫາຄືນໃໝ່ຖ້າຈ າເປັນ. ທ ມງານຄວນທົບທວນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ

ແຜນປັບປຸງ ແລະ ດ ດແກ້ຕາມຄວາມຈ າເປັນ. ບ ນທ ກການສົນທະນາຂອງທ ມງານ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກອງປະຊຸມ(ໃຊ້ເຄືື່ອງມ ື1B). 

 

ສິື່ງທ ື່ບໍໍ່ຄວນປະຕບິ ດ: 

ບໍໍ່ໃຫໝ້ດົກ າລ ງໃຈເມືື່ອພບົວາ່ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນປບັປງຸຊ ກຊາ້ 

ໃຫ້ທ ມງານປະຊຸມເພືື່ອທົບທວນຄືນວ່າຈຸດໃດທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແຜນຂອງການປັບປຸງຊ ກຊ້າ ຫ ື ບໍໍ່ມ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນການປັບປຸງວຽກງານດ ົ່ງກ່າວ. 

ໜ
າ້ວ
ຽກ

ທ
  5

 

ຮ ບທ ື່ 5: ຄ າຖາມເພືື່ອພຈິາລະນາໃນເວລາທບົທວນແຜນປບັປງຸ WASH FIT  

 ມ ສະມາຊິກທ ມງານ WASH FIT ໃໝ່ເຂົັ້າມາເພິື່ມ ບໍໍ່? 

 ທ ມງານປະຈຸບ ນຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຄືນ ຫ ື ຝຶກອົບຮົມລາຍລະອຽດດ້ານເຕ ກນິກວິຊາການຕືື່ມບໍໍ່? 

 ຕ້ອງການ ການສະໜ ບສະໜ ນຈາກພາກສ່ວນອືື່ນບໍໍ່? 

 ຂໍໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຕົວຈິງໃນປະຈຸບ ນແລ້ວບໍໍ່? 

 ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກມ ການປູ່ຽນແປງທ ື່ສ າຄ ນຫຍ ງບໍໍ່ນ ບແຕ່ມືັ້ສ າຫ ວດຄ ັ້ງກ່ອນ? ແມ່ນ

ຫຍ ງທ ື່ເປັນສິື່ງກ ດຂວາງຄວາມຄືບໜ້າ? 

 ມ ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ຫ  ືຄວາມສ່ຽງໃໝ່ເກ ດຂ ັ້ນບໍໍ່? 

 ກິດຈະກ າເພືື່ອການປັບປຸງໃດແດ່ທ ື່ປະຕິບ ດສ າເລ ດແລ້ວ? ເປົື້າໝາຍໃດທ ື່ບ ນລຸແລ້ວ? 

 ສິື່ງໃດທ ື່ຖືເປັນຄວາມສ າເລ ດອ ນຍິື່ງໃຫຍ່? ຍ ງມ ສິື່ງທ້າທາຍໃດແດ່? ເຮົາຄວນເອົາການປັບປຸງ

ອືື່ນມາເປັນວຽກບ ລິມະສິດແທນບໍໍ່? 

  

ໜ
າ້ວ
ຽກ

ທ
  5

 

ໜ
າ້ວ
ຽກ

ທ
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4.ເຄືື່ອງມກືານປະເມ ນ ວຽກງານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ 

ໃນສະຖານທ ື່ື່ບລິໍການສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ມ ຄວາມສະອາດ, ປອດໄພ, ທນົທານຕໍໍ່

ການປູ່ຽນແປງດິນຟາ້ອາກາດ ແລະ ເປນັມດິຕໍໍ່ສ ື່ງແວດລ້ອມ 

 
SAFE CLEAN AND CLIMATE RESILIENT HEALTH CARE FACILITY INITIATIVE 

 
 
ຊືື່ສະຖານທ ື່: ............................................................................................................ 

 

 

ເຄືື່ອງມື 1-A.  ລາຍຊືື່ທ ມງານ 

ເຄືື່ອງມື 1-B.  ແບບຟອມບ ນທ ກກອງປະຊຸມ 

ເຄືື່ອງມື 2-A. ແບບຟອມປະເມ ນຕົວຊ ັ້ວ ດ   

ເຄືື່ອງມື 2-B. ຕາຕະລາງບ ນທ ກຜົນການປະເມ ນ 

ເຄືື່ອງມື 2-C.  ແບບຟອມກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ 

ເຄືື່ອງມື 3.  ຕາຕະລາງປະເມ ນຄວາມສ
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ເຄືື່ອງມ ື1-A. ລາຍຊືື່ທ ມງານ 
 

ວ ນທ , ເດືອນ, ປີ :.............................................................   

ລ/ດ ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕ າແໜ່ງ ບ່ອນປະຈ າການ ໜ້າທ ື່ຮ ບຜິດຊອບໃນທິມງານ WASH 

FIT 

ຕິດຕໍໍ່ພົວພ ນ 

(ເບ ໂທລະສ ບ ແລະ E_mail,...) 
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ເຄືື່ອງມ ື1-B. ແບບຟອມບ ນທ ກກອງປະຊມຸຂອງທ ມງານ 
 
ວ ນທ , ເດືອນ, ປີ :................................................................................................................  
 
 

ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: 

 
 .................................................................................   ....................................................................... 

 .................................................................................   ....................................................................... 

 .................................................................................   ....................................................................... 

 .................................................................................   ....................................................................... 

 .................................................................................   ....................................................................... 
 

ບ ນຫາສ າຄ ນທ ື່ນ າມາປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ (ສ ງສຸດ 5 ບ ນຫາ): 
 
1) ................................................................................................................................................................. 

2)  ................................................................................................................................................................ 

3)  ................................................................................................................................................................ 

4)  ................................................................................................................................................................ 

5)  ................................................................................................................................................................ 

 

ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊມຸ: 

 
 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

ກ ານົດ ວ ນ ແລະ ເວລາ ໃນການປະຊຸມຄ ັ້ງຕໍໍ່ໄປ: ..................................................................................................... 
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ເຄືື່ອງມ ື2-A. ແບບຟອມປະເມ ນຕົວຊ ັ້ວ ດ  
ວ ນທ , ເດືອນ,ປ ີປະເມ ນ............................................................................................................ 
 

ລ/ດ ຊືື່ ແລະ ນາມສະກນຸ ຜ ເ້ຂົັ້າຮວ່ມປະເມ ນ ໝາຍເຫດ 
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1 ນ ໍ້າ 
ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ 

 (3) 

ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ
ບາງສວ່ນ 
 (2) 

ບໍໍ່ໄດ ້
ຕາມເປົື້າໝາຍ 

 (1) 

ຕວົຊ ັ້ວ ດບ ນລເຸປົື້າໝາຍບໍໍ່?  
ຈົົ່ງໝາຍຄະແນນ 1, 2, 3  

ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນ ຫ  ືຄ າອະທບິາຍເພ ື່ມ
ຕືື່ມ 

(ສາມາດນ າໃຊ ້ເຈຍ້ເພ ື່ມຕືື່ມ) 
 

ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  1 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  2 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  3 

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປນັ 

1.1* ມ ການສະໜອງນ ໍ້າທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ໂດຍມ ທໍໍ່ນ ໍ້າ 
ຕໍໍ່ເຂົັ້າໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການໃນອາຄານ, ນອກອາຄານ 
ແລະ ຮ ບປະກ ນມ ນ ໍ້າໃຊ້ພຽງພໍ 

ແມ່ນ, ມ ການສະໜອງນ ໍ້າ ທ ື່ໄດ້
ຮ ບການປັບປຸງ ໂດຍມ ທໍໍ່ນ ໍ້າ ຕໍໍ່
ເຂົັ້າໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການໃນ
ອາຄານ, ນອກອາຄານ ແລະ 
ຮ ບປະກ ນມ ນ ໍ້າໃຊ້ພຽງພໍ 

ມ ລະບົບການສະໜອງນ ໍ້າ
ທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ຢ ູ່
ພາຍໃນຂອບເຂດສະຖານ 
ທ ື່ບໍລິການ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ຕໍໍ່ເຂົັ້າ
ອາຄານ ແລະ ມ ນ ໍ້າໃຊ້ 

ບໍໍ່ມ ແຫ ່ງນ ໍ້າທ ື່ມ ການປັບປຸງ 
ຢ ູ່ພາຍໃນຂອບເຂດສະຖານ 
ທ ື່ບໍລິການ ຫ ື ມ ລະບົບສະ
ໜອງນ ໍ້າທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບ 
ປຸງ ແຕ່ວ່າ ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າໃຊ້ 

    

1.2* ມ ການສະໜອງນ ໍ້າໃຊ້ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ມ ປະລິມານທ ື່
ພຽງພໍສ າລ ບການຊົມໃຊ້ທ ງໝົດ 

ແມ່ນ, ມ ການສະ ໜອງນ ໍ້າ
ທຸກໆວ ນ ແລະ ມ ປະລິມານ 
ພຽງພໍ 

ມ ການສະໜອງນ ໍ້າຫ າຍ
ກວ່າ 5 ວ ນຕໍໍ່ອາທິດ ຫ ື 

ທຸກໆວ ນ, ແຕ່ປະລິມານ
ບໍໍ່ພຽງພໍ 

ໜ້ອຍກວ່າ 5 ວ ນຕໍໍ່
ອາທິດ 

    

1.3* ມ ຈຸດສະໜອງນ ໍ້າດືື່ມໃຫ້ພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ ແລະ 
ຜ ້ດ ແລຄົນເຈ ບ (ພ ື່ນ້ອງຄົນເຈ ບ) ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ມ ຢ ູ່ໝົດທຸກໆສະຖານທ ື່ ຫ ື 
ຕ ກຄົນເຈ ບ 

ແມ່ນ, ທຸກໆ ອາຄານ ແລະ 
ໝົດທຸກຄົນສາມາດຊົມໃຊ້
ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ 

ມ ບາງຄ ັ້ງຄາວ ຫ ື ມ ຢ ູ່
ບາງສະຖານທ ື່ ຫ ື ບໍໍ່ມ 
ໃຫ້ສ າລ ບຜ ້ຊົມໃຊ້ທ ງ
ໝົດ 

ບໍໍ່ມ      

1.4 ນ ໍ້າດືື່ມຖືກເກ ບຮ ກສາໄວ້ໃນພາຊະນະບ ນຈຸທ ື່ປອດ
ໄພ ມ ຝາປົກປ ດ ແລະ ກ໊ອກປ ດ-ເປີດ  

ແມ່ນ, ນ ໍ້າດືື່ມຖືກເກ ບຮ ກສາ
ໄວ້ໃນພາຊະນະບ ນຈຸທ ື່ປອດ
ໄພ ມ ຝາປົກປ ດ ແລະ ກ໊ອກ
ປ ດ-ເປີດ 

ບາງຈຸດສະໜອງນ ໍ້າດ ື່ມ 
ຖືກເກ ບຮ ກສາໄວ້ຍ ງບໍໍ່
ມ ຄວາມປອດໄພ 

ການເກ ບຮ ກສານ ໍ້າດືື່ມ
ຍ ງບໍໍ່ມ ຄວາມປອດໄພ 
ຢ ູ່ໃນຈຸດສະໜອງນ ໍ້າ ຫ ື 
ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າດືື່ມ 

    

ຕົວຊ ັ້ວ ດລະດ ບສ ງ 

1.5 ຄະແນນຄວາມສ່ຽງຈາກການປະເມ ນດ້ານສຸຂາພິ 
ບານ (ໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມປະເມ ນດ້ານສຸຂາພິ 
ບານ ຟອມ 3) 

ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່າ ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຄວາມສ່ຽງສ ງ ຫ ື ສ ງ
ຫ າຍ 
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1.6 ກ໊ອກນ ໍ້າທ ງໝົດ ຕໍໍ່ໃສ່ກ ບລະບົບສະໜອງນ ໍ້າທ ື່ໃຊ້
ງານໄດ້ 

ແມ່ນ, ກ໊ອກນ ໍ້າທ ງໝົດ ຕໍໍ່ໃສ່
ກ ບລະບົບສະໜອງນ ໍ້າແມ່ນໃຊ້
ງານໄດ້ 

ກ໊ອກນ ໍ້າຫ າຍກວ່າເຄິື່ງ
ໜ ື່ງຕໍໍ່ໃສ່ກ ບລະບົບສະ
ໜອງນ ໍ້າທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້ 

ກ໊ອກນ ໍ້າໜ້ອຍກວ່າ
ເຄິື່ງໜ ື່ງຕໍໍ່ໃສ່ກ ບລະບົບ
ສະໜອງນ ໍ້າທ ື່ໃຊ້ງານ
ໄດ້ 

    

1.7 ມ ນ ໍ້າໃຊ້ຕະຫ ອດປີ (ບໍໍ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກເຫດ 
ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ຫ ື ຂໍໍ້ຈ າກ ດອືື່ນໆ) 

ແມ່ນ, ມ ນ ໍ້າໃຊ້ຕະຫ ອດປີ ຂາດນ ໍ້າ 1 - 2 ເດືອນ ຂາດນ ໍ້າ 3 ເດືອນ ຫ ື 
ຫ າຍກວ່ານ ັ້ນ 

    

1.8* ບ່ອນເກ ບຮ ກສານ ໍ້າໄວ້ໃຊ້ ຢູ່າງພຽງພໍກ ບຄວາມ
ຕ້ອງມ ການເກ ບຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການ ສ າລ ບ  2 
ວ ນ 

 

ແມ່ນ ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ 

ຫ າຍກວ່າ 75% 

ສາມາດຕອບສະ  ໜ
ອງຄວາມຕ້ອງການ
ໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 75% 

    

1.9* ນ ໍ້າໄດ້ຮ ບການບ າບ ດ ແລະ ຖືກເກ ບຮ ກສາໄວ້ດືື່ມ 
ດ້ວຍວິທ ການ ທ ື່ຮ ບຮອງໂດຍມາດຕະຖານແຫ່ງ
ຊາດ. 

ແມ່ນ  ບ າບ ດແຕ່ວ່າບໍໍ່ປົກກະຕິ ບໍໍ່ໄດ້ບ າບ ດ     

1.10* ນ ໍ້າດືື່ມມ ສານຄ ໍລ ນຕົກຄ້າງ 0,2 - 0,5 mg/l ໃນ
ພາວະສຸກເສ ນ ຫ ືຄ່າ E.coli/100 ml = 0 ແລະ 
ນ ໍ້າບໍໍ່ຂຸ່ນ (<5NTU ) 
 

ແມ່ນ  ມ ສານຄ ໍຣ ນຕົກຄ້າງ, 

ແຕ່ວ່າ ຕ ໍ່າກວ່າ 0.2 

mg/L 

ບໍໍ່ມ ການບ າບ ດ/ບໍໍ່ຮ ້ວ່າ
ມ ສານຄ ໍລ ນຕົກຄ້າງບໍໍ່/
ບໍໍ່ມ ຄວາມສາມາດທົດ
ລອງຫາສານຄ ໍຣ ນຕົກ
ຄ້າງ/ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າດືື່ມ 

    

1.11* ນ ໍ້າທ ື່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະຖານທ ື່ບໍລິການ ໄດ້ຮ ບ
ການຄວບຄຸມ ຕາມມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ 

ມ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ ໍ້າ
ທ ື່ສະໜອງໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ມ ການຄວບຄຸມ ຄຸນ
ນະພາບນ ໍ້າ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານ 

ບໍໍ່ມ ການຄວບຄຸມແລະ 
ບໍໍ່ໄດ້ກວດຄຸນນະພາບ
ນ ໍ້າ ຕາມມາດຕະຖານ 

    

1.12 ມ ພະລ ງງານໄຟຟ້າ ສ າລ ບ ໂປູ່ມນ ໍ້າ ແລະ ຕົັ້ມນ ໍ້າ
ຮ້ອນ (ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ ໃຫ້
ໝາຍບອກ) 

ມ  ຕະຫ ອດ ມ ບາງຄ ັ້ງຄາວ ບໍໍ່ມ      

1.13* ຢູ່າງໜ້ອຍມ  ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ 1 ຫ້ອງ ຕໍໍ່ຄົນເຈ ບ 40 
ຄົນ ຢ ູ່ເຂດຄົນເຈ ບໃນ ເຊິື່ງຢ ູ່ໃນສະພາບທ ື່ໃຊ້ງານ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ 

ແມ່ນ  ມ ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ ແຕ່ບໍໍ່
ມ ນ ໍ້າ ຫ ື ຢ ູ່ໃນສະພາບ
ຊຸດໂຊມ ຫ ື ມ ຫ້ອງ
ອາບນ ໍ້າ ແຕ່ວ່າ ຫ າຍກ່
ວາ 40 ຄົນຕໍໍ່ 1 ຫ້ອງ 

ບໍໍ່ມ ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ     
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1.14 ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ ມ ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ລວມທ ງໃນ
ຕອນກາງຄືນ 

ແມ່ນ, ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ ມ ແສງ
ສະຫວ່າງພຽງພໍ ລວມທ ງໃນ
ຕອນກາງຄືນ 

ມ ແສງສະຫວ່າງ, ມ 
ດອກໄຟ ແຕ່ວ່າໃຊ້ງານ
ບໍໍ່ໄດ້ 

ບໍໍ່ມ ແສງສະຫວ່າງ ຫ ື ບໍໍ່
ມ ດອກໄຟ 

    

1.15  ລະບບົສະໜອງນ ໍ້າ ທ ື່ມ ຄວາມທນົທານຕໍໍ່ການ
ປູ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

   

  

    

1.15.1 ອ່າງເກ ບນ ໍ້າຕິດຕ ັ້ງໄວ້ຢ ູ່ສ ງ, ອ່າງເກ ບນ ັ້າດ ົ່ງກ່າວມ 
ນ ໍ້າໃຊ້ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 

 

ອ່າງເກ ບນ ໍ້າຕິດຕ ັ້ງໄວ້ຢ ູ່ສ ງ, 
ອ່າງເກ ບນ ໍ້າດ ົ່ງກ່າວມ ນ ໍ້າໃຊ້
ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ 
 

ອ່າງເກ ບນ ໍ້າສ ງສາມາດ
ໃຊ້ການໄດ້ບາງຄ ັ້ງຄາວ 
(ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງການ
ສ້ອມແປງ)  

ອ່າງເກ ບນ ໍ້າສ ງມ 
ປະລິມານບໍໍ່ພຽງພໍ ບໍໍ່
ສາມາດໃຊ້ການໄດ້ 
 

    

1.15.2. ມ ຈ ກສ ບນ ໍ້າ ທ ື່ມ ກ າລ ງແຮງພຽງພໍໃນການສ ບນ ໍ້າ
ຂ ັ້ນອ່າງເກ ບນ ໍ້າ 
 

ແມ່ນ  

 

ມ ຈ ກສ ບນ ໍ້າ,  ແຕ່ກ າລ ງ
ແຮງບໍໍ່ພຽງພໍໃນການ
ສ ບນ ໍ້າ  

ບໍໍ່ມ ຈ ກສ ບນ ໍ້າ  

 

    

1.15.3 ຈ ກສ ບນ ໍ້າຕ ັ້ງຢ ູ່ສ ງກວ່າລະດ ບນ ໍ້າຖ້ວມ  
 

ແມ່ນ  ຈ ກສ ບນ ໍ້າຕິດຕ ັ້ງຢ ູ່ບ່ອນ
ສ ງ ແຕ່ຍ ງຕ ໍ່າກວ່າລະດ ບ
ນ ໍ້າຖ້ວມ 

ຈ ກສ ບນ ໍ້າຕິດຕ ັ້ງຢ ູ່
ບ່ອນຕ ໍ່າ ນ ັ້າຖ້ວມ
ເລືັ້ອຍໆ 

    

1.15.4 ມ ລະບົບນ ໍ້າສ າຮອງໃນກໍລະນ ເກ ດໄພນ ໍ້າຖ້ວມ,ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ ຫ ື ໄຟຟ້າດ ບ  

ແມ່ນ   ມ , ແຕ່ຍ ງບໍໍ່ທ ນພຽງພໍ
ກ ບຄວາມຕ້ອງການ 

ບໍໍ່ມ      

 

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກນ ໍ້າ 3  

 

   

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍເປັນບາງສ່ວນສ າລ ບວຽກນ ໍ້າ 2     

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກນ ໍ້າ 1     

ອະທບິາຍຄ າສ ບທ ື່ໄດໝ້າຍດາວ (*)ຂອງວຽກນ ັ້າ 
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1.1 ມ ການສະໜອງນ ໍ້າທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ໂດຍມ ທໍໍ່ນ ໍ້າ ຕໍໍ່ເຂົັ້າໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການໃນອາຄານ, ນອກອາຄານ ແລະ ຮ ບປະກ ນມ ນ ໍ້າໃຊ້ພຽງພໍ ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໝາຍເຖິງ: ນ ໍ້າປະປາ, ນ ໍ້າບາດານ, ນ ໍ້າສ້າງ , ນ ໍ້າອອກ, ນ ໍ້າຝົນ 

ແລະ ລົດສົົ່ງນ ໍ້າເຖິງທ ື່ ຕ້ອງມ ການປົກປ ດ. ນ ໍ້າດ ົ່ງກ່າວສ າລ ບໃຊ້ດືື່ມ,ໃຊ້ຊ ກລ້າງ ແລະ ອະນາໄມຕ່າງໆ. 

1.2 ມ ການສະໜອງນ ໍ້າໃຊ້ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ມ ປະລິມານທ ື່ພຽງພໍສ າລ ບການຊົມໃຊ້ທ ງໝົດຢູ່າງຕໍໍ່ເນືື່ອງ ຕົວຢູ່າງ: ເປີດກ໋ອກມ ການສະໜອງນ ໍ້າຕະຫ ອດ 24 ຊົົ່ວໂມງ. 

1.3 ມ ຈຸດສະໜອງນ ໍ້າດືື່ມໃຫ້ພະນ ກງານ, ຄົນເຈ ບ ແລະ ຜ ້ດ ແລຄົນເຈ ບ (ພ ື່ນ້ອງຄົນເຈ ບ) ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ມ ຢ ູ່ໝົດທຸກໆສະຖານທ ື່ ຫ ື ຕ ກຄົນເຈ ບ.  

