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ຄ ານ າ 
 
 ປຶມ້ຄູ່ມຄູືເຫຼັມ້ນີໄ້ດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ມາເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີສໍາລບັຄູ ໃນການເອາົໄປນາໍໃຊໃ້ນການຮຽນ-ການສອນ 
ເປັນຕົນ້ແມ່ນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ໃນຄູ່ມຄູືນີໄ້ດສ້ງັລວມເອາົເນືອ້ໃນ, ວທິສີອນ ແລະ ກດິຈະ 
ກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ມລີກັສະນະຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫຄູ້ສາມາດຈດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆໄດຕ້າມຄວາມເໝາະສມົຍິ່ ງຂຶນ້. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານສອນມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້ ຄູຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາວທິສີອນ ແລະ ກດິຈະກາໍທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ
ທີ່ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕາມຄວາມເປັນຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນຕນົອກີຕື່ ມເຊັ່ ນ: ການເຮດັກະສກິາໍທີ່ ໃຊສ້ານເຄມຫຼີາຍ, 
ການສາ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍໃກເ້ຂດຊຸມຊນົ ແລະ ການຮບັມກືບັໄພພບິດັຕ່າງໆ ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້ກັນກັສກຶສາສາມາດ
ເຂົາ້ໃຈບນັຫາໄດຢ່້າງເລກິເຊິ່ ງຂຶນ້ຕື່ ມ. ນອກຈາກການຈດັ-ການຮຽນການສອນທີ່ ຍກົບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຊວີດິຕວົຈງິ
ແລວ້ ນກັສກຶສາຄວນມສ່ີວນຮ່ວມໃນການໃນການຄົນ້ຄດິ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍຕວົເອງໃຫຫຼ້າຍເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປ
ໄດ ້ເພື່ ອເປັນການເສມີສາ້ງຄວາມຮູ,້ ທກັສະ ແລະ ການມທີດັສະ ນະຄະຕທິີ່ ດຕີໍ່ ການພດັທະນາຕໍ່ ໄປ.          
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ພາກທ  I: ຄວາມເປນັມາຂອງວຊິານິເວດສຸຂະສຶກສາ 
 

ບ ດທ  1 
ແນວຄວາມຄິດຂອງວຊິານເິວດສຂຸະສຶກສາ ແລະ ລະບ ບນເິວດ 

ກັບສຸຂະພາບມະນຸດ 
 

ເວລາໃຊ້ສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  
  ບດົຮຽນນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮຽນຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່ ເປັນ
ສາເຫດໃຫລ້ະບບົນເິວດປ່ຽນແປງ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ພອ້ມທງັຮູວ້ທິປົີກປັກຮກັສາ ແລະ 
ແກໄ້ຂບນັຫາໃນລະບບົນເິວດ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ 

ບດົຮຽນບດົນີມ້ຫີວົຂໍທ້ີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈະສອນມດີັ່ ງນີ:້ 
1) ບນັຫາການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງເຊືອ້ພະຍາດ: ປັດຈບຸນັໃນບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ ແມ່ນປະເຊີນກບັ

ບນັຫາການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງເຊືອ້ພະຍາດຕດິແປດເຊັ່ ນ: ພະຍາດມາລາເຣຍ, ປອດແຫງ້, ໄຂເ້ລອຶດອອກ 
ແລະ ຖອກ ທອ້ງ. ພະຍາດບ່ໍຕດິແປດຮາ້ຍແຮງເຊັ່ ນ: ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ, ມະເຮງັ, ເບາົຫວານ ແລະ 
ພະຍາດຕຸຍ້. 

2) ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນລກັສະນະຂອງນເິວດສຸຂະສກຶສາ: ນເິວດສຸຂະສກຶສາ ແມ່ນວທິກີານໜຶ່ ງທີ່ ມແີນວ
ຄວາມຄດິໃຫເ້ຂົາ້ໃຈໃນການພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຂອງການພດັທະນາ, ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົ
ນເິວດ, ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ ສໍາຄັນຂອງນເິວດສຸຂະສຶກສາ ປະກອບມີ 6 
ລກັສະນະ. 

3) ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງລະບບົນເິວດ: ລະບບົນເິວດແມ່ນລວມມສີິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິທຸກຢ່າງເຊັ່ ນ: 
ມະນຸດ, ພດື, ສດັ, ສິ່ ງມຊີວີດິອື່ ນໆ ແລະ ບນັດາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ບ່ໍມຊີວີດິທີ່ ມກີານພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັ.ໃນນັນ້ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈໍາເປັນພືນ້ຖານສໍາລບັສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິມຢູ່ີ 5 ປະການຄ:ື ຕາເວນັ, 
ອາກາດ, ນໍາ້, ອາຫານ ແລະ ອູນຫະພູມ 

4) ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລະບບົນເິວດ: ການປ່ຽນແປງລະບບົນເິວດເກດີມາ
ຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິໄດເ້ຮດັໃຫມ້ກີານ
ປ່ຽນແປງລະບບົນເິວດ. ການປ່ຽນແປງລະບບົນເິວດ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໂດຍທາງກງົ 
ແລະ ທາງອອ້ມ. 

5) ວທິປົີກປັກຮກັສາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາລະບບົນເິວດ: ປະຊາຊນົທຸກຄນົຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການປົກປັກຮກັສາ
ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງໃຫສ້ະອາດງາມຕາ ແລະ ລດັຖະບານຄວນກໍານດົມາດຕະການປ້ອງກນັ, ຄວບ
ຄຸມ ແລະ ຈາໍກດັ ຜູທ້ີ່ ລະເມດີທໍາລາຍລະບບົນເິວດ. 
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3. ຈຸດປະສ ງ 
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ 

ເພື່ ອໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງການພວົພນັລະຫວ່າງການ
ພດັທະ ນາ, ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ຄຸນລກັສະນະຂອງນເິວດສຸຂະສກຶສາພອ້ມ
ທງັຮູວ້ທິປົີກປັກຮກັສາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາລະບບົນເິວດ. 
3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕ ິ

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 
 ຮບັຮູຄ້ວາມສໍາຄນັຂອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ລະບບົນເິວດຕໍ່ ກບັສຸຂະພາບ 
 ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ເປັນມດິກບັລະບບົນເິວດ 

3.3. ດ້ານທັກສະ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສຶກສາ ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງການ

ພດັທະນາ, ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ວທິປົີກປັກຮກັສາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ
ລະບບົນເິວດ ພອ້ມທງັສາມາດນາໍເອາົຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ຽນມາໄປໃຊສ້ອນ ແລະ ເຜຍີແຜ່ໃຫຊຸ້ມຊນົ. 

4. ກິດຈະກ າການຮຽນ-ການສອນ 
ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາຖາມ-ຕອບຄ າຖາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາການເພ ີ່ມຂຶົ້ນຂອງເຊືົ້ອພະຍາດ 
(ເວລາ 25 ນາທ )  

 ຄູນໍາໃຊຮູ້ບພາບ: ສງັຄມົ, ບາ້ນ, ເຮອືນ, ການໄປມາຂນົສົ່ ງໃນອາດດີ ແລະ ໃນປັດຈບຸນັ ໃຫນ້ກັສກຶສາສງັເກດ
ເບິ່ ງ  ແລວ້ຄົນ້ຄດິ ແລະ ສນົທະນາລວມໝູ່ ໃນຫອ້ງກ່ຽວກບັບນັຫາການເພີ່ ມທະວີຂອງເຊືອ້ພະຍາດ ແລວ້
ຕັງ້ຄໍາຖາມເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບ 

ຄ າຖາມ 
1) ໃນ 2 ຮູບພາບນີມ້ຫີຍງັແດ່ທີ່ ສະແດງເຖງິການປ່ຽນແປງ?  
2) ໃນປັດຈບຸນັການພດັທະນາປະເທດຊາດມຂໍີດ້ ີແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ່ຕໍ່ ມະນຸດ ແລະ ລະບບົນເິວດ? 
 ຄູສະຫູຼບຜນົການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄນື 

ກິດຈະກ າ 2: ແບູ່ງກຸູ່ມສ ນທະນາກກ່ຽວກັບການພ ວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ, ການດ າລ ງ
ຊ ວິດ, ລະບ ບນິເວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ (ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ຈດັນກັສກຶສາເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອສນົທະນາກ່ຽວກບັວງົຈອນການພວົພນັຂອງການພດັທະນາ
ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ (ຄູອາດຍກົເອາົບນັຫາໃດໜຶ່ ງທີ່ ມໃີນທອ້ງຖິ່ ນ
ຂອງຕນົເອງ) 

 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາເບິ່ ງວດີໂີອ “ການເຮດັສວນກວ້ຍຢູ່ແຂວງບ່ໍແກວ້ ຈາກການສໍາປະທານຂອງຈນີ” (ສໍາລບັວດີໂີອ
ແມ່ນມພີອ້ມໃນແຜ່ນ CD ຄດັຕດິມາ)  

 ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັສກຶສາສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ ໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ກ່ຽວກບັຜົນກະທບົຂອງທຸລະກດິສວນ
ກວ້ຍຈນີ ແລະ ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸ່ມອອກລາຍງານ (ຖາ້ບ່ໍມເີຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ກໃໍຫແ້ຕມ້ໃສ່ກະດານ) 

 ຄູສະຫຸຼບບດົຮຽນ ໂດຍໃຊວ້ງົຈອນການພວົພນັຂອງການພດັທະນາ, ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົນເິວດ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ພອ້ມອະທບິາຍ 6 ຄຸນລກັສະນະຂອງນເິວດສຸຂະສກຶສາ 
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ກິດຈະກ າ 3: ສ ນທະນາກ່ຽວກັບລະບ ບນິເວດ (ເວລາ 20 ນາທ ) 
 ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄດິ ແລະ ຕອບ 

ຄ າຖາມ  
1) ລະບບົນເິວດແມ່ນຫຍງັ? ປັດໄຈທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ສໍາຄນັພືນ້ຖານສໍາລບັສິ່ ງທີ່ ມຊີດິວດິມຫີຍງັແດ່? 

2) ແມ່ນຫຍງັແດ່ທີ່ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫລ້ະບບົນເິວດປ່ຽນແປງ? 

3) ການປ່ຽນແປງລະບບົນເິວດໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ ແລະ ພວກເຮາົຈະມວີທິປົີກ
ປັກຮກັສາລະບບົນເິວດແນວໃດ? 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບຄນື 

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ 
 ປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູື ວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ 
 ຮູບພາບ 2: ແບບແຜນສງັຄມົ ແລະພດັທະນາໃນອາດດີ ແລະ ໃນປັດຈບຸນັ 
 ເບິ່ ງວດີໂີອ “ການເຮດັສວນກວ້ຍຢູ່ແຂວງບ່ໍແກວ້” 
 ຮູບພາບ: ວງົຈອນການພວົພນັລະຫວ່າງການພດັທະນາ, ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບ

ຂອງມະນຸດ   
 ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ເຝິດ 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
ຄູນໍາພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັໂດຍໃຫນ້ກັສກຶສາ ຍກົຕວົຢ່າງວງົຈອນການພວົພນັລະຫວ່າງ

ການພດັທະນາ, ການດໍາລງົຊວີດິ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
7. ປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ສງັເກດການຕອບຄໍາຖາມ ແລະຄໍາອະທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 
1) ໃນປັດຈບຸນັການພດັທະນາປະເທດຊາດມຂໍີດ້ ີແລະສິ່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ່? 
2) ລະບບົນເິວດແມ່ນຫຍງັ? ປັດໄຈທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ສໍາຄນັພືນ້ຖານສໍາລບັສິ່ ງທີ່ ມຊີດິວດິມຫີຍງັແດ່? 
3) ສາເຫດເຮດັໃຫລ້ະບບົນເິວດປ່ຽນແປງມຫີຍງັແດ່? 
4) ການປ່ຽນແປງລະບບົນເິວດໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ ແລະ ພວກເຮາົຈະມວີທິປົີກ

ປັກຮກັສາລະບບົນເິວດແນວໃດ? 
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ພາກທ  II: ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
 

ບ ດທ  2 

ນ ົ້າ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງມະນຸດ 
 

ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໜາຍຂອງບ ດສອນ 

 ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງນໍາ້ຕໍ່ ກບັຊວີດິຂອງມະນຸດ ພາຍໃຕກ້ານ
ພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມນົລະພິດທາງນໍາ້, ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ສະອາດໃຫເ້ກີດ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ. ພອ້ມທງັສາ້ງຈດິສໍານກຶໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາໃນການປົກປັກຮກັສາແຫ່ຼງນໍາ້ໃຫສ້ະອາດຕະຫຼອດໄປ.  
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ 

ໃນບດົຮຽນນີປ້ະກອບດວ້ຍເນືອ້ໃນທີ່ ສໍາຄນັດັ່ ງນີ:້  
1) ຄວາມສໍາຄນັຂອງນໍາ້: ນໍາ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນໃນການດໍາລງົຊວິດິຂອງມະນຸດ, ເປັນສ່ວນ

ປະກອບຫຼກັໃນຮ່າງກາຍ. 
2) ການໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ວງົຈອນໝນູວຽນຂອງນໍາ້: ນໍາ້ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນຕໍ່ ການດໍາລງົຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງມະນຸດ, 

ນໍາ້ໃນໂລກມກີານລະເຫຍີອາຍຂຶນ້ສູ່ຊັນ້ບນັຍາກາດແລວ້ກາຍເປັນຝົນຕກົລງົສູ່ໜາ້ໂລກຄນືເຮາົເອີນ້ວ່າວງົ
ຈອນນໍາ້ໃນລະບບົນເິວດ. 

3) ມນົລະພດິທາງນໍາ້ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ: ມນົລະພດິທາງນໍາ້ແມ່ນເກດີມາຈາກພດຶຕກິາໍຂອງມະນຸດ, 
ຖາ້ຫາກວ່າຄນົເຮາົຊມົໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ບ່ໍສະອາດກໍ່ ຈະນາໍທາດພດິ ແລະ ແບກັທເີຣຍມາສູ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. 

4) ບນັຫາມນົລະພດິທາງນໍາ້ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ: ນໍາ້ເປືອ້ນຈາກໂຮງງານ, ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດໃນ
ດນິທີ່ ຂາດການຄວບຄຸມ,ນໍາ້ຈາກການໃຊໃ້ນເຮອືນ ແລະ ການຊກັລາ້ງທີ່ ບ່ໍມກີານລະມດັລະວງັ ແລະ ອື່ ນໆ. 

5) ການປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້ໃນໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ: ປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ, ກດົໝາຍ 
ກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມ ແລະ ການປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້. 

3. ຈຸດປະສ ງ 

3.1.  ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖງິຜນົປະໂຫຍດ, ຄວາມສໍາຄນັຂອງນໍາ້ຕໍ່ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ 
 ສາມາດບອກສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງນໍາ້ 
 ຮຽນຮູບ້ນັຫາມນົລະພດິທາງນໍາ້ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
 ເຂົາ້ໃຈວທິໃີນການປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້ 
 ຮູຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ 
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3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຫວງແຫນແຫ່ຼງນໍາ້ໃຊໃ້ນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົເອງ 
 ຮູຄຸ້ນຄ່າຂອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

3.3. ດ້ານທັກສະ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ສາມາດອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງນໍາ້ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃຫຊຸ້ມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ 
 ປະຕບິດັວທິກີານນາໍໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມຕອ້ງການ 
 ສາມາດອະທບິາຍວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂມນົລະພດິທາງນໍາ້ 

4. ກິດຈະກ າ 
ກິດຈະກ າ 1: ນກັສຶກສາລາຍງານຜ ນການໄປສັງເກດແຫ ີ່ງນ ົ້າໃນທ້ອງຖິີ່ນ (ເວລາ 40 ນາທ ) 

 ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມເອາົຂໍມູ້ນໄປຕດິໃສ່ຕາມຈດຸທີ່ ຄູກາໍນດົໃຫ ້
 ນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົຈະໄດໄ້ປຢືນຢູ່ຂາ້ງຄໍາຕອບໃນກຸ່ມຂອງຕນົເອງ  
 ນກັສກຶສາຕາງໜາ້ກຸ່ມລາຍງານ 
 ນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົຍ່າງເລາະອ່ານເບິ່ ງກຸ່ມອື່ ນ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບແລກປ່ຽນບດົຮຽນ 

ກິດຈະກ າ 2:  ສ ນທະນາຖາມ-ຕອບ (ເວລາ 50 ນາທ ) 
ຄ າຖາມ 

1) ນໍາ້ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຄແືນວໃດ? 
2) ນໍາ້ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ຄນົ, ສດັ ແລະ ພດຶແນວໃດ? 
3) ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະໄວມນີໍາ້ຫຼາຍປານໃດ? 
4) ອະໄວຍະວະ ຫຼ ືແພຈລຸງັໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມນີໍາ້ຢູ່ຫຼາຍປານໃດ? 
5) ໜາ້ທີ່ ຫຼກັໆຂອງນໍາ້ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດມແີນວໃດແດ່? 
6) ພວກເຮາົດື່ ມນໍາ້ຫຼາຍປານໃດຕໍ່  1 ມື?້  
 ສນົທະນາບນັຫາທີ່ ຄູສະເໜມີາ  
 ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄດິແລວ້ຕອບຄໍາຖາມ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາພອ້ມກນັແລກປ່ຽນບດົຮຽນຄນືອງີໃສ່ເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 
 ສນົທະນາຕາມແຕ່ລະຫວົຂໍທ້ີ່ ຄູສະເໜມີາ  
 ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄດິແລວ້ຕອບຄໍາຖາມແຕ່ຂໍທ້ີ່  (1- 6) 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາພອ້ມກນັແລກປ່ຽນບດົຮຽນຄນືອງີໃສ່ເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 
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ກິດຈະກ າ 3:  ແຕມ້ແຜນວາດການ (ເວລາ 50 ນາທ ) 
 ແບ່ງນກັສກຶສາໃຫນ້ັ່ ງເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ມອບຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫສ້ະມາຊກິໃນກຸ່ມ, ຢາຍ

ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່, ບກິເຝິດໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ    
 ແນະນໍາໃຫນ້ກັສກຶສາແຕມ້ແຜນວາດແນວຄວາມຄດິວງົຈອນການໃຊນ້ໍາ້, ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການໃຊນ້ໍາ້ໃນ

ສະພາບແວດລອ້ມຕ່າງໆ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງຄນົເຮາົ ໂດຍໃຫມ້ເີນືອ້
ໃນກວມເອາົ 4 ຂໍດ້ ັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 

1) ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ວງົຈອນຂອງນໍາ້ 
2) ສາເຫດພາໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງນໍາ້ 
3) ຜນົກະທບົມນົລະພດິທາງນໍາ້ 
4) ແນວທາງໃນການປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້ 
 ຄູຕດິຕາມແຕ່ລະກຸ່ມ ພອ້ມຊ່ວຍແນະນາໍ 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາເອາົແຜນວາດແນວຄວາມຄດິຂອງກຸ່ມຂຶນ້ໄປຕດິໃສ່ກະດານ ຫຼ ືຝາຫອ້ງຮຽນ 
 ຄູສະເໜໃີຫຕ້າງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ອ່ານພອ້ມທງັອະທບິາຍ 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຜດັປ່ຽນກນັອ່ານແບບຂອງກຸ່ມອື່ ນ 
 ຄູອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ “ແນວທາງການນາໍໃຊນ້ໍາ້ໃນຊວິດິປະຈາໍວນັ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ 

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ 
 ປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມຄູື ວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ  
 ແຜນວາດກ່ຽວກບັວງົຈອນຂອງນໍາ້ 
 ຮູບພາບ ຫຼ ືໂປສເຕກ່ີຽວກບັພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ  
 ຄອມພວີເຕ ີແລະ ເຄື່ ອງສາຍ LCD 

 ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ເຈຍ້A4 
 ບກິເຝິດ 
 ສະກອັດຕດິ 
 ຮ່າງແບບທດົສອບ 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ (ເວລາ 5 ນາທ ) 
ຄູສະຫຸຼບບດົສອນໂດຍໃຊແ້ນວຄວາມຄດິຂອງນກັສກຶສາທີ່ ສະແດງອອກໃນແຕ່ລະກດິຈະກາໍ 

1) ສນົທະນາຜນົການໄປສງັເກດແຫ່ຼງນໍາ້ 
2) ສນົທະນາຖາມ-ຕອບ  
3) ແຕມ້ແຜນວາດວງົຈອນການຊມົໃຊນ້ໍາ້  

7. ການປະເມ ນການສອນ (ເວລາ  5 ນາທ ) 
 ສງັເກດການສນົທະນາຖາມ-ຕອບ 

 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ 
 ກວດຄວາມຖກືຕອ້ງເນືອ້ໃນກດິຈະກາໍຄູມອບໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຄົນ້ຄວາ້ 
 ສງັເກດການລາຍງານ, ອະທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 
 ແບບທດົສອບປະເມນີຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຜູຮ້ຽນ 
 ແນະນາໍຜູຮ້ຽນເຂົາ້ກຸ່ມທີ່ ນ ັ່ ງຢູ່ໂຕະດຽວກນັ ຫຼ ືຖາ້ຄູສະດວກດາ້ນອຸປະກອນກເໍຮດັເປັນບຸກຄນົກໄໍດ ້
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 ເອາົແບບຟອມທີ່ ໄດກ້ະກຽມມາໃຫຜູ້ຮ້ຽນກຸ່ມລະ 1 ຊຸດ 
 ອ່ານປະໂຫຍກຕ່າງໆໃຫຜູ້ຮ້ຽນໃນຫອ້ງໄດຮ້ບັຟັງ ແລະ ຖາມຜູຮ້ຽນວ່າປະໂຫຍກດັ່ ງກ່າວນັນ້ຖກື ຫຼ ືຜດິ 
 ໃຫຜູ້ຮ້ຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫນັໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ ພອ້ມກນັສະຫຸຼບໂດຍອງີໃສ່ຄໍາຕອບໃນບອັກຢູ່ລຸ່ມຕາຕະລາງ 

 
ແບບທ ດສອບ 

ລ/ດ ເນືົ້ອໃນ ຖືກ ຜິດ 

1 ນໍາ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງຄນົ, ສດັ ແລະ ພດື   
2 ເປີເຊນັຂອງນໍາ້ທີ່ ບນັຈໃຸນຮ່າງກາຍມະນຸດແມ່ນເທົ່ າທຽມກນັເຊັ່ ນ: ເດກັນອ້ຍ, ໄວໜຸ່ມ, 

ຄນົແກ່ ແລະ ເພດຍງິ-ຊາຍ 
  

3 ນໍາ້ເປັນພາຫະນະຂນົສົ່ ງທາດບໍາລຸງລຽ້ງເຂົາ້ສູ່ຈລຸງັແລະນາໍທາດເສດເຫຼອືອອກຈາກຈລຸງັ
(ການຂນົສົ່ ງ) 

  

4 ເມື່ ອຄນົເຮາົໄດຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ບ່ໍຜ່ານການອະນາໄມມນັກຈໍະນາໍທາດພດິ ແລະ ບກັເຕຣມີາສູ່
ຮ່າງກາຍຂອງຄນົ 

  

5 ນໍາ້ບ່ໍສາມາດເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິດັໄດ ້   
6 ປະຊາກອນເພິ່ ມຂຶນ້ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້   
7 ນໍາ້ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ເປົາ້ໝາຍຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ   
8 ການປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້ໃນ ສປປ ລາວ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງອອກຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ

ແລະ ຫຼກັການ ມາຄວບຄຸມບນັດາໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກດິຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທາງນໍາ້  
  

9 ຄວນຖິມ້ເສດພລາສຕກິ, ຂີເ້ຫຍື່ ອ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອືລງົໃສ່ແມ່ນໍາ້ລໍາເຊ, ຫວ້ຍຮ່ອງ, 
ຄອງ, ບງຶແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະອື່ ນໆ 

  

10 ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ສງັຄມົແມ່ນສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງນໍາ້ເພີ່ ມຂຶນ້   
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ຄ າຕອບທ ີ່ເປັນໄປໄດສ້ າລບັຄູ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຄ າຖາມ (ວຽກບ້ານ) 

1) ເປັນຫຍງັມະນຸດຈິ່ ງມຄີວາມຕອ້ງການຊມົໃຊນ້ໍາ້ ? ຖາ້ຂາດນໍາ້ຈະເປັນແນວໃດ? 
2) ນກັສກຶສາຍກົຕວົຢ່າງໃດໜຶ່ ງທີ່ ເປັນຜນົກະທບົມນົລະພດິທາງນໍາ້ຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ?  
3) ນກັສກຶສາຄດິວ່າຈະມແີນວທາງໃນປອ້ງກນັບນັຫາມນົລະພດິທາງນໍາ້ໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົເອງຄແືນວໃດ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ນໍາ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງຄນົ, ສດັ ແລະ ພດື  () 
2) ເປີເຊນັຂອງນໍາ້ທີ່ ບນັຈໃຸນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແມ່ນເທົ່ າທຽມກນັເຊັ່ ນ: ເດກັນອ້ຍ, ໄວໜຸ່ມ, ຄນົແກ່ 

ແລະ ເພດຍງິ-ຊາຍ  (×) 
3) ນໍາ້ເປັນພາຫະນະຂນົສົ່ ງທາດບໍາລຸງລຽ້ງເຂົາ້ສູ່ຈລຸງັ ແລະ ນາໍທາດເສດເຫຼອືອອກຈາກຈລຸງັ (ການ

ຂນົສົ່ ງ)  () 
4) ເມື່ ອຄນົເຮາົໄດຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ບ່ໍຜ່ານການອະນາໄມມນັກຈໍະນາໍທາດພດິ ແລະ ບກັເຕຣມີາສູ່ຮ່າງກາຍ

ຂອງຄນົ () 
5) ນໍາ້ບ່ໍສາມາດເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິດັໄດ ້  (×) 
6) ປະຊາກອນເພິ່ ມຂຶນ້ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ກໍ່ ເພີ່ ມຂືນ້  ()  
7) ນໍາ້ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ເປົາ້ໝາຍຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ  () 
8) ການປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້ໃນ ສປປ ລາວ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງອອກຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ, ຫຼກັການ

ມາຄວບຄຸມບນັດາໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກດິຕ່າງໆ  (×) 
9) ຖິມ້ເສດພລາສຕກິ, ຂີເ້ຫຍື່ ອ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອືລງົໃສ່ແມ່ນໍາ້ລໍາເຊ, ຫວ້ຍຮ່ອງ,  

ແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະອື່ ນໆ  (×) 
10) ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ສງັຄມົແມ່ນສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງນໍາ້ເພີ່ ມຂືນ້ () 
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ບ ດທ  3  
ລະບ ບນິເວດກັບບນັດາພະຍາດທ ີ່ເກ ດມາຈາກນ ົ້າ ແລະ ອາຫານ 

  
 ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໜາຍຂອງບ ດສອນ  

ບດົນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮູກ່້ຽວກບັບນັຫາພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ ເຊິ່ ງມສ່ີວນພວົພນັກບັ
ພດຶຕກິາໍດາ້ນສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. ສະນັນ້, ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ກນິ
ອາຫານໃຫຖ້ກືຫຼກັອະນາໄມ ຈິ່ ງເປັນສິ່ ງສໍາຄນັເພື່ ອປອ້ງກນັການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ແລະ ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
2.  ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ  

ບດົນີມ້ຫີວົຂໍເ້ນືອ້ໃນທີ່ ສໍາຄນັລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ລະບບົນເິວດກບັພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ: ນໍາ້ ແລະ ອາຫານແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ 

ສໍາຄນັສໍາລບັທຸກຊວີດິທີ່ ຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ລະປີມຄີນົຈາໍນວນຫຼາຍເປັນພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ
ທີ່ ປົນເປືອ້ນ. ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມ ແລະ ນໍາ້ໃຊ ້ແມ່ນມ ີ2 ແຫ່ຼງຕົນ້ຕໍ ຄ:ື ນໍາ້ຢູ່ເທງິໜາ້ດນິ ແລະ ນໍາ້ຢູ່ໃຕດ້ນິ. 

2) ສາເຫດ, ອາການຂອງພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ: ພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນ
ພະຍາດທີ່ ຕດິຕໍ່  ແລະ ແຜ່ລະບາດໂດຍການສໍາຜດັກບັນໍາ້ ຫຼ ືດື່ ມນໍາ້ທີ່ ປົນເປືອ້ນກບັເຊືອ້ແບກັທເີຣຍ, ໄວຣດັ, 
ໂປຣໂຕຊວົ ແລະ ເຊືອ້ກາຝາກ, ອາການຂອງພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ມອີາການຖອກທອ້ງ, ຮາກ ແລະ ມີ
ໄຂ,້ ເມື່ ອຍ, ເບື່ ອອາຫານ. 

3) ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ: ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ, ປະເທດ
ຊາດ, ເສດຖະກດິ ຍອ້ນໃຊຈ່້າຍຄ່າປ່ິນປົວ, ຂນົສົ່ ງ, ອາຫານ ແລະ ຂາດກາໍລງັແຮງງານໃນຄອບຄວົ. ນອກ
ນັນ້ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານໃນການປອ້ງກນັສະກດັກັນ້ ແລະ ປ່ິນປົວສຸຂະພາບເພື່ ອບ່ໍ
ໃຫເ້ຊືອ້ພະຍາດລະບາດ. 

4) ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ: ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ໃນລະດບັບຸກຄນົ, 
ລະດບັຄອບຄວົ, ສງັຄມົ.  

3. ຈຸດປະສ ງ 
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ 
 ຮູສ້າເຫດການຕດິເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອານຫານ 
 ຮູຜ້ນົກະທບົຈາກການຕດິເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ ແລະ ອານຫານ 
 ຮູວ້ທິປີອ້ງກນັ ແລະ ສະກດັກັນ້ການຕດິເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ ແລະ ອານຫານ 
 ຮູໄ້ດເ້ຖງິສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີເຊືອ້ພະຍາດ 

3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ ຮູຮ້ກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ  ເກດີຄວາມຫວງແຫນໃນການປົກປັກຮກັສາແຫ່ຼງນໍາ້ໃຊ ້

 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ ມສີະຕລິະມດັລະວງັໃນການດື່ ມນໍາ້ ແລະ ກນິອາຫານ 
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3.3. ດ້ານທັກສະ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດຮກັສາສຸຂະອະນາໄມ ເຊັ່ ນ: ການດື່ ມນໍາ້ທີ່ ສະອາດ (ນໍາ້ຕົມ້ທີ່ ສຸກດ,ີ ນໍາ້ທີ່ ບ່ໍປົນ

ເປືອ້ນກບັເຊືອ້ພະຍາດ), ກ່ອນກນິອາຫານຫຼດືື່ ມນໍາ້ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ກນິອາຫານທີ່ ສະອາດ 

 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດປອ້ງກນັ  ແລະ ສະກດັກັນ້ບນັຫາພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານໄດ ້
4. ກິດຈະກ າ 

ນາໍເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນໂດຍທບົທວນຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ຽນໃນບດົຮຽນທີ່ ຜ່ານມາ (ເວລາ 5 ນາທ)ີ 
ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາກຽ່ວກັບລະບ ບນິເວດກັບພະຍາດທ ີ່ເກ ດມາຈາກນ ົ້າ (ເວລາ 20 ນາທ ) 

 ຄູຕັງ້ບນັຫາຂຶນ້ມາເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາລວມໝູ່ ໃນຫອ້ງຮຽນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
ຄ າຖາມ 

1) ພະຍາດທເີກດີມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານມພີະຍາດຫຍງັແດ່ ? 
 ນກັສກຶສາສນົທະນາກນັເພື່ ອຄົນ້ຄດິຫາຄໍາຕອບ 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫູຼບຄນືເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 

ກິດຈະກ າ 2: ແບູ່ງກຸູ່ມສ ນທະນາ, ຄ ົ້ນຄວ້າສາເຫດ, ຜ ນກະທ ບ, ວິທ ປ້ອງກນັ ແລະ ແກ້ໄຂ
ພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກນ ົ້າ ແລະ ອາຫານ (ເວລາ 25 ນາທ ) 

 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ພາຍໃນກຸ່ມ
ຂອງຕນົຕາມຄໍາຖາມທີ່ ຄູກາໍນດົໃຫ ້

 ຄູຢາຍຄໍາຖາມທີ່ ກຽມໄວໃ້ຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ 
1) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີພະຍາດທີ່ ມາຈາກ ແລະ ອາຫານມຈີກັສາເຫດ ຄສືາເຫດໃດແດ່? 
2) ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດທີ່ ມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານມຫີຍງັແດ່ ? 
3) ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ວທິແີກໄ້ຂພະຍາດທາງນໍາ້ ແລະ ທາງອາຫານມຫີຍງັແດ່? 
 ຕາງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານເພື່ ອສະຫຸຼບເປັນເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 
 ຄູນໍາພານກັສຶກສາສະຫຸຼບຄືນໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບພາບ ຫຼື ໂປສເຕີກ່ຽວກບັພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກນໍາ້ ແລະ 

ອາຫານ 
 ຄູແນະນາໍການໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ການກນີອາຫານທີ່ ສະອາດປະສາຈາກສິ່ ງປົນເປືອ້ນ 

ກິດຈະກ າ 3: ພາກປະຕິບດັ (ເວລາ 50 ນາທ ) 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາລງົຊຸມຊນົທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງໂຮງຮຽນ  
 ຄູແບ່ງຫວົຂໍໃ້ຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສງັເກດເຂດຊຸມຊນົເຊັ່ ນ: 
1) ສງັເກດ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆເຊນັ: ແມ່ນໍາ້, ຫວ້ຍ, ຮ່ອງ, ຄອງ, ບງຶ, ໜອງ, ນໍາ້ສາ້ງ 

ແລະ ແມ່ນໍາ້ລໍາເຊໃນເຂດຊຸມຊນົໃກໂ້ຮງຮຽນ 
2) ສງັເກດການຊມົໃຊນ້ໍາ້ໃນແຕ່ລະຄອບຄວົ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອານຫານ 
3) ການປຸງແຕ່ງອາຫານຖກືຫຼກັອະນາໄມບໍ ແລະ ອາຫານປະເພດໃດທີ່ ຊຸມຊນົນຍິມົກນິ 



11 

 

ກິດຈະກ າ 4: ນາໍໂປສເຕກ່ີຽວກບັພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານມາອະທບິາຍເຖງິສາເຫດທີ່ ມາຂອງພະຍາດ 
(ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ນໍາເອົາຂໍມູ້ນລົງໄປແນະນໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນໍາໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ ຖືກຫຼັກ
ອະນາໄມໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ຫຼ ືໃຫກ້ບັນກັສກຶສາມດັທະຍມົທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

5．ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ 

 ປືມ້ແບບຮຽນ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມຄູື ວຊິາ: ນເິວດສຸຂະສກຶສາ  
 ແຜນວາດກ່ຽວກບັວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາພະຍາດຖອກທອ້ງ 
 ຄອມພວີເຕ ີແລະ ເຄື່ ອງສາຍ LCD 
 ຮູບພາບເຊືອ້ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ ແລະອື່ ນໆ 
 ເຈ ົຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ເຈ ົຍ້ສ ີເຊັ່ ນ: ສຟີາ້, ສຂີງວ,  ສເີຫຼອືງ… 
 ບກິເຝີດ 
 ສະກອັດຕດິ 
 ຮ່າງບນັທກຶຂໍມູ້ນ 
 ບດົລາຍງານ 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
 ສະຫຸຼບບດົສອນໂດຍການນາໍໃຊແ້ຜນວາດກ່ຽວກບັວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາພະຍາດຖອກທອ້ງ 
 ສະຫຸຼບໂດຍການນາໍໃຊກ້ານອະທບິາຍຮູບພາບຫຼໂືພສເຕເີຊືອ້ພະຍາດທີ່ ມາຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ 
 ສະຫຸຼບໂດຍໃຫນ້ກັສກຶສາຂຶນ້ລາຍງານຜນົຈາກການລງົເກບັກາໍສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພະຍາດທີ່ ມາຈາກນໍາ້ 

ແລະ ອາຫານໃນຊຸມຊນົ 
7. ການປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການຕອບຄໍາຖາມ 
 ສງັເກດຈາກການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃນຊຸມຊນົໃກຄ້ຽງຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ຖກືມອບໝາຍ 
 ສງັເກດການເຮດັກດິຈະກາໍກຸ່ມ ແລະ ການລາຍງານຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາ 

8．ວຽກບ້ານ 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາຂຽນບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຈາກການລງົສງັເກດຊຸມຊນົກ່ຽວກບັພະຍາດທີ່ ເກດີມາຈາກນໍາ້ 
ແລະ ອາຫານທີ່ ໄດຂໍ້ມູ້ນຈາກຊຸມຊນົ 

 ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານຜນົການລງົເກບັກໍາຂໍມຸ້ນຈາກຊຸມຊນົກ່ຽວກບັພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ 
ແລະ ອາຫານ 
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ຮ່າງບັນທຶກຂ ົ້ມູນການສ າຫ ວດ 
 

ຫ ວຂ ົ້: ສໍາຫຼວດເກບັຂໍມູ້ນຈາກຊຸມຊນົໃກຄ້ຽງກບັໂຮງຮຽນກ່ຽວກບັພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກນໍາ້ ແລະ ອາຫານ 
 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຜູລ້ງົສໍາຫຼວດ 1:............................................ 

