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ຄຳນໍາ

      ປ້ືມຄູ່ມ ືສຳລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດວຽກ 
ງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ສະບັບນ້ີສ້າງຂ້ຶນໂດຍ 
ໜ່ວຍງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເຊ່ິງແມນ່ກມົອະນຸບານ 
ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຫັຼກ 
ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ Deutsche 
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) 
GmbH ແລະ ອົງການ SEAMEOINNOTECH,

    ທ້າຍປີ 2011 ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ 4 ເມືອງ 
ກວມເອົາໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ 22 ແຫ່ງ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ 
ມີນັກຮຽນ 4,800 ກວ່ານ້ອງ, ປັດຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງ. 
ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນ 
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ພັດທະນາປ້ືມຄູ່ມື ແລະ ວີດີໂອນ້ີຂ້ຶນ  ໂດຍອີງໃສ່   
ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນດ່ັ
ງກ່າວ ແລະ ປະສົບການຈາກປະເທດ ຟິລິບປິນ ມາປັບປຸງ       
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ. 
ດ່ັງນ້ັນ, ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍກດິຈະກຳໄປສູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສືກສາ 
ທຸກແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ລັດຖະບານຈ່ຶງໄດ້ນຳເອົາ 
ວຽກງານ  ສຂຸະພາບດໃີນໂຮງຮຽນເຊືອ່ມເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາ 
ວຽກງານການສຶກສາແຕ່ລະຂ້ັນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນ       
ປົກກະຕິເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງ.

     ປ້ືມຄູ່ມ ືແລະ ວີດີໂອຊຸດນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ໃນການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ 
ເຊິ່ງມີຈຸດສຸມເພື່ອປ້ອງກັນບັນດາພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນ       
ກຸ່ມເດັກເກນອາຍຸເຂ້ົາໂຮງຮຽນເຊ່ັນ: ພະຍາດທ່ີເກີດຈາກການ 
ບ່ໍຮັກສາອະນາໄມ, ແຂ້ວພຸ, ແຂ້ວແມງ ແລະ ຕິດເຊ້ືອແມກ່າຟາກ 
ໃນລຳໄສ້. ໂຮງຮຽນທ່ີປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະພາບດີຈະມີສະພາບ 
ແວດລ້ອມທ່ີເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີ    
ທັກສະໃນການຮັກສາອະນາໄມເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດ 
ຮຽນ ແລະ ການປະລະການຮຽນເນ່ືອງຈາກການເຈັບເປັນຍ້ອນ 
ຕິດເຊ້ືອພະຍາດ, ນອກນ້ັນວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນຍັງ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.   

    ທິດທາງຂອງວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນສອດຄ່ອງ 
ກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ  ວ່າດ້ວຍວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ 
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາທ່ີມີ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ່ືອປັບປຸງ 
ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອຳນວຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງເດັກເລ່ີມແຕ່ 
ຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາ, ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ 
ທັງພາກລັັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

     ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ວີດີໂອຊຸດນີ້ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ
ການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂ້ັນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ໃນການຮຽບຮຽງຄ້ັງນ້ີ 
ບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ, ສະນັ້ນ ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມ  
ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນ 
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເພ່ືອປັບປຸງ 
ໃຫ້ດີຂ້້ຶນໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ.

ຫົວໜ້າກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ

ປະທານຮ່ວມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 
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      ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງ 
ຮຽນຂອງພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ກໍຄືການຍົກ       
ພາລະບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງໂຮງຮຽນ, ພະນັກງານຂະແໜງການ 
ສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນຢູ່ໃນຂະບວນການນ້ີ. ໂຄງການສຸຂະພາບ 
ດີໃນໂຮງຮຽນຂອງອົງການ GIZ ລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ 
SEAMEOINNOTECH ໄດ້ສ້າງຄູ່ມສືຳລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ສະບັບນ້ີຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂ້ັນສູນກາງໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ, 
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່     
ຕົວແບບທ່ີສ້າງໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການຢູ່ປະເທດ ຟີລິບປິນ, 
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນຈາກອົງການ NGO Fit For 
School Inc.

      ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳຂອງ 
ໂຮງຮຽນ. ປ້ຶມຄູ່ມືໃຫ້ການກະຈ່າງແຈ້ງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 
ຈິງໂດຍອີງໃສ່ແນວທາງຂອງໂຄງການສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ    
ແລະ ອະທິບາຍເຖິງວິທີການເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດກາຍເປັນ 
ສະຖານທ່ີ ທ່ີມີສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນຜົນດີຕ່ໍການຮຽນຮູ້ 
ເພ່ືອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ. ພວກເຮົາ 
ເຊ່ືອໝ້ັນວ່າໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນພາກ 
ສ່ວນສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນນີ້.

      ພ້ອມກັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ 
ນ້ີ, ເລ່ີມຕ້ົນດຽວນ້ີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເປັນ 
ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ !

ຄຳນຳ ຈາກ SEAMEOINNOTECH ແລະ GIZ

"ປາສະຈາກການສຶກສາທີເ່ໝາະສົມສຸຂະພາບຈະມີບັນຫາ ແລະ 
ປາສະຈາກສຸຂະພາບທີ່ເໝາະສົມການສຶກສາທີ່ດີຈະເປັນໄປບໍ່ 
ໄດ້"
ທ່ານກໍຼຮາແລມບຣູນແລນ, ອະດີດປະທານປະເທດຂອງ ປະເທດ 
ນອກແວ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍອົງການ WHO 

      ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ, ແຂ້ວແມງ, ແມ່ກາຝາກໃນລຳໄສ້, ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານແມ່ນພະຍາດທົ່ວໄປທີ່ມັກພົບໃນເດັກ 
ນ້ອຍເກນອາຍຸເ ຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຢູ່ຫຼາຍພ້ືນທ່ີຂອງພາກພ້ືນ 
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ພາກພ້ືນອ່ືນໆ. ບັນດາພະຍາດທ່ີ
ສາມາດຫີຼກລ່ຽງໄດ້ເຫລ່ົານ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍພັດທະນາ 
ການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງເປັນຜົນກະທົບ 
ຕ່ໍຄວາມສາມາດໃນການໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້         
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລະບົບການສຶກສາທ່ີດີທ່ີສຸດ             
ກໍບ່ໍສາມາດບັນລຸເຖິງຄຸນນະພາບການຮຽນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າ  
ນັກຮຽນເຈັບເປັນ ຫຼື ມີອາການເຈັບປວດເລື້ອຍໆ. ການພົວພັນ 
ລະຫວ່າງ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາມສີອງທິດທາງ: ເດັກນ້ອຍ 
ທ່ີມສຸີຂະພາບແຂງແຮງມໂີອກາດທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການສຶກສາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ການສຶກສາທ່ີດີກໍສາມາດຍົກ  
ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມີຜົນດີ 
ຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ.

      ການຮຽນຮູ້ໃນໂຮງຮຽນເປັນສ່ິງສຳຄັນສຳລັບຊີວິດຂອງເດັກ 
ແລະ ໂຮງຮຽນແມນ່ສະຖານທ່ີ ທ່ີເຫມາະສົມໃນການຂະຫຍາຍ
ພາລະບົດບາດເພ່ືອສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາການ 
ໂດຍລວມຂອງເດັກນ້ອຍ. ຄູສາມາດປະກອບສ່ວນດ້ວຍ 
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຄວບຄຸມກິດຈະກໍາເປັນກຸ່ມໃນແຕ່ລະວັນ    
ພຽງແຕ່ຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ມເຕີມເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, 
ໃນຂະນະດຽວກັນນັກຮຽນຈະກາຍເປັນຜູ ້ສະຫນັບສະໜຸນ. 
ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແມນ່ຜູ້ຂັບເຄ່ືອນທ່ີສໍາຄັນໃນການປັບປຸງ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ໃນການ 
ລະດົມການສະຫນັບສະໜຸນ. ການພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ       
ຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ, ພ່ໍແມນັ່ກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນແມນ່ 
ສິ່ງຈໍາເປັນໃນຂະບວນການນີ້.

ດຣ.ເບລາມອນສ໌

ຜູ້ອໍານວຍການ, SEAMEOINNOTECH  ທີ່ປຶກສາສູງສຸດ, GIZ

ດຣ. ຣາມອນ ຊີ. ບາການີ.
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ພາກສະເ\\\\\\ໜີ
ການສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີເດັກນ້ອຍສາມາດ 
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຮຽນຮູ້ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງແນວທາງ 
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ, ຊ່ຶງແມ່ນແນວຄວາມຄິດສຸຂະພາບດີ 
ໃນໂຮງຮຽນແບບສ້າງສັນ ແລະ ປະສົມປະສານ ໂດຍສ້າງຂ້ຶນເປັນ 
ຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດຟີລິບປິນ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເຫນີຢູ່ຫຼາຍ
ປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊ່ັນ: ກໍາປູເຈຍ, 
ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສ.ປ.ປລາວ.

       ແນວທາງສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ສາມ 
ຫັຼກການພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: ມຄີວາມງາ່ຍດາຍ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 
ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ແຜນງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຜນງານຕ້ອງອີງໃສ່ຫັຼກຖານທ່ີອາດ 
ເປັນໄປໄດ້, ຄຸ້ມຄ່າກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເປັນຊຸດເພ່ືອອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນໂດຍມີ 
ການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ີມເຕີມພຽງເລັກນ້ອຍ. ການນຳໃຊ້ 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນກໍຄືການປະຕິບັດຕາມ 
ຕົວແບບທີ່ມີໄວ້ແລ້ວລ້ວນແຕ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ 
ພາກຂະຫຍາຍ. ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສ່ິງສໍາຄັນ 
ແມ່ນຕ້ອງມີການຊັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ 
ໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພ່ໍແມ່ 
ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນແມ່ນສ່ິງຈຳເປັນທ່ີຫີຼກລ່ຽງບ່ໍໄດ້ເພ່ືອເພ່ີມ 
ທະວີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຂອງໂຄງການ.

          ໂດຍສອດຄ່ອງກບັຫັຼກການພ້ືນຖານເຫ່ົຼານ້ີ, ບັນດາກດິຈະ 
ກຳປະກອບດ້ວຍການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ການຖູແຂ້ວດ້ວຍຢາ
ຖູແຂ້ວທ່ີມີຟຣູອໍໄຣດ໌ເປັນກິດຈຳກຳກຸ່ມທຸກວັນ; ໂດຍສົມ 
ທົບກັບການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.  ການເຮັດໃຫ້ກິດຈະ
ກຳເຫ່ົຼານ້ີກາຍເປັນສະຖາບັນສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທ່ີ     
ແຜ່ຫຼາຍກັບພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ. ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ສະພາບ ແວດລ້ອມເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບ, ໂຮງຮຽນ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສ່ິງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວິດຖ່າຍ 
ທ່ີໃຊ້ງານໄດ້. ໂຄງລ່າງຂ້ັນພ້ືນຖານເຫ່ົຼານ້ີຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ     
ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີພຶດຕິກໍາທີ່ດີໃນການຮັກ
ສາອະນາໄມ ແລະ ເປັນຕົວກຳນົດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ດີ.

      ການຮັບຮູ້ເຖິງການບໍລິຫານແບບອີງໃສ່ໂຮງຮຽນ(SBM)
ເປັນເສົາຫັຼກທ່ີສໍາຄັນ, ແນວທາງສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນເສີມສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນຫນ່ວຍງານສາມາດ
ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົນເອງໂດຍມີການນໍາພາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ  

ຫ້າວຫັນຂອງພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ ກໍຄືການຮ່ວມມື 
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ໃນວົງກ້ວາງ. 
ສະມາຊິກຊຸມຊົນແຕ່ລະຄົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍ     
ວິທີທາງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ລວມທັງ 
ການກໍ່ສ້າງສ່ີງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການຕິດຕາມກວດກາ ຫືຼ ການທໍາຄວາມສະອາດ, ການສ້ອມແປງ 
ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ. ດ້ວຍວິທີການນ້ີ, ແມນ່ແຕ່ໂຮງຮຽນ 
ທີ ່ມີຊັບພະຍາກອນຢ່າງຈໍາກັດກໍສາມາດຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ 
ການສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຂອງເຂົາເຈ້ົາ 
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເທື່ອລະກ້າວ.

     ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີໄດ້ຍັນຍາຍໂດຍຫຍ້ໍການຈ້ັດຕ້ັງປະຕິບັດຊ່ຶງ 
ອຳນວຍການ, ຄູ, ພ່ໍແມນັ່ກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນສາມາດ 
ນຳໃຊ້ໄດ້ກຽ່ວກັບວິທີການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງແນວທາງສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ. ປ້ຶມຄູ່ມນ້ີື 
ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ
ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອະທິບາຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ. ນອກນ້ັນ, ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີຍັງໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບການທໍາ 
ຄວາມສະອາດ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການ ບົວລະບັດຮັກສາ, 
ກໍຄືການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຢ່າງມີການ 
ຈັດຕ້ັງ ພ້ອມກັນນ້ັນກໍໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຢ່າງຊັດເຈນ.

      ການປະສານສົມທົບທ່າແຮງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ແມ່ນຂະບວນການໂດຍປົກກະຕິ ແລະ ມີເຫດຜົນ. ການນໍາໃຊ້ 
ທິດທາງຮ່ວມກັນຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ ່ 
ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ. 
ນອກນ້ັນ, ມນັຍັງເປັນປະສົບການທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໜ້າພໍໃຈ 
ສໍາລັບທຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຢາກເຫັນເດັກນ້ອຍບືນຕົວ, ມີຄວາມສຸກ 
ແລະ ໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມເພ່ືອປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຮຽນຮູ້.
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ການລ້າງມືໄດ້ຖືກຮັບຮອງວ່າເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະກັດ 
ກັ້ນການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດ ແລະ ມີລາຄາຖືກ.1

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຕໍ່ການຮຽນຮູ້
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ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດໃນປີ 
2011 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ 
ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງ 42% ໃນ 
8,940 ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາມີລະບົບນ້ຳສະອາດ 
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ.1

ໂຮງຮຽນ ແມ່ນສະຖານທ່ີສຳຄັນຂອງຊຸມຊົນ 
ເປັນບ່ອນສຶກສາ ຮຽນຮູ້ຂອງລູກຫຼານ ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາ 
ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຢູ່ໂຮງຮຽນ. ການສ້າງ        
ສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບສະໜັບສະໜູນ
ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດການສ້າງນິໄສທີ່ເປັນ 
ຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບເປັນປະຈໍາ  ທ່ານສາມາດສ່ົງເສີມ 
ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນໄປ 
ພ້ອມໆກັນ. ເພື່ອຢາກເຮັດໄດ້ແນວນ້ັນ, ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງນັກຮຽນ,ຄູ, ອຳນວຍການ 
ໂຮງຮຽນ, ພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ 
ແລະ ຊຸມຊົນແມ່ນສ່ິງຈຳເປັນທ່ີສຸດ.  ອຳນວຍການ 
ໂຮງຮຽນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປຸກລະດົມ ແລະ  
ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ.