1.8 ຄວາມຕ້ອງການນ ໍ້າຈະປູ່ຽນແປງໄປ ໂດຍຂ ັ້ນກ ບປະເພດຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຈ ານວນຄົນເຈ ບ. ເພືື່ອຄິດໄລ່ ຄວາມຕ້ອງການນ ໍ້າ ຂອງ ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຈົົ່ງເອົາ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຫ ື 
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທ ື່ສາມາດເອົານ າໃຊ້ໄດ້ ຕໍໍ່ໄປນ ັ້ ລວມເຂົັ້າກ ນ: 
ຄົນເຈ ບນອກ (5 ລິດ/ການກວດ 1 ຄ ັ້ງ) + ຄົນເຈ ບໃນ (40–60 ລິດ/ຄົນເຈ ບ/ມືັ້) + ຫ້ອງຜ່າຕ ດ ຫ ື ຫ້ອງປະສ ດ (100 ລິດ/ການຜ່າຕ ດ ຫ ື ການຊ່ວຍປະສ ດ 1 ຄ ັ້ງ) + ບ່ອນສະໜອງ ອາຫານແຫ້ງ ຫ ື ອາຫານເສ ມ (0.5–5 ລິດ/

ການກວດ 1 ຄ ັ້ງ ຂ ັ້ນກ ບເວລາລໍຖ້າ) + ສ ນປ ິ່ນປົວພະຍາດອະຫິວາ (60 ລິດ/ຄົນເຈ ບ/ມືັ້).                 

ເອກະສານອ້າງອ ງ: ມາດຕະຖານດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມທ ື່ມ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສ ກ (WHO, 2008). 
ວິທ ການເກ ບຮ ກສາທ ື່ສາມາດຍອມຮ ບໄດ້ ປະກອບດ້ວຍ::ພາຊະນະບ ນຈຸທ ື່ສະອາດ  ມ ການປົກປ ດ ແລະ ມ ການບົວລະບ ດຮ ກສາເປັນຢູ່າງດ  ຊ ື່ງປ້ອງກ ນບໍໍ່ໃຫ້ສິື່ງປົນເປືື້ອນເຂົັ້າໄປໃນພາຊະນະໄດ້ ,ບໍໍ່ໃຫ້ມ ຮອຍແຫງ ,ບໍໍ່ໃຫ້ມ ການຮົົ່ວ
ໄຫ  , ແລະອືື່ນ.ພາຊະນະບ ນຈຸດ ົ່ງກ່າວ ຄວນໃຫ້ສາມາດເອົານ ໍ້າ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ມື ຫ ື ພືັ້ນຜິວອືື່ນທ ື່ອາດຈະມ ການແປດເປືື້ອນ ໄປແຕະຕ້ອງນ ໍ້າ  ) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ນ າໃຊ້ ກ໊ອກ. 

1.9 ເຕ ກໂນໂລຊ  ດ ົ່ງກ່າວ ຄວນສອດຄ່ອງກ ບ ໜ ື່ງໃນບ ນດາ ປະເພດຜົນການປະຕິບ ດງານ ກ່ຽວກ ບ ການບ າບ ດ ແລະ ການເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ທ ື່ປອດໄພ ສ າລ ບ ຄົວເຮືອນ ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນ 
ປະກອບດ້ວຍ: ການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງຕອງ, ການຕົັ້ມ, ການນ າໃຊ້ແສງແດດ ແລະ ການນ າໃຊ້ສານຄລໍຣ ນ (ສ າລ ບ ນ ໍ້າທ ື່ບໍໍ່ຂຸ່ນ) ຫ ື ການໃສ່ສານສ້າງຕະກອນ (ການກວນໄວ)/ການເຮ ດໃຫ້ຕະກອນຈ ບຕົວເຂົັ້າກ ນເປັນກ້ອນ (ການກວນຊ້າ). 

ເຕ ກໂນໂລຊ ທ ື່ໃຫ້ຜົນການປະຕິບ ດງານສ ງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ສອງ ຫ ື ສາມ ດາວ ທ ື່ລວມເຖິງ ການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງຕອງເມມບເຣນ, UV (ອ ລຕຣາໄວໂອເລດທ໌) ແລະ ສານສ້າງຕະກອນ/ສານເຮ ດໃຫ້ຈ ບຕົວເຂົັ້າກ ນເປັນກ້ອນ, ຄວນເອົາ

ນ າໃຊ້ ສ າລ ບ ກຸ່ມປະຊາກອນຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມບອບບາງ (ໝາຍເຖິງ ຜ ້ທ ື່ຖືເຊືັ້ອ HIV ຫ ື ເດ ກອ່ອນ) ແລະ ສ າລ ບ ບ່ອນທ ື່ ບໍໍ່ຮ ້ ເຊືັ້ອໂລສະເພາະທ ື່ມ ຄວາມເປັນຫ່ວງ. ບ ນຊ ລາຍການ ເຕ ກໂນໂລຊ  ສາມາດຊອກຫາໄດ້ທ ື່: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/household/list-of-products/en/ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ມເຕ ມສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຢ ູ່ເວ ບໄຊ ກ່ຽວກ ບ ການບ າບ ດນ ໍ້າສ າລ ບຄົວເຮືອນ ຂອງອົງການ

ອະນາໄມໂລກ: http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/household/en/  

ນ ໍ້າດືື່ມ ສອດຄ່ອງກ ບບົດແນະນ າ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກ ບ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າດືື່ມ (2017) ຫ ື ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/dwq-guidelines-4/en/  

1.10 ຄວນມ  ຫ  ກຖານ ກ່ຽວກ ບ ສານຄໍຣ ນຕົກຄ້າງ ທ ື່ມ ເອກະສານສະໜ ບສະໜ ນ ຈາກ ການທົດລອງຄ ັ້ງກ່ອນ. 

1.11 ນ ໍ້າດືື່ມ ສອດຄ່ອງກ ບບົດແນະນ າ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກ ບ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າດືື່ມ (2017) ຫ ື ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/dwq-guidelines-4/en/  

1.13 ວິທ ປະຕິບ ດລະດ ບໂລກ ກ່ຽວກ ບ ການປ້ອງກ ນການຕິດເຊືັ້ອຢ ູ່ບ່ອນຜ່າຕ ດ (WHO, 2016b): http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/ ) 

 
 
  

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/dwq-guidelines-4/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/dwq-guidelines-4/en/
http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
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2 ສຸຂາພິບານ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ
ທາງການແພດ 

ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ 

 (3) 

ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ
ບາງສວ່ນ 

 (2) 

ບໍໍ່ໄດ ້
ຕາມເປົື້າໝາຍ 

 (1) 

ຕວົຊ ັ້ວ ດບ ນລເຸປົື້າໝາຍບໍໍ່?  
ຈົົ່ງໝາຍຄະແນນ 1, 2, 3  

 

ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນ ຫ  ືຄ າອະທບິາຍເພ ື່ມຕືື່ມ 

(ສາມາດນ າໃຊ ້ເຈຍ້ເພິື່ມຕືື່ມ) 
 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  1 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  2 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  3 

 ພາກ A: ສຸຂາພິບານ 

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປນັ 

2.1* ຈ ານວນ ວິດຖ່າຍທ ື່ມ ຢ ູ່ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ຫ ື 
ຈ ານວນວິດຖ່າຍທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ສ າລ ບຄົນ
ເຈ ບໜ່ວຍງານຕໍໍ່ໄປນ ັ້: 
1. ໜ່ວຍງານ ແມ່ ແລະ ເດ ກ 
2. ໜ່ວຍງານ ພະຍາດຕິດຕໍໍ່ 
3. ໜ່ວຍງານ ສຸກເສ ນ/ຜ່າຕ ດ  
4. ໜ່ວຍງານ ຫ້ອງອອກລ ກ 
5. ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ 

6. ອືື່ນໆ 

ສ າລ ບຄົນເຈ ບເຂດ
ນອກ 1-15 ຄົນ ຕໍໍ່ 
ຫ້ອງ ແລະສ າລ ບຄົນ
ເຈ ບນອນ 4 ຕຽງຕໍໍ່ 1 
ຫ້ອງວິດຖ່າຍທ ງໝົດ
ສາມາດໃຊ້ການໄດ້ 
100% 

ມ ຈ ານວນວິດຖ່າຍ
ພຽງພໍ ແຕ່ວ່າ ບໍໍ່ສາ 
ມາດນ າໃຊ້ໄດ້ທ ງ 
ໝົດ ຫ ື ມ ຈ ານວນ
ຫ້ອງບໍໍ່ພຽງພໍວິດ 
ຖ່າຍທ ງໝົດສາມາດ
ໃຊ້ການໄດ້ 50%  

ຈ ານວນວິດຖ່າຍບໍໍ່
ພຽງພໍ ສາມາດນ າ
ໃຊ້ໄດ້ ໜ້ອຍກວ່າ 
50% ວິດຖ່າຍທ ງ
ໝົດສາມາດໃຊ້ງານ
ໄດ້ ໜ້ອຍກວ່າ 
50%  

    

2.2 ຫ້ອງນ ໍ້າ ຫ ື ວິດຖ່າຍທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ແມ່ນ
ແຍກຈາກກ ນຢູ່າງຊ ດເຈນ ລະຫວ່າງພະນ ກງານ 
ແລະ ຄົນເຈ ບ 

ແມ່ນ, ຫ້ອງນ ໍ້າ ຫ ື ວິດ 
ຖ່າຍທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບ 
ປຸງ ແມ່ນແຍກຈາກກ ນ
ຢູ່າງຊ ດເຈນ ລະຫວ່າງ
ພະນ ກງານ ແລະ ຄົນ
ເຈ ບ 

ມ ການແຍກວິດຖ່າຍ 
ລະຫວ່າງພະນ ກງານ 
ແລະ ຄົນເຈ ບ ແຕ່ຍ ງ
ບໍໍ່ທ ນຊ ດເຈນ  

ບໍໍ່ມ ການແຍກວິດ 
ຖ່າຍ 

    

2.3 ຫ້ອງນ ໍ້າ ຫ ື ວິດຖ່າຍທ ື່ໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ ໄດ້ມ 
ການແຍກ ຢູ່າງຊ ດເຈນ ສ າລ ບ ຍິງ-ຊາຍ 

ແມ່ນ, ໄດ້ມ ການແຍກ
ຫ້ອງນ ໍ້າ ຫ ື ວິດຖ່າຍ ສ າ
ລ ບ ຍິງ-ຊາຍ ຢູ່າງຊ ດ
ເຈນ 

ມ ການແຍກຫ້ອງນ ໍ້າ 
ຫ ື ວິດຖ່າຍ ລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ຍ ງມ 
ການນ າໃຊ້ຮ່ວມກ ນ 

ບໍໍ່ມ ການແຍກຫ້ອງ
ນ ໍ້າ ຫ ື ວິດຖ່າຍ 
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2.4* ຢູ່າງໜ້ອຍ ຫ້ອງນ ໍ້າ ຫ ື ວິດຖ່າຍທ ື່ໄດ້ຮ ບການ
ປັບປຸງ 1 ຫ້ອງ ສະໜອງອຸປະກອນເພືື່ອຮ ກສາ
ອະນາໄມສ າລ ບຜ ້ຍິງທ ື່ເປັນປະຈ າເດືອນ 

ແມ່ນ  ມ ການສະໜອງ ແຕ່ 
ບໍໍ່ພຽງພໍ, ບໍໍ່ສະອາດ 
ແລະ ເປູ່ເພ 

ບໍໍ່ມ      

2.5* ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ວິດຖ່າຍ 1 ຫ້ອງ ສາມາດສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜ ້ທ ື່ມ ຂໍໍ້ຈ າກ ດໃນການ 
ເຄືື່ອນໄຫວເຊ ົ່ນ: ແມ່ມານ, ຄົນພິການ, ຜ ້ອາຍຸ

ສ ງ, ເດ ກນ້ອຍ 

ແມ່ນ  ມ  ແຕ່ໃຊ້ງານບໍໍ່ໄດ້  
ຫ ື ຢ ູ່ໃນສະພາບທ ື່
ຊຸດໂຊມ 

ບໍໍ່ມ      

2.6* ມ  ບ່ອນອະນາໄມມື ທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້ ຢ ູ່ຫ່າງຈາກ
ວິດຖ່າຍ ບໍໍ່ເກ ນ 5 ແມ ດ 

ແມ່ນ ມ , ແຕ່ວ່າບໍໍ່ສາມາດ
ໃຊ້ງານໄດ້ ຫ ື ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າ 
ແລະ ບໍໍ່ມ  ສະບ .  

ບໍໍ່ມ      

ຕົວຊ ັ້ວ ດລະດ ບສ ງ 

2.7* ມ ເອກະສານບ ນທ ກການອະນາໄມຫ້ອງນ ໍ້າ ຫ ື 
ວິດ ຖ່າຍ ແມ່ນສາມາດແນມເຫ ນໄດ້ ແລະ ມ 
ການລົງລາຍເຊ ນໂດຍພະນ ກງານອະນາໄມປະຈ າ
ວ ນ 

ແມ່ນ ໄດ້ມ ການອະນາໄມ
ປະຈ າວ ນ ແຕ່ບໍໍ່ມ 
ການບ ນທ ກ 

ບໍໍ່ມ ການບ ນທ ກ 
ການອະນາໄມ 

    

2.8* ນ ໍ້າເປືື້ອນ ໄດ້ຮ ບການບ າບ ດກ ບທ ື່ຢູ່າງເປັນລະບົບ 
ແລະ ມ ການຄຸ້ມຄອງຢູ່າງປອດໄພກ່ອນທ ື່ຈະປູ່ອຍ
ອອກສ ່ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າສາທາລະນະ  

ມ  ມ , ແຕ່ໃຊ້ງານບໍໍ່ໄດ້ ບໍໍ່ມ      

2.9* ວິດຖ່າຍ ມ ແສງສະຫວ່າງຢູ່າງພຽງພໍ ລວມທ ງໃນ
ຕອນກາງຄືນ 

ມ  ມ ແສງສະຫວ່າງ, ມ 
ດອກໄຟ ແຕ່ວ່າໃຊ້
ງານບໍໍ່ໄດ້ 

ບໍໍ່ມ ແສງສະຫວ່າງ 
ຫ ື ບໍໍ່ມ ດອກໄຟ 

    

 ລະບບົສຂຸາພບິານ ທ ື່ມ ຄວາມທນົທານຕໍໍ່ການປູ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ       

2.10* ມ  ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າຝົນ ແລະ ນ ໍ້າຈາກການຊ ກລ້າງ 
ອອກຈາກສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ໂດຍມ ລະບົບລະບາຍນ ໍ້າຢູ່າງປອດໄພ  
 

ມ  

 

 

ມ , ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດໃຊ້
ງານໄດ້ທ ງໝົດ (ຍ ງ
ເຫ ນມ ນ ໍ້າຂ ງ) 

ບໍໍ່ມ      
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 ພາກ B: ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢ ູ່ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ  

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປນັ 

2.11 ມ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງດ້ານ
ການແພດ ທ ື່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ
ດ ົ່ງກ່າວ 

ມ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ
ຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງ
ດ້ານການແພດ ທ ື່ໄດ້
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 

ມ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ 
ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ ຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມ 

ບໍໍ່ມ ຄະນະຮ ບຜິດ 
ຊອບ  

    

2.12* ມ ພາຊະນະບ ນຈຸຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້ ຢ ູ່ໃກ້ ຈຸດ
ຜະລິດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ງໝົດ ເຊ ົ່ນ:  
• ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທົົ່ວໄປ 
• ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ 
• ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອແຫ ມຄົມ 

ມ  ມ  ແຕ່ບໍໍ່ມ ຝາປ ດ ຫ ື 
ໃສ່ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ເກ ນ
3/4 ຂອງພາຊະນະ
ບ ນຈຸ  

ບໍໍ່ມ  ພາຊະນະບ ນຈຸ 
ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຫ ື ບໍໍ່ມ 
ການກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ
ແຫ ມຄົມແຍກ
ຕ່າງຫາກ 

    

2.13 ມ ການແຍກ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ຢ ູ່ທຸກຈຸດ 
ທ ື່ຜະລິດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 

ມ  ມ ການແຍກຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 
ແຕ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງບາງ
ຈຸດ 

ບໍໍ່ມ ການແຍກຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອ 

    

2.14 ມ ຂຸມຝັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້, ມ ບ່ອນຖິັ້ມຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອທ ື່ມ ຮົັ້ວອ້ອມ ຫ ື ມ ການບໍລິການເກ ບຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອໂດຍເທດສະບານ (ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທົົ່ວໄປ) 

ແມ່ນ ມ ຂຸມຝັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢ ູ່ສະ 
ຖານທ ື່ບໍລິການແຕ່ວ່າ 
ມ ຂະໜາດບໍໍ່ພຽງພໍ; 
ໃສ່ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອລົັ້ນຂຸມ ຫ ື 
ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວອ້ອມ ແລະ ບໍໍ່
ມ ກະແຈລ໋ອກໄວ້; 
ເທດສະບານມາເອົາຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອບໍໍ່ເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ອືື່ນ  ໆ

ບໍໍ່ມ ຂຸມເກ ບຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອ ຫ ື ບໍໍ່ມ ການ 
ນ າໃຊ້ວິທ  ກ າຈ ດຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອແບບອືື່ນ 

    

2.15* ມ ເຕົາອົບຂ້າເຊືັ້ອຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຫ ື ວິທ ການບ າບ ດຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຈາກຂອງມ ຄົມ 
ສາ ມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ມ ຂະໜາດພຽງພໍ  

ມ  ມ  ແຕ່ວ່າ ໃຊ້ງານບໍໍ່
ໄດ້ ຫ ື ຂະໜາດບໍໍ່
ພຽງພໍ 

ບໍໍ່ມ      

2.16 ມ ພະລ ງງານໄຟຟ້າພຽງພໍໃນການອົບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 
ຕິດ ເຊືັ້ອ ຫ ື ມ ວິທ ການບ າບ ດທາງເລືອກອືື່ນ 
(ຖ້າຫາກບໍໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ ກໍໃຫ້ໝ
າຍບອກ) 

ມ  ມ  ແຕ່ບໍໍ່ພຽງພໍ ບໍໍ່ມ      
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ຕົວຊ ັ້ວ ດລະດ ບສ ງ 

2.17 ມ ຈຸດທ້ອນໂຮມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອອ ນຕະລາຍ ແລະ ຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອທົົ່ວໄປທ ື່ແຍກຈາກກ ນ ກ່ອນຈະນ າໄປບ າ
ບ ດ, ກ າຈ ດ ຫ ື ເຄືື່ອນຍ້າຍອອກນອກ
ສະຖານທ ື່. 

ມ  ມ ຈຸດທ້ອນໂຮມຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອທ ື່ແຍກຈາກ
ກ ນ ແຕ່ຂະໜາດ
ບ ນຈຸ ບໍໍ່ພຽງພໍ  

ບໍໍ່ມ ຈຸດທ້ອນໂຮມຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອທ ື່ແຍກຈາກ
ກ ນ 

    

2.18* ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອທ ງໝົດ ຖືກເກ ບຮ ກສາໄວ້ ຢ ູ່
ຈຸດທ້ອນໂຮມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢູ່າງປອດໄພ ກ່ອນຈະນ າ 
ໄປບ າບ ດ ໃນໄລຍະເວລາ ທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ 

ແມ່ນ ຈຸດທ້ອນໂຮມຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອຍ ງບໍໍ່ຮ ບປະ 
ກ ນຄວາມປອດໄພ, 
ການນ າຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດ 
ເຊືັ້ອໄປບ າບ ດບາງ
ຄ ັ້ງບໍໍ່ໄດ້ຕາມກ ານົດ
ເວລາ 

ນ າຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ
ໄປບ າບ ດພາຍຫ  ງ 
48 ຊົົ່ວໂມງ ຫ ື ບໍໍ່
ມ ການບ າບ ດເລ ຍ 

    

2.19* ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອດ້ານກາຍະວິພາກພະຍາດ, ຊ ວະພາບ ມ ການ

ບ າບ ດ ແລະ ທ າລາຍດ້ວຍການເອົາໄປຈ ດ, ເຜົາໃນ
ເຕົາເຜົາທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫ ື ຝັງໃນຂຸມທ ື່ຖືກຕ້ອງຕາມສຸ
ຂະລ ກສະນະ 

ແມ່ນ ມ ເຕົາເຜົາ ແຕ່ອຸນະ
ພ ມບໍໍ່ໄດ້ຕາມມາດ 
ຕະຖານ ບາງຄ ັ້ງໃຊ້
ງານບໍໍ່ໄດ້, ມ ຂຸມຝັງ
ແຕ່ບໍໍ່ຖືກສຸຂະລ ກ 
ສະນະ 

ບໍໍ່ມ ເຕົາເຜົາ ແລະ ບໍໍ່
ມ ຂຸມຝັງ 

    

2.20* ມ ຂຸມໃສ່ຂ ັ້ເທົົ່າສະເພາະ ສ າລ ບ ການກ າຈ ດ
ຂ ັ້ເທົົ່າຈາກການຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ (ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່
ສາມາດນ າໃຊ້ ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ ກໍໃຫ້ໝາຍບອກ) 

ມ  ມ  ແຕ່ວ່າບໍໍ່ໄດ້ມາດ 
ຕະຖານ ຫ ື ເຕ ມ ຫ ື 
ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວອ້ອມ ແລະ 
ບໍໍ່ມ ກະແຈລ໊ອກໄວ້ 

ບໍໍ່ມ      

2.21 ມ  ມາດຕະຖານຂ ັ້ນຕອນການດ າເນ ນງານ 
ມາດຕະຖານ (SOP) ສ າລ ບການຄຸ້ມຄອງຂ ັ້

ເຫຍືັ້ອທາງການແພດ ທ ື່ປອດໄພ, ທ ື່ສາມາດເບິື່ງ
ເຫ ນ ແລະ ອ່ານໄດ້ ຢູ່າງຊ ດເຈນ 

ມ , ສາມາດເບິື່ງເຫ ນ 
ແລະ ອ່ານໄດ້ຢູ່າງຊ ດ
ເຈນ 

ມ ເປັນລາຍລ ກອ ກ 
ສອນ, ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດ
ເບິື່ງເຫ ນ  

ບໍໍ່ມ  ມາດຕະຖານ
ຂ ັ້ນຕອນການດ າ
ເນ ນງານ (SOP) 

    

2.22* ມ ອຸປະກອນປ້ອງກ ນສ່ວນບຸກຄົນ(PPE)ທ ື່      
ເໝາະສົມ ສ າລ ບ ພະນ ກງານທຸກຄົນ ທ ື່ເຮ ດໜ້າ
ທ ື່ບ າບ ດ ແລະ ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ  

ມ  ມ ອຸປະກອນຈ ານວນ
ໜ ື່ງ ແຕ່ບໍໍ່ພຽງພໍ ຫ ື 
ມ  ແຕ່ໃຊ້ບໍໍ່ໄດ້ 

ບໍໍ່ມ      
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ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກສຸຂາພິບານ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງການແພດ 3  

 

   

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍເປັນບາງສ່ວນສ າລ ບວຽກສຸຂາພິບານ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງການແພດ 2     

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກສຸຂາພິບານ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງການແພດ 1     

ຄ າອະທບິາຍ 

2.1 ຢູ່າງໜ້ອຍມ  ວິດຖ່າຍ 4 ຫ້ອງ ສ າລ ບ ບໍລິເວນຄົນເຈ ບນອກ (1 ຫ້ອງ ສ າລ ບ ພະນ ກງານ, 1 ຫ້ອງ ສ າລ ບ ຄົນເຈ ບຜ ້ຍິງ, 1 ຫ້ອງ ສ າລ ບ ຄົນເຈ ບຜ ້ຊາຍ ແລະ 1 ຫ້ອງ ສ າລ ບ ຜ ້ຊົມໃຊ້ທ ື່ເປັນຄົນພິການ). ອາດຈະມ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຈ ານວນຫ້ອງນ ໍ້າຫ າຍກວ່ານ ັ້ນ ຂ ັ້ນກ ບຂະໜາດຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການ. ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານທ ື່ມ ການປັບປຸງ ປະກອບດ້ວຍ ວິດຖ່າຍທ ື່ໃຊ້ນ ໍ້າລ້າງ ລົງໃສ່ ທໍໍ່ນ ໍ້າເປືື້ອນ ຫ ື ຂຸມວິດຊ ມ ແລະ ຂຸມແຊ່ ທ ື່ມ ການຄຸ້ມ
ຄອງ, ວິດຖ່າຍທ ື່ມ ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ວິດຊ ມທ ື່ມ ແຜ່ນປົກ ແລະ ວິດບົົ່ມ.  

