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ຍຸດທະສາດທ່ີເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການພັດທະນາ
ແຜນງານການສະໜອງລົດເຂັນ

ຍຸດທະສາດທີ່ດີສຸດສ�າລັບການພັດທະນາແຜນງານສະໜອງລົດເຂນັລະດັບປະເທດຈະຂຶນ້ກັບ
ສະພາບການໃນປະຈຸບນັກຽ່ວກັບການບ�ລິການລົດເຂນັໃນປະເທດນັນ້ ,ໆຊບັພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້
ແລະຄວາມຕ້ອງການລົດເຂນັທີ່ການບ�ລິການຈ�າເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງ.ມນັເປັນປະໂຫຍດໃນ
ການພຈິາລະນາບນັດາຄ�າຖາມແລະຍຸດທະສາດຕ�່ໄປນີ້ທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນຂ�້ແນະນ�າລົດເຂນັ  
ໃນເວລາວາງການສະໜອງລົດເຂນັ.

• ລັກສະນະແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກຸມ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັເປັນແນວໃດ?
• ມີກຸມ່ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍບ�,ຖາ້ມີຜົນປະໂຫຍດແລະຄ�າຄິດເຫນັຂອງເຂາົເຈົາ້ເປັນແນວໃດ?
• ມີການບ�ລິການລົດເຂນັຢູ່ແລ້ວ(ຜາ່ນຮາ້ນສ້ອມແປງໃນທ້ອງຖິນ່,ການຟືນ້ຟູທີ່ອງີໃສ່ຊມຸຊນົ,
ອງົການຄນົພິການ,ໜ່ວຍງານອືນ່ຂອລັດຖະບານ,ພາກເອກະຊນົຫຼືລັດຖະບານ)ແມນ່ຫຼືບ�?່

• ມີການສະໜອງລົດເຂນັໃດໆຢູ່ນອກໂຄງສ້າງທາງການເຊັນ່ວາ່ການສະໜອງລົດເຂນັທີ່ນ�າ
ເຂົາ້ມາຈ�ານວນຫຼວງຫາຼຍບ�?

• ສາມາດເຮດັຫຍງັໄດ້ແດ່ກັບຊບັພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ?
• ກນົໄກການໃຫ້ທນຶປະຈຸບນັເປັນແນວໃດ?

1. ລັດຖະບານຕ້ອງການສ້າງຕ້ັງແຜນງານສະໜອງລົດເຂັນລະດັບປະເທດບໍ?ລັດຖະບານອາດຈະຕິດ
ຕ�່ອົງການບ�່ສັງກັດລັດຖະບານແລະອົງການຈັດຕັ້ງຄົນພິການທີ່ສົນໃຈ,ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ,ແຜນງານການຝຶກ
ອົບຮົມສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ,ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ່ນວ່າອົງການອະນາໄມໂລກ(WHO),
ສະມາຄົມກາຍະອຸປະກອນນລະຫວ່າງປະເທດ(ISPO),ສະມາຄົມຜູ້ຊ່ຽວຊານລົດເຂັນລະຫວ່າງປະເທດ
(ISWP)ແລະອົງການບ�່ສັງກັດລັດລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນເພ່ືອພັດທະນາແຜນການທີ່ເໝາະ
ສົມສ�າລັບການບ�ລິການລົດເຂັນລະດັບປະເທດ.ລັດຖະບານອາດຈະກວດເບິ່ງການບ�ລິການກ່ຽວກັບກາ
ຍະອຸປະກອນຂອງຕົນເອງແລະໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານ້ີເປັນພ້ືນຖານສ�າລັບກາພັດທະນາການບ�ລິການລົດເຂັນ.
ລັດຖະບານອາດຈະຕິດຕ�່ໜ່ວຍງານລັດຖະບານໃນປະເທດອື່ນເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະຊອກຄ�າແນະນ�າ.

2. ການສະໜອງລົດເຂັນມີຢູ່ແລ້ວ,ແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຜ່ານອົງການຈັດຕ້ັງເອກະລາດ;ບ່ໍມີ
ການຮ່ວມມື.ລັດຖະບານ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງບ�່ສັງກັດລັດຖະບານສາມາດ
ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການດ�າເນີນງານດັ່ງກ່າວ.ສາມາດຕັ້ງສູນຊ່ວຍ
ເຫຼືອ(resourcecentre)ເພ່ືອລວມເອົາບຸກຄົນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັນ.ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດພັດທະນາເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດ
ຕັ້ງທ່ີສົນໃຈໃນການບ�ລິການລົດເຂັນຫຼືເປັນອົງການບ�່ສັງກັດລັດອິດສະຫຼະທີ່ມີສິດອ�ານາດເປັນຂອງຕົນ
ເອງ.
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3. ມີບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງໃນປະເທດແຕ່ບ່ໍມີການໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂັນ.ອົງການບ�່ສັງກັດລັດ
ຫຼືອົງການຄົນພິການສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງສ�າລັບສູນຊ່ວຍເຫຼືອ.ອົງການດັ່ງກ່າວຈ�າເປັນຕ້ອງ
ລະບຸອົງການທີ່ເໝາະສົມທີ່ມີປະສົບການດ້ານການສະໜອງລົດເຂັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ(ຕົວຢ່າງອົງການ
ຂອງລັດຖະບານຫຼືອົງການບ�່ສັງກັດລັດໃນປະເທດເພ່ືອນບ້ານຫຼືອົງການບ�່ສັງກັດລັດສາກົນ)ແລະຄວນ
ຕິດຕາມບັນດາຂັ້ນຕອນລິເລີ່ມອື່ນໃນສະພາບການທີ4ລຸ່ມນີ້.ນອກນັ້ນ,ຂະບວນການນີ້ສາມາດຖືກເລີ່ມ
ໂດຍອົງການບ�່ສັງກັດລັດສາກົນໃດໜຶ່ງເຊິ່ງຈະຊອກເອົາອົງການບ�່ສັງກັດແລະອົງການຄົນພິການໃນທ້ອງ
ຖິ່ນມາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.ຄວນພະຍາຍາມກ�ານົດແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບປະເທດຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່
ເຄີຍມີປະສົບການຄ້າຍຄືກັນໃນການລິເລີ່ມການບ�ລິການລົດເຂັນ.

4. ມີບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງໃນປະເທດແລະບ່ໍມີການໃຫ້ການບໍລິການລົດເຂັນ.ອົງການບ�່ສັງກັດລັດ
ສາກົນ,ບ�່ວ່າຈະດ້ວຍການລິເລີ່ມຂອງຕົນເອງຫຼືຕາມຄ�າເຊີນຂອງຫຼືໂດຍການຮ່ວມງານກັບລັດຖະບານ,
ສາມາດສ້າງຕັ້ງສູນຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງຫຼືຕົວເມືອງສ�າຄັນອື່ນຂອງປະເທດນັ້ນໆ.ສູນຊ່ວຍ
ເຫຼືອສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສ�າຄັນຂອງສະຖາບັນຟື້ນຟູທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄວນເລີ່ມດ້ວຍການສະ
ໜອງຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ,ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືຜູ້ໃຫ້ການດູແລແລະຜູ້ຊ່ຽວຊຽນດ້ານ
ສຸຂະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈ�າເປັນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະບັນຫາທີ່ກວ້າງກວ່າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວໄປມາ.ອົງການບ�່ສັງກັດລັດສາກົນຄວນພັດທະນາການວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະສ�າຫຼວດຄົນ
ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຫຼືຕ້ອງການລົດເຂັນ,ເພື່ອລະບຸຊ່ອງວ່າງແລະກ�ານົດຄວາມຕ້ອງການສ�າລັບລົດເຂັນແລະການບ�
ລິການ.ການວິໄຈແບບມີສ່ວນຮ່ວມເບື້ອງຕົ້ນຈະໃຫ້ທາງເລືອກສ�າລັບການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ.
ຄວນຮັບປະກັນການໃຫ້ທຶນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສະໜອງລົດເຂັນ.ຄວນພະຍາຍາມນສ້າງສາຍພົວພັນການ
ເຮັດວຽກລະຫວ່າງສູນຊ່ວຍເຫຼືອກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເປັນຂັ້ນຕອນທ�າອິດໃນການ
ສ້າງຕັ້ງການບ�ລິການລົດເຂັນລະດັບປະເທດ.
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ແບບຟອມການນໍາສ່ົງຫາການບໍລິການລົດເຂັນ
(ພ້ືນຖານ)

ແບບຟອມການນ�າສົງ່ຕົວຢາ່ງ:ແບບຟອມນີ້ສາມາດນ�າໄປປັບໃຊ້ໂດຍການບ�ລິການລົດເຂນັ
ແລະສົງ່ໃຫແ້ຫຼງ່ການນ�າສົງ່ເພ່ືອຊວ່ຍພວກເຂາົນ�າສົງ່ຜູໃ້ຊລ້ົດເຂນັຫາການບ�ລິການລົດເຂນັ.

ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມການນ�າສົງ່ໃຫ້ສ�າເລັດແລະສົງ່ຫາ:
(ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ການບ�ລິການລົດເຂນັ)

ຊື່ຜູ້ນ�າສົ່ງ:

ອົງການທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້:

ລາຍລະອຽດການຕິດຕ�່ຂອງຜູ້ນ�າສົ່ງ(ວິທີທີ່ດີສຸດໃນການຕິດຕ�່ຫາທ່ານ):

ຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ: ວັນເດືອນປີເກີດ:

ຊື່ຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ:

ທີ່ຢູ່:

ຈະສາມາດຕິດຕ�່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້ແນວໃດ?

ໄປສະນີ  ໂທລະສັບຕົນເອງ ໂທລະສັບຂອງເພື່ອນ/ຂອງເພື່ອນບ້ານ

ຖ້າທາງໂທລະສັບ,ເບີໂທຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ:

ຄວາມພິການຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ,ຖ້າຮູ້:

ເຫດຜົນສ�າລັບການນ�າສົ່ງ:
• ບ�່ມີລົດເຂັນ
• ລົດເຂັນເພ
• ມີລົດເຂັນທີ່ບ�່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ກະລຸນາເພີ່ມຂ�້ມູນອື່ນໆໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນທີ່ທ່ານຄິດວ່າສ�າຄັນຕ�່ການບ�ລິການລົດເຂັນເພື່ອຮູ້:

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ນ�າສົ່ງເຂົາເຈົ້າຫາການບ�ລິການລົດເຂັນບ�? ແມ່ນ   ບ�່

ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ນ�າສ່ົງ:

ວັນທີ:
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ແບບຟອມການນໍາສ່ົງຫາການບໍລິການລົດເຂັນ
(ປານກາງ)

ແບບຟອມການນ�າສົງ່ຕົວຢາ່ງ:ແບບຟອມນີ້ສາມາດນ�າໄປປັບໃຊ້ໂດຍການບ�ລິການລົດເຂນັ
ແລະສົງ່ໃຫແ້ຫຼງ່ການນ�າສົງ່ເພ່ືອຊວ່ຍພວກເຂາົນ�າສົງ່ຜູໃ້ຊລ້ົດເຂນັຫາການບ�ລິການລົດເຂນັ.

ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມການນ�າສົງ່ໃຫ້ສ�າເລັດແລະສົງ່ຫາ:
(ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການລົດເຂນັ)

ຊື່ຜູ້ນ�າສົ່ງ:

ອົງການທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້:

ລາຍລະອຽດການຕິດຕ�່ຂອງຜູ້ນ�າສົ່ງ(ວິທີທີ່ດີສຸດໃນການຕິດຕ�່ຫາທ່ານ):

ຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ: ວັນເດືອນປີເກີດ:

ຊື່ຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ:

ທີ່ຢູ່:

ຈະສາມາດຕິດຕ�່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້ແນວໃດ?

ໄປສະນີ  ໂທລະສັບຕົນເອງ  ໂທລະສັບຂອງເພື່ອນ/ຂອງເພື່ອນບ້ານ

ຖ້າທາງໂທລະສັບ,ເບີໂທຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ:

ຄວາມພິການຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນ,ຖ້າຮູ້:

ເຫດຜົນສ�າລັບການນ�າສົ່ງ:
• ບ�່ມີລົດເຂັນ
• ລົດເຂັນເພ
• ມີລົດເຂັນທີ່ບ�່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ
• ສ�າລັບເດັກນ້ອຍ:

 o ບ�່ສາມາດນັ່ງຕັ້ງຊື່ຫຼືບ�່ສາມາດຢືດຕົວຂຶ້ນຢືນໄດ້ໂດຍອາຍຸ1ປີ;
 o ບ�່ສາມາດຍ່າງເອງໄດ້ເມື່ອອາຍຸ2ປີ.