ອະນາໄມ, ນ້ຳສະອາດ  ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ
ການຈັດຫານ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ 
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນໂຮງຮຽນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໂຄງການສຸຂະພາບດີ 
ໃນໂຮງຮຽນ ສາມາດເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນໃຫ້ແກ່ການເຂ້ົາເຖິງ 
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເຊິ່ງເປັນບູລິມະສິດຂອງແຜນ 
ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ພາກນ້ີຈະເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບວິທີການປັບປຸງສະພາບແວດ 
ລ້ອມໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຈາກບາດກ້າວ 
ນ້ອຍໆ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່. 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຝິກປະບັດຕົວຈິງໃນການລ້າງມື 
ແລະ ຖູແຂ້ວປະຈຳວັນຕ້ອງມີອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວລວມໝູ່.  
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຮງຮຽນຍັງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງນ້ຳສະອາດ, ແຕ່ກໍ 
ສາມາດກໍ່ສ້າງອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວແບບງ່າຍດາຍໄດ້ໂດຍເຕີມນຳ້້ 
ໃສ່ຖັງ.

ໃນພາກນ້ີ ທ່ານຈະເຫັນຂ້ໍມູນທ່ີສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໄດ້ 
ຄຳນຶງໃນເວລາກໍສ້່າງອ່າງລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວ ທ່ີໃຊ້ງານໄດ້ໃນໂຮງຮຽນ 
ຂອງທ່ານ.  ຈ່ົງກວດເບ່ິງລາຍລະອຽດຂ້ໍມູນດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບ 
ການກໍ່ສ້າງອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ໃນປື້ມຄູ່ມື: ປຶ້ມຮວບຮວມແບບ
ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງ 
ໂຄງການສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ. (Field guide: hardwere 
for Group Handwashing in Schools)

ຄວາມຈິງ

ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 
ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ 
ກິດຈະກຳໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງ
ເປັນຂະບວນ. ຖ້າຫາກບ່ໍມີອ່າງ 
ລ້າງມື-ຖູແຂ້ວນັກຮຽນກໍບ່ໍສາມາດ 
ປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບກິດ 
ຈະກຳຮັກສາອະນາໄມ ແບບ 
ເປັນກຸ່ມໄດ້.!
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ຂໍ້ແນະນຳ ສຳລັບ ການອອກແບບ  ແລະ ການກ�ສ້າງ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ

ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ້ວ ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບນັກຮຽນ ແລະ ສາມາດເຂົ້່າໄດ້ 
ຢ່າງໜ້ອຍ 10-15 ຄົນ

ນຳໃຊ້ວັດສະດຸອຸປະກອນ ແບບປະຖົມປະຖານ ຫຼື ວັດສະດຸອຸປະກອນ 
ທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສ້າງ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ໃກ້ກັບຫ້ອງຮຽນ

ສຳຫຼວດເບິ່ງ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນ້ຳສະອາດ ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານ, ປຶກສາ 
ຫາລື ເຖິງສ່ິງທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂົນຂວາຍ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, ຊຸມຊົນ 
ແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ.

ຄິດເຖິງສ່ິງທ່ີຕ້ອງປັບປຸງຮີບດວ່ນ ແລະ ໃນໄລຍະ 
ຍາວ ແລ້ວບັນຈຸເຂ້ົາໃນ ແຜນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ

ເອ້ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ການລ້າງມ ືແລະ 
ຖູແຂ້ວໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງໂຮງຮຽນ, 
ແຕ່ລະຫ້ອງຮຽນ ຕ້ອງມີ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ຂອງຕົນ

ສ່ິງສຳຄັນ ກວ່າໝູ່ໝົດ ແມນ່ ອ່າງລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວ ຕ້ອງ 
ໃຊ້ງານໄດ້ ບ່ໍວ່າຈະເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸ ເຮັດດ້ວຍຊີມງັ 
ຫຼື ແບບປະຖົມປະຖານກໍຕາມ.

ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ຄວນ 
ປະຕິບັດເປັນປະຈຳ ແລະ ມຄີວາມພູມໃຈ  ທ່ີໂຮງຮຽນ 
ມີສະພາບແວດລ້ອມດີ.

ນຳໃຊ້ ປະສົບການຕ່າງໆ ຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ.  ເບິ່ງວີດີ 
ໂອ, DVD ຫືຼ ໃນເວັບໄຊດ໌ ແລະ ກວດກາເບ່ິງໃນ 
ປື້ມຄູ່ມື:ປຶ້ມຮວບຮວມ ແບບການກໍ່ສ້າງ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຂອງໂຄງການ 
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ. (Field guide: hardwere 
for Group Handwashing in Schools). ເພ່ືອຮຽນຮູ້ 
ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກ:

1.

3.

2.
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ຂໍ້ແນະນຳ ສຳລັບ ການອອກແບບ  ແລະ ການກ�ສ້າງ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ

ໃນກໍລະນີຄວາມແຮງດັນນ້ຳຕ່ຳ ຫືຼ ບ່ໍມີນ້ຳໃດໆເລີຍ ນຳໃຊ້ ລະບົບນຳ້ ທ່ີເຮັດເອົາເອງ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພາໃຫ້ນ້ຳໄຫຼສະດວກ 

ທໍ່ນ້ຳ ເຈາະຮູ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ທົນທານກ່ວາ 
ຖ້າທຽບໃສ່ກອັກນ້ຳທົ່ວໄປ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກນັກຮຽນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງນ້ຳໄຫຼ ຢ່າງສະດວກ.  
ກວດກາເບິ່ງຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມກ້ວາງ ຂອງອ່າງນ້ຳ.

ກັອກກະຕຸກນ້ຳ ເປັນວິທີທາງແກ້ໄຂ ແບບຮີບດ່ວນ ທີ່ມີລາຄາຖືກ ຮັບປະກັນວ່າ ມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ

         ທ່ານສາມາດປະຢັດນ້ຳໄດ້ດີກວ່າ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຈາະ 
         ຮູທໍ່ນ້ຳ ໃຫ້ນ້ອຍ ປະມານ 1 ມິລີແມັດ

4. 7.

5. 8.

6. 9.
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ຂໍ້ແນະນຳ ສຳລັບ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ຟອຍຖູແຂ້ວ

ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນນັກຮຽນທຸກຄົນ ຄວນມີ       
ຟອຍຖູແຂ້ວ ທ່ີມີຝາປິດໜ່ຶງອັນເປັນຂອງຕົນເອງ.  
ຟອຍຖູແຂ້ວດ່ັງກ່າວຈະຖືກຮັກສາໄວ້ ຢູ່ບ່ອນ 
ເກັບມ້ຽນ ຟອຍຖູແຂ້ວ, ຊ່ຶງຕາມຫັຼກການແລ້ວ 
ແມ່ນເອົາໄວ້ໃນແຕ່ລະຫ້ອງຮຽນ

ບ່ໍໃຫ້ ນັກຮຽນ ເ ອົ າຟອຍຖູແຂ້ວເມືອເ ຮືອນ.    
ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼົງລືມ ແລະ ເປິເປື້ອນ.

ນັກຮຽນຈັບເອົາໄດ້ງ່າຍ.

ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ຟອຍຖູແຂ້ວ ຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ.

1.

2.
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ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ໃນການໝາຍ ຟອຍຖູແຂ້ວ ແມ່ນໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ 
ເຄື່ອງໝາຍສ່ວນຕົວ ໃສ່ຟອຍຖູແຂ້ວຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນການຈື່ງ່າຍ.

ແຕ່ລະຊ່ອງຫ້ອຍ ແລະ ຟອຍຖູແຂ້ວແຕ່ລະອັນຕ້ອງ ມ ີເຄ່ືອງໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ 
ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ການຫຼົງຟອຍຖູແຂ້ວກັນ.

ຄວນອອກແບບ ບອ່ນຫ້ອຍຟອຍຖູແຂ້ວ ໃຫ້ຫົວຟອຍ ໄດ້ລະບາຍອາກາດ. 
ຝາອັດຄວນ ມີຮູນ້ອຍໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດເຊື້ອລາ.

ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ຟອຍຖູແຂ້ວແຕ່ລະອັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ 
ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໃສ່ກັນ.

ຕ້ອງຕິດເຄື່ອງໝາຍ ດ້ວຍສະກ໊ອດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລຶບອອກໄດ້.

ຟອຍຖູແຂ້ວ ທັງໝົດ ຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍ ຕາມ ຊື່ ຫຼື ນ້ຳເບີ ຂອງນັກຮຽນ 
ດ້ວຍການໃຊ້ ບິກເຟີດຖາວອນໝາຍໃສ່.

3. 6.

4. 7.

5. 8.
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?
1. ເມື່ອບໍ່ມີນ້ຳສະອາດ ໃນໂຮງຮຽນ ພວກເຮົາ ຍັງຈະສາມາດ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໄດ້ບໍ?
ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ ລະບົບນ້ຳທ່ີເຮັດເອົາເອງ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ອ່າງລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວ ສຳລັບກຸມ່. ອາດໃຊ້ອຸປະກອນ ທ່ີເປັນຖັງນ້ຳ ຫືຼ ຄຸນ້ຳ.  
ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ອຸປະກອນທ່ີນ້ອຍກວ່າເຊ່ັນ: ກະຕຸກນ້ຳ ກໍເປັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊ່ິງນັກຮຽນ 
ແຕ່ລະຄົນມີກະຕຸກນ້ຳຂອງໃຜລາວເພືອ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ພຽງແຕ່ຕ້ອງການນ້ຳສະອາດປະມານ 300ມລ ຕໍ່ເດັກ/ຄົນ/ມື້ 
ເທ່ົານ້ັນສຳລັບກິດຈະກຳ. ເບ່ິງໃນ“ປ້ືມຄູ່ມ:ື ປ້ຶມຮວບຮວມ ແບບການກ່ໍສ້າງ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ 
ຂອງ ໂຄງການສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ. (Field guide: hardwere for Group Handwashing in Schools) ສຳລັບ
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ.

2.  ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ແບບໃດ ທີ່ເໝາະສົມກັບ ໂຮງຮຽນ ຂອງພວກເຮົາ?
ໃນເວລາ ເລືອກ ປະເພດ ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ທ່ານຕ້ອງ ຄຳນຶງເຖິງ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ: ວັດສະດຸ ອຸປະກອນທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່, ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ຄວາມແຮງດັນຂອງນ້ຳ, ການໃຊ້ນ້ຳ, ຈຳນວນເດັກນ້ອຍ 
ໃນໂຮງຮຽນ, ກໍຄືການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ.  ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຕັດສິນໃຈ         
ສ້າງອ່າງປະເພດໃດກຕໍາມ, ສ່ິງສຳຄັນກວ່າໝູ່ໝົດແມນ່ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກອ່ນ, ສ່ວນສ່ິງອ່ືນໆ ທ່ານຍັງສາມາດລະດົມທຶນ 
ຕາມພາຍຫຼັງ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກງົດງາມກ່ວາເກົ່າ ຫຼື ປັບປຸງອ່າງນ້ຳ.

3. ເປັນຫຍັງ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈຶ່ງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ?
ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນຂ້ຶນກັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ.  ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນມີບົດບາດ ໃນການລະດົມຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂ້ົາໃຈ, 
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດໂຄງການ. ການປະກອບສ່ວນຕ່າງໆຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້
ຫຼາຍຮູບແແບບ ເຊ່ັນ: ການປະກອບສ່ວນແຮງງານ, ວັດສະດຸອຸປະກອນ ຫືຼ ເປັນເງິນ.  ຜູ້ປົກຄອງສາມາດຊ່ວຍລະດົມ 
ຊຸກຍູ້ໃນການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ.

4. ຈະສ້າງອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບກຸ່ມນັກຮຽນ?
ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ້ວ ໃຫ້ເໝາະສົມ ສຳລັບນັກຮຽນເພ່ືອດຳເນີນກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ ຢ່າງໜ້ອຍ  10-15 ຄົນ ສາມາດ 
ໃຊ້ໄດ້ພ້ອມກັນ.  ນອກນ້ັນ, ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂະໜາດໃຫຍ່ພາໃຫ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໃນການດຳເນີນກິດຈະກໍຳ 
ປະຈຳວັນ.  ເມື່ອມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂະໜາດໃຫຍ່ ພໍສົມຄວນ ແລະ ໃກ້ຫ້ອງຮຽນຈະໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ ປະມານ 
10 ນາທີ ຕໍ່ມື້ ສຳລັບໝົດທຸກຄົນໃນຫ້ອງເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳ.

5.   ອ່າງລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງມີ ຫຼັງຄາ ບໍ?
ດີແທ້ຕ້ອງມີຫັຼງຄາກັນແດດ ແລະ ຝົນ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳເປັນປົກກະຕິ. ສ່ິງສຳຄັນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ 
ຕ້ອງສ້າງອ່າງລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ສ່ວນຫັຼງຄາສາມາດລະດົມທຶນສ້າງ ຫືຼ ຕ່ໍເຕີມໄດ້ຕາມພາຍຫັຼງອີງຕາມ ເງືອ່ນໄຂ 
ແລະ ທ່າແຮງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
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 ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານ ທັກສິນ ພະຈະເລີນ
ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາການສຶກສາກຸ່ມບ້ານສີຖານ
ເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ໂຮງຮຽນປະຖົມອາກາດແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງ 4 ບ້ານ. ນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານໄດ້ປຶກສາຫາລື     
ລົງເຜີຍແຜ່ອະທິບາຍໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້ າໃຈ ແລະ     
ລະດົມທຶນຈາກປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອ່າງລ້າງ
ມື . ເພາະຖ້າວ່າໃຫ້ແຕ່ໂຄງການເປັນຄົນລົງທຶນ             
ກຈໍະບ່ໍຍືນຍົງມນັເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທັງ4ບ້ານ 
ເພາະວ່າມັນເປັນເງິນລວມ ແລະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ພາກັນ
ຕັດສິນໃຈກໍ່ສ້າງອ່າງລ້າງມືດັ່ງກ່າວ".

ທ່ານນາງ ເລື່ອນທອງ ໄຊຍະວົງ
ອຳນວຍການໂຮງຮຽນບ້ານດົງສະຫວາດ, 
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ເຄີຍຄິດງໍ້ວ່າຈະເຮັດໄດ້ບໍ, ບ້ານຈະເຫັນດີບໍ. ຫຼັງ ຈາກ
ເ ວ້ົ າກັ ບ ບ້ ານແ ລ້ວ ເ ພ່ີ ນກໍ ເ ຫັ ນ ດີ  ແລະ  ໃ ຫ້  
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈົນສຳເລັດ. ເຄີຍຄິດງ້ໍງ່ຽງກັບນັກຮຽນ 
ວ່າຈະບ່ໍມີຄວາມຊິນເຄີຍ ແຕ່ຫັຼງຈາກມີອ່າງລ້າງມື 
ນັກຮຽນປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມ 
ມ່ວນຊ່ືນ. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງໄດ້ ຂ້ຶນແຜນ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືກັບບ້ານ ວ່າເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ 
ໂຄງການສຳເລັດ ແລະ ຍືນຍົງ. ສະຫຸຼບໄດ້ວ່າ ຖ້າຊຸມຊົນ 
ບ່ໍຊ່ວຍໂຮງຮຽນກໍຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້".
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ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ໄດ້ຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ 
ໃນການຫຼີກລ່ຽງຈາກການເຈັບປ່ວຍ, ກັນພະຍາດ ເຂົ້າສູ່ຕົນເອງ 
ແລະ ແຜ່ເຊື້ອພະຍາດສູ່ຜູ້ອື່ນ.2ການລ້າງມື

FIT FOR SCHOOL16
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ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະ
ຍາສາດເຫັນວ່າການລ້າງມືໃສ່ສະບູ
ຢ່າງເປັນປະຈຳສາມາດຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາການຖອກທ້ອງ
ແຕ່ 31% ເຖິງ 47% ແລະ ພະຍາດອັກເສບລະບົບ
ຫາຍໃຈເຖິງ 30%.2

ບັນດາພະຍາດຕິດຕ� 
ບັນດາພະຍາດທ່ີແຜ່ເຊ້ືອຈາກຄົນຜູ້ໜ່ຶງໄປຫາຜູ້ອ່ືນ ເຊ່ັນ:      
ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງບິດ, ອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ, 
ໄຂ້ຫວັດ, ໄອ, ແມ່ກາຝາກ, ຕາແດງ ແລະ ພະຍາດຜິວໜັງ     
ແມ່ນພະຍາດຕິດຕ່ໍທ່ີພົບເຫັນຫຼາຍກ່ວາໝູ່. ການບ່ໍຮັກສາ         
ອະນາໄມເປັນສາເຫດຂອງການແຜ່ເຊ້ືອພະຍາດ. ຖ້າຫາກວ່າ     
ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບ່ິງແຍງຕົນເອງ, ເຄຫາສະຖານ 
(ເຮືອນຊານ ແລະ ໂຮງຮຽນ) ໃຫ້ສະອາດຈະຢຸດຕິການແຜ່ເຊື້ອ
ພະຍາດເກືອບທັງໝົດໄດ້. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນແນະນຳ        
ນັກຮຽນໃຫ້ຮັກສາຄວາມສະອາດຢູ່ເລື້ອຍໆ.

