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ກວດແກ້ພາສາລາວໂດຍ:  ຮສ.ປອ. ອາທດິອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ   
ຈັດໜ້າ ແລະ ເຂ ົ້າເຫ ັົ້ມໂດຍ:  ປທ. ວນັນະສຸກ ບວົສງັທອງ 
ຜ ້ປະສານງານຫ ັກ:    ຮສ.ປອ. ໄຫງວ ແກວ້ສະດາ 
    Kazumasa UEDA   JICA* volunteer for Lao PDR 
ອອກແບບໜ້າປ ກໂດຍ: Yuka ISHIHARA  JICA volunteer for Philippines 

Emi  YOSHIDA JICA volunteer for Philippines 



 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກຍ ີ່ປຸຸ່ນ:  Kazumasa UEDA JICA volunteer for Lao PDR 

Sora IWAI   JICA volunteer for Lao PDR 

Mami ONO   JICA volunteer for Lao PDR 

Shiho SANO   JICA volunteer for Lao PDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ໜັງສືແຈ້ງລິຂະສິດ 

ປຶມ້ແບບຮຽນວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສານີໄ້ດຮ້ບັການຈດັພມິໃນປີ 2020 ພາຍໃຕລ້ຂິະສດິຂອງໂຄງການນເິວດ
ສຸຂະສກຶສາ. ຖາ້ຫາກບຸກຄນົ ຫຼຼື ພາກສ່ວນໃດຫາກນ າໄປໃຊ,້ ດດັແກ,້ ເຜຍີແຜ່ ຫຼຼື ຈດັພມິໃນທາງທຸລະກດິຈະຖຼືວ່າ
ເປັນການລະເມດີຊບັສນິທາງປັນຍາ ແລະ ຈະໄດຖ້ຼືກດ າເນນີການຕາມລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຖາ້ຫາກ
ບຸກຄນົ ຫຼຼື ພາກສ່ວນໃດມຄີວາມສນົໃຈຕ ່ ກບັປຶມ້ດັ່ ງກ່າວ ສາມາດພວົພນັກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ກມົສາ້ງຄູ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ໂທລະສບັ: +856 21 216615, ເວບັໃຊ:້ http://www.temis-moes.gov.la/ 

2.   ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ໂທລະສບັ: +856 21 770473, ອເີມວ: fed@nuol.edu.la, ເວບັໃຊ:້ http://www.fed.nuol.edu.la 

3.   Japanese Ecohealth education consortium                                                                                              

 Prof. Takashi Asakura  ໂທລະສບັ: +81 42 329 7624,   ອເີມວ: asakurat@u-gakugei.ac.jp 

 Dr. Sachi Tomokawa    ໂທລະສບັ: +81 26 238 4167,   ອເີມວ: sachitjp@shinshu-u.ac.jp 

 

 

 

© 2020 Ecohealth project. Requests for permission to use with or without making changes, 

reproduce, or translate Ecohealth textbook should be addressed to the Ecohealth project. The 

The project is composed of Department of Teacher Education in Ministry of Education and 

Sports in Laos, Faculty of Education in National University of Laos, and Japanese Ecohealth 

education consortium. Detailed contact information is as follows: 

 

1. Department of Teacher Education in Ministry of Education and Sports in Laos  

Tel: +856 21 216615, Website: http://www.temis-moes.gov.la/ 

2. Faculty of Education in National University of Laos  

Tel: +856 21 770473, E-mail: fed@nuol.edu.la, Website: http://www.fed.nuol.edu.la 

3.   Japanese Ecohealth education consortium 

 Prof. Takashi Asakura    Tel: +81 42 329 7624     E-mail: asakurat@u-gakugei.ac.jp 

 Dr. Sachi Tomokawa      Tel: +81 26 238 4167     E-mail: sachitjp@shinshu-u.ac.jp 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fed@nuol.edu.la
http://www.fed.nuol.edu.la/
mailto:asakurat@u-gakugei.ac.jp
mailto:sachitjp@shinshu-u.ac.jp
http://www.temis-moes.gov.la/
http://www.fed.nuol.edu.la/
mailto:asakurat@u-gakugei.ac.jp
mailto:sachitjp@shinshu-u.ac.jp


ຄ ານ າ 
 
         ນເິວດສຸຂະສກຶສາ (Ecohealth education) ແມ່ນຂະຫຍາຍມາຈາກກອບແນວຄວາມຄດິດາ້ນສຸຂະສກຶ
ສາ (Health education) ເຊິ່ ງເນັນ້ໃສ່ການສາ້ງຄວາມສມົດູນລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ທ າມະ
ຊາດ, ລະບບົນເິວດ, ການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມຸດໃນສະຕະວດັທ ີ 21. ແນວຄວາມຄດິນີແ້ມ່ນ
ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍດາ້ນການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ (SDG) ແລະ ການສກຶສາເພຼື່ ອການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ
(ESD) ຂອງອງົການ UNESCO. ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມຼືຢ່າງສະໜດິແໜນ້ລະຫວ່າງທມີງານນເິວດສຸຂະສກຶສາຂອງ
ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນທີ່ ໄດຮ່້ວມມຼືກນັດ າເນນີການປະຕບິດັເປັນເວລາເກຼືອບໜຶ່ ງທດົສະວດັຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ສ າ
ຫຼວດ, ທດົລອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພວກເຮາົຈຶ່ ງສາມາດສ າເລດັການຂຽນປຼືມ້ວຊິານເິວດສຸຂະສກຶ. ປຼືມ້ເຫຼັມ້ນີ ້
ສາມາດນ າໃຊສ້ອນບ ່ ພຽງແຕ່ໃນວທິະຍາໄລຄູເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ກ ່ ຍງັສາມາດນ າໄປໃຊສ້ອນຢູ່ໃນຄະນະສກຶສາສາດຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງອຼື່ ນໆໃນ ສປປ ລາວ ອກີດວ້ຍ.  
 ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ໃນການສາ້ງປຶມ້ເຫຼັມ້ນີອ້າດບ ່ ສາມາດປາສະຈາກຂ ຜ້ດິພາດ ຫຼຼື ຂາດຕກົບກົຜ່ອງໄດ ້ແລະ 
ຈ າເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານຄົນ້ຄວາ້, ກວດແກ ້ແລະ ປັບປຸງໃຫສ້ມົບູນຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ ໂດຍຜ່ານການນ າໃຊສ້ອນຂອງຄູ
ອາຈານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ປຼືມ້ເຫຼັມ້ນີແ້ບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກ ແລະ ປະກອບມ ີ17 ບດົ. 
 ສ າລບັປຶມ້ຄູ່ມ ຼືຄູນັນ້ ແມ່ນສາ້ງຂຶນ້ບນົພຶນ້ຖານເນຼືອ້ໃນຂອງແຕ່ລະບດົ ໂດຍອງີໃສ່ຮູບແບບມາດຕະຖານ 
ລວມຂອງກມົສາ້ງຄູ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ທາງທມີງານໄດສ້າ້ງ Powerpoint  ຂອງແຕ່ລະບດົ ເພຼື່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ
ເຝິກອບົຮມົຄູ ແລະ ສ າລບັຄູຜູທ້ີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບສອນວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາ. 
 ໃນນາມທມີມງານຂອງຄະນະພດັທະນາຫຼກັສູດ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຼືຄູ ຫວງັວ່າຄູ-
ອາຈານທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການສດິສອນຈະສາມາດນ າເອາົຄວາມຮູອ້ຼື່ ນທີ່ ຕດິພນັ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທອ້ງຖິ່ ນຕນົມາ
ປັບໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສອນຂອງຕນົໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ເພຼື່ ອຂບັເຄຼື່ ອນວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາໃຫມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ 
ປັບປຸງຂຶນ້ ແລະ ພວກເຮາົຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າວຊິານເິວດສຸຂະສກຶສາຈະຊ່ວຍພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູຮ້ຽນ
ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າໃນການດ າລງົຊວີດິພາຍໃຕກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຄວາມຈະເລນີ
ສວີໄິລຂອງຍຸກສະໄໝ ພອ້ມທງັຮູຄຸ້ນຄ່າຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລະບບົນເິວດທີ່ ຕດິພນັກບັສຸຂະພາບ ເພຼື່ ອຮ່ວມກນັ
ພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົຕະຫຼອດໄປ. 
 

 
 

 
 
 
 

  



ໃບກຽດຕິຄຸນ 
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ພາກທີ I: ຄວາມເປັນມາຂອງວິຊານິເວດສຸຂະສຶກສາ 
 

ບົດທີ 1 
ແນວຄວາມຄິດຂອງວິຊານິເວດສຸຂະສຶກສາ ແລະ  

ລະບົບນິເວດກັບສຸຂະພາບມະນຸດ 
 

1. ແນວຄວາມຄິດຂອງວິຊານິເວດສຸຂະສຶກສາ 
1.1. ບັນຫາການເພີີ່ມຂຶຶ້ນຂອງເຊ ຶ້ອພະຍາດ 

ນບັເປັນເວລາດນົນານມາແລວ້ທ ີ່ ບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາໄດປ້ະເຊ ນກບັເຊ ອ້ພະຍາດຕດິແປດ
ຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ໄຂມ້າລາເຣຍ, ຖອກທອ້ງ ແລະ ພະຍາດເອດສ.໌ ໃນປັດຈບຸນັນ  ້ສປປ ລາວ ກໍີ່ ເປັນໜ ີ່ ງໃນຫຼາຍໆ
ປະເທດທ ີ່ ພບົບນັຫາຕີ່ າງໆເຫຼົີ່ ານ .້ ໃນກໍລະນ ຂອງພະຍາດຕດິແປດນ  ້ປະຊາຊນົແມີ່ ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼາຍ 
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜີ່ ານທາງສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ເຊ ີ່ ອມໂຊມ ເປັນສາເຫດໃຫເ້ຊ ອ້ຈລຸນິຊ ທ ີ່ ເປັນເຊ ອ້ໂລກແຜີ່
ຂະຫຍາຍຫຼາຍຢ ີ່ ໃນລະບບົນເິວດ. 

ຮອດປັດຈບຸນັນ ,້ ບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາເຫຼົີ່ ານ  ້ກໍາລງັປະເຊ ນກບັບນັຫາການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງເຊ ອ້ພະ 
ຍາດຕດິແປດຊໍາ້ເຮ ອ້ເຊັີ່ ນ: ພະຍາດມາລາເຣຍ, ປອດແຫງ້, ໄຂເ້ລ ອດອອກ ແລະ ຖອກທອ້ງ ລວມທງັພະຍາດບໍີ່
ຕິດແປດຮາ້ຍແຮງເຊັີ່ ນ: ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ, ມະເຮັງ, ເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດຕຸຍ້. ຕາມປົກກະຕິແລວ້ 
ສະພາວະພະຍາດຕຸຍ້ນ ມ້ກັຈະມ ຢ ີ່ ໃນບນັດາປະເທດທ ີ່ ພດັທະນາແລວ້ ເຊິີ່ ງຖ ວີ່ າເປັນພະຍາດຊໍາເຮ ອ້ທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ
ຫຼາຍ, ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້ຢ ີ່ ບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາກໍີ່ ປະເຊ ນກບັການຂາດສານອາຫານຫຼາຍ. ຕາມຄວາມ
ເປັນຈງິແລວ້, ສະພາບແວດລອ້ມ ຫຼ  ລະບບົນເິວດ ແມີ່ ນເປັນຕວົກໍານດົສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ ໃນນັນ້ຕອ້ງຮບັຮ ວ້ີ່ າ 
ພະຍາດຕດິແປດ ແລະ ພະຍາດຊໍາເຮ ອ້ຮຸນແຮງກໍີ່ ແມີ່ ນມ ຕົນ້ກໍາເນ ດມາຈາກລະບບົນເິວດເຊັີ່ ນກນັ.  
1.2. ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມປັດຈຸບນັຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ 

ຕາຕະລາງທ  1 ສະແດງເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບໃນກຸີ່ ມຕົວຢີ່ າງທ ີ່ ເປັນຄ -ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານຢ ີ່ ມະຫາ 
ວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດລາວ. ການສໍາຫຼວດນ ແ້ມີ່ ນຖ ກດໍາເນ ນກບັຄ -ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານຈໍານວນ 190 ຄນົ ຢ ີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດລາວໃນປ  2010. ມນັສະແດງໃຫຮ້ ວ້ີ່ າ ພວກເຂົາເຈົາ້ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ມ ຄວາມກັງວົນກັບ
ພະຍາດຕດິແປດຊ ມເຊ ອ້ຢີ່ າງດຽວ ແຕີ່ ຍງັກງັວົນຕໍີ່ ຄວາມສີ່ ຽງຂອງພະຍາດຊໍາເຮ ອ້ຮຸນແຮງອ ກ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້ 
ບນັຫາສຸຂະພາບຢ ີ່ ໃນໄລຍະການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົກໍີ່ ຍິີ່ ງພບົກບັສິີ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍປະການ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນ
ບນັຫາຢາເສບຕດິ, ອຸບດັເຫດທາງການສນັຈອນ ແລະ ຄວາມກດົດນັທາງເຫດການດາ້ນສງັຄມົ ເຊິີ່ ງຈະກາຍເປັນ
ບນັຫາໃຫປ້ະເທດລາວໃນອະນາຄດົ ຕາມປົກກະຕບິນັຫາຄວາມກດົດນັນັນ້ແມີ່ ນກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດບນັຫາສຸຂະພາບທາງ
ຈດິໃຈ ເຊິີ່ ງຢ ີ່ ປະເທດລາວຍງັບໍີ່ ທນັໄດຮ້ບັຮ ກ້ນັດ ພໍເທົີ່ າໃດ. 
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ຕາຕະລາງ 1: ບນັຫາສຸຂະພາບໃນກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງທ ີ່ ເປັນຄ -ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານຢ ີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ໃນປ  2010 

ລໍາດັບ ບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຈໍານວນ (ຄົນ) 
1 ໄຂຫ້ວດັ/ໄຂຫ້ວດັນກົ 11 

2 ເຈບັທອ້ງ ຫຼ  ຖອກທອ້ງ 7 

3 ສິີ່ ງເສບຕດິ 5 

3 ມະເຮງັ (ຕບັອກັເສບ) 5 

5 ໂລກເອດ/ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ (HIV/STD) 4 

5 ອຸບດັຕເິຫດທາງການສນັຈອນ 4 

7 ໄຂເ້ລ ອດອອກ 3 

7 ໄຂມ້າລາເຣຍ (ໄຂຍຸ້ງ) 3 

7 ຄວາມກດົດນັ (ຄວາມຕ ງຄຽດ) 3 

7 ຫວົໃຈວາຍ 3 

8 ເບາົຫວານ 2 

8 ປອດແຫງ້ (ພະຍາດກີ່ ຽວກບັປອດ) 2 

8 ເຈບັກະເພາະ 2 

8 ພະຍາດກີ່ ຽວກບັທາງເດ ນຫາຍໃຈ 2 

 ລວມ 56 

 

 
ຕາຕະລາງທ  2 ແມີ່ ນຜນົການສໍາຫຼວດທ ີ່ ສະແດງເຖິງບນັຫາທາງສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ເປັນບນັຫາອນັຮຸນແຮງຢ ີ່

ໃນປະເທດລາວ. ບັນຫາທາງສະພາບແວດລອ້ມນ ແ້ມີ່ ນກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການປີ່ ຽນແປງທາງລະບບົນເິວດທອ້ງຖິີ່ ນຢ ີ່ ໃນ
ປະເທດລາວ ກໍີ່ ຄ ການປີ່ ຽນແປງຂອງລະບບົນເິວດທງັໝດົ. ບນັຫາການປີ່ ຽນແປງຂອງລະບບົນເິວດພາໃຫເ້ກ ດບນັຫາຕໍີ່
ສຸຂະພາບໄດເ້ຊັີ່ ນກນັ. ໃນປັດຈບຸນັມ ປະກດົມນົລະພດິທາງອາກາດ, ມ ຂ ຝຸ້ີ່ ນ ແລະ ໝອກຄວນັທ ີ່ ລະບາຍອອກຈາກ
ໂຮງງານທ ີ່ ດໍາເນ ນການຜະລດິເພ ີ່ ອການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ (ອຸດສະຫະກໍາຜະລດິລດົ, ອຸດສະຫະກໍາຕີ່ າງໆ) 
ເຮດັໃຫເ້ກ ດບນັຫາທາງການຫາຍໃຈ   ເຊິີ່ ງໝາຍເຖິງການພົວພນັກນັຢີ່ າງສະໜິດແໜນ້ລະຫວີ່ າງລະບບົນເິວດ, ການ
ພດັທະນາສງັຄມົ, ແບບແຜນການດໍາລງົຊ ວດິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ.  
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ຕາຕະລາງ 2: ບນັຫາກີ່ ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມຢ ີ່ ປະເທດລາວ ຈາກການສໍາຫຼວດທ ີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດໃນປ  2010 

 

 
1.3. ຄວາມໝາຍວິຊານເິວດສຂຸະສຶກສາ 

ປັດຈບຸນັ ຍງັບໍີ່ ມ ຂໍອ້ະທບິາຍອນັຈະແຈງ້ກີ່ ຽວກບັນເິວດສຸຂະພາບ, ແຕີ່ ວີ່ າສໍານວນຂອງມນັປະກອບດວ້ຍ 
2 ປະການຄ : ລະບບົນເິວດມ ຄວາມສມົບ ນ ແລະ ບໍີ່ ສມົບ ນ. ຄໍາວີ່ າສຸຂະພາບຂອງຄນົແມີ່ ນຂ ນ້ກບັຄວາມສມົບ ນ
ຂອງລະບບົນເິວດ. ຖາ້ວີ່ າລະບບົນເິວດບໍີ່ ສະອາດ ມນັກໍີ່ ຈະເຮດັໃຫສຸ້ຂະພາບຂອງຄນົບໍີ່ ແຂງແຮງ. ຕວົຢີ່ າງ: ອາກາດ
ເປັນມນົລະພດິສ ງໃນພ ນ້ທ ີ່ ໃດໜ ີ່ ງ ມນັກໍີ່ ສາ້ງບນັກີ່ ຽວກບັທາງເດ ນຫາຍໃຈຕໍີ່ ຄນົໃນຂງົເຂດນັນ້ເຊັີ່ ນ: ການໄອ, ຈາມ 
ແລະ ຫາຍໃຈຝ ດ. ຖາ້ຫາກແຫຼີ່ ງນໍາ້ໃນທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໄສເປິເປ ້ອນ ເວລາດ ີ່ ມນໍາ້ນັນ້ຈະພາໃຫເ້ກ ດອາການຖອກທອ້ງ ແລະ
ອ ີ່ ນໆ. ກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ຫາກລະບບົນເິວດມ ຄວາມສມົບ ນສະອາດດ  ສຸຂະພາບຂອງຄນົກໍີ່ ຈະແຂງແຮງດ . ດັີ່ ງນັນ້, 
ເຮາົຈ ີ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສີ່  ແລະ ເຫນັບດົບາດສໍາຄນັຂອງລະບບົນເິວດ ອນັເປັນຄວາມສໍາພນັເຊິີ່ ງກນັແລະກນັຢີ່ າງສະໜິ
ດແໜນ້ລະຫວີ່ າງສຸຂະພາບຂອງຄນົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ. ໃນປ ້ມແບບຮຽນ ນເິວດສຸຂະສ ກສາໝາຍເຖິງ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ການເປັນຢ ີ່ ທ ີ່ ດ  ເຊິີ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການຕອບສະໜອງແບບສບັ
ຊອ້ນ ແລະ ວອີ່ ງໄວໃນບນັດາປັດໄຈຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ຄນົ, ສະພາບທາງສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ສະພາບແວດລອ້ມທໍາມະຊາດ. ນິເວດສຸຂະສ ກສາແມີ່ ນວິທ ການໜ ີ່ ງທ ີ່ ຄ ກັນກັບແນວຄວາມຄິດທ ີ່ ມ ຄວາມ
ພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍທ ີ່ ຈະເຮັດໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມ (ລະບົບນິເວດ), ສັງຄົມ, ການດໍາລົງຊ ວິດ, ການ
ພດັທະນາທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃຫມ້ ຄວາມສມົດ ນກນັຕາມແຜນວາດທ  1. 

ລໍາດັບ ບັນຫາກ່ຽວກັບສິີ່ງແວດລອ້ມ ຈໍານວນ (ຄົນ) 
1 ອາກາດປີ່ ຽນແປງ (ພາວະໂລກຮອ້ນ) 32 

2 ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ 27 

3 ມນົລະພດິທາງອາກາດ 16 

4 ຂາດການຄວບຄຸມການໃຊນໍ້າ້ 24 

5 ຂ ຝຸ້ີ່ ນ/ມນົລະພດິຈາກຂ ຝຸ້ີ່ ນ 21 

5 ຂາດການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ 21 

6 ດນິຂາດນໍາ້ແຫງ້ແລງ້/ດນິສົມ້ເປັນອາຊດິ 11 

7 ຂາດນໍາ້ສະອາດ 19 

8 ນໍາ້ຖວ້ມ 9 

9 ຄວນັຈາກໂຮງຈກັໂຮງງານ 5 

 ລວມ 185 
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ແຜນວາດ 1: ວົງຈອນການພົວພັນເຊິີ່ງກັນແລະກັນຂອງການພັດທະນາ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
     

 
ໃນປະເທດເຮົາບີ່ ອນທ ີ່ ມ ການທີ່ ອງທີ່ ຽວແບບອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ເຊິີ່ ງເປັນບ ລິມະສິດທໍາອິດໃນ

ນະໂຍບາຍການພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົ, ດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມທໍາມະຊາດ ລວມໄປເຖງິສະຖານທ ີ່ ວດັທະນະ
ທໍາທ ີ່ ເປັນມໍລະດກົແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັເປັນຢີ່ າງຍິີ່ ງ. ຈາກແນວຄດິຂອງການທີ່ ອງທີ່ ຽວແບບອະນຸລກັລະບບົນເິວດ 
ເຮດັໃຫເ້ຮາົໄດຮ້ບັຮ ເ້ຖິງວໄິສທດັໃນອະນາຄດົຂອງປະເທດລາວເຮາົວີ່ າບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ສົີ່ ງເສ ມຄວາມທນັສະໄໝຂອງ
ສັງຄົມ ແລະ ວິທ ການດໍາລົງຊ ວິດໃນແງີ່ຂອງພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ຍັງມ ການອະນຸລັກ
ວດັທະນະທໍາ, ສະພາບແວດລອ້ມທາງສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະຊາດອ ກດວ້ຍ.  
2. ລະບົບນິເວດກັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ  
2.1. ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບນເິວດ 

ລະບບົນເິວດແມີ່ ນລວມມ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິທຸກຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: ພ ດ, ສດັ, ມະນຸດ ແລະ ສິີ່ ງມ ຊ ວດິອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພ ນ້
ທ ີ່ ໃດໜ ີ່ ງທ ີ່ ມ ການພວົພນັເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ. ນອກນັນ້, ຍງັພວົພນັກບັບນັດາສິີ່ ງແວດລອ້ມທ ີ່ ບໍີ່ ມ ຊ ວດິເຊັີ່ ນ: ຝົນ, ຟາ້, 
ອາກາດ, ໂລກ, ຕາເວນັ, ດນິ, ນໍາ້, ຫ ນ, ພ ມອາກາດ ແລະ ບນັຍາກາດ (ຮ ບທ  1).   
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ຮ ບທີ 1: ລະບົບນິເວດຢ ູ່ໃນໜອງນໍຶ້າແຫູ່ງໜຶີ່ງ 
 
 

ຕວົຢີ່ າງ: ໃນໜອງແຫີ່ ງໜ ີ່ ງ ທີ່ ານອາດພບົເຫນັສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິຫຼາຍຢີ່ າງ ນບັຕັງ້ແຕີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິນອ້ຍໆຈນົເຖງິ
ຂະໜາດໃຫຍີ່ ເຊັີ່ ນ: ແມງໄມ ້ແລະ ພ ດ. ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວໄດອ້າໄສຢ ີ່ ໃນສິີ່ ງທ ີ່ ບໍີ່ ມ ຊ ວດິເຊັີ່ ນ: ນໍາ້, ຕາເວນັ, ດນິຟາ້ອາກາດ, 
ອຸນຫະພ ມຄວາມກດົດນັທາງບນັຍາກາດ ແລະ ສານອາຫານໃນນໍາ້ເພ ີ່ ອການມ ຊ ວດິ.  

ນອກນັນ້ ຄວາມຕອ້ງການພ ນ້ຖານສໍາລບັສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິ ແມີ່ ນມ ຢ ີ່  5 ປະການດວ້ຍກນັເຊັີ່ ນ:  ອາກາດ, ນໍາ້, 
ຕາເວນັ, ອາຫານ ແລະ ອ ນນະພ ມ (ຮ ບທ  2). 
 
 

ຮ ບທີ 2: ສິີ່ງທີີ່ຈໍາເປັນ 5 ປະການສໍາລັບສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດ 
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2.2. ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບນເິວດ  
ລະບບົນເິວດ ແມີ່ ນເປັບລະບບົທ ີ່ ເກ ອ້ກ ນສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິ ເຊິີ່ ງໃນນັນ້ລວມມ ມະນຸດ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິອ ີ່ ນໆ. 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນອາຫານ, ນໍາ້, ອາກາດ, ທ ີ່ ພກັ ແລະ ຄວາມຄງົທ ີ່ ຂອງພ ມອາກາດສໍາລບັມະນຸດແມີ່ ນເປັນພ ນ້ຖານ 
ແລະ ບໍີ່ ມ ການປີ່ ຽນແປງ.  ສະນັນ້, ລະບົບນິເວດແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ຈໍາເປັນເພ ີ່ ອຄວາມສົມບ ນຂອງມະນຸດ. ອົງການ
ອະນາໄມໂລກໄດໃ້ຫຄໍ້ານຍິາມວີ່ າ ການມ ສຸຂະພາບທ ດ ບໍີ່ ໝາຍເຖິງແຕີ່ ວີ່ າບໍີ່ ມ ການເຈບັເປັນເທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ມນັຍງັແມີ່ ນມ 
ຄວາມອຸດມົສມົບ ນທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ສງັຄມົອ ກດວ້ຍ.  

ການພວົພນັກນັລະຫວີ່ າງການປີ່ ຽນແປງສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແມີ່ ນມ ຄວາມຊບັຊອ້ນ
ເພາະວີ່ າສີ່ ວນຫຼາຍການປີ່ ຽນແປງດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ໃນທາງອອ້ມ, ສບັປີ່ ຽນສະຖານທ ີ່ , ເວລາ ແລະ ຂ ນ້ກບັຈໍາ
ນວນຂອງການປັບປີ່ ຽນ. ຕົວຢີ່ າງ ການປີ່ ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດເ້ຮັດໃຫມ້ ບັນຫາດາ້ນການຜະລິດກະສິກໍາ. 
ສະນັນ້ຈ ີ່ ງເຮດັໃຫມ້ ການຂາດສານອາຫານໃນເດກັ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເດກັຊກັຊາ້, ຮີ່ າງກາຍສາມາດຕດິເຊ ອ້
ພະຍາດໄດງ້ີ່າຍ ແລະ ການໃຫອ້າຫານອ ີ່ ນໆ.  
2.3. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ລະບົບນເິວດມກີານປູ່ຽນແປງ 

ການປີ່ ຽນແປງລະບບົນເິວດແມີ່ ນມ  2 ສາເຫດໃຫຍີ່ ຄ :  
− ການປີ່ ຽນແປງລະບບົນເິວດເກ ດມາຈາກທໍາມະຊາດເຊັີ່ ນ: ແຜີ່ ນດນິໄຫວ, ພ ໄຟລະເບ ດ, ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, 

ພາຍຸ ແລະອ ີ່ ນໆ. 
− ການປີ່ ຽນແປງລະບົບນິເວດເກ ດຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດເຊັີ່ ນ: ການຕັດໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການ

ຂະຫຍາຍຕວົເມ ອງ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ສາ້ງເສັນ້ທາງລດົໄຟແລະອ ີ່ ນໆ. 
ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິໄດເ້ຮດັໃຫມ້ ການປີ່ ຽນແປງລະບບົ

ນເິວດຢ ີ່ ໃນໂລກ ແລະ ພາກພ ນ້ຢີ່ າງໄວວາ. ໃນໄລຍະ 50 ປ ຜີ່ ານມາເຫນັວີ່ າມ ການປີ່ ຽນແປງລະບບົນເິວດຢີ່ າງໄວ ແລະ 
ຂອບເຂດກວາ້ງຂ ນ້ ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ໄລຍະກີ່ ອນໜາ້ນັນ້.  

ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ການປີ່ ຽນແປງສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ລະບບົນເິວດ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນກີ່ ຽວກບັການຕດັໄມທໍ້າລາຍ
ປີ່ າ, ໃນໄລຍະແຕີ່ ປ  1990-2010 ປີ່ າໄມໃ້ນປະເທດລາວຖ ກທໍາລາຍ ເຮດັໃຫຈ້າໍນວນປີ່ າໄມຫຸຼ້ດລງົ ສະເລີ່ ຍປະມານ 
78.000 ເຮກັຕາຕໍີ່ ປ  ແລະ ໃນທົີ່ ວໂລກ ປີ່ າໄມຫຸຼ້ດລງົ ສະເລີ່ ຍປະມານ 8.300.000 ເຮກັຕາຕໍີ່ ປ . ສະນັນ້, ຈ ີ່ ງເຮດັໃຫ ້
ລະບບົນເິວດເຊ ີ່ ອມໂຊມເປັນຕົນ້ແມີ່ ນມ ນໍາ້ຖວ້ມຂງັ, ດນິເສາະເຈ ີ່ ອນ, ນໍາ້ຖວ້ມກະທນັຫນັ ແລະອ ີ່ ນໆ. ນອກຈາກນັນ້ 
ການຖາງປີ່ າເຮດັໄຮີ່  ຍງັປີ່ ອຍຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ອອກສ ີ່ ອາກາດ. ສະນັນ້ ໃນປ  1987 ໄດເ້ຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ 
ຖ ກຈດັເປັນໜ ີ່ ງໃນບນັດາ 11 ປະເທດ ຢ ີ່ ໃນໂລກທ ີ່ ປີ່ ອຍ CO2 ຫຼາຍກວີ່ າ 80%, ໃນໂລກ ມ ຈາໍນວນການປີ່ ອຍຕໍີ່ ຫວົ
ຄນົໃນແຕີ່ ລະປ ແມີ່ ນ 10 ໂຕນ. ມາໃນປ  2014 ການປີ່ ອຍ CO2 ໃນໂລກແມີ່ ນ 4.980 ໂຕນ ຕໍີ່ ຄນົ ແລະ ຢ ີ່  ສປປ 
ລາວ ແມີ່ ນ 300 ໂຕນ ຕໍີ່ ຄນົ. 

ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້ ໃນຊີ່ ວງສງົຄາມອນິດ ຈ ນ ໄລຍະທ  2 (1954-1975) ຜ ຮຸ້ກຮານໄດຖ້ ມ້ລະເບ ດໃສີ່  ສປປ 
ລາວ ຢີ່ າງໜັກໜີ່ ວງ ແລະ ຈໍານວນລະເບ ດທ ີ່ ຍງັບໍີ່ ທນັແຕກຍງັມ ຈໍານວນຫຼາຍໂຕນ ພອ້ມທງັຂຸມລະເບ ດມ ຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ ເຊິີ່ ງສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວໄດປ້ີ່ ຽນແປງລະບບົນເິວດຢ ີ່ ທອ້ງຖິີ່ ນນັນ້ໆ.  
2.4. ການປູ່ຽນແປງຂອງລະບົບນິເວດສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ສຸຂະພາບ 

ການປີ່ ຽນແປງສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ  ລະບບົນເິວດ ໄດສ້ົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງ
ອອ້ມ. ຜນົກະທບທາງກງົໄດແ້ກີ່ : ນໍາ້ຖວ້ມ, ອາກາດຮອ້ນ, ຂາດນໍາ້, ດນິເຊາະເຈ ີ່ ອນ ແລະ ການສໍາພດັກບັມນົລະ
ພດິ. ຕວົຢີ່ າງ: ພະຍາດທ ີ່ ມກັເກ ດຂ ນ້ໃນບີ່ ອນທ ີ່ ມ ນໍາ້ຖວ້ມແມີ່ ນ: ອກັເສບເຫຍ ອ້ເມ ອກຕາ ຫຼ  ຕາແດງ, ຖອກທອ້ງ, 
ອະຫວິາ ແລະ ຜ ວໜັງອກັເສບ. ນອກນັນ້, ການສໍາພດັກບັມນົລະພດິທາງອາກາດພາໃຫເ້ກ ດເປັນພະຍາດປອດ
ອກັເສບ, ພະຍາດຫອບຫ ດ, ມະເຮງັປອດ, ພະຍາດຫຼອດປອດອຸດຕນັຊໍາ້ເຮ ອ້ ແລະອ ີ່ ນໆ. ນອກຈາກນ ເ້ຫນັວີ່ າ ຜນົ
ກະທົບທາງອອ້ມໄດແ້ກີ່ : ການສ ນເສຍແຫຼີ່ ງທໍາມາຫາກນິ, ການເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍປະຊາກອນ (ຊຸມຊນົແອອດັ), ຄວາມຂັດ
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ແຍີ່ ງ, ການປັບຕວົທ ີ່ ບໍີ່ ແທດເໝາະກບັສະພາບ ແລະ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອເພ ີ່ ອບນັເທາົທຸກ. ຕວົຢີ່ າງ ບີ່ ອນທ ີ່ ມ ຊຸມຊນົແອອດັ 
ມນັສາມາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດມ ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ພະຍາດໄຂຍຸ້ງລາຍ, ໄຂຖ້ອກທອ້ງ. ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການຈ  ດ
ປີ່ າເຮດັໄຮີ່ , ການຂຸດຄົນ້ບໍີ່ ແຮີ່ ທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກລະບຽບກດົໝາຍ, ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍຂອງຕວົເມ ອງ, 
ຖີ່ າຍຊະຊາຍ, ການປີ່ ອຍນໍາ້ເປ ້ອນລງົແມີ່ ນໍາ້ ແລະ ການປີ່ ອຍທາດເຄມ ຕີ່ າງໆລງົແມີ່ ນໍາ້ລໍາເຊ ເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່
ການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດ. ການໄດຮ້ບັອາຫານບໍີ່ ພຽງພໍ (ເຮດັໃຫຂ້າດສານອາຫານ ແລວ້ເຮດັໃຫກ້າຍເປັນຄນົເຕຍ້), ພ ດທ ີ່
ໃຊເ້ປັນຢາພ ນ້ເມ ອງສ ນພນັ, ເສຍສຸຂະພາບຈດິ (ບຸກຄນົ ຫຼ  ຊຸມຊນົ) ແລະ ການເຊ ີ່ ອມເສຍວດັທະນະທໍາອນັດ ງາມ.  
2.5. ວິທີປົກປັກຮກັສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
2.5.1. ວິທີປົກປັກຮກັສາ 

− ປະຊາຊນົທຸກຄນົຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການປົກປັກຮກັສາປີ່ າໄມ ້ແລະ ຮກັສາແຫຼີ່ ງນໍາ້ໃຫສ້ະອາດ 
− ຖາ້ເຫນັປະກດົການທາດເຄມ ປົນເປ ້ອນແມີ່ ນໍາ້ຫຼາຍເກ ນໄປຕອ້ງໃຫສ້ະເໜ ໄປຍງັກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ  ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ 
− ປະຊາສໍາພນັເຖງິພໍີ່ ແມີ່ ປະຊາຊນົ ຫຼ  ຊຸມຊນົບໍີ່ ໃຫປ້ີ່ ອຍນໍາ້ເປ ້ອນ ແລະ ທາດເຄມ ຕີ່ າງໆລງົແມີ່ ນໍາ້ຊະຊາຍ 
− ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ບໍີ່ ແຮີ່ ທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກລະບຽບກດົໝາຍ 

2.5.2. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ 
− ລດັຖະບານຕອ້ງມ ມາດຕະການປອ້ງກນັ, ຈາໍກດັ ແລະ ຄວບຄຸມການທໍາລາຍລະບບົນເິວດ  
− ລດັຖະບານໄດອ້ອກມາດຕະການຢຸດການຕດັໄມໃ້ນທຸກຮ ບແບບ, ຈາໍກດັການສົີ່ ງອອກໄມ,້ ລະດມົໃຫ ້

ປະຊາ ຊນົປ ກຕົນ້ໄມທ້ດົແທນໃນແຕີ່ ລະປ  ເຊິີ່ ງຖ ເອາົວນັທ  1 ມຖຸິນາ ເປັນວນັປ ກຕົນ້ໄມທ້ດົແທນ.  
− ລດັຖະບານໄດລ້ະດມົໃຫປ້ະຊາຊນົຫນັລງົມາເຮດັນາເປັນຫຼກັເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນການຖາງປີ່ າເຮດັໄຮີ່  
− ສະໜອງແຫຼີ່ ງນໍາ້ສະອາດໃຫຊຸ້ມຊນົທົີ່ ວເຖງິ 
− ຈດັສນັທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໄສໃຫຊຸ້ມຊນົເພ ີ່ ອຮບັປະກນັບໍີ່ ໃຫມ້ ຊຸມຊນົແອອດັ 

3. ຄຸນລັກສະນະຂອງນິເວດສຂຸະສຶກສາ 
ນເິວດສຸຂະສ ກສາ ແມີ່ ນນໍາໃຊ ້ແນວຄວາມຄດິຂອງ ທີ່ ານ ຄາຣອນ (Charron)  ເຊິີ່ ງແນວຄດິທ ີ່ ສະໜບັ

ໜ ນວທິ ການທາງດາ້ນນເິວດທ ີ່ ພວົພນັເຖິງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ຄຸນລກັສະນະທ ີ່ ສໍາຄນັຂອງນເິວດສຸຂະສ ກສາ 
ປະກອບມ  6 ລກັສະນະດັີ່ ງລຸີ່ ມນ .້ 

1) ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ 

ນເິວດສຸຂະສ ກສາ ແມີ່ ນພ ນ້ຖານຂອງລະບບົແນວຄວາມຄດິ ທ ີ່ ພຈິາລະນາເຖິງລະບບົນເິວດ, ສຸຂະພາບ 
ແລະ ການດໍາລງົຊ ວິດຂອງມະນຸດ ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເລິກເຊິີ່ ງກີ່ ຽວກບັລະບບົນເິວດ. ໝາຍຄວາມວີ່ າເປັນລະບບົແນວ
ຄວາມຄດິທ ີ່ ເນັນ້ໜັກເຖິງຄວາມເຂົາ້ໃຈທງັໝົດຂອງລະບບົນເິວດ ໃນຫຼາຍລກັສະນະ ເຊິີ່ ງພຈິາລະນາເຖິງຄວາມ
ສໍາພນັທ ີ່ ຕອ້ງເພິີ່ ງພາເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ. ດັີ່ ງນັນ້, ພ ນ້ຖານຂອງລະບບົແນວຄວາມຄດິຂອງນເິວດສຸຂະສ ກສາ ເຊ ີ່ ອວີ່ າ
ບນັດາປັດໄຈຕີ່ າງໆ ຂອງການເຮດັວຽກແມີ່ ນມ ອດິທພິນົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ບໍີ່ ສະເພາະແຕີ່ ບຸກຄນົແຕີ່ ຍງັລວມ
ເຖງິສີ່ ວນລວມ. ຈດຸປະສງົຂອງນເິວດສຸຂະສ ກສາແມີ່ ນເພ ີ່ ອເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົກາຍເປັນຜ ທ້ ີ່ ມ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ
ທ ີ່ ຈະນໍາແນວຄດິໄປປະຕບິດັໃຫປ້ະກດົຂ ນ້ໃນລະບບົນເິວດຂອງແຕີ່ ລະຂງົເຂດ, ໂດຍການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກແກີ່ ການສອນໃຫມ້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖງິສາຍພວົພນັລະຫວີ່ າງການພດັທະນາ, ການດໍາລງົຊ ວດິ, ລະບບົ
ນເິວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ນອກຈາກນັນ້, ນເິວດສຸຂະສ ກສາ ຍງັເຮດັໃຫຜ້ ຮ້ຽນ ສາມາດພຈິາລະນາວທິ 
ການໃນການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ການຮກັສາລະບບົນເິວດໃຫມ້ ຄວາມສມົດຸນ. 

2) ການຮຽນຮ ້ແບບບ ລະນາການ 

ນເິວດສຸຂະສ ກສາ ແມີ່ ນການປະສົມປະສານຫຼາຍໆວິຊາເຂົາ້ກັນ ເຊິີ່ ງປະກອບມ ການສ ກສາທາງດາ້ນ
ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບ ເຊິີ່ ງມ ຈດຸປະສົງເພ ີ່ ອສອນໃຫຄ້ນົເຮາົມ ຄວາມຮ ,້ ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕ ິ
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ແລະ ຄຸນຄີ່ າຕີ່ າງໆທ ີ່ ຈະເຮດັໃຫມ້ ການປີ່ ຽນແປງໃນລະບບົນເິວດ,  ການພຈິາລະນາເຖງິທີ່ າອີ່ ຽງຂອງລະບບົນເິວດ, 
ການຮກັສາຄວາມສມົດຸນລະຫວີ່ າງການນໍາໃຊປ້ະໂຫຍດຢີ່ າງບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາລະບບົນເິວດ.  
ສະນັນ້, ນເິວດສຸຂະສ ກສາບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ສ ກສາບນັຫາທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແຕີ່ ຍງັສ ກສາເຖິງວທິ 
ການໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງບນັຫາເພ ີ່ ອເປັນການສົີ່ ງເສ ມຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງສາຍພວົພນັຕີ່ າງໆ. 

3) ການຮຽນຮ ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ນເິວດສຸຂະສ ກສາແມີ່ ນວທິ ການສ ກສາແບບຮຽນສີ່ ວນຮີ່ ວມທ ີ່ ເປັນເງ  ີ່ອນໄຂຈໍາເປັນໃຫແ້ກີ່ ຜ ຮ້ຽນ ລວມ

ທງັ ເດກັນອ້ຍ, ຜ ປົ້ກຄອງ ແລະ ຊຸມຊນົ ເພ ີ່ ອນໍາເອາົຄວາມຮ ດ້ັີ່ ງກີ່ າວໄປປະຕບິດັ ເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດເຫນັ
ຄວາມຈາໍເປັນໃນການປະຕບິດັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຕີ່ າງໆ. ການບໍລຫິານຈດັການເພ ີ່ ອ້ຫຸຼດຜີ່ ອນຜນົກະທບົລະຫວີ່ າງ
ສິີ່ ງແວດ ລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາ ຜີ່ ານການຮຽນຮ ແ້ບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງນເິວດສຸຂະສ ກສາ, ຜ ຮ້ຽນຈະມ 
ຄວາມສາມາດໃນການປະຕບິດັທາງພ ດຕກິໍາທ ີ່ ດ  ເພ ີ່ ອໃຫເ້ກ ດຄວາມດຸີ່ ນດີ່ ຽງລະຫວີ່ າງສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການ
ພດັທະນາ. ນອກຈາກນັນ້, ຜີ່ ານການຮຽນຮ  ້ແລະ ການເຝິກແອບ ເຮດັໃຫຜ້ ຮ້ຽນຮບັຮ ປ້ະສດິທພິາບຂອງຕນົເອງໃນ
ການຮກັສາ, ສົີ່ ງເສ ມສຸຂະພາບ, ການປ້ອງກນັພະຍາດຕີ່ າງໆ ແລະ ພດັທະນາຄວາມໝັນ້ໃຈຂອງຕນົເອງໃນການ
ປ້ອງກນັພະຍາດດວ້ຍຕົວພວກເຂາົເອງ. ໃນການຮຽນຮ ແ້ບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນວຊິານເິວດສຸຂະສ ກສາແມີ່ ນເຮົາ
ສາມາດໃຊພ້າລະບດົບາດຂອງສະໂມສອນສຸຂະພາບເດກັ ທງັພາກທດິສະດ  ແລະ ປະຕບິດັ ຫຼ  ເວົາ້ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງວີ່ າ 
ການສົີ່ ງເສ ມການຮກັສາສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຈະສໍາເລດັໄດກ້ໍີ່ ຕອ້ງໄດລ້ງົມ ປະຕບິດັບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ຮຽນທດິສະ
ດ ເທົີ່ ານັນ້. 

ສະໂມສອນສຸຂະພາບເດກັ ແມີ່ ນກດິຈະກໍາທ ີ່ ນກັຮຽນຈະຮຽນຮ ດ້ວ້ຍຕນົເອງຈາກການປະຕບິດັກດິຈະກໍາ
ຜີ່ ານວິຊານເິວດສຸຂະສ ກສາເຊັີ່ ນ: ການກວດສຸຂະພາບ, ການອະນາໄມຫອ້ງຮຽນ ແລະ ການຈດັການຂ ເ້ຫຍ ອ້. 
ເພາະນກັຮຽນທົີ່ ວໄປແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈເຖິງບນັຫາສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍກງົ ພວກເຂາົຈະເຂົາ້ໃຈ
ເມ ີ່ ອພວກເຂົາໄດລ້ົງມ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກັບບັນຫາດັີ່ ງກີ່ າວໃນອະນາຄົດ. ກດິຈະກໍາສະໂມສອນ
ສຸຂະພາບເດກັແມີ່ ນຈໍາຕອ້ງປະຕບິດັຜີ່ ານວຊິານເິວດສຸຂະສ ກສາທ ີ່ ເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນຊັນ້
ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສ ກສາ. ນກັຮຽນຄວນໄດຮ້ບັການຊີ່ ວຍເຫຼ ອຈາກຄ -ອາຈານ, ພໍີ່ ແມີ່ , ຜ ປົ້ກຄອງ ແລະ ຊຸມ
ຊນົ ເຊິີ່ ງນກັຮຽນຕອ້ງການສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ເໝາະສມົໃນການປະຕບິດັກດິຈະກໍາ. ນກັຮຽນມ ຄວາມພະຍາຍາມ
ທ ີ່ ຈະເຮດັໃຫສຸ້ຂະພາບ, ສະພາບແວດລອ້ມການຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບຊ ວດິຂອງພວກເຂາົດ ຂ ນ້ ໂດຍຜີ່ ານການ
ປະຕິບດັກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆ ເພາະການປະຕບິັດກດິຈະກໍາ ແມີ່ ນເປັນການສົີ່ ງເສ ມການຮັກສາສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສຸຂະພາບ. 

ກດິຈະກໍາສະໂມສອນສຸຂະພາບເດກັ ໃນວຊິານເິວດສຸຂະສ ກສາທ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດເ້ຊັີ່ ນ:  
1) ສາ້ງຕັງ້ສະໂມສອນ ຫຼ  ກຸີ່ ມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 
2) ກວດສຸຂະພາບນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ 
3) ການສົີ່ ງເສ ມການໃຊຊ້ ວດິໃຫມ້ ສຸຂະພາບດ  
4) ໂຮງຮຽນສຸຂະອະນາໄມ 
5) ກດິຈະກໍາຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ 
6) ປ ກຝັງ ແລະ ລຽ້ງສດັຂອງໂຮງຮຽນ 

ການປະຕບິດັກດິຈະກໍາໃນໂຮງຮຽນບໍີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງປະຕບິດັທຸກກດິຈະກໍາ ແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນສາມາດເລ ີ່ ມຕົນ້
ຈາກກດິຈະກໍາທ ີ່ ເຫນັຜນົໄວທ້ ີ່ ສຸດ ຫຼ  ກດິຈະກໍາທ ີ່ ສາມາດເຮດັໄດເ້ລ ຍ. ຖາ້ວີ່ າບາງກດິຈະກໍາທ ີ່ ທາງໂຮງຮຽນໄດປ້ະ 
ຕບິດັແລວ້ກໍີ່ ແມີ່ ນໃຫສ້ ບຕໍີ່  ແຕີ່ ປີ່ ຽນຈາກຄ -ອາຈານເປັນຜ ບໍ້ລຫິານ ມາໃຫນ້ກັຮຽນເປັນຜ ປ້ະຕບິດັກດິຈະກໍາກນັເອງ. 

ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການບໍລຫິານສະໂມສອນສຸຂະພາບເດກັ ປະກອບດວ້ຍນກັຮຽນຊັນ້ປະຖົມ ແລະ ມດັ
ທະ ຍມົ. ແຕີ່ ລະກດິຈະກໍາແມີ່ ນມ ນກັຮຽນ 2 ຫາ 3 ຄນົ, ໃນນັນ້ຈະເປັນຫວົໜາ້ໜ ີ່ ງຄນົ ຫຼງັຈາກນັນ້ແຕີ່ ລະທ ມຈະ
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ມາເລ ອກເອາົຫວົໜາ້ສະໂມສອນສຸຂະພາບເດກັ ເຊິີ່ ງເປັນກຸີ່ ມໃຫີ່ ຍທ ີ່ ກວມເອາົແຕີ່ ລະທ ມຂອງແຕີ່ ລະກດິຈະກໍາ. 
ທ ມ ແລະ ກດິຈະກໍາແມີ່ ນອາດຈະເພ ີ່ ມຂ ນ້ ແລວ້ແຕີ່ ເງ  ີ່ອນໄຂຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ. ສີ່ ວນຄ -ອາຈານຈະເປັນຜ ້
ຮບັຜດິຊອບຊ ນໍ້າແຕີ່ ລະກດິຈະກໍາ.  

ໃນປ ທໍາອດິຂອງການປະຕບິດັກດິຈະກໍາ, ເດກັຈະບໍີ່ ຮ ວ້ທິ ປະຕບິດັ. ດັີ່ ງນັນ້, ຄ ຕອ້ງແນະນໍາ ແລະ ນໍາພາ
ປະຕິບດັເຊັີ່ ນ: ວິທ ການປະຕິບັດ, ການກະກຽມອຸປະກອນ, ການບັນທ ກ. ໃນປ ທ ສອງ ນກັຮຽນຈະມ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບແຕີ່ ລະກດິຈະກໍາຫຼາຍຂ ນ້ ໂດຍການບໍລຫິານຈດັການຂອງນກັຮຽນເອງ. ການປະຕບິດັກດິຈະກໍາແມີ່ ນ
ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັທົີ່ ວໂຮງຮຽນ. ຕວົຢີ່ າງ: ກດິຈະກໍາການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາພາກຮຽນ, ການອະນາໄມພອ້ມກນັ
ທົີ່ ວໂຮງຮຽນປະມານ 5-10 ນາທ  ຂອງທຸກໆມ .້ 

4) ທັດສະນະຂອງໂລກ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃນລາວ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 

ນິເວດສຸຂະສ ກສາແມີ່ ນໜ ີ່ ງໃນມາດຕະການທ ີ່ ຕອບສະໜອງເພ ີ່ ອເຮັດໃຫມ້ ຄວາມເຊ ີ່ ອໝັນ້ຕໍີ່ ການ
ພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ, ເພ ີ່ ອໃຫຮ້ບັຮ ເ້ຖງິການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ໃນດາ້ນທດັສະນະໂດຍລວມ ແລະ ສະເພາະ
ກີ່ ຽວກບັບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມທ ີ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນ. ເພາະບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມແມີ່ ນ
ໄດແ້ຜີ່ ລາມໄປໃນບັນດາປະເທດຕີ່ າງໆ ແລະ ເກ ດການປີ່ ຽນແປງຢີ່ າງໄວວາກີ່ ຽວກັບຄວາມດຸີ່ ນດີ່ ຽງຂອງການ
ພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມໃນບນັດາຂງົເຂດຕີ່ າງໆ, ໝາຍຄວາມວີ່ າມນັມ ຂອບ
ເຂດຄວາມສໍາຄນັຫຼາຍກວີ່ າໃນຍຸກໂລກາພວິດັກີ່ ຽວກບັບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ. ສະນັນ້, ນເິວດສຸ
ຂະສ ກສາ ມ ຈດຸປະສງົໃນການກະຕຸນ້ຜ ຮ້ຽນສະແດງແນວຄວາມຄິດກີ່ ຽວກບັບນັຫາທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລອ້ມທ ີ່ ຍງັມ ຢ ີ່ ໃນບາງຈດຸໃຫທ້ນັເວລາກບັບນັຫາຕີ່ າງໆທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບນັດາປະເທດຕີ່ າງໆ. 
ນເິວດສຸຂະສ ກສາຍງັເຮດັໃຫຜ້ ຮ້ຽນເຂົາ້ໃຈກີ່ ຽວກບັບນັຫາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂາົທ ີ່ ເປັນພ ນ້ຖານຂອງແນວຄວາມ
ຄດິ, ຄຸນລກັສະນະປະຈໍາຕວົກີ່ ຽວກບັບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ີ່ ອຊອກຫາປັດໄຈຕີ່ າງໆທາງດາ້ນ
ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາຕີ່ າງໆ. ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕບິດັເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນອດັຕາການ
ເກ ດພະຍາດຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອເຂົາ້ໃຈກີ່ ຽວກບັລະບບົກນົໄກຂອງອດັຕາການເກ ດບນັຫາທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ, ມນັ
ມ ຄວາມຈາໍເປັນທ ີ່ ຈະເຂົາ້ໃຈບນັຫາຄວາມເປັນມາກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສະເພາະໃນປະເທດ, ຜີ່ ານ
ການຮຽນຮ ບ້ນັຫາຄຸນລກັສະນະຂອງກດິຈະກໍາໃນການດໍາລງົຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິີ່ ນ ເພາະເປັນພາກສີ່ ວນ
ໜ ີ່ ງຂອງສະພາບຄວາມເປັນຈງິໃນອດັຕາການເກ ດບນັຫາທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ. ນເິວດສຸຂະສ ກສາສອນໃຫຮ້ ້
ທ ີ່ ຕັງ້ ແລະ ບົດບາດຂອງລະບົບນິເວດທ ີ່ ເໝາະສົມກັບສຸຂະພາບ , ແນວຄິດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລອ້ມທ ີ່ ຈະເຮດັໃຫສໍ້າເລດັໃນຫຼາກຫຼາຍວທິ ໃນສງັຄມົ. ດັີ່ ງນັນ້, ເປົ້າໝາຍເພ ີ່ ອພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດ ເຊິີ່ ງຈະບໍີ່ ປະຕບິດັຕາມແນວທາງການພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດທ ີ່ ພດັທະນາແລວ້ ແຕີ່ ຈະຊອກຫາວທິ 
ທາງກະຕຸນ້ການພດັທະນາໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາສງັຄມົຂອງປະເທດນັນ້
ເພ ີ່ ອການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ. 

5) ຄວາມເທົີ່າທຽມກັນລະຫວ່າງເພດ ແລະ ສັງຄົມ 
ນເິວດສຸຂະສ ກສາບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ສຸມໃສີ່ ບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແຕີ່ ຍງັສ ກສາເຖງິບນັຫາຄວາມ

ເທົີ່ າທຽມກນັທາງດາ້ນເພດ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນປະເທດລາວ ແລະ ບນັດາປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັພດັທະນາ ເພດຍງິ, ຊນົເຜົີ່ າ
, ຄນົພກິານ ແລະ ກຸີ່ ມຄນົທ ີ່ ດໍາລງົຊ ວດິຢ ີ່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຍງັປະເຊ ນໜາ້ກບັຄວາມບໍີ່ ເທົີ່ າທຽມກນັ ແລະ ຄວາມ
ບໍີ່ ຍຸດຕທໍິາໃນການເຂົາ້ເຖງິໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການສ ກສາ ແລະ ກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆທາງສງັຄມົ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ າ
ນັນ້, ບນັຫາຄວາມບໍີ່ ເທົີ່ າທຽມກນັ ແລະ ຄວາມບໍີ່ ຍຸດຕທໍິາ ຍງັເປັນຜນົສະທອ້ນຕໍີ່ ກບັສາຍພວົພນັຂອງລະບບົນເິວດ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຍງັເປັນຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍີ່ ຄວາມສີ່ ຽງດາ້ນສຸຂະພາບ ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫສຸ້ຂະພາບຂອງເຂາົເຈົາ້ອີ່ ອນເພຍ. 
ຕວົຢີ່ າງ: ເພດຍງິຍງັມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສໍາລບັສຸຂະພາບຂອງຄນົໃນຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ, ສາຍພວົພນັສງັຄມົໃນ
ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ, ການເຂົາ້ຫາສງັຄມົ ແລະ ການສ ກສາຂອງເດກັ. ການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມບໍີ່ ເທົີ່ າທຽມກນັທາງດາ້ນ
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ເພດ ແລະ ສງັຄມົ ຜີ່ ານການສ ກສານເິວດສຸຂະສ ກສາທ ີ່ ເປັນການປະກອບສີ່ ວນໃນການຮບັຮ ເ້ຖິງຄວາມຢ ນຍງົທາງ
ສງັຄມົອ ກດວ້ຍ. 

6) ຄວາມຮ ້ສ ູ່ພາກປະຕິບັດ 

ຈຸດປະສົງຂອງນິເວດສຸຂະສ ກສາ ແມີ່ ນໂຄງສາ້ງດາ້ນຄວາມຮ ທ້ ີ່ ຈໍາເປັນທ ີ່ ຈະນໍາໄປສ ີ່ ການປະຕິບັດ. 
ນອກຈາກນັນ້, ເພ ີ່ ອເປັນການສົີ່ ງເສ ມໃນການປະຕບິດັໃຫເ້ປັນທ ີ່ ໜາ້ພໍໃຈ, ຜ ຮ້ຽນຖ ກຄາດຫວງັຈະໃຫມ້ ຄວາມຮ  ້
ແລະ ເຫນັຄຸນຄີ່ າຂອງການພວົພນັລະຫວີ່ າງສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ  ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້, ຍງັມ ຈດຸປະສງົເພ ີ່ ອ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ສາ້ງສຸຂະພາບທ ີ່ ແຂງແຮງໃນຊຸມຊນົ ບໍີ່ ແມີ່ ນເລັີ່ ງໃສີ່ ແຕີ່ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ, ການດໍາລງົຊ ວດິໃນຊຸມຊນົຢີ່ າງດຽວ, ແຕີ່ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນການດໍາລງົຊ ວດິ ແລະ 
ເປັນມດິຕໍີ່ ສະພາບແວດລອ້ມ. 

 
ກິດຈະກໍາ 

1) ໃຫນ້ກັສ ກສາສນົທະນາລວມໝ ີ່ ໃນຫອ້ງກີ່ ຽວກບັບນັຫາການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງເຊ ອ້ພະຍາດ 
2) ຈດັກຸີ່ ມສົນທະນາກີ່ ຽວກັບການພົວພັນຂອງການພັດທະນາ, ການດໍາລົງຊ ວິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ 

ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລວ້ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕີ່ ລະກຸີ່ ມນໍາສະເໜ  
3) ໃຫນ້ກັສ ກສາສນົທະນາກີ່ ຽວກບັລະບບົນເິວດ (ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄນັ, ສາເຫດທ ີ່ ເຮດັໃຫລ້ະບບົ

ນເິວດປີ່ ຽນ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິ ປົກປັກຮກັສາບນັຫາຂອງລະບບົນເິວດ) 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ລະບບົນເິວດແມີ່ ນຫຍງັ? ອງົປະກອບທ ີ່ ສໍາຄນັພ ນ້ຖານສໍາລບັສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊດິວດິມ ຫຍງັແດີ່ ? 
2) ເປັນຫຍງັລະບບົນເິວດຈ ີ່ ງສໍາຄນັຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ? 
3) ບນັດາພະຍາດທ ີ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນການປີ່ ຽນແປງລະບບົນເິວດມ ຫຍງັແດີ່ ? 
4) ຈົີ່ ງອະທບິາຍຄຸນລກັສະນະຂອງນເິວດສຸຂະສ ກສາມ ຫຍງັແດີ່ ? 

 
ເອກະສານອ້າງອີງ 

1)  http://eschooltoday.com/ecosystems/what-is-an-ecosystem.html 

2)  http://eschooltoday.com/ecosystems/images/ecosystem-illustration.jpg 

3)  Carlos Corvalan, Simon Hales, Anthony McMichael. A report of the Millennium   

Ecosystem Assessment, World Health Organization 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eschooltoday.com/ecosystems/images/ecosystem-illustration.jpg
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ພາກທີ II: ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
 

ບົດທີ 2 
ນໍຶ້າ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 

 
1. ຄວາມສໍາຄັນຂອງນໍຶ້າ 

ນໍາ້ເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນສໍາລບັການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄນົ, ສດັ ແລະ ພ ດທງັໝດົເທງິໂລກໜີ່ ວຍນ ້
ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ.  ຮີ່ າງກາຍຂອງມະນຸດສາມາດທນົທານຢ ີ່ ໄດບໍ້ີ່ ພໍເທົີ່ າໃດວນັໂດຍປັດສະຈາກນໍາ້. ນໍາ້ເປັນ
ສິີ່ ງຈາໍເປັນສໍາລບັປົກປອ້ງຮີ່ າງກາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ທງັເປັນສິີ່ ງແວດລອ້ມທ ີ່ ດ ຕໍີ່ ສຸຂະພາບ.   

ອ ກປະການໜ ີ່ ງ ນໍາ້ສາມາດຂນົສົີ່ ງສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ, ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຈາກການຊມົໃຊຂ້ອງມະນຸດໄດໄ້ຫຼລງົສ ີ່ ແມີ່ ນໍາ້ລໍາ
ຄອງ ຫຼ  ມະຫາສະໝຸດ, ແລະ ທາດເສດເຫຼ ອຕີ່ າງໆກໍີ່ ຖ ກລະລາຍຢ ີ່ ໃນນໍາ້ ໂດຍຜີ່ ານວງົຈອນໝຸນວຽນຂອງນໍາ້ອນັ
ກວາ້ງໃຫຍີ່ . ນອກຈາກນ ໃ້ນຂະນະທ ີ່ ນໍາ້ໄດຂ້ນົສົີ່ ງທາດອງົຄະທາດລງົສ ີ່ ທະເລໂດຍຜີ່ ານແມີ່ ນໍາ້ລໍາຄອງ ມນັອາດກໍີ່  
ໃຫເ້ກ ດທາດອາຍເຮ ອນແກວ້ຂ ນ້ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນ CO₂ ແລະ ທາດອາຍເມຕານ. ຍອ້ນສາເຫດດັີ່ ງກີ່ າວນ  ້ມນົລະພດິ
ທາງນໍາ້ອາດສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດໃນໂລກ ດັີ່ ງມ ຄໍາກີ່ າວຈາກທີ່ ານ K 

Schleicher ວີ່ າ “ມນົລະພດິແມີ່ ນບໍີ່ ມ ພມົແດນ”. ດັີ່ ງນັນ້, ນໍາ້ຄວນໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງເໝ ອນຊບັພະຍາກອນອນັ 
ລໍາ້ຄີ່ າ. ຖາ້ຫາກວີ່ ານໍາ້ເກ ດການເປິເປ ອ້ນ ຫຼ  ຂາດແຄນ ມນັກໍີ່ ຈະກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດບນັຫາທາງສຸຂະພາບ ແລະ ບນັຫາທາງ
ສິີ່ ງແວດລອ້ມຕາມມາຢີ່ າງແນີ່ ນອນ.  

 

 
ຮ ບທີ 1: ສະແດງວົງຈອນໝ ນວຽນຂອງນໍຶ້າ 
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2. ນໍຶ້າ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ  
1) ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມນີໍຶ້າຈັກເປີເຊັນ 
ເປ ເຊນັຂອງນໍາ້ທ ີ່ ບນັຈໃຸນຮີ່ າງກາຍມະນຸດມ ການປີ່ ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້, ເມ ີ່ ອ

ຄນົເຮາົເລ ີ່ ມມ ອາຍຸແກີ່ ລງົໄປນັນ້, ສມົສີ່ ວນຂອງນໍາ້ໃນຮີ່ າງກາຍກໍີ່ ລດົຜີ່ ອນລງົ. ເປັນທ ີ່ ແນີ່ ນອນແລວ້ວີ່ າ, ໃນຮີ່ າງ 
ກາຍເດກັ ນອ້ຍເກ ດໃໝີ່  (Infant) ມ ນໍາ້ເຖງິ 80％, ໃນຮີ່ າງກາຍເດກັນອ້ຍ (Baby)  ມ ນໍາ້ 70％, ໃນຮີ່ າງກາຍເດກັ 
(Child) ມ ນໍາ້ 65％. ໃນຮີ່ າງກາຍໄວໜຸີ່ ມເພດຊາຍໜຸີ່ ມມ ນໍາ້ປະມານ 60％, ສີ່ ວນວີ່ າໃນຮີ່ າງກາຍໄວໜຸີ່ ມເພດຍງິ
ໜຸີ່ ມແມີ່ ນມ ນໍາ້ປະມານ 55％. ໃນທ ີ່ ສຸດ, ສໍາລບັໃນຮີ່ າງກາຍຂອງພວກຄນົແກີ່ ແມີ່ ນມ ນໍາ້ປະມານ 50-55％.  

2) ປະລິມານນໍຶ້າໃນອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ 
ສີ່ ວນຕີ່ າງໆຂອງຮີ່ າງກາຍມ ປະລມິານນໍາ້ທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ. ສໍາລບັຢ ີ່ ໃນແກວ້ຕາຈະມ ນໍາ້ສ ງເຖງິ 99％. ດັີ່ ງນັນ້, 

ຖາ້ຫາກພວກເຮາົບໍີ່ ກນິນໍາ້ເລ ຍ ພວກເຮາົກໍີ່ ອາດຈະກາຍເປັນຄນົຕາບອດໄດ.້ ໂດຍອ ງຕາມເປ ເຊນັຂອງນໍາ້ຢ ີ່ ໃນເລ ອດ, 
ທາດຈລຸງັ (ສມົສີ່ ວນທາດແຫຼວ) ຈະບນັຈເຸອາົ 55％ ຂອງເລ ອດ ແລະ ທາດຈລຸງັມ ນໍາ້ເຖງິ 92％. ຫວົໃຈມ ນໍາ້ເຖງິ 
75-80％. ກາ້ມຊ ນ້ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນມ ນໍາ້ເຖງິ 70-75％, ສະໝອງປະກອບມ ນໍາ້ 80-85％, ໜງັມ ນໍາ້ 
70-75％, ກະດ ກມ ນໍາ້ປະມານ 20-25％. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ການສ ກສາກີ່ ຽວກບັເປ ເຊນັຂອງນໍາ້ຢ ີ່ ໃນອະໄວຍະ
ວະນ ກ້ໍີ່ ມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັໄປ. 

3) ໜ້າທີີ່ຫ ັກຂອງນໍຶ້າໃນຮາ່ງກາຍມະນຸດ 
ນໍາ້ເປັນອງົປະກອບພ ນ້ຖານທາງເຄມ ຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງກາຍຂອງພວກເຮາົ ແລະ ທຸກໆລະບບົຂອງຮີ່ າງກາຍແມີ່ ນຂ ນ້

ກບັ ນໍາ້. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້, ນໍາ້ຍງັມ ໜາ້ທ ີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍໆຢີ່ າງໃນຮີ່ າງກາຍຂອງມະນຸດເຊັີ່ ນ: ຊ ວດິຂອງຈລຸງັ, 
ເປັນພາຫະ ນະຂນົສົີ່ ງ, ເປັນທາດຊີ່ ວຍລະລາຍ ແລະ ຊີ່ ວຍເຮດັປະຕກິລິຍິາທາງເຄມ , ຄວບຄຸມອຸນຫະພ ມ, ຊີ່ ວຍ
ລະລາຍອາຫານ, ຊີ່ ວຍຂບັຖີ່ າຍສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ, ເປັນທາດລໍີ່ ລ ນ້ ແລະ ນຸມ້ນວນ ແລະ ຍງັມ ບດົບາດອ ກຫຼາຍໆຢີ່ າງ. 
ຕວົຢີ່ າງຂາ້ງລຸີ່ ມນ ສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໜາ້ທ ີ່ ຂອງນໍາ້. 

− ນໍາ້ແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັສໍາລບັຂະບວນການມທິາບໍລສິມ ໌(Metabolism) ໃນຈລຸງັ ແລະ ຍງັເຮດັໜາ້ທ ີ່ ເໝາະ 
ສມົໃນຈລຸງັອ ກດວ້ຍ (ຊ ວດິຂອງຈລຸງັ) 

− ນໍາ້ຮບັໃຊເ້ປັນພາຫະນະຂນົສົີ່ ງທາດບໍາລຸງລຽ້ງເຂົາ້ສ ີ່ ຈລຸງັ ແລະ ນໍາທາດເສດເຫຼ ອອອກຈາກຈລຸງັ (ການຂນົສົີ່ ງ) 
− ນໍາ້ຮບັໃຊເ້ປັນພາຫະນະຂນົສົີ່ ງທາດ ເຊັີ່ ນ ຮໍຣໂ໌ມນ (Hormone), ເອນໄຊມ ໌ (Enzyme) ແລະ ຈລຸງັ

ເລ ອດ (ການຂນົສົີ່ ງ) 
− ນໍາ້ເປັນສີ່ ວບປະສມົທ ີ່ ສໍາຄນັເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃນຂະບວນການຜະລດິໃນຮີ່ າງກາຍ (ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມ ) 
− ນໍາ້ເປັນທາດຊີ່ ວຍລະລາຍ (ນໍາ້ເປ ີ່ ອຍປະສມົ) ແລະ ສາມາດເປັນທາດຊກັນໍາໄຟຟາ້ 
− ນໍາ້ເປັນຕວົຊີ່ ວຍເຮດັໃຫອຸ້ນຫະພ ມຮີ່ າງກາຍເປັນປົກກະຕ ິ(ການຄວບຄຸມຄຸມອຸນຫະພ ມ) 
− ນໍາ້ຊີ່ ວຍໃນການລະລາຍອາຫານ (ການລະລາຍ) 
− ນໍາ້ເປັນຕວົຊີ່ ວຍລບົລາ້ງສະສາງສິີ່ ງເສດເຫຼ ອອອກຈາກຮີ່ າງກາຍ (ການຂບັຖີ່ າຍສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ) 
− ນໍາ້ປົກປອ້ງ ແລະ ຊີ່ ວຍໃຫທຸ້ກໆອະໄວຍະວະມ ຄວາມລໍີ່ ລ ນ້ຢີ່ າງມ ຊ ວດິຊ ວາ (ຄວາມລໍີ່ ລ ນ້) 
− ນໍາ້ຊີ່ ວຍເປັນເບາະນຸມ້ຮອງຕາມທຸກໆຂໍຕ້ໍີ່  (ເບາະນຸມ້) 
− ນໍາ້ຊີ່ ວຍໃຫອ້າກາດໃນປອດມ ຄວາມຊຸີ່ ມຊ ີ່ ນ 
  4) ປະລິມານນໍຶ້າທີີ່ຄວນດ ີ່ມໃນແຕູ່ລະວນັ 

ໃນທຸກໆມ  ້ ພວກເຮາົມ ການເສຍນໍາ້ໂດຍຜີ່ ານການເຄ ີ່ ອນໄຫວຫາຍໃຈ, ການອອກເຫ ີ່ ອ, ຖີ່ າຍເບາົ ແລະ 
ຖີ່ າຍ ໜກັ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້, ນໍາ້ທ ີ່ ຖີ່ າຍອອກໄປຕາມປັດສະວະ ແລະ ອາຈມົນັນ້ມ ປະມານ 1,6 ລດິ, ມ ປະມານ 
0,9 ລດິ ທ ີ່ ຖ ກຂບັຖີ່ າຍອອກໄປຕາມເຫ ີ່ ອ ຫຼ  ການຫາຍໃຈໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ພວກເຮາົໄດຮ້ບັນໍາ້ເຂົາ້ໃນຮີ່ າງກາຍ
ປະມານ 2,5 ລດິໂດຍຜີ່ ານອາຫານ ແລະ ການດ ີ່ ມ. 
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      ການພວົພນັອນັຈາໍເປັນລະຫວີ່ າງນໍາ້ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮາົ. ຖາ້ຫາກນໍາ້ໃນຮີ່ າງກາຍຂອງພວກເຮາົ
ສ ນເສຍໄປ 5％ ຂອງນໍາ້ໜກັ, ກາ້ມຊ ນ້ຂອງພວກເຮາົກໍີ່ ເລ ີ່ ມປັນ້ (ເປັນກາ້ມຊ ນ້ Cramp), ຖາ້ພວກເຮາົເປັນກາ້ມ
ຊິນ້ແລວ້ກາ້ມຊ ນ້ຂາກໍີ່ ບໍີ່ ສາມາດຫດົຍ ດທງັບໍີ່ ສາມາດຍກົຍາ້ຍຂາ. ຖາ້ຫາກວີ່ າມ ການສ ນເສຍນໍາ້ເຖງິ 7％ ພວກເຮາົ
ກໍີ່ ອາດເສຍສະຕໄິດ.້ ຖາ້ຫາກວີ່ າພວກເຮາົສ ນເສຍນໍາ້ຫຼາຍກວີ່ າ 20％ ພວກເຮົາົອາດສີ່ ຽງຕາຍ ເພາະກນົໄກເຄ ີ່ ອນ
ໄຫວມ ຊ ວດິຖ ກຢຸດສະງກັ. ເພ ີ່ ອຫຼ ກລີ່ ຽງຈາກຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບ, ໃນລະດ ຮອ້ນເມ ີ່ ອເຮາົເຫ ີ່ ອອອກຫຼາຍ ພວກ
ເຮາົຄວນດ ີ່ ມນໍາ້ເລ ອ້ຍໆ. ໃນມ ໜ້ ີ່ ງພວກເຮາົດ ີ່ ມນໍາ້ຫຼາຍປານໃດ? ນ ເ້ປັນຄໍາຖາມງີ່າຍໆ ແຕີ່ ຫາຄໍາຕອບຍາກ ເພາະ 
ວີ່ າການຄວບຄຸມປະຊາກອນຂອງເດກັ (Child Demographic Control ຫຼ  CDC) ໄດສ້ະເໜ ວີ່ າ ແຜນການ
ຊມົໃຊນໍ້າ້ມ ການປີ່ ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸໄຂ, ເຊ ອ້ຊາດ, ຊນົເຜົີ່ າ, ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ 
ລກັສະນະທາງພ ຕກິໍາໃນການຊມົໃຊ.້ ໂດຍອ ງຕາມ CDC, ໃນຊີ່ ວງປ  2005-2010, ຊາວໜຸີ່ ມ ອະເມຣກິາໄດ ້
ດ ີ່ ມນໍາ້ໂດຍສະເລີ່ ຍປະມານ 444 ມ ລ ລດິ ແລະ ຄນົໄດດ້ ີ່ ມນໍາ້ໂດຍສະເລີ່ ຍປະມານ 1,153 ມ ລ ລດິຕໍີ່ ມ   ້ສະຖາບນັ
ແພດສາດໄດກ້ໍານດົໄວ ້ອດັຕາການດ ີ່ ມນໍາ້ທ ີ່ ພຽງພໍ (Adequate Intake ຫຼ  AI) ສໍາລບັເພດຊາຍ ໂດຍສະເລີ່ ຍຈະ
ດ ີ່ ມນໍາ້ຫຼາຍປະມານ 3 ລດິຕໍີ່ ມ  .້ ສີ່ ວນອດັຕາການດ ີ່ ມນໍາ້ສໍາລບັເພດຍງິນັນ້ມ ປະມານ 2,2 ລດິຕໍີ່ ມ  .້ ຕາຕະລາງທ  1 ຂໍ ້
ມ ນກີ່ ຽວກບັການດ ີ່ ມນໍາ້ໂດຍອ ງຕາມພ ນ້ຖານທາງປະຊາກອນ.  
 
ຕາຕະລາງ 1: ປະລມິານນໍາ້ທ ີ່ ໄດຂໍ້ມ້ ນຈາກການດ ີ່ ມນໍາ້ຕໍີ່ ວນັຂອງປະຊາກອນ 

ກຸູ່ມປະຊາກອນ ປະລິມານນໍຶ້າທີີ່ໄດ້ຂໍຶ້ມ ນຈາກການດ ີ່ມຕໍີ່ວັນ (ການດ ີ່ມ) 
ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 4-8 ປ  1.183 ມ ລ ລດິ 

ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 9-13 ປ  1.656-1.893 ມ ລ ລດິ 

ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 14-18 ປ  1.893-2.602 ມ ລ ລດິ 

ຜ ຊ້າຍ ອາຍຸ 19 ປ  ແລະ ຫຼາຍກວີ່ າ 3.075 ມ ລ ລດິ  

ຜ ຍ້ງິ ອາຍຸ 19 ປ  ແລະ ຫຼາຍກວີ່ າ 2.129 ມ ລ ລດິ 

ແມີ່ ມານ  2.366 ມ ລ ລດິ 

ແມີ່ ລ ກອອີ່ ນ  3.075 ມ ລ ລດິ 

(ຂໍມ້ ນຈາກ Healthline (http/www.healthline.com/health/how-much-should-water-I-drink?tre=true#overview) 

 

3. ການໃຊ້ນໍຶ້າ ແລະ ວົງຈອນໝຸນວຽນຂອງນໍຶ້າ  
3.1. ການຊົມໃຊ້ນໍຶ້າໃນຊີວດິປະຈໍາວັນໂດຍປະມານ  

ພວກເຮາົທງັດ ີ່ ມ ແລະ ທງັກນິນໍາ້ທຸກໆວນັເພ ີ່ ອຮກັສາສຸຂະພາບຂອງພວກເຮາົ. ຕວົຢີ່ າງ: ອາບ, ຄວົກນິ, 
ຊກັເຄ ີ່ ອງ ແລະ ການຊມົໃຊວ້ດິຖີ່ າຍ. ສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງນໍາ້ເສດກໍີ່ ໄຫຼລງົສ ີ່ ແມີ່ ນໍາ້. 

ເຖງິວີ່ ານໍາ້ຈະຖ ກນໍາໃຊຕ້າມວດັຖຸປະສງົນາໆປະການຢີ່ າງກວາ້ງຂວາງ, ແຕີ່ ພວກເຮາົຍງັຂາດການຄໍານ ງເຖງິ
ປະລມິານທ ີ່ ເຮົາໃຊຕ້ໍີ່ ວນັ. ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວນ ແ້ມີ່ ນຂ ນ້ຢ ີ່ ກບັຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖິງການນໍາໃຊນໍ້າ້ສະອາດຂອງແຕີ່ ລະ
ປະເທດ. ຕວົຢີ່ າງ: ຢ ີ່ ສະຫະລດັອະເມຣິກາ, ໂດຍສະເລີ່ ຍ ຊາວອະເມຣິກາໄດນໍ້າໃຊນໍ້າ້ຫຼາຍກວີ່ າ 575 ລດິຕໍີ່ ມ  .້ ໃນ
ນັນ້ມ ນໍາ້ 24％ ທ ີ່ ຖ ກໃຊສໍ້າລັບສວ້ມຖີ່ າຍ, 20％ ສໍາລັບອາບ, 19％ ສໍາລັບເຮ ອນຄົວ (ການຄົວກິນ) ແລະ 
17％ ສໍາລບັຊກັເຄ ີ່ ອງ ໂດຍປະມານ. 

ສີ່ ວນຢ ີ່ ປະເທດອງັກດິທຸກໆຄນົໄດໃ້ຊນໍ້າ້ໃນອດັຕາສ ງສຸດ 150 ລດິຕໍີ່ ມ  ,້ ໃຊສໍ້າລບັສວ້ມຖີ່ າຍ 30％, ໃຊ ້
ສະລາ້ງສີ່ ວນຕວົ-ອາບ ແລະ ກອັກລາ້ງມ  21％, ໃຊອ້າບສີ່ ວນຕວົ 12％, ຊກັເຄ ີ່ ອງ 13％, ສະລາ້ງອ ີ່ ນໆ 8％, 
ຫດົສວນຄວົ 7％, ໃຊໃ້ນກດິຈະກໍາອ ີ່ ນໆ 5％ ແລະ ດ ີ່ ມ 4％. 

ປະລມິານນໍາ້ທ ີ່ ຈໍາເປັນຕໍີ່ ຊ ວປິະຈໍາວນັມ ປະມານຕໍີ່ າສຸດ 100 ລດິຕໍີ່ ວນັ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ດ ມນັຍງັມ ຄວາມ



14 

 

ແຕກຕີ່ າງຢີ່ າງຫຼວງຫຼ າຍລະຫວີ່ າງປະເທດໃນການໃຊ ້ນໍ ້າຕໍີ່ ຄົນຕໍີ່ ວັນ . ຕາມການປະເມ ນຂອງອົງການ
ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ຂອງໂລກໃນປ  1996 ໂດຍທີ່ ານ Igor A. Shiklomanov, ໂດຍສະເລີ່ ຍ
ຄນົເອ ຣົບຜ ໜ້ ີ່ ງຈະໃຊນໍ້າ້ 280 ລດິຕໍີ່ ວນັ, ຄນົອະເມຣກິາເໜ ອໃຊນໍ້າ້ 425 ລດິຕໍີ່ ວນັ, 63 ລດິ ສໍາລບັຄນົອະຟຣິກາ, 
132 ລດິ ສໍາລບັຄນົໃນອາຊ , 274 ລດິ ສໍາລບັຄນົໃນອະເມຣິກາໃຕ,້ 305 ສໍາລບັຄນົອດົສຕຣາລ  ແລະ ໂອເຊອານ . 
ໂດຍສະເລີ່ ຍແລວ້ ໃນປ  1995 ຢ ີ່ ໃນໂລກນ ຄ້ນົຜ ໜ້ ີ່ ງໄດໃ້ຊນໍ້າ້ເຂົາ້ໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັປະມານ 174 ລດິຕໍີ່ ວນັ. 
3.2. ວົງຈອນການໝນຸວຽນຂອງນໍຶ້າ  

ວງົຈອນໝຸນວຽນຂອງນໍາ້ແມີ່ ນອະທບິາຍກີ່ ຽວກບັການລະເຫ ຍອາຍຂອງນໍາ້ (ຈາກພາວະແຫຼວ) ຈາກຜວິ
ໜີ່ ວຍໂລກຂ ນ້ສ ີ່ ຊັນ້ອາກາດ (ເປັນພາວະອາຍ), ຈາກນັນ້ກໍີ່ ເຢັນລງົ ແລະ ລວມຕວົເຂົາ້ກນັເປັນນໍາ້ຝົນ (ເປັນພາວະ
ແຫຼວ) ຫຼ  ກາຍເປັນຫມິະ (ເປັນພາວະແຂງ) ຢ ີ່ ຂ ເ້ຝ ້ອແລວ້ຕກົລງົຄ ນສ ີ່ ຜວິໂລກອ ກ. ຝົນ ຫຼ  ຫມິະທ ີ່ ຕກົລງົສ ີ່ ຜວິ
ໂລກຈະໄຫຼລງົສ ີ່ ແມີ່ ນໍາ້ລໍາເຊ, ແຊກຊ ມເຂົາ້ສ ີ່ ຊັນ້ດນິ, ຊັນ້ຫຼ ບຫ ນ ແລະ ສຸດທາ້ຍນໍາ້ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ກໍີ່ ໄຫຼລວມຕວົລງົສ ີ່
ມະຫາສະໝຸດ ເຊິີ່ ງເປັນບີ່ ອນລະເຫ ຍອາຍອນັກວາ້ງໃຫຍີ່ . ພວກເຮາົຈະເລ ີ່ ມຈາກຈດຸໃດກໍີ່ ໄດເ້ພ ີ່ ອອະທບິາຍກີ່ ຽວ
ກບັວງົຈອນໝຸນວຽນນໍາ້, ແຕີ່ ເພ ີ່ ອເຂົາ້ໃຈໄດງ້ີ່າຍຄວນເລ ີ່ ມອະທບິາຍການລະເຫ ຍອາຍນໍາ້ຈາກມະຫາສະໝຸດເພາະ 
ວີ່ າວງົຈອນນໍາ້ອນັກວາ້ງໃຫຍີ່ ນ ເ້ປັນບີ່ ອນກໍານດົພະຍາກອນອາກາດ ຫຼ  ສະພາບຂອງອາກາດ ແລະ ໃນບາງກໍລະນ ກໍີ່
ເປັນສາເຫດໃຫເ້ກ ດໄພພບິດັເປັນຕົນ້ແມີ່ ນພາຍຸຝົນ, ນໍາ້ຖວ້ມຮຸນແຮງ. 
4. ມົນລະພິດທາງນໍຶ້າ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ  

ດັີ່ ງທ ີ່ ຮ ແ້ລວ້ວີ່ າ ແມີ່ ນໍາ້ໄຫຼຜີ່ ານລໍາຄອງອນັຍາວໄກແລວ້ມນັອາດເກ ດມນົລະພດິໄດ.້ ບນັດາອງົຄະທາດ 
ແລະ ອະນງົຄະທາດຕີ່ າງໆຢ ີ່ ດນິ, ຢ ີ່ ພ ນ້ດນິ, ນໍາ້ເປ ອ້ນ, ຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກກດິຈະກໍາຂອງມະນຸດໄຫຼລງົ
ສ ີ່ ແມີ່ ນໍາ້ໃນແຕີ່ ລະວນັແລວ້ເຕົາ້ໂຮມລງົສ ີ່ ທະເລ. ເມ ີ່ ອຄນົເຮາົໄດຊ້ມົໃຊນໍ້າ້ທ ີ່ ບໍີ່ ຜີ່ ານການອະນາໄມມນັກໍີ່ ຈະນໍາທາດ
ພດິ ແລະ ບກັ ເຕຣ ມາສ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຂອງຄນົຈນົໃນທ ີ່ ສຸດມນັກໍີ່ ທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ທາດມນົລະພດິໃນນໍາ້
ນັນ້ສາມາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົໄດຫຼ້າຍທາງ.  
4.1. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ເກດີມົນລະພິດທາງນໍຶ້າ  
   ມນົລະພິດທາງນໍາ້ອາດເກ ດຈາກທາດມນົລະພິດພຽງແຫຼີ່ ງດຽວເຊັີ່ ນ: ການປີ່ ອຍທາດເຮ ອນແກວ້ຈາກ
ໂຮງງານ,ຈາກຟາມກະສກິໍາ ຫຼ  ສວນຄວົລງົສ ີ່ ນໍາ້. ສີ່ ວນນໍາ້ເປັນມນົລະພດິນັນ້ແມີ່ ນເກ ດມາຈາກທາດມນົລະພດິທ ີ່
ປີ່ ອຍອອກມາຈາກຫຼາຍແຫຼີ່ ງເຊັີ່ ນ: ນໍາ້ເສດ ແລະ ນໍາ້ເປ ້ອນຈາກການໃຊສ້ອຍຂອງຄອບຄວົ, ປຸຍເຄມ  ແລະ ຢາຂາ້
ແມງໄມຈ້າກຟາມ ແລະ ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກສດັທ ີ່ ເຄ ີ່ ອນໄຫວດໍາລງົຊ ວດິຢ ີ່ ໃນຂງົເຂດ. 
       ຈາກກດົໝາຍຊບັພະຍາກອນນໍາ້ທ ີ່ ລດັຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນວນັທ  2 ເດ ອນພະຈກິ ປ  
1996, ມນົລະພດິທາງນໍາ້ໝາຍເຖງິມນົລະພດິທ ີ່ ເກ ດຈາກທາດສານພ ດເຈ ອປົນຢ ີ່ ໃນນໍາ້ທ ີ່ ມ ລະດບັຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້
ສ ງເກ ນມາດຕະຖານເກ ນຈາກການຄວບຄຸມແຫີ່ ງຊາດໂດຍເກ ດຈາກກດິຈະການຂອງມະນຸດເອງ, ສາ້ງຜນົກະທບົ
ໃສີ່ ແມີ່ ນໍາ້, ຫວ້ຍຮີ່ ອງ, ລໍາຄອງ, ບໍີ່ ນໍາ້ພ ນ້ດນິ, ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ສດັ, ພ ດພນັທນັຍາຫານ, ສິີ່ ງມ ຊ ວດິອ ີ່ ນໆ 
ແລະ ລະບບົນເິວດ. ພວກເຮາົສາມາດບອກຊ ີ່ ຂອງສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດມນົລະພດິທາງນໍາ້ດັີ່ ງລາຍລະອຽດລຸີ່ ມນ  ້(ສໍາ
ລບັຂໍທ້  1, 2, 3, 4 ແມີ່ ນຈະນໍາໄປອະທບິາຍຢ ີ່ ພາກຕໍີ່ ໄປ). 

1) ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກໂຮງງານ 
2) ສິີ່ ງເປິເປ ອ້ນ ແລະ ນໍາ້ເປ ້ອນຈາກການຊມົໃຊ ້
3) ປຸຍເຄມ  ແລະ ຢາຂາ້ແມງໄມ ້
4) ທາດປັບປຸງດນິ 
5) ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອເປິເປ ອ້ນໃນມະຫາສະໝຸດ ແລະ ທະເລ 
6) ການຮົີ່ ວໄຫຼຂອງນໍາ້ຈາກອຸບດັຕເິຫດ (ມນົລະພດິຈາກນໍາ້ມນັ) 
7) ຂຸມຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ທໍີ່ ນໍາ້ເປ ້ອນຮົີ່ ວໄຫຼ 
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8) ການເຜາົຈ  ດຖີ່ ານຫ ນ (ມນົລະພດິໃນອາກາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຝົນສົມ້) 
9) ພາວະໂລກຮອ້ນ (ປີ່ ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກວ້ ເຊັີ່ ນ CO2 ແລະ ມເິທນ (Methane) 
10) ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອເປິເປ ້ອນຢ ີ່ ກະປ໋ອງເຄ ີ່ ອງບໍລໂິພກ 
11) ສິີ່ ງເສດຈາກທາດກໍາມະລງັສ  
12) ຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ມາຈາກການດຸດ ຫຼ  ໄຖດນິ 
13) ຂ  ້ຫຼ  ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກສດັ 
14) ກດິຈະກໍາບໍີ່ ແຮີ່  

   ນອກນັນ້ມນົລະພດິທາງນໍາ້ຍງັເກ ດຈາກສາເຫດອ ີ່ ນໆອ ກເຊັີ່ ນການພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ສງັຄມົ. ເມ ີ່ ອ
ປະຊາກອນເພ ີ່ ມຂ ນ້ກໍີ່ ມ ຄວາມຕອ້ງການທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງນຸີ່ ງຫົີ່ ມ, ໃນເມ ີ່ ອມ ເມ ອງ ແລະ ເຂດ
ພດັທະນາຫຼາຍຂ ນ້ມນັກໍີ່ ມ ຄວາມຕອ້ງການໃນການໃຊປຸ້ຍ ແລະ ຢາຂາ້ແມງໄມ,້ ຢາຂາ້ຫຍາ້ຫຼາຍຂ ນ້. ອາດມ ດນິ
ເຈ ີ່ ອນແມີ່ ນເປັນຍອ້ນການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການເພ ີ່ ມທະວ ກດິຈະກໍາການກໍີ່ ສາ້ງແຕີ່ ຂາດສາງຮອງຮບັສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ, 
ການປັບໜາ້ດິນ ຫຼ  ການໄຖດິນກໍີ່ ເຮັດໃຫມ້ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຫຼາຍຂ ນ້. ນອກນ ຍ້ ັງມ ການປີ່ ອຍກະຈາຍທາດເຄມ ຈາກ
ໂຮງງານເພ ີ່ ມຂ ນ້. ສະຫຸຼບໄດວ້ີ່ າ ການພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ສງັຄມົແມີ່ ນສົີ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດມນົລະພດິທາງນໍາ້. 
5. ບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍຶ້າຢ ູ່ໃນໂລກ  
5.1. ຕົວຢູ່າງສິີ່ງເສດເຫ  ອຈາກໂຮງງານ  

ພະຍາດ Minamata ເກ ດມາຈາກທາດພດິບາຫຼອດທ ີ່ ລະບາຍຈາກໂຮງງານ ເປັນພະຍາດທິີ່ ເຮດັໃຫນ້ ວ້ມ 
ນ ວ້ຕນິງ ໍເຊິີ່ ງມ ສາເຫດມາຈາກການໃຊນໍ້າ້ ແລະ ກນິອາຫານຈາກນໍາ້ທ ີ່ ມ ທາດບາຫຼອດ.  
5.2. ຕົວຢູ່າງຈາກສິີ່ງເສດເຫ  ອ ແລະ ນໍຶ້າເປ ຶ້ອນ 
   ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ນໍາ້ເປ ້ອນຈາກເຮ ອນຄວົຈາໍພວກເສດຜກັ, ເສດອາຫານ ແລະ ນໍາ້ມນັທ ີ່ ໃຊຂ້ົວ້ຈ ນ ເມ ີ່ ອ
ຖ ກຖ ມ້ລງົແມີ່ ນໍາ້ກໍີ່ ຈະກາຍເປັນທາດອນິຊ ເປິເປ ້ອນຢ ີ່ ໃນນໍາ້. ການວດັແທກນໍາ້ເປ ້ອນນ ແ້ມີ່ ນນໍາໃຊ ້Biological 

Oxygen Demand ຫຼ  BOD ທ ີ່ ເປັນຕົວຊ ວ້ດັທ ີ່ ສໍາຄັນຕໍີ່ ລະດບັການເປິເປ ້ອນຂອງນໍາ້ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນທາດເຄມ  
ແລະ ເຊ ອ້ພະບາດ. ຖາ້ຫາກປະຊາຊົນນໍາໃຊນໍ້າ້ເປ ້ອນທ ີ່ ມ ທາດເຄມ ດັີ່ ງກີ່ າວກໍີ່ ຈະເກ ດມ ພະຍາດຕາມມາເຊັີ່ ນ: 
ທອ້ງຂ ຮ້າກ, ຖອກທອ້ງແລະອ ີ່ ນໆ. 
5.3. ຕົວຢູ່າງຈາກປຸຍເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້  
   ທາດອນິຊ ມນົລະພດິທ ີ່ ທນົທານ (Persistent Organic Pollutants ຫຼ  POPs) ແມີ່ ນທາດສານເຄມ ທ ີ່ ມ 
ຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທົີ່ ວທງັໂລກ,ໃນທາງກງົການຂາ້ມທາດເຄມ ເຫຼົີ່ ານ ແ້ມີ່ ນ
ມ ປະໂຫຍດໃນການປາບສດັຕ ພ ດ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດ, ການປ ກພ ດເມດັອຸດສະຫະກໍາ. ທາດອນິຊ ມນົລະ
ພດິທ ີ່ ທນົທານນ ແ້ມີ່ ນເຈ ອປົນຢ ີ່ ກບັນໍາ້ ແລະ ອາກາດ ເຊິີ່ ງມນັສາມາດແຜີ່ ກະຈາຍໄປຢີ່ າງກາ້ງຂວາງທົີ່ ວທຸກຂງົເຂດ 
ດວ້ຍລົມ ແລະ ນໍາ້. ໜ ີ່ ງໃນຈໍານວນທາດມົນລະພິດເຫຼົີ່ ານ ທ້ ີ່ ຮ ກ້ ັນດ ແມີ່ ນທາດ DDT (Dichloro-diphenyl-

trichloroethane) ທ ີ່ ຖ ກນໍາໃຊໃ້ນການກະສກິໍາຢີ່ າງກວາ້ງຂວາງສໍາລບັໃຊເ້ປັນຢາຂາ້ແມງໄມ.້ ແມີ່ ນແຕີ່  DDT ໄດ ້
ຖ ກຫາ້ມນໍາໃຊຢ້ ີ່ ໃນປະເທດທ ີ່ ພດັທະນາມາແຕີ່ ດນົແລວ້ກໍີ່ ຕາມຍອ້ນຜນົກະທບົທາງນເິວດ ແຕີ່ ຢ ີ່ ໃນບາງປະເທດໃນ
ທະວ ບອາຟຣິກກາກໍີ່ ຍງັນໍາໃຊຢ້ີ່ າງກວາ້ງຂວາງເພ ີ່ ອປາບປາມທໍາລາຍຍຸງມະລາເຣຍ ເພາະວີ່ າ DDT ເປັນທາດສານ
ລາຄາຖ ກ, ແຕີ່ ມນັພດັມ ຜນົກະທບົຮຸນແຮງ ແລະ ຕກົຄາ້ງຢ ີ່ ໃນດນິຢີ່ າງທນົທານ. ເມ ີ່ ອມນັຖ ກຖິມ້ລງົສ ີ່ ນໍາ້ແລວ້ ກໍີ່
ຈະເຮດັໃຫນໍ້າ້ເປັນພດິ ແລະ ອາຫານໃນນໍາ້ກໍີ່ ເປັນພດິຢີ່ າງດນົນານ ຈາກນັນ້ມະນຸດກໍີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແບບຊາ້ໆ
ຢີ່ າງບໍີ່ ຮ ສ້  ກຕວົເລ ຍ. 
5.4. ຕົວຢູ່າງການປັບປຸງດນິ  
       ສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງປຸຍທ ີ່ ໃຊປັ້ບປຸງດນິທາງການກະເສດເຊັີ່ ນ: ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ຟົສເຟດ ແມີ່ ນຖ ກສະລາ້ງລງົ
ສ ີ່ ນໍາ້ ແລວ້ກໍີ່ ເຮດັໃຫເ້ກ ດນໍາ້ເໜົີ່ າຈນົເກ ດເທາົສ ຟາ້, ສ ຂຽວຢ ີ່ ໜອງ-ບ ງ ເຊິີ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫປ້ະລມິານອອັກຊເິຈນ
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ໃນນໍາ້ລດົລງົ ແລະ ບໍີ່ ພຽງພໍ ຍອ້ນວີ່ າເທາົດັີ່ ງກີ່ າວນໍາໃຊອ້ອັກຊເິຈນຫຼາຍເກ ນໄປຈນົເຮດັໃຫປ້າຕາຍຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ. 
6. ບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍຶ້າຢ ູ່ ສປປ ລາວ  
     ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທ ີ່ ອຸດມົຮັີ່ ງມ ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນແຫຼີ່ ງນໍາ້ ແລະ ທງັເປັນນໍາ້ທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບ. ນໍາ້
ແມີ່ ນປັດໄຈທ ີ່ ຈາໍເປັນຂອງຊ ວດິ ແລະ ສງັຄມົລາວມາແຕີ່ ດນົນານ, ແລະ ທງັມ ຄວາມສໍາຄນັຕໍີ່ ເປົາ້ໝາຍຂອງການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ. ການໃຊນໍ້າ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໃນລະດ ຝົນແມີ່ ນ
ເປັນເງ  ີ່ອນໄຂທ ີ່ ດ ສໍາລບັການຂນົສົີ່ ງທາງນໍາ້. ນໍາ້ຖ ກນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການພດັທະນາອຸດສາຫະກໍາປະມານ 60％ ຂອງ
ປະຊາຊນົໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ມ  51％ ຂອງຊາວຊນົນະບດົໄດຊ້ມົໃຊນໍ້າ້. ໃນປັດຈບຸນັ ສປປ ລາວ ໄດເ້ລັີ່ ງການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົເປັນຕົນ້ແມີ່ ນການຂະຫຍາຍຕວົເມ ອງ ແລະ ຊນົນະບດົ (ບາ້ນພກັ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງ
ໝໍ, ຮາ້ນບນັເທິ  ແລະອ ີ່ ນໆ) ຈ ີ່ ງເຮດັໃຫເ້ກ ດບນັຫາທາງມນົລະພດິໃນສະພາບແວດລອ້ມເພ ີ່ ມຂ ນ້ຫຼາຍ. ອ ກ
ປະການໜ ີ່ ງມນັກໍີ່ ມ ບນັຫາມນົລະພດິທາງນໍາ້ຈາກການກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກໍານບັທງັການຂຸດຄົນ້ບໍີ່ ແຮີ່ . ໃນປັດຈບຸນັ
ມນັອາດເປັນບນັຫານອ້ຍແຕີ່ ມນັກໍີ່ ເພ ີ່ ມທະວ ຂ ນ້ໄປເລ ອ້ຍໆ.  
7. ການປ້ອງກັນມນົລະພິດທາງນໍຶ້າ  

ປະເທດຍ ີ່ ປຸີ່ ນໄດກ້ໍານດົລະບຽບກດົໝາຍລະດບັຊາດເພ ີ່ ອປອ້ງກນັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ
ມະນຸດ (Water Pollution Control Law in Japan) ເຊິີ່ ງໄດກ້ໍານດົເປັນທດິທາງປະຕບິດັດັີ່ ງຕວົຢີ່ າງລຸີ່ ມນ :້  

1) ກໍານດົລກັສະນະຂອງນໍາ້ເປ ອ້ນທ ີ່ ສາມາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດມນົລະພດິທາງນໍາ້ໃນແຫຼີ່ ງນໍາ້ສາທາລະນະ 
2) ກໍານດົເງ  ີ່ອນໄຂທ ີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກເປັນພເິສດ ເພ ີ່ ອຄວບຄຸມການປີ່ ອຍນໍາ້ເປ ້ອນໃນທຸກຮ ບແບບ 
3) ກໍານດົລະບຽບຫຼກັການຄວບຄຸມບນັດາໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກດິຕີ່ າງໆເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫສ້າ້ງຂະບວນການທ ີ່ ບໍີ່ ເໝາະ
ສມົໃນການປີ່ ອຍນໍາ້ເປ ອ້ນໂດຍໃຫຖ້ ເປັນສິີ່ ງເອ ອ້ອໍານວຍແບບພເິສດໃນການຄວບຄຸມນໍາ້. 
ອ ງຕາມການກໍານດົຂອງອງົການອະນາໄມໂລກກີ່ ຽວກບັຂໍຫ້າ້ມ ແລະ ວທິ ປອ້ງກນັມນົລະພດິທາງນໍາ້ ເຊິີ່ ງໄດນໍ້າ

ສະເໜ ມາດັີ່ ງລຸີ່ ມນ :້ 
− ນໍາໃຊມ້າຕະການທ ີ່ ເປັນໄປໄດໃ້ນທາງປະຕບິດັ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການ ກໍີ່ ຄ ຍຸດທະສາດຄວບຄຸມມນົລະພດິ

ທາງນໍາ້ 
− ສົີ່ ງເສ ມການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງປະເທດເພ ີ່ ອການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງນໍາ້ຢີ່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມ ປະສທິພິາບ 
− ບໍລຫິານຄວາມສມົດຸນດາ້ນເຄ ີ່ ອງມ ທາງເສດຖະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບ: ໝາຍເຖງິການວາງນະໂຍບາຍການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫມ້ ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ການວາງກດົລະບຽບໃນການຄຸມ້ຄອງໃຫສ້ອດຄີ່ ອງ 
− ສາ້ງກນົໄກໃນການປະສານຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆເພ ີ່ ອໃຫເ້ກ ດການປະສານງານກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່

ກີ່ ຽວຂອ້ງເພ ີ່ ອຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງນໍາ້ໂດຍການແລກປີ່ ຽນຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານນໍາກນັເຊັີ່ ນ: ຂະແໜງສາທາ
ລະນະສຸກ, ກະສກິໍາ ແລະອ ີ່ ນໆ 

− ກະຕຸນ້ໃຫເ້ກ ດການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຈາກທຸກໆພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜ ທ້ ີ່ ກໍານດົ
ນະໂຍບາຍເພ ີ່ ອໃຫຮ້ບັຮ  ້ແລະ ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງນໍາ້ 

• ສໍາລັບການປະຕິບັດເປນັສວ່ນບຸກຄົນນັຶ້ນ  
1) ປະຢັດນໍາ້ດວ້ຍການປິດກ໊ອກນໍາ້ເມ ີ່ ອບໍີ່ ຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ 
2) ໃຫມ້ ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການຖິມ້ເຄ ີ່ ອງລງົອີ່ າງນໍາ້ 
3) ໃຫໃ້ຊຜ້ະລດິຕະພນັເຄມ ໜອ້ຍລງົສໍາລບັທໍາຄວາມສະອາດໃນເຮ ອນ ແລະ ວຽກສວນຄວົ 
4) ໃຫມ້ ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການໃຊປຸ້ຍ, ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂາ້ຫຍາ້ 
5) ຢ ີ່ ໃກເ້ຮ ອນຂອງທີ່ ານຄວນປ ກຕົນ້ໄມໃ້ຫຫຼ້າຍເພ ີ່ ອກນັທາດສານເຄມ  ແລະ ນໍາ້ປົນເປ ອ້ນທ ີ່ ຈະ 

ໄຫຼລງົແຫຼີ່ ງນໍາ້ໃກຄ້ຽງ 
6) ຢີ່ າຖິມ້ເສດພລາສຕກິ, ຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອລງົໃສີ່ ແມີ່ ນໍາ້ລໍາເຊ, ຫວ້ຍຮີ່ ອງ ແລະ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ອ ີ່ ນໆ 



17 

 

8.  ວິທີປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງນໍຶ້າຢ ູ່ ສປປ ລາວ  
   ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງນໍາ້ຢ ີ່ ລາວ ແມີ່ ນໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍມາດຕາ 35 ສະບບັປັບປຸງ, ເຊິີ່ ງມ 
ເນ ອ້ໃນວີ່ າບຸກຄນົ ຫຼ  ອງົການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ດໍາເນ ນກດິຈະການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ແມີ່ ນມ ໜາ້ທ ີ່ ໃນການຄວບຄຸມມນົລະພດິທ ີ່
ຈະກະທບົໃສີ່ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ລໍາເຊ ໂດຍປະຕບິດັຕາມມາດຕະການຄວບຄຸມມນົລະພດິແຫີ່ ງຊາດ, ຄວບຄຸມການປີ່ ອຍນໍາ້
ເປ ້ອນລງົສ ີ່ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ຕີ່ າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງນໍາ້ສາ້ງ, ນໍາ້ບາດານ. ນອກຈາກນ ກ້ດົ ໝາຍຍງັຫາ້ມບາງພ ດຕກິໍາເຊັີ່ ນ: ການ
ປີ່ ອຍນໍາ້ເປ ້ອນ, ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ, ທາດມນົລະພດິ ໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມລງົສ ີ່ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ ຫຼ  ຕາມສະຖານທ ີ່ ອ ີ່ ນໆທ ີ່
ອາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດມນົລະພດິທາງນໍາ້ໄດ.້ 
 
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ໃຫນ້ກັສ ກສາສນົທະນາເປັນກຸີ່ ມ ແລວ້ອະທບິາຍກີ່ ຽວກບັແຫຼີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງມນົລະພດິທາງນໍາ້ ເຊິີ່ ງຍງັ

ບໍີ່ ທນັໄດອ້ະທບິາຍໃນພາກທ  2 

ກິດຈະກໍາ 2: ໃຫຍ້ກົເອາົຕວົຢີ່ າງທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ຢ ີ່ ໃນທອ້ງຖິີ່ ນຂອງຕນົ ແລະ ຖີ່ າຍຮ ບເອາົສິີ່ ງເຫຼົີ່ ານັນ້ ເພ ີ່ ອນໍາມາສະເໜ  
ແລກປີ່ ຽນຄວາມຄດິເຫນັກບັໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນ 

ກິດຈະກໍາ 3: ສນົທະນາພາຍໃນກຸີ່ ມກີ່ ຽວກບັການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງນໍາ້ຢ ີ່ ປະເທດລາວ (ໃຫຊ້ອກຂໍມ້ ນໃນ 

Website) 
ກິດຈະກໍາ 4: ໃຫແ້ຕມ້ແຜນວາດກີ່ ຽວກບັມນົລະພດິທາງນໍາ້ຈາກການພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ສງັຄມົ 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ຖາ້ຂາດນໍາ້ຈະມ ຜນົກະທບົຫຍງັແນີ່ ຕໍີ່ ກບັມະນຸດເຮາົ? 
2) ເຮາົຈະມ ວທິ ຮກັສານໍາ້ ຫຼ  ແຫຼີ່ ງນໍາ້ແນວໃດແນີ່ ? 
3) ສາເຫດຂອງມນົລະພດິທາງນໍາ້ແມີ່ ນມາຈາກໃສ ແລະ ຈະແກໄ້ຂແນວໃດ? 
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statistics/plain-water-the-healthier-choice.html 

7) United States Environmental Protection Agencies, https://www.epa.gov/watersense/how-

we-use-water 
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ບົດທີ 3 
ລະບົບນິເວດກັບບັນດາພະຍາດທີີ່ເກີດຈາກນໍຶ້າ ແລະ ອາຫານ  

 
1. ລະບົບນິເວດກັບພະຍາດທີີ່ເກດີມາຈາກນໍຶ້າ  

ນໍາ້ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັຊ ວດິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນບນົໂລກນ ,້ ແຕີ່ ລະປ ມ ຫຼາຍພນັຄນົເປັນພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກນໍາ້
ທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນກບັສິີ່ ງຕີ່ າງໆ. ແຫຼີ່ ງນໍາ້ດ ີ່ ມ ແລະ ນໍາ້ໃຊ ້ແມີ່ ນມ  2 ແຫຼີ່ ງຕົນ້ຕໍຄ :  

− ນໍາ້ຢ ີ່ ເທງິໜາ້ດນິ: ນໍາ້ຢ ີ່ ເທງິໜາ້ດນິແມີ່ ນນໍາ້ທ ີ່ ທອ້ນໂຮມຢ ີ່ ຕາມຫວ້ຍ, ແມີ່ ນໍາ້, ບ ງ ຫຼ  ອີ່ າງເກບັນໍາ້. ອ ງຕາມ
ອງົກອນປົກປ້ອງສິີ່ ງແວດລອ້ມ 68％ ຂອງລະບົບສະໜອງນໍາ້ໃນຊຸມຊນົແມີ່ ນມາຈາກນໍາ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ເທິງໜາ້ດິນເຊັີ່ ນ: 
ບ ງນໍາ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ເທງິໜາ້ດນິແມີ່ ນຕອ້ງການໃຫມ້ ການບໍາບດັຫຼາຍເພາະວີ່ າມນັມ ໂອກາດສ ງທ ີ່ ຈະປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ພະຍາດ 
ແລະ ສິີ່ ງຕີ່ າງໆ.  

− ນໍາ້ຢ ີ່ ໃຕດ້ນິ: ນໍາ້ຢ ີ່ ໃຕດ້ນິແມີ່ ນນໍາ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ຊັນ້ພ ນ້ດນິຢ ີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ມ ຊັນ້ຫ ນ. ນໍາ້ຢ ີ່ ໃຕດ້ນິສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນໄດນໍ້າໃຊ ້
ເປັນແຫຼີ່ ງສະໜອງນໍາ້ໃຫຊຸ້ມຊນົ ແຕີ່ ກໍີ່ ມ ຈໍານວນຊຸມຊນົໜອ້ຍທ ີ່ ສຸດໄດນໍ້າໃຊນໍ້າ້ຈາກແຫຼີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວ ເພາະວີ່ າພ ນ້ທ ີ່
ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ໄດໃ້ຊນໍ້າ້ຈາກບ ງ, ໜອງ, ນໍາ້ສາ້ງ ຫຼ  ຈາກແມີ່ ນໍາ້ລໍາເຊ. ອງົກອນປົກປ້ອງສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຄາດຄະເນວີ່ າມ 
ພຽງ 15％ ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນສະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດນໍ້າໃຊນໍ້າ້ສາ້ງສີ່ ວນຕວົ.   

ບນັດາພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກນໍາ້ແມີ່ ນມ ຫຼາຍເຊັີ່ ນ: ພະຍາດຖອກທອ້ງ, ທອ້ງບດິ, ພະຍາດອະຫວິາ, ໄຂ ້
ທໍລະ ພດິ,  ພະຍາດໃບໄມດ້ ດເລ ອດ (ຢ ີ່ ເມ ອງໂຂງ ແລະ ເມ ອງມ ນລະປະໂມກເທົີ່ ານັນ້ຂອງແຂວງຈໍາປາສກັ ສປປ 
ລາວ) ແລະອ ີ່ ນໆ.  ແຕີ່ ພະຍາດທ ີ່ ພບົເຫນັຫຼາຍທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນພະຍາດຖອກທອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຢ ີ່ ປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັ
ພດັທະນາ (ຕາຕະລາງ 1).   

ພະຍາດຖອກທອ້ງແມີ່ ນເປັນສາເຫດຕົນ້ຕໍອນັດບັສອງຂອງການຕາຍໃນເດກັອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ແລະ ເປັນ
ສາເຫດຕົນ້ຕໍຂອງການຂາດສານອາຫານໃນກຸີ່ ມເດກັດັີ່ ງກີ່ າວ. ອງົການອະນາໄມໂລກໄດຄ້າດຄະເນວີ່ າ ແຕີ່ ລະປ ໃນ
ທົີ່ ວໂລກ ປະມານ 760.000 ຂອງເດັກອາຍຸຕ ີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ໄດເ້ສຍຊ ວິດຍອ້ນພະຍາດຖອກທອ້ງ ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ
ພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດປິີ່ ນປົວ ແລະ ປອ້ງກນັໄດ.້ ປະມານ 1,7 ຕ ຄ້ນົໄດເ້ປັນພະຍາດຖອກທອ້ງໃນແຕີ່ ລະປ .   
1.1. ຄວາມຫມາຍຂອງພະຍາດຖອກທ້ອງ 
   ພະຍາດຖອກທອ້ງແມີ່ ນການຖີ່ າຍທ ີ່ ມ ອາຈມົເປັນນໍາ້ ຫຼາຍກວີ່ າ 3 ເທ ີ່ ອຂ ນ້ໄປ. ຖາ້ມ ອາການຖອກທອ້ງ 
ຫຸຼດ 14 ມ   ້ເອ ນ້ວີ່ າຖອກທອ້ງກະທນັຫນັ  ແລະ ຖາ້ມ ອາການຖອກທອ້ງກາຍ 14 ມ ຂ້ ນ້ໄປ ເອ ນ້ວີ່ າ: ຖອກທອ້ງ
ແກີ່ ຍາວ ແລະ ຖາ້ອາການພະຍາດຖອກທອ້ງກາຍ 3 ອາທດິ ຫຼ  1 ເດ ອນ ເອ ນ້ວີ່ າ: ຖອກທອ້ງຊໍາ້ເຮ ອ້.   
ພະຍາດຖອກທອ້ງໄດສ້ົີ່ ງຜົນກະທົບອັນຮຸນແຮງຕໍີ່ ສຸຂະພາບເດັກອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ແລະ ຜ ສ້ ງອາຍຸ, ເຮັດໃຫ ້
ຮີ່ າງກາຍສ ນເສຍນໍາ້ຢີ່ າງໄວທ ີ່ ສຸດ ແລະ ເຖງິແກີ່ ຊ ວດິ ຖາ້ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ.  
2. ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດທີີ່ເກີດມາຈາກນໍຶ້າ  

ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກນໍາ້ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເປັນພະຍາດທ ີ່ ຕດິຕໍີ່  ແລະ ແຜີ່ ລະບາດ ໂດຍການສໍາຜດັກບັນໍາ້ 
ຫຼ  ດ ີ່ ມນໍາ້ທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ບກັເຕຣ , ໄວຣດັ, ໂປຣໂຕຊວາ ແລະ ເຊ ອ້ກາຝາກ (ຕາຕະລາງ 1). ອງົການອະນາໄມ
ໂລກ ຄາດຄະເນວີ່ າ ປະມານ 88％ ຂອງກໍລະນ ທ ີ່ ເປັນພະຍາດຖອກທອ້ງແມີ່ ນຕດິພນັກບັການດ ີ່ ມນໍາ້ທ ີ່ ບໍີ່ ສະອາດ 
(ນໍາ້ບໍີ່ ຕົມ້ ແລະ ນໍາ້ທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ພ້ະຍາດ), ຖີ່ າຍຊະຊາຍ ແລະ ບໍີ່ ມ ສຸຂະອະນາໄມ.  
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ຕາຕະລາງ 1: ນໍາ້ປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ພະຍາດຕີ່ າງໆ, ແຫຼີ່ ງທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນ ແລະ ອາການເຈບັເປັນ 
ຊະນິດພະຍາດ ການຕິດແປດພະຍາດ ອາການເຈັບເປັນ 

Diarrhea 

ຖອກທອ້ງ 
ນໍາ້, ອາຫານ ຫຼ   ຈາກ ການສໍາພດັໃກສ້ດິ
ລະຫວີ່ າງຄນົຕໍີ່ ຄນົ 

ຖອກທອ້ງຮຸນແຮງ, ຮາກ ແລະ ມ ໄຂ ້

E. coli Infection ອາຫານ, ນໍາ້ປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ບກັເຕລ  
ຖອກທອ້ງ ແລະ ມ ອາການຂາດນໍາ້ສາມາດເສຍ
ຊ ວດິໄດຖ້າ້ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ ໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ນເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜ ເ້ຖົາ້ 

Amoebiasis 

 
ນໍາ້ເປ ອ້ນ, ນໍາ້ດ ີ່ ມທ ີ່ ບໍີ່ ສະອາດ, ແມງວນັທ ປົນ
ເປ ນ້ຢ ີ່ ໃນນໍາ້ 

ເຈບັທອ້ງ, ເມ ີ່ ອຍ, ຖອກທອ້ງ, ຍ ີ່ ງທອ້ງ, ຈີ່ ອຍ
ຜອມ ແລະ ເປັນໄຂ ້

Cyclosporiasis ນໍາ້ເປ ອ້ນ, ນໍາ້ດ ີ່ ມທ ີ່ ບໍີ່ ສະອາດ 
ຈກຸທອ້ງ, ຮາກ, ເຈບັກາ້ມຊ ນ້, ເປັນໄຂ ້ແລະ 
ເມ ີ່ ອຍ 

Giardiasis 

 

ນໍາ້ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດບໍ້າບດັ, ຂາ້ເຊ ອ້ບໍີ່ ໄດດ້ , ທໍີ່ ນໍາ້ແຕກ, 
ນໍາ້ບາດານທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນ, ບໍີ່ ນໍາ້ທ ີ່ ຄນົ ແລະ ສດັ
ໃຊຮ້ີ່ ວມກນັ, ໜອງທ ີ່ ຈາໍພວກສດັເຄິີ່ ງບກົ
ເຄິີ່ ງນໍາ້  ແລະ ສດັຢ ີ່ ໄດທ້ງັບກົ ແລະ ນໍາ້ສາ້ງ
ຂ ນ້ມາເອງ ເຊິີ່ ງມນັກາຍເປັນບີ່ ອນແຜີ່ ເຊ ອ້
ພະຍາດ Giardia. 

ຖອກທອ້ງ, ເຈບັທອ້ງ ແລະ ຍ ີ່ ງທອ້ງ 

Cholera 

ອະຫວິາ ນໍາ້ດ ີ່ ມປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ບກັເຕລ  

ເປັນພະຍາດທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງເຖງິແກີ່ ຊ ວດິ ໃນຊີ່ ວງ
ເວລາ 12-18 ຊມ 
ບນັດາອາຫານແມີ່ ນ: ຖີ່ າຍເປັນນໍາ້ ໃນປະລມິານ
ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ, ມ ອາການຂາດນໍາ້ຢີ່ າງຮຸນແຮງ, 
ເຈບັທອ້ງ, ໄຂ ້ແລະ ຮາກ 

 
Dysentery 

ເຈບັທອ້ງບດິ 
 

ນໍາ້ປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ບກັເຕລ  
ຕາມປົກກະຕ ິໃນອາຈມົຈະມ ເລ ອດ ແລະ ມ ກປົນ
ຢ ີ່ ກບັອາຈມົ ແລະ ເຈບັບດິທອ້ງ 

 
3. ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດມາຈາກນໍຶ້າ 

ພະຍາດຖອກທອ້ງ ເປັນສາຍເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນເດກັອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ , ເດກັທ ີ່ ຂາດສານ
ອາຫານມນັຈ ີ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຊກັຊາ້ ແລະ ການພດັທະນາການສະໝອງຊກັຊາ້, ນອກນັນ້ ເດກັທ ີ່ ຂາດ
ສານອາຫານມກັຈະມ ອາການຖອກທອ້ງຊໍາ້ເຮ ອ້ ແລະ ແກີ່ ຍາວ ສະນັນ້ ມນັຈ ີ່ ງເຮດັໃຫມ້ ອດັຕາການຕາຍໃນ
ເດກັສ ງ. ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ປັດຈບຸນັເດກັອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ມ ອດັຕາການຂາດສານແບບເຕຍ້ ແມີ່ ນ 35,6％, ແບບນໍາ້
ໜກັຫຸຼດ ແມີ່ ນ 25％ ແລະ ແບບຈີ່ ອຍ ແມີ່ ນ 9,6％.  ພະຍາດຖອກທອ້ງ ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ເສດຖະກດິຄອບຄວົ 
ຍອ້ນໃຊຈ້ີ່ າຍຄີ່ າປິີ່ ນປົວ, ຂນົສົີ່ ງ, ອາຫານ ແລະ ຂາດກໍາລງັແຮງງານໃນຄອບຄົວ. ນອກນັນ້ຍງັສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່
ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານໃນການນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປ້ອງກນັ ແລະ ປິີ່ ນປົວສຸຂະພາບເດກັໃນແຕີ່ ລະປ  ຄ ດັີ່ ງທ ີ່ ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໃນປັດຈບຸນັຢ ີ່ ເຂດຊນົນະບດົຫີ່ າງໄກສອກຫຼ ກ  ລດັຖະບານໄດໃ້ຫກ້ານປິີ່ ນປົວບໍີ່ ເສຍຄີ່ າໃນເດກັອາຍຸຕໍີ່ າ
ກວີ່ າ 5 ປ .  
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4. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາ 
4.1. ວິທີປ້ອງກັນ 

1) ລະດັບສັງຄົມ 
− ມ ການໂຄສະນາອບົຮມົສາມສະອາດ 
− ມ ໂປສເຕ ຕາມສະຖານທ ີ່ ຕີ່ າງໆ 
− ປົກປັກຮກັສາສິີ່ ງແວດລອ້ມທາງນໍາ້ໃຫສ້ະອາດ 
2) ລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນ 
− ຕອ້ງແນະນໍາໃຫລ້າ້ງມ ດວ້ຍສະບ ນໍາ້ສະອາດທຸກຄັງ້ຫຼງັຈາກເຂົາ້ຫອ້ງນໍາ້ 
− ຖີ່ າຍໃສີ່ ວດິທຸກຄັງ້ ແລະ ເກບັມຽ້ນອາຈມົເດກັໃຫຖ້ ກຫຼກັອະນາໄມ 
− ປົກປິດອາຫານເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫແ້ມງວນັຕອມ 
− ຕອ້ງດ ີ່ ມນໍາ້ສະອາດຖາ້ເປັນນໍາ້ຕົມ້ຈະດ ທ ີ່ ສຸດ    
− ເວລາເຮດັວດິຖີ່ າຍຕອ້ງເຮດັຫີ່ າງໄກຈາກຊຸມຊນົ ແລະ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ 

4.2. ວິທີແກໄ້ຂບັນຫາ 
− ຖອກທອ້ງຮຸນແຮງຕອ້ງໄປປ ກສາແພດ  
− ຄວນດ ີ່ ມນໍາ້ໃຫຫຼ້າຍໆເພ ີ່ ອທດົແທນນໍາ້ທ ີ່ ເສຍໄປໃນຮີ່ າງກາຍ 
− ເດກັຄວນກນິນມົແມີ່ ແຕີ່ ມ ເ້ກ ດເຖງິ 6 ເດ ອນ ເພາະເດກັຈະມ ພ ມຕາ້ນທານຕໍີ່ ພະຍາດຖອກທອ້ງໄດດ້  

 

ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ຈດັກຸີ່ ມນກັສ ກສາລງົໄປຊຸມຊນົຂອງນກັສ ກສາ ເພ ີ່ ອສງັເກດເບິີ່ ງສະພາບຄວາມເປັນຈງິເຊັີ່ ນ: ບ ງ, ໜ

ອງ,  ນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ແມີ່ ນໍາ້ລໍາເຊໃນທອ້ງຖິີ່ ນ ຫຼ  ໃກເ້ຮ ອນຂອງນກັສ ກສາ 
ກິດຈະກໍາ 2: ສນົທະນາກຸີ່ ມຂອງນກັສ ກສາກີ່ ຽວກບັຜນົດ , ອນັຕະລາຍ ແລະ ວທິ ປອ້ງກນັຈາກແຫຼີ່ ງນໍາ້ຕີ່ າງໆຕາມ

ທ ີ່ ນກັສ ກສາໄປສງັເກດມາໃນທອ້ງຖິີ່ ນຂອງພວກເຂາົ 
ກິດຈະກໍາ 3: ຖາມ-ຕອບສໍາລບັສະພາບຕວົຈງິລວມພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກນໍາ້ແມີ່ ນຫຍງັ? 
2) ພະຍາດຕົນ້ຕໍທ ີ່ ເກ ດມາຈາກນໍາ້ແມີ່ ນພະຍາດຫຍງັ?  
3) ຜ ທ້ ີ່ ຮ ສ້  ກໄວຕໍີ່ ພະຍາດຖອກທອ້ງແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນກຸີ່ ມອາຍຸໃດ?  
4) ຖາ້ເດກັຖອກທອ້ງແມີ່ ນຈະມ ອາການເປັນແນວໃດ? 
5) ວທິ ປອ້ງກນັພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກນໍາ້ມ ຫຍງັແດີ່ ?  
6) ເພ ີ່ ອເສ ມສາ້ງພ ມຄຸມ້ກນັໃນເດກັເພ ີ່ ອຕາ້ນທານຕໍີ່ ພະຍາດຖອກທອ້ງໃນເດກັ ເຮາົຄວນເຮດັແນວໃດ?  
 

5. ລະບົບນິເວດກັບພະຍາດທີີ່ເກດີມາຈາກອາຫານ 
ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານແມີ່ ນພບົເຫນັຫຼາຍ ແລະ ເປັນບນັຫາສາທາລະນະສຸກຢ ີ່ ໃນທົີ່ ວໂລກໂດຍສະ 

ເພາະຢ ີ່ ພາກພ ນ້ອາຊ ປາຊ ຟິກ ແລະ ລວມທງັ ສປປ ລາວ. ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນພະຍາດ
ໃບໄມໃ້ນຕບັ (Opisthorchis Viverrini) ແມີ່ ນເປັນບນັຫາສາທາລະນະສຸກ ຢ ີ່  ສປປ ລາວ. ໃນປັດຈບຸນັ ເກ ອບ 
2 ລາ້ນຄນົຕດິເຊ ອ້ກາຝາກພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ ແລະ ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນພບົເຫນັຢ ີ່ ທາງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ຂອງ 
ສປປ ລາວ. ພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນເປັນສາເຫດທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດເປັນພະຍາດຕບັເຊັີ່ ນ: ອກັເສບທໍີ່ ສົີ່ ງນໍາ້ບ , ທໍີ່ ສົີ່ ງນໍາ້ບ ອຸດ
ຕນັ, ອກັເສບຖງົບ , ໜ ວ້ຖງົບ , ຕບັແຂງ ແລະ ມະເຮງັທໍີ່ ສົີ່ ງນໍາ້ບ  (ພະຍາດທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດປິີ່ ນປົວໄດ)້. ລກັສະນະທ ີ່
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ສໍາຄນັຂອງພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານແມີ່ ນກະຈາຍເປັນຈດຸ/ເປັນກຸີ່ ມ/ເປັນຊຸມຊນົ ໂດຍສະເພາະ ຢ ີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ມ 
ພ ດຕກິໍາການກນິອາຫານປະເພດດບິ ຫຼ  ສຸກໆດບິໆ, ມ ພ ດຕກິໍາການຖີ່ າຍຊະຊາຍ ແລະ ມ ສຸຂະອະນາໄມສີ່ ວນ
ບຸກຄນົທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງ. ນອກນັນ້ ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານຍງັມ ສີ່ ວນພວົພນັກບັພ ດຕກິໍາດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ 
ການອະນາໄມສີ່ ວນບຸກຄນົທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງເຊັີ່ ນ:  ລາ້ງຜກັບໍີ່ ສະອາດ ແລະ ລາ້ງໝາກໄມບໍ້ີ່ ສະອາດ, ຖີ່ າຍຊະຊາຍ (ບໍີ່
ຖີ່ າຍໃສີ່ ວດິ), ບໍີ່ ລາ້ງມ ກີ່ ອນກນິເຂົາ້ ຫຼ  ກນິອາຫານ ແລະ ບໍີ່ ລາ້ງມ ຫຼງັໃຊວ້ດິຖີ່ າຍ.  ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງ ພະຍາດກາຝາກທ ີ່
ເກ ດຈາກອາຫານຍງັພວົພນັກບັພ ດຕກິໍາການກນິອາຫານຂອງຊຸມຊນົເຊັີ່ ນ: ພ ດຕກິໍາການກນິປາດບິ ຫຼ  ປາທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງ
ບໍີ່ ສຸກດ .  ຕວົຢີ່ າງ: ກອ້ຍປາດບິ, ລາບປາດບິ, ສົມ້ປາດບິ ແລະ ປາແດກດບິ ເຊິີ່ ງເປັນສາເຫດທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດພະຍາດໃບ
ໄມໃ້ນຕບັ.   
5.1. ຄວາມຫມາຍຂອງພະຍາດທີີ່ເກດີມາຈາກອາຫານ 
   ພະຍາດກາຝາກທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານ ແມີ່ ນພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນກນິອາຫານ ຫຼ  ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນກບັ
ເຊ ອ້ພະຍາດເຊັີ່ ນ: ເຊ ອ້ຈລຸນິຊ  (ບກັເຕຣ ), ເຊ ອ້ກາຝາກ, ໄວຣັດ ແລະ ປົນເປ ້ອນກບັທາດເຄມ .  ອາຫານສາມາດ
ປົນເປ ້ອນກບັເຊ ອ້ພະຍາດໄດໃ້ນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການຜະລດິ ຈນົເຖິງຂັນ້ຕອນບໍລໂິພກອາຫານ ເອ ນ້ວີ່ າ 
farm to fork ແລະ ສາມາດເກ ດຂ ນ້ໄດຍ້ອ້ນລະບົບນິເວດປົນເປ ້ອນກັບເຊ ອ້ພະຍາດ ເຊິີ່ ງລວມມ  ນໍາ້, ດິນ, 
ອາກາດ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິຢ ີ່ ໃນນໍາ້.   
5.2. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ເກດີພະຍາດທີີ່ເກດີມາຈາກອາຫານ 

ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານແມີ່ ນຍອ້ນການບໍລໂິພກອາຫານ ຫຼ  ດ ີ່ ມນໍາ້ ທ ີ່ ປົນ
ເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ພະຍາດເຊັີ່ ນ: ເຊ ອ້ຈລຸນິຊ  (ບກັເຕຣ ), ເຊ ອ້ກາຝາກ,  ເຊ ອ້ໄວຣດັສ ແລະ ປົນເປ ອ້ນກບັທາດເບ ີ່ ອ/
ທາດເຄມ  (ຮ ບພາບ 1). ຢ ີ່ ບນັດາປະເທດອ ີ່ ນໆ ໃນປັດຈບຸນັ  ປັດໄຈດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຊາກອນເຊັີ່ ນ: 
ດຽວກນັກບັການເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍປະຊາກອນເພ ີ່ ມຂ ນ້ ກໍີ່ ເຮດັໃຫມ້ ການປີ່ ຽນແປງການລະບາດຂອງພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາ
ຈາກອາຫານ.ກີ່ ອນໜາ້ນ ກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານແມີ່ ນມ ໜອ້ຍ ແລະ ຢ ີ່ ໃນຂອບເຂດຈາໍກດັ 
ແລະ ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ຢ ີ່ ໃນຄອບຄວົ ແລະ ພວົພນັກບັ ເຊ ອ້ພະຍາດ Staphylococcus or Clostridium 

spp. ການໄປກນິອາຫານຢ ີ່ ຂາ້ງນອກເຊັີ່ ນ: ໄປປິກນກິ ຫຼ  ກນິອາຫານນອກບາ້ນ  ແລະ ກນິອາຫານກະປ໋ອງ ແມີ່ ນ
ເປັນແຫຼີ່ ງຂອງການລະບາດ ພະຍາດ. ປັດຈບຸນັ ຄນົສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນກນິອາຫານຢ ີ່ ນອກບາ້ນ ແລະ ເດ ນທາງໄກ 
ດວ້ຍເຫດນ  ້ ຈ ີ່ ງເວົາ້ໄດວ້ີ່ າ ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານ ຫຼາຍກວີ່ າ 80％ ແມີ່ ນມາຈາກການສໍາຜດັກບັອາຫານຢ ີ່
ຂາ້ງນອກ.  
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ຮ ບພາບ 1:  ວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ 

 
ຕວົຢີ່ າງ: ພະຍາດກາຝາກທ ີ່ ຕດິຈາກອາຫານ ຄ : ຫອຍທ ີ່ ຕດິເຊ  ອ້ແມີ່ ນເປັນຕວົສ ີ່ ກາງຂອງການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໃບ
ໄມໃ້ນຕບັ ຫອຍທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ຈະປີ່ ອຍເຊ ອ້ອອກສ ີ່ ນໍາ້ ແລວ້ເຊ ອ້ໄປມົນ້ເຂົາ້ຢ ີ່ ໃນຊ ນ້ປາ, ສະນັນ້ ຄນົເຮາົມ ຄວາມສີ່ ຽງ
ໃນການຕດິເຊ ອ້ ຄ ຖາ້ໄປກນິປາຕດິເຊ ອ້ ແລະ ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ ເຊັີ່ ນ: ກອ້ຍປາດບິ, ລາບປາດບິ, ສົມ້ປາດບິ  ຄນົຜ ນ້ ັນ້
ສາມາດຕດິ ເຊ ອ້ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັໄດ.້ ຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັແລວ້ ຖາ້ໄປຖີ່ າຍຊະຊາຍ ຫຼ  ບໍີ່ ຖີ່ າຍໃສີ່
ວດິ ເຊ ອ້ພະ ຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັກໍີ່ ສາມາດແຜີ່ ລະບາດລງົໄປສ ີ່ ຫອຍ ແລະ ຈາກນັນ້ກໍີ່ ໄປຕາມວງົຈອນທ ີ່ ກີ່ າວມາຂາ້ງ
ເທງິນັນ້ (ຮ ບທ  2).  
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ຮ ບທີ 2: ເສັຶ້ນທາງຕິດຕໍີ່ຂອງການຕິດເຊ ຶ້ອພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ 

(ຂໍມ້ ນຈາກ ອງົການອະນາໄມໂລກຮີ່ ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ) 
 

ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ການກນິສຸກໆດບິໆແມີ່ ນເກ ດຈາກຕາມການເຊ ີ່ ອຖ ມາຕັງ້ແຕີ່ ດັງ້ເດ ມຂອງປະຊາຊນົລາວ
ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນພວົພນັກບັການກນິອາຫານທ ີ່ ປົນເປ ອ້ນກບັເຊ ອ້ພະຍາດກາຝາກ 
ແລະ ກນິອາຫານທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ . ຕວົຢີ່ າງ: ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ (ຍອ້ນກນິປາດບິ ຫຼ  ປາທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ ເຊັີ່ ນ: 
ກອ້ຍປາດບິ, ລາບປາດບິ, ປາສົມ້ດບິ, ປາແດກດບິ, ພະຍາດແມີ່ ທອ້ງແປ ສາຍພນັ ສາງນາຕາ (Saginata) (ຍອ້ນ
ກນິຊ ນ້ງວົດບິ ຫຼ  ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ ເຊັີ່ ນ: ລາບຊ ນ້ດບິ, ພະຍາດແມີ່ ທອ້ງແປ ສາຍພນັໂສລ ອ ມ (ຍອ້ນກນິຊ ນ້ໝ ດບິ ຫຼ  
ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ ), ພະຍາດລໍຊໍ (ຍອ້ນກນິຊ ນ້ໝ ດບິທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ລໍຊໍ ຫຼ  ຊ ນ້ໝ ທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ ) ແລະ ພະຍາດຕວົຈ ດ  
(ຍອ້ນກນິປາຄໍີ່ ກັງ້ ຫຼ  ອີ່ ຽນ ທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງບໍີ່ ສຸກດ ). ນອກນັນ້ ມນັຍງັພວົພນັກບັພ ດຕກິໍາດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການ
ອະນາໄມສີ່ ວນບຸກຄນົ ທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງເຊັີ່ ນ: ຖີ່ າຍຊະຊາຍ ຫຼ ບໍີ່ ຖີ່ າຍໃສີ່ ວດິ, ບໍີ່ ລາ້ງມ ກີ່ ອນກນິເຂົາ້ ຫຼ  ຫຼງັໃຊວ້ດິຖີ່ າຍ 
(ຮ ບທ  3). 
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ຮ ບທີ 3: ປາທີີ່ເປັນພາຫະນໍາເຊ ຶ້ອພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ (OV) ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

 
5.3. ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ 
   ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານ ຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົໃນຊຸມຊນົສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຈະມ ອາການ
ກີ່ ຽວກບັກະເພາະລໍາໃສ:້ ເຈບັກະເພາະກະທັນຫັນ, ຮາກ, ຖອກທອ້ງແລະອ ີ່ ນໆ. ຈໍານວນໜ ີ່ ງອາດມ ອາການ
ວຸນ້ວາຍທາງລະບບົປະສາດ,  ອາການແພ ້ແລະ ອາການອ ີ່ ນໆ.  ນອກນັນ້ ອາດເຮດັໃຫມ້ ອາການຊຸດໂຊມຢ ີ່ ອະໄວ
ຍະວະຕີ່ າງໆຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ເປັນມະເຮງັ. ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ (Opisthorchis Viverrini ) ເຊິີ່ ງແມີ່ ນໜ ີ່ ງ
ໃນບນັດາພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານທ ີ່ ເປັນບນັຫາສາທາລະນະສຸກຢ ີ່  ສປປ ລາວ ໄດສ້ົີ່ ງຜນົກະທບົອນັໜກັໜີ່
ວງຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົໃນຊຸມຊນົ. ຖາ້ຕດິເຊ ອ້ບໍີ່ ຮຸນແຮງ ຜ ຕ້ດິເຊ ອ້ຈະມ ອາການເໝ ອນເຈບັກະເພາະທໍາມະດາ,  
ແຕີ່ ຖາ້ຕດິເຊ ອ້ເປັນເວລາຍາວນານ, ຮຸນແຮງ ແລະ ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງ (ບໍີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ພະຍາດໃບໄມ ້
ໃນຕບັ)  ເຊ ອ້ພະຍາດຈະວວິດັທະນາການມາເປັນພະຍາດອກັເສບທໍີ່ ສົີ່ ງນໍ ້າ້ບ , ທໍີ່ ສົີ່ ງນໍາ້ບ ອຸດຕນັ, ໜ ວ້ຖົງບ , ຕບັ
ກະດນັ ແລະ ສໍາຄນັທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນມະເຮງັທໍີ່ ສົີ່ ງນໍາ້ບ  (ຂັນ້ຕອນທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດປິີ່ ນປົວໄດ)້.  ນອກນັນ້  ພະຍາດໃບໄມໃ້ນ
ຕບັຍງັສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ອະໄວຍະວະອ ີ່ ນໆເຊັີ່ ນ: ເປັນໜ ວ້ໄຂີ່ ຫຼງັ ແລະ ໜ ວ້ພກົຍີ່ ຽວ.   
6. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາ 
6.1. ວິທີປ້ອງກັນ 

− ຮກັສາສຸຂະພາບໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຫຼກັອະນາໄມ: ຖີ່ າຍໃສີ່ ວດິທຸກຄັງ້ ເພ ີ່ ອຮກັສາສິີ່ ງແວດລອ້ມໃຫສ້ະອາດ 
ແລະ ໄຂີ່ ກາຝາກຈະບໍີ່ ໄປປົນເປ ອ້ນໃສີ່ ອາຫານ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມເຊັີ່ ນ: ຫອຍ ແລະ ປາ 

− ຕອ້ງກນິອາຫານທ ີ່ ປຸງແຕີ່ ງສຸກດ ເຊັີ່ ນ: ກອ້ຍປາ ຫຼ  ລາບປາດບິຕອ້ງປຸງແຕີ່ ງໃຫສຸ້ກດ . ສໍາລບັນໍາ້ໝາກນາວ, 
ມດົສົມ້, ເຫຼົາ້ ແລະ ເຄ ີ່ ອງປຸງອ ີ່ ນໆ ບໍີ່ ສາມາດຂາ້ເຊ ອ້ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັໄດ ້ນອກ ຈາກຈະຂົວ້ໃຫສຸ້ກດ  

− ເກບັຮກັສາອາຫານແບບມ ພາຊະນະປົກປິດເພ ີ່ ອປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫມ້ ແມງວນັຕອມ 
− ຕອ້ງລາ້ງມ ກີ່ ອນກນິອາຫານ ແລະ ຫຼງັໃຊວ້ດິຖີ່ າຍທຸກຄັງ້ 
− ລາ້ງຜກັ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫສ້ະອາດກີ່ ອນບໍລໂິພກ 

6.2. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ 
− ຕອ້ງກວດກາອາຫານເພ ີ່ ອຮບັປະກນັບໍີ່ ໃຫອ້າຫານມ ການປົນເປ ອ້ນ 
− ເຜ ຍແຜີ່ ສຸຂະສ ກສາໃນຊຸມຊນົກີ່ ຽວກບັການຮກັສາອະນາໄມ 3 ສະອາດ ຄ : ຢ ີ່ ສະອາດ, ກນິສະອາດ ແລະ 

ນຸີ່ ງຖ ສະອາດ 
− ຜ ບໍ້ລຫິານຊຸມຊນົຕອ້ງສາ້ງສ ີ່ ໂຄສະນາ, ຕດິໂປສເຕ ຂີ່ າວເຕ ອນປະຊາຊນົໃນຊຸມຊນົຂອງຕນົກີ່ ຽວກບັອາຫານ

ເຊັີ່ ນ: ອາຫານສໍາເລດັຮ ບ ຕອ້ງເບິີ່ ງວນັທ ສະຫຼາກ ຖາ້ໝດົອາຍຸອາຫານນັນ້ຕອ້ງທໍາລາຍຖ ມ້ 
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ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ໃຫນ້ກັສ ກສາເຮດັວຽກເປັນກຸີ່ ມ ປ ກສາກີ່ ຽວກບັ ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານທ ີ່ ພບົເຫນັກບັບຸກຄນົ 

ແລະໃນຊຸມຊນົ  ແລວ້ໃຫແ້ຕີ່ ລະກຸີ່ ມຂ ນ້ສະເໜ ໃນຫອ້ງ. 
ກິດຈະກໍາ 2: ໃຫນ້ກັສ ກສາຂຽນລງົໃສີ່ ເຈຍ້ກີ່ ຽວກບັອາຫານປະເພດດບິ ຫຼ ສຸກໆດບິໆ ທ ີ່ ບໍລໂິພກໃນຄວົເຮ ອນ 

ແລະ ຖາມເຫດຜນົວີ່ າເປັນຫຍງັຈ ີ່ ງບໍລໂິພກອາຫານປະເພດດັີ່ ງກີ່ າວ ຈາກນັນ້ ອາຈານກໍີ່ ໃຫຂໍ້ມ້ ນທ ີ່
ຖ ກຕອ້ງກີ່ ຽວກບັການບໍລໂິພກອາຫານ. 

ກິດຈະກໍາ 3: ເອາົໂປສເຕ ກີ່ ຽວກບັພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ  ແລະ  ປາທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ ຢ ີ່  ສປປ 
ລາວ ແລະ  ໂປສເຕ  ກີ່ ຽວກບັການປະຕບິດັສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການອະນາໄມສີ່ ວນບຸກຄນົທ ີ່
ຖ ກຕອ້ງໃຫນ້ກັສ ກສາເບິີ່ ງ. 

 
ຄໍາຖາມ 

1) ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານແມີ່ ນຫຍງັ? 
2) ເສັນ້ທາງຂອງການຕດິຕໍີ່ ຂອງພະຍາດທ ີ່ ເກ ດມາຈາກອາຫານມ ຫຍງັແດີ່ ?  
3) ວທິ ປອ້ງກນັພະຍາດທ ີ່ ຕດິຈາກອາຫານ ມ ຫຍງັແດີ່ ? 
4) ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານທ ີ່ ສໍາຄນັຢ ີ່  ສປປ ລາວ ແມີ່ ນພະຍາດຫຍງັ? ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດນັນ້ໄດແ້ນວໃດ 

ແລະ ເຮາົຄວນປອ້ງກນັແນວໃດ? 
5) ປາທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັຢ ີ່  ສປປ ລາວ ມ ປາຊະນດິໃດແດີ່ ? 

 
ເອກະສານອ້າງອີງ 

1) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 1998. ຄ ີ່ ມ  ປິີ່ ນປົວເອກະພາບແຫີ່ ງຊາດ. 
2) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2015. ການສໍາຫຼວດປະເມ ນສດັສີ່ ວນຮີ່ າງກາຍຂອງເດກັຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  
3) http://www.who.int/topics/foodborne_diseases/en/ 

4) http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/infectious-

disease/foodborne-disease/ 

5) Phongluxa K, Xayaseng V, Vonghachack Y, Akkhavong K, van Eeuwijk P, Odermatt 

P. Helminth infection in southern Laos: high prevalence and low awareness.Parasit 

Vectors. 2013 Nov 14,6(1):328. doi: 10.1186/1756-3305-6-328. PMID: 24499584. 
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ບົດທີ 4 
ລະບົບນິເວດກັບການລະບາດພະຍາດຢ ູ່ທ້ອງຖິີ່ນ  

 
1. ລະບົບນິເວດກັບການລະບາດພະຍາດຢ ູ່ທ້ອງຖິີ່ນ   

ລະບົບນເິວດແມີ່ ນມ ຄວາມກີ່ ຽວພັນກບັການເປັນພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ໄຂເ້ລ ອດອອກ. ການ
ປີ່ ຽນແປງລະບບົນເິວດເຊັີ່ ນ: ອາກາດຮອ້ນ, ຄວາມຊຸີ່ ມ, ແວດລອ້ມບໍີ່ ສະອາດ (ມ ນໍາ້ຂງັຢ ີ່ ຕາມຕ ນລດົເກົີ່ າ ແລະ 
ກະປ໋ອງ), ນໍາ້ຄາ້ງທ ີ່ ໃບບອນ, ນໍາ້ຄາ້ງບວກ, ນໍາ້ສາ້ງເກົີ່ າໃກບ້າ້ນຫຼງັຈາກຝົນຕກົ ແລະອ ີ່ ນໆ. ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວໄດອໍ້ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກີ່ ການເພາະພນັຂອງປະຊາກອນຍຸງ. ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າຈະເຮດັໃຫມ້ ການປີ່ ຽນແປງຮ ບ
ແບບຂອງພະຍາດຊ ມເຊ ອ້ເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ການແຈກຢາຍປະຊາກອນຍຸງຕະຫຼອດເວລາ, ພະຍາດວນັນະພະຍາດ
ເປັນພະຍາດຕດິຕໍີ່ ຊໍາ້ເຮ ອ້ທາງລະບບົຫາຍໃຈທ ີ່ ອນັຕະລາຍຫຼາຍເປັນໄດກ້ບັຄນົທຸກເພດທຸກໄວ ແລະ  ມກັຈະເກ ດ
ກບັບີ່ ອນທ ີ່ ບໍີ່ ມ ການຮກັສາອະນາໄມຄ  : ຊຸມຊນົທ ີ່ ມ ຖານະທາງເສດຖະກດິຕໍີ່ າເຊັີ່ ນ: ຊຸມຊນົແອອດັທ ີ່ ຢ ີ່ ຮີ່ ວມກນັ
ຫຼາຍຄນົຢີ່ າງໜາແໜນ້, ບໍີ່ ມ ອາກາດບໍລສຸິດສໍາລບັຫາຍໃຈພະຍາດວນັນະພະຍາດ ໂດຍສະເພາະວນັນະພະຍາດ
ປອດທ ີ່ ພບົເຫນັຫຼາຍກວີ່ າໝ ີ່ , ພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວຄນົທ ີ່ ຢ ີ່ ອອ້ມຂາ້ງສາມາດຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໄດໂ້ດຍຜີ່ ານລະບບົຫາຍໃຈ
ເຊັີ່ ນ: ໄອ, ຈາມ, ຮອ້ງ ແລະ ຄາກຂ ກ້ະເທ  ຢ ີ່ ຕາມສາທາລະນະ ສະນັນ້, ເຊ ອ້ຈລຸນິຊ ຈະຂບັອອກມາຕາມຟອດນໍາ້
ລາຍ ແລະ ຕບັອກັເສບແມີ່ ນການຊ ມເຊ ອ້ຢ ີ່ ຈລຸງັຕບັສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນຕດິເຊ ອ້ຈລຸະພະຍາດ (ໄວຣັສ) 
ເຊັີ່ ນ: ໄວຣສັ A, B, C, D ແລະ E ແລະ ສີ່ ວນນອ້ຍຕບັອກັເສບເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນທາດເບ ີ່ ອເຊັີ່ ນ: ເຫຼົາ້, ຢາ ແລະອ ີ່ ນໆ, 
ຍອ້ນພະຍາດພ ມແພຕ້ໍີ່ ຈລຸງັຢ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຕນົເອງ (Autoimmune Disease). ຕບັອກັເສບເອຈະບໍີ່ ສະແດງອາການໃນ
ເດກັນອ້ຍ ແຕີ່ ຈະສະແດງອາການໃນຜ ໃ້ຫຍີ່ ທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ອາການຕບັອກັເສບ ແມີ່ ນມ ອາການຕບັຊຸດໂຊມ ແລະ ຕຣັງ
ອາມ ນາ (ໜາ້ທ ີ່ ການຂອງຕບັ) ຂ ນ້ສ ງ, ຄນົເຈບັຈະມ ອາການອີ່ ອນເພຍບໍີ່ ມ ແຮງ, ເມ ີ່ ອຍ, ໂຕເຫຼ ອງ, ປວດຮາກ ແລະ 
ເຈບັບໍລເິວນຕບັເປັນຄັງ້ຄາວ.   
2. ພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ  

ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍແມີ່ ນເປັນບນັຫາສາທາລະນະສຸກໂລກ, ປະມານ 216 ລາ້ນຄນົໃນທົີ່ ວໂລກແມີ່ ນ
ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ປະມານ 655.000 ຄນົ ຕາຍໃນແຕີ່ ລະປ . ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍພບົເຫນັຫຼາຍ
ທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນຢ ີ່ ທະວ ບອາຟຣິກກາ ເຊິີ່ ງມ ຜ ຕ້ດິເຊ ອ້ເຖິງ 60%. ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນ
ຊະນິດ ປລາສໂມດ ອອມ ຟານຊ ປາລອມ (P. Falciparum) ແລະ ຖັດລົງມາແມີ່ ນ ປລາສໂມດ ອອມ ວ ວັກ (P. 

Vivax,). ເລ ີ່ ມແຕີ່ ປ  2000 ເປັນຕົນ້ມາ ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດຫຸຼ້ດລງົຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ. ການລາຍງານກໍລະນ ຕາຍ
ໃນປ  2000 ມ ຈໍານວນ 350 ກໍລະນ ຕໍີ່ ປ  ແລະ ມາເຖິງປ  2013 ການຕາຍຈາກພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດຫຸຼ້ດລງົຕໍີ່ າ
ກວີ່ າ 20 ກໍລະນ ຕໍີ່ ປ .  ແຕີ່ ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍຍງັສ ບຕໍີ່ ແຜີ່ ລະບາດຢ ີ່ ໃນບນັດາແຂວງພາກໃຕ ້
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ ີ່ ຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປ ເຈຍ. ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍແມີ່ ນເປັນພະຍາດ
ກາຝາກທ ີ່ ເກ ດມາຈາກ Protozoaire ຊະນດິ ປາສໂມດ ອອມ (Pasmodium). ປາສໂມດ ອອມ ແມີ່ ນມ  4 ສາຍ
ພນັ ຄ : P. Falciparum, P. Vivax, P. Ovale ແລະ P. Malariae. ສອງຊະນດິທໍາອດິແມີ່ ນພົບເຫັນຫຼາຍທ ີ່
ສຸດ. P. Falciparum ແມີ່ ນເປັນຊະນດິທ ີ່ ອັນຕະລາຍທ ີ່ ສຸດໃນບັນດາເຊ ອ້ກາຝາກໄຂມ້າລາເຣຍ ເພາະວີ່ າການ
ຕດິເຊ ອ້ສາມາດເຮດັໃຫຄ້ນົເສຍຊ ສດິໄດຢ້ີ່ າງໄວວາ (ພາຍໃນຫຼາຍວນັ) ສີ່ ວນເຊ ອ້ກາຝາກໄຂມ້າລາເຣຍຊະນດິອ ີ່ ນໆ 
ມ ພຽງແຕີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດການເຈບັເປັນແຕີ່ ບໍີ່ ມ ກໍລະນ ຕາຍ.  
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2.1. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ຕິດເຊ ຶ້ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ 
ຕາມປົກກະຕແິລວ້ ຍຸງກົນ້ຊ  ້ ໂຕແມີ່  (ຮ ບທ  1) ເປັນພາຫະນໍາເຊ ອ້ໄຂມ້າລາເຣຍສາຍພນັ ປລາສໂມດ 

ອອມ (Plasmodium) ໄປສ ີ່ ຄນົ, ຄນົຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດຍ້ອ້ນຖ ກຍຸງທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ກດັ. ຍຸງກົນ້ຊ ໂ້ຕແມີ່
ຈະຕດິ ເຊ ອ້ກາຝາກໄຂມ້າລາເຣຍ ພາຍຫຼງັທ ີ່ ໄປກດັຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ໄຂມ້າລາເຣຍ ພອ້ມທງັດ ດກນິເລ ອດຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້
ໄຂມ້າລາເຣຍນັນ້. ຫຼງັຈາກ 10-18 ວນັ ຈະພບົເຫນັເຊ ອ້ໄຂມ້າລາເຣຍ ໃນຮ ບແບບ "Sporozoites" ຢ ີ່ ໃນ
ຕີ່ ອມນໍາ້ລາຍຂອງຍຸງ. ໃນຂັນ້ຕອນນ  ້ ຖາ້ຍຸງໄປກດັຄນົຜ ຕ້ໍີ່ ໄປ ເຊ ອ້ "Sporozoites" ຈະຖ ກປີ່ ອຍເຂົາ້ໄປໃນຄນົ
ພອ້ມກບັນໍາ້ລາຍຂອງຍຸງ  ແລວ້ຫຼງັຈາກນັນ້ມນັເຮດັໃຫມ້ ການຕດິເຊ ອ້ໃນຜ ຕ້ໍີ່ ໄປ. ເຊ ອ້ກາຝາກຈະເຂົາ້ໄປຢ ີ່ ໃນຕບັ
ຂອງຄນົ. ນອກນັນ້ ຄນົສາມາດຕດິເຊ ອ້ໄຂມ້າລາເຣຍ ຈາກການໃສີ່ ເລ ອດທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ໃນໄລຍະ
ຖ ພາເຊ ອ້ໄຂມ້າລາເຣຍສາມາດສົີ່ ງຕໍີ່ ຈາກແມີ່ ໄປສ ີ່ ລ ກ. 

ຮ ບທີ 1: ຍຸງກົຶ້ນຊີຶ້  
(ຂໍມ້ ນຈາກ https://www.Pixelsquid.com) 

 

ຍ ງກົນ້ຊ  ້ສີ່ ວນຫຼາຍມ ຢ ີ່ ຕາມຊນົນະບດົ ແລະ ເພາະພນັຢ ີ່ ຕາມປີ່ າໃກບ້າ້ນ, ເຮ ອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ.  
2.2. ອາການ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ  
2.2.1 ອາການຂອງຜ ້ເປັນໄຂ້ມາລາເຣຍ  

ຜ ປ້ີ່ ວຍຈະຮ ສ້ ກບໍີ່ ສະບາຍ, ປວດຫວົ, ປວດແຂນ-ຂາ, ປວດຫຼງັ, ຫາຍໃຈໄວ, ເບ ີ່ ອອາຫານ, ປຸ້ນທອ້ງ, 
ປວດຮາກ, ແລະ ຮາກ. ການນໍາເຊ ອ້ຈະຢ ີ່  2-3 ມ  ້ແລວ້ອາການໄຂຈ້ະເລ ີ່ ມຂ ນ້ ໃນໄລຍະທໍາອດິອາການໄຂຈ້ະບໍີ່
ແນີ່ ນອນ ແລະ ມ ອາການບໍີ່ ຊດັເຈນ, ຕໍີ່ ມາອາການຈ ີ່ ງຊດັເຈນຂ ນ້ ເຊິີ່ ງການຈບັໄຂແ້ຕີ່ ລະຄັງ້ຈະມ ໄລຍະເວລາ ແລະ 
ຮຸນແຮງຂ ນ້ຢ ີ່ ກບັເຊ ອ້ມາລາເຣຍ.   
2.2.2 ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ 
  ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດສ້ົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊນົທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດໄຂມ້າລາ
ເຣຍຢີ່ າງໜກັໜີ່ ວງ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ຍງິໄວຈະເລ ນພນັ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍໄດເ້ຮດັໃຫກ້ານ
ຖ ພາມ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງຫຼາຍຂ ນ້ ເຊິີ່ ງລວມມ  ຕາຍກີ່ ອນເກ ດ, ຫຸຼລ ກ ແລະ ລ ກຕາຍໃນທອ້ງ. ນອກນັນ້ 
ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍຍງັສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເດກັຢ ີ່ ເຂດທ ີ່ ມ ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ
ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນ ທ ີ່ ເດກັເປັນພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍຊໍາ້ເຮ ອ້. ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າການປິີ່ ນປົວພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ
ໄດຮ້ບັການສະໜອງຢາໃຫແ້ບບບໍີ່ ເສຍຄີ່ າປິີ່ ນປົວຈາກລດັຖະບານແຕີ່ ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍຍງັສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່
ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຄອບຄວົ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າເຮດັໃຫກ້ໍາລງັແຮງງານໃນຄອບຄວົໃນການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫ ້
ຄອບຄວົຫຸຼດລງົຍອ້ນການເຈບັເປັນ.  
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2.3. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ 
2.3.1. ວິທີປ້ອງກັນ  

ທໍາລາຍແຫຼີ່ ງເພາະພນັຂອງຍຸງ, ປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫຍຸ້ງກດັເຊັີ່ ນ: ເຮາົຕອ້ງນອນໃນມຸງ້ຍອ້ມຢາທຸກຄັງ້, ເວລາໄປປີ່ າ
ຕອ້ງນຸີ່ ງເສ ອ້ແຂນຍາວ ແລະ ໂສງ້ຂາຍາວເພ ີ່ ອປົກປິດຮີ່ າງກາຍທຸກຄັງ້, ໃຊຢ້າທາກນັຍຸງທຸກຄັງ້ທ ອອກໄປປີ່ າ,ໃຊຢ້າ
ກນັຍຸງພົີ່ ນຂາ້ຍຸງທ ີ່ ຢ ໃນເຮ ອນ ແລະ ໃສີ່ ຕາໜີ່ າງກນັຍຸງ, ອະນາໄມແວດລອ້ມບີ່ ອນຢ ີ່ , ທໍາລາຍແຫຼີ່ ງເພາະພນັຂອງຍຸງ. 
2.3.2. ວິທີແກໄ້ຂບັນຫາ 

− ຖາ້ເປັນໄຂຕ້ອ້ງໄປປິີ່ ນປົວຢ ີ່ ໂຮງໝໍ ຫຼ  ສຸກສາລາ 
− ຄວນກນິຢາຄບົຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ  
− ບໍີ່ ໃຫໄ້ປຊ ຢ້າມາກນິເອງ 

3. ພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ 
ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກໄດແ້ຜີ່ ລະບາດຢີ່ າງໄວວາໃນທົີ່ ວໂລກ. ປັດຈບຸນັປະມານ 390 ລາ້ນຄນົຕດິເຊ ອ້

ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກໃນແຕີ່ ລະປ  ແລະ ປະມານ 96 ລາ້ນຄນົ ປາກດົມ ອາການພະຍາດທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ປະມານ 
3.9 ຕ ຄ້ນົ ໃນ 128 ປະເທດແມີ່ ນມ ຄວາມສີ່ ຽງ. ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກ ຄົນ້ພົບຄັງ້ທໍາອດິໃນປ  
1977 ແລະ ປັດຈບຸນັຍງັເປັນບນັຫາສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມ ການລະບາດເປັນຮອບວຽນ.  

ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກແມີ່ ນເປັນພະຍາດເກ ດຈາກເຊ ອ້ໄວຣັດສ ຊະນດິ ອາກໂບໄວຣັດສ (Arbovirus) 
ທ ີ່ ມ  4 ສາຍພນັດວ້ຍກນັ ຄ : DENV 1, DENV 2, DENV 3 ແລະ  DENV 4. ຍຸງໂຕແມີ່  ເປັນພາຫະນໍໍາເຊ ອ້ 
ແລະ ຍຸງນັນ້ມ ຊ ີ່ ວີ່ າ Aedes aegypti (ຮ ບທ  2). ຍຸງນ ເ້ປັນທ ີ່ ຮ ກ້ນັດ  ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ເຊິີ່ ງເອ ນ້ວີ່ າ: ຍຸງລາຍ. ພະຍາດ
ໄຂເ້ລ ອດ ອອກແບບເລ ອດໄຫຼ (Haemorrhagic Dengue Fever) ແມີ່ ນອນັຕະລາຍທ ີ່ ສຸດ. 
 

 
ຮ ບທີ 2: ຍຸງລາຍ (Aedes aegypti)  

(ຂໍມ້ ນຈາກ www.thaihealth.or.th/Content/43062) 

 
ຖາ້ເປັນໄຂເ້ລ ອດອອກສາຍພນັໃດໜ ີ່ ງ ລະບບົພ ມຄຸມ້ກນັຈະສາ້ງພ ມຕາ້ນທານຕໍີ່ ສາຍພນັນັນ້ ແຕີ່ ບໍີ່ ມ ພ ມຄຸມ້

ກນັສໍາລບັໄຂເ້ລ ອດອອກສາຍພນັອ ີ່ ນ, ສະນັນ້ ຖາ້ເປັນໄຂເ້ລ ອດອອກອ ກຄັງ້ທ ສອງມນັຈະເຮັດໃຫຄ້ນົຜ ນ້ ັນ້ມ 
ຄວາມສີ່ ຽງສ ງທ ີ່ ສຸດຕໍີ່ ການເປັນໄຂເ້ລ ອດອອກແບບເລ ອດໄຫຼ. 
3.1. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ຕິດເຊ ຶ້ອພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ 
  ຍຸງ Aedes aegypti ໂຕແມີ່ ເປັນພາຫະຕົນ້ຕໍໃນການນໍາເອາົເຊ ອ້ໄວຣັສໄຂເ້ລ ອດອອກໄປຕດິໃສີ່ ຄນົ. ຍຸງ
ຈະຕດິເຊ ອ້ໄວຣັສຍອ້ນໄປກດັ ແລະ ດ ດກນິເລ ອດຜ ທ້ ີ່ ຕິດເຊ ອ້ໄຂເ້ລ ອດອອກ, ເຊ ອ້ໄວຣັສຈະພກັຢ ີ່ ໃນໂຕຍຸງ
ປະມານ 4-10 ວນັ ຈາກນັນ້ ຍຸງກໍີ່ ສາມາດແຜີ່ ລະບາດໄຂເ້ລ ອດອອກໄປຍງັຜ ອ້ ີ່ ນໆຕໍີ່ ໄປ.  
  ຍຸງສາຍພນັ Aedes aegypti ອາໄສຢ ີ່ ໃນເຂດຕວົເມ ອງ ແລະ ວາງໄຂີ່ ໃສີ່ ຕາມກະປີ່ ອງ ຫຼ  ຢາງຕ ນລດົເກົີ່ າ
ທ ີ່ ມ ນໍາ້ຂງັຢ ີ່ , ເຊິີ່ ງຍຸງຊະນດິນ ມ້ນັຈະຕີ່ າງຈາກຍຸງຊະນດິອ ີ່ ນ ຍຸງສາຍພນັນ ຈ້ະວາງໄຂີ່ ໃນຊີ່ ວງກາງເວນັ ແລະ ຈະກດັ
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ຄນົຫຼາຍທ ີ່ ສຸດໃນຕອນເຊົາ້ໆ ແລະ ຕອນຄໍີ່ າກີ່ ອນຕາເວນັຕກົດນິ. ຍຸງ ສາຍພນັນ ຈ້ະກດັຫຼາຍໆຄນົໃນຊີ່ ວງເວລາ
ຊອກຫາກນິອາຫານ2. 
 

 
ຮ ບທີ 3: ການຕິດຕໍີ່ພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ  

(ຂໍມ້ ນຈາກ www.anamaibantum.com)  
 

3.2. ອາການ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ  
3.2.1 ອາການຂອງພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ 

ຜ ປ້ີ່ ວຍຈະມ ອາການໄຂຂ້ ນ້ສ ງເຖງິ 40 ອງົສາ, ໜາ້ແດງ, ຊ ມເສົາ້, ເຈບັຫວົຮຸນແຮງ, ປວດຕາດາ້ນຫຼງັປວດ
ຕາມກາ້ມຊ ນ້ ແລະ ຕາມຄໍີ່ , ປຸ້ນທອ້ງ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ບາງຄນົມ ເລ ອດໄຫຼອອກເປັນຈດຸນອ້ຍໆຕາມຜວິໜງັກນິ
ເວລາປະມານ 3-4 ວນັ, ອາການຈະຊຸດໂຊມ, ມ -ຕ ນເຢັນ, ຊ ບພະຈອນເຕັນ້ໄວແຕີ່ ເບາົ, ຄວາມດນັເລ ອດຕໍີ່ າ, ຮາກ
ອອກເລ ອດ, ຖີ່ າຍເປັນເລ ອດ, ປວດທອ້ງຢີ່ າງຮຸນແຮງແລວ້ຕາມດວ້ຍອາການຊອັກໝດົສະຕ ິແລະ ອາດເສຍຊ ວດິໄດ.້  
3.2.2 ຜົນກະທົບຈາກການເປັນພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ 

ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກແມີ່ ນເປັນພະຍາດທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງ, ມ ລກັສະນະຄາ້ຍຄ ໄຂຫ້ວດັ ແລະ ເກ ດຂ ນ້ກບັເດກັ
ເກ ດໃໝີ່ , ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜ ໃ້ຫຍີ່  ແລະ ມ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ຕນົເອງ, ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ.  
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3.3 ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດໄຂ້ເລ ອດອອກ 
3.3.1. ວິທີປ້ອງກັນ 

ເຮາົຄວນປະຕບິດັ 5 ປ ຄ : 

  
ຮ ບທີ 4: ການປະຕິບັດ 5 ປ  

(ການເຜ ຍແຜີ່ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫກຸ້ີ່ ມບາ້ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 2019) 
 

1) ປົກປິດອີ່ າງເກບັນໍາ້ໃນເຮ ອນ 
2) ປີ່ ອຍປາຫາງນກົຍຸງເພ ີ່ ອກນິໜອນນໍາ້ໃນອີ່ າງນໍາ້ 
3) ປີ່ ຽນນໍາ້ ແລະວດັຖຸພາຊະນະເຊັີ່ ນ: ເຕົາ້ດອກໄມ,້ ນໍາ້ຮອງຕ ນຕ ,້ ຖາດຮອງຈອກນໍາ້ 
4) ປັບປຸງບໍີ່ ໃຫມ້ ນໍາ້ຄາ້ງກະໂປະ, ກະປີ່ ອງ, ຮາງລນິ, ຢາງຕ ນລດົເກົີ່ າ 
5) ປະຕບິດັເປັນປະຈາໍທຸກອາທດິ 

3.3.2. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ 
− ຖາ້ເປັນໄຂຕ້ອ້ງໄປປິີ່ ນປົວຢ ີ່ ໂຮງໝໍ ຫຼ  ສຸກສາລາ 
− ຄວນກນິຢາຄບົຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ  
− ບໍີ່ ໃຫໄ້ປຊ ຢ້າມາກນິເອງ 

4. ພະຍາດວັນນະໂລກ 
ພະຍາດວນັນະພະຍາດແມີ່ ນເປັນພະຍາດທ ີ່ ສາມາດປິີ່ ນປົວໄດ ້ແຕີ່ ປັດຈບຸນັພະຍາດວນັນະພະຍາດປອດຍງັ

ເປັນບນັ ຫາສາທາລະນະສຸກຢ ີ່ ບນັດາປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັພດັທະນາ. ຢ ີ່ ອາຊ ຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ໃນປ  2014 ປະມານ 
4 ລາ້ນຄນົ ເປັນພະຍາດວນັນະພະຍາດ 340.000 ຄນົ ແມີ່ ນເດກັນອ້ຍ ແລະ ປະມານ 500.000 ຄນົ ໄດເ້ສຍຊ ວດິ
ຈາກພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວ. ສປປ ລາວ ໄດສ້ະໜອງການປິີ່ ນປົວພະຍາດວນັນະພະຍາດປອດແບບບໍີ່ ເສຍຄີ່ າຢ ີ່ ແຕີ່ ລະເມ ອງ 
ແລະ ມ ການຕດິຕາມເປັນປະຈາໍ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນການເງນິຈາກກອງທ ນໂລກ (Global 

Fund). ໃນຂະນະດຽວກນັໄດມ້ ການຊອກຫາຄນົເຈບັທ ີ່ ພະຍາດວນັນະພະຍາດປອດໃນແຕີ່ ລະແຂວງ. 
 ພະຍາດວນັນະພະຍາດແມີ່ ນພະຍາດຊ ມເຊ ອ້ ແລະ ຕດິຕໍີ່ , ສາມາດເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນຕດິເຊ ອ້ Mycobacterium 

Tuberculosis ຫຼ  ເອ ນ້ວີ່ າ Bacille de KOCH (BK). ພະຍາດວນັນະພະຍາດສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນພບົເຫນັໃນປອດ 
ເອ ນ້ວີ່ າ ວນັນະພະຍາດປອດ. ສີ່ ວນວນັນະພະຍາດນອກປອດແມີ່ ນມ ປະມານ 10-15% ເຊັີ່ ນ: ວນັນະພະຍາດເຈຍ້
ຫຸມ້ອະໄວຍະວະຕີ່ າງໆທ ີ່ ມ ຫຼາຍປະເພດເຊັີ່ ນ: ວັນນະພະຍາດເຈຍ້ຫຸມ້ປອດ, ວັນນະພະຍາດເຈຍ້ຫຸມ້ຫົວໃຈ, 
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ວນັນະພະຍາດເຈຍ້ຫຸມ້ທອ້ງ, ວນັນະພະຍາດເຈຍ້ຫຸມ້ສະໝອງ, ວນັນະພະຍາດກະດ ກ, ວນັນະພະຍາດລໍາໃສ,້ 
ວນັນະພະຍາດໝາກໄຂີ່ ຫຼງັ ແລະ ວນັນະພະຍາດອະໄວຍະວະສ ບພນັ.  
4.1. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ຕິດເຊ ຶ້ອພະຍາດພະຍາດວັນນະພະຍາດປອດ 

ພະຍາດວນັນະພະຍາດປອດເກ ດມາຈາກການສ ບດມົຝຸີ່ ນລະອອງ ແລະ ອາຍຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ຄວນັຢາສ ບ, 
ຄວນັລດົ ແລະ ກິີ່ ນຕີ່ າງໆໃນເຂດຊຸມຊນົທ ີ່ ອາກາດບໍີ່ ຖີ່ າຍເທສະດວກ. ເມ ີ່ ອຝຸີ່ ນລະອອງຕີ່ າງໆສະສມົໃນຮີ່ າງກາຍ
ເຮາົເປັນເວລາດນົນານຈະເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍຂອງເຮາົມ ພ ມຄຸມ້ກນັຫຸຼດລງົ ແລະ ມ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ຈະເກ ດເປັນພະຍາດ
ວນັນະພະ ຍາດປອດ. ພະ ຍາດດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດຕດິຕໍີ່ ກນັຜີ່ ານ 3 ທາງຄ : 

1) ທາງປາກ: ໂດຍການກນິອາຫານທ ີ່ ເຊ ອ້ວນັນະພະຍາດປະປົນເຂົາ້ໄປເຊັີ່ ນ: ການດ ີ່ ມນມົເປັນວນັນະພະຍາດທ ີ່
ບໍີ່ ໄດຜ້ີ່ ານການຂາ້ເຊ ອ້ ຈະຕດິເຊ ອ້ເປັນວນັນະພະຍາດລໍາໄສອ້ີ່ ອນ ມນັຈະອນັຕະລາຍໜອ້ຍກີ່ ວາວນັນະພະຍາດປອດ 

2) ທາງດງັ: ເປັນສາເຫດທ ີ່ ສໍາຄນັໃນການເກ ດວນັນະພະຍາດໃນປອດ ໂດຍການຫາຍໃຈເອາົເຊ ອ້ພະຍາດທ ີ່
ຕດິມາກບັນໍາ້ມ ກ, ນໍາ້ລາຍ, ຂ ກ້ະເທ ິຂອງຄນົເຈບັໄອ, ຈາມ 

3) ທາງຜ ວໜງັ: ເຊ ອ້ຈະເຂາົທາງບາດແຜ ຫຼ  ຮອຍລອກຂອງຜ ວໜງັ ແຕີ່ ພບົເປັນສີ່ ວນໜອ້ຍ 
4.2. ອາການ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດວັນນະພະຍາດປອດ 
4.2.1 ອາການຂອງພະຍາດວັນນະໂລກປອດ 

− ມ ໄຂ ້ແລະ ໄອຊໍາເຣ ອ້ເປັນອາທດິເປັນເດ ອນ 
− ມ ອາການຄາ້ຍຄ ກນັກບັຫວດັ, ໄຂຫ້ວດັໃຫຍີ່ , ຫຼອດລມົອກັເສບ, ໄອແຫງ້ໆ ຕໍີ່ ມາຈະໄອມ ຂ ກ້ະເທສິ ເຫຼ ອງ, 

ມ ໄຂຕ້ໍີ່ າ ຊີ່ ວງຕອນບີ່ າຍຈະຮ ສ້ ກອີ່ ອນເພຍ, ເບ ີ່ ອອາຫານ, ເຫ ີ່ ອອອກກາງຄ ນ ແລະ  ເບ ີ່ ອອາຫານຫຼາຍຂ ນ້, ນໍາ້    
ໜກັຫຸຼດລງົຢີ່ າງໄວວາ 

− ການໄອອາດມ ເລ ອດສ ແດງ ຫຼ  ດໍາ ປົນອອກມາແຕີ່ ບໍີ່ ຫຼາຍ, ມ ບາງຄນົທ ີ່ ມ ເລ ອດອອກມາ, ໃນເວລາໄອໜາ້
ຊດິເປັນລມົ, ໜາ້ມ ດ, ຕ ນມ ເຢັນ 

− ບາງຄນົແໜນ້ໜາ້ເອກິຫາຍໃຈບໍີ່ ສະດວກ, ເມ ີ່ ອຍງີ່າຍ 
− ບາງຄນົອາດຈະໄຂເ້ປັນເດ ອນ ໂດຍບໍີ່ ມ ອາການສະແດງອອກ 

4.2.2 ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດວັນນະໂລກປອດ 
− ຜົນກະທົບຕໍີ່ຕົນເອງ: ນໍາ້ໜັກຫຸຼດລົງ (ຈີ່ ອຍລົງ), ກິນເຂົາ້ບໍີ່ ແຊບ, ນອນບໍີ່ ຫລັບ, ມ ເຫ ີ່ ອອອກ, 

ອດິເມ ີ່ ອຍ, ມ ອາການໄອຊໍາ້ເຮ ອ້ ແລະ ມ ເລ ອດອອກ ແລະ ມ ສຸຂະພາບຈດິບໍີ່ ດ . 
− ຜົນກະທົບຄອບຄົວ: ເຮດັໃຫຄ້ອບຄວົທຸກຍາກລງົຍອ້ນ ການໃຊຈ້ີ່ າຍຄີ່ າປິີ່ ນປົວສຸຂະພາບເພ ີ່ ມຂ ນ້, 

ຂາດແຮງງານຄອບຄົວ, ແລະ ຂາດລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄົວ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ຕົນເອງ: ຄົນເຈັບບໍີ່ ສາມາດ
ປະກອບສີ່ ວນວຽກໃນຄອບຄວົໄດເ້ຕມັປີ່ ຽມ  

− ຜົນກະທົບຕໍີ່ສັງຄົມ: ແຜີ່ ເຊ ອ້ພະຍາດແກີ່ ຄນົອ ີ່ ນໃນສງັຄົມ ເຮດັໃຫເ້ກ ດການລະບາດຂອງພະຍາດ 
ແລະ  ຍາກທ ີ່ ຈະສາມາດຄວບຄຸມໄດ,້ ສງັຄມົລງັກຽດ  

4.3. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
4.3.1. ວິທີປ້ອງກັນ 

− ເດກັເກ ດໃໝີ່ ແມີ່ ນຕອ້ງໄດສ້ກັຢາກນັພະຍາດວນັນະພະຍາດປອດຫຼງັເກ ດ. 
− ຫຼ ກລີ່ ຽງການສໍາຜດັ ຫຼ  ໃກຊ້ດິກບັຄນົເປັນວນັນະພະຍາດ, ໃນກໍລະນ ແມີ່ ທ ີ່ ມ ລ ກນອ້ຍ ແຕີ່ ແມີ່ ເປັນວນັນະ

ພະຍາດຄວນແຍກເດັກໄປລຽ້ງດ ຕີ່ າງຫາກ, ຜ ຢ້ ີ່ ໃກຊ້ິດກັບຄົນເປັນວັນນະພະຍາດ 1 ປ  ໃຫໄ້ປກວດ
ພະຍາດ 1 ຄັງ້  ເພ ີ່ ອສາມາດ ປອ້ງກນັດວ້ຍການໃຫຢ້າວນັນະພະຍາດ. 
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− ໃຫກ້ານສຸຂະສ ກສາກີ່ ຽວກບັພະຍາດວນັນະພະຍາດໃຫແ້ກີ່ ຄນົເຈບັ ແລະ ຍາດພ ີ່ ນອ້ງ ເພ ີ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ
ກີ່ ຽວກບັພະຍາດວນັນະພະຍາດປອດ ແລະ ໃຫກ້ານຮີ່ ວມມ ໃນການປິີ່ ນປົວ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັຕນົໄປ
ຕາມການປິີ່ ນປົວ 

4.3.2. ວິທີແກໄ້ຂບັນຫາ 
ຖາ້ຮ ສ້ ກວີ່ າຕນົເອງໄອແກີ່ ຍາວຫຼາຍກວີ່ າ 2 ອາທດິ ພອ້ມທງັມ ອາການນໍາ້ໜກັຫຸຼດ, ອດິເມ ີ່  ອຍ, ເຫ ີ່ ອອອກ, 

ມ ຂ ກ້ະເທປົິນເລ ອດ ແລະ ເຈບັເອ ກ ແມີ່ ນຕອ້ງໄປປ ກສາແພດໂດຍດີ່ ວນ. 
ຜ ທ້ ີ່ ເປັນວນັນະພະຍາດປອດຕອ້ງໃຊຜ້າ້ອດັປາກໂດຍສະເພາະໃນເວລາໄອ, ຈາມ ແລະ ລມົກບັຜ ຄ້ນົອອ້ມ

ຂາ້ງ ລວມທງັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເພ ີ່ ອປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫມ້ ການກະຈາຍເຊ ອ້ໄປສ ີ່ ຄນົອ ີ່ ນ 
ຄວນໃຫຄ້ວາມຮ ແ້ກີ່ ຄນົເຈບັວີ່ າພະຍາດວນັນະພະຍາດແມີ່ ນຫຍງັ ເພ ີ່ ອໃຫຄ້ນົເຈບັເຂົາ້ໃຈ ແລະ ບອກຄນົ

ເຈບັວີ່ າພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດປິີ່ ນປົວຫາຍຂາດໄດຖ້າ້ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວ, ຖາ້ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວອາດເຖງິແກີ່ ຊ ວດິ. 
5. ພະຍາດຕັບອັກເສບ 

ຕບັອກັເສບແມີ່ ນເປັນບນັຫາສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະຢ ີ່ ປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັພດັທະນາລວມທງັ ສປປ 
ລາວ. ຕາມທໍາມະດາແລວ້ການລະບາດຂອງຕບັອກັເສບແຕີ່ ລະຊະນດິແມີ່ ນແຕກຕີ່ າງກນັ. ຕບັອກັເສບໄວຣັສ ເອ 
(Virus A)  ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນພບົເຫນັໃນເດກັນອ້ຍໄວກີ່ ອນ 10 ປ  (90), ຫຼງັການຕດິເຊ ອ້ເດກັມ ພ ມຄຸມ້ກນັຕໍີ່ ຕບັ
ອກັເສບໄວຣສັ ເອ ແລະ ຈະບໍີ່ ຕດິເຊ ອ້ໄວຣສັເອອ ກຕໍີ່ ໄປ, ການລະບາດຂອງຕບັອກັເສບ ເອ ຈະປະກດົມ ຢ ີ່ ເຂດທ ີ່ ມ 
ລະດບັການຕດິເຊ ອ້ຕບັອກັເສບໄວຣັດສ ເອ ປານກາງ ແລະ ຕໍີ່ າ.  ສີ່ ວນ ຕບັອກັເສບໄວຣັສ ບ  (Virus B) ສີ່ ວນ
ໃຫຍີ່ ແມີ່ ນພບົເຫນັຢ ີ່ ທະວ ບອາຟຣິກາ ເຂດລຸີ່ ມທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ແລະ ອາຊ ຕາເວນັອອກ, ປະມານ 5-10% 

ຂອງປະຊາກອນຜ ໃ້ຫຍີ່ ແມີ່ ນຕດິເຊ ອ້ແບບຊໍາ້ເຮ ອ້. ຕບັອກັເສບຊ  (Virus C) ສາມາດພບົເຫນັຢ ີ່ ທຸກບີ່ ອນຢ ີ່ ໃນ
ໂລກ ແຕີ່ ພ ນ້ທ ີ່ ທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ຫຼາຍກວີ່ າໝ ີ່ ແມີ່ ນຢ ີ່  ທະວ ບອາຟຣິກາ, ອາຊ ກາງ ແລະ ຕາເວນັອອກ. ການລະບາດຂອງ
ຕບັອກັເສບ ຊ  ອາດເກ ດຂ ນ້ໃນກຸີ່ ມປະຊາກອນໃດໜ ີ່ ງເຊັີ່ ນ: ກຸີ່ ມທ ີ່ ສກັປາເສບັຕດິ ຫຼ  ໃນປະຊາກອນທົີ່ ວໄປ. ຕບັ
ອກັເສບ ດ ິ(Virus D) ສີ່ ວນຫຼາບພບົເຫນັຢ ີ່ ເຂດເມເດ ເຕຣາເນ, ອາຊ ກາງ, ອາຊ ເໜ  ອ, ຍ ີ່ ປຸີ່ ນ, ໄຕຫ້ວນັ, ແລະ ບາງ
ປະເທດຢ ີ່ ທະວ ບອາຟະຣິກກາ, ປະມານ 5% ຂອງຈໍາພວກທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ໄວຣັສບ ຕດິຮີ່ ວມກນັກບັໄວຣັສດ . ອກັເສບັ
ຕບັ ອ  (Virus E) ພບົເຫນັທົີ່ ວທຸກບີ່ ອນ ໂດຍສະເພາະຢ ີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ບໍີ່ ມ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍາ້ປົນເປ ້ອນກບັເຊ ອ້
ໄວຣສັອ . 

ຕບັອກັເສບແມີ່ ນການຊ ມເຊ ອ້ຢ ີ່ ຈລຸງັຕບັສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນຕດິເຊ ອ້ຈລຸະພະຍາດ (ໄວຣັສ) 
ເຊັີ່ ນ ໄວຣສັ A, B, C, D ແລະ E ແລະ ສີ່ ວນນອ້ຍຕບັອກັເສບເກ ດຂ ນ້ຍອ້ນທາດເບ ີ່ ອເຊັີ່ ນ: ເຫຼົາ້, ຢາ ແລະອ ີ່ ນໆ, 
ຍອ້ນພະຍາດພ ມແພຕ້ໍີ່ ຈລຸງັຢ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຕນົເອງ (Autoimmune disease). ຕບັອກັເສບເອຈະບໍີ່ ສະແດງອາການໃນ
ເດກັນອ້ຍ ແຕີ່ ຈະສະແດງອາການໃນຜ ໃ້ຫຍີ່ ທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ ອາການຕບັອກັເສບ ແມີ່ ນມ ອາການຕບັຊຸດໂຊມ ແລະ ຕຣັງ
ອາມ ນາ (ໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕບັ) ຂ ນ້ສ ງ, ຄນົເຈບັຈະມ ອາການເປັນຂ ໝ້າກເຫຼ ອງ, ເມ ີ່ ອຍ, ປວດຮາກ ແລະ ເຈບັບໍລເິວນ
ຕບັເປັນຄັງ້ຄາວ. 
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ຕັບ
ອັກເສບ 

ສາເຫດຕິດເຊ ຶ້ອ
ພະຍາດ 

ອາການ ຜົນກະທົບ ວິທີປ້ອງກັນ ວິທີແກ້ໄຂ 

A 

E  
ຕດິຕໍີ່ ທາງການກນິ

ອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມ 
 

ຈະບໍີ່ ສະແດງ
ອາການໃນເດກັ 
ແຕີ່ ສະແດງ
ອາການ ໃນຜ ້
ໃຫຍີ່ ເຊັີ່ ນ: ເປັນ
ຂ ໝ້າກເຫຼ ອງ 

- ຕໍີ່ ຕນົເອງ: 
ສຸຂະພາບ
ອີ່ ອນເພຍ 

- ຕໍີ່ ຄອບຄວົ: 
ຂາດກໍາລງັແຮງ
ງານ, ເພ ີ່ ມຄີ່ າໃຊ ້

ຈີ່ າຍ 
- ຕໍີ່ ສງັຄມົ: ແຜີ່
ເຊ ອ້ພະຍາດ, 
ຂາດກໍາລງັແຮງ
ງານ, ເສຍ
ງບົປະມານ 

- ຕອ້ງຖີ່ າຍໃສີ່
ວດິທຸກຄັງ້, ລາ້ງ
ມ ກີ່ ອນຮບັ

ປະທານອາຫານ 
ດ ີ່ ມ ແລະ ກນິ
ອາຫານທ ີ່

ສະອາດ ແລະ 
ສຸກດ ,  

- ແຕີ່ ລະຄນົ
ຕອ້ງກວດ

ສຸຂະພາບທຸກ
ປ , ສກັຢາກນັ
ພະຍາດໃຫ້
ເດກັເກ ດໃໝີ່ , 
ເດກັ ແລະ ຜ ້
ໃຫຍີ່ ,  ໃຫ ້
ການສຸຂະສ ກ
ສາກີ່ ຽວກບັ
ວທິ ປອ້ງກນັ
ຕບັອກັເສບ
ແກີ່ ຊຸມຊນົ 

 

B 

C 

D 

ຕດິຕໍີ່  ຜີ່ ານ ການສກັຢາ
ທ ີ່ ບໍີ່ ປອດໄພ 

ທາງເພດສໍາພນັກບັຜ ທ້ ີ່
ຕດິເຊ ອ້, ທາງເລ ອດ 

ເປັນຂ ໝ້າກ
ເຫຼ ອງ, ເມ ີ່ ອຍ, 
ປວດຮາກ ແລະ 
ເຈບັບໍລເິວນຕບັ
ເປັນຄັງ້ຄາວ 

ແລະ ມ ອາການ
ຕບັຊຸດໂຊມ 

- ໃສີ່ ຖງົຢາງ
ອະນາໄມຖາ້ມ 
ການຮີ່ ວມເພດ
ທ ີ່ ບໍີ່ ປອດໄພ, 
ໃສີ່ ເລ ອດທ ີ່

ປອດໄພ, ບໍີ່ ໃຊ ້
ເຂມັສກັຢາ
ຮີ່ ວມກນັ 

 
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ສໍາລັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ ແລະ ໄຂ້ເລ ອດອອກ 

ນໍາພານກັຮຽນລງົໄປຕດິຕາມແຕີ່ ລະເຮ ອນຊານຂອງປະຊາຊນົກີ່ ຽວກບັນໍາ້ສາ້ງເກົີ່ າ, ນໍາ້ຄາ້ງໃນແຕີ່ ລະພາສະ
ນະຕາມສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຮອບເຮ ອນຊານຂອງປະຊາຊນົແຕີ່ ລະຄອບຄວົ. ຊ ແ້ຈງໃຫນ້ກັຮຽນເຫນັກີ່ ຽວກບັ
ທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໄສຂອງຍຸງກົນ້ຊ  ້ແລະ ຍຸງລາຍ ແລະ ເບິີ່ ງຄວາມແຕກຕີ່ າງທາງດາ້ນລກັສະນະຂອງຍຸງ ທງັສອງຊະນດິ. 

ຄ ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ  
1) ສະພາບແວດລອ້ມເປັນແນວໃດຈິີ່ ງເກ ດມ ຍຸງ? 
2) ເມ ີ່ ອມ ຍຸງຫຼາຍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈະເປັນແນວໃດ? 
3) ຖາ້ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດບໍີ່ ດ ການດໍາລງົຊ ວດິຈະເປັນແນວໃດ? 
4) ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຈະເປັນຄ ແນວໃດ? 

ກິດຈະກໍາ 2: ສໍາລັບພະຍາດວັນນະພະຍາດ ແລະ ຕັບອັກເສບ 
− ເຮດັວຽກເປັນກຸີ່ ມ (ແບີ່ ງນກັຮຽນອອກເປັນກຸີ່ ມ) ຈາກນັນ້ມ ການລາຍງານ ແລະ ຖາມ-ຕອບ   
− ຄ ນໍາພານກັສ ກສາສະຫຸຼບກີ່ ຽວກບັການພວົພນັລະບບົນເິວດ ກບັການເກ ດເຊ ອ້ພະຍາດ ແລະ ການດໍາລງົ

ຊ ວດິຂອງຄນົເຮາົ. 
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ຄໍາຖາມ 
ສໍາລັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ ແລະ ໄຂ້ເລ ອດອອກ 

1) ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດອອກ ແມີ່ ນຫຍງັ? 
2) ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ມ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍທ ີ່ ພບົເຫນັຫຼາຍກວີ່ າໝ ີ່ ແມີ່ ນຢ ີ່ ໃສ? 
3) ປັດໄຈ ຫຼ  ສະພາບແວດລອ້ມແນວໃດພາໃຫຕ້ດິເຊ ອ້ພະຍາດໄຂຍຸ້ງ ແລະໄຂເ້ລ ອດອອກ? 
4) ຄນົເຮາົຕດິເຊ ອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ໄຂເ້ລ ອດອອກໄດແ້ນວໃດ? 
5) ວທິ ປອ້ງກນັພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ໄຂເ້ລ ອດອອກມ ຫຍງັແດີ່ ?  

 

ສໍາລັບພະຍາດວັນນະພະຍາດ ແລະ ຕັບອກັເສບ 
1) ພະຍາດວນັນະພະຍາດແມີ່ ນຫຍງັ? ມ ຈກັຮ ບແບບ? 
2) ການແຜີ່ ລະບາດເຊ ອ້ພະຍາດວນັນະພະຍາດຈາກຄນົໜ ີ່ ງໄປສ ີ່ ຄນົອ ີ່ ນດວ້ຍວທິ ໃດ? 
3) ເຮາົຈະປອ້ງກນັພະຍາດວນັນະພະຍາດດວ້ຍວທິ ໃດ? 
4) ພະຍາດຕບັອກັເສບແມີ່ ນຫຍງັ? ມ ຈກັຊະນດິ? 
5) ການແຜີ່ ລະບາດເຊ ອ້ພະຍາດພະຍາດຕບັອກັເສບແຕີ່ ລະຊະນດິໄປສ ີ່ ຄນົອ ີ່ ນດວ້ຍວທິ ໃດ? 
6) ເຮາົຈະປອ້ງກນັພະຍາດຕບັອກັເສບແຕີ່ ລະຊະນດິດວ້ຍວທິ ໃດ? 

 
ເອກະສານອ້າງອີງ 

1) ອງົການອະນາໄມໂລກ, 2013. ບດົລາຍງານລະດບັໂລກກີ່ ຽວກບັພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດ
ໄຂເ້ລ ອດອອກ. ສໍານກັງານປະຈາໍ ຢ ີ່ ທ ີ່  ຈ ເນວາ ປະເທດ  ສວດິເຊ ແລນັ 

2) ສ ມມະລ  ນະລງົສກັ, 2008, ປະຊາກອນສ ກສາ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, Nhan 

Dan Printing House HCMC. 

3) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en 

4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/en/ 
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ບົດທີ 5 

ມົນລະພິດ, ພະຍາດທາງດິນ ແລະ ສຸຂະພາບມະນຸດ  
 

1. ຄວາມໝາຍຂອງມົນລະພິດທາງດິນ 
ດນິແມີ່ ນໜ ີ່ ງໃນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ີ່ ສໍາຄນັຕໍີ່ ກບັການດໍາລງົຊ ວດິຂອງມະນຸດ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນຕັງ້ຖິີ່ ນ

ຖານ ແລະ ທໍາມາຫາກນິ. ເມ ີ່ ອມະນຸດມ ການປີ່ ຽນແປງສະພາບຂອງດນິເຮດັໃຫດ້ນິເກ ດເປັນມນົລະພດິ ເຊິີ່ ງໝາຍເຖິງ
ສະພາບຂອງດິນມ ການປີ່ ຽນແປງທາງກາຍະພາບ, ຊ ວະວິທະຍາ ແລະ ທາດເຄມ  ຍອ້ນມ ສານພິດເຈ ອປົນເກ ນ
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງດນິທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ເຊິີ່ ງເປັນສາເຫດໃຫດ້ນິເປັນພດິ ແລະ ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງ
ຄນົ, ສດັ, ພ ດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. 
2. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງດິນ  

ມນົລະພດິທາງດນິເກ ດຈາກຫຼາຍປັດໄຈທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ, ແຕີ່ ໃນນ ເ້ຮາົສາມາດແຍກອອກເປັນ 2 ກຸີ່ ມຄ : ເກ ດ
ຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາ້ງຂ ນ້. 

