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ບດົເລ່ືອງຂອງນາເດຍ: ການດາໍລງົຊວີດິຢູກ່ບັພາວະໂອທິສຕກິຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 

2  ເມສາ 2022 

 
ນາເດຍ ກໍ່ຄເືດັກຍງິໄວ 15 ປີຄນົອື່ ນໆໃນໂຮງຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົ. ລາວມກັການເຕ້ັນ, ການຮອ້ງເພັງ, ແຕມ້
ຮບູ ແລະ ຫ້ີຼນກລິາ. ຫຼງັຈາກເລິກຮຽນ, ລາວກໍ່ຊວ່ຍເບິ່ ງແຍງນອ້ງຊາຍຂອງລາວ ແລະ ຊວ່ຍແມເ່ຮັດວຽກ
ເຮອືນອື່ ນໆອກີເຊ່ັນ: ແຕງ່ກນິ, ຊກັເຄື່ ອງ, ອານາໄມເຮອືນ. ແຕມ່ສີິ່ ງໜ່ືງທ່ີເຮັດໃຫນ້າເດຍມຄີວາມໂດດ
ເດ່ັນຈາກເດັກຄນົອື່ ນໆໃນໄວດຽວກບັລາວເຊິ່ ງເຮັດໃຫລ້າວມເີອກະລກັສະເພາະຕວົ. 
 
ນາເດຍເປັນເດັກໂອທິສຕກິ ເຖງິແມນ່ວາ່ລາວຈະຄກືບັເດັກຍງິຄນົອື່ ນໆທ່ີມອີາຍເຸທ່ົາກບັລາວໃນຫຼາຍຊວ່ງ
ຂອງຊວີດິ ນາເດຍ ສື່ ສານແຕກຕາ່ງຈາກເດັກຄນົອື່ ນໆສິ່ ງນີເ້ຮັດໃຫນ້າເດຍມວີທີິໃນການເຂ້ົາໃຈການຕອບ
ໂຕກ້ບັໂລກ ແລະ ສື່ ສານກບັຄນົອື່ ນຢາ່ງມເີອກະລກັເຊ່ັນດຽວກບັຄນົທ່ີມພີາວະໂອທິສຕກິຄນົອື່ ນໆຢູໃ່ນທ ົ່ວ
ໂລກ. 
 
ໃນທົ່ວໂລກຄາດຄະເນວາ່ມ ີ52 ລາ້ນຄນົເປັນຄນົໂອທິສຕກິ ເຊິ່ ງສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍເດັກນອ້ຍປະມານ 1% - 
2% ອງີຕາມຂໍມ້ນູຂອງສະມາຄມົຈດິຕະສາດປະເທດອາເມລິກາໄດລ້ະບວຸາ່ອາການໂອທິສຕກິຈະປະກດົໃນ
ໄວເດັກ ແລະ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຢາ່ງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດາ້ນອາລມົ ແລະ ທາງສງັຄມົ ສາໍລບັນາເດຍລາວຈະ
ເຂ້ົາໃຈໄດດ້ຂີືນ້ຖາ້ຄນົເວ້ົາກບັລາວຊາ້ໆ ແລະ ເວ້ົາເຊິ່ ງໜາ້ ຫືຼ ສບົຕາ ລາວກໍ່ສາມາດຕອບເປັນປະໂຫຍກ
ສ ັນ້ໆໄດ ້ເນື່ອງຈາກວາ່ລາວຈະຈບັໃຈຄວາມຍາກຖາ້ວາ່ເວ້ົາ້ໄວເກນີໄປ ຫືຼ ເວ້ົາດນົເກນີໄປ. ນາເດຍໄດຄ້ ົນ້
ພບົວາ່ໃນຄວາມທາ້ທາຍຕ່ໍການສື່ ສານເຫ່ົຼານີ ້ ລາວມຄີວາມສາມາດພິເສດບາງຢາ່ງເຊິ່ ງເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນ
ວາ່ ນາເດຍໄດພ້ດັທະນາຄວາມຮູສ້ະເພາະດາ້ນກຽ່ວກບັວນັທີ ແລະ ເວລາ ລາວສາມາດບອກວນັໃນ
ປະຕທິິນໄດເ້ຖງິ 10 ປີລວ່ງໜາ້ໂດຍບ່ໍຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນການຄດິໄລ ່ ເຊິ່ ງແມຂ່ອງລາວມຄີວາມພາກພມູໃຈ
ໃນຄວາມສາມາດ ແລະ ລກັສະນະນດິໃສທ່ີດງີາມຂອງລາວຕະຫຼອດມາ ແຕທ່ກຸຢາ່ງກໍ່ ບ່ໍໄດງ້າ່ຍສາໍລບັນາ
ເດຍ ຫືຼ ຄອບຄວົຂອງລາວ. 
 