ກະລຸນາເພີ່ມຂ�້ມູນອື່ນໆໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນທີ່ທ່ານຄິດວ່າສ�າຄັນຕ�່ການບ�ລິການລົດເຂັນເພື່ອຮູ້:

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ນ�າສົ່ງເຂົາເຈົ້າຫາການບ�ລິການລົດເຂັນ
ບ�? ແມ່ນ   ບ�່
ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ນ�າສ່ົງ:

ວັນທີ:
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ລາຍຊ່ືຂອງແບບຟອມການບໍລິການແລະລາຍ
ຊ່ືການກວດສອບ

ໝາຍເຫດ:ແບບຟອມການນ�າສົງ່ຫາການບ�ລິການລົດເຂນັແມນ່ລວມຢູ່ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ແລ້ວ.
ສາມາດເບິງ່ທຸກແບບຟອມອືນ່ໃນຊຸດຝຶກອົບຮມົລະດັບພ້ືນຖານແລະລະດັບປານກາງຂອງ
WSTPຢູ່ໃນPenDrive.

ການບໍລິການລະດັບພ້ືນຖານ
1.ແບບຟອມການນ�າສົ່ງຫາການບ�ລິການລົດເຂັນ(ພື້ນຖານ)
2.ແບບຟອມການປະເມີນຜົນລົດເຂັນລະດັບພ້ືນຖານ
3.ແບບຟອມການກ�ານົດໃຊ້(ການເລືອກ)ລົດເຂັນລະດັບພ້ືນຖານ
4.ແບບຟອມສັງລວມລົດເຂັນລະດັບພ້ືນຖານ
5.ລາຍການກວດສ�າລັບການປັບລົດເຂັນໃຫ້ເໝາະສົມລະດັບພ້ືນຖານ
6.ລາຍການກວດຄວາມປອດໄພແລະຄວາມພ້ອມຂອງລົດເຂັນ*
7.ແບບຟອມການຕິດຕາມຜົນລົດເຂັນ*

ການບໍລິການລະດັບປານກາງ
8.ແບບຟອມການນ�າສົ່ງຫາການບ�ລິການລົດເຂັນ(ປານກາງ)
9.ແບບຟອມການປະເມີນຜົນລົດເຂັນລະດັບປານກາງ
10. ແບບຟອມການກ�ານົດໃຊ້(ການເລືອກ)ລົດເຂັນລະດັບປານກາງ
11. ແບບຟອມສັງລວມລົດເຂັນລະດັບປານກາງ
12. ລາຍການກວດສ�າລັບການປັບລົດເຂັນໃຫ້ເໝາະສົມລະດັບປານກາງ
13. ລາຍການກວດສ�າລັບການຝຶກອົບຮົບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນລະດັບປານກາງ
14. ຕາຕະລາງອຸປະກອນຮອງຮັບການຊົງຕົວ(PSD)

*ແບບຟອມແລະລາຍການກວດແມ່ນເໝາະສົມສ�າລັບທັງການບ�ລິການລະດັບພ້ືນຖານແລະການບ�ລິການລະດັບປານກາງ
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ການເຮັດກ່ອງປະເມີນຜົນ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການເຮັດກ່ອງປະເມີນຜົນ
1. ຕັດໄມ້ອັດທັງໝົດໃຫ້ສະເໝີທີ່18ມມ.ຖ້າບ�່ມີໃຫ້ໃຊ້ 

15ມມຫຼື20ມມ.
2.ແນວຮອງຕີນທີ່ສາມາດປັບຄວາມສູງໄດ້ຄວນເລື່ອນເຂົ້າ

ແລະອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍລະຫວ່າງລາງ.
3.ພື້ນບ່ອນນັ່ງແລະພ້ືນແນວຮອງຕີນຄວນປົກຫຸ້ມດ້ວຍ

ໂຟມໜາ5-10ມມ(EVA),ຫຼືເບາະຮອງທີ່ຈັບແໜ້ນທີ່
ຄ້າຍຄືກັບປະເພດທີ່ໃຊ້ຢູ່ເທິງແນວຮອງຕີນຂອງລົດເຂັນບາງ
ຊະນິດ.

ກ່ອງປະເມີນຜົນທີ່ເຮັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ

Hardwood rails, glued & screwed to 
plywood side. 45° cut on inside corner

Rounded corners

Back

Adjustable height 
footrest should slide 
easily in and out, and be 
able to be �tted in any of 
the height positions

5–10 mm EVA
foam glued to 
18mm plywood

4 pieces 25 mm x 50 mm x 
420 mm hardwood glued and 
screwed to plywood sides

ຮາວຈບັທີເ່ປນັໄມເ້ນືອ້ແຂງ,ຕດິກາວ
ແລະຫນັນອັດຕດິໃສດ່າ້ນຂາ້ງໄມອ້ດັ.ຕດັເປນັມມຸ°45 
ຢູແ່ຈດາ້ນໃນ

ດາ້ນຫຼງັ

ມມຸມນົ

ບອ່ນວາງຕີນທີປ່ບັຄວາມສູງໄດຄ້ວ
ນເລືອ່ນເຂົາ້
ແລະອອກໄດຢ້າ່ງງາ່ຍດາຍ,ແລະ
ສາມາດປບັໃຫພ້�ດກີບັຄວາມສງູທກຸ
ຈດຸໄດ້

ໂຟມEVA10–5ມມ
ຕດິກາວໃສກ່ບັໄມອ້ດັ18ມມ

ໄມເ້ນືອ້ແຂງ4ແຜ່ນຂະໜາດ25ມມx50 
ມມx420ມມຕດິກາວແລະ
ຫນັນອັດຕດິໃສດ່າ້ນຂາ້ງໄມອ້ດັ
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ຂະໜາດກ່ອງປະເມີນຜົນ

450ມມ

18ມມ

650ມມ

ດາ້ນເທງິ

45
0
ມມ

45
0
ມມ

36
0
ມມ

42
0
ມມ

18
ມ
ມ

18
ມ
ມ

10
ມ

25ມມ

450ມມ

430ມມ

ແນວວາ່ງຕີນທີ່ປບັຄວາມສງູໄດ້

ໄມ້ອດັ18ມມ

200ມມ

ດາ້ນໜາ້
ໄມ້ແຂງຍາວ20ທອ່ນ 
20ມມx20ມມ 

x430ມມ

20
ມ
ມ

20
ມ
ມ

ດາ້ນຂາ້ງ

50ມມ
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ການເຮັດຕຽງປະເມີນຜົນ

ຕຽງປະເມນີຜົນຈະຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັນັງ່ສະບາຍໃນຕ�າແໜງ່ບ່ອນທີ່ແພດຈະສາມາດເຮດັ
ການປະເມນີຜົນໄດ້ດີສ�າລັບການກ�ານົດໃຊ້ລົດເຂນັ.

ຕຽງປະເມນີຜົນຄວນມີຄວາມໝັນ້ຄງົ,ປອດໄພ,ແລະມີຄວາມສູງທີ່ເໝາະສມົສ�າລັບການຍາ້ຍ
ຈາກລົດເຂນັ.

ຂະໜາດ
ຄວາມຍາວປະມານ1800ມມxຄວາມກ້ວາງ600ມມxຄວາມສູງ500ມມສ�າລັບການປະເມີນຜົນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບລົດເຂັນປົກກະຕິ.

ວັດສະດຸແລະການກ່ໍສ້າງ
• ໂຄງປະກອບສາມາດເຮັດຈາກໄມ້ຫຼືເຫຼັກ
• ເບາະນັ່ງ:

 o ພື້ນໄມ້ອັດ13ມມ
 o ຄວາມໜາຂອງໂຟມຊິບ50ມມ
 o ຊັ້ນເທິງຂອງໂຟມທີ່ອ່ອນນຸ້ມ25ມມ.

• ຄວນຫຸ້ມເບາະນັ່ງດ້ວຍຜ້າທີ່ອະນາໄມໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນວ່າໜັງທຽມ(Rexene)ຫຼືໜັງສັດ.ຄວນຕັດໜັງທຽມ/
ໜັງສັດໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງ,ພັບ,ຕິດກາວແລະຍິບຕິດຫຼືຕິດໃສ່ໄມ້ອັດເພ່ືອໃຫ້ມັນເຂົ້າທີ່.

• ທາສີຮອງພ້ືນກັນໝ້ຽງໃຫ້ໂຄງເຫຼັກແລະສີປົກໜ້າດ້ວຍສີພ່ົນ.
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ການເຮັດແນວກ້ັນຕີນ

ແນວກັນ້ຕນີຮອງຮບັຕນີຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຢູ່ໃນຄວາມສງູທີ່ເໝາະສມົໃນລະຫວາ່ງການປະເມນີ
ຜົນ,ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂາົຢູ່ໃນທາ່ນັງ່ທີ່ດ.ີ

ເພ່ືອໃຫ້ຕນີຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຢູ່ໃນຕ�າແໜງ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມນັທີ່ສ�າຄນັວາ່ຕ້ອງມີແນວກັນ້ຕນີຈ�ານວນ
ໜຶງ່ທີ່ມີຄວາມສງູແຕກຕາ່ງກນັ,ຫຼືແນວກັນ້ຕນີນັນ້ສາມາດປັບໄດ.້

ຂະໜາດ
ບ�ລິເວນພ້ືນ:400ມມx300ມມ.
ຄວາມສູງ:ແຕກຕ່າງກັນແຕ່15-150ມມ.

ວັດສະດຸແລະການກ່ໍສ້າງ
• ແນວກັ້ນທີ່ມີຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນສາມາດກອງຊ້ອນກັນໄດ້,ຫຼືໃຊ້ແນວກັ້ນແບບປັບໄດ້.
• ການສ້າງໄມ້ອັດ.
• ສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີພື້ນຕີນບ�່ສະເໝີກັນ(ບ�່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນຂາຍາວບ�່ເທົ່າກັນ
ຫຼືບາງບັນຫາອື່ນກ�່ຕາມ),ຈ�າເປັນຕ້ອງໃຊ້ແນວກັ້ນທີ່ມີຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນ.

ການກອງຊ້ອນແນວກັ້ນຕີນລະດັບພື້ນຖານ
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ຕົວຢ່າງຂອງເຄ່ືອງວັດແທກ

ເຄ່ືອງວັດເສ້ັນຜ່າສູນກາງ

ເຄ່ືອງມືວັດແທກໄມ້

ວັດສະດຸ:ໄມ້ອັດ3-9ມມ.
ພື້ນໄມ້ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການວັດແທກແລະແຜ່ນຕິດVelcroເພ່ືອຮັກສາດ້ານປັບໄດ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.
ດ້ານຂ້າງຂອງໄມ້:ຂ້າງໜຶ່ງຄົງທີ່ແລະຂ້າງອື່ນສາມາດປັບໄດ້.

ເຄ່ືອງມືວັດແທກໄວນີນ

ພື້ນໄວນີນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການວັດແທກ.
ດ້ານຂ້າງຂອງໄມ້:ຂ້າງໜຶ່ງຄົງທີ່ແລະຂ້າງອື່ນສາມາດປັບໄດ້.
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ຄູ່ມືແນະນໍາສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເຕັກນິກ:
ໂຕະເຮັດວຽກຂອງຊ່າງແລະພ້ືນທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ພ້ືນດິນ

ໂຕະເຮດັວຽກຂອງຊາ່ງ

ຄວາມເລີກຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງ
ຊ່າງແມ່ນ1500ມມ

ຄວາມກວ້າງຂອງໂຕະເຮັດວຽກຂອງຊ່າງແລະພື້ນ
ທີ່ການເຮັດວຽກຂອງຊ່າງແມ່ນ1500ມມ

ຄວາມເລີກຂອງໂຕະ
ເຮັດວຽກຂອງຊ່າງ
ແມ່ນ750ມມ

ລວມ
2250ມມ

ພືນ້ທີ່ການເຮດັວຽກ
ຂອງຊາ່ງ
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ຄູ່ມືແນະນໍາຊັບພະຍາກອນດ້ານ
ເຕັກນິກຂອງການບໍລິການລະດັບພ້ືນຖານ

ເຄື່ອງມືທີ່ລະບຸຢູ່ຂາ້ງລຸມ່ນີ້ແມນ່ສ�າລັບການປະກອບ,ຕິດຕັງ້,ປັບແຕງ່,ບ�າລງຸຮກັສາແລະ
ການສ້ອມແປງບວກກັບການດັດແປງພ້ືນຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ(ຕາມທີ່ເວົາ້ເຖງິຢູ່
ໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮບົຂັນ້ພ້ືນຖານຂອງWSTP).

