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ຄຳນຳ�

    ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດ�ພ່ດທະນາປ້ືມຄູ່ມືການ
ຈ່ດຕ້່່ງປະຕ່ິບ່ດວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີ ໃນສະຖານ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສໍາລ່ບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຂ້ຶນ  
ໂດຍແມ່ນກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ເປ່ນເຈ້ົາການ ຮ່ວມກ່ບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
ແລະ ໄດ�ຮ່ບການສະໜ່ບໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH ແລະ ອົງການ SEAMEO INNOTECH.

ທ້າຍປ ີ2011 ສປປ. ລາວ ໄດ�ເລີ່ມຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດວຽກງານ 
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ 4 ເມືອງ ໃນນະຄອນ  
ຫຼຼວງວຽງຈ່ນ ຊ່ຶງກວມເອົາໂຮງຮຽນປະຖົມ 22 ແຫຼ່ງ  
ເປ່ນໂຮງຮຽນຕ່ົວແບບ ມີນ່ກຮຽນເຂ້ົາຮ່ວມຈໍານວນ 4,800  
ກວ່ ານ້ອງ ແລະ ໄດ�ຂະຫຼຍາຍໄປສູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ທ່ງພາກລ່ດ ແລະ ເອກະຊົນຫຼຼາຍແຫ່ຼງ. ທ້າຍປີ 2017 
ໄດ�ຜ່ນຂະຫຼຍາຍວຽກງານດ່່ງກ່າວ ໄປໂຮງຮຽນອະນຸບານ, 
ມາຮອດປີ 2020 ໄດ�ຈໍານວນ 500 ກວ່າແຫຼ່ງ.

ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ສອດຄ່ອງກ່ບ 
ນະໂຍບາຍແຫຼ່ງຊາດວ່າດ ້ວຍວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ມາດຕ່ະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂດຍມີ
ຈຸດປະສົງ ເພ່ືອປ່ບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ຊຸມຊົນໃຫຼ�ເອ້ືອອໍານວຍຕ່ໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດ່ກກ່ອນໄວຮຽນ, 
ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມ່ດທະຍົມສຶກສາ ທ່ງພາກລ່ດ ແລະ 
ເອກະຊົນ.

ການຜ່ນຂະຫຼຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ 
ໄປສູ່ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, 
ກມົການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈ່ຶງໄດ�ເອາົວຽກງານດ່ງ່ກ່າວນ້ີ ເຂ້ົາໃນ
ແຜນພ່ດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພ່ືອ 
ໃຫຼ�ຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດເປ່ນປກົກະຕ່ ິແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ.

ການພ່ດທະນາປ້ຶມຄູ່ມື ແລະ ວດີິໂອນ້ີໄດ�ອງີໃສ່ບົດຮຽນຈາກ
ການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ
ໂດຍໄດ�ປ່ບປຸງເນື້ອໃນໃຫຼ�ແທດເໝາະກ່ບສະພາບຄວາມເປ່ນຈິງ
ຂອງສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໃນແຕ່່ລະທ້ອງຖ່ິນ ພ້ອມ
ທ່ງໃຊ�ເປ່ນບ່ອນອີງໃຫຼ�ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການຈ່ດຕ້່່ງ
ປະຕິ່ບ່ດວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດໃີນໂຮງຮຽນ ທ່ີເນ້່ນໃສ່ການ
ປ�ອງກ່ນບ່ນດາພະຍາດຕ່ິດຕ່ໍ່ທີ່ແຜ່ຫຼຼາຍໃນກຸ່ມເດ່ກເກນອາຍຸເຂົ້າ
ຮຽນ ເຊ່່ນ: ພະຍາດທ່ີເກີດຈາກການບ່ໍຮ່ກສາອະນາໄມ, ແຂ�ວພ,ຸ  
ແຂ�ວແມງ ແລະ ຕ່ດິເຊ້ືອແມ່ກາຟາກໃນລໍາໄສ�. ໂຮງຮຽນທ່ີປະຕ່ບ່ິດ
ວຽກງານດ່່ງກ່າວ ຈະມີສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ, 
ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດຮຽນ ແລະ ສ່ົງເສມີພ່ດທະນາການຂອງເດ່ກຢ່າງ
ຮອບດ້ານ.

ຄະນະຮ່ບຜດິຊອບການປ່ບປງຸ ແລະ ຮຽບຮຽງປ້ຶມຄູ່ມ ືແລະ  
ວິດີໂອ ຊຸດນ້ີ ມີຄວາມຍິນດີຮ່ບເອົາທຸກຄໍາຄິດເຫ່ຼນຂອງບ່ນດາ 
ທ່ານຜູ�ອ່ານ ແລະ ຜູ�ຊມົໃຊ� ເພ່ືອນໍາໄປປ່ບປງຸໃຫຼ�ດຂ້ຶີນໃນຄ້່ງຕ່ໍ່ໄປ.

                 ກົມືກ�ນສຳຶກສຳ�ກ່ອນໄວຮຽນ
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ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ.ລາວ ໄດການດວໄສທດ້ ໍ ົ ິ ັ  ¡¾− -²ñ©ê½−¾-¡¾−-¦ô¡¦¾ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ເຖງິ 

ປີ 2020 ໂດຍ ó́ຈດຸປະສງົເພອບນລເຸປື ັ ົ່ ້າໝາຍສະຫດສະວດັ ັ , ແຜນ¯½ªò®ñ©-¤¾− -Á¹È¤-§¾© ¡¾−¦ô¡¦¾ເພອື່  
ທກຸຄນົ ແລະ ສຂຸະພາບດຖວນໜາີ ້ ້  ໃນປີ 2015. 

ນບແຕປັ ີ່  1993 ເປນຕນມາັ ົ້ , ກະຊວງສກສາທການຶ ິ  ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ໄດ»້È¸´-¡ñ−¥ñ© 
ກດຈະກິ ¿ສຂຸະພາບຫາຍຢາງໃນໂຮຼ ່ ງຮຽນ. ຂະບວນການເຄອນື່ ໄຫວວຽກງານສງເສມສຸຂະພາບກົ ີ່ ðໄດສບ້ ື ªÒ 
ປະຕບດຢາງກວາງຂວາງິ ັ ່ ້  ແລະ ຕເນອງໍ ື່ ່ . ເພ່ືອເຮດໃຫວຽກງານດງກາວຖກັ ັ ື້ ່່ ຈດຕງປະຕບດຢາງເປນລະບບັ ັ ິ ັ ັ ົ້ ່  ແລະ 
ມຄວາມຍນຍງີ ື ົ ໃນຂອບເຂດທວປະເທດົ່ . ໃນປີ 2005 ກະຊວງສກສາທການຶ ິ  ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ 
ຈງໄດຶ່ ເ້ຊນຂຕກລງຮວມກນັ ໍ ົ ົ ັ້ ່ . 

ນະໂຍບາຍແຫງຊາດ່  ວາດວຍການສງເສມສຂຸະພາບໃນໂ່ ້ ົ ີ່ ຮງຮຽນສະບບນັ ີ ້ໄດຖກພດທະນາຂນ້ ື ັ ຶ້ ເພອເປນື ັ່  
ບອນອງໃ່ ີ ນການຈດຕງປະຕບດຍດຸທະສາດັ ັ ິ ັ້  ການສງເສມສຂຸະພາບໃນໂຮງຮຽນົ ີ່  ໃຫເປນ້ ັ ເອກະພາບສ¿ລບຄະັ ນະ 
ກາມະການໍ  ສງເສມສ ຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນົ ີ່  ແຕຂນສູນກາງລງຮອດຂນທອງຖນ່ ້ັ ົ ັ ິ້ ້ ່ . ຜ ູ້ບລຫານໂຮງຮຽນໍ ິ  
ນບແຕຊນອະນບຸານສກສາັ ັ ຶ່ ້  ຈນເຖງົ ິ  ຊນມດທະຍມສກສາັ ັ ົ ຶ້ ; ທງເປນບອນອງໃຫແກັ ັ ີ່ ້ ບ່ນດາັ ກະຊວງ, ບນດາັ  
ອງການຈົ ດັຕງສາກນັ ົ້ ທມຈດຸປະສງີ ີ ົ່ ສະໜບສະໜນູັ  ວຽກງານສງເສມສຂຸະພາບົ ີ່ ໃນໂຮງຮຽນ ສາລບກຸໍ ັ ມ່ເປາໝາຍົ້  
ແມນເດກນກຮຽນອະນບຸານ່ ັ ັ , ຫອງກຽມປະຖມ້ ົ , ປະຖມົ ແລະ ມດທະຍມສກສາັ ົ ຶ .  

ນະໂຍບາຍສະບບນັ ີ້ມ  ີ 7 ອງປະກອບຄົ ື: ການຮກສາສຸັ ຂະພາບສວນບຸກຄນ່ ົ  ແລະ ທກສະຊວດັ ີ ິ ; 
ສະພາບແວດລອມດານກາ້ ້ ຍະພາບ; ສະພາບແວດລອ້ມດານຈດຕະ້ ິ --ສງຄມັ ົ ; ການກນັ ແລະ ຄວບຄມຸພະຍາດ; 
ການດແູລ ແລະ ການບລການດານສຂຸະພາບໍ ິ ້ ; ໂພຊະນາການ ແລະ ການຮວມງານລະຫວາງໂຮງຮຽນ່ ່  ແລະ 
ຊຸມຊນົ.  

−½-Â¨®¾¨-Á¹È¤ -§¾© ¸È¾-©É¸¨-¡-¾− -¦‰¤ -À¦ó´-¦÷¢½²¾®-Ã− -Â»¤»¼− ¥½-Ä©É-»ñ®-¡¾− -°ñ− -¢½¹¨¾¨¥ñ©ª˜¤ 
¯½ªò®ñ©--À ñ̄−ºñ−-ì½º¼©. 
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ລັັດຖະດຳ�ລັັດ ກ່ຽວກບັກ�ນອະນ�ໄມື, ກນັພະຍ�ດ ແລັະ ສົຳ�ງເສຳມີືສຳຂຸະພ�ບ
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ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້່ມແຂງດ້ານວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ 
ແລະ ຊີວິດການເປ່ນຢູ່ທ່ີດີຂອງເດ່ກນ້ອຍໃນ ສປປ.ລາວ,          
ພ້ອມທ່ງເປ່່ນການສ້າງພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານການສຶກສາ     
ກ່ອນໄວຮຽນ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ຕ່ໍ່ຂະບວນການດ່່ງກ່າວ ອົງການ GIZ ແລະອົງການ SEAMEO 
INNOTECH ໄດ�ສະໜບ່ສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກລິາ 
ໃນການດ່ດປ່ບເນ້ືອໃນ “ ປ້ືມຄູ່ມື ສໍາລ່ບໂຮງຮຽນ ແລະ   
ຊຸມຊົນ ໃນການຈ່ດຕ່່ງ້ປະຕິ່ບດ່ ວຽກງານສ່ົງເສ່ີມສຸຂະພາບດີໃນ 
ໂຮງຮຽນ“ ໃຫຼ�ເໝາະສົມກ່ບສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມແຕ່ກຕ່່າງຂອງການພ່ດທະນາເດ່ກໃນ 
ແຕ່່ລະໄວ ເຊ່ິງໃນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດຕ່ົວຈິງຕ່້ອງການຄວາມ 
ເອົາໃຈໃສ່ເປ່ນພິເສດຈາກຄູ.

ປ້ືມຄູ່ມືຫົຼວນ້ີ ໄດ�ອະທິບາຍເຖິງການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດ 
ກິດຈະກໍາສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ�ວິທີການ 
ຂອງໂຄງການ ຟິດຟໍສະຄູນ (Fit For School) ໃນສະຖານ
ການ ສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພ່ືອໃຫຼ�ມີສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອຍ 
ອໍານວຍຕ່ໍ່ການຮຽນຮູ� ແລະ ຊ່ວຍໃຫຼ�ເດ່ກມີສຸຂະພາບທ່ີດີ.                                                                                                   
ສະນ້່ນ, ຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫຼ�ບ່ນດາທ່ານ ສກຶສາຄ້ົນຄວ້າປ້ືມຄູ່ມຫືຼວົນ້ີ 
ແລະ ນໍາໄປຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດໃຫຼ�ແທດເໝາະກ່ບສະພາບຕ່ົວຈິງ 
ຂອງໂຮງຮຽນພວກທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການພ່ດທະນາ ແລະ ປ່ບປຸງ 
ສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫຼ�ກາຍເປ່ນບອ່ນທ່ີມີສະພາບ 
ແວດລ້ອມທີ່ເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ.

ຄູ່ຳນຳ ຈ�ກ SEAMEOINNOTECH ແລັະ GIZ

ພະຍາດຊືມເຊ້ືອ, ແຂ�ວແມງ, ແມ່ກາຝາກໃນລໍາໄສ� ແລະ 
ການຂາດໂພຊະນາການ ແມ່ນພະຍາດທ່ີພົບຫຼຼາຍໃນເດ່ກເກນ 
ອາຍຸເຂ້ົາຮຽນໃນທ່ົວໂລກ ແລະ ທຸກພາກຂອງ ສປປ.ລາວ.                                                                            
ບ່ນດາພະຍາດທ່ີສາມາດຫີຼຼກລຽງໄດ�ເຫ່ົຼຼານ້ີບໍ່ພຽງແຕ່່ເປ່ນຜົນ                                                                   
ກະທົບຕ່ໍ່ການພ່ດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈເທ່ົາ 
ນ້່ນ, ແຕ່່ຍ່ງມີຜົນກະທົບຕ່ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ� ແລະ                                                             
ພ່ດທະນາການຂອງເດ່ກ. ເດ່ກກອ່ນໄວຮຽນ ມຄີວາມກະຕ່ລືລ້ົືນ                                                                                   
ໃນການຮຽນຮູ�ສ່ິງໃໝ່ໆໃນຊີວິດປະຈໍາວ່ນ, ແຕ່່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ຫຼຼາຍທ່ີຈະໄດ�ຮ່ບອິດທິພົນຈາກປ່ດໄຈພາຍນອກ. ເດ່ກທ່ີມີ 
ສຂຸະພາບແຂງແຮງ ຈະມີໂອກາດໄດ�ຮ່ບຜນົປະໂຫຼຍດຈາກການ 
ສກຶສາດີກວາ່, ການສກຶສາ ສາມາດຍກົລະດ່ບສະຖານະພາບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສ່ງຄົມ ແລະ ມຜົີນດຕ່ໍີ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ.

ເປົ້າໝາຍການພ່ດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ�ເນ່້ນໜ່ກໃສ່ຄວາມ 
ສໍາຄ່ນຂອງການເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນທີມຄີນຸນະພາບ
ເຊ່ິງໃນ SDG ຂໍ ້4.2.1 ໄດ�ກາໍນດົໄວ�ວ່າ "ເປເີຊ່ນຂອງເດ່ກອາຍຸຕ່ໍ່າ 
ກວ່າ 5 ປ ີທ່ີຈະເລີນເຕີ່ບໂຕ່ຕ່າມເກນປກົກະຕິ່ທາງດ້ານສຂຸະພາບ   
ການຮຽນຮູ� ແລະ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ". ດ່່ງນ້່ນ, ສະຖານການ    
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈ່ຶງກາຍເປ່ນສະຖານທ່ີທ່ີສໍາຄ່ນ ຂອງທ່ົວ 
ທະວີບອາຊີຕ່າເວ່ນອອກສ່ຽງໃຕ່� ແລະ ເປ່ນບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລ່ບການເສີມສ້າງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການພ່ດທະນາ 
ຂອງເດ່ກ ໂດຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ�ທ່ີດີຕ່ໍ່      
ສຸຂະພາບ, ເຊິ່ງລວມມີການເຂົ້າເຖິງນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ການ   
ຮ່ກສາອະນາໄມ. ຄໃູນສະຖານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ສາມາດ                                                                            
ເປ່ນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການບ່ນລເຸປ້ົາໝາຍການພ່ດທະນາແບບຍນືຍງົ                                                                            
ໂດຍການກະຕຸ່ກຊຸກຍູ�ໃຫຼ�ມີກິດຈະກໍາການຮ່ກສາອະນາໄມໃນ                                                                               
ແຕ່່ລະວ່ນ ເຊ່່ນ: ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມທຸກ 
ວ່ນ. ຜູ�ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເປ່ນຜູ�ທ່ີມບີດົບາດສໍາຄ່ນໃນການ
ປ່ບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫຼ�ມີຄວາມຍືນຍົົງ ແລະ 
ລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ, ການພົວພ່ນຢ່າງໃກ�ຊິດ
ລະຫຼວ່າງໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ�ປົກຄອງ ເປ່ນສ່ວນສໍາຄ່ນ
ຂອງຂະບວນການດ່່ງກ່າວ.

ດຣ.ເບລາມອນສ໌

ຜູ�ອໍານວຍການ, SEAMEOINNOTECH  ທີ່ປຶກສາສູງສຸດ, GIZ

ດຣ. ຣາມອນ ຊີ. ບາການີ.
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ພ�ກສຳະເ\\\\\\ໜີ

 ການສ້າງໂຮງຮຽນໃຫຼ�ເປ່ນສະຖານທ່ີ ທ່ີເດ່ກນ້ອຍສາມາດ 
ຈະເລີນເຕີ່ບໂຕ່ ແລະ ຮຽນຮູ�ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງແນວທາງ 
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ, ຊ່ຶງແມ່ນແນວຄວາມຄິດສຸຂະພາບດີ 
ໃນໂຮງຮຽນແບບສ້າງສ່ນ ແລະ ປະສົມປະສານ ໂດຍສ້າງຂ້ຶນ 
ເປ່ນ ຄ້່ງທໍາອິດໃນປະເທດຟີລິບປິນ ແລະ ໄດ�ນໍາສະເຫຼນີຢູ່  
ຫຼຼາຍປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີຕ່າເວ່ນອອກສ່ຽງໃຕ່� ເຊ່່ນ:  
ກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສປປ. ລາວ.

 ແນວທາງສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ ່ສາມ
ຫ່ຼຼກການພ້ືນຖານ ເຊ່່ນ: ມຄີວາມງ່າຍດາຍ, ສາມາດຂະຫຼຍາຍໄດ� 
ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ແຜນງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່່າງໆຂອງແຜນງານຕ່້ອງອີງໃສ່ຫ່ຼຼກຖານທ່ີອາດ 
ເປ່ນໄປໄດ�, ຄຸ�ມຄ່າກບ່ການໃຊ�ຈ່າຍ ແລະ ເປ່ນຊຸດເພ່ືອອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫຼ�ແກ່ການຈ່ດຕ້່່ງປະຕ່ິບ່ດໃນໂຮງຮຽນໂດຍມີ 
ການໃຊ�ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ີມເຕີ່ມພຽງເລ່ກນ້ອຍ. ການນໍາໃຊ� 
ໂຄງຮ່າງການຈ່ດຕ້່່ງ ແລະ ຊ່ບພະຍາກອນກໍຄືການປະຕ່ບ່ິດຕ່າມ 
ຕ່ົວແບບທ່ີມີໄວ�ແລ�ວລ້ວນແຕ່່ເປ່ນອົງປະກອບສໍາຄ່ນໃຫຼ�ແກ່        
ພາກຂະຫຼຍາຍ. ເພ່ືອຮ່ບປະກ່ນໃຫຼ�ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສ່ິງສໍາຄ່ນ 
ແມ່ນຕ່້ອງມີການຊ່ບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ 
ໄລຍະຍາວຂອງລ່ດຖະບານ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ�ຊິດກ່ບພ່ໍແມ່ 
ນ່ກຮຽນ ແລະ ຊມຸຊນົແມ່ນສ່ິງຈໍາເປ່ນທ່ີຫີຼຼກລ່ຽງບ່ໍໄດ�ເພ່ືອເພ່ີມ 
ທະວີຜົນໄດ�ຮ່ບທີ່ດີຂອງໂຄງການ.

 ໂດຍສອດຄ່ອງກ່ບຫ່ຼຼກການພ້ືນຖານເຫ່ົຼຼານ້ີ, ບ່ນດາກິດຈະ 
ກໍາປະກອບດວ້ຍການລ້າງມໃືສສ່ະບູ ແລະ ການຖູແຂ�ວດວ້ຍຢາ
ຖແູຂ�ວທ່ີມີຟຣອໍູໄຣດ໌ເປ່ນກດິຈໍາກໍາກຸມ່ທຸກວ່ນ; ໂດຍສົມທບົກບ່ 
ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 2 ຄ້່ງຕ່ໍ່ປີ. ການເຮ່ດໃຫຼ�ກິດຈະກໍາເຫ່ົຼຼາ 
ນ້ີກາຍເປ່ນສະຖາບ່ນສາມາດປ�ອງກ່ນພະຍາດຕ່ິດຕ່ໍ່ທ່ີແຜ່ຫຼຼາຍ 
ກ່ບພວກເດ່ກນ້ອຍນ່ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ. ເຮ່ດໃຫຼ�ສະພາບ 
ແວດລ້ອມເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ, ໂຮງຮຽນ ຈໍາເປ່ນຕ່້ອງມີສ່ິງ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວິດຖ່າຍ ທີ່ໃຊ�ງານໄດ�. ໂຄງລ່າງ 
ຂ້່ນພ້ືນຖານເຫ່ົຼຼານ້ີຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ ເງື່ອນໄຂເບ້ືອງຕ້ົ່ນທ່ີສ້າງ 
ໃຫຼ�ນ່ກຮຽນມີພຶດຕ່ິກໍາທ່ີດີໃນການຮ່ກສາອະນາໄມ ແລະ ເປ່ນ
ຕ່ົວກໍານົດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ດີ.

 ການຮ່ບຮູ�ເຖິງການບໍລິຫຼານແບບອີງໃສ່ໂຮງຮຽນ(SBM)
ເປ່ນເສົາຫ່ຼຼກທ່ີສໍາຄ່ນ, ແນວທາງສຸຂະພາບດໃີນໂຮງຮຽນເສີມສ້າງ 
ຄວາມເຂ້່ມແຂງແກ່ບ່ນດາໂຮງຮຽນໃຫຼ�ເປ່ນໜ່ວຍງານສາມາດ
ຄຸ�ມຄອງດ້ວຍຕ່ນົເອງໂດຍມກີານນໍາພາ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງ  
ຫຼ້າວຫ່ຼນຂອງພະນ່ກງານຂະແໜງການສຶກສາ ກໍຄືການຮ່ວມມື 
ຢ່າງໃກ�ຊິດກບ່ຊຸມຊນົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພ່ໍແມ່ນ່ກຮຽນ ໃນວົງກ້ວາງ. 
ສະມາຊິກຊຸມຊົນແຕ່່ລະຄົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໄດ�ຫຼຼາຍ
ວິທີທາງເພ່ືອເຮ່ດໃຫຼ�ໂຄງການໄດ�ຮ່ບຜົນສໍາເລ່ດ ລວມທ່ງ  
ການກໍ່ສ້າງສ່ີງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການຕ່ດິຕ່າມກວດກາ ຫືຼຼ ການທາໍຄວາມສະອາດ, ການສອ້ມແປງ
ແລະ ການບົວລະບ່ດຮ່ກສາ. ດວ້ຍວິທີການນ້ີ, ແມ່ນແຕ່່ໂຮງຮຽນ
ທ່ີມີຊ່ບພະຍາກອນຢ່າງຈ ໍາກ່ດກ ໍສາມາດຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດ
ການສ່ົງເສມີສຂຸະພາບ ແລະ ປ່ບປງຸໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຂອງເຂາົເຈ້ົາ 
ໄດ�ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເທື່ອລະກ້າວ.

 ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີໄດ�ບ່ນຍາຍໂດຍຫຼຍໍ້ການຈ້່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດຊ່ຶງ 
ອໍານວຍການ, ຄ,ູ ພ່ໍແມນ່່ກຮຽນ ແລະ ສະມາຊກິຊມຸຊນົສາມາດ
ນໍາໃຊ�ໄດ�ກ່ຽວກ່ບວິທີການສະໜ່ບສະຫຼນູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ກດິຈະກໍາຕ່່າງໆຂອງແນວທາງສຂຸະພາບດໃີນໂຮງຮຽນ. ປ້ຶມຄູ່ມື 
ນ້ີ ອະທິບາຍຄຸນລ່ກສະນະຂອງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍ
ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອະທິບາຍການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດ 
ຕ່ົວຈິງ. ນອກນ່້ນ, ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ຍ່ງໃຫຼ�ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກ່ບການທໍາ 
ຄວາມສະອາດ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບົວລະບ່ດຮ່ກສາ, 
ກໍຄືການຕ່ິດຕ່າມກວດກາຢ່າງເປ່ນປົກກະຕ່ິ ແລະ ຢ່າງມີການ 
ຈ່ດຕ້່່ງ ພ້ອມກ່ນນ້່ນກໍໄດ�ກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮ່ບ 
ຜິດຊອບຂອງບ່ນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່່າງໆຢ່າງຊ່ດເຈນ.

 ການປະສານສົມທົບທ່າແຮງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ແມ່ນຂະບວນການໂດຍປົກກະຕ່ິ ແລະ ມີເຫຼດຜົນ. ການນໍາໃຊ� 
ທິດທາງຮ່ວມກ່ນຈະຊ່ວຍຮ່ບປະກ່ນຜົນໄດ�ຮ່ບທ່ີດີທ່ີສຸດຕ່ໍ່  
ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດ່ກນ່ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ. 
ນອກນ້່ນ, ມນ່ຍ່ງເປ່ນປະສົບການທ່ີອຸດມົສມົບນູ ແລະ ໜາ້ພໍໃຈ 
ສໍາລ່ບທກຸຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຢາກເຫ່ຼນເດ່ກນ້ອຍບນືຕ່ວົ, ມຄີວາມສກຸ 
ແລະ ໄດ�ກຽມຄວາມພ້ອມເພ່ືອປະສບົຜົນສໍາເລ່ດໃນການຮຽນຮູ�.
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ການລ້າງມືໄດ�ຖືກຮ່ບຮອງວ່າເປ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະກ່ດ ການລ້າງມືໄດ�ຖືກຮ່ບຮອງວ່າເປ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະກ່ດ 
ກ່້ນການຕ່ິດຕ່ໍ່ຂອງພະຍາດ ແລະ ມີລາຄາຖືກ.ກ່້ນການຕ່ິດຕ່ໍ່ຂອງພະຍາດ ແລະ ມີລາຄາຖືກ.

