
1 
 

 

 

 

ບົດລາຍງານ  
ພົນລະເມືອງພິການ ໃນ ສປປ ລາວ  

ຈາກຜົນການສາໍຫວຼດພົນລະເມືອງ  
ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປ ີ2015  

 
 ສະໜ ບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ສະໜ ບສະໜ ນດ້ານງົບປະມານ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ກ ນຍາ 2020 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

ສະໜ ບສະໜ ນດ້ານງົບປະມານ  
ການຈ ດພິມ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ 



1 
 

 

ສາລະບານ 

ຄໍານໍາ .................................................................................................................................................................... 3 

ຄໍາສ ບຫຍ ໍ້ .............................................................................................................................................................. 4 

ສາລະບານຮ ບສະແດງ ............................................................................................................................................... 5 

ສາລະບານຕາຕະລາງ ................................................................................................................................................. 6 

ສະຫຼຼຸບຫຍ ໍ້ .............................................................................................................................................................. 7 

I. ພາກສະເໜ  ....................................................................................................................................................... 10 

1.1 ເຫດຜົນຂອງ ການຂຽນບດົລາຍງານ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ ..................................................... 10 

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງບດົລາຍງານ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ ............................................................................... 11 

1.3 ປະຫວ ດຄວາມເປັນມາ ກ່ຽວກ ບ ວຽກງານຄວາມພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ................................................................. 11 

1.3.1 ແຜນງານດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ .......................................................................................................... 11 

1.3.2 ຂອບເຂດຂອງອົງການຈ ດຕ ັ້ງເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການ ....................................................................................... 12 

1.4 ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ນິຍາມ ກ່ຽວກ ບ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ .................................................... 13 

1.4.1 ເອກະສານແນະນໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລ ບຄວາມຕ້ອງການຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ....................................................... 13 

1.4.2 ຮ ບແບບຂອງການເປັນພິການ: ການຈ ດປະເພດຂອງສາກົນ ສໍາລ ບໜ້າທ ີ່ການ, ຄວາມພິການ ແລະ ສຸຂະພາບ (ICF) .... 14 

II. ວິທ ການ .......................................................................................................................................................... 16 

2.1 ການວິໄຈຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ .................................................................................................................. 16 

2.2 ການວ ດແທກຄວາມພິການ ............................................................................................................................ 16 

2.3 ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ ..................................................................................................................................................... 18 

III. ຜົນໄດ້ຮ ບ ....................................................................................................................................................... 20 

3.1 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ............................................................................ 20 

3.1.1 ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ........................................................................................ 20 

3.1.2 ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມປະເພດໜ້າທ ີ່ການ ............................................................................................... 21 

3.1.3 ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມເພດ ................................................................................................................. 21 

3.1.4 ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ ........................................................................................................ 22 

3.1.5 ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມເຂດທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ .................................................................................................... 24 

3.1.6 ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ........................................................................................................ 26 

3.2 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປັນພິການ ................................................................................................................... 26 

3.2.1 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປັນພິການແບງ່ຕາມເພດ ............................................................................................. 26 

3.2.2 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ແບ່ງຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມເປັນພິການ ............................................................................. 27 



2 
 

3.3 ຄນຸລ ກສະນະທາງດ້ານປະຊາກອນ.................................................................................................................... 28 

3.3.1 ອາຍຸ ...................................................................................................................................................... 28 

3.3.2 ເພດ ...................................................................................................................................................... 29 

3.3.3 ຊນົເຜົົ່າ ................................................................................................................................................... 29 

3.3.4 ສາດສະໜາ ............................................................................................................................................. 30 

3.4 ຄນຸລ ກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊ ວິດຄອບຄົວ ................................................................................................ 31 

3.4.1 ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນ .............................................................................................................................. 31 

3.4.2 ສະພາບສົມລົດ (ພົນລະເມຶືອງອາຍຸ 15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ........................................................................................... 31 

3.4.3 ການມ ລ ກ .............................................................................................................................................. 33 

3.4.4 ມາດຕະຖານ ການດໍາລງົຊ ວິດຂອງຄົວເຮືອນ .................................................................................................. 33 

3.5 ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ......................................................................................................... 34 

3.5.1 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ........................................................................................ 34 

3.5.2 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ................................................................................. 36 

3.5.3 ການສໍາເລ ດການສຶກສາ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) .................................................................................. 38 

3.6 ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງກໍາລ ງແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ ..................................................................................... 40 

3.6.1 ກິດຈະກໍາຕົັ້ນຕ  (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ........................................................................................... 40 

3.6.2 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 15 ຫາ 64 ປີ) ............................................................... 42 

3.6.3 ພົນລະເມືອງໄວໜຸ່ມ ທ ີ່ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການຈ້າງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ...................... 43 

IV. ສະຫຼຼຸບ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການພົວພ ນດ້ານນະໂຍບາຍ .............................................................................................. 45 

4.1 ສາເຫດຄວາມເປັນພິການ .............................................................................................................................. 45 

4.2 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຕໍໍ່າ ................................................................................................. 47 

4.3 ໂອກາດ ໃນການເຂົັ້າເຖິງ ການມ ວຽກເຮ ດ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ຍ ງມ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ .......................................................... 48 

4.4 ຄວາມທຸກຍາກ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ........................................................................................................... 50 

4.5 ຄວາມຕ້ອງການຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການປຽບທຽບຂ ໍ້ມ ນ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ ................................................. 51 

ເອກະສານອ້າງອ ງ ................................................................................................................................................... 54 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ............................................................................................................................................... 57 

 

 



3 
 

ຄາໍນໍາ 
ພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນຜ ້ທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເບິີ່ງເຫ ນ, ການໄດ້ຍິນ, ການຍ່າງ (ຫຼື ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ), ການຈືີ່
ຈໍາ (ຫຼື ສະມາທິ), ການດ ແລຕົນເອງ (ການອາບ/ການນຸ່ງເຄືີ່ອງ) ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫຼື ການສືີ່ສານ. ນິຍາມດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນ
ໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ຊຼຸດຄໍາຖາມສ ັ້ນທ ີ່ມ  6 ຄໍາຖາມ ຕາມການກໍານົດຂອງ ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ (Washington Group) ໃຊ້

ສໍາລ ບ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ. ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ 
ແມ່ນເພືີ່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ເພືີ່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງພິການສາມາດເຂົັ້າ
ເຖິງດ້ານການບ ລິການ.  

ການມ ຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການນ ັ້ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລ ດຖະບານ ເຫ ນໄດ້ເຖິງສະພາບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 
ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ. ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນພົນລະເມືອງພິການ ກ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ, 
ສາທາລະນະສຸກ, ການດໍາລົງຊ ວິດ, ການນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນສ ງຄົມ ທ ີ່ເທົົ່າທຽມ
ກ ນ. 

ນອກຈາກນ ັ້ນແລ້ວ, ຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ຍ ງຊ່ວຍໃຫ້ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາມາດແກ້ໄຂບ ນຫາ
ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບ. ຂ ໍ້ມ ນນ ັ້ ຍ ງສະໜອງໃຫ້ແກ່ ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈລົງເລິກ ກ່ຽວກ ບສະພາບການ
ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຫາວິທ ແກ້ໄຂ ບ ນຫາທ້າທາຍທ ີ່ພວກເຂົາປະສົບພົບພ ໍ້ຢ ູ່. 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ ສະບ ບນ ັ້ ແມ່ນເພືີ່ອສ້າງຄວາມຮ ບຮ ້ໃນສ ງຄົມ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ກ່ຽວກ ບ ສະພາບຂອງພົນລະເມືອງພິການ. ຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນມ ປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລ ບ
ການປູ່ຽນແປງທ ດສະນະຄະຕິ ຂອງຜ ້ສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ ໃນການກໍານົດແຜນນະໂຍບາຍ ລວມທ ງການພ ດທະນາການ
ບ ລິການໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້.  

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈ ດພິມ ບົດລາຍງານ ພົນລະເມືອງພິການສະບ ບນ ັ້ ໂດຍນໍາ
ໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາຈາກ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015. ຂ ໍ້ມ ນນ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃນການ
ພ ດທະນາ ພົນລະເມືອງພິການ ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ ໃນອະນາຄົດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນ ັ້ພວກເຮົາ ຍ ງຈະສືບຕ ໍ່ປັບປຸງ ຄຸນ
ນະພາບ ຂອງການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ ເພືີ່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່
ການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ໃຫ້ພົນລະເມືອງພິການ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ ທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບ.  

ຕາງໜ້າໃຫ້ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂ ຊົມເຊ ຍຢູ່າງສຸດໃຈ ມາຍ ງບ ນດາທ່ານ
ທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງບົດລາຍງານ ພົນລະເມືອງພິການ ສະບ ບນ ັ້ ແລະ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ປະເທດນ ເວ ທ ີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານໃນການດໍາເນ ນການ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ, ອົງການ ເພືີ່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ທ ີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລ ບປະຊາກອນ ທ ີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານໃນການຈ ດພິມບົດລາຍງານ ແລະ 
ກອງປະຊຼຸມເຜ ຍແຜ່ຜົນການວິໄຈ. 

                  ຫວົໜາ້ສ ນສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ 
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ຄາໍສ ບຫຍ ໍ້  
 

ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊ ຕາເວ ນອອກສ່ຽງໃຕ້  

CCM  ສົນທິສ ນຍາວ່າດ້ວຍລະເບ ດລ ກຫວ່ານ  

CDPED ຄະນະກໍາມະການ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຂ ັ້ນເມືອງ  

CDPEP ຄະນະກໍາມະການ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຂ ັ້ນແຂວງ 

DPO  ອົງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງພົນລະເມືອງພິການ 

ESCAP ຄະນະກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ ປະຈໍາພາກພືັ້ນອາຊ  ແລະ ປາຊິຟິກ  

HI  ອົງການເພືີ່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ (ຜ່ານມາເອ ັ້ນວ່າ ອົງການສາກົນເພືີ່ອຄົນພິການ) 

ICF  ການຈ ດປະເພດຂອງສາກົນ ກ່ຽວກ ບ ໜ້າທ ີ່ການ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ສຸຂະພາບ  

INGO  ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທ ີ່ບ ໍ່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ  

LECS  ການສໍາຫຼວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ 

LSB   ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  

MoES  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ  

MoH  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  

MoLSW ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ ການສ ງຄົມ  

NCDE  ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ  

NRA  ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລະເບ ດແຫ່ງຊາດ  

PDR  ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ  

PHC  ການສໍາຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ  

SDG  ເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ  

TVET  ອາຊ ວະສຶກສາ  

UNCRPD ສົນທິສ ນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພິການ  

UXO  ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ  

WG  ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ກ່ຽວກ ບ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ 

WHO  ອົງການອະນາໄມໂລກ  

WHS  ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບທົົ່ວໂລກ  
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ສະຫຼຼຸບຫຍ ໍ້ 

ສະພາບລວມ. ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ສົນທິສ ນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ

ພິການ (UNCRPD) ໃນວ ນທ  25 ກ ນຍາ 2009 ເຊິີ່ງກໍານົດ ກຽ່ວກ ບສິດທິມະນຸດ ຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນທຸກຂະແໜງການ. 
ບ ນດາ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານ ມ ເປ ົ້າໝາຍເນ ັ້ນໃສ່ພົນລະເມືອງພິການ ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມຄົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແມ່ນ
ໄດ້ຖືກຮ ບຮອງເອົາຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ໃນໄລຍະຊຼຸມປີຜ່ານໆມາ ໃນ ສປປ ລາວ. ມາຮອດປີ 2015 ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງ
ພິການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ໜອ້ຍ. ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຊ ດເຈນ ກ່ຽວກ ບ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄ ນຫຼາຍ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນ
ອ ງໃນການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລ ົ່ງໃສ່ບ ນດາຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງພິການ. 
ໂດຍອ ງຕາມມາດຕາ 31 (ສະຖິຕິ ແລະ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ) ຂອງສົນທິສ ນຍາ UNCRPD ເຊິີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບ ນດາປະເທດພາຄ  ຕ້ອງ
ໄດ້ເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິແຍກປະເພດ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ນໍາໃຊຂ້ ໍ້ມ ນເພືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງ 
ສົນທິສ ນຍາ UNCRPD ໃນຂອບເຂດການປ ກຄອງຂອງພວກເຂົາ, ສະນ ັ້ນ ຈິີ່ງໄດ້ດໍາເນ ນເກ ບກໍາ ຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ
ສະບ ບນ ັ້ ມ ເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອສະໜອງ ຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມປະເພດ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຂ ັ້ນສ ນກາງ
ຮອດຂ ັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະແດງຕາຕະລາງປຽບທຽບຄຸນລ ກສະນະຕົັ້ນຕ  ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄມົ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງພິການ 
ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ. 

ການສໍາຫຼວດພົນລະເມອືງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4  ໃນປ ີ2015. ບົດລາຍງານສະບ ບນ ັ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ເຊິີ່ງໄດ້ດໍາເນ ນຂຶັ້ນ ໃນເດືອນມ ນາ ປີ 2015. ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ແມ່ນເປັນຄ ັ້ງທໍາອິດທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ຂອງ
ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ເຊິີ່ງຖືກຮ ບຮ ້ວ່າເປັນ ວິທ ປະຕິບ ດທ ີ່ດ ໃນລະດ ບສາກົນ ສໍາລ ບການວ ດແທກຄວາມພິການໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 
ແລະ ການສໍາຫຼວດແບບຕົວແທນ. ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຈະສອບຖາມ ຜ ້ຕອບຄໍາຖາມ ກ່ຽວກ ບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທ ີ່ພວກເຂົາປະສົບພົບພ ໍ້
ຢ ູ່ ໃນ 6 ໜ້າທ ີ່ການຕົັ້ນຕ  ຄື: ການເບິີ່ງເຫ ນ, ການໄດ້ຍິນ, ການຍ່າງ (ຫືຼ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ), ການຈືີ່ຈໍາ (ຫືຼ ສະມາທິ), ການດ ແລຕົນ
ເອງ (ການອາບ/ການນຸງ່ເຄືີ່ອງ) ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ. ໃນບດົລາຍງານສະບ ບນ ັ້ ບຸກຄົນໃດທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່າງໜ້
ອຍ 1 ໜ້າທ ີ່ການ ຖືວ່າແມ່ນພົນລະເມືອງພິການ  

ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ ຂອງ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການມ ດ ົ່ງນ ັ້:  

ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມອືງພິການ. ພົນລະເມືອງຈໍານວນ 160,881 ຄນົ (ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີຂຶັ້ນໄປ) ແມ່ນພົນລະເມືອງພິການ 
ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການລວມແມ່ນ 2.77 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ອ ດຕາສ່ວນສ ງກວ່າໝ ່ ແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເບິີ່ງເຫ ນ (1.35 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ການຍ່າງ ຫືຼ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ (1.30 ສ່ວນຮ້ອຍ), ຖ ດມາແມ່ນ ການໄດ້ຍິນ (1.23 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ) ແລະ ການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິ (1.20 ສ່ວນຮ້ອຍ), ການດ ແລຕົນເອງ (1.10 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ 
(0.95 ສ່ວນຮ້ອຍ). ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ ມ  67.16 ສ່ວນຮ້ອຍ, ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປານກາງ 23.08 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ປະມານ 9.77 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ງໝດົ. ມ  56.56 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງພິການແມ່ນ
ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໜ້າທ ີ່ການ (ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊໍໍ້າຊ້ອນ) ຊຶີ່ງຄວາມຫຍຸງຍາກບາງອ ນແມ່ນເປັນຜົນເນືີ່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ປະເພດອືີ່ນ. ຖ້າເບິີ່ງຕາມເພດ ແມ່ນມ ຈໍານວນໃກ້ຄຽງກ ນ ກ ໍ່ຄ ືຜ ຊ້າຍພິການ (80,766 ຄນົ) ແລະ ແມ່ຍິງພິການ (80,115 ຄນົ). 
ອ ດຕາສ່ວນຄວາມພິການ ຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຄຽງກ ນ ສໍາລ ບ ຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນທຸກລະດ ບຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ອ ດຕາສ່ວນຄວາມ
ພິການ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫຼາຍຕາມອາຍຸ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມພິການໜ້ອຍໜຶີ່ງ ແລະ ປານກາງ ຍ້ອນຜົນມາຈາກ ອາຍຸທ ີ່ສ ງຂຶັ້ນ, ການ
ເສືີ່ອມສະມ ດຕະພາບຂອງໜ້າທ ີ່ການ ແລະ ພະຍາດທາງລະບົບປະສາດ. ຄວາມແຕກໂຕນກ ນລະຫວ່າງ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງ ພົນລະເມືອງ
ທົົ່ວໄປ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນມ ຫຼາຍ ໂດຍສະເລ່ຍສ ງກວ່າປະມານ 2 ເທົົ່າ (54.29 ປີ ທຽບກ ບ 28.52 ປີ). ອ ດຕາສ່ວນ 
ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນຍ ງສ ງໃນ ເຂດທ ີ່ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ (3.33 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບດົທ ີ່ບ ໍ່ມ ເສ ັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ, 2.86 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດມ ເສ ັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ ແລະ 2.48 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຕົວເມືອງ). ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນມ 
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ກຸມ່ພາສາປາກເວົັ້າຊຶີ່ງ ມອນ-ຂະແມ ກວມເອົາອ ດຕາສ່ວນສ ງກວ່າໝ ່ (3,51 ສ່ວນຮ້ອຍ), ລາວ-ໄຕ, ມົັ້ງ-
ອິວມຽນ ແລະ ຈ ນ-ທິເບດ (2,50, 2,79 ແລະ 2,85 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດ ບ ເຊິີ່ງຕໍໍ່າກວ່າ ຫຼ ືໃກຄ້ຽງກ ບ ອ ດຕາສ່ວນສະເລ່ຍລະດ ບ
ຊາດ). 
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ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປນັພິການ. ການເປັນພະຍາດ ແມ່ນເປັນສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການ (44.70 ສ່ວນຮ້ອຍ), ຖ ດມາແມ່ນ 
ສາເຫດອືີ່ນໆ (24.74 ສ່ວນຮ້ອຍ), ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ (18.95 ສ່ວນຮ້ອຍ), ອຸບ ດຕິເຫດ (7.19 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງລວມທ ງ ອຸບ ດຕິ
ເຫດຈາກການສ ນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ສົງຄາມ (3.74 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ລະເບ ດຕົກຄ້າງ (0.68 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສາເຫດຫຼ ກຂອງ
ການເປັນພິການ ປະກດົວ່າຫຼຼຸດລົງ ເມືີ່ອທຽບກ ບການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2005 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ (ຈາກ 38 ມາເປັນ 19 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ສົງຄາມ/ລະເບ ດຕົກຄ້າງ (ຈາກ 10.6 ມາເປັນ 4.40 ສ່ວນຮ້ອຍ) 
ເຊິີ່ງສ່ວນໜຶີ່ງ ອາດເປັນຍ້ອນ ເຕ ກນິກການແພດທ ີ່ທ ນສະໄໝສາມາດກວດພົບຄວາມພິການຕ ັ້ງແຕ່ໃນໄລຍະຖືພາ, ທະຫານທ ີ່ເສຍ
ຊ ວິດຍ້ອນສົງຄາມ ແລະ ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບ ດຕົກຄ້າງກ ໍ່ຫຼຼຸດລງົ. ໃນໄລຍະທົດສະວ ດຜ່ານມາ ສາເຫດຈາກການເຈ ບປູ່ວຍ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ
ຈາກ 28.50 ມາເປັນ 44.70 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນ ສາເຫດຫຼ ກຂອງການເປັນພິການ ເຊິີ່ງອາດແມ່ນການເພ ີ່ມຂືັ້ນ ຂອງການ
ເກ ດພະຍາດທ ີ່ບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ແລະ ຍ້ອນພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກຜ ອ້າຍຸສ ງ.  