− ມນົລະພດິທ ີ່ ເກ ດຈາກທໍາມະຊາດສາ້ງຂ ນ້ໝາຍເຖິງດນິທ ີ່ ມ ລກັສະນະການປະກອບສາ້ງທາງເຄມ  ແລະ ສາ 
ມາດທໍາປະຕກິລິຍິາທາງເຄມ ໄດດ້ວ້ຍໂຕມນັເອງ ຫຼ  ອາດມ ປັດໄຈອ ີ່ ນກະທົບໃສີ່ ເຊັີ່ ນ: ການເສາະເຈ ີ່ ອນ, ນໍາ້ຖວ້ມ 
ແລະ ພ ໄຟລະເບ ດ ຈາກນັ ້ນ້ຈະເຮດັໃຫດ້ນິກາຍເປັນດນິສົມ້ ແລະ ເຄມັ. 

− ມນົລະພດິທ ີ່ ເກ ດຈາກມະນຸດສາ້ງຂ ນ້ກໍາລງັເປັນບນັຫາທ ີ່ ຮຸນແຮງຂ ນ້ໃນທຸກໆມ .້ ໃນນັນ້ແມີ່ ນມາຈາກການ
ປີ່ ອຍສິີ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກຄວົເຮ  ອນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ນໍາ້ເປ ້ອນ ແລະ ຂ ເ້ຫຍ ອ້
ປະເພດຕີ່ າງໆ. ແຕີ່ ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າປະເທດ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ີ່ ເໝາະສມົແກີ່ ການເຮດັກະສກິໍາ 
ແລະ ກໍາລງັໄດຮ້ບັການສົີ່ ງເສ ມ ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງໃຫທ້ີ່ ວງທນັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ, ສານເຄ
ມ ຕີ່ າງໆຈ ີ່ ງໄດຖ້ ກນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນຂະບວນການຜະລດິເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມປະລມິານໃນການຜະລດິ. ສານເຄມ ເຫຼົີ່ ານ ຈ້ະຖ ກສະສມົ
ໃນດນິ ແລະ ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ກບັຄຸນນະພາບຂອງດນິ. ນອກຈາກນ  ້ດນິທ ີ່ ຖ ກລະເບ ດ ຫຼ  ດນິທ ີ່ ຖ ກທໍາລາຍຈາກການ
ຂຸດຄົນ້ບໍີ່ ແຮີ່ ຍງັມ ສານເຄມ ເຈ ອປົນ ເຊິີ່ ງອາດເປັນຜນົກະທບົຕໍີ່ ກບັການໃຊຊ້ ວດິຂອງມະນຸດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ຮ ບທີ 1: ສານເຄມີທີີ່ມາຈາກການກະສິກໍາຢ ູ່ແຂວງບໍີ່ແກ້ວ     ຮ ບທີ 2: ການຖີຶ້ມຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ ຢ ູ່ຫ ັກ 32 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
 
2.1. ທາດເຄມີໃນດິນ  

ທາດເຄມ ໃນດນິໝາຍເຖງິການຕກົຄາ້ງຂອງທາດເຄມ ໃນດນິ ພາຍຫຼງັການນໍາໃຊທ້າດເຄມ ຕີ່ າງໆເປັນຕົນ້ໃນ
ການກະສກິໍາເຊັີ່ ນ: ຢາຂາ້ສດັຕ ພ ດ, ຢາຂາ້ຫຍາ້, ປຸຍເລັີ່ ງ (ໝາກ, ດອກ, ໃບ). ນອກນັນ້ທາດເຄມ ຍງັມາຈາກສິີ່ ງເສດ
ເຫຼ ອຂອງການເຮດັອຸດສາຫະກໍາຕີ່ າງໆ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນອຸດສາຫະກໍາເຄມ  (ຢາປົວພະຍາດ, ອາວຸດ, ກໍາມນັຕະພາບລງັສ ), 
ໂລຫະໜກັ, ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະອ ີ່ ນໆ.  
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2.2. ເຊ ຶ້ອພະຍາດໃນດິນ 
ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ຢ ີ່ ໃນດນິມ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິອາໄສຢ ີ່ ຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍທງັເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍີ່ ເປັນປະໂຫຍດ.

ເຊັີ່ ນ: ຈໍາພວກຂ ກ້ະເດ ອນ ແລະ ຈລຸນິຊ ທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍເຮດັໃຫພ້ ດຊະນດິຕີ່ າງໆ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດໄ້ວ ສີ່ ວນເຊ ອ້ແບກັເຕ 
ເຣຍ ແລະ ໄວຣັສແມີ່ ນຈໍາພວກເຊ ອ້ພະຍາດ ແລະ ສາມາດສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ສຸຂະພາບຄົນ, ສັດ ແລະ ທຸກສິີ່ ງທ ີ່ ມ 
ຊ ວດິອ ີ່ ນໆ. ການແຜີ່ ຂະຫຍາຍຂອງເຊ ອ້ພະຍາດເຫຼົີ່ ານ ແ້ມີ່ ນຂ ນ້ກບັອງົປະກອບຫຼາຍຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: ການປີ່ ອຍສານເຄມ ລງົ
ດນິ, ພ ມສນັຖານ, ອຸນນະພ ມ ແລະ ຄວາມຊຸີ່ ມຂອງດນິ.  

ເມ ີ່ ອດນິເປັນມນົລະພດິ ຫຼ  ດນິທ ີ່ ມ ເຊ ອ້ພະຍາດແມີ່ ພະຍາດກາຝາກປະປົນຢ ີ່  ແລວ້ຟັກເປັນຕວົອີ່ ອນ ໄຂີ່ ຂອງ
ພະຍາດແມີ່ ກາຝາກຈະຕດິຢ ີ່ ຕາມຂ ຝຸ້ີ່ ນ, ໃບຫຍາ້, ຜກັ, ໝາກໄມ ້ທ ີ່ ບໍີ່ ສະອາດ ເມ ີ່ ອຄນົເຮາົຍີ່ າງດວ້ຍຕ ນເປົີ່ າ, ຫຼິນ້ຂ ້
ດນິ ແລວ້ຈບັບາຍ ຫຼ  ກນິອາຫານ ໂດຍບໍີ່ ໄດລ້າ້ງມ ເຮດັໃຫໄ້ຂີ່ ຂອງແມີ່ ພະຍາດກາຝາກຈະເຂົາ້ສ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຂອງຄນົ. ແມີ່
ພະຍາດກາຝາກທ ີ່ ມກັພບົເຫນັໃນຄນົເຮາົມ : ແມີ່ ທອ້ງຕວົກມົ, ແມີ່ ທອ້ງປາກຂໍ, ແມີ່ ທອ້ງຕວົແປ, ແມີ່ ທອ້ງເສັນ້ດາ້ຍ 
ແລະ ແມີ່ ທອ້ງແສມ້າ້. ຄນົທ ີ່ ເປັນພະຍາດນ ຈ້ະສະແດງອາການຫຼາຍຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: ເຈບັທອ້ງ, ກນິເຂົາ້ບໍີ່ ແຊບ, ຜວິໜງັແດງ
ເປັນຈດຸ, ເປັນປີ່ າມ, ຄນັຮ ທວານ, ລໍາໄສຕ້ນັ, ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຊກັຊາ້ ບໍີ່ ສາມາດຮຽນ
ໜງັສ ໄດດ້ . 
3. ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງດິນ    
3.1. ສະພາບແວດລ້ອມ 

ດນິເປັນແຫຼີ່ ງຜະລິດທ ີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນປະເທດລາວເຮາົ ເນ ີ່ ອງຈາກຄນົລາວສີ່ ວນ
ໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຫາລຽ້ງຊ ບໂດຍການເຮດັກະສກິໍາປ ກຝັງ ແລະ ລຽ້ງສດັ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມຖາ້ດນິເປັນມນົລະພດິ ມນັກໍີ່ ຈະ
ສົີ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍີ່ ສະພາບແວດລອ້ມ ຫຼ  ເຊ ອ້ພະຍາດ ລງົສ ີ່ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິໃນນໍາ້ກໍີ່ ຈະມ ສານປົນເປ ້ອນ. 
ທງັຄນົກໍີ່ ບໍີ່ ສາມາດໃຊນໍ້າ້ນັນ້ໄດ ້ຫຼ  ຖາ້ໃຊນໍ້າ້ເປ ້ອນ ມນັກໍີ່ ຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ກບັສຸຂະພາບ. ສດັ ຫຼ  ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິຢ ີ່ ໃນ
ດນິເຊັີ່ ນ: ຂ ກ້ະເດ ອນ, ມດົ, ຈໍາພວກຈລຸນິຊ  ເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງມ ີ່ ເຮດັໃຫດ້ນິມ ອຸດມົສມົບ ນ ຫາກດນິມ ສານພດິຈະເຮດັ
ໃຫສ້ດັດັີ່ ງກີ່ າວບໍີ່ ສາມາດໃຊດ້ນິໃນການສາ້ງອາຫານ, ບໍີ່ ສາມາດຍີ່ ອຍສະຫຼາຍສິີ່ ງຕີ່ າງໆຢ ີ່ ໃນດນິເຮດັໃຫສ້ດັ ແລະ ເຊ ອ້
ຈລຸນິຊ ດັີ່ ງກີ່ າວຄີ່ ອຍໆຫຸຼດລງົ ແລະ ຕາຍໄປ ເປັນສາເຫດພາໃຫດ້ນິບໍີ່ ອຸດມົສມົບ ນ. ສີ່ ວນພ ດແມີ່ ນອາໄສດນິໃນການ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ເມ ີ່ ອບໍີ່ ມ ພວກຍີ່ ອຍສະຫຼາຍ ຫຼ  ດິນມ ສານເຄມ ຕົກຄາ້ງຢ ີ່  ຈະສົີ່ ງຜົນກະທົບໂດຍກງົຕໍີ່ ພ ດໃນການ
ດ ດຊ ມແຮີ່ ທາດ, ສານອາຫານຈາກດນິ ກາຍເປັນພ ດດ ດຊ ມສານພດິຈາກດນິແທນ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ຂອງພ ດຊກັຊາ້, ສານພດິຕກົຄາ້ງຢ ີ່ ໃນພ ດເຮດັໃຫໃ້ບພ ດຫີ່ ຽວແຫງ້, ບໍີ່ ມ ດອກ, ບໍີ່ ມ ໝາກ ພາໃຫຈ້ໍານວນພ ດຫຸຼດລງົ 
ແລະ ສຸດທາ້ຍກໍີ່ ຕາຍໄປ ເມ ີ່ ອພ ດຕາຍພາໃຫດ້ນິຂາດຄວາມອຸດມົສມົບ ນ ຈະສົີ່ ງຜົນກະທບົທາງອອ້ມຕໍີ່ ການດໍາລງົ
ຊ ວດິຂອງມະນຸດ. 
3.2. ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ດນິເປັນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ີ່ ລໍາ້ຄີ່ າທ ີ່ ສຸດ ແລະ ເປັນປັດໄຈສໍາຄນັສໍາລບັການກະສກິໍາ ເມ ີ່ ອດນິເກ ດເປັນ
ມນົລະພິດ ເຮັດໃຫກ້ານປ ກພ ດບໍີ່ ໄດຮ້ັບຜົນດ ຈະເຮັດໃຫຂ້າດລາຍໄດໃ້ນການຈຸນເຈ ອຄອບຄົວ ແລະ ເກ ດການ
ຂາດແຄນອາຫານ ພອ້ມນັນ້ເມ ີ່ ອຜນົຜະລດິບໍີ່ ພຽງພໍຕໍີ່ ກບັຄວາມຕອ້ງການຕະຫຼາດ ກໍີ່ ເຮດັໃຫລ້າຄາຂອງສນິຄາ້ ແລະ ຄີ່ າ
ຄອງຊ ບສ ງຂ ນ້.  
3.3. ສຸຂະພາບມະນຸດ 

ດນິເຊ ີ່ ອມຄຸນນະພາບ ຫຼ  ດນິເປັນມນົລະພດິ ມນັຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບມະນຸດ ໃນທາງກງົ ແລະ ທາງ
ອອ້ມເຊັີ່ ນ: ເມ ີ່ ອຄນົເຮາົສໍາພດັກບັດນິທ ີ່ ມ ສານເຄມ  ແລະ ເຊ ອ້ພະຍາດ ກໍີ່ ເຮດັໃຫຄ້ນົເຮາົເປັນພະຍາດ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນ 
ພະຍາດຜວິໜງັ ຖາ້ເຮາົສໍາພດັກບັສານເຄມ ດັີ່ ງກີ່ າວເປັນໄລຍະຍາວຈະກາຍເປັນມະເຮງັຜວິໜງັ. ນອກຈາກນ ກ້ານນໍາ
ໃຊນໍ້າ້ໃນຊ ວດິປະຈໍາວນັ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊນໍ້າ້ທ ີ່ ເປ ້ອນ ຫຼ  ນໍາ້ທ ີ່ ມ ສານເຄມ ປົນເປ ້ອນ ແລະ ການກນິອາຫານທ ີ່
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ມ ສານເຄມ ປົນເປ ້ອນຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຊັີ່ ນ: ພາໃຫເ້ປັນພະຍາດທາງເດ ນຫາຍໃຈ, ພະຍາດແມີ່ ກາ
ຝາກໃນລໍາໄສ ້ແລະ ພະຍາດຕບັ ທ ີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕໍີ່ ຊ ວດິ. 

 

                  
  ຮ ບທີ 3: ເກີດຕຸູ່ມຄັນຕາມຜິວໜັງ      ຮ ບທີ 4: ດິນທີີ່ມີສານເຄມີປົນເປ ຶ້ອນ    ຮ ບທີ 5: ດິນມີສານເຄມີສົີ່ງຜົກະທົບຕໍີ່ສັດ           

            
4. ວິທີປ້ອງກັນເພ ີ່ອບໍີ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງດິນ 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າປະເທດລາວເຮາົເປັນປະເທດທ ີ່ ເຮດັການກະສກິໍາເປັນຫຼກັໃນການດໍາລງົຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົ. 
ສະນັນ້ຖາ້ດນິມ ມນົລະພດິກໍີ່ ຈະສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ດັີ່ ງນັນ້, ເພ ີ່ ອເປັນການປ້ອງກນັດນິບໍີ່
ໃຫເ້ກ ດມ ມນົລະພດິຄວນປະຕບິດັດັີ່ ງນ ້:້  

− ບໍີ່ ຄວນປີ່ ອຍສານພດິລງົສ ີ່ ດນິຢີ່ າງຊະຊາຍ 
− ໃຊປຸ້ຍເຄມ  ແລະ ສານພດິໃຫຖ້ ກຕາມຫຼກັການຂໍກ້ໍານດົທ ີ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້
− ບໍີ່ ປີ່ ອຍສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ ຫຼ  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຈາກໂຮງຈກັໂຮງງານທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດລະລາຍໄດລ້ງົສ ີ່ ດນິ 
− ປ ກພ ດຕະກຸນຖົີ່ ວທ ີ່ ຊີ່ ວຍປັບປຸງດນິ, ລຽ້ງຂ ກ້ະເດ ອນໃສີ່ , ປ ກຫຍາ້ແຝກ 
− ປັບປຸງດນິໂດຍໃຊປຸ້ຍຊ ວະພາບ, ໃສີ່ ຝຸີ່ ນຄອກເຊັີ່ ນ: ຂ ງ້ວົ, ຄວາຍ, ໝ  ແລະ ຂ ສ້ດັອ ີ່ ນໆ 
− ໃຊປ້ ນຂາວບໍາບດັດນິທ ີ່ ເປັນກດົເປັນດັີ່ ງ (ດນິເຄມັ ແລະ ສົມ້) 
− ຂຸດດນິຕາກແດດປະມານ 7 - 15 ວນັເພ ີ່ ອເປັນການຂາ້ເຊ ອ້ພະຍາດໃນດນິ 
− ບໍີ່ ຖີ່ າຍຊະຊາຍ 

 
ກິດຈະກໍາ 

1) ໃຫນ້ກັສ ກສາຈດັກຸີ່ ມສນົທະນາ ແລະ ສາ້ງແຜນວາດກີ່ ຽວກບັສາເຫດ, ຜົນກະທບົ, ວທິ ປ້ອງກນັບໍີ່ ໃຫເ້ກ ດ
ມນົລະພດິທາງດນິ ແລວ້ຂ ນ້ລາຍງານ 

2) ໃຫນ້ກັສ ກສາຈດັກຸີ່ ມສນົທະນາກີ່ ຽວກບັວທິ ປ້ອງກນັເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫພ້ະຍາດແມີ່ ກາຝາກເຂົາ້ສ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຂອງຄນົ 
ແລວ້ຂ ນ້ລາຍງານ 

3) ຄ ອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ນໍາພານກັສ ກສາປະຕບິດັການລາ້ງມ ທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງໃນ 7 ຂັນ້ຕອນ 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ການພວົພນັລະຫວີ່ າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການດໍາລງົຊ ວດິຂອງມະນຸດໄດສ້ົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ຄຸນ
ນະພາບຂອງດນິແນວໃດ? 

2) ມນົລະພດິທາງດນິໄດສ້ົີ່ ງຜນົແນວໃດຕໍີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິ? 
3) ພວກເຮາົມ ວທິ ປອ້ງກນັແນວໃດເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫດ້ນິເປັນພດິ? 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
1) ປ ມ້ແບບຮຽນ ເຄມ ສາດ, ສາຍສາ້ງຄ ມດັທະຍມົຕົນ້ ກມົສາ້ງຄ  ປ  2009 
2) ປ ມ້ແບບຮຽນ ສຸຂະສ ກສາ 2, ສາຍສາ້ງຄ ອະນຸບານ ກມົສາ້ງຄ  ປ  2009 
3) ປ ມ້ແບບຮຽນ ວທິ ສອນໂລກອອ້ມຕວົ 2, ສາຍສາ້ງຄ ປະຖມົ ກມົສາ້ງຄ  ປ  2009 
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ບົດທີ 6 
ການບໍລິຫານຈັດການຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ  

     
1. ຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ  

ໃນປັດຈບຸນັ ຈໍານວນປະຊາກອນເພ ີ່ ມຂ ນ້ຫຼາຍ ເຊິີ່ ງເຮດັໃຫມ້ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ໃນການອຸປະໂພກ-ບໍລໂິພກ ອນັ
ເຮດັໃຫມ້ ບນັດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕີ່ າງໆເພ ີ່ ມຂ ນ້ ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງປະຊາກອນຢ ີ່
ໃນສງັຄມົ. ສະນັນ້, ເມ ີ່ ອມ ການຊມົໃຊເ້ພ ີ່ ມຂ ນ້ ຈ ີ່ ງພາໃຫມ້ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ ຫຼ  ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອກໍີ່ ເພ ີ່ ມຂ ນ້ເຊັີ່ ນກນັ. 

ຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແມີ່ ນສິີ່ ງເສດເຫຼ ອທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດບັນຫາອນັໃຫຍີ່ ຫຼວງຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຍງັເປັນສາເຫດສົີ່ ງຜົນ
ກະທົບຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ແມີ່ ນເພ ີ່ ມປະລິມານຂ ນ້ທຸກໆປ  ຍອ້ນການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ນບັມ ນ້ບັເປັນບນັຫາທ ີ່ ສໍາຄນັຂອງບາ້ນເມ ອງ
ທ ີ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງຈດັການ ແລະ ແກໄ້ຂ ປະລມິານສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ, ຂອງເສຍ, ສານອນັຕະລາຍຈາກຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ສານພດິທ ີ່
ປົນເປ ້ອນຢ ີ່ ໃນແຫຼີ່ ງນໍາ້, ດິນ ແລະ ອາກາດ ຕະຫຼອດຮອດສິີ່ ງເຈ ອປົນບາງສີ່ ວນທ ີ່ ຕົກຄາ້ງຢ ີ່ ໃນອາຫານ ເຮັດໃຫ ້
ປະຊາຊນົທົີ່ ວໄປຕອ້ງສີ່ ຽງຕໍີ່ ອນັຕະລາຍຈາກການເປັນພະຍາດຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ພະຍາດມະເຮງັ, ພະຍາດທາງເດ ນຫາຍໃຈ 
ແລະອ ີ່ ນໆ. 
2. ຜົນກະທົບຈາກຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ ຫ   ສິີ່ງເສດເຫ  ອ 
2.1. ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ດິນ: ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຖາ້ຕກົໃສີ່ ດນິບີ່ ອນໃດ, ຍິີ່ ງຕກົໃສີ່ ໃນປະລມິານຫຼາຍເທົີ່ າໃດ ສານເຄມ ເຫຼົີ່ ານັນ້ຈະຖ ກສະ
ສມົຢ ີ່ ໃນດນິ ເຮດັໃຫດ້ນິກາຍເປັນດນິສົມ້, ດນິເຄມັ ແລະ ຈະສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ຄຸນນະພາບຂອງດນິເຮດັໃຫດ້ນິເສ ີ່ ອມໂຊມ, 
ຖາ້ເປັນບີ່ ອນປ ກຝັງເຮດັໃຫພ້ ດຈະເລ ນເຕ ບໂຕຊາ້, ຈະບໍີ່ ໄດຮ້ບັຜນົດ  ຫຼ  ບໍີ່ ສາມາດປ ກພ ດໄດ.້ 

ນໍຶ້າ: ຂ ເ້ຫຍ ອ້ມ ທາດອງົຄະທາດທ ີ່ ສາມາດເໜົີ່ າເປ ີ່ ອຍປະກອບຢ ີ່ ນໍາ  ເມ ີ່ ອຖ ມ້ລງົໃສີ່ ແມີ່ ນໍາ້ຜນົທ ີ່ ຕາມມາ
ເຮດັໃຫແ້ຫຼີ່ ງນໍາ້ເສຍ. ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງຍາມຝົນຕກົລງົມາ ນໍາ້ຝົນກໍີ່ ນໍາເອາສິີ່ ງເປິເປ ອ້ນ, ເໜົີ່ າເໝນັ ແລະ ສານພດິໃນກອງ
ຂ ເ້ຫຍ ອ້ໄຫຼໄປທົີ່ ວພ ນ້ທ ີ່ ທ ີ່ ຕໍີ່ າ ແລະ ພ ນ້ທ ີ່ ໃກຄ້ຽງ ອາດຈະໄຫຼລງົສ ີ່ ຫວ້ຍຮີ່ ອງ, ໜອງ, ບ ງ ແລະ ແມີ່ ນໍາ້ລໍາເຊເຮດັ
ໃຫນໍ້າ້ເປ ້ອນຫຼາຍພາໃຫນໍ້າ້ເໜົີ່ າເສຍ, ມ ສານເຄມ ປົນເປ ້ອນໃນນໍາ້ ແລວ້ເຮດັໃຫສ້ດັທ ີ່ ອາໄສຢ ີ່ ໃນນໍາ້ຕາຍ ແລະ 
ມ ຈາໍນວນຫຸຼດລງົ ພອ້ມທງັສົີ່ ງຜນົກະທບົໃນການດໍາລງົຊ ວດິຂອງມະນຸດ.  

ອາກາດ: ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຫຼາຍຢີ່ າງທ ີ່ ນໍາເອາົໄປຖ ມ້ໃສີ່ ລວມກນັໄວເ້ປັນເວລາດນົໆ ຈະພາໃຫເ້ກ ດມ ກິີ່ ນເໝນັ ຖາ້
ຈ  ດຂ ເ້ຫຍ ອ້ໃນຕອນກາງເວນັເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວນັ ແລະ ກາຍເປັນມນົລະພດິທາງອາກາດ ເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ບນັດາຜ ້
ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃກຄ້ຽງສະຖານທ ີ່ ເກບັມຽ້ນຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ເມ ີ່ ອມນັລົນ້ຖງັກໍີ່ ຈະມ ການຈ  ດເຜາົພາໃຫເ້ກ ດເປັນມນົລະພດິ ເຊິີ່ ງ
ເກ ດທາດທ ີ່ ຈະກໍີ່ ໃຫເ້ປັນມະເຮງັໄດ.້ 
2.2. ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ບນັດາຂ ເ້ຫຍ ອ້ຕີ່ າງໆເມ ີ່ ອມ ປະລມິານຫຼາຍເກ ນໄປຈະພາໃຫເ້ໜົີ່ າເໝນັ ພອ້ມທງັເປັນທ ີ່ ລງັກຽດຂອງຜ ຄ້ນົ
ທ ີ່ ຍີ່ າງກາຍໄປມາ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ຄວາມເປິເປ ້ອນກໍີ່ ເປັນບີ່ ອນເພາະພນັຂອງເຊ ອ້ພະຍາດ ເຊິີ່ ງຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່
ຜ ທ້ ີ່ ອາໄສຢ ີ່ ບໍລເິວນນັນ້ໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. 

ການຖິມ້ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຊະຊາຍ ຫຼ  ຖິມ້ລົງທໍີ່ ລະບາຍນໍາ້ເຮັດໃຫທໍ້ີ່ ລະບາຍນໍາ້ອຸດຕັນ ເມ ີ່ ອຝົນຕົກບໍີ່ ສາມາດ
ລະບາຍນໍາ້ໄດຈ້  ີ່ ງພາໃຫເ້ກ ດນໍາ້ຖວ້ມຂງັຕາມຖະໜນົຫນົທາງຕີ່ າງໆ ເຮດັໃຫກ້ານຈາລະຈອນຕດິຂດັ ແລະ ຖະໜນົ
ຫົນທາງເປີ່ ເພໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍ ເມ ີ່ ອນໍາ້ຫຸຼດລົງສ ີ່ ສະພາບປົກກະຕິກໍີ່ ຕອ້ງໄດສ້ອ້ມແປງໃໝີ່ ເຮັດໃຫເ້ສຍ
ງບົປະມານອ ກ. ນອກຈາກນັນ້, ເພ ີ່ ອປັບປຸງ ແລະ ບຸລະນະເຮດັໃຫສ້ະຖານທ ີ່ ຕີ່ າງໆໃນບໍລເິວນທ ີ່ ມ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ໃຫ ້
ສະອາດງາມຕາ ທາງລດັຖະບານ ຫຼ  ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງເພ ີ່ ມຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍ ສໍາລບັການກໍາຈດັຂ ເ້ຫຍ ້ ອ ໂດຍ
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ການມ ຖງັຂ ເ້ຫຍ ອ້ພຽງພໍເພ ີ່ ອທ ີ່ ຈະຮອງຮບັກບັປະລມິານຂ ເ້ຫຍ ອ້ໃນແຕີ່ ລະເດ ອນ ແລະ ພາຫະນະໃນການຂນົສົີ່ ງຂ ້
ເຫຍ ອ້ດັີ່ ງກີ່ າວໄປສ ີ່ ສະໜາມເກບັມຽ້ນຂ ເ້ຫຍ ອ້ໃນແຕີ່ ລະບີ່ ອນ. 
2.3. ດ້ານສຸຂະພາບ  

ໃນສະຖານທ ີ່ ເກບັມຽ້ນຂ ເ້ຫຍ ອ້ ຫຼ  ກອງຂ ເ້ຫຍ ອ້ຍງັເປັນແຫຼີ່ ງຂະຫຍາຍພນັຂອງຈໍາພວກແມງວນັ, ຍຸງ, 
ແມງສາບ, ໜ  ແລະອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ນໍາເຊ ອ້ພະຍາດຫຼາຍຊະນດິມາສ ີ່ ຄນົເຮາົ. ນອກຈາກນ  ້ການຈ  ດຂ ເ້ຫຍ ອ້ຊະຊາຍ ພາໃຫ ້
ເກ ດມນົລະພິດທາງອາກາດ ເຊິີ່ ງກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດທາດທ ີ່ ຈະພາໃຫເ້ກ ດເປັນພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດທາງເດ ນ
ຫາຍໃຈ. ສິີ່ ງສໍາຄັນອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງສະຖານທ ີ່ ການສ ກສາ ຖາ້ມ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຫຼາຍຈະສົີ່ ງກິີ່ ນເໜັນ, ເກ ດຄວາມລໍາຄານ, 
ນກັຮຽນບໍີ່ ມ ສາມະທໃິນການຮຽນໜງັສ  ແລະ ສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງນກັຮຽນໃນອະນາຄດົ. 
3. ປະເພດຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ 
3.1. ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອຍ່ອຍສະຫ າຍ ຫ   ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອອິນຊີ  
  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຍີ່ ອຍສະຫຼາຍ ຫຼ  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ອນິຊ ເປັນຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ສາມາດລະລາຍເອງໄດຕ້າມທໍາມະຊາດ ໂດຍໃຊ ້
ເວລາບໍີ່ ດນົເຊັີ່ ນ: ເສດອາຫານ, ເສດຜກັ, ເສດໝາກໄມ,້ ກິີ່ ງໄມໃ້ບໄມ,້ ເສດວດັສະດຸທາງການກະ ເສດ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ປະ 
ເພດນ  ້ສາມາດມາໃຊປ້ະໂຫຍດໄດອ້ ກເຊັີ່ ນ: ໃຊເ້ປັນປຸຍອນິຊ , ນໍາ້ໝກັ ແລະ ແກສັທໍາມະຊາດເປັນຕົນ້. 
 

 

 
 
 

 

ຮ ບທີ 1: ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອປະເພດຍ່ອຍສະຫ າຍ 
 

3.2. ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອທົີ່ວໄປ ເປັນຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ຍີ່ ອຍສະຫຼາຍຍາກ ບໍີ່ ຄຸມ້ຄີ່ າໃນການນໍາໄປລ ໄຊເຄ ນ ແລະ ມ ອນັຕະລາຍ
ເຊັີ່ ນ: ຖົງຢາງເປ ້ອນອາຫານ, ກີ່ ອງໂຟມໃສີ່ ອາຫານແລວ້ ແລະ ຖົງເຂົາ້ໜມົເປັນຕົນ້ ແຕີ່ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ທົີ່ ວໄປບາງຊະນດິ
ຍງັສາມາດນໍາກບັມາໃຊເ້ປັນເຊ ອ້ໄຟໄດ ້ໂດຍສະເພາະຖງົຢາງພລາສະຕກິ. 
 

 
ຮ ບທີ 2: ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອທົີ່ວໄປ 

 
3.3. ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອລີໄຊເຄີນ ຫ   ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອຂາຍໄດ້  
  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ລ ໄຊເຄ ນ ຫຼ  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຂາຍໄດເ້ປັນຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ສາມາດນໍາກບັມາເຂົາ້ສ ີ່ ຂະບວນການລ ໄຊເຄ ນ ເພ ີ່ ອ
ຜະລດິເປັນຜະລດິຕະພນັໃໝີ່  ໂດຍແບີ່ ງອອກເປັນ 4 ຊະນດິໄດແ້ກີ່ : ແກວ້, ເຈຍ້, ພລາສະຕກິ, ໂລຫະ ແລະ ອະ
ໂລຫະ ເປັນຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ຈດັການໄດງ້ີ່າຍ ໂດຍຂດັແຍກຈາກປະເພດອ ີ່ ນໆ ແລະ ຂາຍໃຫຮ້າ້ນຮບັຊ ຂ້ອງເກົີ່ າໄດ.້ 
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ຮ ບທີ 3: ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອທີີ່ສາມາດແປຮ ບນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃໝູ່ 

 
3.4. ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອອັນຕະລາຍ ຫ   ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອທີີ່ເປັນພິດ  
  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ອນັຕະລາຍ ຫຼ  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ເປັນພດິເປັນຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ມ ພດິ ແລະ ເປັັນອນັຕະລາຍຕໍີ່ ສຸຂະພາບ ລວມ
ເຖງິສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມເຊັີ່ ນ: ຫຼອດໄຟ, ຖີ່ ານໄຟສາຍ, ກະປ໋ອງສະເປຣ, ແບດັເຕ ຣ ໂທ ລະສບັ ແລະ ຢາ
ໝດົອາຍຸ, ແກວ້ທ ີ່ ແຕກ ເປັນຕົນ້. ນອກຈາກນ ຍ້ງັລວມເຖງິຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ຈາກໂຮງໝໍເຊັີ່ ນ: ສໍາລ , ເຂມັສກັຢາ, 
ບາຫຼອດທ ີ່ ໃຊແ້ລວ້. 

ຮ ບທີ 41: ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອປະເພດອັນຕະລາຍ 
 

ຮ ບທີ 5: ຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອໃນ 4 ປະເພດ 
 

4. ແນວທາງການຫຼຸດປະລິມານຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອໂດຍໃຊ້ຫ ັກການ 3R 
ການປອ້ງກນັ ແລະ ການຄວບຄຸມການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງປະລມິານຂ ເ້ຫຍ ອ້ ທ ີ່ ສໍາຄນັທ ີ່ ຕອ້ງອາໄສຂະບວນການ

ປັບປີ່ ຽນພ ດຕກິໍາໃນຊ ວດິປະຈໍາວນັ ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ໜີ່ ວຍງານ, ປະຊາຊນົ, ຫອ້ງການ ແລະ ບາ້ນເມ ອງສາມາດ
ຫຸຼດຜີ່ ອນປະລມິານຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ໄດໂ້ດຍໃຊຫຼ້ກັການດັີ່ ງນ :້ 
4.1. ຫຼຸດການໃຊ້ (Reduce)  

1) ຫຸຼດການນໍາຂ ເ້ຫຍ ອ້ເຂົາ້ເຮ ອນເຊັີ່ ນ: ຖງົຢາງ, ເຈຍ້, ໂຟມ... 
2) ຫຸຼດໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຊະນດິອ ີ່ ນຕ ີ່ ມເຊັີ່ ນ: ນໍາ້ຢາລາ້ງຖວ້ຍ, ຄ ມອາບນໍາ້ ແລະອ ີ່ ນໆ 
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3) ຫຸຼດປະລິມານຂ ເ້ຫຍ ອ້ອັນຕະລາຍພາຍໃນເຮ ອນ ຫຼ ກລີ່ ຽງການໃຊສ້ານເຄມ ພາຍໃນເຮ ອນເຊັີ່ ນ: ຢາຂາ້
ແມງໄມ ້ຫຼ  ນໍາ້ຢາຮກັສາຄວາມສະອາດຕີ່ າງໆ ຄວນຈະຫນັໄປໃຊວ້ທິ ການທາງທໍາມະຊາດດ ກວີ່ າເຊັີ່ ນ: ໃຊ ້
ເປ ອກໝາກກຽ້ງແຫງ້ນໍາມາຈ  ດໄລີ່ ຍຸງ ຫຼ  ໃຊໝ້າກຂ ຫ້ ດເພ ີ່ ອດບັກິີ່ ນໃນຫອ້ງນໍາ້... 

4) ພະຍາຍາມຫຼ ກລີ່ ຽງການນໍາໃຊໂ້ຟມ ຫຼ  ພຣາດສະຕກິ ທ ີ່ ຈດັການຍາກ ໂດຍການໃຊຖ້ົງແພ ຫຼ  ກະຕີ່ າໃນ
ການໄປຊ ເ້ຄ ີ່ ອງ ແລະ ໃຊປິ້ີ່ ນໂຕໃສີ່ ອາຫານແທນຖງົຢາງ.  

 

4.2. ໃຊ້ຊໍຶ້າ (Reuse)  
1) ເອາົສິີ່ ງຂອງທ ີ່ ໃຊແ້ລວ້ມາໃຊໃ້ໝີ່ ເຊັີ່ ນ: ຖົງຢາງທ ີ່ ບໍີ່ ເປ ້ອນໃຫເ້ກບັໄວໃ້ສີ່ ເຄ ີ່ ອງອ ກເທ ີ່ ອໜ ີ່ ງ ແລະ ຈໍາພວກ

ໂທລະສບັ, ຄອມພວິເຕ ທ ີ່ ເປີ່ ເພ ສາມາດສອ້ມແປງເພ ີ່ ອກບັນໍາມາໃຊໃ້ໝີ່ ໄດອ້ ກ. 
2) ເອາົສິີ່ ງຂອງມາດດັແປງໃຫໃ້ຊປ້ະໂຫຍດໄດອ້ ກເຊັີ່ ນ: ຢາງຕ ນລດົເກົີ່ າມາເຮດັຕັີ່ ງ, ເຮດັຖງັປ ກຕົນ້ ໄມ,້ ການເອາົ

ກະຕຸກເຮດັເປັນເຕົາ້ດອກໄມ,້ ເປັນຟອຍ, ກວາດ ແລະ ເອາົເສດຜາ້ແພມາເຮດັເປັນເປນອນ ແລະອ ີ່ ນໆ 

ຮ ບທີ 6: ການນໍາເອົາສິີ່ງຂອງທີີ່ໃຊ້ແລ້ວມາໃຊ້ຊໍຶ້າອີກ  
(ຂໍມ້ ນຈາກ http://sanya-indy.com/plastic-bottle-diy) 

 
4.3. ສາມາດດັດແປງເອົາມາໃຊ້ໃໝູ່ (Recycle)  

ເປັນການເອາົວດັຖຸທ ີ່ ມາສາມເອາົຄ ນມາໃຊໃ້ໝີ່ ໄດອ້ ກເຊັີ່ ນ: ເຈຍ້, ແກວ້, ຢາງ, ເຫຼກັ, ອາລ ມ ນຽມ ມາ
ປີ່ ຽນຮ ບໂດຍວທິ ຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ:   

1) ຄດັແຍກຂ ເ້ຫຍ ອ້ລ ໄຊເຄ ນແຕີ່ ລະປະເພດເຊັີ່ ນ: ເຈຍ້, ແກວ້, ຢາງ, ໂລຫະ 
2) ເອາົໄປຂາຍ, ບໍລຈິາກ, ເອາົເຂົາ້ທະນາຄານຂ ເ້ຫຍ ອ້, ກດິຈະກໍາຂ ເ້ຫຍ ອ້ແລກປີ່ ຽນຂ ເ້ຫຍ ອ້ພວກນັນ້ກໍີ່ ຈະ

ເຂົາ້ສ ີ່ ຂະບວນການລ ໄຊເຄ ນ 
5. ກິດຈະກໍາການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ການນໍາຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດ 
5.1. ວຽກງານການຈດັຕັຶ້ງໂຄງການທະນາຄານຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອປະກອບດ້ວຍ 

− ຫວົໜາ້ທະນາຄານຂ ເ້ຫຍ ອ້  1  ຄນົ 
− ຜ ທ້ ີ່ ຄດັເລ ອກຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ຊັີ່ ງນໍາ້ໜກັ ຈາໍນວນ  2  ຄນົ 
− ຜ ຈ້ດົບນັທ ກ ແລະ ຄດິໄລີ່ ເງນິ ຈາໍນວນ  2  ຄນົຜ ລ້ງົບນັທ ກບນັຊ ອ ີ່ ນໆ ຈາໍນວນ  1  ຄນົ 
• ຫົວໜ້າທະນາຄານຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ ມີໜ້າທີີ່: ເພ ີ່ ອມອບໜາ້ທ ີ່ ໃຫແ້ກີ່ ຜ ປ້ະຕບິດັວຽກງານໃນເບ ອ້ງຕົນ້ມ : 
1) ກະກຽມສະຖານທ ີ່  ທ ີ່ ໃຊໃ້ນການເກບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ສາມາດໃຊໄ້ດກ້ີ່ ອນນໍາໄປຂາຍ 
2) ກະກຽມອຸປະກອນທ ີ່ ຈາໍເປັນໃນການເຮດັທະນາຄານຂ ເ້ຫຍ ອ້ເຊັີ່ ນ: ເຄ ີ່ ອງຊັີ່ ງ, ຈກັຄດິໄລີ່  
3) ກະກຽມປ ມ້ ຝາກ-ຖອນ ແລະ ເອກະສານໃນການເຮດັບນັຊ ທ ີ່ ຈາໍເປັນ 
4) ຕດິຕໍີ່ ປະສານງານກບັຮາ້ນຂາຍເຄ ີ່ ອງເກົີ່ າ ກີ່ ຽວລາຄາຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ມາໃຊຄ້ ນປະເພດຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອປຽບທຽບ

ລາຄາຂ ເ້ຫຍ ອ້ແຕີ່ ລະປະເພດ 
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5) ການປະຊາສໍາພນັເພ ີ່ ອຊ ແ້ຈງກດິຈະກໍາທ ີ່ ໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັການຄດັເລ ອກຂ ເ້ຫຍ ອ້ປະເພດຍີ່ ອຍທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັ 
6) ການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ວາມຮ ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກີ່ ຽວກບັການຄດັເລ ອກຂ ເ້ຍ ອ້ ແລະ ການໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຂ ້

ເຫຍ ອ້ໃນຮ ບແບບຕີ່ າງໆກບັສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົ 
7) ການຊອກຫາງບົປະມານສະໜບັສະໜ ນໃນການກໍີ່ ສາ້ງສ ນຈາກໜີ່ ວຍງານລດັເຊັີ່ ນ: ກອງທ ນເພ ີ່ ອສງັຄມົ 
8) ການດໍາເນ ນວຽກງານທະນາຄານຂ ເ້ຫຍ ອ້ນໍາມາໃຊຄ້ ນ ໂດຍການດໍາເນ ນງານຂອງທະນາຄານຈະຢ ີ່ ພາຍໃຕ ້

ການຊ ນໍ້າຂອງຄະນະກໍາມະການ, ມ ການອອກກດົລະບຽບໃນການເຮດັວຽກ, ຄວນມ ການລາຍງານຜົນ
ການດໍາເນ ນງານທາງບນັຊ ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ສະມາຊກິເປັນປະຈາໍ 

9) ການປະເມ ນຜນົການເຮດັກດິຈະກໍາຈາກຈໍານວນສະມາຊກິທ ີ່ ເຂົາ້ຮີ່ ວມ, ປະລມິານອຸປະກອນທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ
ສະມາຊກິທ ີ່ ເອາົມາຝາກ, ຈໍານວນເງນິ ແລະ ເງນິທ ນໝ ນວຽນທ ີ່ ເກ ດຈາກການຂາຍໃນຮາ້ນຮບັຊ  ເ້ຄ ີ່ ອງເກົີ່ າ 
ແລະ ການຫກັຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍຕີ່ າງໆ. ຄວນມ ການເຮດັປາ້ຍສະແດງຜນົການເຮດັກດິຈະກໍາ ຫຼ  ການປະຊາສໍາພນັ
ໃຫສ້ະມາຊກິຮບັຮ ຈ້າກການເຮດັກດິຈະກໍາເປັນປະຈໍາ ເພ ີ່ ອການຊຸກຍ ໃ້ຫແ້ກີ່ ສະມາຊກິທ ີ່ ເຫຼ ອເຂົາ້ມາມ 
ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການເຮດັກດິຈະກໍາຫຼາຍຂ ນ້. 

• ໜ້າທີີ່ຫ ັກໃນການເຮັັດວຽກ 
1) ຫວົໜາ້ທະນາຄານຈະຮບັຜດິຊອບການດໍາເນ ນງານໃນພາບລວມຂອງທະນາຄານ ໂດຍຄວບຄຸມການເຮດັ

ວຽກຂອງຝີ່ າຍປະຕບິດັ ແລະ ຝີ່ າຍຄວບຄຸມ 
2) ຜ ທ້ ີ່ ມ ໜາ້ທ ີ່ ຄດັເລ ອກຂ ເ້ຫຍ ອ້ຈະຮບັຜດິຊອບການເລ ອກຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ສາມາດນໍາມາຂາຍ ແລະ ຄດັເລ ອກແຕີ່

ລະປະເພດ ເພ ີ່ ອເກບັມຽ້ນໃຫເ້ປັນລະບຽບ ພອ້ມທັງບັນທ ກລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັສະມາຊິກເຊັີ່ ນ: ຊ ີ່ , 
ນາມສະກຸນ, ເລກທ , ປະເພດ ແລະ ປະລມິານອຸປະກອນທ ີ່ ໃຊແ້ລວ້ເພ ີ່ ອຄດິໄລີ່ ເງນິ 

3) ຜ ເ້ກບັເງນິຈະຮບັຜດິຊອບລາຄາທ ີ່ ກໍານດົ ແລະ ຄດິໄລີ່ ຈາໍນວນເງນິຂອງສນິຄາ້ທ ີ່ ສະມາຊກິນໍາມາຝາກ ພອ້ມ
ທງັຮບັຜດິຊອບການຝາກ-ຖອນເງນິຂອງສະມາຊກິ 

4) ຜ ເ້ຮັດບັນຊ ຈະຮັບຜິດຊອບເອກະສານຕີ່ າງໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກັບການເງນິເຊັີ່ ນ: ສະຫຸຼບຍອດເງນິຝາກຂອງ
ສະມາຊກິ, ສະຫຸຼບຍອດລາຍຮບັ-ລາຍຈີ່ າຍ ຂອງທະນາຄານຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ບນັທ ກລາຍລະອຽດຍອດເຫຼ ອ
ຂອງສນິຄາ້ຕາມປະເພດຕີ່ າງໆ ໂດຍບນັທ ກເປັນປະຈາໍ 

5) ທ ີ່ ປ ກສາຮບັຜດິຊອບເລ ີ່ ອງການຄວບຄຸມການດໍາເນ ນງານ ການປະສານກບັຮາ້ນຮບັຊ  ້ເພ ີ່ ອຂາຍອຸປະກອນ
ທ ີ່ ໃຊແ້ລວ້ ແລະ ຄວບຄຸມການເງນິຂອງໂຄງການ ພອ້ມທັງຄວບຄຸມເອກະສານການເບ ກຈີ່ າຍເງນິຂອງ
ສະມາຊກິທະນາຄານຂ ເ້ຫຍ ອ້. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ຮ ບທີ 7: ວີທີແຍກຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອໃນທະນາຄານຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ  
(ຂໍມ້ ນຈາກ https://data.bopp-obec.info) 

ພລາສະຕກິ 
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5.2. ການເຮດັປຸຍໝັກຈາກຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອຍ່ອຍສະຫ າຍ 
ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຍີ່ ອຍສະຫຼາຍເປັນຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ມ ສີ່ ວນປະລມິານຫຼາຍທ ີ່ ສຸດຂອງຂ ເ້ຫຍ ອ້ທົີ່ ວໄປທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ທງັໝດົ 

ແຕີ່ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຍີ່ ອຍສະຫຼາຍຍງັສາມາດນໍາກບັມາໃຊປ້ະໂຫຍດໄດເ້ຊັີ່ ນ: ໃຊເ້ປັນອາຫານສດັ, ນໍາມາເຮດັ ປຸຍໝກັອນິຊ  
ແລະ ນໍາ້ໝກັຈລຸນິຊ ເປັນຕົນ້ ເຊິີ່ ງຈະຫຸຼດປະລມິານຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ຕອ້ງນໍາໄປທໍາລາຍໄດເ້ປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. 

ການເຮັດປຸຍໝັກອິນຊີ: ຈະໃຊວ້ດັສະດຸອຸປະກອນທ ີ່ ມ ທົີ່ ວໄປ ແລະ ເຮດັໄດງ້ີ່າຍ 

• ອຸປະກອນ 
− ຖງັໝກັ ຫຼ  ສະຖານທ ີ່  
− ຂ ເ້ຫຍ ອ້ສດົເຊັີ່ ນ: ເສດອາຫານ, ເສດພ ດ 
− ຂ ເ້ຫຍ ອ້ແຫງ້ເຊັີ່ ນ: ຫຍາ້ແຫງ້, ໃບໄມແ້ຫງ້ 
− ນໍາ້ ຫຼ  ນໍາ້ປະສມົນໍາ້ໝກັຈລຸນິຊ  
− ຈອກ 
• ວິທີເຮັດ 
1) ປະສມົຂ ເ້ຫຍ ອ້ສດົກບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ແຫງ້ໃນອດັຕາສີ່ ວນ 1 ຕໍີ່  1 ໃຫເ້ຂົາ້ກນັ ຫາກມ ຖງັໝກັໃຫໃ້ສີ່ ລງົຖງັໝກັ 

ຫາກບໍີ່ ມ ໃຫກ້ອງກບັພ ນ້ ກອງປຸຍຕອ້ງມ ຂະໝາດ 1 ແມດັມນົທນົຂ ນ້ໄປຈ ີ່ ງຈະມ ການໝກັ 
2) ຫດົນໍາ້ໃຫທ້ົີ່ ວກອງ ຫາກເປັນນໍາ້ປະສມົນໍາ້ໝກັຈລຸນິຊ  ຈະເຮດັໃຫກ້ານຍີ່ ອຍສະຫຼາຍໄວຂ ນ້ ຄວາມຊ ນ້ທ ີ່       

ເໝາະສມົ ກວດສອບໄດໂ້ດຍໃຊມ້ ກໍາເບິີ່ ງປຸຍແລວ້ບ ບ ຫາກມ ນໍາ້ໄຫຼອອກມາຕາມງີ່າມມ ແມີ່ ນໃຊໄ້ດ ້ຖາ້
ນໍາ້ຫຼາຍໃຫເ້ຕ ມໃບໄມແ້ຫງ້ເພ ີ່ ອຫຸຼດຄວາມຊ ນ້ ຫາກບໍີ່ ມ ນໍາ້ໃຫຫ້ດົນໍາ້ເພ ີ່ ມແລວ້ປົກໜາ້ດວ້ຍໃບໄມແ້ຫງ້ 
ຫຼ  ຫຍາ້ແຫງ້ເພ ີ່ ອຫຸຼດກິີ່ ນລບົກວນ 

3) ປິນ້ກອງປຸຍທຸກໆ 7 ມ  ້ໝກັເປັນເວລາ 2-3 ເດ ອນ ຫາກເກ ດການໝກັກອງປຸຍຈະມ ຄວາມຮອ້ນເກ ດຂ ນ້ 
ລກັສະນະປຸຍທ ີ່ ໄດຈ້ະເປັນຜງົສ ດໍາ ຫຼ  ສ ນໍາ້ຕານເຂັມ້, ບໍີ່ ມ ກິີ່ ນເໝນັ ແລະ ອາດຈະມ ຮ ບຮີ່ າງເດ ມຂອງເສດ
ພ ດຢ ີ່ ນໍາແຕີ່ ຍຸີ່ ຍຍີ່ ອຍລະລາຍໄດງ້ີ່າຍ 

4) ການເພ ີ່ ມຂ ເ້ຫຍ ອ້ຄວນເພ ີ່ ມທຸກໆມ  ້ເນ ີ່ ອງຈາກວດັສະດຸທ ີ່ ໝກັມ ການຍຸບຕວົລງົ ເຊິີ່ ງມ ອດັ ຕາການເຕ ມ
ເສດອາຫານ 2-2,5 ກກ ຕໍີ່ ມ   ້ແລະ ນໍາ້ 4-5 ລດິ ຕໍີ່ ມ   ້
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ຮ ບທີ 8: ປຸຍໝັກອິນຊີ 

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://www.kasetorganic.com ແລະ http://www.thaicityfarm.com) 

 
• ຂໍຶ້ສັງເກດ 
1) ການໃຊເ້ວລາໝກັດນົ ຫຼ ບໍີ່ ເກ ດຄວາມຮອ້ນ ອາດເກ ດຈາກຂ ເ້ຫຍ ອ້ກອງໃຫຍີ່ ເກ ນໄປ ຄວນໃຫກ້ອງປຸຍ

ນອ້ຍລງົ ຫຼ  ກອງປຸຍແຫງ້ເກ ນໄປ ຄວນຫດົນໍາ້ໃຫຊຸ້ີ່ ມ. ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງຄນັກອງປຸຍນອ້ຍເກ ນໄປຈະບໍີ່ ເກ ດ
ການໝກັ. 

https://www.kasetorganic.com/
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2) ກອງປຸຍມ ກິີ່ ນເໝັນ ອາດເກ ດຈາກກອງປຸຍປຽກເກ ນໄປໃຫຕ້ ີ່ ມຂ ນ້ເຫຍ ອ້ແຫງ້ ເພ ີ່ ອຊບັຄວາມຊຸີ່ ມ ຫຼ  
ອາກາດບໍີ່ ຖີ່ າຍເທໃຫປ້ ້ນກອງປຸຍໃນຊີ່ ວງທໍາອດິ ຫຼ  ອາດມ ສດັມາລບົກວນໃຫຫ້າຜາ້ມາຄຸມໄວ ້

• ວິທີໃຊ້ 
1) ໃຊໃ້ນຂັນ້ຕອນກຽມດນິນາເຂົາ້ໃຊ ້200 ກກ ຕໍີ່ ໄລີ່ , ໄມຢ້ ນຕົນ້ໃຊ ້1 ກກ ຕໍີ່ ຕາແມດັ 
2) ຫວີ່ ານໜາ້ດນິ 2 ໂຕນຕໍີ່ ປ  ໂດຍໃຊຮ້ີ່ ວມກບັປຸຍເຄມ ສ ດ 16-20-0, 18-20-0 ແລະ ສ ດ 20-20-0 ຖາ້

ຫາກດນິມ ຄວາມອຸດມົອາດໃຊສ້ ດ 15-30 ກກ 
3) ປ ກພ ດໄຮີ່ ໃຫໃ້ສີ່ ເປັນແຖວຕາມແນວທາງປຸກພ ດໃຊປ້ະມານ 3 ໂຕນຕໍີ່ ໄຮີ່ ຕໍີ່ ປ  

6. ພາຊະນະຮອງຮັບຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ (ຖັງຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ) 
ເພ ີ່ ອໃຫກ້ານຈດັເກບັລວບລວມຂ ເ້ຫຍ ອ້ເປັນໄປຢີ່ າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຸຼດການປົນເປ ້ອນຂອງຂ ້

ເຫຍ ອ້ທ ີ່ ສາມາດນໍາກບັມາໃຊປ້ະໂຫຍດໃໝີ່ ຈະຕອ້ງມ ການຕັງ້ຈລຸວບລວມຂ ເ້ຫຍ ອ້ (Station) ແລະ ໃຫມ້ ການ
ແຍກຂ ເ້ຫຍ ອ້ເພ ີ່ ອສະດວກ ແລະ ບໍີ່ ຕກົເຮີ່ ຍ ຫຼ  ແຜີ່ ກະຈາຍດັີ່ ງນ :້ 

− ສີຟ້າ ຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ຍີ່ ອຍສະຫຼາຍ ຫຼ  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ອນິຊ   ສາມາດນໍາມາໝກັເຮດັປຸຍໄດເ້ຊັີ່ ນ: ຜກັ, ໝາກ
ໄມ,້ ເສດອາຫານ ແລະ ໃບໄມ.້ 

− ສີຂຽວ ຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ທົີ່ ວໄປເຊັີ່ ນ: ຖງົຢາງທ ີ່ ເປ ອ້ນ, ຖງົເຂົາ້ໜມົ 
− ສີເຫ  ອງ ຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ທ ີ່ ສາມາດມາຣ ໄຊເຄ ນ ແລະ ຂາຍໄດເ້ຊັີ່ ນ: ພລາສະຕກິ, ເຈຍ້, ໂລຫະ 
− ສີແດງ ຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ອນັຕະລາຍ ຫຼ  ຂ ເ້ຫຍ ອ້ເປັນພດິເຊັີ່ ນ: ຖີ່ າຍໄຟສາຍ, ແກວ້, ບາຫຼອດ 

ນອກຈາກນ ຍ້ງັມ ຖົງພລາສະຕກິຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ໃນແຕີ່ ລະຖັງ ໂດຍມດັປາກຖົງສ ດຽວກັນັທ ີ່  ຮອງຮບັຂ ້
ເຫຍ ອ້ຕາມປະເພດດັີ່ ງກີ່ າວ. ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ສະຖານທ ີ່ ມ ພ ນ້ທ ີ່ ຈໍາກດັໃນການຈດັວາງພາຊະນະຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ 
ມ ຈໍານວນຄນົທ ີ່ ຄີ່ ອນຂາ້ງຫຼາຍໃນບໍລເິວນພ ນ້ທ ີ່ ນັນ້ເຊັີ່ ນ: ສ ນການປະຊຸມ, ສະໜາມບນິ ຄວນມ ຖັງທ ີ່ ສາມາດຮອງ
ຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ໄດທ້ງັ 4 ປະເພດໃນຖັງດຽວກນັ ໂດຍແບີ່ ງພ ນ້ທ ີ່ ຂອງຖັງຂ ເ້ຫຍ ອ້ອອກເປັນ 4 ຊີ່ ອງ ແລະ ຖັງທ ີ່ ຮອງ
ຮບັຂ ເ້ຫຍ ອ້ເຮດັດວ້ຍສະແຕນເລດ ມ ຝາແຍກເປັນ 4 ສ ໃນແຕີ່ ລະຊີ່ ອງຕາມປະເພດຂອງຂ ເ້ຫຍ ອ້ເຊັີ່ ນດຽວກນັກບັ
ຖງັຂ ເ້ຫຍ ອ້ທົີ່ ວໄປ. 

ຮ ບທີ 9: ຖັງຮັບຮອງຂີຶ້ເຫຍ ຶ້ອ 
 

ກິດຈະກໍາ: ໃຫນ້ກັຮຽນຈດັກຸີ່ ມສນົທະນາ ຫວົຂໍລຸ້ີ່ ມນ  ້ແລວ້ນໍາສະເໜ  ຈາກນັນ້ສາ້ງເປັນແຜນວາດຊີ່ ວຍຈ ີ່  
1) ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຈົາ້ຄດິວີ່ າຄວນແຍກຂ ເ້ຫຍ ອ້ແບບໃດ?  
2) ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຈົາ້ຄດິວີ່ າຈະເຮດັແນວໃດໃຫໝ້ ີ່ ເພ ີ່ ອນແຍກຂ ເ້ຫຍ ອ້ໄດງ້ີ່າຍ? 
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ຄໍາຖາມ  
1) ຂ ເ້ຫຍ ອ້ແມີ່ ນຫຍງັ?  
2) ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫມ້ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ມ ຫຍງັແດີ່ ? 
3) ຜນົກະທບົຂອງຈາກຂ ເ້ຫຍ ອ້ມ ຫຍງັແດີ່ ?  
4) ວທິ ການຫຼ ດປະລມິານຂ ເ້ຫຍ ອ້ຄວນເຮດັແນວໃດແດີ່ ? ຍກົຕວົຢີ່ າງມາອນັໜ ີ່ ງ? 

 
ເອກະສານອ້າງອີງ 

1) ປ ມ້ຄ ີ່ ມ   ການຈດັການຂ ເ້ຫຍ ອ້ແບບຄບົວງົຈອນ ຂອງການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງກມົສົີ່ ງເສ ມຄຸນນະພາບສິີ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມຂອງລາຊະອານາຈກັໄທກບັກມົສົີ່ ງ 
ເສ ມຄຸນນະພາບສິີ່ ງແວດລອ້ມ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມຂອງ ສປປ ລາວ 
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ບົດທີ 7 
ການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  

  
1. ການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  

 ອາກາດ ເປັນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ີ່ ບໍີ່ ມ ວນັໝດົສິນ້ ແລະ ເປັນຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕໍີ່
ການດໍາລງົຊ ວດິຂອງສິີ່ ງມ ຊ ວດິທຸກຊະນດິ ອາກາດປະກອບດວ້ຍສີ່ ວນປະສມົຂອງທາດຫຼາຍຊະນດິດວ້ຍກນັ ສີ່ ວນ
ໃຫຍີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະກາສເຊັີ່ ນ: ໄນໂຕຣເຈນ (N), ອອກຊ ເຈນ (O), ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ ໌(CO2) ແລະ ພບົເປັນ
ສີ່ ວນນອ້ຍໃນພາວະທ ີ່ ເປັນທາດແຫຼວເຊັີ່ ນອາຍນໍາ້ ແລະ ໃນພາວະທ ີ່ ເປັນທາດແຂງເຊັີ່ ນຝຸີ່ ນລະອອງ. 

 ອາກາດທ ີ່ ຫໍີ່ ຫຸມ້ໂລກຢ ີ່ ທງັໝດົເອ ນ້ວີ່ າບນັຍາກາດ ສີ່ ວນອາກາດທ ີ່ ຫໍີ່ ຫຸມ້ໂລກຢ ີ່ ສະເພາະສີ່ ວນເອ ນ້ວີ່ າອາ 
ກາດໂດຍເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພາວະກາສ. ອາກາດມ ອງົປະກອບຫຼກັເປັນກາສໄນໂຕຣເຈນ 78% ເຊິີ່ ງເປັນກາສທ ີ່ ມ ຫຼາຍ
ທ ີ່ ສຸດ ຮອງລງົມາແມີ່ ນກາສອອກຊ ເຈນ 21% ແລະ ກາສອ ີ່ ນໆ 1%. 

  ສະພາບອາກາດແມີ່ ນລກັສະນະສະພາບອາກາດຂອງພ ນ້ທ ີ່ ໃດພ ນ້ທ ີ່ ໜ ີ່ ງເຊິີ່ ງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຕໍາແໜີ່ ງ
ຂອງເສັນ້ແວງຂອງໂລກ ຫຼ  ເສັນ້ສ ນສ ດ ເຊິີ່ ງລວມມ ອຸນຫະພ ມ, ປະລມິານນໍາ້ຝົນ, ຄວາມຊຸີ່ ມຊ ີ່ ນ, ທດິທາງ ແລະ 
ຄວາມໄວຂອງລມົ, ເມກປົກຄຸມ ແລະ ແສງອາທດິ. ສະນັນ້, ສະພາບອາກາດຂອງແຕີ່ ລະພາກພ ນ້ແມີ່ ນມ ຮ ບແບບ
ສະພາບອາກາດໂດຍທົີ່ ວໄປສະເພາະຂອງແຕີ່ ລະພ ນ້ທ ີ່  ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນການປີ່ ຽນແປງດາ້ນລະດ ການ, ອຸນຫະພ ມ, 
ປະລມິານນໍາ້ຝົນ ຄວາມຊຸີ່ ມຊ ີ່ ນ, ປະລມິານແສງແດດໃນແຕີ່ ລະມ  ້ແລະ ປະກດົການທາງໄພທໍາມະຊາດຕາມລະດ 
ການເຊັີ່ ນ: ພາຍຸ ຫຼ  ພາຍຸໄຕຝຸ້ີ່ ນເປັນຕົນ້. ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າສະພາບອາກາດຂອງໂລກຈະມ ຫຼາກຫຼາຍແຕກຕີ່ າງກນັຈາກເ
ໜ ອຫາໃຕ,້ ປະເທດລາວເຮາົກໍີ່ ແມີ່ ນປະເທດໜ ີ່ ງທ ີ່ ຕັງ້ຢ ີ່ ໃກເ້ສັນ້ສ ນສ ດ ເຊິີ່ ງຖ ກຈດັຢ ີ່ ໃນປະເທດຮອ້ນຊຸີ່ ມ ທ ີ່ ມ 
ອາກາດໂດຍທົີ່ ວໄປແບີ່ ງອອກເປັນ 2 ລະດ ການຄ : ລະດ ແລງ້ ແລະ ລະດ ຝົນ. 

  ນຍິາມຄໍາວີ່ າ ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າຮ ບແບບສະພາບອາກາດໂດຍທົີ່ ວໄປມ 
ການປີ່ ຽນແປງໃນຂອບເຂດທົີ່ ວໂລກ,  ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດໃນທົີ່ ວໂລກແມີ່ ນເກ ດຈາກຄວາມໜາແໜນ້
ຂອງກາສເຮ ອນແກວ້ທ ີ່ ສ ງຂ ນ້ ເຊິີ່ ງກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມກດົອາກາດພາຍໃນຊັນ້ບນັຍາກາດ ເທງິພ ນ້ຜວິໂລກ ແລະ ການ
ໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກການນໍາໃຊທ້ ີ່ ດິນເຊັີ່ ນການຕັດໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ ແລະອ ີ່ ນໆ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຜົນກະທົບຂອງການ
ປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດຈະແຕກຕີ່ າງກນັໄປໃນແຕີ່ ລະພ ນ້ທ ີ່  ແຕີ່ ກໍີ່ ເຮດັໃຫລ້ະບບົນເິວດໂລກຂອງເຮາົເຊ ີ່ ອມໂຊມ
ລງົ, ດັີ່ ງນັນ້ ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍີ່ ການດໍາລງົຊ ວດິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮາົໂດຍ
ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມເຊັີ່ ນດຽວກນັ. 
1.1 ພາວະເຮ ອນແກ້ວ (Green House Effect) 
 ກາສເຮ ອນແກວ້ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ປະກອບດວ້ຍ ກາສຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2), ທາດມ ເທນ (CH4), ໄນ
ໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊດ ໌(N2O) ແລະ ຮາໂລຄາຣບອນ (Halocarbons) ເຊິີ່ ງມ ສີ່ ວນເຮດັໃຫໂ້ລກຮອ້ນຂ ນ້ໂດຍ
ການດ ດຊບັເອົາທາດຕີ່ າງໆເຂົາ້ໄປ ແລະ ປີ່ ອຍລັງສ ອຸນຕຣາໄວໂອເລດ (UV) ຄວາມກດົອາກາດຕໍີ່ າອອກສ ີ່ ຊັນ້
ບນັຍາກາດ ແລະ ພ ນ້ຜວິໂລກ  
  ເນ ີ່ ອງຈາກການປີ່ ອຍກາສເຮ ອນແກວ້ເຫຼົີ່ ານ  ້ເພ ີ່ ມຂ ນ້ຫຼາຍນບັແຕີ່ ຊີ່ ວງກາງທດົສະວດັ 1700 ເຮດັໃຫອ້ງົ
ປະກອບຂອງຊັນ້ບນັຍາກາດໂລກເຮາົມ ການປີ່ ຽນແປງ. ສາເຫດຫຼກັຂອງການປີ່ ອຍກາສເຮ ອນແກວ້ທ ີ່ ເພ ີ່ ມຂ ນ້ແມີ່ ນ
ເກ ດຈາກປັດໄຈທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ປັດໄຈມະນຸດສາ້ງຂ ນ້. ຕວົຢີ່ າງ ສາເຫດທ ີ່ ເກ ດຈາກທໍາມະຊາດ ໄດແ້ກີ່  ການ
ລະເບ ດຂ ນ້ຂອງພ ເຂົາໄຟ, ພະລັງງານແສງອາທິດ ຫຼ   ລັງສ ອຸນຕຣາໄວໂອເລດ (UV) ຂອງດວງອາທິດ, ການ
ປີ່ ຽນແປງຕາມລະດ ການທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງລະດບັນໍາ້ໃນມະຫາສະໝຸດ; ສາເຫດທ ີ່ ມະນຸດ
ສາ້ງຂ ນ້ ແມີ່ ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງ, ການຕັດໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການນໍາໃຊພ້ະລັງງານໄຟຟ້າ ຫຼ  
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ພະລງັງານອ ີ່ ນໆ ໂດຍການເຜາົເຊ ອ້ໄຟຟອສຊວິ (ນໍາ້ມນັ, ຖີ່ ານຫ ນ, ກາສທໍາມະຊາດ) ການຂບັຂ ີ່ ລດົຍານພາຫະນະ, 
ອຸດສາຫະກໍາການກະເສດ,ການໃຊທ້າດ CFC ທ ີ່ ນໍາໃຊໃ້ນການເຮດັເຄ ີ່ ອງເຢັນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງໃຊສ້ະເປຣ,  ການນໍາໃຊ ້
ຜະລດິຕະພນັທ ີ່ ຫຸມ້ຫໍີ່ ດວ້ຍພລາສຕກິເປັນຕົນ້. 

 
ຮ ບທີ 1: ແຫ ີ່ງກໍາເນີດຂອງກາສພິດເຮ ອນແກ້ວ 

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://hukased.blogspot.com/2019/09/pollution-problems-in-environment.html) 

 
1.2 ພາວະໂລກຮ້ອນ (Global Warming) 

 ພາວະໂລກຮອ້ນສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ ອຸນຫະພ ມສະເລີ່ ຍເທງິພ ນ້ຜວິໂລກເພ ີ່ ມຂ ນ້ທົີ່ ວໂລກ ສະແດງວີ່ າໂລກ
ຮອ້ນຂ ນ້. ເນ ີ່ ອງຈາກອຸນຫະພ ມເປັນພຽງສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງລກັສະນະຂອງສະພາບອາກາດ. ດັີ່ ງນັນ້, ພາວະໂລກຮອ້ນ 
ເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ໃນທາງກົງກັນຂາ້ມການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຄ ການ
ປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ສັບຊອ້ນໃນລະບົບຕີ່ າງໆຂອງໂລກຫຼາຍກວີ່ າ ພາວະໂລກຮອ້ນ ໂດຍສະຫຸຼບຄໍາວີ່ າ ການປີ່ ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດ ມ ຄວາມຖ ກຕອ້ງເໝາະສມົຫຼາຍກວີ່ າຄໍາວີ່ າພາວະໂລກຮອ້ນ.   

ພາວະໂລກຮອ້ນ ແມີ່ ນ ໄດເ້ກ ດຂ ນ້ໃນທົີ່ ວໂລກ ແລະ ເຊິີ່ ງກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍຂ ນ້
ເລ ອ້ຍໆ ແລະ ບນັຫາຕີ່ າງໆທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງສໍາລບັສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ. ໃນບາງພ ນ້ທ ີ່ ກໍີ່ ມ ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ພາຍຸທ ີ່ ຮຸນ
ແຮງ ແລະ ໃນບາງພ ນ້ທ ີ່ ກໍີ່ ມ ຝົນໜອ້ຍ ແລະໄພແຫງ້ແລງ້ຫຼາຍຂ ນ້. ສະຖານະການດັີ່ ງກີ່ າວນ ເ້ອ ນ້ວີ່ າ ພາວະໂລກ
ຮອ້ນ ເຊິີ່ ງຈະເຮດັໃຫມ້ ບນັຫາສະພາບແວດລອ້ມຕີ່ າງໆເຊິີ່ ງລວມທງັການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງມນົ
ລະພດິໃນນໍາ້, ອາກາດ ແລະ ການສ ນເສຍສດັປີ່ າຕີ່ າງໆ. ບນັຫາເຫຼົີ່ ານ ເ້ປັນສາເຫດເຮດັໃຫເ້ກ ດການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງໃນ
ອຸນຫະພ ມຂອງໜີ່ ວຍໂລກທ ີ່ ຄີ່ ອຍເພ ີ່ ມຂ ນ້ເທ ີ່ ອລະໜອ້ຍເຊິີ່ ງເຮດັໃຫກ້າຍເປັນຫຼາຍໄດ.້ 
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2. ສາເຫດການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  
ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫມ້ ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດປະກອບມ ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ເອງ

ຕາມທໍາມະຊາດ, ມກັເປັນເຫດການທ ີ່ ຮຸນແຮງຫຼາຍ ແລະ ບໍີ່ ໄດເ້ກ ດຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງກນັຕະຫຼອດເວລາ. ຕວົຢີ່ າງ:  
− ການຍີ່ ອຍສະຫຼາຍຕວົຂອງຊາກພ ດຊາກສດັ ໂດຍການຍີ່ ອຍສະຫຼາຍຂອງຈລຸນິຊ  ເຮດັໃຫເ້ກ ດກາສໄຮ

ໂດຣເຈນຊນັໄຟດ ໌(H2S) ເຊິີ່ ງກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດກິີ່ ນເໜົີ່ າເໝນັ 
− ການທ ີ່ ນໍາ້ຖວ້ມຂງັໄຮີ່ ນາເປັນເວລາດນົນານ ເຮດັໃຫເ້ກ ດກາສມ ເທນ (CH4) ເຊິີ່ ງເປັນກາສທ ີ່ ສໍາຄນັໃນ

ພາວະເຮ ອນແກວ້ 
− ການເກ ດພ ເຂາົໄຟລະເບ ດເຮດັໃຫມ້ ການກະຈາຍຂອງກາສ ແລະ ຝຸີ່ ນ 
− ການເກ ດໄຟໄໝປ້ີ່ າເຮດັໃຫເ້ກ ດກຸີ່ ມຄວນັ ແລະ ກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ ໌(CO2) 

− ການເກ ດພາຍຸເຮດັໃຫມ້ ຝຸີ່ ນລະອອງກະຈາຍໃນບນັຍາກາດ 
 ອ ກການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດແມີ່ ນເກ ດຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ, ເປັນກດິຈະກໍາໃນການດໍາລງົ
ຊ ວດິຂອງມະນຸດ. ຕວົຢີ່ າງ: 

− ການຄມົມະນາຄມົຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ມ ການໃຊນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟແລວ້ປີ່ ອຍກາສພດິອອກມາເຊັີ່ ນ: ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ ໌
(CO2), ຄາຣບອນໂມອອກໄຊດ ໌(CO), ອອກໄຊດຂ໌ອງໄນໂຕຣເຈນ (NOx) ແລະ ອອກໄຊດຂ໌ອງຊັນເຟ  
(SOx) 

− ການເຜາົ ແລະ ການຖິມ້ຂ ເ້ຫຍ ອ້ ເປັນແຫຼີ່ ງທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
− ການກໍີ່ ສາ້ງເຮດັໃຫເ້ກ ດການກະຈາຍຂອງຝຸີ່ ນລະອອງ 
− ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການຈ  ດປີ່ າຖາງໄຮີ່  
− ການໃຊທ້າດເຄມ ທາງການກະເສດສ ດພົີ່ ນເຮດັໃຫເ້ກ ດການກະຈາຍຂອງລະອອງທາດເຄມ ໃນອາກາດ 
− ການປີ່ ອຍທາດພດິຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕີ່ າງໆອອກມາເຈ ອປົນໃນອາກາດ 

3. ຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
3.1. ຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

− ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດຈະເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິທາງການກະເສດຫຸຼດຕໍີ່ າລງົ 
− ນໍາ້ຝົນມ ສະພາບເປັນກດົຈາກການລວມຕົວຂອງນໍາ້ກບັອອກໄຊດຂ໌ອງມາດ (S) ເຮັດໃຫພ້ ດຕາຍ ຫຼ  

ຈະເລ ນເຕ ບໂຕບໍີ່ ໄດດ້  ສົີ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິທາງການກະເສດຫຸຼດລງົ ທໍາລາຍສິີ່ ງກໍີ່ ສາ້ງຈາໍພວກ
ເຫຼກັ, ຄອນກຣ ດ ແລະ ຫ ນອີ່ ອນໃຫເ້ສ ີ່ ອມສະພາບໄວກວີ່ າປົກກະຕ ິ

− ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດເປັນອຸປະສກັຂດັຂວາງດາ້ນການຄມົມະນາຄມົຂນົສົີ່ ງເຊັີ່ ນ: ໝອກຄວັນ 
ເຮດັໃຫກ້ານເບິີ່ ງເຫັນບໍີ່ ໄດດ້  ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດອຸບດັຕເິຫດ, ເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວາມເສຍຫາຍແກີ່ ຊ ວດິ ແລະ ຊັບ
ສນິຈາໍນວນມະຫາສານ 

3.2 ຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຜນົກະທບົຫຼກັໆທ ີ່ ເກ ດຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໃນຂງົເຂດຕີ່ າງໆທ ີ່ ສະແດງອອກໃນຮ ບທ  1 

ໄດແ້ກີ່ ສຸຂະພາບມະນຸດ, ສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບບົນເິວດ, ອຸດສາຫະກໍາການກະເສດ, ການ
ປະມງົ ແລະ ແຫຼີ່ ງນໍາ້ເປັນຕົນ້. ຖາ້ຫາກວີ່ າອຸນຫະພ ມຫາກເພ ີ່ ມຂ ນ້ ກໍີ່ ຈະເຮດັໃຫ ້ເກ ດອຸທກົກະໄພທາງທໍາມະຊາດ
ເຊັີ່ ນ: ຝົນຕກົໜກັ, ນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້. ນອກຈາກນ ,້ ຍງັສົີ່ ງຜນົໃຫຖ້ານນໍາ້ກອ້ນເຂດຂົວ້ໂລກລະລາຍ ແລະ 
ເຮດັໃຫລ້ະດບັນໍາ້ທະເລເພ ີ່ ມສ ງຂ ນ້ ສົີ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດການປີ່ ຽນແປງຂອງກະແສນໍາ້ໃນມະຫາສະໝຸດ ເນ ີ່ ອງຈາກການ
ປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດດັີ່ ງກີ່ າວ ເມ ີ່ ອນໍາ້ທະເລເພ ີ່ ມຂ ນ້ ເຮດັໃຫບ້າງປະເທດໃນໝ ີ່ ເກາະຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ພ ນ້
ທ ີ່ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນລະດບັຕໍີ່ າຈມົລງົໄປໃນນໍາ້ທະເລ. ການປີ່ ຽນແປງຂອງກະແສນໍາ້ໃນມະຫາສະໝຸດ ມ ຜົນຕໍີ່ ອຸດສາຫະກໍາ
ປະມງົ, ຝົນຕກົໜກັ ຫຼ  ໄພແຫງ້ແລງ້ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວາມເສຍຫາຍຮາ້ຍແຮງຕໍີ່ ການຜະລດິທາງການກະເສດ 
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(ຜົນລະປ ກເສຍຫາຍ) ຄຸນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງແຫຼີ່ ງນໍາ້, ໂດຍສະເພາະຍິີ່ ງຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຄວາມ
ແຫງ້ແລງ້ທ ີ່ ເກ ດຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດອາດເຮດັໃຫເ້ກ ດໄຟໄໝປ້ີ່ າ ສົີ່ ງຜນົໃຫປ້ີ່ າໄມ,້ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວດິທ ີ່
ອາໄສຢ ີ່ ໃນປີ່ າ ແລະ ລະບບົນເິວດ ຖ ກທໍາລາຍ. 
 ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດຈະເຮດັໃຫກ້ານຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພ ດຊາ້ລງົ ເພາະເສດຄາບຄວນັຈະໄປ
ເກາະທ ີ່ ຜວິໃບ ແລະ ເຮດັໃຫຈ້ລຸງັປີ່ ອງອາກາດພ ດອຸດຕນັ ດ ດກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊດໄ໌ດໜ້ອ້ຍລງົ ເຮດັໃຫ ້
ປະສດິທພິາບໃນການສງັເຄາະແສງຂອງພ ດຫຸຼດລງົ 

ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດຈາກໝອກຄວນັຍງັມ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ສະພາບອາກາດ ໂດຍເຮດັໃຫທ້ອ້ງຟາ້ມ ດ
ຄ ມ້ ແສງສີ່ ອງລງົມານອ້ຍກວີ່ າປົກກະຕ ິ

                                             

        
ການຕາຍຈາກສະພາບອາກາດ 

ພະຍາດຕດິຕໍີ່  
ຄຸນນະພາບອາກາດ 
ໂຣກໄພໄຂເ້ຈບັ  

                  
ການສ ນເສຍທໍາມະຊາດ ແລະ ສາຍພນັ 

ນໍາ້ແຂງຂົວ້ໂລກ ລະລາຍ 
 

 

                    
ການສະໜອງນໍາ້ 

ຄຸນນະພາບນໍາ້, ການຍາດແຍີ່ ງນໍາ້ 
 

         
ຜນົຕອບແທນ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຊນົລະປະທານ 
 

       
ຈາໍນວນປີ່ າໄມຫ້ຼຸດລງົ  

ສະພາບພ ມສິາດປີ່ ຽນໄປ 
ຜນົຜະລດິທາງປີ່ າໄມຫ້ຼຸດລງົ 

ໄຟໄຫມ້ປີ່ າ  
 

           
ຫາດຊາຍຖ ກກດັເສາະ 

ນໍາ້ລົນ້ຝັີ່ ງ 
ເສຍງບົໃນການປົກປອ້ງ  
ສີ່ ຽງຕໍີ່ ຊຸມຊນົແຄມທະເລ 

 
 

         

                             

                             

 
ຮ ບທີ 2: ຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶຶ້ນຈາກການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບອາກາດ 

ຂໍມ້ ນຈາກ  U.S. global change https://www.globalchange.gov/browse/multimedia/potential-effects-climate-

changeprogram 

 

3.3  ຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຕໍີ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
 ຕາມການລາຍງານຂອງ CDC (ສ ນປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມເຊ ອ້ພະຍາດ) ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮາົໃນຫຼາກຫຼາຍລະດບັ (ຮ ບທ  3 ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງຜນົກະທບົທ ີ່ ສໍາຄນັ
ຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ (ອຸນຫະພ ມທ ີ່ ເພ ີ່ ມຂ ນ້, ສະພາບອາກາດທ ີ່ ຮຸນແຮງຂ ນ້, ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ລະດບັນໍາ້ທະເລ ແລະ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ)໌), ຜນົກະທບົ (ເບິີ່ ງຮ ບທ  2) ຜົນລບັທາງ
ສຸຂະພາບທ ີ່ ຕາມມາ ເຊິີ່ ງອາດເປັນຜົນມາຈາກການປີ່ ຽນແປງເຫຼົີ່ ານ  ້ຂໍມ້ ນເພ ີ່ ມເຕ ມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ 
(WHO) ແລະ CDC ຮ ບທ  2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ “ສະພາບອາກາດທ ີ່ ຮຸນແຮງຂ ນ້” ນໍາໄປສ ີ່ ພາວະທາງອາກາດ
ເປັນພດິ ແລະ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງອາກາດສະສມົເຊິີ່ ງອາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດພະຍາດຫອບຫ ດ ຫຼ  ລະບບົທາງເດ ນຫາຍໃຈຕດິ
ຂດັ; ອາກາດທ ີ່ ຮອ້ນສ ງຂ ນ້ ອາດເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຫວົໃຈ ແລະ ຫຼອດເລ ອດ ໂດຍສະເພາະຢີ່ າງຍິີ່ ງໃນກຸີ່ ມຜ ້
ສ ງອາຍຸ, ສະພາບອາກາດທ ີ່ ຮຸນແຮງຍງັນໍາໄປສ ີ່ ການປີ່ ຽນແປງຄວາມສມົດຸນໃນລະບບົນເິວດ  ເຊິີ່ ງມ ແນວໂນມ້ວີ່ າ
ສດັເປັນພາຫະນໍາເຊ ອ້ພະຍາດຈະມ ອາຍຸຍ ນຍາວຂ ນ້ ແລະ ທ ີ່ ສໍາຄນັເຮດັໃຫເ້ກ ດການປີ່ ຽນແປງທາງພ ມຕາ້ນທານ

https://www.globalchange.gov/browse/multimedia/potential-effects-climate-changeprogram
https://www.globalchange.gov/browse/multimedia/potential-effects-climate-changeprogram


52 

 

ຂອງພວກມັນເຊັີ່ ນ: ແມງໄມ,້ ຫອຍທາກ ແລະ ສັດເລ ອດເຢັນອ ີ່ ນໆ, ຕົວຢີ່ າງ: ເຊ ອ້ພະຍາດໄຂມ້າລາເຣຍ, 
ໄຂເ້ລ ອດອອກ, ພະຍາດໄຂສນັຫຼັງອກັເສບ ແລະ ເປັນພະຍາດແມີ່ ທອ້ງແປ ເຊິີ່ ງເປັນຜົນມາຈາກການປີ່ ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດ. 
 

 

                                                

 
 
 
 
  
 ປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບນໍາ້ ແມີ່ ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໄພພບິດັທາງທໍາ
ມະຊາດເຊັີ່ ນ: ຝົນຕກົໜັກ, ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ ລວ້ນແຕີ່ ເຮດັໃຫຊ້ບັພະຍາກອນນໍາ້ຂອງຊຸມຊນົ ແລະ 
ລະບບົນໍາ້ຖ ກທໍາລາຍ ສົີ່ ງຜນົໃຫລ້ະບບົນເິວດນໍາ້ຈ ດ ມ ສິີ່ ງປົນເປ ້ອນ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ກ ດເຊ ອ້ພະຍາດລະບາດເຊັີ່ ນ 
(ພະຍາດອະຫວິາ, ລໍາໄສເ້ປັນຕຸີ່ ມ, ເຊ ອ້ແບກັທ ເຣຍໃນລໍາໄສ ້ເປັນຕົນ້) ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງ ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດຍງັສົີ່ ງ
ຜນົກະທບົຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍີ່ ກບັສະບຽງອາຫານ ຫຼ  ພາວະການຂາດໂພຊະນາການອາຫານ ເນ ີ່ ອງຈາກນໍາ້ຖວ້ມໜກັ 
ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ທ ີ່ ຮຸນແຮງ ສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ການຜະລດິການກະເສດ. 

ແຫຼີ່ ງຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ເປັນມດິຕໍີ່ ກບັທໍາມະຊາດ ແມີ່ ນມ ແນວໂນມ້ຫຸຼດລງົ ເຊິີ່ ງລວມມ ການຕດັໄມທໍ້າລາຍ
ປີ່ າ, ການຈ  ດປີ່ າ ເພ ີ່ ອປ ກພ ດ, ແມີ່ ນໍາ້ແຫງ້, ເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜນົກະທບົຢີ່ າງໜກັໜີ່ ວງຕໍີ່ ກບັສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊ ວດິ 
ເພາະວີ່ າຊບັພະຍາກອນເຫຼົີ່ ານ ແ້ມີ່ ນປັດໄຈຈໍາເປັນພ ນ້ຖານຕໍີ່ ກບັການດໍາລງົຊ ບຂອງມະນຸດ ແລະ ສິີ່ ງມ ຊ ວດິອ ີ່ ນໆ 
ເຊັີ່ ນວີ່ າ ປີ່ າໄມ,້ ສດັປີ່ າ, ສດັນໍາ້. ສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ຂາດແຄນດາ້ນແຫຼີ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ອາດເຮດັໃຫ ້
ເກ ດການຍກົຍາ້ຍຖິີ່ ນຖານໄປຍງັສະຖານອ ີ່ ນ, ການຕັງ້ຖິີ່ ນຖານໃໝີ່  ຫຼ  ການຍກົຍາ້ຍຖິີ່ ນຖານ ອາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດ
ບນັຫາດາ້ນສຸຂະພາບຈດິໃຈ ເຊັີ່ ນມ ຄວາມວຕິກົກງັກນົ, ຄວາມຮ ສ້ ກສິນ້ຫວງັ ແລະ ຫດົຫ ີ່ . 

ຄວາມຮອ້ນທ ີ່ ຮຸນແຮງອາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜນົຮາ້ຍທ ີ່ ຕາມມາຂອງພາວະຄວາມຄຽດເຊັີ່ ນ
ພະຍາດຫວົໃຈຫຼົມ້ເຫຼວ. ໃນສະພາວະປົກກະຕຮິີ່ າງກາຍມະນຸດ ຄວບຄຸມອຸນຫະພ ມໂດຍການຂບັນໍາ້ເຫ ີ່ ອອອກ  
ແຕີ່ ໃນອຸນຫະພ ມທ ີ່ ສ ງຂ ນ້  ຮີ່ າງກາຍມະນຸດບໍີ່ ສາມາດປັບອຸນຫະພ ມໄດ ,້ ເຊິີ່ ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ ້ເກ ດ
ພະຍາດຫວົໃຈຫຼົມ້ເຫຼວ ແລະ ພາວະຄວາມຮອ້ນຜດິປົກກະຕຂິອງຮີ່ າງກາຍ. ນອກຈາກນ ອຸ້ນຫະພ ມທ ີ່ ສ ງຂ ນ້ຍງັ

ຮ ບທ ີ3: ຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບພ ມີອາກາດຕໍີ່ກັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
ຂໍມ້ ນຈາກ  U.S. global change https://www.globalchange.gov/browse/multimedia/potential-effects-climate- 

changeprogram  

https://www.globalchange.gov/browse/multimedia/potential-effects-climate-%20changeprogram
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ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດບນັຫາທາງດາ້ນການຫາຍໃຈ ອຸນຫະພ ມທ ີ່ ຮອ້ນຂ ນ້ຍງັເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງ ທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດມນົລະພດິທາງອາກາດ
ທ ີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ໂດຍສະເພາະຢີ່ າງຍິີ່ ງສໍາລບັເດກັ, ຜ ສ້ ງອາຍຸ ແລະ ຜ ທ້ ີ່ ມ ພາວະສຸຂະພາບເປັນພະຍາດຊໍາເຮ ອ້ 
ເຊິີ່ ງເຫນັວີ່ າປະຊາຊນົທ ີ່ ອາໄສຢ ີ່ ໃນເຂດສະພາບອາກາດຮອ້ນຈດັແມີ່ ນມ ຄວາມສີ່ ຽງສ ງຫຼາຍ. 
4. ວິທີການປ້ອງກນັ ແລະ ແກ້ໄຂການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 

 1) ລະດບບຸກຄົນ 
− ການຕດັໄມ:້ ທຸກຄນົຄວນເປັນເຈົາ້ການໃນການໃນການປົກປັກຮກັສາປີ່ າໄມໂ້ດຍການຫຸຼດຜີ່ ອນການຖາງ

ປີ່ າເຮດັໄຮີ່ ແບບເລ ີ່ ອນລອຍ, ປອ້ງກນັການລກັລອບຕດັຕດັໄມ ້ແລະ ຊີ່ ວຍປ ກໄມທ້ດົແທນທຸກໆປ  
− ລດົ: ຂ ີ່ ລດົຖ ບ, ນັີ່ ງລດົເມໄປໂຮງຮຽນ 
− ກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ:  ການຫຸຼດຜີ່ ອນໃນການໃຊນໍ້າ້, ການຫຸຼດປະລມິານຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ວທິ ອ ີ່ ນໆ 

ເພ ີ່ ອສາ້ງຄວາມແຕກຕີ່ າງ ເຮດັໃຫສ້ະພາບອາກາດດ ຂ ນ້ (ເຊັີ່ ນ ໂຄສະນາແນະນໍາຄອບຄວົ ແລະ ເພ ີ່ ອນຝ ງ 
ກີ່ ຽວກບັການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ) 

2) ລະດັບຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ 
− ການຕດັໄມ:້ ໃຫພ້າກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງສະໜອງຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງປີ່ າ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງ

ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ ເພ ີ່ ອເປັນການປ ກຈດິສໍານ ກໃຫຄ້ນົຮຸີ່ ນໃໝີ່ ໃນການອະນຸລກັປີ່ າໄມ ້
− ລດົ: ການພດັທະນາແຫຼີ່ ງພະລງັງານໝ ນວຽນຢີ່ າງຍ ນຍງົ ແລະ ນະໂຍບາຍການຂນົສົີ່ ງໂດຍການປຸກລະດມົ

ຊຸກຍ ໃ້ຫຍ້ີ່ າງ, ຂ ີ່ ລດົຖ ບ, ການໃຊລ້ດົຂນົສົີ່ ງສາທາລະນະ (ລດົເມ) ແລະ ນໍາໃຊລ້ດົຍນົ ທ ີ່ ມ ປະສດິທພິາບ
ໄດມ້າດຕະຖານ ເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວນັ 

− ກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ: ໃຫກ້ານສ ກສາ ແລະ ເຜ ຍແຜີ່ ປະຊາສໍາພນັ ໂດຍໃຫຄ້ວາມຮ  ້ແລະ ກະຕຸນ້
ໃຫປ້ະຊາຊນົ, ນກັຮຽນ, ນກັສ ກສາ, ເຈົາ້ຂອງກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆ ໄດຄໍ້ານ ງເຖງິການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮີ່ ວມມ ປ້ອງກນັ ແກໄ້ຂ ຫຼ  ຫຸຼດປະລມິານມນົລະພດິທາງນໍາ້. ການຫຸຼດຜີ່ ອນນໍາໃຊສ້ານເຄ
ມ ທ ີ່ ເປັນພິດທ ີ່ ໃຊປ້້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕ ພ ດ. ການຈັດຕັງ້ສ ນກວດສອບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ
ຍານພາຫະນະ ເພ ີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກີ່ ປະຊາຊນົໃນການນໍາຍານພາຫະນະມາກວດສອບ ແລະ 
ແກໄ້ຂບໍາລຸງຮກັສາໃຫຢ້ ີ່ ໃນສະພາບດ  ຈະສາມາດຫຸຼດຜີ່ ອນສານກໍີ່ ມວນສານຈາກຍານພາຫະນະໄດບ້າງສີ່ ວນ. 

3) ລະດັບຊາດ 
− ການຕດັໄມ:້ ອອກກດົໝາຍທ ີ່ ຮດັກຸມ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃຫໄ້ດຕ້າມເປົ້າໝາຍເຊັີ່ ນ: ການລກັລອບ

ຕດັໄມ,້ ການຂະຫຍາຍຕວົເມ ອງຊະຊາຍ, ການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອ ີ່ ນໆ 
− ລດົ: ປັບປຸງສະພາບການຈາລະຈອນ ໂດຍສະເພາະເລັີ່ ງລດັພດັທະນາລະບບົຂນົສົີ່ ງມວນຊນົ ເພ ີ່ ອແກໄ້ຂ

ບນັຫາຈາລະຈອນ ແລະ ຫຸຼດບນັຫາການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດອາດປີ່ ຽນໄປໃຊພ້ະລງັງານສະອາດ 
(ແຫຼີ່ ງພະລງັານໝ ນວຽນເຊັີ່ ນ: ລມົ, ແສງອາທດິ) ໃຊພ້ະລງັງານໜອ້ຍລງົເພ ີ່ ອຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ 
(ຂ ີ່ ລດົຖ ບ, ນັີ່ ງລດົເມໄປໂຮງຮຽນ) 

− ກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ: ການກໍານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນ ຫຼ  ຄວບຄຸມການປີ່ ຽນແປງທາງ
ອາກາດ ຄ  ການວາງຜງັເມ ອງໃຫ ້ເໝາະສມົຕາມສະພາບທອ້ງຖິີ່ ນ ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງຊຸມຊນົ ໂດຍແບີ່ ງ
ອອກເປັນເຂດຕີ່ າງໆ ບໍີ່ ປະປົນກນັ ເຊັີ່ ນ ເຂດການຄາ້, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໄສ ການດໍາເນ ນ
ກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆ ຕອ້ງຢ ີ່ ໃນມາດຕະຖານ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມຫຼກັວຊິາການ. ປັບປຸງຄຸນະພາບນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ 
ແລະ ກດົບງັຄບັໃຫໃ້ຊສ້ະເພາະນໍາ້ມນັທ ີ່ ຊີ່ ວຍຫຸຼດມນົລະພດິທາງອາກາດເຊັີ່ ນການປັບປຸງຄຸນະພາບນໍາ້
ມນັເບນຊນິ ເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນການປີ່ ອຍສານພດິ ແລະ ສານປະກອບໄຮໂດຣຄາຣບອນ, ໃຊນໍ້າ້ມນັເບນ
ຊນິທ ີ່ ບໍີ່ ມ  ສານຕະກົີ່ ວ, ປັບປຸງຄຸນະພາບນໍາ້ມນັດ ເຊວເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວນັດໍາ, ຫຸຼດຜີ່ ອນປະລມິານກໍາມະ
ຖັນໃນນໍາ້ມນັເຕາົ. 
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ກິດຈະກໍາ 
1) ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ  
2) ເຮດັວຽກເປັນກຸີ່ ມກີ່ ຽວກບັສາເຫດ, ວທິ ການປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການປີ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 
3) ສັງເກດເບິີ່ ງວິດ ໂອ, ຮ ບພາບ ແລະ ຕດິຕາມເອກະສານກີ່ ຽວກບັຜົນກະທົບຂອງການປີ່ ຽນແປງສະພາບ

ອາກາດ 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ສະພາບອາກາດ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
2) ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫສ້ະພາບອາກາດມ ການປີ່ ຽນແປງເກ ດມາຈາກໃສ? 
3) ການພວົພນັລະຫວີ່ າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການດໍາລງົ

ຊ ວດິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແມີ່ ນມ ຄ ແນວໃດ? 
4) ເຮາົມ ວທິ ຊີ່ ວຍຫຸຼດຜີ່ ອນການປີ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດແນວໃດ?  
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ພາກທີ III: ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸູ່ມ 
 

ບົດທີ 8 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ໃນຫຼາຍພ ນ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນໂລກ ຍງັມ ການປະຕບິດັທາງດາ້ນມະນຸດສະທໍາທ ີ່ ບໍີ່ ເທົີ່ າທຽມກນັ ໂດຍມ ການເລ ອກ
ປະຕບິດັ ເຊິີ່ ງວີ່ າບາງຄນົ, ບາງເພດ ແມີ່ ນບໍີ່ ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຢີ່ າງເທົີ່ າທຽມກນັ ເຊິີ່ ງເອ ນ້ວີ່ າ ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບ
ທາງບົດບ າດຍິງ-ຊາຍ  (Gender Inequality) ຫຼ  ຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນທ າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  (Gender 

Disparity). ຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງຍງິ ແລະ ຊາຍ ໂດຍອງົການອະນາໄມໂລກໃຫຄ້ວາມໝາຍວີ່ າ: ແມີ່ ນຄຸນ
ລກັສະນະບດົບາດການປະກອບສີ່ ວນໃນກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງສງັຄມົ. ແມີ່ ຍງິຊນົນະບດົສີ່ ວນຫຼາຍບໍີ່ ມ ໂອກາດໄດ ້
ຮບັການສ ກສາ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຄວາມເຊ ີ່ ອຂອງພໍີ່ ແມີ່  ແລະ ຊຸມຊນົວີ່ າ ເພດຍງິໄປສ ກສາຢ ີ່ ໄກພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ
ຫຼາຍຢີ່ າງ ເພາະສະນັນ້ຕອ້ງຢ ີ່ ບາ້ນເຮດັວຽກຊີ່ ວຍຄອບຄວົ, ຍອ້ນວີ່ າ ເສັນ້ທາງໄກ ແລະ ບໍີ່ ມ ບີ່ ອນພກັທ ີ່ ປອດໄພ. 
1.1. ຄວາມໝາຍເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

− ເພດ (Sex): ໝາຍເຖງິເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິ ທາງດາ້ນຊ ວະສາດ, ແມີ່ ນຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັທາງດາ້ນ
ລກັສະນະທາງຮີ່ າງກາຍລະຫວີ່ າງອະໄວຍະວະເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ, ຮໍໂມນ, ແມີ່ ນທໍາມະຊາດເປັນຜ ສ້າ້ງຂ ນ້ມາ, 
ເພດຍງິຈະຕອ້ງໄດຖ້ ພາ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃນການໃຫນ້ມົລ ກ. ເຊິີ່ ງບໍີ່ ສາມາດປີ່ ຽນແປງໄດ.້ 

− ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (Gender): ແມີ່ ນການພວົພນັລະຫວີ່ າງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ເຊິີ່ ງສງັຄມົເປັນຜ ້
ສາ້ງຂ ນ້ ເປັນເອກະລັກໃນຕວົ. ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ພາລະບົດບາດ, ສດິທ,ິ ສາຍພົວພນັ ແລະ ຄວາມ
ຮບັຜິດຊອບທ ີ່ ແມີ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ຖ ກມອບໝາຍໃຫຢ້ ີ່ ໃນສງັຄົມ ແລະ ວດັທະນາທໍາໃດຫໜ ີ່ ງ. ຄວາມໝາຍ
ລະຫວີ່ າງແມີ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ ແລະ ຮຽນຮ  ້ຜີ່ ານການດໍາລງົຊ ວດິປະຈໍາວນັ ຢ ີ່ ໃນຄອບຄວົ ແລະ 
ສງັຄມົ. ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແມີ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ບໍີ່ ແນີ່ ນອນສະເໝ ໄປ ແຕີ່ ມນັຈະປີ່ ຽນໄປ
ຕາມການເວລາ. 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
ການຈໍາແນກ ເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ເພດ (Sex) 
− ແມີ່ ນທໍາມະຊາດເປັນຜ ສ້າ້ງຂ ນ້ມາ 
− ແມີ່ ນເປັນມາແຕີ່ ເກ ດ/ແຕີ່ ກໍາເນ ດ 
− ແມີ່ ນເປັນມາແຕີ່ ເກ ດຄ ກນັໝດົໃນທົີ່ ວ
ໂລກ 

− ບໍີ່ ສາມາດປຽີ່ນແປງໄດ ້

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (Gender) 
− ແມີ່ ນສງັຄມົ, ວດັທະນະທໍາເປັນຜ ສ້າ້ງຂ ນ້ 
− ຖ ກສາ້ງໃຫເ້ປັນແບບນ  ້ໂດຍການອບົຮມົສັີ່ ງສອນໂດຍກງົ

ແລະ ຈາກສະພາບແວດລອ້ມ 
− ຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັຕາມແຕີ່ ລະບີ່ ອນ, ແຕີ່ ລະສງັຄມົ, ແຕີ່

ລະຊນົເຜົີ່ າ. 
− ສາມາດປຽີ່ນແປງໄດໄ້ປຕາມການເວລາ 
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1.2. ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ  
     ສິດສະເໝ ພາຍຍິງ-ຊາຍໝາຍເຖິງ ການທ ີ່ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍມ ສິດທິ, ເສລ ພາບໃນການສະແດງ
ບດົບາດຂອງຕນົເອງຕໍີ່ ສງັຄມົໄດຢ້ີ່ າງເທົີ່ າທຽມກນັ, ບດົບາດຂອງຍງິ-ຊາຍໃນສງັຄມົເທົີ່ າທຽມກນັຍງິ ແລະ ຊາຍຖ ກ
ຮບັຮ ກ້ນັວີ່ າມ ສະຖະນະພາບຄ ກນັໄດຮ້ັບເງ  ີ່ອນໄຂຄ ກນັ ເພ ີ່ ອຊົມໃຊສ້ິດທິມະນຸດຂອງເຂາົເຈົາ້  ແລະ ສະແດງ
ສກັກະຍະພາບຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນທຸກຂງົເຂດການພດັທະນາ, ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດັີ່ ງດຽວກນັຈາກການພດັທະນາ.  
ສາຍພົວພັນທາງບົດບາດທັງສອງເພດ ເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜ ນເຊິີ່ ງກັນແລະກັນຖາ້ບໍີ່ ມ ຍງິ ແລະ ຊາຍກໍີ່ ບໍີ່ ມ ຄໍາວີ່ າ
ບດົບາດຍງິຊາຍ (Gender). 