ເຄ່ືອງມື ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ
ຊຸດກະແຈເລື່ອນທີ່ລວມມີເຄື່ອງວັດ
ແທກ

8ມມຫາ22ມມ 
(ຈະຕ້ອງລວມມີຂະໜາດ8,10,13,19ມມ)

2

ຊຸດກະແຈເລື່ອນທີ່ລວມມີລະບົບວັດ
ແທກແລະຊັ່ງຕວງ

1

ຊຸດລູກກະແຈAllenສ�າລັບວັດແທກ ປະເພດກ້ານຍາວດີທີ່ສຸດ– ໃຫ້ດີແທ້ມີດ້າມຈັບເປັນທ່ອນຮູບ
ໂຕT

2

ສາຍວັດແທກໂລຫະ ຄວາມຍາວ5ແມັດ 1

ຊຸດໄຂຄວງພິລິບ ຂະໜາດໃຫ່ຍແລະຂະໜາດກາງ 1

ຊຸດໄຂຄວງຫົວແປ ຂະໜາດໃຫ່ຍແລະຂະໜາດກາງ 1

ໄມ້ຄ້ອນຢາງ ຫົວ8ອອນ 1

ຄີມ ຫົວສັ້ນປານກາງ 1

ສະຫວ່ານ ປະເພດ“ໃບແບນ”ຂະໜາດນ້ອຍ 1

ຊຸດເຫຼັກສະໄບໂລຫະ(ເຫຼັກສະໄບ3
ອັນ)

ປະເພດ:ເຫຼັກສະໄບຕັດສ�າຮອງຂະໜາດປານກາງ,ເຫຼັກສະ
ໄບແບບມົນເຄິ່ງໜຶ່ງ,ເຫຼັກສະໄບແບບແບນ

1

ເຄື່ອງຕັດທ�່ຂະໜາດນ້ອຍແລະໃບມີ
ສ�າຮອງ

ການຕັດທ�່ຈາກຂະໜາດ12ມມຫາ38ມມ 1

ເລື່ອຍສ�າລັບເລື່ອຍໄມ້ແບບໃຊ້ມື ເລື່ອຍ“ຕັດ’’ໄມ້(ບ�່ແມ່ນເລື່ອຍແຂ້ວໃຫຍ່) 1

ເລື່ອຍຕັດເຫຼັກຂະໜາດ12”ແລະໃບ
ມີດ

ສ�າລັບຕັດໂລຫະ 1

ມີດສ�າລັບຕັດໂຟມ ໃບມີດແບບມີແຂ້ວເລັກນ້ອຍຫຼືມີດປາດເຂົ້າຈີ່ມາດຕະຖານ 1

ມີດຄັດເຕີສ�າລັບຕັດກ່ອງແລະໃບມີດ
ສ�າຮອງ

1

ມີດຕັດໃຫຍ່ 1

ຊຸດເຂັມແລະດ້າຍ ຊຸດເຂັມຂະໜາດຕ່າງໆ,ດ້າຍໄນລອນທີ່ໝັ້ນ 1

ປ�້າລົມສ�າລັບສູບຢາງ ສ�າລັບທັງປະເພດ“Schrader”ແລະ“Presta”ຂອງ
ວາວຢາງລົດຖີບ

1

ຊຸດຈອດຢາງລົດທີ່ມີຄັນໂຍກ 1

ປາກກາໝາຍລະອຽດ 1

ຕົວຂັນຫົວລວດ(wrench) 1
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ແວ່ນຕານິລະໄພ 1

ຟອຍທາສີ 1

ຊຸດທ�າຄວາມສະອາດ ຄຸແລະຟອຍທາສີ 1

ເຄ່ືອງມືໄຟຟ້າທ່ີຕ້ອງການໃຊ້

ເຄື່ອງປັບກະແສໄຟຟ້າສ�າລັບເຄື່ອງຈັກ
ໃນໂຮງສ້ອມແປງແລະເຄື່ອງມືແບບ
ໃຊ້ມື*

1

ຈັກຫຍິບ– ແບບໃຊ້ງານໜັກ 1

ຊຸດເຂັມສ�າລັບຈັກຫຍິບແບບໃຊ້ງານ
ໜັກ

1

ສະຫວ່ານໄຟຟ້າ ຫົວໜີບຂະໜາດ3-13ມມ,ມີຫຼາຍຄວາມໄວ 1

ຊຸດດອກສະຫວ່ານສ�າລັບເຈາະໄມ້ 1

ຊຸດດອກສະຫວ່ານສ�າລັບເຈາະໂລຫະ 1

ເລື່ອຍຈິກຊ�ໄຟຟ້າ 1

ຊຸດໃບມີດຕັດໄມ້ແລະໂລຫະລະອຽດ 1

ເຄື່ອງເຈຍມຸມໄຟຟ້າ 1

ຊຸດແຜ່ນເຈຍປານກາງແລະລະອຽດ 1

ສາຍຕ�່ໄຟຟ້າ 10ມ 2

ປັກສຽບແບບສາມຮູ 1

ການເກັບມ້ຽນ

ກ່ອງເຄື່ອງມື 1

ກະແຈ 2

ຕູ້ໂລຫະທີ່ມີກະແຈ 1

ວັດສະດຸສ້ິນເປືອງ

ນ�້າມັນຫຼ�່ລື່ນ

ກາວຕິດແໜ້ນແບບສ�າພັດ

ກາວຕິດໄມ້PVAມາດຕະຖານ

ສີເຄືອບເງົາໄມ້ພາຍນອກ

ສີເຄືອບໂລຫະ

ສີທິນເນີ

ສະບູ່

ຟອງນ�້າ

ເຄື່ອງນຸ່ງ
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ຄູ່ມືແນະນໍາຊັບພະຍາກອນດ້ານ
ເຕັກນິກຂອງການບໍລິການລະດັບປານກາງ

ລາຍການທງັໝົດທີ່ລະບຸຢູ່ໃນລາຍການຊບັພະຍາກອນດາ້ນເຕັກນິກຂອງການບ�ລິການລະດັບ
ພືນ້ຖານແມນ່ຍງັຈ�າເປັນຕ້ອງມີສ�າລັບການບ�ລິການລະດັບປານກາງ.ນອກຈາກນີ,້ລາຍການທີ່
ມີເຄື່ອງໝາຍ*ປະກົດມີຢູ່ໃນລາຍການຊບັພະຍາກອນດາ້ນເຕັກນິກຂອງການບ�ລິການລະດັບ
ພືນ້ຖານແລະໄດ້ຖືກໝາຍໄວ້ເພື່ອຢນືຢນັວາ່ຊຸດເພ່ີມເຕມີແມນ່ຖືກແນະນ�າສ�າລັບການບ�ລິການ
ລະດັບປານກາງ.

ເຄ່ືອງມື ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ
ລາຍການທ່ີສໍາຄັນ

ເຄືອ່ງປບັກະແສໄຟຟາ້ສ�າລບັເຄືອ່ງຈກັໃນ
ໂຮງສອ້ມແປງແລະເຄືອ່ງມືແບບໃຊ້ມ*ື

1

ຈກັຫຍບິເຄືອ່ງ ແບບໃຊ້ງານໜກັ– ສາມາດຫຍບິຜາ້ແພໜກັຖາ້ຈ�າເປນັ 1

ລາຍການທ່ີຕ້ອງການ

ເຄືອ່ງຈອດArc/ເຄືອ່ງຈອດMig 1

ຄູ່ຖງົມືປອ້ງກນັມືໃນການເຊືອ່ມຈອດ ໜງັໜາ–6” 1

ໜາ້ກາກປອ້ງກນັຕາສ�າລບັການເຊືອ່ມ
ຈອດ

2

ເຄືອ່ງເຈຍແບບແປນ້ມາ້ ລ�້ລດົສ�າລບັພ້ືນຮາບພຽງແລະພ້ືນບ�່ລຽບ 1

ເຄືອ່ງຂດັກະດາບຊາຍທີ່ເປນັແບບສາຍ
ພານ

ທີມ່ສີິງ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການດດູຝຸນ່ 1

ຊດຸຂອງເຄືອ່ງຂດັກະດາບຊາຍທີ່ເປນັແບບ
ສາຍພານ

ລະດບັພືນ້ບ�່ລຽບແລະຮາບພຽງດີ 1

ເລືອ່ຍແບບສາຍພານ(Bandsaw) ຂະໜາດກາງສ�າລບັໄມ,້ໄມ້ອດັ,ໂຟມPUແລະEVA 1

ຈກັລມົ 24ລດິ 1

ຊດຸປນືສະເປທີ່ມີທ�່ 1

ຊດຸເຊືອ່ມດວ້ຍແກສັ ເຕົາ້ຈອດທີ່ມີຫວົຈອດ,ຕວົປບັແລະສາຍຈອດຂະໜາດຕາ່ງໆ 1

ໜາ້ກາກປອ້ງກນັຕາສ�າລບັການເຊືອ່ມ 1

ສະຫວາ່ນເຈາະແບບມີເສາົຕັງ້(ຂະໜາດ
ຫວົເຈາະ3-13)

ຢນືເທງິຕັງ່ຍາວຫຼຢືນືເທງິພືນ້ 
ໂດຍມີເຄືອ່ງໜບີສະຫວາ່ນ(ມີພືນ້ແບບໝນູຢູ່ເທງິເຄືອ່ງໜບີສະ
ຫວາ່ນຫາຼຍທດິທາງ)

1

ເຄ່ືອງມືໄຟຟ້າ

ລາຍການທ່ີສໍາຄັນ
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ສະຫວາ່ນໄຟຟາ້ທີໃ່ຊມ້ຖືື
(ຂະໜາດຫວົເຈາະ3-13ມມ)

ການຕັງ້ຄາ່ຄວາມໄວທີຫ່າຼກຫາຼຍແລະ
ແຮງບດິທີຫ່າຼກຫາຼຍແມນ່ເປນັປະໂຫຍດ

1

ເລືອ່ຍຈກິຊ�ໄຟຟາ້ທີໃ່ຊມ້ື 1

ເຄືອ່ງເຈຍມມຸ 1

ຊດຸແຜນ່ເຈຍ ແຜ່ນທີ່ຫຍາບແລະລະອຽດດີ 1

ຖງົມືປອ້ງກນັມືຈາກເຄືອ່ງເຈຍ 1

ສາຍຕ�່ໄຟຟາ້* 5ມຫຼື10ມ 2

ລາຍການທ່ີຕ້ອງການ

ເຫຼກັໄຂຄວງໄຟຟາ້ ແບບບ�ມ່ສີາຍ,ພ້ອມຊດຸໂຕລະບດິ,ປກັສຽບໄຟແລະກະແຈAllen
ຂະໜາດຕ່າງໆ

1

ສະຫວາ່ນໄຟຟາ້ໄຮ້ສາຍແບບພົກພາ
(ຂະໜາດຫວົເຈາະ3-13ມມ)18V

ການຕັງ້ຄາ່ຄວາມໄວທີຫ່າຼກຫາຼຍແລະ
ແຮງບດິທີຫ່າຼກຫາຼຍແມນ່ເປນັປະໂຫຍດ

1

ເລືອ່ຍວງົເດອືນ(ໃບມດີຕ�າ່ສດຸ185ມມ) 1

ການຈອດເຫຼກັ ປາຍແຫມຼສ�າລບັການເຈາະຮູໃນສາຍຮດັແລະປາຍພຽງສ�າລບັ
ການອດັສ້ົນສາຍຮດັທີ່ຖກືຕັດ

1

ເຄ່ືອງມືຊ່າງ

ລາຍການທ່ີສໍາຄັນ

ເລືອ່ຍໆໄມ້ທີ່ໃຊ້ມືເລືອ່ຍ(ທົວ່ໄປ) 22”,ແຂວ້ຕດັລະອຽດ 1

ເລືອ່ຍຮບູໂຕຢູແລະຊດຸໃບເລືອ່ຍ ຕດັລະອຽດສ�າລບັໄມ້ 1

ຊດຸເຫຼກັເຈາະSpadebit 1

ເຫຼກັເຈາະCountersinkbit 1

ມດີຕດັ(ທີ່ມີນອັດຈບັ) ຕັງ່ຍາວຕດິ 1

Benchvice(ທີ່ມີນອັດຈບັ)* 6” 2

ຄມີ ຫວົຍາວ– ປານກາງ 1

ຄມີລອັກ(ຄມີຈບັແໜນ້) ຫວົນັນ້– ປານກາງ 2

ຄມີລອັກ(ຄມີຈບັແໜນ້) ຫວົຍາວ– ປານກາງ 2

ເຫຼກັໜີໂຕC ປອ່ງ6” 2

ເຫຼກັໜີໂຕC ປອ່ງ8” 2

ຊດຸເຄືອ່ງຕອກຕາໄກ່ແລະຕາໄກ່ ຫາຼຍຂະໜາດ 1

ປນືຍງິເຫຼກັຫຍບິ(ສ�າລບັໄມ)້ 1

ປນືRivet(popriveter) 1
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ໄມ້ບນັທດັເຫຼກັ* 1ແມດັ(ວດັແທກແລະຊັງ່ຕວງ) 1