ຫ້ອງນ ໍ້າ/ວິດຖ່າຍ ທ ື່ຖືວ່າໃຊ້ໄດ້ ໝາຍເຖິງ ຫ້ອງນ ໍ້າ/ວິດຖ່າຍ ທ ື່ມ ປະຕ ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດ້ລ໊ອກໄວ້ ເມືື່ອບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ (ຫ ື ມ ລ ກກະແຈໄຂ ທຸກເທືື່ອທ ື່ຕ້ອງການ) ແລະ ສາມາດລ໊ອກໄດ້ຈາກດ້ານໃນເວລາໃຊ້ຫ້ອງນ ໍ້າ, ບໍໍ່ຄວນມ ປູ່ອງໃຫຍ່ ຢ ູ່ຝາ

ຫ້ອງນ ໍ້າ, ຂຸມວິດບໍໍ່ຄວນປະໃຫ້ຕ ນ, ຕ້ອງມ ນ ໍ້າໃຫ້ໃຊ້ຕະຫ ອດເວລາ ສ າລ ບ ວິດທ ື່ໃຊ້ນ ໍ້າລ້າງ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະໃຫ້ມ  ຮອຍແຕກແຫງ ຫ ື ການຮົົ່ວຊ ມ ຢ ູ່ໃນໂຄງສ້າງຂອງວິດ. ວິດຖ່າຍ ຄວນຕ ັ້ງຢ ູ່ໃນບໍລິເວນ ສະຖານທ ື່ບໍລິການ ແລະ 

ສະອາດ ໂດຍປາສະຈາກ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ສິື່ງສົກກະປົກ ແລະ ອຸດຈາລະ ທ ື່ສາມາດຫ ຽວເຫ ນໄດ້ ແລະ ແມງໄມ້. 

2.4 ຫ້ອງນ ໍ້າຄວນມ  ພາຊະນະບ ນຈຸຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ສ າລ ບ ການກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຫ ື ພືັ້ນທ ື່ ທ ື່ມ ນ ໍ້າ ສ າລ ບ ການລ້າງ 

2.5 
 
 
  

ຫ້ອງນ ໍ້າ ສາມາດຖືໄດ້ວ່າ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມຄ່ອງຕົວໜ້ອຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວ ຖ້າຫາກວ່າ ມ ເງືື່ອນໄຂດ ົ່ງຕໍໍ່ໄປນ ັ້: ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງຂ ັ້ນຂ ັ້ນໄດ, ມ ຮາວຊ່ວຍຈ ບ ທ ງທ ື່ແນບຢ ູ່ພືັ້ນ ຫ ື ຝາ

ຂ້າງ, ປະຕ ມ ຄວາມກວ້າງຢູ່າງໜ້ອຍ 80 ຊມ, ຫ້ອງນ ໍ້າ ມ ບ່ອນນ ົ່ງຖ່າຍ ທ ື່ຍົກຂ ັ້ນຈາກພືັ້ນ (ສ ງປະມານ 40-48 ຊມ ຈາກພືັ້ນ), ມ ພະນ ກອ ງຫ  ງ ແລະ ຫ້ອງນ ໍ້າ ຄວນມ ພືັ້ນທ ື່ພຽງພໍ ສ າລ ບ ການສ ນຈອນ/ການໜຸນຕົວ (150 x 

150 ຊມ). ອ່າງລ້າງ, ກ໊ອກນ ໍ້າ ແລະ ນ ໍ້າ ທ ື່ຢ ູ່ທາງນອກຫ້ອງນ ໍ້າ ຄວນໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ດ້ານເທິງຂອງອ່າງລ້າງ ຢ ູ່ສ ງຈາກພືັ້ນ 75 ຊມ (ບໍໍ່ມ ສິື່ງກ ດຂວາງໃນລະດ ບຫົວເຂົົ່າ). ບ່ອນປ ດ-ເປີດໄຟ, ໃນກໍລະນ ທ ື່ມ ໄຟຟ້າ, 

ຄວນໃຫ້ຢ ູ່ໃນລະດ ບຄວາມສ ງທ ື່ຢືື້ເຖິງໄດ້ (ສ ງສຸດແມ່ນ 120 ຊມ). ຂໍໍ້ກ ານົດໝາຍທ ງໝົດ ແມ່ນອ ງຕາມ ມາດຕະຖານອຸດສະຫະກ າ ISO 21542:2011 – )ການກໍໍ່ສ້າງອາຄານ - ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ງານ ສິື່ງແວດລ້ອມ

ໃນອາຄານ) ເຊິື່ງສາມາດເບິື່ງຂໍໍ້ມ ນໄດ້ທ ື່:  http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50498  

2.6 ບ່ອນອະນາໄມມືທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ ສະບ  ແລະ ນ ໍ້າ ໂດຍມ  ອ່າງ/ຊາມ ສ າລ ບ ການລ້າງມື. ນ ໍ້າ ບໍໍ່ຄວນມ ການໃສ່ສານຄລໍຣ ນ. ນ ໍ້າຢາລ້າງມືທ ື່ມ ເຫ ົັ້າເປັນສ່ວນປະກອບ ແມ່ນບໍໍ່ເໝາະກ ບ ການນ າໃຊ້ໃນຫ້ອງນ ໍ້າ  

2.7 ສ າລ ບ ຜ ້ທ າຄວາມສະອາດ ທ ື່ຮ ້ໜ ງສືບໍໍ່ຫ າຍ ຫ ື ບໍໍ່ຮ ້ໜ ງສື ເອກະສານບ ນທ ກ ຄວນໄດ້ມ ການດ ດປັບ ເຮ ດໃຫ້ງ່າຍດາຍ ໂດຍນ າໃຊ້ ຮ ບ ຫ ື ພາບປະກອບ ທ ື່ສາມາດຈືື່ຈ າໄດ້  

2.8 2.10 ບໍໍ່ໃຫ້ມ ການຮົົ່ວໄຫ ຈາກທໍໍ່ນ ໍ້າເປືື້ອນ ແລະ ບໍໍ່ອ ງຂ ງ, ທໍໍ່ສົົ່ງນ ໍ້າເປືື້ອນໃຫ້ຢ ູ່ໄກຈາກແຫ ່ງນ ໍ້າ ຫ າຍກວ່າ 30ແມ ດ ໂດຍມ ລະບົບດ ກຈ ບໄຂມ ນ.  

2.9 ຕ້ອງໄດ້ຈ ດໃຫ້ມ  ແສງສະຫວ່າງ ພຽງພໍ  ລວມທ ງໃນຍາມກາງເວ ນແລະກາງຄືນ ສ າລ ບ ຫ້ອງນ ໍ້າ, ວິດຖ່າຍ ຢ ູ່ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.  

2.12 ພາຊະນະບ ນຈຸຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້  ບໍໍ່ຄວນບ ນຈຸ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ເກ ນ 3/4 ຂອງ ຄວາມອາດຈະສາມາດບ ນຈຸເຕ ມ, ໃຫ້ສາມາດປ້ອງກ ນການຮົົ່ວຊ ມ ໂດຍມ ຝາປ ດ ແລະ ມ ສະຫ າກຕິດ ຢູ່າງຊ ດເຈນ (ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ ສາມາດຈ າ

ແນກໄດ້ ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ຕາມສ , ສະຫ າກ ຫ ື ສ ນຍາລ ກ). 
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2.15 ເຕົາເຜົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ (ທ ື່ໄດ້ມ ການອອກແບບ ສ າລ ບ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທົົ່ວໄປ) ຕ້ອງປະຕິບ ດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະຂອງການອອກແບບ ເຊ ົ່ນ: ນ າໃຊ້ດິນຈ ື່ທົນຕໍໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຊ ມ ງ ທ ື່ສາມາດທົນຕໍໍ່
ອຸນຫະພ ມສ ງ ກວ່າ 800 °C. ເພືື່ອໃຫ້ການເຜົາໃໝ້ສົມບ ນ, ເຕົາເຜົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ມ ສອງຫ້ອງທ ື່ສາມາດເຜົາດ້ວຍອຸນຫະພ ມສ ງກວ່າ 800° C ແລະ 1200° C ຕາມລ າດ ບ. ໃນກໍລະນ ບໍໍ່ມ ເຕົາເຜົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ື່ມ ສອງຫ້ອງ ແລະ ມ 

ຄວາມຈ າເປັນເລ ົ່ງດ່ວນໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ສາມາດນ າໃຊ້ເຕົາເຜົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂະໜາດນ້ອຍ. ການເຮ ດແນວນ ັ້ ແມ່ນຕ້ອງມ ການຊ ົ່ງຊາຜົນກະທົບທາງສິື່ງແວດລ້ອມຈາກການຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ກ ບ ຄວາມຈ າເປັນໃນ
ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຖ້າທາງເລືອກອືື່ນໃນການກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອແມ່ນການຖິັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອແບບຊະຊາຍ.  ສະພາບແບບນ ັ້ ມ ກເກ ດຂ ັ້ນຫ າຍຢ ູ່ໃນປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາ ແລະ ເຕົາເຜົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດ
ປະຕິບ ດໄດ້ ໃນການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການທ ື່ຮ ບດ່ວນ . ກະລຸນາເບິື່ງບົດແນະນ າການຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢ ູ່ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢູ່າງປອດໄພຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (2017). 
ໝາຍຄວາມວາ່: ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອຕ້ອງ ໄດ້ຮ ບການຢັື້ງຢືນວ່າປອດໄພ ກ່ອນທ ຈະເຄືື່ອນຍ້າຍອອກຈາກສະຖານທ ື່ບໍລິການ. 

2.18 ຖ້າການເກ ບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ ບໍໍ່ມ ລະບົບຮ ກສາຄວາມເຢັນ ຕົວຢູ່າງ: ເວລາລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ການບ າບ ດບໍໍ່ຄວນເກ ນໄລຍະເວລາລຸ່ມນ ັ້: 
• ເຂດອາກາດອຸ່ນ: 72 ຊົົ່ວໂມງໃນລະດ ໜາວ/ 48 ຊົົ່ວໂມງໃນລະດ ຮ້ອນ   

• ເຂດອາກາດຮ້ອນ: 48 ຊົົ່ວໂມງໃນລະດ ແລ້ງອາກາດເຢັນ / 24 ຊົົ່ວໂມງໃນລະດ ຮ້ອນ. 

ພືັ້ນທ ື່ຕ້ອງມ ຮົັ້ວອ້ອມ, ມ ການປ້ອງກ ນບໍໍ່ໃຫ້ນ ໍ້າຖ້ວມ, ມ ກໍໍ່ກ ນເຈືື່ອນ, ມ ຝາປົກປ ດ ແລະ ຕ ັ້ງຢ ູ່ຫ່າງຈາກແຫ ່ງນ ໍ້າ > 30 m ແລະ ບໍໍ່ໃຫ້ມ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງການແພດທ ື່ບໍໍ່ໄດ້ຮ ບການຄຸ້ມຄອງ. ຖ້າຫາກວ່າ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຖືກເຄືື່ອນຍ້າຍອອກ
ນອກພືັ້ນທ ື່ ເກ ບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ (ຍົກເວ ັ້ນຂຸມຖິັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ) ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂ້າງເທິງນ ັ້.  

2.19 ຂຸມກ າຈ ດສາຍແຫ່: ມ ກໍໍ່ກ ນເຈືື່ອນ ແລະ ບໍໍ່ມ ກໍໍ່ກ ນເຈືື່ອນ ແມ່ນຂ ັ້ນກ ບ ສະພາບດິນ ແຕ່ຕ້ອງມ ຝາປົກປ ດ ແລະ ທໍໍ່ລະບາຍອາກາດ  

2.20 ຂຸມໃສ່ຂ ັ້ເທົົ່າ: ມ ກ ນເຈືື່ອນ ແລະ ບໍໍ່ມ ກໍໍ່ກ ນເຈືື່ອນ ແມ່ນຂ ັ້ນກ ບສະພາບດິນ ແຕ່ຕ້ອງຮ ບປະກ ນບໍໍ່ໃຫ້ມ  ການສະລ້າງລະບາຍອອກສຸ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ຕ້ອງມ ຝາປົກ ແລະ ພືັ້ນຂຸມຕ້ອງຢ ູ່ຫ່າງຈາກລະດ ບນ ໍ້າໃຕ້ດິນຢູ່າງຕ ໍ່າ 1.5 ແມ ດ. ຖ້າ
ຫາກວ່າ ນ ໍ້າ ຊ ມເຂົັ້າໄປໃນຂຸມໃສ່ຂ ັ້ເທົົ່າ ຈະສະລ້າງລະບາຍສິື່ງປົນເປືື້ອນ ລົງສ ່ນ ໍ້າໃຕ້ດິນໄດ້. 

2.22 ອຸປະກອນປ້ອງກ ນສ່ວນບຸກຄົນ ສ າລ ບ ຜ ້ທ ື່ເຮ ດວຽກຄຸ້ມຄອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ປະກອບມ : ຖົງມື, ຜ້າກ ນເປືື້ອນ, ເກ ບໂບກທ ື່ທົນທານຕໍໍ່ການປັກແທງ 
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3 ວຽກງານອະນາໄມ 
ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ 

 (3) 

ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ
ບາງສວ່ນ 

 (2) 

ບໍໍ່ໄດ ້
ຕາມເປົື້າໝາຍ 

 (1) 

ຕວົຊ ັ້ວ ດບ ນລເຸປົື້າໝາຍບໍໍ່?  
ຈົົ່ງໝາຍຄະແນນ 1, 2, 3  

 

ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນ ຫ  ືຄ າອະທບິາຍເພ ື່ມຕືື່ມ 

(ສາມາດນ າໃຊ ້ເຈຍ້ເພິື່ມຕືື່ມ) 
 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ 1 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  2 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  3 

ພາກ A: ການອະນາໄມມ ື

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປນັ 

3.1* ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ , ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າຢາ
ອະນາໄມມື ທ ື່ມ ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ70% ຢ ູ່ທຸກຈຸດ
ປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບ  

ມ  ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ , 

ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າ
ຢາອະນາໄມມື ທ ື່ມ 
ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ
70% ແຕ່ນ ັ້າໃຊ້ບໍໍ່
ພຽງພໍ 

ບໍໍ່ມ      

3.2*  ມ ເອກະສານສົົ່ງເສ ມການອະນາໄມມື (ຮ ບພາບ, ໂປສ
ເຕ ) ທ ື່ສາມາດເບິື່ງເຫ ນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດ
ເຂົັ້າໃຈໄດ້ຢ ູ່ທຸກຈຸດທ ື່ມ ອ່າງລ້າງມື 

ມ  ມ ບາງບ່ອນ ບໍໍ່ມ      

ຕົວຊ ັ້ວ ດລະດ ບສ ງ 

3.3* ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ , ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າຢາອະ ນາ
ໄມມື ທ ື່ມ ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ 70% ຢ ູ່ທຸກຈຸດຢ ູ່
ທຸກພືັ້ນທ ື່ບໍລິການ  

ມ  ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ ,

ເຈ ັ້ຍ/ ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື 
ນ ໍ້າຢາອະນາໄມມື ທ ື່ມ 
ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ
70% ແຕ່ນ ັ້າໃຊ້ບໍໍ່
ພຽງພໍ 

ບໍໍ່ມ      
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3.4* ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ , ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າຢາອະ ນາ
ໄມມື ທ ື່ມ ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ70% ຢ ູ່ພືັ້ນທ ື່ກ າຈ ດ
ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 

ມ  ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ , 

ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າ
ຢາອະນາໄມມື ທ ື່ມ 
ສ່ວນປະ ສົມທາດເຫ ົັ້າ 
70% ແຕ່ນ ັ້າໃຊ້ບໍໍ່
ພຽງພໍ 

ບໍໍ່ມ      

3.5 ຕິດຕາມ,ຊຸກຍ ້ ການປະຕິບ ດ ຫ  ກການອະນາໄມມື 
ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ 

ມ  ມ ກິດຈະກ າຕິດຕາມ,
ຊຸກ ຍ ້ ການປະຕິບ ດ
ຫ  ກການ ອະນາໄມມື 
ແຕ່ບໍໍ່ເປັນປົກກະຕິ. 

ບໍໍ່ມ ກິດຈະກ າ      

ພາກ B: ສະພາບແວດລອ້ມ, ຄວາມສະອາດ(ການອະນາໄມ) ແລະ ການຂາ້ເຊືັ້ອ ສະຖານທ ື່ບລໍກິານ 

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປນັ 

3.6 ດ້ານນອກ ສະຖານທ ື່ບໍລິການ ມ ຮົັ້ວອ້ອມເປັນຢູ່າງດ , ໂດຍ

ທົົ່ວໄປແມ່ນສະອາດ (ບໍໍ່ມ  ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ນ ໍ້າຂ ງ, ບໍໍ່ພົບອາຈົມ ຄົນ 
ຫ ື ສ ດ ຢ ູ່ໃນ ຫ ື ອ້ອມຮອບ ອາຄານພ້ອມບໍລິເວນເດິື່ນນອກ
ອາຄານຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການ ແລະ ອືື່ນ )ໆ 

ແມ່ນ ອາຄານພ້ອມບໍລິເວນ
ເດິື່ນນອກອາຄານຂອງ
ສະຖານທ ື່ບໍລິການ ຍ ງມ 
ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ມ ນ ໍ້າຂ ງ ບາງ
ຈຸດ ຫ ື ມ ສ ດ ຢ ູ່ບໍລິເວນ
ສະຖານທ ື່ບໍລິການ 

ສະພາບແວດລ້ອມບໍໍ່
ສະອາດ 

    

3.7 ມ ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນ ການໃຫ້ບໍລິການ
ປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບທ ື່ປອດໄພ ລວມທ ງ ໃນເວລາກາງຄືນ (ຖ້າ
ຫາກວ່າ ບໍໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ ກໍໃຫ້ໝາຍບອກ) 

ແມ່ນ, ມ ຕະຫ ອດ
ເວລາ 

ມ ບາງຄ ັ້ງຄາວ. ບໍໍ່ມ      

3.8* ພາຍໃນອາຄານ ຕົວຢູ່າງ: ພືັ້ນ, ຝາ, ເພດານ, ປະຕ , 
ປູ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ໜ້າໂຕະບ່ອນເຮ ດວຽກ ຫ ື ປະຕິບ ດ
ງານ ມ ຄວາມສະອາດ 

ແມ່ນ ບາງຈຸດ ຍ ງບໍໍ່ສະອາດ
ດ  

ທຸກຈຸດບໍໍ່ສະອາດ     

3.9 ມ ອຸປະກອນເຮ ດຄວາມສະອາດ ໄດ້ຮ ບການບ າລຸງ
ຮ ກສາທ ື່ດ  ແລະ ເໝາະສົມ(ເຊ ົ່ນ: ມ ແຟັບ, ໄມ້ຖູພືັ້ນ, 
ຄຸນ ໍ້າ ແລະ ອືື່ນໆ)  

ແມ່ນ ແມ່ນ, ມ ອຸປະກອນ

ແຕ່ວ່າ ບໍໍ່ພຽງພໍ, ບໍໍ່ມ 
ການບ າລຸງຮ ກສາ 

ບໍໍ່ມ ອຸປະກອນ     
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3.10* ພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ສວມໃສ່ຊຸດປ້ອງ
ກ ນຕົນເອງໃນເວລາປະຕິບ ດໜ້າທ ື່ທຸກຄ ັ້ງ ເຊ ົ່ນ:  ໝວກ, 

ຖົງມືຢາງ ຍາວ ໜາ, ຊຸດກ ນເປືື້ອນ/ຜ້າກ ນເປືື້ອນ, ຜ້າອ ດ
ປາກ-ດ ງ  ແລະ ເກ ບໂບກ  

ແມ່ນ ມ ອຸປະກອນປ້ອງກ ນ 
ແຕ່ວ່າຢ ູ່ໃນສະພາບບໍໍ່
ດ  ຫ ື ບໍໍ່ພຽງພໍ 

ບໍໍ່ມ      

3.11 ມ ພະນ ກງານຢູ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານ ທ ື່ໄດ້ຮ ບການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສາມາດ ສາທິດ ພ້ອມທ ງນ າໃຊ້ຂ ັ້ນຕອນ 
ຫ  ກການ ອະນາໄມ ຂ້າເຊືັ້ອໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ  

ແມ່ນ ຮ ້ຂ ັ້ນຕອນ ແຕ່ນ າໃຊ້
ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ  

ບໍໍ່ຮ ້ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ 
ບໍໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ 

    

3.12 ມ ມຸ້ງຍ້ອມຢາທຸກຕຽງນອນຄົນເຈ ບ ເພືື່ອປ້ອງກ ນຍຸງ 
(ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ໃຫ້ໝາຍບອກ) 

ມ ໝົດທຸກຕຽງ ມ ໝົດທຸກຕຽງແຕ່
ບາງຕຽງບໍໍ່ໄດ້ຍ້ອມ
ຢາ. 