ຄວາມສະເໜ ພາບ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແມີ່ ນໄປຄຽງຄ ີ່ ກນັ, ຖາ້ແມີ່ ຍງິບໍີ່ ມ ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຄວາມ
ສາມາດກໍີ່ ຈະບໍີ່ ຖ ກປັບປຸງ, ແມີ່ ຍງິຈະເຂັມ້ແຂງກໍີ່ ຕໍີ່ ເມ ີ່ ອຜ ຊ້າຍພອ້ມທ ີ່ ຈະໃຫໂ້ອກາດແກີ່ ແມີ່ ຍງິ ແລະ ພອ້ມທ ີ່ ຈະ
ປີ່ ຽນແປງໃຫແ້ມີ່ ຍງິມ ສດິ, ມ ບດົບາດ, ເຂົາ້ຮີ່ ວມໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາ, ຈ ີ່ ງເຮດັໃຫແ້ມີ່ ຍງິ ແລະ ຜ ້
ຊາຍມ ສດິສະເໝ ພາບກນັ, ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາເຊັີ່ ນດຽວກນັ. 
1.2.1. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍດ້ານຕ່າງໆ 

−  ດາ້ນການເມ ອງ 
−  ດາ້ນການສ ກສາ 
−  ດາ້ນເສດຖະກດິ 
−  ດາ້ນວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົ 
−  ດາ້ນຄອບຄວົ 
−  ດາ້ນສະເໜ ຄໍາເຫນັ ແລະ ຮອ້ງຮຽນ 

ຄວາມເປັນທໍາລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ ແມີ່ ນຂັນ້ຕອນ ແລະ ໝາກຜນົການປະຕບິດັຢີ່ າງເປັນທໍາຕໍີ່ ເພດຍງິ-ເພດ
ຊາຍ ເຊິີ່ ງລວມມ ການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ແລະ ມາດຕະການຕີ່ າງໆ (ລວມທງັມາດຕະການສະເພາະຊົີ່ ວຄາວ) ທ ີ່
ລບົລາ້ງການເອາົປຽບທາງສງັຄມົຕໍີ່ ແມີ່ ຍງິ ແລະ ເຮດັໃຫແ້ມີ່ ຍງິຕກົຢ ີ່ ໃນສະພາບບໍີ່ ສາມາດຊມົໃຊສ້ດິທຂິອງເຂາົເຈົາ້
ຢີ່ າງເທົີ່ າກບັຜ ຊ້າຍ 
1.2.2. ການປົກປ້ອງຄວາມສະເໝີພາບ 

ຕາມສນົທສິນັຍາ ຊ ດໍ ໄດອ້ະທບິາຍຫຼກັການຄວາມສະເໝ ພາບລະຫີ່ ວາງຍງິ-ຊາຍໄວໃ້ນ 3 ຫຼກັການ  ແລະ 
3 ຮ ບແບບດັີ່ ງນ :້   

− ສາມຫຼກັການຄ : ມ ໂອກາດຄ ກນັ, ເຂົາ້ເຖງິໄດຄ້ ກນັ  ແລະ ໄດຜ້ນົອອກ, ຜນົຮບັ ຫຼ  ຜນົປະໂຫຍດຄ ກນັ 
− ສາມຮ ບແບບຄ : ແບບທາງການ, ແບບປົກປອ້ງ ແລະ ແບບດດັສມົ 

1.2.3. ການປ້ອງກັນຄວາມສະເໝີພາບ 
− ບໍີ່ ຄວນພິຈາລະນາແນວຄ ດແບບຕາມຕົວຢີ່ າງດຽວຕໍີ່ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ (Do notGender 

Stereotype) ຕວົຢີ່ າງ: ແມີ່ ຍງິບໍີ່ ກາ້ຕດັສນິໃຈ, ມ ແຕີ່ ຜ ຊ້າຍກາ້ຕດັສນິໃຈ.  
− ບໍີ່ ຄວນຈໍາແນກ ຕາມແນວຄດິດັີ່ ງເດ ມທ ີ່ ວີ່ າ: ວຽກໜັກແມີ່ ນວຽກຂອງຜ ຊ້າຍ ວຽກເບາົແມີ່ ນວຽກຂອງ

ແມີ່ ຍງິ, (ວຽກເອກສານແມີ່ ນວຽກຂອງແມີ່ ຍງິ, ສີ່ ວນວຽກກໍີ່ ສາ້ງພາກສະໜາມແມີ່ ນວຽກຂອງຜ ຊ້າຍ). 
− ການສົີ່ ງເສ ມສດິສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍ ແມີ່ ນຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ຂະບວນການປີ່ ຽນແປງແບບຕໍີ່

ເນ ີ່ ອງຍາວນານ ແລະ ເປັນກາ້ວໆ ເພ ີ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍໃນການສາ້ງຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍເທ ີ່ ອລະກາ້ວ. 
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2. ສະພາບການໃນໂລກ ແລະ ການແກ້ໄຂ 

ອງົການບດົບາດຍງິ-ຊາຍສາກນົປ  2014 (The Global Gender Gap 2014) ຕາມການລາຍງານຂອງ
ສະພາກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ  (World Economic Forum (WEF) ໄດກ້ີ່ າວວີ່ າ: ຄວາມສະເໝ ພາບ
ບົດບາດຍງິ-ຊາຍແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນທາງບວກນບັຕັງ້ແຕີ່ ບົດລາຍງານຄັງ້ທໍາອິດປ  2006, ບົດລາຍງານແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ການ
ວເິຄາະ 4 ດາ້ນຄ : ດາ້ນສຸຂະພາບ, ການສ ກສາ, ການເມ ອງ ແລະ ເສດຖະກດິ. 

ດາ້ນການເມ ອງ ມ ສະມາຊກິສະພາ 26% ລດັຖະມນົຕ ທ ີ່ ເປັນເພດຍງິເພ ີ່ ມຂ ນ້ 50% ທຽບໃສີ່ ປ  2006. 
ຖາ້ປຽບທຽບດາ້ນການເມ ອງກບັດາ້ນເສດຖະກດິ, ດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ການສ ກສາແມີ່ ນຍງັຕໍີ່ າຢ ີ່ . ຕາມບດົລາຍ
ງານຍງັໄດເ້ວົາ້ວີ່ າຈະໃຊເ້ວລາອ ກ 81 ປ  (ແຕີ່ ນ ຮ້ອດປ 2095) ຄວາມສະເໝ ພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍຈິີ່ ງຈະສມົບ ນຖາ້
ຫາກວີ່ າປັດຈບຸນັຍງັຈະສ ບຕໍີ່ ໄປແບບນ .້ ປະເທດພາກເໜ ອ ເອ ຣົບແມີ່ ນອນັດບັສ ງສຸດໃນ 142 ປະເທດ. ໃນເອ
ເຊຍແມີ່ ນປະເທດຟິລິບປິນອັນດັບທ  9 ແລະ ລາວແມີ່ ນອັນດັບທ ີ່  60. UNICEF ໄດລ້າຍງານວີ່ າ 1 ໃນ 4 ມ 
ແມີ່ ຍງິແຕີ່ ງງານກີ່ ອນອາຍຸ 18 ປ ແມີ່ ນ 16% , ໃນນັນ້ປະເທດທ ີ່ ພດັທະນາແລວ້ແມີ່ ນ 1ໃນ 3 ທ ີ່ ແມີ່ ຍງິແຕີ່ ງງານ
ກີ່ ອນອາຍຸ 18 ປ ແມີ່ ນ 30%. ຄວາມແຕກໂຕນກນັນ ແ້ມີ່ ນປາກດົຂ ນ້ໃນຕາເວນັອອກກາງ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນ
ອາຟຣກິາ. 

• ບາງມາດຕະການຮັບປະກນັໃນການແກ້ໄຂ 
  ແຜນແກໄ້ຂບດົບາດຍ-ິງຊາຍ 2014-2017 ໂດຍ UNICEF ຍກົໃຫເ້ຫນັ 4 ຫວົຂໍຕ້ົນ້ຕໍທ ີ່ ຈະແກໄ້ຂຄ :  

1) ການສົີ່ ງເສ ມຄວາມກາ້ວໜາ້ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການຕອບສະ ໜອງດາ້ນສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸີ່ ມ 
2) ສົີ່ ງເສ ມຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງເດກັຍງິໃຫໄ້ດຮ້ບັການສ ກສາໃນລະດບັມດັທະຍມົຕອນປາຍ 
3) ຢຸດຕກິານແຕີ່ ງງານຂອງເດກັນອ້ຍ (ending child marriage) 
4) ແກໄ້ຂການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງທາງເພດທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ໃຫທ້ນັເວລາ 

3. ສະພາບການຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ການແກ້ໄຂ 
3.1. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນບດົບາດຍິງ-ຊາຍດ້ານຕ່າງໆ 

ຕາມການສໍາຫຼວດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອງົການ UNICEF ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກ
ຕີ່ າງບດົບາດຍງິ-ຊາຍດັີ່ ງນ :້  

−  ລະດບັການຮ ໜ້ງັສ : ອາຍຸ 15-24 ປ  ຜ ຊ້າຍ 77,4%, ແມີ່ ຍງິ 68,7%. ເຂດຕວົເມ ອງຜ ຊ້າຍຮ ໜ້ງັສ ແມີ່ ນ 
92,0%%; ຜ ຍ້ງິແມີ່ ນ 90,6%. ເຂດຊນົນະບດົຜ ຊ້າຍແມີ່ ນ 71,7%, ຜ ຍ້ງິແມີ່ ນ 59,7% 

− ການແຕີ່ ງງານ: ຜ ຍ້ງິອາຍຸ 15-19 ປ  ມ  22, 2%, ຜ ຊ້າຍ 71% ແມີ່ ຍງິທ ີ່ ແຕີ່ ງງານກີ່ ອນອາຍຸ 18 ປ   (ກດົໝ
າຍ ການແຕີ່ ງງານຂອງລາວ) ຫຼາຍກີ່ ວາຜ ຊ້າຍ 15%. ອາຍຸການແຕີ່ ງງານຄັງ້ທໍາອດິແມີ່ ຍງິສະເລີ່ ຍ 18,7 ປ  ໃນເຂດ
ຊນົນະບດົແມີ່ ຍງິຈະແຕີ່ ງງານຕໍີ່ າກວີ່ າອາຍຸ 18 ປ .  

− ດດັຊະນ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (SIGI) ຈດັເປັນ 5 ລະດບັຄ : ສ ງທ ີ່ ສຸດ, ສ ງ, ກາງ, ຕໍີ່ າ ແລະ ຕໍີ່ າຫຼາຍ. ລາວຢ ີ່
ອນັດບັກາງ (ປ  2014) ເຊິີ່ ງຂອ້ນຂາ້ງດ ກີ່ ວາຫຼາຍປະເທດ ແຕີ່ ກໍີ່ ຍງັຢ ີ່ ໄກເປົາ້ໝາຍ. 
3.2. ການແກ້ໄຂໃນລາວ 

ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລາວແມີ່ ນໄດສ້ະໜບັສະໜ ນສດິສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ (ສດິສະເໝ 
ພາບລະຫວີ່ າງເພດ) ແລະ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນສງັຄມົ. ລາວເປັນພາຄ ສນົທສິນັຍາສາກນົວີ່ າດວ້ຍສດິທມິະນຸດ ແລະ 
ຖະແຫຼງການຕີ່ າງໆ. ດັີ່ ງນັນ້, ລດັຖະບານລາວຈ ີ່ ງເອາົໃຈໃສີ່ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາກີ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝ ພາບຍງິ-
ຊາຍໂດຍມ ລດັຖະທໍາມະນ ນ, ອອກກດົໝາຍ, ສາ້ງຕັງ້ອງົການຈດັຕັງ້, ອອກນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ. ລາວມ ຄວາມກາ້ວ
ໜາ້ໃນການພດັທະນາຢີ່ າງວີ່ ອງໄວໃນໄລຍະ 10 ກວີ່ າປ ຜີ່ ານມາຄວາມທຸກຍາກແຫີ່ ງຊາດຫຸຼດລງົຈາກ 46% ໃນ
ປ 1993 ຍງັ  25% ໃນປ  2012. ຊ ວດິການເປັນຢ ີ່ ຂອງແມີ່ ຍງິໃນປະເທດໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃນທາງທ ີ່ ດ ຂ ນ້, ເນ ີ່ ອງ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາ.  
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   ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສົີ່ ງເສ ມສດິສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍໄດຮ້ບັການປັບປຸງດ ຂ ນ້ກວີ່ າເກົີ່ າ. ຕາມການປະ
ເມ ນຄວາມສະເໝ ພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນລາວໂດຍທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  ແລະ ລດັຖະບານ
ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ມ ການສ ກສາຮີ່ ວມກນັໄດສ້ະເໜ  3 ປະເດນັຫຼກັກີ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍຄ : 

1) ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ໂອກາດທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ   

2)  ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍງິໃນການປະກອບຄວາມຄດິເຫນັຢ ີ່ ໃນຕໍາແໜີ່ ງຕດັສນິບນັຫາ 
3) ວິເຄາະປະເດັນຄວາມສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍທ ີ່ ຕິດພັນກບັຂົງເຂດຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່

ປະກດົຂ ນ້. 
 

ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ສນົທະນາລວມ 

ຄ ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສ ກສາ 
1) ໃນຕວົຈງິພວກນອ້ງເປັນຜ ນໍ້າ ຫຼ  ຜ ຕ້າມໃນຄອບຄວົ ຍອ້ນຫຍງັ? 
2) ຖາ້ພວກນອ້ງຈະໄດລ້ ກພວກນອ້ງປາດຖະໜາຢາກໃຫເ້ປັນເພດຍງິ ຫຼ  ເພດຊາຍ ຍອ້ນຫຍງັ? 
3) ຖາ້ເລ ອກເກ ດໄດພ້ວກນອ້ງຢາກເກ ດມາເປັນເພດຍງິ ຫຼ  ເພດຊາຍ ຍອ້ນຫຍງັ? 
4) ເພດມ ຄວາມໝາຍຄ ແນວໃດ? 
5) ບດົບາດຍງິ-ຊາຍມ ຄວາມໝາຍຄ ແນວໃດ? 
6) ເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍແຕກຕີ່ າງກນັຄ ແນວໃດ? 

 
ກິດຈະກໍາ 2: ເຮັດວຽກເປນັກຸູ່ມ 

ແບີ່ ງກຸີ່ ມນກັຮຽນເຮດັກດິຈະກາໍໂດຍໃຫຫ້ວົຂໍຄ້ົນ້ຄວາ້ໃນແຕີ່ ລະດາ້ນກີ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍ
ທ ີ່ ເຫນັຕວົຈງິໃນທອ້ງຖິີ່ ນເຊັີ່ ນ: ດາ້ນການເມ ອງ, ດາ້ນການສ ກສາ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ດາ້ນວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົດາ້ນ
ຄອບຄວົ, ດາ້ນສະເໜ ຄໍາເຫນັ ແລະ ດາ້ນການຮອ້ງຟອ້ງ, ຈາກນັນ້ໃຫແ້ຕີ່ ລະກຸີ່ ມຄົນ້ຄວາ້ ແລວ້ຂຽນໃສີ່ ເຈຍ້ແຜີ່ ນ
ໃຫີ່ ຍ ແລະ ຂ ນ້ລາຍງານ. 
ກິດຈະກໍາ 3: ເບິີ່ງວີດີໂອ ແລະ ຮ ບກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ໃຫນ້ກັສ ກສາແຕີ່ ລະກຸີ່ ມວເິຄາະເນ ອ້ໃນຂອງ ວ ດ ໂອ ແລວ້ຂ ນ້ລາຍງານ 
1) ບນັຫາຂອງວ ດ ໂອມ ອນັໃດແດີ່ , ຍອ້ນຫຍງັ ແລະ ມ ວທິ ແກໄ້ຂແນວໃດ? 
2) ໃນວ ດ ໂອມ ສິີ່ ງໃດທ ີ່ ສະແດງເຖງິຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ? 
3) ໃຫນ້ກັສ ກສາຊາຍ-ຍງິສບັປີ່ ຽນໜາ້ທ ີ່ ກນັ ແລວ້ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຮ ບທ ີ່ ຄ ກຽມມາ ແລວ້ຖາມວີ່ າມ ຄວາມ

ຮ ສ້ ກແນວໃດ? 
4) ອີ່ ານເນ ອ້ໃນຂໍທ້  3 ກີ່ ຽວກບັ ລດັຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາ

ອາຊ ມ ການສ ກສາຮີ່ ວມກນັໄດສ້ະເໜ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍຈກັປະເດນັສໍາຄນັຄ ອນັໃດແດີ່ ? 
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ກິດຈະກໍາ 4: ການອອກແບບກິດຈະກໍາໃນຫ້ອງຮຽນ 
ໃຫນ້ກັສ ກສາຄ ຄດິອອກແບບກດິຈະກໍາເພ ີ່ ອຈະໄປສອນນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕໍີ່ ກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

 
ຄໍາຖາມ 

1) ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
2) ສດິສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍແມີ່ ນຫຍງັ? 
3) ວທິ ການປົກປອ້ງຄວາມສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍຄ ແນວໃດ? 

 
ເອກະສານອ້າງອີງ 

1) ບດົບາດຍງິຊາຍແລະການພດັທະນາ www.prflaos.org 

2) Country Genger A ssessment for the Lao People’s Democratic www.adb.org 

3) ຄ ີ່ ມ  ການຝ ກອບົຮມົເພ ີ່ ອການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນສະພາບການປີ່ ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດດວ້ຍການລເິລ ມຢ ີ່ ພາຍໃນປະເທດ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການພດັທະນາການສາ້ງແຜນ 
(NDF:  NordicDevelopment  Fund). WWW. Adb.org. 

4) ນ  ຫຼວງໂຄດ (2014) ຄ ີ່ ມ  ກີ່ ຽວກບັສດິສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງກຸີ່ ມຜ ້
ດອ້ຍໂອກາດ www.prflaos.org 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prflaos.org/
http://www.prflaos.org/
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ບົດທີ 9 
ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການລ້ຽງດ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສິດທິເດັກ 

 
1. ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ວິທີການຄຸມກໍາເນດີ 

ການວາງແຜນຄອບຄວົແມີ່ ນຈະໄດຮ້ບັຜນົດ ກໍີ່ ຕໍີ່ ເມ ີ່ ອທງັຊາຍ ແລະ ຍງິມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັໃນ
ການປອ້ງກນັການຖ ພາ ແລະ ການປົກປອ້ງເຊິີ່ ງກນັແລະກນັຈາກພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກການຮີ່ ວມເພດ. 

 
ປະເພດຂອງ

ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ 

ການ
ປ້ອງ
ກັນ 

ປ້ອງກັນພະຍາດ
ຕິດຕໍີ່ທາງເພດ
ສໍາພັນ ແລະ 
ເຊ ຶ້ອ HIV 

ຄວາມຖີີ່ 
(ຂອງການ

ໃຊ້) 

ຂໍຶ້ມ ນທີີ່ສໍາຄັນອ ີ່ນໆ 

ຖງົຢາງອະນາໄມ ດ  ດ ທ ີ່ ສຸດ ໃຊທຸ້ກຄັງ້ ມນັໄດຜ້ນົດ ທ ີ່ ສຸດເມ ີ່ ອໃຊຮ້ີ່ ວມກບັຢາ
ຂາ້ເຊ ອ້ອະສຸຈ ິແລະ ສານນໍາ້ລໍີ່ ລ ນ້ 

ຢາຄຸມກໍາເນ ດ 
ຢາຄຸມກໍາເນ ດ 
ຊະນດິຮໍ
ໂມນລວມ 

ດ ຫຼາຍ ບໍີ່  ກນິທຸກມ  ້ ມນັໄດຜ້ນົດ ທ ສຸດຖາ້ຫາກກນິຢາ
ຖ ກຕອ້ງຕງົຕາມເວລາເດ ມທຸກມ  ້

ຢາຄຸມກໍາເນ ດ
ຊະນດິຝັງເຂມັ 

ດ ທ ີ່ ສຸດ ບໍີ່  3 ຫຼ  5 ປ  ການຝັງຢາຄຸມ ແລະ ເອາົຢາຄຸມນ ອ້ອກ
ແມີ່ ນຕອ້ງໃຫພ້ະນກັງານສາທາລະນະ
ສຸກຜ ທ້ ີ່ ຜີ່ ານການຝ ກຝົນມາສະເພາະ 
ແລະຕອ້ງໄດເ້ອາົຢາຄຸມກໍາເນ ດນ ມ້າ
ປີ່ ຽນແທນທຸກໆ3 ຫຼ  5ປ  ແລວ້ແຕີ່

ຊະນດິຂອງຢາ 
ການສກັຢາຄຸມກໍາ

ເນ ດ 
ດ ຫຼາຍ ບໍີ່  1, 2, ຫຼ  3 

ເດ ອນ 
ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້ກັຢາທຸກໆ 1, 2 ຫຼ  3 

ເດ ອນ ຂ ນ້ກບັປະເພດຂອງຢາທ ີ່ ສກັ 
ໃສີ່ ຮີ່ ວງອະນາໄມ ດ ຫຼາຍ ບໍີ່  5 ຫຼ  12 ປ  ມ ປະສດິທພິາບໃຫຜ້ນົເປັນເວລາ 5 ຫຼ  

12 ປ  (ຂ ນ້ກບັຊະນດິຂອງຮີ່ ວງ
ອະນາໄມ) 

ການປີ່ ອຍນໍາ້ເຊ ອ້ 
ອອກຂາ້ງນອກ
ຊີ່ ອງຄອດ 

ໝອ້ຍທ ີ່
ສຸດ 

ບໍີ່  ທຸກໆຄັງ້ ຜ ຊ້າຍຕອ້ງໄດຖ້ອດອະໄວຍະວະເພດ
ອອກຈາກຊີ່ ອງຄອດຜ ຍ້ງິ, ເວລາ

ປີ່ ອຍນໍາ້ເຊ ອ້ທຸກຄັງ້ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າລາວ
ປີ່ ອຍນໍາ້ເຊ ອ້ຢ ີ່ ຂາ້ງນອກກໍີ່ ຕາມ,ບາງ
ຄັງ້ນໍາ້ເຊ ອ້ຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ
ອາດເຂົາ້ໄປໃນຊີ່ ອງຄອດໃນຂະນະທ ີ່ ກໍາ
ລງັມ ເພດສໍາພນັນັນ້ ເຊິີ່ ງມນັສາມາດ
ເຮດັໃຫມ້ ລ ກໄດ ້ຫຼ  ແຜີ່ ພະຍາດຕດິຕໍີ່

ທາງເພດສໍາພນັໄດ ້
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ການນບັຮອບ
ເດ ອນ ການຄຸມກໍາ
ເນ ດຕາມວທິ ທໍາ

ມະຊາດ 

ດ  ບໍີ່  ທຸກໆຄັງ້ ວທິ ນ ບໍ້ີ່ ຄີ່ ອຍໄດຜ້ນົດ ປານໃດ ສໍາລບັ
ແມີ່ ຍງິຜ ທ້ ີ່ ມ ຮອບປະຈາໍເດ ອນບໍີ່ ເປັນ

ປົກກະຕ ິ

ການມ ເພດສໍາພນັ
ແບບບໍີ່ ຮີ່ ວມເພດ 
(ບໍີ່ ສອດອະໄວຍະ
ວະເພດຊາຍເຂົາ້
ໃນຊອງຄອດ) 

ດ ທ ີ່ ສຸດ ຂ ນ້ກບັກໍລະນ  ທຸກໆຄັງ້ ຖາ້ອະໄວຍະວະເພດຊາຍບໍີ່ ໄດສໍ້າຜດັ ຫຼ  
ສອດເຂົາ້ໄປໃນອະໄວຍະວະເພດຍງິ, 
ແມີ່ ຍງິກໍີ່ ບໍີ່ ສາດມາດຖ ພາໄດ.້ ການມ 
ເພດສໍາພນັທາງທະວານໝກັແມີ່ ນແຜີ່
ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັໄດງ້ີ່າຍ, 
ການມ ເພດສໍາພນັທາງປາກແມີ່ ນບໍີ່ ຄີ່ ອຍ
ແຜີ່ ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດປານໃດ ແລະ 
ການມ ເພດສໍາພນັດວ້ຍການສໍາຜດັນັນ້ 
ແມີ່ ນມ ເປ ເຊນັໝອ້ຍທ ີ່ ສຸດທ ີ່ ຈະແຜີ່

ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດໄດ.້ 
ການເຮດັໝນັ ດທິ ີ່ ສຸດ ບໍີ່  ຄັງ້ດຽວ ເມ ີ່ ອຜ ຊ້າຍ ຫຼ  ຜຼຍ້ງິເຮດັໝນັແລວ້, 

ພວກເຂົາົເຈົາ້ບໍີ່ ສາມາດຖ ພາໄດ ້ຫຼ  ບໍີ່
ສາມາດເຮດັໃຫໃ້ຜຖ ພາໄດອ້ ກ 

 
1.1. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນລ ກຫ່າງ 

ສຸຂະພາບ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 
− ການເວັນ້ໄລຍະຫີ່ າງຂອງການຖ ພາຄັງ້

ຕໍີ່ ໄປມນັຊີ່ ວຍຊ ວດິເນ ີ່ ອງຈາກ 
− ໄວໜຸີ່ ມມ ຄວາມອີ່ ອນແອຫຼາຍຕໍີ່ ກບັ

ອາການສນົຈາກການຖ ພາ ແລະ ການ
ຕາຍຂອງແມີ່ .  

− ການເກ ດລ ກເລ ອ້ຍໆໃນຊ ວດິເຮດັ
ໃຫຄ້ວາມສີ່ ຽງຂອງການຕາຍທ ີ່ ຕດິ
ພນັກບັການຖ ພາຂອງແມີ່ ຍງິເພ ີ່ ມຂ ນ້ 

− ມນັຫຸຼດຜີ່ ອນການເຈບັເປັນ ຫຼ  ຄວາມ
ພກິານຈາກອາການສນົທ ີ່ ຕດິພນັກບັ
ການຖ ພາມນັປັບປຸງສຸຂະພາບ, ໂພ
ຊະນາການ ແລະ ການພດັທະນາຂອງ
ເດກັມນັເຮດັໃຫແ້ມີ່ ສາມາດຟ ນ້ຟ ທາງ
ດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈກີ່ ອນທ ີ່
ລາວຈະຖ ພາອ ກຄັງ້ ແລະ ປະເຊ ນ
ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການຖ ພາ, 
ເກ ດລ ກ, ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່  ແລະ 
ການດ ແລລ ກອ ກ. 

− ມ ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນ
ການເງນິຫຼາຍຂ ນ້ສໍາລບັ
ລະດບັຄອບຄວົ 

 
− ມນັເຮດັໃຫມ້ ການວາງ
ແຜນກີ່ ຽວກບັ
ຊບັພະຍາກອນຂອງ
ຄອບຄວົສໍາລບັລ ກ
ແຕີ່ ລະຄນົໄດຢ້ີ່ າງເໝາະ
ສມົ 

− ແມີ່ ຍງິໜຸີ່ ມມ ໂອກາດສໍາເລດັ
ການສ ກສາຂັນ້ປະຖມົ, ມດັ 
ທະຍມົ ຫຼ  ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 
− ມນັປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງ

ແມີ່ ຍງິໃນການປະກອບສີ່ ວນຕໍີ່
ການພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

 
− ມນັຫຸຼດຜີ່ ອນການແທງ້ລ ກ ຫຼ  

ການຖ ພາທ ີ່ ບໍີ່ ຕອ້ງການ. 
 
− ມນັເຮດັໃຫມ້ ເວລາຫຼາຍຂ ນ້

ສໍາລບັພໍີ່ ແມີ່ ເພ ີ່ ອອຸທດິໃຫລ້ ກ
ແຕີ່ ລະຄນົ 
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2. ການລ້ຽງດ ເດັກນ້ອຍ 
ອາຫານຂອງມະນຸດເຮາົແມີ່ ນເລ ີ່ ມຕົນ້ຈາກນມົແມີ່ ຫຼງັຈາກເກ ດ, ນມົແມີ່ ເປັນອາຫານທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດສໍາລບັເດກັ

ຕັງ້ ແຕີ່ ເກ ດຈນົເຖງິ 6 ເດ ອນ. ການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່ ມນັຈະຊີ່ ວຍປອ້ງກນັໃຫເ້ດກັຫາຍຈາກການເຈບັປີ່ ວຍທ ີ່
ເປັນອນັຕະ ລາຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມຜ ກພນັທາງອາລມົພເິສດລະຫວີ່ າງແມີ່  ແລະ ລ ກ. ນມົແມີ່ ເປັນອາຫານທ ີ່ ປະເສ ດ
ສໍາລບັເດກັເກ ດໃໝີ່ ເຊິີ່ ງປະກອບດວ້ຍອາຫານທ ີ່ ຄບົຖວ້ນເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເດກັທາງດາ້ນປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ.  

− ເດກັເກ ດໃໝີ່ ຫາ 6 ເດ ອນ ນມົແມີ່ ເປັນອາຫານຊະນດິດຽວໃຫແ້ກີ່ ເດກັໄດຢ້ີ່ າງພຽງພໍ, ອາຫານສໍາລບັ
ເດກັນອ້ຍແມີ່ ນໃຫຄ້ີ່ ອຍໆປີ່ ຽນຈາກນມົແມີ່ ກາ້ວໄປເຖງິເປັນອາຫານປະເພດແຫຼວ, ອາຫານອີ່ ອນ ແລະ 
ກາ້ວໄປຫາອາຫານປະເພດແຂງ.  

− ການສາ້ງພ ມຕາ້ນທານເປັນອ ກວທິ ໜ ີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັຂອງການປອ້ງກນັເດກັຈາກພະຍາດ, ເດກັທ ີ່ ບໍີ່ ໄດຮ້ບັວກັ
ຊ ນມ ແນວໂນມ້ທ ີ່ ຈະກາຍເປັນຄນົພກິານ ແລະ ເສຍຊວິດິໄດ.້  

− ອຸບດັຕເິຫດກໍີ່ ເປັນເລ ີ່ ອງໜ ີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັຄວນເອາົໃຈໃສີ່ ເພາະມນັເປັນອນັຕະລາຍເຖງິຊ ວດິ ແລະ ມ ແນວໂນມ້
ອດັຕາການເສຍຊ ວດິສ ງໂດຍສະເພາະໃນກຸີ່ ມເດກັນອ້ຍເຊັີ່ ນ: ໄຟຊ໊ອດ, ໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ, ປີ່ ອນສິີ່ ງ
ຕີ່ າງໆໃສີ່ ດງັ ແລະ ໃສີ່ ປາກ  

2.1. ການດ ແລ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ 
   ນມົແມີ່ ເປັນອາຫານທ ດ ທ ີ່ ສຸດສໍາລບັເດກັນອ້ຍເກ ດໃໝີ່ ເພາະນມົແມີ່ ມ ສານອາຫານທ ີ່ ຄບົຖວ້ນເປັນຕົນ້
ແມີ່ ນນໍາ້ນມົຢອດທໍາອດິຄ ນໍາ້ນມົສ ເຫຼ ອງເອ ນ້ວີ່ າ: Colostrum ເປັນຫວົນໍາ້ນມົອນັມ ຄຸນຄີ່ າທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດສໍາລບັລ ກເຊິີ່ ງ
ໃຫສ້ານພະລງັງານຈໍາພວກໂປຼຕ ນ, ໄຂມນັ, ວຕິາມນິ ແລະ ແຮີ່ ທາດຄບົຖວ້ນ. ນມົແມີ່ ມ ພ ມຕາ້ນທານຊີ່ ວຍໃຫ້
ສຸຂະພາບຂອງລ ກແຂງແຮງບໍີ່ ເຈບັປີ່ ວຍໄດງ້ີ່າຍ, ປະຫຍດັຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍບໍີ່ ເສຍເວລາໃນການປຸງແຕີ່ ງນມົ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ ້
ຄວນໃຫເ້ດກັກນິນມົແມີ່ ພຽງຢີ່ າງດຽວຈນົເດກັເຖງິອາຍຸ 6 ເດ ອນ. ອາຫານຂອງເດກັຫຼງັຈາກໄດ ້6 ເດ ອນ ແລວ້ຈ ີ່ ງ
ຄີ່ ອຍໃຫກ້ນິອາຫານເສ ມປະສມົກບັນມົແມີ່  ເຊິີ່ ງອາຫານຈະເລ ີ່ ມຈາກອາຫານແຫຼວ, ອີ່ ອນໄປຫາອາຫານແຂງເທ ີ່ ອ
ລະກາ້ວ ແລະ ຄີ່ ອຍເພ ີ່ ມປະລມິານຂອງອາຫານຂ ນ້ການໃຫລ້ ກກນິນມົຈະຫຸຼດລງົເມ ີ່ ອເດກັນອ້ຍອາຍຸໄດ ້1 ປ  6 
ເດ ອນ ຫາ 2 ປ .     
 
ຕາຕະລາງ 1: ການລຽ້ງດ ເດກັສໍາລບັເດກັອາຍຸ 6 ເດ ອນຂ ນ້ໄປຕາມເອກະສານຕດິຕາມສຸຂະພາບແມີ່  ແລະ 
ເດກັ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກມົອະນາໄມ-ກນັພະຍາດ 

ອາຍຸ ກິນນົມແມູ່ ອາຫານ ໝາກໄມ້ສຸກ 

6 ເດ ອນ ສ ບຕໍີ່ ກນິ 
ເຂົາ້ບດົປະສມົຊ ນ້ ປາ ຫຼ   ໄຂີ່ , ໃສີ່ ຜກັສຸກບດົ, ນໍາ້ແກງຈ ດ,  ກນິແທນ
ນມົແມີ່ ໄດ ້1 ຄາບ, 

ກນິ 1 ຄັງ້ຕໍີ່ ມ  ້

7 ເດ ອນ ສ ບຕໍີ່ ກນິ 
ເຂົາ້ບດົປະສມົຊ ນ້ປາ ຫຼ   ຕບັບດົ, ໃສີ່ ຜກັສຸກບດົ ນໍາ້ແກງຈ ດ ຫຼ   ປຽີ່ນ
ກບັປາ ຫຼ   ໄຂີ່  ກນິແທນນມົແມີ່ ໄດ ້1 ຄາບ 

ກນິ 1 ຄັງ້ຕໍີ່ ມ  ້

8-10 ເດ ອນ ສ ບຕໍີ່ ກນິ 
ເຂົາ້ບດົປະສມົຊ ນ້ປາ ຫຼ   ຕບັບດົ, ໃສີ່ ຜກັສຸກບດົ ນໍາ້ແກງຈ ດ ຫຼ   ປຽີ່ນ
ກບັປາ ຫຼ   ໄຂີ່  ກນິແທນນມົແມີ່ ໄດ ້1 ຄາບ, 

ກນິ 1 ຄັງ້ຕໍີ່ ມ  ້

10-12 ເດ ອນ ສ ບຕໍີ່ ກນິ 
ເຂົາ້ບດົປະສມົຊ ນ້ປາ ຫຼ   ຕບັບດົ, ໃສີ່ ຜກັສຸກບດົ ນໍາ້ແກງຈ ດ ຫຼ   ປຽີ່ນ
ກບັປາ ຫຼ   ໄຂີ່  ກນິແທນນມົແມີ່ ໄດ3້ຄາບ 

ກນິ 1 ຄັງ້ຕໍີ່ ມ  ້

 
 



64 

 

 
ຮ ບທີ 2: ອາຫານໃນແຕູ່ລະວັນສ າລັບເດັກນ້ອຍ ອາຍຸແຕູ່ 6 ເດ ອນຂຶຶ້ນໄປ 

 
ຕາຕະລາງ 2: ພດັທະນາການຂອງເດກັນອ້ຍແຕີ່  1 ເດ ອນຫາ 5 ປ  

ອາຍຸ ພັດທະນາການຕາມໄວອາຍຸ 
1 ເດ ອນ ຍ ມ້, ແນມເບິີ່ ງໜາ້ 
2 ເດ ອນ ລມົອໍໆແອໆກບັແມີ່ , ຍກົຄໍຂ ນ້ໄດໃ້ນທີ່ ານອນ 
3 ເດ ອນ ຄໍແຂງເວລາອຸມ້ນັີ່ ງ, ງວາກຕດິຕາມສຽງ, ຍິມ້ ຫຼ   ສົີ່ ງສຽງຕອບເມ ີ່ ອມ ຜ ລ້ມົ 
4 ເດ ອນ ຄວາ້, ຄຸບເຄ ີ່ ອງຫຼ ິນ້, ຫວົສຽງດງັ, ຍໍຄໍຕັງ້ໄຂີ່ ໃນທີ່ ານອນໄດ ້
5 ເດ ອນ ພກິຂວໍາ້-ພກິຫງາຍໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ 
6 ເດ ອນ ນັີ່ ງໝັນ້, ຢ ຈ້ບັສິີ່ ງຂອງ, ສນົໃຈຟັງຄນົເວົາ້ ແລະ ເບິີ່ ງຂອງຫຼ ິນ້, ຈອ້ງເບິີ່ ງ ຫຼ   ຮອ້ງໄຫເ້ມ ີ່ ອເຫນັຄນົ

ແປກໜາ້ 
7-8 ເດ ອນ ຈາໍແນກພໍີ່ ແມີ່  ແລະ ຄນົແປກໜາ້ໄດ ້ 
9 ເດ ອນ ເຂົາ້ໃຈຄໍາສັີ່ ງຫາ້ມ, ໃຊນ້ ວ້ໂປ ້ແລະ ນ ວ້ຊ ຢິ້ບສິີ່ ງຂອງໄດ,້ ຢິບຂອງກນິເຂົາ້ປາກເອງໄດ ້

 ຄານໄດ ້ 
10 ເດ ອນ ຈີ່ ອງລຸກຂ ນ້, ຮ ຊ້  ີ່ ຂອງຕນົເອງ,  ປະຕເິສດຄນົແປກໜາ້ 
11 ເດ ອນ ເລ ີ່ ມຮຽນຍີ່ າງ, ເວົາ້ໄດ ້2-3 ຄໍາ, ເດີ່ ມ ໃຫອ້ ມ້, ກນິອາຫານເອງໄດ ້
1 ປ ຫາ 

1 ປ  6 ເດ ອນ 
ຍີ່ າງໄດ,້ ຂ ນ້ລງົຂັນ້ໄດໄດ,້ ມກັປ ນໂຕະຕັີ່ ງ, ຊ ອ້ະໄວຍະວະຮີ່ າງກາຍໄດ ້4-5 ສີ່ ວນ 
ເວົາ້ໄດ ້2 ຄໍາຕໍີ່ ກນັເຊັີ່ ນ: ກນິເຂົາ້. ກນິນໍາ້. 

2 ປ  ແລີ່ ນ ແລະ ຍີ່ າງຂ ນ້ຂັນ້ໄດສອງກາ້ວຕໍີ່  1 ຂັນ້, ມກັປິນໂຕະຕັີ່ ງ ເວົາ້ປະໂຫຍກສັນ້ໆ 
ຮອ້ງເພງງີ່າຍໆໄດ,້ ຮ ບ້ອກເວລາຖີ່ າຍໜກັ ຫຼ   ເບາົ 

3 ປ  ເດກັມ ຄວາມຕອ້ງການໂດດ, ເຕັນ້, ແລີ່ ນ  
4 ປ  ລາ້ງໜາ້ຖ ແຂວ້ໄດເ້ອງ, ມກັຫຼ ິນ້ກບັໝ ີ່ , ບໍີ່ ຍີ່ ຽວໃສີ່ ບີ່ ອນໃນຍາມກາງຄ ນ 
5 ປ  

6 ເດ ອນ 
ປາກໄດລ້ີ່ ຽນ, ຮ ຊ້ ີ່ ນາມສະກຸນ, ທ ີ່ ຢ ີ່ , ນຸີ່ ງເຄ ີ່ ອງເອງໄດ,້ ຮ ຈ້ກັສມົທຽບສັນ້ ແລະ ຍາວ, ຫຼ ິນ້ຮີ່ ວມ
ກຸີ່ ມໄດ:້ ຫຼ ິນ້ຂາຍເຄ ີ່ ອງຂອງ... 
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ອຸບດັຕເິຫດຕີ່ າງໆມກັເກ ດຂ ນ້ກບັເດກັນອ້ຍເນ ີ່ ອງຈາກຂາດວາມຮ ,້ ຂາດສະຕ ິ ແລະ ເປັນໄວທ ີ່ ຊອກຮ ້
ຊອກເຫນັ, ສະນັນ້ຄວນລະວງັອຸບດັຕເິຫດຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ, ໄຟຟາ້ຊອັດ, ກນິຢາ ຫຼ  ສານພດິ, 
ກນິສິີ່ ງແປກປອມ, ຍດັວດັຖຸ ຫຼ  ແກີ່ ນໝາກໄມເ້ຂົາ້ຮ ດງັ, ຮ ຫ , ການລົມ້, ຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງ ຫຼ  ຖ ກກະທບົກບັສິີ່ ງຕີ່ າງໆ. 

ພະຍາດທ ີ່ ມກັເກ ດກບັເດກັນອ້ຍສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນພະຍາດວນັນະພະຍາດ (BCG), ຕບັອກັເສບ (Hep 

B), ຄໍຕ ບ, ໄອໄກີ່ , ບາດທະຍກັ, ໂປລ ໂອ (Polio). ປັດຈບຸນັເດກັຫຼງັເກ ດຈະໄດຮ້ບັການສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດ ຫຼ  
ວກັຊນິ (Vaccination) ຫຼາຍປະເພດເຊັີ່ ນ: ໝາກສຸກ (Measles), ປອດບວມ (Pneumococcal), ພະຍາດ
ປອດແຫງ້ (Tuberculosis), ໝາກເບ ດ (Mumps), ພະຍາດໝາກແດງນອ້ຍ (Rubella). 
2.2. ສະພາບໃນໂລກ ແລະ ການແກ້ໄຂ  

ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງ UNICEF ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 6 ເດ ອນແມີ່ ນກນິນມົແມີ່ ສະເພາະຢີ່ າງ
ດຽວ 39％ ເດກັນອ້ຍອາຍຸ 12-15 ເດ ອນຍງັກນິນມົແມີ່  74％ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 20-23 ເດ ອນ ທ ີ່ ຍງັກ ນນມົ
ແມີ່  49％. UNICEF ແນະນໍາໃຫເ້ດກັເລ ີ່ ມຕົນ້ກນິອາຫານໄປພອ້ມກບັນມົແມີ່ ຫຼງັຈາກອາຍຸ 6 ເດ ອນຂ ນ້ໄປ ເຊິີ່ ງ
ເຫດຜນົທາງການແພດສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນ 4 ເຫດຜນົຫຼກັຄ :  

− ສະພາບຄໍເດກັເປັນສິີ່ ງຈາໍເປັນໃນຊີ່ ວງ 4-5 ເດ ອນເພາະຄໍເດກັຍງັບໍີ່ ແຂງ 
− ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜົງ້ປາກປາກເດກັຍງັອີ່ ອນມ ຄວາມຮ ສ້ ກໄວຫຼາຍເຊິີ່ ງເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົຮບັເອາົສິີ່ ງທ ີ່

ອີ່ ອນນຸມ້ເຊັີ່ ນ: ຫວົນມົແມີ່  ຍກົເວັນ້ ສິີ່ ງທ ີ່ ແຂງເຊັີ່ ນ: ບີ່ ວງຄວາມຮ ສ້ ກນ ຄ້ີ່ ອຍໆຫາຍໄປໃນຊີ່ ວງ 6 ເດ ອນຂ ນ້ໄປ.   
− ການພດັທະນາຂອງວງົຈອນຊວິດິໄລຍະ 4 ເດ ອນທໍາອດິການພດັທະນາຈະຊີ່ ວຍໃຫເ້ດກັປັບປີ່ ຽນພ ດຕກິໍາ

ການກນິອາຫານປົກກະຕຄິ : ຕອນເຊົາ້, ທີ່ ຽງ ແລະ ຕອນແລງ 
− ລກັສະນະຄວາມສນົໃຈກີ່ ຽວກບັອາຫານເດກັຄີ່ ອຍໆເລ ີ່ ມຕົນ້ໂດຍການເບິີ່ ງການກນິອາຫານໃນຄອບຄວົ, 

ມ ນໍາ້ລາຍໄຫຼໝາຍຄວາມວີ່ າເຂາົເຈົາ້ມ ຄວາມສນົໃຈຕໍີ່ ອາຫານ ແລະ ພໍີ່ ແມີ່ ຄວນໃຊເ້ວລານ ແ້ນະນໍາອາຫານ.  
 
ຕາຕະລາງ 3: ການແນະນໍາການກນິອາຫານສໍາລບັເດກັອາຍຸ 6-24 ເດ ອນຢ ີ່ ປະເທດອາເມລກິາ 
ເດ ອນ ເວລາຕໍີ່ມ ຶ້ ປະລິມານອາຫານທີີ່ກິນ ແນະນໍາຊະນິດອາຫານ ນໍຶ້ານົມແມູ່ 
6 ເດ ອນ 1-2 ເທ ີ່ ອຕໍີ່ ມ  ້ 2-3 ບີ່ ວງ ອາຫານແຫຼວ, ອາຫານບດົ ແນະນໍາ 
8 ເດ ອນ 2-3 ເທ ີ່ ອຕໍີ່ ມ  ້ 1/2 ເຄິີ່ ງຖວ້ຍ 250 ມ ລ ລດິ ອາຫານອີ່ ອນ, ອາຫານບດົ ແລະ ຝັກມຸີ່ ນໆ ແນະນໍາ 
9 ເດ ອນ 3-4 ເທ ີ່ ອຕໍີ່ ມ  ້ 1/2 ຄິີ່ ງຖວ້ຍ 250 ມ ລ ລດິ ອາຫານອີ່ ອນ ແນະນໍາ 
12 ເດ ອນ 3-4 ເທ ີ່ ອຕໍີ່ ມ  ້ 3/4 ເກ ອບເຕມັຖວ້ຍ 250 ມ ລ ລດິ ອາຫານອີ່ ອນ ຫຼ   ແຂງ ແນະນໍາ 

12-23 ເດ ອນ 3 ເທ ີ່ ອຕໍີ່ ມ  ້ 3/4 ເກ ອບເຕມັຖວ້ຍ 250 ມ ລ ລດິ ອາຫານແຂງ (ຄ ກນັກບັຄອບຄວົ) ແນະນໍາ 
24 ເດ ອນ 3 ເທ ີ່ ອຕໍີ່ ມ  ້ ເຕມັຖວ້ຍ 250 ມ ລ ລດິ ອາຫານແຂງ (ຄ ກນັກບັຄອບຄວົ) ຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການ 
 ອງົການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຢ ນເິຊບ (WHO ແລະ UNICEF) ແນະນໍາກີ່ ຽວກບັການລຽ້ງດ ເດກັນອ້ຍ
ດັີ່ ງນ :້ 

− ຄວນໃຫເ້ດກັນອ້ຍໄດດ້ ດນມົແມີ່ ຢີ່ າງດຽວໄລຍະ 6 ເດ ອນທໍາອດິ ແລະ ສ ບຕໍີ່ ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່ ຈນົເຖງິ 
2 ປ  ຫຼ  ຫຼາຍກວີ່ ານັນ້.  

− ເດກັຄວນກນິອາຫານທ ີ່ ຫຼາກຫຼາຍເຊັີ່ ນ: ປະເພດເມດັ, ຊ ນ້, ປາ, ໄຂີ່ , ນມົ, ໄຂມນັ, ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ.້ 
− ເດກັອີ່ ອນຄວນໄດຮ້ບັການວດັແທກນໍາ້ໜກັເປັນປົກກະຕຢິີ່ າງໜອ້ຍແມີ່ ນ 2 ປ ຕາມເສັນ້ສະແດງການ

ຂະຫຍາຍ ຕວົ. ຖາ້ນໍາ້ໜກັເພ ີ່ ມຂ ນ້ປົກກະຕຕິາມເສັນ້ສະແດງການຂະຫຍາຍຕວົ ໝາຍຄວາມວີ່ າໄດຮ້ບັ
ອາຫານທ ີ່ ທາດບໍາລຸງຫຼາຍພຽງພໍ ແລະ ຖາ້ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕບໍີ່ ເປັນປົກກະຕຄິວນຈະໄດຮ້ບັການກວດ
ສຸຂະພາບ. 
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ການຄຸມ້ຄອງການປອ້ງກນັພະຍາດໃຫແ້ກີ່ ຊຸມຊນົເພ ີ່ ອລບົລາ້ງການເປັນພະຍາດເປຍ້ລີ່ ອຍ ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນ
ການເປັນພະຍາດໝາກແດງ, ໝາກແດງນອ້ຍ ແລະ ບາດທະຍກັ. ຜ ໃ້ຫຍີ່ ຄວນມ ການຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມໃຫ້
ປອດໄພໃນການປົກປອ້ງເດກັຈາກການບາດເຈບັ ແລະ ປ ກຈດິສໍານ ກກີ່ ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັ, ປັດໄຈສີ່ ຽງ ແລະ ຜນົ
ກະທບົຂອງອຸປະຕເິຫດຕໍີ່ ເດກັນອ້ຍ. 
2.3. ສະພາບໃນປະເທດລາວ ແລະ ການແກ້ໄຂ  

ຕາມການສໍາຫຼວດຕວົຊ ວ້ດັທາງສງັຄມົລາວ (LSIS) ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າເດກັອາຍຸ 0-5 ເດ ອນກນິນມົ
ແມີ່ ພຽງຢີ່ າງດຽວ 40％, ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົຝຸີ່ ນ 68％, ອາຍຸ 6-8 ເດ ອນເດກັໄດຮ້ບັອາຫານ 52％ ເຊິີ່ ງໝາຍຄວາມ
ວີ່ າ 48％ ຍງັບໍີ່ ທນັໄດເ້ລ ີ່ ມຕົນ້ການກນິອາຫານຫຼງັຈາກ 6 ເດ ອນຂ ນ້ໄປ, ອ ກ 12％ ເດກັໄດຢຸ້ດເຊາົກນິນມົແມີ່ . 
ເຫດຜນົທ ີ່ ໃຫເ້ດກັນອ້ຍເຊາົກນິຍອ້ນປັດໄຈຫຼາຍຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: ນມົແມີ່ ບໍີ່ ພຽງພໍ, ແຕີ່ ຄວາມຈງິແລວ້ນມົແມີ່ ເປັນອາຫານ
ທ ີ່ ດ ເລ ດໃຫປ້ະໂຫຍດ ແລະ ໃຫພ້ ມຄຸມ້ກນັເປັນຢີ່ າງດ , ຖາ້ຫາກເດກັນອ້ຍໃຊເ້ວລາໃນການກນິນມົໜອ້ຍໂດຍການ
ກນິອາຫານແທນຈະເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍຂາດພ ມຄຸມ້ກນັໄດ.້    

 ອາຫານຫຼກັຂອງຄນົລາວແມີ່ ນເຂົາ້ໜຽວເຊິີ່ ງມນັອຸດມົສມົບ ນໃນທາງໂພຊະນາການແຕີ່ ມນັບໍີ່ ເໝາະສໍາລບັ
ເດກັອີ່ ອນ, ເພາະວີ່ າເຂົາ້ໜຽວມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການຫາຍໃຈບໍີ່ ອອກ. ແຕີ່ ຄວນໃຫກ້ນິເຂົາ້ໜຽວເມ ີ່ ອເດກັອາຍຸ 12 

ເດ ອນ. ການຄຸມ້ຄອງປ້ອງກນັພະຍາດໃນການສກັຢາວກັຊ ນໃຫເ້ດກັນອ້ຍບາ້ນເຮາົໄດຮ້ບັການສກັຢາປອ້ງກນັ
ພະຍາດວນັນະໂລກ 77,1％, ພະຍາດຕບັອກັເສບ B 51,5％, ພະຍາດໂປລ ໂອ 49,1％%, ພະຍາດຄໍຕ ບ, ໄອ
ແຫງ້ ແລະ ບາດພະຍກັ Diphtheria, Pertussis (Whooping cough) Tetanus (DTP) 51,5％ ແລະ 
ພະຍາດໝາກແດງ 55,3％. 
   ສໍາລບັການແກບ້ນັຫາຕອ້ງອາໄສຫຼາຍພາກສີ່ ວນຊີ່ ວຍກນັເຊັີ່ ນ: ລດັຖະບານ, ຊຸມຊນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ຕວົ
ຜ ກ້ີ່ ຽວເອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດໂ້ຄສະນາການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່ ຢີ່ າງເປັນຂະບວນການ, ຝ ກອບົຮມົສໍາ
ລບັສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານກີ່ ຽວກບັການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່  ໂດຍສະເພາະລະດມົໂຄສະນາສ ີ່ ມວນຊນົອ ີ່ ນໆ
ເຊັີ່ ນ: 

− ການປັບໃຫລ້ ກກນິນມົແມີ່ ສະເພາະ 
− ຊອກຫາສາເຫດການຂາດສານອາຫານ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ອາຍຸ 2 ປ  
− ຕາມການສໍາຫຼວດປ  2011-2012 ອດັຕາສີ່ ວນເດກັນອ້ຍນໍາ້ໜກັລະດບັປານກາງ 0-5 ເດ ອນ 12,7％, 

12-23 ເດ ອນ 25,5％ ແລະ 24-35 ເດ ອນ 30,5％. ເຫດຜນົຍອ້ນການແນະນໍາທາງດາ້ນອາຫານ, 
ດາ້ນໂພຊະນາການໃຫແ້ມີ່ ບໍີ່ ຄບົຖວ້ນ, ຂາດຄວາມຮ ພ້ ນ້ຖານກຽີ່ວກບັການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່  ແລະ 
ອາຫານສໍາລບັເດກັ. ແມີ່ ຄວນໄດຮ້ບັອາຫານພຽງພໍເພ ີ່ ອລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່ ພຽງຢີ່ າງດຽວຈນົເຖງິ 6 
ເດ ອນ. ສໍາລບັອາຫານເສ ມປະເພດເຂົາ້ໜຽວຄວນໃຫເ້ດກັກນິຫຼງັຈາກ 12 ເດ ອນເພ ີ່  ອຄວາມປອດໄພ. 
ຫຼງັຈາກ 12 ເດ ອນຂ ນ້ໄປເດກັຈິີ່ ງສາມາດກນິອາຫານແຂງຄ ກນັກບັຄອບຄວົໄດ.້ 
 

3. ສິດທິເດັກ 
   ສດິທເິດກັໝາຍເຖງິສດິທທຸິກຄນົທ ີ່ ມ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 18 ປ  ຕາມທ ີ່ ໄດຂ້ຽນໄວໃ້ນສນົທສິນັຍາວີ່ າດວ້ຍສດິທິ
ເດກັສາກນົ (Universal Rights) ແລະ ເປັນສດິທເິດດັຂາດ (Absolute Rights) ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ທ ີ່ ມ ຈດຸ ໝາຍບໍີ່ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮຽກຮອ້ງສດິທເິດກັ, ແຕີ່ ມນັແມີ່ ນການພດັທະນາເດກັທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ
ທາງອາລມົ, ສງັຄມົ, ສະຕປັິນຍາໃຫຈ້ະເລ ນເຕ ບໂຕໄປດວ້ຍປະສດິທພິາບ, ບໍີ່ ເລ ອກປະຕບິດັ ແລະ ມນັແມີ່ ນການ
ຮີ່ ວມມ ກນັຂອງທຸກຄນົທົີ່ ວສະຖາບນັ ແລະ ທົີ່ ວໂລກ.  
 
 



67 

 

3.1. ການປ້ອງກັນສດິທິເດກັ 
ການປອ້ງກນັສດິທເິດກັຕາມສນົທສິນັຍາສາກນົວີ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ (International Convention the 

Rights of Child ) ແມີ່ ນມ  4 ສດິທພິ ນ້ຖານຄ : ສດິທໃິນການຢ ີ່ ລອດ, ສດິທໃິນການພດັທະນາ, ສດິທໄິດຮ້ບັ
ການປົກປອ້ງ ແລະ ສດິທໃິນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ. 
3.2. ຕົວຢູ່າງຢ ູ່ໃນໂລກ ແລະ ການແກ້ໄຂ  
   ສໍານກັຂີ່ າວຕີ່ າງປະເທດໄດລ້າຍງານໃນວນັທ  1 ກໍລະກດົ 2016 ນ  ້ອງົການສ ກສາວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັ 
ທະນະທໍາແຫີ່ ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼ  ຢ ເນສໂກໄດເ້ຜ ຍແຜີ່ ລາຍງານ ວນັທ  30 ມຖຸິນາ 2016 ວີ່ າຈາໍນວນເດກັນອ້ຍ
ທ ີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງອອກໂຮງຮຽນດວ້ຍເຫດຜນົຄວາມຂດັແຍີ່ ງໃນພ ນ້ທ ີ່ ສີ່ ວນຕີ່ າງໆຂອງໂລກມ ຈໍານວນສ ງເຖງິ 34 ລາ້ນ
ຄນົໂດຍກຸີ່ ມເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ຄອບຄວົທຸກຍາກ ແລະ ອາໄສໃນເຂດສງົຄາມ. 
3.3. ມາດຕະການການແກ້ໄຂໃນໂລກ  
  ທົີ່ ວໂລກໃຫຄໍ້າໝັນ້ສນັຍາຕໍີ່ ກບັສນົທສິນັຍາສາກນົວີ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ (International Convention the 

Rights of Child) ວີ່ າຈະນໍາໃຊທຸ້ກທີ່ າແຮງທ ມ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມ ແລະ ປົກປອ້ງສດິທເິດກັຄ : 
− ເດກັທຸກຄນົຈະຕອ້ງມ ຊ ວດິຢ ີ່ ລອດ 
− ພດັທະນາການຈນົເຕມັຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂາົ 
− ປາສະຈາກການຈາໍແນກໃດໆ 
− ທງັໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງ 
− ເຄາົລບົນບັຖ  ແລະ ຊຸກຊ ສ້ົີ່ ງເສ ມໃຫມ້ ສີ່ ວນຮີ່ ວມທຸກໆການຕດັສນິໃຈ 

3.4. ຕົວຢູ່າງໃນປະເທດລາວ ແລະ ການແກ້ໄຂ 
 ປະເທດລາວ ເຂົາ້ເປັນພາຄ ສນົທສິນັຍາວີ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ວນັທ  8 ພ ດສະພາ 
ປ  1991. ໃນການຮີ່ ວມມ  ແລະ ການປະສານງານລະຫວີ່ າງຄະນະກໍາມະທ ການແຫີ່ ງຊາດເພ ີ່ ອແມີ່  ແລະ ເດກັ ແລະ 
ອງົການສປຊສໍາລບັເດກັ (UNICEF) ນ ຊ້ີ່ ວຍໃຫລ້າວສາມາດປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົກີ່ ຽວກບັການລາຍງານ
ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສະໜບັສະໜ ນເຊ ດຊ ສດິທເິດກັໃນປະເທດເຊັີ່ ນ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົສະບບັທ  
7 (2011-2015) ໄດກ້ໍານດົໃຫມ້ ການສົີ່ ງເສ ມ, ປົກປອ້ງແມີ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການປົກປອ້ງ
ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັ, ທ ີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊປ້  2007. 

  ໃນປ  2016 ແມີ່ ນຄບົ 25 ປ  ທ ີ່ ເປັນພາຄ ລດັຖະບານລາວໃຫຄໍ້າສດັຕະຍາບນັຕໍີ່ ສນົທສິນັຍາວີ່ າດວ້ຍການ
ປົກປອ້ງເດກັຄ : ການສົີ່ ງເສ ມປະຕບິດັສດິທເິດກັ, ການປອ້ງກນັການຄາ້ເດກັ, ການຄາ້ປະເວນ ເດກັ ແລະ ສິີ່ ງລາມກົ
ອະນາຈານກຽີ່ວກບັເດກັ. 
3.5. ການແກໄ້ຂໃນລາວ  
   ອ ງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ 5 ປ  ຄັ ້ງທ  VIII (2016-2020) ພັກ ແລະ 
ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ຄຸມ້ຄອງພດັທະນາ ແລະ ສົີ່ ງເສ ມວຽກງານແມີ່  ແລະ ເດກັໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດຄ :  

− ການສົີ່ ງເສ ມສຸຂະພາບແມີ່  ແລະ ເດກັ 
− ປົກປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມີ່  ແລະ ເດກັນອ້ຍຕດິພນັກບັການສ ກສາອບົຮມົ 
− ການພດັທະນາເດກັຢີ່ າງຮອບດາ້ນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ຕໍີ່ ສນົທສິນັຍາວີ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ

ລດັຖະບານໄດປ້ະຕບິດັ 4 ສດິທພິ ນ້ຖານຄ :  
     1) ສດິທໃິນການຢ ີ່ ລອດ: ສຸມໃສີ່ ວຽກງານສກັຢາກນັພະຍາດ, ວຽກໂພຊະນາການ, ວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ, 
ນໍາ້ສະອາດ ແລະ ວດິຖີ່ າຍອນັເຮດັໃຫອ້ດັຕາການເສຍຊ ວດິຫຸຼດລງົຂອງແມີ່  ແລະ ເດກັຫຸຼດລງົ.   
     2) ສິດທິໃນການພັດທະນາ: ບັນລຸໃຫໄ້ດເ້ປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດາ້ນການສ ກສາ ແລະ ກິລາດາ້ນການ
ພດັທະນາກຽີ່ວກບັອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັໃຫເ້ພ ີ່ ມຂ ນ້ກວມເອາົ 98,7％. 
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     3) ສດິທໄິດຮ້ບັການປົກປ້ອງ: ມ ກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາຕີ່ າງໆກຽີ່ວກບັການປົກປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັການ
ພດັທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມີ່ ຍງິໃນຄອບຄວົ, ແຮງງານ, ມ ນມໍລະດົກ, ສນັຊາດ, ດໍາເນ ນຄະດ ອາຍາ, ການຈດົ
ທະບຽນການເກ ດຂອງເດັກກວມເອົາ 75％, ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັ (ທາງດາ້ນກາຍ, ຈດິໃຈ, ເພດການ
ປີ່ ອຍປະລະເລ ຍ, ການຄາ້ມະນຸດ) ການໃຊແ້ຮງງານເດກັ. 
     4) ສິດທິມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ: ສິດໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆທາງສັງຄົມ, ແລກປຽີ່ນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃນ
ຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ຮບັຟັງຄໍາເຫນັຂອງຜ  ໃ້ຫີ່ ຍ, ສາ້ງຂະບວນຕີ່ າງໆໃນຫຼາຍຮ ບແບບ, ປຸກລະດມົສງັຄມົ
ຮີ່ ວມໃຈຢຸດໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັ, ສາ້ງເພງສດິທເິດກັ ແລະ ສ ນວດັທະນະທໍາເດກັຢ ີ່ ແຕີ່ ລະແຂວງໃນປະເທດ.          

ແຜນການດໍາເນ ນງານແຫີ່ ງຊາດກຽີ່ວກບັການປອ້ງກນັ ແລະ ລ ບລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັ (2014 - 2020) 
ຂອງລາວໃນແຜນແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັປະກອບມ  5 ໂຄງການຄ :  

1) ໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັໃນເຮ ອນ ແລະ ຄອບຄວົ 
2) ໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສ ກສາ 
3) ໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັໃນຊຸມຊນົ 
4) ໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັໃນສະຖານທ ີ່ ອອກແຮງງານ  
5) ໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ ເດກັໃນສະຖານທ ີ່ ດ ແລເດກັ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ໃນລະບບົຍຸຕທໍິາ. 

 

 
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ແບີ່ ງນກັສ ກສາອອກເປັນກຸີ່ ມເຮດັກດິຈະກໍາໂດຍໃຫຫ້ວົຂໍຄ້ົນ້ຄວາ້ກຽີ່ວກບັການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົ

ແມີ່  ແລະ ການໃຫອ້າຫານເສ ມໃຫແ້ກີ່ ເດກັແຕີ່ ເກ ດຫາ 2 ປ  ໂດຍການສາ້ງເປັນແຜນວາດຊີ່ ວຍຈ ີ່  
ກິດຈະກໍາ 2: ໃຫນ້ກັສ ກສາຊອກຮ ບພາບ ແລະ ເຮດັແຜີ່ ນໂປສເຕ ກຽີ່ວກບັພະຍາດຕີ່ າງໆທ ີ່ ເກ ດກບັເດກັນອ້ຍທ ີ່ ບາ້ນເຮາົ 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ນມົແມີ່ ມ ປະໂຫຍດແນວໃດ?  
2) ເປັນຫຍງັຈິີ່ ງໃຫເ້ດກັນອ້ຍກນິນມົແມີ່ ພຽງຢີ່ າງດຽວຈນົເຖງິ 6 ເດ ອນ? 
3) ໃນບາ້ນເຮາົໄດສ້ກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດໃຫເ້ດກັນອ້ຍມ ພະຍາດໃດແດີ່ ? 
4) ສດິທເິດກັແມີ່ ນຫຍງັ ? ເປັນຫຍງັຈິີ່ ງຕອ້ງມ ສດິທເິດກັ ແລະ ລາວເຮາົມ ມາດຕະການແກໄ້ຂກີ່ ຽວກບັເດກັ

ແນວໃດ? 
 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
1) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກມົອະນາໄມ-ກນັພະຍາດປ ມ້ຕດິຕາມກວດສຸຂະພາບແມີ່  ແລະ ເດກັ 

2) UNICEF, Immunization:http://www.unicef.org/immunization/index_2819.html 

(Accessed on July 7th, 2015) 

3) UNICEF, WHO, UNESCO etal; Facts for Life 4th edition, 2010; Immunization: 77-87 

4) Ministry of Health and Lao Statistics Bureau: Lao Social Indicator Survey 2011-2012 

5) ສດິທເິດກັ https://lo.m.wikipedia.org 

6) ສນົທສິນັຍາສາກນົວີ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ www.slideserve.com 

7) ກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜີ່ ເອກະສານວີ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ www.most.gov.la 

8) ການວາງແຜນຄອບຄວົ httpts://Hesperian.org 
 

 

http://www.most.gov.la/
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ບົດທີ 10 
ສຸຂະພາບຜົຶ້ງປາກ 

 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຜົຶ້ງປາກ  

ໃນຂະນະທ ີ່ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄດມ້ ການພດັທະນາຢີ່ າງວີ່ ອງໄວ ເຮດັໃຫມ້ະນຸດເຮາົປີ່ ຽນແປງພ ດຕກິໍາໃນ
ການໃຊຊ້ ວດິ ແລະ ການບໍລໂິພກ. ໃນປັດຈບຸນັນ  ້ພບົວີ່ າມ ຜະລດິຕະພນັກີ່ ຽວກບັອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທ ີ່ ຫຼາກ
ຫຼາຍຢ ີ່ ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ເຊິີ່ ງໃນຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ສີ່ ວນປະສມົຂອງຜະລດິຕະພນັຫຼາຍຢີ່ າງເຫຼົີ່ ານັນ້ທ ີ່
ຜະລດິຂ ນ້ມາແມີ່ ນບໍີ່ ໄດຄໍ້ານ ງເຖງິຜນົກະທບົທ ີ່ ມ ຕໍີ່ ຜ ບໍ້ລໂິພກພາໃຫເ້ກ ດບນັຫາສຸຂະພາບໃນຜົງ້ປາກ. ເມ ີ່ ອເວົາ້ເຖງິ
ບນັຫາກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ໃນທົີ່ ວໂລກຢ ີ່ ປະເທດທ ີ່ ພດັທະນາແລວ້ ຫຼ  ປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັ
ພດັທະນາ, ເຂດໃນເມ ອງ ຫຼ  ຊນົນະບດົກໍີ່ ລວ້ນແຕີ່ ຜະເຊ ນໜາ້ກບັບນັຫາດັີ່ ງກີ່ າວ. ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກບໍີ່ ພຽງ
ແຕີ່ ເກ ດກບັເດກັນອ້ຍ ແຕີ່ ມນັເກ ດຂ ນ້ໄດກ້ບັທຸກເພດທຸກໄວ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜ ທ້ ີ່ ມ ພ ດຕກິໍາການກນິ, ການດ ີ່ ມ
ທ ີ່ ສົີ່ ງຜົນຕໍີ່ ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ. ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກທ ີ່ ດ ຈະຊີ່ ວຍເຮດັໃຫມ້ ຄຸນນະພາບຊວິດິທ ີ່ ດ  ແລະ ການປະຕບິດັ
ວຽກງານຕີ່ າງໆສໍາເລດັ, ກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ມ ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ຄນົເຫຼົີ່ ານັນ້ກໍີ່ ຈະພບົກບັອຸປະສກັຫຼາຍຢີ່ າງ ທງັໃນ
ການກນິ, ການດ ີ່ ມ, ການໃຊຊ້ວິດິໃນໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ. ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກບໍີ່ ໄດໝ້າຍເຖງິການມ ແຂວ້ທ ີ່
ແຂງແຮງແຕີ່ ຢີ່ າງດຽວ ແຕີ່ ມນັໝາຍເຖິງການທ ີ່ ປາສະຈາກຄວາມເຈບັປວດພາຍໃນປາກເຊັີ່ ນ: ການເຈບັແຂວ້, ການ
ຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຢ ີ່ ເຫ ອກ, ການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຢ ີ່ ລໍາຄໍ ລວມໄປເຖງິການເຈບັປວດຢ ີ່ ໃບໜາ້.  
     ສໍາລບັເດກັນອ້ຍແລວ້ ການຂາດການເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບຜົງ້ປາກທ ີ່ ເໝາະສມົຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ກບັຄວາມ
ສາມາດໃນການຮຽນຂອງເດກັ ແລະ ມ ຜນົຕໍີ່ ກບັການໃຊຊ້ ວດິຂອງພວກເຂາົ. ເດກັທ ີ່ ມ ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກມ  
ຂໍຈ້ໍາກດັສ ງເຖິງ 12 ເທົີ່ າເມ ີ່ ອທຽບກບັຄນົປົກກະຕ ິໃນການມ ໂອກາດເຂົາ້ຮີ່ ວມກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆໃນໂຮງຮຽນ. ໃນ
ກໍລະນ ທ ີ່ ມ ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກຮຸນແຮງເຊັີ່ ນ: ການເປັນແຂວ້ແມງ ມນັຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົໄປຕະຫຼອດຊ ວດິເຖິງ
ແມີ່ ນວີ່ າແຂວ້ທ ີ່ ເປັນແມງຈະໄດຮ້ບັການຮກັສາແລວ້ກໍີ່ ຕາມ ແຕີ່ ແຂວ້ຖາວອນບໍີ່ ສາມາດປົີ່ ງຄ ນມາໃໝີ່ ໄດ.້ ເມ ີ່ ອແຂວ້
ມ ບັນຫາແລວ້ ເຖິງໄດຮ້ັບການຮັກສາແຕີ່ ຄວາມຮ ສ້ ກຈະຍັງຄົງຢ ີ່  ແລະ ແຂວ້ກໍີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ັບການເບິີ່ ງແຍງໄປ
ຕະຫຼອດ. ເພາະສະນັ ້ນ້, ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ຢີ່ າງສະໝໍີ່ າສະເໝ  ແລະ ທນັເວລາເພ ີ່ ອເປັນການປ້ອງ
ກນັ. ພອ້ມທງັເປັນການຮບັປະກນັໃຫມ້ ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກທ ີ່ ດ . 
2. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ບັນຫາສຂຸະພາບຜົຶ້ງປາກ 

ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກເກ ດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ ເນ ີ່ ອງຈາກວດັທະນະທໍາການກນິ, ເງ  ີ່ອນໄຂ
ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ. ຕົວຢີ່ າງ: ການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທ ີ່ ມ ນໍາ້ຕານໃນ
ປະລິມານສ ງເກ ນໄປເຊັີ່ ນ: ຂະໝົມເຄັກ, ຂະໜົມອົມ, ນໍາ້ຫວານ, ນໍາ້ອັດລົມແລະອ ີ່ ນໆ. ສິີ່ ງເຫຼົີ່ ານ ລ້ວ້ນແຕີ່ ເປັນ
ສາເຫດຫຼກັທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ. ນອກຈາກນ ,້ ຍງັເກ ດມາຈາກການເຝິກປະຕບິດັການຮກັສາຄວາມ
ສະອາດຜົງ້ປາກບໍີ່ ຖ ກວິທ ເຊັີ່ ນ: ການຖ ແຂວ້ບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງ ຫຼ  ຖ ບໍີ່ ທົີ່ ວເຖິງ, ຂາດການປະຕບິັດເປັນປະຈໍາ, ຂາດການ
ອະນາໄມຫຼງັກນິເຂົາ້ແລວ້ເຊັີ່ ນ: ການບວ້ນປາກ ຫຼ  ຈ ມ້ແຂວ້. ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ເທົີ່ ານັນ້ ບາງເຂດຍງັບໍີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິແຫຼີ່ ງນໍາ້
ທ ີ່ ສະອາດ, ຂາດຢາຖ ແຂວ້ ແລະ ຟອຍຖ ແຂວ້ທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບໃນການຊີ່ ວຍຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ. ປັດໄຈທ ີ່ ສີ່ ຽງຕໍີ່
ກບັການເກ ດບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກຍງັລວມເຖງິການສ ບຢາ ແລະ ການດ ີ່ ມເຫຼົາ້ອ ກດວ້ຍ. 
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ຮ ບທີ 1: ການປູ່ຽນແປງເງ ີ່ອນໄຂການດໍາລົງຊີວິດ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ຜົນກະທົບ 

 
3. ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຜົຶ້ງປາກ 
3.1. ຜົນກະທົບຕໍີ່ຕນົເອງ 

ການຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກບໍີ່ ດ ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດພະຍາດແຂວ້ແມງ,  ແຂວ້ຫຼົີ່ ນ, ແຂວ້ເຂ ີ່ ອງ, ແຂວ້ມ ຫ ນປ ນ, 
ການເປັນມະເຮັງຢ ີ່ ບໍລິເວນປາກ, ການຕິດເຊ ອ້ພະຍາດຢ ີ່ ເຫ ອກ, ການຕິດເຊ ອ້ພະຍາດຢ ີ່ ລໍາຄໍ. ນອກຈາກນ ,້ ຜ ທ້ ີ່ ມ 
ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ໂດຍສະເພາະເດກັທ ີ່ ເປັນແຂວ້ແມງ ພາໃຫເ້ກ ດບນັຫາທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍເຊັີ່ ນ: ການຂາດສານ
ອາຫານ, ນໍາ້ໜກັຕໍີ່ າກວີ່ າມາດຖານ ເນ ີ່ ອງຈາກການໄດຮ້ບັປະທານອາຫານບໍີ່ ພຽງພໍ ເພາະການຄຽ້ວ, ການຫຍໍາ້ອາຫານລໍາ
ບາກ ແລະ ບໍີ່ ລະອຽດ ເຊິີ່ ງເຮດັໃຫກ້ານໄດຮ້ບັສານອາຫານເຂົາ້ໃນຮີ່ າງກາຍບໍີ່ ພຽງພໍ ຈະສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງ
ຮີ່ າງກາຍ ແລະ ພດັທະນາການທາງດາ້ນສະຕປັິນຍາຊກັຊາ້. ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງ, ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກຍງັເປັນການຈໍາກດັ
ພວກເຂາົເຈົາ້ໃນການເຂົ ້າ້ເຖິງການສ ກສາ ເພາະບໍີ່ ມ ສະມາທໃິນການຮຽນ ແລະ ຂາດຮຽນ, ບໍີ່ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການ
ເຮດັກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ ເນ ີ່ ອງຈາກຄວາມເຈບັປວດທໍລະມານ ແລະ ການຂາດ
ຄວາມໝັນ້ໃຈໃນການຢ ີ່ ຮີ່ ວມກບັຄນົອ ີ່ ນ. 
3.2. ຜົນກະທົບຕໍີ່ຄອບຄົວ 

ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກຍງັສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ຄນົຢ ີ່ ໃນຄອບຄວົ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນພໍີ່ ແມີ່  ເຮດັໃຫພໍ້ີ່ ແມີ່ ເສຍ
ເງນິໃນການປິີ່ ນປົວຮກັສາ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ກັສາເປັນປະຈໍາ ພາໃຫສ້ິນ້ເປ ອງງບົປະມານໃຊຈ້ີ່ າຍຫຼາຍ ພອ້ມທງັເປັນ
ການລບົກວນການເຮດັວຽກຂອງຜ ເ້ປັນພໍີ່ ເປັນແມີ່  ແລະ ເປັນພາລະອ ກດວ້ຍ. 
3.3. ຜົນກະທົບຕໍີ່ປະເທດຊາດ 

ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກອາດເປັນບນັຫາສີ່ ວນບຸກຄນົ ແຕີ່ ມນັສົີ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍີ່ ປະເທດຊາດ ເຊິີ່ ງເຮດັ
ໃຫປ້ະເທດຊາດຂາດແຮງງານ ແລະ ຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຂອງຊາດໃນໄລຍະຍາວ. ສິີ່ ງສໍາຄັນປະເທດຊາດຍງັເສຍເງນິໃນການຊ ອຸ້ປະກອນ, ກໍີ່ ສາ້ງບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ໃຊງ້ບົປະມານຫຼາຍໃນການເບິີ່ ງແຍງຮກັສາບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໃຫແ້ກີ່ ປະຊາຊນົທົີ່ ວປະເທດ. 

ສະຫຸຼບວີ່ າ ການເກ ດບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ອນັຕະລາຍ ຮາ້ຍແຮງໄປກວີ່ ານັນ້ ພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວອາດນໍາ
ໄປສ ີ່ ປັດໄຈສີ່ ຽງຕໍີ່ ກບັການເກ ດ 4 ພະຍາດນ ຄ້ : ຫວົໃຈວາຍ, ມະເຮງັ, ພະຍາດທາງເດ ນຫາຍໃຈຊໍາ້ເຮ ອ້ ແລະ ພະຍາດ
ເບາົຫວານ. ເພາະສະນັນ້, ການຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກຈ ີ່ ງສໍາຄນັ ແລະ ບໍີ່ ຄວນຖ ເບາົ ເພ ີ່ ອຫີ່ າງໄກຈາກພະຍາດຕີ່ າງໆ, ມ 
ສຸຂະພາບຮີ່ າງກາຍທ ີ່ ແຂງແຮງ ແລະ ການມ ຊ ວດິທ ີ່ ດ ຕະຫຼອດໄປ. 
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ຮ ບທີ 2: ບາງພະຍາດທີີ່ເກີດຜົຶ້ງປາກ 
(ຂໍມ້ ນຈາກ www.tnews.co.th, https://health.mthai.com) 

      
ແຜນວາດ 1: ຄວາມສໍາພນັລະຫວີ່ າງສຸຂະພາບຜົງ້ປາກກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

 

 
 

4. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຜົຶ້ງປາກ 
ໃນເມ ີ່ ອບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກມ ຜນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງ ແລະ ເປັນເລ ີ່ ອງໃກໂ້ຕເຮາົ, ການປ້ອງກນັລີ່ ວງ

ໜາ້ເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ຈໍາເປັນ ແລະ ຮ ບດີ່ ວນທ ີ່ ທຸກຄົນຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄັນ. ການປ້ອງກັນຢີ່ າງທັນເວລາແມີ່ ນມ 
ຄວາມຈໍາເປັນຢີ່ າງຍິີ່ ງເພ ີ່ ອສຸຂະພາບທ ີ່ ດ  ແລະ ທັງເປັນການປະຢັດຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍໃນໄລຍະຍາວ. ການເບິີ່ ງແຍງ
ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກອາດກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຫຼາຍພາກສີ່ ວນດັີ່ ງນິ :້ 
4.1. ລະດັບບຸກຄົນ 

− ຄວນປີ່ ຽນແປງພ ດຕກິໍາການບໍລໂິພກເຊັີ່ ນ: ການຫຸຼດຜີ່ ອນການກນິອາຫານທ ີ່ ມ ລດົຫວານຫຼາຍທ ີ່ ມ ໃນຈໍາ
ພວກນໍາ້ຫວານ, ຂະໜມົເຄກັ, ຂະໜມົອມົ, ນໍາ້ອດັລມົ ແລະອ ີ່ ນໆ 

− ຄວນຫຸຼດຜີ່ ອນ ຫຼ  ຢຸດການດ ີ່ ມສິີ່ ງເສບຕດິ ແລະ ຂອງມ ນເມາົຈາໍພວກເຫຼົາ້, ເບຍ, ວາຍ, ຢາສ ບ ແລະອ ີ່ ນໆ 
− ຄວນຖ ແຂວ້ໃຫຖ້ ກວທິ ໂດຍໃຊຢ້າຖ ແຂວ້ທ ີ່ ມ ສານຈໍາພວກຟຣ ອໍຣາຍ (Fluoride) ທ ີ່ ຊີ່ ວຍຮກັສາແຂວ້

ເລ ອກແປງຖ ແຂວ້ທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ເໝາະສມົກບັປາກ. ຖ ແຂວ້ທຸກມ  ້ຢີ່ າງໜອ້ຍມ ລ້ະສອງຄັງ້ ຕອນ
ເຊົາ້ ແລະ ຕອນແລງກີ່ ອນເຂົາ້ນອນ ຫຼ  ຖ ແຂວ້ ຫຼງັກນິອາຫານທຸກຄັງ້ 

− ຄວນໄປພບົທນັຕະແພດເປັນປະຈາໍ ເພ ີ່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາໃນວທິ ປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫເ້ກ ດບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 
4.2. ລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 

− ຄວນພດັທະນາທກັສະ, ຄວາມຮ ,້ ວທິ ການຄດິ, ການປະຕບິດັໃຫກ້ບັເດກັນອ້ຍຕັງ້ແຕີ່ ກີ່ ອນ ແລະ ເລ ີ່ ມເຂົ ້າ້
ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອເປັນການປ ກຈດິສໍານ ກໃຫທຸ້ກຄນົເຫນັຄວາມສໍາຄນັຂອງການຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 

− ແນະນໍາສິີ່ ງທ ີ່ ຄວນກນິ ແລະ ຄວນຫຼ ກລີ່ ຽງໃຫແ້ກີ່ ນກັຮຽນ, ຄນົໃນຊຸມຊນົ ເພ ີ່ ອປ້ອງກນັການເກ ດບນັຫາ
ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 

http://www.tnews.co.th/
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− ໂຮງຮຽນຕອ້ງມ ລະບຽບສໍາລັບຮາ້ນຂາຍເຄ ີ່ ອງ, ຕວົຢີ່ າງ: ນໍາ້ອັດລມົ, ເຂົາ້ໜົມຫວານທ ີ່ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່
ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກເດກັແມີ່ ນບໍີ່ ໃຫນໍ້າເຂົາ້ມາຂາຍ 

4.3. ລະດັບຊາດ  ແລະ ພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
− ສາ້ງສ ນຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ, ສະໜອງເຄ ີ່ ອງມ ຮບັໃຊໃ້ຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ ພອ້ມກບັບຸກຄະລາ

ກອນທາງການແພດ 
− ຊີ່ ວຍສາທດິ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໃຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ 
− ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ເປັນພະຍາດຜົງ້ປາກແລວ້ ເຮາົບໍີ່ ຄວນຖ ເບາົ ຫຼ  ຮກັສາດວ້ຍຕນົເອງ, ຄວນໄປພບົທນັ ຕະແພດ 

ເພ ີ່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຮກັສາໃຫທ້ນັເວລາ ຖາ້ຫາກປີ່ ອຍໄວ ້ພະຍາດກໍີ່ ຈະແຜີ່ ລາມ ແລະ ນໍາພາໃຫເ້ກ ດ
ພະຍາດຊະນດິໃໝີ່ ທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງຂ ນ້ ຫຼ  ອາດຈະບໍີ່ ສາມາດຮກັສາໄດເ້ລ ຍ 

• ການຖ ແຂ້ວທີີ່ຖ ກວທິ ີ
− ເລ ອກແປງຖ ແຂວ້ໃຫເ້ໝາະສມົກບັປາກ 
− ການຖ ແຂວ້ທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງຄວນໃຊເ້ວລາຢີ່ າງໜອ້ຍ 2 ນາທ  
− ການຖ ແຂວ້ທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງຄວນສະບດັຂໍມ້  ຢີ່ າງສັນ້ໆ ເປັນຈງັຫວະ ແລະ ອີ່ ອນໂຍນ ໃຫເ້ອາົໃຈໃສີ່ ກບັລວງ

ຂອງເຫ ອກ, ແຂວ້ເຫຼັມ້ໃນທ ີ່ ຖ ຍາກ ແລະ ບໍລເິວນອອ້ມໆແຂວ້ 
− ຕອ້ງຖ ແຂວ້ໃຫທ້ົີ່ ວທຸກເຫຼັມ້, ທຸກດາ້ນ ເນັນ້ບໍລເິວນທ ີ່ ສີ່ ຽງຕໍີ່ ການເກ ດພະຍາດເຊັີ່ ນ: ແຖວແຂວ້ກກົດາ້ນ

ລຸີ່ ມ, ເທງິ ແລະ ລ ນ້. 
ນອກຈາກນ ,້ ຄວນໃຊເ້ສັນ້ໄໝຂດັແຂວ້ ເພ ີ່ ອທໍາຄວາມສະອາດຕາມວີ່ າງແຂວ້ ເຊິີ່ ງເປັນບໍລເິວນທ ີ່ ແປງຖ ແຂວ້ 

ບໍີ່ ສາມາດເຮດັໃຫສ້ະອາດໄດ.້ 

 
ຮ ບທີ 3: ການຖ ແຂ້ວທີີ່ຖ ກວິທີ  

(ຂໍມ້ ນຈາກ http://misterdentist.blogspot.com/2016) 

 

5. ສະພາບບັນຫາໃນໂລກ 
ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງອງົການອະນາໄມໂລກພບົວີ່ າ ແຂວ້ແມງເປັນບນັຫາທ ີ່ ພບົເຫນັທົີ່ ວໄປ ແລະ ຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ

ຢ ີ່ ໃນກຸີ່ ມເດກັນອ້ຍ. ໃນປ  2018 ຢ ີ່ ເຂດອາຊ ຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ແລະ ພາກພ ນ້ຕາເວນັອອກຂອງເມດ ເຕເຣນຽນ 
ແຂວ້ແມງກາຍເປັນບນັຫາໃຫຍີ່ ທ ີ່ ມ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ກບັການໃຊຊ້ ວດິ. ຈາກຕວົເລກທາງດາ້ນສະຖຕິ ິປ  2003 ເຫນັວີ່ າໜ ີ່
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ງໃນສ ີ່ ຂອງເດັກນອ້ຍອາຍຸ 5 ຫາ 6 ປ  ເປັນແຂວ້ແມງ ແລະ ຕົວເລກຫຼາຍກວີ່ າ 90% ແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນປະເທດທ ີ່ ກໍາລັງ
ພດັທະນາ ແລະ ປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັມ ການປີ່ ຽນແປງລະບບົເສດຖະກດິເຊັີ່ ນ: ຢ ີ່ ເຂດພາກພ ນ້ອາຟຣິກກາ ປະມານ 60% 
ຫາ 80% ຂອງເດກັໄວຮຽນເປັນແຂວ້ແມງ. ໃນຂະນະທ ີ່ ຕວົເລກຜ ທ້ ີ່ ເປັນແຂວ້ແມງໃນປະເທດທ ີ່ ພດັທະນາແລວ້ມ 
ແນວໂນມ້ຫຸຼດລງົຢີ່ າງໄວວາໃນຊີ່ ວງສອງທດົສະວດັທ ີ່ ຜີ່ ານມາ ແຕີ່ ຕວົເລກຜ ີ່ ທ ີ່ ເປັນແຂວ້ແມງສະເລີ່ ຍໃນທົີ່ ວໂລກຍງັສ ງ
ຢ ີ່  ແລະ ຍງັບໍີ່ ທັນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ແລະ ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວກໍີ່ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ກບັການເຂົາ້ຮີ່ ວມກດິຈະກໍາ ແລະ ການໃຊ ້
ຊ ວດິ. ອ ກໜ ີ່ ງກໍລະນ ກໍີ່ ຄ ການເປັນພະຍາດເຫ ອກ ພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວສົີ່ ງຜົນກະທບົໄປທົີ່ ວທຸກປະເທດເຊັີ່ ນດຽວກນັ 
ຕວົຢີ່ າງ: ໃນປະເທດໂປຕຸເກດ ເດກັນອ້ຍອາຍຸ 12 ປ  ມ ປະມານ 90% ແລະ ໃນປະເທດໄນເຈ  ເດກັນອ້ຍອາຍຸແຕີ່  6 
ຫາ 12 ປ  ປະມານ 100% ມ ບນັຫາເລ ີ່ ອງສຸຂະພາບເຫ ອກທ ີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວ. 