ໄມ້ບນັທດັເຫຼກັ 30ຊງັຕີແມດັ 2

ກ�້ສາຍວດັແທກທີ່ເປນັໂລຫະ* 5ແມດັ 1

ເຄືອ່ງວດັໄລຍະຄາລບິເປີ ຄວາມກວາ້ງປາກຄມີ150ມມ 1

ໄມ້ໂປຣແທຣກັເຕີໂລຫະ 1-180ອງົສາ(ຄວາມຖກືຕອ້ງ1-ອງົສາ) 1

ເຄືອ່ງຈະຮູກາງ 2

ສະໄຄຣ(Scribe) 2

ເຫຼກັຊີນອ້ຍ* ມີປະໂຫຍດໃນເວລາເຈາະຫຼືເມືອ່ບ�່ມີໄຟຟາ້ 1

ແຜ່ນສ່ີຫຼຽ່ມສ�າລບັຊາ່ງໄມ້ ເຫຼກັ600ມມx400ມມ 1

ກະແຈປາກເລືອ່ນທີ່ປບັໄດ້ ປອ່ງກວາ້ງສດຸ1” 1

ຊດຸປກັສຽບ ວດັແທກ(ລວມທງັຂະໜາດ8,10,13,17,19ມມ) 1

ເຫຼກັງັດລ�້ລດົ* ຊດຸ4ອນັ 1

Spokekey* 1

ແວນ່ຕານິລະໄພ* ການປກົປອ້ງຕາທົວ່ໄປຢູໃ່ນໂຮງສ້ອມແປງ 4

ເຄືອ່ງອດັຫູ 2

ໜາ້ກາກປອ້ງກນັຝຸນ່ 4

ເຫຼກັສະໄບຖູໄມ້ຊະນດິແປ ຂະໜາດກາງ 1

ຊດຸເຫຼກັສະໄບຖໄູມ້ 1

ຊດຸເຫຼກັສະໄບແບບມນົເຄິງ່ໜຶງ່(ສ�າລບັໄມ)້ 1

ລາຍການທ່ີຕ້ອງການ

ຊດຸປກັສຽບ ອມິພີຣຽວ 1

ຊດຸຄມີປາກເລືອ່ນ* ອມິພີຣຽວ¼–1½ 1

ຊດຸກະແຈAllen(ຮບູໂຕL) ອມິພີຣຽວ 1

ຂບົເສາະໄມ້ 1

ເຄືອ່ງວດັແທກ(Combinationsquare) 1

ເຄືອ່ງແທກມມູແບບປບັໄດ້ 1

ແຜ່ນສ່ີຫຼຽ່ມນອ້ຍ 10” 1

ສ່ິງຂອງທ່ົວໄປໃນໂຮງສ້ອມແປງ

ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ 3

ຝອຍປດັພ້ືນ 1

ແນວຊວ້ານຝຸນ່ແລະຝອຍປດັ 1
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ການທ�າຄວາມສະອາດເຄືອ່ງນຸງ່ 1

ຄອຸະນາໄມແລະຟອງນ�າ້ສ�າລບັໂຮງສອ້ມ
ແປງ

2

ເຟີນີເຈີແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນທ່ີປອດໄພສໍາລັບໂຮງສ້ອມແປງ

ການລອັກຕູ້ໂລຫະສ�າລບັເຄືອ່ງມ*ື 2

ການລອັກຕູ້ສ�າລບັວດັສະດຸ 2

ຕູ້ເປດີສ�າລບັໃຊ້ງານທົວ່ໄປ 1

ຕູ້ເປດີສ�າລບັສວ່ນປະກອບPSD 1

ຕັງ່ 3

ໂຕະນັງ່ເຮດັວຽກຂອງຊາ່ງ* 3

ລີນ້ຊກັ 2

ຮາວຕາກແຫງ້ ສ�າລບັສວ່ນທີ່ທາສີຫຼືຂດັເງາົ 1

ວັດສະດຸສ້ິນເປືອງ

ສີທາຮອງພ້ືນ ສີທາໄມ້ພາຍນອກ

ສີທາກນັດາ້ນເທງິ ສີທາໄມ້ພາຍນອກ

ສີເຄອືບເງົາ ຊັນ້ພາຍນອກ

ເຫຼົາ້ຂາວ* ສ�າລບັການອະນາໄມຝອຍທາສີແລະປນືສດີພ່ົນ

ສທີາ/ສີເຄອືບເງົາ/ກະປອ໋ງກາວ

ກະດາດຊາຍ ເບີ40,80ແລະ150

ສ�ຂຽນຜາ້

ນ�າ້ມນັກາແລດັ

ຊດຸທອ່ນເຊືອ່ມ ຫາຼຍຂະໜາດ

ຟລກັສ�າລບັເຊືອ່ມ

ໃບມດີຈກິຊ� ຊດຸໃບມີດ(ການຕດັລະອຽດ)ສ�າລບັໄມ,້ໂລຫະແລະປລດັ
ສະຕກິ

ເຫຼກັຫຍບິເຈຍ້ ຄວາມເລກິ5ມມຫາ8ມມ

ເຂມັຫຍບິ ຫາຼຍຂະໜາດ

ທອ່ນເຊືອ່ມຈອດArcສ�າລບັຈອດໂລຫະ ຂະໜາດ:2ມມ,4ມມ,6ມມ

ຕາໄກ່ ຫາຼຍຂະໜາດ

ໝດຸໂລຫະສ�າລບັຕອກຢດຶ ເສັນ້ຜາ່ສນູກາງ4ມມແລະ6ມມ 
ຄວາມຂອງໝຸດຕອກຢດຶ
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ການກະກຽມໃບເລ່ືອຕັດເຫັຼກສໍາລັບການຕັດໂຟມ

• ໃຊ້ໃບເລື່ອຍຕັດເຫຼັກທ�າມະດາ(ດີແທ້ອນັເກົາ່ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ)ແລະຝົນໃສ່ຂອບແຂວ້ເລື່ອຍເພື່ອໃຫ້
ມີດຄມົ(ສ່ວນຮບູໂຕV).

• ນີ້ຈະໃຫ້ທາ່ນມີໃບມີດແຂວ້ເລື່ອຍທີ່ຄມົບາງທີ່ສາມາດຕັດໂຟມໂປລີຢູຣ່ີເທນແລະໂຟມຊິບ 
ຄວາມໜາປານກາງແລະຕ�າ່ໄດ້ຢາ່ງວ່ອງໄວແລະງາ່ຍດາຍ.

• ພນັເທັບອ້ອມສົນ້ໜຶງ່ຂອງໃບເລື່ອຍເພື່ອເຮດັເປັນດາ້ມຈບັແລະປົກປ້ອງນີ້ວມືຂອງທາ່ນຈາກໃບມີດ.
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ຄູ່ມືແນະນໍາການບໍລິການລະດັບພ້ືນຖານແລະ
ປານກາງ–ວັດສະດຸ

ວັດສະດຸສ�າລັບການດັດແປງແລະການປັບແຕງ່ອຸປະກອນຮອງຮບັທາ່ທາງຕາ່ງໆ(PSDs)
ຖືກໃຊ້ເລື້ອຍໆກວາ່ໃນການບ�ລິການລະດັບປານກາງ.ແນວໃດກ�່ຕາມ,ການບ�ລິການລະດັບ
ພືນ້ຖານອາດຈະດ�າເນນີການດັດແປງທີ່ງາ່ຍດາຍໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຄາ້ຍຄືກນັກ�່ໄດ.້ຈ�ານວນ
ວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການຈະຂຶນ້ກັບຈ�ານວນປັດໃຈຕາ່ງໆເຊິງ່ລວມມີຈ�ານວນຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັທີ່ເຂົາ້
ມາໃຊ້ການບ�ລິການ,ປະລມິານການໃຫ້ບ�ລິການລົດເຂນັລະດັບປານກາງແລະປະເພດລົດ
ເຂນັທີ່ສະໜອງໃຫ.້ພະນັກງານຝາ່ຍປິ່ນປົວແລະຝາ່ຍເຕັກນິກຄວນເຂົາ້ຮວ່ມໃນການຊອກ
ແຫຼງ່ສະໜອງວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ.

ວັດສະດຸ ຖືກໃຊ້ສໍາລັບ: ສ່ິງທ່ີຕ້ອງຊອກຫາ:
ໂລຫະ/ປລັສຕິກ/
ໄມ້

ໂລຫະ/ປລັສຕິກ/ໄມ້ປະກອບເປັນ
ໂຄງຮ່າງຂອງອຸປະກອນຮອງຮັບ
ທ່າທາງການຊົງຕົວ– ຕົວຢ່າງ
ບ່ອນນັ່ງແລະແນວອີງຫຼັງທີ່
ແຂງ.

ໄມ້ອັດ12ມມເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສ�າລັບການເຮັດ
ບ່ອນນັ່ງແລະແນວອີງຫຼັງແບບແຂງ.ມັນແຂງແຕ່
ຂ້ອນຂ້າງມີນ�້າໜັກເບົາ.ໄມ້ອັດທະເລແມ່ນຕົວເລືອກທີ່
ທົນທານທີ່ສຸດແຕ່ມັນສາມາດມີລາຄາແພງ.
ອາລູມີນຽມ3ມມແລະແຜ່ນປລັສຕິກacrylicຫຼຶ
ABSໜາ6ມມ,ຖ້າມີ,ສາມາດຖືກໃຊ້ເພ່ືອເຮັດແນວ
ຮອງຫຼັງແບບແຂງ.ການເພ່ີມແນວພັບໃນແຜ່ນສາມາດ
ເພີ່ມຄວາມແຂງຂຶ້ນອີກ.
ໃນເວລາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນແຜ່ນ,ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເພ່ີມເຕີ
ມເພື່ອເອົາອອກຫຼືຮອງຂອບທີ່ຄົມເພ່ືອຄວາມປອດໄພ
ຂອງຜູ້ໃຊ້.

ໂຟມ/ການໃສ່ນວມ
ຮອງ

ໂຟມຖືກໃຊ້ໃນທຸກອຸປະກອນ
PSDໃນບ�ລິເວນຕ່າງໆທີ່ສ�າພັດ
ໂດຍກົງກັບຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້
ລົດເຂັນ.
ໂຟມແຂງ,ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງຄົງ
ທີ່ຖືກໃຊ້ເພ່ືອຈັດຮູບຮ່າງຂອງ
PSDທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພ່ືອ
ໃຫ້ການຮອງຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂຟມທີ່ອ່ອນກວ່າຖືກໃຊ້ເພ່ືອ
ເພີ່ມຄວາມສະບາຍຕົວແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນການກົດທັບ.
ຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ໂຟມ:
• ຄວນເພີ່ມໂຟມໃສ່ສາຍຮັດເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນການກົດທັບແລະ
ເພີ່ມຄວາມສະບາຍຕົວ.

• ສາມາດໃຊ້ໂຟມແຂງເພ່ືອເຮັດ
ແຜ່ນຮອງລ�າຕົວດ້ານຂ້າງຫຼື
ເພີ່ມໃສ່ເບາະນັ່ງເພ່ືອເຮັດ
ແນວຮອງກົກຂາດ້ານຂ້າງຫຼື
ແນວຮອງກົກຂາດ້ານໃນ.

ກວດເບິ່ງຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນແລະໄປເບິ່ງໂຮງງານ
ຜະລິດໂຟມ,ເກີບ,ເສ່ືອແລະເຄື່ອງເຟີນີເຈີເພ່ືອຊອກ
ຫາໂຟມທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ລອງຊອກຫາຕົວຢ່າງໂຟມໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມໜາ
ແຕກຕ່າງກັນ(25ມມຫາ50ມມ)ແລະຄວາມແຂງ
ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຟມEVAແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງໂຟມທີ່ແຂງຫຼາຍເຊິ່ງດີ
ສ�າລັບການໃຫ້ການຮອງຮັບແລະໂຄງສ້າງທີ່ແຂງ
ສ�າລັບອຸປະກອນPSD.ບາງຄັ້ງກ�່ສາມາດພົບໂຟມ
EVAໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນຜະລິດເກີບ.
ຢາງແຂງທີ່ໃຊ້ເພ່ືອເຮັດເກີບແຕະກ�່ສາມາດຖືກໃຊ້ແທນ
ໂຟມEVAໄດ້.
ໂຟມຊິບຄຸນນະພາບດີແມ່ນຕວົຢ່າງຂອງໂຟມທີ່ມີຄວາມ
ແຂງປານກາງ.ໂຟມຊິບສາມາດຖືກໃຊ້ເປັນຖານຂອງ
ເບາະນັ່ງທີ່ເປັນໂຄງ/ເປັນຊັ້ນເພ່ືອເຮັດແຜ່ນຮອງ
ກະດູກກົກແອວດ້ານຫຼັງຫຼືຖານຮອງກ່ອນນັ່ງ,ຫຼືເພື່ອ
ເປັນໂຄງສ�າລັບແນວອີງຫຼັງແບບແຂງ.
“ໂຟມເສື່ອ”ທີ່ນຸ້ມແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງໂຟມທີ່ອ່ອນ
ນຸ້ມກວ່າທີ່ໃຊ້ສ�າລັບຊັ້ນເພ່ືອຄວາມສະບາຍຕົວ.
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ວັດສະດຸ ຖືກໃຊ້ສໍາລັບ: ສ່ິງທ່ີຕ້ອງຊອກຫາ:
ໂຟມ/ການໃສ່ນວມ
ຮອງ

• ໂຟມທີ່ແຂງຫຼາຍ(ຕົວຢ່າງ
ໂຟມEVA)ສາມາດຖືກໃຊ້
ເພື່ອເຮັດໂຄງຫຼືແນວກັ້ນ
ສ�າລັບແນວຮອງຕີນແລະ
ແຜ່ນຮອງລ�າຕົວດ້ານຂ້າງ.