ບໍໍ່ມ ມຸ້ງຍ້ອມຢາ     

ຕົວຊ ັ້ວ ດລະດ ບສ ງ 

3.13 ມ  ກົນໄກ ຕິດຕາມ ການສະໜອງ ວ ດຖຸ-ອຸປະ ກອນ
ທ ື່ພົວພ ນກ ບການປ້ອງກ ນ ແລະ ການຄວບຄຸມການ
ຕິດເຊືັ້ອ ເຊ ົ່ນ: ຖົງມື ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກ ນ ເພືື່ອກ າ
ນົດໃຫ້ໄດ້ ລາຍການທ ື່ຂາດສາງ 

ມ  ມ ກົນໄກ ແຕ່ບໍໍ່ຖືກນ າ
ໃຊ້ 

ບໍໍ່ມ ກົນໄກ      

3.14 ມ ເອກະສານບ ນທ ກການອະນາໄມແມ່ນສາມາດເບິື່ງ
ເຫ ນໄດ້ ແລະ ມ ການລົງລາຍເຊ ນໂດຍ ຜ ້ເຮ ດຄວາມ
ສະອາດ ທຸກໆວ ນ 

ມ  ມ , ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ມ ການ
ບ ນ ທ ກປົກກະຕິ 

ບໍໍ່ມ ການບ ນທ ກ      

3.15 ມ  ຈ ກຊ ກເຄືື່ອງ ເພືື່ອຊ ກ ຜ້າປ -ຊົບໝອນ ແລະ ອືື່ນໆ 
ທ ື່ເອົາມາຈາກຕຽງນອນຄົນເຈ ບ 

ມ  ມ ຈ ກຊ ກເຄືື່ອງ ແຕ່
ໃຊ້ງານບໍໍ່ໄດ້ ຫ ື ບໍໍ່
ໄດ້ນ າໃຊ້  

ບໍໍ່ມ      

3.16 ມ ການລະບາຍອາກາດໂດຍທ າມະຊາດທ ື່ພຽງພໍ, ມ 
ແສງສະຫວ່າງຈາກດ້ານນອກ ແລະ ມ ລະບົບລະບາຍ
ອາກາດແບບອືື່ນ 

ມ  ມ ການລະບາຍແຕ່ບໍໍ່
ພຽງພໍ ຫ ື ລະບົບລະ 
ບາຍອາກາດແບບອືື່ນ
ມ ການບ າລຸງຮ ກສາບໍໍ່
ໄດ້ດ   

ບໍໍ່ມ      

3.17 ອຸປະກອນ ພາຊະນະ ຮ ບໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ແລະ 
ອາຫານທ ື່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ ໄດ້ມ ການປ້ອງກ ນ ສ ດ ແລະ 
ແມງໄມ້ ( ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕົວຊ ັ້ວ ດນ ັ້ໃຫ້ໝາຍບອກ ) 

ມ  ມ , ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ ບໍໍ່ມ      
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3.18 ຕຽງນອນຄົນເຈ ບ ຢ ູ່ຫ່າງກ ນ 1-1.5 ແມ ດ ແລະ ຕຽງ
ໜ ື່ງ ມ ຄົນເຈ ບ 1 ຄົນ ເທົົ່ານ ັ້ນ 

ແມ່ນ ໄດ້ຕາມມາດຖານບາງ
ສ່ວນ 

ບໍໍ່ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານ 

    

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກງານອະນາໄມ 3  

 

   

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນສ າລ ບວຽກງານອະນາໄມ 2     

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກງານອະນາໄມ 1     

ຄ າອະທບິາຍ 

3.1 ຈຸດປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງປະກອບຫ  ກ ເຊ ົ່ນ: ຄົນເຈ ບ, ພ ື່ນ້ອງເຝົື້າຄົນເຈ ບ ແລະ ແພດປ ິ່ນປົວຄົນເຈ ບ ທ ື່ພົວພ ນເຖິງການສ າຜ ດກ ບຄົນເຈ ບ ຫ ື ສິື່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈົັ້າ ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງກວດຄົນເຈ ບ, ຫ້ອງ

ຜ່າຕ ດ, ຫ້ອງປະສ ດ, ຫ້ອງວິເຄາະ, ຄວນມ ບ່ອນອະນາໄມມື ເຊ ົ່ນ: ກ໋ອກນ ໍ້າ ແລະ ນ ໍ້າ ພ້ອມດ້ວຍ ສະບ  ຫ ື ນ ໍ້າຢາອະນາໄມມືທ ື່ມ ເຫ ົັ້າເປັນສ່ວນປະສົມ 70% ແລະ ຢູ່າງໜ້ອຍຄວນມ ບ່ອນອະນາໄມມື 2 ຈຸດ ໃນຕ ກນອນຄົນເຈ ບ ທ ື່ມ ຫ າຍ

ກວ່າ 20 ຕຽງ ແລະ ຕ້ອງກວດສອບເບິື່ງວ່າມ ນ ໍ້າອອກຈາກກ໋ອກ ຫ ື ບໍໍ່. 
3.2 ມ ເອກະສານສົົ່ງເສ ມການອະນາໄມມື (ຮ ບພາບ, ໂປສເຕ ) ທ ື່ສາມາດເບິື່ງເຫ ນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດ້ຢ ູ່ທຸກຈຸດທ ື່ມ ອ່າງລ້າງມື ລວມເຖິງ: ຈຸດປ ິ່ນປົວ, ຫ້ອງລໍຖ້າ, ທາງເຂົັ້າສະຖານທ ື່ບໍລິການ ແລະ ວິດຖ່າຍ ໃນລ ດສະໝ ບໍໍ່

ເກ ນ 5 ແມ ດ. 
3.3 ມ  ອ່າງລ້າງມື, ສະບ , ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າຢາອະນາໄມມື ທ ື່ມ ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ 70% ຢ ູ່ທຸກຈຸດຢ ູ່ທຸກພືັ້ນທ ື່ບໍລິການ ລວມເຖິງ: ຫ້ອງອະເຊືັ້ອ, ຫ້ອງວິເຄາະ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງຊ ກເຄືື່ອງ, ຫ້ອງອາບນ ໍ້າ, ເຂດເກ ບມ້ຽນຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ 

ເຮືອນເຢັນ (ວິດຖ່າຍແມ່ນນອນຢ ູ່ໃນຂໍໍ້ 2.7). 
3.4  ຢ ູ່ພືັ້ນທ ື່ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕ້ອງມ : ກ໋ອກນ ໍ້າ ແລະ ນ ໍ້າ ພ້ອມດ້ວຍ ສະບ ລ້າງມື, ເຈ ັ້ຍ/ຜ້າເຊ ດມື ຫ ື ນ ໍ້າຢາອະນາໄມມື ທ ື່ມ ສ່ວນປະສົມທາດເຫ ົັ້າ 70%. 

3.8 ຄວາມສະອາດ ໝາຍຄວາມວ່າ: ພາຍໃນອາຄານ ພືັ້ນ, ຝາ, ເພດານ, ປະຕ , ປູ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ໜ້າໂຕະບ່ອນເຮ ດວຽກ ຫ ື ປະຕິບ ດງານ ບໍໍ່ມ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ອາຈົມຂອງຄົນ ແລະ ສ ດ ຢ ູ່ບໍລິເວນປ ິ່ນປົວຄົນເຈ ບ  ທ ື່ເປ ະເປືື້ອນໄປດ້ວຍ ເລືອດ, ຂອງ

ແຫ ວອືື່ນໆຈາກຮ່າງກາຍຄົນເຈ ບ ຕ້ອງໄດ້ທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອທ ນທ  ໂດຍນ າໃຊ້ ສະບ ຝຸູ່ນ, ຢາຂ້າເຊືັ້ອ ມາດຕະຖານທ ື່ກ ານົດ. 
3.10 ພະນ ກງານຄຸ້ມຄອງການກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ໝາຍເຖິງ:  ພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ກ າຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຄວນສວມໃສ່ຊຸດປ້ອງກ ນຕົນເອງໃນເວລາປະຕິບ ດໜ້າທ ື່ທຸກຄ ັ້ງ ເຊ ົ່ນ:  ໝວກ, ຖົງມືຢາງ ຍາວ ໜາ, ຊຸດກ ນເປືື້ອນ/ຜ້າກ ນເປືື້ອນ, ຜ້າອ ດປາກ-ດ ງ  ແລະ ເກ ບໂບກ 

ແລະ ເຄືື່ອງບ າບ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້.  
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4 ການຄຸມ້ຄອງ 
ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ 

 (3) 

ໄດຕ້າມເປົື້າໝາຍ
ບາງສວ່ນ 

 (2) 

ບໍໍ່ໄດ ້
ຕາມເປົື້າໝາຍ 

 (1) 

ຕວົຊ ັ້ວ ດບ ນລເຸປົື້າໝາຍບໍໍ່?  
ຈົົ່ງໝາຍຄະແນນ 1, 2, 3 ຕາມ 

 

ບ ນທ ກຂໍໍ້ມ ນ ຫ  ືຄ າອະທບິາຍ
ເພ ື່ມຕືື່ມ 

(ສາມາດນ າໃຊ ້ເຈຍ້ເພິື່ມຕືື່ມ) 

 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ 1 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  2 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  3 

ຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ຈ າເປນັ 

4.1 ມ  ແຜນ WASH FIT ຫ ື ແຜນອືື່ນ ເພືື່ອ ປັບປຸງ/ຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ ສ າ

ລ ບ ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ທ ື່ໄດ້ຮ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ 
ຕິດຕາມ ກວດກາ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ 

ມ  ມ ແຜນຄົບຖ້ວນ ແຕ່
ບໍໍ່ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
ຫ ື ບໍໍ່ໄດ້ ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ເປັນ
ປົກກະຕິ 

ບໍໍ່ມ      

4.2* ມ  ແຜນງົບປະມານປະຈ າປີຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ລວມເຖິງ
ແຜນການສະໜອງ ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ດ້ານນ ໍ້າ - ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ, 

ການບໍລິການ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈ ດຊືັ້ຈ ດຈ້າງຕໍໍ່ເນືື່ອງ  

ມ  ມ , ແຕ່ວ່າ 
ງ ົບປະມານບໍໍ່ພຽງພໍ 

ບໍໍ່ມ ງ ົບປະມານ     

4.3 ມ ແຜນວາດໂຄງຮ່າງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
ທ ື່ສອດຄ່ອງກ ບສະພາບປະຈຸບ ນ ທ ື່ສາມາດເບິື່ງເຫ ນ ແລະ ອ່ານໄດ້ ຢູ່າງ
ງ່າຍດາຍ  

ມ  ມ ແຜນວາດ ແຕ່ບໍໍ່
ສອດຄ່ອງກ ບສະພາບ
ປະຈຸບ ນ 

ບໍໍ່ມ      

4.4 ມ  ພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາ ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ອະນາໄມ ທ ື່ພຽງພໍ 

ມ  ມ , ແຕ່ບໍໍ່ພຽງພໍ ຫ ື ບໍໍ່
ມ ຄວາມຊ ານານ/ບໍໍ່
ມ ແຮງຈ ງໃຈ 

ບໍໍ່ມ      

ຕົວຊ ັ້ວ ດລະດ ບສ ງ 

4.5 ມ  ລະບຽບ ສ າລ ບ ການດ າເນ ນງານ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາ, ລວມທ ງການ ຈ ດ

ຊືັ້ ຈ ດຈ້າງ ວ ດສະດຸຮ ບໃຊ້ ວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ທ ື່ສາມາດ
ກວດສອບໄດ້  

ມ  ມ  ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດກວດ
ສອບໄດ້ 

ບໍໍ່ມ  ລະບຽບ     

4.6 ມ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແຕ່ລະຕ ກ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືື່ອປະເມ ນຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອເຊ ົ່ນ: ສະບ , ເຈ້ຍເຊ ດມື 
ແລະ ເຄືື່ອງອະນາໄມມື ອືື່ນໆ ວ່າຍ ງມ ພໍໃຊ້ ຫ ື ຕ້ອງຈ ດຫາເພ ື່ມ 

ມ  ໄດ້ດ າເນ ນການປະ
ເມ ນ ແຕ່ບໍໍ່ເປັນ
ປົກກະຕິ 

ບໍໍ່ມ ການປະເມ ນ     
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4.7 ພະນ ກງານທ ື່ເຂົັ້າມາເຮ ດວຽກໃໝ່ ໄດ້ຮ ບການແນະນ າຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກ ບ ການກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ 

ແມ່ນ ແມ່ນ, ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນ
ໝົດທຸກຄົນ 

ບໍໍ່ມ ການຝຶກ
ອົບຮົມ 

    

4.8 ພະນ ກງານ ໄດ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ອະນາໄມ ຫ ື ການກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ ທຸກປີ  

ແມ່ນ ພະນ ກງານໄດ້ຮ ບ
ການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່
ວ່າ ບໍໍ່ແມ່ນທຸກໆປີ ຫ ື 
ມ ແຕ່ພຽງຈ ານວນ
ໜ ື່ງ ໄດ້ຮ ບການຝຶກ
ອົບຮົມ 

ບໍໍ່ມ ການຝຶກ
ອົບຮົມ 

    

4.9 ມ  ບຸກຄົນຮ ບຜິດຊອບສະເພາະ ວຽກນ ໍ້າ,ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ຫ ື 
ວຽກງານກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ 

ມ  ມ , ແຕ່ວ່າ ບຸກຄົນ
ຮ ບຜິດຊອບສະເພາະ 
ຍ ງບໍໍ່ທ ນເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການປະຕິບ ດໜ້າທ ື່  

ບໍໍ່ມ      

4.10 ພະນ ກງານທ ງໝົດ ມ ການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານ ທ ື່ເປັນລາຍລ ກອ ກສອນຈະແຈ້ງ 
ແລະ ອ່ານໄດ້ງ່າຍ, ລວມເຖິງຄວາມຮ ບຜິດຊອບກ່ຽວກ ບ ວຽກງານນ ໍ້າ, 
ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ແລະ ໄດ້ມ ການປະເມ ນຜົນການປະຕິບ ດງານ ຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ. 

ມ  ມ ສະເພາະພະນ ກງານ
ບາງຄົນເທົົ່ານ ັ້ນ ຫ ື ບໍໍ່
ມ ການປະເມ ນຜົນ
ການເຮ ດວຽກ  

ບໍໍ່ມ  ການກ າ
ນົດຕ າແໜ່ງງານ 
ທ ື່ເປັນລາຍລ ກ
ອ ກສອນ 

    

4.11 ມ ການຍ້ອງຍໍ ຊົມເຊ ຍ ພະນ ກງານ ຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມຫ້າວຫ ນ ແລະ ຮ ບຜິດຊອບ
ສ ງໃນການປະຕິບ ດໜ້າທ ື່ວຽກງານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ມ  ມ ການຍ້ອງຍໍແຕ່ບໍໍ່ໄດ້
ພິຈາລະນາຕາມ
ຜົນງານຕົວຈິງ 

ບໍໍ່ມ      

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ 3  

 

   

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນສ າລ ບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ 2     

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍສ າລ ບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ 1     

ຄ າອະທບິາຍ 

4.2  
ງ ົບປະມານ ໝາຍເຖິງ: ມ  ແຜນງົບປະມານປະຈ າປີຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເພືື່ອປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ, ອະນາໄມ ແລະ ການບໍລິຫານ ຢູ່າງຕໍໍ່ເນືື່ອງ.  
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ເຄືື່ອງມ ື2-B: ຕາຕະລາງບ ນທ ກຜົນການປະເມ ນ  

ເນືັ້ອໃນລາຍການ ປະເມ ນຄ ັ້ງທ 1 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  2 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  3 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  4 

ໜ້າວຽກ ວ ນທ ປະເມ ນ:     

ນ ໍ້າ 
ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ງໝົດທ ື່ໄດ້
ປະເມ ນ:_____ 

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ     
ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ບ ນທ ກຄ າອະທບິາຍໂດຍຫຍໍໍ້ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ສຂຸາພບິານ ແລະ 
ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ  

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ງໝົດທ ື່ໄດ້
ປະເມ ນ: _____ 

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ     
ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ບ ນທ ກຄ າອະທບິາຍໂດຍຫຍໍໍ້ 
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ເນືັ້ອໃນລາຍການ ປະເມ ນຄ ັ້ງທ 1 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  2 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  3 ປະເມ ນຄ ັ້ງທ  4 

ອະນາໄມ  

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ງໝົດທ ື່ໄດ້
ປະເມ ນ:_____ 

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ     
ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ບ ນທ ກຄ າອະທບິາຍໂດຍຫຍໍໍ້ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ການຄຸມ້ຄອງ  

ຈ ານວນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ງໝົດທ ື່ໄດ້
ປະເມ ນ:_____ 

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ     
ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ບ ນທ ກຄ າອະທບິາຍໂດຍຫຍໍໍ້ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ຄະແນນລວມ 

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     

ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍບາງສ່ວນ     
ຈ/ນຕົວຊ ັ້ວ ດທ ື່ບໍໍ່ບ ນລຸເປົື້າໝາຍ     
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ເຄືື່ອງມ ື2-C: ບ ນດາແບບຟອມກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ 
ແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸາພບິານ SI: ນ ໍ້າສາ້ງ  ໃຊລ້ະບົບໄຟຟ້າ         ໃຊມ້ ື    
I. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ 
ຊືື່ຂອງສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ: ..............................ຈດຸທ ື່ຕ ັ້ງຂອງນ ໍ້າສາ້ງ...........................................................ວ ນທ ກວດສອບ:............................................ 
ສະພາບອາກາດໃນເວລາດ າເນ ນການກວດສອບ:............................................................................................................................................................................................. 
ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຫາກວາ່ ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິໄດຫ້ າຍກວາ່ໜ ື່ງສາ້ງ ຫ  ືຖາ້ຫາກວາ່ ນ າໃຊແ້ຫ ງ່ນ ໍ້າອືື່ນ (ເປນັຕົັ້ນ ນ ໍ້າອອກບໍໍ່ ຫ  ືບໍໍ່ບາດານ) ໃຫດ້ າເນ ນການກວດສອບ ແຫ ງ່ນ ໍ້າເຫ ົົ່ານ ັ້ 
ເຊ ົ່ນດຽວກ ນ. 

II. ຄ າຖາມສະເພາະ ສ າລ ບ ການປະເມ ນ 
1. ຈຸດທ ື່ຕ ັ້ງຂອງແຫ ່ງນ ໍ້າ ຕ ັ້ງຢ ູ່ຈຸດທ ື່ຫ່າງຈາກວິດຖ່າຍທ ື່ບໍໍ່ຮ ບປະກ ນຄວາມປອດໄພ (ໝາຍຄວາມວ່າ ວິດຖ່າຍເປັນລະບົບຊືມ, ໄລຍະຫ່າງຫ ຸດ 15 ແມ ດ, ຕ ັ້ງຢ ູ່ສ ງກ່ວາແຫ ່ງນ ໍ້າ ຫ ື ຢ ູ່ທິດທາງການໄຫ ຂອງນ ໍ້າໃຕ້ດິນ)? ……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…...….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

2. ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ, ມ ຮົັ້ວແຕ່ເປູ່ເພ? …………………………………………………………………………………………………………….………..…………...…..…  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

3. ສ ດ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ພາຍໃນໄລຍະຫ່າງ 30 ແມ ດ ຈາກນ ໍ້າສ້າງ? ………………………………………………………………………………….………….….…..  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

4. ມ ແຫ ່ງມົນລະພິດໃດໜ ື່ງ ພາຍໃນໄລຍະຫ່າງ 30 ແມ ດ ຈາກນ ໍ້າສ້າງ (ເປັນຕົັ້ນ ການເຮ ດຟາມ, ການປະສົມພ ນສ ດ, ຂຸມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອດ້ານການແພດ, ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທົົ່ວໄປ)?…  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

5. ມ ນ ໍ້າຂ ງຢ ູ່ໃນບໍລິເວນນ ໍ້າສ້າງ ໃນໄລຍະຫ່າງ 3 ແມ ດ ? ……………………………………………………………………………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

6. ບໍໍ່ມ ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າ ຫ ື ມ ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າແຕ່ ແຕກແຫງ ຫ ື ບໍໍ່ສະອາດ? …………………………………………………………………………………...………..…..  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

7. ມ ພືັ້ນກ ນເປືື້ອນຈາກຂອບສ້າງ ໜ້ອຍກ່ວາ 2 ແມ ດ ອ້ອມຮອບຂອງນ ໍ້າສ້າງ? ………………………………………………………………………………………...….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

8. ມ ຮອຍແຕກແຫງ ຢ ູ່ພືັ້ນກ ນເປືື້ອນບໍ? ……………………………………………………………………………………………………………………………...  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

9. ໂປູ່ມມ ຫ ື ໂປູ່ມທ ື່ໃຊ້ເຊືອກດ ງ ຢ ູ່ໃນສະພາບບໍໍ່ດ  ໃຊ້ງານໄດ້ບໍໍ່ປົກກະຕິ ?..………………………..…………………………………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

10. ບໍໍ່ມ ຝາປົກປ ດນ ໍ້າສ້າງ ຫ ື ມ ແຕ່ແຕກແຫງ ແລະ ບໍໍ່ປອດໄພ?...........………………………………………………………………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

ຄະແນນຂອງປດັໃຈຄວາມສ່ຽງ ແມນ່ຈ ານວນລວມຂອງຄ າຕອບ “ແມນ່”: …….. 
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III. ຜົນປະເມ ນ ແລະ ຄ າເຫ ນ 
ຄະແນນຄວາມສຽ່ງຈາກການກວດສອບ  
ດາ້ນສຸຂາພບິານ ຈົົ່ງໝາຍ  ໃສຫ່ອ້ງ

ທ ື່ເໝາະສມົ 

ຄວາມສຽ່ງສ ງຫ າຍ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 9-10)  

 

ຄວາມສຽ່ງສ ງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 6-8)  

 

ຄວາມສຽ່ງປານກາງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 3-5)  

 

ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່າ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 0-2)  

 

ບ ນດາຈດຸທ ື່ສ າຄ ນຂອງຄວາມສຽ່ງ ທ ື່ໄດສ້ ງເກດເຫ ນ: 

 ອ ງໃສຄ່ າຖາມ 1-10: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ຄ າເຫ ນເພິື່ມເຕ ມ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

IV. ຊືື່ ແລະ ລາຍເຊ ນຂອງຜ ປ້ະເມ ນ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
ຄ າອະທບິາຍ ສ າລ ບ ແບບຟອມ SI : ນ ໍ້າສາ້ງທ ື່ໃຊໂ້ປູ່ມມ(ື ໃຫປ້ກຶສາກ ບWHOຄນື ເນືື່ອງຈາກບໍໍ່ຈ າເປນັໄດໃ້ຊ)້ 