ການຮກັສາຢີ່ າງມ ວຊິາການແມີ່ ນມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈດັການກບັບນັຫາຊີ່ ອງປາກ ແຕີ່ ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ
ເດັກນອ້ຍສີ່ ວນໃຫຍີ່ ກໍີ່ ຍັງບໍີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງການປິີ່ ນປົວດັີ່ ງກີ່ າວ ໂດຍສະເພາະເດັກນອ້ຍທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນປະເທດກໍາລັງ
ພດັທະນາ. ພວກເຂາົຍງັຂາດໂອກາດໃນການປ ກສາທນັຕະແພດກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເຂົາ້ຮຽນໜງັສ . ຕວົຢີ່ າງ: ໃນປ  2002 ຢ ີ່
ປະເທດແທນເຊເນຍ ເດກັນອ້ຍອາຍຸ 12 ປ  ຫຼາຍກວີ່ າ 75% ບໍີ່ ເຄ ຍໄປພບົທນັຕະແພດປິີ່ ນປົວແຂວ້. ສະນັນ້, ຈ ີ່ ງມ 
ພຽງແຕີ່ ກຸີ່ ມຄນົຈໍານວນໜອ້ຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຮກັສາແຂວ້ຢີ່ າງຖ ກຕອ້ງ. ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແລວ້ແມີ່ ນໄປພບົທນັຕະແພດເມ ີ່ ອ
ເຈບັແຂວ້ເທົີ່ ານັນ້ ເຊິີ່ ງບນັຫານ ອ້າດຈະມ ຜນົຕໍີ່ ສຸຂະພາບແຂວ້ໄປຕະຫຼອດຊ ວດິ. 
6. ສະພາບບັນຫາໃນ ສປປ ລາວ 

ຢ ີ່ ໃນລາວເຮາົຍງັບໍີ່ ພບົຕວົເລກທ ີ່ ບົີ່ ງບອກເຖງິບນັຫາກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໃນລະດບັປະເທດຢີ່ າງເປັນທາງ
ການ. ປ  2009 ໄດມ້ ການສໍາຫຼວດຢ ີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຫນັວີ່ າເດກັທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນໄວອາຍຸ 12 ປ  
ເປັນແຂວ້ແມງຫຼາຍ ແລະ ມ ລະດບັການເປັນແຂວ້ແມງ, ແຂວ້ຫຼົີ່ ນ ແລະ ແຂວ້ທ ີ່ ປົີ່ ງໃໝີ່ ແທນແຂວ້ນໍາ້ນມົ (DMFT) 
ຢ ີ່ ທ ີ່  4,61 ເຫຼັມ້/ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ 6,52 ເຫຼັມ້/ຄົນ ຢ ີ່ ຫຼວງພະບາງ. ນອກຈາກນ  ້ການສໍາຫຼວດຢ ີ່ ແຂວງ
ສະຫວນັນະເຂດ ໃນປ  2000 ພບົວີ່ າຄນົໃນທຸກກຸີ່ ມອາຍຸມ ບນັຫາສຸຂະພາບເຫ ອກ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ພບົເຫນັໂດຍທົີ່ ວໄປຄ 
ຄາບຫ ນປ ນເກາະຕດິແຂວ້ ເຊິີ່ ງພບົເຫນັໃນກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງອາຍຸແຕີ່  12 ຫາ 99 ປ . ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງການສໍາຫຼວດຢ ີ່ ເມ ອງປາກ
ກະດງິ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ພບົວີ່ າ ໃນກຸີ່ ມນກັຮຽນຈໍານວນ 59 ຄນົ, 94,9% ມ ບນັຫາເລ ີ່ ອງແຂວ້ແມງ ແລະ 32,6% ມ 
ຄາບຫ ນປ ນ. ການສໍາຫຼວດ ໃນປ  2009 ເຫນັວີ່ າຄີ່ າຂອງການເປັນແຂວ້ແມງ ແລະ ແຂວ້ຫວີ່ ອງ (DMFT) ແມີ່ ນ 1,6 
ເຫຼັມ້/ຄນົ ແລະ ຄີ່ າຂອງການເປັນແຂວ້ແມງ ແລະ ແຂວ້ປົີ່ ງໃໝີ່ ແທນແຂວ້ນໍາ້ນມົ (DFT) ແມີ່ ນ 4,1 ເຫຼັມ້/ຄນົ. ຈາກ
ການສໍາຫຼວດຢ ີ່ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ສາມາດສະຫຸຼບໄດວ້ີ່ າສຸຂະພາບເຫ ອກ ແລະ ແຂວ້ ຂອງເດກັນອ້ຍໃນລາວນ ແ້ມີ່ ນເກ ດ
ຈາກການຂາດການເບິີ່ ງແຍງທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງເໝາະສມົໃນຊ ວດິປະຈໍາວນັ. 
7. ມາດຕະການການຄວບຄມຸຢ ູ່ໃນໂລກ 

ອງົການອະນາໄມໂລກເວົາ້ວີ່ າບນັຫາກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດຊໍາເຮ ອ້ອ ີ່ ນໆໃນຜົງ້ປາກສາມາດຫຸຼດລງົ 
ຖາ້ຫາກມ ການເຜ ຍແຜີ່ ໃຫຮ້ ເ້ຖງິປັດໄຈສີ່ ຽງຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ:  

− ການຫຸຼດຜີ່ ອນການກນິອາຫານທ ີ່ ມ ປະລມິານນໍາ້ຕານຫຼາຍ ແລະ ຫນັໄປບໍລໂິພກອາຫານທ ີ່  ມ ໂພສະນາການ
ສມົສີ່ ວນ ເພ ີ່ ອເປັນການປອ້ງກນັແຂວ້ເປັນແມງ ແລະ ແຂວ້ຫຼົີ່ ນກີ່ ອນກໍາໜດົ   

− ກນິອາຫານປະເພດຜກັ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫຫຼ້າຍເພ ີ່ ອຄວາມສມົດ ນໃນການກນິອາຫານ  
− ເຊາົສ ບຢາ ແລະ ຫຸຼດປະລມິານການດ ີ່ ມສິີ່ ງມ ນເມາົ ຫຼ  ສິີ່ ງເສບຕດິ ເພ ີ່ ອເປັນການຫຸຼດຄວາມສີ່ ຽງຈາກການເປັນ

ມະເຮງັຜົງ້ປາກ, ແຂວ້ເຂ ີ່ ອງ ແລະ ແຂວ້ຫຼົີ່ ນ  
− ໝັີ່ ນກວດກາຄວາມສະອາດພາຍໃນຜົງ້ປາກເປັນປະຈາໍ  
− ລະມດັລະວງັການໄປການມາ ແລະ ອຸບດັເຫດຈາກການຫຼິນ້ກລິາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັໃບໜາ້ ແລະ ແຂວ້  
− ຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມຮອບຕວົທ ີ່ ອາດສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ກບັສຸຂະພາບ.  
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ໃນການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກແມີ່ ນພວົພນັກນັຢີ່ າງສະໜິດແໜນ້. ສະນັ ້ນ້, ເຮາົຈະຄວນ
ຄໍານ ງເຖິງຄວາມຖ ີ່ , ການບໍລໂິພກອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທ ີ່ ມ ປະລິມານທາດນໍາ້ຕານຫຼາຍ ລວມໄປເຖິງເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມ
ປະເພດນໍາ້   ໝາກໄມ ້ແລະ ປະເພດທ ີ່ ອດັທາດອາຍຄາບອນເຊັີ່ ນ: ເປບຊ , ເຊເວນັອບັ, ມ ຣິນດາ ແລະອ ີ່ ນໆ. ບນັຫາ
ແຂວ້ແມງສາມາດປ້ອງກນັໄດ ້ໂດຍການໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທ ີ່ ຜະສມົສານຟລ ອໍຣາຍ ເຊິີ່ ງບນັຈໃຸນນໍາ້ດ ີ່ ມບາງປະເພດ, 
ເກ ອ, ນມົ ແລະ ຢາຖ ແຂວ້ ຫຼ  ອາດຈະນໍາໃຊສ້ານນ ໂ້ດຍກງົທ ີ່ ຜີ່ ານການແນະນໍາຂອງທນັຕະແພດ ແລະ ໃຊໃ້ນການ
ບວ້ນປາກ. ຜີ່ ານການປະຕບິດັໃນການຮກັສາແຂວ້ເປັນປະຈໍາເຫັນວີ່ າ ບນັຫາແຂວ້ແມງໃນເດກັ ແລະ ຜ ໃ້ຫຍີ່ ມ ຈໍາ
ນວນຫຸຼດລງົ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ເມ ີ່ ອສຸຂະພາບຜົງ້ປາກແມີ່ ນບນັຫາທ ີ່ ເຮາົຕອ້ງໄດໄ້ປພບົທນັຕະແພດເພ ີ່ ອຮບັຄໍາປ ກສາ 
ແລະ ຮບັການຮກັສາທ ີ່ ຖ ກວທິ  ແຕີ່ ຖາ້ຢາກໃຫກ້ານປ້ອງກນັມ ປະສດິທພິາບ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍງົ ພວກເຮາົຕອ້ງໄດ ້
ພດັທະນາທັກສະ, ຄວາມຮ ,້ ວິທ ການຄດິ, ການປະຕິບດັໃຫກ້ບັເດກັນອ້ຍຕັງ້ແຕີ່ ກີ່ ອນເຂົ ້າ້ໂຮງຮຽນ. ການຮັກສາ
ຄວາມສະອາດຜົງ້ປາກສາມາດຝ ກປະຕິບັດໄດ ້ແລະ ຄວນໄດຮ້ັບການສົີ່ ງເສ ີ່ ມໃຫປ້ະຕິບັດເປັນກດິຈະວັດປະຈໍາ
ວນັເຊັີ່ ນ: ການກນິ ແລະ ການດ ີ່ ມ. ນອກຈາກນັນ້ ການປະຕບິດັຫຼງັການກນິອາຫານເຊັີ່ ນ: ການຖ ແຂວ້ ກໍີ່ ຄວນໄດຮ້ບັ
ການສົີ່ ງເສ ມໃຫເ້ປັນນໄິສຕັງ້ແຕີ່ ໄວເດັກ. ພ ດຕິກໍາການກິນເປັນອ ກປະເດັນໜ ີ່ ງທ ີ່ ຄວນໄດຮ້ັບການສົີ່ ງເສ ມ ໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ນການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນການຫຸຼດການບໍລໂິພກອາຫານທ ີ່ ມ ປະລມິານທາດນໍາ້ຕານຫຼາຍເກ ນໄປ. ການທ ີ່
ໄປພບົທນັຕະແພດກີ່ ອນເປັນແຂວ້ແມງແມີ່ ນເປັນການສາ້ງຄວາມລ ງ້ເຄ ຍ ແລະ ສາ້ງສາຍພວົພນັທ ີ່ ດ ໃນການຮກັສາ
ແຂວ້. ຜ ປົ້ກຄອງຍງັມ ບດົບາດໃນການປີ່ ຽນທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ສາ້ງຄວາມຊນິເຄ ຍໃນການຮກັສາແຂວ້ເລ ີ່ ມຈາກ
ຢ ີ່ ເຮ ອນຂອງຕົນ. ຈາກການສົີ່ ງເສ ມການຮັກສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ທັງທາງຢ ີ່ ທ ີ່ ເຮ ອນ, ໂຮງຮຽນຈະເຮັດໃຫ ້
ເດກັນອ້ຍເກ ດຄວາມຊນິເຄ ຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປປະຕບິດັຕອນທ ີ່ ເຂາົເປັນຜ ໃ້ຫຍີ່  ແລະ ກາຍເປັນນໄິສໃນການ
ປະຕບິດັໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັ. 

ໃນນ ມ້  ພະຍາດຫຼາຍຊະນດິກີ່ ຽວກບັຜົງ້ປາກທ ີ່ ສາມາດປ້ອງກນັໄດຜ້ີ່ ານການສົີ່ ງເສ ມພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ຈາກ
ບນັຫານ  ້ອງົການອະນາໄມໂລກເວົາ້ວີ່ າການສົີ່ ງເສ ມການປ້ອງກນັພະຍາດຜົງ້ປາກພາຍໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນຈະໄດຮ້ບັຜນົດ  
ເຊິີ່ ງສາມາດນໍາມາສ ກສາຜີ່ ານວຊິາຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ວທິະຍາສາດ, ເຄມ ສາດ, ຊ ວະສາດ, ຄະນດິສາດ, ພາສາສາດ, ສງັຄມົ
ສ ກສາ, ສລິະປະກໍາ ແລະ ສລິະປະດນົຕ . ນອກນ  ້ວຊິາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການສົີ່ ງເສ ມສຸຂະພາບຄວນເນັນ້ໃສີ່ ການກນິ
ເພ ີ່ ອສຸຂະພາບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັໃນການກນິໃຫຖ້ ກຕາມຫຼກັໂພຊະນາການ, ການປະຕບິດັໃຫຖ້ ກວທິ  
ແລະ ການສາ້ງຄວາມພໍໃຈແກີ່ ຕນົເອງ ເຊິີ່ ງໝາຍເຖິງການຫຼ ກລີ່ ຽງຈາກການສ ບຢາ, ດ ີ່ ມຂອງມ ນເມາົ ແລະ ເສບສານ
ເສບຕດິທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ. 

  ອ ກໜ ີ່ ງຕວົຢີ່ າງຢ ີ່ ປະເທດໄທກໍີ່ ຄ  ຄ ມ ໜາ້ທ ີ່ ໃນການສ ກສາອບົຮມົກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ໂດຍສະເພາະ
ແມີ່ ນການແນະນໍາໃນການຝ ກປະຕິບັດການຖ ແຂວ້ຫຼັງຈາກກິນອາຫານທີ່ ຽງ ພອ້ມທັງກວດສຸຂະພາບແຂວ້ໃຫ ້
ນກັຮຽນ. ກິດຈະກໍາເຫຼົີ່ ານ ລ້ວ້ນແຕີ່ ໄດຮ້ັບການສົີ່ ງເສ ມໃຫເ້ປັນກິດຈະກໍາທາງດາ້ນສຸຂະພາບທົີ່ ວໄປເຊັີ່ ນ: ສຸຂະ
ອະນາໄມຜົງ້ປາກ, ການສະຜມົ ແລະ ລາ້ງມ  ລວມໄປເຖິງການປ້ອງກນັການເຈບັແຂວ້ໃນຫຼກັສ ດການປ້ອງກນັການ
ບາດເຈບັຕີ່ າງໆ. ການກວດສຸຂະພາບຜົງ້ປາກແມີ່ ນສິີ່ ງສໍາຄນັທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຕດິຕາມພດັທະນາການທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍ 
ແລະ ການໄດຮ້ບັສານອາຫານຂອງເດກັ ເຊິີ່ ງຈະມ ການຕດິຕາມສອງຄັງ້ຕໍີ່ ປ . ນອກຈາກນ  ້ບາງໂຮງຮຽນຍງັໄດລ້ວມເອາົ
ການຮກັສາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກເຂົາ້ໃນວຊິາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນຄອບຄວົ ແລະ ເພດສ ກສາ. 
8. ມາດຕະການການຄວບຄມຸໃນ ສປປ ລາວ 

ໃນປັດຈບຸນັທາງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົກໍີ່ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕໍີ່ ກບັບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ເຊິີ່ ງເຫນັ
ໄດຈ້າກການສາ້ງຫຼກັສ ດໃຫມ້ ການເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໃນຊັ ້ນ້ປະຖົມ. ນອກຈາກນ  ້ຍງັມ ອ ກຫຼາຍໂຄງການໄດ ້
ເຂົາ້ມາສະໜບັສະໜ ນ ໂດຍການສາ້ງໂຄງການທນັຕະກໍາຊຸມຊນົ, ສ ນກວດສຸຂະພາບຂອງຜົງ້ປາກ ພອ້ມທງັສະໜອງ
ອຸປະກອນຮບັໃຊວ້ຽກງານທນັຕະກໍາ ແລະ ກໍີ່ ໄດມ້ ການຕດິຕາມ, ການປະເມ ນງານເປັນແຕີ່ ລະຊີ່ ວງ. ໃນອະນາຄດົ ກໍີ່
ຈະໄດມ້ ການຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໄປໃຫທ້ົີ່ ວທຸກພ ນ້ທ ີ່ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ກິດຈະກໍາ 
1) ໃຫນ້ກັສ ກສາສນົທະນາກີ່ ຽວກບັສາເຫດພາໃຫເ້ກ ດບນັສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ 
2) ໃຫນ້ກັສ ກສາຈດັກຸີ່ ມສນົທະນາ ແລະ ສາ້ງແຜນວາດຊີ່ ວຍຈ ີ່ ກີ່ ຽວກບັຜນົກະທບົ ແລະ ວທິ ປ້ອງກນັບນັຫາ

ສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ ແລວ້ຂ ນ້ນໍາສະເໝ  
3) ຄ ນໍາພານກັສ ກສາ ສາທດິກີ່ ຽວກບັການຖ ແຂວ້ທ ີ່ ຖ ກວທິ  

 

ຄໍາຖາມ 
1) ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກມ ແນວໃດ? ມ ພະຍາດຫຍງັແດີ່ ທ ີ່ ເກ ດໃນຜົງ້ປາກ? 
2) ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກໄດສ້ົີ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດ? 
3) ພວກເຮາົຈະມ ວທິ ປອ້ງກນັແນວໃດເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫມ້ ບນັຫາສຸຂະພາບຜົງ້ປາກ? 
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ບົດທີ 11 
ການສຶກສາທາງໂພຊະນາການ 

 
1. ຄວາມຮ ້ທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ 

 ການບໍລໂິພກອາຫານແມີ່ ນມ ຫຼາຍຮ ບແບບທ ີ່ ນໍາໄປສ ີ່ ບນັຫາສຸຂະພາບເຊັີ່ ນ: ການບໍລໂິພກອາຫານບໍີ່ ພຽງພໍ
ກບັຄວາມຕອ້ງການຈະເຮັດໃຫຮ້ີ່ າງກາຍຂາດທາດອາຫານ ການບໍລິໂພກອາຫານທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກໂພຊະນາການເຊັີ່ ນ: 
ອາຫານບໍີ່ ສະອາດ, ອາຫານມ ສານພດິ, ອາຫານປົນເປ ້ອນ ແລະ ອາຫານທ ີ່ ມ ເຊ ອ້ພະຍາດ. ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍ
ແຂງແຮງຕອ້ງໄດບໍ້ລໂິພກອາຫານທ ີ່ ສະອາດປອດໄພຈາກເຊ ອ້ພະຍາດ ການຂາດທາດອາຫານຈະເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍ
ເດກັນອ້ຍຈີ່ ອຍຜອມສາເຫດຂາດທາດອາຫານຈໍາພວກໂປຣຕ ນ, ຂາດວຕິາມນິ ແລະ ແຮີ່ ທາດ. ການຂາດໂພສະນາ
ການໂດຍທົີ່ ວໄປມກັພບົເຫນັໃນ 3 ປະເພດໄດແ້ກີ່ : ການຂາດທາດເຫຼກັເຮດັໃຫເ້ປັນພະຍາດເລ ອດຈາງ, ການຂາດ
ທາດໄອໂອດ ນເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍຜດິປົກກະຕ ິ(ເປັນຄໍໜຽງ) ແລະ ການຂາດວຕິາມນິເອ ເປັນພະຍາດຕາຟາງ. ສົີ່ ງຜນົ
ກະທບົຕໍີ່ ສະພາບຂອງໂພຊະນາການເຮດັໃຫກ້ານຈະເລ ນເຕ ບໂຕຊາ້, ເສຍຊ ວດິ, ທໍາລາຍສະໝອງ, ຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມ
ສາມາດໃນການຄດິ, ການເຮດັວຽກທງັຜ ໃ້ຫີ່ ຍ ແລະ ເດກັ. 
2. ຄວາມໝາຍຂອງໂພຊະນາການ 

ໂພຊະນາການແມີ່ ນພາວະທາງສຸຂະພາບຂອງບຸກຄນົທ ີ່ ມ ຜົນເນ ີ່ ອງມາຈາກການບໍລໂິພກອາຫານ, ການ
ຍີ່ ອຍອາຫານ, ການດ ດຊ ມ, ການຂນົສົີ່ ງ, ການສະສມົ ແລະ ການເຜາົໄໝທ້າດອາຫານໃນລະດບັຈລຸງັ. ເຊິີ່ ງມ ປັດ
ໄຈຫຼາຍຢີ່ າງທ ີ່ ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ພາວະໂພຊະນາການຂອງມະນຸດເຊັີ່ ນ: ປັດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ, ສະພາບ
ຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ຮ ດຄອງປະເພນ , ວດັທະນະທໍາ, ຮ ບແບບອາຫານທ ີ່ ບໍລໂິພກ ແລະ ອງົປະກອບຂອງໂພຊະ
ນາການແມີ່ ນຈະໄດນໍ້າສະເໜ ໃນຂໍຕ້ໍີ່ ໄປ. 
 2.1. ອາຫານ 
  ໝາຍເຖງິວດັຖຸໃດໜ ີ່ ງທ ີ່ ຄນົເຮາົກນິໄດ,້ ດ ີ່ ມໄດ,້  ຢ ີ່ ໃນຮ ບແບບຂອງສດົ, ດບິ ຫຼ  ໄດຜ້ີ່ ານການປຸງແຕີ່ ງມາ
ແລວ້ເຊິີ່ ງປະກອບມ  6 ໝວດລຸີ່ ມນ :້ 
 

ອາຫານ ໃຫທ້າດອາຫານ ປະເພດ 
ໝວດທາດແປງ້ ຄາໂບໄຮເດຣດ (Carbohydrate) ອາຫານທີີ່ໃຫພ້ະລັງງານ 
ໝວດໄຂມນັ  ລປິິດ (Lipid) 
ໝວດຊ ນ້ ໂປຣຕ ນ ( Protein) ອາຫານທີີ່ເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ 
ໝວດນມົ ໂປຣຕ ນ (Protein) 
ໝວດ ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ ວຕິາມນິ (Vitamin) ອາຫານທີີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ

ຂັບຖ່າຍສະດວກ ໝວດເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມ ແຮີ່ ທາດ (Mineral) 
 
2.2 ປະລິມານອາຫານສໍາລັບການບໍລິໂພກ 

ຄວາມຈງິແລວ້ເຮາົມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງຄໍານ ງເຖງິປະລມິານທ ີ່ ພໍດ ໃນການບໍລໂິພກແຕີ່ ລະວນັເພ ີ່ ອ
ສຸຂະພາບທ ີ່ ແຂງແຮງ. ສໍາລບັຜ ຊ້າຍທ ີ່ ເຮດັວຽກອອກແຮງງານປານກາງໃນມ ໜ້ ີ່ ງຮີ່ າງກາຍໃຊພ້ະລງັງານປະມານ 2.000-

25.000 ແຄລໍຣ , ສໍາລບັຜ ຍ້ງິຈະຕອ້ງການປະລມິານໜອ້ຍກວີ່ າຜ ຊ້າຍປະມານ 15-30 ແຄລໍຣ , ສີ່ ວນເດກັນອ້ຍແມີ່ ນ
ຕອ້ງການພະລງັງານໜອ້ຍກວີ່ າເຊິີ່ ງຂ ນ້ກບັຂະໜາດຂອງຮີ່ າງກາຍ. 
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ແຕີ່ ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງພະລງັງານໃນເດກັນອ້ຍຕອ້ງເກບັໄວເ້ພ ີ່ ອການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ສະນັນ້ 
ເມ ີ່ ອຄດິທຽບສີ່ ວນແລວ້ ຈ ີ່ ງຕອ້ງການຫຼາຍກວີ່ າຜ ໃ້ຫີ່ ຍຄ : ເດກັນອ້ຍຕອ້ງການຊ ນ້ເຖງິ 3 ກຣາມຕໍີ່ ນໍາ້ໜກັໂຕ 1 ກິ
ໂລກຣາມ, ສີ່ ວນຜ ໃ້ຫີ່ ຍຕອ້ງການພຽງ 1 ກຣາມຕໍີ່ ນໍາ້ໜກັໂຕ 1 ກໂິລເທົີ່ ານັນ້.  

ທາດອາຫານທ ີ່ ໃຫພ້ະລງັງານມ  3 ຢີ່ າງ: 
− ທາດນໍາ້ຕານ               1 ກຣາມໃຫ ້4 ແຄລໍຣ  
− ທາດຊ ນ້ກຣາມ            1 ກຣາມໃຫ ້4 ແຄລໍຣ  
− ທາດໄຂມນັກຣາມ        1 ກຣາມໃຫ ້9 ແຄລໍຣ  

ຖາ້ເຮາົກນິໜອ້ຍກວີ່ າທ ີ່ ຮີ່ າງກາຍໃຊຮ້ີ່ າງກາຍຈະນໍາໃຊ ້ທ້າດອາຫານທ ີ່ ສະສມົພາຍໃນຮີ່ າງກາຍມາໃຊຈ້ ີ່ ງ
ເປັນສາເຫດໃຫຈ້ີ່ ອຍ ແລະ ນໍາ້ໜກັຫຸຼດ. ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ກນິຫຼາຍກໍີ່ ຈະເກ ດເປັນໂລກອວ້ນ, ໂລກເບາົຫວານ, ໂລກ
ຫວົໃຈ, ໂລກຄວາມດນັເລ ອດສ ງ ແລະອ ີ່ ນໆ. 

ດວ້ຍເຫດນ ປ້ະຊາຊນົທົີ່ ວໄປຈ ີ່ ງຄວນສນົໃຈໃນເລ ີ່ ອງໂພຊະນາການ ແລະ ມ ຄວາມຮ ໄ້ວເ້ຊິີ່ ງຈະຊີ່ ວຍໃຫ້
ຮ ບຊງົງາມ, ແຂງແຮງ, ສຸຂະພາບດ , ອາຍຸຍ ນ ແລະ ຈິີ່ ງບໍໍີ່ ໄດເ້ສຍເງນິຄີ່ າຢາປ ີ່ ນປົວ. 
2.3. ປະເພດອາຫານທີີ່ຄວນບໍລິໂພກ 

ເມ ີ່ ອເຮາົຮ ເ້ຖງິເລ ີ່ ອງປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານແລວ້ ກໍີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃຫເ້ຮາົມ ຫຼກັການ
ພຈິາລະນາເຖງິຊະນດິຂອງອາຫານທ ີ່ ຄວນບໍລໂິພກໃນແຕີ່ ລະວນັ. ຄວາມຈງິແລວ້ທຸກຄນົຕອ້ງກນິອາຫານໃຫຄ້ບົ 6 
ໝວດ (ຫຼ   5 ໝວດ ໃນບາງເອກະສານ) ເຊິີ່ ງມ ຢ ີ່ ໃນອາຫານແຕີ່ ລະປະເພດ ເພ ີ່ ອໃຫນໍ້າ້ຕານ, ຊ ນ້, ໄຂມນັ, ເກ ອ
ແຮີ່  ແລະ ວຕິາມນິຕີ່ າງໆຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ. 

ການກນິອາຫານທ ີ່ ຖ ກຫຼກັນັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງກນິໃຫໄ້ດສ້ດັສີ່ ວນເໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຮີ່ າງກາຍ
ຄ : ຄວນກນິທາດຊ ນ້ວນັລະ 60 ກຣາມ, ທາດໄຂມນັ 70 ກຣາມ ທ ີ່ ເຫຼ ອເປັນທາດນໍາ້ຕານ 300 - 400 ກຣາມ. ສໍາ
ລບັຜ ທ້ ີ່ ອອກແຮງງານຫຼາຍ ຫຼ  ຫຼິນ້ກລິາກາງແຈງ້ກໍີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັທາດອາຫານຕີ່ າງໆເພ ີ່ ມຂ ນ້ຕາມສີ່ ວນ. 
2.2. ທາດອາຫານ 
  ໝາຍເຖງິທາດຊະນດິໜ ີ່ ງ ທ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຄນົເຮາົມ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຂາດບໍີ່ ໄດ ້ເພ ີ່ ອການມ ຊ ວດິຢ ີ່  ແລະ 
ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ຫຼ  ເປັນທາດທ ີ່ ໃຊໃ້ນຂະບວນການເຜາົໄໝ ້ແລະ ແລກປີ່ ຽນທາດໃນຮີ່ າງກາຍຄນົເຮາົ. 
3. ທາດອາຫານທີີ່ຈໍາເປັນຕໍີ່ຮ່າງກາຍ 

ທາດອາຫານ ຄຸນປະໂຫຍດ ແຫ ີ່ງທີີ່ມາ 

ຄາໂບໄຮເດຣດ
(Carbohydrate) 
(ແປງ້ ແລະ ນໍາ້

ຕານ) 

ເປັນທາດອາຫານທ ີ່ ໃຫພ້ະລງັງານຮີ່ າງກາຍຕອ້ງການ ເພ ີ່ ອ
ເຮດັໃຫຄ້ນົເຮາົເຄ ີ່ ອນ ເໜງັໄດ,້ ຮີ່ າງກາຍມ ຄວາມອບົອຸີ່ ນ 
ແລະ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ນອກຈາກນັນ້ຍງັສອ້ມແຊມອາໄວຍະ
ວະຕີ່ າງໆທ ີ່ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັ. 

ເຂົາ້ປະເພດຕີ່ າງໆ, ສາລ , ຖົີ່ ວ ມນັດາ້ງ, 
ມນັຝຣັີ່ ງ, ມນັຕົນ້... 

ລ ປິດ (Lipid) 
(ນໍາ້ມນັ ແລະ 
ໄຂມນັ) 

ເປັນທາດອາຫານທ ີ່ ໃຫພ້ະລັງງານ ແລະ ຍັງຈໍາເປັນຕໍີ່ ການ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ. ນອກນັນ້ຍງັຊີ່ ວຍດ ດຊ ມວຕິາມນິບາງຊະນດິ
ທ ີ່ ລະລາຍໃນໄຂມນັເຊັີ່ ນ: ວຕິາມນິ A, ວຕິາມນິ E… 

ໄຂມນັຈາກຊ ນ້ສດັຕີ່ າງໆ, ປາ, ເນ ຍ, 
ນມົງວົ ແລະ ນໍາ້ມນັພ ດ... 

ໂປຣຕ ນ 
(Protein) 

ເປັນທາດອາຫານທ ີ່ ເສ ມສາ້ງຮີ່ າງກາຍ, ຈລຸງັຕີ່ າງໆ, ເປັນທາດ
ແຫຼວໃນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງລະບບົພ ມຄຸມ້ກນັ
ຂອງຄນົເຮາົ. ໂປຣຕ ນບາງຊະນດິສາມາດນໍາໃຊເ້ປັນພະລງັງານ
ໄດ.້ 

ນໍາ້ນມົແມີ່ , ນມົງວົ, ໄຂີ່ , ຊ ນ້ສດັຕີ່ າງ ,ໆ   
ປາ, ໂປຣຕ ນຈາກຖົີ່ ວເຫຼ  ອງ ແລະ ຖົີ່ ວ 
ອ ີ່ ນໆ. 

ທາດເຫຼກັ (Fe) ເຮດັໜາ້ທ ີ່ ສາ້ງເມດັເລ ອດແດງ, ເປັນໂປຣຕ ນຂອງເມດັເລ ອດ ຊ ນ້ສດັ, ເຄ ີ່ ອງໃນສດັ (ຕບັ), ເລ ອດ, 
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ແດງທ ີ່ ເຮດັໜາ້ທ ີ່ ຂນົສົີ່ ງອກົຊ ແຊນໄປລຽ້ງອາໄວຍະວະຕີ່ າງໆ
ຂອງຮີ່ າງກາຍ, ເຮດັໃຫກ້າ້ມຊ ນ້ ແລະ ສະໝອງເຮດັວຽກໄດ ້
ຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

ນໍາ້ນມົແມີ່ , ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ ເຊັີ່ ນ 
ຜກັໃບຂຽວ, ເຫດັ, ຜກັຫມົ, ຜກັກ ດ, 
ໝາກແຕງໂມ, ໝາກກວ້ຍນໍາ້... 

ທາດໄອໂອດ ນ 
(I) 

ສາ້ງຮໍໂມນທາຍລອຍ (Thyroid hormones) ທ ີ່ ຄວບຄຸມ
ການເຮັດວຽກຂອງຮີ່ າງກາຍ, ເຮັດໜ້າທ ີ່ ການພັດທະນາ
ລະບບົສະໝອງ ແລະ ປະສາດຂອງເດກັຕັງ້ແຕີ່ ຢ ີ່ ໃນທອ້ງແມີ່ . 

ເກ ອປະສມົໄອໂອດ ນ,  ອາຫານທະເລ 
ແລະ ແຫຼີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັທ ີ່ ສຸດກໍີ່ ຄ ນມົແມີ່ . 

ທາດສງັກະສ  
(Zn) 

ຊີ່ ວຍໃນການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາທ ີ່ ເປັນ
ປົກກະຕຂິອງລະບບົການຈະເລ ນພນັ ແລະ ເຮດັລະບບົພ ມ
ຄຸມ້ກນັເຮດັວຽກໄດຕ້າມປົກກະຕ.ິ 

ຊ ນ້ສດັ ແລະ ເຄ ີ່ ອງໃນສດັຕີ່ າງໆ, ປາ, 
ສດັປ ກ, ແມງໄມທ້ ີ່ ກນິໄດ…້ 

ວຕິາມນິ B 
ລວມ 

ເຮດັໜາ້ທ ີ່ ຊີ່ ວຍໃຫຮ້ີ່ າງກາຍນໍາໃຊທ້າດອາຫານຜະລດິເປັນ
ພະລງັງານ ແລະ ຊີ່ ວຍລະບບົປະສາດໃຫເ້ຮດັວຽກໄດຕ້າມ
ປົກກະຕ ິ. 

ໂປຮຕນິ ແລະ ໄຂມນັ ຈາກຊ ນ້ສດັ, 
ຖົີ່ ວປະເພດຕີ່ າງໆ, ນໍາ້ມນັພ ດ… 

ໂຟລກິ ອາຊດິ ເຮດັໃຫຈ້ລຸງັເມດັເລ ອດແດງແຂງແຮງ ແລະ ປອ້ງກນັການ
ຜດິປົກກະຕຂິອງເດກັທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນທອ້ງແມີ່ . 

ຖົີ່ ວ, ຜກັສດົ, ຕບັ, ໄຂີ່ ຫຼງັ, ນມົແມີ່ , 
ໄຂີ່ … 

ວຕິາມນິ C ຊີ່ ວຍການດ ດຊ ມຂອງທາດເຫຼກັ, ທໍາລາຍທາດທ ີ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍໃນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຊີ່ ວຍເຮດັໃຫບ້າດແຜດ ໄວ.້ 

ໝາກໄມສ້ົດເຊັີ່ ນ: ໝາກສິດາ, ໝາກ
ນາວ, ໝາກກຽ້ງ, ຜກັສດົເຊັີ່ ນ: ຜກັໃບ
ຂຽວ, ໝາກເລັີ່ ນ, ນມົແມີ່ , ນມົງວົ… 

 

3.1. ການຂາດທາດອາຫານ  
1) ການຂາດທາດໂປຣຕີນ  

ຜນົຂອງການຂາດທາດໂປຣຕ ນຍອ້ນການກນິບໍີ່ ໄປຕາມໂພຊະນາການ. ອາການຂາດທາດໂປຣຕ ນຮຸນແຮງ
ຈະເຮດັໃຫນໍ້າ້ໜກັຫຸຼດ ແລະ ມ ການຢັບຢັ້ງການຈະເລ ນເຕ ບໃຫີ່ ຍເປັນສາເຫດຕົນ້ຕໍເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍຂາດວຕິາມນິ 
ແລະ ແຮີ່ ທາດ (ຕວົຢີ່ າງ: ວຕິາມນິ ເອ, ທາດເຫຼກັ ແລະ ທາດສງັກະສ ). ອາການທ ີ່ ຮຸນແຮງທ ີ່ ສຸດຂອງການຂາດໂປຣ
ຕ ນແມີ່ ນ ເປັນພະຍາດຫວົໂປກົນ້ລ ບ ແລະ ພະຍາດຈີ່ ອຍຜອມ. ອາການຂອງພະຍາດຈີ່ ອຍຜອມ ແມີ່ ນຊ ມເສົາ້,ມ 
ອາການບວມນໍາ້, ຜ ວໜງັແຫງ້, ທອ້ງເບງັ, ອາການຖອກທອ້ງ, ສ ນເສຍກາ້ມຊ ນ້ ແລະ ຮີ່ າງກາຍບໍີ່ ພດັທະນາ, ນໍາ້ໜັ
ກຫຸຼດ 60% ບໍີ່ ເຕ ບໃຫຍີ່ ຕາມເກນອາຍຸ, ມ ໄຂມນັໃນຮີ່ າງກາຍໜອ້ຍ ແລະ ມ ອາການຖອກທອ້ງ. ພະຍາດຈີ່ ອຍ
ຜອມແມີ່ ນພບົເຫັນກບັເດກັນອ້ຍທ ີ່ ກນິນມົແມີ່ ນບໍີ່ ພຽງພໍ ແລະ ມກັເກ ດຂ ນ້ຫຼາຍຕອນເດກັມ ອາຍຸໜ ີ່ ງປ . ເປັນ
ພະຍາດຫວົໂປກົນ້ລ ບ ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ຫຼງັຈາກເປັນພະຍາດຈີ່ ອຍຜອມ ແລະ ພບົກບັເດກັທ ີ່ ອາຍຸໜ ີ່ ງປ ລງົມາເມ ີ່ ອເດກັ
ບໍີ່ ໄດກ້ນິນມົແມີ່  ແລະ ອາຫານປະເພດແປ້ງ. ສາເຫດຂອງພະຍາດຫົວໃຫຍີ່ ກົນ້ລ ບ ແມີ່ ນ ຍງັບໍີ່ ເປັນທ ີ່ ຮ ຈ້ກັຢີ່ າງ
ກວາ້ງຂວາງ ແຕີ່ ມກັຈະພບົເຫນັກບັພະຍາດຖອກທອ້ງ. ຜນົກະທບົຈາກພະຍາດຂາດສານໂປຣຕ ນເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍ
ມ ຄວາມຕອ້ງການທາດອາຫານຈໍາພວກນ ເ້ປັນພເິສດ. ດັີ່ ງນັນ້ ຄວນເອາົໃຈໃສີ່ ເວລາກະກຽມອາຫານ ແລະ ເວລາ
ປອ້ນອາຫານເດກັໃນໄລຍະເຊາົນມົ.  

2) ການຂາດທາດເຫ ັກ  
 ເຮັດໃຫເ້ປັນພະຍາດເລ ອດຈາງມັກພົບໃນແມີ່ ຍິງຖ ພາ, ແມີ່ ຍິງຫຼັງເກ ດລ ກ, ເດັກເກ ດກີ່ ອນກໍານົດ, 
ເດກັນອ້ຍອາຍຸຢ ີ່ ລະຫວີ່ າງ 6-24 ເດ ອນ, ເດກັທ ີ່ ຂາດໂປຣຕ ນ. ພະຍາດເລ ອດຈາງມ ສາເຫດມາຈາກການຂາດທາດ
ເຫຼກັ. ຜ ທ້ ີ່ ເປັນພະຍາດເລ ອດຈາງຈະມ ອາການມ ນຊາຢ ີ່ ຝາມ , ມ ເຍ ີ່ ອເມ ອກຕາ, ຮ ສ້ ກວີ່ າຮ ມສບົ ແລະ ລິນ້ບໍີ່ ມ ແຮງ, 
ອີ່ ອນເພຍ, ເມ ີ່ ອຍງີ່າຍ, ເຈບັຫວົ, ວນິຫວົ, ຫວົໃຈເຕັນ້ແຮງ, ຊ ມເສົາ້. ໃນກໍລະນ ຮາ້ຍແຮງຈະມ ອາການບວມ ແລະ 
ຫາຍໃຈຍາກເຖງິແມີ່ ນວີ່ າເຄ ີ່ ອນໄຫວເລກັນອ້ຍກໍີ່ ຕາມ. 
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3) ການຂາດວິຕາມິນເອ  
 ການຂາດວິຕາມິນເອມັກພົບນໍາເດັກຜ ທ້ ີ່ ເປັນພະຍາດໝາກແດງ, ລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບ, ພະຍາດ

ຖອກທອ້ງເປັນຊໍາ້ໄປຊໍາ້ມາຢ ີ່ ເລ ອ້ຍໆ. ເດກັທ ີ່ ຂາດທາດໂປຣຕ ນເປັນສາເຫດຂອງການຂາດວຕິາມນິເອ.  
4) ການຂາດທາດໄອໂອດີນ  

 ການຂາດໄອໂອດ ນແມີ່ ນມກັພບົຢ ີ່ ໃນແມີ່ ຍງິຖ ພາ, ແມີ່ ຍງິຫຼງັເກ ດລ ກ ແລະ ແມີ່ ຍງິທ ີ່ ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນໍາ້ນມົ 
ສາເຫດຂອງການຂາດທາດໄອໂອດ ນແມີ່ ນມາຈາກການກນິອາຫານທ ີ່ ມ ທາດໄອໂອດ ນໂດຍສະເພາະຢ ີ່  ສປປ ລາວ 
ເນ ີ່ ອງຈາກບໍີ່ ມ ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ ເຮດັໃຫເ້ງ  ີ່ອນໄຂທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັສານໄອໂອດ ນໜອ້ຍກວີ່ າ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້
ຕອ້ງໄດເ້ລ ອກກນິອາຫານ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັທ ີ່ ມ ສານໄອໂອດ ນເຊັີ່ ນໃນເກ ອ ແລະ ອາຫານສໍາເລດັຮ ບປະເພດກະ
ປັອງ ແລະ ອາຫນແຫງ້ທ ີ່ ໄດຂ້ຽນລະບຸໄວ.້ 

5) ການຂາດວິຕາມິນບີ 1  
      ພະຍາດຂາດວຕິາມນິບ  1 ສີ່ ວນຫຼາຍມກັພບົນໍາແມີ່ ຍງິທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນໄລຍະລຽ້ງລ ກດວ້ຍນໍາ້ນມົຕນົເອງ ແລະ ມກັ

ພບົກບັລ ກນອ້ຍທ ີ່ ບໍີ່ ກນິນມົແມີ່ , ບາງເທ ີ່ ອກໍີ່ ພບົນໍາຜ ຊ້າຍທ ີ່ ເຮດັວຽກເຄ ີ່ ອນໄຫວຫຼາຍ. ອາການທ ີ່ ສະແດງອອກຂອງ
ການຂາດວຕິາມນິບ  1 ປະກອບດວ້ຍການກນິເຂົາ້ບໍີ່ ແຊບ, ອີ່ ອນເພຍຫຼາຍ, ບາງເທ ີ່ ອແຂນຂາລີ່ ອຍ, ກໍລະນ ຮາ້ຍ
ແຮງພາໃຫຫ້ວົໃຈຫຼົມ້ເຫຼວ ມ ອາການບວມກະທນັຫນັຂອງຮີ່ າງກາຍ.  
3.2 ຜົນກະທົບການຂາດທາດອາຫານ 

1) ຜົນກະທົບການຂາດທາດໂປຣຕີນ 
ການຂາດໂປຣຕ ນມ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງຮີ່ າງກາຍ, ມນັສະໝອງ ແລະ ສະມດັຕະພາບ

ໃນການອອກແຮງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການສ ກສາຮໍີ່ າຮຽນຫຸຼດລົງ, ເພ ີ່ ມຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການຕິດເຊ ອ້ພະຍາດ 
ເພາະວີ່ າເດກັມ ສະພາບອີ່ ອນເພຍບໍີ່ ທນົທານຕໍີ່ ເຊ ອ້ພະຍາດ ແລະ ມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການເສຍຊ ວດິ. 

2) ຜົນກະທົບການຂາດທາດເຫ ັກ  
  ເປັນພະຍາດເລ ອດຈາງເຮດັໃຫແ້ມີ່ ຍງິມ ອາການສນົໃນເວລາຖ ພາເຊັີ່ ນ: ເລ ອດອອກຕາມຊີ່ ອງຄອດ ແລະ 
ມ ການ ຊ ມເຊ ອ້. ເດກັທ ີ່ ເກ ດຈາກແມີ່ ທ ີ່ ເປັນເລ ອດຈາງມ ທີ່ າອີ່ ຽງໄດລ້ ກໂຕນອ້ຍ, ນໍາ້ໜກັຕໍີ່ າ, ອີ່ ອນເພຍ ແລະ 
ເຈບັເປັນໄດງ້ີ່ າຍ. 

3) ຜົນກະທົບການຂາດວິຕາມິນເອ  
 ການຂາດວຕິາມ ນເອ ພາໃຫເ້ປັນຕາຟາງ, ມ ຈດຸຂາວຢ ີ່ ພາກສີ່ ວນຕາຂາວ, ແກວ້ຕາເປັນຝ້າຂາວ, ເປັນ

ບາດແຜຢ ີ່ ແກວ້ຕາພາໃຫຕ້າບອດ, ຜວິໜງັຫຍາບ ແລະ ແຫງ້, ເຮດັໃຫຖ້ອກທອ້ງ ຫຼ  ອກັເສບລະບບົຫາຍໃຈ
ເລ ອ້ຍໆ. ໃນກໍລະນ ຮາ້ຍແຮງພາໃຫເ້ປັນຕາບອດຖາວອນ. 

4) ຜົນກະທົບການຂາດທາດໄອໂອດນີ  
  ການຂາດທາດໄອໂອດ ນພາໃຫເ້ປັນຄໍໜຽງ, ການປະກອບກດິຈະກໍາໃນໂຮງຮຽນບໍີ່ ຫາ້ວຫນັ, ການຈະເລ ນ
ເຕ ບໂຕຊກັຊາ້, ໃນກໍລະນ ຮາ້ຍແຮງພາໃຫເ້ປັນຫ ໜວກ, ປາກກ ກ, ພດັທະນາການດາ້ນສະໝອງຊກັຊາ້. ຍງັມ ຜນົ
ກະທບົຕໍີ່ ແມີ່ ຍງິຖ ພາເປັນເຫດພາໃຫລຸ້ລ ກ, ລ ກຕາຍໃນທອ້ງ, ຖາ້ເດກັເກ ດມາພາໃຫເ້ດກັເປັນປັນຍາອີ່ ອນ, ສະໝ
ອງ ແລະ ຮີ່ າງກາຍພດັທະນາການຊກັຊາ້. ການນໍາໃຊເ້ກ ອໄອໂອດ ນແຕີ່ ງກນິແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັຫຼາຍເພ ີ່ ອປອ້ງກນັ
ການຂາດທາດໄອໂອດ ນ.  

5) ຜົນສະທ້ອນຂອງການຂາດວິຕາມນິບີ 1 (Beriberi) 
 ວຕິາມນິບ  1 ຊີ່ ວຍໃຫຮ້ີ່ າງກາຍເຜາົໄໝທ້າດອາຫານເພ ີ່ ອປົດປີ່ ອຍໃຫເ້ປັນພະລງັງານ. ຄນົທ ີ່ ຂາດວຕິາມນິ

ບ  1 ພາໃຫເ້ກ ດເປັນພະຍາດທ ີ່ ເອ ນ້ວີ່ າ: ເບຣ ເບຣ  (Beriberi). ມນັມ ປະກດົການເກ ດຂ ນ້ບາງຄັງ້ຄາວນໍາຄນົທ ີ່
ບໍລໂິພກເຂົາ້ຜີ່ ານໂຮງສ  ແລະ ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ຫຼອ້ນໂພດ ການຂາດວຕິາມນິບ  1 ມກັພບົນໍາຄນົທ ີ່ ບໍີ່ ມກັກນິອາຫານຈາໍ
ພວກຫວົມນັດາ້ງ, ຫວົເຜ ອກເປັນຕົນ້. 
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4. ສາເຫດການຂາດສານອາຫານ 
4.1. ສາເຫດການຂາດສານອາຫານລະດັບບຸກຄົນ 

− ເກ ດຈາກບຸກຄນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັອາຫານບໍີ່ ພຽງພໍທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
− ບຸກຄນົເປັນພະຍາດເຮດັໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການອາຫານຫຸຼດລງົເຊັີ່ ນ: ເປັນໄຂຍຸ້ງ, ຖອກທອ້ງ, ມ ແມີ່ ທອ້ງ. 

4.2. ສາເຫດການຂາດສານອາຫານລະດັບຊຸມຊົນ ຫ   ຄົວເຮ ອນ:  
ການຮກັສາສຸຂະພາບແມີ່  ແລະ ເດກັຍງັຍ ດຖ ແບບຮ ດຄອງເດ ມເຊັີ່ ນ: ການຄະລໍາອາຫານໃນເວລາເກ ດ

ລ ກເປັນຕົນ້. 
4.3. ສາເຫດການຂາດສານອາຫານລະດັບຊາດ 

   ການສະໜບັໜ ນມ ຂໍຈ້ໍາກດັ, ບໍີ່ ທນັມ ສ ນ ຫຼ  ສະຖາບນັຮບັຮອງວຽກໂພຊະນາການ, ຂາດຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານ, 
ຂາດການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດດາ້ນໂພຊະນາການ. 
5. ແຫ ີ່ງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ 

    ແຫຼີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແມີ່ ນມາຈາກຫຼາຍແຫີ່ ງ, ແຕີ່ ສາມາດຈດັອອກເປັນ 4 ແຫຼີ່ ງຕົນ້ຕໍ
ດັີ່ ງນ :້ ຈາກການຜະລດິເອາົເອງໃນທອ້ງຖິີ່ ນ, ຈາກທໍາມະຊາດ, ຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ຈາກການຊີ່ ວຍເຫຼ ອ. 

1) ອາຫານທີີ່ມາຈາກການຜະລິດ: ປະຊາຊນົລາວສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນເຮດັການຜະລດິອາຫານເອງເຊັີ່ ນ: ປ ກຜກັ,  
ໝາກໄມຕ້າມລະດ ການ ແລະ ລຽ້ງສດັປະເພດຕີ່ າງໆ. ຜກັ ຫຼ  ໝາກໄມບ້າງຊະນດິກໍີ່ ສາມາດປ ກໄດຕ້ະຫຼອດປ . 

2) ອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ: ປະຊາຊນົລາວເກ ອບ 80% ແມີ່ ນອາໄສຢ ີ່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ເຊິີ່ ງແຫຼີ່ ງອາຫານ
ຕົນ້ຕໍແມີ່ ນມາຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານທ ີ່ ຫາໄດແ້ມີ່ ນຂ ນ້ກບັລະດ ການ. 
ອາຫານສີ່ ວນຫຼາຍກໍີ່ ຈະແມີ່ ນຜກັປີ່ າ, ໜໍີ່ ໄມ,້ ເຫດັປະເພດຕີ່ າງໆ, ສດັປີ່ າ, ປ , ຫອຍ, ປາ, ແມງໄມທ້ ີ່
ກນິເປັນອາຫນໄດ ້ແລະອ ີ່ ນໆ. 

3) ອາຫານຈາກຕະຫ າດ: ອາຫານຈາກຕະຫຼາດກໍີ່ ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊັີ່ ນໃນຕະຫຼາດສດົກໍີ່ ຈະອຸດມົໄປດວ້ຍ
ຜກັສດົ, ໝາກໄມສ້ດົຊະນດິຕີ່ າງໆ ແລະ ຊ ນ້ສດັ ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນຜະລດິເອງໃນປະເທດ,  ສີ່ ວນໜ ີ່ ງກໍີ່ ມາ
ຈາກທໍາມະຊາດ  ແລະ ອາຫານບາງປະເພດກໍີ່ ນໍາເຂາົຈາກຕີ່ າງປະເທດອາດເປັນໃນຮ ບແບບສດົ ຫຼ  ອາຫານສໍາ
ເລດັຮ ບເປັນຕົນ້. 

4) ອາຫານຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອ: ບາງຄັງ້ອາຫານກໍີ່ ໄດມ້າຈາກການຊີ່ ວຍເຫຼ ອ, ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ມ ອາຫານ
ຂາດ ແຄນເຊັີ່ ນ: ເກ ດໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດເປັນຕົນ້ ແລະອ ີ່ ນໆ. 

6. ສະພາບການຂາດສານອາຫານໃນປະເທດລາວ 

 ໃນ ສປປ ລາວ ອດັຕາການຂາດສານອາຫານແມີ່ ນສ ງຫຼາຍ ແລະ ເປັນບນັຫາທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 
40% ຂອງເດກັຕໍີ່ າກີ່ ວາ 5 ປ ຂາດສານອາຫານຊ າເຮ ອ້ 37 ນໍາ້ໜກັຕ ີ່ າກວີ່ າມາດຕະຖານ. ນອກຈາກນ ຍ້ງັມ ການຂາດ
ວຕິາມນິ ແລະ ເກ ອແຮີ່ ອ ກເຊັີ່ ນ: ການຂາດວຕິາມນິເອ, ຂາດທາດເຫຼກັ, ຂາດທາດໄອໂອດ ນ, ຂາດວຕິາມນິບ  1 
ແລະອ ີ່ ນໆ. ເຫນັວີ່ າເປັນບນັຫາທ ີ່ ຄວນໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ໂດຍສະເພາະຢ ີ່ ເຂດຊນົນະບດົ, ບີ່ ອນຫີ່ າງໄກສອກຫຼ ກ. ການ
ສຸມໃສີ່ ການແກໄ້ຂໂພສະນາການຢ ີ່ ລະດບັຊຸມຊນົອາດສາມາດ ແກໄ້ຂບນັຫາຂາດສານອາຫານໃນໄລຍະຍາວໄດ.້ 
ການໃຫສຸ້ຂະສ ກສາດາ້ນໂພສະນາການແກີ່ ຊຸມຊນົ ເປັນວຽກງານທ ີ່ ສໍາຄນັ, ເພ ີ່ ອການຫນັປີ່ ຽນພ ດຕກິໍາຄວາມເຊ ີ່ ອທ ີ່
ໄດປ້ະຕບິດັແບບຄອງເດ ມ, ຮ ຈ້ກັປະຕບິດັການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມີ່ ຖ ກວທິ  ແລະ ການໃຫອ້າຫານເສ ມຕາມເວລາ
ທ ີ່ ເໝາະສມົ, ການດ ແລແມີ່  ແລະ ເດກັໃຫໄ້ດດ້ . ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອຄອບຄວົໂດຍຜີ່ ານການໃຫຂໍ້ມ້ ນຂີ່ າວສານເພ ີ່ ອໃຫມ້ 
ການຫນັປີ່ ຽນພ ດຕກິໍາ, ການປະກອບ ແລະ ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ ີ່ ພວກເຂາົເຈົາ້ມ ໃນທອ້ງຖິີ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
7. ສາຍພົວພັນກັນລະຫວ່າງລະບົບນິເວດ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
      ໃນປັດຈ  ບນັ, ປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັພັດທະນາຫຼາຍປະເທດ ແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຊີ່ ວງເວລາການພດັທະນາສັງຄມົຢີ່ າງ
ໄວວາ ເຊັີ່ ນ: ການຂະຫຍາຍຕວົເມ ອງ, ຄວາມທນັສະໄໝຕໍີ່ ກບັການປີ່ ຽນແປງທາງສງັຄມົນ ,້ ລະບບົການຂນົສົີ່ ງສ ນ
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ຄາ້ ແລະ ໂຄງຮີ່ າງພ ນ້ຖານໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ການປີ່ ຽນແປງເຫຼົີ່ ານ ແ້ມີ່ ນສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ພ ດຕກິໍາການບໍລໂິພກ
ຂອງມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ຈະບໍລໂິພກແມີ່ ນອາຫານສໍາເລດັຮ ບ, ອາຫານທ ີ່ ນໍາເຂົາ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ, 
ອາຫານທ ີ່ ມ ໄຂມນັສ ງ ແລະ ອາຫານທ ີ່ ມ ພະລງັງານສ ງເພ ີ່ ມຂ ນ້. ອາຫານເຫຼົີ່ ານ  ້ແມີ່ ນກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການເພ ີ່ ມຂ ນ້
ຂອງພະຍາດຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ນໍ ້າໜັກເກ ນ, ພະຍາດອ ້ວນ, ຄວາມດັນເລ ອດສ ງ, ໄຂມັນຜິດປົກກະຕິ ແລະ 
ພະຍາດຫວົໃຈແລະອ ີ່ ນໆ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກນັການເກ ດສະພາບອາກາດທ ຜິດປົກກະຕເິຊັີ່ ນ: ແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້
ຖວ້ມ ແມີ່ ນເຮດັໃຫເ້ກ ດການຂາດທາດອາຫານເພ ີ່ ມຂ ນ້. ການບໍລໂິພກອາຫານທ ີ່ ບໍີ່ ສມົດ ນກນັ, ການກນິອາຫານບໍີ່
ປົກກະຕ,ິ ການກນິອາຫານຕອນເດກິ, ການກນິເຂົາ້ຄນົດຽວ. ການບໍີ່ ກນິເຂົາ້ເຊົາ້ ແມີ່ ນມ ຜນົກະທບົທາງລບົຈາໍນວນ
ໜ ີ່ ງ ຄ ບໍີ່ ມ ແຮງໃນການເຮັດວຽກຕອນເຊົາ້, ເຮດັໃຫກ້ນິອາຫານຄາບອ ີ່ ນຫຼາຍຂ ນ້ ເຊິີ່ ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫເ້ປັນ
ພະຍາດອວ້ນໄດ ້ແລະ ພະຍາດອ ີ່ ນໆຕາມມາ. ການຂາດສານອາຫານແມີ່ ນ ກີ່ ຽວພນັກນັຢີ່ າງໃກຊ້ດິກບັຄວາມທຸກ
ຍາກ, ສະບຽງອາຫານ, ສະພາບການເປັນຢ ີ່ ທ ີ່ ແອອດັ ແລະ ເປ ອ້ນເປ , ແລະ ການເບິີ່ ງແຍງເດກັທ ີ່ ບໍີ່ ເໝາະສມົ. ການ
ຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ ແມີ່ ນນໍາສ ີ່ ບນັຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢີ່ າງ ແລະ ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ການ
ເປັນຢ ີ່ ທ ີ່ ດ . ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທ ີ່ ບໍີ່ ດ ເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບຊ ວດິຫຸຼດລງົ ແລະ ຫຸຼດສກັກາຍະພາບຂອງ
ການພດັທະນາຮີ່ າງກາຍ. ນອກນັນ້, ຖາ້ສຸຂະພາບບໍີ່ ດ ຍອ້ນຂາດສານອາຫານເຮດັໃຫຫຸຼ້ດຜີ່ ອນຄວາມສາມາດໃນ
ການຫາເງນິມາລຽ້ງດ ຄອບຄວົ, ສາ້ງບນັຫາໃຫສ້ງັຄມົອ ກ ແລະ ບນັຫາອ ີ່ ນໆທ ີ່ ສໍາຄນັທ ີ່ ເຮດັໃຫອ້າຫານບໍີ່ ມ ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການຍອ້ນອາກາດປີ່ ຽນແປງ, ການຂາດອາຫານສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ການເຂົາ້ເຖງິອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ
, ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ  ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ. ມນັຍງັກີ່ ຽວພນັເຖິງແຫຼີ່ ງອາຫານ ແລະ ການບໍລຫິານທ ີ່ ບໍີ່
ພຽງພໍເຊັີ່ ນ: ຄຸນນະພາບຂອງໂຮງໝໍ, ການສ ກສາ, ນໍາ້ດ ີ່ ມ, ສຸຂະສ ກສາ ແລະ ອະນາໄມ. ຜ ຍ້ງິທ ີ່ ທຸກຍາກສີ່ ວນຫຼາຍ
ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລກິານໄດ ້ເຊິີ່ ງການຂາດສານອາຫານເຮດັໃຫກ້ານຈະເລ ນເຕ ບ
ໂຕຂອງຮີ່ າງກາຍຊກັຊາ້, ຄວາມຄດິ, ພດັທະນາການຂອງເດກັ, ການຮຽນຮ  ້ແລະ ການເຮດັວຽກງານ. ນອກນັນ້, 
ການຂາດສານອາຫານເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍບໍີ່ ມ ພ ມຕາ້ນທານຕໍີ່ ເຊ ອ້ພະຍາດ. ອດັຕາການເສຍຊ ວດິຂອງເດກັເກ ດໃໝີ່  
ແມີ່ ນສີ່ ວນຫຼາຍມາຈາກປັດໄຈການຂາດສານອາຫານເຊັີ່ ນ: ການຂາດອາຫານຕັງ້ແຕີ່ ຕອນຢ ີ່ ທອ້ງແມີ່ , ຕດິເຊ ອ້ຈາກ
ແມີ່  ຫຼ  ແມີ່ ເປັນພະຍາດເລ ອດຈາງຕອນທ ີ່ ຖ ພາ.  
8. ສະພາບການຂາດສານອາຫານໃນໂລກ 
     ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ຢຸດຕທຸິກຮ ບແບບຂອງການຂາດສານອາຫານພາຍໃນປ  2030 ເຊິີ່ ງ
ເປັນແຜນປະຕບິດັວຽກງານໃນໜ ີ່ ງທດົສະວດັຂອງສະຫະປະຊາຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ. ການຂາດສານອາຫານຍງັ
ເຮດັໃຫເ້ປັນພະຍາດອວ້ນ. ມນັສົີ່ ງຜນົກະທບົໃຫແ້ກີ່ ການດໍໍາລງົຊ ວດິຕັງ້ແຕີ່ ນອ້ຍຮອດໃຫີ່ ຍ. ອ ງຕາມ ສະຖຕິຂິອງ
ອງົການອາຫານ ແລະ ກະສກິໍາ, ໃນປ  2016 ຕວົເລກປະຊາກອນທ ີ່ ຂາດສານອາຫານຫຼາຍທ ີ່ ສຸດປະມານ 815 ລາ້ນ
ຄນົໃນຂະນະທ ີ່ ໃນປ  2015 ແມີ່ ນ 777 ລາ້ນຄນົ. ການຂາດສານອາຫານແມີ່ ນສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າມ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້
ຄຽງຄ ີ່ ກບັການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນ, ແຕີ່ ການຂາດສານແມີ່ ນມ ທີ່ າອີ່ ຽງຫຸຼດລງົ ຈາກ 14,7%ໃນປ  2000 ແລະ 
ໃນປ  2013 ແມີ່ ນ 10,8%. ສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນກງັວນົແມີ່ ນໃນປ  2016 ຕວົຊ ບ້ອກຂອງຂາດສານອາຫານຈາກທົີ່ ວໂລກ
ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າມນັເພ ີ່ ມຂ ນ້ 11%. ຈາກທ ີ່ ມ ການຫຸຼດລງົເປັນເວລາດນົ ແລວ້ມ ການເພ ີ່ ມແບບນ ແ້ມີ່ ນເປັນສນັ 
ຍານວີ່ າມ ແນວໂນມ້ປີ່ ຽນແປງ. ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງສະຖານະການອາຫານແມີ່ ນຊຸດໂຊມລງົໃນເຂດອະຟິຼກກາ, ອາຊ  
ຕາເວນັອອກສີ່ ຽງໃຕ ້ ແລະ ອາຊ ຕາເວນັຕກົ, ຄວາມເສຍຫາຍທ ີ່ ເຫນັຫຼາຍກວີ່ າໝ ີ່ ແມີ່ ນບນັຫາທ ີ່ ເກ ດຈາກໄພແຫງ້ 
ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວມ້. ການຂາດສານອາຫານແມີ່ ນມກັເກ ດຂ ນ້ກບັເດກັ, ຜ ຍ້ງິ ແລະ ໄວກາງຄນົທ ີ່ ມ ພະຍາດ
ອວ້ນ. ໃນເຂດອະຟິຼກາ ແມີ່ ນເຂດທ ີ່ ມ ການຂາດສານອາຫານສ ງສຸດ,  ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ປະຊາກອນ 22,7% ຂອງ
ປະຊາກອນທງັໝດົໃນປ  2016. ສະຖານະການແມີ່ ນເຄັີ່ ງຄຽດຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເຂດອະຟິຼກກາຕາເວນັອອກ
ທ ີ່ ໜ ີ່ ງສີ່ ວນສາມຂອງປະຊາກອນແມີ່ ນຂາດສານອາຫານ. ຕາມຕວົເລກຂອງປະຊາກອນໃນທົີ່ ວໂລກເຫນັວີ່ າທະວ ບ 
ອາຊ ແມີ່ ນມ ຄນົຂາດສານອາຫານຫຼາຍກວີ່ າໝ ີ່ . ອງົການອາຫານ ແລະ ກະສກິາໍໂລກໄດປ້ະເມ ນວີ່ າ ໃນປ  2016 
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ເກ ອບ 520 ລາ້ນຄນົ ທ ີ່ ຂາດສານອາຫານຢ ີ່ ທະວ ບອາຊ , ຫຼາຍກວີ່ າ 243 ລາ້ນຄນົຢ ີ່  ອະຟິຼກາ, ແລະ ຫຼາຍກວີ່ າ 42 
ລາ້ນຄນົ ຢ ີ່  ອາເມລກິາໃຕ ້ ແລະ ເຂດຄາຣບິຽນ ການຂາດສານອາຫານດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນຍງັຄງົສ ບຕໍີ່ ເອາົຊ ວດິຂອງເດກັ
ປະມານ 52 ລາ້ນຄນົ ຫຼ  8% ຂອງເດກັທງັໝດົ. ເກ ອບປະມານໜ ີ່ ງໃນສາມ ຂອງປະຊາກອນໃນໂລກຂອງໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ຍງິ 33% ແມີ່ ນເປັນພະຍາດເລ ອດຈາງຢ ີ່ ໃນໄລຍະຈະເລ ນພນັ ດັີ່ ງນັນ້ມນັຈິີ່ ງສົີ່ ງຜນົສະທອ້ນແກີ່ ເດກັ
ເວລາເກ ດ.  ອ ງຕາມການປະເມ ນໃນປ  2016 ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ອາຍຸ 5 ປ ລງົມາຈາກທົີ່ ວໂລກ 155 ລາ້ນຄນົແມີ່ ນ
ປະສບົບນັຫາກບັການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ. ອດັຕາໂດຍລວມຈາດກທົີ່ ວໂລກ ເດກັທ ີ່ ມ ບນັຫາກບັການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ  
29,5% ຫາ 22,9% ຈາກປ  2005 ຫາ ປ  2016. ແຕີ່ ໃນປັດຈບຸນັຈະມ ເດກັປະມານ 130 ລາ້ນຄນົທ ີ່ ປະສບົ
ບນັຫາການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ໃນປ  2025.  
 

 
ຮ ບທີ 2: ຜົນກະທົບຂອງການຂາດທາດອາຫານ 

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://jarm.com/news/69070 ຈາກຜນົສໍາຫຼວດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ UNICEF ໃນປ  2015) 
 
9. ສະພາບການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ  
        ນະໂຍບາຍສຸຂະສ ກສາໃນ ສປປ ລາວ ໄດກ້ີ່ າວໄວວ້ີ່ າ ບນັຫາຂອງຂາດສານອາຫານຂອງເດກັແມີ່ ນເປັນ
ອນັຕະລາຍສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ການພດັທະນາທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ ເຊິີ່ ງສາມາດສົີ່ ງຜນົເຖງິຄວາມຮ ຄ້ວາມ
ສາມາດ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ ຄວາມສີ່ ຽງໃນການຕດິພະຍາດເພ ີ່ ມຂ ນ້. ອ ງຕາມບດົລາຍງານຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ ໄດເ້ວົາ້ວີ່ າ ອດັຕາເງນິເຟ ້ເຮດັໃຫຄ້ອບຄວົໜ ີ່ ງຈະໃຊຈ້ີ່ າຍຊ ອ້າຫານປະມານ 41% 
ຂອງລາຍໄດ.້  

 ການບໍລໂິພກອາຫານເປັນໝວດໝ ີ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັຫຼາຍດັີ່ ງນັນ້ບດົລາຍງານຄວາມໝັນ້ຄົງດາ້ນອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວວີ່ າ ເດກັຂາດສາດອາຫານແຕີ່ ປ  1993 ຫາປ  2011 ແມີ່ ນຫຸຼດລງົ 10% ແຕີ່ ອດັຕາຍງັ
ຄງົສ ງຢ ີ່  44% ເດກັທ ີ່ ມ ນໍາ້ໜັກໜອ້ຍແມີ່ ນຫຸຼດລງົ 13% ແຕີ່ ອັດຕາກໍີ່ ຍງັຄົງສ ງຢ ີ່ ທ ີ່  27%, ສີ່ ວນການຕາຍແມີ່ ນ 

6%. ການມ ນໍາ້ໜກັເກ ນແມີ່ ນເພ ີ່ ມຂ ນ້ 2% ແລະ ເດກັມ ນໍາ້ໜກັໜອ້ຍຕອນເກ ດແມີ່ ນ 15%. 
  ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນຄອບຄວົທຸກຍາກ ແມີ່ ນມ ນໍາ້ໜກັຫຸຼດ ແລະ ການເຕ ບໂຕບໍີ່ ສມົໄວ ຫຼາຍກວີ່ າເດກັທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນ
ຄອບຄວົຮັີ່ ງມ ເຖງິ 3 ເທົີ່ າ, ນໍາ້ໜກັຫຸຼດແມີ່ ນ 36% ທຽບກບັຄນົຮັີ່ ງມ ແມີ່ ນ 12%  ແລະ ການເຕ ບໂຕບໍີ່ ສມົໄວແມີ່ ນ 
60,6% ຕໍີ່  19,7%. ນໍາ້ໜກັເກ ນແມີ່ ນບໍີ່ ໄດເ້ປັນບນັຫາດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃນປ  2011 ນໍາ້ໜກັເກ ນຂອງເດກັທ ີ່
ມາຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກແມີ່ ນມ  2% ເຊັີ່ ນດຽວກນັ. ພາວະນໍາ້ໜກັເກ ນຂອງເດກັທ ີ່ ມາຈາກຄອບຄວົຮັີ່ ງມ ກໍີ່ ມ ພຽງ
ແຕີ່  2%. ອ ງຕາມຂໍມ້ ນຂອງອງົການອະນາໄມໂລກກີ່ ຽວກບັພະຍາດເລ ອດຈາງ (1993-2005), ພະຍາດເລ ອດຈາງ
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ແມີ່ ນເປັນບນັຫາທາງສາທາລະນະສຸກທ ີ່ ຮຸນແຮງ, ເລ ອດຈາງມກັເກ ດຂ ນ້ກບັຜ ຍ້ງິຖ ພາ 56%, ຜ ຍ້ງິທົີ່ ວໄປ 46% 
ແລະ ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ແມີ່ ນ 48%. ອ ງຕາມຂໍມຸ້ນ ການສ ໍາຫຼວດຕວົຊ ວ້ດັທາງສງັຄມົ ແລະ ບດົລາຍງານ
ອງົການອະນາໄມໂລກກີ່ ຽວກບັການຂາດວຕິາມນິເອ ໃນປະຊາກອນທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງແຕີ່ ປ  1995-2005, ອດັຕາການ
ເສມິວຕິາມນິໃຫແ້ກີ່ ເດກັ ແຕີ່  6-59 ເດ ອນ ແມີ່ ນ 59,1%. ນອກນັນ້, ອດັຕາການຂາດວຕິາມນິເອ ຂອງເດກັກີ່ ອນ
ໄວຮຽນ ແມີ່ ນ 44,7%. ໝາຍຄວາມວີ່ າການຂາດວຕິາມນິແມີ່ ນຍງັເປັນບນັຫາດາ້ນສາທາລະນະສຸກຢ ີ່ ລາວ ແລະ 
ມນັຊ ໃ້ຫເ້ຫັນວີ່ າການບໍລໂິພກອາຫານຂອງຄນົລາວໃນແຕີ່ ລະວນັຍງັຂາດວຕິາມນິເອ, ແລະ  ການປ້ອງກນັການ
ບໍລໂິພກອາຫານ. ຍິີ່ ງກວີ່ ານັນ້, ການສໍາຫຼວດຕວົຊ ວ້ດັທາງສງັຄມົ ແລະ ບດົລາຍງານອງົການອະນາໄມໂລກກີ່ ຽວກບັ
ຂໍມ້ ນທາດໄອໂອດ ນ ເຫນັວີ່ າຄວົເຮ ອນໜ ີ່ ງ ແມີ່ ນບໍລໂິພກເກ ອໄອໂອດ ນ 79,5%  ແລະ ອດັຕາການຂາດສານໄອ
ໂອດ ນ ໃນກຸີ່ ມເດກັນກັຮຽນໃນປ  2003 ແມີ່ ນ 26,9%.     
10. ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 

   ໂຮງຮຽນໄດສ້ະໜອງຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານ, ກດິຈະກໍາທ ີ່ ສົີ່ ງເສ ມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານແມີ່ ນຊີ່ ວຍໃຫເ້ດກັມ ຄວາມຮ ,້ ທກັສະ ແລະ ການພດັທະນາ ກີ່ ຽວກບັຄວາມຮ ດ້າ້ນໂພຊະ
ນາການ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຢ ີ່ ການກນິຂອງເດກັດ ຂ ນ້ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ ນໃິສການກນິທ ີ່ ດ  ແລະ ຮ ຈ້ກັເລ ອກກນິສິີ່ ງທ ີ່
ເປັນປະໂຫຍດ. ກດິຈະກໍາໃນໂຮງຮຽນເຊັີ່ ນ: ເຂົ ້າ້ສວາຍ ແລະ ສວນຜກັ ແມີ່ ນກດິຈະກໍາທ ີ່ ເປ ດໂອກາດໃຫນ້ກັຮຽນ
ໄດເ້ຝິກແອບການຮຽນຮ ເ້ລ ີ່ ອງໂພຊະນາການ. ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງນກັຮຽນໃນການສາ້ງສວນ, ວາງແຜນອາຫານ 
ແລະ ການເລ ອກອາຫານ  ແລະ ການກຽມອາຫານ ແມີ່ ນເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນມ ປະສບົການໃນການຈດັການກນິໃຫມ້ 
ຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. ອ ກວທິ ການ ໜ ີ່ ງທ ີ່ ສົີ່ ງເສ ມໃຫເ້ດກັຮຽນຮ ໂ້ພຊະນາການໃຫພໍ້ີ່ ແມີ່ ຂອງເດກັມ ສີ່ ວນ. 
ສວນຄວົໂຮງຮຽນແມີ່ ນຈະໃຫໂ້ອກາດທ ີ່ ດ ທ ໃຫຊຸ້ມຊນົໄດມ້ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ບີ່ ອນທ ີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຫດົນໍາ້ ແລະ ເຮດັກະສະກໍາອ ີ່ ນໆ. ກດິຈະກໍານ ແ້ມີ່ ນຊີ່ ວຍເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມດ ຂ ນ້ ເຊ ີ່ ງໄດຮ້ບັການຊີ່ ວຍເຫຼ ອ
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົ. ເປົ້າໝາຍຂອງກດິຈະກໍານ ບໍ້ີ່ ພຽງແຕີ່ ສົີ່ ງຄວາມຮ ເ້ທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ຍງັຊີ່ ວຍໃນ
ການພດັທະນາຊ ວດິການເປັນຢ ີ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົອ ກດວ້ຍ (ອງົການອາຫານ ແລະ ກະສກິໍາ 1997).  
11. ຈຸດປະສົງກ່ຽວກັບອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 

ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນມ ຈຸດປະສງົເພ ີ່ ອຢາກໃຫໂ້ຮງຮຽນໄດສ້ົີ່ ງຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານ ແລະ 
ການເລ ອກອາຫານປະເພດໃດທ ີ່ ເໝາະສມົກບັອາຍຸການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງເດກັໃນໄວນັນ້ໆເພ ີ່ ອການມ ຊ ວດິທ ີ່ ດ . 
ນອກນັນ້, ຍງັເປັນການສົີ່ ງເສ ມໃຫກ້ານດໍາລງົຊ ວດິມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ອາຍຸຍ ນຍາວ ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນທາງກາຍ ແລະ 
ຈດິໃຈ. ຄນົເຮາົຢ ີ່ ໄດຍ້ອ້ນມ ອາຫານ. ດັີ່ ງນັນ້, ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານ ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ສະເພາະເດກັເທົີ່ ານັນ້ ຜ ໃ້ຫີ່ ຍທຸກ
ເພດທຸກໄວກໍີ່ ຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ໃຈເຊັີ່ ນດຽວກນັ.  

 ຈດຸປະສງົສະເພາະລະອຽດມ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ :້  
1) ໄດຮ້ບັຄວາມຮ  ້ແລະ ຂໍມ້ ນທ ີ່ ເໝາະສມົກບັການບໍລໂິພກ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເພ ີ່ ອເຮດັ  

 ໃຫກ້ານກນິຖ ກຕອ້ງຕາມໂພຊະນາການ 
2) ໄດຮ້ບັຮ ນ້ໃິສການບໍລໂິພກອາຫານທ ີ່ ເໝາະສມົກບັໄວ ຈາກປະສບົການ ແລະ ກດິຈະກໍາກີ່ ຽວກບັອາຫານ 
3) ເຂົາ້ໃຈ ຄວາມສໍາພນັກນັລະຫວີ່ າງ ການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງ, ພ ດຕກິໍາການກນິ ແລະ  
      ບນັຫາສຸຂະພາບໂດຍຜີ່ ານຂະບວນການໃຊຄ້ວາມຄດິ 
4) ພດັທະນາຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນການບໍລໂິພກອາຫານ ລວມໄປເຖງິການເຂົາ້ໃຈທໍາມະຊາດ, ການຜະລດິ, ການ

ຂນົສົີ່ ງ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ 
5) ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັການນໍາໃຊອ້າຫານພ ນ້ບາ້ນໃຫເ້ໝາະສມົ 
6) ຜະລດິອາຫານສໍາລບັບໍລໂິພກໃຫປ້ອດໄພ ແລະ ຖ ກຫຼກັອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ  
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12. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ  

ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫມ້ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ , ທຸກຄນົຕອ້ງມ ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮ ພ້ຽງພໍໃນການ
ກະກຽມອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຄຸນນະພາບໃຫແ້ກີ່ ຄອບຄວົ. ສ ີ່ ງເຫຼົີ່ ານັນ້ແມີ່ ນພ ນ້ຖານຄວາມຮ ້
ກີ່ ຽວກບັໂພຊະນາການ ແລະ ຮ ວ້ີ່ າອນັໃດທ ີ່ ເປັນອາຫານດ ທ ີ່ ສຸດໃຫຄ້ົນເຮາົ ເຊິີ່ ງເອົາມາຈາກຫຼາຍແຫຼີ່ ງອາຫານ. 
ດັີ່ ງນັນ້, ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກັບອາຫານ ແມີ່ ນໃຫຂໍ້ມ້ ນທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງກີ່ ຽວກັບໂພຊະນາການຄຸນຄີ່ າຂອງອາຫານ, ອົງ
ປະກອບຂອງອາຫານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ການກະກຽມອາຫານໃຫຖ້ ກລກັສະນະ, 
ການເກບັມຽ້ນອາຫານ, ການຫຼ ກລີ່ ຽງບໍີ່ ໃຫອ້າຫານເສຍຫາຍ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້, ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານຍງັໄດໃ້ຫຂໍ້ ້
ມ ນກີ່ ຽວກບັການເລ ອກອາຫານ ແລະ ການຊ ທ້ ີ່ ເໝາະສມົຈາກແຫຼີ່ ງທ ີ່ ເຊ ີ່ ອຖ ໄດ,້ ວທິ ການປັບປຸງການຜະລດິອາຫານ 
ແລະ ການຈດັຫາອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທ ີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກີ່ ຄອບຄວົ. ນອກນັນ້, ເພ ີ່ ອພດັທະນານໃິສການ
ກນິ ແລະ ການເລ ອກອາຫານ, ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານຍງັໄດໃ້ຫຂໍ້ມ້ ນກີ່ ຽວກບັການບໍລໂິພກ ແລະ ສຸຂະພາບ, 
ຜົນຂອງການບໍລິໂພກອາຫານບໍີ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການເບິີ່ ງສະຫຼາກ ແລະ ຮັບຮ ກ້ດົໝາຍກີ່ ຽວກບັ
ອາຫານ. ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານແມີ່ ນຕອ້ງໄດອ້າໃສຫຼາຍພາກສີ່ ວນ (ກະສກິໍາ, ສ ກສາທກິານ, ສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ຄມົມະນາຄມົ) ໃນການຮີ່ ວມມ  ແລະ ເປັນເຈົາ້ການນໍາກນັເຊັີ່ ນ: ລດັຖະບານ, ອາຈານ, ຜ ປົ້ກຄອງ, ຜ ຈ້ ໍາໜີ່
າຍ ແລະ ບໍລິສັດອາຫານ. ເດັກນອ້ຍກໍີ່ ສາມາດປີ່ ຽນນໃິສການກນິຂອງຄອບຄົວພວກເຂົາໄດເ້ຊັີ່ ນກນັ ໂດຍເບິີ່ ງ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງອາຫານ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ. ພວກເຂາົຈະຮ ຈ້ກັໂພຊະນາການທ ີ່
ດ  ເພາະພວກເຂາົກໍີ່ ຈະເປັນຜ ປົ້ກຄອງໃນອະນາຄດົ ແລະ ພວກເຂາົກໍີ່ ຈະໃຫອ້າຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ແກີ່
ລ ກຂອງພວກເຂາົ.   
13. ການກວດສຸຂະພາບ 

ການກວດສອບອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແມີ່ ນມ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລບັຜ ທ້ ີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ
ຂາດອາຫານ. ວິທ ການທ ີ່ ຖ ກ ແລະ ໄວທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນການປະເມ ນສະຖານະການໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ        
ຂອງຄນົ ຫຼ  ເອ ນ້ວີ່ າການກວດສຸຂະພາບ, ການກວດສຸຂະພາບ ແມີ່ ນການກວດສອບຮີ່ າງກາຍ (ວດັແທກນໍາ້ໜັກ         
ແລະ ລວງສ ງ). ຄນົຈີ່ ອຍ, ຄນົເຕຍ້ ແລະ ຄນົຕຸຍ້ແມີ່ ນຄໍາສບັທ ີ່ ບນັລະຍາຍເຖິງສະພາບຊອງໂພຊະນາການ. ຄນົ        
ຈີ່ ອຍແມີ່ ນພບົເຫນັກບັເດກັທ ີ່ ມ ເກນອາຍຸ 5 ປ ລງົມາ, ຜນົຂອງການຈີ່ ອຍ ແມີ່ ນມາຈາກຕອນເກ ດນໍາ້ໜກັໜອ້ຍ,         
ຂາດສານອາຫານ, ເບິີ່ ງແຍີ່ ງສຸຂະພາບບໍີ່ ດ . ການເຕຍ້ກໍີ່ ພບົເຫນັກບັເດກັທ ີ່ ມ ເກນອາຍຸ 5 ປ ລງົມາເຊັີ່ ນກນັ, ເດກັຈະ        
ເຕຍ້ບໍີ່ ສມົກບັອາຍຸເປັນພາວະການຂາດທາດອາຫານ. ເມ ີ່ ອເດກັມ ອາການເຕຍ້ກີ່ ອນອາຍຸ, ມ ຄວາມສີ່ ຽງສ ງທ ີ່ ຈະເປັນ        
ພະຍາດຂາດທາດອາຫານ ແລະ ພັດທະນາການບໍີ່ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕສົມໄວຕາມຕົວຊ ວ້ັດຂອງອາການເຕຍ້ເຊັີ່ ນ:        
ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມີ່ ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະຖ ພາ, ການກນິນມົແມີ່ ບໍີ່ ພຽງພໍ, ການໃຫອ້າຫານນບໍີ່ ພຽງພໍຕອນ       
ຍງັນອ້ຍ, ສະພາບແວດລອ້ມບໍີ່ ດ ສໍາລບັເດກັ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມບໍີ່ ດ . ສໍໍາລບັເດກັ, ນໍາ້ໜກັ ແລະ ລວງສ ງເປັນຕວົຊ  ້      
ວດັທ ີ່ ສໍາຄນັ. ສີ່ ວນການກວດແບບຜ ໃ້ຫີ່ ຍແມີ່ ນກີ່ ຽວກບັສະພາບຮີ່ າງກາຍ. ຖາ້ວີ່ ານໍາ້ໜັກຫຸຼດຫຼາຍຜິດປົກກະຕ ິ      
ແມີ່ ນມ ໂອກາດບໍີ່ ສະບາຍສ ງ.  
14. ວິທີແກ້ໄຂຢ ູ່ ສປປ ລາວ  

 ການສົີ່ ງເສ ມການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈໍາເຊັີ່ ນ: ການກວດນໍາ້ໜັ
ກ   ແລະ ລວງສ ງແມີ່ ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ເຊິີ່ ງການປະຕບິດັນ ແ້ມີ່ ນເປັນທ ີ່ ນຍິມົທົີ່ ວໂລກ. ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານ
ແມີ່ ນບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ອາຫານປະເພດໃດທ ີ່ ຄວນກນິ ແຕີ່ ຍງັກີ່ ຽວພນັກບັພະຍາດ,  ເວລາກນິ, ວທິ ກນິ, ເຫດຜນົຂອງການ
ກນິ ແລະການກວດສຸຂະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານ. 
  ອ ງຕາມແຜນປະຕບິດັວຽກງານແຕີ່ ປ  2016 ຫາ 2025 ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນ ຍຸດທະສາດການໂພຊະນາການແຫີ່ ງຊາດ
ຫາປ  2025 ໄດວ້າງ 4 ແຜນການພ ນ້ຖານ ແລະ 22 ກດິຈະກໍາບ ລມິະສດິທ ີ່ ຈະປະຕບິດັຄ : ການໃຫອ້າຫານແກີ່
ໂຮງຮຽນ, ສົີ່ ງເສ ມໂຮງຮຽນໃຫປ້ ກຜກັເປັນສວນ, ເອາົບດົຮຽນໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສ ດ, ແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມີ່
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ທອ້ງ ແລະ ໃຫທ້າດເຫຼກັເປັນອາຫານເສ ມ. ນະໂຍບາຍສຸຂະສ ກສາໃນໂຮງຮຽນໃນລາວ ໄດເ້ນັນ້ໜກັຄວາມປອດ
ໄພໃນໂຮງຮຽນ. ເພ ີ່ ອໃຫເ້ຫນັແຈງ້ໃນການປະຕບິດັ: ໄດເ້ພ ີ່ ມຫວົຂໍໂ້ພຊະນາການເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ, 
ເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັໂພຊະນາການໃຫແ້ກີ່ ຜ ອໍ້ານວຍການ, ຄ ອາຈານ ແລະ ຄນົໃນຊຸມ
ຊນົ, ສົີ່ ງເສ ມການປ ກຜກັສວນຄວົ ແລະ ລຽ້ງສດັໃນໂຮງຮຽນ, ສົີ່ ງເສ ມການສາ້ງສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ 
ອາການ ໃຫປ້ອດໄພດ , ສົີ່ ງເສ ມຂະບວນການຕດິຕາມການຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ພດັທະນາການຂອງເດກັກໍີ່ ເພ ີ່ ອ
ເຮດັໃຫ ້ສະພາບແວດລອ້ມດ ໃນການຈດັກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສົີ່ ງເສ ມກດິຈະກໍາກລິາອກິດວ້ຍ. ກມົ
ອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດສ້າ້ງກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັການຂາຍນໍາ້ດ ີ່ ມ, ອາຫານ ແລະ ອາຫານທ ີ່
ຖ ກສຸຂະອະນາໄມ. ທາງກມົຍງັໄດສ້າ້ງຮີ່ າງດໍາລດັການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ
ໂຮງຮຽນໃນປ  2014. ດໍາລດັນ ມ້  ເປົ້າໝາຍໃສີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມດັທະຍມົທົີ່ ວປະເທດ ເຊິີ່ ງໄດກ້ໍານດົເກນ
ກີ່ ຽວກບັພາຊະນະປຸງແຕີ່ ງ, ວທິ ປຸງແຕີ່ ງ, ຄນົແຕີ່ ງກນິ, ການຫຸມ້ຫໍີ່ ອາຫານ ແລະ  ການຈດັການກບັນໍາ້ເສຍຈາກການ
ແຕີ່ ງກນິ ແລະອ ີ່ ນໆ. ນອກນັນ້, ພະແນກຍງັມ ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການແຫີ່ ງຊາດ ຍງັລະບຸໄວໃ້ນຂະແໜງການສ ກ
ສາທ ີ່ ຄວນຈະສົີ່ ງເສ ມ: ການພດັທະນາ ແລະ ຊອດແຊກບດົຮຽນໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນລະບບົການຮຽນໃນລະບບົ 
ແລະ ນອກລະບບົ, ພດັທະນາຄວາມຮ ຄ້ ອາຈານກີ່ ຽວກບັໂພຊະນາການ, ເພ ີ່ ມພ ນຄວາມຮ  ້ແລະ ລນົນະລງົ ວຽກ
ງານໂພຊະນາການໃຫຫຼ້າຍຂ ນ້, ກວດກາ ແລະປະເມ ນ ທກັສະການສອນ ແລະ ອຸປະກອນການສອນກີ່ ຽວກບັ
ໂພຊະນາການ, ກວດກາສະພາບໂພຊະນການຂອງໂຮງຮຽນວີ່ າຢ ີ່ ໃນລະດບັໃດໂດຍການຊີ່ ວຍເຫຼ ອຈາກອງົກອນທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງ. ນະໂຍບາຍດາ້ນການສົີ່ ງເສ ມອາຫານທີ່ ຽງ ແມີ່ ນມ ຈດຸປະສງົເພ ີ່ ອ ເພ ີ່ ມອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ການ
ຈບົຊັນ້ຮຽນ, ຫຸຼດຜີ່ ອນອດັຕາການປະລະ ດວ້ຍການສົີ່ ງເສ ມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດກັ. 

ອ ງຕາມ ວທິ ການແກໄ້ຂຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ອງົການອາຫານໂລກ ໄດໃ້ຫສ້ະໜບັສະໜ ນລດັຖະບານ
ລາວ ໃນການສົີ່ ງເສ ມການເຂົາ້ເຖິງອາຫານສໍາລບັໂຮງຮຽນໃຫໄ້ດ ້1.500 ແຫີ່ ງທ ີ່ ມ ການພດັທະນາຕວົຊ ວ້ດັດາ້ນ
ການສ ກສາ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ຊນົເຜົີ່ າ. ໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນ ແມີ່ ນໄດຖ້ ກອອກ
ແບບໄປໃນທາງຍ ນຍງົ ໂດຍໃຫຊ້າວນາທອ້ງຖິີ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ ເປັນຜ ສ້ະໜອງອາຫານໃຫ ້ແລະ ເພ  ີ່ ອໃຫອ້ດັຕາ
ການເຕຍ້ໃນເຂດທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການຂາດສານອາຫານໃຫໄ້ດ ້25% ຕາມເປົ້າໝາຍແຫີ່ ງຊາດໃນປ  2025, 
ອງົການອາຫານໂລກໄດເ້ຮດັວຽກເພ ີ່ ອສາ້ງສະຖາບນັໃນການສົີ່ ງເສ ມໃຫມ້ ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ຂ ນ້, ຊອກຫາອາຫານທ ີ່
ມ ໃນທອ້ງຖ ີ່ ນເພ ີ່ ອເຮດັໃຫຖ້ ກໂພຊະນາການ, ພະຍາຍາມຫາອາຫານເສ ມສະເພາະໃຫແ້ກີ່ ເດກັທ ີ່ ມ ອາຍຸ ສອງປ ລງົ
ມາ, ສົີ່ ງເສ ມການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແກີ່ ເດກັເກ ດໃໝີ່  ແລະ ໃຫອ້າຫານເດກັນອ້ຍ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້ຍງັໄດຮ້ີ່ ວມມ ກບັ
ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປີ່ າໄມ,້ ພາກສີ່ ວນເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍການປ ກພ ດທ ີ່ ເໝາະສມົ
ກບັລະດ ການ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຊ້າວນາໃນການໃຊແ້ນວພນັຫຼາກຫຼາຍທ ີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບອາກາດ, ການ
ລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົ, ການໃຫອ້າຫານເສ ມ, ການໃຫວ້ຕິາມນິ ແລະ ແຮີ່ ທາດ  (ວຕິາມນິເອ, ທາດເຫຼກັ, ເກ ອໄອໂອ
ດ ນ), ຢາຂາ້ແມີ່ ທອ້ງ ແລະ ການຈດັສັນອາຫານເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫຂ້າດສານອາຫານ. ຫຼັງຈາກນັນ້, ອົງການຍ ນເິຊັບຍງັ
ສົີ່ ງເສ ມການໃຊໂ້ພຊະນາການເຊັີ່ ນ: ການໂຄສະນາດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ກີ່ ຽວກບັສຸຂະສ ກສາ ແລະ ອະນາໄມ.     
 
ກິດຈະກໍາ  
ກິດຈະກໍາ 1: ຈໍາແນກອາຫານໃນ 6 ໝວດ  

− ຄ ແລະນກັສ ກສາສນົທະນາກີ່ ຽວກບັຄໍາຖາມດັີ່ ງນ :້ 
1) ເປັນຫຍງັເຮາົຕອ້ງກນິອາຫານຄບົ 3 ຄາບໃນແຕີ່ ລະວນັ? 
2) ຖາ້ກນິອາຫານພຽງຊະນດິດຽວ ຫຼ  ອາຫານທ ີ່ ຕນົເອງມກັຈະເປັນແນວໃດ? 
− ຄ ຕັງ້ບນັຫາອາຫານທ ີ່ ນກັສ ກສາກນິທຸກມ ມ້  ຫຍງັແດີ່ ? (ໃຫນ້ກັສ ກສາອາສາສະໝກັຈໍານວນ 5 ຄນົ

ລຸກຂ ນ້ຕອບ) 
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− ຄ ບນັທ ກສິີ່ ງທ ີ່ ນກັສ ກສາໄດກ້ນິໃສີ່ ເຈຍ້ແຜີ່ ນໃຫີ່ ຍ. 
− ຫຼງັຈາກນັນ້ຄ  ແລະ ນກັສ ກສາ ສະຫຸຼບຮີ່ ວມກນັອາຫານທ ີ່ ກນິໃສີ່ ຕາຕະລາງລຸີ່ ມນ :້ 

 
ອາຫານທີີ່ນັກສຶກສາກິນ ໝວດອາຫານ ໃຫທ້າດອາຫານ ປະເພດ 

        
      
        
      
        
      

 
− ຄ ນໍາພານກັສ ກສາຂຽນແຜນວາດອາຫານ 6 ໝວດ ແລະ 3 ປະເພດເປັນຮ ບວງົມນົໃສີ່ ເຈຍ້ແຜີ່ ນໃຫີ່ ຍທ ີ່

ອາຈານກຽມໃຫ.້ 
 
ກິດຈະກໍາ 2:  ໃຫ້ນັກສຶກສາສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຮ ບ 1 ແລະ ຮ ບ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ກິດຈະກໍາ 3: ແຫ ີ່ງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ  

− ຄ ແບີ່ ງກຸີ່ ມນກັສ ກສາແລວ້ຢາຍເຈຍ້ຂາວແຜີ່ ນໃຫຍີ່  ແລະ ເຟ ດໃຫແ້ຕີ່ ລະກຸີ່ ມ 
− ຄ ໃຫນ້ກັສ ກສາແຕີ່ ລະກຸີ່ ມສນົທະນາກນັກີ່ ຽວກບັແຫຼີ່ ງອາຫານທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນປະເທດເຮາົ ແລວ້ຂຽນແຕີ່ ລະແຫຼີ່ ງ

ທ ີ່ ມາຂອງອາຫານລງົໃສີ່ ເຈຍ້ຂຽນ.  
− ຄ  ແລະ ນກັສ ກສາພອ້ມກນັສະຫຸຼບເປັນແຜນວາດແຫຼີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງອາຫານສປປ ລາວ. ແລວ້ໃຫແ້ຕີ່ ລະກຸີ່ ມ

ສງັເກດວີ່ າອາຫານທ ີ່ ໄດມ້າຈາກແຕີ່ ລະແຫຼີ່ ງນັນ້ພຽງພໍ ຫຼ  ບໍີ່ ? 
ຄໍາຖາມ 

1) ໂພຊະນາການໝາຍເຖງິຫຍງັ? 

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://jarm.com/news/69070 
ຈາກຜນົສໍາຫຼວດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ 
UNICEF ໃນປ  2015) 

1 2 

https://jarm.com/news/69070
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2) ອາຫານແມີ່ ນຫຍງັ? 
3) ທາດອາຫານແມີ່ ນຫຍງັ? 
4) ທາດອາຫານທ ີ່ ຈາໍເປັນຕໍີ່ ຮີ່ າງກາຍມ ອນັໃດແດີ່ ? 
5) ຜນົສະທອ້ນຂອງການຂາດທາດໂປຣຕ ນ? 
6) ສໍາລບັຜ ຊ້າຍທ ີ່ ເຮດັວຽກອອກແຮງງານປານກາງໃນມ ໜ້ ີ່ ງຮີ່ າງກາຍໃຊພ້ະລງັງານປະມານເທົີ່ າໃດ? 
7) ກດິຈະກໍາໃດທ ີ່ ສົີ່ ງເສ ມການຮຽນຮ ກ້ີ່ ຽວກບັອາຫານໃນໂຮງຮຽນ? 
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1. ຄວາມໝາຍຂອງຮ ບແບບການດໍາລົງຊີວິດ 

ຮ ບແບບການດໍາລງົຊ ວດິ (Lifestyle) ໝາຍເຖິງການດໍາລງົຊ ວດິຂອງບຸກຄນົ ຫຼ  ແບບແຜນການດໍາລງົ
ຊວິດິ ໂດຍການສະແດງອອກເຖິງລກັສະນະການເຄ ີ່ ອນໄຫວດາ້ນພ ດຕກິໍາຕີ່ າງໆຂອງມະນຸດເຊິີ່ ງເປັນຕວົຊ ວ້ດັເຖິງ
ການດໍາລງົຊ ວດິໃນແຕີ່ ລະແບບເຊັີ່ ນ: ພ ດຕກິໍາຂອງຄນົທ  ີ່ ເຄ ີ່ ອນໄຫວຢ ີ່ ໃນເສດຖະກດິສງັຄມົທ ີ່ ປີ່ ຽນແປງໄປ, ການ
ບໍລໂິພກອາຫານຕີ່ າງໆ, ການນຸີ່ ງຖ  ການແຕີ່ ງກາຍ, ການຫຼິນ້ກລິາ, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ຄວາມ
ບນັເທງິ... ການດໍາລງົຊ ວດິໃນປັດຈບຸນັແມີ່ ນເຕມັໄປດວ້ຍສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນຍານພາຫະນະ, 
ການຄມົມະນາ ຄມົຂນົສົີ່ ງ... ຄີ່ ານຍິມົອາຫານ fast food, ອາຫານສໍາເລດັຮ ບ, ການກນິດ ີ່ ມສງັສນັ ເລ ີ່ ມເປັນທ ີ່ ນຍິມົ
ຂອງຄນົໃນສງັຄມົ, ການໂຄສະນາສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມສ ີ່ ຕີ່ າງໆ, ວຽກງານທ ີ່ ເຄັີ່ ງຄຽດ. ສິີ່ ງເຫຼົີ່ ານ ເ້ຮດັໃຫຄ້ນົ
ເຮາົມ ໂອກາດເຄ ີ່ ອນໄຫວໜອ້ຍລງົ ແລະ ບໍີ່ ມ ເວລາອອກກໍາລງັກາຍ. ການໃຊໂ້ທລະສບັ ແລະ ຄອມພວິເຕ ຫຼາຍເກ ນ
ໄປ ຫຼ  ການເບິີ່ ງໂທລະທດັໃກເ້ກ ນໄປ ກໍີ່ ຈະສົີ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍີ່ ສາຍຕາຕໍີ່ ການເບິີ່ ງເຫນັຂອງຄນົເຮາົ. ນອກຈາກນ ,້ 
ການໃຊຫ້ ຟັງ ເປ ດເພງດງັໆເປັນປະຈໍາກໍີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດບັນຫາຕໍີ່ ການໄດຍ້ນິຂອງຄນົເຮາົ. ວ ຖ ການດໍາລງົຊ ວິດ
ຫຼາຍໆແບບອາດສົີ່ ງຜົນສະທອ້ນອນັດ  ແລະ ບໍີ່ ດ ຕໍີ່ ສຸຂະພາບຮີ່ າງກາຍຂອງຄນົເຮົາເຊິີ່ ງອາດເຮດັໃຫເ້ກ ດພະຍາດ
ຕີ່ າງໆຕາມມາໄດເ້ຊັີ່ ນ: ພະຍາດຕຸຍ້, ເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາມະພ ກ¬ອໍາມະພາດ, ຄວາມດນັ ເປັນຕົນ້. 
2. ພະຍາດທີີ່ມັກພົບເຫັນໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ມີສາເຫດມາຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງຮ ບແບບການດໍາລົງຊີວິດ 
2.1 ພະຍາດຕຸ້ຍ (Obesity) 

ອງົການອະນາໄມໂລກໄດໃ້ຫນ້ຍິາມວີ່ າ ພະຍາດຕຸຍ້ໝາຍເຖງິ ພາວະທ ີ່ ຮີ່ າງກາຍມ ການສະສມົໄຂມນັໃນ
ສີ່ ວນຕີ່ າງໆຂອງຮີ່ າງກາຍເກ ນປົກກະຕ ິ ຈນົເປັນປັດໄຈສີ່ ຽງ ຫຼ  ສາເຫດໃຫເ້ກ ດພະຍາດຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ສຸຂະພາບ 
ຈນົອາດເປັນສາເຫດໃຫເ້ສຍຊ ວດິໄດ.້ ໄຂມນັເຫຼົີ່ ານັນ້ ຈະສະສມົຢ ີ່ ຕາມອະໄວຍະວະຕີ່ າງໆຂອງຮີ່ າງກາຍຂອງຄນົ
ເຮາົເຊັີ່ ນ: ຢ ີ່ ຕາມໃຕຜ້ ວໜງັບໍລເິວນໜາ້ທອ້ງ, ສະໂພກ, ກກົຂາ, ກກົແຂນ ແລະ ຂໍຕ້ໍີ່ ຕີ່ າງໆເປັນຕົນ້.  