ຄວາມຈິງ

! ຄວນລ້າງມືໃສ່ສະບູ
ທູກຄັ້ງຫຼັງໃຊ້ວິດຖ່າຍ, 
ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານ 
ແລະ ກ່ອນກິນເຂົ້າ.
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ຂໍ້ແນະນຳ ສຳລັບການລ້າງມື ປະຈຳວັນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ ຕ້ອງລ້າງມືໃສ່ສະບູຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ
ເທື່ອໃນໂຮງຮຽນເປັນກິດຈະກຳກຸ່ມ.

ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນ ກ່ອນກິນເຂົ້າ ເຊັ່ນ: 
ຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນ ຫຼື ພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ

ໃຫ້ມີ ສະບູຢູ່ບ່ອນລ້າງມືຕະຫຼອດເວລາ. ສາມາດວາງ 
ສະບູໃສ່ຖົງຕາໜ່າງ ແລະ ມັດຕິດໃສ່ສ່ິງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ.

ຄູ ມອບໝາຍ ແລະ ເຝິກນັກຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍເພ່ືອນ
ຮ່ວມຫ້ອງ ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳການລ້າງມື    
ໃຫ້ເປັນລະບຽບ.

ຕ້ອງການນ້ຳສະອາດໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມປືຽກ 
ແລະ ໃນຕອນທ້າຍເພ່ືອລ້າງສະບູອອກ. ປິດນ້ຳໃນ  
ຂະນະທີ່ນັກຮຽນຮຸກສະບູໃສ່ມືຂອງຕົນ.

ຫັຼງຈາກນ້ັນປະມານໜ່ຶງອາທິດ ພວກນັກຮຽນຈະມີ 
ຄວາມຊິນເຄີຍກັບຂ້ັນຕອນຂອງກິດຈະກຳ ແລະ 
ບົດບາດ ໃນການຊີ້ນຳຂອງຄູກໍຈະຫຼຸດລົງ.

ຄູ ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນລ້າງມືໃສ່ສະບູຫັຼງຈາກໃຊ້    
ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານ ແລະ ກ່ອນກິນເຂົ້າ.

ຊຸກຍູ້ ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜູ້ປຸກລະດົມການ    
ລ້າງມໃືສ່ສະບູ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກດິຈະກຳປະຈຳ 
ວັນໃນຊີວິດຄອບຄົວ.

ຖູມືຂວາໃສ່ມືຊ້າຍ ແລະ ຖູມືຊ້າຍໃສ່ມືຂວາ.

ຖູຝາມືໃສ່ກັນສອດນິ້ວມືສັບຫວ່າງກັນ.

ຖູສະບູ , ໃຫ້ເປັນຟອງແລະຖູໃຫ້ທົ່ວມືປະມານ 20 ວິນາທີ.

1.

2.

3.
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ຖູທາງຫຼັງນີ້ວມືເບື້ອງໜຶ່ງໃສ່ຝາມື ອີກເບື້ອງໜຶ່ງ. ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳໄຫຼຜ່ານ.

ກຳນິ້ວໂປ້ ແລະ ຖູບິດໄປມາ. ເຮັດແນວນັ້ນກັບນິ້ວໂປ້ອີກຂ້າງໜຶ່ງ. ປ່ອຍໃຫ້ ມືແຫ້ງໃນອາກາດ.ຈົ່ງຢ່າໃຊ້ຜ້າເຊັດ! ຜ້າເຊັດ 
ກາຍເປັນແຫຼ່ງຕິດຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວ.

ຖູຝາມືຊ້າຍໃສ່ຫຼັງມືເບື້ອງຂວາ ແລະ ຖູຝາມືຂວາໃສ່ຫຼັງມືເບື້ອງຊ້າຍ.

4.

5.

6. ! ຈົ່ງຊ່ວຍກັນ
ປະຢັດນ້ຳ ແລະ 
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ ນ້ຳໄຫຼ 
ຕະຫຼອດກິດຈະກຳ.

7.

8.
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ຄຳຖາມຕ່າງໆທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບການລ້າງມືໃສ່ສະບູ

?
1. ເວລາລ້າງມື,ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ ສະບູຊະນິດໃດກໍໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ການນຳໃຊ້ທ່ີຖືກຕ້ອງ ສະບູທຸກຊະນິດແມ່ນແຕ່ແຟັບຊັກເຄ່ືອງ ແລະ ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍກໍລ້ວນແຕ່ມີປະສິດທິິຜົນ 
ໃນການລ້າງມືຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມແຟັບຊັກເຄ່ືອງມີສູດເຂ້ັມກວ່າສະບູອ່ືນໆ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະບູ 
ປະເພດໃດກໍໄດ້ໃນການລ້າງມື.

2. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສະບູສຳລັບ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດບໍ ?ຍ້ອນຫຍັງ?
ບ່ໍ. ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະບູຂ້າເຊ້ືອພະຍາດ ແຕ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ສະບູຊະນິດໃດກໍໄດ້ ສຳຄັນແມ່ນການຮຸກຖູ ແລະ 
ລ້າງເຊື້ອພະຍາດອອກຈາກມື.

3. ສາມາດໃຊ້ນ້ຳຝົນລ້າງມືໄດ້ບໍ?
ໄດ້. ຖ້າຫາກຂາດນ້ຳສະອາດ, ສາມາດໃຊ້ນ້ຳຝົນ,ນ້ຳສ້າງເພ່ືອລ້າງມື. ແຕ່ສ່ິງສຳຄັນກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນການລ້າງມື 
ໃສ່ສະບູທຸກຄັ້ງ.

4. ການຕັດເລັບມື ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ?
ການຕັດເລັບມືໃຫ້ສັ້ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະວ່າຕາມບໍລິເວນໃນເລັບມືເປັນບ່ອນບົ່ມຊ້ອນເຊື້ອພະຍາດ(ແບັກເຕເຣຍ ແລະ 
ເຊື້ອໄວຣັສ). ການຕັດເລັບມືໃຫ້ສັ້ນແມ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍກວ່າ.

5. ຖ້າຫາກວ່າຂາດນ້ຳເຮົາສາມາດຈຸ່ມມືລົງຊາມ ຫຼື ຄຸ ເພື່ອລ້າງມືນຳກັນໄດ້ບໍ?
ບ່ໍຄວນໃຫ້ນັກຮຽນຈຸ່ມມືໃສ່ຊາມ ຫືຼ ຄຸດຽວກັນໃນເວລາລ້າງມືເພາະວ່າຈະເປັນການຕິດເຊ້ືອພະຍາດໃສ່ກັນ. 
ນັກຮຽນຕ້ອງລ້າງມືຂອງຕົນ ແລະ ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານ. ຕ້ອງການປະລິມານນ້ຳພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນສຳລັບ
ການລ້າງມື.

6. ການສົ່ງເສີມການລ້າງມື ປະຕິບັດຢູ່ລາວເທົ່ານັ້ນບໍ?
ບໍ,່ ການສົ່ງເສມີການລາ້ງມື ໄດປ້ະຕິບດັໃນທົວ່ໂລກ ເຊິ່ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືແລວ້ວາ່ການລ້າງມືໃສສ່ະບແູມ່ນກິດຈະກຳໜຶງ່ 
ທ່ີມີປະສິດທິຜົນທ່ີດີກວ່າໝູ່ໃນການຫຼດຜ່ອນການແຜ່ເຊ້ືອພະຍາດໄດ້. ໃນທ່ົວໂລກມີຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຊ່ັນ: 
ອົງການອຸຍນີເຊັບ, ທະນາຄານໂລກ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ຂອງປະເທດຕ່າງໆໄດ້
ຮ່ວມແຮງກນັເພ່ືອສ່ົງເສີມການລ້າງມໃືສ່ສະບູຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ລັດຖະບານລາວກໍເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການດ່ັງກາ່ວ.

 7. ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການສົ່ງເສີມການລ້າງມື ໄດ້ບໍ ແລະ ເຮັດແນວໃດ?
ແມ່ນແລ້ວ, ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການລ້າງມືໃສ່ສະບູໄດ້. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດກໍພຽງແຕ່ເຝິກປະຕິບັດໃຫ້ກາຍ
ເປັນນິໄສສ່ວນຕົວ, ໂອ້ລົມກ່ຽວກບັປະເດັນບັນຫາດ່ັງກາ່ວກບັສະມາຊິກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພ່ືອນ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ.
ຊັກຊວນເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ໃນເວລາປະຕິບັດກິດຈະກຳການເຄ່ືອນໄຫວສັງຄົມຕ່າງໆໃຫ້ປະຕິບັດການລ້າງມືໃສ່ສະບູ 
ຫຼັງຈາກໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານ ແລະ ກ່ອນກິນເຂົ້າ. ອັນນີ້ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ລິເລີ່ມທີ່ສຳຄັນທົ່ວໂລກ.

ຸ
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ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານນາງ ຄຳໃບ ຈັນທະວີໄຊ
ຄູປະຈຳຫ້ອງ ປ5, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ່າງ່ອນ, 
ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ສ້າງອ່າງລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວແລ້ວ ເດັກນ້ອຍບ່ໍ
ຮູ້ຈະປະຕິບັດກດິຈະກຳແນວໃດ ແລະ ກບ່ໍໍມກັໃສ່ເກີບ 
ໃນເວລາຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການລ້າງມືຖູແຂ້ວ. ພວກ 
ເຮົາກໍໄດ້ເລີ່ມເຝິກເຂົາເຈົ້າເລື້ອຍໆ ປັດຈຸບັນນີ້ ເຫັນວ່າ 
ໄດ້ຮັບຜົນດີ ເດັກໃສ່ເກີບ ແລະ ຫ້າວຫັນປະຕິບັດ    
ກິດຈະກຳພໍແຕ່ຕີກະແລ່ງ ພວກເຂົາກໍແລ່ນອອກໄປ  
ລ້າງມືໂລດ".

ນາງ ເອເຊຍ ໄຊຍະບູລີ
ນັກຮຽນຫ້ອງ ປ4, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ່າງ່ອນ, 
ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ຫຼານຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ມ່ວນທີ່ໄດ້ຖູແຂ້ວ ແລະ ລ້າງມື 
ເຮັດໃຫ້ມຄີວາມສະອາດ. ຫຼານໄດ້ ເວ້ົາສູ່ພ່ໍແມອ້່າຍນ້ອງ 
ຟັງວ່າການລ້າງມມືຈັີກຂ້ັນຕອນ. ຫຼານລ້າງມຫັຼືງຈາກໃຊ້ 
ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານ ແລະ ກ່ອນກິນເຂ້ົາ. 
ລ້າງມືເຮັດໃຫ້ມືສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດ".
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ໂດຍອີງຕາມ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ສະມາຄົມ 
ທັນຕະແພດສາກົນ(FDI), ການຖູແຂ້ວດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວທ່ີມີ 
ຟລູອໍໄຣດ໌ ເປັນວິທີການທ່ີແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ກວ່າໝູ່ໝົດ 
ເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງ.33ການຖູແຂ້ວ
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ແຂ້ວແມງ
ແຂ້ວແມງແມ່ນພະຍາດຊຳເຮື້ອທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດໃນ 
ໄວເດັກທ່ົວໂລກ. ແຂ້ວແມງຈະບ່ໍດີເອງໂດຍປາສະຈາກການປ່ິນ 
ປົວ. ໃນບັນດາປະເທດທ່ີມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ເກືອບວ່າຄົນທ່ີເປັນ     
ແຂ້ວແມງທັງໝົດຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວ. ຜົນຮ້າຍທ່ີຕາມມາ  
ກໍຄື ຈະເປັນແຂ້ວແມງໄປຕະຫຼອດຊີວິດເຊ່ິງມີຜົນກະທົບ          
ຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍລວມ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.

ແຂ້ວແມງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ເປັນການລົບກວນ 
ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບດີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ ່ເປັນແຂ້ວແມງບໍ່ສາມາດ
ມີຄວາມ ຕ້ັງໃຈໃນການຮ່ຳຮຽນ, ໃນທ່ີສຸດມັນອາດຈະເປັນ       
ອຸປະສັກກີດກັ້ນ ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳໃນ 
ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມໂດຍລວມ.

!ຕ້ອງຖູແຂ້ວ
ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ັງຕໍ່ມື້ 
ຕອນເຊົ້າ ແລະ ກ່ອນນອນ.

 ຄວາມຈິງໂດຍອີງໃສ່ການສຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວ
ກັບສຸຂະພາບປາກ ແລະ ແຂ້ວ ຄັ້ງທີ່ 2 
ຂອງລາວ ໃນປີ 2010, ເຫັນວ່າ 84% ຂອງນັກຮຽນ ສ.ປ.ປ ລາວ 
ເປັນແຂ້ວແມງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ນັກຮຽນຜູ້ໜ່ືງ ມີແຂ້ວແມງ 
ຈຳນວນ 6  ເຫຼັ້ມ . 4 ການວິໄຈຄ້ົນຄວ້າປີ  2011  ທີ່  
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ 44 ໂຮງຮຽນໄດ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 91% ຂອງນັກຮຽນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 6-7 ປີ 
ມແີຂ້ວແມງ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ນັກຮຽນຜູ້ໜ່ືງມແີຂ້ວແມງຈຳນວນ 
7-8 ເຫຼັ້ມ.5

ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາຖູແຂ້ວທ່ີມີ 
ຟລູອໍໄຣດ໌ ແມນ່ມປີະສິດຕິພາບໃນການປ້ອງກນັແຂ້ວແມງໄດ້ດີ.  
ການຖູແຂ້ວດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວທ່ີມີຟລູອໍໄຣດ໌  ຢູ່ໂຮງຮຽນພາໃຫ້  
ຫຸຼດຜ່ອນການເກີດເປັນແຂ້ວແມງໄດ້ 40% ເຖິງ 50% .6,7
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ຂ�ແນະນຳ ສຳລັບການຖູແຂ້ວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຂອງຕົນດ້ວຍລົມຫາຍ 
ໃຈສົດຊື່ນ ແລະ ແຂ້ວສະອາດ.

ນັກຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງຖູແຂ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະເທ່ືອ 
ຢູ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍເປັນກິດຈະກຳກຸ່ມ.

ຄູ ຕ້ອງມອບໝາຍ ແລະ ເຝິກນັກຮຽນ ນຳພາກິດຈະກຳ 
ການຖູແຂ້ວເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງຕົນ 
ດຳເນີນກິດຈະກຳ ການຖູແຂ້ວ ຢ່າງເປັນລະບຽບ.