                    2:............................................ 

                    3:............................................ 

             4:............................................ 

ວນັເດອືນປີລງົສໍາຫຼວດ:.................................................. ສະຖານທີ່ ສໍາຫຼວດ.............................. 
 

ບັນທຶກຂ ົ້ມນູທ ີ່ສ າຫ ວດໃສູ່ໃນຕາຕະລາງລຸູ່ມນ ົ້: 

ລ/ດ ຈຸດສ າຫ ວດ ປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງ 
ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ອາດ

ຈະເກ ດຂຶົ້ນ 
ວິທ ການປອ້ງກັນ 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
    

4 
 
 

   

5 
 
 

   

ໝາຍເຫດ: ຖ່າຍຮູບຈດຸທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ບນັທກຶລະອຽດ 
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ບ ດທ  4 
ລະບ ບນິເວດກັບການລະບາດພະຍາດຢູູ່ທ້ອງຖິີ່ນ 

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  
  ໃນບດົນີ ້ ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສະພາບບນັຫາລວມທງັວທິຮີບັມກືບັພະຍາດຕດິ
ຕໍ່ ທີ່ ມກັພບົເຫນັ ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມທະວຄີວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ ທງັຢູ່ເຂດທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຂດຕວົເມອືງ
ອນັເນື່ ອງຈາກການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ໃນບດົນີ ້ ນກັສກຶສາຈະມຄີວາມເຂົາ້ໃຈເລກິເຊິ່ ງຂຶນ້ຕື່ ມກ່ຽວກບັ 
4 ພະຍາດທີ່ ມກັພບົເຫນັຄ:ື ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, ວນັນະໂຣກ ແລະ ຕບັອກັເສບ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ  
 ໃນບດົຮຽນນີປ້ະກອບດວ້ຍເນືອ້ໃນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູມ້ດີັ່ ງນີ:້  

1) ລະບບົນເິວດກບັການລະບາດພະຍາດຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ:  ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, ວນັນະໂຣກ, 
ຕບັອກັເສບ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ສໍາຄນັສໍາລບັທຸກຄນົໃນໂລກນີ,້ ໃນແຕ່ລະປີມຄີນົຈາໍນວນຫຼາຍເປັນ
ພະຍາດນີ ້ທີ່ ເກດິຂຶນ້ໃນຊຸມຊນົ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນ. 

2) ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດທີ່ ເກດີໃນທອ້ງຖີ່ ນ:  ພະຍາດທີ່ ເກດິຂຶນ້ໃນທອ້ງຖີ່ ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ພະຍາດທີ່ ຕດິຕໍ່  ແລະ ແຜ່ລະບາດ ຈາກບຸກຄນົທີ່ ມເີຊືອ້ໄປຫາບຸກຄນົອື່ ນ ໂດຍທາງອາກາດ, ອາຫານການ
ກນິ ແລະ ຍຸງເປັນພາຫະນໍາເຊືອ້; ເຊິ່ ງມອີາການຂອງແຕ່ລະພະຍາດສະແດງອອກແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນ: ໄຂຂ້ຶນ້ສູງ, ໜ
າວສັ່ ນ, ເລອືດອອກຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ໄອຊໍາ້ເຊືອ້, ໄອແຫງ້, ອດິເມື່ ອຍ, ປວດຮາກ, ຈ່ອຍຜອມ, ໂຕເຫຼອືງ. 

3) ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດທີ່ ເກີດໃນທອ້ງຖີ່ ນ: ສົ່ ງຜົນກະທົບຕ່ໍຕົນເອງເຮັດໃຫຮ່້າງກາຍອ່ອນເພຍ, ຕໍ່

ເສດຖະກດິຂອງຄອບຄວົ ສິນ້ເປືອງຄ່າໃຊຈ່້າຍເພື່ ອປ່ີນປົວ, ຄນົຕດິເຊືອ້ພະຍາດເພີ່ ມຂຶນ້ ເຮດັໃຫຂ້າດກໍາລງັ
ແຮງງານ ແລະ ເປັນພາລະຂອງສງັຄມົ. 

4) ວທິປີ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ:  ແມ່ນມຄີວາມຕອ້ງການ ແລະ ຈໍາເປັນຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮ່ວມມຈືາກ
ຫຼາຍພາກສ່ວນ ເລີ່ ມແຕ່ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົໃນສງັຄມົ ພອ້ມກນັປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫຼກີ
ລຽງຈາກບຸກຄນົທີ່ ມກຸ່ີມສ່ຽງ ແລະ ທໍາລາຍບ່ອນເພາະພນັຂອງເຊືອ້ພະຍາດໃນທອ້ງຖີ່ ນ.  

3. ຈຸດປະສ ງ 
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

 ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ ເກດິຂຶນ້ໃນທອ້ງຖິ່ ນ 

 ຮູສ້າເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັຕໍ່ ການຕດິເຊືອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, 
ວນັນະໂຣກ ແລະ ຕບັອກັເສບ 
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3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
 ມສີະຕລິະວງັຕວົໃນການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການຕດິພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, ວນັນະ

ໂຣກ ແລະ ຕບັອກັເສບ 

 ຮກັຄວາມສະອາດ ແລະ ມສີະຕຕິໍ່ ກບັການກນິ, ການດື່ ມ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ເປັນມດິກບັລະບບົນິ
ເວດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  
 ກາໍຈດັແຫ່ຼງເພາະພນັຍຸງລາຍ ແລະ ຍຸງກົນ້ຊີຢ່້າງຖກືວທິ ີແລະ ມປີະສດິທພິາບ 
 ປັບສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງໃຫສ້ະອາດ ແລະ ຖກືຫຼກັອະນາໄມເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການຕດິພະຍາດຕດິຕໍ່  
 ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການກບັຄນົອື່ ນໆໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ຮບັມກືບັພະຍາດຕດິຕໍ່  

4. ກິດຈະກ າ   
ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາກຽ່ວກັບພະຍາດທ ີ່ເກ ດຂຶົ້ນໃນທ້ອງຖິີ່ນ (ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ຄູນາໍພາເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ ໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄດິຫາຄໍາຕອບຕາມຄວາມເຂົາ້ໃຈ: 
1) ຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນພວກນອ້ງເຄຍີເຫນັຄນົເປັນພະຍາດຫຍງັແດ່?  
2) ພະຍາດທີ່ ມກັເກດີໃນທອ້ງຖິ່ ນເຮາົມພີະຍາດໃດແດ່?  
 ນໍາສະເໜບີດົຮຽນໃຫນ້ກັສກຶສາກ່ຽວກບັພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, ວນັນະໂຣກ ແລະ ຕບັ

ອກັເສບ ແລະ ສນົທະນາຕາມຄໍາຖາມ (ນາໍໃຊ ້PowerPoint) 
 ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກ່ຽວກບັສາເຫດ ແລະ ອາການ ຂອງພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, ໄຂເ້ລອືດອອກ, ວນັນະ

ໂຣກ ແລະ ຕບັອກັເສບ 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາພອ້ມກນັສະຫຸຼບ 
ກິດຈະກ າ 2: ການຄິດແບບເປັນລະບ ບບ (ເວລາ 90 ນາທ ) 

 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ໃຫນ້ກັສຶກສາສັງເກດຮູບພາບ ແລວ້ຄົນ້ຄິດແບບເປັນລະບົບກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄຂຍຸ້ງ, ໄຂ ້

ເລືອຶດອອກ, ວນັນະໂລກ ແລະ ຕບັອກັເສບ 
 ຢາຍຕາຕະລາງການຄດິແບບເປັນລະບບົໃຫນ້ກັສກຶສາ ກຸ່ມລະໜຶ່ ງຕາຕະລາງກ່ຽວກບັພະຍາດດັ່ ງກ່າວທີ່ ຄູ

ກຽມມາແລວ້ 
 ຄູອະທບິາຍ ຕາຕະລາງເພື່ ອໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມເຂົາ້ໃຈແລວ້ຄົນ້ຄດິຫາຄໍາຕອບໃສ່ຕາຕະລາງທີ່ ຄູມອບໃຫ ້
 ຄູໃຫຕ້າງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບຕາຕະລາງຮ່ວມກນັ 

ໝາຍເຫດ: ຖາ້ເປັນໄປໄດຄູ້ຄວນມກີດິຈະກາໍເສມີເຊັ່ ນ: ການຍອ້ມມຸງ້, ບດົບາດສມົມຸດກ່ຽວກບັການຢູ່ຮ່ວມກນັ
ກບັຄນົທີ່ ເປັນພະຍາດຕບັອກັເສບ ແລະ ພະຍາດວນັນະໂລກ. 
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5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ 
 ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ສະກອັດ 
 ບກິເຟິດ 
 ຕາຕະລາງການຄດິແບບເປັນລະບບົ  

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ (ເວລາ 20 ນາທ ) 
  ຄູນໍາພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຄນືດວ້ຍ ຕາຕະລາງການຄົນ້ຄດິແບບເປັນລະບບົກ່ຽວກບັການລະບາດ
ຂອງໄຂຍຸ້ງ, ໄຂເ້ລືຶອດອອກ, ວັນນະໂລກ ແລະ ຕັບອັກເສບ ໂດຍເນັນ້ໃຫເ້ຫັນການພົວພັນການພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ລະບບົນເິວດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິ.   

 
 ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ 
ການດ າລ ງຊ ວດິ ແລະ 
ພຶດຕິກ າຂອງມະນຸດ 

ລະບ ບນິເວດ 

 

ສຸຂະພາບຂອງ
ມະນຸດ 

ສາເຫດ     

ຜນົກະທບົ     

ວທິປີອ້ງກນັ     

   
7. ປະເມ ນການສອນ (ເວລາ 20 ນາທ ) 

 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົໃນເວລາປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 

 ສງັເກດການລາຍງານ, ການອະທບິາຍ ແລະ ການຖາມ-ຕອບຂອງນກັສກຶສາ 

 ທດົສອບທາ້ຍບດົ 

ຄ າຖາມ 

1) ຄນົເຮາົຕດິເຊືອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ໄຂເ້ລອືດອອກໄດແ້ນວໃດ? 
2) ວທິປີອ້ງກນັພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ໄຂເ້ລອືດອອກມຫີຍງັແດ່?  
3) ການແຜ່ລະບາດເຊືອ້ພະຍາດວນັນະໂຣກຈາກຄນົໜຶ່ ງໄປສູ່ຄນົອື່ ນໄດ ້ໂດຍທາງໃດແດ່? 
4) ເຮາົຈະປອ້ງກນັພະຍາດວນັນະໂຣກດວ້ຍວທິໃີດ? 

ຄ າຕອບ 
1)  ຄນົຕດິເຊືອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດຍ້ອ້ນຖກືຍຸງກົນ້ຊີໂ້ຕແມ່ທີ່ ຕດິເຊືອ້ມາກດັ ແລະ ຍຸງລາຍໂຕແມ່ເປັນ

ພາຫະຕົນ້ຕໍໃນການນາໍເອາົເຊືອ້ໄວຣສັໄຂເ້ລອືດອອກໄປຕດິໃສ່ຄນົ. 
2)  ທໍາລາຍແຫ່ຼງເພາະພນັຂອງຍຸງກົນ້ຊີ,້ ຍຸງລາຍ, ຕອ້ງນອນໃນມຸງ້ຍອ້ມຢາທຸກຄັງ້, ອະນາໄມແວດລອ້ມບ່ອນຢູ່

ໃຫສ້ະອາດ, ປົກປິດອ່າງເກບັນໍາ້ໃນເຮອືນ, ປ່ຽນນໍາ້ ແລະ ວດັຖຸພາຊະນະຕ່າງໆ ເປັນປະຈາໍທຸກອາທດິ. 
3) ການແຜ່ພະຍາດວນັນະໂຣກໄດໂ້ດຍ ທາງປາກ, ທາງດງັ, ທາງຜວິໜງັ. 
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4) ເດກັເກດີໃໝ່ແມ່ນຕອ້ງໄດສ້ກັຢາກນັພະຍາດວນັນະໂຣກປອດຫຼງັເກດີ, ຫຼກີລຽ້ງການສໍາຜດັ ຫຼ ື ໃກຊ້ດິ
ກບັຄນົເປັນວນັນະໂຣກ. ຄນົເປັນພະຍາດວນັນະໂລກຄວນໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນການປ່ິນປົວ ແລະ ປະຕບິດັຕນົ
ຕາມການປ່ິນປົວ. 

ວຽກມອບໝາຍ 
 ແນະນາໍໃຫນ້ກັສກຶສາ ລງົສງັເກດຊຸມຊນົຕວົຈງິຢູ່ເຮອືນປະຊາຊນົ ຫຼ ືບໍລເິວນໃກກ້ບັໂຮງຮຽນ  
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົລງົສງັເກດຕາມເຮອືນຊານຂອງປະຊາຊນົ (ສະຖານທີ່ ລງົສງັເກດແມ່ນອີງໃສ່

ຄວາມເໝາະສມົຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ) ກ່ຽວກບັ ນໍາ້ສາ້ງ, ນໍາ້ບວກ, ອ່າງນໍາ້ ແລະ ນໍາ້ຂງັໃນພາສະນະຕ່າງໆ
ຕາມແວດລອ້ມອອ້ມເຮອືນຂອງປະຊາຊນົ.  

 
ບ ດທ ດສອບກອ່ນ ແລະ ຫ ັງການສອນ 

ຄ າແນະນ າ: ຄູຢາຍບດົທດົສອບໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົຕອບ ກ່ອນຈະສອນ ແລະ ຫຼງັຈາກສອນບດົນີແ້ລວ້. 

ຮ່າງບ ດທ ດສອບ 
ຈ ີ່ງອ່ານຂ ົ້ຄວາມລຸູ່ມນ ົ້ແລວ້ໝາຍຕກິໃສູ່ຫ້ອງ ຖືກ ຫ ື ຜິດ ທ ີ່ເຫັນວ່າເໝາະສ ມ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ລ/\
ດ 

ຂ ົ້ຄວາມ ຖືກ ຜິດ 

1 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດໂ້ດຍຍຸງກົນ້ຊີທ້ີ່ ບ່ໍຕດິເຊືອ້ມາກດັ   
2 ທຸກຄນົສາມາດຕດິເຊືອ້ໄດຈ້າກການຢູ່ໃກສ້ດິກບັຄນົທີ່ ມເີຊືອ້ພະຍາດໄຂເ້ລອືດອອກ   
3 ທຸກເພດ, ທຸກໄວສາມາດຕດິເຊືອ້ໄດ ້ໂດຍຍຸງລາຍທີ່ ມເີຊືອ້ມາກດັ.   
4 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ໄຂມ້າລາເຣຍຈາກການໃສ່ເລອືດທີ່ ຕດິເຊືອ້ໄຂມ້າລາເລຍ.   
5 ໃນໄລຍະຖພືາເຊືອ້ໄຂມ້າລາເຣຍສາມາດສົ່ ງຕໍ່ ຈາກແມ່ໄປສູ່ລູກ.   
6 ພະຍາດວນັນະໂລກບ່ໍສາມາດປ່ີນປົວຫາຍຂາດໄດ.້   
7 ພະຍາດວນັນະໂລກບ່ໍສາມາດຕດິຕໍ່ ຈາກບຸກຄນົໜື່ ງໄປຫາບຸກຄນົອື່ ນໄດ.້   
8 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິຕໍ່ ພະຍາດວນັນະໂລກໄດໂ້ດຍທາງປາກ, ທາງດງັ, ຜວົໜງັ.   
9 ພະຍາດຕບັອກັເສບສາມາດຕດິຕໍ່ ໄດໂ້ດຍທາງການກນິອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ.   
10 ພະຍາດຕບັອກັເສບບ່ໍສາມາດຕດິຕໍ່ ໄດໂ້ດຍທາງການກນິອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຢູ່

ຮ່ວມກນັ. 
  

11 ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ສາມາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕບັອກັເສບໄດໂ້ດຍຜ່ານການສກັຢາ
ທີ່ ບ່ໍປອດໄພ. 

  

12 ທຸກຄນົສາມາດຕດິພະຍາດຕບັອກັເສບໄດໂ້ດຍຜ່ານທາງເພດສໍາພນັກບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້.   
13 ທຸກຄນົມໂີອກາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕບັອກັເສບໄດຖ້າ້ທຸກຄນົໄດຮ້ບັເລອືດທີ່ ປອດໄພ.   
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ບ ດທ ດສອບ 
ຈ ີ່ງອ່ານຂ ົ້ຄວາມລຸູ່ມນ ົ້ແລ້ວໝາຍຕິກໃສູ່ຫ້ອງ ຖືກ ຫ ື ຜິດ ທ ີ່ເຫັນວາ່ເໝາະສ ມ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ລ/\
ດ 

ຂ ົ້ຄວາມ ຖືກ ຜິດ 

1 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດໂ້ດຍຍຸງກົນ້ຊີທ້ີ່ ບ່ໍຕດິເຊືອ້ມາກດັ    
2 ທຸກຄນົສາມາດຕດິເຊືອ້ໄດຈ້າກການຢູ່ໃກສ້ດິກບັຄນົທີ່ ມເີຊືອ້ພະຍາດໄຂເ້ລອືດອອກ    
3 ທຸກເພດ, ທຸກໄວສາມາດຕດິເຊືອ້ໄດ ້ໂດຍຍຸງລາຍທີ່ ມເີຊືອ້ມາກດັ.    
4 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ໄຂມ້າລາເຣຍຈາກການໃສ່ເລອືດທີ່ ຕດິເຊືອ້ໄຂມ້າລາເລຍ.    
5 ໃນໄລຍະຖພືາເຊືອ້ໄຂມ້າລາເຣຍສາມາດສົ່ ງຕໍ່ ຈາກແມ່ໄປສູ່ລູກ.    
6 ພະຍາດວນັນະໂລກບ່ໍສາມາດປ່ີນປົວຫາຍຂາດໄດ.້    
7 ພະຍາດວນັນະໂລກບ່ໍສາມາດຕດິຕໍ່ ຈາກບຸກຄນົໜື່ ງໄປຫາບຸກຄນົອື່ ນໄດ.້    
8 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິຕໍ່ ພະຍາດວນັນະໂລກໄດໂ້ດຍທາງປາກ, ທາງດງັ, ຜວົໜງັ.    
9 ພະຍາດຕບັອກັເສບສາມາດຕດິຕໍ່ ໄດໂ້ດຍທາງການກນິອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ.    
10 ພະຍາດຕບັອກັເສບບ່ໍສາມາດຕດິຕໍ່ ໄດໂ້ດຍທາງການກນິອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຢູ່

ຮ່ວມກນັ. 
   

11 ເດກັນອ້ຍ, ຜູໃ້ຫຍ່ສາມາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕບັອກັເສບໄດໂ້ດຍຜ່ານການສກັຢາທີ່ ບ່ໍ
ປອດໄພ. 

   

12 ທຸກຄນົສາມາດຕດິພະຍາດຕບັອກັເສບໄດໂ້ດຍຜ່ານທາງເພດສໍາພນັກບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້.    
13 ທຸກຄນົມໂີອກາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕບັອກັເສບໄດຖ້າ້ທຸກຄນົໄດຮ້ບັເລອືດທີ່ ປອດໄພ.    
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ບ ດທ  5 
ມ ນລະພິດ, ພະຍາດທາງດິນ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງມະນຸດ 

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  

ໃຫນ້ກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການພວົພນັລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ມກີານປ່ຽນແປງ ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດເຮດັໃຫເ້ກດີມນົລະພດິ
ທາງດນິ ແລວ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ ແລະ ຮູວ້ທິປີອ້ງກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ.   
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ  

1) ຄວາມໝາຍຂອງມນົລະພດິທາງດນິ: ແມ່ນດນິມສີານເຄມເີຈອືປົນເກນີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງດນິ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

2) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ:  ມນົລະພດິທາງດສິາມາດເກດີຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດເປັນຜູ ້
ກະທໍາເຊັ່ ນ: ການລະບາຍສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກຄວົເຮອືນ, ຈາກໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ, ຈາກ
ໂຮງແຮມ, ບາ້ນພກັ ແລະ ສະຖານບນັເທງິຕ່າງໆ. 

3) ຜນົກະທບົຈາກມນົລະພດິທາງດນິ: ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
4) ວທິປີອ້ງກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ: ບ່ໍປ່ອຍສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກສະຖານທີ່ ຕ່າງໆລງົດນິແບບຊະຊາຍ, 

ຖາ້ໃຊສ້ານເຄມຕີອ້ງໃຊໃ້ນປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົ ເພິ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ການກະທໍາຂອງຕນົ ແລະ ຕອ້ງ
ປັບປຸງດນິໃຫຖ້ກືວທິ.ີ 

3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ການພົວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຮັດໃຫກ້ານດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມມກີານປ່ຽນແປງ ເປັນສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີ້ອງກນັເພື່ ອບ່ໍ
ໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ  
3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  

 ຮກັສະພາບແວດລອ້ມ 
 ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປອ້ງກນັບ່ໍໃຫດ້ນິເກດີເປັນມນົລະພດິ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  
ນກັສກຶສາສາມາດ: 

 ອະທບິາຍສາເຫດ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ 
 ບອກວທິປີອ້ງກນັພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກດນິ 
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4. ກິດຈະກ າ 
 ລະດມົສະໝອງກ່ອນເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ (ເວລາ 5 ນາທ)ີ 

 ຄູນໍາເຂົາ້ສູບ້ດົຮຽນ ໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມ ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາລວມໝູ່ ໃນຫອ້ງຮຽນໃຫນ້ກັສກຶສາ
ຕອບ 

ຄ າຖາມ 
1) ດນິມຄຸີນປະໂຫຍດແນວໃດແດ່? 
 ຄູສະຫູຼບຄນື ແລະ ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງມນົລະພດິທາງດນິ 

ກິດຈະກ າ 1: ແບູ່ງກຸູ່ມສ ນທະນາກ່ຽວກັບສາເຫດ, ຜ ນກະທ ບ ແລະ ວິທ ປ້ອງກັນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ເກ ດມ ນ
ລະພິດທາງດິນ (ເວລາ 30 ນາທ )  

 ຄູຈດັນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັເຊິ່ ງ
ກນັ ແລະ ກນັໃນກຸ່ມ ກ່ຽວກບັສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ  

 ຄູແນະນໍານກັສກຶສາ: ເບິ່ ງວດິໂີອ “ມນົລະພດິທາງດນິ” (ເວລາ 7 ນາທ)ີ ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມ
ສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ ໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ກ່ຽວກບັສາເຫດ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີ້ອງກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ກດີມນົ
ລະພດິທາງດນິ ແລວ້ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານ 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບຮ່ວມກນັ 
(ສໍາລບັວດິໂີອແມ່ນຄູສາມາດຊອກເອງ ; ເບິ່ ງວດິໂີອທີ່ ມເີນືອ້ໃນກ່ຽວກບັສາເຫດ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງ
ກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງດນິ). ຖາ້ບ່ໍມ ີກໍ່ ໃຫເ້ຮດັກດິຈະກາໍຕາມເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 

ກິດຈະກ າ 2: ແບູ່ງກຸູ່ມສ ນທະນາກ່ຽວກັບວິທ ປ້ອງກັນເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ພະຍາດແມູ່ກາຝາກເຂ ົ້າສູູ່ຮ່າງກາຍ
ຂອງຄ ນເຮ າ (ເວລາ 20 ນາທ )  

 ຄູນໍາໃຊກຸ່້ມເກົ່ າເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາພາຍໃນກຸ່ມ ແລວ້ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຽນວທິປີ້ອງກນັພະຍາດແມ່
ກາຝາກ ກຸ່ມລະ 1 ພະຍາດ (ຄູສາມາດເອາົຮູບພະຍາດແຕ່ລະຊະນດິ ຫຼ ືພະຍາດຕວົຈງິແຕ່ລະຊະນດິທີ່ ມຢູ່ີ
ໃນຫອ້ງທດົລອງຊວີະສາດ)  

 ໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ ອສະຫຸຼບແນວຄດິຂອງກຸ່ມ ແລວ້ຂຽນໃສ່ຕາຕະລາງໃນເຈຍ້ແຜນ
ໃຫຍ່ ທີ່ ຄູກຽມມາອາການ 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບຄນື ແລະຕດິຕາມສງັເກດລາຍການໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 
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ກິດຈະກ າ 3: ແນະນ າຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນຂອງການລ້າງມື (ວລາ 20 ນາທ ) 
 ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາລວມໝູ່ ໃນຫອ້ງຮຽນ ແລວ້ໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບ 

ຄ າຖາມ 
1) ເມື່ ອໃດທີ່ ເຮາົຕອ້ງລາ້ງມ?ື ເພື່ ອໃຫມ້ເືຮາົສະອາດຕອ້ງລາ້ງມດືວ້ຍຫຍງັ? 

2) ການລາ້ງມທືີ່ ຖກືວທິມີຈີກັຂັນ້ຕອນ?  
 ຄູອະທບິາຍ ແລະ ນາໍພານກັສກຶສາລາ້ງມໃືນ 7 ຂັນ້ຕອນ ໂດຍນາໍໃຊໂ້ປສເຕ:ີ ການລາ້ງມທືີ່ ຖກືຕອ້ງມ ີ7 ຂັນ້ຕອນ  
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5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ 
 ປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູື ວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ 
 ຮູບພະຍາດກາຝາາກແຕ່ລະຊະນດິ ຫຼ ືພະຍາດກາຝາກຕວົຈງິແຕ່ລະຊະນດິ 
 ຕາຕະລາງທີ່ ຂຽນໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່: ສາເຫດ, ອາການ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັພະຍາດໃນ 5 ຊະນດິ 
 ໂປສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບ ການລາ້ງມທືີ່ ຖກືວທິ ີ7 ຂັນ້ຕອນ 
 ຊາມເພື່ ອໃສ່ນໍາ້ (ພາຊະນະອື່ ນໆເພື່ ອໃສ່ນໍາ້) 
 ສະບູ  

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
ຄູສະຫຸຼບບດົຮຽນໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມດັ່ ງນີ:້ 

1) ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກມນົລະພດິທາງດນິມຫີຍງັແດ່? 
2) ພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກດນິມພີະຍາດຫຍງັແດ່?  
3) ພວກເຮາົມວີທິປີອ້ງກນັແນວໃດເພື່ ອບ່ໍໃຫດ້ນິເປັນພດິ? 

7.  ປະເມ ນການສອນ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕອບ, ປະຕບິດັກດິຈະກາໍກຸ່ມຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ ສາເຫດ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ປັນມນົລະພດິທາງດນິ 

 

 
ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ 

1) ການພວົພນັລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດໄດສ້ົ່ ງຜນົຕໍ່ ຄຸນ
ນະພາບຂອງດນິແນວໃດ?: 

 ໃນປັດຈຸບັນຈໍານວນປະຊາກອນເພີ່ ມ ພາໃຫກ້ານບໍລິໂພກ, ອຸປະໂພກ ເພື່ ອໃຫທ່້ວງທັນຕາມຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາກອນ ສານເຄມຕ່ີາງໆຈຶ່ ງໄດຖ້ກືນໍາ
ໃຊເ້ຂົາ້ໃນຂະບວນການຜະລດິເພື່ ອເພີ່ ມປະລມິານໃນການຜະລດິ ພອ້ມກບັຜະລດິຕະພນັໃນໂຮງຈກັໂຮງານ ສານເຄມີ
ເຫຼົ່ ານີຈ້ະສະສມົໃນດນິ ພາໃຫດ້ນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ. 

2) ຜນົກະທບົຂອງມນົລະພດິທາງດນິຕໍ່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິ  
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ມນົລະພດິທາງດນິຈະສົ່ ງຜົນກະທບົຕໍ່່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ສດັສາວາສິ່ ງທີ່ ອາໄສໃນບໍລເິວນນັນ້ ໂດຍ
ສະເພາະສັດ ຫຼື ສິ່ ງທີ່ ມ ີຊີວິດຢູ່ໃນດິນເຊັ່ ນ: ຂີກ້ະເດືອນ, ມດົ, ຈໍາພວກຈຸລິນຊີ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງມີ່ ເຮັດໃຫດ້ິນມີ
ອຸດມົສມົບູນ ດັ່ ງກ່າວຄ່ອຍໆຫຸຼດລງົ ແລະ ຕາຍໄປເປັນສາເຫດພາໃຫດ້ນິບ່ໍອຸດມົສມົບູນ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບ
ຂອງມະນຸດໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມເຊັ່ ນ: ເປັນພະຍາດຜິວໜັງ, ພະຍາດທາງເດນີຫາຍໃຈ, ພະຍາດຕບັ ແລະ 
ພະຍາດແມ່ກາຝາກໃນລໍາໄສ ້ແລະອື່ ນໆ. 