ການພຈິາລະນາວີ່ າບຸກຄນົເປັນພະຍາດຕຸຍ້ ແມີ່ ນອ ງຕາມການຄໍານວນຫາຄີ່ າດດັສະນ ມວນສານຮີ່ າງກາຍ ຫຼ  
BMI (Body Mass Index) ຂອງອງົການອະນາໄມໂລກເພ ີ່ ອຄໍານວນຄີ່ ານໍາ້ໜກັຮີ່ າງກາຍ. BMI ເປັນເຄ ີ່ ອງມ 
ຊະນດິໜ ີ່ ງທ ີ່ ໃຊວ້ດັປະລມິານໄຂມນັສີ່ ວນເກ ນທ ີ່ ຮີ່ າງກາຍສະສມົເກບັໄວ ້ (Body fat) ໃນການຄດິໄລີ່ ແມີ່ ນໃຊ ້
ຄວາມສ ງ ແລະ ນໍາ້ໜກັ (ຄດິເປັນກໂິລກຼາມ) ຫານໃຫລ້ວງສ ງ (ຫວົໜີ່ ວຍເປັນແມດັ) ຂ ນ້ກໍາລງັສອງ. 

 

 
 

ຕົວຢູ່າງ: ຖາ້ມ ລວງສ ງ 175 cm ມ ນໍາ້ໜກັ 75 kg ສາມາດຄໍານວນຫາຄີ່ າ BMI ໄດດ້ັີ່ ງນ :້  

BMI =   = 24.49 

ເມ ີ່ ອໄດຄ້ີ່ າ BMI ແລວ້ກໍີ່ ມາເບິີ່ ງຄວາມໝາຍຂອງຄີ່ າໃນຕາຕະລາງ 
 

 
 
 
ຕາຕະລາງ 1: ມາດຖານນໍໍາ້ໜກັຫຸຼດ ແລະ ນໍາ້ໜກັເກ ນຂອງ BMI ຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ, 2004 
BMI ມາດຖານ

ເອີຣົບ 
BMI ມາດຖານ 

ອາຊ ີ
ສະພາບນໍຶ້າໜັກ ຄວາມສ່ຽງຂອງສຸຂະພາບ 
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ໜອ້ຍກວີ່ າ 16 ໜອ້ຍກວີ່ າ 16 ນໍາ້ໜກັໜອ້ຍຂັນ້ 3 ອນັຕະລາຍຫຼາຍ 
16－16.99 16－16.99 ນໍາ້ໜກັໜອ້ຍຂັນ້ 2 ອນັຕະລາຍປານກາງ 
17－18.49 17－18.49 ນໍາ້ໜກັໜອ້ຍຂັນ້ 1 ອນັຕະລາຍເລກັນອ້ຍ 
18.5－24.9 18.5－22.9 ປົກກະຕ ິ ປົກກະຕ ິ
25－29.9 23－24.9 ນໍາ້ໜກັເກ ນ  ອນັຕະລາຍເລກັນອ້ຍ 
30－34.9 25－29.9 ພະຍາດຕຸຍ້ຂັນ້ 1 ອນັຕະລາຍປານກາງ 
35－39.9 ຫຼາຍກວີ່ າ 30 ຫຼ   ເທົີ່ າ

ກບັ 
ພະຍາດຕຸຍ້ຂັນ້ 2 ອນັຕະລາຍຫຼາຍ 

ຫຼາຍກວີ່ າ ຫຼ   ເທົີ່ າກບັ 
40 

- ພະຍາດຕຸຍ້ຂັນ້ 3 ຮຸນແຮງ 

 
• ສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດຕຸ້ຍ 

ປັດຈບຸນັພະຍາດຕຸຍ້ເປັນອ ກບນັຫາໜ ີ່ ງທ ີ່ ກໍາລງັຄຸກຄາມສຸຂະພາບຂອງຄນົ ເຊິີ່ ງການທ ີ່ ມ ນໍາ້ໜກັເກ ນມາດ 
ຕະຖານເກ ດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັີ່ ນ: ພ ດຕິກໍາການກນິອາຫານ, ການຂາດການອອກກໍາລງັກາຍ, ຄວາມຜິດ
ປົກກະຕຂິອງຕີ່ ອມໃນຮີ່ າງກາຍ (Gland), ກໍາມະພນັ, ຢາບາງຊະນດິ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ. 
2.2. ພະຍາດເບົາຫວານ (Diabetes mellitus: DM, Diabetes) 

ພະຍາດເບາົຫວານ ແມີ່ ນຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງຮີ່ າງກາຍທ ີ່ ເກ ດຈາກການທ ີ່ ມາ້ມ ສາ້ງຮໍໂມນອນິຊ ລ ນໄດ ້
ໜອ້ຍ ຫຼ  ບໍີ່ ສາມາດສາ້ງໄດເ້ລ ຍ ເຊິີ່ ງຮໍໂມນອນິຊ ລນິຈະຊີ່ ວຍໃຫຮ້ີ່ າງກາຍເຜົາຜານນໍາ້ຕານມາໃຊເ້ປັນພະລງັງານ 
ແລະ ເມ ີ່ ອຮີ່ າງກາຍຜະລດິອນິຊ ລ ນບໍີ່ ພຽງພໍ ກໍີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດການສະສມົຂອງນໍາ້ຕານໃນອະໄວຍະວະຕີ່ າງໆ, 
ເມ ີ່ ອນໍາ້ຕານສະສມົໃນເລ ອດຫຼາຍໆ ກໍີ່ ຈະຖ ກຕອງອອກມາທາງນໍາ້ປັດສະວະ. ພະຍາດເບາົຫວານສາມາດເກ ດຂ ນ້
ໄດທ້ງັໄວໜຸີ່ ມ, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜ ສ້ ງອາຍຸ ແຕີ່ ວີ່ າພະຍາດດັີ່ ງກີ່ າວມກັພບົຫຼາຍໃນກຸີ່ ມຄນົອາຍຸ 40 ປ ຂ ນ້ໄປ. 
 
ຕາຕະລາງ 2: ຄີ່ ານໍາ້ຕານໃນເລ ອດ  

ການອ່ານຄາ່ 
ຄ່າລະດັບນໍຶ້າຕານໃນ

ເລ ອດ 
ກ່ອນກິນອາຫານ 

ຄ່າລະດັບນໍຶ້າຕານໃນ
ເລ ອດຫ ັງກິນ

ອາຫານ 2 ຊົີ່ວໂມງ 
ອນັຕະລາຍ >180 mg/dL  
ສ ງຫຼາຍ 

(ເປັນເບາົຫວານ) 126-180 mg/dL >200mg/dL 

ຂອ້ນຂາ້ງສ ງ 100-125 mg/dL 140-199 mg/dL 

ປົກກະຕ ິ 70-99 mg/dL <140 mg/dL 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1. ສາເຫດຂອງພະຍາດເບົາຫວານ 
 ພະຍາດເບົາຫວານ ແມີ່ ນເກ ດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັີ່ ນ: ກໍາມະພັນ, ພ ດຕິກໍາການກນິ, ນໍາ້ໜັກເກ ນ, 
ພະຍາດຕຸຍ້, ຂາດການເຄ ອນໄຫວ ຂາດການອອກກໍາລງັກາຍ, ອາຍຸທ ີ່ ຫຼາຍຂ ນ້, ມາ້ມອກັເສບ, ການຕດິເຊ ອ້ໄວຣັສ
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ບາງຊະນິດ, ຄວາມຄຽດຊໍາ້ເຮ ອ້, ການໄດຮ້ັບຢາບາງຊະນິດ, ການຖ ພາ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບບໍີ່ ມ ທໍີ່  
(Endocrine System). 
2.2.2. ອາການພະຍາດເບາົຫວານ 

ອາການເບ ອ້ງຕົນ້ຂອງພະຍາດເບາົຫວານມ ດັີ່ ງຮ ບພາບລຸີ່ ມນ :້ 
 

 
 ຮ ບທີ 1: ອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານ                ຮ ບທີ 2: ເບົາຫວານຂຶຶ້ນຕາ  
 

ນອກຈາກນ  ້ໂອກາດທ ີ່ ເບາົຫວານຈະຂ ນ້ຕາກໍີ່ ມ ສ ງ ເຊິີ່ ງອາດເປັນຜນົໃຫເ້ປັນຕາຟາງ ຫຼ  ສ ນເສຍການເຫນັໃນທ ີ່ ສຸດ. 
 

2.3. ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ (Heart attack) 
ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ ຫຼ  ເອ ນ້ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງວີ່ າຫວົໃຈຫຼົມ້ເຫຼວ (Congestive Heart Failure) ໝາຍເຖິງ

ພາວະທ ີ່ ກາ້ມຊ ນ້ຂອງຫວົໃຈສ ນເສຍການເຮດັວຽກຈນົບໍີ່ ສາມາດສ ບສ ດ (ປໍາ້) ເລ ອດໄປລຽ້ງຮີ່ າງກາຍໄດຢ້ີ່ າງພຽງພໍ 
ເຊິີ່ ງພະຍາດນ ສ້າມາດເກ ດຂ ນ້ໄດກ້ບັທຸກເພດທຸກໄວ ແຕີ່ ຈະພບົຫຼາຍໃນຜ ທ້ ີ່ ມ ອາຍຸຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເພດຊາຍ 
ແລະ ເປັນພະຍາດທ ີ່ ມ ອດັຕາການເສຍຊ ວດິສ ງ. 
2.3.1. ສາເຫດຂອງພະຍາດຫົວໃຈວາຍ 

ຫວົໃຈວາຍເກ ດຂ ນ້ໄດຈ້າກຫຼາຍສາເຫດ ແລະ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເກ ດຂ ນ້ຈາກສາເຫດດຽວສະເໝ ໄປ ໂດຍ
ມກັມ ຄວາມກີ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາສຸຂະພາບດັີ່ ງນ :້ ພະຍາດຫຼອດເລ  ອດຫວົໃຈ, ຄວາມດນັເລ ອດສ ງ, ກາ້ມຊ ນ້ຫວົໃຈ
ຜດິປົກ ກະຕ ິ (Cardiomyopathy), ການເຕັນ້ຂອງຫວົໃຈຜດິຈງັຫວະ (Arrhythmias), ບນັຫາຢ ີ່ ລ ນ້ຫວົໃຈ, 
ຫວົໃຈພກິານໂດຍກໍາເນ ດ (Congenital Heart Disease). 

ນອກຈາກນັນ້ຍງັມ ປັດໄຈອ ີ່ ນໆກະຕຸນ້ເຮດັໃຫເ້ກ ດຫວົໃຈວາຍໄດງ້ີ່າຍຂ ນ້ເຊັີ່ ນ: ພະຍາດເລ ອດຈາງ, ການ
ດ ີ່ ມສ ີ່ ງມ ນເມາົໃນປະລມິານຫຼາຍເກ ນໄປ, ການສ ບຢາ, ການດ ີ່ ມເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທ ີ່ ມ ທາດກາເຟອນິຫຼາຍເກ ນໄປ, ການ
ຂາດການອອກກໍາລັງກາຍ, ໄທລອຍເປັນພິດ, ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດເບົາຫວານ, ໄຂມັນໃນເລ ອດສ ງ ແລະ 
ຄວາມດນັພາຍໃນປອດສ ງເປັນຕົນ້. 

 
2.3.2. ອາການຫົວໃຈວາຍ 

ອາການຫວົໃຈວາຍອາດເກ ດຂ ນ້ຢີ່ າງກະທນັຫນັເຊິີ່ ງບໍີ່ ສາມາດບອກໄດວ້ີ່ າຈະເກ ດຂ ນ້ຍາມໃດ ແລະ ເວລາ
ໃດ. ອາການກະທນັຫນັຈະສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັເຊັີ່ ນ: ແໜນ້ໜາ້ເອກິຄ ມ ແນວມາກດົທບັໜາ້ເອກິ, ຈກຸແໜນ້ ຫຼ  
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ແສບບໍລເິວນລ ນ້ໄກີ່ , ຫວົໃຈສັີ່ ນ ແລະ ຫາຍໃຈຝ ດ, ມ ອາການເຈບັບໍລເິວນແຂນ, ຄໍ, ບີ່ າໄຫຼີ່  ແລະ ກາ້ມຊ ນ້, ມ 
ເຫ ີ່ ອອອກຕາມຕນົໂຕ, ປວດຮາກ, ໜາ້ມ ດ, ຫວົໃຈເຕັນ້ໄວຜດິປົກກະຕ ິເປັນຕົນ້.  
2.4. ພະຍາດອໍາມະພຶກ - ອໍາມະພາດ (Stroke) 

ພະຍາດອໍາມະພ ກ - ອໍາມະພາດ ຫຼ  ເອ ນ້ອ ກຢີ່ າງໜ ີ່ ງວີ່ າ ພະຍາດຫຼອດເລ ອດໃນສະໝອງຕ ບ ເກ ດຈາກ
ພາວະທ ີ່ ສະໝອງຂາດເລ ອດໄປຫໍຼີ່ ລຽ້ງ ເພາະມ ການອຸດຕນັຂອງເສັນ້ເລ ອດທ ີ່ ນໍາເລ ອດໄປລຽ້ງພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆຂອງ
ສະໝອງ ສົີ່ ງຜນົໃຫສ້ະໝອງຂາດເລ ອດ ຢ ີ່ ໃນພາວະທ ີ່ ເຮດັວຽກບໍີ່ ໄດ ້ກາຍເປັນພະຍາດຫຼອດເລ ອດໃນສະໝອງຕ ບ, 
ຈ ີ່ ງເກ ດອາການແຂນ-ຂາອີ່ ອນແຮງມ ນຊາ ແລະ ເຄ ີ່ ອນໄຫວບໍີ່ ໄດ.້ ພະຍາດນ ສ້ີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນມກັເກ ດກບັກຸີ່ ມຄນົ
ຜ ສ້ ງອາຍຸ. 
2.4.1. ສາເຫດຂອງພະຍາດອໍາມະພຶກ-ອໍາມະພາດ 

ພະຍາດອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ ເກ ດມາຈາກສາເຫດຫຼກັໆເຊັີ່ ນ: ອາຍຸທ ີ່ ຫຼາຍຂ ນ້, ກໍາມະພນັ, ເພດ, ການ 
ຂາດການອອກກໍາລງັກາຍ, ການດ ີ່ ມສິີ່ ງມ ນເມາົຫຼາຍເກ ນໄປ ແລະ ການສ ບຢາ, ເກ ດຈາກພະຍາດຕີ່ າງໆ. 

 

 
 ຮ ບທີ 3: ສາເຫດຂອງພະຍາດອ າມະພຶກ-ອໍາມະພາດ 

 
2.4.2. ອາການຂອງພະຍາດອໍາມະພຶກ-ອໍາມະພາດ 

ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເປັນພະຍາດອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດເຮາົສາມາດສງັເກດເຫນັບາງອາການ ຫຼ  ສນັຍານຕີ່ າງໆໄດ ້
ເຊັີ່ ນ: ແຂນ-ຂາອີ່ ອນແຮງເບ ອ້ງໃດເບ ອ້ງໜ ີ່ ງຂອງຮີ່ າງກາຍ, ໜາ້ບຽ້ວ, ເວົ ້າ້ລໍາບາກ ຫຼ   ເວົາ້ບໍີ່ ແຈງ້ທນັທ ທນັໃດ, ມ ນ
ຊາ ຫຼ  ເຄ ີ່ ອນເໜງັບໍີ່ ໄດທ້ນັທ ທນັໃດ, ຕາຂາ້ງໃດຂາ້ງໜ ີ່ ງມວົ ຫຼ  ເຫນັພາບຊອ້ນ, ເຈບັຫວົຮຸນແຮງ, ວນິຫວົ, ເສຍ
ການຊງົຕວົ, ໝົດສະຕ ິເປັນຕົນ້. ຫຼງັຈາກນັນ້ ອາການຈະຮຸນແຮງຂ ້ນ້ ແລະ ຈະສົີ່ ງຜນົໃຫຮ້ີ່ າງກາຍເບ ອ້ງຊາ້ຍ ຫຼ  
ຂວາບໍີ່ ສາມາດເຄ ີ່ ອນເໜງັໄດເ້ລ ຍ. 
2.5. ພະຍາດຄວາມດັນເລ ອດສ ງ (Hypertension) 

ຄວາມດນັເລ ອດ (Hypertension or Blood Pressure) ໝາຍເຖິງ ແຮງດນັພາຍໃນຫຼອດເລ ອດແດງ 
ເຊິີ່ ງເກ ດຈາກການທ ີ່ ຫວົໃຈບ ບໂຕປໍ້າເລ ອດທ ີ່ ມ ອກົຊ ແຊນ ແລະ ທາດອ ີ່ ນໆ ເຂົາ້ສ ີ່ ຫຼອດເລ ອດແດງ ເພ ີ່ ອດນັເລ ອດ
ໃຫກ້ະຈາຍໄປລຽ້ງສີ່ ວນຕີ່ າງໆຂອງຮີ່ າງກາຍ. 

ພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງໝາຍເຖິງ ພາວະທ ີ່ ຄວາມດນັເລ ອດພາຍໃນຫຼອດເລ ອດແດງສ ງກວີ່ າປົກກະຕິ
ຕະຫຼອດເວລາ. ໂດຍຄວາມດນັເລ ອດຈະປະກອບດວ້ຍສອງຄີ່ າຄ : ຄວາມດນັຊີ່ ວງຫວົໃຈບ ບ (Systolic Blood 

pressure) ແລະ ຄວາມດນັຊີ່ ວງຫວົໃຈມາຍ (Diastolic Blood Pressure)  ເຊິີ່ ງຖ ເປັນຄວາມດນັສ ງສຸດ ແລະ 
ຄວາມດນັຕໍີ່ າສຸດທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ໃນລະບບົຫຼອດເລ ອດແດງຕາມລໍາດບັ ໂດຍຄວາມດນັໃນຊີ່ ວງຫວົໃຈບ ບນັນ້ ຈະເກ ດ
ຂ ນ້ເມ ີ່ ອຫວົໃຈຫອ້ງລຸີ່ ມເບ ອ້ງຊາ້ຍເກ ດການບ ບໂຕຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ, ຄວາມດນັໃນຊີ່ ວງຫວົໃຈມາຍໂຕຈະເກ ດຂ ນ້ເມ ີ່ ອ
ຫວົໃຈຫອ້ງລຸີ່ ມເບ ອ້ງຊາ້ຍມາຍໂຕຫຼາຍທ ີ່ ສຸດກີ່ ອນການບ ບໂຕໃນເທ ີ່ ອຕໍີ່ ໄປ. 
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ຕາຕະລາງ 3: ການຈດັແບີ່ ງຂັນ້ຄວາມດນັເລ ອດຂອງສະມາຄມົຫວົໃຈຂອງອາເມລກິາ (ຄດັຈາກປ ້ມຄ ີ່ ມ  ປິີ່ ນປົວ
ເອກະພາບແຫີ່ ງຊາດ ເຫຼັມ້ 1 ປັບປຸງຄັງ້ທ  4 ປ  2012 ໜາ້ 529) 

ລະດັບຄວາມດັນເລ ອດ ຄວາມດັນໃນຊ່ວງຫົວໃຈບີບ
ໂຕ (SBP) mmHg 

ຄວາມດັນໃນຊ່ວງຫົວໃຈມາຍ
ໂຕ (DBP) mmHg 

ປົກກະຕ ິ < 120 mmHg < 80 mmHg 

ຄວາມດນັເລ ອດຄີ່ ອນຂາ້ງສ ງ 120-139 mmHg 80-89 mmHg 

ຄວາມດນັເລ ອດສ ງລະດບັທ  ີ່  1 140-159 mmHg 90-99 mmHg 

ຄວາມດນັເລ ອດສ ງລະດບັທ  ີ່  2 (ປານກາງ) 160-179 mmHg 100-109 mmHg 

ຄວາມດນັເລ ອດສ ງລະດບັທ  ີ່  3 (ຮາ້ຍແຮງ) >180 mmHg > 110 mmHg 

 

2.5.1. ສາເຫດຂອງພະຍາດຄວາມດັນເລ ອດສ ງ 
ສາເຫດຫຼກັໆ ທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງໄດແ້ກີ່ : ອາຍຸ, ກໍາມະພນັ, ຄວາມຄຽດ, ພາວະຕຸຍ້, 

ການກນິເກ ອນາຕ  ໃນປະລມິານຫຼາຍ (ຫຼາຍກວີ່ າ 14 ກຼາມຕໍີ່ ມ  )້, ການສ ບຢາ, ການດ ີ່ ມເຫຼົາ້, ການຂາດການອອກກໍາ
ລງັກາຍ ແລະ ຢາບາງຊະນດິ. 
2.5.2. ອາການຂອງພະຍາດຄວາມດັນເລ ອດສ ງ 

ອາການອາດມ ຕັງ້ແຕີ່  ເຈບັຫົວບໍລິເວນງີ່ອນ, ເຈບັຫົວຂາ້ງດຽວ, ວ ນຫົວ, ແໜນ້ໜາ້ເອິກ, ຫາຍໃຈບໍີ່
ສະດວກ, ຕາມວົ, ນອນບໍີ່ ຫຼບັ, ເລ ອດດງັອອກ, ມ ສຽງຫ ີ່ ງໆໃນຫ , ໜາ້ມ ດ ຫຼ  ເປັນລມົ, ຖາ້ເປັນແຮງອາດຈະໝດົ
ສະຕ ິຫຼ  ຊກັໄດ.້ 
3. ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດຕ່າງໆ 

− ຜົນກະທົບຕໍີ່ສຸຂະພາບ: ການມ ນໍາ້ໜກັເກ ນຈະເຮດັໃຫອ້ະໄວຍະວະຕີ່ າງໆຂອງຮີ່ າງກາຍຕອ້ງເຮດັວຽກ
ໜກັເພ ີ່ ມຂ ນ້ ແລະ ສົີ່ ງຜນົເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍມ ຄວາມຕາ້ນທານພະຍາດໜອ້ຍລງົ, ທງັເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ້
ເກ ດພະຍາດຕີ່ າງໆໄດງ້ີ່າຍເປັນຕົນ້ແມີ່ ນ ເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ, 
ຄວາມດນັເລ ອດສ ງ, ຫຼອດເລ ອດຫວົໃຈຕ ບຕນັ, ມະເຮງັ, ໄຂຂໍກ້ະດ ກເສ ີ່ ອມ, ພາວະໄຂມນັໃນ
ເສັນ້ເລ ອດສ ງ, ໜ ວ້ໃນຖງົບ ... ເຊິີ່ ງພະຍາດເຫຼົີ່ ານ ສ້ ົີ່ ງຜນົຮາ້ຍຕໍີ່ ຊ ວດິ ຖາ້ອາການຮຸນແຮງອາດເຮດັໃຫ ້
ຮີ່ າງກາຍເປັນລີ່ ອຍ ຫຼ  ພກິານໄດ ້ແລະ ເປັນສາເຫດການຕາຍອນັດບັຕົນ້ໆຂອງໂລກ. ພະຍາດເຫຼົີ່ ານ  ້ ເປັນ
ບນັຫາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວທ ີ່ ຕອ້ງມ ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕດິຕາມອາການຢີ່ າງໃກຊ້ດິ. 

− ຜົນກະທົບຕໍີ່ຈິດໃຈ: ຜ ປ້ີ່ ວຍອາດຈະມ ອາລມົປັີ່ ນປີ່ ວນເຊັີ່ ນ: ຫງດຸຫງດິງີ່າຍ, ເກ ດຄວາມວຕິກົກງັວນົ, 
ຄວາມຄຽດ... ເກ ດປົມດອ້ຍ, ເກ ດຄວາມນອ້ຍໃຈ ເຮດັໃຫຂ້າດຄວາມໝັນ້ໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ເປັນອ ກ
ສາຍເຫດໜ ີ່ ງທ ີ່ ເຮດັໃຫຖ້ ກຄນົອ ີ່ ນລໍີ່ ລຽນກນັແກງ້ ສົີ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ກ ດພາວະຊ ີ່ ມເສົາ້ໄດ,້ ເຫນັຄຸນຄີ່ າຂອງ
ໂຕເອງໜອ້ຍລງົ ແລະ ເກ ດຄວາມຫຍໍທໍ້ໃ້ນການດໍາລງົຊ ວດິ. 

− ຜົນກະທົບຕໍີ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ: ຜຸທ້ ີ່ ເປັນພະຍາດເຫຼົີ່ ານ ຕ້ອ້ງໄດປັ້ບ
ປີ່ ຽນຮ ບແບບການດໍາລງົຊ ວດິໃຫເ້ໝາະສມົ, ປັບປີ່ ຽນອາຫານການກນິ ເຊ ີ່ ງບາງຄນົອາດຈະປະຕບິດັໄດ ້
ຍາກ, ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາປິີ່ ນປົວຍາວນານ ເພາະພະຍາດເຫຼົີ່ ານ ບໍ້ີ່ ສາມາດປິີ່ ນປົວໃຫເ້ຊາົໄດ,້ ຕອ້ງໄດເ້ສຍເງ  ນ
ໃນການປິີ່ ນປົວຫຼາຍ, ຖາ້ເກ ດພະຍາດແຊກຊອ້ນກໍີ່ ຈະຍິີ່ ງເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົຊ ວດິລ າບາກຍິີ່ ງຂ ນ້, ເຮດັໃຫ ້
ເກ ດຄວາມສ ນເສຍ ທງັໂຕຜ ປ້ີ່ ວຍເອງ ຍາດພ ີ່ ນອ້ງທ ີ່ ຕອ້ງໄດດ້ ແລ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫຼ ອ ເນ ີ່ ອງຈາກບາງຄນົບໍ
ສາມາດເຮດັວຽກ ຫຼ  ຊີ່ ວຍເຫຼ ອໂຕເອງໄດ ້ເຮດັໃຫເ້ປັນພາລະຂອງຄອບຄວົ ສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ຄອບຄວົ, 
ລະບບົສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກດິໂດຍຜີ່ ານຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍເພ ີ່ ມດາ້ນການແພດ ແລະ ການສ ນເສຍ
ວຽກເຮດັງານທໍາ.  
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4. ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶຶ້ນ 
− ອອກກໍາລັງກາຍເປນັປະຈໍາ: ຜນົດ ຂອງການອອກກໍາລງັກາຍເຮດັເກ ດການຫຼັີ່ ງທາດເອນັໂດຟິນ (Endorphin) 

ເຊິີ່ ງເປັນທາດທ ີ່ ຊີ່ ວຍໃຫຄ້ນົມ ຄວາມສຸກ ແລະ ເພ ີ່ ມທາດ High Density Lipoprotein (HDL) ຄວາມໜ
າແໜນ້ສ ງຂອງໄຂມນັດ ) ທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍປອ້ງກນັການເກ ດພະຍາດຫວົໃຈ ແລະ ຫຼອດເລ ອດຊີ່ ວຍຫຸຼດຄວາມ
ຄຽດ. ການອອກກໍາລງັກາຍແມີ່ ນວທິ ໜ ີ່ ງທ ີ່ ຊີ່ ວຍລະບາຍພະລງັງານທ ີ່ ໄດຈ້າກກ ນອາຫານເຊິີ່ ງເປັນສີ່ ວນ
ເກ ນຂອງຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຊີ່ ວຍໃຫອ້ະໄວຍະວະທຸກສີ່ ວນຂອງຮີ່ າງກາຍປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ໄດຕ້າມປົກກະຕ.ິ 
ການອອກກໍາລງັກາຍທ ີ່ ດ ຄວນອອກກໍາລງັກາຍໃຫເ້ໝາະສມົກບັຮີ່ າງກາຍ ແລະ ສະໝໍີ່ າສະເໜ  ຢີ່ າງໜອ້ຍ
ມ ໜ້ ີ່ ງແມີ່ ນ 30 ນາທ  ປະມານ 3-5 ຄັງ້ຕໍີ່ ອາທດິ. 

− ການປູ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການກິນ: ກນິອາຫານໃຫຄ້ບົ 5 ໝ ີ່  ໃນປະລມິານທ ີ່ ເໝາະທຸກມ  ້ ເນັນ້ຜກັ 
ແລະ ໝາກໄມຊ້ະນດິບໍີ່ ຫວານ ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນອາຫານປະເພດໄຂມນັ, ແປງ້, ນໍາ້ຕານ ແລະ ອາຫານເຄມັ. 
ບໍີ່ ຄວນກນິອາຫານຕອນເດກິ, ກນິແລວ້ນອນເລ ຍ, ຄວນເຂົາ້ນອນຫຼງັກນິອາຫານ ຢີ່ າງໜອ້ຍ 1 ຊົີ່ ວໂມງ, 
ຄວນກນິອາຫານເປັນເວລາ ມ ໜ້ ີ່ ງຕໍີ່ ສາມຄາບ. 

− ການຢຸດການສ ບຢາ: ການຢຸດການສ ບຢາແມີ່ ນເປັນການປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫເ້ມດັເລ ອດແດງແຂງໂຕ ແລະ 
ເຮດັວຽກໄດເ້ປັນປົກກະຕ.ິ 

− ການຄວບຄຸມອາລມົ: ຕອ້ງມ ອາລມົຈດິທ ີ່ ດ  ແລະ ບໍີ່ ມ ຄວາມຕ ງຄຽດ. ການມ ອາລມົຈດິທ ີ່ ດ ຈະເຮດັ
ລະບບົປະສາດ ແລະ ລະບບົການເຮດັວຽກຂອງຮີ່ າງກາຍດ  ແລະ ຈະສົີ່ ງຜນົໃຫສຸ້ຂະພາບກາຍດ ນໍາ. 

− ຫຼຸດປະລິມານຂອງເກ ອ: ບໍລໂິພກເກ ອບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນມ ລ້ະ 2,4 ກຼາມ (ທຽບກບັເກ ອກນິ 6 ກຼາມ ຫຼ  1 
ບີ່ ວງກາເຟ). 

− ກວດລະດັບນໍຶ້າຕານໃນເລ ອດໃຫ້ເປັນປົກກະຕ:ິ ຄວບຄຸມໃຫຢ້ ີ່ ໃນເກນ. 
− ຮັບແສງແດດອ່ອນໆຍາມເຊົຶ້າ ຫ   ແລງ: ເພາະແສງແດດອີ່ ອນໆ ຈະອຸດມົໄປດວ້ຍວຕິາມ ນດ  ການ

ຂາດວຕິາມນິດ  ຈະເພ ີ່ ມໂອກາດໃນການເປັນເບາົຫວານສ ງຂ ນ້. 
− ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຈິດໃຫ້ດຢີ ູ່ສະເໝີ 
− ຈໍາກັດປະລິມານການດ ີ່ມເຫ ົຶ້າ: ຜ ຊ້າຍບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນມ ລ້ະ 2 ຫວົໜີ່ ວຍການດ ີ່ ມ (ທຽບເທົີ່ າວສິະກ  ້

(40% ຂອງ Alcohol) 88 ມ ລ ລດິ, ວາຍ (12%) 296 ມ ລ ລດິ ຫຼ  ເບຍ (5%) 710 ມ ລ ລດິ ). ສີ່ ວນ
ຜ ຍ້ງິ ແລະ ຜ ທ້ ີ່ ມ ນໍາ້ໜກັໂຕໜອ້ຍ ຄວນຈາໍກດັປະລມິານຂອງການດ ີ່ ມເຫຼົາ້ບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນມ ລ້ະ 1 ໜີ່ ວຍການ
ດ ີ່ ມ (ທຽບເທົີ່ າເຫຼົາ້ວສິະກ  ້(40%) 44 ມ ລ ລດິ, ວາຍ (12%) 148 ມ ລ ລດິ ຫຼ  ເບຍ (5%) 355 ມ ລ ລດິ). 

− ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປ:ີ ການກວດສຸຂະພາບປະຈາໍປ  ແມີ່ ນມ ຄວາມຈາໍເປັນເພ ີ່ ອເປັນການປອ້ງກນັ 
ແລະ ຮກັສາພະຍາດຕີ່ າງໆໃຫທ້ນັເວລາ. 

5. ສະພາບທີີ່ເກີດຂຶຶ້ນຢ ູ່ໃນໂລກ 
5.1. ພະຍາດຕຸຍ້ 

ພະຍາດຕຸຍ້ເປັນສາເຫດການຕາຍອນັດບັທໍາອດິໃນໂລກ ແລະ ຖ ເປັນບນັຫາທ ີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ
ຢີ່ າງຮ ບດີ່ ວນ. ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງ WHO/NCD-RisC and WHO Global Health Observatory ປ  
2017 ພບົວີ່ າເດກັທ ີ່ ມ ນໍາ້ໜກັເກ ນ ແລະ ຜ ທ້ ີ່ ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ແມີ່ ນກໍາລງັເພ ີ່ ມຂ ນ້ເກ ອບທຸກຂງົເຂດລວມທງັ
ປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍໄດຕ້ໍີ່ າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງ. ສໍາລບັເດກັທ ີ່ ເປັນຕຸຍ້ທ ີ່ ມ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ຈະມ ຄວາມສີ່ ຽງຫຼາຍຕໍີ່
ກບັການເກ ດພະຍາດຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ເບາົຫວານ, ຄວາມດນັເລ ອດສ ງ, ພະຍາດຫອບຫ ດ, ພະຍາດທາງເດ ນຫາຍໃຈ, 
ນອນບໍີ່ ຫຼບັ, ພະຍາດຕບັ ແລະ ອາຍຸສັນ້. ໃນທົີ່ ວໂລກພບົວີ່ າເດກັນອ້ຍ 41 ລາ້ນຄນົ (6% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ) 
ທ ີ່ ມ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 5 ປ  ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ ໃນປ  2016. ສ າລບັຜ ໃ້ຫຍີ່ ຈະມ ຄວາມສີ່ ຽງຫຼາຍໃນການພະຍາດຫວົໃຈ, 
ພະຍາດອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ, ເບາົຫວານ ແລະ ມະເຮງັບາງປະເພດ.ຈາກການສໍາຫຼວດພບົວີ່ າຄນົທ ີ່ ເປັນພະຍາດ



94 

 

ຕຸຍ້ເພ ີ່ ມຂ ນ້ສອງເທົີ່ າແຕີ່ ປ  1980 ຫາ 2014. ໃນປ  2017 ທົີ່ ວໂລກເປັນພະຍາດຕຸຍ້ 2.200 ລາ້ນຄນົ ໂດຍມ ຄນົ
ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ເພ ີ່ ມຂ ນ້ໃນອດັຕາສີ່ ວນ 1 ຕໍີ່  3 ຄນົ. ເຂດທ ີ່ ມ ຄນົທ ີ່ ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນຢ ີ່ ເຂດອາເມລ ິ
ກາເໜ ອ, ເອ ຣົບ, ໂອເຊອານ  ໂດຍ 28% ຂອງຜ ໃ້ຫຍີ່ ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ ໃນຂະນະທ ີ່ ມ ພຽງ 11% ຢ ີ່ ອາຟຣກິກາ ແລະ 
7% ຢ ີ່ ອາຊ . ນອກຈາກນ ຍ້ງັພບົວີ່ າຢ ີ່ ອາເມລກິາລາຕນິ ແລະ ແຄແຣບຽນມ ຄນົທ ີ່ ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ເຖງິໜ ີ່ ງສີ່ ວນສາມ. 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທໄດກ້ີ່ າວວີ່ າໃນປ  2015 ຈາໍນວນເດກັນອ້ຍໃນໄວອະນຸບານ 5 ຄນົໃດຈະ
ມ ເດກັຕຸຍ້ 1 ຄນົ ແລະ ເດກັໃນໄວປະຖມົ 10 ຄນົຈະເປັນຄນົຕຸຍ້ 1 ຄນົເຊິີ່ ງຖ ວີ່ າເປັນສະຖານະການທ ີ່ ໜາ້ເປັນ
ຫີ່ ວງ ຕໍີ່ ກບັພະຍາດຕຸຍ້, ອງົການອານະໄມໂລກ (WHO) ໄດຕ້ັງ້ຄະນະກໍາມະການພເິສດເພ ີ່ ອແກໄ້ຂເດກັນອ້ຍຕຸຍ້
ໃນທົີ່ ວົໂລກເຊິີ່ ງເດກັທ ີ່ ເປັນພະຍາດຕຸຍ້ໄດເ້ພ ີ່ ມຂ ນ້ທົີ່ ວໂລກ. ການຢຸດຕພິະຍາດຕຸຍ້ໂດຍການຈດັຕັງ້ໂຄງການເຝ້ົາ
ຕດິຕາມ ແລະ ປອ້ງກນັແກໄ້ຂບນັຫາໄປຕາມເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຕັງ້ໄວ,້ ບນັຫານ ອ້ງົການຈະນໍາເຂົາ້ກອງປະຊຸມລະດບັໂລກ 
ຫຼ  World Health Assembly.  

 

 
ຮ ບທີ 4: ອັດຕາສະເລູ່ຍຂອງຜ ້ໃຫູ່ຍ ອາຍຸ 18 ຂຶຶ້ນໄປທີີ່ເປັນພະຍາດຕຸ້ຍໃນທົີ່ວໂລກ ໃນປີ 1975-2014 

 

5.2. ພະຍາດເບົາຫວານ 
        ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ, ປະຊາກອນທົີ່ ວໂລກ ໃນປ  2012 ປະມານ 347 ລາ້ນ
ກວີ່ າຄນົໄດເ້ປັນພະຍາດເບາົຫວານ ແລະ ມ ເຖງິ 1,5 ລາ້ນຄນົເສຍຊ ວດິຍອ້ນພະຍາດນ .້ ສະຫະພນັເບາົຫວານນາໆ
ຊາດ  (International Diabetes Federation ຫຼ  IDF) ຄາດຄະເນໄວວ້ີ່ າໃນທົີ່ ວໂລກຈະມ ຜ ປ້ີ່ ວຍເປັນພະຍາດ
ເບາົຫວານປະມານ 380 ລາ້ນຄນົ ແລະ ເປັນເຫດເຮດັໃຫເ້ສຍຊ ວດິ 1,5 - 5,1 ລາ້ນຄນົຕໍີ່ ປ , ການຕາຍເປັນອນັດບັ
ທ  8 ຂອງໂລກ ແລະ ຄາດຄະເນວີ່ າໃນປ  2035 ຈະເພ ີ່ ມຂ ນ້ເປັນ 592 ລາ້ນຄນົ. ດັີ່ ງນັນ້ ຈິີ່ ງໄດມ້ ການກໍານດົເອາົ
ວນັທ  14 ພະຈກິ ຂອງທຸກໆປ  ເປັນວນັເບາົຫວານໂລກ. 
5.3. ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ 
        ພະຍາດຫວົໃຈວາຍແມີ່ ນພະຍາດທ ີ່ ພບົທົີ່ ວໄປໃນໂລກ ແລະ ມ ອດັຕາການເສຍຊ ວດິເພ ີ່ ມຂ ນ້ໃນທຸກໆປ  
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນກຸີ່ ມຜ ສ້ ງອາຍຸ. ຕາມມ ລະນທິຂິີ່ າວສານດາ້ນອາຫານແຫີ່ ງເອເຊຍ AFIC ໄດຮ້ີ່ ວມກນັສະໜັ
ບສະໜ ນຕາ້ນພະຍາດຫວົໃຈວາຍໂດຍກໍານດົເອາົໃນວນັທ  29 ກນັຍາຂອງທຸກປ ເປັນການປຸກລະດມົ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍ
ປະຊາກອນໂລກໃຫມ້ ອາຍຸຍ ນຍາວ ແລະ ມ ສຸຂະພາບດ ຂ ນ້. 
5.4. ພະຍາດອໍາມະພຶກ-ອາໍມະພາດ 
        ພະຍາດອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດເປັນພະຍາດທ ີ່ ພບົຫຼາຍໃນປະເທດທ ີ່ ຈະເລ ນແລວ້ ແຕີ່ ປັດຈບຸນັຄີ່ ອຍໆຫຸຼດ
ລງົເນ ີ່ ອງຈາກຄນົມ ການປັບປີ່ ຽນພ ດຕກິໍາການໃຊຊ້ ວດິເພ ີ່ ອປອ້ງກນັການເກ ດພະຍາດນ .້ ສີ່ ວນປະເທດກໍາລງັພດັທະ 
ນາພບົພະຍາດນ ສ້ ງຂ ນ້ເຖງິ 10% ຕາມການລາຍງານມ ຜ ປ້ີ່ ວຍພະຍາດນ ທ້ົີ່ ວໂລກປະມານ 17 ລາ້ນຄນົ, ໃນປ  
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2012 ມ ຜ ເ້ສຍຊວິດິປະມານ 6,7 ລາ້ນຄນົ. ຈດັເປັນລະດບັທ  2 ຮອງຈາກພະຍາດຫວົໃຈ. ພບົຫຼາຍໃນຜ ທ້ ີ່ ມ ອາຍຸ 
45 ປ ຂ ນ້ໄປສະເລີ່ ຍແມີ່ ນ  95%,  2/3 ແມີ່ ນອາຍຸຫຼາຍກວີ່ າ 65 ປ , ພບົຫຼາຍແມີ່ ນຜ ຊ້າຍປະມານ 1,5 ເທົີ່ າ. 
ອງົການອໍາມະພາດໂລກ (World Stroke Organization ຫຼ  WSO) ໄດກ້ໍານດົ ວນັທ  24 ພ ດສະພາ ຂອງທຸກໆປ 
ເປັນມ ປຸ້ກລະດມົ ວນັອໍາມະພາດໂລກເພ ີ່ ອໂຄສະນາເພ ີ່ ມການຮບັຮ ທ້ົີ່ ວໄປໃນທົີ່ ວໂລກເພ ີ່ ອປອ້ງກນັກີ່ ຽວກບັພະຍາດ
ຫຼອດເລ ອດໃນສະໝອງ ຫຼ  ພະຍາດອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມການມ ສຸຂະພາບທ ີ່ ດ . 
5.5. ພະຍາດຄວາມດັນເລ ອດສ ງ 

ສະຖານະການຂອງພະຍາດຄວາມດັນເລ ອດສ ງ ມ ແນວໂນມ້ຮຸນແຮງຫຼາຍຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ, ຄາດວີ່ າໃນປ  
2025 ປະຊາກອນຜ ໃ້ຫຍີ່ ທົີ່ ວໂລກຈະເປັນພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງເຖ ງ 1,56 ພນັລາ້ນຄນົ ເພາະເປັນ 1 ໃນ
ສາເຫດຂອງການເສຍຊ ວດິຂອງຄນົທົີ່ ວໂລກ ກີ່ ອນໄວອນັຄວນເຖ ງເກ ອບ 8 ລາ້ນຄນົຕໍີ່ ປ  ແລະ ຍງັເປັນສາເຫດຂອງ
ການເສຍຊ ວດິເກ ອບ 50% ຈາກພະຍາດອ າມະພ ກ-ອໍາມະພາດ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ. ດວ້ຍເຫດນ ຈ້  ີ່ ງເຮດັໃຫ ້
ສະຫະພນັຄວາມດນັເລ ອດສ ງໂລກ (World Hypertension League) ໄດກ້ໍານດົເອາົວນັທ  17 ພ ດສະພາຂອງ
ທຸກໆປ ເປັນວນັຄວາມດນັເລ ອດສ ງໂລກ ເພ ີ່ ອໃຫຄ້ນົທົີ່ ວໂລກໄດຮ້ບັຮ ເ້ຖງິຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງພະຍາດນ ເ້ພ ີ່ ມຂ ນ້. 
6. ສະພາບທີີ່ເກີດຂຶຶ້ນຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ 
6.1. ພະຍາດຕຸຍ້ 

ອງົການອະນາໄມໂລກ WHO ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF) ເປ ດເຜ ຍວີ່ າໃນປະເທດ
ແຖບອາຊ ຕາເວນັອອກສຽງໄຕກ້ໍາລງັປະເຊ ນກບັບນັຫາດາ້ນໂພຊະນາການທງັພະຍາດຂາດສານອາຫານ ແລະ ພະ ຍາດ
ຕຸຍ້. ສໍາລບັເດກັນອ້ຍລາວຍງັບໍີ່ ມ ລາຍງານ ຫຼ  ສະຖຕິທິ ີ່ ບົີ່ ງບອກເຖງິພະຍາດຕຸຍ້ ແຕີ່ ແນວໂນມ້ການເປັນພະຍາດຕຸຍ້ກໍີ່
ມ ອດັຕາເພ ີ່ ມຂ ນ້ເຊັີ່ ນດຽວກນັຕາມການປີ່ ຽນແປງຂອງສງັຄມົ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມບນັຫາອນັໜກັໜີ່ ວງໃນເດກັ ນອ້ຍ
ປັດຈບຸນັແມີ່ ນບນັຫາການຂາດສານອາຫານເຊິີ່ ງຢ ີ່ ໃນສດັສີ່ ວນປະມານ 44%. ຕາມຜນົສໍາເລດັຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝ
ທ  IX ກຽີ່ວກບັວຽກງານສາທາລະນະສຸກສະຫຸຼບໃຫເ້ຫນັການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 1 ປ ຫຸຼດລງົ 45% ຕໍີ່  1.000 
ຄນົ, ເດກັອາຍຸ 5 ປ ແມີ່ ນມ ນໍາ້ໜກັຕໍີ່ າກວີ່ າມາດຕະຖານໃຫຍ້ງັເຫຼ ອ 22%, ເດກັຂາດສານອາຫານໃຫຍ້ງັເຫຼ ອ 34%. 

ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ WHO ໃນປ  2016 (ປະຊາກອນທງັໝດົ 6.802.000 
ຄນົ). ໃນກຸີ່ ມປະຊາກອນ ອາຍຸ ຕັງ້ແຕີ່  30 ປ ຂ ນ້ໄປ ມ ດັີ່ ງນ :້ 

 
ປັດໄຈສ່ຽງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ລວມທັງໝົດ 

ນໍາ້ໜກັເກ ນ (Overweight) 13.6% 20.0% 16.8% 

ພະຍາດອວ້ນ (Obesity) 1.8% 4.1% 3.0% 

 
6.2. ພະຍາດເບົາຫວານ 

ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ WHO ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໄດລ້າຍງານວີ່ າໃນປ  2016 

(ປະຊາກອນທງັໝດົ 6.802.000 ຄນົ). ໃນກຸີ່ ມປະຊາກອນອາຍຸ ຕັງ້ແຕີ່  30 ປ ຂ ນ້ໄປ ການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ
ເບາົຫວານໃນເພດຍງິມ  5,5%, ເພດຊາຍ ມ  5,7%, ໂດຍສະເລີ່ ຍແມີ່ ນ 5,6%. ໃນຈາໍນວນຜ ໃ້ຫຍີ່ ທົີ່ ວໄປປະມານ 2% 
ຂອງປະຊາກອນລາວເສຍຊ ວດິຍອ້ນໂລກເບາົຫວານໃນແຕີ່ ລະປ , ໃນນັນ້ເກ ອບ 80% ຂອງການເສຍຊ ວດິຂອງໂລກ
ເບາົຫວານແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ໃນບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍໄດຕ້ໍີ່ າ ແລະ ປານກາງ ເຊິີ່ ງມກັຈະມ ຜນົຕໍີ່ ຜ ທ້ ີ່ ມ ອາຍຸ 35 ຫາ 64 ປ .  
       ຈາກການໃຫສໍ້າພາດຂອງ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ຄໍາພ  ພງົສະຫວດັ ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍີ່ ຂອງໂຮງໝໍເສດ
ຖາທຣິາດ ຕໍີ່ ກບັໜງັສ ພມິ Vientiane Times ສະບບັວນັທ  17 ພະຈກິ ປ  2016 ໄດໃ້ຫຂໍ້ມ້ ນວີ່ າ: ໃນປ  2016, ຫຼາຍ
ກວີ່ າ 400 ຄນົໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວຢ ີ່ ສ ນພະຍາດເບາົຫວານຂອງໂຮງໝໍ ເຊິີ່ ງເພ ີ່ ມຂ ນ້ຈາກປະມານ 350 ຄນົໃນປ  2015. 

6.3. ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ 
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        ຂໍມ້ ນຈາກປ ມ້ຄ ີ່ ມ  ປິີ່ ນປົວເອກະພາບແຫີ່ ງຊາດ ເຫຼັມ້ 1 ປັບປຸງຄັງ້ທ  4 ປ  2012 ໜາ້ 558 ລາຍງານວີ່ າ 
ອດັຕາການຕາຍຂອງຄນົທ ີ່ ເປັນພະຍາດຫວົໃຈວາຍມ ດັີ່ ງນ :້ ຕາຍ 1/3 ກີ່ ອນຮອດໂຮງໝໍ, ຕາຍໃນໂຮງໝໍ 8 - 10%, 

ຕາຍຫຼງັອອກໂຮງໝໍ 5 - 10% ໃນ 1 ປ . 
6.4. ພະຍາດອໍາມະພຶກ-ອາໍມະພາດ 
        ຢ ີ່  ສປປ ລາວ, ພະຍາດເສັນ້ເລ ອດໃນສະໝອງແຕກ ຫຼ  ອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ ຖ ກຈດັອນັດບັເປັນສາເຫດ
ອນັດບັ 3 ຂອງການເສຍຊ ວດິ ເຊິີ່ ງມ ອດັຕາການຕາຍສ ງເຖງິ 9,01%.  
6.5. ພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງ 
         ຈາກຜນົການສໍາຫຼວດກີ່ ຽວກບັພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງ ຂອງ Vascular Health Risk Management. ປ  

2019 ໃນ ສປປ ລາວ ພບົວີ່ າ: 20% ຂອງປະຊາກອນ ແມີ່ ນເປັນພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງ, ໂດຍ 18,5% ໃນ
ກຸີ່ ມຜ ຊ້າຍ ແລະ 21,1% ໃນກຸີ່ ມແມີ່ ຍງິ. 
         ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ ໃນປ  2013, ໃນຜ ທ້ ີ່ ມ ອາຍຸ 18-64 ປ , ອດັຕາສີ່ ວນຂອງ
ການເກ ດນໍາ້ໜກັເກ ນ, ພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດຄວາມດນັເລ ອດສ ງ, ພະຍາດເບາົຫວານ, ແລະ ໄຂມນັໃນເລ ອດ ເພ ີ່ ມ
ຂ ນ້ແມີ່ ນ 24,5%, 4,3%, 18,7% ແລະ 5,8% ຕາມລໍາດບັ. ປະມານ 94,2% ຂອງຄນົລາວແມີ່ ນກນິໝາກໄມ ້
ແລະ ຜກັບໍີ່ ພຽງພໍ. 

ອງົການອະນາໄມໂລກຍງັໄດໃ້ຫຮ້ ຕ້  ີ່ ມອ ກວີ່ າບນັຫາການສ ບຢາໄດສ້ົີ່ ງຜນົກະທບົຫຼາຍຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍີ່ ວຽກ
ງານສາທາລະນະສຸກຂອງລາວເພາະວີ່ າຢາສ ບເປັນສາເຫດຫຼກັຂອງການເກ ດພະຍາດຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ປອດອຸດຕນັຊໍາ້ເຮ ອ້, 
ຫວົ ໃຈວາຍ, ເສັນ້ເລ ອດໃນສະໝອງແຕກ ແລະ ອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ. ຈາກການລາຍງານຂອງອງົການອະນາໄມ
ໂລກຍງັໃຫຮ້ ວ້ີ່ າແຕີ່ ລະປ ຈະມ ຄນົເສຍຊ ວດິຍອ້ນຢາສ ບປະມານເຖງິ 6 ລາ້ນຄນົທົີ່ ວໂລກ. ດັີ່ ງນັນ້ຢາສ ບຈິີ່ ງເປັນ
ສາເຫດການຕາຍອນັດບັໜ ີ່ ງຂອງໂລກຖາ້ບໍີ່ ມ ມາດຕະການຄວບຄຸມທ ີ່ ມ ປະສດິທພິາບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢີ່ າງມ 
ປະສດິທຜິນົຈະມ ຄນົຕາຍຍອ້ນພະຍາດເກ ດຈາກຢາສ ບ 10 ລາ້ນຄນົຕໍີ່ ປ ພາຍໃນປ  2020. 

ສໍາລບັຢ ີ່ ລາວອງົການອະນະໄມໂລກຄດິໄລີ່ ວີ່ າຄນົລາວຈະຕາຍຍອ້ນສ ບຢາ ປ ລະປະມານ 4.807 ຄນົ, 
ສະເລີ່ ຍ 13 ຄນົຕໍີ່ ມ  ເ້ຊິີ່ ງເປັນຕວົເລກທ ີ່ ໜາ້ຕກົໃຈ. ຜນົການສໍາຫຼວດແຫີ່ ງຊາດປ  2012 ເຫນັວີ່ າຄນົລາວ 3,4 ລາ້ນ
ຄນົສ ບຢາປະມານ 1 ລາ້ນຄນົ ຫຼ  ປະມານ 29,4% ເຊິີ່ ງເປັນຜ ຊ້າຍຫຼາຍກວີ່ າຜ ຍ້ງິ. ຢ ີ່ ເຂດຊນົນະບດົມ ອດັຕາການ
ສ ບຢາສ ງເຖງິ 30% ໃນຂະນະທ ີ່ ໃນຕວົເມ ອງແມີ່ ນ 17%. ອດັຕາຜ ສ້ ບຢາແມີ່ ນກຸີ່ ມຄນົທ ີ່ ມ ລາຍຮບັໜອ້ຍ ແລະ 
ກຸີ່ ມຄນົທ ີ່ ມ ການສ ກສາຕໍີ່ າ.  
 
ກິດຈະກໍາ   
ກິດຈະກໍາ 1: ແບີ່ ງກຸີ່ ມໃຫນ້ກັສ ກສາຂຽນບດົລາຍງານແລະຂ ນ້ລາຍງານຕາມຫວົຂໍທ້ ີ່ ຄ ກໍານດົໃຫ ້

− ຮ ບແບບດໍາລງົຊ ວດິໃນປັດຈບຸນັທຽບໃສີ່ ພໍີ່ ແມີ່ ເຮາົມ ຫຍງັແດີ່ ທ ີ່ ມ ການປີ່ ຽນແປງ?  
− ການປີ່ ຽນແປງແຕີ່ ລະອນັສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົແນວໃດ? 

ກິດຈະກໍາ 2: ແບີ່ ງກຸີ່ ມໃຫນ້ກັຮຽນຂຽນແຜນວາດຊີ່ ວຍຈ ີ່ ສາເຫດ, ອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ວທິ ປອ້ງກນັ
ພະຍາດ ຂອງພະຍາດຕຸຍ້, ພະຍາດຫວົໃຈ, ພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດອໍາມາພ ກ-ອໍາມະພາດ 
ແລະ ຄວາມດນັ ເລ ອດສ ງ  ແລວ້ຂ ນ້ມານໍາສະເໜ ຢ ີ່ ໜາ້ກະດານ. 

ກິດຈະກໍາ 3: ແບີ່ ງກຸີ່ ມນກັສ ກສາເຮດັກດິຈະກໍາໂດຍໃຫນ້ກັສ ກສາໃນແຕີ່ ລະກຸີ່ ມຮ ຈ້ກັການກວດສ ຂະພາບເບ ອ້ງ
ຕົນ້ (Health checkup). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398413/
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ຄໍາຖາມ 

1) ຮ ບແບບການດໍາລງົຊ ວດິທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດພະຍາດມ ຫຍງັແດີ່ ? 
2) ພະຍາດຕຸຍ້ແມີ່ ນຫຍງັ? ພະຍາດຕຸຍ້ມ ສາເຫດມາຈາກໃສ? 
3) ພະຍາດເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ ແລະ ຄວາມດນັເລ ອດສ ງແມີ່ ນຫຍງັ? ສາເຫດມາ

ຈາກໃສ? ອາການທ ີ່ ສະແດງອອກມ ຫຍງັແດີ່ ? 
4) ພວກເຮາົມ ວທິ ປອ້ງພະຍາດເບາົຫວານ, ຫວົໃຈວາຍ, ອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ ແລະ ຄວາມດນັເລ ອດສ ງແນວໃດແດີ່ ? 
5) ຜນົກະທບົຂອງບນັດາພະຍາດເຫຼົີ່ ານ ມ້  ຫຍງັແດີ່ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເອກະສານອ້າງອີງ 

1) ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. documents.worldbank.org  

2) ສາເຫດຂອງພະຍາດຕຸຍ້. http://www.lovefitt.com/healthy-fact 
3) Diabetes on the Increase in Laos. https://laotiantimes.com/2016/11/17/diabetes-increase-

laos/ 

4) ປັດໃຈສຽີ່ງໃນການເກ ດພະພາດອໍາມະພ ກ-ອໍາມະພາດ www.manager.co.th 

http://www.lovefitt.com/healthy-fact
https://laotiantimes.com/2016/11/17/diabetes-increase-laos/
https://laotiantimes.com/2016/11/17/diabetes-increase-laos/
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5) ນດິຕະຍາ ພນັນຸເວດ ແລະ ລນິດາ ຈາໍປາແກວ້, ວນັອໍາມະພາດໂລກ ສໍານກັພະຍາດບໍຕດິຕໍີ່  ກມົຄວບຄຸມ   
6) ຄວາມສຽີ່ງຫວົໃນວາຍກະທນັຫນັ www.siamsort.co.th 

7) ຄວາມດນັເລ ອດສ ງ https://www.honestdocs.co/high-blood-pressure/cause-and-effect-of-

hypertension 
8) ຄວາມດນັເລ ອດສ ງ https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension 

9) ປ ມ້ຄ ີ່ ມ  ປິີ່ ນປົວເອກະພາບແຫີ່ ງຊາດ ເຫຼັມ້ 1 ປັບປຸງຄັງ້ທ  4 ປ  2012 
10) ພະຍາດຫຼອດເລ ອດສະໝອງ.

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/545_49_1.pdf  

11) ຮ ບການແບີ່ ງນໍາ້ໜກັຕາມເກນຂອງ BMI. https://www.ozonebooks.com/bmi-calculator/ 

12) ຮ ບອາການຂອງເບາົຫວານ. https://www.belldilar.com/content/18219 
13) ຮ ບເບາົຫວານຂ ນ້ຕາ. http://sandtoneyeclinic.co.za/diabetic-retinopathy/ 

14) ຮ ບແບບຢີ່ າງປະລມິານນໍາ້ຕານໃນເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ 
https://web.facebook.com/laosmedical/?tn-str=k*F 

15) ຄີ່ າລະດບັນໍາ້ຕານໃນເລ ອດ. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate 

hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation 

16) The burden of stroke in the Lao People's Democratic Republic,  International Journal 

of Stroke  2013 Jun;8(4):273-5. doi: 10.1111/j.1747-4949.2012.00884.x. Epub 2012 

Sep 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22974070 

17) The prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among adults: the 

first cross-sectional national population-based survey in Laos. Vasc Health Risk 

Manag. 2019; 15: 27–33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398413/ 
18) ພະຍາດບໍີ່ ຕດິຕໍີ່ . http://www.wpro.who.int/laos/topics/noncommunicable_diseases/en/ 
19) Obesity and Overweigth. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-

and-overweight 

20) Lao People's Democratic Republic - World Health Organization. https://www.who.int 

› diabetes › country-profiles › lao_en 

21) http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.htm 
22) Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report 

of a WHO/IDF consultation 
23) https://web.facebook.com/laosmedical/?tn-str=k*F 

24) https://www.belldilar.com/content/18219 

25) http://sandtoneyeclinic.co.za/diabetic-retinopathy/ 

26) https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/545_49_1.pdf 

 

 

 

 

 
ບົດທີ 13 

ສິີ່ງເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
 

1. ຄວາມໝາຍຂອງສິີ່ງເສບຕິດ 

http://www.siamsort.co.th/
https://www.honestdocs.co/high-blood-pressure/cause-and-effect-of-hypertension
https://www.honestdocs.co/high-blood-pressure/cause-and-effect-of-hypertension
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/545_49_1.pdf
https://www.ozonebooks.com/bmi-calculator/
https://www.belldilar.com/content/18219
http://sandtoneyeclinic.co.za/diabetic-retinopathy/
https://web.facebook.com/laosmedical/?tn-str=k*F
http://www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf
http://www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf
https://www.researchgate.net/journal/1747-4949_International_Journal_of_Stroke
https://www.researchgate.net/journal/1747-4949_International_Journal_of_Stroke
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22974070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398413/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398413/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398413/
http://www.wpro.who.int/laos/topics/noncommunicable_diseases/en/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.htm
http://www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf
http://www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf
https://web.facebook.com/laosmedical/?tn-str=k*F
https://www.belldilar.com/content/18219
http://sandtoneyeclinic.co.za/diabetic-retinopathy/
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/545_49_1.pdf
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ສິີ່ ງເສບຕດິໝາຍເຖງິສານ ຫຼ  ຢາທ ີ່ ເປັນຜະລດິຕະພນັຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກການສງັເຄາະ, ເມ ີ່ ອ
ບຸກຄນົໃດໄດຮ້ບັເຂົາ້ສ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຫຼາຍເທ ີ່ ອຊໍາ້ໆກນັບໍີ່ ວີ່ າດວ້ຍວທິ ໃດ ຈະເປັນຊີ່ ວງໄລຍະໃດ ຫຼ  ດນົນານຕດິຕໍີ່ ກນັ
ພຽງໃດກໍີ່ ຕາມຈະພາໃຫບຸ້ກຄນົນັນ້ຕກົຢ ີ່ ໃຕອໍ້ານາດ ຫຼ  ເປັນທາດຂອງສິີ່ ງນັນ້ທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຍງັຕອ້ງເພ ີ່ ມປະລມິານຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ ເຮດັໃຫສຸ້ຂະພາບຂອງຜ ໄ້ດຮ້ບັສິີ່ ງເສບຕດິເສ ີ່ ອມໂຊມລງົ ແລະ 
ເມ ີ່ ອເຖງິເວລາທ ີ່ ຕອ້ງການເສບ (ດມົ, ກນິ, ສ ບ ແລະ ສກັ) ແລວ້ບໍີ່ ໄດເ້ສບອາດຈະມ ອາການຜດິປົກກະຕທິາງດາ້ນ
ຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ.  
2. ສິີ່ງເສບຕິດຊະນິດຕ່າງໆ 
2.1. ຝີີ່ນ 

ຝ ີ່ ນເປັນພ ດລົມ້ລຸກມ ສານສໍາຄນັທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດການເສບຕດິຄ  ອານກາໂລອດິ. ຝ ີ່ ນເປັນຕົນ້ກໍາເນ ດຂອງສານ
ເສບຕດິຮາ້ຍແຮງ 2 ຊະນດິຄ : ມອກຝ ີ່ ນ ແລະ ເຮໂລອ ນ, ມນັຈະອອກລດິກດົປະສາດ, ເມ ີ່ ອເສບເຂົາ້ໄປຈະເກ ດ
ຄວາມຮ ສ້ ກລະເມ ເຟ ຝັ້ນ, ສະໝອງມ ນຊາ, ຮີ່ າງກາຍຊຸດໂຊມເກ ດໂລກແຊກຊອ້ນໄດງ້ີ່າຍ. 

 

                 
           ຮ ບທີ 1: ໝາກ ແລະ ດອກຝີີ່ນ 

 

2.2. ກັນຊາ 
ກນັຊາເປັນພ ດລົມ້ລຸກຊະນດິໝ ີ່ ງທ ີ່ ຄນົເຮາົນໍາມາເສບໂດຍການສ ບ ຫຼ  ປະສມົລງົໃນອາຫານຮບັປະທານ. 

ສີ່ ວນທ ີ່ ນໍາມາເສບໄດແ້ກີ່  ກິີ່ ງ, ກາ້ນ,ໃບ, ຍອດ ແລະ ດອກ ເຊິີ່ ງມ ສານທ ີ່ ມ ລກັສະນະເປັນນໍາ້ມນັເອ ນ້ວີ່ າ: ນໍາ້ມນັກນັຊາ 
 

    

 

 

 

                                          

 ຮ ບທີ 2: ຕົຶ້ນກັນຊາ 
 

 

 

2.3. ຢາບ້າ 
ຕາມປົກກະຕຢິາບາ້ (ແອມແຟຕາມນິ) ຜະລດິອອກມາໃນລກັສະນະເປັນຝຸີ່ ນເຊ ີ່ ງມ ຫຼາຍສ ສນັແຕກຕີ່ າງກນັ 

ເຊັີ່ ນ: ສ ບວົ, ສ ຂາວ, ສ ນໍາ້ຕານອີ່ ອນ ແລະອ ີ່ ນໆ. ນອກຈາກນ ຍ້ງັມ ລກັສະນະເປັນນໍາ້, ແຄບັຊ ນ, ເມດັນອ້ຍໆ ສ ໃສ
ເຫຼ ອ້ມຄ ກບັເສດແກວ້ແຕກ. ຢາບາ້ເປັນຢາເສບຕດິໃນກຸີ່ ມທ ີ່ ອອກລດິກະຕຸນ້ປະສາດເຮດັໃຫຜ້ ເ້ສບຕ ີ່ ນເຕັນ້ກະວນົ
ກະ ວາຍ, ຈດິໃຈສບັສນົ, ປະສາດເຄັີ່ ງຕ ງ, ເມ ີ່ ອໝດົລດິຢາຜ ເ້ສບຈະອີ່ ອນເພຍ, ຕດັສ ນໃຈຊາ້ ແລະ ຜດິພາດ. 
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   ຮ ບທີ 3: ຢາບ້າ 
 

2.4. ຢາອີ 
ຕາມປົກກະຕ ິຢາອ , ຢາເລ ບ ຫຼ  ແອນຕາຊ  ຜະລດິອອກມາໃນຮ ບແບບເປັນເມດັ, ເເຄບັຊ ນ ຫຼ  ເປັນຝຸີ່ ນ. 

ຮ ບຮີ່ າງ, ຂະໝາດ, ສ  ແລະ ຍ ີ່ ຫໍແ້ຕກຕີ່ າງກນັ. ຢາອ ເປັນຢາທ ີ່ ແຜີ່ ລະບາດໃນກຸີ່ ມໄວໝຸີ່ ມທ ີ່ ມກັທີ່ ຽວກາງຄ ນ. ຢານ ້
ອອກລດິກະຕຸນ້ປະສາດເຊັີ່ ນດຽວກບັຢາບາ້ແຕີ່ ຮຸນແຮງກີ່ ວາ, ລດິຂອງຢາບາ້ຈະເຮດັໃຫກ້ານເບ ີ່ ງແສງສ  ແລະ ພາບ
ຕີ່ າງໆຜດິໄປຈາກປົກກະຕ.ິ 
 

                                          

ຮ ບທີ 4: ຢາອີ 
 

2.5. ສານລະເຫຍີ 
ສານລະເຫ ຍໄດແ້ກີ່ ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ, ທນິເນ , ແລກັເກ  ລວມເຖງິຜະລດິຕະພນັຕີ່ າງໆທ ີ່ ມ ສີ່ ວນປະສມົຂອງ

ສານເຫຼົີ່ ານ ເ້ຊັີ່ ນ: ສ ສະເປ, ກາວນໍາ້, ນໍາ້ຢາລາ້ງເລບັເປັນສານທ ີ່ ອອກລດິກດົປະສາດຖາ້ນໍາໄປສ ບ, ດມົໃນປະລມິານ
ຫຼາຍຈະເກ ດໂທດຕໍີ່ ຮີ່ າງກາຍ. 
 

 

                                              

ຮ ບທີ 5: ສານລະເຫີຍ 
2.6. ໂຄເຄນ 

ໂຄເຄນ ຫຼ  ໂຄເຄນອນິ ເປັນສານທ ີ່ ສະກດັມາຈາກໃບຂອງຕົນ້ໂຄຄາ, ໂຄເຄນມ ລດິກະຕຸນ້ປະສາດເຊັີ່ ນ 
ດຽວກບັຢາບາ້ ແລະ ເສບຕດິໄດງ້ີ່າຍກີ່ ວາ. ໂຄເຄນມ ລກັສະນະເປັນຝຸີ່ ນລະອຽດສ ຂາວ, ບໍີ່ ມ ກິີ່ ນ, ມ ລດົຂມົ, ຜ ເ້ສບ
ໂຄເຄນຈະມ ອາການຄາ້ຍຄ ກບັຜ ເ້ສບຢາບາ້. 
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ຮ ບທີ 6: ໂຄເຄນ 
 
3. ຜົນກະທົບຂອງສິີ່ງເສບຕິດ  

ສິີ່ ງເສບຕດິສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ຮີ່ າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົດັີ່ ງນ :້ 
1) ການປີ່ ຽນແປງໃນທາງລບົຢ ີ່ ໃນການພວົພນັເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ, ຂໍຂ້ດັແຍີ່ ງລະຫວີ່ າງໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນ, ຜ ປົ້ກຄອງ ແລະ 

ການແຕກແຍກຂອງຄອບຄວົໂດຍລວມ. 
2)  ເອາົຕນົເຂົາ້ສ ີ່ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ອນັຕະລາຍເຊັີ່ ນ: ການຊ ສ້ິີ່ ງເສບຕດິ ຫຼ  ການມ ຄວາມພະຍາຍາມຊອກຫາເງນິໄປ

ຊ ກ້ໍີ່ ແມີ່ ນການເອາົຕນົເຂົາ້ໄປສ ີ່ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ອບັປະໂຫຍດ. 
3) ການໃຊຊ້ ວດິໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ  ສະຖານທ ີ່ ການສ ກສາເມ ີ່ ອໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຈາກການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິພາໃຫ ້

ເກ ດມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການສ ກສາ, ຄົນ້ຄວາ້ຮໍີ່ າຮຽນ. 
4) ການປະກອບອາຊ ບເມ ີ່ ອຕດິສິີ່ ງເສບຕດິບໍີ່ ອາດສາມາດເຮດັວຽກໄດ,້ ຈາກຜນົກະທບົດັີ່ ງກີ່ າວ ອາດເຮດັໃຫບໍ້ີ່

ມ ວຽກເຮດັງານທໍາ. 
5) ບນັຫາທາງການເງນິເຊັີ່ ນ: ການເສບສິີ່ ງເສບຕດິຢີ່ າງເປັນປະຈາໍເຮດັໃຫມ້ ຄີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍຫຼາຍຂ ນ້ ເຮດັໃຫເ້ປັນ

ສາເຫດກໍີ່ ຄະດ ອາສະຍະກໍາເພ ີ່ ອນໍາເງນິໄປຊ ສ້ິີ່ ງເສບຕດິ. 
6) ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງເຊັີ່ ນ: ສາ້ງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ. 
7) ສຸຂະພາບຈດິເຊັີ່ ນ: ຄວາມຄຽດ, ອາການຊ ມເສົາ້ ແລະ ພະຍາດຈດິ.   
8) ການເກ ດອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ການບາດເຈບັ: ເມ ີ່ ອເສບສິີ່ ງເສບຕດິ ຫຼ  ດ ີ່ ມເຫຼົາ້ຫຼາຍເກ ນໄປຈະມ ໂອກາດເກ ດ

ອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັທຸກເວລາ. 
9) ການຕດິເຊ ອ້ທາງເພດສໍາພນັ ຫຼ  ການຖ ພາໂດຍບໍີ່ ເຈດຕະນາເມ ີ່ ອມ ເພດສໍາພນັກບັຄນົຮກັ ຫຼ  ຄ ີ່ ນອນທ ີ່

ຕດິເຊ ອ້ມາກີ່ ອນ ໂດຍບໍີ່ ມ ການປອ້ງກນັ (ໃສີ່ ຖງົຢາງອະນາໄມ), ຕດິເຊ ອ້ທາງເພດສໍາພນັໄດ ້ (Sexually 

Transmitted Infections ຫຼ  STIs). 
4. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ຕິດສິີ່ງເສບຕິດ  

ມ ບາງກຸີ່ ມຄນົພະຍາຍາມນໍາໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິດວ້ຍຫຼາຍເຫດຜນົ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໄວໜຸີ່ ມເປັນໄວທ ີ່ ມ 
ຄວາມຕອ້ງການທດົລອງກບັສິີ່ ງໃໝີ່ ໆ ແລະ ກໍີ່ ພາກນັລອງໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິ. 

ອ ງຕາມບດົລາຍງານຂອງສະມາຄມົກີ່ ຽວກບັການແຕີ່ ງງານ ແລະ ເບິີ່ ງແຍງຄອບຄວົຂອງອາເມລກິາ 
(American Association for Marriage and Family Therapy ຫຼ  AAMFT) ໄດສ້ະເໜ ບນັດາປັດໄຈທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການຕດິສິີ່ ງເສບຕດິໃນໄວໜຸີ່ ມຈາກສະພາບແວດລອ້ມທາງຄອບຄວົ:  

− ການໃຫຄໍ້າປ ກສາ ແລະ ແນະນໍາຈາກຜ ປົ້ກຄອງບໍີ່ ພຽງພໍ 
− ຂາດການສ ີ່ ສານ ແລະ ການປະຕສໍິາພນັກນັລະຫວີ່ າງຜ ປົ້ກຄອງ ແລະ ໄວໜຸີ່ ມ 
− ຂາດການກໍານດົລະບຽບຫຼກັການສ ີ່ ສານ ແລະ ຂາດການວາງຄາດໝາຍທ ີ່ ດ ເພ ີ່ ອຕາ້ນການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິ   
− ການຂດັແຍີ່ ງທະເລາະວວິາດພາຍໃນຄອບຄວົ 
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− ໄດຮ້ບັແຮງກດົດນັຊກັຊວນຈາກເພ ີ່ ອນໃກຊ້ດິ ເພ ີ່ ອການຍອມຮບັເຊິິີ່ ງກນັແລະກນັ 
− ຖ ຕນົເອງ ແລະ ຮ ສ້ ກຕນົເອງວີ່ າເປັນຜ ໃ້ຫຍີ່ ແລວ້ຈິີ່ ງຢາກທດົລອງສ ບຢາ ແລະ ດ ີ່ ມເຫຼົາ້ 
− ຮຽນຕາມແບບພ ດຕກິໍາຂອງພໍີ່ ແມີ່ ເນ ີ່ ອງຈາກພໍີ່ ແມີ່ ດ ີ່ ມເຫຼົາ້, ສ ບຢາ ຫຼ  ເສບສິີ່ ງເສບຕດິຈິີ່ ງເປັນສາເຫດ

ພາໃຫຮ້ຽນແບບ 
− ຄວາມຢາກຮ ຢ້າກເຫນັ, ເມ ີ່ ອເດກັເລ ີ່ ມໃຫຍີ່ ຂ ນ້ກໍີ່ ຄດິຄ ກຄະນອງຢາກທດົລອງກບັສິີ່ ງແປກໆຄົນ້ພບົສິີ່ ງ   

ໃໝີ່ ໆ ເພ ີ່ ອຈະກາຍເປັນຜ ທ້ ີ່ ມ ພະລງັເຂັມ້ແຂງຈິີ່ ງພາກນັດ ີ່ ມເຫຼົາ້ໃຫເ້ມາົ ແລວ້ກໍີ່ ຮອ້ງໂຮ 
− ຄວາມເບ ີ່ ອໜີ່ າຍຍອ້ນມ ຜນົກະທບົທາງຈດິໃຈເກ ດຄວາມຮ ສ້ ກໝດົຫວງັຈິີ່ ງແກບ້ນັຫາດວ້ຍການດ ີ່ ມເຫຼົາ້, 

ສ ບຢາ ຫຼ  ເສບສິີ່ ງເສບຕດິເທ ີ່ ອລະໜອ້ຍ ແລວ້ກໍີ່ ຫຼາຍຂ ນ້ເປັນລໍາດບັຈນົກາຍເປັນຄນົຕດິສິີ່ ງເສບຕດິ 
− ການໃຊຢ້າດວ້ຍຕນົເອງ, ໄວໜຸີ່ ມ ຫຼ  ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ຄວາມຮ ສ້ ກເຈບັປວດທາງຈດິໃຈ ໂສກເສົາ້ ລວມທງັມ 

ຄວາມກດົດນັ, ອາລມົເຄັີ່ ງຕ ງກໍີ່ ເລ ຍຫນັໄປໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິເພ ີ່ ອຜີ່ ອນຄາຍ ໃຫຫຼ້ງົລ ມຄວາມກດົດນັທາງອາລມົ 
− ຄວາມຮ ເ້ທົີ່ າບໍີ່ ເຖງິການ, ເດກັນອ້ຍສີ່ ວນຫຼາຍຍງັບໍີ່ ຮ ວ້ີ່ າສິີ່ ງໃດດ , ບໍີ່ ດ , ຜດິ ແລະ ຖ ກ ເພາະວີ່ າ ເຂາົເຈົາ້ບໍີ່

ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານພຽງພໍ ແລະ ຂາດຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຜນົຮາ້ຍຂອງສິີ່ ງເສບຕດິ 
− ເປັນຄນົມ ປົມດອ້ຍໃນສງັຄມົ ຈນົເຮດັໃຫຕ້ນົຫນັໄປເພິີ່ ງສິີ່ ງເສບຕດິຢີ່ າງບໍີ່ ຮ ສ້  ກຕວົ ແລວ້ກໍີ່ ກາຍເປັນຄນົ

ຕດິສິີ່ ງເສບຕດິຕະຫຼອດໄປ 
5. ການລຶຶ້ງຢາ ແລະ ການເພິີ່ງຢາ 
5.1. ການລຶຶ້ງຢາ 
 ເມ ີ່ ອນໍາໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິເຊັີ່ ນເຫຼົາ້ ຫຼ  ສິີ່ ງເສບຕດິຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ລດິຂອງມນັກໍີ່ ຈະຂະຫຍາຍແຊກຊ ມເຂົາ້ທຸກໆ
ສີ່ ວນຂອງຮີ່ າງກາຍຈນົເກ ດການລ ງ້ຢາໃນຮີ່ າງກາຍຂອງເຂາົເຈົາ້, ໃນເມ ີ່ ອເກ ດການລ ງ້ຢາຄວາມຕອ້ງການປະລມິານໃນ
ຮີ່ າງກາຍກໍີ່ ເພ ີ່ ມທະວ ຂ ນ້ຈນົເຖງິລະດບັທ ີ່ ເຂາົເຈົາ້ເຄ ຍໄດຮ້ບັໃນຂັນ້ຕົນ້. ໃນເມ ີ່ ອຮີ່ າງກາຍມ ການລ ງ້ກບັສິີ່ ງເສບຕດິບາງ
ປະເພດ ກໍີ່ ຈະເຮດັໃຫກ້ານເຜາົຜານມນັໄວຂ ນ້ກວີ່ າເກົີ່ າ. ໃນລະດບັອະໄວຍະວະຄວາມຮ ສ້ ກຕໍີ່ ຢາກໍີ່ ຊຸດໂຊມລງົ. ໃນ
ລະດບັພ ດຕກິໍາເມ ີ່ ອໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກສິີ່ ງເສບຕດິ ຮີ່ າງກາຍກໍີ່ ມ ການປັບຕວົ ແລະ ປັບປຸງການເຄ ີ່ ອນໄຫວທາງ
ກາຍະພາບດ ຂ ນ້ໄປຕາມລດິຂອງຢາ.  
5.2. ການເພິີ່ງຢາ  
 ການເພິີ່ ງຢາໃນທາງຈດິຕະສາດ ຫຼ  ຈດິໃຈ ໝາຍເຖງິຄວາມອີ່ ອນແອໃນການຄວບຄຸມການດ ີ່ ມ ຫຼ  ໃຊຢ້າ
ເປັນຄ ວີ່ າການມ ອາການເພິີ່ ງຢາໃນຊີ່ ວງເວລາທ ີ່ ມ ຄວາມຕອ້ງການໃຊຢ້າຢີ່ າງສ ງ. ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວນ ສ້ອດຄີ່ ອງກບັຂໍຄ້ດິເຫນັ
ຂອງສະມາຄມົນກັຈດິຕະສາດອະເມຣກິາ ເຊິີ່ ງລະບຸວີ່ າບຸກຄນົທ ີ່ ມ ປະສບົການອີ່ ອນແອຕໍີ່ ການໃຊຢ້າແມີ່ ນສະແດງອອກ
ໃນຮອບ 12 ເດ ອນ ຢີ່ າງນອ້ຍສຸດດວ້ຍການມ  3 ໃນ 7 ລກັສະດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ :້ 

1) ມ ການເພິີ່ ງຢາໝາຍເຖງິຄວາມຕອ້ງການໃຊຢ້າໃນປະລມິານທ ີ່ ພໍເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນ
ການໂຫຍຫວິ ຫຼ  ການແງນ້ຢາ 

2) ການເພິີ່ ງຢາເປັນຊີ່ ວງ ໝາຍເຖງິຄວາມຕອ້ງການໃຊຢ້າແບບບໍີ່ ຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ 
3) ມ ການເສບຢາໃນປະລມິານທ ີ່ ສ ງເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ຍງັມ ຄວາມຕອ້ງການເພ ີ່ ມຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ 
4) ຄວາມປາຖະໜາອນັແຮງກາ້ ຫຼ  ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລະງບັການໃຊສ້ານເສບຕດິຍງັບໍີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ. 
5) ການເສຍເວລາທ ີ່ ມ ຄີ່ າຈາກການຊອກຫາ ແລະ ນບັທງັການເສບສິີ່ ງເສບຕດິ 
6) ຫຸຼດຜີ່ ອນເວລາໃຫແ້ກີ່ ກດິຈະກໍາພວົພນັທາງສງັຄມົການທໍາມາຫາກນິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

7) ການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງຈະກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດບນັຫາທາງດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈເຊັີ່ ນ: ພາວະຊ ມເສົາ້ 
6. ນິເວດວິທະຍາທາງສັງຄົມ ແລະ ການເສບຕິດ  

ນເິວດວທິະຍາທາງສງັຄມົ ແມີ່ ນການພວົພນັເຊິີ່ ງກນັແລະກນັຂອງຄນົຢ ີ່ ໃນສງັຄມົ ຫຼ  ຊຸມຊນົບນົພ ນ້ຖານ
ປັດໄຈແຫີ່ ງການດໍາລງົຊ ວດິ. ການໃຊສ້ານເສບຕດິ ແມີ່ ນມ ການພວົພນັກບັສະພາບແວດລອ້ມບີ່ ອນທ ີ່ ຜ ເ້ສບຢາ
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ອາໄສຢ ີ່ . ເຮາົຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວີ່ າຕວົແບບທາງສງັຄມົນເິວດແມີ່ ນມ ປະໂຫຍດຫຼາຍ, ດັີ່ ງນັນ້ຄວນມ ການຫາ້ມບໍີ່ ໃຫໄ້ວໜຸີ່
ມເສບຢາ, ຈາໍກດັການເສບຢາໃນສະຖານທ ີ່ ການສ ກສາ ເພາະມນັຈະທໍາລາຍສະພາບຂອງໂຮງຮຽນ (ບນັຍາກາດ
ການຮຽນ, ການພວົ ພນັເພ ີ່ ອນມດິຕະຫຼອດເຖງິການພວົພນັເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ), ສະພາບທາງຄອບຄວົ (ການພວົພນັ
ຄອບຄວົ, ການຂດັແຍີ່ ງພາຍໃນຄອບຄວົ), ການພວົພນັເພ ີ່ ອນບາ້ນໃກເ້ຮ ອນຄຽງ (ຄວາມເຂົາ້ໃຈເຊິີ່ ງກນັແລະກນັ, 
ການປະທະ, ການລະເມ ດ, ຄວາມປອດໄພ, ການພວົພນັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ), ເຫດການ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ທງັໝົ
ດນ ແ້ມີ່ ນເປັນຕົນ້ເຫດມາຈາກການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິ. ດັີ່ ງນັນ້, ລດັຖະບານເຮາົຈິີ່ ງໄດມ້ ກດົໝາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ເສບສິີ່ ງເສບຕດິ. 

   ຮ ບທີ 7: ນິເວດວິທະຍາທາງສັງຄົມ ແລະ ການໃຊ້ສິີ່ງເສບຕິດ 
 
7.  ສະຖິຕິກ່ຽວກັບສະພາບສິີ່ງເສບຕິດຢ ູ່ໃນໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ 
7.1. ສະພາບສິີ່ງເສບຕິດໃນໂລກ   

ອ ງຕາມຂໍມ້ ນຈາກບດົລາຍງານກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງເສບຕດິຂອງໂລກໃນປ  2012, ມ ສິີ່ ງເສບຕດິຢ ີ່  2 ຊະນດິທ ີ່ ນໍາ
ໃຊຢ້ີ່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ຜດິກດົໝາຍເຊັີ່ ນ: ກນັຊາ (Cannabis) ແລະ ຢາບາ້ (Amphetamine-type 

Stimulants ຫຼ  ATS). ນອກຈາກນ  ້ຍງັມ ສິີ່ ງເສບຕດິປະເພດຢາຝິີ່ ນ ແລະ ເຮໂຣອ ນ (Opium and Heroin) ທ ີ່
ຍງັຄງົມ ການລກັລອບນໍາໃຊຢ້ ີ່  ແລະ ມ ອດັຕາການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຕາມລໍາດບັ. 

ບດົລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວຍງັໄດກ້ີ່ າວອ ກວີ່ ານອກຈາກກນັຊາແລວ້ ທົີ່ ວບນັດາປະເທດອາຊ ຍງັປະເຊ ນກບັສິີ່ ງເສບ
ຕດິໃນຕະກຸນ ເຮໂຣອນິ ແລະ ຢາບາ້ ເຊິີ່ ງມ ທີ່ າເພ ີ່ ມຂ ນ້ໃນປະຊາກອນໃນອາຍຸ 15-64 ປ . ການສ ກສາການປອ້ງກນັ
ສິີ່ ງເສບຕດິ ແລະ ສ ນບໍລກິານການສ ກສາກໍີ່ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມຮ ທ້າງຈດິຕະວທິະຍາກີ່ ຽວກບັຄວາມອນັຕະລາຍ ໂດຍເນັນ້
ເປັນສີ່ ວນບຸກຄນົຈນົເຖງິກຸີ່ ມປະຊາກອນທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການເສບສິີ່ ງເສບຕດິ. 

 
  

7.2. ສະພາບສິີ່ງເສບຕິດຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ  
ຢ ີ່ ປະເທດລາວ, ອ ງຕາມການລາຍງານປະຈາໍປ  2002 ກີ່ ຽວກບັສະພາບການເສບສິີ່ ງເສບຕດິໂດຍສະເລີ່ ຍ

ເປັນເປ ເຊນັຕາມອາຍຸຂອງປະຊາກອນດັີ່ ງນ :້ ໃນກຸີ່ ມອາຍຸລະຫວີ່ າງ 15-64 ປ , ສໍາລບັເສບຝິີ່ ນ ມ  1,8％, ສໍາລບັ

ສະພາບແວດ
ລອ້ມ 

 ຊຸມຊນົ 

 

 ການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິ 

ປັດໄຈສີ່ ວນບຸກຄນົ 

ສະພາບການ 
ຂອງໂຮງຮຽນ 

 

ສາຍພວົພນັ 
ມດິສະຫາຍ 

 

 

ສະພາບການຂອງ
ຄອບຄວົ 
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ເສບກນັຊາ ມ  0,7％. ແຕີ່ ວີ່ າຢ ີ່ ໃນບດົລາຍງາຍດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັບໍີ່ ມ ຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັ ເຮໂຣອນິ ແລະ ສານກະຕຸນ້ປະເພດ 
ແອມເຟຕາມນິ (Amphetamine).   

ອ ງຕາມຜນົວໄິຈທາງດາ້ນສຸຂະພາບໄດສ້ະເໜ ໃຫຮ້ ວ້ີ່ າ ອດັຕາຄວາມສີ່ ຽງທາງສຸຂະພາບໃນໄວໜຸີ່ ມຢ ີ່ ແຂວງ
ຫຼວງນໍາ້ທາໂດຍອ ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ສໍາລບັກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ອາຍຸລະຫວີ່ າງ 14-15 ປ  ມ  27,5％ ນບັທງັກຸີ່ ມທ ີ່ ດ ີ່ ມເຫຼົາ້
ເປັນປະຈາໍ. ເມ ີ່ ອຈາໍແນກຕາມເພດພບົວີ່ າ ເພດຍງິດ ີ່ ມເຫຼົາ້ຫຼາຍເຖງິ 31,9％, ສີ່ ວນເພດຊາຍນັນ້ມ  21,2％. ສີ່ ວນ
ກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ອາຍຸແກີ່ ໄປກວີ່ ານັນ້ ເຊັີ່ ນ 16-19 ປ  ມ  49,8％ ນບັທງັກຸີ່ ມທ ີ່ ດ ີ່ ມເຫຼົາ້ຢີ່ າງເປັນປະຈາໍ. ອ ງຕາມຄວາມແຕກ
ຕີ່ າງທາງເພດໃນກຸີ່ ມນ  ້ ພບົວີ່ າເພດຊາຍດ ີ່ ມເຫຼົາ້ຫຼາຍກວີ່ າເພດຍງິ ເຊິີ່ ງກວມເອາົ 54,8％ ໃນຂະນະທ ີ່ ເພດຍງິແມີ່ ນ 
44,2％. ຖາ້ເບິີ່ ງໄປເຖງິການສ ບຢາເປັນປະຈາໍນັນ້, ການວໄິຈພບົວີ່ າ ມ  3,1％ ຂອງກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ອາຍຸໜຸີ່ ມ, ສີ່ ວນອ ກ 
12,8％ ແມີ່ ນກຸີ່ ມຂອງຜ ທ້ ີ່ ມ ອາຍຸແກີ່ . ໃນທງັສອງກຸີ່ ມນ  ້ແມີ່ ນເພດຊາຍມ ຈາໍນວນຫຼາຍກວີ່ າ ເຊິີ່ ງກວມເອາົ 7,6％ 
ຂອງຜ ມ້  ອາຍຸໜຸີ່ ມ ແລະ 23.5％ ຂອງພວກອາຍຸແກີ່ . ສໍາລບັເພດຍງິແລວ້ແມີ່ ນມ ພຽງແຕີ່  0％ ແລະ 0,7％ ເທົີ່ າ
ນັນ້. ຖາ້ກີ່ າວເຖງິການເສບຢາບາ້ການວໄິຈພບົວີ່ າ ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນເພດຊາຍຈາກທງັ 2 ກຸີ່ ມອາຍຸທ ີ່ ເສບຫຼາຍຄ : ພວກ
ກຸີ່ ມເພດຊາຍ ອາຍຸໜຸີ່ ມ ມ  0,5％ ແລະ 2,5％ ແມີ່ ນກຸີ່ ມເພດຊາຍທ ີ່ ມ ອາຍຸແກີ່ . ແຕີ່ ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມກີ່ ຽວກບັ
ບນັຫາຂອງສິີ່ ງເສບຕດິທຸກໆປະເພດ ລດັຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ເວລາໃດກໍີ່ ມ ຄວາມຫີ່ ວງໃຍເອາົໃຈໃສີ່  ແລະ 
ວາງນະໂຍບາຍໃນການປາບປາມ   ແລະ ລະງບັບໍີ່ ໃຫມ້ ການແຜີ່ ຂະຫຍາຍ ເພາະວີ່ າປະເທດລາວແມີ່ ນມ ຊາຍແດນ
ຕດິກບັສາມຫຼີ່ ຽມທອງຄໍາ ເຊິີ່ ງນບັວີ່ າເປັນຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ເປັນຈດຸລໍແ້ຫຼມທ ີ່ ສຸດແຫີ່ ງໜ ີ່ ງ. ແຜນວາດລຸີ່ ມນ ສ້ະແດງ
ລຸີ່ ມນ ສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັການຜະລດິຝິີ່ ນໃນບາງປະເທດ.  

         

 
      ແຜນວາດ 1: ອັດຕາການຜະລິດຝິີ່ນຢ ູ່ໃນໂລກ ປີ 1998-2014 

 

8. ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສິີ່ງເສບຕິດຢ ູ່ໃນໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ 
8.1. ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບສິີ່ງເສບຕິດຢ ູ່ໃນໂລກ  

 

 

ທ່າແຮງການຜະລິດຝິີ່ນໃນທົີ່ວໂລກ 1998-2014 

 

 ຜນົ
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ລດິ
 (ໂ
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) 
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ໃນຂັນ້ຕົນ້ຂອງການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິແມີ່ ນເລ ີ່ ມຈາກສີ່ ວນບຸກຄນົ ແລວ້ຈິີ່ ງມ ການເພ ີ່ ມທະວ ຈາໍນວນຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ. 
ຈົີ່ ງຈາໍໄວວ້ີ່ າ, ສິີ່ ງເສບຕດິສາມາດປີ່ ຽນຄວາມຄດິ ຈາກການໃຊປ້ະລມິານໜອ້ຍກໍີ່ ເພ ີ່ ມທະວ ຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ ຈນົກາຍເປັນ
ບນັຫາທ ີ່ ສບັສນົໃນສງັຄມົ. ດັີ່ ງນັນ້ການແກບ້ນັຫາຕົນ້ເຫດຈິີ່ ງມ ຄວາມສໍາຄນັຫຼາຍໃນການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ,ເຊັີ່ ນ: 
ຖາ້ຫາກພວກເຮາົສາມາດສະກດັກັນ້ການເສບສິີ່ ງເສບຕດິໃນໄວເດກັພວກເຮາົກໍີ່ ສາມາດສະກດັກັນ້ການແຜີ່ ລາມຂອງ
ສິີ່ ງເສບຕດິ. 

 
 

8.1. ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສິີ່ງເສບຕິດຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
 ໂດຍອ ງຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍຢາເສບຕດິ ເລກທ  10/ສພຊ ລງົວນັທ  25 ທນັວາ 2007 ພາກທ  Ⅰ ມາດຕາ 
5 ວີ່ າດວ້ຍຫຼກັການກີ່ ຽວກບັການຄວບຄຸມ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິໄດລ້ະບຸໄວດ້ັີ່ ງນ :້ 

− ລດັເປັນຜ ຄຸ້ມຄອງ, ຄວບຄຸມ, ກວດກາຢີ່ າງລວມສ ນເປັນເອກະພາບກີ່ ຽວກບັຢາເສບຕດິໃນທົີ່ ວປະເທດ 
− ການຄວບຄຸມ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິແມີ່ ນໜາ້ທ ີ່ ຂອງທຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ໃນທົີ່ ວສງັຄມົ 
− ໃນການຄວບຄຸມ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິຕອ້ງຖ ເອາົການສະກດັກັນ້ເປັນຕົນ້ຕໍ, ການຕາ້ນ

ເປັນສໍາຄນັ ແລະ ການຄວບຄຸມເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ຂາດບໍີ່ ໄດ ້
− ການແກໄ້ຂຜນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕດິຕອ້ງເລ ີ່ ມຈາກບຸກຄນົ, ຄວບຄວົ ໂດຍມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງການຈດັຕັງ້ 

ແລະ ສງັຄມົ. 
− ຜ ຕ້ດິຢາເສບຕດິໃຫຖ້ ເປັນຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍທ ີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວ 

   
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ໃຫນ້ກັສ ກສາເເຕມ້ແຜນວາດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງເສບຕດິມ ປະເພດໃດແດີ່   
ກິດຈະກໍາ 2: ແບີ່ ງກຸີ່ ມໃຫນ້ກັສ ກສາຂຽນບດົລາຍງານໃນຫວົຂໍທ້ ີ່ ຄ ໄດກ້ໍານດົໃຫ ້

− ສາເຫດຕົນ້ຕໍທ ີ່ ພາໃຫໄ້ວໜຸີ່ ມຕດິສິີ່ ງເສບຕດິ 
− ສິີ່ ງເສບຕດິມ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ການພດັຖະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດຄ ແນວໃດ? 

 
ຄໍາຖາມ 

1) ຄວາມໝາຍສໍາຄນັໃນການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິໂດຍສະເພາະແມີ່ ນສິີ່ ງເສບຕດິ ແລະ ສຸຂະພາບມ ແນວໃດແດີ່ ?  

ແຜນວາດ 2: ສະແດງເຖິງອາຍຸຂອງໄວໜຸູ່ມກຸູ່ມສ່ຽງທີີ່ເລີີ່ມໃຊ້ສານເສບຕິດ 

ຕິດຕິດ 

ອັດ
ຕາ

ສ່ວ
ນຮ

້ອຍ
ຂອ

ງປ
ີີ່ທິ

ີ່ຜ່າ
ນມ

າລ
ີເລ

ີຶ້ມໃ
ນກ

ຸູ່ມຜ
 ້ທ

ີີ່ບໍີ່ເ
ຄີຍ

ໃຊ້
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2) ການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິໂດຍສະເພາະແມີ່ ນສິີ່ ງເສບຕດິສາມາດເຮດັໃຫເ້ກ ດການປີ່ ຽນແປງທາງສງັຄມົ ແລະ ທາງ
ສິີ່ ງແວດລອ້ມແນວໃດ?  