ນັກຮຽນມວ່ນຊ່ືນກບັກິດຈະກຳເປັນກຸມ່. ການຖູແຂ້ວ 
ເປັນປົກກະຕິຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ  
ກິດຈະກຳຮ່ວມກັນໄດ້ດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ຄູມີໜ້າທ່ີ       
ຕິດຕາມ, ແນະນຳ ແລະ ດູແລການເຮັດກິດຈະກຳ 
ຂອງນັກຮຽນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກແລ້ວ ການເຮັດກິດຈະກຳ
ລ້າງມືຖູແຂ້ວໃນໂຮງຮຽນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນບໍ່ຄວນ
ເກີນ 5 ນາທີ.

ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມນັກຮຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວແບບດ້ານ 
ແຂ້ວສະອາດ ແລະ ລົມຫາຍໃຈສົດຊ່ືນ” ກະຕຸກຊຸກຍູ້ 
ໃຫ້ ພ່ໍແມ່ ແລະ ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ເຮັດໃຫ້ການຖູແຂ້ວກາຍເປັນກິດຈະກຳປະຈຳວັນ, 
ພິເສດແມ່ນກ່ອນເຂົ້ານອນ.

ຖ້າຫາກວ່າຢາຖູແຂ້ວເປັນຫຼອດ, ຈົ່ງບີບຢາຖູແຂ້ວໃຫ້ອອກມາຂະໜາດເທົ່າ
ເມັດສາລີແລ້ວທາໃສ່ຟອຍຖູແຂ້ວທາງຂວາງ.

ຖ້າວ່າຢາຖູແຂ້ວທີ່ເປັນກະຕຸກ ກ່ອນຈະໃຊ້ໃຫ້ປົດລັອກ 2 ອັນອອກຈາກຫົວ 
ຈ່າຍຢາຖູແຂ້ວກ່ອນ ແລະ ກົດຫົວປ້ຳຈົນກວ່າຢາຖູແຂ້ວອອກມາແລ້ວເອົາລັອກ
1 ອັນເຂ້ົາຄືນ. ກົດຫົວຈ່າຍເທ່ືອໜ່ຶງເພ່ືອເອົາຢາຖູແຂ້ວຢອດໜ່ຶງໃສ່ຟອຍຖູແຂ້ວ.

1.

2.
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ການຖູແຂ້ວບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ນ້ຳ ພຽງແຕ່ໃຊ້ນ້ຳລາຍເທົ່ານັ້ນກໍໄດ້.
ຖູແຂ້ວທຸກເຫຼັ້ມໃຫ້ທົ່ວເປັນເວລາ 2 ນາທີ, ພິເສດແມ່ນແຂ້ວກົກ.

ໃຊ້ປາຍລີ້ນສຳຜັດວ່າແຂ້ວທັງໝົດມື່ນ ແລະ ສະອາດດີບໍ?

ຖົ່ມຢາຖູແຂ້ວອອກ ແລະ ບໍ່ຄວນບ້ວນປາກ ເພື່ອຮັກສາ ຟລູອໍໄຣດ໌ໄວ້. ລ້າງຟອຍຖູແຂ້ວດ້ວຍນ້ຳໃຫ້ສະອາດ.

ເອົາມືປຽກເຊັດຝອດຢາຖູແຂ້ວອອກຈາກປາກ. ເອົາຟອຍຖູແຂ້ວກັບໄປໄວ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂອງໃຜລາວ.

4.

5.

6.3.

7.

8.
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ຄຳຖາມຕ່າງໆທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການຖູແຂ້ວ

?
1. ລົມຫາຍໃຈບໍ່ດີມີກິ່ນປາກຍ້ອນຫຍັງ?
ລົມຫາຍໃຈບ່ໍດີຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາມີແບັກເຕເຣຍ ໃນຜ້ົງປາກຊ່ຶງຜະລິດສານກຳມະຖັນ. ລົມຫາຍໃຈບ່ໍດີເຮັດໃຫ້ຄົນ 
ອ້ອມຂ້າງລຳຄານ, ສະນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຖູແຂ້ວ ແລະ ລີ້ນໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ.

2. ເພື່ອຮັກສາແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງຄວນເຮັດແນວໃດ?
ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການກິນເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ນ້ຳອັດລົມ. ເຝິກນິໄສການກິນໝາກໄມ້ສົດເປັນອາຫານຫວ່າງ, ທົດແທນນ້ຳ
ອັດລົມດ້ວຍນ້ຳດື່ມ ແລະ ຖູແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວ ທີ່ມີຟລູອໍໄຣດ໌.

3. ເປັນຫຍັງການໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທີ່ມີຟລູອໍໄຣດ໌ ຈຶ່ງສຳຄັນ?
ໃນຫຼາຍປະເທດ, ລະດັບການເປັນແຂ້ວແມງ ຫຼຸດລົງກວ່າ 50% ໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຍ້ອນການໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວ
ທີ່ມີຟລູອໍໄຣດ໌. ຟລູອໍໄຣດ໌ຊ່ວຍປົກປ້ອງແຂ້ວບໍ່ໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ.

4. ເປັນຫຍັງ ຫຼັງຈາກຖູແຂ້ວແລ້ວບໍ່ຄວນບ້ວນປາກ?
ການບ້ວນປາກຈະເຮັດໃຫ້ຟລູອໍໄຣດ໌ໃນຜ້ົງປາກຫຸຼດລົງ ນ້ີໝາຍເຖິງການບ້ວນປາກຫັຼງຈາກໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທ່ີມີຟລູອໍໄຣດ໌ 
ທຸກຊະນິດ. ໃນກໍລະນີທ່ີທ່ານຢາກບ້ວນເອົາເສດອາຫານອອກ ທ່ານຄວນຖູແຂ້ວອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວທ່ີມຟີລູອໍໄຣດ໌ 
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານບ້ວນເອົາເສດອາຫານອອກແລ້ວ.8

5. ຕ້ອງປ່ຽນ ຟອຍຖູແຂ້ວ ທຸກ 3 ເດືອນບໍ?ຍ້ອນຫຍັງ?
ບ່ໍ. ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະຫ່ວາງຟອຍຖູແຂ້ວເກ່ົາ ແລະ ໃໝ່. ບ່ໍມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານປະສິດ       
ທິພາບຂອງການທຳຄວາມສະອາດ.9,10

6. ການກືນ ຢາຖູແຂ້ວຈະປອດໄພບໍ?
ຢາຖູແຂ້ວບ່ໍມີຈຸດປະສົງເພ່ືອກືນກິນ ແຕ່ຕ້ອງແນະນຳ ໃຫ້ນັກຮຽນຖ່ົມຝອດຢາຖູແຂ້ວອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າ            
ນັກຮຽນກືນຝອດຢາຖູແຂ້ວບາງສ່ວນກໍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
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ທ່ານນາງ ພິມມະສອນ ພົມມະຈັກ
ແມ່ນັກຮຽນຫ້ອງ ປ4, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນດົງສະ 
ຫວາດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ຕ້ັງແຕ່ມກິີດຈະກຳການຖູແຂ້ວພ່ໍແມບ່ໍ່ໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກນຳ. 
ລູກມັກສະອາດຂ້ຶນເຮັດເອົາເອງ ກ່ອນກິນເຂ້ົາກໍມັກ 
ລ້າງມືເອງ. ຕ້ັງແຕ່ຍ້າຍມາຢູ່ໂຮງຮຽນນ້ີເຫັນລູກດີຂ້ຶນຫຼາຍ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຕ່ືນເຊ້ົາມາລູກກໍຖູແຂ້ວເອງ ແລະ     
ກ່ອນນອນກໍຖູອີກຖືວ່າລາວຮູ້ຈັກຄວາມຫຼາຍຂຶ້ນ".

ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານນາງ ບົວພັນ ແກ້ວວັນນະວົງ
ຄູປະຈຳຫ້ອງ ປ3, ໂຮງຮຽນປະຖົມຈັນສະຫວ່າງ, 
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ປີກາຍນ້ີພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພາະນັກຮຽນລ້ຶງບ້ວນປາກ 
ພວກເຂົາຢ້ານກືນຢາຖູແຂ້ວລົງທ້ອງ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້  
ອະທິບາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຟລູອໍໄຣດ໌ ແລະ    
ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາຟລູອໍໄຣດ໌ ໄວ້ໃນປາກ 
ມາຮອດປະຈຸບັນນັກຮຽນມີຄວາມເບີກບານ ແລະ 
ຫ້າວຫັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຖ້າຮອດໂມງຖູແຂ້ວ 
ນັກຮຽນຈະຖາມໂລດວ່າບ່ໍຖູແຂ້ວບ່ໍນາຍຄູ. ສັງເກດເຫັນ 
ແຂ້ວເຂົາເຈົ້າສະອາດຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີກິ່ນປາກ".
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ປັດຈຸບັນນີ້ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍການ
ປະຕິບັດຫັຼກການອະນາໄມ ແລະ ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ລາຄາຖືກ 
ແລະ ມີປະສິດທິິຜົນສູງ.4ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ
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ການຕິດເຊ້ືອແມທ້່ອງໂດຍທົວ່ໄປ
ການຕດິເຊືອ້ແມທ່ອ້ງໃນລຳໄສແ້ມນ່ພບົເຫນັຫາຼຍທີສ່ດຸໃນເດກັ 
ນັກຮຽນ ຢູ່ບັນດາປະເທດທ່ີມລີາຍໄດ້ຕ່ຳ.  ການຕິດເຊ້ືອແມທ່້ອງ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນສາເຫດຂອງພາວະເລືອດຈາງ ແລະ 
ສາມາດໄປສູ່ການພັດທະນາທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍສະໝອງ. ເມື່ອມີການຕິດ 
ເຊ້ືອ, ເດັກນ້ອຍຈະສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ 
ຕົນໃນການມສີະມາທິ. ໃນທ່ີສຸດ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມແີຕ່ຄວາມອິດ 
ເມືອ່ຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຫ້ອງຮຽນ. ການ 
ໄປໂຮງຮຽນກາຍເປັນຄວາມອິດເມ່ືອຍສຳລັບເດັກນ້ອຍທ່ີຕິດເຊ້ືອ.

ເດັກນ້ອຍທ່ີຕິດເຊ້ືອຮຸນແຮງຈະບ່ໍເຕີບໂຕຕາມເກນອາຍຸຂອງພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາໄດ້. ເດັກທ່ີມກີານຂາດສານອາຫານຢູ່ແລ້ວ ກຍ່ິໍງຂາດສານ 
ອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ.  

ຄວາມຈິງ

!ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແມ່ນປອດ
ໄພ ແລະ ສາມາດເອົາໃຫ້
ເດັກນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕິດ
ເຊື້ອກິນໄດ້.

ການປະເມີນຜົນຂອງການກິນຢາຂ້າແມ່ 
ທ້ອງໃນໂຮງ ຮຽນຂອງປະເທດເຄນຢາ
ພົບວ່າການຂາດຮຽນໄດ້ ຫ�ດຜ່ອນລົງເຖິງ 25%.11
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ຂ�ແນະນຳ ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແບບລວມໝູ່

ໜ່ວຍງານ ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນຂ້ັນເມືອງ 
(ສສຮມ) ລົງເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ອຳນວຍການ 
ໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ     
ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແບບລວມໝູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງຮູ້ 
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 
ແບບລວມໝູ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ.

ລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະສານສົມທົບ
ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອາສາສະໝັກຮັກສາສຸຂະພາບ       
ຂັ້ນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ. 

ຄູປະຈຳຫ້ອງແຕ່ລະຫ້ອງຈະເອີ້ນນັກຮຽນ ແລະ ຢາຍ 
ຢາຂ້າແມທ້່ອງ 1 ເມດັໃຫ້ເທ່ືອລະຄົນ ຕ້ອງຫຍ້ຳທັນທີ 
ໂດຍຢູ່ໃນການສັງເກດຂອງຄູ.

ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແບບລວມໝູ່ນີ້ຈະດຳເນີນໃນ
ທຸກ 6 ເດືອນ ຫືຼ ປີລະຄ້ັງ ເຊ່ິງຂ້ຶນກັບອັດຕາການຕິດ
ເຊື້ອແມ່ທ້ອງໃນແຂວງນັ້ນ.

ຂໍ້ມູນການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່
ໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງທັງໝົດຈະບັນທຶກໄວ້ໃນ 
ປື້ມບັນທຶກຂອງຄູ ເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ.

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ 
ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 

ຄູເອີ້ນນັກຮຽນເທື່ອລະຄົນ ອອກມາກິນຢາຕໍ່ໜ້າຄູ.

ທີມງານ ສສຮມ (ສຶກສາ ແລະ ສາທາ) ລົງເຜີຍແຜ່  ແລະ ແນະນຳ 
ໃຫ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ. 

1.

2.

3.
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ເມື່ອໄດ້ຮັບຢາແລ້ວ, ນັກຮຽນ ຕ້ອງຫຍ້ຳ ແລະ ກືນຢາໃນທັນທີໂລດ.

ຄູກວດກາເບິ່ງປາກຂອງນັກຮຽນວ່າຫຍໍ້າ ແລະ ກືນຢາໝົດແລ້ວບໍ.

4.

5.

ຄູບັນທຶກການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃສ່ປື້ມບັນທຶກ

6.
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ຄຳຖາມຕ່າງໆທ່ີຖືກຖາມເລ້ືອຍໆ ກ່ຽວກັບການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ

?
1. ອາການຕ່າງໆຂອງການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງມີຫຍັງແດ່?
ແມ່ທ້ອງ ຫືຼ ແມ່ກາຝາກອ່ືນໆອາໄສໃນລຳໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ. ແມ່ທ້ອງບາງຊະນິດສາມາດເຫັນ
ໄດ້ໃນອາຈົມ. ແມ່ທ້ອງບາງຊະນິດວາງໄຂ່ນອກຮູທວານ ພາໃຫ້ມີອາການຄັນ. ຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອແລ້ວອາດມີອາການກິນເຂ້ົາບ່ໍ 
ແຊບ, ເຈັບຊ່ວງທ້ອງ ແລະ ອ່ອນເພຍ. ພາໃຫ້ເກີດການຂາດສານອາຫານ ແລະ ມີພາວະເລືອດຈາງ(ສຳລັບກໍລິນີແມ່ທ້ອງ
ປາກຂໍ) ບາງກໍລະນີພາໃຫ້ລຳໄສ້ອຸດຕັນ.

2. ມີວິທີການອັນໃດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອ?
ການປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຫັຼກການອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ. 1. ຕ້ອງໃຊ້ວິດຖ່າຍທຸກຄັ້ງ.  2. ລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກໃຊ້ວິດຖ່າຍ ແລະ ກ່ອນກິນອາຫານ. 
ການລ້າງມືໃສ່ສະບູຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ແມ່ທ້ອງທ່ີບ່ໍສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາອອກຈາກມືຂອງຕົນ. 3. ລ້າງຜັກໃຫ້ລະອຽດ 
ດ້ວຍນ້ຳສະອາດ. 4. ຕັດເລັບມື ແລະ ເລັບຕີນໃຫ້ສັ້ນ. ໃສ່ເກີບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕີນສຳພັດກັບດິນໂດຍກົງ.

3. ເປັນຫຍັງລູກຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງອີກໃນເມື່ອລາວກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງປີກາຍນີ້ແລ້ວ?
ເດັກນ້ອຍ ຈະຕິດເຊ້ືອຄືນໃໝ່ໄດ້ງ່າຍຖ້າບ່ໍມີການຮັກສາອະນາໄມ. ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງທຸກ 6 ເດືອນ 
ຫືຼ ປີລະຄ້ັງ ໂດຍຂ້ຶນກັບອັດຕາການຕິດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງໃນແຂວງນ້ັນ. ເພ່ືອຊ່ວຍຫ�ດຜ່ອນການຕິດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງແບບຊຳເຮ້ືອ 
ແລະ ການຕິດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງແບບຮຸນແຮງ.

4. ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ປອດໄພບໍ?
ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິິຜົນສູງ. ມັນປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນ 
ໄປ(ຕາມການແນະນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)12 ແລະ ຍັງສາມາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍຕິດເຊ້ືອກິນໄດ້ອີກ. ບ່ໍຄ່ອຍ 
ມເີຫດການອັນຕະລາຍເກດີຂ້ຶນ ແລະ ບາງຄ້ັງ ອາດພົບເຫັນໃນກລໍະນີການຕິດເຊ້ືອແມທ້່ອງຮຸນແຮງ.  ເຖິງແມນ່ວ່າການກນິ 
ຢາຂ້າແມທ້່ອງຈະມບີາງອາການສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້, ແຕ່ວ່າຜົນກະທົບຂອງມນັແມນ່ບ່ໍອັນຕະລາຍ (ມອີາການວິນຫົວ, ຮາກ, 
ອິດເມື່ອຍ ຫືຼ ຖອກທ້ອງ) ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ດ້ວຍການໃຫ້ເດັກພັກຜ່ອນ ແລະ ດ່ືມນ້ຳບ່ໍເທ່ົາໃດຊ່ົວໂມງກໍຈະ 
ຊ່ວງຫາຍໄປ. (ການຄວບຄຸມແມ່ທ້ອງໃນພວກເດັກນ້ອຍ ໄວເຂົ້າໂຮງຮຽນ. WHO, 2011)13

5. ສາມາດກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໂດຍປາສະຈາກຜົນກວດຈາກຫ້ອງທົດລອງບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ທຸກຄົນສາມາດກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໄດ້. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການແຈກຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໂດຍປາສະຈາກການຜົນກວດຈາກຫ້ອງທົດລອງຖ້າຫາກວ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອໃນເຂດນັ້ນສູງກ່ວາ 
20%. ເພາະວ່າຢາທີ່ນຳໃຊ້ແມ່ນປອດໄພ.

6. ເປັນຫຍັງພວກເດັກນ້ອຍຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງໃນລຳໄສ້?
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມທ້່ອງໃນລຳໄສ້ ແມນ່ "ແມທ້່ອງ ທ່ີຕິດຕ່ໍມາຈາກດິນ" ດິນສາມາດປົນ ເປ້ືອນອາຈົມ ຫືຼ ສ່ິງເສດເຫືຼອຕ່າງໆ. 
ເດັກນ້ອຍມັກຫ້ີຼນເກືອກ ກັບດິນ ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍມັກເອົານ້ິວມືເຂ້ົາປາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບເຊ້ືອພະຍາດໄດ້ງ່າຍ. ສະນ້ັນ 
ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນກິນອາຫານແມ່ນ ສຳຄັນທ່ີສຸດ.
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ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານນາງ ພູວັນ ມົນຕີວົງ
ແມ່ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປ4 ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈທ່ີລູກໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢູ່ໂຮງຮຽນ ຜ່ານມາລູກມີອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຄັນກົ້ນ (ຮູທວານ) 
ຫຼັງຈາກກິນຢາສອງສາມມື້ອາການກໍ ຫາຍໄປ ແລະ ກໍບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງ".
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ການທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ 
ໃຫ້ເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະ 
ດວກເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອແມ່ພະຍາດ 
ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການເຈັບເປັນຕ່າງໆ. ສັງເກດເຫັນວ່ານັກຮຽນຈະ
ມກັໃຊ້ວິດຖ່າຍຫຼາຍຂ້ຶນເມືອ່ມນັສະອາດ ແລະ ມກີານບົວລະບັດ 
ຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. 
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5
ການນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
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ຄວາມຈິງ

 ( ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ
 ( ຫຼີກລ້ຽງການຖ່າຍຊະຊາຍ
 ( ຫ�ດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ 
 ( ນັກຮຽນຂາດໂຮງຮຽນໜ້ອຍລົງ
 ( ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເປັນຜົນ 

         ດີຕ່ໍສຸຂະພາບເຊ່ິງອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮັກສາ
ອະນາໄມວິດຖ່າຍ:

ວິດຖ່າຍທີ່ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້

ວິດຖ່າຍທີ່ມີການບົວລະບັດຮັກສາດີ

ການທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ  
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ເປັນນິໄສ ທີ່ມີຜົນດີຕ�ສຸຂະພາບ
ໂຮງຮຽນຂອງຊຸມຊົນຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳ 
ຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ, ສ້າງນິໄສ 
ເພ່ືອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບ. ການສ້າງ 
ນິໄສແບບນ້ັນ ນັກຮຽນຮູ້ຮັກສາວັດຖຸສ່ີງຂອງສ່ວນລວມ ແລະ ເຫັນ 
ຄຸນຄ່າຂອງການທ່ີມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກນັ ດ້ວຍການສ້າງ 
ແຜນອະນາໄມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ທີ່ມີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. 

ປະຕິບັດເນື້ອໃນ 3(ຈ) ງ່າຍໆ ລຸ່ມນີ້ ເພື່ອກຳຈັດບັນຫາວິດຖ່າຍ 
ເປິເປື້ອນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຮງຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ. 

1. ຈົ່ງນຳໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ
ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ທຸກຄົນຕ້ອງມທັີກສະໃນການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ, 
ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນປົກ 
ກະຕິ.

2. ຈົ່ງອະນາໄມເປັນປະຈຳ
ຕ້ອງອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ 
ກາຍເປັນກິດຈະກຳປະຈຳວັນ

3. ຈົ່ງປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ
ການບົວລະບັດຮັກສາຈະແກ່ຍາວອາຍຸການນຳໃຊ້ຂອງສ່ິງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເປ່ເພ ແລະ ການ 
ສ້ອມແປງທີ່ມີລາຄາແພງ.
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ຂ�ແນະນຳເນ້ືອໃນ 3(ຈ) ໃນການ ຮັກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍ                       ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ລະອາດ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ

ແຕ່ລະຄົນ ໃນໂຮງຮຽນນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງ
ແລະ ຮູ້ວິທີອະນາໄມຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວ.

ໂຮງຮຽນ ຈັດຫາວັດສະດຸອຸປະກອນທັງໝົດທ່ີຈຳເປັນ 
ໃນການຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເຊັ່ນ: ນ້ຳ, 
ຖັງ, ກະບວຍ,ສະບູສຳລັບລ້າງມ ືຕາມທ່ີມໃີນທ້ອງຖ່ີນ ຫືຼ 
ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ. ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆຕ້ອງເໝາະ 
ສົມກັບເດັກທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນນຳໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍາ 
ຮ່ວມກັນໂດຍແຍກຫ້ອງນໍ້າ ຍິງ - ຊາຍ

ຄູ ເຕືອນ ນັກຮຽນ ໃຫ້ຮັກສາຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ 
ແລະ ລ້າງມືຂອງຕົນຫຼັງໃຊ້ວິດຖ່າຍທຸກຄັ້ງ.

ຈົ່ງນຳໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ຈົ່ງອະນາໄມເປັັນປະຈຳ1. 2.

!
ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດວິດຖ່າຍ, ບ່ອນຖ່າຍເບົາ ແລະ 
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທຸກໆມື້.

ສ້າງຕາຕະລາງ: ການແບ່ງເວລາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການຮັກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກ

ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍກັນຮັກສາອະ
ນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ທຸກໆຫ້ອງຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດອະນາໄມ.
 ( ຮັກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍ ເປັນກິດຈະກຳກຸ່ມ
 ( ມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ໜ້າທີ່ປະຈຳວັນຕາມແຜນ 

ອະນາໄມແຕ່ລະອາທິດ
 ( ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງນັກຮຽນ, ຊຸມຊົນ 

ເຊ່ັນ: ຊາວໜຸ່ມ, ແມຍິ່ງເຂ້ົາໃນກດິຈະກຳທ່ີ ສາມາດສ້າງ 
ບັນຍາກາດໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ອອກແບບແຜ່ນພາບ 
(ໂປສະເຕີ) ຫຼື ສ້າງຕາຕະລາງເຮັດອະນາໄມ.

ຄວາມຈິງເຈົ້າຮູ້ບ່ໍວ່າ!ໂດຍສະເລ່ຍ
ແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ຊື້ອຸປະກອນອະນາໄມ ແລະ ບົວລະ 
ບັດຮັກສາວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ສະອາດມີພຽງແຕ່ 
ປະມານ 25,000 ກີບ ຕ່ໍ ເດືອນ
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ຂ�ແນະນຳເນ້ືອໃນ 3(ຈ) ໃນການ ຮັກສາອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍ                       ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ລະອາດ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ

!
ການກວດກາເບ່ິງຄວາມຮຽບຮ້ອຍປະຈຳວັນແມ່ນເພ່ືອຮັບ
ປະກນັຄຸນະພາບຂອງການເຮັດອະນາໄມ ແລະ ປູກຈິດສຳ 
ນຶກໃຫ້ແກ່ຄູ, ນັກຮຽນ ຮູ້ປົກປັກຮັກສາວິດຖ່າຍໃຫ້ນຳ 
ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ. 

ນັກຮຽນ ເຮັດໜ້າທ່ີງ່າຍໆ ເຊ່ັນ: ການຕັກນ້ຳໃສ່ຖັງ, 
ປ່ຽນສະບູ ແລະ ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ.

ຖ້າມີການເປ່ເພຂະໜາດນ້ອຍຄວນສ້ອມແປງທັນທີ.

ຖ້າມີການເປ່ເພຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ປະສານງານ ແລະ ລາຍ 
ງານຕາມຂັ້ນຕອນ.

ມີການບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີວາງໄວ້.

ຈ່ົງປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ3.

!
ດຳເນີນການເຮັດຄວາມສະອາດ 
ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາວິດ
ຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານສຸຂາອະນາໄມຮ່ວມ
ກັບກິດຈະກຳອານາໄມໃນ
ໂຮງຮຽນໃນປະຈຳວັນ.

ນຳໃຊ້ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍເຊັ່ນ:

ແຜ່ນພາບ(ໂປສະເຕີ): ທີ່ຕິດໄວ້ວິດຖ່າຍໂດຍກຳນົດໜ້າທີ່
ຕ່າງໆສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດວິດ 
ຖ່າຍ! ມຄີຳອະທີບາຍວ່ານັກຮຽນຄວນເຮັດຫຍັງແດ່? ແຕ້ມ 
ຮູບລະບາຍສີທີ່ສື່ຄວາມໝາຍໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາ 
ໄມ ເຊັ່ນ: ຈົ່ງນຳໃຊ້ປົກກະຕິ, ຈົ່ງເຮັດ ອະນາໄມເປັນປະຈຳ 
ແລະ ຈົ່ງປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ.

ຕາຕະລາງທຳຄວາມສະອາດ: ແມ່ນເຄ່ືອງມືທ່ີສຳຄັນໃນການ
ວາງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າແມ່ນໃຜຮັບ
ຜິດຊອບຫຍັງ. ສ້າງຕາຕະລາງໃສ່ກະດານໃຫ້ເຫັນໜ້າວຽກ 
ແລະ ໃສ່ຊື່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ: ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວິດຖ່າຍສະອາດ
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງການຫຍັງຫຼາຍພຽງແຕ່ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ 
ໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ຟອຍທ່ີມີກ້ານຍາວກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ 
ອະນາໄມພື້ນຫ້ອງນ້ຳໄດ້.



FIT FOR SCHOOL38

    ຖອກນຳ້ໃສ່ຫົວວິດ ແລະ ນັ່ງຖ່າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

    ທຳຄວາມສະອາດຕົນເອງ

    ຖິ້ມເຈ້ຍເຊັດລົງໃສ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

    ລ້າງນ້ຳຍ່ຽວ ຫຼື ອາຈົມຢ່າງພຽງພໍດ້ວຍກະ

    ບວຍໃຫ່ຍ ຫຼື ຄຸ

    ກວດກາເບິ່ງວ່າບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອຄ້າງຢູ່ໃນຫົວວິດ

    ລ້າງມືຂອງຕົນດ້ວຍສະບູ

3ຈົ່ງເພື່ອຮັກສາ ວິດຖ່າຍໃຫ້ສະອາດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້

ເຕີມ:
 ( ນ້ຳ ແລະ ສະບູເປັນປະຈຳ

ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ:
 ( ທໍ່ຫຼືກ໋ອກນ້ຳຮົ່ວ
 ( ປະຕູເປ່ເພ
 ( ລ໋ອກປະຕູ, ກະບວຍ, ຄຸ...
 ( ອຸປະກອນການທຳຄວາມສະອາດ

ຈ່ົງນຳໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ຈ່ົງປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງຈ່ົງອະນາໄມເປັັນປະຈຳ1. 2. 3.
ຫົວວິດຖ່າຍ:
 ( ໂຮຍນ້ຳຢາ ຫຼື ແຟັບໃສ່ ທັງເບື້ອງໃນ ແລະ 

  ເບື້ອງນອກຂອງຫົວວິດຖ່າຍ
 ( ຖູຮູ ເບື້ອງໃນວິດຖ່າຍດ້ວຍຟອຍ

  ເຊັດເບື້ອງນອກຂອງວິດຖ່າຍດ້ວຍຜ້າແຫ້ງ  
  ທີ່ສະອາດ

ເສດຂີ້ເຫຍື້ອ:
 ( ເກັບມ້ຽນເສດຂີ້ເຫຍື້ອ
 ( ກຳຈັດເສດຂີ້ເຫຍື້ອ

ພື້ນວິດຖ່າຍ:
 ( ປັດພື້ນດ້ວຍຟອຍ ແລະ ແນວຊ້ວານຂີ້ເຫຍື້ອ
 ( ໂຮຍນ້ຳຢາ ຫຼື ແຟັບໃສ່ພື້ນວິດຖ່າຍ
 ( ຖູພື້ນວິດຖ່າຍດ້ວຍຟອຍ.

ອ່າງລ້າງມື:
 ( ໂຮຍນ້ຳຢາ ຫຼື ແຟັບໃສ່ອ່າງ

  ເຊັດຖູອ່າງດ້ວຍຜ້າປຽກສະອາດ

• 
• ລ້າງມືຂອງຕົນດ້ວຍສະບູ

ເຄ່ືອງມືໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ

ເຄື່ອງມືຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເປັນ
ສະຖານທ່ີທ່ີມີຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບ. ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມື 
ເຫ່ົຼານ້ີເປັນຕົວຢ່າງ ໃນການສ້າງແຜນພາບ ແລະ ແຜນການອະ 
ນາໄມຂອງໂຮງຮຽນ ເຊ່ັນ: ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນການດ້ານສຸຂະ 
ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ.