ໂຟມ“ອ່ອນນຸ້ມທີ່ສຸດ”ທີ່ມີໃຫ້ທົ່ວໄປແລະລາຄາບ�່ແພງ
ບ�່ເໝາະສົມສ�າລັບການເຮັດເບາະບັນເທົາການກົດທັບ
ໂດຍບ�່ມີຖານໂຟມທີ່ແຂງກວ່າ.
ກາບໝາກພ້າວ(ໃຍກາກໝາກພ້າວ)ສາມາດຖືກໃຊ້
ແທນໂຟມທີ່ແຂງໄດ້.

ຜ້າແພ ຜ້າແພຖືກໃຊ້ເພື່ອປົກອຸປະກອນ
PSD.

ໃຫ້ຊອກຫາຜ້າແພທີ່ທົນທານແລະອະນາໄມໄດ້ງ່າຍ
(ດ້ວຍການເຊັດຫຼືເອົາອອກມາຊັກ).ຜ້າກັນນ�້າແມ່ນດີ
ສ�າລັບບ່ອນນັ່ງແລະແນວອີງຫຼັງຖ້າຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນຄວບ
ຄຸມການຂີ້ການຍ່ຽວບ�່ໄດ້.ວັດສະດຸປະເພດເສື້ອຍືດທີ່
ອ່ອນນຸ້ມກວ່າ(ຜ້າຝ້າຍຫຼືຜ້າຝ້າຍ/ລີຄຣາ)ສາມາດ
ຖືກໃຊ້ສ�າລັບແນວອີງຫົວແລະແນວຮອງລ�າຕົວດ້ານ
ຂ້າງ.ຜ້າແພທີ່ຍືດຂະຫຍາຍໄດ້ຈະເຂົ້າກັບຮູບຮ່າງ
ຂອງອຸປະກອນPSDໄດ້ງ່າຍກວ່າ.
ຜ້າສັງເຄາະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ
ຮ້ອນກວ່າຜ້າທ�າມະຊາດ.
ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ໃຫ້ພະຍາຍາມີຢ່າງໜ້ອຍສອງສາມສີ
ແຕກຕ່າງກັນແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນເລືອກ.

ຜ້ານີລອນແລະ
ແທັບຢຶດຕິດ
Velcroຫຼືຫົວ
ເຂັມຄັດ

ຜ້ານີລອນແລະແທັບຢຶດຕິດ
Velcroຫຼືຫົວເຂັມຄັດຖືກໃຊ້
ເພື່ອເຮັດສາຍຮັດເຊິ່ງລວມມີ
ສາຍຮັດກົກແອວ,ຮາຍຮັດບ່າ
ໄຫຼ່,ສາຍຮັດບີແຄ່ງແລະຕີນ.

ຜ້ານີລອນ25ມມ,35ມມແລະ50ມມແມ່ນດີຫຼາຍ.
ສາຍຮັດຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໃດ,ແຮງກົດທັບກ�່ຈະສະເໝີກັນ
ເທົ່ານັ້ນ.ການຈູດສົ້ນສຸດຂອງຜ້ານີລອນຈະເຮັດໃຫ້
ເສັ້ນໃຍມັນບ�່ຫຼຸດອອກ.ຜ້າຝ້າຍມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍ
ກວ່າຫຼາຍ.
ຫົວເຂັມຄັດ(ເຊັ່ນວ່າອັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນຖົງເປ້)ສາມາດໃຊ້
ໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ.ໃຊ້ຫົວເຂັມຄັດຄຸນນະພາບດີ,ຖ້າມີໃຫ້,
ເພາະວ່າມັນຈະໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ.ທົດລອງພວກມັນໂດຍ
ການສູບພວກມັນໃສ່ກັນແລະພະຍາຍາມດຶງພວກ
ມັນອອກ.ພວກມັນຄວນຈັບຕິດກັນແລະບ�່ຫຼຸດອອກ
ງ່າຍໆ,ແຕ່ບ�່ຫຼຸດອອກຈາກກັນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີການ
ປ່ອຍແລ້ວ.
ແຖບຕິດVelcroແມ່ນແນວຢຶດເກາະທີ່ດີ,ແນວໃດ
ກ�່ຕາມຈ�າເປັນຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ມັນສະອາດຖ້າບ�່ດັ່ງນັ້ນ
ມັນຈະໃຊ້ບ�່ໄດ້.
ຄວນໃສ່ແຜ່ນຮອງຢູ່ກ້ອງສາຍຮັດທຸກອັນເພ່ືອປົກປ້ອງ
ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້.

ກາວ ກາວຖືກໃຊ້ເພ່ືອຕິດໄມ້ແລະໂຟມ
ເຂົ້າກັນ.

ໃຊ້ກາວຕິດໄມ້(ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າກາວຂາວຫຼືກາວ
PVA)ແລະກາວຕິດໂຟມ(ການຕິດສ�າພັດ,ກາວຕິດ
ເກີບຫຼືກາວເຫຼືອງ).
ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ກາວຮູ້ວິທີໃຊ້ພວກມັນຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ.

ແນວຢຶດເກາະ ແນວຢຶດເກາະຖືກໃຊ້ເພື່ອຕິດ
ອຸປະກອນPSDໃສ່ກັບລົດເຂັນ.

ແນວເກາະທີ່ເປັນປະໂຫຍດລວມມີ:
• ກຽວທີ່ມີນັອດຫັນຈັບ(ດີແທ້ແມ່ນນັອດລັອກ)ແລະ
ແຫວນຮອງ

• ນັອດໂຕT(ຕິດກັບໄມ້ອັດແທນນັອດທ�າມະດາ)
• ເຫຼັກຫຍິບ(ສ�າລັບການຫຍິບຕິດແນວຫຸ້ມເບາະ).
ຫຼີກລຽງການໃຊ້ນັອດກຽວແຫຼມເພາະວ່າພວກມັນຈະ
ເປັນອັນຕະລາຍຖ້າອຸປະກອນPSDເພ.
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ຄູ່ມືແນະນໍາການຕ້ັງພ້ືນທ່ີຝຶກ
ອົບຮົມທັກສະການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ

ພືນ້ທີ່ການຝຶກອົບຮມົທັກສະການເຄື່ອນໄຫວໄປມາແມນ່ສ�າຄັນຢາ່ງຍິງ່ສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັເພ່ືອ
ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ຢາ່ງຖືກຕ້ອງແລະປອດໄພ.

ມັນຄວນປະກອບມີຢ່າງໜ້ອຍ:
• ພືນ້ດນິທີ່ເໝາະສມົໃນທ້ອງຖິນ່ທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ
• ຄ້ອຍເນນີ
• ຂັນ້ໄດ

ມນັຄວນຕັງ້ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດພືນ້ທີ່ການປະກອບລົດເຂນັເພາະວາ່ນີ້ແມນ່ຂັນ້ຕອນການບ�ລິການຕ�່ໄປ,
ແລະມັກຈະຈ�າເປັນຕ້ອງມີການດັດປັບຕ�່ກັບລົດເຂນັເມື່ອຜູ້ໃຊ້ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ລົດເຂນັແລ້ວ.ສ່ວນ
ທີ່ມີການປົກຫຸມ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດທີ່ບ�່ດ.ີ

ການຈ�າລອງສະພາບພ້ືນດນິພາຍໃນທ້ອງຖິນ່ ແນວກີດຂວາງແລະທາງເນນີ1:12
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ເຂດພ້ືນທ່ີການຝຶກອົບຮົມທັກສະການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາຈະປະກອບມີສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ:

ລາຍການ ຂະໜາດ ຈຸດປະສົງ:ສໍາລັບໃຫ້
ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂັນແລະຜູ້
ຊ່ວຍຂອງເຂົາເຈ້ົາເຮັດ
ການຝຶກຊ້ອມ:

ໜ້າດິນຮາບພຽງ ຍາວ10ມxກວ້າງ1ມ ການເຂັນລົດແບບພ້ືນຖານ
ການຈ�າລອງສະພາບພ້ືນດິນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ(3ພ້ືນທີ່)ເຊັ່ນວ່າຊາຍ,
ຫຍ້າແລະພ້ືນດິນທີ່ມີຫີນ

ແຕ່ລະພ້ືນທີ່ຄວນມີຄວາມຍາວ
2000ມມແລະກວ້າງ1000ມມເປັນ
ຢ່າງໜ້ອຍ

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ພົບເຫັນ
ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຜູ້ໃຊ້

ແນວກີດຂວາງ1 1500ມມx1500ມມxຄວາມສູງ
25ມມ

ການເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ເທິງບັນໄດ
ສະເພາະ

ແນວກີດຂວາງ2 1500ມມx1500ມມxຄວາມສູງ
100ມມ

ແນວກີດຂວາງ3 1500ມມx1500ມມxຄວາມສູງ
200ມມ

ທາງເນີນ1:12 ຍາວປະມານ3600ມມxກວ້າງ
1000ມມ
ຄວາມເນີນ:0ມມ(ເບື້ອງຕ�່າ)ຫາ
300ມມ(ເບື້ອງສູງ)

ການເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ເທິງຄ້ອຍ
ມາດຕະຖານ

ທາງເນີນ1:8 ຍາວປະມານ2400ມມxກວ້າງ
1000ມມ
ຄວາມເນີນ:0ມມ(ເບື້ອງຕ�່າ)ຫາ
300ມມ(ເບື້ອງສູງ)

ການເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ເທິງຄ້ອຍ
ສູງຊັນ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ(ຂອບທາງແລະສ່ິງ
ກີດຂວາງ)(ເບິ່ງຮູບ1)

ສູງ60ມມxກວ້າງ50ມມxຍາວ
1000ມມ

ການຜ່ານຜ່າສິ່ງກີດຂວາງໃນ
ເສັ້ນທາງແລະປະຕູ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ(ຂອບທາງແລະສ່ິງ
ກີດຂວາງ)2(ເບິ່ງຮູບ2)

ສູງ90ມມxກວ້າງ50ມມxຍາວ
1000ມມ

ຂັ້ນບັນໄດ(ເບິ່ງຮູບ2) ເລິກປະມານ300ມມ,ສູງ150ມມ
ແລະກວ້າງ1100ມມ

ການຂຶ້ນແລະລົງຂັ້ນບັນໄດ
ຕ່າງໆ

ຂະໜາດຕາ່ງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິຕ້ອງຖືກດັດປັບສ�າລັບສະພາບການທ້ອງຖິນ່
ຖາ້ມີຄວາມແຕກຕາ່ງຫາຼຍຈາກມາດຕະຖານທີ່ແນະນ�າໄວ.້ມນັສ�າຄນັວາ່ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຕ້ອງຮຽນ
ຮູ້ການຜາ່ນຜ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິນ່ຂອງເຂາົເຈົາ້ຜາ່ນການຝຶກອົບຮມົນີ.້ຮບັປະກນັວາ່
ມີການເຂົາ້ເຖງິສ່ວນໃດໜຶງ່ສະເພາະຂອງພ້ືນທີ່ການຝຶກອົບຮມົການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

ບາງຄັງ້ສາມາດລະບຸພ້ືນທີ່ທີ່ໃກ້ກັບພ້ືນທີ່ການບ�ລິການໄດ້ໂດຍການໃຊ້ພູມສນັຖານທາງທ�າມະ
ຊາດທີ່ມີໃຫ.້
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ຕົວຢ່າງຂອງຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທ່ີມີຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນ

ຮູບທີ1(ວັດແທກເປັນມມ)

400ມມ

50ມມ

50ມມ

60ມມ

90ມມ

(2)

(2)

(1)

(1)

1000ມມ
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ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຈໍາລອງບັນໄດ

 
1100 ມມ 950 ມມ 600 ມມ

2150 ມມ

700 ມມ

2000 ມມ

300mm

300 ມມ

150 ມມ

150 ມມ

150 ມມ

150 ມມ

150 ມມ

300 ມມ

ຮູບທີ2(ວັດແທກເປັນມມ)
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ການປຽບທຽບວິທີການຕ່າງໆຂອງການຈັດຫາລົດເຂັນ

ວິທີການຈັດຫາລົດເຂນັຕົນ້ຕ�ທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາແມນ່ການຜະລິດລົດເຂນັໃນທ້ອງຖິນ່,ການນ�າ
ເຂົາ້ລົດເຂນັໃໝ່ແລະການນ�າເຂົາ້ລົດເຂນັທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.ສາມາດນ�າລົດເຂນັເກົາ່ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ຢູ່
ພາຍໃນການບ�ລິການລົດເຂນັ.