3) ພວກເຮາົມວີທິປີອ້ງກນັແນວໃດເພື່ ອບ່ໍໃຫດ້ນິເປັນພດິ? 
ໃນການປອ້ງກນັເພື່ ອບ່ໍໃຫດ້ນິເປັນມນົລະພດິໂດຍເລື່ ອມຈາກບຸກຄນົເຊັ່ ນ: ບ່ໍຖີມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍ, ບ່ໍຖ່າຍ

ຊະຊາຍ ຫຸຼດຜ່ອນການນາໍໃຊສ້ານເຄມເີຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ຫນັມາໃຊປຸຸ້໋ ຍຊວີະພາບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກເຂົາ້ໃນການ
ຜະລດິ ພອ້ມທງັປູກພດືຕະກຸນຖົ່ ວ, ລຽ້ງຂີກ້ະເດອືນໃສ່ ແລະ ປູກຫຍາ້ແຝກເພື່ ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງດນິ. 
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ບ ດທ  6 
ການບ ລິຫານຈັດການຂ ົ້ເຫຍືົ້ອ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 

  

ເວລາໃຊ້ສອນ: 3,5 ຊ ີ່ວໂມງ  
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  

ບດົຮຽນນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່ ທນັສະໃໝ 
ພອ້ມກບັການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເຮດັໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການຊມົໃຊສ້ິ່ ງຕ່າງໆກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ເປັນສາເຫດໃຫ ້
ເກດີບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືໃນສະພາບແວດລອ້ມ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜົນກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ, 
ນກັສກຶສາຈະຮູຈ້ກັວທິຫຸຼີດຜ່ອນປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສາມາດໝຸນໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ຈະສອນ  

1) ຄວາມເປັນມາຂອງຂີເ້ຫຍືອ້: ຂີເ້ຫຍືອ້ແມ່ນສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ມະນຸດເປັນຜູສ້າ້ງຂຶນ້ດວ້ຍຮູບແບບຕ່າງໆນບັມື ້

ນບັເພີ່ ມທະວປີະລມິານຈນົສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງຮຸນແຮງກບັມາສູ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເອງ.  
2) ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອື: ການເພີ່ ມປະລມິານຂຶນ້ເລືອ້ຍໆຂອງຂີເ້ຫຍືອ້ແມ່ນ

ສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທງັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. 
3) ປະເພດຂອງຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ື ສິ່ ງເສດເຫຼອື: ຂີເ້ຫຍືອ້ຕອ້ງໄດຈ້ດັແຍກໃຫເ້ປັນປະເພດຢ່າງເໝາະສມົເພື່ ອເຮດັ

ໃຫກ້ານຈດັການບໍລຫິານໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ.  
4) ວທິຫຸຼີດປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ໂດຍໃຊຫຼ້ກັການ 3R ແມ່ນແນວທາງທີ່ ຈະເຮດັໃຫຂ້ີເ້ຫຍືອ້ຫຸຼດປະລມິານລງົ

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ.  
3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ນກັສກຶສາຮູສ້າເຫດທີ່ ເຮດັໃຫຂ້ີເ້ຫຍືອ້ເກດີຂຶນ້, ຮູປ້ະເພດຂີເ້ຫຍືອ້, ຜນົກະທບົຈາກຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ຮູວ້ທິີ
ຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ເຫຼົ່ ານັນ້ໄດ.້  
3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  

ຮກັຄວາມສະອາດ, ຮກັສະພາບແວດລອ້ມ, ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການນໍາໃຊສ້ິ່ ງຕ່າງໆໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງ
ສຸດເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ 
3.3. ດ້ານທັກສະ  

ນກັສກຶສາສາມາດ: 
 ແຍກຂີເ້ຫຍືອ້ຕາມ 4 ປະເພດໄດ ້
 ປະດດິເຄື່ ອງໃຊໃ້ດໜຶ່່ ງຈາກຂີເ້ຫຍື່ ອຕາມຄວາມຄດິປະດດິສາ້ງຂອງກຸ່ມ 
 ສນົທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັແນວທາງການຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ 
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4. ກິດຈະກ າ 
ກິດຈະກ າ 1: ລະດ ມສະໝອງ (ເວລາ 20 ນາທ )  

 ໃຫນ້ກັສກຶສາ: ເບິ່ ງວດິໂີອ” ບນັຫາທີ່ ພາໃຫເ້ກດີມຂີີເ້ຫຍືອ້” (ສໍາລບັວດິໂີອແມ່ນມ ີCD ຄດັຕດິມາ ເວລາ 
5 ນາທ)ີ ຫຼງັຈາກນັນ້ຍກົບນັຫາກ່ຽວກບັການເກດີມຂີີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືເກດີມາ ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ
ສນົທະນາລວມໝູ່ ໃນຫອ້ງຮຽນ. 

ຄ າຖາມ 
1) ຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືເກດີມາຈາກໃສ? ໃຜເປັນຜູສ້າ້ງຂຶນ້? 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາ ປະມານ 3-4 ຄນົ ປະກອບຄໍາເຫນັ ຈາກນັນ້ ກໍ່ ຮ່ວມກບັນກັສກຶສາສະຫູຼບຄນືເນືອ້ໃນ

ບດົຮຽນ. 
ກິດຈະກ າ 2: ຜ ນກະທ ບຈາກຂ ົ້ເຫຍືົ້ອ (ເວລາ 30 ນາທ )  

 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ ອາດແບ່ງກຸ່ມດວ້ຍວທິໃີຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົຈກົ
ສະຫຼາກຮູບພາບຕ່າງໆຕາມຈໍານວນກຸມທີ່ ຕອ້ງການ: (5 ກຸ່ມ: ຮູບຕຸກນໍາ້ເປ່ົາ, ໄມສ້ຽບເອນັ, ຖົງຢາງ, 
ທ່ໍດູດ, ຖ່ານໄຟສາຍ) ແລວ້ ໃຫຜູ້ທ້ີ່ ໄດຮູ້ບພາບຄກືນັເຂົາ້ກຸ່ມດຽວກນັ 

 ແນະນໍານກັສກຶສາ: ເບິ່ ງວດິໂີອ “ວງົຈອນຂອງພຣາສະຕກິທີ່ ຄນົເຮາົໃຊ ້ແລະ ຖິມ້ໃນແຕ່ລະວນັ” ສໍາລບັວິ
ດີໂອແມ່ນມພີອ້ມໃນແຜ່ນ CD ທີ່ ຄດັຕດິມາ (ເວລາ 10 ນາທີ) ແລວ້ຄູໃຫນ້ກັສຶກສາຍກົບັນຫາຜົນ
ກະທບົຂອງຂີເ້ຫຍື່ ອຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ຈາກການເບິ່ ງ ວດີີ
ໂອນັນ້ ຈາກນັນ້ແຈກຢາຍເຈຍ້ A4 ໃຫກຸ່້ມລະ 3 ໃບເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສະຫຸຼບຕາມຄໍາຖາມຄ:ື 

2) ບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ສົ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ? 
 ແຈກຢາຍເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ເຝິດ ໃຫກຸ່້ມລະ 1 ຊຸດເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈາໍ, ຕາງໜາ້

ກຸ່ມລາຍງານ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບບດົຮຽນ 

ກິດຈະກ າ 3: ການຈ າແນກປະເພດຂອງຂ ົ້ເຫຍືົ້ອ (ເວລາ 30 ນາທ )  
ນໍາໃຊກຸ່້ມເກົ່ າເພື່ ອນກັສກຶສາສນົທະນາພາຍໃນກຸ່ມກ່ຽວກບັການຈໍາແນກຂີເ້ຫຍືອ້ ໄດຍຄູເອາົຮູບພາບທີ່

ກຽມມາໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 1 ຊຸດ ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາແຍກຮູບຂີເ້ຫຍືອ້ອອກເປັນປະເພດດຽວກນັ (ຮູບຖງົຢາງ
ເປື້ອນ, ແພມັເຝີດທີ່ ໃຊແ້ລວ້, ທ່ໍດູດ, ໂຟມທີ່ ໃສ່ອາຫານ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ປຸ໋ ອງສະເປເກົ່ າ, ໂທລະສບັເພ, ຫຼອດໄຟ
ເກົ່ າ, ເສດອາຫານ, ເສດຜກັ, ໃບໄມແ້ຫງ້, ເສດໝາກໄມ,້ ກະປຸ໋ ອງແປັບຊເີປ່ົາ, ຕຸກນໍາ້ເປ່ົາ,ຢາງລດົໃຫຍ່ເກົ່ າ ແລະ 
ຮູບເສືອ້ເກົ່ າທີ່ ບ່ໍໄດໃ້ຊ)້   ຄູກາໍນດົເວລາຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລວ້ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຢ່າງເລາະເບິ່ ງຜນົງານຂອງກຸ່ມອື່ ນ 
ໂດຍຕາງໜາ້ກຸ່ມ 1 ຄນົຢູ່ປະຈາໍກຸ່ມຕນົເອງເພື່ ອລາຍງານໃຫກຸ່້ມອື່ ນໆຮບັຟັງ. 
ກິດຈະກ າ 4: ການຫຼຸດຜ່ອນຂ ົ້ເຫຍືົ້ອ ຕາມຫ ກັການ 3R (ເວລາ 30 ນາທ ) 

 ສາ້ງບດົເລື່ ອງໃດໜຶ່ ງກ່ຽວກບັພດຶຕກິາໍການດໍາລງົຊວີດິຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງຄນົເຮາົ ທີ່ ມເີນືອ້ໃນກວມເອາົ 
ຫຼກັການ 3R ທີ່ ພວົພນັກບັການຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂເີຫຍືອ້ໃນຊຸມຊນົ  

 ອ່ານເລື່ ອງໃຫນ້ກັສກຶສາຟັງ 
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ບ ດເລືີ່ອງ 
   ເຊົາ້ມ ືໜ້ຶ່ ງ ແມ່ຂອງຂອ້ຍໄປຕະຫຼາດ ເພິ່ ນໄດເ້ກບັເອາົແກວ້ນໍາ້ປາ, ແກວ້ສະອິຸ໋ວ ແລະ ແກວ້ນໍາ້
ຊອັດເປ່ົາ ໃສຖງົຢາງໄປຂາຍໃຫຮ້າ້ນຮບັຊືຂ້ວດແກວ້ ເວລາທີ່ ຂາຍແກວ້ແລວ້ ແມ່ກໄໍດເ້ອາົຖງົຢາງທີ່ ໃສ່
ແກວ້ນັນ້ໄປຕະຫຼາດ ເພື່ ອໃສ່ເຄື່ ອງຂອງຕ່າງໆອກີ ເວລາຊືເ້ຄື່ ອງຖາ້ສິ່ ງໃດບ່ໍຈາໍເປັນໃສ່ຖງົຢາງເພິ່ ນກໍ່ ຈະໃສ່
ກະຕ່າທີ່ ເພິ່ ນຖໄືປທຸກຄັງ້ເວລາໄປຊືເ້ຄື່ ອງຖາ້ສິ່ ງໃດຈາໍເປັນໃສ່ຖງົຢາງເພິ່ ນກໍ່ ຈະບອກແມ່ຄາ້ໃຫໃ້ສຖງົຢາງ
ທີ່ ແມ່ຖໄືປເອງເມື່ ອກບັຮອດເຮອືນແມ່ຈະເລອືກເອາົຖງົຢາງທີ່ ຍງັສາມາດໃຊໄ້ດເ້ກບັໄວຄ້ນືເພື່ ອຖໄືປຕະ 
ຫຼາດຄັງ້ຕໍ່ ໄປອກີ 
  

 ຕັງ້ຄໍາຖາມໃຫນ້ກັສກຶສາໄດຄ້ດິ ແລະ ຫາຄໍາຕອບຈາກບດົເລື່ ອງນັນ້ ວ່າ ພດຶຕກິາໍອນັໃດ ແມ່ນການ ຫຸຼດ
ການໃຊ ້(Reduce), ພດຶຕກິາໍໃດ ແມ່ນການນາໍສິ່ ງເສດເຫຼອືມາໃຊຊໍ້າ້ (Reuse) ແລະ ສິ່ ງໃດແມ່ນການນາໍ
ເອາົສິ່ ງເສດເຫຼອືມາເປັນວດັຖຸດບິເພື່ ອຜະລດິເປັນອນັໃໝ່ (Recycle) 

 ຄູຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ ກ່ຽວກບັຫຼກັການ 3R 
ກິດຈະກ າ 5:  ພາກປະຕິບັດ (ເວລາ 40 ນາທ )  

 ແນະນາໍນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມເລອືກເອາົຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ຄູຕຽມມາຢູ່ຂາ້ງເທງິ, ໃຫເ້ອາົກຸ່ມລະ 1 ຊະນດິ (ບ່ໍໃຫ ້
ຊໍາ້ກນັ) ແລວ້ນາໍເອາົຂີເ້ຫຍື່ ອນັນ້ມາປະຍຸກໃຊໃ້ຫເ້ກດີປະໂຫຍດໃໝ່ອກີ ໂດຍໃຊແ້ນວຄວາມຄດິຈນິຕະ 
ນາການ ແລະ ວທິກີານຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແຕ່ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຫຼກັການ 3R ທີ່ ໄດຮ້ຽນມາແລວ້. ຫຼງັຈາກນັນ້
ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັຂອງຕນົວ່ານາໍມາໃຊເ້ຮດັຫຍງັ, ມຂີັນ້ຕອນການຜະລດິ
ແນວໃດ ແລະ ຕອ້ງໃຊອຸ້ປະກອນເຄື່ ອງມຫືຍງັແດ່? 

 ຄູ ຮ່ວມກບັນກັສກຶສາສະຫຸຼບ ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັທີ່ ນກັສກຶສາປະດດິໄດທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແນວທາງການ
ຫຸຼດປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ໂດຍກ່ຽວພນັກບັການໃຊຫຼ້ກັການ 3R 

 ເມື່ ອສໍາເລດັແລວ້ ຕອນທາ້ຍຄູກເໍອາົຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ ຜະລດິມາຈາກສິ່ ງຂອງທີ່ ເຫຼອືໃຊແ້ລວ້ມາໃຫນ້ກັສກຶ
ສາເບິ່ ງເພີ່ ມເຕມີອກີ. 

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ 
 ເບິ່ ງວດິໂີອ “ບນັຫາທີ່ ພາໃຫເ້ກດີມຂີີເ້ຫຍືອ້”  
 ຮູບຕຸກນໍາ້ເປ່ົາ, ໄມສ້ຽບເອນັ, ຖງົຢາງ, ທ່ໍດູດ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ຮູບຖງົຢາງເປືອ້ນ, ຮູບແພມັເຝິດທີ່ ໃຊແ້ລວ້ 

 ວດິໂີອ “ວງົຈອນຂອງພຣາສະຕກິທີ່ ຄນົເຮາົໃຊ ້ແລະ ຖິມ້ໃນແຕ່ລະວນັ”  
 ທ່ໍດູດ, ໂຟມທີ່ ໃສ່ອາຫານ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ປຸ໋ ອງສະເປເກົ່ າ, ໂທລະສບັເພ, ຫຼອດໄຟເກົ່ າ, ເສດອາຫານ, ເສດ

ຜກັ, ໃບໄມແ້ຫງ້, ເສດໝາກໄມ,້ ກະປຸ໋ ອງແປັບຊເີປ່ົາ, ຕຸກນໍາ້ເປ່ົາ, ຢາງລດົເກົ່ າ, ເສືອ້ເກົ່ າທີ່ ບ່ໍໄດໃ້ຊ ້

 ສິ່ ງເສດເຫຼອື 5 ຊະນດິ ເພື່ ອຈະໃຫນ້ກັສກຶສານາໍມາປະດດິ ຕາມຫຼກັການ 3R 
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6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
ໃນປັດຈບຸນັ ຈາໍນວນປະຊາກອນເພີ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍ ແລະ ການເພີ່ ມຂຶນ້ໃນການບໍລໂິພກ, ອຸປະໂພກ ພອ້ມທງັ

ມບີນັດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆກໍເພີ່ ມຂຶນ້ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນ
ສງັຄມົ. ສະນັນ້, ເມື່ ອມກີານຊມົໃຊເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຈ ຶ່ ງພາໃຫມ້ຂີີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືກເໍພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນກນັ. 

ຂີເ້ຫຍືອ້ ແມ່ນສິ່ ງເສດເຫຼືອທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາອນັໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຍງັເປັນສາເຫດສົ່ ງຜົນ
ກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ ຂີເ້ຫຍືອ້ມຫຼີາຍປະເພດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ສະນັນ້ຕອ້ງມກີານຈດັການບໍລຫິານຂີເ້ຫຍືອ້ຢ່າງ
ເປັນລະບບົ ແລະ ຖກືວທິ ີເພື່ ອໃຫເ້ກດີປະສດິທພິາບສູງສຸດ 
7. ປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການສນົໃຈຕໍ່ ການສອນ: ການທກັທາຍ, ການສອບຖາມ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ສງັເກດການ ການຖາມ-ຕອບ-ທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 

ຄ າຖາມ  
1) ຂີເ້ຫຍືອ້ແມ່ນຫຍງັ?  ແມ່ນສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາອນັໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຍງັເປັນສາເຫດສົ່ ງ

ຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
2) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫມ້ຂີີເ້ຫຍືອ້ມຫີຍງັແດ່?  ເມື່ ອປະຊາກອນເພີ່ ມຂຶນ້, ການຊມົໃຊສ້ິ່ ງຕ່າງໆເພີ່ ມຂຶນ້ ຈ ຶ່ ງພາໃຫມ້ຂີີ ້

ເຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືກເໍພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນກນັ 
3) ຜນົກະທບົຂອງຈາກຂີເ້ຫຍືອ້ມຫີຍງັແດ່?    ຜນົກະທບົຈາກຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອື,ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດາ້ນ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ດາ້ນສຸຂະພາບ 

4) ວທິກີານຫູຼດປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ຄວນເຮດັແນວໃດແດ່? ຍກົຕວົຢ່າງມາອນັໜຶ່ ງ? ຫຸຼດການໃຊ ້ (Reduce), ໃຊ ້
ຊໍາ້ (Reuse), ສາມາດດດັແປງເອາົມາໃຊໃ້ໝ່ (Recycle) 

5) ຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມະນຸດເຮາົຖິມ້ເພີ່ ມທະວປີະລມິານຂຶນ້ທຸກວນັໆ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຕໍ່

ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮາົເອງແນວໃດແດ່? ຈະເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມຂອງຊຸມຊນົນັນ້ເຊື່ ອມໂຊມເກດີມນົ
ລະພດິຕ່າງໆ ທງັທາງນໍາ້, ອາກາດ, ດນິ... ທີ່ ເປັນສາເຫດນາໍພາເຊືອ້ໂຣກ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆມາສູ່ຄນົເຮາົ ຖາ້ບ່ໍ
ມວີທິແີກໄ້ຂທີ່ ດມີນັຈະສົ່ ງຜນົເສຍຫາຍຮຸນແຮງຂຶນ້ເລືອ້ຍຈນົສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຂອງປະເທດໄດ.້ 
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ຮູບພາບສ າລັບກິດຈະກ າ 3: ການຈ າແນກຂ ົ້ເຫຍືົ້ອ 
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ບ ດທ  7 

ການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  
 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 1,5 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ 

ໃນບດົນີນ້ກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການ
ປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ພອ້ມທງັຮູຈ້າໍແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ພາວະເຮອືນແກວ້ 
ລວມທງັຮູຈ້ກັວທິກີານປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ 

ເນືອ້ໃນທີ່ ສໍາຄນັຂອງບດົນີປ້ະກອບມ:ີ  
1) ຄວາມໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ: ແມ່ນລກັສະນະສະພາບອາກາດຂອງພືນ້ທີ່ ໃດພືນ້ທີ່

ໜຶ່ ງຊຶ່ ງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຕໍາແໜ່ງຂອງເສັນ້ແວງຂອງໂລກ ຫຼ ືເສັນ້ສູນສູດ ເຊິ່ ງລວມມອຸີນນະພູມ, 
ປະລມິານນໍາ້ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນ, ທດິທາງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງລມົ, ເມກປົກຄຸມ ແລະ ແສງອາທດິ. 

2) ສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ: ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ ເກດີຂຶນ້ເອງຕາມທໍາມະ
ຊາດ: ເປັນເຫດການທີ່ ຮຸນແຮງຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ກດີຕໍ່ ເນື່ ອງກນັຕະຫຼອດເວລາ. ການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດທີ່ ເກດີຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ, ເປັນກດິຈະກາໍໃນການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ. 

3) ຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. 

4) ວທິກີານປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ: ແມ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮ່ວມມຕືັງ້ແຕ່ລະດບັ
ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົ ໂຮງຮຽນຈນົເຖງິລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

3. ຈຸດປະສ ງ 
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ  
 ຄວາມໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 
 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ພາວະເຮອືນແກວ້ 
 ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
 ວທິກີານປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  

3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕ ິ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ມຄີວາມຕື່ ນຕວົໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 ປັບປ່ຽນພດຶຕກິາໍໃນການດໍາລງົຊວີດິໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການປອ້ງກນັການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
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3.3. ດ້ານທັກສະ 
ນກັສກຶສາສາມາດ: 

 ອະທບິາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ພາວະເຮອືນແກວ້ 
 ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
 ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 

4. ກິດຈະກ າ  
ຄູນາໍພານກັສກຶສາເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ ດວ້ຍການຖາມທບົທວນບດົຮຽນທີ່ ໄດຮ້ຽນມາແລວ້; ຫຼງັຈາກນັນ້ກເໍລິ່ ມ

ກດິຈະກາໍການສອນບດົໃໝ່ 
ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາກຽ່ວກັບການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ (ເວລາ  10 ນາທ ) 

 ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສກຶສາວ່າ: 
1) ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດມຄີວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? 
2) ພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ພາວະເຮອືນແກວ້ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຄແືນວໃດ? 
 ນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັ 

ກິດຈະກ າ 2: ເຮັດວຽກເປັນກຸູ່ມກ່ຽວກັບສາເຫດ, ວທິ ການປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການປູ່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບອາກາດ (ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ຈດັແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ຢາຍເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່, ເຝິດຂຽນເຈຍ້, ສະກອັດ ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ 
 ເອາົຫວົຂໍໃ້ຫຄ້ົນ້ຄວາ້ໃນແຕ່ລະດາ້ນກ່ຽວກບັສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ທີ່ ເກດີຂຶນ້

ໃນບາ້ນເຮາົ (ການປ່ອຍອາຍກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊດອ໌ອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ສິ່ ງເສດ
ເຫຼອືຕ່າງໆ ອອກສູ່ບນັຍາກາດ, ດນິເຈື່ ອນ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້ຖວ້ມ, ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າເຮດັໃຫກ້າສ
ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດເ໌ພີ່ ມຂຶນ້ ພາໃຫເ້ກດີພາວະໂລກຮອ້ນ, ເຮອືນແກວ້, ຝົນເປັນພດິ) 

 ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຄົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຽນໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ດວ້ຍວທິກີານສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈື່  
 ແນະນາໍນກັສກຶສາເອາົຜນົງານຂອງກຸ່ມຂຶນ້ຕດິໃສ່ກະດານ ແລະ ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ 

ກິດຈະກ າ 3: ສັງເກດເບິີ່ງວິດ ໂອ, ຮູບພາບ ແລະ ຕດິຕາມເອກະສານກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບຂອງການ
ປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ (ເວລາ 35 ນາທ ) 

 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສງັເກດເບິ່ ງວດິໂີອ ພອ້ມທງັວເິຄາະເນືອ້ໃນຂອງວດິໂີອ 
1) ໃນວດິໂີອມສີິ່ ງໃດທີ່ ສະແດງເຖງິຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຕໍ່ ກບັສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ? 
2) ຜ່ານການເບິ່ ງວດິໂີອ ເນືອ້ໃນທີ່ ເປັນບນັຫາມອີນັໃດແດ່, ບນັຫາເກດີຍອ້ນຫຍງັ ແລະ ມວີທິກີານແກໄ້ຂ

ແນວໃດ? 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ 
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5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ  
 ຮູບພາບ 
 ວດິໂີອ 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ  
 ນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນດວ້ຍການໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບຄໍາຖາມຄ:ື 
1) ຈົ່ ງອະທບິາຍຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກບັພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ພາວະເຮອືນແກວ້? 
2) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫສ້ະພາບອາກາດມກີານປ່ຽນແປງເກດີມາຈາກໃສ? 
3) ເຮາົຄວນມວີທິແີກໄ້ຂສິ່ ງທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຄແືນວໃດ? 

7. ປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົໃນເວລາປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ຄູກວດຄນືຄວາມຖກືຕອ້ງເນືອ້ໃນກດິຈະກາໍທີ່ ຄູມອບໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຄົນ້ຄວາ້ 
 ສງັເກດການຖາມ-ຕອບຂອງນກັສກຶສາເປັນບຸກຄນົ ແລະ ເປັນກຸ່ມ 
 ສງັເກດການລາຍງານ ແລະ ອະທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 

8. ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບ  
1) ສະພາບອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໝາຍເຖງິຫຍງັ? 

ຄ າຕອບ: ສະພາບອາກາດ ແມ່ນລກັສະນະສະພາບອາກາດຂອງພືນ້ທີ່ ໃດພືນ້ທີ່ ໜຶ່ ງຊຶ່ ງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຕໍາແ
ໜ່ງຂອງເສັນ້ແວງຂອງໂລກ ຫຼ ືເສັນ້ສູນສູດ ເຊິ່ ງລວມມອຸີນນະພູມ, ປະລມິານນໍາ້ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນ, ທດິທາງ 
ແລະ ຄວາມໄວຂອງລມົ, ເມກປົກຄຸມ ແລະ ແສງອາທດິ. 

 ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແມ່ນເກດີຈາກຄວາມໜາແໜນ້ຂອງກາສເຮອືນແກວ້ທີ່ ສູງຂຶນ້ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫ ້
ເກດີຄວາມກດົອາກາດພາຍໃນຊັນ້ບນັຍາກາດ ເທງິພືນ້ຜວິໂລກ ແລະ ການໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິເຊັ່ ນ
ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະອື່ ນໆ. 

2) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫສ້ະພາບອາກາດມກີານປ່ຽນແປງເກດີມາຈາກໃສ? 
ຄ າຕອບ: ສາເຫດທີ່ ພາໃຫສ້ະພາບອາກາດມກີານປ່ຽນແປງເກດີມາຈາກ 2 ສາເຫດຄ:ື ການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດທີ່ ເກດີຂຶນ້ເອງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ ເກດີຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ. 

3) ການພວົພນັລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການດໍາລງົ
ຊວີດິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແມ່ນມຄີແືນວໃດ? 

ຄ າຕອບ  
 ການພ ວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມ: 
 ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຈະເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິທາງການກະເສດຫຸຼດຕໍ່ າລງົ 
 ນໍາ້ຝົນມສີະພາບເປັນກດົຈາກການລວມຕວົຂອງນໍາ້ກບັອອກໄຊດຂ໌ອງມາດ (S) ເຮດັໃຫພ້ດືຕາຍ ຫຼ ື

ຈະເລນີເຕບີໂຕບ່ໍໄດດ້ ີສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິທາງການກະເສດຫຸຼດລງົ ທໍາລາຍສິ່ ງກໍ່ ສາ້ງຈາໍພວກ
ເຫຼກັ, ຄອນກຣດີ ແລະ ຫນີອ່ອນໃຫເ້ສື່ ອມສະພາບໄວກວ່າປົກກະຕ.ິ 
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 ການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ: 
 ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຈະເຮດັໃຫກ້ານຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດືຊາ້ລງົ ເພາະເສດຄາບຂວນັຈະໄປ

ເກາະທີ່ ຜວິໃບ ແລະ ເຮດັໃຫຈ້ລຸງັປ່ອງອາກາດພດືອຸດຕນັ ດູດກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊດໄ໌ດໜ້ອ້ຍລງົ 
ເຮດັໃຫປ້ະສດິທພິາບໃນການສງັເຄາະແສງຂອງພດືຫຸຼດລງົ 

 ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຈາກໝອກຄວນັຍງັມຜີນົກະທບົຕໍ່ ສະພາບອາກາດ ໂດຍເຮດັໃຫທ້ອ້ງຟາ້ມດື
ຄຶມ້ ແສງສ່ອງລງົມານອ້ຍກວ່າປົກກະຕ ິ

 ການດ າລ ງຊ ວດິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ:  
ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທີ່ ເປັນມດິຕໍ່ ກບັທໍາມະຊາດ ແມ່ນມແີນວໂນມ້ຫຸຼດລງົ ເຊິ່ ງລວມມກີານຕດັໄມທໍ້າລາຍ

ປ່າ, ການຈດູປ່າ ເພື່ ອປູກພດື, ແມ່ນໍາ້ແຫງ້, ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງຕໍ່ ກບັສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິ 
ເພາະວ່າຊບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນປັດໄຈຈໍາເປັນພືນ້ຖານຕໍ່ ກບັການດໍາລງົຊບີຂອງມະນຸດ ແລະ ສິ່ ງມຊີວີດິອື່ ນໆ 
ເຊັ່ ນວ່າ ປ່າໄມ,້ ສດັປ່າ, ສດັນໍາ້. ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ຂາດແຄນດາ້ນແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ອາດເຮດັໃຫ ້
ເກດີການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານໄປຍງັສະຖານອື່ ນ, ການຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃໝ່ ຫຼ ືການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ອາດກໍ່ ໃຫເ້ກີດ
ບນັຫາດາ້ນສຸຂະພາບຈດິໃຈ ເຊັ່ ນມຄີວາມວຕິກົກງັກນົ, ຄວາມຮູສ້ກຶສິນ້ຫວງັ ແລະ ອາລມົຫດົຫູ່.  

4) ເຮາົມວີທິຊ່ີວຍຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດແນວໃດ? 
ຄ າຕອບ: ເຮາົມວີທິຊ່ີວຍຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຄ ືການປັບປຸງສະພາບການຈາລະຈອນ ໂດຍ
ສະເພາະເລັ່ ງລດັພດັທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງມວນຊນົ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຈາລະຈອນ ແລະ ຫຸຼດບນັຫາການປ່ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດ. ອາດຈະປ່ຽນໄປໃຊພ້ະລງັງານສະອາດ (ແຫ່ຼງພະລງັານໝູນວຽນເຊັ່ ນ ລມົ, ແສງອາທດິ) ໃຊ ້
ພະລງັງານໜອ້ຍລງົເພື່ ອຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ (ຂີ່ ລດົຖບີ, ນັ່ ງລດົເມໄປໂຮງຮຽນ), ການໃຊນ້ໍາ້ຫຸຼດລງົ (ຫຸຼດນໍາ້) 
ການຫຸຼດປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ວທິອີື່ ນໆ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງ ເຮດັໃຫສ້ະພາບອາກາດດຂີຶນ້ (ເຊັ່ ນການປູກ
ຕົນ້ໄມ,້ ໂຄສະນາແນະນາໍຄອບຄວົ ແລະ ເພື່ ອນຝູງ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ). 
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ພາກທ  III: ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸູ່ມ 
 

ບ ດທ  8 

ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ 
 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  

 ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ກບັພດຶຕກິໍາການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມຄີວາມບ່ໍ
ສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍຢູ່ໃນສງັຄມົ ລວມທງັຮູຈ້ກັ ຄວາມໝາຍຂອງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດຍງິ-ຊາຍ, ສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການປ້ອງກນັຄວາມສະເໝພີາບ
ລະຫວ່າງເພດຍງິ-ຊາຍ.   
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ຈະສອນ   

ເນືອ້ໃນທີ່ ສໍາຄນັຂອງບດົນີປ້ະກອບມ:ີ 
1) ຄວາມໝາຍຂອງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  
 ເພດ (Sex): ໝາຍເຖງິເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິ ທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັທາງດາ້ນຮໍໂມນ ເຊິ່ ງແມ່ນທໍາມະ

ຊາດເປັນຜູສ້າ້ງຂຶນ້. 
 ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (Gender): ແມ່ນການພວົພນັລະຫວ່າງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ເຊິ່ ງສງັຄມົເປັນຜູສ້າ້ງ

ຂຶນ້ເປັນເອກະລກັໃນຕວົ.   
2) ສດິສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ 

ເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍມສີດິສະເໝພີາບໃນການສະແດງບດົບາດຂອງຕນົເອງຕໍ່ ສງັຄມົໄດຢ່້າງເທົ່ າທຽມກນັ
ໃນດາ້ນຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ດາ້ນການເມອືງ, ການສກຶສາ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ, ຄອບຄວົ, ສະເໜຄໍີາເຫນັ
ແລະ ຮຽກຮອ້ງ. 
3. ຈຸດປະສ ງ  

3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາເຂົາ້ໃຈ: 
 ຄວາມໝາຍຂອງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
 ສດິສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ 
 ຜນົກະທບົຂອງຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

 ການປົກປອ້ງ ແລະ ການປອ້ງກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 
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3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
 ເພື່ ອນກັສກຶສາ: 
 ປັບປ່ຽນຄວາມຄດິຕໍ່ ກບັການປະຕບິດັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍຢູ່ໃນສງັຄມົ 
 ປັບປ່ຽນພດຶຕກິາໍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິໃນສງັຄມົ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ:  
 ສາມາດອະທບິາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ 
 ປົກປອ້ງສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໄດ ້

4. ກິດຈະກ າ   
ຄູນາໍພານກັສກຶສາເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ (ເວລາ 5 ນາທ)ີ 

  ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສກຶສາ ກ່ຽວກບັບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງບຸກຄນົແຕ່ລະຄນົໃນຄອບຄວົ: ພ່ໍ, 
ແມ່, ເອືອ້ຍນອ້ງຍງິ-ຊາຍ ເຮດັຫບງັ ຮບັຜດິຊອບຫຍງັ? (ອະທບິາຍ) 
ກິດຈະກ າ 1:  ສ ນທະນາລວມກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ (ເວລາ 10 ນາທ ) 

ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສກຶສາວ່າ: 
1)  ເພດມຄີວາມໝາຍຄແືນວໃດ? 
2) ບດົບາດຍງິ-ຊາຍມຄີວາມໝາຍຄແືນວໃດ? 
3) ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍແຕກຕ່າງກນັຄແືນວໃດ? 
 ນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັ 

ກິດຈະກ າ 2: ເຮັດວຽກເປນັກຸູ່ມກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝ ພາບຍິງ-ຊາຍ (ເວລາ 30 ນາທ ) 
 ຈດັນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 ຢາຍເຈຍ້ແຜ່ນໃຫ່ຍ, ເຝິດຂຽນເຈຍ້, ສະກອັດໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ 
 ເອາົໃຫຫ້ວົຂໍຄ້ ົນ້ຄວາ້ໃນແຕ່ລະດາ້ນກ່ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍທີ່ ເຫນັຕວົຈງິໃນບາ້ນເຮາົ (ດາ້ນ

ການເມອືງ, ດາ້ນການສກຶສາ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ດາ້ນວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົ, ດາ້ນຄອບຄວົ, ດາ້ນສະເໜຄໍີາ
ເຫນັ ແລະ ດາ້ນການຮອ້ງຮຽນ)  

 ໃຫແ້ຕ່ລະກຸມຄົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຽນສະຫຸຼບໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫ່ຍດວ້ຍວທິກີານສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈື່  
 ແນະນາໍນກັສກຶສາເອາົຜນົງານຂອງກຸ່ມຂຶນ້ຕດິໃສ່ກະດານ ແລະ ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ. 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ 

ກິດຈະກ າ 3: ເບິີ່ງວ ດ ໂອ, ຮບູພາບ ແລະ ອ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ (ເວລາ 30 ນາທ ) 
ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສງັເກດເບິ່ ງວີດີໂອໜາ້ທີ່  ບດົບາດ ການທໍາງານຂອງຄນົແຕ່ລະເພດ ພອ້ມທັງ

ວເິຄາະເນືອ້ໃນໂດຍນາໍໃຊຄໍ້າຖາມລຸ່ມນີ:້   
1) ບນັຫາຂອງວດີໂີອມອີນັໃດແດ່, ຍອ້ນຫຍງັ ແລະ ມວີທິແີກໄ້ຂແນວໃດ? 
2) ໃນວດີໂີອມສີິ່ ງໃດທີ່ ສະແດງເຖງິຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ? 
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 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ 
 ຄູຢາຍຮູບພາບກ່ຽວກບັພດຶຕກິາໍທບ່ໍີດຂີອງເພດຊາຍທມີຕີໍ່ ເພດຍງິໃຫນ້ກັສກຶສາ 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາຊາຍ-ຍງິຊບັປ່ຽນໜາ້ທີ່ ກນັ ແລວ້ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຮູບທີ່ ຄູກຽມມາ ແລວ້ຖາມວ່າ ມຄີວາມ

ຮູສ້ກຶແນວໃດ? 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາອ່ານເນຶອ້ໃນຂໍທ້ ີ3 (ຢູ່ແບບຮຽນ) ກ່ຽວກບັ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໂລກ 

ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊມີກີານສກຶສາຮ່ວມກນັໄດສ້ະເໜຄີວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ຈກັ
ປະເດນັສໍາຄນັ ຄອືນັໃດແດ່? 