ຕາຕະລາງອະນາໄມວິດຖ່າຍສຳລັບແຕ່ລະຫ້ອງ
ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ

ຫ້ອງຮັບຜິດຊອບ

ຈົ່ງນຳໃຊ້ ເປັນປົກກະຕິ
"ຂ້ອຍຊ່ວຍຕິດຕາມການ
ເປີດນຳໃຊ້ຂອງວິດຖ່າຍ"

ຊື່:

ຈົ່ງທຳຄວາມສະອາດ
"ຂ້ອຍຊ່ວຍອະນາໄມ
ວິດຖ່າຍຂອງພວກເຮົາ
ໃຫ້ເປັນຕາຢາກໃຊ້"

ຈົ່ງບົວລະບັດຮັກສາ
"ຂ້ອຍຊ່ວຍຕິດຕາມ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າວິດຖ່າຍຂອງ
ພວກເຮົາໃຊ້ງານໄດ້"”

ລາຍຊື່ຕິດຕ�ພົວພັນ

ຊື່ ເບິໂທລະສັບ/ທີ່ຢູ່

ນາຍບ້ານ

ຄະນະພັດທະນາການ ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

ອາສາສະມັກສາທາລະນະສຸກຂັ້ນບ້ານ

ປະທານສະມະຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

ຊ່າງໄມ້

ຊ່າງສອ້ມແປງທໍ່ນ້ຳ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດ

ບໍລິການດູດສ້ວມ
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ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ ້ແມ່ນລາຍການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການວາງແຜນການ  
ປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການອະນາໄມ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາວິດຖ່າຍ. 
ຖ້າມີການສັງລວມລາຄາຂອງແຕ່ລະລາຍການໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ 
ມນູຄ່າຕ່ໍສົກຮຽນ ມນັຈະຊ່ວຍໃນການຄິດໄລ່ງບົປະມານໄລຍະຍາວ. ນອກນ້ັນ 
ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຜູ້ໃດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຊ້ືວັດຖຸອຸປະກອນ. 
ຕ້ອງມີການຈັດວາງງົບປະມານຢ່າງຖືກຕ້ອງເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງບ່ໍໃຫ້ຄູອາຈານຊ້ືດ້ວຍ 
ເງິນສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ.

ປະຫັວດການສ້ອມແປງໃຫ່ຍ
ປະເພດບັນຫາ ວັນທີ່ສ້ອມແປງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ມູນຄ່າ

ການຈັດປະເພດງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຜະລິດຕະພັນ ລາຄາ ມນູຄ່າໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ
ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

(ຫ້ອງຮຽນ-ໂຮງຮຽນ-
ບ້ານ)

ການດຳເນີນງານ

ສະບູ /ເດືອນ

ນ້ຳ /ເດືອນ

ໂອ/ບວຍ /ລາຍການ

ກະຕ່າ ຂີ້ເຫື້ຍອ /ລາຍການ

ຖັງນ້ຳ /ລາຍການ

ການທຳຄວາມ
ສະອາດ

ນ້ຳຢາ ແລະ 
ຜ້າເຊັດ

/ເດືອນ

ຟອຍຖູພື້ນ /ລາຍການ

ຟອຍຖູຫົວວິດ /ລາຍການ

ຖົງມືກັນເປື້ອນ /ລາຍການ

ການບົວລະ
ບັດຮັກສາ ແລະ 
ການສ້ອມແປງ

ປ້ຳຫົວວິດ(ປາກປີງ) /ລາຍການ

ກະແຈ: ໄຂຄວງ,ຄີມ... /ລາຍການ

ທໍ່ນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ນ້ຳ /ລາຍການ

ກ໋ອກນ້ຳ /ລາຍການ

ຫົວວິດ, ອ່າງຍ່ຽວ /ລາຍການ

ລ໋ອກປະຕູ /ລາຍການ

ເທັບຄຽນທໍ່ນ້ຳ /ລາຍການ

ລວມທັງໝົດ:

ຮູບນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫ້ອງຮຽນທ່ີໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ອະນາໄມ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວິດຖ່າຍໂດຍ 
ການແບ່ງເປັນ5 ຈຸ. ໜື່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ທຸກຈຸຕ້ອງໄດ້ ອະນາໄມ 
ວິດຖ່າຍ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ຄູຈະເປັນຜູ້ 
ຕິດຕາມ ແລະ ວາງແຜນເປັນແຕ່ລະທິດໂດຍຂຽນຊ່ືໜ່ວຍ 
ນັກຮຽນໃສ່ແຕ່ລະມື້. ເມື່ອໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວນັກຮຽນຈະນຳ 
ເອົາບັດໄປສົ່ງໃຫ້ຄູຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານອະນາໄມເພ່ືອກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ເນື້ອໃນ 3ຈ ເພື່ອຮັກສາວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສະອາດ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານແມ່ນໄດ້ 
ກຳນົດລະອຽດວ່າມີໜ້າວຽກຫຍັງແດ່ ທີ່ຈະໄດ້ປະຕິບັດ?
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ຄຳຖາມທ່ີຖືກຖາມເລ້ືອຍໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ

?
1. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ໃນທັນທີໃດເພື່ອສົ່ງເສີມກິດຈະກຳ ການທຳຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ?
ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຊັດເຈນພາຍໃນໂຮງຮຽນ (ຜູ້ອຳນວຍການ, ນັກຮຽນ, 
ຄູອາຈານ, ພະນັກງານ) ແລະ ຊຸມຊົນ  (ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ພະນັກງານບ້ານ). ວິດຖ່າຍທີ່ຕ້ອງຕາຕ້ອງໃຈມັກຈະ 
ໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດທາງໃນ ແລະ ທາງນອກ, ວິດຖ່າຍທ່ີເປັນມິດກັບເດັກມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ, ມີຄວາມເປັນ 
ສ່ວນຕົວ, ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີແວ່ນອີກຈະເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ.

2. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ຖ້າຫາກວ່າວິດຖ່າຍອຸດຕັນ?
ສ່ວນໃຫຍ່ເຮົາສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຕາມບາດກ້າວງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

 ( ໃຊ້ອັນປ້ຳຫົວວິດ: ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າໝູ່ໝົດເພື່ອແກ້ໄຂ ວິດອຸດຕັນ 
 ( ໃຊ້ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນ: ຢອດນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ຖອກນ້ຳຮ້ອນໜຶ່ງຄຸໃສ່ 

(ບໍ່ແມ່ນນ້ຳຟົດ) ຈາກລະດັບຄວາມສູງພຽງແອວໃສ່ຮູວິດຖ່າຍ. ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນມັນອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ 
ວິດຖ່າຍນັ້ນເຕັມແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນ້ີມາຊ່ວຍ(ບໍ່ຄວນໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳນີ້ 
ຍ້ອນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ນ້ຳຮ້ອນ).

3. ການຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ ວິດຖ່າຍໜ່ວຍໜຶ່ງມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ?
ວິດຖ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບການບົວລະບັດຮັກສາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກ່ວາ 25,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ, ການຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການຮັກສາອະນາໄມໃນຈຳນວນຫຼາຍຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກວດກາວັດສະດຸອຸປະກອນໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ.

4. ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ? 
ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງ ວິດຖ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ. ຊຸມຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນແຮງງານ, ສ້ອມແປງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປັບປຸງສ່ິງ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ເປັນຕ້ົນການລະບາຍສີ). ຊຸມຊົນສາມາດລະດົມທືນຮອນ ເພ່ືອນຳໃຊ້ໃນການບົວລະບັດຮັກສາ 
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ.

5. ຈະເຮັດແນວໃດ ຄ່ານ້ຳຂອງໂຮງຮຽນຈຶ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນ?
ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຈະປະຢັດທັງນ້ຳ ແລະ ເງິນ. ຄວນໃຊ້ຖັງເກັບນ້ຳ ແລະ ໃຊ້ກະບວຍຕັກນ້ຳເພື່ອລ້າງວິດຖ່າຍ, ແທນທີ່ 
ຈະໃຊ້ວິດຖ່າຍແບບຊັກໂຄກ.
ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກສະຖານທີ່ລ້າງມືເພື່ອຫົດຕົ້ນໄມ້, ຫົດບ່ອນມີຂີ້ຝຸ່ນຕາມບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ຫຼື ເອົາ 
ໄປລ້າງວິດຖ່າຍ.
ສຳລັບອ່າງລ້າງມືເປັນກຸ່ມ, ທ່ໍນ້ຳທ່ີເຈາະຮູຂະໜາດ1.5ມມ ຈະປະຢັດນ້ຳ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ດີ.  ຕ້ອງປິດນ້ຳໄວ້ໃນເວລາຮຸກ 
ສະບູໃສ່ມື ແລະ ເວລາຖູແຂ້ວ.  ຄວນເຕືອນສະຕິເດັກນ້ອຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນການປະຢັດຊັບພະຍາກອນ.
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ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານນາງ ໄຄເພັດ ອິນທາວົງ
ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນປະຖົມອາກາດ, 
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນເປັນຜູ້ຊ້ີນຳລວມ ດູແລ 
ເບ່ິງແຍງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະ 
ອາດ ເຊ່ັນ ເດ່ີນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງນ້ຳ. ໃນການ 
ທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ຳ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃຫ້ຄູຜູ້ໜ່ຶງສະເພາະ. ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄູກໄໍດ້
ນຳພານັກຮຽນທຳຄວາມສະອາດເຮັດໃຫ້ຫ້ອງນ້ຳສະອາດ 
ບ່ໍມີກິ່ນເໝັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທ່ີນັກຮຽນ 
ໄດ້ຊົມໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳທີ່ສະອາດເຊິ່ງມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ".

ທ້າວ ທິບມິ່ງເມືອງ ແກ້ວວິໄລ
ນັກຮຽນຫ້ອງ ປ4, ໂຮງຮຽນປະຖົມອາກາດ, 
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
"ຫຼານ ແລະ ໝູ່ເພ່ືອນໃນຫ້ອງໄດ້ຊ່ວຍຄູ ທຳຄວາມ 
ສະອາດ ເຊ່ັນ: ຫ້ອງນ້ຳ, ເດ່ີນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນຕາມ 
ໜ້າທ່ີປະຈຳວັນຂອງໜ່ວຍທ່ີອາຈານແຕ່ງຕ້ັງ. ຫຼານ     
ຮູ້ ສຶກດີໃຈຫຼາຍທ່ີ ຫ້ອງ ນ້ ຳສະອາດ,  ບ່ໍ ເ ປ້ືອນ, 
ບ່ໍມີກິ່ນເໝັນ ຫຼານບໍມັກໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳເປ້ືອນເພາະຈະພາ
ໃຫ້ມີແມ່ພະຍາດ ແລະ ແມ່ທ້ອງ. ທຸກຄົນໄດ້ນຳໃຊ້ 
ຫ້ອງນ້ຳສະດວກສະບາຍ ຍາມແຂກມາຢາມໃຜກໍຍ້ອງ 
ພວກຫຼານ".
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ການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອປະເມີນຜົນຂອງການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, 
ເປັນການສະທ້ອນຄືນໃຫ້ແກໂ່ຮງຮຽນ ເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມ
ແຂງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.6ການຕິດຕາມກວດກາ
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ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນປະຈຳ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງສະຖານະພາບຂອງການປະຕິບັດ ການລ້າງມື ແລະ 
ຖູແຂ້ວ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳ ປະຈຳວັນຂອງໂຮງຮຽນຫືຼບ່ໍ. 
ເພ່ືອຄ້ົນພົບ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ການສະໜັບ 
ສະໜູນເພີ່ມເຕີມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສະໜອງຂ້ໍມນູຜນົການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັໃຫແ້ກໂ່ຮງຮຽນ
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົນທະ
ນາກັນ ລະຫ່ວາງທີມງານ ສສຮມ, ຄູປະຈຳຫ້ອງ ແລະ ອຳນວຍ 
ການໂຮງຮຽນ. ເຊິ່ງເປັນການສະທ້ອນຄືນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ໃນໂຮງຮຽນ
ພາຍຫັຼງການຕິດຕາມກວດກາແລ້ວ ໜ່ວຍງານ ສສຮມ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ 
ໜ່ວຍງານ ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບຂ້ັນໂຮງຮຽນ (ສສຮຮ) ສ້າງແຜນ 
ດຳເນີນງານເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຈາກຜົນການ 
ປະເມີນ ໂດຍມີການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະພາກ 
ສ່ວນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງ.

ເນື້ອໃນການຕິດຕາມ

ທີມງານ ສສຮຮ ນຳໃຊ້ 
ແບບຟອມການຕິດຕາມ
ກວດກາໂຮງຮຽນຕົນເອງ
ຕະຫຼອດສົກຮຽນ.!

ຂອບເຂດຂອງ ການຕິດຕາມກວດກາ:

 ( ວັດສະດຸອຸປະກອນ 
 ( ການແນະນຳເຜີຍແຜ່
 ( ການຈັດຕັ້ງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 
 ( ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ
 ( ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
 ( ກິດຈະກຳກຸ່ມ
 ( ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ 

  ການບົວລະບັດຮັກສາ
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ຂ�ແນະນຳ ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາ

ການຕິດຕາມກວດກາປະຈຳປີແມ່ນດຳເນີນໂດຍເລືອກ 
ສຸ່ມເອົາຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.

ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາປະກອບມຕີາງໜ້າ ສສຮມ 
ແລະ ສສຮຮ (ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກຂ້ັນບ້ານ) 

ແຈກຢາຍ ແບບຟອມການຕິດຕາມກວດກາລ່ວງໜ້າ
ໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນ. ໃນມື້ທ່ີລົງຢ້ຽມຢາມຕົວຈິງ,   
ໜ່ວຍງານຈະນຳໃຊ້ແບບຟອມເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນ 
ການຕິດຕາມກວດກາ.

ໜ່ວຍງານ ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ (ຂ້ັນແຂວງ 
ຫືຼ ເມືອງ)ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນສຶກສາ ເປັນເຈ້ົາການ  
ລົງລະຫັດຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກແບບຟອມຕິດຕາມ
ກວດກາເຂົ້າໃນລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ

ກວດກາວັດຖຸອຸປະກອນ (ສະບູ, ຢາຖູແຂ້ວ, ຟອຍຖູແຂ້ວ).

ກວດກາການບັນທຶກຂໍ້ມູນການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນ(ຖາມອຳນວຍ
ການ)

ກະກຽມໜ່ວຍງານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການໃນການລົງຕິດຕາມ.

1.

2.

3.
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ສຸ່ມເອົາຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງ ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ກິດຈະກຳລະອຽດ. ສົມທຽບຄຳຕອບ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີໃນການໃຫ້ຄະແນນຮ່ວມກັນ.

ກວດກາ ການນຳເອົາ ກິດຈະກຳລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ເຂົ້າໃນຕາຕະລາງຮຽນຂອງ 
ຫ້ອງຮຽນ

ສົນທະນາຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ກັບອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການ 
ເພື່ອປັບປຸງ.

ສັງເກດ ແລະ ປະເມີນຜົນກິດຈະກຳກຸ່ມ. ລົງລະຫັດ ຂໍ້ມູນ.

4. 7.

5. 8.

6. 9.



ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ

?
1. ພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ຫືຼ ບ້ານໄດ້ແນວໃດ?
ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ (ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ 
ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມກວດກາ. ນອກນ້ັນ, ສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດທີມງານ ສສຮມ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນການຕິດຕາມ 
ກວດກາໃຫ້ລະອຽດ, ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດນຳໃຊ້ປ້ຶມຄູ່ມເືພ່ືອອະທິບາຍ. ບາງແຂວງອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແປແບບຟອມການ 
ຕິດຕາມກວດກາ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ.