ການຈັດຫາລົດເຂັນທ່ີຫຼາກຫຼາຍທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຕ້ອງການການຈັດຫາໄລຍະຍາວສ�າລັບຜະລິດຕະພນັລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົທີ່
ຫາຼກຫາຼຍ,ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ້ໃນຂ�້ແນະນ�າກຽ່ວກັບລົດເຂນັ.ດ້ວຍຕົວແບບການຈັດຫາໃດໆ
ກ�່ຕາມ,ມນັສ�າຄນັໃນການພິຈາລະຈາຄວາມເຊືອ່ຖືໄດ້ໄລຍະຍາວຂອງການຈັດຫາຜະລິດຕະພັນ.
ທຸກຕົວແບບການຈັດຫາລ້ວນແຕ່ມີສ່ິງທາ້ທາຍໃນດາ້ນຄວາມຍນືຍງົແລະການຄວບຄມຸຄນຸ
ນະພາບແລະຈ�າເປັນຕ້ອງພຈິາລະນາເປັນແຕ່ລະກ�ລະນີໃນສະພາບການທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ.

ຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັຄວນເຂົາ້ຮວ່ມໃນການວາງແຜນ,ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ,ການຄຸມ້ຄອງແລະການປະ
ເມນີຜົນການສະໜອງລົດເຂນັ1ແລະສະນັນ້ຄວນມີສ່ວນຮວ່ມໃນການຕັດສນິກ�ານົດວິທີແກ້ໄຂທີ່
ດີທີ່ສຸດສ�າລັບສະພາບສະເພາະນັນ້ .ໆ

ຖາ້ມີການບ�ລິການອຸປະກອນທຽມສ�າລັບຮາ່ງກາຍ(P&O)ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິາ່ນ,ການເລືອກການ
ຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິນ່ຫຼືອຸປະກອນທີ່ນ�າເຂົາ້ຂອງເຂາົເຈົາ້ສາມາດຊວ່ຍໃນການຕັດສນິໃຈກຽ່ວກັບ
ວິທີການຈັດຫາລົດເຂນັໃຫ້ແກ່ການບ�ລິການລົດເຂນັ.ນອກນັນ້ມນັຍງັເປັນປະໂຫຍດໃນການ
ພຈິາລະນາລາຍການທີ່ຄາ້ຍຄືກນັໃນຕະຫາຼດທ້ອງຖິນ່ເຊັນ່ວາ່ລົດຖີບຫຼືເຄື່ອງເຟີນີເຈີເຫຼັກ,
ແລະເຂົາ້ໃຈເຫດຜົນຍ້ອນຫຍງັທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິນ່ເຫຼົາ່ນີ້ຈິງ່ຕັດສນິໃຈຜະລິດເອງຫຼນື�າ 
ເຂົາ້ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂາົເຈົາ້.ການມີຫຼືການບ�່ມີການຜະລິດອືນ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິນ່ແມນ່ຕົວຊີ້
ບອກທີ່ສ�າຄນັວາ່ການຜະລິດລົດເຂນັຈະປະສົບຜົນສ�າເລັດຫຼືບ�.່ການມີຫຼືການບ�່ມີທຸລະກິດໃນ
ທ້ອງຖິນ່ທີ່ນ�າເຂົາ້ຜະລິດຕະພັນແມນ່ຕົວຊີ້ບອກທີ່ດີກຽ່ວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕ່ອງໂສ້ການ
ສະໜອງທີ່ເຊືອ່ຖືໄດ້ສ�າລັບການນ�າເຂົາ້ສນິຄາ້.

ກ່ອນເຮດັການຕັດສນິໃຈກຽ່ວກັບວາ່ຈະໃຊ້ຕົວແບບການສະໜອງໃດ,ຂ�ແນະນ�າໃຫ້ເຮດັການ
ສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢາ່ງຄົບຖ້ວນ.ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ແລະປຽບທຽບຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ
ຕາ່ງ .ໆສາມາດຄາດຄະເນຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍເຕມັຈ�ານວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ນ�າເຂົາ້ໄດ້ລ່ວງໜາ້
(ການສະເໜີລາຄາຜະລິດຕະພັນ,ການຂນົສ່ົງແລະການນ�າເຂົາ້,ການເກັບມຽ້ນ),ແຕ່ຈ�າເປັນ
ຕ້ອງເອາົໃຈໃສ່ຕ�່ກັບບນັຫາຕາ່ງໆທີ່ຈະຢູ່ນອກການຄວບຄມຸຂອງການບ�ລິການລົດເຂນັເຊັນ່ວາ່
ການຊກັຊາ້ຂອງການຂນົສົງ່ຫຼືອັດຕາແລກປຽ່ນທີ່ບ�່ຄງົທີ.່ການກ�ານົດລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ຜະລິດໃນທ້ອງຖິນ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທີ່ສ�າຄນັກຽ່ວກັບຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການດ�າເນນີໂຮງ
ສ້ອມແປງພ້ອມກັບຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍຕົວຈງິຂອງຜະລິດຕະພັນແລະສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ບ�່ສາມາດ
ຄາດເດາົໄດ.້ຈ�າເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ການຂນົສົງ່ເຊັນ່ວາ່ພະນັກງານທີ່ຈ�າເປັນ,ບ່ອນເກັບມຽ້ນທີ່
ຕ້ອງການແລະການຄຸມ້ຄອງການນ�າເຂົາ້ຫຼືການຜະລິດໃນທ້ອງຖິນ່.

1 ຂ�້ແນະນ�າກ່ຽວກັບການສະໜອງລົດເຂັນແບບໃຊ້ແຮງຄົນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈ�າກັດປີ2008,ໜ້າ34(http://www.
who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/).
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ການປຽບທຽບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຜະລິດໃນທ້ອງຖ່ິນກັບຜະລິດຕະພັນທ່ີ
ນໍາເຂ້ົາ

ບ�່ວາ່ຜະລິດຕະພັນຈະຖືກຜະລິດໃນທ້ອງຖິນ່ຫຼຖືືກນ�າເຂົາ້ກ�່ຕາມ,ລົດເຂນັທງັໝົດຄວນເປັນ
ລົດເຂນັທີ່ເໝາະສົມຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ້ໃນຂ�້ແນະນ�າກຽ່ວກັບລົດເຂນັ2.ໃນອະດີດຜາ່ນມາມນັ
ເປັນໄປບ�່ໄດ້ໃນການນ�າເຂົາ້ລົດເຂນັເຊິງ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສ�າລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີ
ຊບັພະຍາກອນຈ�າກັດ;ສະນັນ້ການຜະລິດໃນທ້ອງຖິນ່ຈິງ່ເປັນວິທີດຽວໃນການຮບັປະກນັການ
ສະໜອງລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົ.ແນວໃດກ�່ຕາມດລົດເຂນັທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສ�າລັບ
ການໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊບັພະຍາກອນຈ�າກັດແມນ່ນັບມື້ນັບມີໃຫ້ນ�າເຂົາ້ໄດ.້ດ້ວຍເຫດນີ,້ມນັ
ຈິງ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພິຈາລະນາຜົນປະໂຫຍດຂອງທງັສອງວິທີການນີ.້

ຕາຕະລາງປຽບທຽບເນັນ້ໃຫ້ເຫນັຈ�ານວນຂ�້ພຈິາລະນາໃນເວລາເລືອກຕົວແບບການຈັດຫາລົດ
ເຂນັເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ລົດເຂນັທີ່ເໝາະສົມທີ່ຫາຼກຫາຼຍແມນ່ມີໃຫ້ສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ລົດເຂນັ.

ການຜະລິດໃນທ້ອງຖ່ິນ
ຂ້ໍດີ ຂ້ໍເສຍ
• ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານຕ�່ກັບການຜະລິດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດສົ່ງຂ�້ຄວາມໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມ
ພິການແມ່ານບັນຫາທີ່ເປັນຂອງຊຸມຊົນແລະຈ�າ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນທຸກດ້ານຂອງມັນ
ເຊິ່ງລວມທັງການຜະລິດລົດເຂັນ.

• ການຜະລິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນສະເພາະຕ�່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ງ່າຍດາຍດ້ວຍ
ອາໄຫຼ່ທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າແລະທັກສະດ້ານການຜະລິດ
ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດຮອງຮັບການສ້ອມແປງ
ແລະການບ�າລຸງຮັກສາລົດເຂັນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການສ�າລັບລົດເຂັນທີ່ປັບ
ໃຫ້ເໝາະສົມສະເພາະບຸກຄົນຖ້າຜູ້ຜະລິດໃນທ້ອງ
ຖິ່ນມີຄວາມສາມາດ.

• ງ່າຍກວ່າໃນການຮັກສາໃຫ້ມີລົດເຂັນຢູ່ໃນຄັງໄວ້
ຢ່າງສະໝ�່າສະເໝີດ້ວຍການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ສາມາດເກັບມ້ຽນລົດເຂັນໄວ້ໃນຄັງໄດ້ໜ້ອຍສຸດກ�່ໄດ້
ເພາະວ່າມີການຜະລິດທີ່ຕ�່ເນື່ອງແລະປັບປ່ຽນໄດ້.

• ງ່າຍກວ່າໃນການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ກາພັດທະນາຜະລິດຕະພັນແລະຕອບສະໜອງຕ�່
ກັບຄວາມຕ້ອງການແລະບັນຫາໄດ້ໄວກວ່າ.

• ຍາກໃນການຮັກສາຄຸນນະພາບດ້ວຍການຜະລິດ
ຂະໜາດທີ່ບ�່ໄດ້ໃຊ້ກົນຈັກ.

• ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນ
ດ້ານເຄື່ອງຈັກ,ເຄື່ອງມື,ພ້ືນທີ່ການຜະລິດແລະ
ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ.

• ຍາກໃນການຮັກສາພະນັກງານໄວ້ເມື່ອຄ�າສັ່ງຊື້
ພະນັກງານບ�່ຄຸ້ມຕົ້ນທຶນການດ�າເນີນງານຂອງໂຮງ
ຜະລິດ.

• ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຜະລິດສາມາດເປັນເລື່ອງສັບສົນ.
• ອາໄສໃສ່ການມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງວັດສະດຸແລະ
ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ.

• ຈ�ານວນການຜະລິດທີ່ຈ�າກັດສາມາດເພ່ີມຕົ້ນທຶນ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ.

• ມີເວລາໜ້ອຍກວ່າໃນການເນັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານການດູ
ແລປິ່ນປົວຂອງການສະໜອງລົດເຂັນເນື່ອງຈາກ
ລັກສະນະທີ່ລະອຽດທາງດ້ານແຮງງານຂອງການ
ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

2 ຂ�້ແນະນ�າກ່ຽວກັບການສະໜອງລົດເຂັນແບບໃຊ້ແຮງຄົນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈ�າກັດປີ2008,ໜ້າ71(http://www.
who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/).
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ລົດເຂັນທ່ີນໍາເຂ້ົາ
ຂ້ໍດີ ຂ້ໍເສຍ
• ລົດເຂັນທີ່ນ�າເຂົ້າສາມາດເປັນສ່ວນເສີມໃຫ້ແກ່ລົດເຂັນທີ່
ມີໃຫ້ໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນແລະ
ສ່ວນປະກອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ່ນມີໃຫ້ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້.

• ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ຄົງທີ່ເນື່ອງຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່
ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີກົນໄກການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ດີ.

• ປະຢັດຕົ້ນທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກການຜະລິດໃນ
ຈ�ານວນຫຼາຍກວ່າທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.ການປະຢັດ
ຕົ້ນທຶນສາມາດນ�າໄປສູ່ການມີລົດເຂັນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອແຈກ
ຢາຍ.

• ການບ�ລິການລົດເຂັນຈະມີຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
ການເນັ້ນໜັກໃສ່ທັກສະການດູແລປິ່ນປົວເພາະວ່າໃຊ້
ເວລາໜ້ອຍກວ່າໃນການຜະລິດ.

• ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າໃນທ້ອງຖິ່ນສ�າລັບການ
ປະກອບ,ການດັດປັບ,ການດັດແປງແນວຮອງຮັບທ່າ
ທາງ,ການບ�າລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງລົດເຂັນ.

• ຕ້ອງການການລົງທຶນດ້ານເຄື່ອງຈັກ,ເຄື່ອງມື,ວັດສະດຸ
ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າການຜະລິດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງໂຮງຜະລິດ/ນາຍຊ່າງທີ່ສັບສົນ
ໜ້ອຍກວ່າການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ການຂົນສົ່ງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາສີນ�າເຂົ້າ.
• ຄ່າການຂົນສົ່ງສາມາດຕ້ອງການໃຫ້ມີຄ�າສັ່ງຊື້ໃນຈ�ານວນ
ຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ.

• ມີຄວາມຢຶດຢຸດໜ້ອຍກວ່າໃນດ້ານປະລິມານຄ�າສັ່ງຊື້
ໜ້ອຍສຸດ.