 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັ 
ກິດຈະກ າ 4: ອອກແບບກດິຈະກ າການສອນ (ເວລາ 25 ນາທ )  

 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຄດິອອກແບບກດິຈະກໍາກ່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຂອງຄນົລາວເຮາົ ແຕ່ກ່ອນ
ກບັປັດຈບຸນັເປັນຄແືນວໃດ  ກຸ່ມລະ 1 ຕວົຢ່າງ ເພື່ ອນໍາສະເໜີ (ໃຫເ້ວົາ້ເຖງິກຸ່ມຄນົ: ໄວຮຽນ, ຜູໃ້ຫຍ່ 
ແລະ ຜູສູ້ງອາຍຸ) 

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ  
 ຮູບພາບ 
 ວດີໂີອ 
 ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ເຝິດຂຽນເຈຍ້ 
 ສະກອັດ 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ (ເວລາ 10 ນາທ ) 
 ນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນດວ້ຍການໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບຄໍາຖາມຄ:ື 
1) ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ມຄີວາມໝາຍຄແືນວໃດ? 
2) ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຄແືນວໃດ? 
3) ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິຄວນປະຕບິດັຕໍ່ ກນັຄແືນວໃດ? 
 ຄູສະຫຸຼບເພີ່ ມເຕມີຈດຸທີ່ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ 

7. ປະເມ ນການສອນ  
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົໃນເວລາປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ສງັເກດການຖາມ-ຕອບຂອງນກັສກຶສາ  
 ສງັກດການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັຄວາມສະເໝພີາບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ຄ າຖາມ ແລະ ຕ ວຢູ່າງຄ າຕອບ 
1)  ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ມຄີວາມໝາຍຄແືນວໃດ? 

ແມ່ນການພວົພນັລະຫວ່າງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ເຊິ່ ງສງັຄມົເປັນຜູສ້າ້ງຂຶນ້ເປັນເອກະລກັໃນຕວົ. 
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໝາຍເຖງິ ພາລະບດົບາດ, ສດິທ,ິ ສາຍພວົພນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ
ຖກືມອບໝາຍໃຫຢູ່້ໃນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນາທໍາໃດໜຶ່ ງ. 
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2)  ສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍແມ່ນຫຍງັ? 
   ສດິສະເໝີພາຍຍງິ-ຊາຍໝາຍເຖິງ ການທີ່ ເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍມສີດິທິ, ເສລີພາບໃນການສະແດງ
ບດົບາດຂອງຕນົເອງຕໍ່ ສງັຄມົໄດຢ່້າງເທົ່ າທຽມກນັ, ບດົບາດຂອງຍງິ-ຊາຍໃນສງັຄມົເທົ່ າທຽມກນັຍງິ ແລະ ຊາຍຖກື
ຮບັຮູກ້ນັວ່າມສີະຖະນະພາບຄກືນັໄດຮ້ບັເງ ື່ອນໄຂຄກືນັ ເພື່ ອຊມົໃຊສ້ດິທມິະນຸດຂອງເຂາົເຈ ົາ້  ແລະ ສະແດງສກັ
ກາຍະພາບຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນທຸກຂງົເຂດການພດັທະນາ, ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງດຽວກນັຈາກການພດັທະນາ. 

3)  ຈະມວີທິກີານປອ້ງກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍຄແືນວໃດ? 
 ບ່ໍຄວນພຈິາລະນາແນວຄດຶແບບຕາມຕວົຢ່າງດຽວຕໍ່ ເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ (Do not have gender 

stereotype). ຕວົຢ່າງ: ແມ່ຍງິບ່ໍກາ້ຕດັສນິໃຈ, ມແີຕ່ຜູຊ້າຍກາ້ຕດັສນິໃຈ.  
 ບ່ໍຄວນຈໍາແນກ ຕາມແນວຄດິດັ່ ງເດມີທີ່ ວ່າ: ວຽກໜກັແມ່ນວຽກຂອງຜູຊ້າຍ ວຽກເບາົແມ່ນວຽກຂອງ

ແມ່ຍງິ (ວຽກເອກສານແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍງິ, ສ່ວນວຽກກໍ່ ສາ້ງພາກສະໜາມແມ່ນວຽກຂອງຜູຊ້າຍ). 
 ການສົ່ ງເສມີສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ຂະບວນການປ່ຽນແປງແບບຕໍ່

ເນື່ ອງຍາວນານ ແລະ ເປັນກາ້ວໆ ເພື່ ອບນັລຸເປົ້າໝາຍໃນການສາ້ງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ
ເທື່ ອລະກາ້ວ. 
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ບ ດທ  9 
ການວາງແຜນຄອບຄ ວ, ການລ້ຽງດູເດກັນອ້ຍ ແລະ ສດິທິເດກັ 

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໜາຍຂອງບ ດສອນ 

ບດົນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການກນິອາຫານຂອງມະນຸດເຊິ່ ງການ
ກນິຂອງມະນຸດເຮາົແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ຈາກນໍາ້ນມົແມ່, ນໍາ້ນມົແມ່ເປັນອາຫານທີ່ ດທີີ່ ສຸດສໍາລບັເດກັຕັງ້ແຕ່ເກດີຈນົເຖງິ  
6 ເດອືນຫຼງັຈາກນັນ້ຈ ິ່ ງຄ່ອຍປ່ຽນເປັນອາຫານປະເພດອື່ ນ. ຮູກ້ານວາງແຜນຄອບຄວົທີ່ ດຕີໍ່ ຄູນນະພາບຊວີດິ, ການ
ລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍ ແລະ ສດິທເິດກັ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ສອນ  

ບດົນີມ້ຫີວົຂໍເ້ນືອ້ໃນສໍາຄນັລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີີ:້ 
1) ການວາງແຜນຄອບຄວົ: ການວາງແຜນຄອບຄວົຄກືານມລູີກຕາມຈາໍນວນທີ່ ທ່ານຕອ້ງການ ແລະ ຕາມ ເວລາ

ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການຈະມ.ີ ເມື່ ອພວກເຈົາ້ຕກົລງົກນັທີ່ ຈະເອາົລູກ ຫຼ ື ບ່ໍເອາົຍາມໃດນັນ້ພວກເຈົາ້ອາດຈະເລອືກ
ເອາົວທິກີານປອ້ງກນັການຖພືາເຊິ່ ງວທິກີານດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນການວາງແຜນຄອບຄວົ, ການມລູີກຫ່າງ, ຫຼ ື ການ
ຄຸມກາໍເນດີ.  

2) ການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍ: ການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ແມ່ນຈະຊ່ວຍປອ້ງກນັໃຫເ້ດກັບ່ໍເຈບັປ່ວຍງ່າຍ 
ແລະ ສາ້ງຄວາມຜູກພນັພເິສດລະຫ່ວາງແມ່ກບັລູກ. ນໍາ້ນມົແມ່ເປັນອາຫານທີ່ ປະເສດີສໍາລບັເດກັອ່ອນເຊິ່ ງ
ປະກອບດວ້ຍອາຫານທີ່ ຄບົຖວ້ນເໜາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເດກັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ, ການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍແມ່ນຄ່ອຍໆປ່ຽນຈາກນໍາ້ນມົແມ່ເປັນອາຫານແຫຼວ, ອາຫານອ່ອນຈນົ
ກາ້ງໄປສູ່ປະເພດອາຫານແຂງເພາະຈະຊ່ວຍໃຫເ້ດກັມພູີມຄຸມ້ກນັທີ່ ດ ີ ແລະ ມກີານພດັທະນາທາງດາ້ນ
ຮ່າງກາຍທີ່ ດ.ີ 

3) ສດິທເິດກັ: ສດິທເິດກັໝາຍເຖງິສດິທທຸິກຄນົທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີ ຕາມທີ່ ໄດຂ້ຽນໄວໃ້ນສນົທສິນັຍາວ່າ
ດວ້ຍສດິທເິດກັສາກນົ (Universal Rights) ແລະ ເປັນສດິທເິດດັຂາດ (Absolute Rights) ທີ່ ໄດ ້
ຮບັຮອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທີ່ ມຈີດຸໜາຍບ່ໍແມ່ນເພື່ ອຮຽກຮອ້ງສດິທເິດກັ, ແຕ່ມນັແມ່ນການພດັທະນາເດກັ
ທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈທາງອາລມົ, ສງັຄມົ, ສະຕປັິນຍາໃຫຈ້ະເລນີເຕບີໂຕໄປດວ້ຍປະ ສດິທິ
ພາບ, ບ່ໍເລອືກປະຕບິດັ ແລະ ມນັແມ່ນການຮ່ວມມກືນັຂອງທຸກຄນົທົ່ ວສະຖາບນັ ແລະ ທົ່ ວໂລກ.  

3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການວາງແຜນຄອບຄວົ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສດິທເິດກັ 
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3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການວາງແຜນຄອບຄວົຕໍ່ ຄູນນະພາບຊວີດິ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາເຫນັຄວາມສໍາຄນັໃນການເບິ່ ງແຍງດູແລ, ການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍ ແລະ ສດິທເິດກັ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດອະທບິາຍໄດກ່້ຽວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັໃນການວາງແຜນຄອບຄວົທີ່ ດ ີ
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາມສ່ີວນໃນການປົກປອ້ງສດິທເິດກັ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດສາ້ງແຜນວາດກ່ຽວກບັການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ ແລະ ອາຫານເສມີ 

ແລະ ສາມາດນາໍໄປໝນູໃຊໃ້ນການດໍາລງົຊວີດິໃນອະນາຄດົ 
4. ກິດຈະກ າ   

ນາໍເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນໂດຍທບົທວນຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ຽນໃນບດົຮຽນທີ່ ຜ່ານມາ (ເວລາ 5 ນາທ)ີ 
ກິດຈະກ າ 1:  ສຶກສາຄວາມໜາຍ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄ ວ (ເວລາ 20 ນາທ )  

ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມ ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄດິ ຫາເຫດຜນົແລວ້ອະທບິາຍ: 
ຄ າຖາມ 

1) ເມື່ ອສາ້ງຄອບຄວົແລວ້ ເປັນຫຍງັຈິ່ ງຕອ້ງວາງແຜນໃນການພດັທະນາຄອບຄວົ? (ແນວຄດິຊ່ວຍຕອບ: 
ຄຸນນະພາບຊວີດິທີ່ ດ,ີ ມຖີານະທີ່ ດ,ີ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ, ກຽມພອ້ມທີ່ ຈະມີ
ສະມາຊກິໃໝ່ໃນຄອບຄວົ ເປັນຈກັຄນົ...) 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາເບິ່ ງໂປສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບກ່ຽວກບັການວາງແຜນຄອບຄວົ 
 ຄູຕັງ້ບນັຫາເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາວ່າ ໂປສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບນີແ້ມ່ນກ່ຽວກບັຫຍງັ?  
 ນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບຄວາມໜາຍຂອງການວາງແຜນຄອບຄວົ 

ກິດຈະກ າ 2: ສ ນທະນາ ແລະ ສ້າງແຜນວາດກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູເດັກນອ້ຍດວ້ຍນ ົ້ານ ມແມູ່ ແລະ 
ອາຫານເສ ມ (ເວລາ 35 ນາທ )  

 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໜາະສມົ 
 ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມຖາມນກັສກຶສາກ່ຽວກບັຄຸນປະໂຫຍດຂອງນໍາ້ນມົແມ່ 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕມ້ແຜນວາດກ່ຽວກບັການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍແຕ່ອາຍຸ 6 ເດອືນ - 2 ປີ (ດາ້ນການກນິອາຫານ) 
 ຕາງໜາ້ພາຍໃນກຸ່ມ ຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບກ່ຽວກບັແຜນວາດທີ່ ນກັສກຶສາສາ້ງຂຶນ້. 

ກິດຈະກ າ 3: ຄວາມສ າຄນັຂອງສິດທິເດັກ (ເວລາ 40 ນາທ ) 
 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໜາະສມົໃນແຕ່ລະຫວົຂໍ ້ 
 ຄູຢາຍບດັຄໍາໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ 
 ນກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຫາຄໍາຕອບດວ້ຍການສກຶສາຕາມປືມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ 

 ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງສດິທເິດກັ 
1) ສດິທໃິນການຢູ່ລອດ 
2) ສດິທໃິນການພດັທະນາ 
3) ສດິທໄິດຮ້ບັການປົກປອ້ງ 
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4) ສດິທໃິນການມສ່ີວນຮ່ວມ 
 ຕາງໜາ້ນກັສກຶສາພາຍໃນກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບ 

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ  
  ປືມ້ແບບຮຽນ ວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ 
 ໂພສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນຄອບຄວົ 
 ຄອມພວິເຕ ີເເລະ ເຄື່ ອງສາຍ LCD 
 ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ເຈຍ້ສເີຊັ່ ນ: ສຟີາ້, ສຂີຽວ, ສເີຫຼອືງ 
 ບກິເຝີດ 
 ສະກອັດຕດິ 

6.  ສະຫຼຸບບ ດຮຽນ  
 ຄູສະຫຸຼບບດົຮຽນໂດຍໃຊແ້ນວຄວາມຄດິຂອງຄູ ແລະ ນກັສກຶສາທີ່ ໄດສ້ະແດງອອກມາໃນແຕ່ລະ

ກດິຈະກາໍ ໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມ, ສນົທະນາ ແລະ ສະຫຸຼບລວມ ຫຼ ືແຜນວາດຊ່ວຍຈື່  
 ສະຫຸຼບບດົຮຽນໂດຍການນາໍໃຊໂ້ພສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນຄອບຄວົ 

7. ການປະເມ ນການສອນ  
 ສງັເກດການຕອບຄໍາຖາມຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາໃນແຕ່ລະກດິຈະກາໍ ແລະ ການລາຍງານຂອງນກັສກຶສາ 

8.  ວຽກມອບໜາຍ  
 ຄູມອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັສກຶສາໄປຄົນ້ຄົວ້ຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ການວາງແຜນຄອບຄວົມຄີວາມຄນັແນວໃດຕໍ່ ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ? 
2) ການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍທີ່ ຖກືວທິຕີອ້ງປະຕບິດັແນວໃດ ? 
3) ສດິທເິດກັມຄີວາມສໍາຄນັແນວໃດ ?  

ຄ າຕອບທ ີ່ເປັນໄປໄດ ້
1) ການວາງແຜນຄອບຄວົມຄີວາມຄນັແນວໃດຕໍ່ ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຄ:ື ຊ່ວຍໃຫ ້ ຄູ່ຜວົ 

ເມຍໄດມ້ເີວລາໃນການສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົທີ່ ດກ່ີອນຈະເອາົລູກ, ສາມາດ ກາໍນດົໄດວ່້າ ເວລາໃດ ທີ່

ຈະເອາົລູກລວມທງັສາມາດກາໍນດົຈາໍນວນລູກວ່າຊເິອາົຈກັຄນົ, ນອກຈາກນັນ້ແມ່ຍງັມເີວລາໃນການ ພກັ 
ຜ່ອນ ແລະ ສາມາດເບິ່ ງແຍງດູແລໃຫຄ້ວາມອບົອຸ່ນແກ່ລູກເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫລູ້ກມພີດັທະນາການທີ່ ດ ີ ທາງ
ດາ້ນຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ຂາົກາຍເປັນຄນົດຂີອງສງັຄມົ ແລະ ສາມາດສາ້ງເສດຖະກດິໃຫທ້ນັ
ສະໄໝໄດໃ້ນອະນາຄດົ. 

2) ການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍທີ່ ຖກືວທິຕີອ້ງປະຕບິດັຄ:ື ຄວນໃຫຜູ້ເ້ປັນແມ່ລຽ້ງລູກລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງ 
ຢ່າງດຽວໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທໍາອດິຂອງການເກດີ, ຫຼງັຈາກນັນ້ຄວນໃຫອ້າຫານເສມີອື່ ນໆ ເພີ່ ມເຕມີອກີ 
ໃນການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ຈນົເຖງິອາຍຸ 2 ປີ ຫຼຫຼືາຍກວ່ານັນ້.ນໍາ້ນມົແມ່ເປັນອາຫານທີ່ ລໍາ້ຄ່າສໍາລບັ
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ເດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ມນັໃຫສ້ານອາຫານທງັໝດົແກເດກັນອ້ຍເຊິ່ ງມນັຊ່ວຍເຮດັໃຫເ້ດກັມີ
ພດັທະນາການທີ່ ດ,ີ ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ບນັຈພູຸມຕາ້ນທານ (Antibodies) ທີ່ ສາມາດຊ່ວຍປອ້ງກນັ
ເດກັນອ້ຍຈາກການເຈບັໄຂໄ້ດປ່້ວຍທົ່ ວໄປເຊັ່ ນ: ຖອກທອ້ງ, ປອດບວມ, ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດຕົນ້ຕໍຂອງການ
ເສຍຊວີດິຂອງເດກັນອ້ຍໃນທົ່ ວໂລກ, ນໍາ້ນມົແມ່ແມ່ນ ມທີາດອາຫານຄບົຖວ້ນ ແລະ ພຽງພໍສໍາລບັເດກັ, 
ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ດກັສະຫຼາດ, ສຸຂະພາບຈດິດ,ີ ແມ່ ແລະ ລູກມຄີວາມຜູກພນັກນັ ແລະ ສາມາດປັບຕວົເຂົາ້ກບັ
ບຸກຄນົອື່ ນໄດດ້.ີ 

3) ສດິທເິດກັມຄີວາມສໍາຄນັຄ:ື  
 ເດກັໄດຮ້ບັການສກຶສາເພື່ ອໃຫເ້ດກັມທີດັສະນະຄະຕ,ິ ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ພອນສະຫວນັ, ການຝຶກ

ອບົຮມົດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ທກັສະການອອກແຮງງານ ແລະ ເຮດັວຽກງານທີ່ ດ ີ
 ມຊີວີດິທີ່ ປອດໄພ, ມກີານພດັທະນາດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍທີ່ ເໝາະສມົ 
 ມສີດິໃນການເວົາ້ ແລະ ສະແດງແນວຄວາມຄດິຂອງຕນົເພື່ ອພບົປະສງັຄມົ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສບົການທີ່

ດກີບັເດກັນອ້ຍຄນົອື່ ນ, ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການພກັຜ່ອນ, ກລິາ, ສລິະປະ, ວນັນະຄະດ ີ
ແລະ ສງັຄມົທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັອາຍຸຂອງເດກັ 

 ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການດູແລສຸຂະພາບ, ການປ່ິນປົວ ແລະ ຟືນ້ຟູສຸຂະພາບເມອືເຈບັເປັນ 
 ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການລ່ວງລະເມດີທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ 
 ຖກືຮບັຮູ ້ແລະ ດູແລຈາກພ່ໍແມ່, ບ່ໍຖກືແຍກຈາກພ່ໍແມ່ຖາ້ຫາກມນັບ່ໍຈາໍເປັນເພື່ ອປົກປອ້ງຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັ 
 ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຮຽນຮູເ້ງ ື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສມົກບັອາຍຸ, ລະດບັການພດັທະນາຂອງເດກັ, ແລະ ໄດຮ້ບັ 

ການປົກປອ້ງຈາກເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ 
 ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງພເິສດຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ
 ໄດຮ້ບັສດິອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ 
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ບ ດທ  10 
ສຸຂະພາບຜ ົ້ງປາກ 

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ   

ບດົຮຽນນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັພດຶຕກິາໍໃນການບໍລໂິພກອາຫານ ທີ່ ເປັນສາເຫດພາໃຫ ້
ເກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບ ພອ້ມທງັຮູວ້ທິເີລອືກກນິອາຫານ ແລະ ວທິຮີກັສາສຸຂະພາບ
ຜົງ້ປາກໃຫຖ້ກືວທິ.ີ 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ  

ບດົຮຽນບດົນີມ້ຫີວົຂໍທ້ີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈະສອນມດີັ່ ງນີ:້ 
1) ສາເຫດທີ່ ເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ: ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການໃຊຊ້ີວິດ ແລະ ການກິນ

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ມທີາດນໍາ້ຕານຫຼາຍພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 
2) ຜນົກະທບົຈາກບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ: ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກມຜີນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງ ແລະ ເປັນ

ເລື່ ອງໃກໂ້ຕເຮາົ ການທີ່ ຄນົເຮາົຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກບ່ໍດຈີະສົ່ ງຜນົກະທບົຫຼາຍດາ້ນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່

ບຸກຄນົ ແລະ ຄອບຄວົ  
3) ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ: ການປອ້ງກນັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ແລະ ການຖູແຂວ້ໃຫຖ້ກືວທິີ

ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນທີ່ ທຸກຄນົຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ເພື່ ອສຸຂະພາບທີ່ ດ ີ 
3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ, ຜນົກະທບົຈາກບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ, ວທິີປ້ອງກນັ 
ແລະ ຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ  
3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  

 ຮກັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 
 ເອາົໃຈໃສ່ການກນິອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  
 ສາມາດຖູແຂວ້ໃຫຖ້ກືວທິ ີ
 ສາມາດອະທບິາຍວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 
 ສາມາດເລອືກບໍລໂິພກອາຫານຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ປອດໄພ 

4. ກິດຈະກ າ 
 ລະດມົສະໝອງກ່ອນເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ (ເວລາ 5 ນາທ)ີ  

 ຄູນາໍເຂົາ້ສູບ້ດົຮຽນ ໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມ ໃຊຄໍ້າຖາມ: ພວກເຮາົຄດິວ່າປາກ ແລະ ແຂວ້ມຄີວາມສໍາຄນັແນວໃດ?  
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາລວມໜູ່ ໃນຫອ້ງຮຽນ ແລວ້ໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບ ຄູສະຫູຼບຄນື ແລະ ເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ  
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ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບສາເຫດທ ີ່ພາໃຫ້ເກ ດບັນສຸຂະພາບຜ ົ້ງປາກ 
(ເວລາ 25 ນາທ )  

 ແນະນາໍນກັສກຶສາຄົນ້ຄດິ ແລະ ສນົທະນາລວມໝູ່ ໃນຫອ້ງກ່ຽວກບັສາເຫດພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້
ປາກ ແລວ້ຕັງ້ຄໍາຖາມໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບ 

ຄ າຖາມ 
1) ປັດຈບຸນັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີ່ ທນັສະໄໝເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົຊວີດິຂອງຄນົມກີານປ່ຽນແປງ

ແນວໃດແດ່?  
 ການກນິອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັແດ່? 
2) ແມ່ນຫຍງັແດ່ທີ່ ເປັນສາເຫດພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ? 
 ຄູສະຫູຼບຄນື (ຄູສາມາດເຮດັກດິຈະກາໍການທດົລອງທີ່ ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກບັຫວົຂໍນ້ີໄ້ດ)້ 

ກິດຈະກ າ 2: ຈັດກຸູ່ມສ ນທະນາກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບ ແລະ ວິທ ປ້ອງກັນບນັຫາສຸຂະພາບຜ ົ້ງປາກ  
(ເວລາ 40 ນາທ ) 

 ຄູຈດັນກັສຶກສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະ ເພື່ ອສນົທະນາຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີປ້ອງກນັບັນຫາ
ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ (ຄູຈດັກຸ່ມໂດຍໃຫແ້ຕ່ລະຄນົຈກົສະຫຼາກເອາົຮູບພາບທີ່ ຄູກຽມມາ ຜູລ້ະ 1 ຮູບມ:ີ ຮູບ
ຜກັ, ໝາກໄມ,້ ນໍາ້ແປັບຊ,ີ ເຂົາ້ໜມົອມົ ແລະ ຊີນ້ສດັຕ່າງໆ ຜູທ້ີ່ ໄດຮູ້ບພາບຄກືນັແມ່ນເຂົາ້ກຸ່ມດຽວກນັ)  

 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສາ້ງແຜນວາດຊ່ວຍຈາໍໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸ່ມອອກລາຍງານ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ: ຮ່ວມກນັສະຫຸຼບບດົຮຽນ 

ກິດຈະກ າ 3: ສາທິດການຖູແຂ້ວທ ີ່ຖືກວິທ  (ເວລາ 30 ນາທ ) 
 ຄູຖາມນກັສກຶສາກ່ຽວກບັການຖູແຂວ້ ແລວ້ໃຫນ້ກັສກຶສາອອກສາທດິການຖູແຂວ້ຂອງຕນົທີ່ ເຄຍີ

ປະຕບິດັຜ່ານມາ 
 ຄູອທິະບາຍວທິກີານເລອືກແປງຖູແຂວ້ ແລະ ການຖູແຂວ້ທີ່ ຖກືວທິ ີໂດຍໃຊແ້ຂວ້ຈາໍລອງ ຫຼ ືຮູບພາບການ

ຖູແຂວ້ທີ່ ຖກືວທິໃີຫນ້ກັສກຶສາເບິ່ ງ 
 ຄູສະຫຸຼບຄນື ໂດຍເອາົຮູບທ ີ1: ກນິອາຫານແລວ້ແຕ່ບ່ໍໄດຖູ້ແຂວ້ ແລະ ຮູບທ ີ2: ກນິອາຫານແລວ້ຖູແຂວ້ 

ເພື່ ອປຽບທຽບໃຫນ້ກັສກຶສາເຫນັຄວາມສໍາຄນັຂອງການປອ້ງກນັ ແລະ ຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຜົງ້ປາກ 
5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ 

 ປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູື ວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ 
 ແຂວ້ຈາໍລອງ  
 ແປງຖູແຂວ້ 
 ໂປສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບ ການຖູແຂວ້ທີ່ ຖກືວທິ ີ
 ຮູບພາບ: ແຂວ້ທີ່ ກນິອາຫານ ແຕ່ບ່ໍໄດຖູ້ແຂວ້ ແລະ ຮູບພາບ: ແຂວ້ກນິອາຫານ ແລວ້ຖູແຂວ້ 
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6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ: ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກແມ່ນຈໍາເປັນເຮາົຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການເບິ່ ງແຍງ

ຮກັສາໃຫຖ້ກືວທິ.ີ ໃນປັດຈບຸນັປະເທດເຮາົມກີານພດັທະນາຫຼາຍ ເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົຊວີດິຈຶ່ ງສະດວກສະບາຍ ນບັທງັ
ການແລກປ່ຽນຊືຂ້າຍ ແລະ ການບໍລໂິພກ. ສະນັນ້, ພວກເຮາົຄວນຫຼກີລ່ຽງການບໍລໂິພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ມ ີ
ລດົຫວານຫຼາຍ, ບ່ໍສູບຢາ, ຫຸຼດຜ່ອນການດື່ ມສິ່ ງມນຶເມາົ ແລະ ປະຕບິດັການຖູແຂວ້ທີ່ ຖກືວທິ.ີ ຖາ້ມບີນັຫາສຸຂະພາບ
ຜົງ້ປາກຄວນໄປຫາທນັຕະແພດ ເພື່ ອຂໍຄໍາປືກສາ ແລະ ເພື່ ອຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຕ່າງໆທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ກບັເຮາົເອງ. 
7.  ປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ສງັເກດການຕອບຖາມ-ອະທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 

ຄ າຖາມ  
1) ໃນປັດຈຸບນັການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມທີ່ ທັນສະໄໝເຮັດໃຫກ້ານດໍາລງົຊີວດິຂອງຄົນມກີານ

ປ່ຽນແປງແນວໃດແດ່?  
 ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນການກນິອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມມຫີຍງັແດ່? 
2) ແມ່ນຫຍງັແດ່ທີ່ ເປັນສາເຫດພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ? 

ຄ າຖາມ ແລະ ຕອບທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ 
1) ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກມແີນວໃດ? 

 ເກດິຈາກການກນິອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ມປີະລມິານທາດນໍາ້ຕານຫຼາຍເກນີໄປ, ພດຶຕກິໍາຂອງບຸກຄນົໃນການ
ຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງຜົງ້ປາກ ແລະ ການຖູແຂວ້ບ່ໍຖກືວທິ.ີ ນອກຈາກນີກ້ານໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິກໍ່ ມຄີວາມສ່ຽງພາໃຫເ້ກດີ
ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໄດ.້ ພະຍາດທີ່ ເກດີໃນຜົງ້ປາກມແີຂວ້ແມງ, ການຕດິເຊືອ້ໃນຜົງ້ປາກ, ມຫີນິປູນໃນແຂວ້ ແລະ ມະ
ເຮງັໃນບໍລເິວນປາກ. 

2) ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດ? 
 ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ 

3) ພວກເຮາົຈະມວີທິປີອ້ງກນັແນວໃດເພື່ ອບ່ໍໃຫບ້ນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ? 
 ວທິປີອ້ງກນັມ ີ3 ລະດບັຄ:ື  

 ບຸກຄນົ: ຕອ້ງປັບປ່ຽນພດຶຕກິໍາໃນການກນິ, ປະຕບິດັການຮກັສາຄວາມສະອາດຜົງ້ປາກຖກືວທິ ີແລະ ໄປພບົ
ພນັຕະແພດເພື່ ອຂໍຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັວທິຮີກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 

 ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ:  ຕອ້ງປູກຈດິສໍານກຶໃຫເ້ດກັທຸກຄນົເຫນັຄວາມສໍາຄນັໃນການຮກັສາຄວາມສະ 
ອາດຂອງຜົງ້ປາກ. ພອ້ມແນະນໍາສິ່ ງທີ່ ຄວນກນິ ແລະ ຄວນຫຼີກລຽ້ງໃຫແ້ກ່ຄນົ ເພື່ ອປ້ອງກນັການເກດີ
ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ. 

 ປະເທດຊາດ: ສາ້ງສູນຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ, ສະໜອງເຄື່ ອງມຮືບັໃຊໃ້ຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ ພອ້ມ
ກບັບຸກຄະລາກອນທາງການແພດເພື່ ອແນະນາໍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືໃນການປອ້ງກນັບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 
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ບ ດທ  11 
ການສກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການ  

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  

 ນກັສກຶສາມຄີວາມຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ອາຫານເປັນສິ່ ງທີ່ ໍຈໍາເປັນຕໍ່ ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ພດັທະນາເຮດັໃຫພ້ດືຕກິໍາການກນິອາຫານປ່ຽນແປງພາໃຫຄ້ນົເຮາົຂາດທາດອາຫານ, ກນິອາຫານບ່ໍສມົດຸນ ແລະ 
ບ່ໍຄບົ 6 ໝວດຈະພາໃຫເ້ກດີພະຍາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດທາງດາ້ນໂພຊະນາການເຮດັໃຫກ້ານ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຊາ້, ເຈບັເປັນ, ເສຍຊວີດິ, ທໍາລາຍສະໝອງ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການຄດິ, ການເຮດັວຽກ 
ທງັຜູໃ້ຫ່ຍ ແລະ ເດກັ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄັນທ ີ່ຈະສອນ 

1) ໂພຊະນາການ ແມ່ນພາວະທາງສຸຂະພາບຂອງບຸກຄນົທີ່ ມຜີນົເນື່ ອງມາຈາກການບໍລໂິພກອາຫານ, ການ
ຍ່ອຍອາຫານ, ການດູດຊມຶ, ການຂນົສົ່ ງ, ການສະສມົ ແລະ ການເຜາົໄໝທ້າດອາຫານໃນລະດບັຈລຸງັ.  

2) ອາຫານ ໝາຍເຖງິວດັຖຸໃດໜຶ່ ງທີ່ ຄນົເຮາົກນິໄດ,້ ດື່ ມໄດ,້  ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງສດົ, ດບິ ຫຼ ືໄດຜ່້ານການປຸງ
ແຕ່ງມາແລວ້. 

3) ທາດອາຫານ ໝາຍເຖງິທາດຊະນດິໃດໜຶ່ ງທີ່ ຮ່າງກາຍຄນົເຮາົມຄີວາມຕອ້ງການ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດ ້ເພື່ ອໃຊ ້
ໃນຂະບວນການເຜາົໄໝ ້ແລະ ແລກປ່ຽນທາດໃນຮ່າງກາຍຄນົເຮາົເພື່ ອການຈະເລນີເຕບີໂຕ. 

4) ຜນົກະທບົຂອງການຂາດທາດອາຫານ ຮ່າງກາຍບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັທາດອາຫານບ່ໍພຽງພໍເປັນເວລາດນົນານ
ຈະມຜີນົສະທອ້ນຕໍ່ ລວງສູງ, ນໍາ້ໝກັ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດຂອງການ
ຂາດທາດອາຫານ. 