ຢູໃ່ນສປປ ລາວ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດບ ົ່ງມະຕທ່ີິຊດັເຈນກຽ່ວກບັອາການຂອງ ນາເດຍ, ຄອບຄວົຂອງນາເດຍ
ຈື່ງພາລາວໄປກວດຢູໂ່ຮງໝໍຂອນແກນ່, ປະເທດໄທຕອນລາວມອີາຍ ຸ 2 ປີ. ພາຍຫຼງັໃຊເ້ວລາໃນການກ ັນ້
ກອງຫກົເດອືນ, ຈື່ງສາມາດບ ົ່ງມະຕຊິດັເຈນວາ່ລາວເປັນເດັກໂອທິສຕກິ ແມຂ່ອງລາວໄດຮ້ບັຄາໍແນະນາໍ
ຫຼາຍຢາ່ງກຽ່ວກບັວທີິການປ່ິນປວົ ແລະ ບາໍບດັ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄອບຄວົຂອງນາເດຍຕອ້ງໄດຍ້າ້ຍມາຢູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັເພ່ືອໃຫລ້າວສາມາດໄດຮ້ບັການຝຶກພດັທະນາການຢູທ່ີ່ສນູສາໍລບັຄນົໂອທິສຕກິວຽງຈນັ
ຂອງສະມາຄມົເພ່ືອຄນົໂອທິສຕກິ. ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງທ່ີດ,ີ ແລະ ຍອ້ນການສະໜບັສະໜນູທ່ີດຈີາກຄອບຄວົຂອງ
ລາວ ແລະ ສະມາຄມົເພ່ືອຄນົໂອທິສຕກິ, ການສື່ ສານຂອງນາເດຍໄດມ້ກີານພດັທະນາທ່ີດຂີືນ້ເລ້ືອຍໆ, 
ລາວສາມາດເວ້ົາໄດ,້ ອາ່ນ, ຂຽນ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນຮຽນຮວ່ມກບັເດັກຄນົອື່ ນໆໄດ.້ ເຖງິ
ແມນ່ວາ່ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົໂອທິສຕກິໃນໂຮງຮຽນ, ບອ່ນເຮັດວຽກ ແລະ ຊຸມຊນົໃນທົ່ວສປປ ລາວ 
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ຈະເພ່ີມຂືນ້ກໍ່ຕາມ, ຍງັມຫຼີາຍຄນົທ່ີສບືຕ່ໍພບົພ້ໍການຈາໍແນກ ແລະ ທດັສະນະຄະຕທິາງລບົ, ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ຄນົໂອທິສຕກິ. 
 
ສິ່ ງທາ້ທາຍຕາ່ງໆໃນການຈາໍແນກ & ການກວດວເິຄາະ 

ໃນສງັຄມົລາວ, ຄວາມເຊື່ ອທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍຂອງຊຸມຊຸມກຽ່ວກບັກອບຄວາມພິການ
ແມນ່ເປັນຄວາມອບັອາຍ ຫືຼ ເກດີຈາກບາບຂອງຄອບຄວົ. ຄນົໂອທິສຕກິ ແລະ ຄອບຄວົຕອ້ງປະເຊນີກບັ
ສີ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍຢາ່ງລວມທງັການດຖູກູຈາກສງັຄມົ, ການບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ການຈາໍແນກ ແມຂ່ອງນາ
ເດຍໄດເ້ລ່ົາເຖງິປະສບົການນີໂ້ດຍສະເພາະທດັສະນະຄະຕຕ່ໍິຄວາມພິການທ່ີຊຸມຊນົເຊື່ ອວາ່ຄວາມພິການ
ແມນ່ເປັນໂລກທ່ີສາ ມາດຕດິຕ່ໍໄປຫາຜູອ້ື່ ນໄດ,້ “ຫຼາຍເທ່ືອຂອ້ຍໄຫ້ຍ້ອນໄດຍ້ນິຄນົອື່ ນເອີນ້ລກູສາວວາ່ເປັນ
ຜີບ້າ ແລະ ເວ້ົາວາ່ບ່ໍຕ້ອງໄປຫ້ີຼນກບັລາວຢ້ານຕິດເປັນຜີບ້າ.” 
 
ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມກີານຮກັສາປ່ິນປວົພາວະໂອທິສຕກິໃຫດ້ຂີືນ້, ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍສາມາດປ່ິນປວົອາການໃຫຫ້າຍຂາດ
ໄດ.້ ເຊິ່ ງຄາດຄະເນວາ່ 1 ໃນ 160 ຄນົແມນ່ເປັນຄນົໂອທິສຕກິ ແຕຕ່ວົເລກນີອ້າດຈະເພ່ີມຂືນ້ຍອ້ນມກີານ
ປບັປງຸເທັກນກິໃນການກວດວເິຄາະທ່ີດຂີືນ້. ປດັຈບຸນັນີ ້ສປປ ລາວ ຍງັຂາດຂໍມ້ນູທ່ີຊດັເຈນກຽ່ວກບັຕວົເລກ
ຂອງຄນົໂອທິສຕກິເນື່ອງຈາກວາ່ຍງັບ່ໍທນັມກີານປະເມນີ ແລະ ຂະບວນການກວດກ ັນ້ກອງພາວະໂອທິສຕກິ
ຢາ່ງເປັນທາງການໃນປະເທດເທ່ືອ. ເມ ື່ອເດັກນອ້ຍ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ທ່ີມພີາວະໂອທິສຕກິຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການກວດ
ກ ັນ້ກອງ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຈດິຕະສງັຄມົຂອງເຂົາເຈົາ້ກໍ່ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງ ມພີຽງແຕ່
ຄອບຄວົສວ່ນໜອ້ຍທ່ີດາໍລງົຊວີດິໃນເມອືງໃຫຍ່ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີໄດຮ້ບັການປະເມນີ ແລະ ກວດວເິຄາະຢາ່ງເປັນ
ທາງການໂດຍທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງໄດໄ້ປຮບັການບໍລິການຢູໂ່ຮງໝໍທ່ີປະເທດໄທ ຫຼາຍຄວົຄອບກໍ່ ເປັນສະມາຊກິ
ຂອງສະມາ ຄມົເພ່ືອຄນົໂອທິສຕກິລວມທງັແມຂ່ອງນາເດຍ. 
ຈາກຜນົຂອງການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າຂອງສະມາຄມົເພ່ືອຄນົໂອທິສຕກິກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງພາວະໂອທິສຕກິ
ຕ່ໍຄອບຄວົຢູໃ່ນສປປ ລາວ ໄດມ້ຜີູຕ້ອບແບບສອບຖາມຈາໍນວນ 25 ຈາກ 26 ຄນົ ເຂົາເຈົາ້ໄດລ້າຍງານ
ກຽ່ວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕາ່ງໆໃນຊວີດິຂອງເຂົາເຈົາ້ນບັຕ ັງ້ແຕຄ່ວາມຮູສ້ກຶ, ການເງນິ, ຄວາມສາໍພນັໃນຄອບຄວົ
, ການຈາ້ງງານ, ມດິຕະພາບລວມທງັການບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມໃນຊຸມຊນົ ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຸຍ້ງຍາກໃນການ
ສື່ ສານເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຫຼກັສາໍລບັເດັກໂອທິສຕກິ ແມຂ່ອງນາເດຍຈື່ງຮຽກຮອ້ງວາ່ຢາ່ໃຫສ້ິ່ ງນີເ້ປັນສາເຫດ
ເຮັດໃຫຄ້ນົໂອທິສຕກິບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສນົທະນາ ຫືຼ ໃນສງັຄມົ. 
“ທ່ານຄວນເວ້ົາກບັຄນົໂອທິສຕິກໂດຍກງົ ຖາ້ວາ່ທ່ານມຄີາໍຖາມຢາກຖາມເຂົາເຈົາ້, ເດັກໂອທິສຕິກຫຼາຍຄນົ
ອາດມຄີວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການປາກເວ້ົາແຕ່ທ່ານບ່ໍຄວນຄາດເດົາວາ່ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍມຫີຍັງທ່ີຈະເວ້ົາ.” 
ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄນົທ່ີມຄີວາມພິການຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 