1 . ຈດຸທ ື່ຕ ັ້ງຂອງແຫ ງ່ນ ໍ້າ ຕ ັ້ງຢ ູ່ຈດຸທ ື່ຫາ່ງຈາກວດິຖາ່ຍທ ື່ບໍໍ່ຮ ບປະກ ນຄວາມປອດໄພ ? 
ວິດຖ່າຍທ ື່ຢ ູ່ໃກ້ກ ບແຫ ່ງນ ໍ້າສ້າງ ອາດຈະກະທົບເຖິງຄຸນນະພາບນ ໍ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດ ຝົນ )ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງ ດ້ວຍການຊ ມເປືື້ອນຈາກອາຈົມ (ມົນລະພິດຂອງຊ ັ້ນໃຫນ້ ໍ້າຕືັ້ນຊ ື່ງລະດ ບຂອງຜິວນ ໍ້າຊ ັ້ນເທິງ 
ຢ ູ່ທ ື່ແຮງດ ນຂອງບ ນຍາກາດ ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງ ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດ ຝົນ ,ເນືື່ອງຈາກວ່າ  ) ສິື່ງອືື່ນທ ື່ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດ (ອາດຈະໄຫ ເຂົັ້າໄປໃນແຫ ່ງນ ໍ້າ .ຄວາມສ່ຽງຂອງການເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ 
ຈະຂືັ້ນກ ບຫ າຍປັດໃຈ ໂດຍລວມເຖິງວ່າ ວິດຖ່າຍ ປ ດຜະນ ກບໍ ,ປະເພດຂອງດນິ ແລະ ທິດທາງການໄຫ  ຂອງນ ໍ້າໃຕ້ດິນ .ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການກວດກາເບິື່ງໂຄງສ້າງ ດວ້ຍສາຍຕາ ແລະ/ຫ  ືປຶກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າກ ບ ນາຍຊ່າງເຕ ກນິກຂອງທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອກ ານົດຄວາມສ່ຽງ .ສ່ວນໃນກໍລະນ ທ ື່ ບໍໍ່ມ  ໄລຍະຫ່າງໂດຍລວມທ ື່ປອດໄພ ,ວິດຖ່າຍ ຢ ູ່ເທິງໂນນ ຂອງ ທິດທາງການໄຫ ຂອງນ ໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ/ຫ  ືຢ ູ່ພາຍ
ໃນ  30 ມ ,ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຈະມ ຄວາມສ່ຽງ  ) ສະນ ັ້ນ ,ຄ າຕອບຄ ື“ແມ່ນ”. 
2. ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ ,ມ ຮົັ້ວບໍໍ່ພຽງພໍ ຫ  ືມ ຮົັ້ວທ ື່ຜິດພາດ ບໍ ? 
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ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ ,ຫ ື ຮົັ້ວບໍໍ່ມ ຄວາມເໝາະສົມ  ) ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງຕ ໍ່າໂພດ ຫ ື ບໍໍ່ມ ການປະກອບ ປະຕ ຮົັ້ວ ທ ື່ໃຊ້ງານໄດ ້(ຫື ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ,ສ ດ  ) ໂດຍລວມເຖິງ ບ ນດາສ ດທ ື່ເອົານ າໃຊ້ ເພືື່ອເອົານ ໍ້າ (
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ບໍລິເວນສ້າງ .ສ ດ ອາດຈະເຮ ດໃຫ້ໂຄງສ້າງເສຍຫາຍ ຫ ື ສ້າງມົນລະພິດໃຫ້ແກ່ ພືັ້ນທ ື່ນ ັ້ນດ້ວຍອາຈົມ .ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິື່ງ ທ ງ ການປ້ອງກ ນ ບໍລິເວນ ແລະ ເບິື່ງວ່າສ ດ ຢ ູ່ໃນ
ບໍລິເວນນ ັ້ນເປັນປະຈ າແຕ່ລະວ ນບໍ .ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ,ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
3. ສ ດ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິໄດ້ ພາຍໃນໄລຍະ 30 ມ ຈາກສ້າງ? 
 ສ ດ  ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ບໍລິເວນສ້າງ ຫ ື ໃກ້ຄຽງບລໍິເວນດ ົ່ງກ່າວ ,ອາດຈະເຮ ດໃຫ້ໂຄງສ້າງເສຍຫາຍ ຫ ື ສ້າງມົນລະພິດໃຫ້ແກ່ ພືັ້ນທ ື່ນ ັ້ນດ້ວຍອາຈົມ .ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິື່ງ ທ ງ ການປ້ອງກ ນ 
ບໍລິເວນ ແລະ ເບິື່ງວ່າສ ດ ຢ ູ່ໃນບລໍິເວນນ ັ້ນເປັນປະຈ າແຕ່ລະວ ນບໍ .ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ,ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
4. ມ ແຫ ງ່ມນົລະພິດໃດໜ ື່ງ ພາຍໃນໄລຍະ  30 ມ ຈາກສ້າງ  ) ເປນັຕົັ້ນ ການປະສົມພ ນສ ດ ,ການເຮ ດຟາມ ,ຖະໜົນ ,ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອດ້ານການແພດ ,ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຄວົເຮອືນ 
ອາຈົມສ ດ ຫ ື ອາຈົມຄົນ ຢ ູ່ບລໍິເວນໃກ້ກ ບສ້າງ ຈະປະກອບເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເວລາ ບໍໍ່ມ  ຄອງຫ ືທໍໍ່ເວ ັ້ນນ ໍ້າ .ການກ າຈ ດ ສິື່ງເສດເຫ ືອອືື່ນ  ) ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງ ປະເພດຄວົເຮືອນ
 ,ກະສິກ າ ຫ ື ການຄ້າ (ບົົ່ງບອກວາ່ ການປະຕິບ ດ ດ້ານສຸຂະພິບານສິື່ງແວດລ້ອມ ເຮ ດບໍໍ່ໄດ້ດ  ,ຊ ື່ງຈະປະກອບເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ສິື່ງນ ັ້ ແມ່ນສາມາດຢືນຢັນໄດ້ ດ້ວຍການສ ງເກດເບິື່ງ 
ສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານພົບພໍໍ້ການປະຕິດໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ຢ ູ່ພາຍໃນ ລະຍະ 30 ມ ຈາກສ້າງ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

5. ມ ນ ໍ້າຂ ງ ພາຍໃນໄລຍະ  3 ມ ຈາກສ້າງ? 
ຖ້າຫາກວ່າ ມ ສະນ ໍ້າ ສະສົມຢ ູ່ອ້ອມແອ້ມສ້າງ ສະເຫ ົົ່ານ ັ້ ອາດຈະໃຫເ້ສ ັ້ນທາງແກ່ ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ເຂົັ້າໄປຫາແຫ ່ງໄດ້ .ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນ ນ ໍ້າເຟືອດ ຫ ື ສະນ ໍ້າຢ ູ່ໃກ້ກ ບສ້າງ ,ຄ າຕອບຄື 
“ແມ່ນ”. 
6.  ບໍໍ່ມ ຄອງລະບາຍນ ໍ້າ ,ຫ  ືມ ຄອງລະບາຍນ ໍ້າທ ື່ແຫງ ,ແຕກ ຫ  ືຕ້ອງການໃຫທ້ າຄວາມສະອາດ ? 
ການກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື ການບົວລະບ ດຮ ກສາ ຄອງລະບາຍນ ໍ້າ ບໍໍ່ໄດ້ຄນຸນະພາບ ຈະນ າໄປສ ່ ການແຫງ ແລະ ການແຕກ .ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເມືື່ອເວລາ ລວມເຂົັ້າກ ບ ການເຟືອດຂອງນ ໍ້າ ຫ ື ສະພາບສຸຂະພິບານ ທ ື່
ບໍໍ່ດ  ,ສິື່ງນ ັ້ ຈະເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ .ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ,ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
7. ມ ພືັ້ນ ຫ ແືຜ່ນພືັ້ນຊ ມ ງ ທ ື່ມ ເສ ັ້ນຜ່າໃຈກາງ ໜ້ອຍກວາ່ 2 ມ ອອ້ມດ້ານເທິງ ຂອງສ້າງ ? 
ໄດ້ມ ການສ້າງແຜ່ນພືັ້ນ ເພືື່ອປ້ອງ  ນ ການໄຫ ຢ້ອນກ ບຄນືຂອງນ ໍ້າເຂົັ້າໄປໃນສ້າງ .ເພືື່ອເຮ ດສິື່ງນ ັ້ໃຫພ້ຽງພໍ ມ ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ມ ເສ ັ້ນຜ່າໃຈກາງຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ມ .ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ ແຜ່ນພືັ້ນ ຫ  ືເສ ັ້ນຜ່າ
ໃຈກາງໜ້ອຍໂພດ ,ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
8. ມ ຮອຍແຕກແຫງ ຢ ູ່ພືັ້ນ ຫ  ືແຜ່ນພືັ້ນບໍ ? 
ການມ ຮອຍແຫງ ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮອຍແຫງເລິກ ຢ ູ່ໃນຊ ມ ງ ອາດຈະ ປູ່ອຍໃຫ້ມ  ການໄຫ ກ ບຄືນຂອງນ ໍ້າ ເຂົັ້າໄປໃນແຫ ່ງນ ໍ້າ .ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານເຫ ນມ  ຮອຍແຫງເລິກ ,ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
9. ໂປມມ ືຫ ວມ ຢ ູ່ຈຸດຕິດຕ ັ້ງບໍໍ່ ຫ  ື,ສ າລ ບ ໂປມທ ື່ໃຊເ້ຊອືກດ ງ ,ຝາປກົໂປກ ເສຍ ຫ  ືມ ຄວາມເສຍຫາຍບໍ ? 
ໂປມມືທ ື່ຫ ົມ ຫ ື ຝາປົກໂປມຫາຍ ອາດຈະ ປູ່ອຍໃຫ້ມ  ການໄຫ ກ ບຄືນຂອງນ ໍ້າທ ື່ແປດເປືື້ອນ ເຂົັ້າໄປໃນແຫ ່ງນ ໍ້າ .ຖ້າຫາກວ່າ ໂປມ ບໍໍ່ຖືກເອົາຕິດຕ ັ້ງໃສ່ຖານໂປມຢູ່າງປອດໄພຢ ູ່ ແຜ່ນກ ນເປືື້ອນ )ຫ ື ຝາ
ປົກໂປມຫາຍ ,(ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
10. ບໍໍ່ມ ຝາປກົສ້າງ ,ມ ຝາປກົສ້າງທ ື່ແຫງ ຫ  ືທ ື່ບໍໍ່ສະອາດ  ? 
ການບໍໍ່ມ ຝາປົກ ,ຝາປົກແຫງ ຫ ື ຝາປົກທ ື່ບໍໍ່ສະອາດ ຈະເຮ ດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ການເຂົັ້າໄປໃນແຫ ່ງນ ໍ້າຂອງສິື່ງປົນເປືື້ອນ ເພິື່ມຂືັ້ນ .ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ,ຄ າຕອບ
ຄື “ແມ່ນ”. 
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ເຄືື່ອງມ ື2C: ບ ນດາແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ 
ແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ SI : ບໍໍ່ນ ໍ້າບາດານ      ໃຊລ້ະບົບໄຟຟ້າ         ໃຊມ້ ື    
I. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ 
ຊືື່ຂອງສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ: ........................................................... ຈດຸທ ື່ຕ ັ້ງຂອງບໍໍ່ນ ໍ້າບາດານ: .................................ວ ນທ ກວດສອບ:........................ 
ສະພາບອາກາດໃນເວລາດ າເນ ນການກວດສອບ:.................................................................................................................................................................. 
ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຫາກວາ່ ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິໄດຫ້ າຍກວາ່ໜ ື່ງບໍໍ່ນ ໍ້າບາດານ ຫ  ືຖາ້ຫາກວາ່ໃຊແ້ຫ ງ່ນ ໍ້າອືື່ນ (ເປນັຕົັ້ນ ນ ໍ້າອອກບໍໍ່ ຫ  ືສາ້ງ) ໃຫດ້ າເນ ນການກວດສອບ ແຫ ່ ງນ ໍ້າເຫ ົົ່ານ ັ້ 
ເຊ ົ່ນດຽວກ ນ. 

II. ຄ າຖາມສະເພາະ ສ າລ ບ ການປະເມ ນ 
1. ມ ວິດຖ່າຍ ຫ ື ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າເປືື້ອນຢ ູ່ໃກ້ແຫ ່ງນ ໍ້າ ພາຍໃນ 15 - 20 ແມ ດ ບໍ?....................................................……………………………………….……….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

2. ມ ວິດແຫ້ງຢ ູ່ໃກ້ບໍລິເວນບໍໍ່ບາດານບໍ? ………………………………………………………………………………………………………….……  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

3. ມ ແຫ ່ງມົນລະພິດໃດໜ ື່ງ ພາຍໃນໄລຍະຫ່າງ 10 ແມ ດ ຈາກນ ໍ້າບາດານ (ເປັນຕົັ້ນ ການເຮ ດຟາມ, ການປະສົມພ ນສ ດ, ຂຸມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອດ້ານການແພດ, ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທົົ່ວໄປ)  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

4. ມ ໜອງນ ໍ້າຢ ູ່ພາຍໃນໄລຍະຫວ່າງ 15 - 20 ແມ ດ ຈາກບໍໍ່ນ ໍ້າບາດານ?….………….………………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

5. ມ ພືັ້ນກ ນເປືື້ອນໜ້ອຍກ່ວາ 2 ແມ ດ ອ້ອມຮອບຂອງບໍໍ່ບາດານ, ບໍໍ່ມ ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າ ຫ ື ມ ຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າແຕ່ ແຕກແຫງ ຫ ື ບໍໍ່ສະອາດ? ……………………………………...………. ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

6. ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ, ມ ຮົັ້ວແຕ່ເປູ່ເພ ເຮ ດໃຫ້ບຸກຄົນທ ື່ບໍໍ່ໄດ້ຮ ບອະນຸຍາດ ແລະ ສ ດ ເຂົັ້າເຖິງໄດ້? ……………………..…………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

7. ນ ໍ້າສາມາດຊືມຜ່ານ ເຂົັ້າໄປໃນບໍລິເວນຕິດຕ ັ້ງໂປູ່ມ?.............................................................…………………………………………………….…………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

8. ລະບົບທໍໍ່ນ ໍ້າມ ການຮົົ່ວຊືມ ມ ການເປ ະເປືື້ອນ? …………………………………………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

9. ເຄືື່ອງໃສ່ສານຄລໍຣ ນ ໃຊ້ງານບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ? …………………………………………………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

10. ບໍໍ່ມ  ສານຄລໍຣ ນ ຢ ູ່ກ໊ອກທ ື່ເອົາຕົວຢູ່າງ ?  …………………………………………………………………………………………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

ຄະແນນລວມ ຂອງ ປດັໃຈຄວາມສ່ຽງ ເປນັ ຈ ານວນລວມ ຂອງ ຄ າຕອບ “ແມນ່”: …….. 
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III. ຜົນປະເມ ນ ແລະ ຄ າເຫ ນ 
ຄະແນນຄວາມສຽ່ງຈາກການກວດສອບ  
ດາ້ນສຸຂະພບິານ ຈົົ່ງໝາຍ  ໃສກ່ອ່ງ

ທ ື່ເໝາະສມົ 

ຄວາມສຽ່ງສ ງຫ າຍ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 9-10)  

 

ຄວາມສຽ່ງສ ງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 6-8)  

 

ຄວາມສຽ່ງປານກາງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 3-5)  

 

ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່າ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 0-2)  

 

ບ ນດາຈດຸທ ື່ສ າຄ ນ ຂອງ ຄວາມສຽ່ງ ທ ື່ໄດສ້ ງເກດເຫ ນ: 

 ອ ງໃສຄ່ າຖາມ 1-10: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ຄ າເຫ ນເພິື່ມເຕ ມ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

IV. ຊືື່ແລະລາຍເຊ ນ ຂອງ ຜ ປ້ະເມ ນ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ເຄືື່ອງມ ື2C: ບ ນດາແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸາພບິານ 
ແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ SI : ນ ໍ້າປະປາ 
I. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ 
ຊືື່ຂອງສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ: ......................................ວ ນທ ກວດສອບ:....................... ສະພາບອາກາດໃນເວລາດ າເນ ນການກວດສອບ: ...................................................  
ຊືື່ຂອງແຫ ງ່ນ ໍ້າທ ື່ນ າມາຜະລດິ............................................................................................................................................................................................................... 
ຊືື່ຂອງອາ່ງເກ ບນ ໍ້າທ ື່ນ າໃຊ.້.............................................................................................................................................................................. 
ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຫາກວາ່ ລະບບົທໍໍ່ແຈກຈາ່ຍ ຮ ບນ ໍ້າຈາກ ອາ່ງເກ ບນ ໍ້າ, ກໃໍຫດ້ າເນ ນ ການກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ ໂດຍນ າໃຊ ້ແບບຟອມ SI 5: ລະບບົນ ັ້າລ ນ. 

II. ຄ າຖາມສະເພາະ ສ າລ ບ ການປະເມ ນ 
ໝາຍເຫດ: ຈົົ່ງຕືື່ມຂໍໍ້ມ ນໃສ່ ໜ ື່ງແບບຟອມ ຕໍໍ່ ກ໊ອກນ ໍ້າສາທາລະນະ ຫ ື ກ໊ອກນ ໍ້າຢ ູ່ເດິື່ນສະຖານທ ື່ບໍລິການ ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ຢ ູ່ສະຖານທ ື່ບໍລິການ ທ ື່ມ  ນ ໍ້າ ສົົ່ງໄປຕາມທໍໍ່ ເຂົັ້າໄປໃນອາຄານ ໂດຍກົງ

ແມ່ນນ າໃຊ້ແຕ່ຄ າຖາມ 7-10 ເທົົ່ານ ັ້ນ. ໃນການກວດສອບແຕ່ລະຄ ັ້ງບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງ ກວດສອບ ໝົດທຸກໆ ກ໊ອກ ຢ ູ່ພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການກໍໄດ້ ໃຫ້ຄ ດເລືອກເອົາ ໜ ື່ງຕົວຢູ່າງ ກໍໍ່ພຽງພໍ. 
ກອ໊ກນ ໍ້າຢ ູ່ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ  
1. ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຢ ູ່ກ໊ອກນ ໍ້າ ບໍ?......................................................................................……………………………………….……….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

2. ກ໊ອກນ ໍ້າ ຫ ື ທໍໍ່ນ ໍ້າທ ື່ຕໍໍ່ໃສ່ກ໊ອກ ເປ ະເປືື້ອນ ບໍ? …………………………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

3. ມ ນ ໍ້າຊືມ ຢ ູ່ອ້ອມຫົວກ໊ອກ ບໍ? ..………………………………………………………………………...………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

4. ພືັ້ນທ ື່ບໍລິເວນກ໊ອກນ ໍ້າເປ ະເປືື້ອນໄປດ້ວຍຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ສິື່ງເສດເຫ ືອ, ອາຈົມ, ນ ໍ້າຂ ງ ຫ ື ອືື່ນໆ ບໍ? …………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

5. ພືັ້ນທ ື່ບໍລິເວນກ໊ອກນ ໍ້າ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວອ້ອມ, ປູ່ອຍໃຫ້ສ ດເຂົັ້າໄປໃນພືັ້ນທ ື່ໄດ້ ບໍ? ………………..…………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

6. ມ ຮ່ອງນ ໍ້າເປືື້ອນ ຫ ື ວິດຖ່າຍ ທ ື່ບໍໍ່ປອດໄພ ຢ ູ່ໃກ້ບໍລິເວນກ໊ອກນ ໍ້າ ບໍ? …………..…………………………………………………………………..  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 
ລະບບົທໍໍ່ແຈກຈາ່ຍນ ໍ້າ 
7. ມ ສ ນຍານໃດໜ ື່ງບໍທ ື່ບົົ່ງບອກວ່າມ ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ  ຢ ູ່ໃນພືັ້ນທ ື່ ທ ື່ດ າເນ ນການກວດສອບ?....................................................…………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

8. ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າພົັ້ນດິນຂືັ້ນມາໃຫ້ເຫ ນບໍ ໃນເວລາດ າເນ ນການກວດສອບ ? ………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

9. ໄດ້ມ ການລາຍງານຈາກຜ ້ຊົມໃຊ້ ວ່າມ ທໍໍ່ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ ບໍ ໃນໄລຍະອາທິດທ ື່ຜ່ານມາ ? ………………………..…………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

10. ໃນໄລຍະ 10 ວ ນທ ື່ຜ່ານມານ ໍ້າມາບໍໍ່ປົກກະຕິບໍ ? ……...…………………………………………………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

ຄະແນນລວມ ຂອງ ປດັໃຈຄວາມສ່ຽງ ແມນ່ຈ ານວນລວມ ຂອງ ຄ າຕອບ “ແມນ່”: …….. 

III. ຜົນປະເມ ນ ແລະ ຄ າເຫ ນ 
ຄະແນນຄວາມສຽ່ງຈາກການກວດສອບ  

ດ້ານສຂຸະພບິານ ຈົົ່ງໝາຍ  ໃສກ່ອ່ງທ ື່ເໝາະສມົ 
ຄວາມສຽ່ງສ ງຫ າຍ (ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 9-10) 

 
ຄວາມສຽ່ງສ ງ (ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 6-8)  

 
ຄວາມສຽ່ງປານກາງ (ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 3-5)  

 
ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່າ (ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 0-2)  
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ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນ ທ ື່ ນ າໃຊ້ແຕ່ພຽງ ຄ າຖາມ 7-10 ເທົົ່ານ ັ້ນ, ຄະແນນຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສາມາດ ດ ດປັບ ຄືດ ົ່ງຕໍໍ່ໄປນ ັ້: “ສ ງຫ າຍ” =4; “ສ ງ” = 3; “ກາງ”= 2; “ຕ ໍ່າ” = 0-1. 

ບ ນດາຈດຸທ ື່ສ າຄ ນ ຂອງ ຄວາມສຽ່ງ ທ ື່ໄດສ້ ງເກດເຫ ນ: 

 ອ ງໃສຄ່ າຖາມ 1-10: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ຄ າເຫ ນເພິື່ມເຕ ມ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

IV. ຊືື່ແລະລາຍເຊ ນ ຂອງ ຜ ປ້ະເມ ນ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
ຄ າອະທບິາຍ ສ າລ ບ ແບບຟອມ SI : ກອ໊ກນ ໍ້າສາທາລະນະ/ກອ໊ກນ ໍ້າຢ ູ່ເດິື່ນບາ້ນ ແລະ ລະບບົທໍໍ່ແຈກຈາ່ຍນ ໍ້າ 

1. ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຢ ູ່ກອ໊ກນ ໍ້າ ບໍ? 
ຖ້າຫາກວ່າ ກ໊ອກ ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຫ ື ມ ຄວາມເສຍຫາຍ, ຈາກນ ັ້ນ ຮອຍແຫງ ອາດຈະ ໃຫ້ເສ ັ້ນທາງແກ່ ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ເຂົັ້າໄປໃນທໍໍ່, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າ ລະບົບການແຈກຈ່າຍ ດ າເນ ນງານ ບໍໍ່ເປັນປົກກະຕິ. 