5) ສາຍພວົພນັກນັລະຫວ່າງ ພດຶຕກິໍາ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃນປັດຈບຸນັ, ປະເທດທີ່

ກໍາລັງພັດທະນາຫຼາຍປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາການພັດທະນາສັງຄົມຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ ນ: ການ
ຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ, ຄວາມທນັສະໄໝ ຕໍ່ ກບັການປ່ຽນແປງທາງສງັຄມົນີ,້ ລະບບົການຂນົ ສົ່ ງສນີຄາ້ 
ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ການກະຈາຍຂອງສນິຄາ້ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງຕນົ
ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ພດຶຕກິໍາການບໍລໂິພກຂອງມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈະບໍລໂິພກ. ຕວົຢ່າງ: ຈໍານວນການບໍລໂິພກຂອງ ອາຫານສໍາເລດັຮູບ, ອາຫານທີ່ ນໍາເຂົາ້ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ, ອາຫານທີ່ ມໄີຂມນັສູງ ແລະ ອາຫານທີ່ ມພີະລງັງານສູງ ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້. ອາຫານເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ນໍາ້ໜກັເກນີ, ພະຍາດອວ້ນ, ຄວາມດນັເລອືດສູງ, 
ໄຂມນັຜດິປົກກະຕ ິແລະ ພະຍາດຫວົໃຈ ແລະ ຫຼອດເລອືດອື່ ນໆ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກນັ, ການເກດີ
ສະພາບອາກາດທຜີດິປົກກະຕ ິເຊັ່ ນ: ແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້ຖວ້ມ ແມ່ນເຮດັໃຫກ້ານຂາດສານອາຫານເພີ່ ມຂຶນ້. 
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3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົບດົຮຽນນີນ້ກັສກຶສາມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ, ອາຫານ, 
ທາດອາຫານ, ທາດອາຫານທີ່ ຈໍາເປັນຕໍ່ ຮ່າງກາຍ, ການຂາດທາດອາຫານບາງຊະນດິ, ສາເຫດການຂາດສານ
ອາຫານ, ຜນົສະທອ້ນຂອງການຂາດທາດອາຫານ, ສາຍພວົພນັກນັລະຫວ່າງພດຶຕກິໍາ, ລະບບົນເິວດ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ວທິແີກໄ້ຂ. 
3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  

 ມສີະຕໃິນການກນິອາຫານ, ສງັເກດການປ່ຽນແປງໃນຮ່າງກາຍຂອງຕນົເອງ 
 ມກີານປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍການກນິອາຫານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ 
 ເປັນແບບຢ່າງ ໃຫຊຸ້ມຊົນໃນການອະທິບາຍສາຍພົວພັນກນັລະຫວ່າງ ພຶດຕິກໍາ, ລະບົບນິເວດ ແລະ 

ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດທາງດາ້ນການບໍລໂິພກອາຫານ 
 ຊ່ວຍສງັຄມົໃນການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຊຸມຊນົໃນການບໍລໂິພກອາຫານໃນໝວດຕ່າງໆ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  
 ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົວຊິານີນ້ກັສກຶສາສາມາດ: 

 ຈາໍແນກອາຫານອອກເປັນ 6 ໝວດ ແລະ 3 ປະເພດໄດ ້
 ຈບັຄູ່ບດັຄໍາ ກ່ຽວກບັກລກັສະນະປະເພດຂອງສາເຫດການຂາດສານອາຫານ,  ຜນົກະທບົຂອງການຂາດ

ທາດອາຫານຕ່າງໆ 
 ອາການ ແລະ ສາເຫດຂອງການຂາດອາຫານ 
 ນກັສກຶສາສາມາດຈນິຕະນາການຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ແຫ່ຼງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ,  ສະພາບການຂາດທາດ

ອາຫານໃນປະເທດລາວ 
4. ກິດຈະກ າ 
ກິດຈະກ າ 1: ຈ າແນກອາຫານໃນ 6 ໝວດ (ເວລາ 15 ນາທ ) 

 ຄູຕັງ້ບນັຫາເພື່່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄດິວາງແຜນການກນິອາຫານແຕ່ລະວນັໂດຍຕັງ້ຄໍາຖາມວ່າ ອາຫານທີ່

ນກັສກຶສາກນິທຸກມືມ້ຫີຍງັແດ່? (ໃຫນ້ກັສກຶສາອາສາສະໝກັຈາໍນວນ 5 ຄນົລຸກຂຶນ້ຕອບ) 
 ຫຼງັຈາກນັນ້ ຄູບນັທກຶສິ່ ງທີ່ ນກັສກຶສາເວົາ້ໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ຈາກນັນ້ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແບ່ງກຸ່ມເຮດັກດິຈະກາໍອອກເປັນ 6 ກຸ່ມ ເພື່ ອສນົທະນາກ່ຽວກບັຄໍາຖາມດັ່ ງນີ:້ 
1) ເປັນຫຍງັເຮາົຕອ້ງກນິອາຫານຄບົ 3 ຄາບໃນແຕ່ລະວນັ? ອາຫານທີ່ ໄດກ້ນິໃນແຕ່ລະວນັຈດັຢູ່ໃນໝວດ

ໃດແດ່?ມຈີກັປະເພດ? ຄປືະເພດໃດແດ່? 
2) ອາຫານ 6 ໝວດມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ນກັສກຶສາແນວໃດ? 
3) ຖາ້ກນິອາຫານພຽງຊະນດິດຽວ ຫຼ ືອາຫານທີ່ ຕນົເອງມກັຈະເປັນແນວໃດ? 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່ ແລວ້ຕາງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງາ 
 ຫຼງັຈາກແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານແລວ້ໆ ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ ສະຫຸຼບຮ່ວມກນັ. 

 
 



45 

 

ສະຫຼຸບກິດຈະກ າ 1 
ອາຫານ ໃຫ້ທາດອາຫານ ປະເພດ 
ໝວດ ທາດແປງ້ ກຸຍຊດິ (Glucid) ອາຫານທ ີ່ໃຫ້ພະລັງງານ 

ໝວດ ໄຂມນັ  ລປິິດ (Lipid) 
ໝວດ ຊີນ້ ໂປຣຕນິ (Protein) ອາຫານທ ີ່ເສ ມສ້າງຮ່າງກາຍ 

ໝວດ ນມົ ໂປຣຕນິ (Protein) 
ໝວດ  ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ ວຕິາມນິ (Vitamine) ອາຫານທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ

ຂັບຖ່າຍສະດວກ ໝວດ ເຄື່ ອງດື່ ມ ແຮ່ທາດ (Sel Minereaux ) 
 
ກິດຈະກ າ 2 : ຂຽນແຜນວາດສະແດງເຖິງອາຫານ 6 ໝວດທ ີ່ໃຫ້ທາດອາຫານ (ເວລາ 20 ນາທ ) 

 ຄູແບ່ງກຸ່ມນກັສກຶສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ຈາກນັນ້ນໍາພານກັສກຶສາຂຽນແຜນວາດອາຫານ 6 ໝວດ 
ແລະ 3 ປະເພດໃສ່ເຈຍ້ທີ່ ອາຈານເອາົໃຫ ້ແລະ ຕາງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ນ າສະເໜ ີ
 

ສະຫຼຸບກິດຈະກ າ 2 
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ໝວດທາດແປງ້ 

ໝວດໄຂມນັ 
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ກິດຈະກ າ 3: ສະພາບການຂາດທາດອາຫານບາງຊະນິດ (ເວລາ 30 ນາທ ) 
 ນາໍພານກັສກຶສາຫຼີນ້ເກມກ່ຽວກບັຜນົສະທອ້ນຂອງການຂາດທາດອາຫານ  
 ຄູກະກຽມບັັດຄໍາກ່ຽວກບັຄໍາສັບ: ທາດໂປຕີນ, ທາດເຫຼັກ, ອີອດົ, ວິຕາມນິເອ, ທາດສັງກະສີ ແລະ 

ວຕິາມນິບ ີ1 ຈບັຄູ່ກບັເນືອ້ໃນຂອງການຂາດໂປຕນີ, ທາດເຫຼກັ, ອອີດົ, ວຕິາມນິເອ, ທາດສງັກະສ ີແລະ 
ວຕິາມນິບ ີ1. 

 ຫຼງັຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ ແລະ ສນົທະນາແລກປ່ຽນກນັແລວ້. ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາພອ້ມກນັສະຫຸຼບ
ການຂາດໂປຕນີ, ທາດເຫຼກັ, ອອີດົ, ວຕິາມນິເອ, ທາດສງັກະສ ີແລະ ວຕິາມນິບ ີ1 ຮ່ວມກນັ 

ສະຫຼຸບກິດຈະກ າ 3 
ຮ່າງກາຍບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັທາດອາຫານບ່ໍພຽງພໍເປັນເວລາດນົນານຈະມຜີນົສະທອ້ນຕໍ່ ລວງສູງເຮດັໃຫເ້ກດີ

ພາວະເປັນຄນົເຕຍ້ (Stunting) ຮ່າງກາຍບ່ໍຂະຫຍາຍຕວົຊຶ່ ງມກັເອີນ້ກນັວ່າ ຂາດທາດອາຫານຊໍາ້ເຮືອ້ເຊັ່ ນ: 
 ຖາ້ເດກັມນີໍາ້ໜກັຫຼາຍເກນີຈະເຮດັໃຫເ້ດກັກາຍເປັນໂລກອວ້ນເປັນປັດໄຈສ່ຽງ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ້

ເກດີພະຍາດຮາ້ຍແຮງຕ່າງໆທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ສຸຂະພາບ. 
 ຖາ້ເດກັມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າເກນີໄປຈະເຮດັໃຫເ້ດກັກາຍເປັນພະຍາດຂາດອາຫານການຮບັທາດອາຫານບ່ໍພຽງພໍຈະ

ເຮດັໃຫເ້ດກັມພີດັທະນາການຊາ້, ບ່ໍຈະເລນີເຕບີໂຕສມົໄວດັ່ ງນັນ້ການວດັແທກນໍາ້ໜກັ ແລະ ລວງສູງເປັນ
ຕວົຊີວ້ດັການປະເມນີສະພາບຂອງໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມຂອງເດກັລວມໄປເຖິງ
ສະພາບແວດລອ້ມຂອງເດກັອກີດວ້ຍ. 

ກິດຈະກ າ 4: ແຫ ີ່ງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ (ເວລາ 10 ນາທ ) 
 ຄູແບ່ງກຸ່ມນກັສກຶສາ, ຄູຢາຍເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ເຝິດໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ. ຫຼງັຈາກນັນ້ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່

ລະກຸ່ມສນົທະນາກນັກ່ຽວກບັແຫ່ຼງອາຫານທີ່ ມຢູ່ີໃນປະເທດເຮາົ ແລວ້ຂຽນແຕ່ລະແຫ່ຼງອາຫານລງົໃສ່ເຈຍ້  
 ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມສງັເກດວ່າອາຫານທີ່ ໄດມ້າຈາກແຕ່ລະແຫ່ຼງນັນ້ເມ ື່ ອທຽບໃສ່ກບັຫຼກັໂພຊະນາ

ການແມ່ນພຽງພໍຫຼບ່ໍື? 
 ເປັນຫຍງັຢູ່ເທດເຮາົຈິ່ ງຍງັມເີດກັຂາດສານອາຫານຫຼາຍ? 
 ຈະເຮດັແນວໃດເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດສານອາຫານໃນເດກັຢູ່ ສປປ ລາວ 
 ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ  
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາພອ້ມກນັສະຫຸຼບແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງອາຫານ, ສະພາບການຂາດສານອາຫານ ແລະ ວທິແີກ ້

ໄຂສະພາບການຂາດສານອາຫານ  
ສະຫຼຸບກິດຈະກ າ 4 

  ແຫ່ຼງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງ, ແຕ່ສາມາດຈດັອອກເປັນ 04 ແຫ່ຼງຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ:້ ຈາກ
ການຜະລດິເອງໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ການນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ 

 ສະພາບການຂາດທາດອາຫານໃນປະເທດລາວ, ໃນ ສປປ ລາວ ອດັຕາການຂາດອາຫານແມ່ນສູງຫຼາຍ 
ແລະ ເປັນບນັຫາດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 40% ຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ເປັນຂາດສານອາຫານຊ າເຮືອ້ 37% ນ ້າໜກັຕ ່ າ
ກວ່າມາດຕະຖານ, ນອກຈາກນີຍ້ງັມກີານຂາດວຕິາມນິ ແລະ ເກອືແຮ່ອກີເຊັ່ ນ: ການຂາດວຕິາມນິເອ, ຂາດທາດ
ເຫຼກັ, ຂາດທາດໄອໂອດນິ, ຂາດວຕິາມນິບ ີ1  
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ກິດຈະກ າ 5 : ສາຍພ ວພັນກັນລະຫວ່າງລະບ ບນິເວດ, ພຶດຕິກ າ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
(ເວລາ 10 ນາທ ) 

 ຄູແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ຄູຢາຍເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ເຝິດໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ. ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສນົທະນາກນັ

ກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນສາຍພວົພນັກນັລະຫວ່າງລະບບົນເິວດ, ພດຶຕກິາໍ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ຂຽນ
ແຜນວາດລງົໃສ່ເຈຍ້ 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາພອ້ມກນັສະຫຸຼບສາຍພວົພນັກນັລະຫວ່າງລະບບົນເິວດ, ພດຶຕກິາໍແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ 

 LCD ແລະ Computer 
 ຮູບພາບຄນົຂາດອາຫານກບັຄນົປົກກະຕ ິ
 ເອກະສານປະກອບການຮຽນ 
 ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫ່ຍ ແລະ ບກິເຝີດ 

6. ປະເມ ນການສອນ 
 ສງັເກດການສນົໃຈຕໍ່ ການສອນ: ການທກັທາຍ, ການຖາມ-ຕອບ-ທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ແບບທດົສອບທາ້ຍບດົ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

ບ ດທ  12 

ຮູບແບບການດ າລ ງຊ ວິດທ ີ່ສ່ີ່ຽງຕ ີ່ການເກ ດພະຍາດ  
 

ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ   

ໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ: ການປ່ຽນຂອງສງັຄມົ ທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ວຖີດໍີາລງົຊວີດິໃນປັດຈບຸນັ, ຮູບ 
ແບບການດໍາລງົຊວິດີທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເກດີພະຍາດ (ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ, 
ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ). ເຫນັໄດ ້ສາເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ 
ວທິປີອ້ງກນັພະຍາດ ເພື່ ອໃຫຫຼ້ກີລ່ຽງພະຍາດເຫຼາົນີ.້ 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ຈະສອນ  

ເນືອ້ໃນສໍາຄນັທີ່ ຈະສອນມດີັ່ ງນີ:້ 
1) ຄວາມໝາຍຂອງຮູບແບບການດໍາລງົຊວີດິ: ໝາຍເຖງິການດໍາລງົຊວີດິຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ື ແບບແຜນການດໍາ

ລງົຊວິດິ ໂດຍການສະແດງອອກເຖງິລກັສະນະການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນພດຶຕກິາໍຕ່າງໆຂອງມະນຸດເຊິ່ ງເປັນຕວົ
ຊີວ້ດັເຖງິການດໍາລງົຊວີດິໃນແຕ່ລະແບບເຊັ່ ນ: ພດຶຕກິາໍຂອງຄນົທີີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ໃນເສດຖະກດິສງັຄມົທີ່

ປ່ຽນແປງໄປ, ການບໍລໂິພກອາຫານຕ່າງໆ, ການນຸ່ງຖ ື ການແຕ່ງກາຍ, ການຫຼິນ້ກລິາ, ການອອກກາໍລງັ 
ກາຍ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ຄວາມບນັເທງິ ແລະອື່ ນໆ. 

2) ພະຍາດທີ່ ມກັພບົເຫນັໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບການດໍາລງົຊວີດິ 
ເຊັ່ ນ: ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ, ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ, ພະຍາດ
ຄວາມດນັ ເລອືດສູງ ແລະອື່ ນໆ. 

3) ພະຍາດທີ່ ພບົຢູ່ໃນໂລກ: ພະຍາດທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບການດໍາລງົຊວີດິ ເຊັ່ ນ: 
ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ, ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ, ພະຍາດຄວາມດນັ 
ເລອືດສູງ. ພະຍາດເຫຼົ່ ານີເ້ປັນສາເຫດການຕາຍຫຼກັໆໃນທົ່ ວໂລກ ແລະ ມອີດັຕາການເສຍຊວີດິເພີ່ ມຂຶນ້ໃນ
ທຸກໆປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມຜູສູ້ງອາຍຸ ເຊິ່່ ງມແີນວໂນມ້ຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶນ້ເລື່ ອຍໆ. ດັ່ ງນັນ້ ຈ ິ່ ງໄດມ້ ີ
ການກາໍນດົເອາົວນັຕ່າງໆ ເພື່ ອລນົນະລງົໃຫແ້ຕ່ລະຄນົຫນັມາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ຕື່ ມ. 

4) ສະພາບທີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ: ອງີຕາມການລາຍງານຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ ໃນປີ 2013, ໃນຜູ ້
ທີ່ ມອີາຍຸ 18-64 ປີ, ອດັຕາສ່ວນຂອງການເກດີນໍາ້ໜກັເກນີ, ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ, 
ພະຍາດເບາົຫວານ, ແລະ ໄຂມນັໃນເລອືດ ເພີ່ ມຂຶນ້ແມ່ນ 24,5%, 4,3%, 18,7% ແລະ 5,8% ຕາມ
ລໍາດບັ. ປະມານ 94,2% ຂອງຄນົລາວແມ່ນກນິໝາກໄມ ້ແລະ ຜກັບ່ໍພຽງພໍ.(ຫວົຂໍນ້ ີອ້າດຈະເອາົອອກ) 

5) ການກວດສຸຂະພາບເບືຶອ້ງຕົນ້ (Health checkup) (ພາກເພີ່ ມເຕີ່ ມ)  ເຊິ່ ງຈະປະກອບດວ້ຍ: ການຊັ່ ງນໍາ້
ໜກັ, ການວດັແທກລວງສູງ, ການກວດສາຍຕາ, ການກວດການໄດຍ້ນິ, ການວດັແທກຄວາມດນັເລອືດ 
ແລະ ວທິກີານບນັທກຶຂໍມູ້ນ 

6) ການປະຕບິດັຕວົຈງິ 
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3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ: 
 ການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົພວົພນັເຖງີການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ຂອງມະນຸດທີ່ ສົ່ ງຜນົເສຍຕໍ່ ສຸຂະພາບ. 
 ຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັຂອງພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບາົຫວານ, 

ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ, ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ. 
 ສະພາບທີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ຢູ່ປະເທດລາວຂອງພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດຫວົໃຈ

ວາຍ, ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ. 
 ການກວດສຸຂະພາບທີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາມສີະຕໃິນການໃຊຊ້ວີດິ ໂດຍສະເພາະການກນິອາຫານ, ການອອກກາໍລງັກາຍ, ຫຼກີລ່ຽງ
ສິ່ ງມນືເມາົ ແລະ ສິ່ ງເສບຕດິ. 
3.3. ດ້ານທັກສະ  

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ: 
 ບອກໄດ ້ສງັຄມົມກີານປ່ຽນແປງວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິຂອງຄນົເຮາົແນວໃດ? 
 ບອກໄດ ້ການປ່ຽນແປງຂອງສງັຄມົໃນປັດຈບຸນັສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົແນວໃດ? 
 ຄ່າດດັສະນມີວນກາຍ (BMI) ໄດ ້ ແລວ້ ມາທຽບໃສ່ເກນທີ່ ມໃີນປືມ້ແບບຮຽນວ່າແຕ່ລະຄນົມນີໍາ້ໜກັຢູ່

ໃນເກນໃດ? 
 ບອກໄດ ້ ຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັຂອງພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດ

ເບາົຫວານ, ພະຍາດຫວົໃຈວາຍ, ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ. 
 ເຮດັການວດັແທກລວງສູງ, ນໍາ້ໜກັ, ສາຍຕາ, ການໄດຍ້ນິ ແລະ ຄວາມດນັ (Health checkup) ທີ່ ຖກືຕອ້ງ. 
 ນາໍເອາົຄວາມຮູພ້າຍຫຼງັການຮູບ້ດົນີໄ້ປປະຍຸກໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 

4. ກິດຈະກ າ 
ກິດຈະກ າ 1: ວິເຄາະການປູ່ຽນແປງວິຖ ຊ ວິດໃນປດັຈຸບັນທ ີ່ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕ ີ່ສຸຂະພາບຂອງຄ ນເຮ າ 
(ເວລາ 30 ນາທ ) 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາແບ່ງກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອສນົທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄດິຄວາມເຫນັກ່ຽວກບັ: ຮູບ
ແບບດໍາລງົຊວີດິໃນປັດຈບຸນັທຽບໃສ່ສະໃໝຂອງພ່ໍແມ່ເຮາົ ມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັແດ່? ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງແຕ່ລະຢ່າງໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົແນວໃດ? 

 ສະເໜໃີຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຽນບດົລາຍງານໃສ່ເຈຍ້ທີ່ ຄູຢາຍໃຫ,້ ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ມານາໍສະເໜ.ີ 
 ພາຍຫຼງັແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ມາລາຍງານແລວ້ ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ. 

ກິດຈະກ າ 2: ການກວດສຂຸະພາບເບືົ້ອງຕ ົ້ນ (Health checkup) (ເວລາ 60 ນາທ ) 
 ຄູແນະນາໍນກັສກຶສາ ກ່ຽວກບັວທິວີດັແທກລວງສູງ, ນໍາ້ໜກັ, ສາຍຕາ, ການໄດຍ້ນິ ແລະ ຄວາມດນັ ໂດຍ

ຈດັຜູເ້ຮດັກດິຈະກາໍເປັນນກຸ່ມລະສອງຄນົ 
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 ຄູຢາຍເຈຍ້ຮ່າງບນັທກຶຂໍມູ້ນການກວດສອບສຸຂະພາບເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັສກຶສາ ແບ່ງໜາ້ທີ
ການເຮດັວຽກຄ:ື ໃຜຈະຊ່ວຍໝູ່ ໃນການເຮດັການວດັແທກດັ່ ງກ່າວ ໂດຍໃຫປ່້ຽນກນັລະຫສ່າງຜູປ້ະຕບິດັ 
ເພື່ ອໃຫແ້ຕ່ລະຄນົໄດຮູ້ວ້ທິວີດັແທກ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ 

 ນກັສກຶສາຊ່ວຍກນັວດັແທກເຮດັການວດັແທກລວງສູງ, ນໍາ້ໜກັ, ສາຍຕາ, ການໄດຍ້ນິ ແລະ ຄວາມດນັ 
ພອ້ມທງັບນັທກຶຂໍມູ້ນຈາກການວດັແທກໃສ່ເຈຍ້ທີ່ ຄູຢາຍໃຫ ້

 ຫຼງັຈາກນກັສກຶສາ ວດັແທກທຸກຢ່າງ ສໍາເລດັແລວ້, ຄູແນະນາໍໃຫນ້ກັສກຶສານາໍເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການ
ວດັແທກຂອງຕນົເອງ ມາຄດິໄລ່ຫາຄ່າ BMI 

 ຫຼງັຈາກນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົ ຄດິໄລ່ຄ່າ BMI ຂອງຕນົແລວ້ໆ ໃຫນ້ກັສກຶສາ ນ າເອາົຄ່າ BMI ດັ່ ງກ່າວມາ
ປຽບທຽບໃສ່ເກນທີ່ ມໃີນປືມ້ແບບຮຽນ ເພື່ ອໃຫຮູ້ວ່້າ BMI ຂອງຕນົເອງຕກົຢູ່ໃນເກນໃດ 

 ຄູສະຫຸຼບ ແລະ ແນະນາໍນກັສກຶສາ ສໍາຫຼບັນກັສກຶສາຜູໃ້ດທີ່ ຢູ່ໃນເກນນໍາ້ໜກັຫຸຼດ ຫຼ ືເກນີ, ມບີນັຫາເລື່ ອງ
ສາຍຕາ, ການໄດຍ້ນິ ຫຼ ື ຄວາມດນັ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງຫຍງັແດ່? ແລະ ຄວນປະຕບິດັໂຕແນວໃດເພື່ ອ
ຫຼກີລ່ຽງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບ 

ກິດຈະກ າ 3: ຂຽນແຜນວາດຊ່ວຍຈືີ່ກ່ຽວກັບສາເຫດ, ອາການ, ຜ ນກະທ ບ ແລະ ວິທ ປອ້ງກັນ
ພະຍາດ ຂອງພະຍາດຕຸ້ຍ, ພະຍາດຫ ວໃຈ, ພະຍາດເບ າຫວານ, ພະຍາດອ າມາພຶກ-ອ າມະພາດ 
ແລະ ຄວາມດນັເລືອດສູງ  (ເວລາ 30 ນາທ ) 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາແບ່ງກຸ່ມເຮດັກດິຈະກາໍຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນຫອ້ງໂດຍແບ່ງເປັນ 5 ກຸ່ມ 
 ຢາຍອຸປະກອນໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ 
 ແນະນາໍໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຽນແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ ໃສ່ເຈຍ້ທີ່ ຄູຢາຍໃຫ,້ ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ມານາໍ

ສະເໜ ີ ກຸ່ມລະພະຍາດ ກ່ຽວກບັສາເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັພະຍາດ ຂອງພະຍາດ
ຕຸຍ້, ພະຍາດຫວົໃຈ, ພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດອໍາມາພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ຄວາມດນັເລອືດສູງ.  

 ພາຍຫຼງັແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ມາລາຍງານແລວ້ ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບ 
5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ 

ປືມ້ແບບຮຽນວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ, ເຄື່ ອງສາຍ LCD, ຄອມພວິເຕ,ີ ຜາ້ສາກ, ເຈຍ້ຂາວແຜນໃຫຍ່, 
ເຝິດສແີດງ, ດໍາ ແລະ ຟາ້, ສະກອັດໃສ ຫຼ ືກາວ 2 ໜາ້, ເຈຍ້ A4, ໄມແ້ມດັແທກລວງສູງ, ຊງິຊັ່ ງນໍາ້ໜກັ, ຊຸດ
ວດັແທກສາຍຕາ, ເຊອືກຟາງ, ເຄື່ ອງວດັແທກຄວາມດນັ, ຮ່າງບນັທກຶຂໍມູ້ນການກວດສຸຂະພາບ. 
6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 

ສະຫຸຼບຕາມຄວາມຄດິເຫນັຂອງນກັສກຶສາ, ຂໍມູ້ນການກວດສຸຂະພາບ ໃນກດິຈະກາໍເຮດັ ແລະ ສະຫຸຼບ
ຕາມເນືອ້ປຶມ້ແບບຮຽນວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ. 
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ການຂາດການອອກ
ກໍາລງັກາຍ, ການ
ດື່ ມສິ່ ງມນືເມາົຫຼາຍ
ເກນີໄປ, ກໍາມະພນັ, 
ການສູບຢາ, 
ພະຍາດຕ່າງໆ, ເພດ 
ແລະ ອາຍຸ 

ພະຍາດຕຸຍ້ 

ພດືຕກິໍາການກນິ
ອາຫານ, ການຂາດ

ການອອກກໍາ
ລງັກາຍ, ຄວາມ
ຜດິປົກກະຕຂິອງ
ຕ່ອມໃນຮ່າງກາຍ, 
ກໍາມະພນັ, ຢາບາງ
ຊະນດິ, ເພດ ແລະ 

ອາຍຸ 

ສາເຫດ 

ພະຍາດເບາົຫວານ 

ກໍາມະພນັ, ພດຶຕກິໍາການ
ກນິ, ນໍາ້ໜກັເກນີ, ຕຸຍ້, 
ຂາດການເຄອືນໄຫວ 
ຂາດການອອກກໍາລງັ

ກາຍ, ອາຍຸທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້, 
ມາ້ມອກັເສບ, ການຕດິ
ເຊຶອ້ໄວຣສັບາງຊະນດິ, 
ຄວາມຄຽດຊໍາ້ເຮືອ້, 
ການໄດຮ້ບັຢາບາງ
ຊະນດິ, ການຖພືາ, 

ຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງ
ລະບບົບ່ໍມທີໍ່  

ສາເຫດ ອາການ 

ຍ່ຽວຕະຫຼອດ, ຫວິ
ເຂົາ້-ຫວິນໍາ້ຕະຫອຼດ, 
ອ່ອນເພຍ, ນໍາ້ໜກັ
ຫຼຸດ, ສາຍຕາມວົ, 
ປວດຮາກ, ບາດແຜ
ນານເຊາົ, ມນືຊາຕາມມ ື

ພະຍາດອໍາມະ
ພກຶ-ອໍາມະພາດ 

ສາເຫດ ອາການ 

ແຂນ-ຂາອ່ອນແຮງເບືອ້ງໃດເບືອ້ງໜຶ່ ງ
ຂອງຮ່າງກາຍ, ໜາ້ບຽ້ວ, ເວົ ້າ້ລໍາບາກ 
ຫຼ ື ືເວົາ້ບ່ໍແຈງ້ທນັທທີນັໃດ, ມນຶຊາ ຫຼ ື
ເຄື່ ອນເໜງັບ່ໍໄດທ້ນັທທີນັໃດ, ຕາຂາ້ງ
ໃດຂາ້ງໜຶ່ ງມວົ ຫຼ ືເຫນັພາບຊອ້ນ, 
ເຈບັຫວົຮຸນແຮງ, ວນິຫວົ, ເສຍການ
ຊງົຕວົ, ໝດົສະຕ ິເປັນຕົນ້. 

ພະຍາດຫວົໃຈ
ຈວາຍ 

ພະຍາດຫຼອດເລືອຶດຫວົໃຈ, 
ຄວາມດນັເລອືດສູງ, ກາ້ມຊີນ້
ຫວົໃຈຜດິປົກກະຕ ິ, ການ

ເຕັນ້ຂອງຫວົໃຈຜດິຈງັຫວະ, 
ບນັຫາຢູ່ລີນ້ຫວົໃຈ, ຫວົໃຈ
ພກິານໂດຍກໍາເນດີ, ພະຍາດ
ເລອືດຈາງ, ການດື່ ມສີ່ ງມນື

ເມາົໃນປະລມິານຫຼາຍເກນີໄປ, 
ການສູບຢາ, ການດື່ ມເຄື່ ອງ
ດື່ ມທີ່ ມທີາດກາເຟອນິຫຼາຍ
ເກນີໄປ, ການຂາດການ

ອອກກໍາລງັກາຍ 

ສາເຫດ ອາການ 

ແໜນ້ໜາ້ເອກິຄມືແີນວມາ
ກດົທບັໜາ້ເອກິ, ຈກຸແໜນ້ 
ຫຼ ືແສບບໍລເິວນລີນ້ໄກ່, 

ຫວົໃຈສັ່ ນ ແລະ 
ຫາຍໃຈຝືດ, ມອີາການ

ເຈບັບໍລເິວນແຂນ, ຄໍ, ບ່າ
ໄຫຼ່  ແລະ ກາ້ມຊີນ້, ມເີຫື່ ອ

ອອກຕາມຕນົໂຕ, 
ປວດຮາກ, ໜາ້ມດື, 

ຫວົໃຈເຕັນ້ໄວຜດິປົກກະຕ ິ

ພະຍາດຄວາມ 
ດນັເລອືດສູງ 

ອາຍຸ, ກໍ າມະພັນ, ຄວາມ
ຄຽດ, ພາວະຕຸຍ້, ການກນິ
ເກອືນາຕໃີນປະລມິານຫຼາຍ 
(ຫຼາຍກວ່າ 14 ກຼາມຕ່ໍມື)້, 
ການສູບຢາ, ການດື່ ມເຫຼ ົາ້, 
ການຂາດການອອກກໍາລັງ
ກາຍ,  ເກີດຈາກພະຍາດ
ຕ່າງໆ, ຢາບາງຊະນດິ. 

 

ສາເຫດ ອາການ 

ເຈ ັບ ຫົ ວ ບໍ ລິ ເວ ນ ງ່ອ ນ , 
ເຈບັຫວົຂາ້ງດຽວ, ວີນຫວົ, 
ແໜນ້ໜ້າເອິກ, ຫາຍໃຈບ່ໍ
ສະດວກ, ຕາມົວ, ນອນບ່ໍ
ຫຼ ັບ , ເລືອດດັງອອກ , ມີ
ສຽງຫຶ່ ງໆໃນຫູ, ໜາ້ມດື ຫຼ ື
ເປັນລົມ, ຖາ້ເປັນແຮງອາດ
ຈະໝດົສະຕ ິຫຼ ືຊກັໄດ.້ 
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7. ປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການສນົໃຈຕໍ່ ການສອນ: ການທກັທາຍ, ການສອບຖາມ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ສງັເກດການຖາມ-ຕອບ, ການອະທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ ໂດຍການໃຊແ້ບບສໍາຫຼວດລາຍການ (Check list) 

ຄ າຖາມ 
1) ຮູບແບບການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ພາໃຫເ້ກດີພະຍາດມຫີຍງັແດ່? 
2) ພະຍາດຕຸຍ້ແມ່ນຫຍງັ? ພະຍາດຕຸຍ້ມສີາເຫດມາຈາກໃສ? 
3) ພະຍາດເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ຄວາມດນັເລອືດສູງແມ່ນຫຍງັ? ສາເຫດ

ມາຈາກໃສ? ອາການທີ່ ສະແດງອອກມຫີຍງັແດ່? 
4) ພວກເຮາົມວີທິປີອ້ງພະຍາດເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ແລະ ຄວາມດນັເລອືດສູງ

ແນວໃດແດ່? 
5) ຜນົກະທບົຂອງບນັດາພະຍາດເຫຼົ່ ານີມ້ຫີຍງັແດ່? 