ລ ກສະນະຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ຊ ວດິຄອບຄວົ. ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນ ສ າລ ບພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການແມ່ນ ໃຫຍ່ກວ່າ 
ພົນລະເມືອງພິການ ປະມານ 1 ຄນົ (6.02  ຄົນ ທຽບກ ບ 5.22 ຄົນ). ອ ດຕາສ່ວນຄວົເຮືອນທ ີ່ມ ສະມາຊິກຄົນດຽວ (ຫືຼ ຄນົທ ີ່ອາໃສ
ຢ ູ່ຄົນດຽວ) ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຄຽງກ ນຄື ພົນລະເມືອງພິການ (2.14 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ (2.32 ສ່ວນຮ້ອຍ). 
ສະຖານະພາບສົມລົດ, ພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ແຕ່ງງານ ກວມເອົາ 58.06 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມືີ່ອທຽບກ ບພົນລະເມືີ່ອທ ີ່ບ ໍ່ພິການທ ີ່ແຕ່ງງານ ມ  
64.30 ສ່ວນຮ້ອຍ. ພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ເປັນໝ້າຍ (20.71 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມຶີ່ອທຽບກ ບພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການມ ພຽງແຕ່ 3.47 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຫືຼ ສ ງກວ່າປະມານ 6 ເທົົ່າ) ຍ້ອນອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ຫຼາຍກວ່າ. ສໍາລ ບ ບ ນຫາທາງດ້ານ ມາດຕະຖານການດໍາລງົ
ຊ ວິດ, ພົນລະເມືອງພິການກວມເອົາ ອ ດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າ ຢ ູ່ໃນຄົວເຮືອນທ ີ່ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ (25.06 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມືີ່ອທຽບກ ບ 22.39 
ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບ ຄົນທິີ່ບ ໍ່ພິການ) ແລະ ມ ອ ດຕາສ່ວນໜ້ອຍກວ່າ ໃນຄົວເຮືອນທ ີ່ຮ ົ່ງມ ທ ີ່ສຸດ (14 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມືີ່ອທຽບກ ບ
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ ມ  18.68 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສະນ ັ້ນ ຈ ີ່ງເຫ ນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈງ້ເຖິງ ສາຍພົວພ ນ ລະຫວ່າງ  ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ຄວາມພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ຖ້າຫາກວ່າຄວາມພິການເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງຄວາມທຸກຍາກ ກ ໍ່
ເພ ີ່ມຂຶັ້ນເຊ ົ່ນກ ນ.  
 
ການສຶກສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊ ບ. ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າ ພົນລະເມືອງພົນທົົ່ວໄປ ຢູ່າງ
ຈະແຈງ້ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກທາງດ້ານອາຍຸ ຫືຼ ເພດ. ມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍ ຂອງອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື ມ ພຽງແຕ່ 52.92 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າຮ ້ໜ ງສື ເມືີ່ອທຽບກ ບ 86.02 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ. ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື
ແມ່ຍິງພິການມ ແມ່ນຕໍໍ່າຫຼາຍ ເມືີ່ອທຽບກ ບຜ ້ຊາຍທ ີ່ບ ໍ່ພິການ ຄືຕໍໍ່າກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ຍ້ອນມ ການຈໍາແນກຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທ ີ່ພິການ 
(ປະມານ 40.04 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 89.91 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລ າດ ບ) ຄວາມແຕກໂຕນນ ັ້ ຍ້ອນພົນລະເມືອງພິການບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ການສຶກສາ, ໃນຈໍານວນເດ ກພກິານປະມານ 4 ໃນ 10 ຄົນ (43.16 ສ່ວນຮ້ອຍ) ບ ໍ່ເຄ ຍໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຖ້າທຽບກ ບ
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ມ ພຽງແຕ່ 1 ໃນ 10 ຄົນ (9.60 ສ່ວນຮ້ອຍ). ນອກນ ັ້ນ ກ ໍ່ຍ ງເປັນຍ້ອນ ອ ດຕາການປະລະການຮຽນ ກ ໍ່ຄືອ ດຕາ
ການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເດ ກພິການ ຫຼຼຸດລງົປະມານເຄິີ່ງໜືີ່ງ ລະຫວາ່ງຊ ັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊ ັ້ນມ ດຖະຍົມ. ພົນລະເມືອງພິການມ ໂອກາດ ທ ີ່
ຈະຈບົຫຼ ກສ ດວິຊາຊ ບ ໜ້ອຍກວ່າ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການເຖິງ 3 ເທົົ່າ (3 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງອາຍຸ
ແຕ່ 25 ເຖິງ 64 ປີ). 
 
ແຮງງານ ແລະ ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ. ພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ມ  ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ມ ອ ດຕາການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແຮງງານ
ແມ່ນຕໍໍ່າຫຼາຍ ແລະ ແຕ່ອ ດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນສ ງກວ່າ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ ທ ງໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ໃນເຂດ
ຕົວເມືອງ. ໂອກາດທ ີ່ພວກເຂົາຈະມ ວຽກເຮ ດງານທໍາແມ່ນໜ້ອຍກວ່າພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ (46.51 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 68.38 
ສ່ວນຮ້ອຍ). ສະນ ັ້ນ ອ ດຕາການຫວ່າງງານ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ (4.01 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຈຶີ່ງສ ງກວ່າ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (1.35 
ສ່ວນຮ້ອຍ). ອ ດຕາການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ ມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງ
ບ ໍ່ພິການ (70 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 81.6 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພົນລະເມືອງພິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມຄົນທ ີ່ບໍານານ, ອາຍຸສ ງ 
ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດວຽກໄດ້. ຍ້ອນພົນລະເມືອງພິການມ  ຄວາມອ ບອາຍຕ ໍ່ສ ງຄົມ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂ ັ້ນພືັ້ນຖານຂ້ອນຂ້າງ
ຕໍໍ່າ, ໄວໜຸ່ມພິການ (ອາຍຸແຕ່ 15 ເຖິງ 24 ປີ) ທ ີ່ບ ໍ່ຖືກຈ້າງງານ ຫືຼ ບ ໍ່ໄດ້ສຶກສາ ຫືຼ ຝຶກອົບຮົມ ຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມທ ີ່ບ ໍ່ພິການ ເຖິງ 7 
ເທົົ່າ (27.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 4.3 ສ່ວນຮ້ອຍ). ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການສືີ່ສານ ແລະ ການຈືີ່ຈາໍ 
ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຖືກນ ບເຂົັ້າໃນກໍາລ ງແຮງງານ. 
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ຄາໍແນະນໍາ. ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງພົນລະເມືອງ
ພິການຍ ງດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ທ ີ່ໜ້ອຍກວ່າ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ ໃນ ສປປ ລາວ. ສະຫຼຼຸບແລວ້ 
ບົດລາຍງານສະບ ບນ ັ້ ມ ເປ ົ້າໝາຍແນະນໍາ ໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງພົນລະເມືອງພິການ ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການບ ລິການ, ການສຶກສາ, 
ແຮງງານ, ການປ ກປ້ອງທາງສ ງຄົມ ພ້ອມທ ງການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ເພືີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າ ພົນລະເມືອງພິການໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບົນພືັ້ນຖານຂອງຄວາມເທົົ່າທຽມກ ນ ໃນ ສປປ ລາວ.  
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I. ພາກສະເໜ   

1.1 ເຫດຜົນຂອງ ການຂຽນບົດລາຍງານ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ  

ພົນລະເມືອງຫຼາຍກວ່າ 1 ຕືັ້ຄົນ ຫືຼ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນທົົ່ວໂລກ ແມ່ນດໍາລົງຊ ວດິຢ ູ່ກ ບຄວາມພິການ ໃນຮ ບແບບໃດຮ ບ
ແບບໜຶີ່ງ1; ອ ດຕາສ່ວນດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ກໍາລ ງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິີ່ງລວມທ ງ ການຫ ນປູ່ຽນຈາກ ການນໍາໃຊ້ຮ ບແບບທາງການ
ແພດໄປສ ່ ຮ ບແບບທາງສ ງຄົມ ຕ ໍ່ກ ບຄວາມພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ອາຍຸສ ງຂຶັ້ນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິ ກ່ຽວກ ບ 
ພົນລະເມືອງພິການແມ່ນມ ຢ ູ່ຢູ່າງຈໍາກ ດ; ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2005 ມ ພຽງຄໍາຖາມດຽວ (ຄ:ື 
“ເຈົັ້າມ ຄວາມພິການບ ໍ່?”) ເຊິີ່ງບ ໍ່ສອດຄ່ອງກ ບ ລ ກສະນະຄວາມພິການ ໃນສະໄໝປະຈຸບ ນ ຊຶີ່ງກວມເອົາປະມານ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ
ພົນລະເມືອງທ ງໝດົ2. ນ ບຈາກນ ັ້ນມາ ກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດທົົ່ວປະເທດ ຫືຼ ດໍາເນ ນໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າໃດໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ
ພົນລະເມືອງພິການ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄ ນ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້
ລ ດຖະບານ ປະກອບເຂົັ້າໃນການວາງແຜນໂຄງການທ ີ່ລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ
ເຖິງການດໍາລົງຊ ວດິ ຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 
ໃນປີ 2009, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ສົນທິສ ນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພິການ
(UNCRPD) ເຊິີ່ງໃນນ ັ້ນ ມາດຕາ 31 (ສະຖິຕິ ແລະ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ)3 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບ ນດາປະເທດພາຄ  ຕ້ອງເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ

ສະຖິຕິແຍກປະເພດ ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ນໍາໃຊເ້ພືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຂ ໍ້ກໍານດົຕ່າງໆຂອງ ສົນທິສ ນຍາ UNCRPD ໃນ
ຂອບເຂດການປ ກຄອງຂອງພວກເຂົາ. ສະນ ັ້ນ ສປປ ລາວ ຈິີ່ງໄດດ້ໍາເນ ນເກ ບກໍາ ຂ ໍ້ມ ນຄນົພິການໃນທົົ່ວປະເທດ ໃນການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ກໍານດົເອົາ ກຸ່ມຄໍາຖາມ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ພົນລະເມືອງພິການຕາມ
ມາດຕະຖານສາກົນ ທ ີ່ໄດ້ແນະນໍາໄວ້ແລ້ວ4. ສໍາລ ບປະເທດອືີ່ນໆ ກ ໍ່ຄ້າຍຄືກ ບ ສປປ ລາວ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງພິການເປັນ
ປະຈໍາ/ພິເສດ ຫືຼ ບ ໍ່ມ ພາກພົນລະເມືອງພິການໃນການສໍາຫຼວດຕົວແທນ, ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແມ່ນໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນສໍາຄ ນ ກ່ຽວກ ບ
ຈໍານວນ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຮ ບແບບຂອງຄວາມພິການຂອງພົນລະເມືອງ ໃນລະດ ບຊາດ, ພາກພືັ້ນ 
ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ການບ ລິການທົົ່ວໄປ (ການ
ປ້ອງກ ນ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ), ການຕິດຕາມ ທ່າອ່ຽງດ້ານຕ່າງໆ ຂອງຄວາມພິການ ພາຍໃນປະເທດ, ການປະເມ ນ ໂຄງການແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ການບ ລິການ ທ ີ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເທົົ່າທຽມກ ນ ແລະ ການປຽບທຽບກ ບລະດ ບສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ ກ່ຽວກ ບດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ
ຄວາມພິການ ໃນປະເທດອືີ່ນໆ.  
 
ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2016, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຜ ຍແຜ່ ບົດລາຍງານຂອງ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ 
ປີ 2015 ຊຶີ່ງປະກອບມ ຂ ໍ້ມ ນດ້ານພົນລະເມືອງ, ຄນຸລ ກສະນະດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແລະ ຄົວເຮືອນ ໃນລະດ ບຊາດ ແລະ ລະດ ບ
ແຂວງ5. ເນືັ້ອໃນຫຼ ກຂອງບົດລາຍງານ ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ສະບ ບນ ັ້ ປະກອບດ້ວຍ 11 ພາກ 
ເຊິີ່ງໄດ້ມ ພາກສະເພາະ (ພາກທ  8) ກ່ຽວກ ບ ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງພິການໂດຍເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ 
ໃນ ສປປ ລາວ. ບດົລາຍງານ ພົນລະເມືອງພິການ ສະບ ບນ ັ້ ແມ່ນໄດ້ສຶກສາເພ ີ່ມເຕ ີ່ມບາງຫົວຂ ໍ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການຈະເລ ນພ ນ, ການ

                                                           
1 ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ທະນາຄານໂລກ (ປີ 2011), ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກ ບ ຄົນພິການໃນທົົ່ວໂລກ, ເມືອງຈ ນ ວາ. 
2 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ປີ 2011), ຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ ໃນ ສປປ ລາວ (ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໃສທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2005), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. 
3 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-

statistics-and-data-collection.html  
4 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ກົມກິດຈະການເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ, ພະແນກສະຖິຕິ. ຫຼ ກການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ 
(ສະບ ບປັບປຸງຄ ັ້ງທ  2). ນິວຢອກ. ປີ 2008; ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ກ່ຽວກ ບສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ (ປີ 2010), ການວ ດແທກຄວາມພິການ: ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລ ບ ການ
ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ຮອບປີ 2010. 
5 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ ການສ ງຄົມ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ປີ 2015), ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໃສທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 
2015), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-statistics-and-data-collection.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-statistics-and-data-collection.html
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ຕາຍ, ການໂຍກຍ້າຍ, ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ, ກດິຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມທຸກຍາກ, ໄວໜຸ່ມ, ບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມພິການ. ບດົລາຍງານພົນລະເມືອງພິການ ຖືເປັນບ ລິມະສິດທໍາອິດ ໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການແຕ່ລະປະເພດໃຫ້
ອົງການຈ ດຕ ັ້ງຕ່າງໆ ທ ງລະດ ບຊາດ ແລະ ລະດ ບແຂວງ ໂດຍມ  ຕາຕະລາງປຽບທຽບ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ 
ໃນຄນຸລ ກສະນະດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ.  
 

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງບົດລາຍງານ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ 
ຈດຸປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງບົດລາຍງານ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ ມ ຄື:  

► ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງອ ດຕາສ່ວນຄວາມພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ຈາກຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວ
ປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015; 

► ເພືີ່ອປຽບທຽບສະພາບທາງເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ຂອງພົນລະເມືອງພິການທຽບກ ບພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ; 
► ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລ ດຂອງການບ ນລ ຸ ເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນກຸມ່

ພົນລະເມືອງພິການ ທຽບກ ບພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ; 
► ເພືີ່ອພ ດທະນາການຕິດຕາມ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ສໍາລ ບການເຊືີ່ອມສານວຽກງານຄົນພິການ. 
► ເພືີ່ອເປັນແນວທາງ ໃຫ້ແກ່ລ ດຖະບານ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ສໍາລ ບການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການໃຫ້ໄດດ້ ຂຶັ້ນ ແລະ 

ທົົ່ວເຖິງ. 
 