ກ໊ອກ ທ ື່ຮົົ່ວໄຫ  ຍ ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການສິັ້ນເປືອງນ ໍ້າ ນ າອ ກ. ໃນເວລາທ າການກວດສອບ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຍກໃຫ້ໄດ້ ລະຫວ່າງ ນ ໍ້າທ ື່ຮົົ່ວໄຫ ມາຈາກກ໊ອກ ແລະ ນ ໍ້າທ ື່ເຟືອດ. ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນມ  ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ  

ຫ ື ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ຢ ູ່ກ໊ອກ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

2. ກອ໊ກນ ໍ້າ ຫ  ືສິື່ງທ ື່ເອາົແນບຕິດໃສ່ ສົກກະປກົ ບໍ?  
ຖ້າຫາກວ່າ ກ໊ອກນ ໍ້າ ແປດເປືື້ອນ, ຫ ື ຖ້າຫາກວ່າ ສິື່ງທ ື່ເອົາແນບຕິດໃສ່ກ໊ອກ (ເປັນຕົັ້ນ ທໍໍ່ຢາງ) ບໍໍ່ສະອາດ, ນ ໍ້າທ ື່ເອົາ ອາດຈະແປດເປືື້ອນ ແລະ ສິື່ງທ ື່ແປດເປືື້ອນ ສາມາດເຂົັ້າໄປໃນ ລະບົບທໍໍ່ແຈກຈ່າຍ. ຖ້າຫາກວ່າ ກ໊ອກນ ໍ້າ 

ບໍໍ່ສະອາດ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

3. ນ ໍ້າເຟອືດ ສະສມົ ຢ ູ່ອອ້ມແອມ້ ຂາຕ ັ້ງຂອງກອ໊ກ ບ?ໍ  

ນ ໍ້າໃດໜ ື່ງທ ື່ເຟືອດ ອາດຈະຖືກເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ດ້ວຍ ນ ໍ້າທ ື່ລະບາຍອອກຈາກໜ້າດິນ, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າ ສ ດ ເຂົັ້າໄປເຖິງ ພືັ້ນທ ື່ເອົານ ໍ້າ. ພາຊະນະບ ນຈຸ ອາດຈະຖືກເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ດ້ວຍ ນ ໍ້າເຟືອດ ໃນເວລາ 

ເອົານ ໍ້າ. ນອກຈາກນ ັ້, ຖ້າຫາກວ່າ ຢ ູ່ໃນ ບໍລິເວນເອົານ ໍ້າ ມ ຮອຍແຫງ, ຮອຍແຫງເຫ ົົ່ານ ັ້ ອາດຈະໃຫ້ ເສ ັ້ນທາງແກ່ ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ເຂົັ້າໄປໃນ ທໍໍ່ແຈກຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າ ລະບົບແຈກຈ່າຍ ດ າເນ ນງານ 

ບໍໍ່ຕໍໍ່ເນືື່ອງ. ຖ້າຫາກທ່ານສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ການສະສົມ ຂອງນ ໍ້າເຟືອດ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
4. ພືັ້ນທ ື່ ອອ້ມແອມ້ ຂາຕ ັ້ງກອ໊ກ ປນົເປືື້ອນ ໄປດ້ວຍ ສິື່ງເສດເຫ ອື, ອາຈົມ ຫ  ືວ ດສະດຸອືື່ນ ບໍ?  
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ອາຈົມ, ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພືດ/ຫຍ້າ ທ ື່ບໍໍ່ຕ້ອງການ, ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິື່ງເສດເຫ ືອອືື່ນໆ ເພິື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ການເຮ ດໃຫ້ນ ໍ້າແປດເປືື້ອນ ໃນເວລາ ເອົາ - ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງ, ດ້ວຍການເຮ ດໃຫ້ ພາຊະນະບ ນຈຸເອົານ ໍ້າ ແປດ

ເປືື້ອນ.  ຖ້າຫາກທ່ານສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງ ເຫ ົົ່ານ ັ້ ຢ ໃກ້ກ ບກ໊ອກນ ໍ້າ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

5. ພືັ້ນທ ື່ ອ້ອມແອ້ມ ຂາຕ ັ້ງກ໊ອກ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວອ້ອມ, ປູ່ອຍໃຫ້ສ ດເຂົັ້າໄປໃນພືັ້ນທ ື່ໄດ້ ບໍ?  

ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ ຫ ື ຖ້າຫາກວ່າ ຮົັ້ວບໍໍ່ເໝາະສົມ (ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງ, ຕ ໍ່າໂພດ ຫ ື ບໍໍ່ມ  ປະຕ ຮົັ້ວ ທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້) ຫ ື ມ ຄວາມເສຍຫາຍ, ສ ດ (ໂດຍລວມເຖິງ ບ ນດາ ທ ື່ຖືກເອົານ າໃຊ້ເພືື່ອເອົານ ໍ້າ) ສາມາດ ເຂົັ້າເຖິງ ພືັ້ນທ ື່ເອົານ ໍ້າ, 

ພວກມ ນ ອາດຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ກ໊ອກນ ໍ້າ ແລະ ສ້າງມົນລະພິດໃຫ້ແກ່ພືັ້ນທ ື່ ຫ ື ພາຊະນະບ ນຈຸສ າລ ບເອົານ ໍ້າດ້ວຍອາຈົມ. ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິື່ງວ່າ ມ ສ ດຢ ູ່ໃນພືັ້ນທ ື່ຢູ່າງເປັນປະຈ າແຕ່ລະວ ນ ດ້ວຍການ

ຖາມ ຜ ້ທ ື່ຢ ູ່ອາໃສ ທ ື່ຢ ູ່ແຖວນ ັ້ນ ແລະ ດ້ວຍການສ ງເກດເບິື່ງດ້ວຍຕົນເອງ ຢ ູ່ໃນພືັ້ໜທ ື່ (ໂດຍລວມເຖິງ ການຊອກຫາ ອາຈົມຂອງສ ດ ໃດໜ ື່ງຢ ໃນບໍລິເວນນ ັ້ນ). ຖ້າຫາກທ່ານສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງ ເຫ ົົ່ານ ັ້ ຫ ື ຖ້າ

ຫາກວ່າ ພືັ້ນທ ື່ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

6. ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າຖ ັ້ມ ຫ  ືວດິ ຢ ູ່ໃນລະຍະຫ່າງ ທ ື່ບໍໍ່ປອດໄພ ຈາກ ຂາຕ ັ້ງກອ໊ກ ບໍ? 
ມ ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ ຈາກທໍໍ່ນ ໍ້າຖິັ້ມ ຫ ື ມ ການແຊກຊ ມຈາກວິດ ທ ື່ສາມາດເຮ ດໃຫ້ ນ ໍ້າປະປາ ແປດເປືື້ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າຫາກວ່າ ມ ຮອຍແຫງໃດໜ ື່ງ ຢ ູ່ໃນ ລະບົບແຈກຈ່າຍ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າ ລະບົບການແຈກຈ່າຍ ດ າເນ ນ

ງານບໍໍ່ຕໍໍ່ເນືື່ອງ. ນ ໍ້າໃຕ້ດິນອາດຈະ ໄຫ ໄປຫາ ທໍໍ່ແຈກຈ່າຍ ຈາກ ທິດທາງ ຂອງ ທໍໍ່ນ ໍ້າຖິັ້ມ ຫ ື ວິດຖ່າຍ. ທ່ານ ສາມາດສ ງເກດເຫ ນ ວິດຖ່າຍ ແລະ ກວດກາເບິື່ງກ ບ ຜ ້ຢ ູ່ອາໃສທ ື່ຢ ູ່ແຖວນ ັ້ນ ແຕ່ວ່າ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມ ມື

ອາຊ ບທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກ ບ ທ ື່ຕ ັ້ງ ຂອງ ທໍໍ່ນ ໍ້າຖິັ້ມ. ຖ້າຫາກວ່າ ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າຖິັ້ມ ຫ ືວ່າ ມ ວິດຖ່າຍ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
7. ມ ສ ນຍານໃດໜ ື່ງບໍທ ື່ບົົ່ງບອກວ່າມ ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ  ຢ ູ່ໃນພືັ້ນທ ື່ ທ ື່ທ າການກວດສອບ? 
ຖ້າຫາກວ່າ ທໍໍ່ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ຮົົ່ວໄຫ  ຈາກນ ັ້ນ ຮອຍແຫງ ອາດຈະ ໃຫ້ເສ ັ້ນທາງແກ່ ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນເຂົັ້າໄປໃນທໍໍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າຫາກວ່າ ລະບົບການແຈກຈ່າຍ ດ າເນ ນງານບໍໍ່ຕໍໍ່ເນືື່ອງ. ລະມ ດລະວ ງ 

ນ ໍ້າຂ ງ ຫ ື ການໄຫ ຂອງນ ໍ້າທ ື່ບໍໍ່ໄດ້ຄາດເອົາໄວ້ ຢ ູ່ເທິງດິນ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ແຍກລະຫວ່າງ ນ ໍ້າ ຮົົ່ວໄຫ  ແລະ ນ ໍ້າເຟືອດ. ຖ້າຫາກ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ  ໃນເວລາທ າການກວດສອບ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

8. ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າພົັ້ນດິນຂືັ້ນມາໃຫເ້ຫ ນບໍ ໃນເວລາທ າການກວດສອບ?  
ການເປີດໂປູ່ງ ຂອງ ທໍໍ່ ໝາຍເຖິງວ່າ ທໍໍ່ມ ແນວໂນ້ມທ ື່ຈະຖືກເຮ ດໃຫ້ເສຍຫາຍ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າຫວ່າ ຢ ູ່ໃກ້/ຕາມ ທາງຖະໜົນ) ແລະ ສິື່ງແປດເປືື້ອນ ຈາກ ນ ໍ້າທ ື່ລະບາຍອອກຈາກໜ້າດິນ ຫ າຍກວ່າ ທໍໍ່ ທ ື່ຢ ູ່ໃຕ້ດິນ. 

ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ ລະບຸໃຫ້ໄດ້ວ່າ ເສ ັ້ນທາງ ຂອງ ສາຍທໍໍ່ແມ່ ຢ ູ່ໃນພືັ້ນທ ື່ ທ ື່ທ າການກວດສອບ ຢ ູ່ໃສ. ຖ້າຫາກວ່າ ສາຍທໍໍ່ຖືກເປີດໂປູ່ງ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

9. ໄດ້ມ ການລາຍງານຈາກຜ ຊ້ມົໃຊ ້ວາ່ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າຮົົ່ວໄຫ ບໍ ໃນລະຍະອາທິດທ ື່ຜ່ານມາ?  
ທໍໍ່ແຕກ ພາໃຫ້ມ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ສາມາດ ເຂົັ້າໄປໃນ ລະບົບ ຜ່ານ ບ່ອນແຕກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າຫາກວ່າ ລະບົບການແຈກຈ່າຍ ດ າເນ ນງານບໍໍ່ຕໍໍ່ເນືື່ອງ. ທ່ານຈະຕ້ອງ

ໄດ້ຖາມ ຜ ້ຢ ູ່ອາໃສແຖວນ ັ້ນ ກ່ຽວກ ບ ການແຕກຂອງທໍໍ່ໃດໜ ື່ງ. ຖ້າຫາກວ່າ ມ ການລາຍງານ ກ່ຽວກ ບ ທໍໍ່ແຕກ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

10 ນ ໍ້າມາບໍໍ່ປກົກະຕິບໍ ໃນລະຍະ 10 ວ ນທ ື່ຜ່ານມາ?  
ໃນລະຍະເວລາ ທ ື່ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າ, ທໍໍ່ແຈກຈ່າຍ ອາດຈະເປົົ່າ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງ ແຮງດ ນ ອາດຈະນ າໄປສ ່ ການໄຫ ເຂົັ້າ ຂອງ ນ ໍ້າ ແລະ ຕະກອນ ຈາກດິນ ທ ື່ຢ ູ່ອ້ອມແອ້ມທໍໍ່. ເນືື່ອງຈາກວາ ນ ໍ້າແລະດິນ ອາດຈະມ ຄວາມແປດ

ເປືື້ອນ ສິື່ງນ ັ້ ຈະເຮ ດໃຫ້ ມ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມ ຜ ້ຢ ູ່ອາໃສແຖວນ ັ້ນ ກ່ຽວກ ບ ການຂາດນ ໍ້າ. ນອກຈາກນ ັ້ ກໍໃຫ້ບ ນທ ກ ຄວາມຖ ື່ ແລະ ລະຍະເວລາ ຂອງການຂາດນ ໍ້າ, ຖ້າຫາກວ່າ ມ ຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າ ມ ການຂາດນ ໍ້າ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
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ເຄືື່ອງມ ື2C: ບ ນດາແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ 
ແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ SI : ການເກ ບນ ໍ້າຝນົ 
I. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ 
ຊືື່ຂອງສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸ: ......................................ທ ື່ຕ ັ້ງຂອງອາ່ງເກ ບນ ໍ້າຝນົ......................................ວ ນທ ກວດສອບ:...................... 
ສະພາບອາກາດໃນເວລາດ າເນ ນການກວດສອບ:............................................................................................................................... 
ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຫາກວາ່ ສະຖານທ ື່ບລໍກິານ ນ າໃຊ ້ແຫ ງ່ນ ໍ້າອືື່ນ (ເປນັຕົັ້ນ ນ ໍ້າອອກບໍໍ່ ຫ  ືບໍໍ່ບາດານ), ຈົົ່ງດ າເນ ນ ການກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ ສ າລ ບ ແຫ ງ່ນ ໍ້າເຫ ົົ່ານ ັ້ ເຊ ົ່ນດຽວກ ນ. 

II. ຄ າຖາມສະເພາະ ສ າລ ບ ການປະເມ ນ 
1. ມ  ສິື່ງປົນເປືື້ອນທ ື່ສາມາດຫ ຽວເຫ ນໄດ້ບໍຢ ູ່ພືັ້ນທ ື່ໂຕ່ງເອົານ ໍ້າຢ ູ່ຫ  ງຄາ?..........................................................................…………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

2. ຮາງລິນ ທ ື່ໂຕ່ງ ເອົານ ໍ້າຝົນເປືື້ອນບໍ? …………………………………………………………………………………………….……………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

3. ມ ຂໍໍ້ບົກພ່ອງໃດໜ ື່ງບໍ ຢ ູ່ໃນການຕອງນ ໍ້າກ່ອນເອົາເຂົັ້າອ່າງເກ ບນ ໍ້າຝົນ (ຕົວຢູ່າງ: ຜ້າອ ດປາກອ່າງຂາດ, ຕາໜ່າງຕອງປາກໂອ່ງຂາດ)? …………...…………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

4. ປາກອ່າງເກ ບນ ໍ້າຝົນ ຫ ື ໂອ່ງເກ ບນ ໍ້າຝົນ ບໍໍ່ມ ການປົກປ ດຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ບໍ? …………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

5. ຝາປົກປ ດອ່າງມ ຮອຍແຕກແຫງ ທ ື່ນ ໍ້າສາມາດຊືມເຂົັ້າໄປໃນອ່າງເກ ບນ ໍ້າຝົນໄດ້? ……………..…………………………………………….………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

6. ກ໊ອກນ ໍ້າ ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຫ ື ມ ຂໍໍ້ບົກພ່ອງຢູ່າງອືື່ນ ບໍ? …………………………………………………………..………………………..………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 
7. ພືັ້ນບໍລິເວນກ໊ອກນ ໍ້າ ມ ຂໍໍ້ບົກພ່ອງ ຫ ື ມ ຄວາມເປ ເປືື້ອນ ບໍ?....................................................................……………………………..……  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

8. ພືັ້ນທ ື່ບໍລິເວນອ່າງເກ ບນ ໍ້າຝົນ ມ ການລະບາຍນ ໍ້າບໍໍ່ພຽງພໍ ? ……………………………………………………….………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

9. ມ ແຫ ່ງມົນລະພິດໃດໜ ື່ງບໍ ຢ ູ່ບໍລິເວນອ່າງເກ ບນ ໍ້າຝົນ ຫ ື ຢ ູ່ ພືັ້ນທ ື່ກ໊ອກນ ໍ້າ (ເຊ ົ່ນ: ໂຮງງານອຸດສະກ າ, ຟາມລ້ຽງສ ດ, ໂຮງງານເຟີນ ເຈ ...... )? ………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

10. ພາຊະນະຕ ກນ ໍ້າໄດ້ເກ ບຮ ກສາໄວ້ ຢ ູ່ບ່ອນທ ື່ປົນເປືື້ອນ ບໍ? ………………………………………………………………………...…………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

ຄະແນນລວມ ຂອງ ປດັໃຈຄວາມສ່ຽງ ເປນັ ຈ ານວນລວມ ຂອງ ຄ າຕອບ “ແມນ່”: …….. 
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III. ຜົນປະເມ ນ ແລະ ຄ າເຫ ນ 
ຄະແນນຄວາມສຽ່ງຈາກການກວດສອບ  
ດາ້ນສຸຂາພບິານ ຈົົ່ງໝາຍ  ໃສຫ່ອ້ງ

ທ ື່ເໝາະສມົ 

ຄວາມສຽ່ງສ ງຫ າຍ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 9-10)  

 

ຄວາມສຽ່ງສ ງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 6-8)  

 

ຄວາມສຽ່ງປານກາງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 3-5)  

 

ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່າ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 0-2)  

 

ບ ນດາຈດຸທ ື່ສ າຄ ນ ຂອງ ຄວາມສຽ່ງ ທ ື່ໄດສ້ ງເກດເຫ ນ: 

 ອ ງໃສຄ່ າຖາມ 1-10: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ຄ າເຫ ນເພິື່ມເຕ ມ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

IV. ຊືື່ແລະລາຍເຊ ນຂອງຜ ປ້ະເມ ນ: 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ເຄືື່ອງມ ື2C: ບ ນດາແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ 
ແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ SI : ລະບບົນ ໍ້າລນິ 
I. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ 
ຊືື່ຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ: ......................................ວ ນທ ກວດສອບ:....................... ສະພາບອາກາດໃນເວລາດ າເນ ນການກວດສອບ: ......................... 
ທ ື່ຕ ັ້ງຂອງ ລະບົບນ ໍ້າລ ນ......................................................................................................................................................................................... 
ຊືື່ຂອງແຫ ່ງນ ໍ້າ .................................................................................................................................................................................................. 

II. ຄ າຖາມສະເພາະ ສ າລ ບ ການປະເມ ນ 
1. ລະບົບຫົວງານມ ຮ່ອງເວ ັ້ນ ບໍໍ່ມ ສິື່ງກ ດຂວາງ ໃນການສະໜອງນ ໍ້າເຂົັ້າໃນອ່າງບໍ? 

2. ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຢ ູ່ຈຸດໃດໜ ື່ງຂອງທໍໍ່ ລະຫວ່າງ ແຫ ່ງນ ໍ້າຫາອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍ?.....................................................................………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

3. ອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ມ ຮອຍແຕກແຫງ ຫ ື ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ບໍ? ………………………………………………………….……………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

4. ອ່າງເກ ບນ ໍ້າ ບໍໍ່ມ ຝາປົກປ ດ ຫ ື ມ ແຕ່ບໍໍ່ມ ການປົກປ ດ ບໍ? ……………………………………………….………………………………………...  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

5. ຝາປົກປ ດອ່າງເກ ບນ ໍ້າມ ການເປູ່ເພ, ພຸພ ງ ແລະ ແຕກແຫງ, ມ ຄວາມເປ ເປືື້ອນທ ື່ເຫ ນໄດ້ຢູ່າງຊ ດເຈນບໍ ? ………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

6. ບໍໍ່ມ ຕາໜ່າງປ້ອງກ ນທໍໍ່ລະບາຍອາກາດ ຢ ູ່ເທິງອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ? ……………..………………………………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 
7. ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າລົັ້ນ, ຕະແກງປ້ອງກ ນທໍໍ່ ດ ົ່ງກ່າວ ເປູ່ເພ ຫ ື ເສຍຫາຍ ບໍ? .....................................………………………………………..……………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

8. ມ ແມງໄມ້, ສ ດ ຫ ື ສິື່ງແປກປອມຢ ູ່ໃນອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍ? ……………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

9. ພືັ້ນທ ື່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບ ອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ ຫ ື ມ ຮົັ້ວ ແຕ່ເປູ່ເພ ເຮ ດໃຫ້ມ ສ ດເຂົັ້າໄປໃນພືັ້ນທ ື່ດ ົ່ງກ່າວໄດ້ ບໍ? ………………….………….…….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

10. ອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍໍ່ໄດ້ຮ ບການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອ ຢູ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝ  ບໍ?……...………………….………………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

11. ກ໊ອກນ ໍ້າ ຫ ື ທໍໍ່ນ ໍ້າທ ື່ຕໍໍ່ໃສ່ກ໊ອກ ເປ ະເປືື້ອນ ບໍ? …………………………………………………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

12. ມ ນ ໍ້າຊືມ ຢ ູ່ອ້ອມຫົວກ໊ອກ ບໍ? ..………………………………………………………………………...………………………………….  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

13. ພືັ້ນທ ື່ບໍລິເວນກ໊ອກນ ໍ້າເປ ະເປືື້ອນໄປດ້ວຍຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ສິື່ງເສດເຫ ືອ, ອາຈົມ, ນ ໍ້າຂ ງ ຫ ື ອືື່ນໆ ບໍ? ………………………………………………………  ແມ່ນ  ບໍໍ່ແມ່ນ 

ຄະແນນລວມ ຂອງ ປດັໃຈຄວາມສ່ຽງ ເປນັ ຈ ານວນລວມ ຂອງ ຄ າຕອບ “ແມນ່”: …….. 
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III. ຜົນປະເມ ນ ແລະ ຄ າເຫ ນ 
ຄະແນນຄວາມສຽ່ງຈາກການກວດສອບ  
ດາ້ນສຸຂາພບິານ ຈົົ່ງໝາຍ  ໃສຫ່ອ້ງ

ທ ື່ເໝາະສມົ 

ຄວາມສຽ່ງສ ງຫ າຍ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 11-13)  

 

ຄວາມສຽ່ງສ ງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 8-10)  

 

ຄວາມສຽ່ງປານກາງ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 4-7)  

 

ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່າ  
(ຄະແນນຄວາມສຽ່ງ 0-3)  

 

ບ ນດາຈດຸທ ື່ສ າຄ ນ ຂອງ ຄວາມສຽ່ງ ທ ື່ໄດສ້ ງເກດເຫ ນ: 