3) ຢ ີ່ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນໄດຈ້ດັກດິຈະກໍາໃດແດີ່ ,ທ ີ່ ເປັນການໂຄສະນາກີ່ ຽວກບັການໃຊສ້ິີ່ ງເສບຕດິໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ນສິີ່ ງເສບຕດິ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເອກະສານອ້າງອີງ 
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ບົດທີ 14 
ພະຍາດຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ 

 
1. ພະຍາດຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ 
1.1. ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ 

ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັພາສາອງັກດິເອ ນ້ວີ່ າ Sexually Transmitted Diseases (STD) ເຊິີ່ ງແມີ່ ນ
ການຕດິຈາກການຮີ່ ວມເພດລະຫີ່ ວາງຄນົທ ີ່ ມ ເຊ ອ້ພະຍາດແລວ້ ຈາກຄນົໜ ີ່ ງໄປຫາອ ກຄນົໜ ີ່ ງຈາກການສໍາພດັກບັ
ບາດແຜຂອງຄນົເຈບັທ ີ່ ມ ເຊ ອ້ເຫຼົີ່ ານ .້ ຫຼງັຈາກຕດິເຊ ອ້ພະຍາດແລວ້ ມນັອາດສາມາດສົີ່ ງຜີ່ ານເຊ ອ້ຈາກຈາກແມີ່ ທ ີ່ ເປັນ
ພະຍາດແລວ້ຕດິໃສີ່ ລ ກໃນເວລາຖ ພາ ແລະ ການສົີ່ ງເລ ອດ. ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັເປັນພະຍາດທ ີ່ ສາມາດ
ເປັນໄດທຸ້ກເພດທຸກໄວ ແຕີ່ ຈະພບົຫຼາຍໃນກຸີ່ ມໄວລຸນ້ທ ີ່ ມ  ຄວາມຢາກຮ ຢ້າກເຫນັ ແລະ ທດົລອງໂດຍຂາດການ
ປ້ອງກນັຢີ່ າງຖ ກວທິ .  
1.2. ສາເຫດການຕິດພະຍາດຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ  

ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັສາມາດຕດິຕໍີ່ ກນັດວ້ຍການມ ເພດສໍາພນັທ ີ່ ບໍີ່ ປອດໄພ, ນອກຈາກນ ກ້ານໃຊ ້
ເຂມັສກັຢາຮີ່ ວມກບັຜ ອ້ ີ່ ນ, ການຮບັເລ ອດຈາກຜ ອ້ ີ່ ນ ລວມໄປຮອດຍງິຕັງ້ຄນັທ ີ່ ມ  ເຊ ອ້ສາມາດສົີ່ ງເຊ ອ້ໄປຍງັລ ກ
ໄດເ້ຊັີ່ ນດຽວກນັ. 
1.3 ປະເພດຂອງພະຍາດຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ 
1.3.1. ໜອງໃນ  

ພະຍາດໜອງໃນເປັນພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັຈາກເຊ ອ້ແບກັທ ເຣຍຊ ີ່  Neisseria gonorrhoea ເຊ ອ້
ນ ຈ້ະເຮດັໃຫເ້ກ ດພະຍາດໃນທໍີ່ ປັດສະວະ, ຊີ່ ອງຄອດ, ປາກມດົລ ກ, ທໍີ່ ສົີ່ ງໄຂີ່ , ທະວານໜກັ. 

ພະຍາດໜອງໃນ ເພດຊາຍອາການຈະສະແດງອອກພາຍໃນ 2-5 ວນັ ຫຼງັຈາກຮີ່ ວມເພດ, ທີ່ ຽວປັດສະວະ
ເລ ອ້ຍໆ ແຕີ່ ປັດສະວະບໍີ່ ຫຼາຍ, ເວລາປັດສະວະຈະຮ ສ້ ກແສບ, ອອກຮອ້ນ ແລະ ເຈບັທໍີ່ ປັດສະວະ, ມ ນໍາ້ໜອງ
ສ ເຫຼ ອງໄຫຼອອກມາຈາກທໍີ່ ປັດສະວະ. 

ສີ່ ວນເພດຍງິຈະສະແດງອາການອອກມາພາຍໃນ 10 ວນັ ຫຼງັການຮີ່ ວມເພດ ແລະ ຈະມ ອາການລງົຂາວມ 
ກິີ່ ນ, ເກ ດການອກັເສບທໍີ່ ປັດສະວະ, ປວດທອ້ງນອ້ຍເວລາມ ເພດສໍາພນັ. 

 
 

 

 

 

ຮ ບທ ີ1: ພະຍາດໜອງໃນ    
(ຂໍມ້ ນຈາກ www.cdc.gov) 
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1.3.2. ພະຍາດຫອນໄກູ່  
ພະຍາດຫອນໄກີ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ ເກ ດຈາກເຊ ອໄວຣັສ Human Papilloma Virus–

HPV ສີ່ ວນໃຫີ່ ຍຈະພບົໃນໄວຈະເລ ນພນັຄ ໃນຊີ່ ວງອາຍຸ 17-33 ປ   
ອາການຂອງພະຍາດຫອນໄກີ່ ໃນຊາຍ-ຍງິ ຈະສະແດງອອກພາຍໃນ 1-3 ເດ ອນ ຫຼງັຈາກຮີ່ ວມເພດກບັຄນົ

ທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ຫອນໄກີ່  ມ ລກັສະນະເປັນຊ ນ້ປົີ່ ງອອກມາເປັນສ ບວົ, ເປັນຕຸີ່ ມນອ້ຍໆຫຼາຍຕຸີ່ ມຈຸມ້ກນັອອ້ມອະໄວຍະວະ
ຄາ້ຍຄ ຫອນໄກີ່  ເຫນັແຈງ້ຢ ີ່ ປາຍອະໄວຍະວະເພດຊາຍ; ສີ່ ວນເພດຍງິຢ ີ່ ຮ ມປາກຊີ່ ອງຄອດ, ມ ລງົຂາວ ແລະ ຄນັ 

 

 
ຮ ບທີ 2: ພະຍາດຫອນໄກູ່  

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://health.kapook.com/view58951.html) 

 
1.3.3. ພະຍາດຊີຟີລີສ  

ພະຍາດຊ  ຟ ລສິ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ ທ ີ່ ເກ  ດຈາກການຕດິເຊ ອ້ແບກທ  ເຣຍຊ ີ່ ວີ່ າ 
Treponema Pallidum ເຊິີ່ ງເຮດັໃຫເ້ກ ດແຜຕາມຜິວໜງັ ແລະ ອາດເຮດັໃຫເ້ກ ດພະວະແຊກຊອ້ນຮາ້ຍແຮງ
ຂ ນ້ຖາ້ຫານບໍີ່ ໄດປິ້ີ່ ນປົວ. 

ອາການຂອງພະຍາດຊ ຟ ລ ສຈະສະແດງອອກພາຍໃນ 10 ຫາ 90 ວນັ ຫຼງັຈາກຕດິເຊ ອ້ຈາກການຮີ່ ວມເພດ
ກບັຄນົຕດິເຊ ອ້, ພະຍາດນ ຈ້ະເກ ດອາການ 3 ໄລຍະດັີ່ ງນ :້ 

− ໄລຍະທີ 1: ເກ ດຂ ນ້ 3 ອາທດິຫຼງັຈາກຮີ່ ວມເພດກບັຜ ທ້ ີ່ ມ ເຊ ອ້, ເກ ດຕຸີ່ ມຂ ນ້ເປັນຕຸີ່ ມແຂງບໍີ່ ມ ໜອງ ຫຼ  
ເປັນບາດແຜນອ້ຍໆ ແຕີ່ ບໍີ່ ເຈບັ, ຕ ີ່ ມ ແລະ ບາດແຜເກ ດຂ ນ້ຢ ີ່ ຕາມອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ຢ ີ່ ຮ ມຊີ່ ອງຄອດ ແລະ 
ປາກມດົລ ກເພດຍງິ, ຢ ີ່ ຮ ທະວານ. ບາງຄັງ້ຢ ີ່ ຕາມລ ນ້, ຮ ມສບົ ຫຼ  ຜົງ້ປາກ. 

− ໄລຍະທີ 2: ເກ ດຂ ນ້ 1 ເດ ອນເຄິີ່ ງຫຼງັຈາກໄລຍະທ ີ່  ໜ ີ່ ງ ເປັນຕຸີ່ ມນອ້ຍໆສ ແດງອີ່ ອນຢ ີ່ ຝາມ  ແລະ ຝາຕ ນ, 
ມກັເຫນເປັນແຜຢ ີ່ ຜົງ້ປາກ ແລະ ຢ ີ່ ຕາມອະໄວຍະວະເພດ  ມ ອາການຂນົຫຼົີ່ ນ ແລະ ຜມົຫຼົີ່ ນ, ບາງຄັງ້ມ ໄຂ,້ ເຈບັ
ປາກເຈບັຫວົ, ເຈບັຂໍີ່ ຕີ່ າງໆ, ກນິເຂົາ້ບໍີ່ ແຊບ, ມກັປວດຮາກ ນ ແ້ມີ່ ນໄລຍະຕດິແປດແຮງທ ີ່ ສຸດ. 

− ໄລຍະທີ 3: ເກ ດຂ ນ້ 10 ຫາ 20 ປ ຫຼງັຈາກໄລຍະທ  2 ມ ອາການກີ່ ຽວກບັເສັນ້ປະສາດ ແລະ ຫວົໃຈ, ຕາ 
ບອດ, ເປັນຄນົພກິານ ຖາ້ເປັນຮຸນແຮງ; ຖາ້ບໍີ່ ປິີ່ ນປົວຢີ່ າງຖ ກວທິ ຈະເກ ດອນັຕະລາຍເຖງິຂັນ້ເສຍຊ ວດິ. ບາງກໍລະນ 
ບໍີ່ ມ ອາການສະແດງອອກໃນໄລຍະທ  1 ແລະ ທ  2,  ແຕີ່ ກວດພບົໂດຍການກວດເລ ອດເຊ ອ້ຊ ຟ ລ ສ ຖາ້ແມີ່ ຍງິຖ ພາ
ຕດິເຊ ອ້ຈະເປັນອນັຕະລາຍຕໍີ່ ເດກັນອ້ຍໃນທອ້ງແມີ່ . 
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ຮ ບທີ 3: ພະຍາດຊີຟີລິສ  

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://sites.google.com/site/wichapheswithisuk/rokh-tidtx-thang-phes-samphanth) 

 

1.3.4. ພະຍາດຝີໝາກມວ່ງ  
ພະຍາດຝ ໝາກມີ່ ວງເປັນພະຍາດຕິດຕໍີ່ ຊໍາ້ເຮ ອ້ຂອງຕີ່ ອມນໍາ້ເຫຼ ອງທ ີ່ ເກ ດຈາກເຊ ອ້ແບັກທ ເຣຍຊ ີ່ ວີ່ າ 

Chlamydia trachomatis ເປັນເຊ ອ້ທ ີ່ ເຮດັໃຫຕ້ີ່ ອມນໍາ້ເຫຼ ອງຢ ີ່ ຂາໜ ບອກັເສບ ຫຼ  ໄຂີ່ ບວມ. 
ອາການພະຍາດຝ ໝາກມີ່ ວງເກ ດຂ ນ້ພາຍໃນ 1 ຫາ 5 ອາທດິພາຍຫຼງັຕດິເຊ ອ້ມ ຕຸີ່ ມໄສເຈບັ ແລະ ຮອ້ນ

ປະກດົຂ ນ້ຢ ີ່ ອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ມນັຫາຍໄປເອງພາຍໃນ 7 ຫາ 10 ມ  ້ຕໍີ່ ມາເກ ດຕີ່ ອມນໍາ້ຢາງເຫຼ ອງຢ ີ່ ແອບແອ
ຂາ ແລະ ໄຄີ່ ຂ ນ້ ຫຼງັຈາກນັນ້ພາຍໃນ 2-3 ອາທດິ ຫາ 1 ເດ ອນ ຜ ວໜງັໃນບໍລເິວນນັນ້ຈະຫາຍໄປເອງ. ບາງກໍລະນ 
ຕີ່ ອມນໍາ້ຢາງເຫຼ ອງຈະແຕກ ແລະ ມ ນໍາ້ໜອງອອກມາຄາ້ຍຄ ກບັຝ ນອກຈາກນ ຍ້ງັມ ອາການອກັເສບທໍີ່ ປັດສະວະ, ມ 
ເລ ອດໄຫຼອອກຈາຮ ທະວານເມ ີ່ ອປວດເບັີ່ ງອາຈມົ. 
 

 
ຮ ບທີ 4: ພະຍາດຝີໝາກມ່ວງ  
(ຂໍມ້ ນຈາກ https://medthai.com) 

 

 

1.3.5. ພະຍາດແຜຮີມອ່ອນ 
ພະຍາດແຜຮ ມອີ່ ອນເປັນພະຍາດທ ີ່ ຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ ເກ ດຈາກເຊ ອ້ແບກັທ ເຣຍຊ ີ່ ວີ່ າ Haemophilus 

Ducreyi ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດແຜທ ີ່ ອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ຕີ່ ອມນໍາ້ເຫຼ ອງທ ີ່ ຂາໜ ບ ບາງຄັງ້ມ ໜອງໄຫຼອອກມາ ຖາ້ບໍີ່
ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວຈະເປັນສາເຫດໃຫເ້ກ ດການຕດິເຊ ອ້ HIV ໄດງ້ີ່າຍ. 
 ອາການຂອງພະຍາດແຜຮ ມອີ່ ອນ ຫຼງັໄດຮ້ບັເຊ ອ້ແລວ້ 3-10 ວນັ, ອາການເລ ີ່ ມຕົນ້ຈະເປັນຕຸີ່ ມ ແລະ ມ 
ອາການເຈບັ ຫຼງັຈາກນັນ້ຈະມ ແຜນອ້ຍໆຈະລວມກນັເປັນແຜໃຫີ່ ຍ, ແຜຈະນຸມ້, ມ ໜອງ.ເພດຊາຍຈະເຈບັແຜຫຼາຍ 

https://sites.google.com/site/wichapheswithisuk/rokh-tidtx-thang-phes-samphanth
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ແຕີ່ ເພດຍງິອາດມ ອາການເຈບັທໍາມະດາແຕີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດການຕດິຕໍີ່ ສ ີ່ ຜ ອ້  ີ່ ນໄດງ້ີ່າຍ, ຕີ່ ອມນໍາ້ຢາງເຫຼ ອງທ ີ່ ຂາໜ ບ
ຈະໃຫີ່ ຍ, ເຈບັ ແລະ ບາງຄນົແຕກເປັນໜອງ. 
 

 
ຮ ບທີ 5: ພະຍາດແຜຮີມອ່ອນ  

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://medthai.com/) 

 

1.3.6 ພະຍາດໂລນ 
 ພະຍາດໂລນເກ ດຈາກແມງຕວົນອ້ຍໆທ ີ່ ເອ ນ້ວີ່ າ pediculosis pubis ອາໄສຢ ີ່ ທ ີ່ ຂນົຫວົເໜົີ່ າ, ດ ດເລ ອດ
ຄນົເປັນອາຫານ, ຫາກອດົອາຫານ 24 ຊົີ່ ວໂມງເຊ ອ້ຈະຕາຍ. 
 ຜ ທ້ ີ່ ເປັນພະຍາດຈະມ ອາການຄນັເປັນຫຼກັໂດຍສະເພາະບໍລເິວນຫວົເໜົີ່ າ ເມ ີ່ ອເກາົຈະເຮດັໃຫຕ້ວົເຊ ອ້ແຜີ່
ໄປຍງັບໍລເິວນອ ີ່ ນ, ຈະສງັເກດເຫນັໄຂີ່ ເປັນສ ຂາວເກາະຢ ີ່ ກກົຂນົ, ເມ ີ່ ອຕວົແມງກນິເລ ອດເຕມັທ ຈະອອກສ ນໍາ້ຕານ. 
 

 
ຮ ບທີ 6: ຕົວໂລກ ແລະ ພະຍາດໂລນ  

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://medthai.com/) 

 

ການປິີ່ນປົວ: ໄປໂຮງໝໍເພ ີ່ ອກວດ ແລະ ປິີ່ ນປົວໃຫຖ້ ກວທິ , ຊ ຢ້າມາທາເອງ 
1.3.7 ພະຍາດເຣິມ (Herpes simplex) 

ພະຍາດເຣິມ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ ເກ ດມາຈາກເຊ ອ້ໄວຣັດຊະນດິ Herpes simplex virus 

– HSV-2 ຈເຮດັໃຫມ້ ລກັສະນະຕຸີ່ ມໃສນອ້ຍໆ ແລວ້ແຕກເປັນບາດແຜ ແລວ້ຕກົເປັນເກດັ ເຊິີ່ ງຈະດ ໄປເອງ ແລະ 
ມກັຈະເປັນຊໍາ້. 

ອາການຂອງພະຍາດເຣິມ ຖາ້ເປັນການຕດິເຊ ອ້ຄັງ້ທໍາອດິຈະມ ໄລຍະຟັກຕວົຂອງພະຍາດຄ  ຕັງ້ແຕີ່ ໄດເ້ຊ ອ
ຈນົກະທັງ້ສະແດງອາການປະມານ 2-10 ວນັ ຜ ປ້ີ່ ວຍມກັມ ໄຂ,້ ປວດຫວົ, ອີ່ ອນເພຍ ແລະ ເກ ດຕຸີ່ ມຂ ນ້ຕາມອະໄວ

https://medthai.com/
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ຍະວະເພດ ໂດຍມ ອາການແສບໆ ຄນັໆ, ເວລາປັດສະວະຈະຮ ສ້ ກແສບ, ມ ໜອງໄຫຼອອກມາ ຕໍີ່ ມາອາດຈະແຫງ້
ແລວ້ຈະຫາຍໄປເອງ. 

ຫຼງັຈາກອາການຫາຍແລວ້ເຊ ອ້ອາດລບົຊອ້ນຢ ີ່ ທ ີ່ ປຸີ່ ມປະສາດ ແລວ້ຕໍີ່ ມາຜ ປ້ີ່ ວຍຈະມ ອາການຕດິເຊ ອ້ຊໍາ້ໆ, 
ເປັນໆ, ເຊາົໆ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ 6 ເດ ອນ ແລະ ອາດພາໃຫເ້ກ ດພະຍາດແຊກຊອ້ນຖາ້ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການປິີ່ ນປົວ. 

 

 
ຮ ບທີ 7: ສະແດງອາການພະຍາດເຣິມ  

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://medthai.com/) 

 

1.2.8 ພະຍາດເອດສ໌ (AIDS) 
ພະຍາດເອດສ ໌ຫຍໍມ້າຈາກຄໍາວີ່ າ Acquired Immuno Deficience Syndrome (AIDS) ເຊິີ່ ງແມີ່ ນ

ອ າກ ານ ຂອ ງພ ະຍ າດ ແຊກຊ ້ອ ນທ ີ່ ເກ ດ ຂ ້ນ ກັບ ຄົນ ທ ີ່ ມ ພ ມ ຕ ້ານທ ານ ເຊ ີ່ ອ ມ ຈ າກ ເຊ ້ອ  Human 

Immunodeficiency Virus ຫຼ  HIV ເຂົາ້ໄປທໍາລາຍ. ເຊ ອ້ HIV ເປັນເຊ ອ້ຈລຸະພະຍາດທ ີ່ ເຂົາ້ໄປທໍາລາຍເມດັ
ເລ ອດຂາວຂອງຄົນທ ີ່ ເຮດັໜາ້ທ ີ່ ເປັນແຫຼີ່ ງຜະລິດພ ມຕາ້ນທານຕໍີ່ ເຊ ອ້ພະຍາດອ ີ່ ນໆເສ ີ່ ອມລງົ ຈ ີ່ ງເຮດັໃຫເ້ກ ດມ 
ພະຍາດແຊກຊອ້ນເຂົາ້ສ ີ່ ຮີ່ າງກາຍໄດງ້ີ່ າຍຂ ນ້ເຊັີ່ ນ: ມະເລງັ, ວນັນະພະຍາດ ແລະ ພະຍາດອ ີ່ ນໆ ເຮດັໃຫຮ້ີ່ າງກາຍ
ອີ່ ອນເພຍ ແລະ ພ ມຄຸມ້ກນັບໍີ່ ສາມາດຕາ້ນທານຕໍີ່ ເຊ ອ້ພະຍາດໄດຈ້ ີ່ ງກາຍເປັນພະຍາດເອດສ.໌ 

ພະຍາດເອດສຖ໌ ກຄົນ້ພບົໃນສະຫະລດັອາເມລກິາ ປ  1981 ໃນປັດຈບຸນັນ ເ້ວົາ້ລວມແລວ້ພະຍາດເອດສ໌
ໄດແ້ຜີ່ ຂະຫຍາຍຫຼາຍທ ີ່ ສຸດໃນຊັນ້ຄນົຕີ່ າງໆ. ໃນປ  1981 ມ ພຽງແຕີ່  8 ປະເທດເທົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ HIV ເຖງິປ  1987 
ໄດເ້ພ ີ່ ມຂ ນ້ 100 ປະເທດ, ໃນປ  1989 ໄດເ້ພ ີ່ ມເປັນ 152 ປະເທດ ແລະ ຈະເພ ີ່ ມຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆຖາ້ພວກເຮາົບໍີ່ ມ ວທິ 
ປອ້ງກນັ.  

  

 ອາການຂອງພະຍາດເອດສ ໌ເອດສເ໌ປັນພະຍາດທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ມ ລະດບັຂອງອາການຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງເຊິີ່ ງ
ສາມາດແບີ່ ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະດັີ່ ງນ :້ 

− ໄລຍະທີ 1: ໄລຍະຕິດເຊ ຶ້ອພະຍາດເອດສ໌ໃໝູ່ ແມີ່ ນໄລຍະເລ ີ່ ມແຕີ່ ມ ອາການຕດິເຊ ອ້ໄປຫາ 3 
ເດ ອນ ຄນົເຈບັອາດຈະມ ອາການສະແດງອອກຄ ກບັການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ ມ ໄຂ,້ ເຈບັຫວົ, ປວດ
ຄ ງ, ເປັນຫວດັ ແລະ ອາການເຫຼົີ່ ານ ຈ້ະດ ຂ ນ້ເອງພາຍໃນ 1 ອາທດິ ໃນໄລຍະນ ຖ້າ້ກວດເລ ອດກໍີ່ ຈະບໍີ່ ພບົ. 

− ໄລຍະທີ 2: ໄລຍະທີີ່ບໍີ່ມີອາການສະແດງອອກ ແມີ່ ນຫຼງັຈາກຕດິເຊ ອ້ໄດ ້3 ເດ ອນຖາ້ກວດກໍີ່ ຈະພບົ
ເຊ ອ້ຢ ີ່ ໃນເລ ອດ, ຜ ກ້ີ່ ຽວຍງັບໍີ່ ມ ອາການສະແດງອອກເລ ຍ, ຍງັມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງຄ ກບັຄນົປົກກະຕແິຕີ່
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ສາມາດສົີ່ ງເຊ ອ້ໄປຫາຄນົອ ີ່ ນໄດ ້ໄລຍະນ ແ້ກີ່ ຍາວໄປແຕີ່  3 -7 ປ  ຫຼ  ຫຼາຍກວີ່ າ 10 ປ  ແມີ່ ນຂ ນ້ກບັການ
ຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຜ ກ້ີ່ ຽວ. 

− ໄລຍະທີ 3: ໄລຍະທີີ່ສະແດງອາການເອດສ໌ ແມີ່ ນເກ ດຈາກພ ມຕາ້ນທານເລ ີ່ ມເຊ ີ່ ອມລົງ ອາດ
ສະແດງອາການຕີ່ າງໆອອກເຊັີ່ ນ: ມ ໄຂຊໍ້າເຮ ອ້, ເຫ ີ່ ອອອກຕອນກາງຄ ນ, ອີ່ ອນເພຍ, ເບ ີ່ ອອາຫານ, ນໍາ້ໜກັ
ຫຸຼດ 10%ຂອງນໍາ້ໜັກຮີ່ າງກາຍ, ໄອແຫງ້, ຫາຍໃຈບໍີ່ ສະດວກ, ໄອຊໍາເຮ ອ້, ຖອກທອ້ງຊໍາ້ເຮ ອ້, ໝາກ
ກະດນັຂາໃຫີ່ ຍ ແລະ ເປັນຕຸີ່ ມຕາມຜວິໜງັ. 

− ໄລຍະທີ 4: ໄລຍະເອດສ໌ເຕັມຂັຶ້ນ ແມີ່ ນອາການຈະໜັກຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ ເນ ີ່ ອງຈາກຮີ່ າງກາຍຊຸດໂຊມ 
ຍອ້ນລະບບົພ ມຕາ້ນທານຂອງຮີ່ າງກາຍຖ ກທໍາລາຍຫຼາຍ ຈິີ່ ງເປັນເຫດໃຫມ້ ພະຍາດອ ີ່ ນສວຍໂອກາດແຊກ
ຊອ້ນຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ຖອກທອ້ງຊໍາເຮ ອ້, ໄຂຊໍ້າເຮ ອ້, ຈີ່ ອຍຜອມ, ອັກເສບສະໝອງ, ອັກເສບປອດ, 
ວນັນະໂລກປອດ, ເປັນຕຸີ່ ມເປ ີ່ ອຍທົີ່ ວຮີ່ າງກາຍ, ເປັນມະເຮງັຫຼອດເລ ອດຝອຍ ຖາ້ເປັນພະຍາດເອດສເ໌ຕມັ
ຂັນ້ແລວ້ກໍີ່ ຈະເສຍຊ ວດິພາຍໃນ 1-2 ປ .   

1.2.9 ພະຍາດ HIV 
ພະຍາດ HIV ແມີ່ ນໄວຣັສທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດເອດສໄດມ້ນັສາມາດແບີ່ ງຕວົໃນຈລຸງັຂອງຄນົເຊັີ່ ນ: ໃນຈລຸງັເມດັ

ເລ ອດຂາວ, ຈລຸງັສະໝອງ, ເຊ ອ້ໄວຣສັຈະໄປທໍາລາຍເມດັເລ ອດຂາວ ເຮດັໃຫພ້ ມຕາ້ນທານຂອງຮີ່ າງກາຍຫຸຼດລງົ. 
ອາການຂອງຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ HIV ເມ ີ່ ອຕດິເຊ ອ້ພະຍາດແລວ້ ຄນົເຈບັຈະມ ເຫ ີ່ ອອອກກາງຄ ນ, ໄຂໜ້າວ

ສັີ່ ນ, ໄຂຂ້ ນ້ສ ງຊໍາເຮ ອ້, ໄອຊໍາເຮ ອ້ ແລະ ຫາຍໃຈຝ ດ,  ທຽວຖີ່ າຍ, ລ ນ້ເປັນຝ້າຂາວ, ປວດຫວົ, ຕາມວົລງົ ຫຼ  
ລາຍຕາ, ນໍາ້ໜກັຫຸຼດ 

                                  ຮ ບທີ 8: ພະຍາດ HIV  

(ຂໍມ້ ນຈາກ https://www.honestdocs.co/rash-early-sign-hiv) 

 

ຕາຕະລາງ 1: ສະຖຕິຂິອງແຕີ່ ລະອາຊ ບທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ HIV ແຕີ່ ປ  2010-2015 

ລະດັບ ອາຊີບ ຈໍານວນຄົນ ລະດັບ ອາຊີບ ຈໍານວນຄົນ 
1 ກໍາມະກອນ 1.202 11 ຄນົຂບັລດົ 132 

2 ແມີ່ ເຮ ອນ 1.131  12 ທະຫານ 120 

3 ແຮງງານເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍ 966 13 ຕໍາຫຼວດ 62 

4 ຊາວກະສກິອນ 899 14 ພະນກັງານວສິະຫະກດິ 60 

5 ພະນກັງານ 522 15 ຊີ່ າງເສ ມສວຍ 45 

6 ນກັທຸລະກດິ 512 16 ສລິະປິນ 22 

7 ເດກັນອ້ຍ 306 17 ນກັບວດ 11 

8 ຄນົວີ່ າງງານ 209 18 ນກັທີ່ ອງທີ່ ຽວ 6 

9 ສາວບໍລກິານ 194 19 ອ ີ່ ນໆ 73 

10 ນກັຮຽນ 168    

 (ຂໍມ້ ນຈາກ ບຸນເພງັ ພລິາວງົ, ສ ນຕາ້ນເອດສ,໌ 2015) 

https://www.honestdocs.co/rash-early-sign-hiv
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ຕາຕະລາງ 2: ສະຖຕິຂິອງແຕີ່ ລະແຂວງທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ HIV ແຕີ່ ປ  2010-2015 

ລະດັບ ແຂວງ ຈໍານວນຄົນທີີ່ຕິດເຊ ຶ້ອ
ເອດສ ໌

ລະດັບ ແຂວງ ຈໍານວນຄົນທີີ່
ຕິດເຊ ຶ້ອເອດສ ໌

1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 2.667  10 ຊຽງຂວາງ 92 

2 ສະຫວນັນະເຂດ 2.137 11 ໄຊຍະບ ລ  90 

3 ຈາໍປາສກັ 743 12 ຫຼວງນໍາ້ທາ  82 

4 ຄໍາມີ່ ວນ 314 13 ອຸດມົໄຊ 67 

5 ບໍີ່ ແກວ້ 215 14 ຫວົພນັ 21 

6 ຫຼວງພະບາງ 209 15 ອດັຕະປ  21 

7 ວຽງຈນັ 164 16 ຜົງ້ສາລ  16 

8 ສາລະວນັ 110 17 ເຊກອງ 15 

9 ບໍລຄໍິາໄຊ 101    

 (ຂໍມ້ ນຈາກ ບຸນເພງັ ພລິາວງົ, ສ ນຕາ້ນເອດສ,໌ 2015) 
 

1.4. ການປ້ອງກັນຈາກພະຍາດຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ 
   ການປອ້ງກນັພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ ແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັເພາະວີ່ າສາມາດຫຼ ກລີ່ ຽງການຕດິເຊ ອ້
ພະຍາດເຫຼົີ່ ານ ໄ້ດດ້ວ້ຍວທິ ປອ້ງກນັທ ີ່ ຖ ກຕອ້ງດັີ່ ງລຸີ່ ມນິ:້  
1) ໃສີ່ ຖງົຢາງອະນາໄມທຸກຄັງ້ຫາກຈະມ ເພດສໍາພນັກບັຄນົທ ີ່ ບໍີ່ ແນີ່ ໃຈວີ່ າມ ເຊ ອ້ຫຼ ບໍີ່  
2) ຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງຮີ່ າງກາຍ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດຢີ່ າງສະໝໍີ່ າສະເໝ  
3) ບໍີ່ ປີ່ ຽນຄ ີ່ ນອນ (ມ ຜວົດຽວເມຍດຽວ) 
4) ບໍີ່ ຄວນມ ເພດສໍາພນັຕັງ້ແຕີ່ ອາຍຸນອ້ຍເພາະຈະມ ໂອກາດຕດິເຊ ອ້ພະຍາດທາງເພດສໍາພນັສ ງ 
5) ກວດພະຍາດເປັນປະຈາໍທຸກປ ເພ ີ່ ອຊອກຫາເຊ ອ້ພະຍາດ 
6)  ຮຽນຮ  ້ແລະ ສ ກສາອາການຂອງພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ 
7) ບໍີ່ ຄວນມ ເພດສໍາພນັຂະນະທ ີ່ ເປັນປະຈາໍເດ ອນເພາະຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັໄດງ້ີ່າຍ 
8) ບໍີ່ ຄວນມ ເພດສໍາພນັທາງຮ ທະວານໜກັ  
9) ບໍີ່ ຄວນຈກົລາ້ງຊີ່ ອງຄອດເພາະຈະເຮດັໃຫກ້ານຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັໄດງ້ີ່ າຍ 
10) ກວດເລ ອດກີ່ ອນແຕີ່ ງດອງ ຫຼ  ກີ່ ອນມ ລ ກ 
11) ບໍີ່ ຄວນໃຊເ້ຂມັສກັຢາຮີ່ ວມກນັ 
12) ການສົີ່ ງເລ ອດຕອ້ງມ ການກວດກາຕາມຫຼກັວຊິາການຂອງແພດ 
13) ແມີ່ ຍງິທ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ແລວ້ບໍີ່ ຄວນເອາົລ ກ 

1.5. ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດເອດສ ໌
ພະຍາດເອດສສ໌ົີ່ ງຜນົກະທບົອນັໜກັໜີ່ ວງຕໍີ່ ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ.  

− ຜົນກະທົບໃນລະດັບບຸກຄົນ: ຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ມ ຄວາມສີ່ ຽງສ ງຕໍີ່ ການຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຕີ່ າງໆ, ສຸຂະພາບອີ່ ອນ 
ເພຍ ແລະ ມ ອາການຮຸນແຮງໂດຍສະເພາະຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ໃນໄລຍະທ  3 ແລະ ທ  4, ມ ບນັຫາດາ້ນສຸຂະພາບ
ຈດິ-ຮ ສ້ ກໂດດດີ່ ຽວໃນສງັຄມົເພາະສງັຄມົຍງັບໍີ່ ຍອມຮບັ. ສະນັນ້ ຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ຈະບໍີ່ ກາ້ບອກຄວາມຈງິຕໍີ່ ໝ ີ່ ຄ ີ່ , 
ຍາດພ ີ່ ນອ້ງ, ການໃຊຈ້ີ່ າຍຄີ່ າຮກັສາສຸຂະພາບສ ງ ແຕີ່ ພດັລາຍຮບັຈາໍກດັເນ ີ່ ອງຈາກບໍີ່ ສາມາດປະກອບສີ່ ວນ
ວຽກໄດຍ້ອ້ນສຸຂະພາບອນັນໍາໄປສ ີ່ ຄວາມທຸກຍາກ.  
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− ຜົນກະທົບໃນລະດັບຄອບຄົວ: ການໃຊຈ້ີ່ າຍໃນຄອບຄົວເພ ີ່ ມຂ ນ້ ອັນເຮັດໃຫຄ້ອບຄົວຕກົຢ ີ່ ໃນ
ຄວາມ ທຸກຍາກ, ຂາດກໍາລງັແຮງງານໃນຄອບຄວົ, ເປັນພາລະແກີ່ ຄອບຄວົ ແລະ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ 
ໃນການເບິີ່ ງແຍງດ ແລຜ ຕ້ດິເຊ ອ້ ແລະອ ີ່ ນໆ.  

− ຜົນກະທົບຕໍີ່ສັງຄົມ: ມ ອດັຕາການເຈບັເປັນພະຍາດຕີ່ າງໆເພ ີ່ ມຂ ນ້ເອ ນ້ວີ່ າ ພະຍາດສວຍໂອກາດເຊັີ່ ນ: 
ວນັນະພະຍາດ, ອກັເສບປອດ, ຖອກທອ້ງ ເຊິີ່ ງສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວເຮດັໃຫງ້ບົປະມານການໃຊຈ້ີ່ າຍເຂົາ້ໃນການ
ປ້ອງກນັ ແລະ ປິີ່ ນປົວເພ ີ່ ມຂ ນ້ເຊັີ່ ນ: ສະໜອງຢາປົວພະຍາດ, ເພ ີ່ ມກໍາລັງແຮງງານແພດ, ສາ້ງສ ນໃຫຄໍ້າ
ປ ກສາ, ສາ້ງກດິຈະກໍາສົີ່ ງເສ ມໃນການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັພະຍາດເອດສ ໌ແລະ ນໍາໃຊຖ້ງົຢາງອະນາໄມ ແລະ
ອ ີ່ ນໆ. ສ ນເສຍກໍາລັງແຮງງານໃນສັງຄມົເພາະສີ່ ວນຫຼາຍເປັນໄວໜຸີ່ ມ, ແມີ່ ຍງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍໄດຮ້ບັຜົນ
ກະທບົ ແລະອ ີ່ ນໆ.   

1.6. ການແນະນໍາການປິີ່ນປົວ 
          ພາຍຫຼງັທ ີ່ ມ ເພດສໍາພນັ ເມ ີ່ ອມ ອາການຜດິປົກກະຕໂິດຍສະເພາະອະໄວຍະວະເພດຕອ້ງໄປປ ກສາແພດ
ທນັທ , ບໍີ່ ຄວນກງັວນົຢາ້ນສງັຄມົລງັກຽດ, ບໍີ່ ຄວນອາຍທ ີ່ ຈະໄປພບົແພດໝໍເພ ີ່ ອປິີ່ ນປົວ, ບໍີ່ ຄວນໄປຊ ຢ້າກນິເອງ, ບໍີ່
ຄວນປີ່ ອຍປະໄວຈ້ນົອາການຮາ້ຍແຮງຈ ີ່ ງໄປຫາໝໍປິີ່ ນປົວເຊິີ່ ງຈະເຮດັໃຫກ້ານປິີ່ ນປົວຍາກ ຫຼ  ເປັນອນັຕະລາຍຕໍີ່
ຊ ວດິ. ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັປິີ່ ນປົວໄດຢ້ ີ່ ຕາມໂຮງໝໍສ ນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ເມ ອງ ຫຼ  ໂທລະສບັຕດິຕໍີ່ ສ ນສ 
ຂະພາບ ແລະ ພດັທະນາໄວໜຸີ່ ມທ ີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສໍາລບັເພດຍງິ (ໂທລະສບັໝາຍເລກ 1361), ສໍາລບັເພດ
ຊາຍ (ໂທລະສບັ 137) ເພ ີ່ ອປ ກສາທຸກໆບນັຫາລວມທງັຄວາມລບັໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່ າໂທໃນທົີ່ ວປະເທດ ແລະ ໃຫກ້ານ
ບໍລກິານດວ້ຍລາຄາໃນບໍີ່ ແພງ. 
2. ການຢ ູ່ຮວ່ມກັບຄົນທີີ່ເປນັເອດສ໌ 
   ໂດຍທົີ່ ວໄປເຮົາສາມາດໃຊຊ້ ວິດກບັຜ ທ້ ີ່ ເປັນພະຍາດຕິດຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພັນໄດຄ້ ກັນກັບຄົນປົກກະຕິ. 
ພະຍາດເອດສກ໌ໍີ່ ເປັນໜ ີ່ ງໃນພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ. ຜ ຕ້ດິເຊ ອ້ເອດສກ໌ໍີ່ ເຊັີ່ ນດຽວກນັກໍີ່ ສາມາດຢ ີ່ ຮີ່ ວມກບັຄນົ
ທົີ່ ວໄປໄດ ້ແລະ ພວກເຮາົບໍີ່ ຄວນລງັກຽດຜ ທ້ ີ່ ຕດິເຊ ອ້ເອດສໃ໌ນສງັຄມົ. ເຊ ອ້ HIV ບໍີ່ ໄດຕ້ດິຕໍີ່ ດວ້ຍການຢ ີ່ ຮີ່ ວມ
ເຮ ອນດຽວກນັ, ການຈ  ບການກອດ, ການຢອກຫຼິນ້ນໍາກນັ, ການກນິອາຫານຮີ່ ວມກນັ, ການນອນຕຽງດຽວກນັ ຫຼ  
ການໃຊອຸ້ປະກອນເຄ ີ່ ອງໃຊຮ້ີ່ ວມກນັເຊັີ່ ນ: ຖວ້ຍ, ຈານ, ສອ້ມ, ບີ່ ວງ, ຈອກ. 

ຂໍຄ້ວນປະຕບິດັຂອງຜ ຕ້ດິເຊ ອ້ເອດສຄ໌ : ກນິອາຫານທ ີ່ ມ ປະໂຫຍດ, ຮກັສາສຸຂະພາບໃຫແ້ຂງແຮງ, ອອກ
ກໍາລງັກາຍຢີ່ າງສະໝໍີ່ າສະເໝ , ໃຊຖ້ງົຢາງອະນາໄມເມ ີ່ ອມ ເພດສໍາພນັເພ ີ່ ອປອ້ງກນັການແຜີ່ ເຊ ອ້, ງດົການໃຊສ້ິີ່ ງເສບ
ຕດິທຸກສະນດິ, ບໍີ່ ຄວນບໍລຈິາກເລ ອດ, ບໍີ່ ຄວນຖ ພາເພາະຈະເປັນການຖີ່ າຍທອດເຊ ອ້ເອດສໃ໌ຫກ້ບັລ ກໄດ.້ 

 
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ສະແດງບົດບາດສົມມດຸ 

1) ໃຫນ້ກັສ ກສາອາສາສະໝກັຈາໍນວນ 15 ຄນົ 
2) ເລ ອກເອາົຜ ຊ້າຍ 1 ຄນົໃສີ່ ແວີ່ ນຕາດໍາຢ ນຢ ີ່ ກາງວງົມນົ 
3) ໃຫນ້ກັສ ກສາ 7 ຄນົ ເປັນຮົວ້ປອ້ງກນັ ຍີ່ າງເປັນວງົມນົປິີ່ ນໜາ້ອອກ ແລະ ພອ້ມກນັເຕັນ້ຕາມຈງັຫວະະສຽງເພງ 
4) ນກັສ ກສາອ ກ 7 ຄົນຜ ເ້ປັນໂລກຕິດຕໍີ່ ແຕີ່ ລະຊະນິດ (ນອກຈາກໂລກເອສ)໌ ໃຫພ້ະຍາຍາມເຂົາ້ມາສ ີ່

ຮີ່ າງກາຍຂອງຜ ຊ້າຍທ ີ່ ເຕັນ້ລໍາ ແຕີ່ ຖ ກຮົວ້ປອ້ງກນັຊີ່ ວຍກນັສະກດັກັນ້ບໍີ່ ໃຫເ້ຊ ອ້ພະຍາດຕີ່ າງໆເຂົາ້ໄປຫາໄດ ້
5) ແຕີ່ ງຕັງ້ແມີ່ ຍງິຄນົໜ ີ່ ງງາມທ ີ່ ສຸດ ເຕັນ້ມາຫາຊາຍຄນົນັນ້ ເມ ີ່ ອຊາຍຄນົນັນ້ເຫນັກໍີ່ ປະທບັໃຈ ແລະ ຊວນເຂົາ້

ມາເຕັນ້ລໍາວງົນໍາກີ່ ອນຈະເຕັນ້ແມີ່ ຍງິຄນົນັນ້ຊີ່ ວຍເອາົຖງົຢາງອະນາໄມໃຫຜ້ ຊ້າຍ (ສຸບໝວກ) ເຂົາ້ເຕັນ້ລໍາວງົນໍາກນັ 
ແລວ້ອອກໄປ 
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6) ໃຫພ້ະຍາດຕິດຕໍີ່ ແຕີ່ ລະຊະນດິເຂົາ້ມາຫາຊາຍຄົນນັນ້ອ ກ ແຕີ່ ເຂົາ້ບໍີ່ ໄດຍ້ອ້ນວີ່ າຊາຍຄົນນັນ້ໃສີ່ ຖົງຢາງ
ອະນາໄມຮຽບຮອ້ຍ 

7) ແມີ່ ຍງິອ ກຄນົໜ ີ່ ງເຕັນ້ເຂົາ້ມາຫາພອ້ມຖ ໜາ້ກາກມ ເຊ ອ້ HIV ຊາຍຄນົນັນ້ກໍີ່ ຊວນເຂົາ້ເຕັນ້ລໍາວງົ ແຕີ່ ໃນ
ເທ ີ່ ອນ ເ້ຂາົບໍີ່ ມ ຖງົຢາງອະນາໄມໃສີ່  ເພາະເຂາົຮ ຈ້ກັກບັຍງິຄນົນ ມ້າກີ່ ອນ ແລະ ຄດິວີ່ າບໍີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໃສີ່  ທງັສອງເລ ີ່ ມ
ເຕັນ້ລໍານໍາກນັດວ້ຍຄວາມເຕມັໃຈ ແລວ້ຍງິຄນົນັນ້ກໍີ່ ໜ ອອກໄປ 

8) ຜ ຊ້າຍຄນົນັນ້ບໍີ່ ຮ ວ້ີ່ າຕນົເອງຕດິເຊ ອ້ HIV ຕໍີ່ ມາເຊ ອ້ HIV ກໍີ່ ເລ ີ່ ມທໍາລາຍຮົວ້ປ້ອງກນັທນັທ  ເຮດັໃຫເ້ຊ ອ້
ພະຍາດຕີ່ າງໆແຊກເຂົາ້ມາຮີ່ າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ອ ກ, ການກບັມາຂອງເຊ ອ້ພະຍາດຕີ່ າງໆໃນຄັງ້ນ ປ້ະສບົຄວາມ
ສໍາເລດັຄ ສາມາດເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຊາຍຄນົນັນ້ໄດ.້ 

ຄ ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກບັນກັສ ກສາດັີ່ ງນ :້ 
1) ໃນການສະແດງຄັງ້ນ ເ້ຫນັໄດອ້ນັໃດທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້? 
2) ດວ້ຍສາເຫດໃດພະຍາດຕດິຕໍີ່ ຕີ່ າງໆຈິີ່ ງບໍີ່ ສາມາດເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຮີ່ າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ໄດໃ້ນຄັງ້ທໍາອດິ? 
3) ດວ້ຍສາເຫດໃດພະຍາດຕດິຕໍີ່ ຕີ່ າງໆຈິີ່ ງສາມາດເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຮີ່ າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ໄດໃ້ນຄັງ້ທ ສອງ? 
4) ເຊ ອ້ HIV ເຂົາ້ສ ີ່ ຮີ່ າງກາຍຂອງຊາຍຄນົນັນ້ໄດໂ້ດຍກງົຫຼ ບໍີ່ ? ເພາະເຫດໃດ? 

 
ກິດຈະກໍາ 2:   ສາທິດການໃສູ່ຖົງຢາງອະນາໄມ  

ຄ ໃຫນ້ກັສ ກສາອາສາສະໝກັຈາໍນວນ 6 ຄນົອອກມາສາທດິວທິ ການໃສີ່ ຖງົຢາງອະນາໄມ   
ຄ ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາວີ່ າ: 

1) ການຈາໍແນກຕໍີ່ ຜ ຕ້ດິເຊ ອ້ HIV ເກ ດມາຈາກຫຍງັ? 
2) ປອ້ງກນັການຈາໍແນກຕໍີ່ ຜ ທ້ ີ່ ຕດິ HIV ດວ້ຍວທິ ໃດ?  

ກິດຈະກໍາ 3: ໃຫ້ນັກສຶກສາຍົກເຫດຜົນກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການຕດິເຊ ຶ້ອພະຍາດ HIV ໃນ
ຂົງເຂດ ແລະ ອາຊີບ 

ຄ ຕັງ້ຄໍາຖາມສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ  
1) ສະພາບການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄນົຢ ີ່ ບາ້ນເຮາົເປັນແນວໃດ? 
2) ເມ ີ່ ອຢ ີ່ ໃນສງັຄມົມ ຄນົຕດິເຊ ອ້ພະຍາດທາງເພດສໍາພນັຫຼາຍຈະເປັນແນວໃດ? 
3) ຖາ້ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດບໍີ່ ດ ການດໍາລງົຊ ວດິຈະເປັນແນວໃດ? 
4) ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຈະເປັນຄ ແນວໃດ? 

 
ຄໍາຖາມ 

1) ຍອ້ນຫຍງັຄນົເຮາົຈ ີ່ ງຕດິເຊ ອ້ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັ? 
2) ອາການຂອງພະຍາດພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັແຕີ່ ລະປະເພດມນັສະແດງອອກຕີ່ າງກນັແນວໃດແດີ່ ?   
3) ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫຕ້ດິເຊ ອ້ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັເຮາົຈະມ ວທິ ປອ້ງກນັດວ້ຍວທິ ໃດ? 
4) ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັມ ພະຍາດໃດແດີ່ ? 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
1)  ສ ມມະລ  ນະລງົສກັ, 2008, ປະຊາກອນສ ກສາ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, Nhan Dan   

Printing House HCMC. 

2)  ບຸນເພງັ ພລິາວງົ, 2015, ສ ນຕາ້ນເອດສ ໌ແລະ ພະຍາດຕດິຕໍີ່ ທາງເພດສໍາພນັຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຢ ີ່ ທ ີ່ ກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜີ່ ສະພາບ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນເຊ ອ້ເອສໄອວ , ພະຍາດເອດສ ໌(AIDS) ທ ີ່ ສ ນຕາ້ນ
ເອດສ.໌  https://medthai.com/ 
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ບົດທີ 15 

ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 

 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 

ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພແມີ່ ນການຮຽນຮ ທ້ກັສະ, ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໂດຍເນັນ້ກຸີ່ ມ
ນກັຮຽນເພ ີ່ ອໃຫມ້ ຄວາມຮ ພ້ ນ້ຖານ ເພ ີ່ ອໃຫເ້ຂາົມ ຄວາມປອດໄພຕໍີ່ ກບັສະຖານະການຄວາມສີ່ ຽງຕີ່ າງໆ. ໂດຍທົີ່ ວ
ໄປແລວ້ໂຮງຮຽນເປັນສະຖານທ ີ່ ໆມ ຄວາມປອດໄພສໍາລບັນກັຮຽນໃນທຸກຊີ່ ວງອາຍຸ. ດັີ່ ງນັນ້, ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັ
ຄວາມປອດໄພຈ ີ່ ງເນັນ້ໃສີ່ ການໃຫຄ້ວາມຮ ໃ້ນການປ້ອງກນັ ແລະ ກຽມຄວາມພອ້ມໃຫນ້ກັຮຽນນໍາເອາົຄວາມຮ ໄ້ປ
ປັບໃຊໃ້ນຊ ວດິປະຈໍາວັນຂອງເຂາົເຈົາ້. ນອກຈາກນ  ້ຄວາມຮ ກ້ດັີ່ ງກີ່ າວຍງັມ ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບ
ຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົອ ກດວ້ຍ.  

ທຸກປ ມ ເດກັນອ້ຍເສຍຊ ວດິຍອ້ນການບາດເຈບັ 1 ລາ້ນຄນົ ອ ກ 10 ລາ້ນຄນົ ແມີ່ ນຕອ້ງເຂົາ້ໂຮງໝໍເພ ີ່ ອ
ຮກັສາອາການບາດເຈບັທ ີ່ ບໍີ່ ເຖງິຂັນ້ເສຍຊ ວດິ. ບາງຄນົກໍີ່ ພກິານ ຫຼ  ສະໝອງຖ ກກະທບົ. ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 
5 ປ  ແມີ່ ນມ ຄວາມສີ່ ຽງ ເຊິີ່ ງເດກັນອ້ຍຜ ຊ້າຍ ໂດຍລວມແລວ້ມ ອດັຕາການບາດເຈບັ ແລະ ການເສຍຊ ວດິຫຼາຍກວີ່ າ
ເດກັນອ້ຍຜ ຍ້ງິ. ການບາດເຈບັທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆແມີ່ ນມາຈາກຫຼາກຫຼາຍສາເຫດເຊັີ່ ນ: ການສນັຈອນ, ການຈມົນໍາ້, 
ໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ, ໄຟຊ໊ອດ, ການລົມ້, ການຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງ ແລະ ການຖ ກທາດພດິ. ການບາດເຈບັທ ີ່ ກີ່ າວມາ
ນັນ້ ລວ້ນແຕີ່ ເກ ດຂ ນ້ໂດຍອຸບັດຕິເຫດ ເຊິີ່ ງກວມເອົາ 60% ຂອງເດັກທ ເສຍຊ ວິດຈາກການບາດເຈບັ. ການ
ສນັຈອນ ແລະ ການຈມົນໍາ້ແມີ່ ນເປັນສາເຫດຫຼກັ ໃໆນການເສຍຊ ວດິຂອງເດກັນອ້ຍ. ຕາຕະລາງ 1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັ
ສາເຫດຂອງການເສຍຊ ວດິຂອງເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ອາຍຸ 18 ປ  ລງົມາຈາກທົີ່ ວໂລກ ເຊິີ່ ງການບາດເຈບັຈາກການສນັຈອນ
ແມີ່ ນເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເສຍຊ ວິດໃນເກນອາຍຸແຕີ່  5-18 ປ . ແຕີ່ ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການ
ບາດເຈບັຂອງເດກັແມີ່ ນຂ ນ້ກບັຊີ່ ວງອາຍຸຂອງເດກັເຊັີ່ ນ:  

− ການຈມົນໍາ້ ແມີ່ ນເປັນອ ກສາເຫດໜ ີ່ ງທ ີ່ ເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍເສຍຊ ວດິ, ການຈມົນໍາ້ຂອງເດກັນອ້ຍໃນແຕີ່ ລະ
ແຫີ່ ງແມີ່ ນມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັຂ ນ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ການເບິີ່ ງແຍງຂອງຜ ປົ້ກຄອງຢ ີ່ ໃນແຕີ່ ລະ
ທອ້ງຖິີ່ ນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ ແລະ ມ ເກນອາຍຸທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັເຊັີ່ ນ: ພບົຫຼາຍໃນເດັກຊີ່ ວງອາຍຸລະຫວີ່ າງ 6 
ເດ ອນ ຫາ 15 ປ  ເຊິີ່ ງການຈມົນໍາ້ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ໄດທ້ງັຢ ີ່ ຕາມອີ່ າງນໍາ້ ໃນເຮ ອນ, ຕາມໜອງ, ຕາມຄອງ ແລະ 
ຕາມແຫຼີ່ ງນໍາ້.  

− ອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜົນ ແມີ່ ນເປັນສາເຫດທ ີ່ ພບົເຫນັເລ ອ້ຍໆກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດການບາດຈບັ ແລະ ການ
ເສຍຊ ວດິຂອງເດກັນອ້ຍ, ໄວໜຸີ່ ມ ຊີ່ ວງອາຍຸທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງແມີ່ ນ 1 ປ  5 ເດ ອນ ຫາ 18 ປ .  

− ໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ ແລະ ໄຟຊ໊ອດ ແມີ່ ນສາເຫດໜ ີ່ ງທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດມ ການບາດເຈບັ ສາເຫດດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນ
ເກ ດມາຈາກຫຼາຍໆ ປັດໄຈເຊັີ່ ນ: ເກ ດຈາກການສໍາຜັດໄຟໂດຍກງົ, ຈາກການບໍລິໂພກອາຫານທ ີ່ ຮອ້ນ, 
ຄວາມຮ ເ້ທົີ່ າບໍີ່ ເຖິງການ ແລະ ການຫຼິນ້ທ ີ່ ຂາດການເບິີ່ ງແຍງຢີ່ າງໃກຊ້ິດຈາກຜ ປົ້ກຄອງ, ຊີ່ ວງອາຍຸທ ີ່ ມ 
ຄວາມສີ່ ຽງແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນລະຫວີ່ າງ 2 ເດ ອນ ຫາ 5 ປ .  

− ການລົມ້ ແລະ ການຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງ ແມີ່ ນສາມາດເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍມ ການບາດເຈບັ ແລະ ບາງກໍລະນ ກໍີ່ ເຖງິ
ຂັນ້ເສຍຊ ວດິໄດ.້ ການລົມ້ ແລະ ການຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນມ ສາເຫດມາຈາກການຮຽນຍີ່ າງ, ການ
ແລີ່ ນ, ການໂດດ, ການປິນຂ ນ້ບີ່ ອນສ ງ ແລະ ການຫຼິນ້ຕາມສະຖານທ ີ່ ສາທາລະນະທ ີ່ ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການເບິີ່ ງແຍງ
ຈາກຜ ປົ້ກຄອງຢີ່ າງໃກຊ້ິດ ຊີ່ ວງອາຍຸທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນລະຫວີ່ າງ 2 ເດ ອນ ຫາ 5 ປ . ການລົມ້ 
ແລະ ການຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງເຫຼົີ່ ານັນ້ ແມີ່ ນ  ເຮດັໃຫ ້ມ ຮອຍຊໍາ້ຂຽວ ໃນກໍລະນ ອ ີ່ ນກໍີ່ ແມີ່ ນກະດ ກຫກັ, ຫວົ
ຖ ກກະທບົກະເທ ອນ ຫຼ  ບາດເຈບັໜກັອ ີ່ ນໆທ ີ່ ສາມາດເສຍຊ ວດິໄດ.້       
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− ການຖ ກທາດພດິ: ທາດພດິແມີ່ ນສາມາດຂາ້ຄນົໄດ,້ ທໍາລາຍສະໝອງ, ຕາບອດ ຫຼ  ພກິານຖາວອນ ຖາ້
ພວກເຂາົກ ນກນິ, ສ ບດມົ, ສໍາຜດັກບັຜວິໜງັ ແລະ ເຂົາ້ຕາ. ທາດພດິສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນມາຈາກອາຫານ, ເຄ ີ່ ອງ
ດ ີ່ ມ ແລະ ເຄ ີ່ ອງຫຼິນ້ເຫຼົີ່ ານ ເ້ປັນຕົນ້ ຊີ່ ວງອາຍຸທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການຖ ກທາດພດິແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນລະຫວີ່ າງ 6 ເດ ອນ 
ຫາ 5 ປ .  

 
ຕາຕະລາງ 1: ສາເຫດການເສຍຊ ວດິຂອງເດກັນອ້ຍເກນອາຍຸ 18 ປ  ລງົມາ ຈາກທົີ່ ວໂລກ ປ  2012 

ລ/ດ 5 ປີ ລົງມາ 5-9 ປີ 10-14 ປີ 15-17 ປີ 

1 
ພະຍາດແຊກຊອ້ນຂອງ
ການເກ ດກີ່ ອນກໍານດົ 

ພະຍາດຖອກທອ້ງ ໂລກເອດ ການສນັຈອນທາງຖະໜນົ 

2 
ການຕດິເຊ ອ້ທາງເດ ນ

ຫາຍໃຈ 
ການຕດິເຊ ອ້ທາງເດ ນ

ຫາຍໃຈ 
ພະຍາດຖອກທອ້ງ ທໍາຮາ້ຍຕວົເອງ 

3 ການຂາດອກົຊ  ເຍ ີ່ ອຫຸມ້ສະໝອງອກັເສບ ການສນັຈອນທາງຖະໜນົ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ 
4 ພະຍາດຖອກທອ້ງ ການສນັຈອນທາງຖະໜນົ ການຕດິເຊ ອ້ທາງເດ ນຫາຍໃຈ ໂລກເອດ 

(ຂໍມ້ ນຈາກ ອງົການອານະໄມໂລກ, ການປະເມ ນສຸຂະພາບໂລກ 2014) 
 

2. ສະພາບໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນ ສປປ ລາວ ມ ອຸບັດຕິເຫດຈາກລະເບ ດບໍີ່ ທັນແຕກປະມານ 12.000 ເຫດການ ຕັງ້ແຕີ່ ປ  1973 

ເກບັກໍາຂໍມ້ ນໂດຍອງົການເກບັກ ລ້ະເບ ດບໍີ່ ທນັແຕກແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ. ໃນຂງົເຂດທ ີ່ ມ ລະເບ ດຕັງ້ແຕີ່ ປ  1999 ຫາ 
ປັດຈບຸນັ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າມ  ຈໍານວນຜ ເ້ຄາະຮາ້ຍ 934 ຄນົ, ມ  655  ຄນົໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ແລະ 279 ຄນົເສຍ
ຊ ວິດ.  ຕາມຂໍມ້ ນໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫັນວີ່ າ ຫຼາຍກວີ່ າ 50% ຂອງຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ັບເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບ ດບໍີ່ ທັນແຕກແມີ່ ນ 
ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຫຼາຍກວີ່ າ 81% ແມີ່ ນຜ ຊ້າຍ. ລະເບ ດບອມບ  ້ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດຈາກຜນົການສ ກສາໃນປ  
2006 ຂອງ ອງົການ UNICEF ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າທງັຜ ໃ້ຫຍີ່  ແລະ ເດກັນອ້ຍແມີ່ ນມ ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການ 
ສໍາຜັດກບັລະເບ ດທ ີ່ ບໍີ່ ທນັແຕກຫຼາຍຂ ນ້. ແຕີ່ ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ດັີ່ ງທ ີ່ ເຮາົຮ ວ້ີ່ າຫຼາຍຄນົຍງັສາມາດ ພບົພໍຄ້ວາມສີ່ ຽງ
ເຫຼົີ່ ານັນ້ໃນການກໍາລງົຊ ວດິ ເຊິີ່ ງການພບົພໍນ້ັນ້ແມີ່ ນສາມາດເປັນໄປໄດຄ້ : ແບບຕັງ້ໃຈ (ການເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍ ລະເບ ດທ ີ່ ບໍີ່
ທນັແຕກ  ຫຼ  ເສດເຫຼກັອອກຈາກເຂດກະສກິໍາ) ແລະ ແບບບໍີ່ ໄດຕ້ັງ້ໃຈ (ການສໍໍາພດັກບັລະເບ ດ ໃນຂະນະເຮດັໄຮີ່
ເຮດັນາ). ການວໄິຈນ ໄ້ດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫນັວີ່ າການຕດັສນິໃຈທ ີ່ ຈະປະຕບິດັກບັລະເບ ດບໍີ່ ທນັແຕກແມີ່ ນກີ່ ຽວພນັກບັສະພາບ
ແວດລອ້ມປັດໄຈທາງດາ້ນ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການເມ ອງ ແລະ ວດັທະນະທໍາ.  
       ອ ງຕາມບດົລາຍງານຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົ, ການເກ ດອຸບດັຕເິຫດຕາມຖະໜນົເປັນສາເຫດຫຼກັ
ທ ີ່ ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາໄດຮ້ບັຄນົເຈບັເພ ີ່ ມຂ ນ້ຢີ່ າງໄວວາ. ອ ງຕາມຜນົການວໄິຈເຫນັວີ່ າ ຜ ບ້າດເຈບັຈາກອຸບດັຕິ
ເຫດຕາມຖະໜນົຢ ໂຮງໝໍຫຼວງນໍາ້ທາແຕີ່ ປ  2007-2011 ແມີ່ ນມ  ຜ ບ້າດເຈບັ 1.074 ຄນົ ເຊິີ່ ງເປັນໄວໝຸີ່ ມຊາຍທ ີ່
ມ ອາຍຸປະມານ 22 ປ  ກວມເອາົ 60 %, ຜ ຂ້ບັຂ ີ່ ລດົຈກັ 76 % ແລະ ຂ ີ່ ລດົໂດຍບໍີ່ ມ ໃບຂບັຂ ີ່  85 %. ອຸບດັຕເິຫດ
ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນມກັເກ ດຂ ນ້ຊີ່ ວງຕອນແລງ ແລະ ຊີ່ ວງປ ໃໝີ່ ລາວ. ອຸບດັຕເິຫດທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງທາງລດົຈກັສີ່ ວນຫຼາຍ
ແມີ່ ນເກ ດກບັໄວໝຸີ່ ມທ ີ່ ເປັນເພດຊາຍ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້, ອຸບດັຕເິຫດທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງແມີ່ ນມາຈາກການດ ີ່ ມແລວ້ຂບັ,  ບໍີ່
ໃສີ່ ໝວກກນັກະທບົ ແລະ ຜ ທ້ ີ່ ບໍີ່ ມ ໃບຂບັຂ ີ່ . 
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ແຜນວາດ 1: ອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງລົດສະເລູ່ຍຕໍີ່ 100.000 ຄົນໃນປີ 2013, ກໍານົດໂດຍ WHO 

       ອ ງໃສີ່ ຖານຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັການບາດເຈບັຢ ີ່ ໃນໂຮງໝໍ 2 ແຫີ່ ງໃນວຽງຈນັ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ ຈາກວນັທ  1 
ກນັຍາ ຫາ 31 ທນັວາ 2009 ແມີ່ ນມ ຄນົເຈບັ 3.968 ຄນົ ທ ີ່ ເກ ດອຸບດັຕເິຫດຕາມຖະໜນົ. ຄນົເຈບັທ ີ່ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 
15 ປ  ແມີ່ ນຄດິໄລີ່  10.8% (427/3968). ສາເຫດຫຼກັຂອງຄນົເຈບັທ ີ່ ມ ເກນອາຍຸ 15 ປ ລງົມາແມີ່ ນຂບັຂ ີ່ ລດັຈກັ  
71.7 %(306/427) ເຊິີ່ ງການວໄິຈແນະນໍາວີ່ າຄວນປະຕບິດັກດົລະບຽບຈາລະຈອນຢີ່ າງເຂັມ້ງວດສໍລບັເດກັ.  

 
3. ສະພາບໃນໂລກ  

ໃນທຸກໆ 4 ນາທ  ມ ເດກັໜ ີ່ ງຄນົເສຍຊ ວດິຈາກທອ້ງຖະໜນົໃນທົີ່ ວໂລກ. ການບາດເຈບັໂດຍອຸບດັຕເິຫດ 
ແມີ່ ນສາເຫດຕົນ້ໆໃນການເສຍຊ ວດິທົີ່ ວໂລກ 1 ໃນ 5 ການເສຍຊ ວດິຂອງເດກັແມີ່ ນມ ເກນອາຍຸ 15 ປ  ລງົມາ. ສໍາ
ລບັປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັພດັທະນາບາງປະເທດ, ການບາດເຈບັໂດຍອຸບັດັຕເິຫດ ແມີ່ ນຄດິໄລີ່ ເປັນ 80% ການເສຍຊ ວດິ
ຂອງເດກັ. ການຫຼິນ້ກລິາ ແລະ ການຫຼິນ້ຢ ີ່ ສະໝາມ ແມີ່ ນສາມາດເກ ດອາການບາດເຈບັໄດເ້ຊັີ່ ນດຽວກນັກບັ ອຸບດັຕິ
ເຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ ແມີ່ ນມກັມ ການກະທບົທ ີ່ ຫວົ, ຄໍ ແລະ ປາກ. ຕວົເລກການເສຍຊ ວດິຕາມທອ້ງຖະໜົນ
ແມີ່ ນມ  1,25 ລາ້ນຄນົໃນປ  2013 ເຊິີ່ ງບໍີ່ ມ ຫຍງັປີ່ ຽນແປງແຕີ່ ປ  2007 ເຖິງວີ່ າປະຊາກອນຂອງໂລກ  ແລະ ຈໍາ
ນວນຍານພາຫະນະມ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຄາດຄະເນວີ່ າການເສຍຊ ວດິຈະມ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້. ນ ສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ ມ ການ
ປະຕບິດັການຮກັສາຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົດ ຂ ນ້ ແລະ ຊ ວດິປອດໄພຂ ນ້ໃນສອງສາມປ ຜີ່ ານມານ .້ ການເສຍ
ຊ ວດິຈາກການຖ ກໄຟໄໝເ້ມ ີ່ ອປຽບທຽບແລວ້ປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕໍີ່ າແມີ່ ນສ ງກວີ່ າປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັສ ງ 11 
ເທົີ່ າ, ການຈມົນໍາ້ແມີ່ ນ 6 ເທົີ່ າ ແລະ ການໄດຮ້ບັທາດພດິແມີ່ ນ 4 ເທົີ່ າ,  ການລົມ້ ແລະ ການຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງແມີ່ ນສ ງ
ກວີ່ າປະມານ 6 ເທົີ່ າ.  
     ບດົລາຍງານຂອງ ອງົການອະນາໄມໂລກໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ 68 ປະເທດ ແມີ່ ນມ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ການເສຍຊ ວດິຕາມທອ້ງຖະໜນົຕັງ້ແຕີ່ ປ  2010 ເຊິີ່ ງກວມເອາົ 84% ຂອງ ປະເທດທ ີ່ ມ  ລາຍຮບັຕໍີ່ າ ຫຼ  ປານກາງ. 
79 ປະເທດ ແມີ່ ນມ ການຫຸຼດລງົຂອງການເສຍຊ ວດິຕາມທອ້ງຖະໜນົ ເຊິີ່ ງກວມເອາົ 56% ຂອງປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍ
ຮບັຕໍີ່ າ ຫຼ  ປານກາງ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕໍີ່ າແມີ່ ນມ ອດັຕາການເສຍຊ ວດິສ ງກວີ່ າປະເທດ
ທ ີ່ ມ ລາຍຮບັສ ງ ແລະ ມ ໂຕເລກການເສຍຊ ວດິທ ີ່ ແຕກໂຕນກນັເມ ີ່ ອທຽບກນັດາ້ນການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງຍານພາຫະນະ. 
ການເສຍຊ ວດິຕາມທອ້ງຖະໜນົກວມເອາົ 90% ໃນບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕໍີ່ າ ແລະ ປານກາງ, ແຕີ່ ວີ່ າ ບນັດາ
ປະເທດດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນມ ຍານພາຫະນະພຽງແຕີ່  54% ຂອງຍານພາຫະນະທງັໝດົໃນໂລກ. ປະເທດໃນເຂດອະຟຣິ
ກາແມີ່ ນສ ບຕໍີ່ ມ ອດັຕາການເສຍຊ ວດິຕາມທອ້ງຖະໜນົທ ີ່ ສ ງທ ີ່ ສຸດ. ສີ່ ວນປະເທດເຂດ ເອ ຣບົ ແມີ່ ນເປັນປະເທດທ ີ່
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ແຜນວາດ 2: ອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງລົດສະເລູ່ຍຕໍີ່ 100.000 ຄົນໃນປີ 2013, ກໍານົດໂດຍ WHO 

ມ ອດັຕາຕໍີ່ າທ ີ່ ສຸດ, ເກ ອບເຄິີ່ ງ  ໜ ີ່ ງຂອງການເສຍຊ ວດິທງັໝົດແມີ່ ນຍອ້ນບໍີ່ ມ ການປ້ອງກນັເຊັີ່ ນ: ຜ ຂ້ບັຂ ີ່ ລດົຈກັ 
23%, ຜ ຍ້ີ່ າງຕາມທອ້ງຖະໜນົ 22% ແລະ ຜ ໃ້ຊລ້ດົຖ ບ 4%. 
     ໃນປ  2004, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໝຸີ່ ມທ ີ່ ມ ເກນອາຍຸ 20 ປ ຈາກທົີ່ ວໂລກ ປະມານ 175.000 ຄນົ ແມີ່ ນ
ເສຍຊ ວດິຈາກການຈມົນໍາ້. ປະມານທ ີ່ ຫຼວງຫຼາຍ 98.1% ຂອງການເສຍຊ ວດິ ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ຢ ີ່ ບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ 
ລາຍຮບັຕໍີ່ າ ແລະ ປານກາງ. ບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕໍີ່ າ ແລະ ປານກາງຢ ີ່ ເຂດປາຊ ຟິກຕາເວນັຕກົ ແມີ່ ນມ ອດັຕາ
ການເສຍຊ ວດິຈາກການຈມົນໍາ້ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ (100.000 ຄນົໃດຈະມ  13,9 ຄນົ), ຕາມມາແມີ່ ນ ເຂດ ອະຟຣິກາ 
(100.000 ຄນົໃດຈະມ  7,2 ຄນົ), ບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕໍີ່ າ ແລະ ປານກາງຢ ີ່ ເຂດເມນເິຕລານຽນຕາເວນັ
ອອກ (100.000 ຄນົໃດຈະມ  6,8 ຄນົ), ແລະ ເຂດ ອາຊ ຕາເວນັອອກຊີ່ ຽງໃຕ ້(100.000 ຄນົໃດຈະມ  6,2 ຄນົ). 
 ຈາກທົີ່ ວໂລກ, ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ມ ເກນອາຍຸ 20 ປ ລງົມາ ເກ ອບ 96.000 ຄນົ ແມີ່ ນມ ການບາດເຈບັເຖິງຂັນ້
ເສຍຊ ວດິ ຈາກໄຟໄໝ ້ໃນປ  2004. ອດັຕາໃນບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕີ່ ໍີ່ າ ແລະ ປານກາງ ແມີ່ ນສ ງກວີ່ າບນັດາ
ປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັສ ງ 7 ເທົີ່ າ, ປະເທດທ ີ່ ທຸກຍາກແມີ່ ນປະເທດທ ີ່ ມ ການສີ່ ຽງທ ີ່ ສຸດຕໍີ່ ການຖ ກໄຟໄໝ.້  
4. ສາຍພົວພັນພຶດຕິກໍາການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
   ການບາດເຈບັແມີ່ ນສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ເດກັນອ້ຍທຸກເກນອາຍຸ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ເດກັນອ້ຍມກັໄດຮ້ບັອາການ
ບາດເຈບັແມີ່ ນບໍລເິວນບາ້ນເຮ ອນຂອງພວກເຂາົເອງໃນການດໍາລງົຊ ວດິ. ການໄດຮ້ບັການບາດເຈບັຂອງເດກັນອ້ຍ
ໃນການດໍາລງົຊ ວດິປະຈາໍວນັແມີ່ ນ ມນັກີ່ ຽວພນັກບັອາຍຸຂອງເດກັ, ໄວຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ເພດ, ລະດບັເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມການດໍາລງົຊ ວດິ. ເພ ີ່ ອປອ້ງກນັການບາດເຈບັຂອງເດກັນອ້ຍໃຫເ້ກ ດປະສດິທພິາບ, 
ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຕອ້ງໄດຄໍ້ານ ງເຖິງປັດໄຈສີ່ ຽງ ກໍີ່ ຄ ປັດໄຈສີ່ ຽງຂອງພ ດຕິກໍາ ແລະ 
ພັດທະນາການຂອງເດັກ ທ ີ່ ຈະນໍາໄປສ ີ່  ອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການບາດເຈບັ. ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮົາຕອ້ງສາ້ງ
ສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ປອດໄພ ກໍີ່ ຄ ການໃຫຄ້ວາມແກີ່ ເດກັ ເພ ີ່ ອໃຫມ້ ພ ດຕກິໍາອນັເໝາະສມົເພ ີ່ ອຫຼ ກລີ່ ຽງຄວາມສີ່ ຽງ.  

 
 ໃນປັດຈບຸນັ ຫຼາຍປະເທດທ ີ່ ກໍາລງັພດັທະນາ ແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຊີ່ ວງທ ີ່ ສງັຄມົມ ການປີ່ ຽນແປງຢີ່ າງໄວວາເຊັີ່ ນ: 
ການຂະຫຍາຍຕົວເມ ອງ, ຕົວເມ ອງທັນສະໄໝ, ໂຮງຈກັໂຮງງານຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມ ໄຟຟ້າໃຊ.້ ໃນບັນດາ
ປະເທດເຫຼົີ່ ານ ,້ ການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ດ  ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງສ າຄນັທ ີ່ ສຸດໃນການພດັທະນາທງັໝດົ. ໃນນັນ້, 
ຖະໜນົຫນົທາງແມີ່ ນຖ ກສາ້ງໂດຍບໍີ່ ໄດຮ້ບັການເຫນັດ ຈາກຊຸມຊນົ. ການກໍີ່ ສາ້ງທາງ ແລະ ການພດັທະນາລະບບົ
ຄມົມະນາຄມົ ແມີ່ ນເຮດັໃຫສ້ງັຄມົມ ການພດັທະນາໃນຫຼາຍໆດາ້ນເຊັີ່ ນ: ສະດວກໃນການເຂົາ້ເຖິງຕະຫຼາດ, ມ 
ໂອກາດການເຮດັວຽກ, ການສ ກສາ ແລະ ສ ີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະພາບເພ ີ່ ມຂ ນ້. ສະນັນ້, ຕອ້ງມ ການ
ພັດທະນາສະພາບຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ ີ່ ທັນສະໄໝ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ການ
ປີ່ ຽນແປງດັີ່ ງກີ່ າວຖາ້ບໍີ່ ຄໍານ ງເຖງິບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລວ້ ແມີ່ ນຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດມ ການບາດເຈບັ 
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ແລະ ເສຍຊ ວດິເພ ີ່ ມຂ ນ້. ນອກຈາກນັນ້ແລວ້, ການນໍາໃຊເ້ຄ ີ່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພ ີ່ ມ
ຂ ນ້ຄຽງຄ ີ່ ກັນກບັການພັດທະນາ, ແຕີ່ ຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄາ້ນັນ້ຍງັບໍີ່ ຮັບປະກັນ, ຍິີ່ ງກວີ່ ານັນ້, ຍອ້ນການ
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງເຄ ີ່ ອງຈກັເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນໃຊລ້ດົຈກັໄປໂຮງຮຽນແທນທ ີ່ ການຂ ີ່ ລດົຖ ບໃນບາງປະເທດ. ການ
ເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງຍານພາຫະນະ ແມີ່ ນເຮດັໃຫຄ້ວາມອນັຕະລາຍຕາມທອ້ງຖະໜນົເພ ີ່ ມຂ ນ້ສໍາລບັເດກັ. ເຊິີ່ ງສາມາດປະ
ເມ ນໄດວ້ີ່ າ ຕວົເລກການເສຍຊ ວດິຈາກອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ ທົີ່ ວໂລກ ເພ ີ່ ມຂ ນ້ 60% ລະຫວີ່ າງ 1990 
ຫາ 2020. ນອກນັນ້, ຈາກການສົີ່ ງເສ ມ ການດໍາລງົຊ ວດິໃຫແ້ຂງແຮງ, ການຍີ່ າງ, ການຂ ີ່ ລດົຖ ບ ແລະ ກດິຈະກໍາ
ອ ີ່ ນໆແມີ່ ນເພ ີ່ ມຂ ນ້ ເຊິີ່ ງຜນົກະທບົຂອງມນັ ອາດຈະສົີ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດອາການອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ການບາດເຈບັ.  
 

ແຜນວາດ 3: ສາຍພົວພັນພຶດຕິກໍາການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

 
 
5. ຜົນກະທົບການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍໃນລາວ 

1) ລະດັບບຸກຄົນ 
− ດາ້ນຮີ່ າງກາຍເຊັີ່ ນ: ກະທບົຕໍີ່ ຜວິໜງັ, ເສັນ້ເລ ອດ, ກະດ ກ ແລະ ສະໝອງ ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນເຮດັໃຫເ້ດກັມ 

ສຸຂະພາບທ ີ່ ບໍີ່ ດ , ພດັທະນາການຂອງເດກັມ ຄວາມຊກັຊາ້ ແລະ ຢຸດສະງກັ. 
− ດາ້ນຈດິໃຈເຊັີ່ ນ: ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັຈາກການເກ ດອຸບດັຕເິຫດທ ີ່ ຮຸນແຮງແມີ່ ນມ ໂອກາດເກ ດ

ບນັຫາດາ້ນຈດິໃຈຫຼາຍກວີ່ າອນັທ ີ່ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫເ້ດກັຂາດຄວາມໝັນ້ໃຈ, ບໍີ່ ກາ້ສະແດງອອກ, ມ 
ຄວາມຢາ້ນວຕິກົກງັວນົ ແລະ ມ ພ ດຕກິໍາທ ີ່ ທໍແ້ທ ້ເຫຼົີ່ ານ ເ້ປັນຕົນ້.  

− ຄວາມສະເໝ ພາບທາງສງັຄມົເຊັີ່ ນ: ກໍລະນ ເດກັນອ້ຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັຈນົພກິານ ເຊິີ່ ງໃນປັດຈບຸນັລະບບົ
ການບໍລກິານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄມົໃນການຊີ່ ວຍເຫຼ ອເດກັພກິານຍງັບໍີ່ ພຽງພໍຈ ີ່ ງສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່
ການພດັທະນາຄຸນນະພາບຊ ວດິຂອງເດກັ, ເຮດັໃຫເ້ດກັເຫຼົີ່ ານ ຖ້ ກບັີ່ ນທອນສດິ ແລະ ການໄດຮ້ບັການ
ພດັທະນາໃນຫຼາຍດາ້ນເຊັີ່ ນ: ການສ ກສາ, ການຮີ່ ວມກດິຈະກໍາ, ການເດ ນທາງ ແລະ ການຮຽນຮ ເ້ພ ີ່ ອ
ປະກອບອາຊ ບເຫຼົີ່ ານ ເ້ປັນຕົນ້. 
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2) ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
− ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົມ ຄວາມຄຽດ ແລະ ວຕິກົກງັວນົກບັເລ  ີ່ ອງທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ 
− ເສຍເວລາ ແລະ ຊບັສນິໃນການປິີ່ ນປົວ 
− ຂາດແຮງງານ ແລະ ລາຍຮບັໃນຄອບຄວົ 
− ຄອບຄວົຕອ້ງໄດຮ້ບັພາລະໃນການເບິີ່ ງແຍງດ ແລ 
3) ປະເທດຊາດ 
− ຂາດບຸກຄະລາກອນຂອງຊາດ, ບນັຫາອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ການບາດເຈບັແມີ່ ນນໍາໄປສ ີ່ ຄວາມພກິານ ແລະ 

ການເສຍຊ ວດິ ສົີ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດຄວາມເສຍຫາຍຢີ່ າງຮຸນແຮງຕໍີ່ ລະບບົເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
− ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ການເກ ດອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ການບາດເຈບັສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນມາຈາກຄອບຄວົທ ີ່ ມ ຖານະ

ຍາກຈນົມ ຄວາມສີ່ ຽງຈາກການບາດເຈັບດັີ່ ງກີ່ າວເຊັີ່ ນ: ການເບິີ່ ງແຍງດຸແລທ ີ່ ຕໍີ່ າກວີ່ າເກນ, ການຖ ກ
ປີ່ ອຍປະລະເລ ຍ, ສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ອາໄສຢ ີ່  ແລະ ການນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ ເຊິີ່ ງສິີ່ ງເຫຼົີ່ າ
ນ ແ້ມີ່ ນນໍາມາສ ີ່ ຄວາມສ ນເສຍທັງ້ການພດັທະນາ ແລະ ການຮຽນຮ .້ 

6. ໂຄງສ້າງພ ຶ້ນຖານ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
6.1. ໂຄງສ້າງພ ຶ້ນຖານ 

ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແລວ້ການບາດເຈບັຂອງເດກັນອ້ຍແມີ່ ນສາມາດຫຼ ກລີ່ ຽງໄດ.້ ສະນັນ້, ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັ
ຄວາມປອດໄພແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັ. ດັີ່ ງແຜນວາດ 4 ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງໂຄງສາ້ງພ ນ້ຖານໃນການໃຫຄ້ວາມຮ ້
ກີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ເຊິີ່ ງປະກອບມ  4 ດາ້ນຄ : ຄວາມປອດໄພພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ຄວາມປອດໄພຕໍີ່ ໄພພບິດັ, 
ຄວາມປອດໄພໃນການດໍາລງົຊ ວດິ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະຫນນົ.  
6.2. ຈຸດປະສົງ 

1) ຄວາມປອດໄພພາຍໃນໂຮງຮຽນ 
− ເຂົາ້ໃຈສະພາບສາເຫດ ແລະ ວທິ ການ ປັດຈບຸນັໃນການປອ້ງກນັອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ເຫດການຕີ່ າງໆທ ີ່ ອາດ

ເກ ດຂ ນ້ໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັ 
− ມ ທກັສະໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ ມ ພ ດຕກິໍາທ ີ່ ເໝາະສມົໃນການຕດັສນິໃຈເຖງິເຫດການສີ່ ຽງໄພທ ີ່ ເກ ດ

ຂ ນ້ໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ 
− ສາມາດຄາດການເຖງິຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ຈະເກ ດຂ ນ້ ແລະ ເຮດັສິີ່ ງທ ີ່ ປອດໄພແກີ່ ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຄນົອ ີ່ ນໆ 
− ສາມາດປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຂອງເດກັນອ້ຍເອງ 
− ສາມາດເຄາົລບົຮກັສາຊ ວດິຕນົເອງ ແລະ ຄນົອ ີ່ ນໆ 
− ສາມາດຮບັຮ ເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການສາ້ງຄວາມປອດໄພໃນສງັຄມົ 
− ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມດວ້ຍຄວາມເຕມັໃຈໃນການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງສງັຄມົໃນໂຮງຮຽນ, ບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົ.  
2) ຄວາມປອດໄພຕໍີ່ກັບຊີວິດ  

ການສາ້ງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຂອງເດກັຕໍີ່
ການບາດເຈບັ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດໃນໂຮງຮຽນ. ຊ ວດິທ ີ່ ປອດໄພປະກອບດວ້ຍ ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຊ ວດິທ ີ່
ປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມໃຫປ້ອດໄພ. ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຊ ວດິທ ີ່ ປອດໄພ ແມີ່ ນມ 
ຈດຸປະສງົເພ ີ່ ອປອ້ງກນັການໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດຈາກການດໍາລງົຊ ວດິປະຈໍາວນັ. ການຮກັສາສະພາບ
ແວດລວ້ມໃຫປ້ອດໄພ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ ຕໍີ່ ອາການບາດເຈບັ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດຂອງເດກັນອ້ຍໃນ
ການດໍາລງົຊ ວດິປະຈາໍວນັ. 
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3) ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ 
ຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົ ແມີ່ ນປະກອບດວ້ຍ ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງ

ຖະໜນົ, ກດົໝາຍການກີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົ, ການບໍາລຸງຮກັສາຖະໜົນໃຫປ້ອດໄພ ແລະ 
ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນປ້ອງກນັ. ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົ ແມີ່ ນມ ຈດຸປະສງົເພ ີ່ ອ
ປ້ອງກນັເດກັນອ້ຍຈາກອາການບາດເຈບັ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ. ກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພ
ຕາມທອ້ງຖະໜນົ ແມີ່ ນເວົາ້ລວມເຖງິລະບບົການສນັຈອນ ແລະ ການຂບັຂ ີ່ ໂດຍມ ໃບອະນຸຍາດຂບັຂ ີ່ . ການບໍາລຸງ
ຮກັສາຖະໜນົໃຫປ້ອດໄພແມີ່ ນເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ ແລະ ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນປ້ອງກນັ 
ເຊັີ່ ນວີ່ າ: ໝວກກນັກະທບົ, ສາຍແອວນລິະໄພໃຫເ້ດກັເພ ີ່ ອປ້ອງກນັອນັຕະລາຍ ເວລາເກ ດອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງ
ຖະໜນົ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຜນວາດ 4: ຄວາມຮ ້ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ 
 
 

7. ວິທີການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ 
ອ ງຕາມການສົີ່ ງເສ ມຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ, ກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ການວາງແຜນໃຫຄ້ວາມຮ  ້ ແລະ 

ນະໂຍບາຍສໍາລບັຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ, ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ, ການ
ຈດັການສະພາບແວດລອ້ມໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພ, ການຈດັກດິຈະກໍາສໍາລບັສົີ່ ງເສ ມຄວາມປອດໄພຕໍີ່ ສິີ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນການບາດເຈບັ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດໃນໂຮງຮຽນ. 
ລດັຖະບານລາວໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັຕໍີ່ ການຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພເພ ີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານສ ກ
ສາມ ຄຸນນະພາບສ ງ, ເຊິີ່ ງມນັສະ ແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າສະພາບແວດລອ້ມແມີ່ ນປັດໄຈພ ນ້ຖານສໍາຄນັໜ ີ່ ງ, ລະບບົການ
ປອ້ງກນັຂັນ້ສ ງແນໃສີ່ ປອ້ງກນັນກັຮຽນຈາກອນັຕະລາຍທງັຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ.  ອຸບດັຕເິຫດຫຼາຍໆຢີ່ າງທ ີ່ ເກ ດ
ຂ ນ້ກບັເດກັໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັແມີ່ ນສາມາດຫຼ ກລີ່ ຽງໄດຖ້າ້ຜ ປົ້ກຄອງ ແລະ ຜ ດ້ ແລເບິີ່ ງແຍີ່ ງເດກັເປັນຢີ່ າງດ  ແລະ 

ຄວາມປອດ
ໄພພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ 

ຄວາມປອດໄພ
ຕໍີ່ກັບຊີວິດ 

ການໃຫຄ້ວາມຮ ເ້ລ  ີ່ ອງຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ 

ການຈດັການສະພາບແວດລອ້ມໂຮງຮຽນໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພ 

ຈດັກດິຈະກໍາສົີ່ ງເສ ມຄວາມປອດໄພໃນ
ໂຮງຮຽນ 
ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັການປອ້ງ
ກນັໄພພບິດັ 
ການຈດັການໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ 

ການໃຫຄ້ວາມຮ ເ້ລ ີ່ ອງຄວາມປອດໄພໃນການໃຊຊ້ ວດິ 

ການບໍາລຸງຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ 

ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົ 

ການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ນໍາໃຊອຸ້ປະກອນປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພ 

ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນໂຮງຮຽນໃຫປ້ອດໄພ 

ວາງແຜນການສ ກສາ ແລະ 
ນະໂຍບາຍໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ ້

ມ ຄວາມປອດໄພ 

ການໃຫ້ຄວາມຮ ້
ເລ ີ່ອງຄວາມປອດໄພ 

ຄວາມປອດໄພ
ຈາກໄພພິບັດ 

ຄວາມປອດໄພ
ຕາມທ້ອງຖະໜົນ 

ການປະຕບິດັກດົໝາຍດາ້ນຄວວາມປອດໄພໃນທອ້ງຖະໜນົ 
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ເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມປອດໄພ. ວທິ ການປອ້ງກນັເດກັຈາກການບາດເຈບັໃນການດໍາລງົຊ ວດິໃນປັດຈບຸນັເຊັີ່ ນ: 
ອຸບດັຕເິຫດທາງນໍາ້, ໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ, ໄຟ ຟາ້ຊອັດ, ການລົມ້-ຕກົຈາກທ ີ່ ສ ງ ແລະ ການຖ ກທາດພດິສາມາດ
ປະຕບິດັໄດດ້ັີ່ ງລຸີ່ ມນ .້ 
7.1 ວິິທີການປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງນໍຶ້າ 

 ເພ ີ່ ອປ້ອງກນັເດກັນອ້ຍຈາກການຈມົນໍາ້, ຜ ປົ້ກຄອງ ແລະ ຜ ເ້ບິີ່ ງແຍີ່ ງ ຄວນເອົາໃຈໃສີ່ ຢີ່ າງໃກຊ້ິດກບັ
ເດກັນອ້ຍຜ ທ້ ີ່ ຢ ີ່ ໃກກ້ບັແມີ່ ນໍາ້ ຄວນປະຕບິດັດັີ່ ງນ :້  

− ຈດັການສະພາບແວດລອ້ມໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພເຊັີ່ ນ: ປິດຝານໍາ້ສາ້ງ, ຖງັນໍາ້ຢີ່ າງແໜນ້ໜາ, ຂວໍາ້ຄຸນໍາ້ໄວ ້
ເມ ີ່ ອບໍີ່ ໃຊແ້ລວ້ 

− ສໍາລບັຜ ທ້ ີ່ ອາໄສໃກກ້ບັແມີ່ ນໍາ້ ແມີ່ ນຄວນສາ້ງ ຮົວ້ກນັອອ້ມບາ້ນ ແລະ ປິດປະຕ  ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫອ້ອກໄປຫານໍາ້ໄດ ້
− ເຮດັຮົວ້ອອ້ມໜອງນໍາ້ຢີ່ າງແໜນ້ໜາ 
− ບໍີ່ ໃຫເ້ດກັນອ້ຍລງົຫຼິນ້ນໍາ້ທ ີ່ ໄຫຼແຮງ ແລະ ບໍີ່ ຄວນໃຫເ້ດກັລງົຫຼິນ້ນໍາ້ຕາມລໍາພງັ 
− ໃນເຂດນໍາ້ຖວ້ມ, ເບິີ່ ງເດກັຢີ່ າງລະມດັລະວງັໃນຊີ່ ວງນໍາ້ຂ ນ້ 
− ສອນການລອຍນໍາ້ໃຫແ້ກີ່ ເດກັນອ້ຍ 
− ເຮດັປາ້ຍເຕ ອນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໄວໃ້ນສະຖານທ ີ່ ຫຼິນ້ນໍາ້ 
− ໃສີ່ ເສ ອ້ຊ ຊ ບໃຫແ້ກີ່ ເດກັໃນຂະນະທ ີ່ ລງົ  

7.2 ວິທີປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍຈາກອຸບັດຕິເຫດໄຟໄໝ້, ນໍຶ້າຮ້ອນລວກ ແລະ ໄຟຊ໊ອດ 
ເພ ີ່ ອປອ້ງກນັເດກັນອ້ຍຈາກໄຟໄໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ, ໄຟຊອັດຕອ້ງເຮດັດັີ່ ງນ :້  

− ໃຫເ້ດກັນອ້ຍຢ ີ່ ໄກຈາກ ເຕົີ່ າໄຟ, ໄມຂ້ ດໄຟ, ຕະກຽງນໍາ້ມນັກາສ, ທຽນໄຂ, ເຕາົລ ດ ແລະ ອຸປະກອນ
ໄຟຟາ້ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ມ ຄວາມຮອ້ນ 

− ຢີ່ າປະເດກັນອ້ຍໄວໂ້ດຍລໍາພງັໃກກ້ບັເຕາົໄຟ 
− ເກບັອາຫານຮອ້ນໃນສະຖານທ ີ່ ປອດໄພໄກຈາກເດກັ 
− ຢີ່ າປະເດກັນອ້ຍໄວໃ້ນຫອ້ງທ ີ່ ມ ທຽນ ຫຼ  ໄຟໂດຍລໍາພງັ 
− ປິດຮ ປັກໄຟຢີ່ າງແໜນ້ໜາ 
− ເກບັສາຍໄຟໃຫໄ້ກຈາກເດກັນອ້ຍ 
− ຫຸມ້ສາຍໄຟເປ ອຍໂດຍເຈຍ້ຫຸມ້ສາຍໄຟ 
− ບໍີ່ ຄວນວາງເຄ ີ່ ອງຫຼິນ້ໄວໃ້ກກ້ບັເຕາົໄຟ 
− ວາງກະຕກິນໍາ້ຮອ້ນໃຫໄ້ກຈາກບີ່ ອນເດກັຫຼິນ້ 
− ຕດິປັກໄຟໄວໃ້ຫສ້ ງເພ ີ່ ອປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫເ້ດກັເອາົມ  ຫຼ  ວດັຖຸທ ີ່ ຊກັນໍາໄຟຟາ້ໄປແຍີ່ ໃສີ່  

7.3 ວິທີການປ້ອງກັນ ການລົຶ້ມ ແລະ ຕົກຈາກທີີ່ສ ງ 
− ບໍີ່ ໃຫເ້ດກັນອ້ຍປ ນບີ່ ອນສ ງ 
− ຫາ້ມໃຫນ້ກັຮຽນແລີ່ ນຫຼິນ້ຕາມ ຂັນ້ໄດ ແລະ ລະບຽງ, ຖາ້ແລີ່ ນຫຼິນ້ຕອ້ງມ ຜ ເ້ບິີ່ ງແຍງ 
− ໃຊຮ້ີ່ າງເຫຼກັທ ີ່ ມ ຄວາມກວາ້ງ ແລະ ຄວາມຍາວຢີ່ າງເໝາະສມົ ໃສີ່ ຂັນ້ໄດ, ປອ້ງຢຽ້ມ ແລະ ລະບຽງ 
− ອະນາໄມເຮ ອນໃຫສ້ະອາດ, ບໍີ່ ມ ສິີ່ ງແຫຼມຄມົ 
− ມ ຕັີ່ ງນັີ່ ງຂອງເດກັທ ີ່ ເໝາະສມົ 
− ຢີ່ າປະເດກັນອ້ຍໄວຕ້ຽງ, ເປ ້ແລະ ບີ່ ອນນອນລໍາພງັ 
− ຢີ່ າປະຕຽງ, ຕັີ່ ງ ແລະ ເປ ໃກກ້ບັປີ່ ອງຢຽ້ມ 
− ຢີ່ າປະເຄ ີ່ ອງໄວບ້ີ່ ອນສ ງທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ຈະຕກົໃສີ່ ຫວົເດກັນອ້ຍ ແລະ ຮດັຕ ໃ້ຫແ້ໜນ້ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫລ້ົມ້ທບັເດກັ. 
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7.4 ວິທີປ້ອງກັນຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ 
− ເບິີ່ ງແຍີ່ ງເດກັຢີ່ າງລະມດັລະວງັ 
− ເຮດັຮົີ່ ວອອ້ມເຮ ອນ ແລະ ປິດປະຕ  ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫເ້ດກັແລີ່ ນອອກນອກທາງ 
− ຫາ້ມບໍີ່ ໃຫເ້ດກັຂາ້ມທາງ ຫຼ  ຍີ່ າງຕາມທາງໂດຍລໍາພງັ ຖາ້ບໍີ່ ມ ຜ ໃ້ຫຍີ່ ໄປນໍາ 
− ຫາ້ມບໍີ່ ໃຫເ້ດກັຫຼິນ້ຕາມຫນົທາງ 
− ສອນເດກັນອ້ຍຢີ່ າແລີ່ ນນໍາບານ, ຂ ີ່ ເຄ ີ່ ອງຫຼິນ້ ຫຼ  ຫຼິນ້ວີ່ າວອອກຫນົທາງ 
− ສອນເດກັນອ້ຍໃຫຍ້ີ່ າງຢ ີ່ ທາງຍີ່ າງ ແລະ ຍີ່ າງສວນການສນັຈອນ 
− ກີ່ ອນຂາ້ມທາງຄວນເບິີ່ ງຊາ້ຍ ເບິີ່ ງຂວາ  
− ໃນເເວລາຂາ້ມທາງຄວນຍີ່ າງ, ບໍີ່ ຄວນແລີ່ ນ 
− ໃນເຂດຊຸມຊນົ ແມີ່ ນໃຫໃ້ຊທ້າງມາ້ລາຍ 
− ບໍີ່ ໃຫຂ້າ້ມທາງຢ ີ່ ທາງໂຄງ້ ຫຼ  ບີ່ ອນລດົຈອດ 
− ບໍີ່ ຄວນຂບັໃນເວລາເມາົ 
− ຫາ້ມບໍີ່ ໃຫເ້ດກັນອ້ຍຂບັລດົຕາມລໍາພງັ. 