1.3 ປະຫວ ດຄວາມເປັນມາ ກ່ຽວກ ບ ວຽກງານຄວາມພິການ ໃນ ສປປ ລາວ  

1.3.1 ແຜນງານດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ  

ໃນລະດ ບສາກນົ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ສົນທິສ ນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວ້ຍ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພິການ 
(UNCRPD) ໃນວ ນທ  25 ກ ນຍາ 2009 ແລະ ສົນທິສ ນຍາວ່າດ້ວຍ ລະເບ ດລ ກຫວ່ານ (CCM)6 ໃນວ ນທ  18 ມ ນາ 2009 ເຊິີ່ງ
ໄດ້ກໍານົດເຖິງ ສິດທິມະນດຸ ຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານດົ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ
ລະເບ ດທ ີ່ບ ໍ່ທ ນແຕກ (ມາດຕາ 5 ຂອງສົນທິສ ນຍາ CCM).  

ໃນລະດ ບພາກພືັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການບາຫຼ  ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມພາລະບົດບາດ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ພົນລະເມືອງພິການໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ຂອບວຽກປຸກລະດົມ ຂອງທົດສະວ ດເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການອາຊຽນ ປີ 2011-2020 
(ທ ີ່ເກາະບາຫຼ , ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ວ ນທ  17 ພະຈກິ 2011). ໜຶີ່ງປີຕ ໍ່ມາ ໃນປີ 2012, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການ
ຂ ັ້ນກະຊວງ ວ່າດວ້ຍທົດສະວ ດເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການອາຊ  ແລະ ປາຊິຟິກ ປີ 2013-2022 ແລະ ມ ພ ນທະໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
ຍຸດທະສາດອິນຊອນ ຄື “ເຮ ດໃຫ້ສິດທິກາຍເປັນຈງິ” ສໍາລ ບພົນລະເມືອງພິການໃນອາຊ  ແລະປາຊິຟິກ (ທ ີ່ ອິນຊອນ, ສາທາລະນະລ ດ
ເກົາຫຼ , ວ ນທ  2 ພະຈິກ 2017)7. 

ໃນລະດ ບຊາດ, ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ບ ນດານິຕິກໍາກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ ຫຼາຍສະບ ບ. ດໍາລ ດ
ເລກທ  137/ລບ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ໄດ້ຖືກຮ ບຮອງ ໃນວ ນທ  18 ເມສາ 2014, ເຊິີ່ງເປັນການຜ ນຂະຫຍາຍຈາກ ມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງ
ສົນທິສ ນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ (UNCRPD) ໃຫ້ແທດເໝາະກ ບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ກໍານດົ “ຫຼ ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ເພືີ່ອປ ກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງພົນລະເມືອງ
ພິການ”. ໃນລ ດຖະທໍາມະນ ນຂອງ ສປປ ລາວ ສະບ ບປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2015 ໄດ້ກໍານດົ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງລ ດ ແລະ ສ ງຄົມ ໃນ

                                                           
6 ສົນທິສ ນຍາວ່າດ້ວຍ ລະເບ ດລ ກວ່ານ ແມ່ນເປັນເອກະສານກົດໝາຍ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ສະບ ບໜຶີ່ງ ທ ີ່ສໍາຄ ນ ເຊິີ່ງຫ້າມການນໍາໃຊ້, ການຜະລິດ, ການມອບໂອນ 
ແລະ ການເກ ບມ້ຽນ ລະເບ ດລ ກວ່ານ ທຸກປະເພດ. ນອກຈາກນ ັ້ນແລ້ວ, ສົນທິສ ນຍານ ັ້ ຍ ງກໍານົດຂອບວຽກສໍາລ ບ ການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພືີ່ອຮ ບປະກ ນ
ໃຫ້ມ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທ ີ່ເໝາະສົມ ສໍາລ ບຜ ້ລອດຊ ວິດ ແລະ ຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ການເກ ບກ ້ລະເບ ດ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ມ ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ, ການສຶກສາອົບຮົມ 
ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການທໍາລາຍ ຄ ງລະເບ ດ. http://www.clusterconvention.org/  
7 UNESCAP (ປີ 2012), ຍຸດທະສາດອິນຊອນ ເພືີ່ອ “ເຮ ດໃຫ້ສິດທິ ກາຍເປັນຈິງ” ສໍາລ ບ ຄົນພິການ ໃນອາຊ ແລະປາຊິຟິກ, ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ. 

http://www.clusterconvention.org/
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ການສ້າງຄວາມສະຫງົບໃນສ ງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພົນລະເມືອງທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊິີ່ງຮວມທ ງຄົນພິການ (ມາດຕາ 28); ຜ ້ອອກແຮງ
ງານທ ີ່ເປັນຄນົພິການມ ສິດໄດ້ຮ ບການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມສາມາດ ຫືຼ ມ ຄວາມພິການບ ໍ່ສາມາດເຮ ດວຽກໄດ້ (ມາດຕາ 
39); ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ “ລ ດ ຮ ບຮ ້, ເຄົາລົບນ ບຖື, ປ ກປ້ອງ ແລະ ຮ ບປະກ ນ ສິດທິມະນດຸ ເຊິີ່ງລວມທ ງສິດທິພືັ້ນຖານຂອງປະຊາຊົນຕາມ
ລ ດຖະທໍາມະນ ນ”8 (ມາດຕາ 34). 

ກົດໝາຍຫຼາຍສະບ ບ ບ ງຄ ບໃຊ ້ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທ ງໝດົ ມ ສິດສະເໝ ພາບ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຈໍາແນກ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພິການນ ັ້ນ
ບ ໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຈະແຈງ້ກ ໍ່ຕາມ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ ຮ ບປະກ ນຄວາມສະເໝ ພາບໃນສານ (ມາດຕາ 6, ວ ກທ  10). ກົດໝ
າຍອາຍາ ກໍານົດໄວ້ວ່າ “ການດໍາເນ ນຄະດ ອາຍາ ຈະຕ້ອງດໍາເນ ນໄປ ຕາມຫຼ ກການທ ີ່ວ່າ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມ ຄວາມເທົົ່າທຽມ
ກ ນ ຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ໃນສານ (ມາດຕາ 6) ແລະ ມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນ ນຄະດ ແພ່ງ ຍ ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່າງ
ຈະແຈງ້ ກ່ຽວກ ບ ຄວາມສະເໝ ພາບຂອງພົນລະເມືອງ ຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ໃນສານ.  

ນອກຈາກນ ັ້ນ ສປປ ລາວ ຍ ງໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ບ ນດານະໂຍບາຍ ຫຼາຍສະບ ບ ທ ີ່ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ. ໃນປັດຈຸບ ນ ຄະນະກໍາມະ
ການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ ການສ ງຄົມ ໄດດ້ໍາເນ ນການສ້າງແຜນປະຕິບ ດງານ
ແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການສໍາລ ບ ປີ 2017-25 ເຊິີ່ງມ  8 ແຜນງານຕົັ້ນຕ  ຄ:ື 1) ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສະຖິຕິ; 2) ການປ ກຈດິສໍານກຶ 

ທົົ່ວສ ງຄົມ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ; 3) ການເຂົັ້າເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ, ການສືີ່ສານ, ຂ ໍ້ມ ນການສືີ່ສານ ແລະ ການ

ບ ລິການ; 4) ສຸຂະພາບ; 5) ການມ ວຽກເຮ ດງານທ າ ແລະ ການຝຶກວິຊາຊ ບ; 6) ການປ ກປ້ອງທາງສ ງຄົມຕ ໍ່ຄົນພິການ; 7) ການເຂົັ້າ

ຮ່ວມຊ ວິດວ ດທະນະທໍາ, ພ ກຜ່ອນຢູ່ອນອາລົມ ແລະ ກລິາ; 8) ການຄຸ້ມຄອງຂອງລ ດຕ ໍ່ຄນົພິການ9. ໃນຂ ັ້ນຂະແໜງການ, ຄະນະ

ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລະເບ ດແຫ່ງຊາດ (NRA) ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫືຼອຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ປີ 2014-

20 ເຊິີ່ງມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າ ສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກນ ັ້ນ ໄດ້ຮ ບການພິຈາລະນາ 

ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ສອດຄ່ອງກ ບ ບ ນດາພ ນທະຂອງສົນທິສ ນຍາຕ່າງໆ ເຊ ົ່ນວ່າ ສົນທິສ ນຍາ (CCM). ນອກຈາກນ ັ້ນ; ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍ ງມ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານ ຊຶີ່ງມ ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ
ໃສ່ ກຸ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສ ງຄົມ. ໃນປີ 2010 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເລກທ  1170/ກສສ. ນະໂຍບາຍນ ັ້ ໄດ້ຮ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕາມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານແຫ່ງຊາດ ສະບ ບທໍາອິດ ກ່ຽວ
ກ ບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສໍາລ ບໄລຍະປີ 2011-2015 ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານດ້ານການສຶກສາ ສະບ ບທ ສອງ ສໍາລ ບນ ກຮຽນ

ພິການ ປີ 2016-2020 ແມ່ນກໍາລ ງລ ຖ້າອະນຸມ ດ ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານສະບ ບນ ັ້. ໃນຂະນະດຽວກ ນນ ັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ກ ໍ່ໄດ້ຮ່າງແຜນປະຕິບ ດງານຍຸດທະສາດ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ເຊິີ່ງກໍາລ ງລ ຖ້າການອະນຸມ ດ ຈາກລ ດຖະມົນຕ . 
 

1.3.2 ຂອບເຂດຂອງອງົການຈ ດຕ ັ້ງເພືີ່ອພນົລະເມອືງພກິານ 

ພາຍຫຼ ງທ ີ່ ດໍາລ ດວ່າດ້ວຍການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ສະບ ບ
ເລກທ  232/ນຍ, ລງົວ ນທ  6 ກ ນຍາ 2013 ລ ດຖະບານລາວ ໄດ້ມ ລະບົບສາຍຕ ັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ  ເພືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ວຽກງານ
ຕ່າງໆ ໂດຍມ ເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອໃຫ້ ພົນລະເມືອງພິການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນສ ງຄົມ. ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແມ່ນໄດສ້້າງຕ ັ້ງ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ 
ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການ (ຕາມດໍາລ ດເລກທ  732/ນຍ) ໃນປີ 1995, ຕ ໍ່ມາ ໄດ້ກາຍເປັນ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການ
ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ໃນປີ 2014 ເຊິີ່ງມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຄື: ມ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ໃນການປະສານງານ ໃນຂ ັ້ນສ ນກາງ 
(ຕາມດໍາລ ດເລກທ  137) ລະຫວາ່ງບ ນດາກະຊວງ, ບ ນດາອົງການທຽບເທົົ່າຂ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຂ ັ້ນຕ່າງໆ ເພືີ່ອ
ຄົັ້ນຄວ້າ, ຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຊ ັ້ນາໍການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກ ບການປ ກປ້ອງ, ສົົ່ງເສ ມ, ຄຸມ້
ຄອງ, ຊ່ວຍເຫືຼອ, ຟ ົ້ນຟ , ບໍາບ ດ ແລະ ພ ດທະນາຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອ
ຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຍ ງມ ໜ້າທ ີ່ໃນການປະສານງານວຽກງານພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ໂດຍການຈ ດກອງ
ປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ເຊິີ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການຈາກບ ນດາກະຊວງ, ບ ນດາອົງການທຽບເທົົ່າ
                                                           
8 ລ ດຖະທໍາມະນ ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບ ບປັບປຸງປີ 2015 ສະບ ບເລກທ  63/ສປຊ, ລົງວ ນທ  08 ທ ນວາ 2015. 
9NCDE (ຮ່າງເອກະສານ ສະບ ບປີ 2018), ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການ ປີ 2018-2025, ເຂົັ້າເບິີ່ງໃນວ ນທ  9 ມ ນາ 2018. 
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ຂ ັ້ນສ ນກາງ, ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຂ ັ້ນຕ່າງໆ, ບ ນດາອົງການຄນົພິການ, ບ ນດາຄ ່ຮ່ວມພ ດທະນາ ແລະ ບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນ
ທ ີ່ບ ໍ່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພິການ.  

ບ ນດາສາຍຕ ັ້ງຂອງການປະຕິບ ດງານ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນມາກ ບ ຄະນະກໍາມະການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໃນຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັ້ນ
ເມືອງ. ພວກເຂົາເປັນ ຄະນະກໍາມະການເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການເພືີ່ອພົນລະເມືອງ
ພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຂ ັ້ນເມືອງ ທ ີ່ຂຶັ້ນກ ບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ ການສ ງຄົມ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ 
ການສ ງຄົມ ຕາມລໍາດ ບ ແຕ່ວ່າບ ໍ່ມ ໜ່ວຍງານໃນຂ ັ້ນບ້ານ.  

ການຈ ດສ ນງົບປະມານ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນສ ງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮ ບບ ລິມະສິດທ ີ່ຕໍໍ່າ ເຊິີ່ງມ ນເປັນເຊ ົ່ນ
ນ ັ້ ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ໃນທຸກຂ ັ້ນ. ອໍານາດການປ ກຄອງຂ ັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ມ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດດ້ານການເງນິ ໃນການຈ ດສ ນງົບປະມານ ໃຫ້
ວຽກງານຕ່າງໆ ເພືີ່ອຄົນພິການ. ໃນຂ ັ້ນສ ນກາງ ກ ໍ່ມ ພຽງແຕ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ ີ່ຈ ດສ ນ
ງົບປະມານ ເພືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ນະໂຍບາຍຂະແໜງການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານ ຂອງພວກເຂົາ ສໍາລ ບການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ  ຕາມລໍາດ ບ. ແຜນງານ ແລະ ການປະຕິບ ດງານ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການຍ ງຂຶັ້ນກ ບ ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອເພືີ່ອການພ ດທະນາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ທຶນຈາກພາຍນອກ.  
 

1.4 ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ນິຍາມ ກ່ຽວກ ບ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ 

1.4.1 ເອກະສານແນະນາໍທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງສາໍລ ບຄວາມຕອ້ງການຂ ໍ້ມ ນພນົລະເມອືງພກິານ  

ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ໄດ້ລວມມ ຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ ຊຶີ່ງເປັນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ສາມາດຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການປັບປຸງ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ເປັນພ ນທະສໍາຄ ນອ ນໜຶີ່ງ (ຕາມ
ມາດຕາ 31) ຂອງສົນທິສ ນຍາ UNCRPD ດ ົ່ງທ ີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ ັ້ນ. ອ ງໃສ່ຜົນສໍາເລ ດ ແລະ ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ 2 

ທົດສະວ ດຜ່ານມາ, ທົດສະວ ດເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການໃນອາຊ  ແລະ ປາຊິຟິກ ຄ ັ້ງທ ສາມ ປະຈໍາປີ 2013–2022 ຈ ີ່ງໄດ້ເນ ັ້ນໜ ກເຖິງ 
ຄວາມສໍາຄ ນຂອງການສ້າງຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຊືີ່ອຖື ແລະ ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ ເພືີ່ອວ ດແທກຂອບເຂດຂອງການພ ດທະນາ ໂອກາດໃນການມ 
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງພິການ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ນອກຈາກນ ັ້ນ ຍ ງໄດ້ເນ ັ້ນໜ ກເຖິງຄວາມສໍາຄ ນ ໃນການວິໄຈຂ ໍ້ມ ນ 
ເພືີ່ອປັບປຸງແຜນນະໂຍບາຍ. ນອກຈາກນ ັ້ນ, ເປ ົ້າໝາຍທ  8 ຂອງຍຸດທະສາດອິນຊອນ ຍ ງໄດ້ກໍານດົໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສ້າງຄວາມ
ເຂ ັ້ມແຂງດ້ານ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການເພືີ່ອ ຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ທ ນ
ເວລາ. ເພືີ່ອຊ່ວຍຕິດຕາມ ເປ ົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດອິນຊອນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຂ ໍ້ມ ນປີຖານ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບຕົວຊ ັ້ບອກຂອງ ຍຸດທະ
ສາດອິນຊອນ (ເປ ົ້າໝາຍ 8.B)10. 

ໃນເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 2030  ແມ່ນມ ຫຼາຍພາກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບພົນລະເມືອງພິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການສຶກສາ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຈາ້ງງານ, ຄວາມບ ໍ່ສະເໝ ພາບ, ການເຂົັ້າເຖິງພືັ້ນທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ, ພ້ອມ
ທ ງການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຕິດຕາມບ ນດາເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). ໃນເປ ົ້າໝາຍທ  17 (“ສ້າງຄວາມ
ເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ເຄືີ່ອງມືຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ການຮ່ວມມືສາກົນເພືີ່ອການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ”) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະເພາະເຈາະ
ຈົງ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບສ ງ, ທ ນເວລາ ແລະ ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ແບ່ງຕາມລາຍຮ ບ, ເພດ, ອາຍຸ, ເຊືັ້ອຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ, ການຍົກຍ້າຍ, 
ຄວາມພິການ, ທ ີ່ຕ ັ້ງພ ມສ ນຖານ ແລະ ຄນຸລ ກສະນະອືີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ11.  

ໃນແຜນງານທ  1 (ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສະຖິຕິ) ຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການປີ 2018-25 ທ ີ່ຈະມາເຖິງ
ນ ັ້ (ຍ ງລ ຖ້າການຮ ບຮອງຄ ັ້ງສຸດທ້າຍ ຈາກລ ດຖະມົນຕ ) ແມ່ນມ ເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອສ້າງຕ ັ້ງກົນໄກຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການເພືີ່ອ

                                                           
10 UNESCAP (ປີ 2012), ຍຸດທະສາດອິນຊອນ ເພືີ່ອ “ເຮ ດໃຫ້ສິດທິ ກາຍເປັນຈິງ” ສໍາລ ບ ຄົນພິການ ໃນອາຊ ແລະປາຊິຟິກ, ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ. 
11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນລະດ ບຊາດ ແລະ ຂ ັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ໄດດ້ ກວາ່ເກົົ່າ ແລະ ມ ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ (ປະກອບດ້ວຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານຕ່າງໆ) ແລະ ລະບົບຕິດຕາມໂຄງການ12. 