11ສຳະພ�ບແວດລັ້ອມືທີ�ດີຕິຳ�ກ�ນຮຽນຮ່້
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ຜົນທີ່ໄດ�ຮ່ບຈາກການສຳຫຼຼວດໃນປີ ຜົນທີ່ໄດ�ຮ່ບຈາກການສຳຫຼຼວດໃນປີ 
20112011 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ  ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ 
ຢູ່ ສປປ. ລາວ ສະແດງໃຫຼ�ເຫຼ່ນວ່າມີພຽງ ຢູ່ ສປປ. ລາວ ສະແດງໃຫຼ�ເຫຼ່ນວ່າມີພຽງ 42%42% ໃນ  ໃນ 
8,9408,940 ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາມີລະບົບນ້ຳສະອາດ  ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາມີລະບົບນ້ຳສະອາດ 
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ.ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ.11

ໂຮງຮຽນ ແມ່ນສະຖານທ່ີສໍາຄ່ນຂອງຊຸມຊົນ ເປ່ນ ໂຮງຮຽນ ແມ່ນສະຖານທ່ີສໍາຄ່ນຂອງຊຸມຊົນ ເປ່ນ 
ບ່ອນສຶກສາຮຽນຮູ�ຂອງລູກຫຼຼານ ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາ ໃຊ� ບ່ອນສຶກສາຮຽນຮູ�ຂອງລູກຫຼຼານ ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາ ໃຊ� 
ເວລາສ່ວນໃຫຼຍ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ. ການສ້າງສ່ິງ ແວດລອ້ມເວລາສ່ວນໃຫຼຍ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ. ການສ້າງສ່ິງ ແວດລອ້ມ
ທ່ີເປ່ນຜນົດີຕ່ໍ່ສຂຸະພາບສະໜ່ບສະໜນູ ການຮຽນຮູ�. ທ່ີເປ່ນຜນົດີຕ່ໍ່ສຂຸະພາບສະໜ່ບສະໜນູ ການຮຽນຮູ�. 
ທາ່ນສາມາດສ່ົງເສີມ ສຂຸະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງ ທາ່ນສາມາດສ່ົງເສີມ ສຂຸະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງ 
ເດ່ກ ໄປພ້ອມໆກນ່ດ້ວຍການປະຕ່ບ່ິດການສ້າງນິໄສ                                                                                                              ເດ່ກ ໄປພ້ອມໆກນ່ດ້ວຍການປະຕ່ບ່ິດການສ້າງນິໄສ                                                                                                              
ທ່ີເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບເປ່ນປະຈໍາ. ເພ່ືອຢາກເຮ່ດ  ທ່ີເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບເປ່ນປະຈໍາ. ເພ່ືອຢາກເຮ່ດ  
ໄດ�ແນວນ້່ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຫ້ຼາວຫ່ຼນຂອງ ໄດ�ແນວນ້່ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຫ້ຼາວຫ່ຼນຂອງ 
ເດ່ກ, ຄູ, ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ, ເດ່ກ, ຄູ, ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ, 
ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນແມ່ນສ່ິງຈໍາເປ່ນ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນແມ່ນສ່ິງຈໍາເປ່ນ 
ທີ່ສຸດ.  ຜູ�ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ ມີບົດບາດສໍາຄ່ນ ທີ່ສຸດ.  ຜູ�ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ ມີບົດບາດສໍາຄ່ນ 
ໃນການປກຸລະດົມ ແລະ  ຊ້ີແຈງໃຫຼ�ເຫ່ຼນຢາ່ງຈະແຈ�ງ ໃນການປກຸລະດົມ ແລະ  ຊ້ີແຈງໃຫຼ�ເຫ່ຼນຢາ່ງຈະແຈ�ງ 
ເຖງິພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ່ບຜດິຊອບຂອງຊຸມ ເຖງິພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ່ບຜດິຊອບຂອງຊຸມ 
ຊົນຕ່່າງໆ.ຊົນຕ່່າງໆ.

ນຳ້�ສຳະອ�ດ ແລັະ 
ສຳຸຂະອະນ�ໄມື ໃນໂຮງຮຽນ
ການຈ່ດຫຼານໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຍ່ງເປ່ນ ສິ່ງທ້າທາຍ 
ຢູ່ໂຮງຮຽນ ສປປ. ລາວ. ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີ   
ໃນໂຮງຮຽນ ສາມາດເປ່ນຈຸດເລ່ີມຕ້ົ່ນ ໃຫຼ�ການເຂ້ົາເຖິງ ນ້ໍາສະອາດ  
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເຊ່ິງເປ່ນບູລິມະສິດຂອງແຜນ ພ່ດທະນາ 
ໂຮງຮຽນ. ພາກນ້ີຈະເປ່ນທິດທາງໃຫຼ�ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ກຽ່ວກບ່ ວທິກີານປ່ບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນ ໃຫຼ�ດີ
ຂ້ຶນດ້ວຍການເລ່ີມຕ້ົ່ນຈາກບາດກ້າວນ້ອຍໆ ແລະ ຊ່ບພະຍາ 
ກອນທີ່ມີຢູ່. 

ເພື່ອເຮ່ດໃຫຼ�ເດ່ກສາມາດເຝິກປະບ່ດຕ່ົວຈິງໃນການລ້າງມື ແລະ 
ຖູແຂ�ວປະຈໍາວ່ນຕ່້ອງມີຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວລວມໝູ່. ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າ ໂຮງຮຽນຍ່ງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດ, ແຕ່່  
ກໍສາມາດກໍ່ສ້າງ ຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ແບບງ່າຍດາຍໄດ� ໂດຍ 
ເຕ່ີມນໍ້າໃສ່ຖ່ງ.

ໃນພາກນີ້ ຈະນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄ່ນ ແລະ ຈໍາເປ່ນທີ່ຕ່້ອງໄດ� 
ຄໍານຶງໃນເວລາກໍ່ສ້າງຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ທ່ີໃຊ�ໄດ�ໃນໂຮງ 
ຮຽນ. ເບິ່ງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນດ້ານເຕ່່ກນິກກ່ຽວກ່ບ ການກໍ່ສ້າງ 
ຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ໃນປ້ືມຄູ່ມື: "ປ້ຶມຮວບຮວມ ຕ່ົວຢ່າງ   
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ  
ຢູ່ ສປປ.ລາວ". www.fitforschool.international:
https://bit.ly/3l9nIHD

ອ່�ງລັ້�ງມືື-ຖ່ແຂ້ວທີ�ໃຊ້ງ�ນໄດ້ 
ແມື�ນສິຳ�ງຈຳ�ເປັນທີ�ຈະເຮັດໃຫ້ 
ກິດຈະກຳ�ໄດ້ຖືກປະຕິິບັດຢ��ງ
ເປັນຂະບວນ. ຖ້�ຫ�ກບຳ�ມືີອ່�ງ 
ລ້ັ�ງມືື-ຖແ່ຂ້ວນກັຮຽນກຳບຳ�ສຳ�ມື�ດ 
ປະຕິິບັດຕົິວຈິງກ່ຽວກັບກິດ  
ຈະກຳ�ຮັກສຳ�ອະນ�ໄມື ແບບ 
ເປັນກຸ�ມືໄດ້.
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ຂຳແ້ນະນຳ� ສຳຳ�ລັັບ ກ�ນອອກແບບ ແລັະ ກ�ນກ�ສ້ຳ�ງ ຮ�ງ/ອ່�ງລ້ັ�ງມືືຖແ່ຂ້ວ

ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ຕ່້ອງໃຫຼ�ເໝາະສົມສໍ່າອາຍຸຂອງເດ່ກ ແລະ ສາມາດເຂົ້່າໄດ� 
ຢ່າງໜ້ອຍ 10-15 ຄົນ.

ນຳໃຊ�ວ່ດສະດຸອຸປະກອນ ທີ່ຫຼາໄດ�ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີລາຄາຖືກ.

ສ້າງ ຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວໃຫຼ�ເໝາະສົມ ແລະ ໃກ�ກ່ບຫຼ້ອງຮຽນ.

ສໍາຫຼຼວດເບິ່ງ ເງື່ອນໄຂຕ່່າງໆ ເຊ່່ນ: ນໍ້າສະອາດ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານ, 
ປຶກສາ ຫຼາລື ເຖິງສິ່ງທີ່ຈໍາເປ່ນຕ່້ອງໄດ�ປ່ບປຸງ ແລະ 
ຂົນຂວາຍ ການສະໜ່ບສະໜູນຈາກ ຜູ�ປົກຄອງ, 
ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ.

ຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທີ່ຕ່້ອງປ່ບປຸງຮີບດວ່ນ, ໄລຍະສ່້ນ 
ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ແລ�ວບ່ນຈຸເຂົ້າໃນ ແຜນ 
ພ່ດທະນາໂຮງຮຽນ.

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຼ�ການລ້າງມື-ຖູແຂ�ວໃຫຼ� 
ເປ່ນກິດຈະກໍາປະຈໍາວ່ນຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ 
ຕ່້ອງມີ ຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ ແລະ ເປ່ນ 
ສ່ວນຕ່ົວ.

ສິ່ງສໍາຄ່ນ ຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ຕ່້ອງ ໃຊ�ໄດ�,  
ປອດໄພ ແລະ ລວງສູງຂອງຮາງ/ອ່າງຕ່້ອງເໝາະສົມ 
ສໍ່າອາຍຸຂອງເດ່ກ, ບໍ່ວ່າຈະເຮ່ດດ້ວຍວ່ດສະດຸຊະນິດ 
ໃດກໍ່ຕ່າມ.

ການຮ່ກສາຄວາມສະອາດ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ 
ຄວນ ປະຕ່ິບ່ດເປ່ນປະຈໍາ ແລະ ມີຄວາມພູມໃຈ  
ທີ່ໂຮງ ຮຽນ ມີສະພາບແວດລ້ອມດີ.

ນໍາໃຊ� ປະສົບການຕ່່າງໆ ຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ.   
ເບິ່ງວີດີໂອ ຫຼຼື ໃນເວ່ບໄຊດ໌: 
YouTube GIZ Fit for School:
https://bit.ly/2HGALme

ກວດກາເບິ່ງໃນ ປຶ້ມຮວບຮວມຕ່ົວຢ່າງ ສິ່ງອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມ ໃນໂຮງຮຽນ 
ຢູ່ ສປປ. ລາວ. ເພື່ອຮຽນຮູ� 
ກ່ຽວກ່ບລາຍລະອຽດດ້ານເຕ່່ກນິກ:
www.fitforschool.international:
https://bit.ly/3l9nIHD

1.

3.

2.
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ຂຳແ້ນະນຳ� ສຳຳ�ລັັບ ກ�ນອອກແບບ ແລັະ ກ�ນກ�ສ້ຳ�ງ ຮ�ງ/ອ່�ງລ້ັ�ງມືຖືແ່ຂ້ວ

ໃນກໍລະນີຄວາມແຮງດ່ນນ້ຳຕ່່ຳ ຫືຼຼ ບ່ໍມີນ້ຳໃດໆເລີຍ ໃຫຼ�ສ້າງບ່ອນເກ່ບນ້ໍາ. ຄວາມຄ້ອຍຊ່ນ ຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພາໃຫຼ�ນໍ້າໄຫຼຼດີ. 

ການເຈາະຮູປ່ອຍນ້ໍາ ຂະໜາດນ້ອຍຈະຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ�ຈ່າຍ ແລະ ທນົທານກ່ວາ 
ຖ້າທຽບໃສ່ກອ໊ກນໍ້າທົ່ວໄປ.

ໃຫຼ�ແນ່ໃຈວ່າ ເດ່ກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຢ່າງສະດວກ ໂດຍສະເພາະຄວາມສູງ  
ແລະ ລວງກວ້າງຂອງຮາງ/ອ່າງລ້າງມື.

ລ່ກສະນະຂອງອ່າງສໍາລ່ບເດ່ກ. ຮ່ບປະກ່ນວ່າ ບໍ່ໃຫຼ�ມີນໍ້າຂ່ງ.

4. 7.

5. 8.

6. 9.

ທ່�ນສຳ�ມື�ດປະຢັດນຳ້�ໄດ້ດີກວ່� ຖ້�ຫ�ກວ່� 
ທ່�ນເຈ�ະຮ່ປ�ອຍນຳ້� ໃຫ້ນ້ອຍ ປະມື�ນ 1  
ມືິລັີແມືັດ

FIT FOR SCHOOL   15



 

ຂຳ້ແນະນຳ� ສຳຳ�ລັັບ ບ່ອນເກັບມື້ຽນ ຟອຍຖ່ແຂ້ວ

ໃນແຕ່່ລະສົກຮຽນເດ່ກທຸກຄົນ ຄວນມີ ຟອຍຖູແຂ�ວ 
ທີ່ມີຝາປິດໜຶ່ງອ່ນເປ່ນຂອງຕ່ົນເອງ. ຟອຍຖູແຂ�ວ   
ດ່່ງກ່າວຈະຖືກຮ່ກສາໄວ� ຢູ່ບ່ອນ ເກ່ບມ້ຽນ ຟອຍຖູ 
ແຂ�ວ, ເຊິ່ງຕ່າມຫຼຼ່ກການແລ�ວແມ່ນເອົາໄວ�ໃນແຕ່່ລະ
ຫຼ້ອງຮຽນ.

ຟອຍຖູແຂ�ວໃຫຼ�ເໝາະສົມສໍ່າອາຍຸຂອງເດ່ກ.

ເກ່ບມ້ຽນຟອຍຖູແຂ�ວໄວ�ບ່ອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ 
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດໄດ�ງ່າຍ. 

ບໍ່ໃຫຼ�ນ່ກຮຽນ ເອົາຟອຍຖູແຂ�ວເມືອເຮືອນ.  
ເພື່ອປ�ອງກ່ນການຫຼຼົງລືມ ແລະ ເປິເປື້ອນ.

ນ່ກຮຽນຈ່ບເອົາໄດ�ງ່າຍ.

ເກ່ບມ້ຽນຟອຍຖູແຂ�ວໄວ�ບ່ອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ  
ທຳຄວາມສະອາດໄດ�ງ່າຍ.

1.

2.

16   FIT FOR SCHOOL



ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ໃນການໝາຍ ຟອຍຖູແຂ�ວ ແມ່ນໃຫຼ�ເດ່ກໃຊ�  
ເຄື່ອງໝາຍສ່ວນຕ່ົວ ໃສ່ຟອຍຖູແຂ�ວຂອງຕ່ົນ ເພື່ອເປ່ນການຈື່ງ່າຍ.

ແຕ່ລ່ະຊ່ອງຫຼອ້ຍ ແລະ ຟອຍຖູແຂ�ວແຕ່ລ່ະອນ່ຕ້່ອງ ມ ີເຄ່ືອງໝາຍຢ່າງຊດ່ເຈນ 
ເພື່ອຫຼຼີກລ່ຽງ ການຫຼຼົງຟອຍຖູແຂ�ວກ່ນ.

ຄວນອອກແບບ ບອ່ນຫຼ້ອຍໃຫຼ�ຫຼົວຟອຍຖູແຂ�ວໄດ�ລະບາຍອາກາດ.  
ຝາອ່ດຄວນ ມີຮູນ້ອຍໆ ເພື່ອປ�ອງກ່ນການເກີດເຊື້ອລາ.

ການເກ່ບມ້ຽນຟອຍຖູແຂ�ວແຕ່່ລະອ່ນຄວນມີໄລຍະຫຼ່າງ ລະຫຼວ່າງ  
ເພື່ອຫຼຼີກລຽງ ການຕ່ິດເຊື້ອພະຍາດໃສ່ກ່ນ.

ຕ່້ອງຕ່ິດເຄື່ອງໝາຍ ດ້ວຍສະກ໊ອດ ເພື່ອປ�ອງກ່ນບໍ່ໃຫຼ�ລຶບອອກໄດ�.

ຟອຍຖູແຂ�ວ ທ່ງໝົດ ຕ່້ອງມີເຄື່ອງໝາຍ ຫຼຼື ນ້ຳເບີ ຂອງເດ່ກ ດ້ວຍການໃຊ� 
ບິກເຟີດຖາວອນໝາຍໃສ່.

3. 6.

4. 7.

5. 8.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືທີ�ຖືກຖ�ມືເລັື້ອຍໆ

ເມືື�ອບຳ�ມືີນຳ້�ໃນໂຮງຮຽນ ຈະສຳ�ມື�ດ ປະຕິິບັດກິດຈະກຳ� ໄດ້ບຳ?
ໄດ�, ໂດຍໃຊ�ລະບົບນ້ຳທີ່ເຮ່ດເອົາເອງ ເພື່ອຮ່ບໃຊ�ຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ເປ່ນກຸ່ມ. ອາດໃຊ�ອຸປະກອນ ທີ່ເປ່ນຖ່ງນ້ຳ ຫຼຼື 
ຄຸນ້ຳ. ພຽງແຕ່່ຕ່້ອງການນ້ຳສະອາດປະມານ 300ມລ ຕ່ໍ່ເດ່ກ/ຄົນ/ມື້ ເທົ່ານ່້ນສຳລ່ບກິດຈະກຳ. ເບິ່ງໃນ“ປື້ມຄູ່ມື: ປຶ້ມຮວບ 
ຮວມ ຕົ່ວຢ່າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມ. ສຳລ່ບລາຍລະອຽດກ່ຽວກ່ບຄວາມເປ່ນໄປໄດ�ໃນໂຮງຮຽນ
ຂອງທ່ານ. Youtube GIZ Fit for School: https://bit.ly/3kUmkJI

ຮ�ງ/ອ່�ງລັ້�ງມືື-ຖ່ແຂ້ວ ແບບໃດ ທີ�ເໝ�ະສຳົມືກັບ ໂຮງຮຽນ ຂອງພວກເຮົ�?
ໃນເວລາ ເລອືກ ປະເພດ ຮາງ/ອ່າງລາ້ງມ-ືຖແູຂ�ວ ທາ່ນຕ່ອ້ງ ຄໍານງຶເຖງິ ສ່ິງເຫ່ົຼຼານ້ີ ເຊ່ນ່: ວ່ດສະດ ຸອປຸະກອນທ່ີມໃີນທອ້ງຖ່ິນ 
ແລະ ຊ່ບພະຍາກອນຕ່່າງໆທີ່ມີຢູ່, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ຄວາມແຮງດ່ນຂອງນໍ້າ, ການໃຊ�ນໍ້າ, ຈໍານວນເດ່ກນ້ອຍ 
ໃນໂຮງຮຽນ, ກໍຄືການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການບົວລະບ່ດຮ່ກສາຮາງ/ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ. ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຕ່່ດສິນໃຈ         
ສາ້ງຮາງ/ອາ່ງປະເພດໃດກຕໍ່າມ, ສິງ່ສໍາຄນ່ກວ່າໝູໝ່ດົແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃຊ�ໄດ�, ສວ່ນສິງ່ອືນ່ໆ ທາ່ນສາມາດລະດມົທນຶ 
ຕ່າມພາຍຫຼຼ່ງ ເຊ່່ນ: ເຮ່ດໃຫຼ�ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກງົດງາມກ່ວາເກົ່າ ຫຼຼື ປ່ບປຸງຮາງ/ອ່າງນໍ້າ.

ເປັນຫຍັງ ພຳ�ແມື�ຜ່້ປົກຄູ່ອງ ແລັະ ຊຸມືຊົນ ຈຶ�ງຕິ້ອງມືີສຳ່ວນຮ່ວມື ໃນກ�ນກຳ�ສຳ້�ງຮ�ງ/ອ່�ງລັ້�ງມືື-ຖ່ແຂ້ວ?
ຜນົສໍາເລ່ດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານສ່ົງເສີມສຂຸະພາບດີໃນໂຮງຮຽນແມ່ນຂ້ຶນກບ່ການສະໜ່ບສະໜູນ ແລະ ຄວາມ 
ຮ່ບຜິດຊອບຂອງ ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຜູ�ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມີບົດບາດ ໃນການລະດົມຊຸມຊົນໃຫຼ�ມີຄວາມ
ຮ່ບຮູ�, ເຂົ້າໃຈ, ຮ່ບຜິດຊອບ ແລະ ເປ່ນເຈົ້າການໃນການປະຕ່ິບ່ດ. ການປະກອບສ່ວນຕ່່າງໆຂອງພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ສາມາດ 
ເຮ່ດໄດ�ຫຼຼາຍຮູບແບບ ເຊ່່ນ: ການປະກອບສ່ວນແຮງງານ, ວ່ດສະດຸອຸປະກອນ. ຜູ�ປົກຄອງສາມາດຊ່ວຍລະດົມ ຊຸກຍູ�ໃນ 
ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ.

ຈະສຳ້�ງຮ�ງ/ອ່�ງລັ້�ງມືື-ຖ່ແຂ້ວ ແນວໃດໃຫ້ເໝ�ະສຳົມື ກັບເດັກ?
ຮາງ/ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ�ວ ໃຫຼ�ເໝາະສົມ ສໍາລ່ບເດ່ກເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາເປ່ນກຸ່ມ ຢ່າງໜ້ອຍ 10-15 ຄົນ ສາມາດ ໃຊ�ໄດ� 
ພ້ອມກ່ນ. ນອກນ້່ນ, ຮາງ/ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ�ວຂະໜາດໃຫຼຍ່ພາໃຫຼ�ໃຊ�ເວລາໜ້ອຍໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ປະຈໍາວ່ນ.  
ເມື່ອມີຮາງ/ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ�ວທີ່ພຽງພໍກ່ບຈໍານວນເດ່ກ ແລະ ໃກ�ຫຼ້ອງຮຽນຈະໃຊ�ເວລາປະມານ 15 ນາທີ ຕ່ໍ່ຄ່້ງ ສໍາລ່ບ
ໝົດທຸກຄົນໃນຫຼ້ອງເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາ.

ຮ�ງ/ອ່�ງລັ້�ງມືື-ຖ່ແຂ້ວ ຂອງພວກເຮົ� ຕິ້ອງມືີ ຫຼັງຄູ່� ບຳ?
ດແີທ�ຕ່ອ້ງມຫ່ຼີຼງຄາກນ່ແດດ ແລະ ຝນົ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຼ�ປະຕ່ບ່ິດກດິຈະກໍາເປ່ນປກົກະຕ່.ິ ສ່ິງສໍາຄ່ນໃນເບ້ືອງຕ້ົ່ນ ຕ່ອ້ງສາ້ງອາ່ງ 
ລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ໃຫຼ�ສໍາເລ່ດກ່ອນ ສ່ວນຫຼຼ່ງຄາສາມາດລະດົມທຶນສ້າງ ຫຼຼື ຕ່ໍ່ເຕ່ີມໄດ�ຕ່າມພາຍຫຼຼ່ງອີງຕ່າມ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າ 
ແຮງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
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 ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ນາງ ໂພຄໍາ ວິໄລຈິດ ຜູ�ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານ ນາງ ໂພຄໍາ ວິໄລຈິດ ຜູ�ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານ 
ຈອມເພ່ດ ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ ຈອມເພ່ດ ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ 
"ພວກເຮົາເຫ່ຼນໂຮງຮຽນປະຖົມເພ່ີນປະຕ່ິບ່ດມາ "ພວກເຮົາເຫ່ຼນໂຮງຮຽນປະຖົມເພ່ີນປະຕ່ິບ່ດມາ 
ກ່ອນກໍ່ເລີຍຢາກເຮ່ດກິດຈະກໍານ້ີ. ຫ່ຼຼງຈາກນ້່ນໄດ�ກ່ອນກໍ່ເລີຍຢາກເຮ່ດກິດຈະກໍານ້ີ. ຫ່ຼຼງຈາກນ້່ນໄດ�
ປຶກສານ ໍ າຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາ ຂ້່ນບ ້ ານ ປຶກສານ ໍ າຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາ ຂ້່ນບ ້ ານ 
ແລະໄປເບ່ີງແບບຮາງລ້າງມືຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະໄປເບ່ີງແບບຮາງລ້າງມືຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ຈອມເພ່ດ ແລ�ວກໍ່ມາປ່ບໃຫຼ� ເໝາະສົມກ່ບເດ່ກ ຈອມເພ່ດ ແລ�ວກໍ່ມາປ່ບໃຫຼ� ເໝາະສົມກ່ບເດ່ກ 
ອະນຸບານຂອງພວກເຮົາ. ຮາງລ້າງມືຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸບານຂອງພວກເຮົາ. ຮາງລ້າງມືຂອງໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມສູງກວ່າ ພວກເຮົາໄດ�ຫຼລຸດລວງສູງຂອງຮາງປະຖົມສູງກວ່າ ພວກເຮົາໄດ�ຫຼລຸດລວງສູງຂອງຮາງ
ລົງເພ່ືອໃຫຼ�ເດ່ກນໍາໃຊ�ໄດ�ສະດວກ".ລົງເພ່ືອໃຫຼ�ເດ່ກນໍາໃຊ�ໄດ�ສະດວກ".

ນາງ ຂ່ນກາບ ຫຼຼວງຊົມພູ ຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາ ນາງ ຂ່ນກາບ ຫຼຼວງຊົມພູ ຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາ 
ຂ່້ນບ້ານ ບ້ານຈອມເພ່ດໃຕ່� ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ຂ່້ນບ້ານ ບ້ານຈອມເພ່ດໃຕ່� ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, 
ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ
"ພວກເຮົາມີປະສົບການ ໃນການສ້າງຮາງລ້າງມືຈາກ "ພວກເຮົາມີປະສົບການ ໃນການສ້າງຮາງລ້າງມືຈາກ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມມາແລ�ວ. ການສ້າງຮາງລ້າງມືໃຫຼ�ເດ່ກໂຮງຮຽນປະຖົມມາແລ�ວ. ການສ້າງຮາງລ້າງມືໃຫຼ�ເດ່ກ
ອະນຸບານຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນເລ່ືອງຍາກສໍາລ່ບພວກເຮົາ ສໍາຄ່ນ ອະນຸບານຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນເລ່ືອງຍາກສໍາລ່ບພວກເຮົາ ສໍາຄ່ນ 
ແມ່ນເຮ່ດໃຫຼ�ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະກອບ ແມ່ນເຮ່ດໃຫຼ�ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະກອບ 
ສ່ວນຕ່າມແຜນການທ່ີ່ວາງໄວ�".ສ່ວນຕ່າມແຜນການທ່ີ່ວາງໄວ�".
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ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ໄດ�ຖືກຍອມຮ່ບວ່າເປ່ນສ່ິງສໍາຄ່ນທ່ີສຸດ  ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ໄດ�ຖືກຍອມຮ່ບວ່າເປ່ນສ່ິງສໍາຄ່ນທ່ີສຸດ  
ໃນການຫີຼຼກລ່ຽງຈາກການເຈ່ບປ່ວຍ, ກນ່ພະຍາດ ເຂ້ົາສູ່ຕ່ນົເອງ ໃນການຫີຼຼກລ່ຽງຈາກການເຈ່ບປ່ວຍ, ກນ່ພະຍາດ ເຂ້ົາສູ່ຕ່ນົເອງ 
ແລະ ແຜ່ເຊ້ືອພະຍາດສູ່ຜູ�ອ່ືນ.ແລະ ແຜ່ເຊ້ືອພະຍາດສູ່ຜູ�ອ່ືນ.