2. ເປັນຫຍັງທີມງານ ຕິດຕາມກວດກາຈິ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ຫຼື 4 ທ່ານຊ່ຶງທຸກຄົນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ?
ການໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນຂອງທີມງານຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ແບບຟອມການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ. ການຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ແບບຟອມພຽງແຕ່ເປັນ  
ບາດກ້າວທຳອິດຂອງການຕິດຕາມກວດກາ. ແບບຟອມທ່ີຕ່ືມຂ້ໍມູນສຳເລັດສົມບູນຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຶ່ງແມ່ນສີ່ງທີ່ສຳຄັນກ່ວາໝູ່ໝົດໃນການຕິດຕາມກວດກາ.

3. ພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນໄດ້ແນວໃດວ່າຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຂອງການຕິດຕາມກວດກາເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ?
ເບ້ືອງຕ້ົນແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມກວດກາທ່ີລາຍງານຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນຄວາມຈິງ ແລະ 
ຖືກຕ້ອງ. ຈາກນ້ັນ, ໂຮງຮຽນຈ່ິງສາມາດຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຕົນ ແລະ ປັບປຸງສ່ີງທ່ີຈຳເປັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  ຕ່ໍມາ 
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກການຕິດຕາມກວດກາມີຄວາມສຳຄັນຕ່ໍທຸກລະດັບເພ່ືອເປັນທິດທາງໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ່ົງເສີມ. 
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບສາມາດ ກວດສອບໄດ້ທຸກເມື່ອທ່ີຕ້ອງການໃນການລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມຜົນ ຫືຼ ການປະເມີນຜົນລະຫວ່າງ 
ໂຮງຮຽນດ້ວຍກັນ.

4. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງແບບສຸ່ມເອົາ?
ການເລືອກແບບສຸ່ມເອົາແມນ່ສ່ິງສຳຄັນຍ້ອນວ່າ ທຸກຫ້ອງຮຽນ ຕ້ອງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ໂຮງຮຽນຕ້ອງບ່ໍເລ່ັງຈຸດສຸມໃສ່ຫ້ອງ 
ຮຽນຕົວແບບເພ່ືອເປັນການສະແດງຜົນງານເທ່ົານ້ັນ. ອີກຢ່າງໜ່ຶງມັນກໍບ່ໍເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງສຳລັບໜ່ວຍງານ 
ທີ່ຈະຕິດຕາມກວດກາທຸກຫອ້ງຮຽນ, ສະນ້ັນ ຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກເອົາຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງເພື່ອປະຢັດເວລາ.

5. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ຄູປະຈຳຫ້ອງ ແລະ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນລົງລາຍເຊັນໃສ່ແບບຟອມ?
ການລົງລາຍເຊັນ ໃສ່ແບບຟອມການຕິດຕາມກວດກາ ທີ່ສຳເລັດສົມບູນນັ້ນ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການປະຕິ
ບັດກິດຈະກຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການສົນທະນາກັນ ເຖິງສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ, ການລາຍງານສ່ອງແສງ, 
ການຄົ້ນພົບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການຊອກຫາ ວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ.

6. ຕ້ອງສ້າງແຜນດຳເນີນງານແນວໃດ?
ແຜນດຳເນີນງານຕ້ອງອີງໃສ່ສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບຈາກການຕິດຕາມກວດກາ. ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກ ໜ່ວຍງານ 
ຕິດຕາມກວດກາ(ໜ່ວຍງານ ສສຮມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ) ຕ້ອງສ້າງແຜນດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ. 
ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຫ່ົຼານ້ີສາມາດຕັດສິນໃຈເຮັດຕາມຕົວຢ່າງທ່ີດີຈາກການສັງເກດໃນໄລຍະຕິດຕາມກວດກາໂຮງຮຽນອ່ືນ ຫືຼ 
ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ.
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7. ເປັນຫຍັງຈິ່່ງຕ້ອງປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດ
ກາໃນທຸກໂຮງຮຽນ?
ຍັງມີໂຮງຮຽນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ໍໄດ້ 
ຮັບການແນະນຳ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດຖຸ
ອຸປະກອນໃດໆ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາອາດໄດ້ລິເລີມດ້ວຍຕົນ 
ເອງ ອັນນ້ີແມ່ນການປະຕິບັດທ່ີດີເຊ່ີງຄວນໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜຸນ. ການຕິດຕາມກວດກາຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
ການແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ.

ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ອິນທະລາ
(ອສສບ ກຸ່ມບ້ານສີຖານເໜືອ)
"ການຕິດຕາມກວດກາກດິຈະກຳສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີ
ໃນໂຮງຮຽນເປັນໜຶ່ງໃນໜ້າທີ່ຂອງ ອສສບ ກຸ່ມບ້ານ 
ຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ 
ວຽກນ້ີໂດຍສະເພາະສຸຂະພາບຂອງເດັກນັກຮຽນ.    
ການຈັດຕ້ັງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ 
ເດັກໃນໂຮງຮຽນການຕິດຕາມກວດກາຈະຊ່ວຍໃຫ້ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານມີການພັດທະນາປັບປຸງ 
ກິດຈະກຳໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ".

ທ່ານ ນາງ ສົມເພັດ ສອນສັກດາ
ຄູສຶກສານິເທດເມືອງໄຊທານີ
"ການຕິດຕາມຈະເປັນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແກຄູ່ 
ອາຈານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈການປະຕິບັດກິດຈະກຳ. 
ໜ່ວຍງານໄດ້ລົງຕິດຕາມເລ້ືອຍໆເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ 
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕື່ນຕົວໃສ່ວຽກສຸຂະພາບດີ     
ໃນໂຮງຮຽນ. ພ້ອມນ້ີຍັງເປັນຜົນດີຕ່ໍໜ່ວຍງານ 
ສສຮມ, ຄູໄດ້ມີໂອກາດປະສານງານ ແລະ ພົບປະ 
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ນຳກັນ".



FIT FOR SCHOOL48

ແນວທາງຂອງວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ (Fit For 
School) ຕ້ອງມີຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີມີບົດບາດແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອຮັບ 
ປະກນັການມສີະພາບແວດລ້ອມທ່ີສະໜັບສະໜູນຕ່ໍການຮຽນຮູ້ 
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮັບປະກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການລ້າງມືດ້ວຍ 
ສະບູ ແລະ ຖູແຂ້ວດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວທ່ີມີຟລູອໍໄຣດ໌ທຸກວັນ. 
ນັກຮຽນບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ວ່າຍັງ 
ເປັນຜູ້ປະຕິບັດທ່ີສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນເປັນສະຖານທ່ີ 
ທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ.
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7
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ບົດບາດຂອງນັກຮຽນ
 ( ເຕືອນຄູໃນເມື່ອເຖິງເວລາລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ແລະ ນຳພາການ

ຈັດແຖວຂອງນັກຮຽນໃນເວລາດຳເນີນກິດຈະກຳ
 ( ບົວລະບັດຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 

ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ເດີ່ນໂຮງຮຽນ
 ( ຊ່ວຍເຫືຼອຄູໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ຕິດຕາມ 

ກວດກາ 
 ( ລາຍງານສະພາບບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ຄູ
 ( ເຕືອນພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ໃຊ້ສະບູ ແລະ ຢາຖູແຂ້ວຢູ່ໃນ 

ຄອບຄົວ
 ( ເຕືອນອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄວນ 

ເອົາໃຈໃສລ້າງມືຫັຼງຈາກໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ກ່ອນກິນອາຫານ, 
ກ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ພິເສດເຕືອນໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ຖູແຂ້ວ ກ່ອນເຂົ້ານອນ

ບົດບາດຂອງຄູສອນ
 ( ຊ້ີແຈງໃຫ້ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, 

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວບຄຸມກິດຈະກຳກຸ່ມ 
ເປັນປະຈຳ

 ( ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄວບຄຸມດູແລ, ທຳຄວາມສະອາດ ສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເປັນປະຈຳ  

 ( ອຳນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມສົມ
ທົບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກັບທິດສະດີ ແລະ ສອດແຊກ 
ເຂົ້າໃນບົດສອນ

 ( ມອບຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃຫ້ນັກຮຽນ ໃນການເປັນຜູ້ນຳ     
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 ( ກວດກາເບ່ິງວ່າຍັງມີຢາຖູແຂ້ວ, ສະບູ ແລະ ນ້ຳສະອາດ 
ຫຼືບໍ່ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳ

 ( ຈັດຕ້ັງການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບການແນະນຳ
ຈາກອຳນວຍການໂຮງຮຽນແລ້ວ
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ບົດບາດຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

 ( ເຕົ້າໂຮມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູເພື່ອຊີ້ແຈງ ໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ    
(Fit for School)

 ( ລະດົມການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນ ໃນການກ່ໍສ້າງ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ຫືຼ ບ່ອນຫ້ອຍຟອຍຖູແຂ້ວ

 ( ເອົາກິດຈະກຳກຸ່ມ ລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ເຂ້ົາໃນຕາຕະລາງຮຽນ 
ປະຈຳວັນ

 ( ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ບັນດາຄູໃນໂຮງຮຽນເພ່ືອຮັບປະກັນການປະ
ຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ໍແນະນຳໃນປ້ຶມຄູ່ມື

 ( ພົວພັນປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ມີວັດຖຸອຸປະກອນເຊ່ັນ: ສະບູ, ຢາຖູແຂ້ວ, ຟອຍຖູແຂ້ວ

 ( ຮັບປະກັນການມີນຳ້ສະອາດໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ
 ( ຮັບປະກັນຄວາມສະອາດສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ. 

ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການໃຊ້ງານໄດ້ຂອງລະບົບສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 ( ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການຕິດຕາມກິດຈະກຳຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຄ້ັງ
ຕ່ໍປີ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງຜົນການຕິດຕາມໃຫ້ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນຮູ້

 ( ຮັບຮູ້ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສ່ົງເສີມ     
ສຸຂະພາບຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພ່ືອກະຕຸກຊຸກຍູ້ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູໃຫ້ມີບົດບາດຍ່ິງຂ້ຶນ.

ບົດບາດຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນ 
(ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ຂ້ັນບ້ານ)

 ( ສະໜັບສະໜູນການກ່ໍສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ບ່ອນຫ້ອຍຟອຍຖູແຂ້ວ 

 ( ສ່ົງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນມີລະບົບນຳ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 ( ລະດົົມອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ແລະ ສາສະໜາ ເຊ່ັນ: ວັດ, 

ສະມະຄົມອາດີດນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ

 ( ເຂ້ົາຮ່ວມການຕິດຕາມກວດກາ ປະຈຳປີ
 ( ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທ່ີໂຮງຮຽນຈັດຂ້ຶນ
 ( ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີໃນການລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄ້ັງ, ຖູແຂ້ວ ແລະ 

ເຕືອນລູກຫຼານໃຫ້ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ຖູແຂ້ວກ່ອນເຂ້ົານອນ
 ( ຈັດຫາສະບູ, ຢາຖູແຂ້ວ ແລະ ຟອຍຖູແຂ້ວ ໃຫ້ມີໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ 

ແລະ ໂຮງຮຽນ
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ບົດບາດຂອງພະນັກງານສຸກສາລາ 
ແລະ ອາສາສະໝັກຮັກສາສຸຂະ
ພາບຂ້ັນບ້ານ

 ( ໃຫ້ຂ້ໍມູນທ່ີຈຳເປັນ ແກ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູກຽ່ວກັບ
ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນກໍລະນີມີຄຳຖາມ ຫືຼ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ

 ( ເຂ້ົາຮ່ວມໃນມ້ືກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນອາສາສະໝັກຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນບ້ານ

 ( ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຕິດຕາມໃນການກວດກາປະຈຳປີ

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໜວ່ຍງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັ້ນເມືອງ

 ( ດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ
ໃຫ້ແກ່ອຳນວຍການ, ຄູ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງ
ແນະນຳການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

 ( ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ຮັບປະກັນ
ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄ້ັງຕ່ໍໂຮງຮຽນ

 ( ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ມີອຸປະກອນເຊ່ັນ: ສະບູ,      
ຢາຖູແຂ້ວ ແລະ ຟອຍຖູແຂ້ວ 

 ( ຮວບຮວມເອົາກິດຈະກຳສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນເຂ້ົາ 
ໃນລະບົບປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງຄູ 

      ແລະ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
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ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໜ່ວຍງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນຂ້ັນສູນກາງ

 ( ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ໜ່ວຍງານ 
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ 
ໃນໂຮງຮຽນ 

 ( ກຳນົດທິດທາງ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ     
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ.

 ( ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳ, 
ແຜນງານ, ໂຄງການລວມທັງໃຫ້ຂ້ໍແນະນຳ  ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສສຮ 

 ( ແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກຳມະການ ສສຮ ແລະ ສ້າງກົນໄກ 
ການປະສານງານຂອງຄະນະກຳມະການວຽກງານ ສສຮ 
ແຕ່ລະຂ້ັນ.

 ( ປະສານສົມທົບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ   
ຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດທຸກກິດຈະກຳຂອງວຽກງານ ສສຮ 

     ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

 ( ລະດົມທຶນ ແລະ ຂົນຂວາຍຊັບພະຍາກອນຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດເພ່ືອສະໜັບສະໜູນກາານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.

 ( ກະຕຸກຊຸກຍູ ້ໃຫ້ມີການຕິດຕາມຊຸກຍູ ້, ປະເມີນຜົນ, 
     ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
     ວຽກງານ ສສຮ ຢູ່ແຕ່ລະຂ້ັນ.

 ( ເຊ່ືອມສານວຽກງານ ສສຮ ເຂ້ົາກັບຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
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ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໜ່ວຍງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນຂ້ັນສູນກາງ

ບົດບາດຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ 
(ເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາເມືອງ, ນາຍບ້ານ)

 ( ສະໜັບສະໜູນ, ຊູກຍູ້, ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໃນ    
ໂຮງຮຽນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ 
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ

 ( ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳເຊ່ັນ: ການສະເຫີຼມສະຫຼອງ 
ວັນລ້າງມືສາກົນ...

 ( ນຳພາການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ສ້າງນິໄສທ່ີເປັນຜົນດີ 
ຕໍ່ສຸຂະພາບ

 ( ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ

 ( ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ໂດຍການສ້າງສ່ິງຈູງໃຈ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີມີ 
ຜົນງານດີເດັ່ນ 

ບົດບາດຂອງ NGOs, ອົງການການ 
ພັດທະນາ ແລະ ອົງການສາກົນ 
ອ່ືນ  ໆ(WHO, ທະນາຄານໂລກ ຯລຯ)

 ( ສ່ົງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການ ຮຽນຮູ້ 
ທ່ີເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ລະດັບຊາດ 
ແລະ ທົ່ວໂລກ

 ( ສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນຄວາມພະຍາ ຍາມ 
ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການປັບປຸງລະບົບນຳ້ສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 ( ຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງລັດ 
ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

 ( ສ່ົງເສີມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ແລະ ປ້ອງກັນການຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ຊ້ອນທັບກັນຂອງໂຄງການ
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ບົດບາດຂອງພາກເອກະຊົນ
 ( ສະໜອງຜະລິດຕະພັນອະນາໄມຫຼືຢາທີ ່ມີຄຸນນະພາບ     

ໃນຕະຫຼາດທົ່ວປວງຊົນດ້ວຍລາຄາທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້
      (ເຊັ່ນ: ສະບູ່, ຢາຖູແຂ້ວ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ)

 ( ຈັດຫາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນສຳລັບໂຄງການ 
ທົດລອງ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກ້ວາງ

 ( ນຳໃຊ້ສື່ມວນຊົນໃນຂະບວນການໂຄສະນາດ້ານສຸຂະພາບ
 ( ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນລະດັບສາກົນ
 ( ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ນັກວິທະຍາສາດໃນການວິໄຈ 

ຄົ້ນຄວ້າດ້ານການພັດທະນາ
 ( ເຂົ້າຮ່ວມໃນສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ບົດບາດຂອງບັນດາສະຖາບັນ ບັນດິດ
 ( ດຳເນີນການວິໄຈຄ້ົນຄວ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພ່ືອເປັນຫັຼກຖານ 

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
 ( ນຳໃຊ້ຫັຼກຖານຈາກການວິໄຈເພ່ືອສ່ົງເສີມພຶດຕິກຳທ່ີມີຜົນດີ 

ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້
 ( ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ 
 ( ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພາກລັດຖະບານ, 

ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ NGOs
 ( ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫຼາກຫຼາຍອົງການພັດທະນາ ແລະ

ພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດເພ່ືອສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ 
ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງເດັກນ້ອຍ

 ( ຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການໂຄສະນາ
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ຄຳຖາມຕ່າງໆທ່ີຖືກຖາມເລ້ືອຍໆກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

?
1. ເປັນຫຍັງຄູຈຶ່ງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາອົບຮົມ ນັກຮຽນເພື່ອສ້າງນິໄສທີ່ເປັນຜົນດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ?
ສຸຂະພາບບ່ໍແຂງແຮງເປັນຕ້ົນເຫດ ຂອງການຮຽນອ່ອນ. ຄູໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທ່ີຮຽນອ່ອນເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮຽນ 
ທັນໝູ່ເພ່ືອນ, ດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງນິໄສທ່ີເປັນຜົນດີ ຕ່ໍສຸຂະພາບ. ນັກຮຽນທ່ີມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຈະຮຽນດີ 
ກວາ່ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນຢາ່ງເປນັປກົກະຕ.ິ ນອກນັນ້, ສຂຸະພາບແຂງແຮງດ ີແລະ ນິໄສທີເ່ປນັຜນົດຕີໍສ່ຂຸະພາບ ສາ້ງຄວາມ 
ເຊ່ືອໝ້ັນຕົນເອງໃນການພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ມພີະລັງເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໃນກດິຈະກຳກລິາ ແລະ ງານສັງຄົມຕ່າງໆ.

2. ຄູສາມາດແນະນຳນັກຮຽນໃນການຖູແຂ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບ່ໍແມ່ນທັນຕະແພດຊັ້ນບໍ?
ແມ່ນ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນທັນຕະແພດເພື່ອສອນວິທີການຖູແຂ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພໍ່ແມ່ໃນທົ່ວໂລກກໍລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ 
ພວກເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບການຖູແຂ້ວ ທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທັນຕະແພດ. ການຖູແຂ້ວເປັນທັກສະຊີວິດງ່າຍໆ ແລະ 
ພວກເດັກນ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດຕົວຈິງທຸກວັນ ເພ່ືອໃຫ້ຊິນເຄີຍ. ຄູພ້ອມແລ້ວເພ່ືອສິດສອນທັກສະຊີວິດຕ່າງໆໃຫ້ນັກຮຽນ.

3. ຍ້ອນຫຍັງ ຄູຈຶ່ງໄດ້ຮັບອານຸມັດໃຫ້ດຳເນີນ ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ?
ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳວ່າການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງດຳເນີນໂດຍຄູຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການແນະນຳເປັນຢ່າງດີ.  
ຄູໃນທົ່ວໂລກໄດ້ດຳເນີນວຽກດັ່ງກ່າວຢ່າງມີຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ. 
ຄູໄດ້ຮັບການແນະນຳກຽ່ວກບັຂ້ັນຕອນການກິນຢາຂ້າແມທ້່ອງ. ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ພ່ໍແມຜູ້່ປົກຄອງ ແລະ ພະນັກງານ 
ສຸກສາລາຕ້ອງມີໜ້າໃນໂຮງຮຽນໃນມື້ດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງກາ່ວ. ນ້ີແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່ວມ.

4. ເປັນຫຍັງນັກຮຽນຈ່ຶງເປັນເຈ້ົາການນຳພາການປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ 
ຂອງໂຮງຮຽນ?
ນັກຮຽນ ສາມາດເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວວ່າ ສາມາດນຳພາການຈັດແຖວໃນໂອກາດຕ່າງໆມາແລ້ວ. 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຮັກສາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນແບບລວມໝູ່ ເປັນໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮູ້. ເຂົາເຈ້ົາ 
ສາມາດນຳເອົາປະສົບການນ້ີໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ ແລະ ແນະນຳສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສຳຄັນແມ່ນການຈ້ັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ທຸກວັນໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຊິນເຄີຍ.

5. ພະນັກງານສາທາມບົີດບາດຫຍັງແດ່ຖ້າຫາກວ່າຄູດຳເນີນ ການກິນຢາຂ້າແມທ້່ອງ, ການລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວກບັ ກບັນັກຮຽນ?
ພະນັກງານສາທາ, ກໍຄືພະນັກງານສຸກສາລາມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການບໍລິການ ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ, 
ພ້ອມກັນນ້ັນກໍເປັນຂົວຕ່ໍລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳທ່ີສຳຄັນ 
ກຽ່ວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ.
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 6. ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ອົງການສາສະໜາ 
ແລະ ອົງການອ່ືນໆສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການສ່ົງເສີມ 
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ Fit for School ໄດ້ຄື 
ແນວໃດ?

ບັນດາອົງການຊຸມຊົນ (ອາດີດນັກຮຽນ, ບັນດາ 
ກອງທຶນຂອງທ້ອງຖ່ິນ ຯລຯ) ແລະ ບັນດາອົງການ
ສາສະໜາສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງໂຄງ 
ການໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. ພວກເຂົາ ເຈ້ົາສາມາດເຂ້ົາ 
ຮ່ວມ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການ 
ເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ. ໃນບາງເຂດ, ອົງການ 
ເຫຼົ ່ານັ ້ນຍັງຈັດຫາທຶນສຳລັບການປັບປຸງສະພາບ  
ແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການ 
ບໍລິການສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ.

ປະສົບການຕ່າງໆ

ທ່ານ ພູສະຫວັນ ກາຍະສິດ
ອຳນວຍການ ໂນນສະອາດ
ໃນໂຮງຮຽນເຮົານີ ້ຄູປະຈຳຫ້ອງຈະຮັບຜິດຊອບ    
ກດິຈະກຳການລ້າງມ-ືຖູແຂ້ວຢູ່ຫ້ອງ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄູຜູ້ຮັບຜິດຊອບລວມຕ່າງຫາກອີກໜ່ືງຄົນ 
ໃນການນຳພາກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວ. ຄູຜູ້ຮັບຜິດຊອບລວມ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາກອ່ນ ແລະ ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ 
ຄູຜູ້ອ່ືນຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາກໍເລ່ີມປະຕິບັດກິດຈະກຳ 
ຢູ່ຫ້ອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄູປະຈຳຫ້ອງກຈັໍດລະບຽບຫ້ອງ 
ຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. ທຳອິດຄູກໍເປັນຜູ້ນຳພາຫັຼງຈາກ       
ຈັດລະບຽບໄດ້ແລ້ວນັກຮຽນກໍເລ່ີມປະຕິບັດ ແລະ 
ຈັດລະບຽບເອົາເອງ.

ນາງ ຕາໂບລີ ແກ້ວນິນວນ
ແລະ ທ້າວ ສຸກສະຫວັນ ຫຼວງອາມາດ
ນັກຮຽນຫ້ອງ ປ5 ທ່າພະລານໄຊ
"ເວລາບີບກະລິ໋ງເຂົ້າຫ້ອງແລ້ວພວກຫຼານຈະແລ່ນໄປ
ເອົາແປງຖູແຂ້ວແລ້ວລຽນແຖວຢູ່ຫ້ອງຮຽນຂອງ 
ພວກຫຼານ.  ຫຼານເປັນຜູ້ຢາຍແປງຖູແຂ້ວ  ແລະ  
ບີບຢາຖູແຂ້ວຢອດດຽວໃຫ້ໝູ່ແຕ່ລະຄົນ. ຫຼານນຳພາ 
ໝູ່ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການລ້າງມື-ຖູແຂ້ວດ້ວຍການ 
ເປ່ົາໝາກຫວີດ ແລະ ຈັດແຖວໃຫ້ເປັນລະບຽບໃນເວລາ 
ປະຕິບັດກິດຈະກຳ".



FIT FOR SCHOOL58

ໄລຍະທີ່ I: ການກະກຽມ (ລາຍການເພື່ອກວດກາຄືນສຳລັບອຳນວຍການ)

ໜ້າວຽກ

ການປະເມີນຜົນ ເບື້ອງຕົ້ນ

ອ່ານປຶ້ມຄູ່ມື

ເບິ່ງ ວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ພ້ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມື

ອ່ານຂໍ້ແນະນຳໃນປຶ້ມຄູ່ມື: ປຶ້ມຮວບຮວມແບບກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງໂຄງການສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ Fit for School

ຈັດປະຊູມກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ແຈ້ງໃຫ້ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ຮັບຮູ້ການປະຊຸມ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມ

ແນະນຳຄູໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳລ້າງມືຖູແຂ້ວເປັນກຸ່ມ

ໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ອາສາສະໝັກບ້ານເຂົ້າຮ່ວມການປະຊູມ

ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ຂັ້ນບ້ານ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ນຳສະເໜີ ປຶ້ມຄູ່ມື, ຂໍ້ແນະນຳພາກສະໜາມ ແລະ ສາຍວີດີໂອໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນເບິ່ງ

ສົນທະນາກນັວ່າມວິີທີການໃດແດ່ທ່ີພ່ໍແມຜູ້່ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການກໍສ້່າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບ່ອນຫ້ອຍ ຟອຍຖູແຂ້ວ

ຄວບຄຸມດູແລການກໍ່ສ້າງ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຮ່ວມກັບ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງອາສາສະໝັກ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການໃຊ້ງານໄດ້ຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
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ການລ້າງມືໃສ່ສະບູປະຈຳວັນ

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະບູຢູ່ໃກ້ກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊັ່ນ:ເອົາສະບູໃສ່ໃນຖົງຕາໜ່າງ ແລະ ມັດຕິດໃສ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ຮັກສາສະບູ່ໄວ້ບ່ອນແຫ້ງດີໃນມູມຫ້ອງເພື່ອສຸຂະພາບ.

ມອບໝາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຫົວໜ້າຫ້ອງເພື່ອຊ່ວຍເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳການລ້າງມືຢ່າງເປັນລະບຽບ.

ດຳເນີນກິດຈະກຳໃຫ້ເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ແລະ ເອົາກິດຈະກຳເຂົ້າໃນຕາຕະລາງການຮຽນ.

ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລ້າງມື 7 ຂັ້ນຕອນ( ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຜ້າເຊັດມື).

ຕິດຕາມການຄວມຄຸມນ້ຳໃນເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລ້າງມື (ປິດນ້ຳໃນເວລານັກຮຽນຖູມືຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະຢັດນ້ຳ, ເປີດນ້ຳຕອນເຮັດໃຫ້ມືປຽກ ແລະ 
ໄລສະບູອອກມືເທົ່ານັ້ນ).

ການຖູແຂ້ວໃສ່ຢາຖູແຂ້ວທີ່ມີ່ຟລູໂອໄຣດ໌ເປັນປະຈຳວັນ

ເອົາອັນຫ້ອຍຟອຍຖູແຂ້ວ ໄວ້ບ່ອນນັກຮຽນສາມາດເອົາໄດ້ງ່າຍ

ສະເໜີຂໍຟອຍຖູແຂ້ວ, ຢາຖູແຂ້ວ ແລະ ສະບ ຈາກອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ຟອຍຖູແຂ້ວຂອງແຕ່ລະຄົນ ອີງຕາມຊື່ນັກຮຽນ ຫຼື ນ້ຳເບີໂດຍໃຊ້ເຟິດທີ່ລຶບບໍ່ອອກຫຼືໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດສັນຍາລັກຕາມໃຈຊອບໃສ່ຟອຍຖູ 
ແຂ້ວຂອງຕົນເພື່ອຈື່ງ່າຍ

ປົດລັອກໜຶ່ງອອກໃນເວລາໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທີ່ເປັນກະຕຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນປະລິມານຂອງຢາຖູແຂ້ວທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ

ມອບໝາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຫົວໜ້າຫ້ອງເພື່ອຊ່ວຍເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳການລ້າງມື-ຖູແຂ້ວຢ່າງມີການຈັດຕັ້ງ

ຮັບປະກັນນັກຮຽນຖູແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍ 2 ນາທີ

ປິດນ້ຳໄວ້ໃນເວລາທີ່ນັກຮຽນຖູແຂ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ 2 ນາທີນັ້ນ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຕະຫຼອດກິດຈະກຳ!

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນກິດຈະກຳທັງໝົດ, ພາຍຫຼັງຝຶກອົບຮົມ 1 ອາທິດ, ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10 ນາທີສຳລັບກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມລວມທັງການລ້າງມື ແລະ ການຖູແຂ້ວ

ການທຳຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ 

ຮັບປະກັນນັກຮຽນທຳຄວາມສະອາດ ອ່າງລ້າງມືຖູ-ແຂ້ວ ແລະ ວິດຖ່າຍໃຫ້ສະອາດ.

ກວດກາຮ່ອງລະບາຍນ້ຳບໍ່ໃຫ້ອຸດຕັນ ແລະ ມີນ້ຳຂັງເຊິ່ງອາດເປັນບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງຍຸງ

ການປູກຝັງພຶດຕີກຳຮັກຄວາມສະອາດ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຮັກສາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນເປັນປະຈຳ ເຊັ່ນ: ລ້າງມືກ່ອນກິນເຂົ້າ, ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານ ແລະ ຫັຼງໃຊ້ວິດຖ່າຍທຸກຄັ້ງ, ໃສ່ເກີບ, 
ຕັດເລັບມື ແລະ ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ

ໄລຍະທີ່ II: ການປະຕິບັດ (ລາຍການກວດກາຄືນສຳລັບຄູ)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຜະລິດຕະພັນ ລາຄາ ມນູຄ່າໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ
ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

(ຫ້ອງຮຽນ-ໂຮງຮຽນ-
ບ້ານ)

ການດຳເນີນງານ

ສະບູ /ເດືອນ

ນ້ຳ /ເດືອນ

ໂອ/ບວຍ /ລາຍການ

ກະຕ່າ ຂີ້ເຫື້ຍອ /ລາຍການ

ຖັງນ້ຳ /ລາຍການ

ການທຳຄວາມ
ສະອາດ

ນ້ຳຢາ ແລະ 
ຜ້າເຊັດ

/ເດືອນ

ຟອຍຖູພື້ນ /ລາຍການ

ຟອຍຖູຫົວວິດ /ລາຍການ

ຖົງມືກັນເປື້ອນ /ລາຍການ

ການບົວລະ
ບັດຮັກສາ ແລະ 
ການສ້ອມແປງ

ປ້ຳຫົວວິດ(ປາກປີງ) /ລາຍການ

ກະແຈ: ໄຂຄວງ,ຄີມ... /ລາຍການ

ທໍ່ນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ນ້ຳ /ລາຍການ

ກ໋ອກນ້ຳ /ລາຍການ

ຫົວວິດ, ອ່າງຍ່ຽວ /ລາຍການ

ລ໋ອກປະຕູ /ລາຍການ

ເທັບຄຽນທ່ໍນ້ຳ /ລາຍການ

ລວມທັງໝົດ:

ການຈັດປະເພດງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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