 

1.4.2 ຮ ບແບບຂອງການເປນັພກິານ: ການຈ ດປະເພດຂອງສາກນົ ສາໍລ ບໜາ້ທ ີ່ການ, ຄວາມພກິານ ແລະ ສຸຂະພາບ (ICF) 

ວິທ ການທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ ້ ເພືີ່ອເກ ບກາໍຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 
2015 ແມ່ນນ າໃຊວ້ິທ ການຈ ດປະເພດຂອງສາກົນ ສໍາລ ບໜ້າທ ີ່ການ, ຄວາມພິການ ແລະ ສຸຂະພາບ (ICF), ຂອບວຽກຂອງອົງການ

ອະນາໄມໂລກ ສໍາລ ບການວ ດແທກສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມພິການໃນລະດ ບບຸກຄນົ ແລະ ໃນລະດ ບຊາດ13. ມ ນໄດ້ຖືກຮ ບຮອງຢູ່າງ
ເປັນທາງການໂດຍບ ນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທ ງໝດົ 191 ປະເທດ ເຊິີ່ງໃນນ ັ້ນລວມມ  ສປປ ລາວ, ໃນກອງ
ປະຊຼຸມ ສະພາອະນາໄມໂລກຄ ັ້ງທ  54 ໃນວ ນທ  22 ພຶດສະພາ 2001 ຕົກລົງເຫ ນດ ໃຫ້ເປັນ ມາດຕະຖານສາກົນ ເພືີ່ອປະເມ ນ ແລະ 
ວ ດແທກກ່ຽວກ ບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມພິການ (ມະຕິ WHA 54.21). ຍຸດທະສາດອິນຊອນຍ ງໄດ້ພິຈາລະນາຮ ບເອົາ ICF ໃຫ້ເປັນ
ມາດຕະຖານທ ີ່ຮ ບຮ ້ໃນລະດ ບສາກົນ ເຊິີ່ງຄວນນໍາໃຊ້ເພືີ່ອປັບປຸງ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບ ອ ດຕາສ່ວນ
ພົນລະເມືອງພິການ14. 

ອ ງຕາມ ຮ ບແບບທາງສ ງຄົມຂອງພົນລະເມືອງພິການ ICF ໃຫນ້ິຍາມພິການວ່າເປັນ “ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ, ຂ ໍ້ຈໍາກ ດໃນການເຮ ດກດິ
ຈະກໍາ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ຊຶີ່ງໝາຍເຖິງ ດ້ານລົບຂອງ ການພົວພ ນລະຫວ່າງ ບກຸຄົນ (ທ ີ່ມ ບ ນຫາສຸຂະພາບດ້ານໃດໜຶີ່ງ) 
ແລະ ປັດໄຈດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງບຸກຄົນນ ັ້ນ (ປັດໄຈດ້ານ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈດາ້ນບຸກຄນົ).” ຊຶີ່ງໄດຈ້ໍາແນກອອກ
ເປັນແຕ່ລະດ້ານຢູ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການຕິດຕາມ ສະພາບການຂອງບຸກຄົນທ ີ່ພິການ. ລະບບົດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ເຊິີ່ງແຕ່
ລະສ່ວນ ມ  2 ອົງປະກອບ15 ຄື: 

(1) ໜ້າທ ີ່ການ ແລະ ຄວາມພິການ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍ ອົງປະກອບດ ົ່ງນ ັ້:  

(1.1) ໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ (ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ) 

(1.2) ກດິຈະກໍາ (ຂ ດຈໍາກ ດ) ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ (ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ)  

(2) ປັດໄຈດ້ານສະພາບການ ເຊິີ່ງ ປະກອບດ້ວຍ ອົງປະກອບດ ົ່ງນ ັ້: 

(2.1) ປັດໄຈດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ  

(2.2) ປັດໄຈດ້ານບຸກຄນົ 

 

                                                           
12 NCDE (ຮ່າງເອກະສານ ສະບ ບປີ 2018), ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານ ແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການ, ປີ 2018-25, ເຂົັ້າເບິີ່ງໃນວ ນທ  9 ມ ນາ 2018. 
13 ICF ປູ່ຽນແທນ ການຈ ດປະເພດຂອງສາກົນ ສໍາລ ບ ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ ແລະ ຄວາມພິການ (ICIDH), ເຜ ຍແຜ່ໃນປີ 1980.  
14 UNESCAP (ປີ 2012), ຍຸດທະສາດອິນຊອນ ເພືີ່ອ “ເຮ ດໃຫ້ສິດທິ ກາຍເປັນຈິງ” ສໍາລ ບ ຄົນພິການ ໃນອາຊ ແລະປາຊິຟິກ, ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ. 
15 ICF ກໍານົດຮ ບແບບຂອງການຈ ດປະເພດ ສໍາລ ບ ອົງປະກອບທ ງໝົດເລົົ່ານ ັ້ ຍົກເວ ັ້ນແຕ່ ປັດໄຈດ້ານບຸກຄົນ.  
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ການພົວພ ນກ ນ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫ ນ ໃນຮ ບແບບດ ົ່ງລຸມ່ນ ັ້: 

ຮ ບສະແດງ 1 ການພົວພ ນກ ນ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ ICF 

 
 

ອ ງຕາມການຈ ດແບງ່ ສະພາບຂອງໜ້າທ ີ່ການ ແລະ ຄວາມພິການ ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງ ແມ່ນຕ້ອງມ ຕົວວ ດແທກ ເພືີ່ອລະບຸເຖິງ ຂອບ
ເຂດ ແລະ ລະດ ບຂອງ ໜ້າທ ີ່ການ/ຄວາມພິການ ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ເປັນປັດໄຈອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫືຼ  ອຸປະສ ກ. 
ຈດຸດ ຂອງ ICF ກ ໍ່ແມ່ນຍ້ອນມ ນມ ທ ດສະນະຄະຕິອ ນກວ້າງຂວາງ ຕ ັ້ງແຕ່ໜ້າທ ີ່ການ/ໂຄງສ້າງ ຂອງຮ່າງກາຍ (ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ) ໄປ

ຈນົເຖິງ ອົງປະກອບຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມ ເຊິີ່ງລວມທ ງ ຜົນສະທ້ອນຈາກ ປັດໄຈທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ16. 

 

                                                           
16 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ກົມກິດຈະການເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ, ພະແນກສະຖິຕິ (ປີ 2008). ຫຼ ກການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 
ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ (ສະບ ບທົບທວນຄ ັ້ງທ  2). ນິວຢອກ. 

ເງືີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ 
(ຜິດປ ກກະຕິ ຫືຼ ເປັນພະຍາດ) 

ໜ້າທ ີ່ການ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຂອງ
ຮ່າງກາຍ (ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ) 

ກິດຈະກໍາ 
(ຂິດຈໍາກ ດ) 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມ 
(ຂ ໍ້ຈ າກ ດ) 

ປັດໄຈດ້ານບຸກຄົນ ປັດໄຈດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
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II. ວທິ ການ 

2.1 ການວໄິຈຂ ໍ້ມ ນພນົລະເມອືງພກິານ 

ໃນເດືອນ ມ ນາ 2017, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມ ຜົນການວິໄຈເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ເຊິີ່ງນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ໂດຍໄດ້ຮ ບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການ ເພືີ່ອມະນຸດ
ສະທໍາ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ (HI) ແລະ ໄດ້ຮ ບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ປະເທດນ ເວ. ການວິໄຈເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ນ ັ້ ປະກອບດ້ວຍ ການປະເມ ນສະພາບຂ ໍ້ມ ນ ທ ີ່ໄດ້ເກ ບກໍາມາແລ້ວນ ັ້ນ (ຄນຸນະພາບຂອງຂ ັ້ນຕອນການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ, ການເກ ບຮ ກສາ
ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ອືີ່ນໆ), ມ ນຊ ັ້ໃຫ້ເຫ ນເຖິງຄວາມຄາດເຄືີ່ອນ ຫືຼ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ ທ ີ່ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການວິໄຈຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ບ ນດາຕົວປູ່ຽນຕ່າງໆ
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຄວາມພິການ ທຽບກ ບການສໍາຫຼວດອືີ່ນໆ. ການວິໄຈຄ ັ້ງນ ັ້ ຍ ງໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ງທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ວິທ ການເກ ບກໍາ, ການວິໄຈ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ (ການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຈ ດສ ນງບົປະມານ, ໃຫ້ບ ລິການ 
ແລະ ອືີ່ນໆ),  ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ລ ດຖະບານ ໃນການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການໃຫມ້ ຄຸນນະພາບ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ. 

ໃນເດືອນມ ນາ 2018 ໄດ້ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງບົດລາຍງານ ສະບ ບນ ັ້ ຊຶີ່ງເປັນການເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນ ລະຫວາ່ງ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກໍາ
ມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ບ ນດາຄ ່ຮ່ວມງານຈາກ ອົງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງພົນລະເມືອງພິການ ເພືີ່ອເຮ ດໃຫ້
ບົດລາຍສະບ ບນ ັ້ ມ ເນືັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບ ນ ໂດຍໄດ້ຮ ບ ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການເພືີ່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມ (HI) ເປັນຄ ັ້ງທ ີ່ສອງ ໃນການວິໄຈຂ ໍ້ມ ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການໄຈ້ແຍກຂ ໍ້ມ ນໂດຍອາໄສ ປັດໄຈ ທາງເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມ, ນິຕິກໍາ, ລະດ ບຊາດ/ທ້ອງຖິີ່ນ... ເພືີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າການວິໄຈຄ ັ້ງນ ັ້ ໄດລ້ວມເອົາທຸກໆຂ ໍ້ຈໍາກ ດ ຫືຼ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຕ່າງໆ ໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນສ ງຄົມ, ຍ ງເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃນການປຶກສາຫາລື ຄ ັ້ງສໍາຄ ນກ ບ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຮ່ວມກ ນ ກ່ຽວກ ບບ ນດາບ ລິມະສິດທ ີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊ ັ້ໃຫ້ເຫ ນບ ນຫາຕ່າງໆຂອງພົນລະເມືອງພິການ. 

2.2 ການວ ດແທກຄວາມພິການ  

ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກ ໍ່ຄກື ນກ ບປະເທດອຶີ່ນໆ ການອອກແບບ ແບບສອບຖາມ ເພືີ່ອເກ ບກໍາລ ກສະນະຂອງຄວາມພິການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 
ເຫ ນໄດ້ວ່າ ມ ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ  ເນືີ່ອງຈາກຂ ໍ້ຈໍາກ ດຂອງແບບສອບຖາມສໍາລ ບການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢຸູ່ອາໄສ ບ ໍ່
ສາມາດກວມເອົາທຸກຄໍາຖາມໄດ້ກ່ຽວກ ບຄວາມພິການ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າເວລາໃນການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມ ຈໍາກ ດ ຕ ໍ່ແບບສອບຖາມ
ອາດເຮ ດໃຫ້ ຄໍາຖາມທ ີ່ໃຊ້ກ່ຽວກ ບຄວາມພິການບ ໍ່ສາມາດເຈາະຈົງຖາມຜ ້ພິການໄດ້ໂດຍກົງ. ໃນປີ 2005 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 
ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ກ ໍ່ໄດ້ມ ຄໍາຖາມກ່ຽວກ ບຄວາມພິການໃນແບບສອບຖາມ, ແຕ່ວ່າວິທ ການທ ີ່ນໍາໃຊ້ເພືີ່ອເກ ບກໍາ
ພົນລະເມືອງພິການແມ່ນຍ ງມ ຮ ບແບບ ທາງການແພດ ແຕ່ຍ ງບ ໍ່ແທດເໝາະເມືີ່ອທຽບກ ບ ລ ກສະນະຂອງຄວາມພິການ ໃນປະຈຸບ ນ 
ໂດຍອ ງຕາມ ຮ ບແບບທາງສ ງຄົມຂອງຄວາມພິການ17 - ແລະ ເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ ປະເພດຂອງຄວາມພິການ ທ ີ່ພົບເຫ ນຫຼາຍທ ີ່ສຸດ (ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນພວກທ ີ່ພິການມາແຕ່ເກ ດ ຫຼ ືພິການໃນທ ນທ ຫຼ ງຈາກເກ ດອຸບ ດຕິເຫດ)18. 

ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ໄດນ້ໍາໃຊ້ ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນຂອງ ກຸ່ມວ ຊງິຕ ນ (WG) ເປັນຄ ັ້ງທໍາ
ອິດເພືີ່ອເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຄວາມພິການ (ຄໍາຖາມ 11 ເຖິງ 16). ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ແມ່ນກຸ່ມຄໍາຖາມໜຶີ່ງ 
ທ ີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພືີ່ອເກ ບກໍາເຖິງພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມພິການ19. ໂດຍອ ງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຄໍາຖາມຂອງ ກຸມ່ວ ຊິງຕ ນ WG, 

                                                           
17 ຄໍາຖາມດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ໃນປີ 2005 ເພືີ່ອສໍາພາດພົນລະເມືອງພິການ ພາຍໃນຄົວເຮືອນ: “ໃນຄົວເຮືອນນ ັ້ຄົນພິການປະເພດໃດໜຶີ່ງບ ໍ່?” (ມ /ບ ໍ່ມ ). ຫຼ ງ
ຈາກນ ັ້ນ ກ ໍ່ໄດ້ສໍາພາດ ຜ ້ຖຶກສໍາພາດ ກ່ຽວກ ບ ປະເພດຂອງຄວາມພິການ (ພິການສາຍຕາ, ຫ ໜວກ/ປາກກຶກ, ພິການຮ່າງກາຍ (ແຂນ/ຂາ), ພິການຊ າຊ້ອນ, ອືີ່ນໆ) 

ແລະ ສາເຫດ (ເປັນມາແຕ່ເກ ດ, ສົງຄາມ, ອຸບ ດຕິເຫດ, ຢາເສບຕິດ, ພະຍາດ, ອືີ່ນໆ). 
18 ໂຄງສ້າງດ້ານອາຍຸຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍ ໃນປີ 2015 ເມືີ່ອທຽບກ ບ ປີ 2005.  ພົນລະເມືອງພິການທ ມ ອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 25 ປີ ໃນປີ 2005  
ແມ່ນກວມເອົາ 32.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນພິການທ ງໝົດ, ສ່ວນປີ 2015 ມ ພຽງແຕ່ 13.9 ສ່ວນຮ້ອຍ; ສ່ວນພົນລະເມືອງພິການທ ມ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ  ແມ່ນ 
12.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ປີ 2005 ເມືີ່ອທຽບກ ບ 38.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015. 
19 ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງ ຄະນະວິຊາການ ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ WG ແມ່ນການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ປະສານງານ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດຂອງ ສະຖິຕິສາທາລະນະສຸກ ໂດຍ
ເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ ມາດຕະການດ້ານຄວາມພິການ ທ ີ່ເໝາະສົມສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ. ຈຸດປະສົງສໍາຄ ນ ກ ໍ່ແມ່ນເພືີ່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ
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ບຸກຄົນເຫົຼົ່ານ ັ້ ແມ່ນເປັນບຸກຄນົທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ ໃນທາງດ້ານຂ ໍ້ຈໍາກ ດຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຍ້ອນມ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ 6 ໜ້າທ ີ່ການຕົັ້ນຕ  ຖ້າວ່າບ ໍ່ໄດ້ຮ ບການແກ້ໄຂຢູ່າງເໝາະສົມ20. ຄໍາຖາມ ກ່ຽວກ ບ ການວ ດແທກຄວາມພິການ 

ແລະ ການນໍາໃຊກ້ານຈ ດປະເພດຂອງສາກົນ ສໍາລ ບ ໜ້າທ ີ່ການ, ຄວາມພິການ ແລະ ສຸຂະພາບ (ICF) ເປັນແນວທາງຂອງອົງການ
ອະນາໄມໂລກ. 

ຄໍາຖາມຂອງ ກຸມ່ວ ຊິງຕ ນ WG ຖາມວ່າ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼືບ ໍ່ ໃນການປະຕິບ ດ ກິດຈະກໍາດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ (ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການ
ເບິີ່ງເຫ ນ, ການໄດ້ຍິນ, ການຍ່າງ (ຫຼື ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ), ການຈືີ່ຈໍາ (ຫຼື ສະມາທິ), ການດ ແລຕົນເອງ (ການອາບ/ການນຸ່ງ
ເຄືີ່ອງ) ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫຼື ການສືີ່ສານ). ເນືີ່ອງຈາກຄວາມພິການແມ່ນມ ລ ກສະນະຊ ບຊ້ອນ, ຄໍາຖາມເຫົຼົ່ານ ັ້ ຈ ີ່ງບ ໍ່ໄດ້ຖືກອອກ
ແບບມາ ເພືີ່ອວ ດແທກ ທຸກໆດາ້ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານໜ້າທ ການຂອງພົນລະເມືອງ, ແຕ່ມ ນຖືກອອກແບບມາ ເພືີ່ອໄຈ້ແຍກໜ້າທ ີ່
ການ ຂອງພົນລະເມືອງສ່ວນຫຼາຍ ທ ີ່ມ ໂອກາດຈະເປັນພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມ. ສະນ ັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຸ່ມຄໍາ
ຖາມສ ັ້ນ ຂອງ ກຸມ່ວ ຊງິຕ ນ WG ພິຈາລະນາເຖິງ ພຽງແຕ່ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ ໃນການດໍາເນ ນກດິຈະກໍາ, ກຸມ່ຄ າຖາມດ ົ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບ
ມາສໍາລ ບການວິໄຈຮ່ວມກ ບຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆ ໂດຍການລວມເອົາຮ ບແບບເຕ ມ ຂອງຮ ບແບບການດໍາລງົຊ ວິດ ແລະ ຈດິຕະວິທະຍາ ຊຶີ່ງເປັນ
ຮ ບແບບໜຶີ່ງຂອງຄວາມເປັນພິການ. ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG ບ ໍ່ໄດ້ລະບຸເຈາະຈົງເຖິງ ເງືີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ ຫືຼ ປະເພດຂອງພະຍາດ 
ແຕ່ຈະລວບລວມເອົາ ຜົນກະທົບຂອງ ເງືີ່ອນໄຂເຫົຼົ່ານ ັ້ ທ ີ່ອາດກະທົບກ ບ ຄວາມສາມາດຂອງໜ້າທ ີ່ການ. 

ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG ໄດ້ຖາມກ່ຽວກ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ 6 ໜ້າທ ີ່ການຕົັ້ນຕ  ຄື: ການເບິີ່ງເຫ ນ, ການໄດ້ຍິນ, ການຍ່າງ (ຫືຼ 

ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ), ການຈືີ່ຈ າ (ຫືຼ ສະມາທິ), ການດ ແລຕົນເອງ (ການອາບ/ການນຸ່ງເຄືີ່ອງ) ຕົນເອງ ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ. 
6 ຄໍາຖາມນ ັ້ ຖາມກ່ຽວກ ບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ໃນຄົວເຮືອນ ເວລາເດ ນສ າຫຼວດ ອາດພົບພ ໍ້ ບາງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນບ ນຫາດ້ານສຸຂະພາບ: 
 

 
 

1. ທ່ານມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເບິີ່ງເຫ ນບ ໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານໃສ່ແວ່ນຕາກ ໍ່ຕາມ? 

2. ທ່ານມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການໄດ້ຍິນບ ໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານໃສ່ເຄືີ່ອງຊ່ວຍຟັງກ ໍ່ຕາມ?  

3. ທ່ານມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຍ່າງ ຫືຼ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍບ ໍ່? 

4. ທ່ານມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິບ ໍ່? 

5. ທ່ານມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການອາບນໍໍ້າ ຫືຼ ນຸງ່ເຄືີ່ອງບ ໍ່ (ການດ ແລຕົນເອງ)? 

6. ໂດຍການນໍາໃຊ ້ພາສາທ້ອງຖິີ່ນຂອງທ່ານ, ທ່ານມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານບ ໍ່? (ຕົວຢູ່າງ: ເຂົັ້າໃຈ
ດ  ຫືຼ ເຮ ດໃຫ້ຄົນອືີ່ນເຂົັ້າໃຈຕົນເອງ) 

ມ  4 ປະເພດຄໍາຕອບ ສໍາລ ບ ແຕ່ລະຄໍາຖາມ ຄື: 
 ບ ໍ່ພິການ: ຈະໝາຍເອົາ “ບ ໍ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ” 
 ພິການໜ້ອຍໜຶີ່ງ: ຢູ່າງໜ້ອຍ ຢ ູ່ໃນໜ້າທ ການໃດໜຶີ່ງ ຈະໝາຍດ້ວຍ “ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ”  

 ພິການຫຼາຍ: ຢູ່າງໜ້ອຍ ຢ ູ່ໃນໜ້າທ ການໃດໜຶີ່ງ ຈະໝາຍດ້ວຍ “ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ”  

                                                           
ພືັ້ນຖານທ ີ່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກ ບ ຄວາມພິການ ທ ີ່ສາມາດສົມທຽບກ ບສາກົນໄດ້. ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ໄດ້ຖືກຮ ບຮອງໂດຍ ຄະນະຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມພິການ ທ ີ່ຂຶັ້ນກ ບ ກົມ
ກິດຈະການເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ເປັນເຄືີ່ອງມື ເພືີ່ອຈໍາແນກ ເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແບ່ງຕາມສະຖານະພາບຂອງ
ຄວາມພິການ.   
20 ອ ງຕາມ ສົນທິສ ນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພິການ (UNCRPD), ພົນລະເມືອງພິການ ປະກອບດ້ວຍ “ກຸ່ມຄົນທ ີ່ມ 

ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ ໃນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຄວາມຄິດ ຫຼື ຄວາມຮ ບຮ ້ ເຊິີ່ງ ໃນເວລາທ ີ່ປະເຊ ນກ ບ ອຸປະສ ກດ້ານອືີ່ນໆ ຈະກາຍເປັນອຸປະສ ກ ຂ ດຂວາງພວກ
ເຂົາ ໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນສ ງຄົມ ຢູ່າງເຕ ມສ່ວນ ແລະ ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ ບົນພືັ້ນຖານຂອງຄວາມສະເໝ ພາບ ກ ບພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ (ມາດຕາ 1).” ກຸ່ມຄໍາ
ຖາມສ ັ້ນ ຂອງຄະນະວິຊາການ WG ພິຈາລະນາເຖິງ ພຽງແຕ່ດ້ານດຽວຂອງຄວາມພິການ (ດ້ານໜ້າທ ີ່ການ ທ ີ່ຫຍຸ້ງຍາກ) ດ້ວຍເຫດນ ັ້ນຄ າຖາມທ ີ່ອະທິບາຍກ່ຽບກ ບ
ຄວາມພິການ “ມ ໂອກາດສ ງ” ທ ີ່ຈະກິດກ ັ້ນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງພິການ. 
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 ພິການຮຸນແຮງ: ຢູ່າງໜ້ອຍ ຢ ູ່ໃນໜ້າທ ການໃດໜຶີ່ງ ຈະໝາຍດ້ວຍ “ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້”  

 
ມ ຫຼາຍວິທ  ເພືີ່ອເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບ ຄວາມພິການ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ຊຼຸດຄໍາຖາມເຫົຼົ່ານ ັ້ ເຊິີ່ງຜົນໄດ້ຮ ບ ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜົນໄດ້ຮ ບ
ດຽວ ແຕ່ມ ຫຼາຍຜົນໄດ້ຮ ບ ເຊ ົ່ນວາ່ ການຄາດຄະເນ ອ ດຕາຕ່າງໆທາງດ້ານພົນລະເມືອງ ທ ີ່ຈະແຕກຕ່າງກ ນ ໃນທາງດ້ານ ຂະໜາດ ແລະ 
ສ ດສ່ວນ. ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ WG  ແນະນໍາໃຫນ້ໍາໃຊ້ “ຢູ່າງໜ້ອຍ ຢ ູ່ຂົງເຂດຄວາມພິການໃດໜຶີ່ງ ໝາຍດ້ວຍມ ຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຫືຼ ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້” ເພືີ່ອກໍານົດ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ຄວາມພິການ21, ແລະ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ໄດ້ຖືວ່າ ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງ ມ ຄວາມພິການ ຖ້າວ່າໄດ້ລະບຸເຖິງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃດໜຶີ່ງ ຢ ູ່ຂົງປະເພດໃດໜຶີ່ງ. ສະນ ັ້ນ ໃນບດົລາຍງານນ ັ້, ພົນລະເມືອງພິການຈ ີ່ງຖືກກໍານົດວ່າເປັນ ກຸມ່ຄົນທ ີ່ມ ລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ. ພົນລະເມືອງພິການຊໍາຊ້ອນ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸວາ່ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ 2 ໜ້າທ ີ່ການຂືັ້ນໄປ.  

2.3 ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ 

ການນໍາໃຊ ້ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງກຸ່ມວ ຊງິຕ ນ WG  ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ 
ປີ 2015 ເປັນການປັບປຸງຄ ັ້ງສໍາຄ ນທ ີ່ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າສໍາລ ບການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວິໄຈຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການໃນ 
ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດດ້ານວິທ ການ ບາງອ ນ ໄດ້ຖືກຄົັ້ນພົບໃນໄລຍະວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ ເຊິີ່ງຄວນພິຈາລະນາ ໃນເວລາອ່ານບົດລາຍ
ງານສະບ ບນ ັ້:  

 ໂດຍຫຼ ກການແລ້ວ, ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ກ່ຽວກ ບ ຄວາມ
ພິການ ຂອງກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ WG. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ໍ່ຍ ງມ ບາງອ ນທ ີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ  ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG ໄດ້ແນະ
ນໍາໄວ້ນ ັ້ນ ແລະ ຄໍາຖາມທ ີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015. ຕົວຢູ່າງ: “ບ ນຫາດ້ານສຸຂະພາບ” 
ບ ໍ່ໄດ້ປະກອບຢ ູ່ໃນ ແບບສອບຖາມ ແລະ ປ ົ້ມຄ ່ມື ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015. ຄໍາຖາມ 1 ແລະ 2 
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ການເບິີ່ງເຫ ນ ແລະ ການໄດ້ຍິນນ ັ້ນ ບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາຄໍາອະທິບາຍເພ ັ້ມເຕ ມ  ຄ ື“ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໃສ່ແວ່ນຕາກ ໍ່
ຕາມ/ ຖ້າວ່າທ່ານໃຊ້ເຄືີ່ອງຊ່ວຍຟັງ”) ເຊິີ່ງມ ນອາດປູ່ຽນຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຖາມ. 

 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015  ປະກອບດ້ວຍ ແບບຟອມສອບຖາມ ແລະ ປ ົ້ມຄ ່ມືສໍາລ ບ ນ ກເດ ນສໍາຫຼວດ 
ແລະ ນ ກກວດກາ ເພືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ຄວາມຄາດເຄືີ່ອນບາງອ ນມ ຜົນສະທ້ອນຫຼາຍ ຕ ໍ່ກ ບ 
ຄວາມຜິດພາດຂອງການສໍາຫຼວດ ຫືຼ ຕ ໍ່ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງຂ ໍ້ມ ນ. ຕົວຢູ່າງ: ບ ໍ່ສາມາດຮ ້ໄດ້ວ່າ ແມ່ນໃຜ (ນ ກສໍາຫຼວດຄນົໃດ) 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ປ ົ້ມຄ ່ມື. ນ ກເດ ນສໍາຫຼວດບາງຄນົ ອາດຖາມວ່າ “ຖ້າທ່ານໃສ່ແວ່ນຕາ ຍ ງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ ໍ່ ໃນ
ການເບ ີ່ງເຫ ນ” ແລະ ບາງຄນົ ອາດບ ໍ່ຖາມ. ຜ ້ຕອບຄໍາຖາມ ອາດເວົັ້າວ່າ “ບ ໍ່, ຂ້ອຍບ ໍ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຍ ງເລ ຍ” ໃນເວລາຕອບ 
ຄໍາຖາມທໍາອິດ ແລະ ອາດເວົັ້າວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້ອຍມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ” ໃນເວລາຕອບຄໍາຖາມທ ສອງ. ການບ ໍ່ສາມາດຄວບ
ຄຸມໄດ້ດ ົ່ງທ ີ່ກ່າວມານ ັ້ນ ອາດນໍາໄປສ ່ຄວາມຄາດເຄືີ່ອນຂອງຂ ໍ້ມ ນ. 

 ທຸກໆຄໍາຖາມ ທ ີ່ຖາມໄປນ ັ້ນ ເປັນຄໍາຖາມເປີດກວ້າງ ສາມາດຖາມຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ ຫືຼ ຕາງໜາ້ຄົວເຮືອນ. ບ ໍ່ໄດ້ຖືກຖາມ
ພົນລະເມືອງພິການໂດຍກົງ ບາງກ ລະນ  ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ ບ ໍ່ສາມາດກໍາໄດ້ແຈ້ງກ່ຽວກ ບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງສະມາຊິກໃນຄົວ
ເຮືອນ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮ ດໃຫ້ ການປະເມ ນອ ດຕາຄວາມພິການມ ຄວາມຜິດດ່ຽງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ ້ກຸ່ມຄໍາ
ຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG ມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່ຈະແກ້ໄຂ ຄວາມຜິດດ່ຽງຂອງຂ ໍ້ມ ນນ ັ້ ຍ້ອນວ່າ ປະໂຫຍກທ ີ່ນໍາໃຊ້ນ ັ້ນ ບ ໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ຜ ້ຖຶກ
ສໍາພາດນ ັ້ນ ພກິານຫືຼບ  (ຄໍາສ ບທ ີ່ໃຊ້ໃນການຖາມແມ່ນມ ຄວາມໝາຍ “ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”). 

 ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຄໍາຖາມກ່ຽວກ ບຄວາມພິການ ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ໄດນ້ໍາໃຊ ້ຕາມກຸ່ມຄໍາ
ຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG, ສະນ ັ້ນ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດຂອງ ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG ກ ໍ່ຍ ງມ ຢ ູ່. ຕົວຢູ່າງ: ເປັນທ ີ່ຮ ບຮ ້ກ ນວ່າ ຕາມກຸ່ມຄໍາຖາມ

ສ ັ້ນ ຂອງ WG ບ ໍ່ສາມາດໃຫ້ຮ ້ເຖິງ ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມພິການ ເນືີ່ອງຈາກວ່າພົນລະເມືອງທ ງໝົດ ບ ໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ

                                                           
21ກຸ່ມ ວ ຊິງຕ ນ WG ກ່ຽວກ ບ ສະຖິຕິຄົນພິການ (ປີ 2010), ການວ ດແທກຄວາມພິການ: ຄໍາແນະນໍາສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ຮອບປີ 2010, 
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/02/recommendations_for_disability_measurement-

1.pdf, ເຂົັ້າເບິີ່ງໃນວ ນທ  2 ເມສາ 2018. 

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/02/recommendations_for_disability_measurement-1.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/02/recommendations_for_disability_measurement-1.pdf
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ພິການ ຫືຼ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກປະເພດບ ໍ່ໄດ້ຢ ູ່ໃນ ກຸ່ມຄໍາຖາມສ ັ້ນ ຂອງ WG 22. ຄໍາຖາມເຫົຼົ່ານ ັ້ ຍ ງບ ໍ່ເໝາະສົມກ ບເດ ກພິການ 
ແລະ ມ ບ ນຫາກ່ຽວກ ບ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກ ບ ຄວາມພິການ ຫືຼ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລ ບນ ກເດ ນສໍາ
ຫຼວດ. 

 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015  ບ ໍ່ໄດ້ມ ຄໍາຖາມໂດຍກົງ ກ່ຽວກ ບ ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ. ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ 
ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ແມ່ນໜຶີ່ງຕົວເລືອກຂອງຄໍາຕອບ ກ່ຽວກ ບ ສາເຫດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເທົົ່ານ ັ້ນ. ສະນ ັ້ນ ພວກເຮົາຈ ີ່ງ
ສາມາດເວົັ້າໄດ້ ກ່ຽວກ ບ “ພົນລະເມືອງທ ີ່ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບຈາກ ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ” (ເປັນສາເຫດໜຶີ່ງຂອງ ຄວາມພິການຂອງ
ພວກເຂົາ) ເທົົ່ານ ັ້ນ ແລະ ການຄາດຄະເນອາດມ ຄວາມຄາດເຄືີ່ອນ ກ່ຽວກ ບ ຜ ້ລອດຊ ວດິຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ຍ້ອນວ່າ ຜ ້ລອດ
ຊ ວິດຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກນ ັ້ນ ອາດໄດ້ລາຍງານປັດໄຈອືີ່ນ ທ ີ່ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມພິການ ຂອງພວກເຂົາ.  

 ບ ໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກ ນໄດລ້ະຫວ່າງຜ ້ໄດ້ຮ ບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບໄດ້. ຍ້ອນວ່າ 2 ຄໍາຖາມດ ົ່ງກ່າວ ໄດ້
ຖືກລວມເຂົັ້າເປັນຄໍາຖາມດຽວ. ບ ນຫາທ້າທາຍ ກ ໍ່ຄືວ່າ ບ ໍ່ມ ພຽງແຕ່ຜ ້ທ ີ່ຮຽນຈົບຊ ັ້ນມ ດຖະຍົມຕອນປາຍ ທ ີ່ສາມາດເຂົັ້າຝກຶ
ອົບຮົມວິຊາຊ ບໄດ້; ແຕ່ຍ ງມ  ຜ ້ທ ຈົບຊ ັ້ນມ ດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ກ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບໄດ້ເຊ ົ່ນດຽວກ ນ. ການສ ງລວມ
ເອົາ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ເຂົັ້າໃສ່ໃນກ ຸ່ມການສຶກສາສ ງສຸດ ຂອງການສຶກສາ ອາດນໍາໄປສ ່ ການຄາດຄະເນຄາດເຄືີ່ອນ. 