22ກ�ນລັ້�ງມືື

20   FIT FOR SCHOOL



ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະ
ຍາສາດເຫຼ່ນວ່າການລ້າງມໃືສ່ສະບູຍາສາດເຫຼ່ນວ່າການລ້າງມໃືສ່ສະບູ
ຢ່າງເປ່ນປະຈໍາສາມາດຫຸຼດຜ່ອນອ່ດຕ່າການຖອກທ້ອງ ຢ່າງເປ່ນປະຈໍາສາມາດຫຸຼດຜ່ອນອ່ດຕ່າການຖອກທ້ອງ 
ແຕ່່ ແຕ່່ 31%31% ເຖິງ  ເຖິງ 47%47% ແລະ ພະຍາດອ່ກເສບລະບົບ ແລະ ພະຍາດອ່ກເສບລະບົບ
ຫຼາຍໃຈເຖິງຫຼາຍໃຈເຖິງ 30%. 30%.22

ບັນດ�ພະຍ�ດຕິິດຕິຳ�
ບ່ນດາພະຍາດທ່ີແຜ່ເຊ້ືອຈາກຄົນຜູ�ໜ່ຶງໄປຫຼາຜູ�ອ່ືນ ເຊ່່ນ:      
ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງບິດ, ອ່ກເສບລະບົບຫຼາຍໃຈຮຸນແຮງ,  
ໄຂ�ຫຼວ່ດ, ໄອ, ແມ່ກາຝາກ, ຕ່າແດງ ແລະ ພະຍາດຜິວໜ່ງ     
ແມ່ນພະຍາດຕ່ິດຕ່ໍ່ທ່ີພົບເຫ່ຼນຫຼຼາຍກ່ວາໝູ່. ການບ່ໍຮ່ກສາ         
ອະນາໄມເປ່ນສາເຫຼດຂອງການແຜ່ເຊ້ືອພະຍາດ. ຖ້າຫຼາກວ່າ     
ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບ່ິງແຍງຕ່ົນເອງ, ເຄຫຼາສະຖານ 
(ເຮືອນຊານ ແລະ ໂຮງຮຽນ) ໃຫຼ�ສະອາດຈະຢຸດຕ່ິການແຜ່ເຊື້ອ
ພະຍາດເກືອບທ່ງໝົດໄດ�. ດ່່ງນ້່ນ, ພວກເຮົາຄວນແນະນໍາ        
ເດ່ກໃຫຼ�ຮ່ກສາຄວາມສະອາດຢູ່ເລື້ອຍໆ.

ຄູ່ວນລັ້�ງມືືໃສຳ�ສຳະບ່
ທ່ກຄູ່ັ້ງຫຼັງໃຊ້ວິດຖ່�ຍ, 
ກ່ອນຈັບບ�ຍອ�ຫ�ນ 
ແລັະ ກ່ອນກິນເຂົ້�.
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ຂຳ້ແນະນຳ� ສຳຳ�ລັັບກ�ນລັ້�ງມືື ປະຈຳ�ວັນ

ເດກ່ທ່ງໝົດ ຕ່້ອງລ້າງມໃືສ່ສະບູຢ່າງໜ້ອຍມືລ້ະເທ່ືອ
ໃນໂຮງຮຽນເປ່ນກິດຈະກໍາກຸ່ມ.

ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນຂອງການລ້າງມື ແມ່ນ 
ກ່ອນກິນອາຫຼານທຸກຄ່້ງ ແລະ ຫຼຼ່ງໃຊ�ວິດຖ່າຍ ຫຼຼື 
ເຮ່ດກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ 

ໃຫຼ�ມີ ສະບູຢູ່ບ່ອນລ້າງມືຕ່ະຫຼຼອດເວລາ. 
ສາມາດວາງ ສະບູໃສ່ຖົງຕ່າໜ່າງ ແລະ 
ມ່ດຕ່ິດໃສ່ຮາງ/ອ່າງ ລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ.

ຄູ ມອບໝາຍ ແລະ ເຝິກເດກ່ອະນຸບານໃຫຼ່ຍເພ່ືອຊ່ວຍ 
ເພື່ອນຮ່ວມຫຼ້ອງໃນການປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາການລ້າງ
ມືໃຫຼ�ເປ່ນລະບຽບ ໂດຍມີການຕ່ິດຕ່າມຢ່າງໄກ�ຊິດ.

ຫ່ຼຼງຈາກນ້່ນປະມານໜ່ຶງອາທິດ ເດ່ກນ້ອຍຈະມີຄວາມ 
ຊິນເຄີຍກ່ບຂ່້ນຕ່ອນຂອງກິດຈະກໍາ
ແຕ່່ຄູຍ່ງຕ່້ອງໄດ�ສືບຕ່ໍ່ນໍາພາຢ່າງໄກ�ຊິດ.

ຕ້່ອງການນ້ໍາສະອາດໃນເບ້ືອງຕ້ົ່ນ ເພ່ືອເຮ່ດໃຫຼ�ມປືຽກ 
ແລະ ໃນຕ່ອນທ້າຍເພື່ອລ້າງສະບູອອກ. 
ປິດນໍ້າໃນ ຂະນະທີ່ນ່ກຮຽນຮຸກສະບູໃສ່ມືຂອງຕ່ົນ.

ຄູ ແນະນໍາໃຫຼ�ນ່ກຮຽນລ້າງມືໃສ່ສະບູຫຼຼ່ງຈາກໃຊ�    
ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນຈ່ບບາຍອາຫຼານ ແລະ ກ່ອນກິນເຂົ້າ.

ຊຸກຍູ� ສົ່ງເສີມໃຫຼ�ນ່ກຮຽນເປ່ນຜູ�ປຸກລະດົມການ    
ລ້າງມໃືສ່ສະບູ ແລະ ເຮ່ດໃຫຼ�ກາຍເປ່ນກດິຈະກໍາປະຈໍາ 
ວ່ນໃນຊີວິດຄອບຄົວ.

ເອົາຝາມືຖູຝາມື.

ຖູມືຂວາໃສ່ມືຊ້າຍ ແລະ ຖູມືຊ້າຍໃສ່ມືຂວາ.

2.

1.

ເຮັດໃຫ້ມືືປຽກ ແລັະ ໃສຳ�ສຳະບ່.
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ຖູຝາມືໃສ່ກ່ນ ແລະ ສອດນີ້ວມືສ່ບຫຼວ່າງກ່ນຖູໄປມາ. ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳໄຫຼຼຜ່ານ.

ຖູກຳນິ້ວໂປ� ແລະ ຖູບິດໄປມາ. ເຮ່ດແນວນ່້ນກ່ບນິ້ວໂປ�ອີກຂ້າງໜຶ່ງ. ປ່ອຍໃຫຼ� ມືແຫຼ�ງໃນອາກາດ.ຈົ່ງຢ່າໃຊ�ຜ້າເຊ່ດ! ຜ້າເຊ່ດ  
ກາຍເປ່ນແຫຼຼ່ງຕ່ິດຕ່ໍ່ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼຼ່ງຈາກໃຊ�ແລ�ວ.

ຖູຝາມືຊ້າຍໃສ່ຫຼຼ່ງມືເບື້ອງຂວາ ແລະ ຖູຝາມືຂວາໃສ່ຫຼຼ່ງມືເບື້ອງຊ້າຍ.

3.

4.

5.

6.

7.

ຈົ�ງຊ່ວຍກັນ
ປະຢັດນຳ້� ແລັະ 
ຢ��ປ�ອຍໃຫ້ ນຳ້�ໄຫຼ 
ຕິະຫຼອດກິດຈະກຳ�.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືຕິ່�ງໆທີ�ຖືກຖ�ມືເລັື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບກ�ນລັ້�ງມືືໃສຳ�ສຳະບ່

ເວລັ�ລັ້�ງມືື ຂ້ອຍສຳ�ມື�ດໃຊ້ ສຳະບ່ຊະນິດໃດກຳໄດ້ບຳ?
ແມ່ນແລ�ວ. ສາມາດນໍາໃຊ�ສະບູທກຸຊະນດິ, ແຟ່ບຊ່ກເຄ່ືອງ ແລະ ນ້ໍາຢາລ້າງຖ້ວຍກໍລ້ວນແຕ່່ມີປະສດິທິິຜນົ ໃນການລ້າງມື. 
ແຕ່່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມແຟ່ບຊ່ກເຄ່ືອງມີສູດເຂ້່ມກວ່າສະບູອ່ືນໆ. ທ່ານສາມາດໃຊ�ສະບູປະເພດໃດກໍໄດ�ໃນການລ້າງມື.

ພວກເຮົ�ຕິ້ອງໃຊ້ສຳະບ່ສຳຳ�ລັັບ ຂ້�ເຊື້ອພະຍ�ດບຳ ?ຍ້ອນຫຍັງ?
ບ່ໍ. ບ່ໍຈໍາເປ່ນຕ້່ອງໃຊ�ສະບູຂ້າເຊ້ືອພະຍາດ ແຕ່່ເຮົາສາມາດໃຊ�ສະບູຊະນິດໃດກໍໄດ� ສໍາຄ່ນແມ່ນການຮຸກຖູ ແລະ 
ລ້າງເຊື້ອພະຍາດອອກຈາກມື.

ສຳ�ມື�ດໃຊ້ນຳ້�ຝົນລັ້�ງມືືໄດ້ບຳ?
ໄດ�. ຖ້າຫຼາກຂາດນ້ໍາສະອາດ, ສາມາດໃຊ�ນ້ໍາຝົນ, ນ້ໍາສ້າງເພ່ືອລ້າງມື. ແຕ່່ສ່ິງສໍາຄ່ນກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນການລ້າງມື  
ໃສ່ສະບູທຸກຄ່້ງ.

ກ�ນຕິັດເລັັບມືື ມືີຄູ່ວ�ມືສຳຳ�ຄູ່ັນແນວໃດ?
ການຕ່່ດເລ່ບມືໃຫຼ�ສ່້ນມີຄວາມສໍາຄ່ນ ເພາະວ່າຕ່າມບໍລິເວນໃນເລ່ບມືເປ່ນບ່ອນບົ່ມຊ້ອນເຊື້ອພະຍາດ(ແບ່ກເຕ່ເຣຍ ແລະ 
ເຊື້ອໄວຣ່ສ). ການຕ່່ດເລ່ບມືໃຫຼ�ສ່້ນແມ່ນຮ່ກສາຄວາມສະອາດໄດ�ງ່າຍກວ່າ.

ຖ້�ຫ�ກວ່�ຂ�ດນຳ້�ເຮົ�ສຳ�ມື�ດຈຸ�ມືມືືລັົງຊ�ມື ຫຼື ຄູຸ່ ເພື�ອລັ້�ງມືືນຳ�ກັນໄດ້ບຳ?
ບໍ່ຄວນໃຫຼ�ເດ່ກຈຸ່ມມືໃສ່ຊາມ ຫຼຼື ຄຸດຽວກ່ນໃນເວລາລ້າງມືເພາະວ່າຈະເປ່ນການຕ່ິດເຊື້ອພະຍາດໃສ່ກ່ນ. ເດ່ກຕ່້ອງລ້າງມື 
ຂອງຕ່ົນ ແລະ ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ່້ອງໃຫຼ�ນໍ້າໄຫຼຼຜ່ານ. ຕ່້ອງການປະລິມານນໍ້າພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານ່້ນສໍາລ່ບການ ລ້າງມື.

ກ�ນສຳົ�ງເສຳີມືກ�ນລັ້�ງມືື ປະຕິິບັດຢ່�ລັ�ວເທົ��ນັ້ນບຳ?
ບ່ໍ, ການສ່ົງເສີມການລ້າງມ ືໄດ�ປະຕິ່ບ່ດໃນທ່ົວໂລກ ເຊ່ິງໄດ�ຮ່ບການຢ້່ງຢືນແລ�ວວ່າການລ້າງມໃືສ່ສະບູແມ່ນກິດຈະກໍາໜ່ຶງ 
ທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີກວ່າໝູ່ໃນການຫຼຼດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໄດ�. ໃນທົ່ວໂລກມີຄູ່ຮ່ວມພ່ດທະນາເຊ່່ນ: ອົງການອຸຍ 
ນີເຊ່ບ, ທະນາຄານໂລກ, ບ່ນດາມະຫຼາວິທະຍາໄລ, ພາກລ່ດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ຂອງປະເທດຕ່່າງໆໄດ�ຮ່ວມແຮງ  
ກ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້າງມືໃສ່ສະບູຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ລ່ດຖະບານລາວກໍເປ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການດ່່ງກ່າວ.

ທຸກຄູ່ົນສຳ�ມື�ດເຂົ້�ຮ່ວມືກ�ນສຳົ�ງເສຳີມືກ�ນລັ້�ງມືື ໄດ້ບຳ ແລັະ ເຮັດແນວໃດ?
ໄດ�, ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການລ້າງມໃືສ່ສະບູໄດ�. ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້່ອງເຮດ່ກໍພຽງແຕ່່ເຝິກປະຕ່ບ່ິດໃຫຼ�ກາຍເປນ່ນິໄສ
ສ່ວນຕົ່ວ, ໂອ�ລົມກ່ຽວກ່ບການລ້າງມໃືສ່ສະບູກບ່ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພ່ືອນ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ.ຊ່ກຊວນ 
ເພື່ອນບ້ານໃກ�ຄຽງ ໃນເວລາປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫຼວໃນສ່ງຄົມຕ່່າງໆໃຫຼ�ປະຕ່ິບ່ດການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫຼຼ່ງຈາກ 
ໃຊ�ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນຈ່ບບາຍອາຫຼານ ແລະ ກ່ອນກິນເຂົ້າ. 
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ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ນາງ ຈ່ນສະໝຸດ ອີນທະລ່ງສີ ຄູຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບກດິຈະກຳ ນາງ ຈ່ນສະໝຸດ ອີນທະລ່ງສີ ຄູຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບກດິຈະກຳ 
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານກະຊວງ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານກະຊວງ 
ສາທາລະນະສຸກ, ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງ ສາທາລະນະສຸກ, ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງ 
ວຽງຈ່ນວຽງຈ່ນ
"ການລ້າງມືແມ່ນໄດ້ຈ່ດເດ່ກເປ່ນກຸ່ມ ໂດຍປະຕິ່ບ່ດ "ການລ້າງມືແມ່ນໄດ້ຈ່ດເດ່ກເປ່ນກຸ່ມ ໂດຍປະຕິ່ບ່ດ 
ຕ່າມຕ່າຕ່ະລາງແຕ່່ລະຫຼ້ອງ. ເລີມເຮ່ດກິດຈະກຳເວລາ ຕ່າມຕ່າຕ່ະລາງແຕ່່ລະຫຼ້ອງ. ເລີມເຮ່ດກິດຈະກຳເວລາ 
10:4510:45 ນາທີຫ່ຼຼງກິດຈະກຳການຫຼຼິ້ນກາງແຈ້ງ, ກ່ອນ  ນາທີຫ່ຼຼງກິດຈະກຳການຫຼຼິ້ນກາງແຈ້ງ, ກ່ອນ 
ແລະ ຫຼຼ່ງກິນເຂ້ົາທ່ຽງ ໃຫຼ້ນ່ກຮຽນມາລຽນແຖວ  ແລະ ຫຼຼ່ງກິນເຂ້ົາທ່ຽງ ໃຫຼ້ນ່ກຮຽນມາລຽນແຖວ  
ລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມພ້ອມກ່ນ. ຕ່ົນເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມພ້ອມກ່ນ. ຕ່ົນເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ 
ນ່ກຮຽນມີຄວາມສະອາດຂຶ້ນ, ຮູ້ຮ່ກສາຄວາມສະອາດ ນ່ກຮຽນມີຄວາມສະອາດຂຶ້ນ, ຮູ້ຮ່ກສາຄວາມສະອາດ 
ແລະ ລ້າງມືໃສສະບູທຸກຄ່້ງຫຼຼ່ງຈ່ບສິ່ງເປີເປື້ອນ".ແລະ ລ້າງມືໃສສະບູທຸກຄ່້ງຫຼຼ່ງຈ່ບສິ່ງເປີເປື້ອນ".

ນາງ ນໍ້າຝົນ ວິໄລວົງ ຮຽນຢູ່ຫຼ້ອງອະນຸບານ ນາງ ນໍ້າຝົນ ວິໄລວົງ ຮຽນຢູ່ຫຼ້ອງອະນຸບານ 33,,
ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາຍລົມ, ເມືອງຈ່ນທະບູລີ,ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາຍລົມ, ເມືອງຈ່ນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼຼວງ ວຽງຈ່ນນະຄອນຫຼຼວງ ວຽງຈ່ນ
"ການລ້າງມມື ີ"ການລ້າງມມື ີ77 ຂ້່ນຕ່ອນກດິຈະກໍາລ້າງມເືປນ່ກິດຈະ  ຂ້່ນຕ່ອນກດິຈະກໍາລ້າງມເືປນ່ກິດຈະ 
ກໍາທີມ່ວນ ລ້າງມືບໍ່ໃຫຼ�ມີແມ່ພະຍາດ ມືບໍ່ເປື້ອນ ກໍາທີມ່ວນ ລ້າງມືບໍ່ໃຫຼ�ມີແມ່ພະຍາດ ມືບໍ່ເປື້ອນ 
ການຖູແຂ�ວເຮ່ດໃຫຼ�ປາກສະອາດກ່ບເມືອເຮືອນກ່ໍໄດ�ການຖູແຂ�ວເຮ່ດໃຫຼ�ປາກສະອາດກ່ບເມືອເຮືອນກ່ໍໄດ�
ຖູແຂ�ວ".ຖູແຂ�ວ".
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ໂດຍອີງຕ່າມ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍອີງຕ່າມ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)(WHO) ແລະ ສະມາຄົມ  ແລະ ສະມາຄົມ 
ທ່ນຕ່ະແພດສາກົນທ່ນຕ່ະແພດສາກົນ(FDI)(FDI), ການຖູແຂ�ວດ້ວຍຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີ  , ການຖູແຂ�ວດ້ວຍຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີ  
ຟລູອໍໄຣດ໌ ເປ່ນວິທີການທ່ີແທດເໝາະກ່ບຕ່ົວຈິງ ກວ່າໝູ່ໝົດ ຟລູອໍໄຣດ໌ ເປ່ນວິທີການທ່ີແທດເໝາະກ່ບຕ່ົວຈິງ ກວ່າໝູ່ໝົດ 
ເພື່ອປ�ອງກ່ນການເປ່ນພະຍາດແຂ�ວແມງ.ເພື່ອປ�ອງກ່ນການເປ່ນພະຍາດແຂ�ວແມງ.3333ກ�ນຖ່ແຂ້ວ
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ແຂ້ວແມືງ
ແຂ�ວແມງແມ່ນພະຍາດຊຳເຮື້ອທີ່ພົບເຫຼ່ນຫຼຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດໃນ 
ໄວເດກ່ທ່ົວໂລກ. ແຂ�ວແມງຈະບ່ໍດີເອງໂດຍປາສະຈາກການປ່ິນ 
ປົວ. ໃນບ່ນດາປະເທດທ່ີມີລາຍໄດ�ຕ່່ຳ ເກືອບວ່າຄົນທ່ີເປ່ນ     
ແຂ�ວແມງທ່ງໝົດຍ່ງບ່ໍໄດ�ຮ່ບການປ່ິນປົວ. ຜົນຮ້າຍທ່ີຕ່າມມາ  
ກໍຄື ຈະເປ່ນແຂ�ວແມງໄປຕ່ະຫຼຼອດຊີວິດເຊ່ິງມີຜົນກະທົບ          
ຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍລວມ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງບຸກຄົນນ່້ນ.

ແຂ�ວແມງເຮ່ດໃຫຼ�ມີຄວາມເຈ່ບປວດ ແລະ ເປ່ນການລົບກວນ 
ເຮ່ດໃຫຼ້ນອນບ່ໍຫຼຼ່ບດີ, ເຮ່ດໃຫຼ້ຜູ້ທີ ່ເປ່ນແຂ້ວແມງບ່ໍສາມາດ
ມີຄວາມ ຕ່່້ງໃຈໃນການຮ່ຳຮຽນ, ໃນທ່ີສຸດມ່ນອາດຈະເປ່ນ       
ອຸປະສ່ກກີດກ້່ນ ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍ່ການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳໃນ 
ຊີວິດປະຈຳວ່ນ ແລະ ການພ່ດທະນາສ່ງຄົມໂດຍລວມ.

 ໂດຍອີງໃສ່ການສຳຫຼຼວດລະດ່ບຊາດກ່ຽວໂດຍອີງໃສ່ການສຳຫຼຼວດລະດ່ບຊາດກ່ຽວ
ກ່ບສຸຂະພາບປາກ ແລະ ແຂ�ວ ຄ່້ງທີ່ ກ່ບສຸຂະພາບປາກ ແລະ ແຂ�ວ ຄ່້ງທີ່ 22  
ຂອງລາວ ໃນປີ ຂອງລາວ ໃນປີ 2010,2010, ເຫ່ຼນວ່າ  ເຫ່ຼນວ່າ 84%84% ຂອງນ່ກຮຽນ ສ.ປ.ປ  ຂອງນ່ກຮຽນ ສ.ປ.ປ 
ລາວເປນ່ແຂ�ວແມງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ�ວ ນ່ກຮຽນຜູ�ໜ່ືງ ມແີຂ�ວແມງ ລາວເປນ່ແຂ�ວແມງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ�ວ ນ່ກຮຽນຜູ�ໜ່ືງ ມແີຂ�ວແມງ 
ຈຳນວນ ຈຳນວນ 66  ເຫຼຼ່້ມ . ເຫຼຼ່້ມ . 44 ການວິໄຈຄ້ົນຄວ້າປີ   ການວິໄຈຄ້ົນຄວ້າປີ  20112011  ທີ່   ທີ່  
ນະຄອນຫຼລວງວຽງຈ່ນ ໃນ ນະຄອນຫຼລວງວຽງຈ່ນ ໃນ 44 ຕ່ົວເມືອງ  ຕ່ົວເມືອງ 4444 ໂຮງຮຽນໄດ�  ໂຮງຮຽນໄດ� 
ສະແດງໃຫຼ�ເຫ່ຼນວ່າ ສະແດງໃຫຼ�ເຫ່ຼນວ່າ 91%91% ຂອງນ່ກຮຽນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ  ຂອງນ່ກຮຽນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 6-76-7 ປີ  ປີ 
ມແີຂ�ວແມງ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ�ວ ນ່ກຮຽນຜູ�ໜ່ືງມແີຂ�ວແມງຈຳນວນ ມແີຂ�ວແມງ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ�ວ ນ່ກຮຽນຜູ�ໜ່ືງມແີຂ�ວແມງຈຳນວນ 
7-87-8 ເຫຼຼ່້ມ. ເຫຼຼ່້ມ.55

ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈໄດ�ສະແດງໃຫຼ�ເຫ່ຼນວ່າຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີ  ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈໄດ�ສະແດງໃຫຼ�ເຫ່ຼນວ່າຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີ  
ຟລູອໍໄຣດ໌ ແມ່ນມີປະສິດຕິ່ພາບໃນການປ�ອງກ່ນແຂ�ວແມງໄດ�ດີ.  ຟລູອໍໄຣດ໌ ແມ່ນມີປະສິດຕິ່ພາບໃນການປ�ອງກ່ນແຂ�ວແມງໄດ�ດີ.  
ການຖູແຂ�ວດ້ວຍຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີຟລູອໍໄຣດ໌ ຢູ່ໂຮງຮຽນພາໃຫຼ�  ການຖູແຂ�ວດ້ວຍຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີຟລູອໍໄຣດ໌ ຢູ່ໂຮງຮຽນພາໃຫຼ�  
ຫຸຼດຜ່ອນການເກີດເປ່ນແຂ�ວແມງໄດ� ຫຸຼດຜ່ອນການເກີດເປ່ນແຂ�ວແມງໄດ� 40%40% ເຖິງ  ເຖິງ 50%50% . .6,76,7

2 ນ�ທີ
2 ນ�ທີ

ຕິ້ອງຖ່ແຂ້ວ
ຢ��ງໜ້ອຍ 2 ຄູ່ັ້ັງຕິຳ�ມືື້ 
ຕິອນເຊົ້� ແລັະ 
ກ່ອນນອນ.

ຄູ່ວ�ມືຈິງ
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ຂ�ແນະນຳ� ສຳຳ�ລັັບກ�ນຖ່ແຂ້ວ ຢ��ງເປັນປົກກະຕິິ.

ພວກເຮົາເລີ່ມຕ່ົ້ນມື້ໃໝ່ຂອງຕ່ົນດ້ວຍລົມຫຼາຍ 
ໃຈສົດຊື່ນ ແລະ ແຂ�ວສະອາດ.

ເດ່ກທຸກຄົນຕ່້ອງຖູແຂ�ວ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະເທື່ອ 
ຢູ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍເປ່ນກິດຈະກຳກຸ່ມ.

ຄູ ມອບໝາຍ ແລະ ເຝິກເດ່ກທີ່ມີຄວາມພ້ອມນຳພາ
ເຮ່ດກິດຈະກຳ ຖູແຂ�ວເພື່ອຊ່ວຍເຫຼຼືອເພື່ອນຮ່ວມ 
ຫ້ຼອງ ຂອງຕົ່ນດຳເນີນກິດຈະກຳການຖູແຂ�ວຢ່າງເປ່ນ
ລະບຽບ ແລະ ຖືກວິທີ.