 

ຂະແໜງວຽກງານການພດັທະນາຄນົທ່ີມຄີວາມພິການຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເລ່ີມມກີານປ່ຽນແປງພາຍຫຼງັ

ໄດມ້ກີານຮບັຮອງກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍຄນົພິການປິ 2018. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພດັທະນາ 

(UNDP) ໄດໃ້ຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາໃນການປະຕບິດັຫຼກັການສາໍຄນັຂອງສນົທິສນັຍາອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
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ວາ່ດວ້ຍສດິຂອງຄນົພິການ - ‘ບ່ໍມຫີຍງັກຽ່ວກບັພວກເຮົາໂດຍປາສະຈາກພວກເຮົາ.’ UNDP ໄດສ້າ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫບ້ນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄນົພິການໃນການປະກອບສວ່ນໃນການຕດັສນິໃຈໃນທກຸ

ລະດບັ ແລະ ທົ່ວທກຸຂະແໜງການ. ຄນົພິການມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການຕດັສນິ

ໃຈໃນສິ່ ງທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍຊວີດິຂອງເຂົາເຈົາ້, ເພາະສະນ ັນ້ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍພຽງແຕສ່າມາດມສີວ່ນສະໜບັສະໜນູທ່ີສາໍ

ຄນັຕ່ໍສງັຄມົເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຢາ່ງເຕັມສວ່ນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິການຕາ່ງໆ

ທາງສາທາລະນະອກີດວ້ຍ. 

ສາໍລບັນາເດຍ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົຄກືບັຄນົອື່ ນໆທ່ີມອີາຍເຸທ່ົາກບັລາວແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍ 

ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົລາວມຄີວາມຫວັງວາ່ຈະເປີດຮາ້ນເສມີສວຍ-ຊກັແຫງ້ໃນຊຸມຊນົຂອງລາວ ເພ່ືອຫາລາຍໄດ້
ຊວ່ຍຄອບຄວົ ສາໍລບັແມຂ່ອງນາເດຍ ຄວາມຫວັງສງູສດຸຂອງລາວແມນ່ເດັກ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ທ່ີເປັນຄນົໂອທິສ

ຕກິສາມາດເປັນທ່ີຍອມຮບັ, ໄດຮ້ບັການຍກົຍອ້ງ ແລະ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກສງັຄມົ. 

“ຂອ້ຍຫວັງວາ່ສງັຄມົຈະສບືຕ່ໍມກີານປ່ຽນແປງທ່ີດຂີືນ້ ແລະ ທກຸຄນົຈະຍອມຮບັເດັກໂອທິສຕິກໃນ
ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ເປັນ, ແລະ ຍອມຮບັພວກເຮົາໃນນາມຜູ້ປກົຄອງຂອງເດັກໂອທິສຕິກ ເພາະວາ່ການ
ສະ ໜບັສະໜນູທ່ີດຈີາກທ່ານມຄີວາມໝາຍຫຼາຍສາໍລບັພວກເຮົາ. ໃນນາມຜູ້ປກົຄອງ, ພວກເຮົາຮູ້
ວາ່ເດັກໂອທິສຕິກເຂົາເຈົາ້ສາມາດມສ່ີວນຮວ່ມໃນທກຸດາ້ນຂອງຊວີດິໄດ ້ ຖາ້ວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັ
ໂອກາດ ລວມທງັສາມາດມຊີວີດິທ່ີມຄີວາມສກຸຄກືບັຄນົອື່ ນໆໃນສງັຄມົໄດ.້ ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕ້ອງການ
ກໍ່ຄຂໍືໃຫ້ສງັຄມົຊວ່ຍເປີດໃຈ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກເ່ຂົາເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້.”  

 

 ໂດຍ: 

Jenny Douglas, Local Governance & Participation Officer; and 
Seevue Xaykia, Disability Inclusion Officer, UNDP Lao PDR 

  

The views expressed in this article are those of the authors alone and not the 
United Nations Development Programme. 

 

 
 