 ການຫວ່າງງານ ອາດມ ການຄາດຄະເນຄວາມຄາດເຄືີ່ອນ ຍ້ອນວ່າ ຄໍາສ ບທ ີ່ວ່າ “ການຫວ່າງງານ” ທ ີ່ໃຊ້ໃນພາສາລາວນ ັ້ນ ເຂົັ້າໃຈ
ກ ນວ່າແມ່ນ “ບ ໍ່ເຮ ດວຽກ”; ນ ັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ມ ນອາດຈະກວມເອົາ ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ “ບ ໍ່ມ ວຽກເຮ ດ ແລະ ກໍາລ ງຊອກຫາວຽກ” 
ຫືຼ ພົນລະເມືອງທ ີ່ຫວ່າງງານແທ້ ແລະ ພົນລະເມືອງຜ ້ທ ີ່ “ບ ໍ່ເຮ ດວຽກ ແລະ ບ ໍ່ຊອກຫາວຽກ” ຫືຼ ພົນລະເມືອງຜ ້ທ ີ່ ບ ໍ່ຄວນນ ບວ່າ 
“ຫວ່າງງານ”. ສະນ ັ້ນ ການໃຊ້ຄໍາສ ບດຽວ ກ ໍ່ຄ ື “ຫວ່າງງານ” ດ ົ່ງທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 
2015 ນ ັ້ນ ອາດນໍາໄປສ ່ ການຄາດຄະເນ ອ ດຕາການຫວ່າງງານ ທ ີ່ຄາດເຄືີ່ອນ ຍ້ອນວ່າ ອາດລວມເອົາ ພົນລະເມືອງ ຜ ້ທ ີ່ມ ວຽກ
ເຮ ດງານທໍາ ເຂົັ້າໃນປະເພດຫວ່າງງານ23. 

 ມ ອ ດຕາສ່ວນທ ີ່ສ ງ ສໍາລ ບຂ ໍ້ມ ນ “ອືີ່ນໆ” ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂາດຫາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ  ເຊິີ່ງອ ດຕາສ່ວນນ ັ້ ມ ຕໍໍ່າສໍາລ ບ
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ. ເຫດຜົນໜຶີ່ງທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ສໍາລ ບ ຄວາມແຕກຕ່າງນ ັ້ ກ ໍ່ຄື ຄວາມບ ໍ່ເໝາະສົມ ຂອງການຈ ດປະເພດ
ພົນລະເມືອງພິການ. ອ ກເຫດຜົນໜຶີ່ງ ທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ເກ ດມາຈາກນ ກເດ ນສໍາຫຼວດ ເນືີ່ອງຈາກມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການ
ຖາມຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວພົນລະເມືອງພິການ ແຕ່ວ່າ ຈະເປັນການງ່າຍກວ່າ ທ ີ່ຈະຕືີ່ມຂ ໍ້ມ ນໃສ່ “ອືີ່ນໆ” ຫືຼ ປະໃຫ້ຫວ່າງໄວ້ ຫືຼ ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມ ນ. 
ຍ້ອນເຫດຜົນນ ັ້, ເພືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຄາດເຄືີ່ອນນ ັ້ນ ຈ ີ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພ ີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ແລະ ສົມບ ນ ສໍາ
ລ ບພົນລະເມືອງພິການ.   

                                                           
22 ເຖິງແມ່ນວ່າ 6 ຄໍາຖາມ ທ ີ່ຄະນະວິຊາການກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນມາເພືີ່ອວ ດແທກ ຄວາມສະເໝ ພາບຂອງໂອກາດນ ັ້ນ ລະບຸເຖິງ ຄົນພິການສ່ວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ 
ຄໍາຖາມເຫຼົົ່ານ ັ້ ບ ໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງ ທຸກຄົນ ຜ ້ທ ີ່ກົງກ ບ ນິຍາມຂອງແນວທາງນ ັ້. ຕົວຢູ່າງ: ຄໍາຖາມເຫຼົົ່ານ ັ້ ຈະບ ໍ່ລະບຸເຖິງ ທຸກໆຄົນ ທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນໜ້າທ ີ່ການດ້ານ 
ຄວາມຄິດ ຫຼື ຈິດໃຈ. 
23 ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບ ດຂ ັ້ນສາກົນ ຖືວ່າ ບຸກຄົນຫວ່າງງານ ເປັນບຸກຄົນ ທ ີ່ຢ ູ່ໃນເກນອາຍຸກໍາລ ງແຮງງານ ແລະ ເປັນຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ມ ວຽກ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງ 
ເຊິີ່ງໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນໜຶີ່ງອາທິດ ແຕ່ພ້ອມເຂົັ້າເຮ ດວຽກ ແລະ ກໍາລ ງຊອກຫາວຽກເຮ ດ. ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ໄດ້
ພະຍາຍາມ ເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ ຜ ້ທ ີ່ຖືກຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ຖືກຈ້າງແຮງງານ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມ ນແຕກຕ່າງໄປຈາກ ນິຍາມຂອງສາກົນ ກ່ຽວກ ບ ການ
ຫວ່າງງານ ໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊ ົ່ນວ່າ: (1) ໄລຍະເວລາອ້າງອ ງ ສໍາລ ບການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ເພືີ່ອເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນການຫວ່າງງານແມ່ນ 12 ເດືອນ, (2) ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງ
ຫວ່າງງານ ກໍານົດເອົາຈາກການປະເມ ນ ຕົນເອງວ່າຫວ່າງງານ, ແລະ (3) ບ ໍ່ໄດ້ຖາມຄໍາຖາມວ່າ ບຸກຄົນທ ີ່ປະເມ ນ ຕົນເອງວ່າຫວ່າງງານນ ັ້ນ ສາມາດເຂົັ້າເຮ ດວຽກໄດ້
ຫຼື ບ  ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາວຽກເຮ ດຢ ູ່ ຫຼື ບ .  
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III. ຜົນໄດ້ຮ ບ 

3.1 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ (ພົນລະເມືອງອາຍ ຸ5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ພົນລະເມືອງພິການທ ງໝດົຂອງ ສປປ ລາວ (ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງ ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ມ ຈໍານວນ 160,881 ຄົນ ແລະ ກວມເອົາອ ດຕາ
ສ່ວນ 2.77 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ. ຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າຈໍານວນພົນລະເມືອງພິການເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 
104,154 ຄົນ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2005 ເຊິີ່ງມ ພົນລະເມືອງພິການທ ງໝົດ 56,727 
ຄົນ ແລະ ກວມເອົາອ ດຕາ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງທ ງໝົດ. ນອກຈາກປັດໄຈທາງດ້ານ ປະຊາກອນ ແລະ ປັດໄຈທາງດ້ານ 
ລະບາດວິທະຍາ ແລ້ວ, ການເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງພົນລະເມືອງພິການແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການປັບປຸງເຄືີ່ອງມືໃນການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ໂດຍນໍາໃຊ ້
ຊຼຸດຄໍາຖາມຂອງກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ (WG) ໃນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 
2015 ເຊິີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການ ໄດ້ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈງ້ກວ່າ ຄໍາຖາມທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ໃນການ
ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2005. 

ຮ ບສະແດງ 2 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ໃນ ສປປ ລາວ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ)  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 ພນົລະເມອືງພກິານແບງ່ຕາມລະດ ບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ 

ລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນສາມາດຈ ດລຽງໄດຈ້າກ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ ເຖິງບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງ
ໄດ້ ໂດຍອ ງຕາມ ລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງໜ້າທ ີ່ການພືັ້ນຖານຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ ເຊ ົ່ນ: ການເບິີ່ງເຫ ນ, ການໄດ້ຍິນ, ການຍ່າງ ຫືຼ 
ຂຶັ້ນຂ ັ້ນໄດ, ການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິ, ການດ ແລຕົນເອງ ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ. ເມືີ່ອແບ່ງອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ
ຕາມລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງກວມເອົາ 1.86 ສ່ວນຮ້ອຍ, ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ 
0.64 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 0.27 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຖ້າເບິີ່ງສະເພາະໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ມ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ ກວມເອົາ 67.16 ສ່ວນຮ້ອຍ, ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ກວມເອົາ 23.08 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮ ດ+ຫຍ ງໄດ້ກວມເອົາ 9.77 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງ 1 ຈໍານວນ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງ
ພິການ ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 

5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ຮ ບສະແດງ 3 ການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງພິການ 
ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

 

ລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ພົນລະເມືອງ
ພິການ ສ ດສ່ວນ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ 108,040 1.86 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ 37,130 0.64 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,711 0.27 

ລວມ 160,881 2.77 

2.77% 

97.23% 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ີ່ບ ໍ່ພິການ 
0.91% 

0.27% 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 

ພົນລະເມືອງພິການ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ
67.16%

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍ

23.08%

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດ
ຫຍ ງໄດ້…

ການແຈກຢາຍພນົລະເມືອງພກິານ
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3.1.2 ພນົລະເມອືງພກິານແບງ່ຕາມປະເພດໜາ້ທ ີ່ການ 

ປະເພດໜ້າທ ີ່ການທ ີ່ເຫ ນວ່າມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່າວໝ ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ການເບິີ່ງເຫ ນ (1.35 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ການຍ່າງ ຫືຼ 
ຂຶັ້ນຂ ັ້ນໄດ (1.3 ສ່ວນຮ້ອຍ), ຕາມມາດ້ວຍ ການໄດ້ຍິນ (1.23 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິ (1.2 ສ່ວນຮ້ອຍ), ການດ 
ແລຕົນເອງ (1.1 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ການປາກເວົັ້າ ຫຼື ການສືີ່ສານ (0.95 ສ່ວນຮ້ອຍ). 

  ຕາຕະລາງ 2 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມປະເພດໜ້າທ ີ່ການ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ການເບິີ່ງ
ເຫ ນ 

ການໄດ້
ຍິນ 

ການຍ່າງ ການຈືີ່ຈໍາ 
ການດ ແລ
ຕົນເອງ 

ການສືີ່ສານ 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ 

1.35 1.23 1.30 1.20 1.10 0.95 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ 

0.28 0.34 0.43 0.34 0.38 0.36 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 0.07 0.08 0.11 0.09 0.12 0.13 

ບ ໍ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 98.65 98.77 98.70 98.80 98.90 99.05 

 
56.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ໄດລ້າຍງານວ່າ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊໍໍ້າຊ້ອນ, ເຊິີ່ງເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈ ານວນໜຶີ່ງແມ່ນມ 
ຜົນມາຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປະເພດອືີ່ນເຊ ົ່ນ: ຄນົທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ ອາດປະສົບກ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການສືີ່ສານ, 
ຄົນທ ີ່ມ ຄວາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງ ຫືຼ ການຂຶັ້ນຂ ັ້ນໄດ ອາດມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດ ແລຕົນເອງ. 

ຮ ບສະແດງ 4 ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊໍໍ້າຊ້ອນ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

 
 

3.1.3 ພນົລະເມອືງພກິານແບງ່ຕາມເພດ 

ຈໍານວນພົນລະເມືອງພິການທ ເປັນຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ແມ່ນມ ຄວາມໃກ້ຄຽງກ ນ ຊຶີ່ງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ເປັນຜ ້ຊາຍມ ຈໍານວນ 
80,776 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງມ ຈ ານວນ 80,115 ຄົນ. ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການໃນທຸກໆລະດ ບຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກ ໍ່ມ ຄວາມ
ໃກ້ຄຽງກ ນລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ. ທຸກອາຍຸທ ີ່ຕໍໍ່າກວ່າ 65 ປີ ອ ດຕາພົນລະເມືອງພິການແມ່ນເກືອບວ່າເທົົ່າກ ນ ລະຫວ່າງຜ ້ຊາຍ
ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. ສໍາລ ບໝວດອາຍຸ 60 ປີຂຶັ້ນໄປ, ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍິງພິການ (19.27 ສວ່ນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງສ ງກວ່າອ ດຕາສ່ວນ
ພົນລະເມືອງຊາຍພິການ (17.41 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງອາດເນືີ່ອງມາຈາກແມ່ຍິງ ມ ອາຍຸຍືນກວ່າ.  

 

 

ບ ໍ່ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
97.23%

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ 
2,77%

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຊໍໍ້າ
ຊ້ອນ 56.56%

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປະເພດ
ດຽວ 43.44%
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ຮ ບສະແດງ 5 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມເພດ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

 
 

3.1.4 ພນົລະເມອືງພກິານແບງ່ຕາມໝວດອາຍ ຸ

ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫຼາຍຕາມອາຍຸ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ 
ແລະ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເຊິີ່ງເນືີ່ອງມາຈາກ ອາຍຸຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ການເກ ດພະຍາດຊໍາເຮືັ້ອ (ປະດົງ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ມະເຮ ງ, 
ເບົາຫວານ ແລະ ອືີ່ນໆ) ແລະ ພະຍາດທາງລະບົບປະສາດ (ພະຍາດ Parkinson, ພະຍາດ ຄວາມຈ າເສືີ່ອມ Alzheimer ແລະ ອືີ່ນໆ). 

ຕາຕະລາງ 3 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ຄວາມພິການ 
ເດ ກ 

5-14 ປີ 
ໄວໜຸ່ມ 

15-24 ປີ 
ຜ ້ໃຫຍ່ 

25-64 ປີ 
ຜ ້ອາຍຸສ ງ 
65+ ປີ 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ  

0.76 0.86 2.76 22.50 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ  0.34 0.43 0.82 7.09 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 0.15 0.16 0.24 1.81 

ບ ໍ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 99.24 99.14 97.24 77.50 

ຮ ບສະແດງ 6 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

  

2.76%

0.93%

0.28%

2.78%

0.89%

0.26%

2.77%

0.91%

0.27%

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້
ຊາຍ

ຍິງ

ລວມ
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ອ ດ
ຕາ
ສ່ວ

ນພົ
ນລ

ະເມື
ອງ
ພິກ

ານ
 (%

)

At least some difficulty

At least a lot of difficulty

Cannot do at all

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ ຂຶັ້ນໄປ 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 
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ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນທະວ ຄ ນ ຈາກໝວດອາຍຸໜຶີ່ງ ໄປເຖິງໝວດອາຍຸອືີ່ນ: ອ ດຕາສ່ວນດ ົ່ງກ່າວເພ ີ່ມຂຶັ້ນເທົົ່າຕົວ
ທຸກໆ 20 ປີ ຈາກ 10 ປີ ເຖິງ 50 ປີ ແລະ ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນແມ່ນທຸກໆ 10 ປີ ຈາກ 50 ປີຂຶັ້ນໄປ. ໃນອາຍຸ 60 ປີ, ເຫ ນວ່າມ ອ ດຕາສ່ວນ
ພົນລະເມືອງພິການ 1 ໃນ 10 ຄົນ ເມືີ່ອທຽບກ ບພົນລະເມືອງອາຍຸ 80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ ມ ອ ດຕາສ່ວນ ຫຼາຍກວ່າ 3 ໃນ 10 ຄົນ ຂອງ
ພົນລະເມືອງອາຍຸ 80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ.  

ຕາຕະລາງ 4 ຈໍານວນພົນລະເມືອງພິການ, ອ ດຕາສ່ວນ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ 
(ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ໝວດອາຍຸ ຈ ານວນ ອັດຕາສ່ວນ (%) ການແຈກຢາຍ (%)

5-9 5,553 0.82 3.45

10-14 5,022 0.70 3.12

15-19 5,563 0.80 3.46

20-24 6,123 0.94 3.81

25-29 6,834 1.11 4.25

30-34 6,669 1.34 4.15

35-39 6,448 1.53 4.01

40-44 7,131 2.07 4.43

45-49 8,779 2.97 5.46

50-54 12,233 4.57 7.60

55-59 12,894 6.53 8.01

60-64 15,748 10.70 9.79

65-69 13,940 14.09 8.66

70-74 15,177 21.25 9.43

75-79 12,124 25.75 7.54

80 ປີ ຂ ຶ້ນໄປ 20,643 35.78 12.83

ລວມ 160,881 2.77 100.00
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3.1.5 ພນົລະເມອືງພກິານແບງ່ຕາມເຂດທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ 
                ຕາຕະລາງ 5 ອ ດຕາສ່ວນ ແລະ ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມແຂວງ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

 
 

ການວິໄຈກ່ຽວກ ບພນົລະເມືອງພິການ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມແຂວງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າແຕ່ລະແຂວງມ 
ຄວາມແຕກກ ນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 3 ແຂວງທ ີ່ມ ຈໍານວນພົນລະເມືອງພິການຫຼາຍກວ່າໝ ່ປະກອບມ  ແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິີ່ງເນືີ່ອງມາຈາກ 3 ແຂວງດ ົ່ງກ່າວແມ່ນ 3 ໃນ 4 ແຂວງ ທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງຫຼາຍທ ີ່ສຸດ. 
ອ ງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015, 3 ແຂວງດ ົ່ງກາ່ວ ມ ຈໍານວນພົນລະເມືອງພິການ
ກວມເອົາ ຫຼາຍກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ງໝດົ ໃນທົົ່ວປະເທດ. ກງົກ ນຂ້າມ 3 ແຂວງທ ີ່ມ  ອ ດຕາສ່ວນ
ພົນລະເມືອງພິການສ ງສຸດ ປະກອບມ  ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊສົມບ ນ ແລະ ແຂວງອ ດຕະປ  ເຊິີ່ງອ ດຕາສ່ວນດ ົ່ງກ່າວ ແມ່ນຢ ູ່
ລະຫວ່າງ 3.72 ເຖິງ 4.26 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງສ ງກວ່າອ ດຕາສ່ວນສະເລ່ຍລະດ ບຊາດ. ການເປັນພິການຂອງພົນລະເມືອງ ແມ່ນມ ສາຍ
ພົວພ ນທ ີ່ຈະແຈ້ງກ ບຄວາມທຸກຍາກ ກ ໍ່ຄື ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການຈະສ ງຢ ູ່ບ ນດາແຂວງທ ີ່ມ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກສ ງກວ່າ 
ອ ດຕາສະເລ່ຍລະດ ບຊາດ24 ດ ົ່ງທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫ ນໃນຜົນການສໍາຫຼວດ ການຊົມໃຊ ້ແລະ ໃຊຈ້່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ຄ ັ້ງທ  5 (ປີ 2012-

2013)25.  