 
ຮ ບທີ 1: ປ້າຍການສັນຈອນ 

 
1) ການປະຖົມພະຍາບານເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນກໍລະນີອຸບັດຕິເຫດ 

ການປະຖົມພະຍາບານໝາຍເຖິງການໃຫຄ້ວາມຊີ່ ວຍເຫຼ ອແກີ່ ຜ ບ້າດເຈບັໃນສະຖານທ ີ່ ເກ ດອຸບດັຕເິຫດ
ໂດຍໃຊອຸ້ປະກອນທ ີ່ ຫາໄດໃ້ນຂະນະນັນ້ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະນໍາສົີ່ ງຜ ບ້າດເຈບັໄປໂຮງໝໍ. 

2) ຫ ັກການໃນການປະຖົມພະຍາບານເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນກໍລະນີອຸບັດຕິເຫດ 
ຫຼກັການທົີ່ ວໄປໃນການປະຖມົພະຍາບານແມີ່ ນຄວນຄໍານ ງເຖງິ 2 ກຸີ່ ມຄນົຄ : 

− ຜ ້ຊ່ວຍເຫ  ອ: ສງັເກດເບິີ່ ງຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທ ີ່ ເກ ດອຸບດັຕເິຫດເປັນສິີ່ ງສ າຄນັທ ີ່ ຕອ້ງຄ ານ ງເຖງິ
ກີ່ ອນຈະເຂົາ້ໄປຊີ່ ວຍເຫຼ ອ, ຄວນກວດເບິີ່ ງຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງຮີ່ າງກາຍ ແລະ ເຂົາ້ໄປຊີ່ ວຍເຫຼ ອຢີ່ າງມ 

ປ້າຍການສັນຈອນທີີ່ຄວນຮ ້ 

ປ້າຍ
ບັງຄັບ 

ປ້າຍ
ເຕ ອນ 

ປ້າຍ
ແນະ
ນໍາ 

ຫ້າມຄົນຜ່ານ ຫ້າມລົດຖີບ
ຜ່ານ 

ຫ້າມເຂົຶ້າ 

ກໍາລັງກໍີ່ສ້າງ
ທາງ 

ລະວັງອັນຕະລາຍ ທາງຂ້າມທາງ
ລົດໄຟ 

ຕໍາແໜູ່ງທາງ
ຍ່າງ 

ທາງລົດຖີບ ທາງຄົນຍ່າງ 
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ສະຕ,ິ ຫາ້ມເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍຄນົເຈບັທນັທ ຖາ້ຫາກວີ່ າໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຖາ້ເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍທນັທ ອາດເຮດັໃຫເ້ກ ດການ
ບາດເຈບັເພ ີ່ ມຂ ນ້ໄດ ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນກະດ ກສນັຫຼງັຖາ້ຫາກເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍບໍີ່ ຖ ກວທິ ອາດເຮດັໃຫຜ້ ບ້າດເຈບັ
ພກິານໄດ.້ 

− ຜ ້ບາດເຈັບ: ຜ ບ້າດເຈບັຈາກອຸບດັຕເິຫດປະເພດຕີ່ າງໆຮີ່ າງກາຍຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນລກັສະນະທ ີ່ ແຕກ
ຕີ່ າງກນັເຊັີ່ ນ: ຢຸດຫາຍໃຈ, ຫວົໃຈຢຸດເຕັນ້, ເລ ອດໄຫຼບໍີ່ ຢຸດ, ກະດ ກຫກັ. ການປະຖມົພະຍາບານທ ີ່ ດ ຜ ້
ຊີ່ ວຍເຫຼ ອຄວນໃຫກ້ານປະຖມົພະຍາບານຢີ່ າງຖ ກຕອ້ງ, ວີ່ ອງໄວ ແລະ ນິມ້ນວນ. 

3) ຂັຶ້ນຕອນໃນການຊ່ວຍເຫ  ອ 
− ສງັເກດເບິີ່ ງສະຖານະການ 
− ສງັເກດອາການບາດເຈບັເບ ອ້ງຕົນ້ 
− ແຈງ້ຂໍຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼ ອ 
− ໃຫກ້ານຊີ່ ວຍເຫຼ ອຕາມປະເພດຂອງການບາດເຈບັ 

7.5. ການປະຖົມພະຍາບານກໍລະນີອ ີ່ນໆ 
1) ການປະຖົມພະຍາບານຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບສານພິດທາງເດນີອາຫານ: ແກໄ້ຂສະພາວະທ ີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍເຊັີ່ ນ: ເປ ດທາງເດ ນຫາຍໃຈໃຫໂ້ລີ່ ງ. ກໍລະນ ຫວົໃຈຢຸດເຕັນ້ແມີ່ ນໃຫເ້ອາົມ ຂົີ່ ມໜາ້ເອກິ, ນວດ
ຫວົໃຈ ແລະ ເຮດັໃຫປ້ວດຮາກ ແລະ ຮາກອອກມາ. 

2) ການປະຖົມພະຍາບານຜ ້ທີີ່ກະດ ກແຂນຫັກ: ໃຊໄ້ມແ້ຜີ່ ນ ຫຼ  ເຈຍ້ໜງັສ ພມິພບັໜາໆມດັນາບກບັ
ສີ່ ວນບໍລເິວນຂອງກະດ ກພາກສີ່ ວນທ ີ່ ຫກັ, ພນັດວ້ຍເຊ ອກ ຫຼ  ຜາ້ຢ ດໃຫແ້ໜນ້ໃຊຜ້າ້ຄອ້ງຄໍຫອ້ຍແຂນຂາ້ງ
ທ ີ່ ຫກັໄວ.້ 

3) ການປະຖົມພະຍາບານອາຫານຕັນທໍີ່ຫ ອດລມົ: ຖາ້ເປັນເດກັນອ້ຍແມີ່ ນໃຫຈ້ບັຂາທງັສອງຍກົ
ຢີ່ ອນຫວົລງົແລວ້ຕບົຫຼງັຈນົກວີ່ າເດກັນອ້ຍນັນ້ໄອອອກ, ຖາ້ເປັນຜ ໃ້ຫຍີ່ ແມີ່ ນໃຫນ້ັີ່ ງລງົ, ກົມ້ຫວົລງົ ແລະ 
ຕບົຫຼງັແຮງໆກໍີ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ ຫຼ  ຊີ່ ວຍວທິ ການຮ ດທອ້ງ ຄວດັເອກິເພ ີ່ ອໃຫອ້າຫານຫຸຼດອອກຈາກທໍີ່
ອາຫານ. 
ກໍລະນ ທ ີ່ ຄນົຢຸດຫາຍໃຈດວ້ຍອຸບດັຕເິຫດ ເຮາົຄວນປະຕບິດັດັີ່ ງນ :້ 

− ປະເມ ນຄວາມຮ ສ້ ກໂດຍການປຸກຕບົບໍລເິວນບີ່ າໄລີ່ ຄີ່ ອຍໆ, ເອ ນ້ຜ ບ້າດເຈບັ ແລະ ຈບັເບິີ່ ງຊ ບພະຈອນ 
− ເປ ດທາງເດ ນຫາຍໃຈໂດຍການຂົີ່ ມໜາ້ຜາກລງົ ແລະ ດ ງຄາງຂ ນ້ 
− ກວດສອບການຫາຍໃຈໂດຍ ຕາເບິີ່ ງບໍລເິວນໜາ້ເອກິ, ຫ ຟັງສຽງລມົຫາຍໃຈ ແລະ ແກມ້ສໍາຜດັກບັລມົ

ຫາຍໃຈ 
− ຊີ່ ວຍການໝ ນວຽງເລ ອດໂດຍການໃຊມ້ ທງັສອງຂາ້ງປະສານກນັຂົີ່ ມລງົບໍລເິວນໜາ້ເອກິ 30 ຄັງ້ 
− ຊີ່ ວຍການຫາຍໃຈໂດຍບ ບດງັໃຫແ້ໜນ້ ແລະ ເປົີ່ າປາກ 2 ຄັງ້ ແຕີ່ ລະຄັງ້ບໍີ່ ຄວນເປົີ່ າເກ ນ 10-15 ວນິາທ . 
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ຮ ບທີ 2: ວິທີການຊ່ວຍຊີວິດຂັຶ້ນພ ຶ້ນຖານ (CPR) 

ຂໍມ້ ນຈາກ 
https://www.google.co.th/search?q=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%

AE%E0%BA%B1%E0%BA%94+CPR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02KLWhfTlAhUK7GEKHbSZC

T8Q_AUIESgB&biw=1366&bih=660#imgdii=TCQQVci2DwmazM:&imgrc=pYLxiLsVCM_m0M:&spf=1574091431613 

 
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ສນົທະນາຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັ, ປະເພດຂອງຄວາມປອດໄພໃນແຕີ່ ລະດາ້ນ ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງ

ການບາດເຈບັ 
ກິດຈະກໍາ 2: ຈດັກຸີ່ ມສນົທະນາກີ່ ຽວກບັຜນົກະທບົ, ວທິ ການຄວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັການເກ ດອຸບດັຕເິຫດ 
ກິດຈະກໍາ 3: ລງົສໍາຫຼວດສະພາບແວດລອ້ມໃນ ໂຮງຮຽນກີ່ ຽວກບັສະຖານທ ີ່ ອນັຕະລາຍ. 
ກິດຈະກໍາ 4: ສາທດິການຊີ່ ວຍຊ ວດິຂັນ້ພ ນ້ຖານ 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ອຸບດັຕເິຫດແບບໃດທ ີ່ ມກັເກ ດຂ ນ້ກບັເດກັເລ ອ້ຍໆ?  
2) ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພມ ຄວາມສໍາຄນັຄ ແນວໃດ?  
3) ສາຍພວົພນັພ ດຕກິໍາການດໍາລງົຊ ວດິຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພມ ຄ ແນວໃດ? 
4) ສາເຫດທ ີ່ ເຮດັໃຫເ້ດກັໄດຮ້ບັບາດເຈບັຢ ີ່ ໃນປະເທດລາວເຮາົມ ຫຍງັແດີ່ ? 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%94+CPR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02KLWhfTlAhUK7GEKHbSZCT8Q_AUIESgB&biw=1366&bih=660#imgdii=TCQQVci2DwmazM:&imgrc=pYLxiLsVCM_m0M:&spf=1574091431613
https://www.google.co.th/search?q=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%94+CPR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02KLWhfTlAhUK7GEKHbSZCT8Q_AUIESgB&biw=1366&bih=660#imgdii=TCQQVci2DwmazM:&imgrc=pYLxiLsVCM_m0M:&spf=1574091431613
https://www.google.co.th/search?q=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%94+CPR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02KLWhfTlAhUK7GEKHbSZCT8Q_AUIESgB&biw=1366&bih=660#imgdii=TCQQVci2DwmazM:&imgrc=pYLxiLsVCM_m0M:&spf=1574091431613
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ບົດທີ 16 
ໄພພິບັດ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄພພິບັດ 

 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງໄພພິບັດ 
1.1. ຄວາມໝາຍຂອງໄພພິບັດ 

ອ ງຕາມອງົການສະຫະປະຊາຊາດວີ່ າດວ້ຍຍຸດທະສາດເພ ີ່ ອລຸດຜີ່ ອນໄພພບິດັ The United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) ໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍຂອງໄພພບິດັໄວວ້ີ່ າ 
“ໄພພບິດັແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຢີ່ າງຮາ້ຍແຮງຕໍີ່ ຄນົ, ຊຸມຊນົ ຫຼ  ສງັຄມົ ໃນລະດບັຕີ່ າງໆ. ໄພພບິດັເກ ດ
ຂ ນ້ເນ ີ່ ອງຈາກການມ ປະຕສໍິາພນັຂອງເຫດການທ ີ່ ເປັນອນັຕະລາຍບວກກບັເງ  ີ່ອນໄຂການເກ ດເຫດ, ຄວາມເບາະບາງ (ລໍ ້
ແຫຼມ) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກຽມຄວາມພອ້ມ, ເຊິີ່ ງນໍາ ໄປສ ີ່ ການສ ນເສຍຊ ວດິ, ວດັຖຸສິີ່ ງຂອງ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ສິີ່ ງແວດ ລອ້ມ”. ໄພພບິດັສາມາດເກ ດຂ ນ້ໄດທ້ນັທ  ແລະ ມ ຂອບເຂດຈາໍກດັ, ແຕີ່ ມນັອາດຈະຂະຫຍາຍຂອບ
ເຂດອອກ ແລະ ຢ ີ່ ໄດເ້ປັນເວລາດນົ. ເຊິີ່ ງຜນົກະທບົນ ອ້າດເປັນບດົຮຽນໃນການຮບັມ ຂອງຊຸມຊນົ ຫຼ  ສງັຄມົນັນ້ໆ  
ໃນການໝ ນໃຊຊ້ບັ ພະຍາກອນຕີ່ າງໆທ ີ່ ເຂາົເຈົາ້ມ ຢ ີ່  ແລະ ການຂໍຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼ ອຈາກພາກສີ່ ວນພາຍຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: 
ຊຸມຊນົ, ເມ ອງ, ແຂວງ ໃກຄ້ຽງ, ລະດບັປະເທດ ຫຼ  ສາກນົ. 
1.2. ປະເພດຂອງໄພພິບັດ 
1.2.1. ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ 

ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດແມີ່ ນປະກດົການທາງທໍາມະຊາດ ດາ້ນ ສະພາບອາກາດ, ທໍລະນ ວທິະຍາ, 
ລະບບົສຸລຍິະທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ທົີ່ ວໂລກ. ໃນນັນ້, ລວມມ  ແຜີ່ ນດນິໄຫວ, ພ ໄຟລະເບ ດ, ດນິເຈ ີ່ ອນ, ຄ ນ້ທະເລໃຫຍີ່ , 
ໄຟໄໝປ້ີ່ າ, ນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ສດັຕ ພ ດ ເຊິີ່ ງມນັສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ການພດັທະນາທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. ໄພພິບັດທີີ່ເກີດຈາກມະນດຸ 
ໄພພບິດັທ ີ່ ມະນຸດສາ້ງຂ ນ້ແມີ່ ນໄພພບິດັທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ຈາກອງົປະກອບກີ່ ຽວກບັຄວາມຕັງ້ໃຈ ຫຼ  ບໍີ່ ຕັງ້ໃຈ, 

ຄວາມປະໝາດຂາດສະຕ,ິ ຄວາມຜດິຜາດທາງການທດົລອງ ແລະ ລະບບົໃດໜ ີ່ ງທ ີ່ ມະນຸດສາ້ງຂ ນ້. ໃນນັນ້, ລວມມ  
ລະເບ ດບໍີ່ ທນັແຕກ, ອກັຄ ໄພ (ໄຟໄໝ)້ ແລະ ອຸບດັຕເິຫດຕີ່ າງໆ (ທາງດນິ, ນໍາ້ ແລະ ອາກາດ). 

 
 
 
 
 

ຮ ບທີ 1: ຕົວຢູ່າງໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ 

ຜນົກະທບົຂອງໄພນໍາ້ຖວ້ມ ຜນົກະທບົຂອງໄພແຫງ້ແລງ້ ຜນົກະທບົຂອງແຜີ່ ນດນິໄຫວ 
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2. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄພພິບັດ 
ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ານປອ້ງກນັໄພພບິດັແມີ່ ນການຮຽນ-ການສອນທ ີ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັທ ີ່ ສຸດເພ ີ່  ອປອ້ງກນັ, 

ກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ໂຕຕ້ອບໄພພບິດັໃຫນ້ກັຮຽນຕໍີ່ ກບັໄພພບິດັຕີ່ າງໆທ ີ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ຢ ີ່ ໃນໂຮງຮຽນ, ບາ້ນ ແລະ 
ຊຸມຊນົຂອງເຂາົເຈົາ້. ດັີ່ ງນັນ້, ຖາ້ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮ ກ້ີ່ ຽວກບັວທິ ການປອ້ງການໄພພບິດັຕີ່ າງໆແລວ້ ເຂາົກໍີ່ ອາດຈະມ 
ບດົບາດສໍາຄນັໃນການປອ້ງກນັ, ກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ຮບັມ ກບັໄພພບິດັ ທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໃນຊຸມຊນົຂອງ
ເຂາົເຈົາ້ເຊັີ່ ນກນັ.  

ຍອ້ນການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນຢີ່ າງໄວວາ, ຄວາມເສ ີ່ ອມໂສມຂອງສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມນົລະຜດິ, 
ປັດໄຈເລົີ່ ານ ໄ້ດຊ້ີ່ ວຍສົີ່ ງເສ ມໃຫມ້ ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງໄພພບິດັ ເຊິີ່ ງອາດກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດການສ ນເສຍຂອງມະນຸດບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນ
ໂຄງສາ້ງພ ນ້ຖານ, ຊບັສນິ ແລະ ຊ ວດິ. ໃນນັນ້, ເດກັ ແລະ ຄນົເສຍອງົຄະ (ພກິານ) ແມີ່ ນກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງສ ງໃນ
ສງັຄມົ ໃນເວລາທ ີ່ ໄພພບິດັເກ ດຂ ນ້ ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາ້ງຂ ນ້. ດັີ່ ງນັນ້, ທຸກຄນົຄວນ
ໄດຮ້ບັການສ ກສາກີ່ ຽວກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັເພ ີ່ ອໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂ ນ້ ເຊິີ່ ງມນັເປັນໜາ້ທ ີ່ ຂອງໂຮງຮຽນ 
ແລະ ພາກ ສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງທ ີ່ ຈະຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມຮ ທ້ ີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍຕໍີ່ ກບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ.  
3. ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕໍີ່ເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
   ທົີ່ ວໂລກມ  ເດກັນອ້ຍນກັຮຽນ 875 ລາ້ນຄນົ ທ ີ່ ອາ ໄສຢ ີ່ ເຂດສີ່ ຽງໄພແຜີ່ ນດນິໄຫວສ ງ, ມ  32 ລາ້ນຄນົແມີ່ ນ
ເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົໃໝີ່  (Wisner, 2004). ກອງປະຊຸມປະຕຮິ ບການສ ກສາທ ີ່  ເມ ອງດກັກາ້ (ປະເທດບງັກະລາເດດັ): 
ການສ ກສາເພ ີ່ ອໝົດທຸກຄນົ ແມີ່ ນໄດຮ້ັບຮ ວ້ີ່ າ ໄພອນັຕລາຍ ແລະ ໄພພບິັດ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງທາ້ທາ້ຍທ ີ່ ສໍາຄນັໃນຫຼາຍ
ປະເທດເພ ີ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍການສ ກສາເພ ີ່ ອໝດົທຸກຄນົ ແລະ ຕອ້ງການການສະໜບັສະໜ ນຈາກສາກນົ.  
   ໄພພິບັດມ ຜົນກະທົບຫຼາຍຢີ່ າງແຕກຕີ່ າງກັນເຊັີ່ ນ: ດາ້ນສະພາບຮີ່ າງກາຍ, ດາ້ນການສ ກສາ, ດາ້ນ
ເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນຈດິໃຈ.  

− ດາ້ນສະພາບຮີ່ າງກາຍ ເກ ດຂ ນ້ເມ ີ່ ອນກັຮຽນ ແລະ ຄ  ເສຍຊ ວດິໃນອາຄານໂຮງຮຽນທ ີ່ ບໍີ່ ປອດໄພ, ສາ້ງໃນ
ຮ ບແບບບໍີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ສາ້ງແບບບໍີ່ ໄດຄໍ້ານ ງເຖງິ ໄພພບິດັທ ີ່ ອາດເກ ດຂ ນ້.  

− ດາ້ນການສ ກສາ ເມ ີ່ ອໄພພບິດັເກ ດຂ ນ້ໂຮງຮຽນຖ ກເສຍຫາຍ (ເປີ່ ເພ) ເຊິີ່ ງບໍີ່ ສາມາດຈດັການຮຽນ-ການ
ສອນຕາມຫຼກັສ ດກໍານດົໄວ ້ແລະ ຈະເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບຂອງການສ ກສາຫຸຼດລງົ. 

−  ດາ້ນເສດຖະກດິແມີ່ ນອາຄານໂຮງຮຽນຖ ກທ າລາຍ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງໃໝີ່  ເຊິີ່ ງຕອ້ງໃຊຄ້ີ່ າໃຊຈ້ີ່ າຍສ ງຂ ນ້, 
ການສ ນເສຍລາຍໄດ,້ ສ ນເສຍເຮ ອນຊານ ແມີ່ ນເຮດັໃຫກ້ານຮຽນຕໍີ່ ຂອງເດກັມ ບນັຫາຖາ້ຂາດການສົີ່ ງເສ ມ
ຈາກຄອບຄວົ.  

− ຜນົກະທບົດາ້ນຈດິໃຈ ແມີ່ ນຂາດຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ບໍີ່ ມ ຈດິໃຈຢາກຮຽນໜງັສ .   
 
 

ຮ ບທີ 2: ຕົວຢູ່າງໄພພິບັດທີີ່ມະນຸດສ້າງຂຶຶ້ນ 

ການລະເບ ດຂອງລະເບ ດນວິເຄຼຍ      ອກັຄ ໄພ ຫຼ   ໄຟໄໝ ້      ລະເບ ດບໍີ່ ທນັແຕກ 



132 

 

4. ການນພົວພັນກັນລະຫວ່າງພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຜນວາດ 1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັກນົໄກຂອງໄພພບິດັ: ຫຼງັຈາກທ ີ່ ມ ໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ເຫດການທໍາມະຊາດ 
ແລວ້ລະບບົ (ໂຄງສາ້ງ, ອງົກອນ, ສງັຄມົ, ຕວົເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊນົ) ເປັນຕວົກໍານດົຜນົຂອງໄພພບິດັນັນ້ໆ. ແຕີ່ ເຖິງ
ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ຂະໜາດຄວາມແຮງຂອງການທໍາລາຍ ແມີ່ ນກໍານດົໂດຍ ທໍາມະຊາດ, ລກັສະນະຂອງສະພາບແວດ
ລອ້ມ, ລກັສະນະຂອງສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ, ແລະ ເວລາ. ໃນປັດຈບຸນັ ການເຊ ີ່ ອມໂສມລງົຂອງສະພາບແວດລອ້ມ, 
ການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງການພດັທະນາ,ການຕດັໄມເ້ກ ນຈໍານວນ, ການຖາງປີ່ ານເຮດັໄຮີ່ , ແລະ ສະພາບຊຸດໂຊມອນັອ ີ່ ນທ ີ່
ມະນຸດສາ້ງໃຫມ້ ການສີ່ ຽງໄພເພ ີ່ ມຂ ນ້ ແລະ ຜນົຜະລດິຫຸຼດລງົ. ຜນົກະທບົຂອງໄພທໍາມະຊາດເຊັີ່ ນ: ໄພແຫງ້ແລງ້, 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເກີດໄພພິບັດ
ທໍາມະຊາດ 

ຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ໄພພິບັດທໍາມະ
ຊາດ 

ຮ ບທ ີ3 : ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໄພພິບັດ 

       ມ ຄວາມສີ່ ຽງຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ 
       ມ ຄວາມສີ່ ຽງຫຼາຍ 
       ມ ຄວາມສີ່ ຽງປານກາງ 
       ມ ຄວາມສີ່ ຽງນອ້ຍ 
       ມ ຄວາມສີ່ ຽງໜອ້ຍທ ີ່ ສຸດ 
 
 

ແຜນວາດ 1: ກົນໄກການເກີດໄພພິບັດ 

ກົນໄກການເກີດໄພພິບັດ 

ປັດໄຈນໍາເຂົຶ້າ ລະບົບ ຜົນ 

ໄພອນັຕະລາຍ/ປະກດົການທາງທໍາມະຊາດ
(ແຜີ່ ນດນິໄຫວ, ດນິເຈ ີ່ ອນ, ພະຍຸ ແລະອ ີ່ ນໆ) 

ໂຄງສາ້ງ, ການຈດັການ, ຊຸມຊນົ, 
ສງັຄມົ, ຄວາມຮບັຮ ຂ້ອງຄນົ 

ໄພພບິດັ, ອດິທຜິນົ, ຜນົເສຍ
ຫາຍ, ການໂຕຕ້ອບ 

1. ລກັສະນະທາງທ າມະຊາດ/ສະພາບແວດລອ້ມ: ເງ  ີ່ອນໄຂດນິຟາ້ອາກາດ/ສະພາບອາກາດ, ເງ  ີ່ອນໄຂທາງພ ມສນັຖານ 
2. ລກັສະນະທາງຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ: ປະຊາກອນ, ໂຄງສາ້ງພ ນ້ຖານ, ສະພາບດາ້ນການເມ ອງ/ເສດຖະກດິ, 
ວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັ, ການສ ກສາ ແລະອ ີ່ ນໆ 
3. ເວລາ: ລະດ , ວນັທ , ເວລາ ແລະອ ີ່ ນໆ 
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ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ສດັຕ ພ ດ ແມີ່ ນ ສີ່ ວນຫຼາຍເກ ດຂ ນ້ຢ ີ່ ເຂດຮີ່ າງໄກສອກລ ກ ບີ່ ອນທ ີ່ ປະຊາຊນົ ທໍໍາມາຫາກນິ ແລະ 
ສາ້ງເສດຖະກດິດວ້ຍການເຮດັກະສກິໍາ. ການຊຸດໂຊມຂອງສະພາບແວດລອ້ມ ບວກກບັການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມ
ສີ່ ຽງຈາກໄພທໍໍາມະຊາດ ສິີ່ ງຜນົຂອງມນັກໍີ່ ຄ ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ-ນໍາ້ຖວ້ມ, ແຫງ້ແລງ້, ດນິຖ ກກດັເສາະ, ດນິ
ເຈ ີ່ ອນ ແລະອ ີ່ ນໆ. ຕັງ້ແຕີ່ ທດົສະວດັທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, ການປີ່ ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມຈາກທົີ່ ວ
ໂລກ ເຊິີ່ ງທງັທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາ້ງຂ ນ້ແມີ່ ນເຮດັໃຫເ້ກ ດໄພພບິດັທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງຂ ນ້.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ສະພາບການຂອງໄພພິບັດໃນໂລກ 
       ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດແມີ່ ນກໍາລງັເພ ີ່ ມຂ ນ້ (ຮ ບທ  4). ແຕີ່ ວີ່ າ ທຸກໄພພບິດັແມີ່ ນສາມາດຫຸຼດຜີ່ ອນໄດຖ້າ້
ພວກເຮົາມ ຄວາມຮ  ້ແລະ ການວາງແຜນ, ການປ້ອງກນັດາ້ນຮີ່ າງກາຍ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ, ມ ການກຽມ
ຄວາມພອ້ມ. ສ ນຄົນ້ຄວາ້ ໄພພິບັດ ລະບາດວິທະຍາ (Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters) ໄດລ້າຍງານວີ່ າ ມ  301 ປະເທດ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເກນການເກ ດໄພພບິດັ ແລະ ມ  102 ປະເທດ ໄດຮ້ບັຜນົເສຍ
ຫາຍ. ຕວົເລກລວມຈາກຜ ໄ້ດຮ້ັບຜົນກະທົບແມີ່ ນ ມ  7.628 ຄົນທ ີ່ ເສຍຊ ວດິ, 411 ລາ້ນຄນົແມີ່ ນໄດຮ້ບັຜົນ
ກະທບົ, ຜນົເສຍຫາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິປະເມ ນຢ ີ່ ທ ີ່  97 ພນັລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ທຸກຄັງ້ທ ໄພພບິດັເກ ດຂ ນ້ 
ແມີ່ ນມ ເດກັນອ້ຍຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍບໍີ່ ໄດໄ້ປໂຮງຮຽນ ແລະ ຈາໍນວນໜ ີ່ ງກໍີ່ ປະລະການຮຽນໄປເລ ຍ.  
 ປະເທດຈ ນເປັນປະເທດໜ ີ່ ງທ ີ່ ໄດຜ້ນົກະທບົຈາກໄພພບິດັຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ, ເຊິີ່ ງລວມມ  ໄພທໍາມະຊາດ 29 ຄັງ້ 
ໃນນັນ້ 52% ແມີ່ ນເກ ດຈາກດນິ ເຊັີ່ ນ ນໍາ້ຖວ້ມ, ດນິເຈ ີ່ ອນ ແລະ ອ ກ 41% ແມີ່ ນເກ ດຈາກດນິຟ້າອາກາດເຊັີ່ ນ 
ພາຍຸ, ລມົມໍລະສຸມ. ໄພພບິດັເຫຼົີ່ ານັນ້ ແມີ່ ນເຮດັໃຫ ້1.151 ເສຍຊ ວດິ ແລະ 13 ລາ້ນຄນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ຕໍີ່ ມາ 
ແມີ່ ນປະເທດ ອາເມລກິາ ເຊິີ່ ງລວມມ  ໄພທໍາມະຊາດ 20 ຄັງ້ ເຮດັໃຫ ້250 ຄນົເສຍຊ ວດິ ແລະ 360.000 ຄນົ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ. ໃນປະເທດ ອນິເດຍ ມ ໄພທໍາມະຊາດ 17 ຄັງ້ ເຮດັໃຫ ້ມ ຄນົເສຍຊ ວດິ 884 ຄນົ ແລະ 331 ລາ້ນ
ຄນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເຊິີ່ ງສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພແຫງ້ແລງ້ ທ ີ່  ເຮດັໃຫ ້330 ລາ້ນຄນົໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົ (ຄດິໄລີ່ ເປັນ 80% ຂອງຜ ໄ້ດຜ້ນົກະທບົໃນປ  2016). ມ  1,35 ລາ້ນຄນົ ເສຍຊ ວດິຈາກໄພທໍາມະຊາດ ໃນ 

20 ຜີ່ ານມານ ,້ ຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງແມີ່ ນເສບຊ ວດິຍອ້ນແຜນດນິໄຫວ ກາຍນັນ້ແມີ່ ນເກ ດຈາກໄພທໍາມະຊາດອນັອ ີ່ ນ. ໃນ

ແຜນວາດ 2: ການເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ໄພພິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບ 

ຄວາມເຊ ີ່ອມໂຊມ ຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາເພີີ່ມຂຶຶ້ນ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປູ່າ, ການຈ ດເຝົາເພ ີ່ອ
ການຜະລິດຢູ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງເນ ີ່ອງ 

ການເພີີ່ມຂຶຶ້ນຂອງໄພພິບັດທາໍມະຊາດເຊັີ່ນ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນໍຶ້າຖ້ວມ, ດິນເຈ ີ່ອນ, ພະຍາດລະບາດ ແລະອ ີ່ນ  ໆ

ເຮັດໃຫ້ຄົນມຄີວາມສ່ຽງຕໍີ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນ 
 

ການຜະລິດຫຼຸດລົງ 

 

ກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ 

 

ກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທກຸຍາກເພີີ່ມຂຶຶ້ນໃນຊຸມຊົນນັຶ້ນໆ 

ການບາດເຈັບ ແລະ ສ ນເສຍ 
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ການສະເລີ່ ຍແລວ້ ແມີ່ ນມ  327 ຄນົ ທ ີ່ ເສຍຊ ວດິຕໍີ່ ໜ ີ່ ງໄພພບິດັ ໃນປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັຕ ີ່ າໃນ ຊາວປ ຜີ່ ານມາ ເຊິີ່ ງ
ມນັຫຼາຍກວີ່ າປະເທດທ ີ່ ມ ລາຍຮບັສ ງ ຫາ້ເທົີ່ າ. ເມ ີ່ ອເບິີ່ ງການຂະຫຍາຍຂອງໄພພບິດັໃນແຕີ່ ທະວ ບແລວ້, ທະວ ບ 
ອາຊ  ແມີ່ ນໄດເ້ກ ດໄພບິດັຫຼາຍທ ີ່ ສຸດຢ ີ່ ທ ີ່  44,4%, ທະວ ບອາເມລກິາ 25,5%, ທະວ ບອະຟຣິກາ 16,5%, ທະວ ບ
ເອ ຣົບ 7,2% ແລະ ທະວ ບໂອເຊອານ  6,4% ເຊິີ່ ງຂະຫຍາຍຕວົແລວ້ແມີ່ ນບໍີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັຫຼາຍປານໃດຈາກການ
ສງັເກດລະຫວີ່ າງປ  2005 ຫາ 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ສະພາບການໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ 
   ປະເທດລາວກໍີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດເຊັີ່ ນ: ນໍາ້ຖວ້ມ, ພາຍຸ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ດນິເຈ ີ່ ອນ ແລະ 
ໄຟໄໝ.້ ລະຫີ່ ວາງປ  1990 ຫາ 2012 ມ ໄພພບິດັເກ ດຂ ນ້ 3.882 ຄັງ້ ເຮດັໃຫມ້ ຄນົເສຍຊ ວດິ ທງັໝດົ 380 ຄນົ 
(ບດົລາຍງານການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງໄພພບິດັແຫີ່ ງຊາດ ປ  2012 ) ແລະ ຈາກບດົລາຍງານຂອງກະຊວງສ ກສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ ແຕີ່ ປ  2013 ຫາ 2016 ມ ໂຮງຮຽນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັຕີ່ າງໆ
ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດຈໍານວນ 320 ແຫີ່ ງ ເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນເສຍຊ ວດິ 05 ຄນົ ແລະ 52 ຄນົໄດຮ້ບັບາດເຈບັ 
(ສ ສະໝອນ ສດິທຣິາດວງົສາ 2017).  

ກນົໄກຂອງນໍາ້ຖວ້ມ, ດນິເຈ ີ່ ອນ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄຟໄໝ ້ເຊິີ່ ງໄພພບິດັທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆໃນ ສປປ ລາວ  
• ນໍຶ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈ ີ່ອນ 

   ນໍາ້ຖວ້ມ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ເກ ດຂ ນ້ໃນໄລຍະເດ ອນສິງຫາ ຫາ ກນັຍາ ໃນທົີ່ ວປະເທດຫຼັງຈາກລົມມໍລະສຸມ
ທດິຕາເວນັຕກົສຽງໃຕ.້ ໃນຊີ່ ວງເດ ອນພ ດສະພາ ຫາ ຕຸລາ ແມີ່ ນມ ປະລມິານນໍາ້ຝົນ 75% ແລະ 63% ຂອງພາຍຸທ ີ່
ພາໃຫເ້ກ ດນໍາ້ຖວ້ມ. ນໍາ້ຖວ້ມແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ ແລະ ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ແມີ່ ນໍາ້ສາຍໃຫີ່ ຍຄ ນໍາ້ຂອງເທົີ່ ານັນ້ ຍງັມ ຢ ີ່ ເຂດ
ສາຂາຂອງແມີ່ ນໍາ້ຂອງອ ກ. ນໍາ້ຖວ້ມສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ເສດຖະກດິຫຼາຍທ ີ່ ສຸດໃຫແ້ກີ່ ປະເທດ, ຕໍີ່ ຄນົຈໍານວນຫຼາຍ
ເນ ີ່ ອງຈາກພ ນ້ທ ີ່ ນັນ້ເປັນພ ນ້ທ ີ່ ຫຼກັໃນການເຮດັຜະລດິ. ຕວົຢີ່ າງ: ໃນປ  2011 ປະເທດເຮາົແມີ່ ນໄດຜ້ນົກະທບົຈາກ
ພາຍຸລະດ ຮອ້ນ ໃນ 12 ແຂວງ ທົີ່ ວປະເທດ ເຊິີ່ ງວີ່ າມ ປະມານ 500.000 ຄນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກນໍາ້ຖວ້ມ. ນໍາ້
ຖວ້ມກະທນັຫນັ ແລະ ຝົນຕກົໜກັ ໃນປ  2013 ໄດເ້ຮດັໃຫ ້20 ຄນົເສຍຊ ວດິ, ຫນົທາງຫຼາຍສາຍເປີ່ ເພ ແລະ ຜນົ
ຜະລດິເສບຫາຍ. ນອກຈາກນ ,້ ຝົນຕກົແມີ່ ນສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່  ປະຊາຊນົຈໍານວນຫຼາຍທົີ່ ວປະເທດ, ເຮດັໃຫພ້ວກ
ເຂາົຂາດນໍາ້ດ ີ່ ມສະອາດ, ແລະ ທໍາລາຍໄຮີ່ ນາຂອງພວກເຂາົ. ໃນເຂດພາກໃຕຂ້ອງແຂວງຈໍາປາສກັ, ມ  56 ໝ ີ່ ບາ້ນ 

 

ແຜນວາດ 3: ເຫດການໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດໃນທົີ່ວໂລກ 

ຈໍານວນເຫດການໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 

ຈໍາ 
ນວນ 

       ທະວ ບເອເຊຍ-ປາຊພິກິ 
       ທະວ ບອາຟິຣກກາ 
       ທະວ ບອາເມຣກິາໃຕ ້
       ທະວ ບອາເມຣກິາເໜ ອ 
       ທະວ ບເອ ຣບົ 
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ແລະ 53.000 ຄົນແມີ່ ນໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກນໍາ້ຖວ້ມ. ມ ຫຼາຍໝ ີ່ ບາ້ນໃນແຂວງແມີ່ ນຖ ວີ່ າເປັນເຂດສີ່ ຽງໄພ
ຈາກນໍາ້ຖວ້ມເນ ີ່ ອງຈາກເຂດທ ີ່ ຕັງ້ຂອງບາ້ນ. 

ດນິເຈ ີ່ ອນເຮດັໃຫເ້ຮ ອນຊານເສຍຫາຍ, ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ເຮດັໃຫຄ້ນົຈໍານວນຫຼາຍຂາດອາຫານ, ທ ີ່
ພກັເຊາົ, ນໍາ້ດ ີ່ ມ, ຫອ້ງນໍາ້, ການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ສິີ່ ງຂອງຈໍາເປັນອ ີ່ ນໆ.  ດນິເຈ ີ່ ອນແມີ່ ນເກ ດຈາກເງ  ີ່ອນໄຂ
ສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັເຊັີ່ ນ: ສະພາບແວດລອ້ມເຂດພ ສ ງ ແລະ ເຂດລຽບຕາມຝັີ່ ງແມີ່ ນນໍາ້. ແຮງໂນມ້
ຖີ່ ວງກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດດນິເຈ ີ່ ອນ ແຕີ່ ຍງັມ ປັດໄຈອ ີ່ ນໆມາປະກອບເຊັີ່ ນ: ຄວາມຊນັຂອງໜາ້ດນິ, ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພ ດ
ພນັ ຫຼ  ຕົນ້ໄມ,້ ປະລມິານນໍາ້ຝົນ, ການບຸກເບ ກ (ກໍີ່ ສາ້ງ) ໜາ້ດນິເພ ີ່ ອທໍາການຜະລດິ ແລະ ພດັທະນາໃນບໍລເິວນ
ນັນ້. ດນິເຈ ີ່ ອນສາມາດເກ ດໄດຈ້າກທໍາມະຊາດເຊັີ່ ນ: ການກດັເສາະຂອງນໍາ້, ການສັີ່ ນສະເທ ີ່ ອນຂອງພ ນ້ດນິ ແລະ 
ໄຟໄໝປ້ີ່ າຕດິຕໍີ່ ກນັເປັນເວລານານ ເປັນຕົນ້.ນອກນ ,້ ດນິເຈ ີ່ ອນຍງັສາມາດເກ ດຂ ນ້ໄດຈ້າກການກະທໍາຂອງມະນຸດ
ເຊັີ່ ນ: ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປີ່ າ, ການກໍີ່ ສາ້ງຕ ກອາຄານ, ຖະໜນົຫນົທາງ, ການລະເບ ດ ແລະ ການຂຸດເຈາະ ເປັນຕົນ້. 
ປະເທດລາວ, ດນິເຈ ີ່ ອນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເກ ດຂ ນ້ທາງພາກເໜ ອເນ ີ່ ອງຈາກຈດຸພເິສດທາງດາ້ນພ ມສນັຖານທ ີ່ ຕັງ້ເປັນ
ເຂດພ ສ ງ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
   ພ ນ້ທ ີ່ ຂອງປະເທດລາວທ ີ່ ມ ທີ່ າອີ່ ຽງທ ີ່ ຈະເກ ດໄພແຫງ້ແລງ້ແມີ່ ນແຂວງທາງຕາເວນັຕກົ ແລະ ບາງເຂດທ ີ່ ສ ງ
ກວີ່ າລະດບັນໍາ້ທະເລໃນແຂວງພາກໃຕ.້ ໄພແຫງ້ແລງ້ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ປະຊາກອນຜນົຜະລດິທາງກະສກິໍາປະມານ 
20% ຂອງປະເທດ. ມ ຫຼາຍບາ້ນທ ີ່ ຕັງ້ຢ ີ່ ທດິຕາເວນັອອກແມີ່ ນສີ່ ຽງຕໍີ່ ໄພແຫງ້ແລງ້ ເຊິີ່ ງມນັທະວ ຄວາມຮຸນແຮງຂ ນ້
ຈາກການດ ດຊບັຂອງພ ນ້ດນິ ແລະ ສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ການເພາະປ ກເຂົາ້. ທຸກໆປ  ໄພແຫງ້ແລງ້ໄດສ້ົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ວຽກງານກະສິ
ກໍາ ເຊັີ່ ນດຽວກນັກບັສຸຂະພາບຂອງຄນົ ແລະ ສດັ. ເມ ີ່ ອເກ ດໄພແຫງ້ແລງ້ແລວ້  ການປ ກເຂົ ້າ້ຕາມແຄມນໍາ້ຂອງແມີ່ ນມ 
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກສະພາບແຫງ້ແລງ້ຂອງດນິ. ໃນເຂດພ ນ້ທ ີ່ ສ ງ, ສະພາບແວດລອ້ມແມີ່ ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພ
ແຫງ້ແລງ້ເປັນຕົນ້ເດ ອນເມສາ ແລະ ພ ດສະພາ. ໄພແຫງ້ແລງ້ຈາກລະດ ກີ່ ອນ ແມີ່ ນບໍີ່ ໄດສ້ົີ່ ງຜນົໃຫແ້ກີ່ ການກະສກິໍາໃນ
ເຂດເນ ນສ ງ ເພາະວີ່ າ ເຂດເນ ນສ ງສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນເກບັກີ່ ຽວຜນົລະປ ກຕອນກາງເດ ອນຕຸລາ. ບນັແຂວງພາກເໜ ອແມີ່ ນ
ອາໃສພ ດທ ີ່   ເໝາະແກີ່ ການປ ກໃນເຂດເນ ນສ ງ ທ ີ່ ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ໄພແຫງ້ແລງ້.  
 
 
 
 
 
 

ຮ ບທີ 4: ດິນເຈ ີ່ອນຖົມທາງ ຮ ບທີ 5: ນໍຶ້າຖ້ວມ 
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• ໄຟໄໝ້ (ອັກຄີໄພ) 
ໃນຂະນະທ ີ່ ນໍາ້ຖວ້ມໄດສ້ົີ່ ງຜນົເສຍຫາຍວງົກວາ້ງໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ. ໄຟໄໝແ້ມີ່ ນໄພພບິດັທ ີ່ ສາ້ງຄວາມ

ເສຍຫາຍອນັໃຫຍີ່ ຫຼວງ ແລະ ເກ ດຂ ນ້ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດໃນປະເທດລາວເຊັີ່ ນດຽວກນັ. ສະຖຕິ ິກມົສະກດັກັນ້ ແລະ ປ້ອງກນັ
ອກັຄ ໄພ ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ສ ປປ ລາວ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ ແຕີ່ ປ  2001 ຫາ 2016 ມ ໄຟໄໝເ້ກ ດຂ ນ້ທງັ
ໝົດ 2.134 ຄັງ້, ສົີ່ ງຜົນເຮດັໃຫຄ້ນົເສຍຊ ວດິທງັໝົດ 61 ຄນົ ແລະ 67 ຄນົ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັ. ໃນນັນ້, ໂຮງຮຽນ 9 
ແຫີ່ ງແມີ່ ນໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝ.້ ສາເຫດຫຼັກທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດໄຟໄໝລ້ວມມ : ການຈ  ດທ ບບ ຊາ, ການ
ແຕີ່ ງກນິ, ໄຟຟາ້ລດັວງົຈອນ, ການຖມິກົນ້ກອກຢາສ ບ ແລະ ການຈ  ດຂ ເ້ຫຍ ອ້ສະຊາຍ. ນອກຈາກນ ,້ ໄຟໄໝຍ້ງັສາມາດ
ເກ ດຂ ນ້ໄດເ້ນ ີ່ ອງຈາກການຂາດການກວດກາອຸປະກອນໄຟຟາ້ຢີ່ າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ການຂາດຄວາມຮ ໃ້ນການປ້ອງ
ກນັໄຟໄໝທ້ ີ່ ເໝາະສມົ. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. ວິທີການຄວບຄຸມທົີ່ວໂລກ - ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບບຸກຄົນ  
   ຕໍີ່ ກບັປະກດົການຫຍໍທໍ້ຂ້ອງການເພ ີ່ ມຂ ນ້ຂອງໄພພບິດັ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດສາກນົ ວີ່ າດວ້ຍຍຸດທະ
ສາດການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັ: ແຜນປະຕບິດັງານ ເຮວໂກ (Hyogo Framework) ທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປ  2005. 
ສາມວຽກບ ລມິະສດິຂອງແຜນປະຕບິດັນ ແ້ມີ່ ນໃຊຄ້ວາມຮ ,້ ນະວດັຕະກໍາ ແລະ ການສ ກສາ ເພ ີ່ ອສາ້ງໃຫມ້ ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ທນົທານໃນທຸກຂັນ້. ໄພພບິດັແມີ່ ນສາມາດຫຸຼດຜີ່ ອນໄດ ້ຖາ້ຄນົເຮາົໄດຮ້ບັຄວາມຮ ທ້ ີ່ ເໝາະສມົເພ ີ່ ອ
ຈະເຮັດໃຫປ້ອດໄພ ແລະ ທົນທານ ເຊິີ່ ງໃນຕອນນັນ້ຕອ້ງໄດມ້ ການຮິບໂຮມເອົາຂໍມ້ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມ
ອນັຕະລາຍ, ສີ່ ຽງໄພ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ໂຕຕ້ອບ. ໃນນັນ້ ແຜນການປະຕບິດັ
ສໍາຄນັປະກອບມ :  

ຮ ບທີ 8: ຜົນກະທົບຂອງໄຟໄໝ້ 

ຮ ບທີ 6: ຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ 
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1) ການບໍລຫິານ ແລະ ແລກປີ່ ຽນຂໍມ້ ນ 
2) ການໃຫຄ້ວາມຮ  ້ແລະ ຝ ກອບົຮມົ 
3) ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 
4) ການໃຫຄ້ວາມຮ ແ້ກີ່ ສາທາລະນະ 

   ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້, ແຜນປະຕິບັດ ເຊັນໄດ (Sendai Framework) ໃນການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງທາງ
ໄພພິບັດ ແມີ່ ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂ ນ້ໃນປ  2015. ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານນ ແ້ມີ່ ນເພ ີ່ ອປ້ອງກນັຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່
ໄພພິບດັອນັໃໝີ່  ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງໄພພບິດັທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ແລວ້ໂດຍຜີ່ ານການປະຕບິດັງານປະສມົປະສານກນັ
ລະຫວີ່ າງ ພາກສີ່ ວນ ເສດຖະກດິ, ການກໍີ່ ສາ້ງ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ, ວດັທະນະທໍາ, ການສ ກສາ, ສະພາບແວດລອ້ມ
, ເຕກັໂນໂລຊ , ການເມ ອງ ແລະ ສະຖາບນັການປະເມ ນ ທ ີ່ ຈະສາມາດປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມອນັຕະລາຍ 
ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ໄພພບິດັ, ເພ ີ່ ມທະວ ໃນການກຽມຄວາມພອ້ມ ສໍາລບັການຮບັມ , ການຄ ນສ ີ່ ສະພາບປົກກະຕ ິ
ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫມ້ ຄວາມທນົທານຕໍີ່ ໄພພບິດັ.  

ແຜນປະຕບິດັງານນ ປ້ະກອບມ  4 ເສາົຫຼກັ:  
1) ການເຂົາ້ໃຈເຖງິຄວາມສີ່ ຽງຂອງໄພພບິດັ 
2) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກີ່ ພະນກັງານກີ່ ຽວກບັການຈດັການກບັຄວາມສີ່ ຽງຂອງໄພພບິດັ 
3) ການລງົທ ນຕໍີ່ ກບັການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຂອງໄພພບິດັໃຫເ້ກ ດຄວາມທນົທານ 
4) ເສ ມຂະຫຍາຍການກຽມຄວາມພອ້ມກບັໄພພບິດັເພ ີ່ ອໃຫເ້ກ ດການໂຕຕ້ອບຢີ່ າງມ ປະສດິທພິາບ ແລະ 

ເພ ີ່ ອຟ ນ້ຟ ສ ີ່ ສະພາບປົກກະຕໂິດຍໄວ ແລະ ດ ກວີ່ າເກົີ່ າ.   
 

ຄວາມຮ ພ້ ນ້ຖານ ແລະ ການປອ້ງກນັໄພພບິດັແມີ່ ນໄປຄຽງຄ ີ່ ກນັ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້ ແຜນປະຕບິດັການຄວບ
ຄຸມຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂ ນ້ ແລະ ແຜນປະຕບິດັນ ປ້ະກອບດວ້ຍ 3 ເສາົຫຼກັທ ີ່ ກີ່ ຽວພນັກນັຄ : 
ສະຖານທ ີ່ ຮຽນຮ ຈ້ດຸທ ີ່ ປອດໄພ, ການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັການທນົທານ ແລະ 
ການຈດັການກບັໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນພາຍໃຕແ້ຜນນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການສ ກສາ.  

− ສະຖານທ ີ່ ຮຽນຮ ທ້ ີ່ ປອດໄພ ແມີ່ ນລວມໄປເຖິງການປະເມ ນທງັສິີ່ ງຂອງ ແລະ ລະບບົປະຕບິດັງານ ເຊັີ່ ນ 
ມາດຕະຖານຂອງອາຄານສະຖານທ , ການເລ ອກສະຖານທ ທ ີ່ ປອດໄພ, ການປະເມ ນຄວາມອນັຕະລາຍ 
ແລະ ສີ່ ຽງໄພ, ການອອກແບບໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານທນົທານ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການພດັທະນາ, 
ການໃຫທ້ ນ ແລະ ວທິ ການໃນການບ ລະນະສອ້ມແປງ. 

− ການຈດັການກບັໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນ ແມີ່ ນມ ມາດຕະການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ :້ ລະບບົ, ນະໂຍບາຍ, ຄ ີ່ ມ   ແລະ 
ຂັນ້ຕອນການສາ້ງມາດຕະຖານ, ຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພຂັນ້ໂຮງຮຽນ, ການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັ
ຂັນ້ໂຮງຮຽນ, ແຜນຄວາມປອດໄພ ເຊິີ່ ງດດັແປງມາຈາກຄ ີ່ ມ   ແລະ ບດົຝ ກແອບການຮບັມ ຈາກໄພພບິດັ
ຂອງໂຮງຮຽນ.  

− ການໃຫຄ້ວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນ ແມີ່ ນມ ມາດຕະການ
ດັີ່ ງນ :້ ການນໍາເອາົການປອ້ງກນັ ແລະ ການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັ ເຂົາ້ໃນຫຼກັສ ກການຮຽນການສອນ ເພ ີ່ ອໃຫ ້
ໄດທ້ງັຄວາມຮ  ້ແລະ ປະຕບິດັໄດ,້ ມ ປະສບົການ, ເສ ມຂະຫຍາຍໃຫມ້ ກດິຈະກໍານອກຫຼກັສ ດ ກີ່ ຽວກບັ
ການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັ ໃຫແ້ກີ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ, ພະນກັງານອາຈານ ແລະ ສະຖາບນັສາ້ງຄ ຕີ່ າງໆ 
ເພ ີ່ ອພດັທະນາຂ ດຄວາມສາມາດໃນການຕໍີ່ ຕາ້ນກບັໄພພບິດັ.  

− ຄວາມທນົທານຕໍີ່ ໄພພບິດັ ແມີ່ ນຖ ກສາ້ງຂ ນ້ບນົພ ນ້ຖານ ທກັສະການວເິຄາະສະຖານະການ ແລະ ການແກ ້
ໄຂບນັຫາ ເຊິີ່ ງມາຈາກຕວົຂອງບຸກຄນົເອງ ແລະ ການເຮດັວຽກຮີ່ ວມກບັຄນົອ ີ່ ນ. ການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັ 
ແມີ່ ນຖ ກສອນໃນຫຼກັສ ດການຮຽນການສອນ ເຊິີ່ ງມ ການປ ກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັການປະເມ ນຄວາມປອດໄພ
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ຂອງໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານທ ີ່ ຕອ້ງການ ເພາະວີ່ າແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນຈະມ ຮ ບແບບຂອງໃຜມັນມ 
ອນັຕະລາຍ ແລະ ການສີ່ ຽງໄພທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ. 
ລກັສະນະການຝ ກແອບຕໍີ່ ໄປນ ແ້ມີ່ ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ: ການຝ ກແອບທໍາມະດາທ ີ່ ເນັນ້ໃສີ່ ທກັສະ, ການ

ປະຕບິດັແບບສະເພາະເຊັີ່ ນ: ການມຸດເຂົາ້ກອ້ງໂຕະ, ການໝ ບ, ຄານ ແລະ ການອບົພະຍບົ ເປັນຕົນ້ ແລະ  ການ
ຝ ກແອບກບັສະຖານະການຈໍາລອງເຕັມຮ ບແບບ ເຊິີ່ ງຊຸມຊນົຈະມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມນໍາ. ການຝ ກແອບກບັສະຖານະ
ການຈໍາລອງແມີ່ ນເຮດັໃຫມ້ ໂອກາດໃນການຮີ່ ວມມ ກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຜ ທ້ ີ່ ມ ທກັສະສ ງເຊັີ່ ນ: ໜີ່ ວຍງານກ ໄ້ພ 
ແລະ ຊອກຫາ, ນກັດບັເພ ງ, ຜ ຊ້ີ່ ຽວຊານອຸປະກອນອຕັະລາຍ ແລະ ຜ ຊໍ້ານານໃນການຢ ີ່ ລອດ (ການຮກັສາຄວາມ
ປອດໄພ, ການໃຫໂ້ພສະນາການ, ການໃຫທ້ ີ່ ພກັອາໄສ, ການໃຫສຸ້ຂະອະນາໄມ ແລະ ປົວແປງສະພາບຈດິໃຈ). 
ການຈດັການໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນມ  ບດົບາດສໍາຄນັໃນການປ້ອງກນັເດກັ ກໍີ່ ຄ  ການຫຼຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກ
ໄພພບິດັຂອງຊຸມຊນົ.  

ການຝ ກແອບຕອ້ງໃຫເ້ໝາະສມົທງັເຫດການທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ທນັທ  ແລະ ເຫດການເຕ ອນໄພລີ່ ວງໜາ້ເຊັີ່ ນ:  
− ກົມ້ລງົ, ປົກຫວົ ແລະ ຈບັໃຫແ້ໜນ້ (ແຜີ່ ນດນິໄຫວ) 
− ສາ້ງທາງອບົພະຍກົ (ໄຟໄຫມ,້ ແຜີ່ ນດນິໄຫວ)  
− ໃສີ່ ເສ ອ້ຊ ຊ ບ ແລະ ຝ ກແອບຄວາມປອດໄພທາງນໍາ້ (ນໍາ້ຖວ້ມ, ຄ ນ້ຍກັ) 
− ຍາ້ຍຂ ນ້ໄປຢ ີ່ ພ ນ້ທ ີ່ ສ ງ (ຄ ນ້ຍກັ) 
− ເຮດັທ ີ່ ກັນ້ບງັ (ລມົພາຍຸ, ລມົມລໍະສຸມ) 
− ມ ບັງ້ມອດໄຟ 
− ຢຸດ, ກົມ້ລງົ ແລະ ຄານໄປ (ໄຟໄຫມ)້  
− ປະຕບິດັການຄົນ້ຫາ ແລະ ກ ໄ້ພສຸກເສ ນ 
− ມ ທ ີ່ ກັນ້ບງັເໝາະສມົກບັສະຖານທ ີ່  (ເຂດທ ີ່ ມ ອຸປະກອນອນັຕະລາຍ)  
− ການຈດັການປະຖມົພະຍາບານຂັນ້ພ ນ້ຖານ 
− ວທິ ການຊີ່ ວຍນກັຮຽນ 
− ການສ ີ່ ສານໃນກໍລະນ ສຸກເສ ນ 
− ບດົບາດຂອງອງົກອນທ ີ່ ສາມາດປັບປີ່ ຽນໄດ ້
− ມ ວທິ ການຕອບໂຕທ້ ີ່ ເປັນຜນົ 
− ມ ການປະຊາສໍາພນັ ແລະ ການເຜ ຍແຜີ່ ເອກະສານ 

8. ວິທີການຄວບຄຸມໃນ ສປປ ລາວ  
  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄມົ ໄດເ້ຮດັ

ການປະເມ ນຖອດຖອນບດົຮຽນ, ນໍາໃຊແ້ຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ. ຈາກນັນ້ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
ໄດສ້າ້ງແຜນຍຸດທະສາດການຫຸຼດຜີ່ ອນໄພພບິດັ ໃນປ  2020 ແລະ ແຜນທ ີ່ ມ ກີ່ ອນແລວ້ໃນປ  2010 ແລະ ແຜນ
ປະຕບິດັງານໃນປ  2003. ຍຸດທະວທິ ນ  ້ໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫນັເຖິງແບບແຜນ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວທິ ການປະຕບິດັງານຂອງ
ການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັໃນລາວ ສໍາລບັປ  2005, 2010 ແລະ 2020 ພອ້ມດວ້ຍງບົປະມານ ເຊິີ່ ງລດັຖະບານໄດວ້າງ
ເປົາ້ໝາຍເພ ີ່ ອສ ບຕໍີ່ ສາ້ງຍຸດທະວທິ ການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັຕາມເປົ້າ້ໝາຍດັີ່ ງນ :້  

1) ປອ້ງກນັການພດັທະນາແບບຍ ຍຍງົ ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນການທໍາລາຍຂອງໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ ຫຼ  ມະນຸດ
ສາ້ງຂ ນ້ໃຫແ້ກີ່ ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ 

2) ປີ່ ຽນແຜນຍຸດທະສາດຈາກການບນັເທາົທຸກ ຫຼງັຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັແກີ່ ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ 
ເສດຖະກດິ ໃຫກ້າຍເປັນການກຽມຄວາມພອ້ມກີ່ ອນເກ ດໄພພບິດັ ໂດຍສະເພາະໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພ
ແຫງ້ແລງ້, ດນິເຈ ີ່ ອນ ແລະ ໄຟໄຫມ້ ແລະ ສ ບຕໍີ່ ບນັເທາົທຸກຫຼງັຈາກໄພພບິດັ 
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3) ຫນັປີ່ ຽນຈາກຄວາມຜດິຊອບຂັນ້ລດັຖະບານ ເປັນປະຊາຊນົທຸກຄນົແມີ່ ນມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຮບັຜດິຊອບນໍາກນັ
ໃນການສາ້ງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫຊຸ້ມຊນົ 

4) ສົີ່ ງເສ ມການປອ້ງກນັສະພາບແວດລອ້ມຈາກການຕດັໄພທໍາລາຍປີ່ າ, ດນິ ແລະ ນໍາ້ຢີ່ າງເດດັຂາດ 
 ນອກຈາກນັນ້, ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດຫຼາຍອນັເຊັີ່ ນ: ຄ ີ່ ມ  
ການສາ້ງໂຮງຮຽນໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພ, ຂອງກມົການເງນິ ໃນປ  2009 , ແຜນປະຕບິດັງານຄວາມປອດໄພໃນ
ໂຮງຮຽນໃນປ  2012, ຮີ່ າງແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜີ່ ອນ ຄວາມສີ່ ຽງຈາກໄພພບິດັເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາ
ການສ ກສາ ແລະ ກ ລາ ປ  2016-2020.  ພອ້ມນ ,້ ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດຮ້ີ່ ວມມ ກບັ
ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທ ີ່ ບໍີ່ ຫວງັຜນົກໍາໄລໄດເ້ຜ ຍແຜີ່ ບດົຮຽນກີ່ ຽວກບັໄພພບິດັໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ.  
 
ກິດຈະກໍາ 
ກິດຈະກໍາ 1: ຄ ນໍາພານກັຮຽນສງັເກດເຂດທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ໄພພບິດັທ ີ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ຂອບເຂດໂຮງຮຽນຂອງຕນົ
ເອງ (ໄຟໄໝ,້ ດນິເຈ ີ່ ອນ, ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະອ ີ່ ນໆ) 
 
ກິດຈະກໍາ 2: ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັວທິ ການປອ້ງກນັ ແລະ ໂຕຕ້ອບໄພພບິດັ ທ ີ່ ເຫນັວີ່ າໂຮງຮຽນຂອງຕນົເອງມ 
ຄວາມສີ່ ຽງ, ກໍານດົເຂດສີ່ ຽງໄພ ແລະ ເຂດອບົພະຍບົ (ຫຼບົຫຼ ກໄພ) ໃນກໍລະນ ເກ ດໄພພບິດັໃນໂຮງຮຽນຂອງຕນົ.  
 
ກິດຈະກໍາ 3: ມອບວຽກບາ້ນໃຫນ້ກັສ ກສາສງັເກດຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ໄພພບິດັທ ີ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ຂອບເຂດຊຸມຊນົຕນົເອງ 
(ໄຟໄໝ,້ ດນິເຈ ີ່ ອນ, ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະອ ີ່ ນໆ) ແລວ້ລາຍງານໃນຊົີ່ ວໂມງຕໍີ່ ໄປ.  
 

ຄໍາຖາມ 
1) ໄພພບິດັແມີ່ ນຫຍງັ, ມ ຈກັປະເພດ, ຄ ປະເພດໃດແດີ່ ? 
2) ການໃຫກ້ານສ ກສາກີ່ ຽວກບັໄພພບິດັມ ຄວາມສໍາຄນັແນວໃດ?  
3) ມ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ຜນົຮາ້ຍຂອງໄພພບິດັເປັນຄ ແນວໃດ? 
4) ອງົປະກອບຂອງກນົໄກການເກ ດໄພພບິດັມ ຫຍງັແດີ່ ? 
5) ໄພພບິດັທ ີ່ ເກ ດຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆໃນປະເທດລາວມ ເຫດການໃດແດີ່ , ພອ້ມຍກົຕວົຢີ່ າງ, ຢີ່ າງນອ້ຍໜ ີ່ ງເຫດການ?  
6) ແຜນປະຕບິດັງານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນຫຍງັ?  
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ບົດທີ 17 
ຜົນກະທົບຈາກສະພາບແວດລ້ອມທາງຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ສຂຸະພາບຈິດ 

 
1. ຄວາມໝາຍຂອງສຸຂະພາບຈິດ  

ອງົການສຸຂະພາບໂລກ (World Health Organization ຫຼ  WHO) ໄດໃ້ຫນ້ຍິາມກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບ
ອນັມ ຄວາມໝາຍເລກິເຊິີ່ ງວີ່ າ “ສຸຂະພາບແມີ່ ນສະພາບທາງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຄວາມຮ ສ້ ກ ແລະ ທາງສງັຄມົຂອງ
ບຸກຄນົທ ີ່ ມ ພາລະນາໄມອນັສມົບ ນແຂງແຮງດ  ໂດຍປັດສະຈາກການແຊກແຊງຈາກພະຍາດຊໍາເຮ ອ້ຕີ່ າງໆ ແລະ 
ເຫດການກດົດນັ ຫຼ ການກະທໍາໃດໆທ ີ່ ເປັນຜນົກະທບົໃນທາງລບົຕໍີ່ ຮີ່ າງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະຄວາມຮ ສ້ ກ”. ສຸຂະພາບ
ຈດິໃຈແມີ່ ນອງົປະກອບໜ ີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັຂອງຄວາມຄາດຫວງັລວມຂອງມະນຸດໃນການທ ີ່ ມ ສະພາວະສຸຂະພາບທ ີ່ ດ .  

WHO ຍງັໄດນ້ຍິາມສຸຂະພາບທາງຈດິຕ ີ່ ມອ ກວີ່ າ: “ສຸຂະພາບທາງຈດິແມີ່ ນສະພາວະແຫີ່ ງການມ ຄວາມ 
ສຸກ ເຊິີ່ ງໃນນັນ້ແຕີ່ ລະຄນົບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນເພດຊາຍ ຫຼ  ຍງິກໍີ່ ມ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄວບຄຸມຄວາມກດົດນັຂອງ
ຕນົໃຫຢ້ ີ່ ໃນສະພາບປົກກະຕ ິ ເພ ີ່ ອສາມາດເຮກັວຽກງານຢີ່ າງເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເກ ດຜນົປະໂຫຍດ ພອ້ມທງັສາມາດ
ເຂົາ້ຮີ່ ວມກດິຈະກໍາຢ ີ່ ໃນຊຸມຊນົຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດດ້ ”. (WHO, Mental Health: a state of well-being:) ໂດຍ
ສອດຄີ່ ອງກບັນຍິາມກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບຈດິທ ີ່  WHO ໄດຖ້ະແຫຼງອອກ ໂດຍເນັນ້ວີ່ າ ສຸຂະພາທາງຈດິນັນ້ແມີ່ ນມ 
ຄວາມສໍາຄນັທ ີ່ ສຸດ. ພວກເຮາົສາມາດອະພບິາຍ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກີ່ ຽວກບັຄໍານຍິາມສຸຂະພາບທາງຈດິນ ວ້ີ່ າເປັນສະພາ 
ວະແຫີ່ ງຄວາມຮ ສ້ ກສະໜຸກມີ່ ວນຊ ີ່ ນທ ີ່ ໄດມ້າຈາກການປະກອບສີ່ ວນຢີ່ າງຫາ້ວຫນັຂອງເຂາົເຈົາ້. ຊາວໜຸີ່ ມຜ ທ້ ີ່ ມ ສຸ 
ຂະພາບຈດິດ ຈະມ ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນການຜີ່ ານຜີ່ າເອາົຊະນະຂໍຫ້ຍ ງ້ຍາກໃນຊ ວດິຂອງເຂາົເຈົາ້, ສະໝກັເຂົາ້ເຄ ີ່ ອນໄຫວ
ຊ ວດິໃນໂຮງຮຽນດວ້ຍຄວາມກະຕ ລ ລົນ້ ແລະ ເຕມັໃຈກະຕຸກຊຸກຍ ໃ້ນການເຂົາ້ຮີ່ ວມວຽກຊຸມຊນົກໍີ່ ຄ ທົີ່ ວສງັຄມົ.  
1.1. ພະຍາດທາງຈິດ  

ພະຍາດທາງຈດິເປັນທ ີ່ ຮບັຮ ກ້ນັທົີ່ ວສງັຄມົວີ່ າເປັນອາການຜດິປົກກະຕທິາງຈດິ (ເສຍຈດິ)” ຫຼ  ສະພາວະ
ຂອງສຸຂະພາບທ ີ່ ສະແດງອອກດວ້ຍການປີ່ ຽນແປງຄວາມຄດິ ແລະ ອາລມົເປັນລກັສະນະແບບປີ່ ຽນແປງໄວ ແລະ 
ຄວບຄຸມບໍີ່ ໄດ ້ (ຫຼ ອາດມ ການແຊກແຊງຈາກສິີ່ ງຜດິປົກກະຕບິາງຢີ່ າງ) ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມກງັວນົທໍລະມານ ຫຼ  
ການທໍາງານຂອງຈດິໃຈບກົຜີ່ ອງ (CDC, Mental Health Basics).  
1.2. ພະຍາດຊ ມເສົຶ້າ  

ສ ນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກນັພະຍາດໃນ ສະຫະລດັອະເມຣິກາ (CDC, Center for Disease 

Control and Prevention in USA) ໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍຂອງພະຍາດຊ ມເສົາ້ນ ວ້ີ່ າເປັນພະຍາດຈດິທ ີ່ ຮ ຈ້ກັກນັ
ທົີ່ ວໄປປະເພດໜ ີ່ ງ. ໂດຍສອດຄີ່ ອງກບັຄໍາເຫນັຂອງກມົສຸຂະພາບຈດິ ແລະ ການໃຊສ້ານເສບຕດິໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັ
ວີ່ າພະຍາດຊ ມເສົາ້ເປັນອ ກໜ ີ່ ງບນັຫາທ ີ່ ມ ທີ່ າອີ່ ຽງເພ ີ່ ມຂ ນ້ ແລະ ສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ຜ ຄ້ນົທົີ່ ວທຸກຊຸມຊນົໃນໂລກ. 
ໃນປັດຈບຸນັນ  ້ ຄາດວີ່ າຈະມ ຜ ຄ້ນົ ປະມານ 350 ລາ້ນຄນົທ ີ່ ມ ພາວະຊ ມເສົາ້. ພະຍາດຊ ມເສົາ້ແມີ່ ນພະຍາດຈດິບໍີ່
ປົກກະຕທິົີ່ ວໄປ ເຊິີ່ ງສະແດງອອກທາງອາລມົເຊັີ່ ນ: ຄວາມຮ ສ້ ກຫດົຫ ີ່ , ບໍີ່ ມ ຄວາມສນົໃຈ ຫຼ  ບໍີ່ ມ ຄວາມເບ ກບານ
ຕໍີ່ ສິີ່ ງໃດໆ, ຮ ສ້ ກອີ່ ອນແອ, ມ ຄວາມງີ່ວມເຫງາົ ຫຼ  ບໍີ່ ຮ ຄຸ້ນຄີ່ າຕນົເອງຕໍີ່ າ, ບໍີ່ ຢາກນອນ ຫຼ  ເບ ີ່ ອອາຫານ. (WHO 

Department of Mental Health and Substance Abuse)  

ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ຄນົທ ີ່ ມ ສະພາບຈດິໃຈບໍີ່ ດ ນັນ້ແມີ່ ນມ ຢ ີ່ ຫຼາກຫຼາຍກວີ່ າຄນົທ ີ່ ເຈບັປີ່ ວຍທາງຈດິ ຫຼ  ພະ 
ຍາດຈດິ ເຊິີ່ ງສະແດງອອກແບບບໍີ່ ມ ອາລມົມີ່ ວນຊ ີ່ ນ, ໂສກເສົາ້, ໂດດດີ່ ຽວ, ຫາຍຫີ່ ວງບໍີ່ ສນົຫຍງັ, ໝດົຫວງັ, ບໍີ່ ໝັນ້
ໃຈ ແລະ ອາການຜດິປົກກະຕອິ ີ່ ນໆ. ຕວົຢີ່ າງ: ອາລມົຊ ມເສົ ້າ້ ຈະບໍີ່ ເປັນອາການທຽບເທົີ່ າກບັພະຍາດຊ ມເສົາ້ ເຊິີ່ ງ
ເປັນເໝ ອນອາການພະຍາດຈດິ ແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮາົກໍີ່ ມ ປະສບົການໃນສິີ່ ງຢີ່ າງປົກກະຕໃິນເມ ີ່ ອພວກເຮາົພບົກບັຄວາມ
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ຫຍ ງ້ຍາກໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັ ຫຼ  ສະພາບທາງສງັຄມົເຊັີ່ ນ: ຂໍຂ້ດັແຍີ່ ງທາງຄອບຄວົ, ບໍີ່ ມ ເງນິ, ມ ບນັຫາກບັໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນ, 
ການອດິສາກນັ, ມ ຄະດ , ຫວີ່ າງງານ, ຖ ກໄລີ່ ອອກວຽກ ແລະອ ີ່ ນໆ.  
1.3. ຮ ບແບບຂອງຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະສຸຂະພາບຈິດ  

ແມີ່ ນຫຍງັທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດພະຍາດຊ ມເສົາ້ ແລະ ອາລມົຊ ມເສົາ້? ອ ງຕາມທດິສະດ ກີ່ ຽວກບັຄວາມຕ ງຄຽດ
ທາງຈດິຕະສງັຄມົ ພບົວີ່ າຄວາມຕ ງຄຽດເກ ດມາຈາກສະພາບແວດລອມທາງສງັຄມົໃນຫຼາຍຮ ບແບບ ຫຼ  ເວົາ້ອ ກຢີ່ າງ
ໜ ີ່ ງວີ່ າສະພາບແວດລອ້ມທາງຈດິຕະສງັຄມົເປັນສາເຫດພາໃຫເ້ປັນພະຍາດຊ ມເສົາ້ (ແຜນວາດ 1). ໂດຍທົີ່ ວໄປ, 
ສະພາບແວດລອ້ມທາງຈດິຕະສງັຄມົມ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ສຸຂະພາບຈດິບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ໃນທາງບວກແຕີ່ ໃນທາງລບົກໍີ່ ເປັນໄປໄດ ້
ເຊັີ່ ນດຽວກນັ. 
 
 
 
 
 
  
 
  ແຜນວາດ 1. ສະພາບແວດລ້ອມທາງຈິດຄະ-ສັງຄົມທີີ່ກະທົບໃສູ່ສຸຂະພາບຈິດ 
 
2. ທິດສະດີຄວາມຕຶງຄຽດ  

ຮ ບແບບຂອງທດິສະດ ຄວາມຕ ງຄຽດໃນສະໄໝບ ຮານຖ ກພດັທະນາມາຈາກ ສະລລິະວທິະຍາ (Physiology) 
ແລະ ຊ ວະຈຕິະວທິະຍາ (Psychobiology) ໂດຍ Hans Selye (1907-1982). ເພິີ່ ນໄດສ້ະແດງກີ່ ຽວກບັຄວາມ
ຕ ງຄຽດທາງກາຍະພາບ. ຕວົຢີ່ າງ: ເອາົຕວົວາງເທງິຄວາມຮອ້ນຈດັ ຫຼ  ເທງິຄວາມເຢັນຈດັຈນົເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວາມ
ເສຍຫາຍທາງສະລລິະທົີ່ ວທຸກສີ່ ວນ (ໃນນັນ້ ແມີ່ ນການສຽດເສາະຕາມເສັນ້ທາງເດ ນອາຫານ, ທໍາລາຍການທໍາງານ
ຂອງລະບບົຄຸມ້ກນັ) ຜີ່ ອນຄາຍການບນັຊາການຂອງລະບບົປະສາດອດັຕະໂນມດັ.  

ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ຄວາມຕ ງຄຽດທາງຈດິຕະສງັຄມົ ທ ີ່ ເປັນຕວົຕອບຮບັຄວາມຕ ງຄຽດນັນ້ ແມີ່ ນສິີ່ ງກະຕຸນ້
ທາງສະພາບແວດລອ້ມນັນ້ເອງ (ແຜນວາດ 2), ໃນນັນ້ ແມີ່ ນເຫດການ, ສະພາບການ, ການຢ ີ່ ໂດດດີ່ ຽວ, ການຕໍໜິ
ຕຊິມົ ຫຼ ສິີ່ ງອ ີ່ ນໆທ ີ່ ພວກເຮາົຄດິວີ່ າເປັນທາງລບົ ຫຼ  ສິີ່ ງຂົີ່ ມຂ ີ່  (Center For Studies on Human Stress). 
3. ຄວາມຕຶງຄຽດ 
 ເມ ີ່ ອເຮາົໄດຮ້ບັຄວາມກດົດນັຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ຊໍາ້ກນັ, ມນັເປັນການຍາກທ ີ່ ພວກເຮາົຈະຕ ລາຄາວີ່ າແຮງກດົ
ດນັອນັໃດຮາ້ຍແຮງ ຖາ້ຫາກວີ່ າມນັບໍີ່ ໄດກ້ະທບົຜີ່ ານເຮາົ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້ພວກເຮາົກໍີ່ ບໍີ່ ຮບັຮ ວ້ີ່ າມນັແມີ່ ນຄວາມກດົ
ດນັຫຼ ບໍີ່ . ຫາກພວກເຮາົພບົວີ່ າມນັມ ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼ ຍາກເກ ນກວີ່ າຈະສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນໄລຍະໃດໜ ີ່ ງ, ການ

ຮບັຮ ເ້ຖງິແຮງກດົດນັຂອງພວກເຮາົອາດເຮດັໃຫເ້ກ ດການຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຄຽດ. ການຕອບສະໜອງຕໍີ່

ຄວາມຄຽດນ ແ້ຍີ່ ງອອກເປັນ 3 ດາ້ນຄ : 
1) ດາ້ນກາຍະພາບ ແລະ ສະລລິະ 
2) ດາ້ນຈຕິະວທິະຍາ ຫຼ  ຈດິໃຈ 
3) ດາ້ນພ ຕກິໍາ ຫຼ  ສງັຄມົ.  

 
 

ສະພາບແວດລ້ອມ
ທາງຈິດຕະ-ສັງຄົມ 

 

ສຸຂະພາບຈິດ (ຕົວຢູ່າງ: 
ຄວາມກົດດັນ) 
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ໂລກຈິດໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ 
 
ໃນທົີ່ ວໂລກ ມ ເດກັນອ້ຍ ແລະຊາວໜຸີ່ ມ 10-20% ປະເຊນິກບັບນັຫາທາງຈດິ. ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຊາວໜຸີ່ ມທ ີ່ ບໍີ່ ແຂງແຮງ
ແມີ່ ນມ ບນັຫາດາ້ນການເຈບັປີ່ ວຍທາງຈດິ. ການເຈບັປີ່ ວຍທາງຈດິໃນເດກັນອ້ຍ ແລະຊາວໜຸີ່ ມແມີ່ ນພບົເຫນັເລ ອ້ຍໆ 
ລວມທງັໂລກຈດິທາງເພດ, ພາວະຊ ມເສົາ້, ພະຍາດກີ່ ຽວກບັການກນິ, ທາໍລາຍຕນົເອງ, ຂາ້ຕນົເອງ, ວຕິກົກງັວນົ ແລະ 
ໂລກປັນຍາອີ່ ອນ (ASD). 

 ໂລກກຈດິທາງເພດເປັນໂລກທາງສະໝອງຮຸນແຮງ ຈນົເຮດັໃຫສ້ະໝອງພກິານໄດ,້ ຄນົທ ີ່ ມ ຄວາມຜດິປົກກະຕ ິ
ອາດໄດຍ້ນິສຽງທ ີ່ ຄນົອ ີ່ ນບໍີ່ ໄດຍ້ນິ, ພວກເຂາົຄດິວີ່ າຄນົອ ີ່ ນກໍາລງັຕດິຕາມ ແລະຄວບຄຸມແນວຄດິ ແລະວາງແຜທໍາລາຍ
ເຂາົ. ສິີ່ ງນ ສ້າມາດເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເກ ດຄວາມຢາ້ນກວົ ຖອຍໜ  ແລະຕ ີ່ ນເຕັນ້ຫຼາຍຂ ນ້ (ອາ້ງຈາກ NIMH ໂລກຈດິທາງ
ເພດແມີ່ ນຫຍງັ?). 

ໂລກປັນຍາອີ່ ອນ (Autism Spectrum Disorders  ຫຼ  ASD)  ເກ ດຈາກການພດັທະນາຮີ່ າງກາຍຜດິ
ປົກກະຕສິບັສນົຈນົເກ ດບນັຫາທາງການຄດິ, ຄວາມຮ ສ້ ກ, ພາສາປາກເວົາ້ ແລະຄວາມສາມາດພວົພນັກບັຄນົອ ີ່ ນ. ພວກ
ເຂາົມ ຄວາມຜດິປົກກະຕທິາງປະສາດ ເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ການທໍາງານຂອງສະໝອງ(ອາ້ງຈາກ American Psychiatric 

Association, Autism Spectrum Disorders. 
ຄວາມຜດິປົກກະຕທິາງການກນິສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການນໍາ້ໜກັ ຮ ບຮີ່ າງ ກນິຫຼາຍເກ ນໄປ ຈນົນໍາໄປ

ສ ີ່ ພ ດຕກິໍາການກນິທ ີ່ ອນັຕະລາຍ. ພ ດຕກິໍາເຫຼ ົີ່ ານ ອ້າດສົີ່ ງຜນົຕໍີ່ ຄວາມສາມາດຂອງຮີ່ າງກາຍໃນການຮບັສານອາຫານ. ການ
ກນິທ ີ່ ຜດິປົກກະຕອິາດເປັນອນັຕະລາຍຕໍີ່ ຫວົໃຈ ລະບບົການຍີ່ ອຍອາຫານ, ກະດ ກ ແຂວ້ ປາກ ແລະນໍໄປສ ີ່ ການເກ ດ
ພະຍາດອ ີ່ ນຕາມມາ (ອາ້ງຈາກ Mayo Clinic, Eating disorder). 

 

 
 
 
 
 
 
 

ແຜນວາດ 2: ຮ ບແບບຂອງຄວາມຕຶງຄຽດທາງຈິດຕະ-ສັງຄົມ 
 
ການຕອບສະໜອງຄວາມຄຽດທາງກາຍະພາບ ແລະ ສະລລິະ ລວມເຖງິອາການເຈບັຫວົ, ເມ ີ່ ອຍ, ເຈບັ

ເລກັນອ້ຍ, ຍີ່ ອຍອາຫານບໍີ່ ດ , ເຫ ີ່ ອອອກຫຼາຍ, ນອນບໍີ່ ຫຼບັ, ກນິບໍີ່ ແຊບເຈບັທອ້ງ, ຕດິຫວດັ ແລະ ໃຈສັີ່ ນ. ຕວົຢີ່ າງ
ຂອງການຕອບສະໜອງຄວາມຄຽດທາງຈດິໃຈມ ດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ :້ ຄວາມວຕິກົກງັວນົ, ຄວາມຄຽດ, ບໍີ່ ຫີ່ ວງໃຍ, ອາລມົ
ຊ ມເສົາ້, ຄວາມຮ ບໍ້ີ່ ສມົບ ນ, ຂາດຄວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ຂາດການນບັຖ ຕນົເອງ, ອ ດອດັ, ບໍີ່ ມ ສະມາທ,ິ ລໍາບາກໃນ
ການຄດິ, ມ ຄວາມສບັສນົ, ມ ຄວາມຍາກໃນກາທີ່ ອງຈາໍ, ມ ຄວາມຍາກໃນການຕດັສນິໃຈ ຫຼ  ພຈິາລະນາ ແລະ ຂາດ
ທດັສະນະຄະຕໃິນທາງບວກ. ພ ດຕກິໍາຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ງຄຽດທາງສງັຄມົເປັນແບບຫຼ ກລີ່ ຽງການຕດິຕໍີ່ ກບັສງັ 
ຄມົ, ໄປໂຮງຮຽນຊາ້, ມກັຂາດໂຮງຮຽນ, ມ ບນັຫາກີ່ ຽວກບັການພວົພນັກບັໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນ, ມ ຄວາມຮຸນແຮງ, ມກັສ ບຢາ 
ຫຼ  ດ ີ່ ມເຫຼົາ້ຫຼາຍຂ ນ້, ການຮີ່ ວມເຮດັວຽກນໍາຄນົອ ີ່ ນໜອ້ຍລງົ, ມ ຂໍຜ້ດິພາດຫຼາຍຂ ນ້ ແລະ ອາດຈະນໍາໄປເຖງິການ
ພະຍາຍາມຂາ້ຕວົຕາຍ. ຖາ້ຫາກຄວາມກດົດນັຝັງເລກິລງົໄປມນັກໍີ່ ຈະສ ບຕໍີ່ ດນົໆ ແລະ ຈະມ ຄວາມຮຸນແຮງຂ ນ້. 
 

 

ຄວາມຕ ງຄຽດທາງຈດິຕະ-ສງັຄມົ
(ຢີ່ າຮາ້ງ, ສະມາຊກິຄອບຄວົເສຍ
ຊ ວດິ,ອຸບດັຕເິຫດ,ສອບເສງັຕກົ,ໜ ້

ສນິ, ໄພພບິດັ ແລະອ ີ່ ນໆ) 

ການຮບັຮ  ້ແລະ
ການປະເມ ນ
ຄວາມຕ ງຄຽດ
ທາງຈດິຕະ-
ສງັຄມົທ ີ່ ສໍາຄນັ 

ການຕອບຮບັຄວາມຕ ງຄຽດ
(ທາງກາຍະພາບ, ສະລລິະ, ຈດິ

ຕະ ແລະ ພ ດຕກິໍາ 
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4. ການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ທາງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະສຸຂະພາບຈິດ 
ນເິວດສຸຂະສ ກສາໃຫທ້ດັສະນະຕໍີ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຈດິວີ່ າ: ການພດັທະນາສງັຄມົ, 

ພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ໂລກາພວິດັ (ການຂະຫຍາຍການຄາ້, ອຸດສະຫະກໍາ, ການລງົທ ນ ທຸລະກດິໃນທົີ່ ວໂລກ) 
ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດການປີ່ ຽນແປງທາງສງັຄມົຫຼາຍປະການເຊັີ່ ນ: ປະຊາກອນແອອດັ, ການຂນົສົີ່ ງ, ການຈາ້ງງານ, ການນໍາໃຊ ້
ທ ີ່ ດນິ, ການອຸປະໂພກ-ບໍລໂິພກ ແລະ ການແຂີ່ ງຂນັ. ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດອະທບິາຍໄດວ້ີ່ າເມ ີ່ ອມ ການປີ່ ຽນແປງທາງ
ສະພາບແວດລອ້ມ ມນັກໍີ່ ຈະສົີ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດການປີ່ ຽນແປງທາງດາ້ນສງັຄມົຕາມມາຫຼາຍປະການເຊັີ່ ນ: ຢ ີ່ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັມ ການລງົທ ນໃສີ່ ການພດັທະນາໂຄງລີ່ າງເສດຖະກດິສງັຄມົ ເຮດັໃຫຈ້າໍນວນປະຊາກອນເພ ີ່ ມຂ ນ້ໄວ, 
ມ ການເພ ີ່ ມທະວ ການບໍລໂິພກ-ອຸປະໂພກ, ມ ການຈາ້ງງານ ແລະ ຕອ້ງການອາຊ ບ, ມ ຄວາມຕອ້ງການເນ ອ້ທ ີ່ ດນິ
ເພ ີ່ ອຢ ີ່ ອາໄສ ແລະອ ີ່ ນໆຫຼາຍປະການ. ດັີ່ ງນັນ້, ໃນເມ ີ່ ອມ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນປັດໄຈແຫີ່ ງການດໍາລງົຊ ວດິທ ີ່ ກີ່ າວມານ ້
ຫຼາຍຂ ນ້. ແຕີ່ ຂາດເຂ ນປັດໄຈເອ ອ້ອໍານວຍກໍີ່ ເກ ດພາວະກດົດນັ, ຄວາມຕ ງຄຽດ ຈນົໃນທ ີ່ ສຸດກໍີ່ ເກ ດເປັນພະຍາດເຈບັ
ປີ່ ວຍທາງຈດິ (ເບິີ່ ງແຜນວາດ 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຜນວາດ 3: ການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະສຸຂະພາບ 

 
5. ສະຕິຖິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດໃນໂລກ 

ອ ງຕາມລະບາດວທິະຍາກີ່ ຽວກບັສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸີ່ ມ (Adolescent health epidemiology, WHO), 
ໄດສ້ະເໜ ໃຫຮ້ ວ້ີ່ າ ອດັຕາການເສຍຊ ວດິໃນກຸີ່ ມຊາວໜຸີ່ ມຕໍີ່ າກວີ່ າເມ ີ່ ອສມົທຽບໃສີ່ ກບັກຸີ່ ມອາຍຸອ ີ່ ນໆ. ໂດຍລວມແລວ້, 
ການເສຍຊ ວດິຂອງພວກຊາວໜຸີ່ ມແມີ່ ນຍອ້ນອຸບດັຕເິຫດໃນຖະໜນົ, HIV, ຂາ້ຕວົຕາຍ, ລະບບົຫາຍໃຈອກັເສບ, 
ພະຍາດຊ ມເສົາ້ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວີ່ າງບຸກຄນົ. ນອກນັນ້, ສິີ່ ງກີ່ າວນ ຍ້ງັເປັນສາເຫດເຮດັໃຫເ້ປັນອໍາມະພາດ 
ໂດຍສະເພາະໃນກຸີ່ ມຄນົອາຍຸແຕີ່  10-19 ປ . ອງົການຄວບຄຸມການພກິານປະຈາໍປ  (Disability Adjusted Life Years  

ຫຼ  DALYs) ແມີ່ ນໄດຖ້ ເອາົຜນົຂອງການເຈບັປີ່ ວຍ ແລະການຕາຍຂອງແມີ່ ກີ່ ອນເວລາອນັຄວນມາເປັນຕວົຊ ວ້ດັ.  
 ການຂາ້ຕວົຕາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວີ່ າງບຸກຄນົ ແລະ ພາວະຊ ມເສົາ້ນັນ້ເປັນບນັຫາຂອງສຸຂະພາຈດິ. 

ຈາກຄວາມຄດິເຫນັກີ່ ຽວກບັການຕາຍ ແລະ ຄວາມພກິານນ  ້ ສຸຂະພາບທາງຈດິເປັນບນັຫາສໍາຄນັຫຼາຍຕໍີ່ ສຸຂະພາບ

ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ 

ໂລກາພິວດັ 

 
ກາປ່ຽນແປງ
ທາງສງັຄມົ 

ການ

ປ່ຽນແປງ

ທາງແວດ

ລອ້ມ 

 

ສຂຸະພາບ 
ການພດັທະນາສງັຄມົ 
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ຊາວໜຸີ່ ມ ເພາະສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວນ ມ້ນັແມີ່ ນຕພິນັຊ ວດິຊາວໜຸີ່ ມເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່ , ສະນັນ້ ເຮາົຈິີ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ທໍາ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ເພ ີ່ ອຫາວທິ ແກໄ້ຂຢີ່ າງທນັການ. 
6. ສຸຂະພາຈິດຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ  

ອ ງຕາມການວເິຄາະກີ່ ຽວກບັສະພາບສຸຂະພາບຈດິຢ ີ່ ໃນ ສປປ ລາວ (Didier Bertrand & Chantharavady 

Choulamany, 2002), ບນັຫາສຸຂະພາບຈດິແມີ່ ນສິີ່ ງໃໝີ່ ສໍາລບັປະເທດ ແລະ ຍງັບໍີ່ ທນັມ ການສ ກສາຢີ່ າງເປັນທາງ
ການ ນອກຈາກຄຼ ນກິທາງຈຄິະເວດ. ນະໂຍບາຍການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຊຢ້າທ ີ່ ຈາໍເປັນແມີ່ ນໄດຂ້ຽນຮີ່ າງ
ໄວແ້ຕີ່ ປ  1997. ຍງັບໍີ່ ມ ການປິີ່ ນປົວຮກັສາໃນລະດບັພ ນ້ຖານທາງຈຄິະເວດທ ີ່ ເໝາະສມົ. ຜີ່ ານມາ ມ ຈດິຕະເວດ
ພຽງ 2 ຄນົເທົີ່ ານັນ້. ສິີ່ ງທາ້ທາຍທ ີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມເຈບັປີ່ ວຍທາງຈດິໃຈ ແລະ ການຮກັສາປິີ່ ນປົວສຸຂະພາບນັນ້ຍງັ
ເປັນບນັຫາຄຸມເຄ ອ. ໂດດຍທົີ່ ວໄປ, ສຸຂະພາບຈດິມ ຄວາມໝຍທາງພາສາລາວວີ່ າ: “ຈດິໃຈ”, “ແນວຄດິ” ແລະ 
“ສະໝອງເສັນ້ປະສາດ, ລະບບົປະສາດ” ນັນ້ເອງ. ບນັຫາສຸຂະພາບຈດິສີ່ ວນຫຼາຍເກ ດຢ ີ່ ໃນຊຸມຊນົ ເຊິີ່ ງມ ສາເຫດ
ຈາກການດ ີ່ ມເຫຼົາ້ດ ີ່ ມເບຍຫຼາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ, ການປະຮາ້ງຜວົເມຍ, ການຜດິກນັ, ດານພະນນັ, ກາຕດິ
ໜ ສ້ນິ ການຂາ້ໂຕຕາຍ, ການຢ ີ່ ດີ່ ຽວ, ການຂົີ່ ມຂ ນກະທໍາຊໍາເລາົ, ການລີ່ ວງລະເມ ດທາງເພດກບັເດກັນອ້ຍ ແລະ 
ພ ດຕກິໍາອະປົກກະຕອິ ີ່ ນໆ (Bertrand & Choulamany, 2002). 
7. ການປ້ອງກັນ 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າການລບົລາ້ງ ແລະ ການຈດັການຄວບຄຸມຄວາມຕ ງຄຽດຍງັບໍີ່ ປະກດົເປັນຈງິ ແລະ ບໍີ່ ປະສບົ
ຜນົສໍາເລດັຕາມເປົາ້ໝາຍ. ໃນນ  ້ມ ບາງວທິ ໃນການຄວບຄຸມຄວາມຕ ງຄຽດ. ບນົພ ນ້ຖານດໍາລງົຊ ວດິປະຈາໍວນັ ເຊິີ່ ງ
ເລ ີ່ ມຈາກການສາ້ງສາຍພວົພນັທ ີ່ ດ ກບັຄນົອ ີ່ ນໆ, ໃນນັນ້ ແມີ່ ນຄອບຄວົ, ໝ ີ່ ຄ ີ່  ແລະ ເພ ີ່ ອນຮີ່ ວມງານ. ເວລາພບົຂໍ ້
ຫຍ ງ້ຍາກທາງຈດິໃຈເຊັີ່ ນ: ຄວາມຕ ງຄຽດ ທີ່ ານກໍີ່ ຕອ້ງຊອກທາງອອກດວ້ຍການຂໍຄວາມປ ກສາຈາກພວກເຂາົ ເຊິີ່ ງ
ອາສາມາດຫຸຼດຜີ່ ອນເຫດການຂອງຄວາມຕ ງຄຽດໄດ ້ ແລະ ນັນ້ເອ ນ້ວີ່ າແມີ່ ນການຊີ່ ວຍເຫຼ ອທາງສງັຄມົ. ຖາ້ພວກ
ເຂາົຊີ່ ວຍຫຍງັບໍີ່ ໄດ ້ ເຮາົກໍີ່ ຄວນຊອກຊີ່ ອງທາງທ ີ່ ເຫນັວີ່ າເໝາະສມົສາມາດຜີ່ ອນຄາຍ ແລະ ບໍີ່ ຄວນຢ ີ່ ໂດດດີ່ ຽວເປັນ
ເວລາດນົນານ. ການຄວບຄຸມຄວາມຕ ງຄຽດດວ້ຍຕນົເອງມ ຫຼາຍວທິ ແລວ້ແຕີ່ ຕນົເອງຈະໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຈດັ 
ການກບັສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວ, ຄວນມ ການປະຕບິດັກດິຈະກໍາຮີ່ ວມກບັໝ ີ່ , ເຮດັໃນສິີ່ ງທ ີ່ ສາ້ງສນັມີ່ ວນຊ ີ່ ນຄາຍຄຽດ. ເວົາ້
ລວມແລວ້ ການຄວບຄຸມຄວາມຕ ງຄຽດທ ີ່ ໄດຜ້ນົດ ກໍີ່ ໝາຍເຖິງການມ ແບບແຜນການດໍາລງົຊ ວດິທ ີ່ ດ  ເປັນຕົນ້
ແມີ່ ນການກນິອາຫານທ ີ່ ດ ຕໍີ່ ສຸຂະພາບ, ຫຼ ກລີ່ ຽງການດ ີ່ ມເຫຼົາ້, ການສ ບຢາ ແລະ ສິີ່ ງເສບຕດິອ ີ່ ນໆ ແລະ ພກັຜີ່ ອນ
ຄວບຄຸມການນອນໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ເປັນລະບບົ. 
 
ຄໍາຖາມ 

1) ແມີ່ ນຫຍງັທ ີ່ ພາໃຫພ້ວກເຮາົມ ຄວາມຕ ງຄຽດ? 
2) ຄວາມຕ ງຄຽດຂອງພວກເຮາົມ ສີ່ ວນພວົພນັກບັການປີ່ ຽນແປງທາງສງັຄມົ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມແນວໃດ? 
3) ຕໍີ່ ກບັການປີ່ ຽນແປງເຫຼົີ່ ານັນ້ ເຮາົມ ຄວາມຮ ສ້ ກທາງກາຍ ແລະ ທາງຈດິໃຈແນວໃດ? 
4) ເຮາົມ ການປະຕບິດັຕນົເພ ີ່ ອຮອງຮບັຕໍີ່ ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວແນວໃດ? 
5) ເມ  ີ່ ອເຮາົພບົບນັຫາກບັຄວາມຕ ງຄຽດ ຈະເຮດັແນວໃດແດີ່ ເພ ີ່ ອໃຫມ້ ຄວາມຮ ສ້ ກດ ຂ ນ້? 
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