 ອ ງໃສຄ່ າຖາມ 1-13: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ຄ າເຫ ນເພິື່ມເຕ ມ: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

IV. ຊືື່ແລະລາຍເຊ ນ ຂອງ ຜ ປ້ະເມ ນ: 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
ຄ າອະທບິາຍ ສ າລ ບ ແບບຟອມກວດສອບດາ້ນສຂຸະພບິານ : ອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ 
1. ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຢ ູ່ຈຸດໃດໜ ື່ງຂອງທໍໍ່ ລະຫວາ່ງ ແຫ ງ່ນ ໍ້າ ແລະ ອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍ? 
ຖ້າຫາກວ່າ ທໍໍ່ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ມ ການຮົົ່ວໄຫ  ຈາກນ ັ້ນ ຮອຍແຜງ ກໍອາດຈະໃຫ້ເສ ັ້ນທາງແກ່ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ ເຂົັ້າໄປໃນທໍໍ່. ຈົົ່ງລະມ ດລະວ ງ ນ ໍ້າຂ ງ ຫ ື ການໄຫ ຂອງນ ໍ້າຢ ູ່ດິນທ ື່ບໍໍ່ໄດ້ຄາດເອົາໄວ້. ຖ້າຫາກ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ 

ການຮົົ່ວໄຫ , ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

2. ໂຄງລາ່ງພືັ້ນຖານ ຂອງ ອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ມ ຮອບແຫງ ຫ  ືມ ການຮົົ່ວໄຫ  ບໍ?  
ຮອຍແຫງ ປູ່ອຍໃຫ້ ສິື່ງແປດເປືື້ອນ ໄປເຖິງນ ໍ້າທ ື່ເກ ບຮ ກສາເອົາໄວ້ຢ ູ່ໃນອ່າງ; ການຮົົ່ວໄຫ  ຍ ງນ າໄປສ ່ ການສ ນເສຍນ ໍ້າ ນ າອ ກ. ຖ້າຫາກທ່ານພົບເຫ ນວ່າ ມ ຮ້ອຍແຫງເລິກ ທ ື່ເຈາະທະລຸອ່າງເກ ບນ ໍ້າ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

3. ອ່າງເກ ບນ ໍ້າ ບໍໍ່ມ ຝາປກົສ າລ ບການກວດສອບ ຫືວ່າ ມ ແຕ່ເປດີປະໄວ້ບໍ?  
ຖ້າຫາກວ່າ ບໍມ ຝາປົກສ າລ ບການກວດສອບ ແລະ ເບຕົງທ ື່ແຫງ ຢ ູ່ອ້ອມແອ້ມ ປູ່ອຍໃຫ້ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ (ເປັນຕົັ້ນ ຂ ັ້ນົກ ຫ ື ອາຈົມອືື່ນໆ ຈາກ ສ ດປະເພດໜ  ຫ ື ແມວ) ເຂົັ້າໄປເຖິງ ນ ໍ້າທ ື່ເກ ບຮ ກສາເອົາໄວ້ ຢ ູ່ໃນອ່າງ ຢູ່າງວ່ອງໄວ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢ ູ່ໃນສະພາບອາກາດຊຸ່ມ. ຖ້າຫາກທ່ານ ສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

4. ຝາປກົສ າລ ບການກວດສອບ ມ ຂໍໍ້ບົກພ່ອງ, ຜ ພ ງ ຫ  ືເບຕົງຢ ູ່ອອ້ມຮອບຝາປກົ ມ ຄວາມເສຍຫາຍ?  
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ຝາປົກ ທ ື່ຜຸພ ງ ຫ ື ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະເບຕົງທ ື່ແຫງ ຢ ູ່ອ້ອມແອ້ມ ປູ່ອຍໃຫ້ສິື່ງທ ື່ເຮ ດໃຫ້ແປດເປືື້ອນ (ເປັນຕົັ້ນ ຂ ັ້ນົກ ຫ ື ອາຈົມອືື່ນໆ ຈາກ ສ ດປະເພດໜ  ຫ ື ແມວ) ເຂົັ້າໄປເຖິງ ນ ໍ້າທ ື່ເກ ບຮ ກສາເອົາໄວ້ ຢ ູ່ໃນອ່າງ ຢູ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ຢ ູ່ໃນສະພາບອາກາດຊຸ່ມ. ຖ້າຫາກທ່ານ ສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

5. ຝາປກົສ າລ ບການກວດສອບ ມ ຄວາມເປ ເປືື້ອນຢູ່າງເຫ ນໄດ້ຊ ດ ບໍ?  
ຖ້າຫາກວ່າ ຝາປົກສ າລ ບການກວດສອບ ແປດເປືື້ອນໄປດ້ວຍ ອາຈົມ (ຕົວຢູ່າງເຊ ົ່ນ ຈາກ ນົກ ຫ ື ສ ດປະເພດໜ ), ໄຍແມງມຸມ, ແມງໄມ້, ດິນ ຫ ື ເປືອກຕົມ, ສິື່ງນ ັ້ ເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ຖ້າຫາກທ່ານ ສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ 

ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

6. ຕາໜ່າງປອ້ງກ ນທໍໍ່ລະບາຍອາກາດ ຢ ູ່ເທິງອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ຫາຍໄປ ຫ ວືາ່ ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ບໍ?  
ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ ຕາໜ່າງປ້ອງກ ນທໍໍ່ລະບາຍອາກາດ, ຫ ືວ່າ ມ ຕາໜ່າງປ້ອງກ ນທໍໍ່ລະບາຍອາກາດທ ື່ມ ຄວາມເສຍຫາຍ, ສິື່ງນ ັ້ ປູ່ອຍໃຫ້ ແມງໄມ້ ແລະ ສ ດປະເພດອືື່ນ (ເປັນຕົັ້ນ ນົກ ແລະ ສ ດປະເພດໜ ) ເຂົັ້າໄປເຖິງ ອ່າງເກ ບນ ໍ້າ. ສິື່ງນ ັ້ ເຮ ດໃຫ້ມ 

ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ຖ້າຫາກທ່ານ ສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
7. ຖ້າຫາກວາ່ ມ ທໍໍ່ນ ໍ້າລົັ້ນ, ຕະແກງປອ້ງກ ນທໍໍ່ດ ົ່ງກາ່ວ ຫາຍໄປ ຫ ວືາ່ ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ບໍ? 
ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ  ຕະແກງປ້ອງກ ນທໍໍ່ນ ໍ້າລົັ້ນ, ຫ ືວ່າ ຕະແກງ ມ ຄວາມເສຍຫາຍ, ສິື່ງນ ັ້ ປູ່ອຍໃຫ້ ແມງໄມ້ ແລະ ສ ດປະເພດອືື່ນ (ເປັນຕົັ້ນ ນົກ ແລະ ສ ດປະເພດໜ ) ເຂົັ້າໄປເຖິງ ອ່າງເກ ບນ ໍ້າ. ສິື່ງນ ັ້ ເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ຖ້າ

ຫາກທ່ານ ສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

8. ມ ປວກນ ໍ້າຫ ືສິື່ງແປກປອມຢ ູ່ໜ້ານ ໍ້າ ໃນອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍ? 
 ຖ້າຫາກວ່າ ມ ປວກນ ໍ້າໃດໜ ື່ງລອຍຢ ູ່ເທິງໜ້ານ ໍ້າ (ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງ, ແມງໄມ້, ຟອດຝອດ ຫ ື ໄຄນ ໍ້າ), ຫ ື ຖ້າຫາດວ່າ ມ  ວ ດຖຸປະເພດອ ື່ນໃດໜ ື່ງ ຢ ູ່ເທິງພືັ້ນຂອງອ່າງເກ ບນ ໍ້າ (ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງ, ຊາກສ ດ ຫ ື ກະຕ່າຍ ຕາຍ), ສິື່ງນ ັ້ ເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມສ່ຽງ 

ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ. ຖ້າຫາກທ່ານ ສ ງເກດເຫ ນວ່າ ມ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

9. ຢ ູ່ເທິງອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍໍ່ມ  ຮອ່ງເວ ັ້ນ ຫ ມື  ຮອ່ງເວ ັ້ນທ ື່ໃຊງ້ານບໍໍ່ໄດ້? 
 ໜ້າທ ື່ຂອງຮ່ອງເວ ັ້ນ ແມ່ນ ການປົກປ້ອງອ່າງ ບໍໍ່ໃຫ້ ນ ໍ້າທ ື່ລະບາຍອອກຈາກຜິວພືັ້ນ ໂດຍມ ທິດທາງ ລົງຈາກໂນນ ແລະ ໜ ອອກໄປຈາກອ່າງ… ຖ້າຫາກວ່າ ຮ່ອງເຕ ມໄປດ້ວຍ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຫ ື ມ ຮ ບແບບທ ື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ  ຈາກນ ັ້ນ ນ ໍ້າທ ື່ລະບາຍ
ອອກຈາກຜິວພືັ້ນ ກໍຈະລວບລວມເອົາ ແລະ ແຊກຊ ມ ຢ ູ່ໃກ້ອ່າງ, ອາດຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ຫ ືວ່າ ເຮ ດໃຫ້ ມ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ຍ້ອນມ ການໄຫ ເຂົັ້າໄປໃນອ່າງ. ທ່ານຄວນ ຊອກຫານ ໍ້າ ຫ ື ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 

ທ ື່ຖືກເກ ບໄວ້ ຢ ູ່ໃນຮ່ອງເວ ັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ ຮ່ອງເວ ັ້ນ ຫ ື ມ ມຮ່ອງເວ ັ້ນ ທ ື່ໃຊ້ງານບໍໍ່ໄດ້, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

10. ພືັ້ນທ ື່ ຢ ູ່ອອ້ມແອມ້ ອາ່ງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວອອ້ມ ຫ  ືມ ຮົັ້ວອອ້ມ ທ ື່ເສຍຫາຍ, ປູ່ອຍໃຫມ້  ສ ດເຂົັ້າໄປເຖງິພືັ້ນທ ື່ໄດ້ບໍ? 
 ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ - ຫ ື ຖ້າຫາກວ່າ ຮົັ້ວ ບໍໍ່ມ ຄວາມເໝາະສົມ (ເຊ ົ່ນຕົວຢູ່າງຕ ໍ່າໂພດ ຫ ື ບໍໍ່ມ ການປະກອບ ປະຕ ຮົັ້ວ ທ ື່ໃຊ້ງານໄດ້) ຫື ມ ຄວາມເສຍຫາຍ - ສ ດ (ໂດຍລວມເຖິງ ບ ນດາສ ດທ ື່ເອົານ າໃຊ້ ເພືື່ອເອົານ ໍ້າ) ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ພືັ້ນທ ື່ອ່າງ

ເກ ບນ ໍ້າ. ສ ດ ອາດຈະເຮ ດໃຫ້ ອ່າງເກ ບນ ໍ້າເສຍຫາຍ ແລ້ວ ສ້າງມົນລະພິດໃຫ້ແກ່ ພືັ້ນທ ື່ນ ັ້ນດ້ວຍອາຈົມ. ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິື່ງວ່າ ສ ດ ມາຢ ູ່ໃນບໍລິເວນນ ັ້ນເປັນປະຈ າແຕ່ລະວ ນບໍ ດ້ວຍການຖາມ ຜ ້ຢ ູ່ອາໃສທ ື່ຢ ູ່ບໍລິເວນນ ັ້ນ  ແລະ ດ້ວຍ

ການສ ງເກດເບິື່ງ ສ່ວນຕົວ ຢ ູ່ໃນ ຖືັ້ນທ ື່ (ລວເຖິງ ການເບິື່ງ ສິື່ງທ ື່ສ ດຂ ບຖ່າຍອອກ ຢ ູ່ໃນ ພືັ້ນທ ື່). ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານສ ງເກດເຫ ນ ບ ນຫາໃດໜ ື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ຫ ືຖ້າຫາກວ່າ ພືັ້ນທ ື່ບໍໍ່ມ ຮົັ້ວ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 

11. ອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ບໍໍ່ໄດ້ຮ ບການອະນາໄມ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຮ ບການຂ້າເຊືັ້ອ ຢູ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝ  ບໍ? 
ອ່າງເກ ບຮ ກສານ ໍ້າ ຄວນເອົາລ້າງດ້ວຍ ສະບ  ແລະ ນ ໍ້າ, ຈາກນ ັ້ນ ທ ງໝົດດ້ານໃນ ເອົາເຊ ດຖູ ໂດຍນ າໃຊ້ ນ ໍ້າລະລາຍສານຄລໍຣ ນ 0.5%. ສິື່ງນ ັ້ ຄວນໄດ້ເຮ ດ ສາມ ຫ ື ສ ື່ ເທືື່ອ ຕໍໍ່ປີ. ຖ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ໄດ້ເຮ ດ, ຄ າຕອບຄື “ແມ່ນ”. 
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ເຄືື່ອງມ ື3: ຕາຕະລາງປະເມ ນຄວາມອ ນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ  
ວ ນທ ປະເມ ນ: ........................................................................................................................ 
ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກມ ການລະບຸ ສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ ຫ າຍກວ່າ 3 ລາຍການ, ໃຫ້ສືບຕໍໍ່ໃສ່ເຈ້ຍເພິື່ມເຕ ມ. 

ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ( ບ ນຫາ) ຄວາມສຽ່ງ ລະດ ບຄວາມສຽ່ງ ສມົທບົກ ບ
ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໃນການແກໄ້ຂ
ບ ນຫາ 

ແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດເພືື່ອປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂ 

ສ້າງລາຍການ ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ 
(ບ ນຫາ) ສ າຄ ນ ທ ື່ທ່ານປະເຊ ນໜ້າ
ຢ ູ່. ສິື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ ຈະເປນັຕົວຊ ັ້ວ ດ ທ ື່ໄດ້
ຮ ບຄະແນນ ຫ  ື 

ສ້າງລາຍການຄວາມສ່ຽງ ທ ື່ພົວພ ນ
ກ ບ ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ (ບ ນຫາ) 
ແຕ່ລະຕົວຊ ັ້ວ ດ 

 

ສະຖານທ ື່ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ 

ນ ໍ້າ     

  

 

  

  

 

  

  

 

  

ສຸຂາພິບານ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງການ
ແພດ 
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ອະນາໄມ     

  

 

  

  

 

  

  

 

  

ການຄຸມ້ຄອງ     
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ຕວົຢູ່າງ: ການຕືື່ມຂໍໍ້ມ ນໃສຕ່າຕະລາງປະເມ ນຄວາມສຽ່ງ 
ວ ນທ ປະເມ ນ: 26 ມ ນາ 2020 (ປີ I). ສະຖານທ ື່: ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ເມືອງ ວຽງສະຫວ ນ 

ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ (ບ ນຫາ) ຄວາມສ່ຽງ ລະດ ບຄວາມສ່ຽງ ສົມທຽບກ ບ 
ຄວາມເປນັໄປໄດ້ ໃນການແກໄ້ຂ
ບ ນຫາ 

ແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດເພືື່ອປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂ 
 ຈົົ່ງສ້າງລາຍການ ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ 

(ບ ນຫາ) ທ ື່ສ າຄ ນ ທ ື່ທ່ານປະເຊ ນໜ້າຢ ູ່. ສິື່ງ
ເຫ ົົ່ານ ັ້ ຈະເປນັຕົວຊ ັ້ວ ດ ທ ື່ໄດ້ຮ ບຄະແນນ 
ຫ  ື  

ຈົົ່ງສ້າງລາຍການຄວາມສ່ຽງ ທ ື່ກຽ່ວພ ນກ ບ ສິື່ງທ ື່
ເປນັອ ນຕະລາຍ (ບ ນຫາ) ແຕ່ລະຕົວ  

ຈົົ່ງວາງເລກໝາຍຕົວຊ ັ້ວ ດ ສະຖານທ ື່ບໍລກິານສາທາລະນະ
ສຸກ 

ພາກສ່ວນທ ື່ກຽ່ວຂ້ອງ 

ນ ໍ້າ     
1.3 ບໍໍ່ມ ຈຸດສະໜອງນ ໍ້າດ ື່ມ ຢ ູ່ໃນສະຖານທ ື່
ບໍລກິານ ໃຫພ້ະນ ກງານແພດ ແລະ ຄນົເຈ ບ 
ໂດຍສະເພາະ ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າດືື່ມໃຫຄ້ນົເຈ ບກິນຢາ 

ຄວາມສ່ຽງຂອງການເຈ ບປູ່ວຍ ເກ ດຈາກການ
ດືື່ມນ ໍ້າ ທ ື່ບໍໍ່ສະອາດ ແລະ ບໍໍ່ປອດໄພ 

 

ສະຖານທ ື່ບໍລກິານ ຕ້ອງໄດ້ມ 
ການສະໜອງນ ໍ້າດືື່ມທ ື່ສະອາດ 
ແລະ ປອດໄພ ໃຫພ້ຽງພໍ  

ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ຕ້ອງໄດ້
ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການສ້າງຕ ັ້ງ
ໂຮງງານຜະລດິນ ໍ້າດືື່ມທ ື່ໄດ້
ມາດຕະຖານ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນໃນ
ການສະໜອງນ ໍ້າດືື່ມໃຫ້ພຽງພໍ 
ແລະ ຍນືຍງົ 

1.6 ໃນລະບົບການສະໜອງນ ໍ້າ ຢ ູ່ພະແນກ
ປະສ ດ 
(ຫ້ອງລຖໍາ້ອອກລ ກ) ກອ໊ກນ ໍ້າມ ການອດຸຕ ນ 
ຫ  ືແຕກ ຫ  ືບໍໍ່ມ ນ ໍ້າອອກຈາກກອ໊ກ 

ພະນ ກງານ ແລະ ຄນົເຈ ບ ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າ ລາ້ງ, ອະນາໄມມ ື
ແລະ  ຮາ່ງກາຍ ພາຍຫ  ງອອກລ ກ ເຊິື່ງຈະເຮ ດໃຫ້ມ 
ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອ . 

 

ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ເອາົຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ
ອອກຈາກຈຸດທ ື່ອດຸຕ ນ ແລະ 
ສ້ອມແປງທໍໍ່ທ ື່ເປູ່ເພ ທ ນທ  
ພາຍຫ  ງໄດ້ຮ ບການແຈ້ງບອກ. 

ຜ ຮ້ ບຜິດຊອບຕ້ອງໄດ້ສະໜ
ອງອປຸະກອນ,ອາໄຫ  ່ເພືື່ອ
ສ້ອມແປງ 

1.9 ສະຖານທ ື່ບໍລກິານ ບໍໍ່ມ ນ ໍ້າດືື່ມ-ນ ັ້າໃຊ ້ທ ື່
ໄດ້ຜ່ານການບ າບ ດ, ຄນຸນະພາບນ ໍ້າ ບໍໍ່ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານນ ໍ້າດືື່ມ ແລະ ນ ໍ້າໃຊແ້ຫ່ງຊາດ. 

ພະນ ກງານ ແລະ ຄນົເຈ ບ ມ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ການ
ຕິດເຊືັ້ອ ຈາກການດືື່ມ ແລະ ນ າໃຊນ້ ໍ້າທ ື່ບໍໍ່ປອດ
ໄພ 

 

ສະຖານທ ື່ບໍລກິານສາທາລະນະ
ສຸກຕ້ອງໄດ້ຮ ບການສະໜອງນ ໍ້າ
ດືື່ມ -ນ ັ້າໃຊທ້ ື່ໄດ້ຜ່ານການ
ບ າບ ດ ແລະ ເກ ບຮ ກໄວ້ຢູ່າງ
ປອດໄພ. 

ອງົການປກົຄອງເມອືງ ແລະ 
ແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ໃຫບ້ ລມິະສິດ
ສ ງໃນການບ າບ ດນ ໍ້າທ ື່ມ ຄນຸ
ນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດ ເພືື່ອສະໜອງໃຫ້
ສະຖານທ ື່ບໍລກິານ
ສາທາລະນະສຸກ. 

 

 

1.3 

1.6 

1.9 
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ເຄືື່ອງມ ື4: ແຜນປບັປງຸ 
ວ ນທ  ທ ື່ຂຽນແຜນປັບປຸງ: ................................................................ວ ນທ  ທົບທວນຄ ັ້ງທ  1: ..................................................ວ ນທ  ທົບທວນຄ ັ້ງທ  2:.................................. 
ໜ້າວຽກປບັປງຸສະເພາະ  ເພືື່ອແກ້
ໄຂບ ນຫາ ສິື່ງທ ື່ເປນັອ ນຕະລາຍ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງ(ພົວພ ນກ ບ 
ເຄືື່ອງມ ື3)  
 

 
ກ ານົດລາຍຊືື່ບຸກຄນົ ທ ື່ຮ ບຜິດຊອບ   

ຊ ບພະຍາກອນທ ື່
ຈ າເປນັ ແມນ່
ພະນ ກງານດ້ານ
ເຕ ກນິກ ແລະ ການ
ເງນິ 

 

ຄາດຄະເນ ວ ນທ  ສ າເລ ດ 
 

 

 
ວ ນທ ສ າເລ ດຕົວຈິງ 
 

 

ການຕິດຕາມກວດກາ 
 

ທົບທວນແຜນການປບັປງຸພົບການປູ່ຽນແປງແນວໃດ
ແດ່? 

ການທບົທວນຄ ັ້ງທ  1 
ການທບົທວນຄ ັ້ງທ  

2 

ນ ໍ້າ       
    

 
  

ສຸຂາພິບານ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທາງດ້ານການແພດ      
    

 
  

ອະນາໄມ       
    

 
  

ການຄຸມ້ຄອງ      
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 
ຄ າແນະນ າສ າລ ບຜ ກ້ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜ ຈ້ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຂ ັ້ນເມອືງ ແລະ ຂ ັ້ນ
ສ ນກາງ 
ພາກນ ັ້ຖືກອອກແບບມາເພືື່ອຜ ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຂ ັ້ນເມືອງ ແລະ ຂ ັ້ນສ ນກາງ ທ ື່ອາດນ າໃຊ້ WASH FIT. ໄດ້ສ ງລວມການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດທ ື່ດ  ກ່ຽວກ ບ

ວິທ ການອອກແບບຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າສະເໜ ສອງຮ ບແບບທ ື່ແຕກຕ່າງກ ນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ WASH FIT. ນອກນ ັ້ ຍ ງປະກອບດ້ວຍຄ າ

ຖາມທ ື່ຊ່ວຍຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ WASH FIT ແລະ ຕາຕະລາງກ ານົດເວລາໃນການວາງແຜນກິດຈະກ າ. 
 

ຂໍຄວາມເຫັນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າການຈາກພາກສວ່ນກຽ່ວຂົ້ອງດົ້ານສາທາລະນະສກຸ, ນ ໍົ້າ, ສຂຸາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ກອ່ນການ 

ຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັ  

ດ າເນ ນແຜນງານຝຶກອົບຮົມໂດຍປາສະຈາກການວາງແຜນ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະບໍໍ່ເກ ດປະໂຫຍດ. ການພົບປະພາກສ່ວນທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ເພືື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກ ບຄວາມຕ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມທ ື່ມ ຢ ູ່ ແລະ ເວລາທ ື່ເໝາະສົມ

ແທດເໝາະກ ບນະໂຍບາຍອືື່ນໆ ແລະ ກົນໄກດ້ານງ ົບປະມານມ ຄວາມສ າຄ ນ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ໄດ້ເຊືື່ອມໂຍງກ ບຄຸນນະພາບຂອງການປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການທົບ
ທວນນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກົນໄກການວາງແຜນ ພ້ອມທ ງຄວາມພະຍາຍາມອືື່ນເຊ ົ່ນ: ການປັບປຸງສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດ ກ ຫ ື ການກ ນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ.ຮ 

 

ໃຫ້ພະນ ກງານສາທາລະນະສກຸເຂົັ້າຮ່ວມເພືື່ອຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄອ່ງກ ບກດິຈະກ າປບັປງຸຄນຸນະພາບດາ້ນສາທາລະນະສກຸແຫງ່ຊາດ, ບດົແນະນ າ, 
ມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ  
ການດ ດປັບ WASH FIT ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ, ໃຫ້ພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ ນວ່າອົງປະກອບໃດຂອງ WASH 

FIT ສາມາດນ າໃຊ້ເພືື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ. ຕົວຢູ່າງ: ບົດແນະນ າຂອງອົງການ
ອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກ ບອົງປະກອບຫ  ກຂອງແຜນງານ ການກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ ຢ ູ່ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຫ ື ລະດ ບຊາດ 
(ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2016a) ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກ ບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການປ ິ່ນປົວ, ຮ ກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ 

ເດ ກເກ ດໃໝ່ ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ (ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2016c) ເຊິື່ງທ ງສອງເອກະສານໄດ້ລວບລວມເອົາມາດຕະຖານ ແລະ ການ

ວ ດແທກສະເພາະສ າລ ບວຽກນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ. ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຕ່ລະໜ້າວຽກຕ້ອງໃຫ້ມ  ກິດຈະກ າດ້ານນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ 

ອະນາໄມ ລວມທ ງການບ າລຸງຮ ກສາການບໍລິການດ້ານ WASH ແລະ ເຄືື່ອງມື WASH FIT ເຊ ົ່ນ: ການປະເມ ນ ຫ ື ແບບຟອມການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ 
ສາມາດດ ດປັບເຂົັ້າກ ບວຽກເຫ ົົ່ານ ັ້ນເພືື່ອໃຫ້ການປັບປຸງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
ກ ານດົການຝກຶອບົຮມົວາ່ຈະດ າເນ ນໄປແນວໃດກອ່ນເລ ັ້ມຕົັ້ນກດິຈະກ າ 

ພິຈາລະນາວິທ ໃນການຝຶກອົບຮົມຕ ັ້ງແຕ່ເລ ື່ມຕົັ້ນ. ກ ານົດເວລາ, ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນໃນການດ າເນ ນ

ການຝຶກອົບຮົມ, ການພ ດທະນາທ ກສະ ແລະ ການສະໜ ບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ, ແລະ ການຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນ. 
 

ກ ານດົເປົື້າໝາຍຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ 
ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດເງືື່ອນໄຂຢູ່າງຊ ດເຈນສ າລ ບຜ ້ທ ື່ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫ  ກຄວນມາຈາກສະຖານທ ື່ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ (ລວມ

ມ  ພະນ ກງານເຮ ດຄວາມສະອາດ ແລະ ບ າລຸງຮ ກສາ), ຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການເພ ັ້ມທ ກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜ ້
ເຂົັ້າຮ່ວມທ ື່ ມ ທ່າແຮງອືື່ນໆເຊ ົ່ນ: ພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກຂ ັ້ນສ ນກາງ/ແຂວງ/ເມືອງ ແລະ ພະນ ກງານຄຸ້ມຄອງການສະໜອງນ ໍ້າ ຜ ້ທ ື່ຮ ບຜິດຊອບວຽກ
ອະນາໄມສິື່ງແວດລ້ອມ,IPC, NGO ແລະ ພະນ ກງານພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ລວມທ ງພະນ ກງານອະນາໄມ ແລະ ກ າມະການດ້ານນ ໍ້າ, 
ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ຈາກຊຸມຊົນ. ຫົວໜ້າຂອງຜ ້ທ ື່ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນໃນການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ
ປູ່ຽນແປງລະບົບ WASH FIT ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

 
 

ການດ ດປບັອຸປະກອນການຝກຶອບົຮົມເພືື່ອໃຫແ້ທດເໝາະກ ບສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ການຝຶກອົບຮົມຄວນພ ດທະນາຈາກແຜນການ ແລະ ເຄືື່ອງມືຝຶກອົບຮົມທ ື່ມ ຢ ູ່ແລ້ວ. ພະຍາຍາມບໍໍ່ໃຫ້ວຽກຊ ໍ້າຊ້ອນ ຕົວຢູ່າງ: ຖ້າມ ຫ  ກ 
ສ ດການຝຶກອົບຮົມ ການກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືັ້ອ ທ ື່ມ ຢ ູ່ ພະນ ກງານອາດຈະມ ຄວາມຮ ້ວິຊາການດ້ານນ ັ້ແລ້ວ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃນການດ າເນ ນວຽກງານ 
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WASH FIT ໄດ້ດ . ອ ກດ້ານໜ ື່ງ ການຝຶກອົບຮົມຄືນກໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ບ ນດາຫ  ກສ ດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກ ບນ ໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນ

ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ສາມາດເບິື່ງຈາກ: http://www.washinhcf.org/resources/training/. 

ການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ປບັປຸງ WASH FIT 

ເມືື່ອສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກເລ ື່ມຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ WASH FIT, ສິື່ງສ າຄ ນແມ່ນການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນລະຫວ່າງການຈ ດຕ ັ້ງ

ປະຕິບ ດແຕ່ລະບາດກ້າວ. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ມ ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມ ແຜນງົບປະມານໃນການປັບປຸງ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າ ຊ ບພະຍາກອນ
ສ າລ ບການຝຶກອົບຮົມ ຖືກນ າໃຊ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ-ເໝາະສົມ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ເພືື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ບ ນລຸເປົື້າໝາຍໃນການ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການປ ິ່ນປົວ. ຕາມຫ  ກການ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມ 

ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກເປັນຜ ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງ ແລະ ໃນເວລາ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບລົງຊ ັ້ນ າ ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະ

ສຸກ ຄວນຊອກຫາວິທ ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບ ນຫາ WASH ແລະ ສິື່ງອືື່ນໆທ ື່ເປັນສາຍເຫດຂອງບ ນຫາສຸຂະພາບ. ການຊອກຫາເຕ ກນິກໃນການ

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງໂດຍໃຊ້ລະບົບສືື່ສານ ອອນລາຍ ເປັນການລົງທ ນທ ື່ຄຸ້ມຄ່າ ເພືື່ອສະໜອງຂໍໍ້ມ ນແບບທ ນເຫດການ ແລະ 

ສາມາດສ້າງການປູ່ຽນແປງທ ນທ ທ ນໃດ. 
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ຄ າຖາມສ າລ ບໃຊໃ້ນການລງົຕດິຕາມວຽກ WASH FITຈາກພາຍນອກ 

ຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸຈະເປນັຜ ດ້ າເນ ນການລງົຕດິຕາມຈາກພາຍນອກ 
ໃນການລົງຕິດຕາມຄ ັ້ງທ າອິດໃຫ້ຕອບໝົດທຸກຄ າຖາມ ສ າລ ບການລົງຕິດຕາມຄ ັ້ງຖ ດໄປ ທ່ານສາມາດຂ້າມບາງຄ າຖາມ. 
ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ 

ຊືື່ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ:…………………………………………..ເມືອງ..........................................ແຂວງ............................................ 

ວ ນທ  ລົງຕິດຕາມ: 

ຕິດຕາມຄ ັ້ງທ (ທ 1, ທ 2...):…………………………. 

ຊືື່ອົງການຈ ດຕ ັ້ງ ຂອງຜ ້ດ າເນ ນການຕິດຕາມ: 

ລາຍຊືື່ຂອງທ ມງານ WASH FIT ທ ື່ດ າເນ ນການປະເມ ນ:  

ຊືື່ຫົວໜ້າທ ມງານ WASH FIT: 

 

WASH FIT ໄດລ້ເິລ ື່ມ ຫ  ືມ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດແລວ້ບ?ໍ ❑ແມນ່ ❑ ບໍໍ່ແມນ່ 
ຖາ້ຍ ງບໍໍ່ທ ນເລ ື່ມຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ, ຍອ້ນຫຍ ງ?(ໝາຍ √ ໃສຄ່ າຕອບທ ື່ເໝາະສມົ) 

❑ ມ ຂໍໍ້ຈ າກ ດດ້ານຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກ ບວິທ  ຫ ື ຂ ັ້ນຕອນ ດ າເນ ນກິດຈະກ າ 
❑ ຂາດງົບປະມານ 
❑ ຂາດແຮງຈ ງໃຈ ຫ ື ບໍໍ່ມ ກວຽກ WASH FIT 
❑  ສ ບສົນເກ ນໄປ / ແບບຟອມຫ າຍໂພດ 
❑ ອືື່ນໆ (ໃຫ້ລະບຸລາຍລະອຽດ):……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ມ ແຟມ້ເອກະສານ ຫ  ືປຶື້ມບ ນທ ກ WASH FIT ບ?ໍ ❑ມ  (ໃຫຂ້ເໍບິື່ງເອກະສານດ ົ່ງກາ່ວ) ❑ ບໍໍ່ມ  
 

ຈາກການສນົທະນາກ ບຜ ບ້ລໍຫິານສະຖານທ ື່ບລໍະການສາທາລະນະສກຸ, ທາ່ນຄດິວາ່ການນ າມ ສວ່ນຮວ່ມໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດວຽກນ ັ້ບໍ?  

(ໝາຍ √ ໃສຄ່ າຕອບທ ື່ເໝາະສມົ) 

❑  ແມ່ນ, ການນ າມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢູ່າງເຕ ມທ ື່ ເຊ ົ່ນ: ເປັນສະມາຊິກຂອງທ ມງານ WASH FIT) 
❑ ມ ສ່ວນຮ່ວມບາງສ່ວນ ແຕ່ບໍໍ່ຜ ກດ ນໃຫ້ມ ການປູ່ຽນແປງ ຫ ື ປັບປຸງໃດໆ 
❑ ບໍໍ່ມ ສ່ວນຮ່ວມເລ ຍ 
ກະລຸນາອະທ ບາຍເພ ື່ມຕືື່ມ: 

ຄນົເຈ ບມ ປະຕກິລິຍິາແນວໃດຕໍໍ່ວຽກ WASH FIT? ພວກເຂາົຮ ສ້ ກແນວໃດຕໍໍ່ WASH FIT? (ໝາຍ √ ໃສຄ່ າຕອບທ ື່ເໝາະສົມ) 
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❑ ຄົນເຈ ບຮ ບຮ ້ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບວຽກ WASH FIT ພ້ອມທ ງມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນເປັນຢູ່າງດ  
❑ ຄົນເຈ ບຮ ບຮ ້ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບວຽກ WASH FIT ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ 
❑ ຄົນເຈ ບບໍໍ່ຮ ້ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບວຽກ WASH FIT 
ກະລຸນາອະທ ບາຍເພ ື່ມຕືື່ມ: 

ສະມາຊກິທ ມງານ WASH FIT ມ ຄວາມຮ  ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈພຽງພໍໃນການດ າເນ ນວຽກ WASH FIT? ໃຫ້ທ ມງານອະທິບາຍວທິ ການດ າເນ ນ WASH FIT  

❑  ແມ່ນ, ທ ມງານມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈທຸກຂ ັ້ນຕອນຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເປັນຢູ່າງດ  
❑  ແມ່ນທ ມງານມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ແຕ່ບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ເຂົັ້າໃຈພຽງບາງສ່ວນເທົົ່ານ ັ້ນ 
❑ ບໍໍ່ແມ່ນ, ທ ມງານມ ຂໍໍ້ຈ າກ ດດ້ານຄວາມຮ ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ 

ກະລຸນາອະທ ບາຍເພ ື່ມຕືື່ມ (ເຊ ົ່ນ: ໜ້າວຽກທ ື່ຍ ງມ ຄວາມສ ບສົນ ຫ ື ຍ ງບໍໍ່ທ ນເຂົັ້າໃຈເນືັ້ອໃນ ແລະ ວິທ ການດ າເນ ນ...): 

 

ໜາ້ວຽກທ  1: ການລວມ/ປະຊມຸ ຂອງທ ມງານ 
ມ ບ ນທ ກລາຍຊືື່ທ ມງານ WASH FIT ບໍໍ່?  ❑ມ     ❑ ບໍໍ່ມ  
ມ ສະມາຊິກຈ ກຄົນໃນທ ມງານ? 

ທ ມງານມ ການລວມ/ປະຊຸມຈ ກເທືື່ອແລ້ວ? 

ລວມ/ປະຊຸມເລືັ້ອຍປານໃດ? 

ການລວມ/ປະຊຸມທ ມງານຄ ັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນວ ນທ ເທົົ່າໃດ? 

ມ ບົດບ ນທ ກການປະຊຸມບໍໍ່? 

ບ ນທ ກຄ າເຫ ນ/ຄ າແນະນ າຂອງທ່ານທ ື່ມ ຕໍໍ່ທ ມງານ WASH FIT (ຖ້າມ ): 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

ໜາ້ວຽກທ  2: ການປະເມ ນຕວົຊ ັ້ວ ດ 
ວ ນທ ດ າເນ ນການປະເມ ນຂໍໍ້ມ ນຄ ັ້ງທ 1:                                                    (ໃຫ້ບອກແຈ້ງ ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ເຮ ດການປະເມ ນ) 

ວ ນທ  ປະເມ ນຄ ັ້ງສຸດທ້າຍ: 

ຄ ັ້ງນ ັ້ແມ່ນການປະເມ ນຄ ັ້ງທ ເທົົ່າໃດ? ❑ ຄ ັ້ງທ  1     ❑ຄ ັ້ງທ  2    ❑ຄ ັ້ງທ  3    ❑ຄ ັ້ງທ  4    ❑ ອືື່ນໆ................... 

ຖ້າບໍໍ່ມ ການປະເມ ນຂໍໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ ກະລຸນາອະທິບາຍວ່າຍ້ອນຫຍ ງ? (ຕົວຢູ່າງ: ຄວາມເຂົັ້າໃຈບໍໍ່ພຽງພໍ, ພະນ ກງານບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ອືື່ນໆ..............) 

ບ ນທ ກການປູ່ຽນແປງທ ື່ສ ງເກດເຫ ນ ເມືື່ອສົມທຽບກ ບການປະເມ ນຄ ັ້ງກ່ອນ: 

ໄດ້ດ າເນ ນການກວດສອບດ້ານສຸຂາພິບານ ຫ ື ບໍໍ່? ❑ໄດ້ດ າເນ ນ                 ❑ບໍໍ່ໄດ້ດ າເນ ນ 

ແບບຟອມໃດແດ່ທ ື່ຖືກນ າໃຊ້? (ໝາຍ √ ໃສ່ຄ າຕອບທ ື່ເໝາະສົມ) 

❑ SI 1: ນ ໍ້າສ້າງ 
❑ SI 2: ນ ໍ້າບາດານ 
❑ SI 3: ນ ໍ້າປະປາ 
❑ SI 4: ອ່າງເກ ບນ ໍ້າຝົນ 
❑ SI 5: ນ ໍ້າລ ນ 
ທ ມງານສາມາດປບັປງຸວທິ ການປະເມ ນແນວໃດແດ່? ກະລຸນາໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ າເຫ ນແກ່ທ ມງານ ພ້ອມທ ງບ ນທ ກລົງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້: 

 

 
 
 
 
 

ໜ້າວຽກ ການກ ານົດສິື່ງທ ື່ເປັນອ ນຕະລາຍ/ບ ນຫາທ ື່ພົບເຫ ນ 
ນ ໍ້າ  

ສຸຂາພິບານ  

ອະນາໄມ  

ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ  
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ຂໍໍ້ມ ນຖືກຕືື່ມໃສ່ເຄືື່ອງມື 4: ❑ແມ່ນ   ❑ ບໍໍ່ແມ່ນ 
ກິດຈະກ າໃດແດ່ທ ື່ຖືກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດນ ບຕ ັ້ງແຕ່ການລົງຕິດຕາມຄ ັ້ງສຸດທ້າຍ? 

ກິດຈະກ າທ ື່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຜ ້ຮ ບຜິດຊອບ ວ ນທ  ເດືອນ ປີ ຄ າເຫ ນ/ຄ າອະທິບາຍ 

ຕົວຢູ່າງ: ພິມໂປສເຕ ສົົ່ງເສ ມການ
ລ້າງມື ແລະ ຕິດໄວ້ດ້ານນອກ
ຫ້ອງນ ໍ້າ 

ທ່ານໝໍ ກ 7/1/2021 ໂປສເຕ ແຕ້ມໂດຍສະມາຊິກຊຸມຊົນ, 
ແປເປັນພາສາທ້ອງຖິື່ນ 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໜາ້ວຽກທ  4: ການສາ້ງແຜນປບັປງຸ 
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ບາດກາ້ວຕໍໍ່ໄປ 
ກດິຈະກ າໃດທ ື່ທ ມງານ WASH FIT ຈະປະຕິບ ດ ? 
ບ ນທ ກທຸກກິດຈະກ າທ ື່ຖືກກ ານົດອອກມາ ຕົວຢູ່າງ: ຈະປະຊຸມທ ມງານ WASH FIT ໃນວ ນທ  .........../ ........../ .........., ເຊ ນຜ ້ບໍລິຫານສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກເຂົັ້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮ ດວຽກ ເພືື່ອເພ ື່ມທະວ ການສະໜ ບສະໜ ນວຽກ WASH ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, 
ຈ ດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນ ກງານອະນາໄມ, ດ າເນ ນການປະເມ ນຕົວຊ ັ້ວ ດຄືນ ແລະ ອືື່ນໆ................  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ກດິຈະກ າໃດທ ື່ຈະເຮ ດໃນລະດ ບເມອືງ/ແຂວງ/ສ ນກາງ? (ຖາ້ມ ) 

ການສະໜ ບສະໜ ນເພ ື່ມຕືື່ມຫຍ ງແດ ່ທ ື່ສະຖານທ ື່ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸຕອ້ງການ ແລະ ຕອ້ງເຮ ດຫຍ ງແດ່ເພືື່ອໃຫ້ໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜ ນ
ດ ົ່ງກາ່ວ? (ຕົວຢູ່າງ: ງ ົບປະມານ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ, ສະໜອງອຸປະກອນ ທ ື່ື່ພົວພ ນກ ບວຽກ WASH) 

ວ ນທ  ທ ື່ຈະລງົຕດິຕາມຄ ັ້ງຕໍໍ່ໄປ: 

 
ສະຫ ບຸຫຍໍໍ້ຜນົການສ ງເກດຕ ລາຄາ 
ບ ນທ ກຜົນສ ງເກດຕ ລາຄາກ່ຽວກ ບສະພາບການຂອງສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດ າເນ ນວຽກ WASH FIT: 
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ຕົວົຢູ່າງການວາງແຜນກດິຈະກ າ 

ຈຸດປະສົງຂອງຕາຕະລາງນ ັ້ແມ່ນໃຊ້ເປັນຕົວຢູ່າງເພືື່ອຊ່ວຍວາງແຜນກິດຈະກ າ WASH FIT ຢ ູ່ໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເຊິື່ງສາມາດນ າ

ໃຊ ້ຢ ູ່ທຸກຂ ັ້ນ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ. ນອກຈາກນ ັ້ຍ ງຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ WASH FIT ເພືື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກ າ ແລະ 

ຮ ບປະກ ນຄວາມຍືນຍົງ. 

 ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້ ແມ່ນຕົວຢູ່າງກິດຈະກ າທ ື່ສາມາດດ ດປັບ ຫ ື ປູ່ຽນແທນກິດຈະກ າໃໝ່ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. 

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

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ WASH FIT 
ໃຫ້ກ ບພະນ ກງານທ ງໝົດພາຍໃນ
ສະຖານທ ື່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 

✘ 

           

ເຜ ຍແຜ່ຄ ່ມື ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກ ບ ວຽກງານ 
WASH FIT ໃຫ້ພະນ ກງານທ ງ
ໝົດພາຍໃນສະຖານທ ື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກ  

 

✘ 

          

ປະຊຸມເພືື່ອກ ານົດຄ ່ຮ່ວມງານ
ຈາກພາຍນອກ ທ ື່ຄວນເຂົັ້ັ້າ
ຮ່ວມທ ມງານ WASH FIT 

 

✘ 

          

ປະຊຸມປະຈ າອາທິດຄ ັ້ງທ າອິດ 
ສະຫວ່າງທ ມງານຫ  ກຂອງ 
WASH FIT 

  

✘ 

         

ສະເໜ ຂ ັ້ນຕອນການດ າເນ ນວຽກ
ງານ WASH FIT ໃຫ້ກ ບທ ມ
ງານທ ງໝົດໄດ້ຮຽນຮ ້ 

  

✘ 

         

ທ ມງານ WASH FIT ປະເມ ນ
ຂໍໍ້ມ ນຄ ັ້ງທ 1ຂອງສະຖານທ ື່
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ສ າ
ເລ ດ 

   

✘ 

        

ຈ ດປະຊຸມຄ ັ້ງທ າອິດກ ບຄ ່ຮ່ວມ
ງານຈາກພາຍນອກ 

    

✘ 

       

ດ າເນ ນການປັບປຸງເບືັ້ອງຕົັ້ນທ ນທ 
(ຕົວຢູ່າງ: ກໍໍ່ສ້າງ ຫ ື ສ້ອມແປງ 
ບ່ອນລ້າງມື ແລະ ເລ ື່ມບ ນທ ກການ
ອະນາໄມປະຈ າວ ນ) 

    

✘ 

       

ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ 
ວາງແຜນປັບປຸງໄລຍະຍາວຮ່ວມ
ກ ບຜ ້ທ ື່ສາມາດຕ ດສ ນບ ນຫາ 

          

✘ 

 

ດ າເນ ນການປັບປຸງລະບົບການ
ສະໜອງນ ໍ້າພາຍໃນສະຖານທ ື່
ບໍລິການ  

           

✘ 
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