                                                           
24 ໃນປີ 2013, ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນສ ງກວ່າ ອ ດຕາສະເລ່ຍລະດ ບຊາດຫຼາຍ (23.2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ (25.5 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ແຂວງ
ອ ດຕະປ  (8.9 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ໃກ້ຄຽງກ ບ ອ ດຕາສະເລ່ຍລະດ ບຊາດ ໃນແຂວງໄຊສົມບ ນ (30.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2003). 
25 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ລ ກສະນະຂອງຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລ ບ ການ
ສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ, ປີ 2012-2013. ໜ້າທ  55. 

ແຂວງ ຈ ານວນ ອັດຕາສ່ວນ (%) ການແຈກຢາຍ (%)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 16,373 2.17 10.18

ຜ ຶ້ງສາລີ 5,170 3.29 3.21

ຫຼວງນ ້າທາ 5,146 3.28 3.20

ອຸດ ມໄຊ 9,933 3.64 6.17

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,355 3.36 3.33

ຫຼວງພະບາງ 16,125 4.20 10.02

ຫ ວພັນ 8,165 3.19 5.08

ໄຊຍະບູລີ 9,996 2.89 6.21

ຊຽງຂວາງ 5,947 2.75 3.70

ແຂວງວຽງຈັນ 10,763 2.86 6.69

ບ ລິຄ າໄຊ 5,569 2.29 3.46

ຄ າມ່ວນ 9,575 2.73 5.95

ສະຫວັນນະເຂດ 16,783 1.93 10.43

ສາລະວັນ 10,580 3.02 6.58

ເຊກອງ 3,550 3.63 2.21

ຈ າປາສັກ 14,317 2.30 8.90

ອັດຕະປື 4,579 3.72 2.85

ໄຊສ ມບູນ 2,955 4.02 1.84

ລວມ 160,881 2.77 100.00
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ຮ ບສະແດງ 7 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ (ຢູ່າງໜ້ອຍ “ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ”),  ແບ່ງຕາມແຂວງ 

 
 

ຮ ບສະແດງ 8 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ 

 
 
ເຂດທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສທ ີ່ແບ່ງຕາມລະດ ບເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບດົ ແມ່ນພົບວ່າມ ຄວາມພົວພ ນກ ບ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ; ເຊິີ່ງ
ໃນເຂດທ ີ່ເປັນຊົນນະບດົຫຼາຍເທົົ່າໃດ ຈະມ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການສ ງຂຶັ້ນເທົົ່ານ ັ້ນ. ລ ກສະນະດ ົ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຄກື ນ ໃນທຸກໆ
ປະເພດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ດ ົ່ງທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫ ນໃນ ຮ ບສະແດງທ  8, ໃນເຂດຕົວເມືອງ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນ

3.33%

1.20%

0.36%

1.84%

1.50%

1.52%

1.45%

1.40%

1.31%

1.17%

2.86%

0.95%

0.28%

1.62%

1.36%

1.31%

1.33%

1.24%

1.14%

1.00%

2.48%

0.77%

0.23%

1.40%

1.28%

1.04%

1.21%

1.08%

0.96%

0.81%

0% 1% 2% 3% 4%

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊໍໍ້າຊ້ອນ

ການເບິີ່ງເຫ ນ

ການໄດ້ຍິນ

ການຍ່າງ

ການຈືີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ

ການດ ແລຕົນເອງ

ການສືີ່ສານ ຕົວເມືອງ

ຊົນນະບົດມ ເສ ັ້ນທາງ

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ັ້ນທາງ

ພົນລະເມືອງພິການ ອ ດຕາສ່ວນ
ພົນລະເມືອງພິການ 
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ກວມເອົາ 2.48 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຂດຊົນນະບດົມ ເສ ັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ 2.86 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ 
3.33 ສ່ວນຮ້ອຍ. ລໍາດ ບຄວາມແຕກຕ່າງດ ົ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຄ້າຍຄືກ ນ ໃນແຕ່ລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ 
ທຸກໆປະເພດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.  

3.1.6 ພນົລະເມອືງພກິານແບງ່ຕາມກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ 

ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ລາວ-ໄຕ, ມົັ້ງ-ອິວມຽນ ແລະ ຈ ນ-ຕິເບດ ມ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ຕໍໍ່າກວ່າ ຫືຼ ໃກ້ຄຽງກ ບ ອ ດຕາສ່ວນ

ພົນລະເມືອງພິການສະເລ່ຍລະດ ບຊາດ (2.77 ສ່ວນຮ້ອຍ) ກ ໍ່ຄື 2.5, 2.79 ແລະ 2.85 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດ ບ. ອ ດຕາສ່ວນ

ພົນລະເມືອງພິການ ມ ສ ງກວ່າລະດ ບຊາດ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ມອນ-ຂະແມ (3,51 ສ່ວນຮ້ອຍ). 

ຮ ບສະແດງ 9 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

 
3.2 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປັນພິການ  

3.2.1 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປນັພກິານແບງ່ຕາມເພດ 

ຈາກການວິໄຈເຫ ນວ່າການເຈ ບປູ່ວຍ ແມ່ນສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປັນພິການ (44.7 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງຫຼາຍກວ່າ “ສາເຫດອືີ່ນໆ” 
(24.74 ສ່ວນຮ້ອຍ), ຖ ດລົງມາແມ່ນ ສາເຫດທ ີ່ເປັນມາແຕ່ເກ ດ (18.95 ສ່ວນຮ້ອຍ). ເພດ ແລະ ສາເຫດຂອງການເປັນພິການແມ່ນ
ມ ການພົວພ ນກ ນ ໂດຍສະເພາະ ຜ ້ຊາຍທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ແມ່ນໄດຮ້ ບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ ຜົນສະທ້ອນຂອງສົງຄາມ ແລະ ລະເບ ດ
ບ ໍ່ທ ນແຕກ26 ເຊິີ່ງສາມາດອະທິບາຍເຖິງ ອ ດຕາສ່ວນສ ງຢ ູ່ໃນກຸ່ມຜ ້ຊາຍທ ີ່ມ ຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງ 4 ເທົົ່າ (6,93 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 
1.82 ສ່ວນຮ້ອຍ). ອ ກສາເຫດໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄ ນແມ່ນ ການເຈ ບປູ່ວຍ ຂອງແມ່ຍິງພິການເຊິີ່ງມ ຫຼາຍກວ່າຜ ້ຊາຍ (48.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບ
ກ ບ 41.14 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສາເຫດດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ອາດເນືີ່ອງມາຈາກ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງແມ່ຍິງທ ີ່ສ ງກວ່າຜ ້ຊາຍ ແລະ ອາດເປັນຍ້ອນຂາດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການບ ລກິານທ ີ່ເໝາະສົມ ເພືີ່ອປັບປຸງແກ້ໄຂສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ. 

ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ສາເຫດ “ອືີ່ນໆ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກ ບພົນລະເມືອງພິການ ກວມເອົາໜຶີ່ງສ່ວນສ ີ່ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ງໝົດ. ສະນ ັ້ນ, 
ຈ ີ່ງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອະທິບາຍ ກ່ຽວກ ບ ອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງພິການສ່ວນໃຫຍ່ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດລາຍງານ ເຖິງ ສາເຫດ
ຕົັ້ນຕ ທ ີ່ພາໃຫ້ເປັນການພິການຂອງພວກເຂົາ ຍ້ອນຂ ໍ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານວິທ ການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການສ້າງຄໍາຖາມ ຫຼື ເປັນຜົນສະທ້ອນມາ
ຈາກ ການຂາດຄວາມຮ ້ທົົ່ວໄປ ກ່ຽວກ ບ ສາເຫດຂອງການເປັນພິການຂອງພວກເຂົາ. ໃນກ ລະນ ໃດກ ໍ່ຕາມ, ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ

                                                           
26 “ມ ຜ ້ໃຫຍ່ເພດຊາຍ ຈໍານວນຫຼາຍ ທ ີ່ເສຍຊ ວິດ ນ ບແຕ່ປີ 1964. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະປີຕ ໍ່ໆມາ, ອ ດຕາສ່ວນຂອງ ຜ ້ເຄາະຮ້າຍທ ງໝົດ ທ ີ່ເປັນຜ ້ໃຫຍ່
ເພດຊາຍນ ັ້ນ ໄດ້ຫຼຼຸດລົງຈາກຫຼາຍກວ່າ 70% ມາເປັນໜ້ອຍກວ່າ 60% ເຊິີ່ງຫຼຼຸດລົງປະມານ 16%. ສໍາລ ບອ ດຕາສ່ວນການເສຍຊ ວິດ ຂອງແມ່ຍິງແລະເດ ກຍິງນ ັ້ນ 
ຍ ງຂ້ອນຂ້າງຄົງຕົວ ຢ ູ່ທ ີ່ ຕໍໍ່າກວ່າ 10% ແລະ 5% ຕາມລໍາດ ບ. ການຂະຫຍາຍໂຕ ທ ີ່ປູ່ຽນແທນການຫຼຼຸດລົງ ໃນຜ ້ເຄາະຮ້າຍທ ີ່ເປັນຜ ້ຊາຍນ ັ້ນ ແມ່ນຄົງໂຕ ແລະ ສະ
ໝໍໍ່າສະເໝ  ແລະ ໄດ້ເກ ດຂຶັ້ນ ໃນອ ດຕາສ່ວນຂອງເດ ກຊາຍ ເຊິີ່ງໄດ້ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກປະມານ 13% ມາເປັນເກືອບ 30%”. ບົດຄວາມຈາກເອກະສານຂອງ ອົງການຄວບ
ຄຸມແຫ່ງຊາດ, ການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດ ສໍາລ ບ ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ແລະ ອຸບ ດຕິເຫດ ໄລຍະທ  1, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ບ ໍ່ໄດ້ລົງວ ນທ  ແຕ່ຢ ູ່ໃນປີ 
2009. 

2.50%

3.51%

2.79% 2.85%
2.64%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

91,698
Lao-Tai

47,394
Mone-Khmer

14,804
Hmong-Iewmien

4,769
Chinese-Tibetian

1,525
Other / Not

Stated
       ລາວ-ໄຕ                 ມອນ-ຂະແມ                  ມົັ້ງ-ອິວມຽນ              ຈ ນ-ຕິເບດ           ອືີ່ນໆ/ບ ໍ່ລະບຸ 
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ມ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶັ້ນ ກ່ຽວກ ບສາເຫດຂອງຄວາມພິການເພືີ່ອຊ່ວຍໃນການອະທິບາຍ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະການໃນການປ້ອງກ ນ
ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຕາຕະລາງ 6 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປັນພິການ ແບງ່ຕາມເພດ (ບ ໍ່ລວມຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ຕອບ) 

ສາເຫດຂອງຄວາມພິການ 
ພົນລະເມອືງພິການ  ສ່ວນຮອ້ຍ (%) 

ລວມ ຊາຍ ຍງິ  ລວມ ຊາຍ ຍງິ 

ລວມ 132,691 67,612 65,079  100.00 100.00 100.00 

ເປັນມາແຕ່ເກ ດ 25,140 13,486 11,654  18.95 19.95 17.91 

ສົງຄາມ 4,960 4,003 957  3.74 5.92 1.47 

ອຸບ ດຕິເຫດ 9,547 7,030 2,517  7.19 10.40 3.87 

ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ 906 680 226  0.68 1.01 0.35 

ເຈ ບປູ່ວຍ 59,316 27,816 31,500  44.70 41.14 48.40 

ອືີ່ນໆ 32,822 14,597 18,225  24.74 21.59 28.00 
 

3.2.2 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ແບງ່ຕາມຄວາມຮນຸແຮງຂອງຄວາມເປນັພກິານ  

ສາເຫດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການເຈ ບປູ່ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກ ດກ ບພນົລະເມືອງຜ ້ທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ. ແຕ່ວ່າ, ສາເຫດຕົັ້ນຕ  
ທ ີ່ນໍາໄປສ ່ ຄວາມພິການຮຸນແຮງ ແມ່ນຍ້ອນເປັນມາຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ. ສິີ່ງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຈາກຄວາມເປັນຈິງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ 
ພະຍາດ ແມ່ນມ ກຈະເກ ດຂຶັ້ນກ ບຜ ້ທ ີ່ມ ອາຍຸສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະຕິບ ດໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນມ 
ການປູ່ຽນແປງ ເຊິີ່ງອາດຈະບ ໍ່ເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມເປັນພິການທ ງໝດົ, ສ່ວນພະຍາດທ ີ່ເປັນມາແຕ່ເກ ດນ ັ້ນ ແມ່ນເຮ ດໃຫ້ເກ ດຄວາມພິການ

ໄດ້ໄວກວ່າ. ສ່ວນສາເຫດຂອງຄວາມພິການອືີ່ນໆ (ອຸບ ດຕິເຫດ, ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ, ສົງຄາມ) ແມ່ນມ ຢ ູ່ໃນອ ດຕາສ່ວນໜ້ອຍ ສໍາລ ບ
ທຸກໆລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມເປັນພິການ. 

ຮ ບສະແດງ 10 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການ ແບ່ງຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມເປັນພິການ 
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3.3 ຄຸນລ ກສະນະທາງດ້ານປະຊາກອນ  

3.3.1 ອາຍ ຸ

ມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ ເຊິີ່ງພນົລະເມືອງພິການ ມ ອາຍຸ
ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປເກືອບສອງເທົົ່າ (54.29 ປີ ທຽບກ ບ 28.52 ປີ). ຄວາມແຕກໂຕນນ ັ້ ແມ່ນຄວາມຈງິທ ີ່ວ່າ 
ບຸກຄົນທ ີ່ມ ອາຍຸສ ງຂຶັ້ນ ກ ໍ່ຈະມ ແນວໂນ້ມໃນການເປັນພິການເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ຄ່າກາງຂອງກຸ່ມອາຍຸ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ
ພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນມ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 58 ປີ. 

ຮ ບສະແດງ 11 ອາຍຸສະເລ່ຍ ແລະ ອາຍຸກາງ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

 
 

ໂດຍອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015, ເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງ ພົນລະເມືອງລວມ 

ໃນປີ 2015 (ລວມທ ງເດ ກອາຍຸແຕ່ 0-5 ປີ) ແມ່ນມ ອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 23.5 ປີ ເຊິີ່ງຄ່າກາງຂອງກຸ່ມອາຍຸດ ົ່ງກ່າວແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 5 ປີ27 

ຈາກ 18.5 ປີ ໃນປີ 2005. ສະນ ັ້ນ, ປະເທດລາວ ຈ ີ່ງມ ພົນລະເມືອງໜຸ່ມ ເຊິີ່ງອາດຈະຢ ູ່ໃນບາດກ້າວເຂົັ້າສ ່ໄວອາຍຸສ ງ. ອ ດຕາສ່ວນ
ຂອງເດ ກອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 15 ປີ ໄດຫຼ້ຼຸດລງົຫຼາຍ ຈາກ 39 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2005  ມາເປັນ 32 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015 ດ ົ່ງທ ີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫ ນໃນຮ ບທາດອາຍຸ ໃນຮ ບສະແດງທ  9. ໃນຂະນະທ ີ່, ອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນເລ ກນ້ອຍ. ກຸ່ມ
ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ອາຍຸ 15-64 ປີ ມ ອ ດຕາສ່ວນເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2005 ເພ ີ່ມຂຶັ້ນເປັນ 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015. 

ຮ ບທາດອາຍຸຂອງພົນລະເມືອງພິການສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ໂຄງສ້າງອາຍຸຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຮ ບແບບກົງກ ນຂ້າມກ ບຮ ບທາດອາຍຸ
ຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ກວມເອົາ 38.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ສົມທຽບກ ບ
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການໃນກຸ່ມອາຍຸດ ົ່ງກ່າວມ ພຽງແຕ່ 3.8 ສ່ວນຮ້ອຍ. ການກ້າວເຂົັ້າສ ່ໄວອາຍຸສ ງ ແມ່ນມ ສາຍພົວພ ນທາງກົງ
ຕ ໍ່ກ ບຄວາມພິການ ເຊິີ່ງສາມາດສ ງເກດເຫ ນໄດ້ ຈາກຈອມຂອງຮ ບທາດອາຍຸຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ມ ການຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ.  
 

 

 

 

 

                                                           
27 ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ປີ 2015), ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ.  
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ຮ ບສະແດງ 12 ຈໍານວນພົນລະເມືອງຮ ບທາດແບ່ງຕາມອາຍຸ ຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ 

 
 

3.3.2 ເພດ 

ໃນຈໍານວນພົນລະເມືອງລວມ ທ ີ່ໄດ້ຖືກຈົດນ ບໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015, ອ ດຕາ

ສ່ວນເພດ ຂອງພົນລະເມືອງໃນແຕ່ລະໝວດອາຍຸແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດ ບທ ີ່ໃກ້ຄຽງກ ນ ຈນົເຖິງອາຍຸ 65 ປີ. ສໍາລ ບອາຍຸ 65 ປີຂຶັ້ນໄປ, ອ ດຕາ

ສ່ວນເພດ28 ໄດ້ຫຼຼຸດລງົຫຼາຍ ເຊິີ່ງອາດເນືີ່ອງມາຈາກ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນອ ດຕາການຕາຍ ເຊິີ່ງເພດຊາຍຈະມ ທ່າອ່ຽງເສຍຊ ວິດໄວກວ່າ. 