ການມນີໍາ້ໜກັເກນີຈະເຮດັໃຫ ້
ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງ
ຮ່າງກາຍຕອ້ງເຮດັວຽກ 
ໜກັເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ສົ່ ງຜນົເຮດັ
ໃຫຮ່້າງກາຍມຄີວາມຕາ້ນທານ

ພະຍາດໜອ້ຍລງົ, ທງັເປັນ
ສາເຫດເຮດັໃຫເ້ກດີພະຍາດ
ຕ່າງໆໄດງ່້າຍເປັນຕົນ້ແມ່ນ 

ເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາ
ມະພກຶ-ອໍາມະພາດ, 

ຄວາມດນັເລອືດສູງ, ຫຼອດ
ເລອືດຫວົໃຈຕບີຕນັ, ມະເຮງັ, 

ໄຂຂໍກ້ະດູກເສື່ ອມ, ພາວະ
ໄຂມນັໃນເສັນ້ເລອືດສູງ, ໜີວ້
ໃນຖງົບ.ີ.. ເຊິ່ ງພະຍາດເຫຼ ົ່ ານີ ້
ສົ່ ງຜນົຮາ້ຍຕ່ໍຊວີດິ ຖາ້ອາການ
ຮຸນແຮງອາດເຮດັໃຫຮ່້າງກາຍ
ເປັນລ່ອຍ ຫຼ ືພກິານໄດ ້ແລະ 

ເປັນສາເຫດການຕາຍອນັ
ດບັຕົນ້ໆຂອງໂລກ 

ວທິກີານປອ້ງ
ກນັພະຍາດ

ອອກກາໍລງັກາຍເປັນປະຈາໍ 

ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍການກນິ 

ການຢຸດການສູບຢາ 

ການຄວບຄຸມອາລມົ 

ຫຼຸດປະລມິານຂອງເກອື 

ກວດລະດບັນໍາ້ຕານໃນເລອືດໃຫເ້ປັນປົກກະຕ ິ

ຮບັແສງແດດອ່ອນໆຍາມເຊົາ້ ຫຼ ືແລງ 

ພກັຜ່ອນໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ຮກັສາສຸຂະພາບຈດິໃຫດ້ຢູ່ີສະເໝ ີ

ຈາໍກດັປະລມິານການດື່ ມເຫຼ ົາ້ 

ກວດສຸຂະພາບປະຈາໍປີ 

ຜນົກະທບົຂອງ
ພະຍາດຕ່າງໆ 

ຜນົກະທບົຕໍ່
ສຸຂະພາບ 

ຜນົກະທບົຕໍ່
ຈດິໃຈ 

ຜນົກະທບົຕໍ່ ການ
ດໍາລງົຊວີດິ ແລະ 

ສະພາບເສດຖະກດິ 

ຜູປ່້ວຍອາດຈະມີ
ອາລມົປ່ັນປ່ວນ 
ເຊັ່ ນ: ງດຸງດິງ່າຍ, 
ເກດີຄວາມວຕິກົ
ກງັວນົ, ຄວາມ
ຄຽດ... ເກດີປົມ
ດອ້ຍ, ເກດີຄວາມ
ນອ້ຍໃຈ ເຮດັໃຫ ້
ຂາດຄວາມໝັ່ ນໃຈ
ໃນໂຕເອງ ແລະ 
ເປັນອກີສາຍເຫດ
ໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫຖ້ກື
ຄນົອື່ ນລ່ໍລຽນກນັ
ແກງ້ ສົ່ ງຜນົເຮດັ
ໃຫເ້ກດີພາວະຊື່ ມ

ເສົາ້ໄດ,້ ເຫນັ
ຄຸນຄ່າຂອງໂຕເອງ
ໜອ້ຍລງົ ແລະ 

ເກດີຄວາມຫຍໍທ້ໍ ້
ໃນການດໍາລງົຊວີດິ 

ຜຸທ້ີ່ ເປັນພະຍາດເຫຼ ົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດປັ້ບ
ປ່ຽນຮູບແບບການດໍາລງົຊວີດິໃຫເ້
ໝາະສມົ, ປັບປ່ຽນອາຫານການກນິ 
ເຊີ່ ງບາງຄນົອາດຈະປະຕບິດັໄດຍ້າກ, 
ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາປ່ິນປົວຍາວນານ 

ເພາະພະຍາດເຫຼ ົ່ ານີບ່ໍ້ສາມາດປ່ິນປົວ
ໃຫເ້ຊາົໄດ,້ ຕອ້ງໄດເ້ສຍເງນີໃນ

ການປ່ິນປົວຫຼາຍ, ຖາ້ເກດີພະຍາດ
ແຊກຊອ້ນກໍ່ ຈະຍິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານ

ດໍາລງົຊວີດິລໍາບາກຍິ່ ງຂຶນ້, ເຮດັໃຫ ້
ເກດີຄວາມສູນເສຍ ທງັໂຕຜູປ່້ວຍ
ເອງ ຍາດພີ່ ນອ້ງທີ່ ຕອ້ງໄດດູ້ແລ 

ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອື ເນື່ ອງຈາກບາງຄນົ
ບໍສາມາດເຮດັວຽກ ຫຼ ືຊ່ວຍເຫຼອືໂຕ

ເອງໄດ ້ເຮດັໃຫເ້ປັນພາລະຂອງ
ຄອບຄວົ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄອບຄວົ, 

ລະບບົສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ເສດຖະກດິໂດຍຜ່ານຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ເພີ່ ມດາ້ນການແພດ ແລະ ການສູນ
ເສຍວຽກເຮດັງານທໍາ 
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ຄ າຕອບ  
1) ຮູບແບບການດ າລ ງຊ ວິດທ ີ່ພາໃຫ້ເກ ດພະຍາດໄດ້ແກູ່: ການດ າລງົຊວີດິໃນປັດຈບຸນັແມ່ນເຕມັໄປ

ດວ້ຍສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຍານພາຫະນະ, ການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ... ຄ່ານຍິມົອາຫານ 
fast food, ອາຫານສ າເລດັຮູບ, ການກນິດື່ ມສງັສນັ ເລີ່ ມເປັນທີ່ ນຍິມົຂອງຄນົໃນສງັຄມົ, ການໂຄສະນາສິ່ ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມສື່ ຕ່າງໆ, ວຽກງານທີ່ ເຄັ່ ງຄຽດ ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີ ້ເຮດັໃຫຄ້ນົເຮາົມໂີອກາດເຄື່ ອນໄຫວໜ້
ອຍລງົ ບ່ໍມເີວລາອອກກໍາລງັກາຍ. ການໃຊໂ້ທລະສບັ ແລະ ຄອມພວິເຕຫຼີາຍເກນີໄປ ຫຼ ືການເບິ່ ງໂທລະທດັ
ໃກເ້ກີນໄປ ກໍ່ ຈະສົ່ ງຜົນສະທອ້ນຕໍ່ ສາຍຕາຕໍ່ ການເບິ່ ງເຫັນຂອງຄນົເຮົາ. ນອກຈາກນີ,້ ການໃຊຫູ້ຟັງ ເປີດ
ເພງດງັໆເປັນປະຈາໍກໍ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີບນັຫາຕໍ່ ການໄດຍ້ນິຂອງຄນົເຮາົ. 

2) ພະຍາດຕຸ້ຍໝາຍເຖ ງ ພາວະທີ່ ຮ່າງກາຍມກີານສະສມົໄຂມນັໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເກນີປົກກະຕ ິ
ຈນົເປັນປັດໄຈສ່ຽງ ຫຼ ືສາເຫດໃຫເ້ກດີພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ສຸຂະພາບ ຈນົອາດເປັນສາເຫດໃຫເ້ສຍຊວີດິໄດ.້  
 ພະຍາດຕຸຍ້ເກດີມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ ນ: ພດືຕກິໍາການກນິອາຫານ, ການຂາດການອອກກໍາລງັກາຍ, 

ຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງຕ່ອມໃນຮ່າງກາຍ (Gland), ກາໍມະພນັ, ຢາບາງຊະນດິ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ. 
3) ຄວາມໝາຍ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດຕ່າງໆສະແດງອອກມ ດັີ່ງນ ົ້: 

 ພະຍາດເບ າຫວານ ແມ່ນຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງຮ່າງກາຍທີ່ ເກດີຈາກການທີ່ ມາ້ມ ສາ້ງຮໍໂມນອນິຊູ
ລນີໄດໜ້ອ້ຍ ຫຼ ືບ່ໍສາມາດສາ້ງໄດເ້ລຍີ ເຊິ່ ງຮໍໂມນອນິຊູລນິຈະຊ່ວຍໃຫຮ່້າງກາຍເຜາົຜານນໍາ້ຕານມາໃຊ ້
ເປັນພະລງັງານ ແລະ ເມື່ ອຮ່າງກາຍຜະລດິອນິຊູລນີບ່ໍພຽງພໍ ກໍ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີການສະສມົຂອງນໍາ້ຕານໃນ
ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ເມື່ ອນໍາ້ຕານສະສມົໃນເລອືດຫຼາຍໆ ກໍ່ ຈະຖກືຕອງອອກມາທາງນໍາ້ປັດສະວະ. 

 ພະຍາດເບາົຫວານ ແມ່ນເກດີມາຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ ນ: ກໍາມະພນັ, ພດຶຕກິໍາການກນິ, ນໍາ້ໜກັເກນີ, ຕຸຍ້, 
ຂາດການເຄອືນໄຫວ ຂາດການອອກກາໍລງັກາຍ, ອາຍຸທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້, ມາ້ມອກັເສບ, ການຕດິເຊຶອ້ໄວຣສັບາງ
ຊະນດິ, ຄວາມຄຽດຊໍາ້ເຮືອ້, ການໄດຮ້ບັຢາບາງຊະນດິ, ການຖພືາ, ຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງລະບບົບ່ໍມທ່ໍີ. 

 ອາການເບືອ້ງຕົນ້ຂອງພະຍາດເບາົຫວານມ:ີ ຍ່ຽວຕະຫຼອດ, ຫວິເຂົາ້-ຫວິນໍາ້ຕະຫຼອດ, ອ່ອນເພຍ, ນໍາ້ໜກັ
ຫຸຼດ, ສາຍຕາມວົ, ປວດຮາກ, ບາດແຜນານເຊາົ, ມນືຊາຕາມມ.ື 

 ພະຍາດຫ ວໃຈວາຍ ໝາຍເຖງິພາວະທີ່ ກາ້ມຊີນ້ຂອງຫວົໃຈສູນເສຍການເຮດັວຽກຈນົບ່ໍສາມາດສູບ
ສດີ (ປໍາ້) ເລອືດໄປລຽ້ງຮ່າງກາຍໄດຢ່້າງພຽງພໍ. 

 ຫວົໃຈວາຍເກດີຂຶນ້ໄດຈ້າກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ ນ: ພະຍາດຫຼອດເລືອຶດຫວົໃຈ, ຄວາມດນັເລອືດສູງ, ກາ້ມຊີນ້
ຫວົໃຈຜດິປົກກະຕ,ິ ການເຕັນ້ຂອງຫວົໃຈຜດິຈງັຫວະ, ບນັຫາຢູ່ລີນ້ຫວົໃຈ, ຫວົໃຈພກິານໂດຍກໍາເນດີ. 
ນອກຈາກນັນ້ຍງັມປັີດໄຈອື່ ນໆກະຕຸນ້ເຮດັໃຫເ້ກດີຫວົໃຈວາຍໄດງ່້າຍຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ພະຍາດເລອືດຈາງ, ການ
ດື່ ມສີ່ ງມນືເມາົໃນປະລມິານຫຼາຍເກນີໄປ, ການສູບຢາ, ການດື່ ມເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ມທີາດກາເຟອນິຫຼາຍເກນີໄປ, 
ການຂາດການອອກກໍາລງັກາຍ, ໄທລອຍເປັນພດິ, ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບາົຫວານ, ໄຂມນັໃນເລອືດສູງ 
ແລະ ຄວາມດນັພາຍໃນປອດສູງເປັນຕົນ້. 

 ອາການກະທນັຫນັຈະສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັ ເຊັ່ ນ: ແໜນ້ໜາ້ເອກິຄມືແີນວມາກດົທບັໜາ້ເອກິ, ຈກຸແໜນ້ 
ຫຼ ືແສບບໍລເິວນລີນ້ໄກ່, ຫວົໃຈສັ່ ນ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ, ມອີາການເຈບັບໍລເິວນແຂນ, ຄໍ, ບ່າໄຫ່ຼ ແລະ 
ກາ້ມຊີນ້, ມເີຫື່ ອອອກຕາມຕນົໂຕ, ປວດຮາກ, ໜາ້ມດື, ຫວົໃຈເຕັນ້ໄວຜດິປົກກະຕ ິເປັນຕົນ້. 

 ພະຍາດອ າມະພຶກ-ອ າມະພາດ ເກດີຈາກພາວະທີ່ ສະໝອງຂາດເລອືດໄປຫ່ໍຼລຽ້ງ ເພາະມກີານອຸດຕນັ
ຂອງເສັນ້ເລອືດທີ່ ນໍາເລອືດໄປລຽ້ງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສະໝອງ ສົ່ ງຜນົໃຫສ້ະໝອງຂາດເລອືດ ຢູ່ໃນ
ພາວະທີ່ ເຮດັວຽກບ່ໍໄດ ້ກາຍເປັນພະຍາດຫຼອດເລອືດໃນສະໝອງຕບີ, ຈ ຶ່ ງເກດີອາການແຂນ-ຂາອ່ອນແຮງ
ມນືຊາ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວບ່ໍໄດ.້ 
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 ພະຍາດອໍາມະພກຶ-ອໍາມະພາດ ເກດີມາຈາກສາເຫດຫຼກັໆ ເຊັ່ ນ: ອາຍຸທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້, ກໍາມະພນັ, ເພດ, ການ
ຂາດການອອກກາໍລງັກາຍ, ການດື່ ມສິ່ ງມນືເມາົຫຼາຍເກນີໄປ ແລະ ການສູບຢາ, ເກດີຈາກພະຍາດຕ່າງໆ. 

 ອາການສະແດງອອກ ເຊັ່ ນ: ແຂນ-ຂາອ່ອນແຮງເບືອ້ງໃດເບືອ້ງໜຶ່ ງຂອງຮ່າງກາຍ, ໜາ້ບຽ້ວ, ເວົ ້າ້ລໍາບາກ ຫຼື ື
ເວົາ້ບ່ໍແຈງ້ທນັທທີນັໃດ, ມນຶຊາ ຫຼ ືເຄື່ ອນເໜງັບ່ໍໄດທ້ນັທທີນັໃດ, ຕາຂາ້ງໃດຂາ້ງໜຶ່ ງມວົ ຫຼ ືເຫນັພາບ
ຊອ້ນ, ເຈບັຫວົຮຸນແຮງ, ວນິຫົວ, ເສຍການຊງົຕວົ, ໝົດສະຕ ິເປັນຕົນ້. ຫຼງັຈາກນັນ້ ອາການຈະຮຸນ
ແຮງຂຶ ້ນ້ ແລະ ຈະສົ່ ງຜນົໃຫຮ່້າງກາຍເບືອ້ງຊາ້ຍ ຫຼ ືຂວາບ່ໍສາມາດເຄື່ ອນເໜງັໄດເ້ລຍີ. 

 ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ໝາຍເຖິງ ພາວະທີ່ ຄວາມດນັເລອືດພາຍໃນຫຼອດເລອືດແດງສູງກວ່າ
ປົກກະຕຕິະຫຼອດເວລາ. 

 ສາເຫດຫຼກັໆ ທີ່ ພາໃຫເ້ກດີພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງໄດແ້ກ່: ອາຍຸ, ກໍາມະພນັ, ຄວາມຄຽດ, ພາວະຕຸຍ້, 
ການກນິເກອືນາຕໃີນປະລມິານຫຼາຍ (ຫຼາຍກວ່າ 14 ກາຼມຕໍ່ ມ ື)້, ການສູບຢາ, ການດື່ ມເຫຼົາ້, ການຂາດການ
ອອກກາໍລງັກາຍ,  ເກດີຈາກພະຍາດຕ່າງໆ, ຢາບາງຊະນດິ. 

 ອາການອາດມຕີັງ້ແຕ່ ເຈບັຫວົບໍລເິວນງ່ອນ, ເຈບັຫົວຂາ້ງດຽວ, ວີນຫົວ, ແໜນ້ໜາ້ເອິກ, ຫາຍໃຈບ່ໍ
ສະດວກ, ຕາມວົ, ນອນບ່ໍຫຼບັ, ເລອືດດງັອອກ, ມສີຽງຫຶ່ ງໆໃນຫູ, ໜາ້ມດື ຫຼ ືເປັນລມົ, ຖາ້ເປັນແຮງອາດ
ຈະໝດົສະຕ ິຫຼ ືຊກັໄດ.້ 

4) ຜ ນກະທ ບຂອງພະຍາດຕ່າງໆ 
 ຜ ນກະທ ບຕ ີ່ສຸຂະພາບ: ການມນີໍາ້ໜກັເກນີຈະເຮດັໃຫອ້ະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຕອ້ງເຮດັວຽກ

ໜກັເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫຮ່້າງກາຍມຄີວາມຕາ້ນທານພະຍາດໜອ້ຍລງົ, ທງັເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ້
ເກີດພະຍາດຕ່ າງໆໄດ ້ງ່າຍ ເປັນຕົ ້ນແມ່ນ  ເບົາຫວານ , ຫົວໃຈວາຍ , ອໍ າມະພຶກ -ອໍ າມະພາດ , 
ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບຕັນ, ມະເຮັງ, ໄຂຂໍກ້ະດູກເສື່ ອມ, ພາວະໄຂມັນໃນ
ເສັນ້ເລອືດສູງ, ໜີວ້ໃນຖົງບີ... ເຊິ່ ງພະຍາດເຫຼົ່ ານີສ້ ົ່ ງຜົນຮາ້ຍຕໍ່ ຊີວດິ ຖາ້ອາການຮຸນແຮງອາດເຮດັໃຫ ້
ຮ່າງກາຍເປັນລ່ອຍ ຫຼ ືພກິານໄດ ້ແລະ ເປັນສາເຫດການຕາຍອນັດບັຕົນ້ໆຂອງໂລກ.  

 ຜ ນກະທ ບຕ ີ່ຈິດໃຈ: ຜູປ່້ວຍອາດຈະມອີາລມົປ່ັນປ່ວນ ເຊັ່ ນ: ງດຸງດິງ່າຍ, ເກດີຄວາມວຕິກົກງັວນົ, 
ຄວາມຄຽດ... ເກດີປົມດອ້ຍ, ເກດີຄວາມນອ້ຍໃຈ ເຮດັໃຫຂ້າດຄວາມໝັ່ ນໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ເປັນອກີ
ສາຍເຫດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫຖ້ກືຄນົອື່ ນລ່ໍລຽນກນັແກງ້ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ກດີພາວະຊື່ ມເສົາ້ໄດ,້ ເຫນັຄຸນຄ່າຂອງ
ໂຕເອງໜອ້ຍລງົ ແລະ ເກດີຄວາມຫຍໍທໍ້ໃ້ນການດໍາລງົຊວີດິ. 

 ຜ ນກະທ ບຕ ີ່ການດ າລ ງຊ ວິດ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ: ຜຸທ້ີ່ ເປັນພະຍາດເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດປັ້ບ
ປ່ຽນຮູບແບບການດໍາລງົຊວີດິໃຫເ້ໝາະສມົ, ປັບປ່ຽນອາຫານການກນິ ເຊີ່ ງບາງຄນົອາດຈະປະຕບິດັໄດ ້
ຍາກ, ຕອ້ງໄດເ້ວລາປ່ິນປົວຍາວນານ ເພາະພະຍາດເຫຼົ່ ານີບ່ໍ້ສາມາດປ່ິນປົວໃຫເ້ຊາົໄດ,້ ຕອ້ງໄດເ້ສຍເງນີໃນ
ການປ່ິນປົວຫຼາຍ, ຖາ້ເກດີພະຍາດແຊກຊອ້ນກໍ່ ຈະຍິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົຊວີດິລໍາບາກຍິ່ ງຂຶນ້, ເຮດັໃຫເ້ກດີ
ຄວາມສູນເສຍ ທງັໂຕຜູປ່້ວຍເອງ ຍາດພີ່ ນອ້ງທີ່ ຕອ້ງໄດດູ້ແລ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອື ເນື່ ອງຈາກບາງຄນົບໍສາມາດເຮດັ
ວຽກ ຫຼ ືຊ່ວຍເຫຼອືໂຕເອງໄດ ້ເຮດັໃຫເ້ປັນພາລະຂອງຄອບຄວົ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ຄອບຄວົ, ລະບບົສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ເສດຖະກດິໂດຍຜ່ານຄ່າໃຊຈ່້າຍເພີ່ ມດາ້ນການແພດ ແລະ ການສູນເສຍວຽກເຮດັງານທໍາ.  

5) ວິທ ການປອ້ງກັນພະຍາດຕ່າງໆທ ີ່ເກ ດຂຶົ້ນໄດແ້ກູ່: ອອກກາໍລງັກາຍເປັນປະຈາໍ, ການປ່ຽນແປງ
ພດຶຕກິາໍການກນິ, ການຢຸດການສູບຢາ, ການຄວບຄຸມອາລມົ, ຫຸຼດປະລມິານຂອງເກອື, ກວດລະດບັ
ນໍາ້ຕານໃນເລອືດໃຫເ້ປັນປົກກະຕ,ິ ຮບັແສງແດດອ່ອນໆຍາມເຊົາ້ ຫຼ ື ແລງ, ພກັຜ່ອນໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ 
ຮກັສາສຸຂະພາບຈດິໃຫດ້ຢູ່ີສະເໝ,ີ ຈາໍກດັປະລມິານການດື່ ມເຫຼົາ້, ກວດສຸຂະພາບປະຈາໍປີ. 
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ບ ດທ  13 
ສິີ່ງເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 

 

ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 

1. ເປ ົ້າໜາຍຂອງບ ດສອນ 
ບດົນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ, ສິ່ ງເສບຕດິຊະນດິຕ່າງໆ, 

ສະພາບສິ່ ງເສບຕດິຢູ່ໃນລາວ, ໂທດ ແລະ ຜນົຮາ້ຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ 
ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຕະຫຼອດຮອດເຮດັໃຫຄ້ອບຄວົເກດີການແຕກແຍກບ່ໍເຂົາ້ໃຈເຊິ່ ງກນັ
ແລະກນັ. ພອ້ມກບັຮູສ້າເຫດທີ່ ເຮດັໃຫຕ້ດິສິ່ ງເສບຕດິ, ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ການຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິ. 
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັ  

ບດົນີມ້ຫີວົຂໍເ້ນືອ້ໃນສໍາຄນັລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງສິ່ ງເສບຕດິ: ສິ່ ງເສບຕດິໝາຍເຖງິສານ ຫຼ ືຢາ ທີ່ ເປັນຜະລດິຕະພນັຈາກທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ຈາກການສງັເຄາະ, ເມື່ ອບຸກຄນົໃດໄດຮ້ບັເຂົາ້ສູ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍເທື່ ອຊໍາ້ໆຈະພາໃຫບຸ້ກຄນົນັນ້
ຕກົຢູ່ໃຕອໍ້ານາດ ຫຼ ືເປັນທາດຂອງສິ່ ງນັນ້. ປະເພດຂອງສິ່ ງເສບຕດິປະກອບມ:ີ ຝ່ິນ, ກນັຊາ, ຢາບາ້, ຢາອ,ີ 
ສານລະເຫຍີ ແລະ ໂຄເຄນ. 

2) ສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງສິ່ ງເສບຕດິ: ມບີາງກຸ່ມຄນົພະຍາຍາມນາໍໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິດວ້ຍຫຼາຍເຫດ ຜນົ; 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມເປັນໄວທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການທດົລອງກບັສິ່ ງໃໝ່ໆ ແລະ ກພໍາກນັລອງໃຊສ້ິ່ ງເສບ
ຕດິອນັເປັນຜນົກະທບົຕໍ່ ຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ. 

3) ການລຶງ້ຢາ ແລະ ການເພິ່ ງຢາ: ເມື່ ອນາໍໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິເຊັ່ ນ: ດື່ ມເຫຼົາ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສບຕດິຢ່າງຕໍ່ ເນຶ່ ອງຕະຫຼອດເວລາ. 
ລດິຂອງມນັກໍຈະຂະຫຍາຍແຊກຊມຶເຂົາ້ທຸກໆສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຈນົເກດີການລຶງ້ຢາ. ການເພິ່ ງຢາໝາຍເຖິງ
ຄວາມຕອ້ງການໃຊຢ້າໃນປະລມິານທີ່ ພໍເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການເພື່ ອລດົຜ່ອນການໂຫຍຫວິ ຫຼ ືການແງນ້ຢາ. 

4) ການປອ້ງກນັ  ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ 
 ໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຢາເສບຕດິ ເລກທ ີ10/ສພຊ ລງົວນັທ ີ25 ທນັວາ 2007 ພາກທ ີⅠ ມາດຕາ 

5 ວ່າດວ້ຍຫຼກັການກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິໄດລ້ະບຸໄວດ້ັ່ ງນີ:້ 
 ລດັ ເປັນຜູຄຸ້ມຄອງ, ຄວບຄຸມ, ກວດກາຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບັຢາເສບຕດິໃນທົ່ ວປະເທດ 
 ການຄວບຄຸມ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິແມ່ນໜາ້ທີ່ ຂອງທຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ໃນທົ່ ວສງັຄມົ 

3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  

 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງສິ່ ງເສບຕດິ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖງິໂທດ ແລະ ຜນົຮາ້ຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສາຍພວົພນັລະຫວ່າງພດຶຕກິາໍຂອງມະນຸດ, ສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ 

ສຸຂະພາບຂອງຄນົ 
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3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາບ່ໍເຂົາ້ໄປພວົພນັກບັສິ່ ງເສບຕດິປະເພດຕ່າງໆ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູຫຼ້ກິລຽ້ງຈາກສິ່ ງເສບຕດິປະເພດຕ່າງໆ 

3.3. ດ້ານທັກສະ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ ປອ້ງກນັຕນົເອງໃຫຫ່້າງໄກ່ຈາກສິ່ ງເສບຕດິ 
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິ 

4. ກິດຈະກ າ 
ນາໍເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນໂດຍທບົທວນຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ຽນໃນບດົຮຽນທີ່ ຜ່ານມາ (ເວລາ 5 ນາທ)ີ 

ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາກຽ່ວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງສິີ່ງເສບຕິດ (ເວລາ 20 ນາທ ) 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາເບິ່ ງໂພສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບກ່ຽວກບັສິ່ ງເສບຕດິ 
 ຄູຕັງ້ບນັຫາເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາເຊັ່ ນ: ໂພສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບນີແ້ມ່ນກ່ຽວກບັຫຍງັ ແລະ ມປີະເພດໃດແດ່? 
 ນກັສກຶສາຕອບຄໍາຖາມ 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງສິ່ ງເສບຕດິ 

ກິດຈະກ າ 2: ສ ນທະນາສາເຫດ ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງສິີ່ງເສບຕິດ (ເວລາ 30 ນາທ ) 
 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາເບິ່ ງວດິໂີອ (Video) ກ່ຽວກບັສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງສິ່ ງເສບຕດິ 
 ຄູຕັງ້ບນັຫາເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງສິ່ ງເສບຕດິດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ພາໃຫໄ້ວໜຸ່ມຕດິສິ່ ງເສບຕດິແມ່ນອນັໃດ? 
2) ສິ່ ງເສບຕດິມຜີນົກະທບົຕໍ່ ການພດັຖະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ຄອບຄວົຄແືນວໃດ? 
 ຕາງໜາ້ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບສາເຫດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງສິ່ ງເສບຕດິ 

ກິດຈະກ າ 3: ຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການລຶົ້ງຢາ ແລະ ການເພິີ່ງຢາ (ເວລາ 20 ນາທ ) 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານກ່ຽວກບັການລຶງ້ຢາ ແລະ ການເພິ່ ງຢາ 
 ຄູແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອຈາໍແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການລຶງ້ຢາ 

ແລະ ການເພິ່ ງຢາ 
 ຕາງໜາ້ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 

 

ການລຶົ້ງຢາ ການເພິີ່ງຢາ 
ເມື່ ອນໍາໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິເຊັ່ ນ: ດື່ ມເຫຼົາ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສບຕດິ

ຢ່າງຕໍ່ ເນຶ່ ອງຕະຫຼອດເວລາລດິຂອງມນັກໍຈະຂະຫຍາຍແຊກ
ຊຶມເຂົາ້ທຸກໆສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຈນົເກີດການລຶງ້ຢາ ໃນ
ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈ ົາ້ໃນເມື່ ອເກີດການລຶ ້ງຢາ ຄວາມ
ຕອ້ງການປະລິມານໃນຮ່າງກາຍກໍເພີ່ ມທະວີຂຶນ້ ຈນົເຖິງ
ລະດບັທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຄຍີໄດຮ້ບັໃນຂັນ້ຕົນ້. 

ໝາຍເຖິງຄວາມຕອ້ງການໃຊຢ້າໃນ
ປະລມິານທີ່ ພໍເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການເພື່ ອລດົ
ຜ່ອນການໂຫຍຫວິ ຫຼ ືການແງນ້ຢາ. ມກີານເສບ
ຢາໃນປະລມິານທີ່ ສູງເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ 
ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການເພີ່ ມຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. 
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 ນໍາພານກັສກຶສາສະຫຸຼບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການລຶງ້ຢາ ແລະ ການເພິ່ ງຢາໂດຍການຕດິຄໍາຕອບທີ່ ຄູ
ກຽມໄວໃ້ສ່ກະດານພອ້ມທງັໃຫນ້ກັສກຶສາບນັທກຶເອາົຄໍາຕອບ 

ກິດຈະກ າ 4: ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສິີ່ງເສບຕິດ (ເວລາ 20 ນາທ ) 
 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ຕັງ້ບນັຫາໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາກ່ຽວກບັວທິກີານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິໃນສ່ວນບຸກຄນົ, 

ການສກຶສາ ແລະ ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ 
1) ພວກເຮາົມວີທິປີອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິແນວໃດ? 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາສາ້ງເປັນຕາຕະລາງໃສ່ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ (ສ່ວນບຸກຄນົ, ການສກຶສາ ແລະ ຄອບຄວົ, 

ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ) 
 ຕາງໜາ້ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 
 ນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບກ່ຽວການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິໂດຍໃຊຄໍ້າຕອບກ່ຽວກບັສ່ວນຕ່າງໆ

ທີ່ ຄູກຽມໃສ່ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ຕດິໃສ່ກະດານພອ້ມທງັໃຫນ້ກັສກຶສາບນັທກຶເອາົ 
ກິດຈະກ າ 5: ການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ (ເວລາ 40 ນາທ )  

 ໃຫນ້ກັສກຶສາຈບັຄູກນັເພື່ ອສະແດງບດົບາດສມົມຸດ (ເວລາປະມານ 5 ນາທ/ີເລື່ ອງ) 
ເລືີ່ອງທ  1: ສະແດງເປັນພ່ໍ ຫຼ ືແມ່ ກບັລູກ ສນົທະນາກນັໃນເລື່ ອງຊກັຊວນ ກນິເຫຼົາ້, ສູບຢາ ແລະ ເສບ

ສິ່ ງເສບຕດິ 
ເລືີ່ອງທ  2: ສະແດງເປັນໝູ່ ກນັສນົທະນາກນັໃນເລື່ ອງຊກັຊວນ ກນິເຫຼົາ້, ສູບຢາ ແລະ ເສບສິ່ ງເສບຕດິ 
ເລືີ່ອງທ  3: ສະແດງເປັນລຸນ້ອາ້ຍລຸນ້ເອືອ້ຍໃນໂຮງຮຽນສນົທະນາກນັໃນເລື່ ອງຊກັຊວນ ກນິເຫຼົາ້, ສູບຢາ  

ແລະ ເສບສິ່ ງເສບຕດິ 
ເລືີ່ອງທ  4: ສະແດງເປັນຄນົແປກໜາ້ສນົທະນາກນັໃນເລື່ ອງຊກັຊວນ ກນິເຫຼົາ້, ສູບຢາ ແລະ ເສບສິ່ ງເສບຕດິ 

 ໃຫຕ້າງໜາ້ບາງກຸ່ມອອກມາສະແດງບດົບາດສມົມຸດຢູ່ທາງໜາ້ກະດານໃນແຕ່ລະເລື່ ອງ 
 ພາຍຫຼງັສະແດງບດົບາດສມົມຸດແລວ້ ໃຫນ້ກັສກຶສາບອກຄວາມຍຸງ້ຍາກໃນການສະແດງ ແລະ ຄວາມ

ສໍາຄນັໃນການສະແດງບດົບາດສມົມຸດກ່ຽວກບັການປະຕເິສດສິ່ ງເສບຕດິ 
 ຄູໃຫຄໍ້າແນະນາໍໃນເລື່ ອງການປະຕເິສດຕໍ່ ລອງເພື່ ອຫຼກີໃຫໃ້ກໄປໃຫພ້ົນ້ສິ່ ງເສບຕດິ 

ເລືີ່ອງທ  5: ສະແດງບດົບາດສມົມຸດກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງການສູບຢາ 
5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ  

 ປຶມ້ແບບຮຽນ ວຊິາ ນເິວດສຸຂະສກຶສາ  
 ໂພສເຕ ີຫຼ ືຮູບພາບກ່ຽວກບັສິ່ ງເສບຕດິ 
 ຄອມພວີເຕ ີແລະ ເຄື່ ອງສາຍ LCD 
 ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ເຈຍ້ສ ີເຊັ່ ນ: ສຟີາ້, ສຂີງວ,  ສເີຫຼອືງ… 
 ບກິເຝີດ 
 ສະກອັດຕດິ 



58 

 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ  
ຄູສະຫຸຼບບດົສອນໂດຍໃຊ ້ແນວຄວາມຄດິຂອງຄູ ແລະ ນກັສກຶສາທີ່ ສະແດງອອກໃນແຕ່ລະກດີຈະກາໍ

ໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມ, ສະຫຸູບລວມ ຫຼ ືແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ . 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ການປະເມ ນການສອນ  

 ສງັເກດການຕອບຄໍາຖາມຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການເຮດັກດິຈະກາໍກຸ່ມ ແລະ ການລາຍງານຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາ 

8. ວຽກມອບໝາຍ 

ຄູມອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ການໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິເຮດັໃຫສ້າຍພວົພນັພາຍໃນຄອບຄວົເປັນແນວໃດ?  
2) ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ສງັຄມົ ຫຼ ືຊຸມຊນົທີ່ ນກັສກຶສາຢູ່ໄດຈ້ດັກດິຈະກາໍໃດແດ່ທີ່ ເປັນການໂຄສະນາຕອບໂຕກ້ານ

ນາໍໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິ? 
ຄ າຕອບທ ີ່ເປັນໄປໄດ ້

1) ຄອບຄວົຂາດຄວາມອບົອຸ່ນ, ເກດີການຜດິຖຽງກນັເຊິ່ ງອາດຈະກາ້ວໄປສູ່ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ກບັ
ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຊິ່ ງອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຊບັສນິ ແລະ ຊວີດິໄດ.້ 

ສິີ່ງເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 

ສິ່ ງເສບຕດິຊະນດິຕ່າງໆ ໂຄເຄນ 

ຝິນ 

ກນົຊາ 

ຢາອ ີ

ຢາບາ້ 

ຜນົກະທບົຂອງສິ່ ງເສບຕດິ 

ເກດີພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ 
ພາໃຫເ້ກດີອຸບດັຕເິຫດ 

ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ 

ມບີນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການຮຽນ ແລະ ການໃຊຊ້ວີດິໃນ
ໂຮງຮຽນ 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມສິ່ ງເສບຕດິ 

ລດົເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ຄວບຄຸມ, ກວດກາ 

ການຄວບຄຸມ, ສະກດົກັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິແມ່ນໜ້
າທີ່ ຂອງທຸກຄນົ 

ການແກໄ້ຂຜນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕດິ ຕອ້ງເລີ່ ມຈາກຍຸກຄນົ, 
ຄອບຄວົ ໂດຍມສ່ີວນຮ່ວມຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ສງັຄມົ 

ສາເຫດພາໃຫຕ້ດິສິ່ ງເສບຕດິ 

ໄດຮ້ບັການຊກັຊວນຈາກເພື່ ອນໃກສ້ດິ 

ຖຕືວົເອງ ແລະ ຄວາມຮູສ້ກຶຕວົເອງ
ເປັນໃຫຍ່ 

ຂາດການໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແລະ ແນະນໍາຈາກຜູປົ້ກຄອງ 

ຄວາມຢາກຮູ,້ ຢາກເຫນັ ແລະ 
ຢາກລອງ 

ຄວາມຮູເ້ທົ່ າບ່ໍເຖງິການ ແລະ ມຍີມົດອ້ຍໃນສງັຄມົ 
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2) ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕອ້ງສອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮູໄ້ດເ້ຖງິຜນົຮາ້ຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ, ສງັຄມົ ຫຼ ືຊຸມຊນົທີ່ ນກັສກຶສາຢູ່
ໄດຈ້ດັກດິຈະກາໍໃດແດ່ທີ່ ເປັນການໂຄສະນາຕອບໂຕກ້ານນາໍໃຊສ້ິ່ ງເສບຕດິດວ້ຍການສາ້ງໂພສເຕກ່ີຽວກບັ
ຜນົຮາ້ຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ, ອອກລະບຽບກດົໝາຍຕໍ່ ກບັຜູທ້ີ່ ມໄີວຄອບຄອງ ແລະ ຈດັສໍາມະນາໃຫແ້ຕ່ລະ
ບຸກຄນົໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖງິຜນົກະທບົຕ່າງໆຂອງສິ່ ງເສບຕດິ. 
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ບ ດທ  14 

ພະຍາດຕິດຕ ີ່ທາງເພດສ າພນັ  

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ 

  ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຂອງມະນຸດເຮດັໃຫເ້ປັນສາເຫດ ແລະ ບນັຫາຂອງພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ ພອ້ມທງັຮູວ້ທິປີ້ອງກນັ 
ແລະ ແກໄ້ຂ ເພື່ ອເຮດັໃຫຊ້ວີດິມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດດັ່ ງກ່າວ.      
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ຈະສອນ 

 ເນືອ້ໃນບດົຮຽນນີປ້ະກອບມຈີດຸສໍາຄນັດັ່ ງນີ:້ 
1) ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດຕກິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ: ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ ແມ່ນການຕດິຈາກການ

ຮ່ວມເພດລະຫ່ວາງຄນົທີ່ ມເີຊືອ້ພະຍາດແລວ້ ຈາກຄນົໜຶ່ ງໄປຫາອກີຄນົໜຶ່ ງ ຈາກການສໍາຜດັກບັບາດແຜ
ຂອງຄນົເຈບັທີ່ ມເີຊືອ້ເຫຼົ່ ານີ.້ 

2) ປະເພດຂອງພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ: ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັມຫຼີາຍປະເພດຄ:ື ໜອງໃນ, ຫອນ 
ໄກ່, ຊຟີີລສິ, ຝີໝາກມ່ວງ, ແຜຮມີອ່ອນ, ພະຍາດໂລນ, ພະຍາດເຣມີ, ພະຍາດກດິຈະກາໍ. 