ເດ່ກມ່ວນຊື່ນກ່ບກິດຈະກຳເປ່ນກຸ່ມ. ການຖູແຂ�ວ  
ເປ່ນປົກກະຕ່ິ ຈະຊ່ວຍໃຫຼ�ພວກເຂົາປະຕ່ິບ່ດກິດຈະ 
ກຳຮ່ວມກ່ນໄດ�ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຄູມີໜ້າທີ່ຕ່ິດຕ່າມ, 
ແນະນຳ ແລະ ດູແລການເຮ່ດກິດຈະກຳ.

ການເຮ່ດກິດຈະກໍາຖູແຂ�ວໃນໂຮງຮຽນແຕ່່ລະຄ່້ງ 
ຄວນໃຫຼ�ເດ່ກໄດ�ປະຕ່ິບ່ດທຸກຄົນ.

ຊຸກຍູ�ສົ່ງເສີມເດ່ກ ໃຫຼ�ກາຍເປ່ນຕ່ົວແບບດ້ານ 
ແຂ�ວສະອາດ ແລະ ລົມຫຼາຍໃຈສົດຊ່ືນ. 
ກະຕຸ່ກຊຸກຍູ� ໃຫຼ� ພ່ໍແມ່ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຂອງ 
ເດ່ກເຮ່ດໃຫຼ�ການຖູແຂ�ວກາຍເປ່ນກິດຈະກຳປະຈຳ 
ວ່ນ, ພິເສດແມ່ນກ່ອນເຂົ້ານອນ.

ຈ່ົງບີບຢາຖູແຂ�ວໃຫຼ�ອອກມາຂະໜາດເທ່ົາເມດ່ສາລີແລ�ວທາໃສ່ຟອຍຖູແຂ�ທາງ 
ຂວາງ.

2.

1.

ໃຊ�ຟອຍຖູແຂ�ວຂະໜາດນ້ອຍສໍາລ່ບເດ່ກ.
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ການຖູແຂ�ວບໍ່ຈຳເປ່ນໃຊ�ນ້ຳ ພຽງແຕ່່ໃຊ�ນ້ຳລາຍເທົ່ານ່້ນກໍໄດ�. 
ຖູແຂ�ວທຸກເຫຼຼ່້ມໃຫຼ�ທົ່ວເປ່ນເວລາ 2 ນາທີ, ພິເສດແມ່ນແຂ�ວກົກ.

ໃຊ�ປາຍລີ້ນສຳຜ່ດວ່າແຂ�ວທ່ງໝົດມື່ນ ແລະ ສະອາດດີບໍ?

ຖົ່ມຢາຖູແຂ�ວອອກ ແລະ ບໍ່ຄວນບ້ວນປາກ ເພື່ອຮ່ກສາ ຟລູອໍໄຣດ໌ໄວ�. ລ້າງຟອຍຖູແຂ�ວດ້ວຍນ້ຳໃຫຼ�ສະອາດ.

ເອົາມືປຽກເຊ່ດຝອດຢາຖູແຂ�ວອອກຈາກປາກ. ເອົາຟອຍຖູແຂ�ວກ່ບໄປໄວ�ບ່ອນເກ່ບມ້ຽນຂອງໃຜລາວ.

4.

5.

6.3.

7.

8.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືຕິ່�ງໆທີ�ຖືກຖ�ມືເລັື້ອຍໆກ່ຽວກັບກ�ນຖ່ແຂ້ວ

ມືີກິ�ນປ�ກບຳ�ດີຍ້ອນຫຍັງ?
ກິ່ນປາກບໍ່ດີຍ້ອນວ່າມີແບ່ກເຕ່ເຣຍໃນຜົ້ງປາກເຊິ່ງຜະລິດສານກໍາມະຖ່ນ. ລົມຫຼາຍໃຈບໍ່ດີເຮ່ດໃຫຼ�ຄົນ ອ້ອມຂ້າງລໍາຄານ.
ສະນ່້ນ, ເຮົາຕ່້ອງເອົາໃຈໃສ່ຖູແຂ�ວ ແລະ ລີ້ນໃຫຼ�ສະອາດຢູ່ສະເໝີ.

ເພື�ອຮັກສຳ�ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງຄູ່ວນເຮັດແນວໃດ?
ຄວນຫຸຼດຜ່ອນການກິນເຂ້ົາໜມົຫຼວານ ແລະ ນ້ໍາອ່ດລົມ. ເຝິກນໄິສການກິນໝາກໄມ�ສົດເປ່ນອາຫຼານຫຼວ່າງ, ທດົແທນນ້ໍາ
ອ່ດລົມດ້ວຍນໍ້າດື່ມ ແລະ ຖູແຂ�ວຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ຄ່້ງດ້ວຍຢາຖູແຂ�ວ ທີ່ມີຟລູອໍໄຣດ໌.

ເປັນຫຍັງກ�ນໃຊ້ຢ�ຖ່ແຂ້ວທີ�ມືີຟລັ່ອຳໄຣດ໌ ຈຶ�ງສຳຳ�ຄູ່ັນ?
ໃນຫຼຼາຍປະເທດ, ລະດ່ບການເປ່ນແຂ�ວແມງ ຫຸຼດລົງກວ່າ 50% ໃນໄລຍະ 20 ປທ່ີີຜ່ານມາແມ່ນຍ້ອນການໃຊ�ຢາຖູແຂ�ວທ່ີ 
ມີຟລູອໍໄຣດ໌. ຟລູອໍໄຣດ໌ຊ່ວຍປົກປ�ອງແຂ�ວບໍ່ໃຫຼ�ເປ່ນແຂ�ວແມງ.

ເປັນຫຍັງ ຫຼັງຈ�ກຖ່ແຂ້ວແລັ້ວບຳ�ຄູ່ວນບ້ວນປ�ກ?
ການບ້ວນປາກຈະເຮ່ດໃຫຼ�ຟລູອໍໄຣດ໌ໃນຜ້ົງປາກຫຸຼດລົງ ນ້ີໝາຍເຖິງການບ້ວນປາກຫ່ຼຼງຈາກໃຊ�ຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີຟລູອໍໄຣດ໌  
ທກຸຊະນດິ. ໃນກໍລະນີທ່ີທ່ານຢາກບ້ວນເອາົເສດອາຫຼານອອກ ທ່ານຄວນຖູແຂ�ວອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ດ້ວຍຢາຖູແຂ�ວທ່ີມີຟລອໍູໄຣດ໌      
ຫຼຼ່ງຈາກທີ່ທ່ານບ້ວນເອົາເສດອາຫຼານອອກແລ�ວ.8

ຕິ້ອງປ�ຽນ ຟອຍຖ່ແຂ້ວ ທຸກ 3 ເດືອນບຳ?ຍ້ອນຫຍັງ?
ບ່ໍ. ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ສະແດງໃຫຼ�ເຫ່ຼນວ່າ ລະຫ່ຼວາງຟອຍຖູແຂ�ວເກົ່າ ແລະ. ບ່ໍມີຄວາມແຕ່ກຕ່່າງໃນດ້ານປະສິດ  
ທິພາບຂອງການທໍາຄວາມສະອາດ.9,10

ກ�ນກືນ ຢ�ຖ່ແຂ້ວຈະປອດໄພບຳ?
ຢາຖູແຂ�ວບ່ໍມີຈຸດປະສົງເພ່ືອກືນກິນ ຕ່້ອງແນະນໍາ ໃຫຼ�ນ່ກຮຽນຖ່ົມຝອດຢາຖູແຂ�ວອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມຖ້າ            
ນ່ກຮຽນ ກືນຝອດຢາຖູແຂ�ວບາງສ່ວນກໍບໍ່ເປ່ນອ່ນຕ່ະລາຍ.
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ນາງ ດາວຄໍາມະນີ ອີນດາວົງ ນ່ກຮຽນອະນຸບານ ນາງ ດາວຄໍາມະນີ ອີນດາວົງ ນ່ກຮຽນອະນຸບານ 33, , 
ໂຮງຮຽນອະນຸບານກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 
ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ
"ຫຼຼານມ່ກກິດຈະກໍາຖູແຂ�ວໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າເຮ່ດ "ຫຼຼານມ່ກກິດຈະກໍາຖູແຂ�ວໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າເຮ່ດ 
ໃຫຼ�ແຂ�ວງາມ, ສະອາດ ແລະ ບ່ໍເປ່ນແມງ. ພວກຫຼຼານໄດ� ໃຫຼ�ແຂ�ວງາມ, ສະອາດ ແລະ ບ່ໍເປ່ນແມງ. ພວກຫຼຼານໄດ� 
ຖູແຂ�ວຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມື້ລະເທ່ືອຫຼຼ່ງຈາກກິນເຂ້ົາທ່ຽງຖູແຂ�ວຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມື້ລະເທ່ືອຫຼຼ່ງຈາກກິນເຂ້ົາທ່ຽງ
ແລະ ເວລາຢູ່ເຮືອນຫຼຼານກໍຖູແຂ�ວເປ່ນປະຈໍາ".ແລະ ເວລາຢູ່ເຮືອນຫຼຼານກໍຖູແຂ�ວເປ່ນປະຈໍາ".

ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ນາງ ເກດແກ�ວ ທໍາມະວົງ ຄູສອນຫຼ້ອງອະນຸບານ ນາງ ເກດແກ�ວ ທໍາມະວົງ ຄູສອນຫຼ້ອງອະນຸບານ 33, , 
ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາຍລົມ, ເມືອງຈ່ນທະບູລີ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາຍລົມ, ເມືອງຈ່ນທະບູລີ, 
ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈນ່
"ກດິຈະກໍາການຖແູຂ�ວແມນ່ໄດ�ປະຕິ່ບ່ດທກຸມືຫ່ຼ້ຼງຈາກ "ກດິຈະກໍາການຖແູຂ�ວແມນ່ໄດ�ປະຕິ່ບ່ດທກຸມືຫ່ຼ້ຼງຈາກ 
ກິນອາຫຼານແລ�ວ ໂດຍໃຫຼ�ນ່ກຮຽນລຽນແຖວເອົາແປງ ກິນອາຫຼານແລ�ວ ໂດຍໃຫຼ�ນ່ກຮຽນລຽນແຖວເອົາແປງ 
ຖແູຂ�ວທ່ີຄໃູສ່ຢາຖແູຂ�ວໄວ�ໃຫຼ� ແລ�ວໄປຖແູຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ. ຖແູຂ�ວທ່ີຄໃູສ່ຢາຖແູຂ�ວໄວ�ໃຫຼ� ແລ�ວໄປຖແູຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ. 
ຜູ�ປກົຄອງເດ່ກໄດ�ບອກໃຫຼ�ພວກເຮົາຮູ�ວ່າ ແຕ່່ກ່ອນລູກ ຜູ�ປກົຄອງເດ່ກໄດ�ບອກໃຫຼ�ພວກເຮົາຮູ�ວ່າ ແຕ່່ກ່ອນລູກ 
ບ່ໍມກ່ຖູແຂ�ວ ຫ່ຼຼງຈາກມີກດິຈະກໍານ້ີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເວລາ ບ່ໍມກ່ຖູແຂ�ວ ຫ່ຼຼງຈາກມີກດິຈະກໍານ້ີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເວລາ 
ເມອືເຮືອນລກູກໍມກ່ຖູແຂ�ວ. ຕ່ນົເອງມຄີວາມຮູ�ສຶກດໃີຈ ເມອືເຮືອນລກູກໍມກ່ຖູແຂ�ວ. ຕ່ນົເອງມຄີວາມຮູ�ສຶກດໃີຈ 
ຫຼຼາຍທ່ີນ່ກຮຽນມກ່ກິດຈະກໍານ້ີ".ຫຼຼາຍທ່ີນ່ກຮຽນມກ່ກິດຈະກໍານ້ີ".
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ປ່ດຈຸບ່ນນີ້ການຕ່ິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງສາມາດຄວບຄຸມໄດ�ດ້ວຍການ ປ່ດຈຸບ່ນນີ້ການຕ່ິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງສາມາດຄວບຄຸມໄດ�ດ້ວຍການ 
ປະຕິ່ບດ່ຫຼຼກ່ການອະນາໄມ ແລະ ກນິຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ລາຄາຖືກ ປະຕິ່ບດ່ຫຼຼກ່ການອະນາໄມ ແລະ ກນິຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ລາຄາຖືກ 
ແລະ ມີປະສິດທິິຜົນສູງ.ແລະ ມີປະສິດທິິຜົນສູງ.

44ກ�ນກິນຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ
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ກ�ນຕິິດເຊ້ືອແມື�ທ້ອງໂດຍທົ�ວໄປ
ການຕ່ດິເຊືອ້ແມ່ທອ້ງໃນລໍາໄສ�ແມ່ນພບົເຫຼນ່ຫຼາຼຍທີສ່ດຸໃນເດກ່
ນ່ກຮຽນ ຢູ່ບ່ນດາປະເທດທ່ີມີລາຍໄດ�ຕ່ໍ່າ. ການຕ່ດິເຊ້ືອແມ່ທ້ອງ  
ທ່ີບ່ໍໄດ�ຮ່ບການປ່ິນປົວເປ່ນສາເຫຼດຂອງພາວະເລືອດຈາງ ແລະ 
ສາມາດໄປສູ່ການພ່ດທະນາທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍ່ສະໝອງ. ເມື່ອມີການຕ່ິດ 
ເຊ້ືອ, ເດ່ກນ້ອຍຈະສນູເສຍພະລ່ງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ 
ຕ່ນົໃນການມີສະມາທິ. ໃນທ່ີສຸດ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມແີຕ່່ຄວາມອິດ 
ເມືອ່ຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງຫ້ຼາວຫ່ຼນໃນຫ້ຼອງຮຽນ. ການ  
ໄປໂຮງຮຽນກາຍເປ່ນຄວາມອິດເມືອ່ຍສໍາລ່ບເດ່ກນ້ອຍທ່ີຕິ່ດເຊ້ືອ.

ເດ່ກນ້ອຍທ່ີຕິ່ດເຊ້ືອຮນຸແຮງຈະບ່ໍເຕີ່ບໂຕ່ຕ່າມເກນອາຍຸຂອງພວກ 
ເຂາົເຈ້ົາໄດ�. ເດ່ກທ່ີມີການຂາດສານອາຫຼານຢູ່ແລ�ວ ກໍຍ່ິງຂາດສານ 
ອາຫຼານຫຼຼາຍຂຶ້ນຕ່ື່ມອີກ.  

ການປະເມີນຜົນຂອງການກິນຢາຂ້າແມ່  ການປະເມີນຜົນຂອງການກິນຢາຂ້າແມ່  
ທ້ອງໃນໂຮງ ຮຽນຂອງປະເທດເຄນຢາທ້ອງໃນໂຮງ ຮຽນຂອງປະເທດເຄນຢາ
ພົບວ່າການຂາດຮຽນໄດ� ຫຼຸດຜ່ອນລົງເຖິງ ພົບວ່າການຂາດຮຽນໄດ� ຫຼຸດຜ່ອນລົງເຖິງ 25%25%..1111
 

ຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງແມື�ນປອດໄພ 
ແລັະ ສຳ�ມື�ດເອົ�ໃຫ້
ເດັກນ້ອຍ ທີ�ບຳ�ທັນໄດ້ຕິິດ
ເຊື້ອກິນໄດ້.
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ຂ�ແນະນຳ� ກ�ນກິນຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ ແບບລັວມືໝ່�

ຫຼ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກເມືອງປະສານສົມທົບ  
ກ່ບຫຼ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ເມືອງເພື່ອເກ່ບກໍາຂໍ້ມູນ ຈໍານວນນ່ກຮຽນ.

ຫຼຼ່ງຈາກໄດ�ຮ່ບຂໍ້ມູນແລ�ວ ຫຼ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກເມືອງໄດ�ຂື້ນແຜນລະອຽດ ແລະ ຜ່ານແຜນກ່ບ 
ຫ້ຼອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງລງົລາຍ ເຊ່ນ 
ຮ່ວມກນ່, ຈາກນ້່ນ ຫ້ຼອງການ ສາທາລະນະສຸກເມອືງ 
ແຈ�ງການຫຼາໂຮງຮຽນ.

ໂຮງຮຽນໄດ�ຮ່ບແຈ�ງການແລ�ວ ແຈ�ງໃຫຼ�ພໍ່ແມ່/
ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ຄພສບ ຮູ�ບຊາບ ເພື່ອຮູ�ຂໍ້ມູນ ເດ່ກ
ທີ ຈະໄດ�ກິນຢາ. 
ໃນກໍລະນີເດ່ກທີ່ມີບ່ນຫຼາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 
ໄດ�ກິນຢາແລ�ວ ພໍ່ແມ່/ຜູ�ປົກຄອງຕ່້ອງແຈ�ງ 
ໃຫຼ�ຄູຊາບເພື່ອບໍ່ໃຫຼ�ກິນອີກ. 

ມື້ກິນຢາ ຊ່ວຍຄູກະກຽມລາຍຊື່ເດ່ກໃຫຼ�ພະນ່ກງານ 
ສາທາລະນະສຸກເມືອງ ເພື່ອເອົາຢາໃຫຼ�ເດ່ກກິນ.

ພະນ່ກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ/ສຸກສາລາ ຮ່ບຜິດ 
ຊອບ  ແລະ ຕ່ິດຕ່າມ ເມື່ອເດ່ກມີອາການຂ້າງຄຽງ.

ພາຍຫ່ຼຼງສໍາເລດ່ການກນິຢາແລ�ວ ພະນ່ກງານສາທາລະ 
ນະສຸກເມືອງ ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫຼ�ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼ້ອງການ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຮ່ບຊາບ

ໃນມືກິ້ນຢາຖ້າເດ່ກບ່ໍມາ ຫືຼຼ ບ່ໍສະບາຍ ພະນ່ກງານສາ 
ທາລະນະສກຸເມອືງ ມອບຢາໃຫຼ�ຄູເພ່ືອໃຫຼ�ຄສູບືຕ່ໍ່ຢາຍ 
ຢາໃຫຼ�ເດ່ກໄດ�ກນິໝົດທຸກຄົນ.

ໃນກໍລະນີເດກ່ທີກິນຢາຍາກແມ່ນໃຫຼ�ພ່ໍແມ່/ຜູ�ປົກຄອງ 
ເອົາໃຫຼ�ກິນ.

ຜູ�ອຳນວຍການ ຫຼຼື ຄູ ແຈ�ງໃຫຼ�  ພໍ່ແມ່/ຜູ�ປົກຄອງ  ຊາບ ກ່ຽວກ່ບ  
ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ. 

ຄູ ຊ່ວຍພະນ່ກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນການເອົາເດ່ກກິນຢາ ເທື່ອລະຄົນ.

ທີມງານ ສສຮມ (ສຶກສາ ແລະ ສາທາ) ວາງແຜນຮ່ວມກ່ນ. 

1.

2.

3.
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ເມື່ອໄດ�ຮ່ບຢາ, ເດ່ກ ຕ່້ອງຫຼຍ້ຳ ແລະ ກືນ ຢາ.

ສຳລ່ບເດ່ກທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼຍ້ຳຢາເອງໄດ� ຄວນບົດຢາໃຫຼ�ເດ່ກກິນ.

4.

5.

ຄູ ກວດກາເບິ່ງ ປາກ ຂອງເດ່ກ ກືນຢາໝົດແລ�ວບໍ.

6.

ບ່ນທຶກ ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຂອງເດ່ກແຕ່່ລະຄົນໃສ່ປຶ້ມບ່ນທຶກ.

7.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືຕິ່�ງໆທີ�ຖກືຖ�ມືເລັືອ້ຍໆ ກ່ຽວກບັກ�ນກນິຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ

ອ�ກ�ນຕິ່�ງໆຂອງກ�ນຕິິດເຊື້ອແມື�ທ້ອງມືີຫຍັງແດ�?
ແມ່ທ້ອງ ຫືຼຼ ແມ່ກາຝາກອ່ືນໆອາໄສໃນລຳໄສ�ຂອງຄົນ ແລະ ເປ່ນສາເຫຼດຂອງພະຍາດຕ່່າງໆ. ແມ່ທ້ອງບາງຊະນິດສາມາດເຫ່ຼນ
ໄດ�ໃນອາຈົມ. ແມ່ທ້ອງບາງຊະນິດວາງໄຂ່ນອກຮູທວານ ພາໃຫຼ�ມີອາການຄ່ນ. ຜູ�ທ່ີຕ່ິດເຊ້ືອແລ�ວອາດມີອາການກິນເຂ້ົາບ່ໍ 
ແຊບ, ເຈບ່ຊ່ວງທ້ອງ ແລະ ອ່ອນເພຍ. ພາໃຫຼ�ເກີດການຂາດສານອາຫຼານ ແລະ ມພີາວະເລືອດຈາງ (ສຳລ່ບກໍລະນີແມທ້່ອງ 
ປາກຂໍ) ບາງກໍລະນີພາໃຫຼ�ລຳໄສ�ອຸດຕ່່ນ.

ມືີວິທີກ�ນອັນໃດເພື�ອປ້ອງກັນບຳ�ໃຫ້ມືີກ�ນຕິິດເຊື້ອ?
ການປ�ອງກ່ນການຕ່ິດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງ ຕ່້ອງປະຕິ່ບ່ດຫ່ຼຼກການອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ. 1. ຕ່້ອງໃຊ�ວິດຖ່າຍທຸກຄ່້ງ. 2. ລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄ່້ງ ຫຼຼ່ງຈາກໃຊ�ວິດຖ່າຍ ແລະ ກ່ອນກິນອາຫຼານ. 
ການລ້າງມືໃສ່ສະບູຈະເຮ່ດໃຫຼ�ໄຂ່ແມ່ທ້ອງທ່ີບ່ໍສາມາດເຫ່ຼນດ້ວຍຕ່າເປ່ົາອອກຈາກມື. 3. ລ້າງຜ່ກໃຫຼ�ລະອຽດ ດ້ວຍນ້ຳສະອາດ. 
4. ຕ່່ດເລ່ບມື ແລະ ເລ່ບຕ່ີນໃຫຼ�ສ່້ນ. 5.ໃສ່ເກີບເພື່ອບໍ່ໃຫຼ�ຕ່ີນສຳພ່ດກ່ບດິນໂດຍກົງ.

ເປັນຫຍັງລັ່ກຂ້ອຍຕິ້ອງໄດ້ກິນຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງອີກໃນເມືື�ອລັ�ວກິນຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງປີກ�ຍນີ້ແລັ້ວ?
ເດ່ກນ້ອຍ ຈະຕິ່ດເຊ້ືອຄືນໃໝ່ໄດ�ງ່າຍຖ້າບ່ໍມີການຮ່ກສາອະນາໄມ. ດ່່ງນ້່ນ ຈ່ຶງຈຳເປ່ນຕ້່ອງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງທຸກ 6 ເດືອນ 
ຫືຼຼ ປີລະຄ້່ງ ໂດຍຂ້ຶນກ່ບອ່ດຕ່າການຕິ່ດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງໃນແຂວງນ້່ນ. ເພ່ືອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນການຕິ່ດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງແບບຊຳເຮ້ືອ 
ແລະ ການຕິ່ດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງແບບຮຸນແຮງ.

ຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ ປອດໄພບຳ?
ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໂດຍລວມແລ�ວແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິິຜົນສູງ. ມ່ນປອດໄພສຳລ່ບເດ່ກນ້ອຍທຸກຄົນອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນ 
ໄປ(ຕ່າມການແນະນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)12 ແລະ ຍ່ງສາມາດໃຫຼ�ເດ່ກນ້ອຍທ່ີບ່ໍຕິ່ດເຊ້ືອກິນໄດ�ອີກ. ບ່ໍຄ່ອຍ  
ມີເຫຼດການອ່ນຕ່ະລາຍເກີດຂ້ຶນ ແລະ ບາງຄ້່ງ ອາດພົບເຫ່ຼນໃນກໍລະນີການຕິ່ດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງຮຸນແຮງ.  ເຖິງແມ່ນວ່າການກິນ 
ຢາຂ້າແມທ້່ອງຈະມບີາງອາການສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ�, ແຕ່ວ່່າຜົນກະທົບຂອງມ່ນແມນ່ບ່ໍອ່ນຕ່ະລາຍ (ມອີາການວິນຫຼວົ, ຮາກ, 
ອິດເມື່ອຍ ຫຼຼື ຖອກທ້ອງ) ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ� ດ້ວຍການໃຫຼ�ເດ່ກພ່ກຜ່ອນ ແລະ ດ່ືມນ້ຳບ່ໍເທ່ົາໃດຊ່ົວໂມງກໍຈະ  
ຊ່ວງຫຼາຍໄປ. (ການຄວບຄຸມແມ່ທ້ອງໃນເດ່ກ ໄວເຂົ້າໂຮງຮຽນ. WHO, 2011)13

ສຳ�ມື�ດກິນຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ ໂດຍປ�ສຳະຈ�ກຜົນກວດຈ�ກຫ້ອງທົດລັອງບຳ?
ແມ່ນແລ�ວ, ທຸກຄົນສາມາດກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໄດ�. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ�ແນະນຳໃຫຼ�ມີການແຈກຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 
ໃຫຼ�ເດ່ກນ້ອຍທຸກຄົນໂດຍປາສະຈາກການຜົນກວດຈາກຫຼ້ອງທົດລອງຖ້າຫຼາກວ່າອ່ດຕ່າການຕ່ິດເຊື້ອໃນເຂດນ່້ນສູງກ່ວາ 
20%. ເພາະວ່າຢາທີ່ນຳໃຊ�ແມ່ນປອດໄພ.13

ເປັນຫຍັງເດັກຈຶ�ງມືີຄູ່ວ�ມືສຳ່ຽງສຳ່ງຕິຳ� ກ�ນຕິິດເຊື້ອແມື�ທ້ອງໃນລຳໄສຳ້?
ສ່ວນຫຼຼາຍແລ�ວແມ່ທ້ອງໃນລຳໄສ� ແມ່ນ "ແມ່ທ້ອງ ທ່ີຕິ່ດຕ່ໍ່ມາຈາກດິນ" ດິນສາມາດປົນເປ້ືອນອາຈົມ ຫືຼຼ ສ່ິງເສດເຫືຼຼອຕ່່າງໆ. 
ເດ່ກນ້ອຍມ່ກຫຼຼີ້ນກ່ບດິນ ຫຼຼ່ງຈາກນ້່ນກໍມ່ກເອົານິ້ວມືເຂົ້າປາກ ແລະ ເຮ່ດໃຫຼ�ໄດ�ຮ່ບເຊື້ອພະຍາດໄດ�ງ່າຍ. ສະນ່້ນ ການລ້າງ 
ມືໃສ່ສະບູຢ່າງຖືກຕ້່ອງກ່ອນກິນອາຫຼານແມ່ນ ສຳຄ່ນທ່ີສຸດ.
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ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ນາງ ມະນີວອນ ອາດຜາສຸກ ຮອງຜູ�ອຳນວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານາງ ມະນີວອນ ອາດຜາສຸກ ຮອງຜູ�ອຳນວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ 
"ນ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນປີລະ "ນ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນປີລະ 22 ຄ່້ງ ໂດຍແມ່ນແພດເປ່ນຜູ�ມາແຈກຢາຍຢາໃຫຼ�. ພວກເຮົາໄດ�ແຈ�ງໃຫຼ�     ຄ່້ງ ໂດຍແມ່ນແພດເປ່ນຜູ�ມາແຈກຢາຍຢາໃຫຼ�. ພວກເຮົາໄດ�ແຈ�ງໃຫຼ�    
ພ່ໍແມຜູ່�ປກົຄອງນ່ກຮຽນຮ່ບຊາບກຽ່ວກບ່ການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດການກນິຢາຂ້າແມທ່ອ້ງໃນໂຮງຮຽນກອ່ນ ພ່ໍແມຜູ່�ປກົຄອງນ່ກຮຽນຮ່ບຊາບກຽ່ວກບ່ການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດການກນິຢາຂ້າແມທ່ອ້ງໃນໂຮງຮຽນກອ່ນ 33 ວ່ນ ເພ່ືອຮ່ບປະ ວ່ນ ເພ່ືອຮ່ບປະ
ກ່ນໃຫຼ�ນ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢ່າງທ່ົວເຖິງ ແລະ ບ່ໍໃຫຼ�ມີການກິນຢາຊ້ໍາຊ້ອນ. ການໃຫຼ�ນ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາຂ້າແມ່    ກ່ນໃຫຼ�ນ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢ່າງທ່ົວເຖິງ ແລະ ບ່ໍໃຫຼ�ມີການກິນຢາຊ້ໍາຊ້ອນ. ການໃຫຼ�ນ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາຂ້າແມ່    
ທ້ອງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມີຄວາມສະດວກຍ້ອນວ່ານ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາເປ່ນຂະບວນ".ທ້ອງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມີຄວາມສະດວກຍ້ອນວ່ານ່ກຮຽນໄດ�ກິນຢາເປ່ນຂະບວນ".
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ການທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ການທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ເປ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ເປ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ 
ໃຫຼ�ເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການນຳໃຊ�ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະ ໃຫຼ�ເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການນຳໃຊ�ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະ 
ດວກເຫຼຼົ່ານ່້ນຢ່າງຖືກຕ່້ອງຈະປ�ອງກ່ນການແຜ່ເຊື້ອແມ່ພະຍາດດວກເຫຼຼົ່ານ່້ນຢ່າງຖືກຕ່້ອງຈະປ�ອງກ່ນການແຜ່ເຊື້ອແມ່ພະຍາດ
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຈ່ບເປນ່ຕ່່າງໆ. ສ່ງເກດເຫ່ຼນວ່າເດ່ກຈະມກ່ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຈ່ບເປນ່ຕ່່າງໆ. ສ່ງເກດເຫ່ຼນວ່າເດ່ກຈະມກ່
ໃຊ�ວິດຖ່າຍຫຼຼາຍຂ້ຶນເມື່ອມ່ນສະອາດ ແລະ ມີການບົວລະບ່ດ ໃຊ�ວິດຖ່າຍຫຼຼາຍຂ້ຶນເມື່ອມ່ນສະອາດ ແລະ ມີການບົວລະບ່ດ 
ຮ່ກສາເປ່ນຢ່າງດີ. ຮ່ກສາເປ່ນຢ່າງດີ. 55ກ�ນນຳ�ໃຊ້ ແລັະ ປກົປກັຮັກສຳ�
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��  ອ່ດຕ່າການຊົມໃຊ�ວິດຖ່າຍ ເພີ່ມຂຶ້ນອ່ດຕ່າການຊົມໃຊ�ວິດຖ່າຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ
��  ຫຼຼີກລຽງການຖ່າຍຊະຊາຍຫຼຼີກລຽງການຖ່າຍຊະຊາຍ
��  ຫຼ�ດຜ່ອນການຕ່ິດເຊື້ອພະຍາດຫຼ�ດຜ່ອນການຕ່ິດເຊື້ອພະຍາດ  
��  ເດ່ກຂາດໂຮງຮຽນໜ້ອຍລົງເດ່ກຂາດໂຮງຮຽນໜ້ອຍລົງ
��  ໂຮງຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີເປ່ນຜົນ  ໂຮງຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີເປ່ນຜົນ  
   ດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ�   ດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ�

ຜົນປະໂຫຼຍດຂອງການຮ່ກສາຜົນປະໂຫຼຍດຂອງການຮ່ກສາ
ອະນາໄມວິດຖ່າຍ:ອະນາໄມວິດຖ່າຍ:

ວິດຖ່າຍທີ່ໃຊ�ງານບໍ່ໄດ
ວິດຖ່າຍທີ່ໃຊ�ງານບໍ່ໄດ້້

ວິດຖ່າຍທີ່ມີການບົວລະບ່ດຮ່ກສາດີ
ວິດຖ່າຍທີ່ມີການບົວລະບ່ດຮ່ກສາດີ

ກ�ນທຳ�ຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດວິດຖ່�ຍ  
ແລັະ ສິຳ�ງອຳ�ນວຍຄູ່ວ�ມືສຳະດວກ 
ເປັນນິໄສຳ ທີ�ມືີຜົນດີຕິ�ສຳຸຂະພ�ບ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຈຳເປ່ນຕ່້ອງມີລະບົບຄຸ�ມຄອງກິດຈະກຳ 
ຕ່່າງໆໃນການນຳໃຊ� ແລະ ທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ, ປູກຈິດສຳ 
ນຶກໃຫຼ�ເດກ່ເກີດມນິີໄສຮ່ກສາສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົ່ວທ່ີເປ່ນຜົນ 
ດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ. ການສ້າງນິໄສແບບນ້່ນຈະເຮ່ດໃຫຼ�ເດ່ກຮູ�ຮ່ກ  
ສາວ່ດຖຸ ສ່ີງຂອງສ່ວນລວມ ແລະ ເຫ່ຼນຄຸນຄ່າຂອງການປົກປ່ກ 
ຮ່ກສາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. 
 
ປະຕ່ບິດ່ເນ້ືອໃນ 3 (ຈ) ງາ່ຍໆ ລຸ່ມນ້ີ ເພ່ືອກຳຈ່ດບ່ນຫຼາວິດຖ່າຍ 
ເປິເປື້ອນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫຼ�ໂຮງຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ. 

1. ຈົ�ງນຳ�ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິິ
ຄູ ແລະ ເດ່ກທຸກຄົນຄວນຮູ�ວິທີນໍາໃຊ�ວິດຖ່າຍ, ສ່ິງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກຢ່າງຖືກຕ່້ອງ ແລະ ນຳໃຊ�ເປ່ນປົກກະຕ່ິ.

2. ຈົ�ງອະນ�ໄມືເປັນປະຈຳ�
ອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫຼ�ກາຍ  
ເປ່ນກິດຈະກຳປະຈຳວ່ນ.

3. ຈົ�ງປົກປັກຮັກສຳ�ໃຫ້ຍືນຍົງ
ການບົວລະບ່ດຮ່ກສາຈະເຮ່ດໃຫຼ�ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ, ເພື່ອປ້ອງກ່ນບໍ່ໃຫຼ້ມີການເປ່ເພ ແລະ  
ການສ້ອມແປງທີ່ມີລາຄາແພງ. ຄູ່ວ�ມືຈິງ
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ຂ�ແນະນຳ�ເນືອ້ໃນ (3ຈ) ໃນກ�ນຮັກສຳ�ອະນ�ໄມືວິດຖ່�ຍ ແລັະ                          ສິຳ�ງອຳ�ນວຍຄູ່ວ�ມືສຳະດວກໃຫສ້ຳະອ�ດ ພ້ອມືໃຊ້ງ�ນ

ທຸກຄູ່ົນ ໃນໂຮງຮຽນນຳໃຊ�ວິດຖ່າຍຢ່າງລະມ່ດລະວ່ງ 
ແລະ ຮູ�ວິທີອະນາໄມຫຼຼ່ງຈາກໃຊ�ແລ�ວ.

ໂຮງຮຽນ ຈ່ດຫຼາວ່ດສະດຸອຸປະກອນທ່ງໝົດທ່ີຈຳເປ່ນ 
ໃນການຮ່ກສາອະນາໄມ ແລະ ນຳໃຊ�ວິດຖ່າຍເຊ່່ນ: ນ້ຳ, 
ຖງ່, ກະບວຍ, ສະບູທ່ີມໃີນທ້ອງຖ່ີນ ຫຼຼ ືຊຸມຊົນປະກອບ 
ສ່ວນ. ວ່ດຖຸອຸປະກອນຕ່າ່ງໆຕ້່ອງເໝາະສົມກ່ບເດ່ກທາງ 
ດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
ຄູ, ເດ່ກ ແລະ ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນນຳໃຊ�ວິດຖ່າຍ 
ຮ່ວມກ່ນໂດຍແຍກຍິງ - ຊາຍ ແລະ ມີຫຼ້ອງອາບນ້ຳ.

ຄູ່່ນຳພ�ເດັກ ໃຫຼ�ຮ່ກສາຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ ແລະ 
ລ້າງມືຂອງຕ່ົນຫຼຼ່ງໃຊ�ວິດຖ່າຍທຸກຄ່້ງ.

ຈົ�ງນຳ�ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິິ ຈົ�ງອະນ�ໄມືເປັັນປະຈຳ�1. 2.

!!
ຕ່້ອງທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ, ບ່ອນຖ່າຍເບົາ ແລະ  
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່່າງໆ ທຸກໆມື້.

ສ້າງຕ່າຕ່ະລາງ: ການແບ່ງເວລາ ແລະ ຄວາມຮ່ບຜິດຊອບ 
ໃນການຮ່ກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກ

ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຮ່ກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍ 
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຄູປະກອບສ່ວນໃນການເຮ່ດອະນາໄມ.
 � ຮ່ກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍເປ່ນກິດຈະກຳກຸ່ມ
 � ປະຕ່ິບ່ດຕ່າມແຜນອະນາໄມແຕ່່ລະອາທິດ
 � ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ເຊ່່ນ: 

ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງເຂົ້າໃນການຮ່ກສາສະພາບ 
ແວດລ້ອມ ໃນໂຮງຮຽນ. 

ເຈົ້າຮູ�ບ່ວ່າ!ໂດຍສະເລ່ຍເຈົ້າຮູ�ບ່ວ່າ!ໂດຍສະເລ່ຍ
ແລ�ວຄ່າໃຊ�ຈ່າຍໃນການແລ�ວຄ່າໃຊ�ຈ່າຍໃນການ
ຊື້ອຸປະກອນອະນາໄມ, ບົວລະ  ຊື້ອຸປະກອນອະນາໄມ, ບົວລະ  
ບ່ດຮ່ກສາວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ບ່ດຮ່ກສາວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫຼ�ສະອາດມີພຽງແຕ່່ ຄວາມສະດວກໃຫຼ�ສະອາດມີພຽງແຕ່່ 
ປະມານ ປະມານ 25,00025,000 ກີບ ຕ່ໍ່ເດືອນ ກີບ ຕ່ໍ່ເດືອນ

ຄູ່ວ�ມືຈິງ
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ຂ�ແນະນຳ�ເນືອ້ໃນ (3ຈ) ໃນກ�ນຮັກສຳ�ອະນ�ໄມືວິດຖ່�ຍ ແລັະ                          ສິຳ�ງອຳ�ນວຍຄູ່ວ�ມືສຳະດວກໃຫສ້ຳະອ�ດ ພ້ອມືໃຊ້ງ�ນ

!!
ກວດເບ່ິງຄວາມຮຽບຮ້ອຍປະຈຳວ່ນແມ່ນເພ່ືອຮ່ບປະກ່ນ 
ຄຸນນະພາບຂອງການເຮ່ດອະນາໄມ ແລະ ປູກຈິດສຳ  
ນຶກໃຫຼ�ຄູ, ເດ່ກ ຮູ�ປົກປ່ກຮ່ກສາວິດຖ່າຍໃຫຼ�ນຳໃຊ�  
ໄດ�ຍາວນານ. 

ເດ່ກ ເຮດ່ໜ້າທ່ີງ່າຍໆ ເຊ່ນ່: ລ້າງຫຼວົວິດ, ເກບ່ມ້ຽນອຸປະ 
ກອນໂດຍການຕ່ິດຕ່າມຂອງຄູ.

ຖ້າມີການເປ່ເພເລ່ກນ້ອຍຄວນສ້ອມແປງທ່ນທີ.

ຖ້າມີການເປ່ເພຫຼຼາຍໃຫຼ�ປະສານງານ ແລະ ລາຍງານ  
ຕ່າມຂ່້ນຕ່ອນ.

ມີການບ່ນທຶກເປ່ນລາຍລ່ກອ່ກສອນເພື່ອຮ່ບປະກ່ນວ່າ 
ໄດ�ປະຕ່ບິດ່ຕ່າມແຜນ ແລະ ຄວາມຮ່ບຜິດຊອບທ່ີວາງໄວ�.

ຈົ�ງປກົປກັຮັກສຳ�ໃຫ້ຍືນຍົງ3.

ນຳໃຊ�ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍເຊ່່ນ:

ແຜ�ນພ�ບ(ໂປສຳະເຕິີ): ທີ່ຕ່ິດໄວ�ບໍລິເວນວິດຖ່າຍໂດຍ
ກຳນົດໜ້າທີ່ຕ່່າງໆສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຮ່ກສາຄວາມ
ສະອາດວິດຖ່າຍ ມີຄຳອະທີບາຍວ່າເດ່ກຄວນເຮ່ດຫຼຍ່ງ 
ແດ່? ແຕ່�ມ ຮູບລະບາຍສີທີ່ສື່ຄວາມໝາຍໃນການສົ່ງເສີມ
ສຸຂະອະນາໄມ ເຊ່່ນ: ຈ່ົງນຳໃຊ�ປົກກະຕິ່, ຈ່ົງເຮ່ດອະນາ 
ໄມເປ່ນປະຈຳ ແລະ ຈົ່ງປົກປ່ກຮ່ກສາໃຫຼ�ຍືນຍົງ.

ຕິ�ຕິະລັ�ງທຳຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດ: ແມ່ນເຄ່ືອງມືທ່ີສຳຄ່ນໃນ 
ການວາງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ເຮດ່ໃຫຼ�ເຫ່ຼນໄດ�ວ່າແມນ່ໃຜ
ຮ່ບຜິດຊອບຫຼຍ່ງ. ສ້າງຕ່າຕ່ະລາງໃສ່ກະດານໃຫຼ�ເຫ່ຼນໜ້າ 
ວຽກ ແລະ ໃສ່ຊື່ຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບ.

ອຸປະກອນທຳຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດ: ເພ່ືອເຮ່ດໃຫຼ�ວິດຖ່າຍສະ 
ອາດສາມາດນຳໃຊ�ວ່ດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ: ຟອຍກ້ານພ້າວ ແລະ ອື່ນໆ.

ດຳເນີນກ�ນເຮັດຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດ 
ແລັະ ກ�ນບົວລັະບັດຮັກສຳ�ວິດຖ່�ຍ 
ແລັະ ສຳິ�ງອຳນວຍຄູ່ວ�ມື
ສຳະດວກດ້�ນສຳຸຂ�ອະນ�ໄມືຮ່ວມື
ກັບກິດຈະກຳອ�ນ�ໄມືໃນ
ໂຮງຮຽນໃນປະຈຳວັນ.
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� ຖອກນໍ້າໃສ່ຫຼົວວິດ ແລະ ນ່່ງຖ່າຍ ໃຫຼ�ຖືກຕ່້ອງ

� ທໍາຄວາມສະອາດຕ່ົນເອງ

� ຖິ້ມເຈ�ຍເຊ່ດລົງໃສ່ຖ່ງຂີ້ເຫຼຍື້ອ

� ລ້າງນໍ້າຍ່ຽວ ຫຼຼື ອາຈົມຢ່າງພຽງພໍດ້ວຍກະ
   ບວຍໃຫຼ່ຍ ຫຼຼື ຄຸ

� ກວດກາເບິ່ງວ່າບໍ່ມີຫຼຍ່ງເຫຼຼືອຄ້າງຢູ່ໃນຫຼົວວິດ

� ລ້າງມືຂອງຕ່ົນດ້ວຍສະບູ

3ຈົ�ງເພື�ອຮັກສຳ� ວິດຖ່�ຍໃຫ້ສຳະອ�ດ ແລັະ ໃຊ້ໄດ້

ເຕ່ີມ:
� ນ້ຳ ແລະ ສະບູເປ່ນປະຈຳ

ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ:
� ທໍ່ຫຼຼືກ໋ອກນ້ຳຮົ່ວ
� ປະຕູ່ເປ່ເພ
� ລ໋ອກປະຕູ່, ກະບວຍ, ຄຸ...
� ອຸປະກອນການທຳຄວາມສະອາດ

ຈົ�ງນຳ�ໃຊ້ເປນັປກົກະຕິ ິ ຈົ�ງປກົປກັຮັກສຳ�ໃຫ້ຍືນຍົງຈົ�ງອະນ�ໄມືເປັນັປະຈຳ�

ຫຼົວວິດຖ່າຍ:
�  ໂຮຍນ້ຳຢາ ຫຼຼື ແຟ່ບໃສ່ ທ່ງເບື້ອງໃນ ແລະ 

ເບື້ອງນອກຂອງຫຼົວວິດຖ່າຍ
� ຖູຮູ ເບື້ອງໃນວິດຖ່າຍດ້ວຍຟອຍ
�  ເຊ່ດເບື້ອງນອກຂອງວິດຖ່າຍດ້ວຍຜ້າແຫຼ�ງ   

ທີ່ສະອາດ

ເສດຂີ້ເຫຼຍື້ອ:
� ເກ່ບມ້ຽນເສດຂີ້ເຫຼຍື້ອ
� ກຳຈ່ດເສດຂີ້ເຫຼຍື້ອ

ພື້ນວິດຖ່າຍ:
� ປ່ດພື້ນດ້ວຍຟອຍ ແລະ ແນວຊ້ວານຂີ້ເຫຼຍື້ອ
� ໂຮຍນ້ຳຢາ ຫຼຼື ແຟ່ບໃສ່ພື້ນວິດຖ່າຍ
� ຖູພື້ນວິດຖ່າຍດ້ວຍຟອຍ.

ອ່າງລ້າງມື:
� ໂຮຍນ້ຳຢາ ຫຼຼື ແຟ່ບໃສ່ອ່າງ
� ເຊ່ດຖູອ່າງດ້ວຍຜ້າປຽກສະອາດ
“ 
“ 
� ລ້າງມືຂອງຕ່ົນດ້ວຍສະບູ

ເຄູ່ື�ອງມືໃືນກ�ນຈດັຕິັງ້ປະຕິບິດັ
ດ້�ນສຳຂຸະອະນ�ໄມື

ເຄ່ືອງມືຕ່ໍ່ໄປນ້ີແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍເຮ່ດໃຫຼ�ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເປ່ນ
ສະຖານທ່ີທ່ີມີຜນົດຕ່ໍີ່ສຸຂະພາບ. ທາ່ນສາມາດນໍາໃຊ�ເຄ່ືອງມື ເຫ່ົຼຼາ 
ນີ້ເປ່ນຕ່ົວຢ່າງ ໃນການສ້າງແຜນພາບ ແລະ ແຜນການອະນາໄມ 
ຂອງໂຮງຮຽນ ເຊ່ນ່: ຕ່າຕ່ະລາງ ແລະ ແຜນການດ້ານສຸຂະອະນາ 
ໄມໃນໂຮງຮຽນ.

ຕິ�ຕິະລັ�ງອະນ�ໄມືວິດຖ່�ຍສຳຳ�ລັັບແຕິ�ລັະຫ້ອງ
ວ່ນຈ່ນ ວ່ນອ່ງຄານ ວ່ນພຸດ ວ່ນພະຫຼ່ດ ວ່ນສຸກ

ຫຼ້ອງຮ່ບຜິດຊອບ

ຈົ່ງນຳໃຊ� ເປ່ນປົກກະຕ່ິ
"ຂ້ອຍຊ່ວຍຕ່ິດຕ່າມການ
ເປີດນຳໃຊ�ຂອງວິດຖ່າຍ"

ຊື່:

ຈົ່ງທຳຄວາມສະອາດ
"ຂ້ອຍຊ່ວຍອະນາໄມ
ວິດຖ່າຍຂອງພວກເຮົາ
ໃຫຼ�ເປ່ນຕ່າຢາກໃຊ�"

ຈົ່ງບົວລະບ່ດຮ່ກສາ
"ຂ້ອຍຊ່ວຍຕ່ິດຕ່າມ ເພື່ອ
ຮ່ບປະກ່ນວ່າວິດຖ່າຍຂອງ
ພວກເຮົາໃຊ�ງານໄດ�"“

ລັ�ຍຊື�ຕິິດຕິ�ພົວພັນ

ຊື່ ເບີໂທລະສ່ບ/ທີ່ຢູ່

ນາຍບ້ານ

ຄະນະພ່ດທະນາການ ສຶກສາຂ່້ນບ້ານ

ອາສາສະມ່ກສາທາລະນະສຸກຂ່້ນບ້ານ

ປະທານສະມະຄົມພໍ່ແມ່ນ່ກຮຽນ

ຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບຂ່້ນເມືອງ

ພະນ່ກງານສາທາລະນະສຸກ

ຊ່າງໄມ�

ຊ່າງສອ້ມແປງທໍ່ນໍ້າ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທໍາຄວາມສະອາດ

ບໍລິການດູດສ້ວມ
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ຮູບນີ້ ສະແດງໃຫຼ�ເຫຼ່ນວ່າ ຄູປະຈຳຫຼ້ອງໄດ�ຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດ  ຮູບນີ້ ສະແດງໃຫຼ�ເຫຼ່ນວ່າ ຄູປະຈຳຫຼ້ອງໄດ�ຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດ  
ອະນາໄມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວິດຖ່າຍໂດຍ  ອະນາໄມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວິດຖ່າຍໂດຍ  
ຜ່ດປ່ຽນກ່ນໃນແຕ່່ລະມື້. ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ  ຜ່ດປ່ຽນກ່ນໃນແຕ່່ລະມື້. ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ  
ຄູວາງແຜນຮ່ວມກ່ນເປ່ນແຕ່່ລະອາທິດ. ແຕ່່ງຕ່່້ງຜູ�ຮ່ບຄູວາງແຜນຮ່ວມກ່ນເປ່ນແຕ່່ລະອາທິດ. ແຕ່່ງຕ່່້ງຜູ�ຮ່ບ
ຜິດຊອບ ຕ່ິດຕ່າມ ແລະ ບ່ນທຶກແຕ່່ລະຄ່້ງ. ຜິດຊອບ ຕ່ິດຕ່າມ ແລະ ບ່ນທຶກແຕ່່ລະຄ່້ງ. 

ປະຫັວດກ�ນສຳ້ອມືແປງໃຫ�ຍ

ປະເພດບ່ນຫຼາ ວ່ນທີ່ສ້ອມແປງ ຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບ ມູນຄ່າ

ກ�ນຈັດປະເພດງົບປະມື�ນ ແລັະ ຄູ່ວ�ມືຮັບຜິດຊອບ

ກິດຈະກໍາຕ່່າງໆ ຜະລິດຕ່ະພ່ນ ລາຄາ ມນູຄ່າໃນແຕ່ລ່ະສົກຮຽນ
ລະດ່ບຄວາມຮ່ບຜິດຊອບ 
(ຫຼ້ອງຮຽນ-ໂຮງຮຽນ-

ບ້ານ)

ການດຳເນີນງານ

ສະບູ /ເດືອນ

ນ້ຳ /ເດືອນ

ໂອ/ບວຍ /ລາຍການ

ກະຕ່່າ ຂີ້ເຫຼື້ຍອ /ລາຍການ

ຖ່ງນ້ຳ /ລາຍການ

ການທຳຄວາມ
ສະອາດ

ນໍ້າຢາ ແລະ 
ຜ້າເຊ່ດ

/ເດືອນ

ຟອຍຖູພື້ນ /ລາຍການ

ຟອຍຖູຫຼົວວິດ /ລາຍການ

ຖົງມືກ່ນເປື້ອນ /ລາຍການ

ການບົວລະ
ບ່ດຮ່ກສາ ແລະ 
ການສ້ອມແປງ

ປ້ຳຫຼົວວິດ(ປາກປີງ) /ລາຍການ

ກະແຈ: ໄຂຄວງ,ຄີມ... /ລາຍການ

ທໍ່ນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນຕ່ໍ່ນ້ຳ /ລາຍການ

ກ໋ອກນໍ້າ /ລາຍການ

ຫຼົວວິດ, ອ່າງຍ່ຽວ /ລາຍການ

ລ໋ອກປະຕູ່ /ລາຍການ

ເທ່ບຄຽນທໍ່ນໍ້າ /ລາຍການ

ລວມທ່ງໝົດ:

ຕ່າຕ່ະລາງຂ້າງເທິງນ້ີແມ່ນລາຍການທ່ີຈໍາເປ່ນສໍາລ່ບການວາງແຜນການ
ປະຕ່ິບ່ດຕ່ົວຈິງກ່ຽວກ່ບການອະນາໄມ ແລະ ການບົວລະບ່ດຮ່ກສາວິດຖ່າຍ. 
ຖ້າມີການສ່ງລວມລາຄາຂອງແຕ່່ລະລາຍການໃນແຕ່່ລະເດືອນ ແລະ ມູນຄ່າຕ່ໍ່ 
ສົກຮຽນ ມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການຄິດໄລ່ງົບປະມານໄລຍະຍາວ. ນອກນ້່ນ ທ່ານ 
ຍ່ງສາມາດກໍານດົໄດ�ວ່າຜູ�ໃດຈະຮ່ບຜດິຊອບໃນການຈ່ດຊ້ືວ່ດຖອຸປຸະກອນ. ຕ້່ອງ 
ມກີານຈ່ດວາງງົບປະມານຢ່າງຖືກຕ້່ອງເພ່ືອຫີຼຼກລ່ຽງບ່ໍໃຫຼ�ຄູອາຈານຊ້ືດ້ວຍ ເງິນ 
ສ່ວນຕ່ົວຂອງຕ່ົນເອງ.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືທີ�ຖກືຖ�ມືເລັືອ້ຍໆ ກ່ຽວກບັກ�ນນຳ�ໃຊ້ ແລັະ ປກົປກັຮັກສຳ�

ພວກເຮົ�ສຳ�ມື�ດເຮັດຫຍັງແດ�ເພື�ອສຳົ�ງເສຳີມືກິດຈະກຳ ກ�ນທຳຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດປະຈຳວັນ?
ກ່ອນອ່ືນໝົດ ກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮ່ບຜິດຊອບໃຫຼ�ຊ່ດເຈນພາຍໃນໂຮງຮຽນ (ຜູ�ອຳນວຍການ, ຄູ,  
ພະນ່ກງານບໍລິຫຼານ ແລະ ສະມາຄົມພ່ໍແມ່ນ່ກຮຽນ). ວິດຖ່າຍມີຄວາມສະອາດງາມຕ່າທາງໃນ ແລະ ນອກ,  
ມີແສງສະຫຼວ່າງພຽງພໍ, ມີຄວາມເປ່ນສ່ວນຕົ່ວ, ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ເປ່ນທີ່ດຶງດູດໃຫຼ�ເດ່ກຢາກນຳໃຊ�.