• ໄລຍະເວລາລ�ຖ້າດົນກວ່າໃນການຂົນສົ່ງແລະເປັນໄປ
ໄດ້ວ່າໄລຍະເວລາລ�ຖ້າດົນກວ່າໃນການຜະລິດຖ້າມີຂ�້
ກ�ານົດດ້ານຈ�ານວນຕ�່າສຸດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຜະລິດ
ໄດ້.

• ຄ�າສັ່ງຊື້ໃນຈ�ານວນຫຼາຍກວ່າຈ�າເປັນຕ້ອງມີທຶນຈ�ານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ,ພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະກົນໄກການ
ຄວບຄຸມລາຍການສິນຄ້າທີ່ດີກວ່າ.

• ຍາກໃນການຮັກສາລະດັບສິນຄ້າໃນຄັງໃຫ້ມີສະໝ�່າສະ
ເໝີໂດຍທີ່ມີການຊື້ສິນຄ້າຈ�ານວນຫຼາຍໜ້ອຍຄັ້ງກວ່າ.

• ຜະລິດຕະພັນນ�າເຂົ້າທີ່ມີໃຫ້ທົ່ວໄປອາດຈະບ�່ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນກ

• ອາດຈະບ�່ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາໄຫຼ່ທີ່ມີ
ໃຫ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້.

• ບ�່ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າດ້ານການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
• ເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເອົາຜູ້ໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

ການນໍາເຂ້ົາລົດເຂັນທ່ີໃຊ້ແລ້ວ

ໃນຫາຼຍໆສະຖານທີ່ທີ່ມີຊບັພະຍາກອນທີ່ດ,ີການປຽ່ນລົດເຂນັໃໝ່ເລື້ອຍທຫຼືການໃຊ້ລົດເຂນັໃນ
ໄລຍະສັນ້ກ�່ໃຫ້ເກີດຄງັສະສມົລົດເຂນັທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.ຜົນຕາມມາ,ຫາຼຍໆອງົການໄດ້ເກັບເອາົ,ກູ້ຄນື
ແລະສົງ່ອອກລົດເຂນັເຫຼົາ່ນີ້ສ�າລັບການນ�າໄປໃຊ້ຄນືໃໝ່ໃນສະຖານທີ່ທີມ່ີຊບັພະຍາກອນຈ�າກັດ.

ເມື່ອຕັດສນິໃຈວາ່ການນ�າເຂົາ້ລົດເຂນັທີ່ໃຊ້ແລ້ວແມນ່ຕົວເລືອກທີ່ດີສ�າລັບອງົການຂອງທາ່ນ,ໃຫ້
ພຈິາລະນາວາ່ລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົໝາຍເຖງິຫຍງັ:
• ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຈ�າເປັນຕ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະເງ່ືອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ;
• ໃຫ້ຄວາມພ�ດີທີ່ເໝາະສມົແລະການຮອງຮບັທາ່ທາງຕາ່ງ ;ໆ
• ປອດໄພແລະໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ;
• ມີໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ :ໆແລະ
• ສາມາດມີແລະໄດ້ຮບັການບ�າລງຸສ້ອມແປງແລະການບ�ລິການຍນືຍງົໃນປະເທດນັນ້ໆດ້ວຍ
ລາຄາທີ່ສາມາດຊື້ໄດ.້

ບາງຂ�້ພິຈາລະນາໃນເວລາພິຈາລະນານ�າເຂົາ້ລົດເຂນັທີ່ໃຊ້ແລ້ວມີດັງ່ນີ:້
• ທາ່ນຮບັປະກນັໄດ້ແນວໃດວາ່ລົດເຂນັທີ່ມີໃຫ້ແມນ່ເໝາະສມົສ�າລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີ
ຊບັພະຍາກອນຈ�າກັດ?

• ທາ່ນຕອບສະໜອງແນວໃດຕ�່ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດເມື່ອລົດເຂນັທີ່ມີໃຫ້
ອາດຈະແຕກຕາ່ງຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໃນດາ້ນປະເພດ,ຂະໜາດແລະຄນຸນະພາບ?

• ທາ່ນຈະໃຫ້ການສະໜອງອາໄຫຼ່ຢາ່ງໝ້ັນຄງົໄດ້ແນວໃດ?
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• ທາ່ນຈະໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສມົສ�າລັບການດັດປັບແລະການປະກອບລົດເຂນັທີ່
ຫາຼກຫາຼຍຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕາ່ງກນັໄດ້ແນວໃດ?

• ຜົນກະທົບຕ�່ກັບຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການໃນທ້ອງຖິນ່ທີ່ມີຢູ.່

ການນໍາລົດເຂັນກັບມາໃຊ້ໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການທ່ີມີຢູ່

ເມື່ອການບ�ລິການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,ແນນ່ອນວາ່ສ່ວນໜຶງ່ຂອງລູກຄາ້ຈະໃຫຍ່ຂນຶຈົນຈນົ
ບ�່ພ�ດີກັບລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້,ໄດ້ຮບັລົດເຂນັໃໝ່ຫຼືບ�່ໃຊ້ລົດເຂນັຂອງເຂາົເຈົາ້ອີກຕ�່ໄປ.

ຜົນຕາມມາຈາກສິງ່ນີ,້ບາງອງົການຈັດຕັງ້ຈະເລືອກພັດທະນາລະບົບບ່ອນທີ່ລົດເຂນັຖືກສົງ່ກັບ
ຄນືຫາການບ�ລິການແລະນ�າເອາົໄປໃຫ້ຜູ້ອືນ່ໃຊ.້ນີ້ສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ໃຊ້ເພ່ີມຂຶນ້,ແຕ່ມີ
ຫາຼຍຂ�້ພິຈາລະນາໃຫ້ຄິດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວາ່ນີ້ແມນ່ທາງເລືອກທີ່ດີສ�າລັບການບ�ລິການຂອງ
ທາ່ນ.

ຖາ້ອງົການໃດໜຶງ່ເລືອກທີ່ຈະນ�າຜະລິດຕະພັນເກົາ່ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ມນັສ�າຄນັໃນການພິຈາລະນາ
ວາ່ລົດເຂນັທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັນ້ຄວນເປັນລົດເຂນັທີ່ເໝາະສມົສ�າລັບຜູ້ໃຊ້ນັນ້ .ໆຫາຼຍໆຊິນ້ສ່ວນອາດ
ຈະຈ�າເປັນຕ້ອງປຽ່ນໃໝ່ຫຼືສ້ອມແປງແລະສ່ວນຕາ່ງໆທີ່ສາມາດປົນເປື້ອນແບັກທີເຣຍ(ໂຟມ, 
ແນວຫຸມ້ເບາະ,ສາຍຮດັແລະອືນ່ )ໆຄວນຖືກປຽ່ນໃໝ່ເພ່ືອຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຜູ້
ໃຊ້ຄນົຕ�່ໄປ.

ບາງປັດໃຈທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບຄວາມສັບສນົແລະການຢູ່ລອດຂອງການນ�າລົດເຂນັເກົາ່ມາ
ໃຊ້ໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນແຜນງານຂອງທາ່ນມີດັງ່ນີ:້
• ການເຂົາ້ເຖງິອາໄຫຼ່ປຽ່ນຖາ່ຍ
• ຈ�ານວນຂອງລູກຄາ້ທີ່ໃຫ້ບ�ລິການ
• ກນົໄກການໃຫ້ທນຶທີ່ໃຊ້ກັບລູກຄາ້
• ອາຍຸຂອງລູກຄາ້
• ຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສະໜອງໃຫ້
• ພມູີປະເທດແລະປັດໃຈດາ້ນສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິນ່(ເຊິງ່ຈະມີຜົນຕ�່ກັບອາຍຸໃຊ້ງານ
ຂອງລົດເຂນັ)

ບາງຂ�້ພິຈາລະນາເພ່ີມເຕມີລວມມ:ີ
• ຄວາມຈ�າເປັນໃນການຂນົສົງ່ລົດເຂນັກັບຄນືຫາການບ�ລິການສ�າລັບການນ�າໄປໃຊ້ໃໝ່
• ພືນ້ທີ່ເພີມ່ເຕມີໃນໂຮງສ້ອມແປງສ�າລັບການຕົບແຕງ່ລົດເຂນັ
• ຄວາມຈ�າເປັນສ�າລັບການຝຶກອົບຮມົດາ້ນເຕັກນິກແລະການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ.
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ເຄ່ືອງມືສໍາລັບການວັດແທກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວລາປະເມີນຜົ
ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍ

ກ�ານົດຜູ້ຕອບ: ສະຖານທີ່:

ວັນທີ: ຊື່ຜູ້ສ�າພາດ:

1. ທ່ານມີອຸປະກອນຊ່ວຍໃດໆບ�? ມີ ບ�່ມີ(ຂ້າມໄປຂ�້5)
2. ຖ້າມ,ີທ່ານມີອຸປະກອນຊ່ວຍອັນໃດ?
3. ຖ້າມ,ີໃນປະຈຸບັນທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ບ�? ມີ ບ�່ມີ(ຂ້າມໄປຂ�້5)
4. ຖ້າມ,ີທ່ານໃຊ້ອັນໃດ? ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ,ບອກແຈ້ງ: 

ຕ�່ໄປແມ່ນບາງຄ�າຖາມກ່ຽວກັບວ່າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດໃນການເຮັດກິດຈະກ�າປະຈ�າວັນຢູ່ໃນເຮືອນ
ຂອງທ່ານ.ນີ້ລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນແລະການໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍຕ່າງໆ.

5. ທ່ານມີບັນຫາໃນຂອບເຂດສ�່າໃດໃນການໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໂດຍເປັນຜູ້ໂດຍສານເພື່ອໄປມາ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

6. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການເຮັດວຽກເຮືອນເຊັ່ນວ່າຊັກລ້າງຫຼືເຮັດອະນາໄມ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

7. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການໄປໂຮງຮຽນແລະຮຽນໜັງສື?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

8. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການໄດ້ວຽກເຮັດແລະຮັກສາວຽກເຮັດໄວ້?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

9. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ�າພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈແລະກິດຈະກ�າຍາມຫວ່າງເຊັ່ນວ່າກິລາ,ເກມ,
ສິລະປະແລະຫັດຖະກ�າ,ການເຕັ້ນລ�າ,ເພງແລະອື່ນໆ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

10.ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນກິດຈະກ�າທາງສັງຄົມ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ເຄ່ືອງມືສໍາລັບວັດແທກຄວາມພໍໃຈແລະຜົນຮັບໃນເວລາ
ຕິດຕາມຜົນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍ

ກ�ານົດຜູ້ຕອບ: ສະຖານທີ່:

ວັນທີ: ຊື່ຜູ້ສ�າພາດ:

1. ທ່ານກ�າລັງໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍອັນໃດ?

2. ທ່ານໄດ້ມັນມາເປັນເວລາດົນປານໃດແລ້ວ?

3. ໃນປະຈຸບັນທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍບ�?  ໃຊ້(ຂ້າມໄປຂ�້5) ບ�່

4. ຖ້າບ�່,ຍ້ອນຫຍັງທ່ານບ�່ໃຊ້ມັນ?

(ຂ້າມຄ�າຖາມທີ່ເຫຼືອຖ້າທ່ານຕອບຄ�າຖາມ4.)
ຕ�່ໄປແມ່ນບາງຄ�າຖາມກ່ຽວກັບວ່າໃນປະຈຸບັນທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດໃນການເຮັດກິດຈະກ�າຢູ່ໃນ
ເຮືອນຂອງທ່ານ.ນີ້ລວມເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນແລະການໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍຕ່າງໆ. 
5. ທ່ານມີບັນຫາໃນຂອບເຂດສ�່າໃດໃນການໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໂດຍເປັນຜູ້ໂດຍສານເພື່ອໄປມາ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ�າຄິດເຫັນ

6. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການເຮັດວຽກເຮືອນເຊັ່ນວ່າຊັກລ້າງຫຼືເຮັດອະນາໄມ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ�າຄິດເຫັນ

7. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການໄປໂຮງຮຽນແລະຮຽນໜັງສື?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ�າຄິດເຫັນ

8. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການໄດ້ວຽກເຮັດແລະຮັກສາວຽກເຮັດໄວ້?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ�າຄິດເຫັນ
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9. ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ�າພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈແລະກິດຈະກ�າຍາມຫວ່າງເຊັ່ນວ່າກິລາ,
ເກມ,ສິລະປະແລະຫັດຖະກ�າ,ການເຕັ້ນລ�າ,ແລະເພງ.

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ�າຄິດເຫັນ

10.ທ່ານມີບັນຫາສ�່າໃດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນກິດຈະກ�າທາງສັງຄົມ?

ບ�່ມີບັນຫາ ມີບັນຫາເລັກນ້ອຍ ມີບັນຫາປານກາງ ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ�າຄິດເຫັນ

ຕ�່ໄປແມ່ນບາງຄ�າຖາມກ່ຽວກັບວ່າທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບອຸປະກອນຊ່ວຍຂອງທ່ານ.
11.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບຂະໜາດຂອງມັນ?(ມັນໃຫຍ່ສ�່າໃດ?)