3) ສາເຫດການຕດິຕໍ່ ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ: ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັສາມາດຕດິຕໍ່ ກນັດວ້ຍການມີ
ເພດສໍາພນັທີ່ ບ່ໍປອດໄພ, ການໃຊເ້ຂມັສກັຢາຮ່ວມກບັຜູອ້ື່ ນ, ການຮບັເລອືດຈາກຜູອ້ື່ ນ ລວມໄປຮອດຍງິ
ຕັງ້ຄນັທີ່ ມເີຊືອ້ສາມາດສົ່ ງເຊືອ້ໄປຍງັລູກໄດເ້ຊັ່ ນດຽວກນັ. 

4) ຜນົກະທບົຂອງການຕດິຕໍ່ ພະຍາດທາງເພດສໍາພນັ: ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ບຸກຄນົ, 
ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ 

5) ວທິປີອ້ງກນັພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ: ຫຼກີລ່ຽງການມົວ້ສຸມປະເພດຕ່າງໆ, ມເີພດສໍາພນັທີ່ ປອດໄພ, 
ຮບັເລອືດຕອ້ງຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຮູວ່້າຕດິເຊືອ້ແລວ້ບ່ໍຖພືາ,  

3. ຈຸດປະສ ງ  
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  
 ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍ, ປະເພດ, ສາເຫດ, ຜນົກະທບົ, ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ການຢູ່
ຮ່ວມກບັຜູທ້ີ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ. 
3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ  
   ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ເຂົ ້າ້ໃຈ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກບັຜູທ້ີ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັຢ່າງເປັນມດິ 
 ໃຫມ້ກີານພວົພນັທາງເພດສໍາພນັໃນທາງທີ່ ດ ີແລະ ປອດໄພ  
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3.3. ດ້ານທກັສະ   

ໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ: 
 ອະທບິາຍສາເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິປີອ້ງກນັພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ 

 ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງຈໍາລອງສາທດິວທິກີານປ້ອງກນັ, ການຢູ່ຮ່ວມກນັກບັຜູທ້ີ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາ
ພນັຢ່າງຖກືວທິ ີ

 ປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການຕດິພະຍາດທາງເພດສໍາພນັ 

4. ກິດຈະກ າ    
 ຄູນໍາພານກັສກຶສາເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ ໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສກຶສາໂດຍອງີໃສ່ຮູບພາບວ່າ:  
ພວກນອ້ງວ່າຮູບນີສ້ະແດງເຖງິຫຍງັ? ເປັນຫຍງັຄນົເຮາົຈ ິ່ ງເກດີພະຍາດດັ່ ງກ່າວນີ?້ 
ກິດຈະກ າ 1:  ສະແດງບ ດບາດສ ມມດຸ (ເວລາ 40 ນາທ ) 

 ຄູແນະນາໍໃຫນ້ກັສກຶສາສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
1) ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາອາສາສະໝກັຈາໍນວນ 15 ຄນົ 
2) ຄູເລອືກເອາົນກັສກຶສາຜູຊ້າຍ 1 ຄນົໃສ່ແວ່ນຕາດໍາຢືນຢູ່ກາງວງົມນົ 
3) ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາ 7 ຄນົ ເປັນຮົວ້ປອ້ງກນັ ຍ່າງເປັນວງົມນົປ່ິນໜາ້ອອກ ແລະ ພອ້ມກນັເຕັນ້ຕາມຈັ່ ງ 
     ຫວະສຽງເພງ 
4) ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາອກີ 7 ຄນົຜູເ້ປັນໂຣກຕດິຕໍ່ ແຕ່ລະຊະນດິ (ນອກຈາກໂຣກເອດສ)໌ ໃຫພ້ະຍາຍາມເຂົາ້ມາສູ່

ຮ່າງກາຍຂອງຜູຊ້າຍທີ່ ເຕັນ້ລໍາ ແຕ່ຖກືຮົວ້ປອ້ງກນັຊ່ວຍກນັສະກດັກັນ້ບ່ໍໃຫເ້ຊືອ້ໂຣກຕ່າງໆເຂົາ້ໄປຫາໄດ ້
5) ຄູແຕ່ງຕັງ້ແມ່ຍງິຄນົໜຶ່ ງງາມທີ່ ສຸດ ເຕັນ້ມາຫາຊາຍຄນົນັນ້ ເມື່ ອຊາຍຄນົນັນ້ເຫນັກໍປະທບັໃຈ ແລະ ຊວນ

ເຂົາ້ມາເຕັນ້ລໍາວງົນໍາກ່ອນຈະເຕັນ້ແມ່ຍງິຄນົນັນ້ຊ່ວຍເອາົຖົງຢາງອານາໄມໃຫຜູ້ຊ້າຍ (ສຸບໝວກ) ເຂົາ້
ເຕັນ້ລໍາວງົນາໍກນັ ແລວ້ອອກໄປ 

6) ຄູໃຫໂ້ຣກຕດິຕໍ່ ແຕ່ລະຊະນດິເຂົາ້ມາຫາຊາຍຄນົນັນ້ອກີ ແຕ່ເຂົາ້ບ່ໍໄດຍ້ອ້ນວ່າຊາຍຄນົນັນ້ໃສ່ຖງົຢາງອານາ
ໄມຮຽບຮອ້ຍ 

7) ຄູໃຫແ້ມ່ຍງິອກີຄນົໜຶ່ ງເຕັນ້ເຂົາ້ມາຫາພອ້ມຖໜືາ້ກາກມເີຊືອ້ HIV ຊາຍຄນົນັນ້ກໍຊວນເຂົາ້ເຕັນ້ລໍາວງົ ແຕ່
ໃນເທື່ ອນີເ້ຂາົບ່ໍມຖີງົຢາງອານາໄມໃສ່ ເພາະເຂາົຮູຈ້ກັກບັຍງິຄນົນີມ້າກ່ອນ ແລະ ຄດິວ່າບ່ໍຈໍາເປັນຕອ້ງໃສ່ 
ທງັສອງເລີ່ ມເຕັນ້ລໍານາໍກນັດວ້ຍຄວາມເຕມັໃຈ ແລວ້ຍງິຄນົນັນ້ກໜໍອີອກໄປ 

8) ຜູຊ້າຍຄນົນັນ້ບ່ໍຮູວ່້າຕນົເອງຕດິເຊືອ້ HIV ຕໍ່ ມາເຊືອ້ HIV ກໍເລີ່ ມທໍາລາຍຮົວ້ປອ້ງກນັທນັທ ີເຮດັໃຫເ້ຊືອ້
ໂຣກຕ່າງໆແຊກເຂົາ້ມາຮ່າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ອກີ, ການກບັມາຂອງເຊືອ້ພະຍາດຕ່າງໆໃນຄັງ້ນີປ້ະສບົ
ຄວາມສໍາເລດັຄສືາມາດເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຊາຍຄນົນັນ້ໄດ ້

 ຄູຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສກຶສາວ່າ: 
1) ໃນການສະແດງຄັງ້ນີເ້ຫນັໄດອ້ນັໃດທີ່ ເກດີຂຶນ້? 
2) ດວ້ຍສາເຫດໃດໂຣກຕດິຕໍ່ ຕ່າງໆຈິ່ ງບ່ໍສາມາດເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຮ່າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ໄດໃ້ນຄັງ້ທໍາອດິ? 
3) ດວ້ຍສາເຫດໃດໂຣກຕດິຕໍ່ ຕ່າງໆຈິ່ ງສາມາດເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຮ່າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ໄດໃ້ນຄັງ້ທສີອງ? 
4) ເຊືອ້ HIV ເຂົາ້ສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ໄດໂ້ດຍກງົຫຼບ່ໍື ເພາະເຫດໃດ? 
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 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັ 
ກິດຈະກ າ 2: ປະຕິບັດກດິເປັນຄູູ່ກ່ຽວກັບພະຍາດຕດິຕ ີ່ທາງເພດສ າພັນ ແລະ ສາທິດວທິ ການໃສູ່
ຖ ງຢາງອະນາໄມ (ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ແນະນາໍໃຫນ້ກັສກຶສາຈບັຄູ່ກນັ 
 ແຈກຢາຍໃບກດິຈະກາໍໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄູ່ ພອ້ມທງັແນະນາໍວທິກີານປະຕບິດັກດິຈະກາໍ  

ຄ າແນະນ າ: ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄູ່ອ່ານເນືອ້ໃນຄໍາເວົາ້ຂອງແຕ່ລະຂໍແ້ລວ້ພຈິາລະນາເບິ່ ງໃຫລ້ະອຽດ, ຈາກນັນ້
ໃຫ ້ ໝາຍໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເຫນັວ່າມນັ ຖກື ຫຼ ືຜດິ ພອ້ມທງັຂຽນເຫດຜນົໃສ່ວ່າເປັນຫຍງັຈິ່ ງໝາຍຖກື ແລະ ຜດິ.  

 
ລ/ດ ຂ ົ້ຄວາມ ຖືກ ຜິດ ເຫດຜ ນ 

1 ເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັໄດໂ້ດຍນັ່ ງຕດິກບັຜູທ້ີ່ ມເີຊືອ້ແລວ້    
 

2 ເດກັທີ່ ເກດີຈາກແມ່ທີ່ ມເີລອືດບວກສາມາດຕດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັໄດ ້    
 

3 ເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ຢ່າງແນ່ນອນຖາ້ຫາກນອກຮ່ວມ
ຕຽງດຽວກນັກບັຜູຕ້ດິເຊືອ້ 

   

4 ຖາ້ຍຸງກດັຄນົຕດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ແລວ້ໄປກດັຄນົອື່ ນອກີຈະເຮດັ
ໃຫຜູ້ນ້ັນ້ຕດິເຊືອ້ໄດ ້

   

5 ຜູທ້ີ່ ມເີຊືອ້ເລອືດບວກເຊືອ້ ເອດສໄ໌ອວ ີແຕ່ມສຸີຂະ 
ພາບແຂງແຮງບ່ໍສາມາດແຜ່ເຊືອ້ໃຫກ້ບັຄນົອື່ ນໄດໂ້ດຍການຮ່ວມເພດ 

   

6 ຄນົເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ໄດຖ້າ້ຄນົເປັນພະຍາດຕດິຕ່ໍ
ທາງເພດສໍາພນັ ໄອ-ຈາມຢູ່ໃກ ້

   

7 ການຫອມແກມ້ຜູຕ້ດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ຈະສາມາດຕດິເຊືອ້ໄດ ້    
 

8 ຖາ້ຜູຕ້ດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ຮອ້ງໄຫ ້ແລະ ນໍາ້ຕາຂອງລາວຖືກເຮາົ, 
ເຮາົສາມາດຕດິເຊືອ້ນໍາໄດ ້

   

9 ເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ມຢູ່ີນໍານໍາ້ເມອືກໃນຊ່ອງຄອດຂອງຜູຍ້ງິ ແລະ ນໍາ້
ອະສຸຈຂິອງຜູຊ້າຍ 

   

10 ການຮບັເລອືດທີ່ ບ່ໍໄດຜ່້ານການກວດຈະພາໃຫຕ້ດິເຊືອ້ ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ 
ໄດ ້

   

11 ບຸກຄນົທີ່ ມເີພດສໍາພນັກບັຫຼາຍຄນົມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດ
ສໍາພນັ 

   

12 ເຮົາສາມາດຕິດເຊືອ້ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ ໂດຍການລອຍນໍາ້ຮ່ວມກັບຜູ ້
ຕດິເຊືອ້ 

   

13 ໂລກເອດສ ໌ເປັນພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ຕດິຕ່ໍຈາກການມເີພດສໍາ
ພນັກບັຜູທ້ີ່ ມເີລອືດບວກເອດສ ໌

   

14 ຖາ້ເຮົາກິນເຂົາ້ຮ່ວມກັນກັບຜູຕ້ິດເຊືອ້ ແລະ ໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ຮ່ວມກັນກັບຜູຕ້ິດເຊືອ້
ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ຈະພາໃຫເ້ຮາົຕດິເຊືອ້ນໍາໄດ ້ 
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 ນກັສກຶສາແຕ່ລະຄູ່ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໃຫສໍ້າເລດັ 
 ຄູເອາົເຈຍ້ກດິຈະກາໍແຜ່ນໃຫຍ່ ລາຍການຄໃືນໃບກດິຈະກາໍຕດິໃສ່ກະດານ ແລວ້ ໃຫນ້ກັສກຶສາຕາງໜາ້ແຕ່

ລະຄູ່ອອກມາໝາຍຕກິໃສ່ແຕ່ລະຫອ້ງພອ້ມທງັອະທບິາຍເຫດຜນົ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບໄປເທື່ ອລະຂໍຮ່້ວມກນັ 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາອາສາສະມກັຈາໍນວນ 6 ຄນົ ອອກມາສາທດິວທິກີານໃສ່ຖງົຢາງອານາໄມຕັງ້ແຕ່ວທິກີານໃສ່

ແລະ ວທິເີອາົຖງົຢາງອະນາໄມອອກ. 
 ຄູຢາຍອະໄວຍະວະເພດທຽມ ແລະ ຖງົຢາງອະນາໄມໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົ 
 ຄູແນະນໍາໃຫນ້ກັສກຶສາປະຕບິດັການໃສ່ຖງົຢາງອະນາໄມຈນົສໍາເລດັ ແລະ ໃຫນ້ກັສກຶສາອະທບິາຍຂັນ້ຕອນ

ວທິກີານໃສ່ສູ່ໝູ່ ຟັງ 
 ຄູເອາົໂປສເຕວີທິກີານໃສ່ຖງົຢາງອະນາໄມໃຫນ້ກັສກຶສາເບິ່ ງພອ້ມທງັສະຫຸຼບວທິກີານໃສ່ທີ່ ຖກືຕອ້ງໃຫ ້

ນກັສກຶສາ 

 
 

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ  
 ຮູບພາບເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕໍາທາງເພດສໍາພນັຊະນດິຕ່າງໆ 
 ບດັຄໍາສບັເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕໍາທາງເພດສໍາພນັຊະນດິຕ່າງໆ 
 ແວ່ນຕາດໍາ 
 ອງົຄະຊາດທຽມ ຫຼ ືໝາກກວ້ຍ, ໝາກເຂອືຍາວ 
 ຖງົຢາງອະນາໄມ 
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6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ  
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັໂດຍການຕັງ້ຄໍາຖາມໃຫນ້ກັສກຶສາຕອບຄ:ື 
1) ສາເຫດການຕດິຕໍ່ ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັມຫີຍງັແດ່? 
2) ການເປັນພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັມຜີນົກະທບົຄແືນວໃດແດ່? 
3) ເພື່ ອການຢູ່ຮ່ວມກບັຄນົທີ່ ເປັນພະຍາດເອດສ ໌ພວກເຮາົປະຕບິດັຄແືນວໃດ?  

7. ປະເມ ນການສອນ  
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົໃນເວລາປະຕບິດັກດິຈະກາໍ 
 ສງັເກດການຖາມ-ຕອບຂອງນກັສກຶສາເປັນບຸກຄນົ, ເປັນກຸ່ມ 
 ສງັເກດການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ ແລະ ການສາທດິຂອງນກັສກຶສາ 
 ທດົສອບຫຼງັການຮຽນ-ການສອນ  

ຄ າຖາມ ແລະ ຕ ວຢູ່າງຄ າຕອບ 
1) ຍອ້ນສາເຫດໃດຄນົເຮາົໃນສງັຄມົປັດຈບຸນັຈິ່ ງຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັຫຼາຍຂຶນ້? 

ມກີານຮ່ວມເພດທີ່ ບ່ໍປອດໄພ, ໃຊເ້ຂມັສກັຢາຮ່ວມກນັ ການຕດິເຊືອ້ຈາກແມ່ສູ່ລູກ ແລະ  
2) ອາການຂອງພະຍາດພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັແຕ່ລະປະເພດມນັສະແດງອອກຕ່າງກນັແນວໃດແດ່?   

ບາງຊະນດິເປັນຕຸ່ມແຂງ, ບາງຊະນດິເປັນຕຸ່ມເປ່ືອຍ, ບາງຊະນດິເປັນໜອງ, ບາງຊະນດິມອີາການແຊກຊອ້ນ
ເປັນພະຍາດອື່ ນ 

3) ເພື່ ອບ່ໍໃຫຕ້ດິເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັເຮາົຈະມວີທິປີອ້ງກນັດວ້ຍວທິໃີດ? 
ບ່ໍມກີານຮ່ວມເພດທີ່ ບ່ໍປອດໄພ, ບ່ໍໃຊເ້ຂມັສກັຢາຮ່ວມກນັ ແລະ ຖາ້ມກີານຕດິເຊືອ້ບ່ໍຄວນຖພືາ 

4) ພະຍາດຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັມພີະຍາດໃດແດ່? 
ຫອນໄກ່, ຊຟີີລບິ, ໜອງໃນ, ຜໝີາກມ່ວງ, ເອດສ ໌ແລະອື່ ນໆ 
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ບ ດທ  15 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 

 

ເວລາໃຊ້ສອນ: 3 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ 

ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີ່ ເຮດັໃຫ ້
ມະນຸດມກີານປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາໃນການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ຄວາມປອດໄພໃນດາ້ນຕ່າງໆເຊັ່ ນ: 
ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ, ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊຊ້ວີດິ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົ, ນອກຈາກນັນ້ຍງັ
ໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ວທິກີານຄວບຄຸມອຸບດັຕເິຫດແຕ່ລະປະເພດ.  
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ຈະສອນ   

ໃນບດົຮຽນນີປ້ະກອບດວ້ຍຫວົຂໍເ້ນືອ້ໃນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ນກັສກຶສາຈະໄດຮ້ຽນຮູດ້ັ່ ງນີ:້  
1) ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ: ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແມ່ນ

ການຮຽນຮູ ້ທກັສະ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ສະເພາະເຈາະຈງົທີ່ ນກັສກຶສາຈໍາເປັນຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູ ້
ເພື່ ອໃຫຕ້ວົເຂາົເຈ ົາ້ເອງມຄີວາມປອດໄພຕໍ່ ກບັສະຖານະການຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ. 

2) ສາຍພວົພນັພດຶຕກິໍາການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: ໃນປັດຈບຸນັ ຫຼາຍປະເທດທີ່

ກໍາລງັພດັທະນາ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ ສງັຄມົມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ ນ: ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ, ຕວົ
ເມອືງທນັສະໄໝ, ໂຮງຈກັໂຮງງານຂະຫຍາຍຕວົ, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ມໄີຟຟາ້. ການ
ປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວຖາ້ບ່ໍຄໍານງຶເຖິງບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແມ່ນຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານ
ບາດເຈບັ ແລະ ເສຍຊວີດິເພີ່ ມຂຶນ້. 

3) ຜນົກະທບົຂອງອຸບດັຕເິຫດ: ການຖກືຜນົກະທບົຈາກອຸປະຕເິຫດແມ່ນມຫຼີາຍຢ່າງເປັນຕົນ້ແມ່ນກະທບົຕໍ່

ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ປະເທດຊາດ. 
4) ໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ: ຄວາມປອດໄພແມ່ນແບ່ງອອກ

ເປັນຫຼາຍດາ້ນເຊັ່ ນ: ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ, ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊຊ້ວີດິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຕາມທອ້ງຖະໜນົ. 

5) ວທິຄີວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັການອຸບດັຕເິຫດ: ອຸບດັຕເິຫດຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັເດກັໃນຊວີດິປະຈໍາ
ວນັແມ່ນສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ ້ຖາ້ຜູປົ້ກຄອງ ຫຼ ືຜູດູ້ແລ ເບິ່ ງແຍ່ງເດກັເປັນຢ່າງດ ີແລະ ເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດ
ລອ້ມປອດໄພ . 

6) ວທິີການປະຖົມພະຍາບານເບຶອ້ງຕົນ້: ການປະຖົມພະຍາບານໝາຍເຖິງການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ຜູ ້
ບາດເຈບັໃນສະຖານທີ່ ເກດີອຸບດັຕເິຫດໂດຍໃຊອຸ້ປະກອນທີ່ ຫາໄດໃ້ນຂະນະນັນ້ ກ່ອນທີ່ ຈະນໍາສົ່ ງຜູ ້
ບາດເຈບັໄປໂຮງໝໍ. 
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3. ຈຸດປະສ ງ 

3.1.  ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ  
ເພື່ ອນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ: 

1) ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ 
2) ສາຍພວົພນັພດຶຕກິາໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
3) ຜນົກະທບົຂອງອຸບດັຕເິຫດ 
4) ໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ 
5) ວທິຄີວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັການເກດີອຸບດັຕເິຫດ 
6) ວທິກີານປະຖມົພະຍາບານເບຶອ້ງຕົນ້ 

3.2.  ດ້ານທດັສະນະຄະຕ ິ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ມສີະຕຕິໍ່ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ່ໍປອດໄພເຊິ່ ງອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ  
 ມແີນວຄວາມຄດິປູກຈດິສໍານກຶໃຫແ້ກ່ເດກັ, ຜູປົ້ກຄອງ, ໝູ່ ເພື່ ອນ ແລະ ຄນົອື່ ນໆໃນສງັຄມົກ່ຽວກບັ

ຄວາມປອດໄພ 
3.3. ດ້ານທັກສະ 

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ ສາມາດ 

 ຈາໍແນກປະເພດຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະເພດຂອງການບາດເຈບັໄດ ້
 ອະທບິາຍວທິຄີວບຄຸມ, ປອ້ງກນັການເກດີອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ 
 ປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕົນ້ເມ ື່ ອເກດີອຸບດັຕເິຫດໄດ ້
 ນາໍເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ຮຽນມາໄປເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັຄນົອື່ ນໄດ ້

4. ກິດຈະກ າ 
ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄັນ, ປະເພດຂອງຄວາມປອດໄພໃນແຕູ່ລະດ້ານ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ຊ ວິດ: ການບາດເຈັບ, ເສຍອ ງຄະ ແລະເສຍຊ ວິດ ( ເວລາ 20 ນາທ ) 

 ຕັງ້ຖາມກ່ຽວກບັຄວາມຮູເ້ລື່ ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການບາດເຈບັຂອງເດກັ ແລະ ປະເພດ
ຂອງການບາດເຈບັໃນແຕ່ລະດາ້ນ 

1) ການໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພມຄີວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຄແືນວໃດ? 

2) ສາເຫດໃດແດ່ທີ່ ພາໃຫເ້ກດີອຸບດັຕເິຫດ? 

3) ຄວາມປອດໄພແບ່ງອອກເປັນຈກັດາ້ນ? ຄດືາ້ນໃດແດ່? ຈົ່ ງອະທບິາຍແຕ່ລະດາ້ນ? 

4) ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ຄວາມປອດໄພໃນແຕ່ລະດາ້ນຄແືນວໃດ? 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ ສະຫຸຼບຮ່ວມກນັ 
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ກິດຈະກ າ 2: ຈັດກຸູ່ມສ ນທະນາກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບ, ວິທ ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການເກ ດ
ອຸບັດຕິເຫດ (ເວລາ 35 ນາທ ) 

 ຄູຈດັແບ່ງກຸ່ມນກັສກຶສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ  
 ຄູຢາຍເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ່, ເຝີດຂຽນເຈຍ້ ແລະ ຮູບພາບກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເກດີອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ຕັງ້

ຄໍາຖາມໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມ 

1) ຮູບພາບດັ່ ງກ່າວສື່ ເຖງິຫຍງັ? ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເກດີອຸບດັຕເິຫດຄແືນວໃດ? 
2) ຖາ້ນກັສກຶສາຕກົຢູ່ໃນສະຖານະການດັ່ ງກ່າວເຮາົຈະມວີທິກີານຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກນັການເກດີອຸບດັຕິ

ເຫດໄດແ້ນວໃດ? 
3) ຖາ້ມອຸີບດັຕເິຫດເກດີຂຶນ້ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດແດ່? 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສງັເກດຮູບພາບ ແລະ ສນົທະນາພາຍໃນກຸ່ມ 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນແຜນວາດກ່ຽວກບັຜນົກະທບົ, ວທິກີານຄວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັການເກດີ
ອຸບດັຕເິຫດ 

 ຕາງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບຮ່ວມກນັ 

ກິດຈະກ າ 3: ລ ງສ າຫ ວດສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບສະຖານທ ີ່ອັນຕະລາຍ 
(ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ຄູຈດັກຸ່ມນກັສກຶສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ  
 ຄູຢາຍເອກະສານຮ່າງການບນັທກຶການສໍາຫຼວດ, ທຸງສ ີແລະ ວທິກີານປະຕບິດັໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມ 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມປັກທຸງສ ີ(ສແີດງ ໝາຍເຖງິມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກດີອນັຕະລາຍ) ໃສ່ຈດຸທີ່ ສໍາຫຼວດ. 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສະຫຸຼບຂໍມູ້ນທີ່ ລງົສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບຮ່ວມກນັ. 

ກິດຈະກ າ 4: ສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດການຊ່ວຍຊ ວິດຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ກ ລະນ ຜູ້ເກ ດອຸບັດຕິເຫດໝ ດສະຕິ 
(ເວລາ 35 ນາທ ) 
 ແບ່ງກຸ່ມນກັສກຶສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ 

1) ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມເບິ່ ງວດິໂີອ ສາທດິການຊ່ວຍຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ  
ເບິ່ ງວດິໂີອ: https://www.youtube.com/watch?v=IdtSUnq3j9w&t=389s 

https://www.youtube.com/watch?v=IdtSUnq3j9w&t=389s
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2) ໃຫນ້ກັສກຶສາຕາງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກມາປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການສາທດິໃນວດິໂີອຄ:ື 
 ປະເມນີຄວາມຮູສ້ກຶໂດຍການປຸກດວ້ຍການຕບົບໍລເິວນບ່າໄລ່ຄ່ອຍໆ, ເອີນ້ຜູບ້າດເຈບັ ແລະ ຈບັເບິ່ ງ

ຊບີພະຈອນ 
 ເປີດທາງເດນີຫາຍໃຈໂດຍການຂົ່ ມໜາ້ຜາກລງົ ແລະ ດງຶຄາງຂຶນ້ 
 ກວດສອບການຫາຍໃຈໂດຍ ຕາເບິ່ ງບໍລເິວນໜາ້ເອກິ, ຫູຟັງສຽງລມົຫາຍໃຈ ແລະ ແກມ້ສໍາຜດັກບັລມົຫາຍໃຈ 
 ຊ່ວຍການໝນູວຽນເລອືດໂດຍການໃຊມ້ທືງັສອງຂາ້ງປະສານກນັຂົ່ ມລງົບໍລເິວນໜາ້ເອກິ 30 ຄັງ້ 
 ຊ່ວຍການຫາຍໃຈໂດຍບບີດງັໃຫແ້ໜນ້ ແລະ ເປ່ົາປາກ 2 ຄັງ້ ແຕ່ລະຄັງ້ບ່ໍຄວນເປ່ົາເກນີ 10-15 ວນິາທ ີ

5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕອ້ງການ 
 ຮູບພາບຄວາມສ່ຽງອຸບດັຕເິຫດແຕ່ລະປະເພດ 
 ເອກະສານປະກອບການສອນ 
 ຮູບຜນົກະທບົຂອງອຸບດັຕເິຫດ 
 ວດິໂີອສາທດິການຊ່ວຍຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ ກລໍະນຜູີເ້ກດີອຸບດັຕເິຫດໝດົສະຕ ິ
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6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
ສະຫຸຼບຕາມການຕອບຄໍາຖາມຈາກການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງນກັສກຶສາ ແລະ ຄໍາຕອບຈາກເນືອ້ໃນບດົຮຽນ

ແຕ່ລະຂໍທ້ີ່ ຢູ່ໃນເອກະສານ ແລະ ແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ປະເມ ນການສອນ 

ຄູສງັເກດຈາກ: 
 ການຖາມ, ຕອບ ແລະ ການອະທບິາຍບດົຮຽນຂອງນກັສກຶສາ 
 ການລາຍງານການລງົສໍາຫຼວດສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງນກັສກຶສາ 

ຄ າຖາມ 
1)  ອຸບດັຕເິຫດແບບໃດທີ່ ມກັເກດີຂຶນ້ກບັເດກັເລືອ້ຍໆ?  
2)  ການໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພມຄີວາມສໍາຄນັຄແືນວໃດ?  
3)  ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ດກັໄດຮ້ບັບາດເຈບັຢູ່ໃນປະເທດລາວເຮາົມຫີຍງັແດ່? 
4)  ພວກເຮາົມວີທິກີານຫຸຼດຜ່ອນການເກດີອຸບດັຕເິຫດແຕ່ລະປະເພດຄແືນວໃດ?  
5)  ຖາ້ນກັສກຶສາເຫນັຄນົເກດີອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົຈະມວີທິກີານຊ່ວຍເຫຼອືເບືອ້ງຕົນ້ແນວໃດ? 

ຄ າຕອບທ ີ່ເປັນໄປໄດ ້
1) ການຈມົນໍາ້, ອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ, ໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ, ໄຟຊ໊ອດ, ການລົມ້, ການຕກົຈາກທີ່

ສູງ  ແລະ ການຖກືທາດພດິ.  
2) ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພມຄີວາມສໍາຄນັໃນການຮຽນຮູ,້ ທກັສະ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

ສະເພາະເຈາະຈງົທີ່ ນກັສຶກສາຈໍາເປັນຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູ ້ເພື່ ອໃຫຕ້ົວເຂົາເຈ ົາ້ເອງມຄີວາມປອດໄພຕໍ່ ກ ັບ
ສະຖານະການຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ.  

ຜນົກະທບົຂອງອຸບດັຕເິຫດ 
 

ວທິກີານປະຖມົພະຍາບານເບຶອ້ງຕົນ້ 
 

ວທິຄີວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັການເກດີອຸບດັຕເິຫດ 
 

ໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ 

ສາຍພວົພນັພດຶຕກິາໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
 

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພ 
 

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
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3) ການຂະຫຍາຍຕົວເມອືງ, ຕົວເມອືງທັນສະໄໝ, ໂຮງຈກັໂຮງງານຂະຫຍາຍຕົວ, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງ
ຍານພາຫະນະ ແລະ ມໄີຟຟາ້. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວຖາ້ບ່ໍຄໍານງຶເຖງິບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ ແມ່ນຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານບາດເຈບັ ແລະ ເສຍຊວີດິເພີ່ ມຂຶນ້. 

4) ການໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ, ການຈດັການສະພາບແວດລອ້ມໃຫມ້ຄີວາມປອດ
ໄພ, ການຈດັກດິຈະກໍາສໍາລບັສົ່ ງເສມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນມີ
ຄວາມສໍາຄນັເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ ການບາດເຈບັ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດໃນໂຮງຮຽນ. 

ຄ າແນະນ າ 
1) ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມອອກໄປສໍາຫຼວດສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນໂຮງຮຽນກ່ຽວກບັຈດຸທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່

ການບາດເຈບັ 

2) ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມສງັເກດ, ຈດົບນັທກຶ, ຖ່າຍຮູບ ແລະ ປັກທຸງໃສ່ຈດຸທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການບາດເຈບັ  
3) ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມບອກປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການບາດເຈບັ  

 
ຮ່າງບນັທກຶຂ ົ້ມູນການສ າຫ ວດ 

ຫ ວຂ ົ້: ສໍາຫຼວດສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງຮຽນກ່ຽວກບັສະຖານທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການບາດເຈບັ 
 
ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຜູລ້ງົສໍາຫຼວດ  1:............................................ 

                     2:............................................ 

                    3:............................................ 

             4:............................................ 

ວນັເດອືນປີລງົສໍາຫຼວດ:.................................................. ສະຖານທີ່ ສໍາຫຼວດ............................... 
 

ບັນທຶກຂ ົ້ມນູທ ີ່ສ າຫ ວດໃສູ່ໃນຕາຕະລາງລຸູ່ມນ ົ້: 

ລ/ດ ຈຸດສ າຫ ວດ ປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ອາດ
ຈະເກ ດຂຶົ້ນ 

ວິທ ການປອ້ງກັນ 

1 

 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

ໝາຍເຫດ: ຖ່າຍຮູບຈດຸທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ບນັທກຶລະອຽດ 
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ບ ດທ  16 
ໄພພິບັດ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູກ້່ຽວກັບການປ້ອງກນັໄພພິບັດ 

 
ເວລາໃຊ້ສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 

1. ເປ ົ້າໜາຍຂອງບ ດສອນ 
ບດົນີສ້ອນໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍສໍາຄນັຂອງໄພພບິດັ, ປະເພດຂອງໄພພບິດັ, 

ການໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິກີານປອ້ງກນັໄພບິດັ.  
2. ເນືົ້ອໃນສ າຄນັທ ີ່ສອນ 

ບດົນີມ້ຫີວົຂໍເ້ນືອ້ໃນສໍາຄນັລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງໄພພບິດັ: ໄພພບິດັແມ່ນສິ່ ງທີ່ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ຄນົ, ຊຸມ

ຊນົ ຫຼ ື ສງັຄມົ ໃນລະດບັຕ່າງໆ ເນື່ ອງຈາກເຫດການທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍໄດມ້ປີະຕສໍິາພນັກບັເງ ື່ອນໄຂການ
ເກດີເຫດ, ຄວາມເບາະບາງ (ຫ່ໍຼແຫຼມ) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກຽມຄວາມພອ້ມ. ສ່ວນໄພພບິດັແມ່ນ
ຖກືແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄ:ື (1) ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ລວມມ ີ ແຜ່ນດນິໄຫວ, ພູໄຟລະເບດີ, 
ດນິເຈື່ ອນ,ຄືນ້ທະເລໃຫຍ່, ໄຟໃໝປ່້າ, ນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ສດັຕູພດື. (2) 
ໄພພບິດັທີ່ ມະນຸດສາ້ງ ລວມມ ີລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ, ອກັຄໄີພ (ໄຟໃໝ)້ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດຕ່າງໆ (ທາງດນິ, 
ນໍາ້ ແລະ ອາກາດ).  

2) ການໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ: ການໃຫຄ້ວາມຮູກ້ານປອ້ງກນັໄພພບິດັແມ່ນການຮຽນ-
ການສອນທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດເພື່ ອຶປອ້ງກນັ, ກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ໂຕຕ້ອບໄພພບິດັໃຫນ້ກັສກຶສາຕໍ່

ກບັໄພພບິດັຕ່າງໆທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບາ້ນ ແລະ ຊຸ່ມຊນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 
3) ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ: ໄພພບິດັມຜີນົກະທບົຫຼາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກນັ ເຊັ່ ນ: ດາ້ນສະພາບຮ່າງກາຍ, ດາ້ນ

ການສກຶສາ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນຈດິໃຈ. 
 ດາ້ນສະພາບຮ່າງກາຍ ແມ່ນ ເກດີຂຶນ້ເມ ື່ ອນກັສກຶສາ ແລະ ຄູ ເສຍຊວີດິໃນອາຄານໂຮງຮຽນທີ່ ບ່ໍປອດໄພ, 

ສາ້ງໃນຮູບແບບບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ສາ້ງແບບບ່ໍໄດຄໍ້ານງຶເຖງິ ໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້.  
 ດາ້ນການສກຶສາ ເມື່ ອໄພພບິດັເກດີຂຶນ້ໂຮງຮຽນຖກືເສຍຫາຍ (ເປ່ເພ) 
  ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດຈດັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼກັສູດກໍານດົໄວ ້ແລະ ຈະເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບຂອງການສກຶ

ສາຫຸຼດລງົ. 
 ດາ້ນເສດຖະກດິ ແມ່ນ ອາຄານໂຮງຮຽນຖກືທໍາລາຍ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງໃໝ່ ເຊິ່ ງຕອ້ງໃຊຄ່້າໃຊຈ່້າຍສູງຂຶນ້, 

ການສູນເສຍລາຍໄດ,້ ສູນເສຍເຮອືນຊານ ແມ່ນເຮດັໃຫກ້ານຮຽນຕໍ່ ຂອງເດກັມບີນັຫາຖາ້ຂາດການສົ່ ງເສມີ
ຈາກຄອບຄວົ.  

 ຜນົກະທບົດາ້ນຈດິໃຈ ແມ່ນ ຂາດຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ບ່ໍມຈີດິໃຈຢາກຮຽນໜງັສ ື

4) ການປອ້ງກນັ ໄພພບິດັຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ: ໃນລະດບັສາກນົ ແຜນປະຕບິດັ ເຊນັໄດ (Sendai 
Framework) ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງໄພພບິດັ ແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 2015 ແລະ ນ າໃຊໃ້ນ
ທົ່ ວໂລກ ໂດຍເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນປະຕບິດັງານນີແ້ມ່ນເພື່ ອປອ້ງກນັ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພພບິດັອນັ ໃໝ່ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ໂດຍ. ໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແຜນປະຕບິດັການຄວບຄຸມຄວາມ
ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ ແລະ ແຜນປະຕບິດັນີປ້ະກອບດວ້ຍ ສາມ ເສາົຫຼກັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ ຄ:ື 
ສະຖານທຮີຽນຮູທ້ີ່ ປອດໄພ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັການທນົທານ, 
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ແລະ ການຈດັການກບັໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນພາຍໃຕ ້ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການສກຶສາ. ສ່ວນໃນ
ປະເທດລາວ, ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງແຜນ ຍຸດທະສາດ ການຫຸຼດຜ່ອນໄພພບິດັ ໃນປີ 2020, 2010 ແລະ 
ແຜນປະຕບິດັງານ ໃນປີ 2003. ສະເພາະຂະແໜງການສກຶສາໄດມ້ ີ ຄູ່ມກືານສາ້ງໂຮງຮຽນໃຫມ້ຄີວາມ
ປອດໄພ, ຂອງກມົການເງນິ ໃນປີ 2009 , ແຜນປະຕບິດັງານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ໃນປີ 2012, 
ຮ່າງແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ເຂົາ້ໃນ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 
ກລີາ ປີ 2016-2020. 

3. ຈຸດປະສ ງ 
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ 

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ: 
 ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງໄພພບິດັ 
 ຄວາມສໍາຄນັໃນການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ  
 ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ  
 ວທິກີານປອ້ງກນັໄພພບິດັ 

3.2. ດ້ານທດັສະນະຄະຕ ິ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ຄໍານງຶເຖງິຄວາມສໍາຄນັໃນການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ 
 ຮູຫຼ້ກີລ່ຽງກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິດັ 

3.3. ດ້ານທກັສະ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ: 

 ປະກອບສ່ວນກ່ຽວກບັປອ້ງກນັໄພພບິດັໃນຊຸມຊນົຂອງຕນົເອງ 
 ໂຕຕ້ອບ ຫຼ ືຮບັມກືບັໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້

4. ກິດຈະກ າ 

ກິດຈະກ າ 1: ສ ນທະນາກຽ່ວກັບຄວາມໝາຍຂອງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການປ້ອງກນັ
ໄພພິບັດ (ເວລາ 20 ນາທ ) 

 ຄູແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະ, ໃຫເ້ວລານກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ 5 ນາທ ີເພື່ ອຕອບຕ າຄໍາ
ຖາມລຸ່ມນີ:້ 

1) ໄພພບິດັແມ່ນຫຍງັ? ມຈີກັປະເພດ, ຄປືະເພດໃດແດ່?  
2) ໄພພບິດັທີ່ ເກດີຈາກທໍາມະຊາດມຫີຍງັແດ່? 

3) ໄພພບິດັທີ່ ເກດີຈາກມະນຸດມຫີຍງັແດ່? 

4) ໄພພບິດັທີ່ ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆຢູ່ລາວມຫີຍງັແດ່? ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົມຫີຍງັແດ່? 

5) ໄພພບິດັມຜີນົກະທບົແນວໃດແດ່? ອະທບິາຍ  
6) ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ? 
 ຕາງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ  
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ ສະຫຸຼບບດົຮຽນຮ່ວມກນັ 
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ກິດຈະກ າ 2: ສ າຫ ວດຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທ ີ່ອາດເກ ດຂຶົ້ນໃນໂຮງຮຽນຂອງຕ ນ ໂດຍໃຊ້ລາຍການ
ກວດສອບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (Checklist) (ເວລາ 50 ນາທ ) 

 ຄູອະທບິາຍໃຫນ້ກັສກຶສາກ່ຽວກບັການນາໍໃຊລ້າຍການກວດສອບ ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ (Checklist), 
ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ  ໃສ່ຫອ້ງ “  ມ  ” ແລະ “ ບ ີ່ມ  ”, ພອ້ມຄ າອະທບິາຍວ່າເປັນຫຍງັຈຶ່ ງເລອືກ “  ມ  ” 
ແລະ “ ບ ີ່ມ  ” ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ຕາມທີ່ ຕນົເອງໄດເ້ລອືກນັນ້. 

 ຄູນາໍພານກັສກຶສາອອກໄປສໍາຫຼວດບໍລເິວນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫນ້ກັສກຶສາຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ລາຍການກວດສອບ  
 ສນົທະນາ ແລະ ອະທບິາຍກ່ຽວກບັຜນົການສໍາຫຼວດຂອງນກັສກຶສາ  
 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາສະຫຸຼບ ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກນັ 

ກິດຈະກ າ 3: ສ ນທະນາວິທ ການປ້ອງກັນໄພພິບັດ ໂດຍອ ງໃສູ່ຜ ນຂອງກິດຈະກ າ 2  (ເວລາ 20 ນາທ ) 
 ແບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 ຄູໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາກ່ຽວກບັວທິປີອ້ງກນັໄພພບິດັທີ່ ໄດເ້ລອືກມານັນ້  
 ຕາງໜາ້ນກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ລາຍງານ 
 ຄູນາໍພານກັສກຶສາສະຫຸຼບວທິປີອ້ງກນັໄພພບິດັ 

 ສໍາລບັວທິປີອ້ງກນັໄພພບິດັແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັໄພພບິດັທີ່ ມກັເກດີໃນຂງົເຂດນັນ້ໆ 
5. ສືີ່ການສອນທ ີ່ຕ້ອງການ 

 ປຶມ້ແບບຮຽນ ວຊິາ ນເິວດສຸຂະສກຶສາ  
 ຄອມພວີເຕ ີແລະ ເຄື່ ອງສາຍ LCD 
 ເຈຍ້ຂາວແຜ່ນໃຫ່ຍ 
 ເຈຍ້ສເີຊັ່ ນ: ສຟີາ້, ສຂີງວ, ສເີຫຼອືງ… 
 ບກິເຝີດ 
 ສະກອັດຕດິ 

6. ສະຫຼຸບບ ດສອນ 
ຄູສະຫຸຼບບດົສອນໂດຍໃຊ ້ແນວຄວາມຄດິຂອງຄູ ແລະ ນກັສກຶສາທີ່ ສະແດງອອກໃນສອງກດິຈະກາໍໂດຍ

ການສະຫຸຼບຄນືຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ແລະ ວທິກີານປອ້ງກນັໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນຕນົ. 
7. ການປະເມ ນການສອນ 

 ສງັເກດການຕອບຄໍາຖາມຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການເຮດັກດິຈະກາໍກຸ່ມ ແລະ ການລາຍງານຂອງນກັສກຶສາ 
 ສງັເກດການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງນກັສກຶສາ 

8. ວຽກມອບໝາຍ 
ຄູມອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ຄູອະທບິາຍວທິກີານ ແລະ ເອາົລາຍການກວດສອບໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກວດສອບ
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນຊຸມຊນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາສະຫຸຼບຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນຊຸມຊນົຂອງຕນົ ແລະ ວທິກີານປອ້ງກນັ ແລວ້
ຂຽນເປັນບດົລາຍງານແລວ້ສົ່ ງໃນ ຊົ່ ວໂມງຮຽນຖດັໄປ 
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ລາຍການກວດສອບໄພພິບັດ 

ກະລຸນາໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ  ໃສ່ບ່ອນທີ່ ນກັສກຶສາ ເຫນັວ່າ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
ຄ າຊ ົ້ແຈງ   
ມ  ໝາຍຄວາມວ່າ ມ ຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ 
ບ ີ່ມ  ໝາຍຄວາມວ່າ ບ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 

ລ/ດ ລາຍການໄພພິບັດ 
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ມ  ບ ີ່ມ  

1  ນໍາ້ຖວ້ມ (ໂຮງຮຽນໃກແ້ມ່ນໍາ້, ເຂດຕໍ່ າ ແລະ ທົ່ ງພຽງ)   
2  ໄຟໃ້ໝ ້(ຂຸມຂີເ້ຫຍືອ້, ຮາ້ນອາຫານ ຫຼ ືຫອ້ງທດົລອງ (ຖາ້ມ)ີ ແລະ ການ

ຕດິຕັງ້ສາຍ ຫຼ ືອຸປະກອນ ໄຟຟາ້) 
  

3  ດນິເຈື່ ອນ (ໃຫກ້ບັແມ່ນໍາ້ ແລະ ສນັພູ)   
4  ພະຍຸ (ຕົນ້ໄມໃ້ຫຍ່ ແລະ ຄວາມແໜນ້ໜາຂອງໂຮງຮຽນ)   
5  ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ    
6  ອຸບດັຕເິຫດ (ໃກກ້ບັຫນົທາງ)   
7  ອື່ ນໆ.............................   

ໝາຍເຫດ: ຄູສາມາດຕື່ ມ ຫຼ ືດດັແປງ ລາຍການໄພພບິດັໄດຕ້າມຄວາມເໝາະສມົໃນຖອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ 
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ບ ດທ  17 

ຜ ນກະທ ບຈາກສະພາບແວດລ້ອມທາງຈິດຕະ-ສັງຄ ມ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ 
 

ເວລາສອນ: 2 ຊ ີ່ວໂມງ 
1. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດສອນ  

ຢູ່ໃນບດົຮຽນນີ ້ ນກັສກຶສາຈະຮຽນຮູກ່້ຽວກບັສຸຂະພາບທາງຈດິ, ຄວາມກດົດນັ, ຄວາມຕງຶຄຽດ, ໂຣກ
ຊມຶເສົາ້ ແລະໂຣກຈດິ. ນອກນັນ້ ຍງັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖງິສາເຫດຕ່າງໆທີ່ ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບທາງຈດິປະ 
ເພດຕ່າງໆ ເຊິ່ ງເປັນຄວາມຮູໃ້ນການປະພດຶປະຕບິດັຕນົ ເພື່ ອປອ້ງກນັການເກດີບນັຫາສຸຂະພາບທາງຈດິປະເພດ
ຕ່າງໆ ແລະ ດໍາລງົຊວີດິຢ່າງມຄີວາມສຸກພອ້ມທງັຄອບຄວົຕະຫຼອດໄປ. 
2. ເນືົ້ອໃນທ ີ່ສ າຄັນ 

1) ຄວາມໝາຍຂອງສຸຂະພາບຈດິ: ສຸຂະພາບຈດິທີ່ ດນີ ັນ້ ໝາຍເຖງິຄວາມສຸກທາງອາລມົ, ທາງຈດິໃຈ ແລະ
ທາງສງັຄມົຂອງມະນຸດ. ມນັສະແດງອອກດວ້ຍຄວາມຄດິ, ຄວາມຮູສ້ກຶ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຮາົ
ເອງ. ນອກຈາກນີ ້ ມນັຍງັແນະນາໍວທິທີີ່ ເໝາະສມົໃນການ ລະງບັຄວາມກງັວນົ ແລະ ຄວບຄຸມສະຕໃິນ
ການພວົພນັກບັຄນົອື່ ນ. ສຸຂະພາບຈດິເປັນສິ່ ງສໍາຄນັສໍາລບັທຸກໆຄນົ ນບັຕັງ້ແຕ່ເດກັນອ້ຍ, ຊາວໜຸ່ມ ຈນົ
ເຖງິຜູສູ້ງອາຍຸ. 

2) ຄວາມໝາຍຂອງໂຣກຈດິ: ໂຣກຈດິເປັນອາການຜດິປົກກະຕທິາງຈດິ ຫຼເືສຍຈດິ. ອາການສະແດງອອກ
ທາງດາ້ນການປ່ຽນແປງຄວາມຄດິ ແລະອາລມົ. 

3) ຄວາມໝາຍຂອງໂຣກຊມຶເສົາ້: ໂຣກຊມຶເສົາ້ເປັນພາວະຂອງບນັຫາສຸຂະພາບທາງຈດິບ່ໍປົກກະຕ ິ ຊຶ່ ງມີ
ອາການສະແດງອອກດວ້ຍຄວາມຜດິປົກກະຕທິາງພດຶຕກິາໍເຊັ່ ນ: ໂສກເສົາ້, ງຽບເຫງາົ, ຫດົຫູ່, ກງັວນົ, 
ເກບັກດົ ແລະ  ໂດດດ່ຽວ ຈາກລະດບັຕໍ່ າຈນົເຖງິລະດບັສູງ. 

4) ອາການກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶຄຽດ: ອາການກດົດນັ ແລະອາການຕງຶຄຽດ ເປັນພາວະການປ່ຽນແປງສຸຂະ 
ພາບຈດິ ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດິບນັຫາສຸຂະພາບທາງຈດິລະດບັຕ່າງໆຕາມມາ. ຖາ້ຫາກບ່ໍມວີທິແີກໄ້ຂຢ່າງຖກືວທິກີໍ່

ຈະເພິ່ ມທະວຄີວາມຮຸນແຮງຂຶນ້ເປັນລໍາດບັ ກາຍເປັນໂຣກຈດິ ຫຼ ືບາງກລໍະນກີເໍປັນໂຣກຊມຶເສົາ້. 
3. ຈຸດປະສ ງ 
3.1. ດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ 

ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ: 
 ກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍຂອງ “ສຸຂະພາບ”  
 ກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສໍາຄນັຂອງສຸຂະພາບຈດິ, ສາເຫດ ແລະບນັຫາທີ່ ເປັນຜນົຕໍ່ ສຸຂະພາບຈດິ 

3.2. ດ້ານທັດສະນະຄະຕ ິ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາ: 

 ຮູຄ້ວາມສໍາຄນັຂອງສຸຂະພາບຈດິ ແລະ ຄວບຄຸມແບບແຜນການດໍາລງົຊວີດິຂອງຕນົໃຫຢູ່້ໃນສະພາບ
ປົກກະຕ ິ

 ດູແລ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການຮກັສາຕນົເອງບ່ໍໃຫມ້ບີນັຫາສຸຂະພາບຈດິ 
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3.3. ດ້ານທັກສະ 
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ: 

 ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງສຸຂະພາບຈດິ ແລະ ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ສຸຂະພາບຈດິໄດ ້

 ນາໍຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ຽນມານັນ້ໄປສອນ ແລະ ເຜຍີແຜ່ໃນຊຸມຊນົໄດ ້
 ຄຸມ້ຄອງຕນົເອງເພຶ່ ອຫຼກີລຽງຈາກສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຈດິ 

(ອາລມົ, ພດຶຕກິາໍ, ການພວົພນັ...) 
4. ກິດຈະກ າ 
  ໃນການສອນບດົນີ ້ຄູຄວນທກັທາຍນກັສກຶສາດວ້ຍການຖາມກ່ຽວກບັສຸຂະພາບເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ອະທບິາຍ
ຕາມຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງເຂາົເອງ. ຕວົຢ່າງ: ສຸຂະພາບໝາຍເຖງິຫຍງັ? (ບ່ໍມຄໍີາອະທບິາຍໃດຖກື ຫຼ ືຜດິໝດົ) 
ກິດຈະກ າ 1: ສກຶສາຄວາມໝາຍຂອງສຸຂະພາບຈິດ 

 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມ (ຈດັກຸ່ມຕາມຄວາມເໝາະສມົ) ອ່ານບດົຮຽນສຸຂະພາບຈດິ ແລວ້ອະທບິາຍ: 
1) ຄວາມໝາຍຂອງ “ ສຸຂະພາບທາງກາຍ” (ສຸຂະພາບດ ີແລະ ສຸຂະພາບບ່ໍດ)ີ 
2) ຄວາມໝາຍຂອງ “ສຸຂະພາບຈດິ” 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາຊີແ້ຈງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ສຸຂພາບທາງກາຍ” ແລະ “ສຸຂະພາບຈດິ” 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາກ່ຽວກບັສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບຈດິ ແລວ້ໃຫຕ້າງໜາ້ກຸ່ມຂຶນ້ນາໍສະເໜ ີ
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມທບົທວນປະສບົການທີ່ ເຂາົປະເຊນີກບັບນັຫາສຸຂພາບທາງຈດິເຊັ່ ນ: ອາລມົ

ໂສກເສົາ້ ງ່ວມເຫງາົ, ເຈບັເສັນ້ ແລະ ສະພາວະທີ່ ເກດີທາງຈດິໃຈຕ່າງໆ, ພອ້ມທງັບອກສາເຫດກ່ຽວກບັ
ຄວາມເປັນມາຂອງເຫດການເຫຼົ່ ານັນ້. 

 ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຮ່ວມກນັສະຫຸຼບກດິຈະກາໍໂດຍສະເໜໃີຫເ້ຫນັອາການສະແດງອອກທາງສຸຂະພາບຈດິ
ທີ່ ດ ີແລະ ສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສຸຂະພາບທາງຈດິທີ່ ບ່ໍດ ີຈນົກໍ່ ໃຫເ້ກບີນັຫາສຸຂະພາບທາງຈດິ, ພອ້ມທງັ
ແນະນາໍວທິປີະພດຶປະຕບິດັຕນົ ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງຈາກການມບີນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສຸຂະພາບທາງຈດິ 

ກິດຈະກ າ 2: ສກຶສາຄວາມໝາຍຂອງໂຣກຈິດ ແລະ ໂຣກຊຶມເສ ົ້າ 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານບດົຮຽນກ່ຽວກບັ “ໂຣກຈດິ” ແລະ “ໂຣກຊມຶເສົາ້” ແລວ້ໃຫນ້ກັສກຶສາ:  
1) ບອກຄວາມໝາຍຂອງ “ໂຣກຈດິ” ແລະ “ໂຣກຊມຶເສົາ້” 
2) ອະທບິາຍກ່ຽວກບັອາການສະແດງອອກຂອງຄນົເປັນໂຣກຈດິ ແລະ ຄນົເປັນໂຣກຊມຶເສົາ້ 
3) ຍກົໃຫເ້ຫນັສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊມຶເສົາ້ 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາສນົທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ ເພື່ ອອະທບິາຍວ່າ: 
1) ໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊມຶເສົາ້ ມກີານພວົພນັທາງກາໍມະພນັ 
2) ໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊມຶເສົາ້ ມກີານພວົພນັກບັການປ່ຽນແປງທາງສງັຄມົ 
3) ໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊມຶເສົາ້ ມກີານພວົພນັກບັສະພາບຂອງຄອບຄວົ 
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ກິດຈະກ າ 3: ສກຶສາກ່ຽວກັບສາເຫດທ ີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມກ ດດັນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດທາງຈິດ 
 ລະດມົສະໝອງ ໂດຍໃຫນ້ກັສກຶສາແຕ່ລະກຸ່ມຫາເຫດຜນົເພື່ ອຢັງ້ຢືນວ່າ: 
1) ສະພາບການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມກດົດນັ ແລະຄວາມຕງຶຄຽດ 
2) ສະພາບຂອງຄອບຄວົເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມກດົດນັ ແລະຄວາມຕງຶຄຽດ 
3) ສະພາບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບແວດລອ້ມເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶຄຽດ 
4) ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶຄຽດ ມສ່ີວນກໍ່ ໃຫເ້ກດີເປັນ ໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊມຶເສົາ້ 
 ໃຫນ້ກັສກຶສາທບົທວນປະສບົການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ທີ່ ປະເຊນິກບັບນັຫາຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶຄຽດທີ່

ເກດີກບັຕວົເຂາົເອງ ພອ້ມທງັບອກວທິແີກໄ້ຂ 
 ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງຈາກການມບີນັຫາສຸຂະພາບຈດິ (ໂຣກຈດິ, ໂຣກຊມຶເສົາ້, ຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶ

ຄຽດ) ນກັສກຶສາຄວນມກີານປະຕບິດັ ແລະ ປະພດຶຕນົແນວໃດ? 
ກິດຈະກ າ 4: ຈ ີ່ງພິຈາລະນາຄ າເວ ົ້າທ ີ່ໃຫ້ມາລຸູ່ມນ ົ້ ແລ້ວຈັດເປນັໝວດທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບອາການ
ໂຣກຈິດ ແລະ ໂຣກຊຶມເສ ົ້າ ຫ ື ເປັນໄດ້ທັງສອງຢູ່າງ 

 ອດິເມື່ ອຍ ບ່ໍມກີາໍລງັວງັຊາ 
 ໂສກເສົາ້, ບ່ໍມກັໄປທ່ຽວທາງໃດ 
 ຂາດຄວາມໝັນ້ໃຈໃນຕນົເອງ ແລະ ບ່ໍຮູຄຸ້ນຄ່າຂອງຕນົເອງ 
 ບ່ໍມສີະມາທ,ິ ບ່ໍມກັມ່ວນຊື່ ນກບັສິ່ ງທີ່ ເຄຍິມ່ວນເລືອ້ຍໆໃນອາດດີ 
 ຮູສ້ກຶລໍາຄານ ແລະ ອດຶອດັຕະຫຼອດເວລາ 
 ບ່ໍມກັພບົກບັຄນົອື່ ນ ແມ່ນແຕ່ເພຶອ້ນສະໜດິຂອງຕນົ 
 ຮູສ້ກຶອາ້ງວາ້ງ ແລະໝດົຫວງັ 
 ນອນບ່ໍຫຼບັດ ີແລະ ສະດູງ້ຕຶ່ ນເລືອ້ຍໆ 
 ມຄີວາມກງັວນົຫນົຮວາຍ, ບ່ໍຮູຄຸ້ນປະໂຫຍດ 
 ມຄີວາມລໍາຄານໃນການໄປເຮດັການ ຫຼ ືໄປໂຮງຮຽນ 
 ຮູສ້ກຶບ່ໍມລີດົຊາດ ແລະ ເຊື່ ອງຊາ້ 
 ຂາດລະດບັຫາ້ວຫນັທາງເພດສໍາພນັ 
 ຄດິຢາກຂາ້ຕນົເອງ ແລະ ທໍາລາຍຕນົເອງ 
 ມກັໄປທ່ຽວຕາມລໍາພງັ 
 ລະເມດີລະບຽບ ແລະ ບ່ໍຮູເ້ຂດເກອືດຫາ້ມ 
 ອາລມົບ່ໍຄງົທີ່  ປ່ຽນໄວວາ 
 ບ່ໍມຄີວາມອາຍ ແລະ ບ່ໍຢາ້ນກວົ 
 ມກັຢູ່ງຽບໆ ບ່ໍສນົໃຈ ແລະບ່ໍຮ່ວງໃຍນາໍຫຍງັເລຍີ 
 ບ່ໍມກັອະນາໄມຕນົເອງ 
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ຕາຕະລາງ: ສະແດງອາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊມຶເສົາ້ 
ອາການໂຣກຈດິ ອາການໂຣກຊຶມເສ ົ້າ ອາການໂຣກຈດິ ແລະ ໂຣກຊຶມເສ ົ້າ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
5. ການປະເມ ນຜ ນ 

1) ສງັເກດ ແລະ ຕດິຕາມການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງນກັສກຶສາ 
2) ການຄົນ້ຄດິພຈິາລະນາ ແລະ ການອະທບິາຍຂອງນກັສກຶສາ 

ຄ າຖາມ 
1) ສຸຂະພາບຈດິມຄີວາມໝາຍແນວໃດ?  
2) ບນັຫາສຸຂະພາບຈດິເກດີມາຈາກໃສ?  
3) ເປັນຫຍງັຈິ່ ງເຂົາ້ໃຈວ່າຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶຄຽດ ເປັນພາວະກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາສຸຂະພາບທາງຈດິ? 
4) ສິ່ ງໃດທີ່ ເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມກດົດນັ ແລະ ຄວາມຕງຶຄຽດ?  
5) ອາການສະແດງອອກຂອງຄນົທີ່ ເປັນໂຣກຈດິ ແລະ ຄນົທີ່ ເປັນໂຣກຊມືເສົາ້ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັແນວໃດ? 
6) ຈົ່ ງອະທບິາຍກ່ຽວກບັສະພາບຂອງຄນົ ຜູທ້ີ່ ມສຸີຂະພາບຈດິດ?ີ 
7) ຈົ່ ງບອກກ່ຽວກບັການປະພດຶຕນົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງຈາກການມບີນັຫາສຸຂະພາບຈດິ ຫຼ ື ເມ ື່ ອເປັນແລວ້ ຄວນມີ

ການປະຕບິດັແນວໃດຈິ່ ງຈະຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫາຍຂາດ? 
 

 



 
 

ທ ມງານໂຄງການນິເວດສຸຂະສຶກສາ 
 

1. ຮສ.ປອ. ຄໍາແສງ ທະລງັສ ີ
2. ຮສ.ປອ. ສຖີານ ສຸຂະວງົ 
3. ຮສ.ປອ. ໄຫງວ ແກວ້ສະດາ 
4. ຮສ.ປອ. ອາທດິອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ  
5. ປອ. ໜຽວ ສລີາວງົ 
6. ປທ. ເພດັນອ້ຍ ນະວະມາລຍ ໌
7. ປທ. ວນັນະສຸກ ບວົສງັທອງ 
8. ປທ. ວນັທະລາ ສຸວນັໄຊ 
9. ປອ. ເກດສະໜາ ກນັຍາສານ 
10. ອຈ.ປທ. ວນັມະນ ີວນັນະສ ີ
11. ປທ. ມະຍຸລ ີແກວ້ພດັສະດາ 
12. ປຕ. ຈນັທະລາ ຊາພກັດ ີ
13. ຊອ.ປທ. ພູເງນິ ແສງຂນັຄໍາ 
14. ຊອ.ປທ. ສຸກນາລ ີທຸມມາ 
15. ອຈ.ປທ. ສາຍຄໍາ ພມົມະທດັ 
16. ປຕ. ຈດິປະເສດີ ຜາພູເງນິ 
17. ອຈ.ປທ. ບຸນທ່ຽງ ຈວງເທວ ີ
18. ອຈ.ປທ. ຈດິຕະພອນ ຄອນພະຈດິ 
19. ປຕ. ເກດສະໜາ ວງົຫາຈກັ 
20. ປຕ. ສວີໄິລ ໄຕລນິ 
21. ປຕ. ແສງດາວອນ ກງົທະວງົ 
22. ຊອ.ປຕ. ຄໍາເພດັ ພມົມະສອນ 
23. ປຕ. ບຸນຫວາດ ແສນສ ີ
24. ປຕ. ສມົສກັ ຄໍາໃບອ່ອນ 
25. ປທ. ເພດັສະໝອນ ດວງສລີ ິ
26. ຊອ.ປຕ. ໄມເພດັ ຈນັທະວງົ 
27. ປທ. ສນິສະໄໝ ຄໍາສ ີ
28. ອຈ.ປທ. ອໍາພອນ ວໄິລຄໍາປານ 
29. ປຕ. ລດັດາວນັ ທະນມູາ 
30. Prof. Takashi ASAKURA(Ph.D)  
31. Assoc.Prof. Sachi TOMOKAWA (Ph.D)  
32. Kazumasa UEDA 

33. Sora IWAI 

34. Mami ONO 

35. Shiho SANO 

36. Azusa MOROZUMI 

37. Haruka SUZUKI 

38. Koji NAGATA 

ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມຊ 
ວທິະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ 
ວທິະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ 
ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ 
ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ 
ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ 
ວທິະຍາໄລຄູປາກເຊ 
ວທິະຍາໄລຄູປາກເຊ 
ວທິະຍາໄລຄູປາກເຊ 
ວທິະຍາໄລຄູສາລະວນັ 
ວທິະຍາໄລຄູຄງັໄຂ 
ວທິະຍາໄລຄູດງົຄໍາຊາ້ງ 
ວທິະຍາໄລຄູຫຼວງນໍາ້ທາ 
ວທິະຍາໄລຄູບາ້ນເກນິ 
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