ພວກເຮົ�ສຳ�ມື�ດເຮັດຫຍັງແດ�ຖ້�ຫ�ກວ່�ວິດຖ່�ຍອຸດຕິັນ?
ສ່ວນໃຫຼຍ່ເຮົາສາມາດແກ�ໄຂສິ່ງອຸດຕ່່ນໄດ�ດ້ວຍຕ່ົນເອງຕ່າມບາດກ້າວງ່າຍໆດ່່ງນີ້:

 � ໃຊ�ອ່ນປ້ຳຫຼົວວິດ: ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າໝູ່ໝົດເພື່ອແກ�ໄຂ ວິດອຸດຕ່່ນ 
 � ໃຊ�ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນ: ຢອດນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍພຽງເລ່ກນ້ອຍ ແລະ  

ຖອກນ້ຳຮ້ອນໜຶ່ງຄຸໃສ່ (ບໍ່ແມ່ນນ້ຳຟົດ) ຈາກລະດ່ບຄວາມສູງພຽງແອວໃສ່ຮູວິດຖ່າຍ.  
ຖ້າຫຼາກບໍ່ໄດ�ຜົນອາດເປ່ນໄປໄດ�ວ່າວິດຖ່າຍ ນ່້ນເຕ່່ມແລ�ວ ແລະ ຕ່້ອງໄດ�ເອີ້ນຊ່າງດ້ານນີ້ມາຊ່ວຍ.

ກ�ນຮັກສຳ�ອະນ�ໄມື ແລັະ ກ�ນບົວລັະບັດຮັກສຳ� ວິດຖ່�ຍໜ່ວຍໜຶ�ງມືີມື່ນຄູ່່�ເທົ��ໃດ?
ວິດຖ່າຍທີ່ໄດ�ຮ່ບການບົວລະບ່ດຮ່ກສາ ຢ່າງຖືກຕ່້ອງມີຄ່າໃຊ�ຈ່າຍປະມານ 25,000 ກີບ ຕ່ໍ່ເດືອນ, ການຊື້ວ່ດຖຸອຸປະກອນ 
ການຮ່ກສາອະນາໄມໃນຈຳນວນຫຼຼາຍຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ເຮ່ດໃຫຼ�ການຕິ່ດຕ່າມກວດກາວ່ດສະດຸອຸປະກອນໄດ�ງ່າຍຂ້ຶນ.

ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊຸມືຊົນມືີສຳ່ວນຮ່ວມື? 
ໃນການວາງແຜນພ່ດທະນາໂຮງຮຽນ ໃຫຼ�ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ່ຶອຮ່ບຮູ�ກ່ຽວກ່ບສະພາບສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ໂຮງຮຽນເປ່ນຕ່ົ້ນ ຫຼ້ອງນ້ຳ ແລະ ວິດຖ່າຍ. ຊຸມຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນແຮງງານ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ບປຸງສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ ຕົ່ວຢ່າງ ການທາສີ, ລະບາຍສີ ແລະ ອ່ືນໆ. ຊຸມຊົນສາມາດລະດົມທືນຮອນ ເພ່ືອນຳໃຊ�ໃນການບົວລະບ່ດຮ່ກສາ 
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ.

ຈະເຮັດແນວໃດ ຄູ່່�ນ�ຳຂອງໂຮງຮຽນຈຶ�ງຈະຫຼຸດຜ່ອນ?
ກວດກາຕ່ດິຕ່າມລະບບົນ້ໍາໃນໂຮງຮຽນເປ່ນປະຈໍາ ຖ້າມກີານເປເພ, ຮ່ົວຊືມ ໃຫຼ�ສ້ອມແປງທ່ນທີ. ທ່ານຍ່ງສາມາດນໍາໃຊ�ນ້ໍາ
ທີ່ໃຊ�ແລ�ວຈາກສະຖານທີ່ລ້າງມືເພື່ອຫຼົດຕ່ົ້ນໄມ�. ສໍາລ່ບອ່າງລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມ ທໍ່ນໍ້າທີ່ເຈາະຮູຂະໜາດ1.5ມມ ຈະປະຢ່ດນໍ້າ 
ແລະ ໃຊ�ໄດ�ດີ. ຕ່້ອງປິດນໍ້າໄວ�ໃນເວລາຖູ ສະບູໃສ່ມື ແລະ ເວລາຖູແຂ�ວ.  
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ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ນາງ ອ່າງຄຳ ບຸດສະດີ ຮອງຜູ�ອຳນວຍການ ນາງ ອ່າງຄຳ ບຸດສະດີ ຮອງຜູ�ອຳນວຍການ 
ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ, ເມືອງໄຊທານີ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ, ເມືອງໄຊທານີ, 
ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ
"ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ�ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບ່ິງແຍງ "ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ�ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບ່ິງແຍງ 
ຄວາມເປ່ນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ ຄວາມເປ່ນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
ໃນໂຮງຮຽນເຊ່່ນ: ເ ດ່ີນໂຮງຮຽນ, ຫຼ້ອງຮຽນ,  ໃນໂຮງຮຽນເຊ່່ນ: ເ ດ່ີນໂຮງຮຽນ, ຫຼ້ອງຮຽນ,  
ຫຼ້ອງອາບນໍ້າ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ອ່າງລ້າງມືທຸກວ່ນ ໂດຍ ຫຼ້ອງອາບນໍ້າ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ອ່າງລ້າງມືທຸກວ່ນ ໂດຍ 
ແບ່ງຄວາມຮ່ບຜິດຊອບໃຫຼ� ຄູປະຈໍາຫ້ຼອງ. ພ້ອມກ່ນ ແບ່ງຄວາມຮ່ບຜິດຊອບໃຫຼ� ຄູປະຈໍາຫ້ຼອງ. ພ້ອມກ່ນ 
ນ້່ນ, ພວກເຮົາຍ່ງໄດ�ຕ່ິດຕ່າມ, ສ້ອມແປງທ່ໍນ້ໍາ ແລະ ນ້່ນ, ພວກເຮົາຍ່ງໄດ�ຕ່ິດຕ່າມ, ສ້ອມແປງທ່ໍນ້ໍາ ແລະ 
ກ໋ອກນໍ້າທີ່ີ່ເປເພ ເພື່ອໃຫຼ�ນໍາໃຊ�ໄດ�ເປ່ນປົກກະຕ່ິ".ກ໋ອກນໍ້າທີ່ີ່ເປເພ ເພື່ອໃຫຼ�ນໍາໃຊ�ໄດ�ເປ່ນປົກກະຕ່ິ".

ນາງ ທີວ່ນ ເຈືອງມີໄຊ ຄູສອນໂຮງຮຽນອະນຸບານຈອມ ນາງ ທີວ່ນ ເຈືອງມີໄຊ ຄູສອນໂຮງຮຽນອະນຸບານຈອມ 
ເພ່ດ, ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນເພ່ດ, ເມືອງສີສ່ດຕ່ະນາກ, ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈ່ນ
"ນ້ອງເປ່ນຜູ້ຮ່ບຜິດຊອບວຽກງານອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ"ນ້ອງເປ່ນຜູ້ຮ່ບຜິດຊອບວຽກງານອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ
ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງຕ່າຕ່ະລາງກ່ນເປ່ນອາທິດເພືື່ອດູແລພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງຕ່າຕ່ະລາງກ່ນເປ່ນອາທິດເພືື່ອດູແລ
ຄວາມສະອາດນ່ບແຕ່່ຫຼ້ອງຮຽນຮອດເດີ່ນໂຮງຮຽນຄວາມສະອາດນ່ບແຕ່່ຫຼ້ອງຮຽນຮອດເດີ່ນໂຮງຮຽນ
ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່່າງໆ. ນອກຈາກນ້ີ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່່າງໆ. ນອກຈາກນ້ີ 
ເຮົາຍ່ງໄດ້ຝຶກແອບໃຫຼເ້ດກ່ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮກ່ສາ ເຮົາຍ່ງໄດ້ຝຶກແອບໃຫຼເ້ດກ່ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮກ່ສາ 
ອະນາໄມເຊ່່ນ: ຖ້ີມຂ້ີເຫຼຍ້ືອຖືກບ່ອນທ່ີກຳນົດ, ຕ່ິດ ອະນາໄມເຊ່່ນ: ຖ້ີມຂ້ີເຫຼຍ້ືອຖືກບ່ອນທ່ີກຳນົດ, ຕ່ິດ 
ຕ່າມ ແລະ ລາຍງານການເປີດ-ປິດຕ່າມ ແລະ ລາຍງານການເປີດ-ປິດນໍ້ານໍ້າ".".
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ການຕ່ິດຕ່າມກວດກາແມ່ນສິ່ງຈຳເປ່ນເພື່ອປະເມີນຜົນຂອງການການຕ່ິດຕ່າມກວດກາແມ່ນສິ່ງຈຳເປ່ນເພື່ອປະເມີນຜົນຂອງການ
ຈດ່ຕ້່່ງປະຕ່ບິດ່, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ຈດ່ຕ້່່ງປະຕ່ບິດ່, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, 
ເພື່ອໃຫຼ�ໂຮງຮຽນນໍາມາວາງແຜນ ແລະ ປ່ບປຸງຄືນ ທ່ງເປ່ນການເພື່ອໃຫຼ�ໂຮງຮຽນນໍາມາວາງແຜນ ແລະ ປ່ບປຸງຄືນ ທ່ງເປ່ນການ
ສ້າງຄວາມເຂ່້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫຼານ-ຄຸ�ມຄອງໂຮງຮຽນ.ສ້າງຄວາມເຂ່້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫຼານ-ຄຸ�ມຄອງໂຮງຮຽນ.66ກ�ນຕິິດຕິ�ມືກວດກ�

46   FIT FOR SCHOOL



ກ�ນຕິິດຕິ�ມື, ກວດກ� ແລັະ 
ປະເມືີນຜົນກ�ນຈັດຕິັ້ງ ປະຕິິບັດ

ເພື່ອໃຫຼ�ເຫຼ່ນສະພາບຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມ 
ຕ່ອ້ງການດ້ານການສະໜ່ບສະໜູນເພ່ີມເຕີ່ມໃນການຈ່ດຕ່່ງ້ປະຕິ່ 
ບດ່ກິດຈະກາໍລ້າງມ-ືຖູແຂ�ວ ແລະ ກາຍເປນ່ກິດຈະວດ່ປະຈຳວນ່ 
ຂອງໂຮງຮຽນ ຈ່ຶງຈຳເປ່ນຕ່້ອງມີການຕ່ິດຕ່າມ, ກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ. 

ແຈ້ງຜົນກ�ນຕິິດຕິ�ມື, ກວດກ� ແລັະ 
ປະເມືີນ ຜົນໃຫໂຮງຮຽນ

ຜົນທ່ີໄດ�ຮບ່ຈາກການຕ່ດິຕ່າມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນ ຕ່ອ້ງ
ໄດ�ນໍາມາສົນທະນາ, ປຶກສາຫຼາລື ລະຫຼ່ວາງທີມງານ ສສຮມ,  
ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູປະຈຳຫຼ້ອງ ເພ່ືອສ່ົງເສີມຈຸດດີ 
ແລະ ປ່ບປຸງຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກຳ ແລະ 
ການຄຸ�ມຄອງບໍລິຫຼານໂຮງຮຽນໃຫຼ�ດີຂຶ້ນ. 

ປັບປຸງກ�ນບຳລັິຫ�ນຄູຸ່້ມືຄູ່ອງວຽກງ�ນສຳົ�ງເສຳີມືສຳຸຂະ 
ພ�ບໃນໂຮງຮຽນ

ພາຍຫຼຼງ່ໄດ�ຮບ່ຜົນການຕ່ດິຕ່າມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນແລ�ວ 
ທີມງານ ສສຮຮ ເປ່ນເຈ້ົາການໃນການສ້າງແຜນ ເພ່ືອດຳເນີນ  
ງານແກ�ໄຂບນ່ຫຼາ ແລະ ສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຈາກຜົນການປະເມນີ ໂດຍ 
ມີການມອບໝາຍຄວາມຮ່ບຜິດຊອບໃຫຼ�ແຕ່່ລະ ພາກສ່ວນຢ່າງຊ່ດ 
ເຈນ ແລະ ຈະແຈ�ງ ໂດຍການແນະນຳ ແລະ ນຳພາຈາກທີມງານ 
ສສຮມ.

ຂະບວນກ�ນຕິິດຕິ�ມືກວດກ�
ຂອບເຂດຂອງ ການຕ່ິດຕ່າມກວດກາ:ຂອບເຂດຂອງ ການຕ່ິດຕ່າມກວດກາ:

� � ການແນະນຳເຜີຍແຜ່ ການແນະນຳເຜີຍແຜ່ 
� � ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
�  �  ການຈ່ດຕ່່້ງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ວິຕ່າມິນເອການຈ່ດຕ່່້ງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ວິຕ່າມິນເອ
�  �  ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ
� � ກິດຈະກຳລ້າງມື-ຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມກິດຈະກຳລ້າງມື-ຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ
� � ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ 
� � ການປົກປ່ກຮ່ກສາການປົກປ່ກຮ່ກສາ

ທີມືງ�ນ ສຳສຳຮຮ ນຳໃຊ້ 
ແບບຟອມືກ�ນຕິິດຕິ�ມື
ກວດກ�ໂຮງຮຽນຕິົນເອງ
ຕິະຫຼອດສຳົກຮຽນ.
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ຂ�ແນະນຳ ສຳຳລັັບກ�ນຕິິດຕິ�ມືກວດກ�

ການຕິ່ດຕ່າມກວດກາປະຈຳປີແມ່ນດຳເນີນໂດຍເລືອກ 
ສຸ່ມເອົາຫຼ້ອງຮຽນໜຶ່ງຂອງແຕ່່ລະໂຮງຮຽນ.

ທີມງານຕ່ິດຕ່າມກວດກາປະກອບມີຕ່າງໜ້າ ສສຮມ 
ແລະ ສສຮຮ (ຜູ�ຕ່າງໜ້າຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາ
ຂ້່ນບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝ່ກສາທາລະນະສຸກຂ້່ນບ້ານ). 

ແຈກຢາຍ ແບບຟອມການຕ່ິດຕ່າມກວດກາລ່ວງໜ້າ
ໃຫຼ�ສະມາຊິກທຸກຄົນ. ໃນມື້ທີ່ລົງຢ�ຽມຢາມຕ່ົວຈິງ,   
ທີມງານຈະນຳໃຊ�ແບບຟອມເພ່ືອເປ່ນບ່ອນອີງໃນ 
ການຕ່ິດຕ່າມກວດກາ.

ທີມງານ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 
(ຂ່້ນແຂວງ ຫຼຼື ເມືອງ)ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນສຶກສາ 
ເປ່ນເຈົ້າການ  ລົງລະຫຼ່ດຂໍ້ມູນ ທີ່ເກ່ບກຳໄດ�ຈາກແບ 
ບຟອມຕິ່ດຕ່າມກວດກາເຂົ້າໃນລະບົບການຕ່ິດຕ່າມ
ກວດກາ.

ກວດກາວ່ດຖຸອຸປະກອນ (ສະບູ, ຢາຖູແຂ�ວ, ຟອຍຖູແຂ�ວ).

ກວດກາການບ່ນທຶກຂໍ້ມູນການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ວິຕ່າມິນເອໃນ 
ໂຮງຮຽນ (ຖາມອຳນວຍການ/ຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາຂ່້ນບ້ານ).

ກະກຽມທີມງານ ແລະ ວ່ດຖຸອຸປະກອນທີ່ຕ່້ອງການໃນການລົງຕ່ິດຕ່າມ.

1.

2.

3.
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ສຸ່ມເອົາຫຼ້ອງຮຽນໜຶ່ງ ເພື່ອລົງຕ່ິດຕ່າມ ກິດຈະກຳລະອຽດ. ສົມທຽບຄຳຕ່ອບ, ຕ່ົກລົງເຫຼ່ນດີໃນການໃຫຼ�ຄະແນນຮ່ວມກ່ນ ແລະ ແຈ�ງ 
ຜົນໄດ�ຮ່ບໃຫຼ�ຜູ�ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 1.

 

ກວດກາ ການນຳເອົາ ກິດຈະກຳລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ເຂົ້າໃນຕ່າຕ່ະລາງຮຽນຂອງ 
ຫຼ້ອງຮຽນ.

ຜູ�ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາຂ່້ນບ້ານ 
ສ້າງແຜນປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກຳຮ່ວມກ່ນ.

ສ່ງເກດກິດຈະກຳລ້າງມື-ຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ. ທີມງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂ່້ນເມືອງສ່ງລວມຂໍ້ມູນແລ�ວ ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫຼ�ທີມງານ 
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂ່້ນແຂວງ ແລະ ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.

4. 7.

5. 8.

6. 9.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືທີ�ຖືກຖ�ມືເລັື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບກ�ນຕິິດຕິ�ມືກວດກ�

ເຮັດແນວໃດພຳ�ແມື� ແລັະ ຊຸມືຊົນ ຈຶ�ງຈະມືີສຳ່ວນຮ່ວມືໃນກ�ນປະຕິິບັດກິດຈະກຳ�ໃນໂຮງຮຽນ?
ພວກເຮົ�ຈະຮັບປະກັນກ�ນມືີສຳ່ວນຮ່ວມື ຂອງພຳ�ແມື� ແລັະ ຊຸມືຊົນ ຫຼື ບ້�ນໄດ້ແນວໃດ?
ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ (ຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາຂ້່ນບ້ານ) ຕ່້ອງໄດ�ຮ່ບແຈ�ງການລ່ວງໜ້າ  
ກ່ຽວກ່ບການລົງຕ່ິດຕ່າມກວດກາ. ນອກນ່້ນ, ສ່ິງສຳຄ່ນທ່ີສຸດທີມງານ ສສຮມ ຕ່້ອງໄດ�ອະທິບາຍຂ່້ນຕ່ອນການຕ່ິດຕ່າມ 
ກວດກາໃຫຼ�ລະອຽດ, ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດນຳໃຊ�ປ້ຶມຄູ່ມເືພ່ືອອະທິບາຍ. ບາງແຂວງອາດຈຳເປ່ນຕ້່ອງໄດ�ແປແບບຟອມການ 
ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ເປ່ນພາສາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫຼ�ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ.

ພວກເຮົ�ຈະຮັບປະກັນໄດ້ແນວໃດວ່�ຜົນທີ�ໄດ້ຮັບ ຂອງກ�ນຕິິດຕິ�ມືກວດກ�ເປັນຄູ່ວ�ມືຈິງ  
ແລັະ ຖືກຕິ້ອງ?
ເບ້ືອງຕ້ົ່ນແມ່ນ ຄວາມຮ່ບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານ ຕິ່ດຕ່າມກວດກາທ່ີລາຍງານຜົນທ່ີໄດ�ຮ່ບຢ່າງເປ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້່ອງ. 
ຈາກນ້່ນ, ໂຮງຮຽນຈ່ິງສາມາດຕ່ີລາຄາການຈ່ດຕ່່້ງປະຕິ່ບ່ດຂອງຕົ່ນ ແລະ ປ່ບປຸງສ່ີງທ່ີຈຳເປ່ນຢ່າງຖືກຕ້່ອງ. ຕ່ໍ່ມາ  
ຜົນທ່ີໄດ�ຮ່ບ ຈາກການຕ່ິດຕ່າມກວດກາມີຄວາມສຳຄ່ນຕ່ໍ່ທຸກລະດ່ບເພ່ືອເປ່ນທິດທາງໃນການປ່ບປຸງ ແລະ ສ່ົງເສີມ.  
ຜົນທ່ີໄດ�ຮ່ບສາມາດ ກວດສອບໄດ�ທຸກເມື່ອທ່ີຕ່້ອງການໃນການລົງຢ�ຽມຢາມຕິ່ດຕ່າມຜົນ ຫຼຼື ການປະເມີນຜົນລະຫຼວ່າງ 
ໂຮງຮຽນດ້ວຍກ່ນ.

ເປັນຫຍັງຈຶ�ງຕິ້ອງເລັືອກຫ້ອງຮຽນໜຶ�ງແບບສຳຸ�ມືເອົ�?
ການເລືອກແບບສຸ່ມເອົາແມ່ນສ່ິງສຳຄ່ນຍ້ອນວ່າ ທຸກຫ້ຼອງຮຽນ ຕ້່ອງປະຕິ່ບ່ດກິດຈະກຳ. ໂຮງຮຽນຕ້່ອງບ່ໍເລ່່ງຈຸດສຸມໃສ່ຫ້ຼອງ 
ຮຽນຕົ່ວແບບເພ່ືອເປ່ນການສະແດງຜົນງານເທ່ົານ້່ນ. ອີກຢ່າງໜ່ຶງມ່ນກໍບ່ໍເໝາະສົມກ່ບສະພາບຕ່ົວຈິງສຳລ່ບໜ່ວຍງານ  
ທີ່ຈະຕ່ິດຕ່າມກວດກາທຸກຫຼອ້ງຮຽນ, ສະນ້່ນ ຈ່ຶງຈຳເປ່ນຕ້່ອງເລືອກເອົາຫຼ້ອງຮຽນໜຶ່ງເພື່ອປະຢ່ດເວລາ.

ຕິ້ອງສຳ້�ງແຜນດຳເນີນງ�ນແນວໃດ?
ແຜນດຳເນີນງານຕ່້ອງອີງໃສ່ສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບຈາກການຕ່ິດຕ່າມກວດກາ. ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກ ໜ່ວຍງານ 
ຕິ່ດຕ່າມກວດກາ(ໜ່ວຍງານ ສສຮມ ແລະ ຜູ�ຕ່າງໜ້າຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາຂ້່ນບ້ານ) ຕ້່ອງສ້າງແຜນດຳເນີນງານຮ່ວມກ່ນ. 
ຜູ�ມີສ່ວນຮ່ວມເຫຼຼົ່ານ້ີສາມາດຕ່່ດສິນໃຈເຮ່ດຕ່າມຕ່ົວຢ່າງທ່ີດີຈາກການສ່ງເກດໃນໄລຍະຕ່ິດຕ່າມກວດກາໂຮງຮຽນອ່ືນ ຫຼຼື 
ເພື່ອປ່ບປຸງແກ�ໄຂບ່ນຫຼາສະເພາະ.

ເປັນຫຍັງຈິ��ງຕິ້ອງປະຕິິບັດກ�ນຕິິດຕິ�ມືກວດກ�ໃນທຸກໂຮງຮຽນ?
ຍ່ງມີໂຮງຮຽນ ທ່ີບ່ໍໄດ�ເຂ້ົາໃນການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດ ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ� ຮ່ບການແນະນຳ ຫຼຼື 
ການຊ່ວຍເຫືຼຼອທາງດ້ານວ່ດຖຸອຸປະກອນໃດໆ ແຕ່່ເຂົາເຈ້ົາອາດໄດ�ລິເລີມດ້ວຍຕ່ນົເອງ ອ່ນນ້ີແມນ່ການປະຕິ່ບ່ດທ່ີດີເຊ່ີງຄວນ 
ໄດ�ຮບ່ ການສະໜ່ບສະໜຸນ. ການຕິ່ດຕ່າມກວດກາຈະຊ່ວຍ ໃຫຼ�ເຂົາເຈ້ົາມຄີວາມກະຕ່ລືືລ້ົນ ແລະ ໄດ�ຮ່ບ ການແນະນຳທາງ 
ດ້ານວິຊາການ.
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ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ທ່ານ ນາງ ໄພເລາະ ສ່ງທອງ ຮອງຫຼົວໜ້າຂະແໜງ ທ່ານ ນາງ ໄພເລາະ ສ່ງທອງ ຮອງຫຼົວໜ້າຂະແໜງ 
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.
"ໃນນາມຂ້າພະເຈົ ້າເປ່ນຮອງຫຼົວໜ້າຂະແໜງການ "ໃນນາມຂ້າພະເຈົ ້າເປ່ນຮອງຫຼົວໜ້າຂະແໜງການ 
ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໄດ�ຕິ່ດຕ່າມຊຸກຍູ�ວຽກງານສ່ົງເສີມ ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໄດ�ຕິ່ດຕ່າມຊຸກຍູ�ວຽກງານສ່ົງເສີມ 
ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນຂອງຂ່້ນເມືອງ ໂດຍຕ່ິດພ່ນກ່ບ ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນຂອງຂ່້ນເມືອງ ໂດຍຕ່ິດພ່ນກ່ບ 
ວຽກວິຊາການ. ໃນການຕິ່ດຕ່າມແຕ່່ລະຄ້່ງໄດ� ວຽກວິຊາການ. ໃນການຕິ່ດຕ່າມແຕ່່ລະຄ້່ງໄດ� 
ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກຽ່ວກບ່ແຜນການ, ການ ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກຽ່ວກບ່ແຜນການ, ການ 
ແບ່ງ ຄວາມຮ່ບຜິດຊອບ, ການຈ່ດຕ່່້ງປະຕິ່ບ່ດ ແລະ ແບ່ງ ຄວາມຮ່ບຜິດຊອບ, ການຈ່ດຕ່່້ງປະຕິ່ບ່ດ ແລະ 
ການ ລາຍງານ. ພ້ອມກ່ນນ້່ນຍ່ງໄດ�ລົງຢ�ຽມຢາມ ການ ການ ລາຍງານ. ພ້ອມກ່ນນ້່ນຍ່ງໄດ�ລົງຢ�ຽມຢາມ ການ 
ຈ່ດຕ່່້ງປະຕິ່ບ່ດຕ່ົວຈິງໃນໂຮງຮຽນບາງແຫຼ່ງ ແລະ  ຈ່ດຕ່່້ງປະຕິ່ບ່ດຕ່ົວຈິງໃນໂຮງຮຽນບາງແຫຼ່ງ ແລະ  
ນຳເອົາຜົນການລົງຕ່ິດຕ່າມຊຸກຍູ້ມາປ່ບປຸງໃສ່ແຜນນຳເອົາຜົນການລົງຕ່ິດຕ່າມຊຸກຍູ້ມາປ່ບປຸງໃສ່ແຜນ
ພ່ດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  ພ່ດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  
ພ້ອມທ່ງລາຍງານໃຫຼ�ຄະນະພະແນກຮ່ບຊາບ".ພ້ອມທ່ງລາຍງານໃຫຼ�ຄະນະພະແນກຮ່ບຊາບ".