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

12.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບນ�້າໜັກຂອງມັນ?(ມັນໜັກແນວໃດ?)

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

13.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກ່ຽວກັບມັນງ່າຍສ�່າໃດໃນການເຄື່ອນທີ່ໄປມາຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກບ່ອນໜຶ່ງ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ
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14.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກ່ຽວກັບວ່າມັນເບິ່ງເປັນແນວໃດ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

15.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກ່ຽວກັບວ່າມັນໃຊ້ງ່າຍສ�່າໃດ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

16.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກ່ຽວກັບເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງມັນ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

17.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງມັນ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

18.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດວ່າມັນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ?(ມັນເຮັດທຸກຢ່າງທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫມັນ
ເຮັດ,ພາຍໃນເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ?)

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ
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ຕ�່ໄປແມ່ນບາງຄ�າຖາມກ່ຽວກັບວ່າທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບແບບວິທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອຸປະກອນຊ່ວຍ.
19.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບຄ�າແນະນ�າທີ່ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບວ່າເຕັກໂນໂລຊີໃດດີທີ່ສຸດສ�າລັບທ່ານ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

20.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກ່ຽວກັບເວລາທີ່ໃຊ້ເພື່ອໄດ້ຮັບ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

21.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າມັນໃຊ້ບ�່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

22.ທ່ານພ�ໃຈສ�່າໃດກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະຄ�າແນະນ�າທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້ມັນ?

ບ�່ດີແທ້ໆ ບ�່ດີໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ບ�່ພ�ໃຈ

ປະສົມປະສານກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ພ�ໃຈ

ດີໃຈ ດີໃຈຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

ຕ�່ໄປແມ່ນບາງຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທ່ານໃນການໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍ.
23.ຄິດກ່ຽວກັບວ່າທ່ານໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດໃນຕະຫຼອດສອງອາທິດຜ່ານມາ.

ໃນມື້ໂດຍສະເລ່ຍ,ທ່ານໃຊ້ມັນຈັກຊົ່ວໂມງ?

ບ�່ໄດ້ໃຊ້ ໜ້ອຍກວ່າ1ຊົ່ວໂມງຕ�່ມື້ 1ຫາ4ຊົ່ວໂມງຕ�່ມື້ 4ຫາ8ຊົ່ວໂມງຕ�່ມື້ ຫຼາຍກວ່າ8ຊົ່ວໂມງຕ�່ມື້

ຄ�າຄິດເຫັນ
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24.ຄິດກ່ຽວກັບສະພາບການບ່ອນທີ່ທ່ານຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະດ�າເນີນຫຼືເຮັດໄດ້ດີກວ່າກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອຸປະກອນ
ຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.ຕະຫຼອດສອງອາທິດຜ່ານມາ,ອຸປະກອນຊ່ວຍໄດ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຫຼາຍສ�່າໃດໃນ
ສະພາບການນັ້ນ?

ບ�່ໄດ້ຊ່ວຍ
ເລີຍ

ຊ່ວຍໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຊ່ວຍໄດ້ປານກາງ ຊ່ວຍໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຄ�າຄິດເຫັນ

25.ຄິດອີກຄັ້ງກ່ຽວກັບສະພາບການບ່ອນທີ່ທ່ານຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະດ�າເນີນຫຼືເຮັດໄດ້ດີກວ່າ.ໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້
ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ,ທ່ານຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດໃນສະພາບການນັ້ນ?

ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ຂ້ອນຂ້າງຍາກຫຼາຍ ຍາກປານກາງ ຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງ ບ�່ຍາກເລີຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

26.ໂດຍພິຈາລະນາທຸກຢ່າງ,ທ່ານຄິດວ່າອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານມີປະໂຫຍດພຽງພ�ແລ້ວບ�?(ຜົນ
ປະໂຫຍດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍນັ້ນຫຼາຍກວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໃນການເກັບມ້ຽນ/
ການຮັກສາ/ການຂົນສົ່ງ/ການໃຊ້ອຸປະກອນນັ້ນບ�?)

ບ�່ຄຸ້ມຄ່າເລີຍ ຄຸ້ມຄ່າໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄຸ້ມຄ່າປານກາງ ຄຸ້ມຄ່າ ຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

27.ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບອຸປະກອນຊ່ວຍໃດໜຶ່ງ.ໃນຕະຫຼອດສອງອາທິດຜ່ານ
ມາ,ດ້ວຍອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ,ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຊ່ວຍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບສ�່າໃດ
ຕ�່ກັບສ່ິງຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດ?

ເປັນໄປບ�່ໄດ້ ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ມີຜົນກະທົບປານກາງ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍໜຶ່ງ ບ�່ມີຜົນກະທົບເລີຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

28.ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບອຸປະກອນຊ່ວຍໃດໜຶ່ງ.ໃນຕະຫຼອດສອງອາທິດຜ່ານ
ມາ,ດ້ວຍອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ,ທ່ານຄິດວ່າຄົນອື່ນເປັນກັງວົນຫຼາຍສ�່າໃດກ່ຽວກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອຸປະກອນຊ່ວຍນັ້ນ?

ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ປານກາງ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ບ�່ກັງວົນເລີຍ

ຄ�າຄິດເຫັນ

29.ໂດຍພິຈາລະນາທຸກຢ່າງ,ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນປະຈຸບັນໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມມ່ວນຊື່
ນໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ?

ຂີ້ຮ້າຍລົງ ບ�່ປ່ຽນແປງ ດີຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຄ�າຄິດເຫັນ
ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ:

ບັນຊີສາກົນຂອງອົງການWHOເພ່ືອຈ�າແນກໜ້າທີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ,ຄວາມພິການແລະສຸຂະພາບ(InternationalClassificationof
Functioning,DisabilityandHealth,ICF). 
QUEST2.2.ດັດແປງຈາກQUEST2.1:ສະບັບຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍSonyaMurchland2011. 
IOI-HA.CoxRM,StephensD,KramerSE(2002).ສະບັບແປຂອງບັນຊີຜົນຮັບສາກົນສ�າລັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ(InternationalOutcome
InventoryforHearingAids,IOI-HA).ວາລະສານສາກົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ(InternationalJournalofAudiology)41(1):3-26.
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ຂ້ໍມູນການຊ່ວຍເຂ້ົາເຖິງ

ການຮວ່ມງານກັບບນັດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານ:ສາທາ,ສຶກສາດຄມົມະນາຄມົແລະບນັດາ
ອງົການຈັດຕັງ້ຂັນ້ຊມຸຊນົເພ່ືອແນະນ�າກຽ່ວກັບການຊວ່ຍເຂົາ້ເຖງິສາມາດປັບປງຸການລວມ
ເອາົແລະການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງຄນົທີ່ມີຄວາມພິການດາ້ນການເຄື່ອນໄຫວໃນສງັຄມົໄດ້ຢາ່ງໃຫຍ່
ຫຼວງ.ການເຮດັໃຫ້ອາຄານເຂົາ້ເຖງິໄດ້ຕັງ້ແຕ່ຕົນ້ໃນເວລາກ�່ສ້າງມີຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໜ້ອຍກວາ່ຫາຼຍ
ເມື່ອທຽບກັບການປັບປຽ່ນດັດແປງມນັໃນພາຍຫຼງັ.

ບາງຂ�້ມນູງາ່ຍດາຍມີລາຍການຢູ່ຂາ້ງລຸມ່.ສາມາດເບິງ່ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີໃນແຫຼງ່ຄວາມ
ຊວ່ຍເຫຼືອທີ່ລວມມີຢູ່ໃນຊຸດຝຶກອົບຮມົນີ.້

ການເຮັດໃຫ້ເຮືອນເຂ້ົາເຖິງໄດ້
• ຂ�້ພິຈາລະນາຕົນ້ຕ�ລວມມີຄວາມສງູຂອງຊັນ້ວາງຂອງແລະການເຂົາ້ເຖງິພາຍໃຕ້ພ້ືນເຮດັວຽກ
• ທາງເຂົາ້ປະຕ:ູຄວາມກວາ້ງ,ທິດທາງປ່ອງປະຕ,ູບ່ອນຈບັ.
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ທາງເຂ້ົາປະຕູ
• ຄວາມກວາ້ງຂອງທາງເຂົາ້ປະຕ:ູ900ມມ
• ລອງໃສ່ບານພັບປະຕູເພ່ືອໃຫ້ພວກມນັເປີດເຂົາ້
ໃນຈາກພ້ືນທີ່ໃຊ້ງານຫາຼຍກວາ່ຫາພືນ້ທີ່ທີ່ໃຊ້
ງານໜ້ອຍກວາ່.ຕົວຢາ່ງ,ຈາກຫ້ອງຂບັແຂກ
ຫາຫ້ອງນອນ.

• ລອງໃຊ້ບານພັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດໄດ້ໃກ້180° 
ທີ່ສຸດເທົາ່ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ.້

• ພືນ້ທີ່ໝນູ:ຈ�າເປັນຕ້ອງມີພ້ືນທີ່ເຂົາ້ອອກທີ່ໂລງ່
ແຈງ້ຢູ່ທງັສອງດາ້ນຂອງປະຕ.ູ3

• ໃນບ່ອນທີ່ການເຂົາ້ອອກຈ�າກັດ:ສາມາດ
ພຈິາລະນາໃຊປ້ະຕູເລື່ອນ(ເບິງ່ຮບູອະທິບາຍ:
ຫ້ອງນ�າ້ທີ່ເຂົາ້ອອກໄດງ້າ່ຍ).ຕ້ອງຮກັສາຮອຍເລື່ອນເທງິພ້ືນໃຫ້ດີເພື່ອໃຫ້ປະຕູເລື່ອນໄດ້ດ.ີ

ຫ້ອງນ້ໍາ
• ທາງເຂົາ້ປະຕູທີ່ເປີດເຂົາ້ຫ້ອງນ�າ້ຫຼຸດຜ່ອນພ້ືນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງນ�າ້ແລະຄວນຫຼີກລຽງຖາ້
ເປັນໄປໄດ.້ທາງເລືອກແມນ່ການໃຊ້ປະຕູເລື່ອນ.

• ຮາວຈບັຢູ່ຂາ້ງຫ້ອງນ�າ້ແມນ່ເປັນປະໂຫຍດສ�າລັບການເຄື່ອນຍາ້ຍລົດເຂນັ.

3 ຂ�້ພິຈາລະນາດ້ານການອອກແບບສ�າລັບການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງ,2006,USAID,JohnGrooms,MotivationCharitableTrustUK,
DisabilityOrganisationsJointFront
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ການເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນບ່ອນສາມາດໄປມາໄດ້ງ່າຍ

ເສ້ັນທາງ
• ຄວາມກວາ້ງຂອງເສັນ້ທາງຄວນຈະແມນ່900ມມທີ່
ບ�່ສິງ່ກີດຂວາງ.

• ເສັນ້ທາງທີ່ໃຫ້ຫາຼຍຄວນມີຄວາມກວາ້ງ1500ມມ
ເພື່ອໃຫ້ລົດເຂນັສອງຄນັສວນທາງກນັໄດ.້
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ຂອບທາງ
• ຂອບທາງຕາ່ງລະດັບ– ຂອບທາງ/ທາງເນນີທີ່ມີຂອບບ່ອນທີ່ມີລະດັບແຕກຕາ່ງກນັ(ເບິງ່ຮບູ
ສະແດງຂາ້ງລຸມ່).

ທາງເນີນ

ໃນເວລາເຮດັໃຫ້ອາຄານເຂົາ້ອອກໄດ້ງາ່ຍ– ໃຫ້ພິຈາລະນາເຖງິຄວາມຈ�າເປັນຂອງທຸກຄນົ.
ສ�າລັບຜູ້ໃຫ້ລົດເຂນັໃຫ້ພິຈາລະນາຂ�້ສະເພາະຕ�່ໄປນີ:້
• ລະດັບຄວາມເນນີ:ດາ້ນໃນ1:12,ດາ້ນນອກ1:15.
• ພືນ້ໜາ້:ແນວປ້ອງກນັບ�່ໃຫ້ມືນ່.
• ຮາວຈບັ:ຄວນຍາວ300ມມຢູ່ເດີນ່ລານສ່ວນລຸມ່ແລະສ່ວນເທງິກ່ອນຈະສິນ້ສຸດ.
• ຄວນມເີດີນ່ລານຢູ່ສ່ວນລຸມ່ແລະສ່ວນເທງິຂອງຄ້ອຍແລະເມື່ອມີການປຽ່ນທິດທາງ:
ຂະໜາດ1200ມມ– 1500ມມ.

• ຄວນວັດແທກເດີນ່ລານສ່ວນເທງິຫາຂອບຂອງວງົເປີດປະຕ.ູ
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