ທ່ານ ນາງ ມຸກດາ ແສງມະນີວົງ ຄູສຶກສານິເທດ ທ່ານ ນາງ ມຸກດາ ແສງມະນີວົງ ຄູສຶກສານິເທດ 
ເມືອງ ສີສ່ດຕ່ະນາກ. ເມືອງ ສີສ່ດຕ່ະນາກ. 
"ສະເພາະຢູ່ເມືອງເຮົາໄດ�ລົງຕ່ິດຕ່າມ, ກະຕຸ່ກຊູກຍູ� "ສະເພາະຢູ່ເມືອງເຮົາໄດ�ລົງຕ່ິດຕ່າມ, ກະຕຸ່ກຊູກຍູ� 
ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼຼອໂຮງຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ  ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼຼອໂຮງຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ  
ການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນ ການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນ 
ໂຮງຮຽນຢ່າງເປ່ນປົກກະຕ່ິ ແລະ ຕ່ໍ່ເນ່ືອງຕ່າມແຜນໂຮງຮຽນຢ່າງເປ່ນປົກກະຕ່ິ ແລະ ຕ່ໍ່ເນ່ືອງຕ່າມແຜນ
ຂອງເມອືງທ່ີວາງໄວ�. ຜ່ານມາຫຼາຼຍໂຮງຮຽນຍງ່ບ່ໍທນ່ຂອງເມອືງທ່ີວາງໄວ�. ຜ່ານມາຫຼາຼຍໂຮງຮຽນຍງ່ບ່ໍທນ່
ເອົາໃຈໃສ່ການອະນາໄມຫຼ້ອງນໍ້າ-ວິດຖ່າຍໃຫຼ� ເອົາໃຈໃສ່ການອະນາໄມຫຼ້ອງນໍ້າ-ວິດຖ່າຍໃຫຼ� 
ສະອາດພາຍຫຼຼ່ງການຕ່ິດຕ່າມຊຸກຍູ�ເຫຼ່ນວ່າຫຼຼາຍ ສະອາດພາຍຫຼຼ່ງການຕ່ິດຕ່າມຊຸກຍູ�ເຫຼ່ນວ່າຫຼຼາຍ 
ໂຮງຮຽນມີ ການປ່ບປຸງດີຂື້ນ".ໂຮງຮຽນມີ ການປ່ບປຸງດີຂື້ນ".

FIT FOR SCHOOL   51



ເພື່ອຮ່ບປະກ່ນໃຫຼ�ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຕ່ໍ່ການເພື່ອຮ່ບປະກ່ນໃຫຼ�ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຕ່ໍ່ການ
ຮຽນຮູ� ແລະ ຮ່ບປະກ່ນຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດການລ້າງມື-ຖູແຂ�ວເປ່ນ ຮຽນຮູ� ແລະ ຮ່ບປະກ່ນຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດການລ້າງມື-ຖູແຂ�ວເປ່ນ 
ກຸ່ມທຸກວ່ນ. ດ່່ງນ່້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫຼ�ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼຼາຍພາ ກຸ່ມທຸກວ່ນ. ດ່່ງນ່້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫຼ�ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼຼາຍພາ 
ກສ່ວນທ່ີມີບົດບາດແຕ່ກຕ່່າງກ່ນ, ນ່ກຮຽນບ່ໍພຽງແຕ່່ເປ່ນຜູ�ໄດ�ຮ່ບ ກສ່ວນທ່ີມີບົດບາດແຕ່ກຕ່່າງກ່ນ, ນ່ກຮຽນບ່ໍພຽງແຕ່່ເປ່ນຜູ�ໄດ�ຮ່ບ 
ຜົນປະໂຫຼຍດເທ່ົານ່້ນ, ແຕ່່ຍ່ງ ເປ່ນຜູ�ປະຕ່ິບ່ດທ່ີສຳຄ່ນ  ແລະ ຜົນປະໂຫຼຍດເທ່ົານ່້ນ, ແຕ່່ຍ່ງ ເປ່ນຜູ�ປະຕ່ິບ່ດທ່ີສຳຄ່ນ  ແລະ 
ເປ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີ.ເປ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີ.77ບົດບ�ດ ແລັະ ຄູ່ວ�ມືຮັບຜິດຊອບ
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ບົດບ�ດຂອງນັກຮຽນ
� ລຽນແຖວໃນເວລາດໍາເນີນກິດຈະກໍາລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ.
� ເກ່ບມ້ຽນຟອຍຖູແຂ�ວ ໄວ�ບ່ອນທີ່ກໍານົດ.
� ເຕ່ືອນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເອົາໃຈໃສລ້າງມືໃສ່ສະບູ 

ຫຼຼ່ງຈາກໃຊ�ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນ-ຫຼຼ່ງກິນອາຫຼານ ແລະ  
ຖູແຂ�ວກ່ອນເຂົ້ານອນ.

ບົດບ�ດຂອງຄູ່່ສຳອນ
� ແນະນໍາ, ຊ່ວຍເຫຼຼືອ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

ຕ່ິດຕ່າມ ນ່ກຮຽນໃນເວລາປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາລ້າງມື- 
ຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ.

� ປົກປ່ກຮ່ກສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດສິ່ງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ 
ຂອງໂຮງຮຽນ.

� ຈ່ດການຮຽນການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  
ໂດຍສົມທົບພາກປະຕ່ິບ່ດຕ່ົວຈິງຕ່າມທິດສະດີ ແລະ 
ສອດແຊກ ເຂົ້າໃນບົດສອນຕ່າມຄວາມເໝາະສົມ.

� ຝຶກໃຫຼ�ນ່ກຮຽນມີຄວາມຮ່ບຜິດຊອບ ແລະ ເປ່ນຜູ�ນໍາພາ 
ໃນການປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາ.

� ກວດກາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະຕ່ິບ່ດກິດ 
ຈະກໍາເຊ່່ນ: ຢາຖູແຂ�ວ, ຟອຍຖູແຂ�ວ, ສະບູ ແລະ  
ນໍ້າສະອາດ.

� ຮ່ວມມືກ່ບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດ
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.

� ບ່ນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດວຽກງານ 
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.
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ບົດບ�ດຂອງອຳນວຍກ�ນໂຮງຮຽນ
 � ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ໃຫຼ�ຄູ, 

ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ, ຄພສບ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃຫຼ�ເຂົ້າໃຈຢ່າງ 
ຖືກຕ່້ອງ.

 � ລະດົມພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃຫຼ�ການປະກອບ   
ສ່ວນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ໍ່ວຽກງານສົ່ງເສີມ 
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ. 

 � ຈ່ດກິດຈະກໍາກຸ່ມ ລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ ເຂົ້າໃນຕ່າຕ່ະລາງຮຽນ 
ປະຈໍາວ່ນ.

 � ໃຫຼ�ຄວາມຮູ�ແກ່ບ່ນດາຄູໃນໂຮງຮຽນເພື່ອຮ່ບປະກ່ນການ 
ປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາໄດ�ເຮ່ດຕ່າມຂໍ້ແນະນໍາໃນປຶ້ມຄູ່ມື.

 � ປະສານງານກ່ບຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບວຽກງານ ສສຮຮ ເພື່ອ 
ຮ່ບປະກ່ນໃຫຼ�ມີວ່ດຖຸອຸປະກອນເຊ່່ນ: ສະບູ, ຢາຖູແຂ�ວ, 
ຟອຍຖູແຂ�ວ.

 � ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫຼ�ມີນໍ້າສະອາດໃຊ�ໃນໂຮງຮຽນ.
 � ຮ່ບປະກນ່ຄວາມສະອາດສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ.
 � ຕ່ິດຕ່າມການໃຊ�ງານຂອງລະບົບນໍ້າ, ວິດຖ່າຍ ແລະ  

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
 � ຕ່ດິຕ່າມກດິຈະກໍາຢ່າງເປ່ນປກົກະຕ່ ິແລະ ໄດ�ແຈ�ງຜົນການ

ຕ່ິດຕ່າມໃຫຼ�ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ, ຄພສບ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 � ຈ່ດຕ່່້ງການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄູ ແລະ ຜູ�ທີ່ມີຜົນງານ  

ໃນການປະກອບສ່ວນ ການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດວຽກງານສ່ົງເສີມ     
ສຸຂະພາບດີ ໃນໂຮງຮຽນ ດ້ວຍຫຼຼາຍຮູບການ.

ບົດບ�ດຂອງ ຄູ່ພສຳບ, 
ພຳ�ແມື�ຜ່້ປົກຄູ່ອງ ແລັະ ຊຸມືຊົນ
� ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼຼືອຈາກພາກສ່ວນຕ່່າງໆເຊ່່ນ:  

ອງົການຈ່ດຕ້່່ງທ່ງພາກລ່ດ-ເອກະຊນົ, ວ່ດ, ອາດີດນ່ກຮຽນ 
ຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ/ຮາງ 
ລ້າງມື-ຖູແຂ�ວ, ບ່ອນເກ່ບມ້ຽນຟອຍຖູແຂ�ວ ແລະ ສິ່ງ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.

� ສົ່ງເສີມໃຫຼ�ມີລະບົບນໍາ້ສະອາດ ແລະ  
ການຮ່ກສາອະນາໄມໃນ ໂຮງຮຽນ.

� ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫຼາລື ແລະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ.
� ເປ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການຖູແຂ�ວຖືກວິທີ ແລະ ລ້າງມືໃສ່ 

ສະບູທຸກຄ່້ງ.
� ແນະນໍາລູກຫຼຼານໃນການຖູແຂ�ວຖືກວິທີ ແລະ ລ້າງມືໃສ່ 

ສະບູທຸກຄ່້ງ ຫຼຼ່ງຈາກໃຊ� ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນ/ຫຼຼ່ງກິນ ອາຫຼານ 
ແລະ ຫຼຼ່ງຈາກຈ່ບບາຍສິ່ງຕ່່າງໆ.

� ຈ່ດຫຼາໃຫຼ�ມີສະບູ, ຢາຖູແຂ�ວ ແລະ ຟອຍຖູແຂ�ວ  
ໃຫຼ�ມີໃຊ�ໃນເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
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ບດົບ�ດຂອງພະນກັງ�ນສຳກຸສຳ�ລັ� 
ແລັະ ອ�ສຳ�ສຳະໝກັຮັກສຳ�ສຸຳຂະ
ພ�ບຂ້ັນບ້�ນ

 � ໃຫຼ�ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ່້ອງກ່ຽວກ່ບໂພຊະນາການ 
ແລະ ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ວິຕ່າມິນອາ ແລະ 
ສ່ກວ່ກຊີນ ໃຫຼ�ຄູ, ຜູ�ປົກຄອງນ່ກຮຽນ,  
ໃນກໍລະນີມີຄໍາຖາມຫຼຼື ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.

 � ເປ່ນເຈົ້າການໃນການໃຫຼ�ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ວິຕ່າມິນອາ  
ແລະ ສ່ກວ່ກຊີນ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.

 � ຕ່ິດຕ່າມ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງ       
ນ່ກຮຽນແນະນໍາການປະຖົມພະຍາບານຂ່້ນຕ່ົ້ນໃຫຼ�ຜູ� 
ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ.

 � ເຂົ້າຮ່ວມຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນປະຈໍາປີ.

ບດົບ�ດ ແລັະ ໜ້�ທີ�ຮັບຜດິຊອບ
ຂອງທີມືງ�ນສົຳ�ງເສຳມີືສຳຂຸະພ�ບ
ໃນໂຮງຮຽນ ຂ້ັນແຂວງ ແລັະ  
ຂ້ັນເມືອືງ

 � ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ  
ໃຫຼ�ອໍານວຍ ການ, ຄູ, ຄພສບ, ພໍ່ແມ່/ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນ ພ້ອມທ່ງແນະນໍາການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາ.

 � ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼຼືອຈາກອົງການ.  
ຈ່ດຕ່່້ງທ່ງພາກລ່ດ-ເອກະຊົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ 
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊ່່ນ: ສະບູ, ຢາຖູແຂ�ວ ແລະ 
ຟອຍຖູແຂ�ວ.

 � ຕ່ິດຕ່າມກວດກາການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາ  
ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄ່້ງ/ປີ/ໂຮງຮຽນ.

 � ຈ່ດຕ່່້ງການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໂຮງຮຽນ, ອົງການຈ່ດຕ່່້ງ ແລະ 
ບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນວຽກງານສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.
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 � ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກ່ບວຽກງານ     
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ.

 � ຈ່ດຕ້່່ງຜ່ນຂະຫຼຍາຍນະໂຍບາຍ ໃຫຼ�ເປ່ນຍຸດທະສາດ, ນຕິ່ກໍິາ, 
ແຜນງານ, ໂຄງການລວມທ່ງໃຫຼ�ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືຕ່່າງໆ  
ເພື່ອຮ່ບປະກ່ນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກ່ຽວກ່ບ ວຽກງານ ສ.

 � ແຕ່່ງຕ່່້ງ ແລະ ປ່ບປຸງຄະນະກໍາມະການ ສສຮ ແລະ ສ້າງ   
ກົນໄກການປະສານງານຂອງຄະນະກໍາມະການວຽກງານ 
ສສຮ ແຕ່່ລະຂ່້ນ.

 � ປະສານສົມທົບ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ   
ຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດທຸກກິດຈະກໍາຂອງວຽກງານ ສສຮ  
ໃຫຼ�ປະກົດຜົນເປ່ນຈິງ.

 � ລະດົມທຶນ ແລະ ຂົນຂວາຍຊ່ບພະຍາກອນຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່່າງປະເທດເພ່ືອສະໜ່ບສະໜນູການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດ.

 � ກະຕຸ່ກຊຸກຍູ�ໃຫຼ�ມີການຕ່ິດຕ່າມຊຸກຍູ�, ປະເມີນຜົນ, 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດ
ວຽກງານ ສສຮ ຢູ່ແຕ່່ລະຂ່້ນ.

 � ເຊື່ອມສານວຽກງານ ສສຮ  
ເຂົ້າກ່ບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ບດົບ�ດ ແລັະ ໜ້�ທີ�ຮັບຜິດຊອບ
ຂອງທີມືງ�ນສົຳ�ງເສຳມີືສຳຂຸະພ�ບ
ໃນໂຮງຮຽນຂ້ັນສ່ຳນກ�ງ
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ບດົບ�ດຂອງອົງກ�ນປກົຄູ່ອງທ້ອງຖິ�ນ  
(ເຈົ�້ແຂວງ, ເຈົ�້ເມືອືງ, ນ�ຍບ້�ນ)

 � ສະໜ່ບສະໜູນ, ຊູກຍູ�, ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນ    
ໂຮງຮຽນເຂົ້າໃນແຜນພ່ດທະນາເສດຖະກິດສ່ງຄົມຂອງ 
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕ່ົນເອງຮ່ບຜິດຊອບ.

 � ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນວ່ນສໍາຄ່ນຕ່່າງໆເຊ່່ນ: ການສະເຫຼຼີມ 
ສະຫຼຼອງ ວ່ນລ້າງມືສາກົນ, ວ່ນສ່ກຢາກ່ນ ພະຍາດ,  
ວ່ນນໍ້າໂລກ...

 � ເປ່ນແບບຢ່າງໃນການປະຕ່ບ່ິດກດິຈະກໍາສ່ົງເສມີສຸຂະພາບ.
 � ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນໃຫຼ�ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ

ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ.
 � ສ່ົງເສີມຄວາມເຂ້່ມແຂງໃຫຼ�ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈ່ດຕ້່່ງ ແລະ 

ບກຸຄນົໂດຍການສ້າງສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ  
ຕ່ໍ່ຜູ�ທີ່ມີຜົນງານ. 

ບດົບ�ດຂອງ NGOs, ອົງກ�ນກ�ນ 
ພດັທະນ� ແລັະ ອົງກ�ນສຳ�ກົນ 
ອື�ນໆ (WHO, ທະນ�ຄູ່�ນໂລັກ...)

 � ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ� ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການ  
ຮຽນຮູ� ທີ່ເປ່ນຜົນດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບໃນລະດ່ບທ້ອງຖິ່ນ, 
ລະດ່ບຊາດ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

 � ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼຼືອໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ  
ໃນການສະໜອງ ຫຼຼື ປ່ບປຸງລະບົບນໍ້າສະອາດ, 
ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

 � ຊ່ວຍເຫືຼຼອທາງດ້ານເຕ່່ກນິກວຊິາການໃຫຼ�ພະນ່ກງານຂອງລ່ດ 
ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເປ່ນເຈົ້າການໃນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດ 
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີ ໃນໂຮງຮຽນ.

 � ສ່ົງເສມີ ແລະ ເສມີສ້າງຄວາມເຂ້່ມແຂງຂອງຄູ່ຮ່ວມພ່ດທະນາ.
 � ການຊ່ວຍເຫຼຼືອໃຫຼ�ສອດຄ່ອງກ່ບແຜນພ່ດທະນາຂອງພາກ

ລ່ດ ເພື່ອປ�ອງກ່ນການຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ຊ້ອນທ່ບກ່ນຂອງ 
ໂຄງການ.
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ບົດບ�ດຂອງພ�ກເອກະຊົນ
 � ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ�ຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງດ້ານວ່ດຖຸ ແລະ ທຶນ 

ເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນສະຖານການ 
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.

 � ສະໜອງຜະລິດຕ່ະພ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຂາຍດ້ວຍ  
ລາຄາທີ່ສົມເຫຼດສົມຜົນ ເຊ່່ນ: ສະບູ, ຢາຖູແຂ�ວ,  
ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ...

 � ນໍາໃຊ�ສື່ຕ່່າງໆໃນການໂຄສະນາດ້ານສຸຂະພາບ.
 � ໃຫຼ�ການສະໜ່ບສະໜູນໃນການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າດ້ານການ 

ພ່ດທະນາ.
 � ເຂົ້າຮ່ວມເປ່ນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼຼືອເຊິ່ງກ່ນ 

ແລະ ກ່ນ.

ບດົບ�ດຂອງບນັດ�ສຳະຖ�ບນັ ບນັດິດ
 � ດໍາເນີນການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເປ່ນ      

ຫຼຼ່ກຖານໃນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດໂຄງການ.
 � ນໍາໃຊ�ຫຼຼ່ກຖານຈາກການວິໄຈເພື່ອສົ່ງເສີມພຶດຕ່ິກໍາທີ່ມີຜົນ

ດີຕ່ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ�.
 � ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜົນການວິໄຈໃຫຼ�ກວ້າງຂວາງ 

ກ່ຽວກ່ບການ ພ່ດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ.
 � ຖ່າຍທອດເຕ່່ກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມຮູ�ໃຫຼ�ພາກລ່ດຖະບານ, 

ບ່ນດາບໍລິສ່ດເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ NGOs.
 � ເຮ່ດວຽກຢ່າງໃກ�ຊິດກ່ບຫຼຼາກຫຼຼາຍອົງການພ່ດທະນາ ແລະ

ພະແນກການຕ່່າງໆຂອງລ່ດເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,  
ການສຶກສາ ແລະ ສະຫຼວ່ດດີການຂອງເດ່ກນ້ອຍ.
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ຄູ່ຳ�ຖ�ມືຕິ່�ງໆທີ�ຖກືຖ�ມືເລັືອ້ຍໆກ່ຽວກບັບດົບ�ດ ແລັະ ຄູ່ວ�ມືຮັບຜດິຊອບ

ເປັນຫຍັງຄູ່່ຈຶ�ງສຳຶກສຳ�ອົບຮົມືນັກຮຽນໃຫ້ມືີນິໄສຳຮັກສຳ�ສຳຸຂະພ�ບ?
ເດ່ກທ່ີມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຈະມີພ່ດທະນາການຕ່າມໄວອາຍຸຢ່າງເໝາະສົມເຊ່່ນ: ມີການຂະຫຼຍາຍຕ່ົວຢ່າງສົມສ່ວນ,  
ການເຄ່ືອນໄຫຼວຄ່ອງແຄ�ວ, ມີອາລົມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິ່ບ່ດກິດຈະກໍານໍາຄູ ແລະ ໝູ່ເພ່ືອນ, 
ສາມາດຮຽນຮູ� ຄົ້ນຄິດ, ແກ�ໄຂບ່ນຫຼາດ້ວຍຕ່ົນເອງ ແລະ ມີຄວາມຫຼ້າວຫຼ່ນມາໂຮງຮຽນຢ່າງເປ່ນປົກກະຕ່ິ.

ຄູ່່ສຳອນ ບຳ�ແມື�ນທັນຕິະແພດ ຈະສຳ�ມື�ດແນະນຳນັກຮຽນໃນກ�ນຖ່ແຂ້ວໄດ້ບຳ? 
ຄູສອນສາມາດແນະນໍາໄດ�, ການຖູແຂ�ວບ່ໍຈຳເປນ່ຕ່ອ້ງແມນ່ທ່ນຕ່ະແພດເພ່ືອສອນວິທີການຖູແຂ�ວຢ່າງຖືກຕ່ອ້ງ, ພ່ໍແມທຸ່ກ 
ຄົນກລ້ໍວນແຕ່່ສອນໃຫຼ�ລູກມຄີວາມຊິນເຄີຍກ່ບການຖູແຂ�ວ ທ່ງໆທ່ີບ່ໍໄດ�ເປ່ນທ່ນຕ່ະແພດ, ຄູສອນກໍສາມາດແນະນໍາການຖູ
ແຂ�ວທ່ີຖືກວິທີໃຫຼ�ນ່ກຮຽນ ເພ່ືອຝຶກແອບໃຫຼ�ເປ່ນນິໄສ ແລະ ກາຍເປ່ນກິດຈະວ່ດປະຈໍາວ່ນ.

ຍ້ອນຫຍັງ ຄູ່່ສຳອນຈຶ�ງມືີສຳ່ວນຮ່ວມືໃນກ�ນຢ�ຍຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ ໃຫ້ນັກຮຽນ?
ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳວ່າການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນຕ້່ອງດຳເນີນໂດຍຄູຜູ�ທ່ີໄດ�ຮ່ບການແນະນຳເປ່ນຢ່າງດີ.  
ຄູໃນທົວ່ໂລກໄດ�ດຳເນີນວຽກດ່ງ່ກ່າວຢາ່ງມີຜນົສຳເລ່ດມາແລ�ວ ແລະ ໄດ�ຮ່ບອະນຸຍາດໃຫຼ�ດຳເນີນການກິນຢາຂ້າແມ່ທອ້ງ. 
ຄູໄດ�ຮບ່ການແນະນຳກ່ຽວກ່ບຂ້່ນຕ່ອນການກິນຢາຂ້າແມທ້່ອງ. ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ພ່ໍແມຜູ່�ປົກຄອງ ແລະ ພະນ່ກງານ 
ສຸກສາລາຕ່້ອງມີໜ້າໃນໂຮງຮຽນໃນມື້ດຳເນີນກິດຈະກຳດ່່ງກາ່ວ. ນ້ີແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນເພ່ືອເຮ່ດໃຫຼ�ຜູ�ມີ
ສ່ວນຮ່ວມເຫຼຼົ່ານ່້ນເຂົ້າຮ່ວມ.(ເບິ່ງຄືນ)

ເປັນຫຍັງຈຶ�ງຝຶກໃຫ້ນັກຮຽນເປັນເຈົ້�ກ�ນໃນກ�ນປະຕິິບັດຕົິວຈິງກ່ຽວກັບກ�ນຮັກສຳ�ອະນ�ໄມື ແລັະ  
ສຳີ�ງແວດລັ້ອມື ຂອງໂຮງຮຽນ?
ນ່ກຮຽນ ສາມາດປະຕິ່ບ່ດຕົ່ວຈິງກ່ຽວກ່ບການຮ່ກສາອະນາໄມ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຄູເປ່ນຜູ�ແນະນໍາ, 
ນໍາພາ ແລະ ຕິ່ດຕ່າມໃນການຮ່ກສາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ, ແບບລວມໝູ່ ເປ່ນໂອກາດໃຫຼ�ນ່ກຮຽນທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮູ�. 
ເຂົາເຈ້ົາ ສາມາດນຳເອົາປະສົບການນ້ີໄປຈ່ດຕ້່່ງປະຕິ່ບ່ດຢູ່ເຮືອນ ແລະ ແນະນຳສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສຳຄ່ນແມ່ນການຈ້່ດຕ້່່ງ
ປະຕິ່ບ່ດ ທຸກວ່ນໃຫຼ�ກາຍເປ່ນຄວາມຊິນເຄີຍ.

ພະນັກງ�ນສຳ�ທ�ມືີບົດບ�ດຫຍັງແດ�ຖ້�ຫ�ກວ່�ຄູ່່ດຳເນີນ ກ�ນກິນຢ�ຂ້�ແມື�ທ້ອງ, ກ�ນລັ້�ງມືື-
ຖ່ແຂ້ວກັບນັກຮຽນ?
ພະນ່ກງານສາທາ, ກໍຄືພະນກ່ງານສຸກສາລາມບົີດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີໃນການບໍລິການ ການເຝ້ົາລະວງ່, ປ�ອງກນ່ ແລະ ປ່ິນປົວ 
ເບ້ືອງຕ່ົ້ນເວລາມີອາການຂ້າງຄຽງ, ພ້ອມກ່ນນ່້ນກໍເປ່ນຂົວຕ່ໍ່ລະຫຼວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ. ພວກ   
ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຫຼ�ຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄ່ນ ກຽ່ວກ່ບການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.

ອົງກ�ນປົກຄູ່ອງຂ້ັນເມືືອງ ແລັະ ອົງກ�ນອື�ນໆສຳ�ມື�ດເຂ້ົ�ຮ່ວມືໃນໂຄູ່ງກ�ນສົຳ�ງເສີຳມື ສຳຸຂະພ�ບດີໃນໂຮງຮຽນ 
ໄດ້ຄູ່ືແນວໃດ?
ບ່ນດາອົງການຊຸມຊົນ ອາດີດນ່ກຮຽນ, ບ່ນດາກອງທຶນຂອງທ້ອງຖ່ິນ ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂ້່ມແຂງຂອງໂຄງ  
ການໃນລະດ່ບທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຂົາ ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າ ຮ່ວມ ດ້ວຍການສະໜ່ບ ສະໜູນ ຊຸມຊົນໃນການ ເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ 
ແລະ ປ່ບປຸງສິ່ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ. 
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ປະສຳົບກ�ນຕິ່�ງໆ

ທ່ານ ຄຳພົນ ໄຊຍະເພ່ດ ຮອງຫຼົວໜ້າ ຫຼ້ອງການ ສຶກສາເມືອງ ສີສ່ດຕ່ະນາກທ່ານ ຄຳພົນ ໄຊຍະເພ່ດ ຮອງຫຼົວໜ້າ ຫຼ້ອງການ ສຶກສາເມືອງ ສີສ່ດຕ່ະນາກ
""ພວກເຮົາຖືວ່າວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບແມ່ນວຽກງານໜ່ືງຂອງການຮຽນການສອນ ແລະ ໄດ�ແບ່ງຄວາມພວກເຮົາຖືວ່າວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບແມ່ນວຽກງານໜ່ືງຂອງການຮຽນການສອນ ແລະ ໄດ�ແບ່ງຄວາມ
ຮ່ບຜິດຊອບໃຫຼ�ທິມງານຢ່າງຊ່ດເຈນ. ຄະນະພວກເຮົາໄດ�ຕິ່ດຕ່າມ, ຮ່ບການລາຍງານຈາກທິມງານຢ່າງເປ່ນ ຮ່ບຜິດຊອບໃຫຼ�ທິມງານຢ່າງຊ່ດເຈນ. ຄະນະພວກເຮົາໄດ�ຕິ່ດຕ່າມ, ຮ່ບການລາຍງານຈາກທິມງານຢ່າງເປ່ນ 
ປົກກະຕ່ິ ເພ່ືອປ່ບປຸງແຜນພ່ດທະນາຂອງເມືອງໃຫຼ�ສອດຄ່ອງກ່ບສະພາບຄວາມເປ່ນຈິງ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານ ປົກກະຕ່ິ ເພ່ືອປ່ບປຸງແຜນພ່ດທະນາຂອງເມືອງໃຫຼ�ສອດຄ່ອງກ່ບສະພາບຄວາມເປ່ນຈິງ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານ 
ໃຫຼ�ສາຍຕ້່່ງສາຍຂວາງຮ່ບຊາບ. ອີກສ່ິງໜ່ຶງທ່ີພວກເຮົາໄດ�ເຮ່ດແມ່ນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫຼ�ທີມງານ, ໃຫຼ�ສາຍຕ້່່ງສາຍຂວາງຮ່ບຊາບ. ອີກສ່ິງໜ່ຶງທ່ີພວກເຮົາໄດ�ເຮ່ດແມ່ນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫຼ�ທີມງານ, 
ຜູ�ບໍລິຫຼານໂຮງຮຽນໃຫຼ�ເຂ້ົາໃຈຄວາມສໍາຄ່ນຂອງວຽກງານນ້ີ ແລະ ຍ່ງໄດ�ໃຫຼ�ທິດຊ້ີນໍານໍາພາ, ສ້າງສ່ິງຈູງໃຈ  ຜູ�ບໍລິຫຼານໂຮງຮຽນໃຫຼ�ເຂ້ົາໃຈຄວາມສໍາຄ່ນຂອງວຽກງານນ້ີ ແລະ ຍ່ງໄດ�ໃຫຼ�ທິດຊ້ີນໍານໍາພາ, ສ້າງສ່ິງຈູງໃຈ  
ເປ່ນຕ້ົ່ນແມ່ນການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໃນແຕ່່ລະຂ້່ນເປ່ນຕ້ົ່ນແມ່ນການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໃນແຕ່່ລະຂ້່ນ""..

ທ່ານ ຄຳແສນ ພວງເພ່ດ ຫຼົວໜ້າ ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.ທ່ານ ຄຳແສນ ພວງເພ່ດ ຫຼົວໜ້າ ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.
"ໜວ່ຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄດ�ລົງຕິ່ດຕ່າມຊຸກຍູ�ວຽກວິຊາການ "ໜວ່ຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄດ�ລົງຕິ່ດຕ່າມຊຸກຍູ�ວຽກວິຊາການ 22 ຄ້່ງ/ປ ີແລະ ຕ່ດິຕ່າມວຽກງານສ່ົງເສມີສຂຸະພາບ  ຄ້່ງ/ປ ີແລະ ຕ່ດິຕ່າມວຽກງານສ່ົງເສມີສຂຸະພາບ 
ໄປພ້ອມ ເພ່ືອເປ່ນການກະຕຸ່ກຊຸກຍູ� ແລະ ຊອກຫຼາຊ່ອງທາງວິທີແກ�ໄຂບ່ນຫຼາຊ່ວຍໂຮງຮຽນ. ວຽກງານສ່ົງເສີມ          ໄປພ້ອມ ເພ່ືອເປ່ນການກະຕຸ່ກຊຸກຍູ� ແລະ ຊອກຫຼາຊ່ອງທາງວິທີແກ�ໄຂບ່ນຫຼາຊ່ວຍໂຮງຮຽນ. ວຽກງານສ່ົງເສີມ          
ສຸຂະພາບເປ່ນວຽກງານໜ່ຶງທ່ີໄດ�ຍົກຂ້ືນມາສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈໍາເດືອນຂ້່ນເມື ສຸຂະພາບເປ່ນວຽກງານໜ່ຶງທ່ີໄດ�ຍົກຂ້ືນມາສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈໍາເດືອນຂ້່ນເມື 
ອງ ພ້ອມກ່ນນ່້ນ ພວກເຮົາຍ່ງໄດ�ເກ່ບກໍາຜົນງານເພື່ອສະເໜີການຍ້ອງຍໍຕ່າມຄວາມເໝາະສົມ.".ອງ ພ້ອມກ່ນນ່້ນ ພວກເຮົາຍ່ງໄດ�ເກ່ບກໍາຜົນງານເພື່ອສະເໜີການຍ້ອງຍໍຕ່າມຄວາມເໝາະສົມ.".
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ໜ້�ວຽກ

ການປະເມີນຜົນ ເບື້ອງຕ່ົ້ນ

ອ່ານປຶ້ມຄູ່ມື

ເບິ່ງ ວີດີໂອ ທີ່ໄດ�ຈ່ດຫຼາໃຫຼ�ພ້ອມກ່ບປຶ້ມຄູ່ມື

ອ່ານຂໍ້ແນະນໍາໃນປຶ້ມຄູ່ມື:  
ປຶ້ມຮວບຮວມແບບກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງໂຄງການສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ

ຈ່ດປະຊູມກ່ບຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາຂ່້ນບ້ານ, ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ແຈ�ງໃຫຼ� ອົງການປົກຄອງບ້ານ ຮ່ບຮູ�ການປະຊຸມ ກະຕຸ່ກຊຸກຍູ�ໃຫຼ�ພວກເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ

ແນະນໍາຄູໃນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດກິດຈະກໍາລ້າງມືຖູແຂ�ວເປ່ນກຸ່ມ

ໃຫຼ�ພະນ່ກງານສາທາລະນະສຸກ ຫຼຼື ອາສາສະໝ່ກບ້ານເຂົ້າຮ່ວມການປະຊູມ

ສົນທະນາກ່ນກ່ຽວກ່ບວຽກງານຮ່ກສາສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນກ່ບຄະນະພ່ດທະນາການສຶກສາ ຂ່້ນບ້ານ,  
ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ນໍາສະເໜີ ປຶ້ມຄູ່ມື, ຂໍ້ແນະນໍາພາກສະໜາມ ແລະ ສາຍວີດີໂອໃຫຼ�ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນເບິ່ງ

ສົນທະນາກ່ນວ່າມີວິທີການໃດແດ່ທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ  
ແລະ ບ່ອນຫຼ້ອຍ ຟອຍຖູແຂ�ວ

ຄວບຄຸມດູແລການກໍ່ສ້າງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຮ່ວມກ່ບ ພໍ່ແມ່ຜູ�ປົກຄອງອາສາສະໝ່ກ  
ຫຼຼື ອົງການປົກຄອງຂ່້ນບ້ານ ເພື່ອຮ່ບປະກ່ນ ການໃຊ�ງານໄດ�ຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໄລັຍະທີ� I: ກ�ນກະກຽມື (ລັ�ຍກ�ນເພື�ອກວດກ�ຄູ່ືນສຳຳ�ລັັບອຳ�ນວຍກ�ນ)
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ກ�ນລັ້�ງມືືໃສຳ�ສຳະບ່ປະຈຳ�ວັນ

ຮ່ບປະກ່ນໃຫຼ�ມີສະບູຢູ່ໃກ�ກ່ບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊ່່ນ:ເອົາສະບູໃສ່ໃນຖົງຕ່າໜ່າງ ແລະ ມ່ດຕ່ິດໃສ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

ຮ່ກສາສະບູ່ໄວ�ບ່ອນແຫຼ�ງດີໃນມູມຫຼ້ອງເພື່ອສຸຂະພາບ.

ມອບໝາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຫຼົວໜ້າຫຼ້ອງເພື່ອຊ່ວຍເພື່ອນຮ່ວມຫຼ້ອງຮຽນຂອງຕ່ົນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການລ້າງມືຢ່າງເປ່ນລະບຽບ.

ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃຫຼ�ເປ່ນກິດຈະວ່ດປະຈໍາວ່ນ ແລະ ເອົາກິດຈະກໍາເຂົ້າໃນຕ່າຕ່ະລາງການຮຽນ.

ຮ່ບປະກ່ນການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດການລ້າງມື 7 ຂ່້ນຕ່ອນ (ໂດຍບໍ່ໃຊ�ຜ້າເຊ່ດມ)ື.

ຕ່ິດຕ່າມການຄວມຄຸມນໍ້າໃນເວລາການຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດການລ້າງມື (ປິດນໍ້າໃນເວລານ່ກຮຽນຖູມືຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະຢ່ດນໍ້າ,  
ເປີດນໍ້າຕ່ອນເຮ່ດໃຫຼ�ມືປຽກ ແລະ ໄລສະບູອອກມືເທົ່ານ່້ນ).

ກ�ນຖ່ແຂ້ວໃສຳ�ຢ�ຖ່ແຂ້ວທີ�ມືີ�ຟລັ່ໂອໄຣດ໌ເປັນປະຈຳ�ວັນ

ເອົາອ່ນຫຼ້ອຍຟອຍຖູແຂ�ວ ໄວ�ບ່ອນນ່ກຮຽນສາມາດເອົາໄດ�ງ່າຍ

ສະເໜີຂໍຟອຍຖູແຂ�ວ, ຢາຖູແຂ�ວ ແລະ ສະບູ ຈາກອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

ເຮ່ດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ຟອຍຖູແຂ�ວຂອງແຕ່່ລະຄົນ ອີງຕ່າມຊື່ນ່ກຮຽນ ຫຼຼື 
ນໍ້າເບີໂດຍໃຊ�ເຟິດທີ່ລຶບບໍ່ອອກຫຼຼືໃຫຼ�ນ່ກຮຽນເຮ່ດສ່ນຍາລ່ກຕ່າມໃຈຊອບໃສ່ຟອຍຖູ ແຂ�ວຂອງຕ່ົນເພື່ອຈື່ງ່າຍ

ປົດລ່ອກໜຶ່ງອອກໃນເວລາໃຊ�ຢາຖູແຂ�ວທີ່ເປ່ນກະຕຸ່ກ ເພື່ອຮ່ບປະກ່ນປະລິມານຂອງຢາຖູແຂ�ວທີ່ແຈກຢາຍໃຫຼ�ແຕ່່ລະຄົນ

ມອບໝາຍ ແລະ ຝກຶອົບຮົມຫົຼວໜ້າຫ້ຼອງເພ່ືອຊ່ວຍເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ຼອງຮຽນຂອງຕົ່ນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການລ້າງມ-ືຖູແຂ�ວຢ່າງມກີານ 
ຈ່ດຕ້່່ງ

ຮ່ບປະກ່ນນ່ກຮຽນຖູແຂ�ວຢ່າງນ້ອຍ 2 ນາທີ

ປິດນໍ້າໄວ�ໃນເວລາທີ່ນ່ກຮຽນຖູແຂ�ວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ 2 ນາທີນ່້ນ. ຢ່າປ່ອຍໃຫຼ�ນໍ້າໄຫຼຼຕ່ະຫຼຼອດກິດຈະກໍາ!

ເວລາທີ່ໃຊ�ໃນກິດຈະກໍາທ່ງໝົດ, ພາຍຫຼຼ່ງຝຶກອົບຮົມ 1 ອາທິດ, ຕ່້ອງບໍ່ໃຫຼ�ເກີນ 10 ນາທີສໍາລ່ບກິດຈະກໍາເປ່ນກຸ່ມລວມທ່ງການລ້າງມື 
ແລະ ການຖູແຂ�ວ

ກ�ນທຳ�ຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດປະຈຳ�ວັນ 

ຮ່ບປະກ່ນນ່ກຮຽນທໍາຄວາມສະອາດ ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ�ວ ແລະ ວິດຖ່າຍໃຫຼ�ສະອາດ

ກວດກາຮ່ອງລະບາຍນໍ້າບໍ່ໃຫຼ�ອຸດຕ່່ນ ແລະ ມີນໍ້າຂ່ງເຊິ່ງອາດເປ່ນບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງຍຸງ

ກ�ນປ່ກຝັງພຶດຕິີກຳ�ຮັກຄູ່ວ�ມືສຳະອ�ດ

ສົ່ງເສີມໃຫຼ�ນ່ກຮຽນຮ່ກສາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນເປ່ນປະຈໍາ ເຊ່່ນ: ລ້າງມືກ່ອນກິນເຂົ້າ, ກ່ອນຈ່ບບາຍອາຫຼານ ແລະ ຫຼ່ຼງໃຊ�ວິດຖ່າຍທຸກ 
ຄ່້ງ, ໃສ່ເກີບ, ຕ່່ດເລ່ບມື ແລະ ຊ່ກເຄື່ອງນຸ່ງໃຫຼ�ສະອາດຢູ່ສະເໝີ

ໄລັຍະທີ� II: ກ�ນປະຕິິບັດ (ລັ�ຍກ�ນກວດກ�ຄູ່ືນສຳຳລັັບຄູ່່)
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ເອກະສຳ�ນຊ້ອນທ້�ຍ
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ລັ�ຍຊື�ຕິິດຕິ�ພົວພັນ

ຊື� ເບິໂທລັະສຳັບ/ທີ�ຢ່�

ນາຍບ້ານ

ຄະນະພ່ດທະນາການ ສຶກສາຂ່້ນບ້ານ

ອາສາສະໝ່ກສາທາລະນະສຸກຂ່້ນບ້ານ

ປະທານສະມະຄົມພໍ່ແມ່ນ່ກຮຽນ

ຜູ�ຮ່ບຜິດຊອບຂ່້ນເມືອງ

ພະນ່ກງານສາທາລະນະສຸກ

ຊ່າງໄມ�

ຊ່າງສອ້ມແປງທໍ່ນໍ້າ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທໍາຄວາມສະອາດ

ບໍລິການດູດສ້ວມ
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ກິດຈະກຳ�ຕິ່�ງໆ ຜະລິັດຕິະພັນ ລັ�ຄູ່� ມືນ່ຄູ່່�ໃນແຕິ�ລັະສົຳກຮຽນ
ລັະດັບຄູ່ວ�ມືຮບັຜິດຊອບ 
(ຫ້ອງຮຽນ-ໂຮງຮຽນ-

ບ້�ນ)

ກ�ນດຳເນີນງ�ນ

ສະບູ /ເດືອນ

ນ້ຳ /ເດືອນ

ໂອ/ບວຍ /ລາຍການ

ກະຕ່່າ ຂີ້ເຫຼື້ຍອ /ລາຍການ

ຖ່ງນໍ້າ /ລາຍການ

ກ�ນທຳຄູ່ວ�ມື
ສຳະອ�ດ

ນໍ້າຢາ ແລະ 
ຜ້າເຊ່ດ

/ເດືອນ

ຟອຍຖູພື້ນ /ລາຍການ

ຟອຍຖູຫຼົວວິດ /ລາຍການ

ຖົງມືກ່ນເປື້ອນ /ລາຍການ

ກ�ນບົວລັະ
ບັດຮັກສຳ� ແລັະ 
ກ�ນສ້ຳອມືແປງ

ປໍ້າຫຼົວວິດ(ປາກປີງ) /ລາຍການ

ກະແຈ, ໄຂຄວງ,ຄີມ... /ລາຍການ

ທໍ່ນ້ໍາ ແລະ ອຸປະກອນຕ່ໍ່ນໍ້າ /ລາຍການ

ກ໋ອກນໍ້າ /ລາຍການ

ຫຼົວວິດ, ຮາງຍ່ຽວ / ຮາງ /ລາຍການ

ລ໋ອກປະຕູ່ /ລາຍການ

ເທ່ບຄຽນທໍ່ນໍ້າ /ລາຍການ

ລວມທ່ງໝົດ:

ກ�ນຈັດປະເພດງົບປະມື�ນ ແລັະ ຄູ່ວ�ມືຮັບຜິດຊອບ
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ປະຫັວດກ�ນສຳ້ອມືແປງໃຫ�ຍ

ປະເພດບັນຫ� ວັນທີ�ສຳ້ອມືແປງ ຜ່້ຮັບຜິດຊອບ ມື່ນຄູ່່�

FIT FOR SCHOOL   69



ເອກະສຳ�ນ ອ້�ງອີງ

 1   Education Management Information System – EMIS (2011). 
Department of Planning. Ministry of Education and Sports 

2   Curtis V and Cairncross S (2003). Effect of Washing  
Hands with Soap on Diarrhoea  Risk in the Community:  
A Systematic Review. Lancet Infect Dis 3 pp 275-281 

3  WHO and FDI (International Association for Dental  
Research) (2006): Call to action to promote dental  
health by using fluoride: Global Consultation on 
Oral Health through Fluorides:  
www.who.int/oral_health/events/oral%20healthc.pdf 
(accessed July 2014)

4  Second Lao National Dental Health Survey (2010).  
Ministry of Public Health, Lao PDR

5  MoES, MoH and GIZ (2012): Health Outcome Study Lao PDR. 
Results of the Baseline Study – Report. Page 16

6  Adyatmaka A et. al. School-Based Primary Preventive 
Programme for Children: Affordable Toothpaste as a 
Component in Primary Oral Health Care. Experiences  
from a Field Trial in Kalimantan Barat, Indonesia.  
www.whocollab.od.mah.se/ searo/indonesia/afford/
whoafford.html 

7  Curnow M M et al (2002). A Randomised Controlled Trial of 
the Efficacy of Supervised Toothbrushing in High-Caries-
Risk Children. Caries Res vol 36 issue 4 pp 294-300

8  Chestnutt IG, Schafer F, Jacobson AP, Stephen KW. 1998.  
The influence of toothbrushing frequency and postbrushing 
rinsing on caries experience in a caries clinical trial. 
Community Dent Oral Epidemiol. 26(6): 406–411

9  Palenstein Helderman WH van, Kyaing MM, Aung MT et al. 
Plaque Removal by Young Children Using Old and  
New Toothbrushes. J Dent Res 2006 85: 1138- 1142

10  American Dental Association (ADA): Statement on 
Toothbrush Care: Cleaning, Storage and Replacement. 
Available at: www.ada.org/1887.aspx (accessed  
August 2013)

11  Miguel E and Kremer M (2004). Worms: Identifying Impacts 
on Education and Health in the Presence of Treatment 
Externalities. Econometrica Vol 72 No 1 pp 159-217

12  Ministry of Health Lao PDR (2008). Policy and Strategy of 
Parasite Prevention and Control

13  WHO (2011). Helminth Control in School Age Children:  
A Guide for Managers of Control Programmes. 2nd ed p 32

70   FIT FOR SCHOOL



Published by:
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

On behalf of the German Federal Ministry
for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Regional 'Fit For School‘ Programme
10th Floor, Bank of Makati Building
Ayala Avenue Extention cor Metropolitan Avenue
1209 Makati City, Philippines

www.giz.de/en // www.fitforschool.international

ອອກ ແບບ: Christine Lüdke, malzwei, Berlin Germany 

ຮ່ບພ�ບ: GIZ Fit for School

ຂຳສຳະແດງຄູ່ວ�ມືຂອບໃຈ 
ໂຄງການ GIZ Fit for School ຂໍສະແດງຄວາມຮູ�ບຸນຄຸນຕ່ໍ່ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະທີມງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 
ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ�ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ, ເນື້ອໃນ ແລະ 
ຄວາມຮູ�ເຂົ້າໃນການຈ່ດພິມຄ່້ງນີ້. ທ່ານນາງ ນິໂກ ຊິກມູນ (Nicole 
Siegmund), ທ່ານ ຈວນ ອານໂຟນໂຊ ເລໂອນາເດຍ (Juan Alfonso 
Leonardia), ທ່ານ ດຣ. ແບວລາ ມອນສ໌ (Dr. Bella Monse), ທ່ານ ດຣ. 
ຣາໂມນີ ບາການີ (Dr. Ramoni Bacani), ທ່ານ ນາງ ບົວຈ່ນ ຈ່ນສົມ, 
ທ່ານ ນາງ ສຸດາພອນ ຈ່ນທະວົງ, ທ່ານ ປອ ມີທອງ ສຸວ່ນວິໄຊ, ທ່ານ ດຣ. 
ພ່ດ ເກິ່ງສະເນດ, ທ່ານນາງ ສຸດສາຍໃຈ ດວງສະຫຼວ່ນ, ທ່ານນາງ ເພ່ດສະໝອນ 
ສີບຸນເຮືອງ, ຄູ, ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ນ້ອງນ່ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ.

ອົງການ GIZ ຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດໂຄງການ ແລະ ແຜນງານເພື່ອການພ່ດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ ໂດຍເປ່ນຕ່ົວແທນໃຫຼ�ກະຊວງຮ່ວມ ມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພ່ດທະນາ (BMZ). ແຜນງານ Regional Fit for School ແມ່ນໄດ�  
ຮ່ບຜົນສໍາເລ່ດຢູ່ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສ.ປ.ປ 
ລາວມີການຮ່ວມມືກ່ບອົງການຊີເມວໂອ ອິນໂນເທ່ກ (Southeast Asian 
Ministers of Education Organization Regional Centre for 
Educational Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH)). 
ໂດຍ ໄດ�ຮບ່ທຶນສົມທົບລະຫຼວ່າງລດ່ທະບານອົດສຕຼ່າລີ ແລະ ເຢຍລະມນ່  
ແລະຍ່ງໄດ�ຖືກຈ່ດຕ່່້ງປະຕ່ິບ່ດຢູ່ເຂດປົກຄອງຕ່ົນ ເອງມູສລິມ ມິນດານາວ 
ປະເທດຟີລິບປິນ. 

ຕ່້ອງການຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກ່ບ GIZ Fit for School ແລະ 
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກໃນການລ້າງມືເປ່ນກຸ່ມກະລຸນາຕ່ິດຕ່ໍ່ 
Nicole Siegmund, nicole.siegmund@giz.de

ຄູ່ຳ�ປະຕິິເສຳດ
ການຈ່ດພິມນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຈກຢາຍລ້າ ແລະ 
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫຼ�ຜະລິດຄືນໃໝ່ ເພື່ອເປ່ນສິນຄ້າ.  
ອົງການ GIZ ສົ່ງເສີມໃຫຼ�ມີການແຈກຢາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
ການລອກແບບບົດລາຍງານ ແລະ ກ່າຍບາງເນ້ືອໃນເພ່ືອຈຸດປະສົງສ່ວນບຸກຄົນ 
ຫຼຼື ເພື່ອການສຶກສາແມ່ນບໍ່ມີການເກືອດຫຼ້າມ ແຕ່່ຕ່້ອງມີການອ້າງອີງແຫຼ່ຼງທີ່ 
ມາຂອງຂໍ້ມູນ. ການຮ້ອງຂໍສໍາລ່ບການຈ່ດພິມຄືນໃໝ່ ແລະ 
ຂໍ້ສະເໜີອື່ນໆແມ່ນ ໃຫຼ�ຕ່ິດຕ່ໍ່ໄປທີ່ຫຼ້ອງການ GIZ Fit for School, 
ມະນີລາ, ປະເທດຟີລິບປິນ.

ເດືອນກ່ນຍາ 2020

ISBN 978-3-95645-245-1

This publication is licensed under Creative Commons:
Attribution — NonCommercial — NoDerivatives 4.0 International

ຂ�ມື່ນສຳິ�ງພິມື

FIT FOR SCHOOL   71



ສະໜ່ບສະໜູນໂດຍ:

www.fitforschool.international

 ເບິ�ງວີດີໂອສຳຳ�ລັັບຄູ່່�ມືືນີ້ຢ່�ໃນ
 YOUTUBE: 

https://bit.ly/3kUmkJI