ໃນກຸ່ມທ ີ່ເຂົັ້າໃກ້ ຫືຼ ຮອດອາຍຸ 100 ປີ, ມ ເພດຊາຍພຽງແຕ່ 60 ຄົນ ຕ ໍ່ເພດຍິງ 100 ຄົນ29. ອ ດຕາສ່ວນເພດ ສໍາລ ບ ພົນລະເມືອງ
ພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແມ່ນຄ້າຍຄືກ ນ ເຊິີ່ງເພດຊາຍ ເທົົ່າກ ບ 101 ຄົນ (50.2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຕ ໍ່ເພດຍິງ 100 ຄົນ (49.8 
ສ່ວນຮ້ອຍ).  

ຕາຕະລາງ 7 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມເປັນພິການ ແລະ ເພດ 

ຄວາມຮນຸແຮງຂອງຄວາມເປນັ
ພິການ 

ຈໍານວນ   ສ່ວນຮອ້ຍ (%) 

ລວມ ຊາຍ ຍງິ   ລວມ ຊາຍ ຍງິ 
ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ 

160,881 80,766 80,115  100.00 50.20 49.80 

ຢູ່າງໜ້ອຍ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍ 

52,841 25,890 26,951  100.00 49.00 51.00 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,711 7,507 8,204  100.00 47.78 52.22 

 

3.3.3 ຊນົເຜົົ່າ 

ໂດຍອ ງຕາມ ຂ ໍ້ມ ນຈາກຜົນສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015, ເຫ ນໄດວ້່າ ໃນກຸ່ມພາສາປາກ
ເວົັ້າ ມອນ-ຂະແມ ແມ່ນມ ອ ດຕາສ່ວນອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງພິການ ສ ງກວ່າ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ມ ພິການ (29.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ສົມ
ທຽບກ ບ 23.2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ສິີ່ງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ອາດພົວພ ນກ ບອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າດ ົ່ງກ່າວທ ີ່ຢ ູ່ໃນລະດ ບສ ງກວ່າ ເມືີ່ອ
ທຽບກ ບ ຊົນເຜົົ່າອືີ່ນໆ30 ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເປັນພິການ ກ ໍ່ແມ່ນປັດໄຈທ ີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບເຊິີ່ງກ ນ ແລະ ກ ນ. ກົງກ ນຂ້າມ, 

                                                           
28 ອ ດຕາສ່ວນເພດ ແມ່ນເປັນອ ດຕາສ່ວນຂອງ ເພດຊາຍ ທຽບກ ບເພດຍິງ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນໃດໜຶີ່ງ ເຊິີ່ງໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຈະຄິດໄລ່ຕາມຈໍານວນເພດຊາຍ ຕ ໍ່ເພດ
ຍິງ 100 ຄົນ. 
29 ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ປີ 2015), ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. 
30 ການສໍາຫຼວດ LCES ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນສ ງຢ ູ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລ ກສະນະທາງດ້ານພ ມສ ນຖານ ຈະຄ້າຍຄືກ ນກ ໍ່
ຕາມ (ເຊົ່ ນວ່າ ເຂດພ ສ ງ ຫຼື ເຂດໃກ້ກ ບຊາຍແດນ) ແລະ ລ ກສະນະດ້ານຄົວເຮືອນອືີ່ນໆ ກ ໍ່ເຊ ົ່ນກ ນ ເຊ ົ່ນວ່າ ການສຶກສາ ກ ໍ່ມ ການພົວພ ນກ ບຊົນເຜົົ່າ. ກະຊວງ
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ອ ດຕາສ່ວນຂອງຊົນເຜົົ່າ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດ ບຕໍໍ່າ  ເມືີ່ອທຽບກ ບ ອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງໃນກຸ່ມພາສາປາກເວົັ້າລາວ-ໄຕ 
ໂດຍລວມ. ສ່ວນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າອືີ່ນໆ ແມ່ນມ ອ ດຕາສ່ວນ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ຢ ູ່ໃນລະດ ບດຽວກ ນ.  

ຮ ບສະແດງ 13 ການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການແບ່ງຕາມກຸ່ມພາສາປາກເວົັ້າ 

  
3.3.4 ສາດສະໜາ 

ສໍາລ ບທາງດ້ານສາດສະໜາແລ້ວ, ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເຊືີ່ອຖືສາດສະໜາພຸດ  ໂດຍອ ງຕາມການສໍາຫຼວດ

ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015. ສອງໃນສາມຄົນ (65.89 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນຖືສາດສະໜາພຸດ, ສ່ວນ
ສາດສະໜາຄິດສ໌ ມ  1.69 ສ່ວນຮ້ອຍ. ພົນລະເມືອງຈໍານວນໜຶີ່ງ (30.46 ສ່ວນຮ້ອຍ) ບອກວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ຖືສາດສະໜາ ເຊິີ່ງຮວມ
ທ ງ ຜ ້ທ ີ່ປະຕິບ ດຕາມ ຄວາມເຊືີ່ອຖືຜ  ຫືຼ ບ ນພະບ ລຸດ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ມອນ-ຂະແມ. ອ ດຕາສ່ວນຂອງ ຜ ້ນ ບຖືສາດສະໜາພຸດ ໃນກຸມ່
ພົນລະເມືອງພິການແມ່ນມ ຕໍໍ່າກວ່າສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (59.28 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 65.89 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ສໍາ
ລ ບກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ບ ໍ່ຖືສາດສະໜາມ ອ ດຕາສ່ວນທ ີ່ສ ງກວ່າໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການ (37 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 30.46 
ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງສາມາດສ ງເກດ ແລະ ສົມທຽບອົງປະກອບທາງດ້ານກຸ່ມພາສາປາກເວົັ້າຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ສາດສະໜາທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກ ບແຕ່ລະກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ.  

ຮ ບສະແດງ 14 ການແຈກຢາຍຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບງ່ຕາມສາດສະໜາ 

 
 

                                                           

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ລ ກສະນະຂອງຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດ 
ກ່ຽວກ ບ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ, ປີ  2012-2013. ໜ້າທ  15.  
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ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ພົນລະເມືອງພິການ 

         ສາດສະໜາພຸດ         ສາດສະໜາຄິດສ                ອືີ່ນໆ                 ບ ໍ່ຖືສາດສະໜາ             ບ ໍ່ລະບຸ 

ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ພົນລະເມືອງພິການ 
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3.4 ຄຸນລ ກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊ ວິດຄອບຄວົ  

3.4.1 ຂະໜາດຂອງຄວົເຮອືນ 

ຂະໜາດຄົວເຮືອນສະເລ່ຍຂອງພົນລະເມືອງລາວມ ປະມານ 5.3 ຄນົ. ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດເຫ ນວ່າ ຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ 
(ບ ໍ່ລວມເຖິງພົນລະເມືອງທ ີ່ອາໄສຢ ູ່ຄົວເຮືອນລວມໝ ່) ແມ່ນມ ຈໍານວນສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າ  ຄົວເຮືອນທ ີ່ບ ໍ່ມ ພົນລະເມືອງ
ພິການ 1 ຄນົ ໂດຍສະເລ່ຍ (6.02 ຄົນ ທຽບກ ບ 5.22 ຄນົ). ອ ດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ສະມາຊິກຄົນດຽວ ແລະ ຄົວເຮືອນທ ີ່ມ 
ພົນລະເມືອງພິການ ຢ ູ່ໃນລະດ ບທ ີ່ໃກ້ຄຽງກ ນ (2.14 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ 2.32 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ສໍາລ ບຄົວເຮືອນທ ີ່ບ ໍ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ).  

ຕາຕະລາງ 8 ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຄົວເຮືອນທ ີ່ບ ໍ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ 

ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນ 
ຄົວເຮືອນທ ີ່ບ ໍ່ມ 

ພົນລະເມືອງພິການ  
ຄົວເຮືອນທ ີ່ມ 

ພົນລະເມືອງພິການ  

ຈໍານວນຄົວເຮືອນລວມ 1,055.875 127,511 

ສະເລ່ຍ 5.22 6.02 

ຄ່າກາງ 5 6 

ຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ສະມາຊິກຄົນດຽວ 2.32% 2.14% 

 

3.4.2 ສະພາບສມົລດົ (ພນົລະເມືອຶງອາຍ ຸ15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ)  

ພົນລະເມືອງພິການ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນມ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປເຖິງສອງເທົົ່າ, ເຊິີ່ງພວກເຂົາ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍ
ທ ີ່ມ ໂອກາດຈະໄດ້ແຕ່ງງານໃນຊ ວດິ. ເກືອບໜຶີ່ງສ່ວນສາມຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ຍ ງບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານມ  18.11 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມືີ່ອສົມ
ທຽບກ ບພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ (29.76 ສ່ວນຮ້ອຍ). ມ  58.06 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ມ ສະຖານະ
ພາບແຕ່ງງານ ໃນເວລາດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015 ເມືີ່ອທຽບກ ບ 64.3 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ. ອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນເປັນໝ້າຍແມ່ນມ ຫຼາຍກວ່າ 6 ເທົົ່າ 
ເມືີ່ອສົມທຽບໃສອ່ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (20.71 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 3.47 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຍ້ອນວ່າ ອ ດຕາສ່ວນຫຼາຍ
ກວມເອົາພົນລະເມືອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ທ ີ່ອາດສ ນເສຍຄ ່ຊ ວິດຂອງພວກເຂົາ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຖ້າສົມທຽບທາງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ເຫ ນວ່າມ ຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍ: ແມ່ຍິງພິການ ທ ີ່ມ ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ ແມ່ນມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຈະເປັນໝ້າຍ
ຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົົ່າ ເມືີ່ອທຽບກ ບຜ ້ຊາຍ, ເຊິີ່ງອາດເນືີ່ອງມາຈາກ ແມ່ຍິງ ມ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າຜ ້ຊາຍ (65.2 ປີ ສໍາລ ບແມ່ຍິງ 
ທຽບກ ບ 61.8 ປີ ສໍາລ ບຜ ້ຊາຍ) ແລະ ເຫດຜົນໜຶີ່ງແມ່ນ ຍ້ອນແມ່ຍິງ ອາດຈະບ ໍ່ແຕ່ງງານອ ກຄ ັ້ງ ຫຼ ງຈາກເປັນໝ້າຍແລ້ວ. 

ຕາຕະລາງ 9 ສະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມເພດ 

ສະພາບສົມລົດ 
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ   ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ (%) ຊາຍ (%) ຍິງ (%)   ລວມ (%) ຊາຍ (%) ຍິງ (%) 

ລວມ 100.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00 

ບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ 29.76 34.38 25.16   18.11 19.64 16.58 

ແຕ່ງງານແລວ້/ຢ ູ່ນໍາກ ນ 64.30 62.85 65.74   58.06 69.11 47.1 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກກ ນຢ ູ່ 2.47 1.49 3.45   3.13 2.47 3.78 

ເປັນໝ້າຍ 3.47 1.28 5.65   20.71 8.78 32.55 
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ສະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ໃນຊ່ວງຊ ວດິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫ ນໃນ ການແຈກຢາຍ
ພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມສະພາບສົມລົດ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ເກືອບສອງສ່ວນສາມຂອງ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການແມ່ນ ໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ 
(64.3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015 ເມືີ່ອສົມທຽບ
ກ ບ ພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ  (58.06 ສ່ວນຮ້ອຍ). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສໍາລ ບອາຍຸແຕ່ງງານຂອງພົນລະເມືອງພິການ 
ແມ່ນຂຶັ້ນກ ບໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ. ຖ້າຫາກການພິການ ເກ ດຂຶັ້ນໃນເວລາອາຍຸຍ ງນ້ອຍ ຍ້ອນ
ພະຍາດທ ີ່ເປັນມາຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ ຫືຼ ຍ້ອນອຸບ ດຕິເຫດ ຫືຼ ການເປັນພິການຢ ູ່ໃນລະດ ບຮຸນແຮງ, ບຸກຄນົດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ນ ກ ໍ່ຈະມ ໂອກາດໜ້ອຍ 
ໃນການແຕ່ງງານ ເຊິີ່ງອາດເປັນຍ້ອນ ຄວາມບ ໍ່ຍອມຮ ບຈາກສ ງຄົມ  ແລະ ການຈໍາແນກໃນສ ງຄົມ. ສະນ ັ້ນ, ສໍາລ ບ ກຸ່ມອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 
60 ປີ, ພົນລະເມືອງພິການ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າກຸ່ມອາຍຸອືີ່ນທ ີ່ຈະໄດ້ແຕ່ງງານ: ໃນກຸ່ມອາຍຸ 25-29 ປີ ມ ພົນລະເມືອງພິການ
ພຽງແຕ່ 40.01 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ເມືີ່ອສົມທຽບກ ບ 71.71 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ມ  
77.94 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ເມືີ່ອທຽບກ ບ 93.03 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 
35-39 ປີ. ສະພາບດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກ ບກຸ່ມພົນລະເມືອງອາຍຸສ ງກວ່າ 60 ປີ ເຊິີ່ງພວກເຂົາພິການ ຍ້ອນອາຍຸສ ງຂຶັ້ນ ແລະ 
ຍ້ອນພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານມາກ່ອນທ ີ່ພວກເຂົາຈະພິການ ເຊິີ່ງເຮ ດໃຫ້ອ ດຕາສ່ວນດ ົ່ງກ່າວມ 
ລ ກສະນະຄ້າຍຄືກ ນກ ບ ກຸ່ມພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ. 

ຮ ບສະແດງ 15 ອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແບງ່ຕາມກຸ່ມອາຍຸ 

 
 

ສະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມການປະຕິບ ດໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ.ພົນລະເມືອງ
ພິການທ ີ່ແຕ່ງງານ ທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການເບິີ່ງເຫ ນ ແລະ ການຍ່າງ ມ  8.87 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 15.93 ສ່ວນຮ້ອຍ. 
ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິ ມ  21.52 ແລະ 29.09 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ມ  ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ການຈໍາແນກທ ີ່ກຸ່ມພົນລະເມືອງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ປະສົບພົບພ ໍ້ ທາງດ້ານ
ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນສ ງຄົມ ແລະ ຊ ວິດຄອບຄົວ. 
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ຕາຕະລາງ 10 ສະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມການປະຕິບ ດໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ 

ສະພາບສົມລົດ ການເບິີ່ງ
ເຫ ນ 

ການໄດ້ຍິນ ການຍ່າງ ການຈືີ່ຈໍາ 
ການເບິີ່ງ 

ແຍງຕົນເອງ 
ການສືສານ 

ລວມ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ 8.87 14.71 15.93 21.52 21.45 29.09 

ແຕ່ງງານແລວ້/ຢ ູ່ນໍາກ ນ 62.74 56.45 54.88 49.06 48.50 44.29 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກກ ນຢ ູ່ 2.66 2.74 2.98 3.15 3.03 3.07 

ເປັນໝ້າຍ 25.74 26.09 26.21 26.28 27.02 23.54 

 

3.4.3 ການມ ລ ກ 

ການມ ລ ກ ສໍາລ ບແມ່ຍິງພິການ ທ ີ່ມ ອາຍຸ 15-49 ປີ ແມ່ນມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍ ສົມທຽບໃສ່ແມ່ຍິງທົົ່ວໄປ. ສໍາລ ບແມ່ຍິງພິການ
ອາຍຸ 25 ປີ ທ ີ່ເຄ ຍເກ ດລ ກມ ຊ ວດິມ ພຽງແຕ່ 34.12 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະນະທ ີ່ ແມ່ຍິງທ ີ່ບ ໍ່ພິການທ ີ່ເຄ ຍເກ ດລ ກມ ຊ ວິດມ  61.96 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ; ແລະ 80.69 ສ່ວນຮ້ອຍ ສົມທຽບກ ບ 90.89 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບແມ່ຍິງທ ີ່ມ ອາຍຸ 49 ປີ. ຄວາມແຕກໂຕນດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ອາດ

ພົວພ ນໂດຍກົງກ ບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງອ ດຕາສ່ວນແມ່ຍິງທ ີ່ແຕ່ງງານໃນເກນອາຍຸດຽວກ ນດ ົ່ງທ ີ່ໄດອ້ະທິບາຍຂ້າງເທິງນ ັ້ນ (3.4.2). 

ຮ ບສະແດງ 16 ອ ດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທ ີ່ເຄ ຍເກ ດລ ກມ ຊິວິດຕາມອາຍຸ  15-49 ປີ 

 
 

3.4.4 ມາດຕະຖານ ການດາໍລງົຊ ວດິຂອງຄວົເຮອືນ 

ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງພິການ ກວມເອົາອ ດຕາສ່ວນສ ງ  ຢ ູ່ໃນຄົວເຮືອນທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ (25.06 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນຢ ູ່ຄົວເຮືອນທຸກ
ທ ີ່ສຸດ ເມືີ່ອທຽບກ ບ 22.39 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ຢ ູ່ໃນຄົວເຮືອນທ ີ່ທຸກທ ີ່ສຸດ) ແລະ ຄົວເຮືອນທ ີ່ຮ ົ່ງມ ທ ີ່ສຸດ ມ ອ ດຕາ
ສ່ວນພົນລະເມືອງພິການໜ້ອຍກວ່າເມືີ່ອທຽບກ ບອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ສໍາລ ບ (14 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນຮ ົ່ງມ ທ ີ່
ສຸດ ເມືີ່ອທຽບກ ບ 18.68 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ)31. ຊ່ອງຫວ່າງນ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນໄດ້ຢູ່າງຊ ດເຈນເຖິງ ສາຍພົວພ ນ

                                                           
31 ໃນປີ 2012/2013, ການຊົມໃຊ້ປະຈໍາເດືອນ ສະເລ່ຍຕໍໍ່າສຸດ ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ແມ່ນ 148.710 ກ ບ ສໍາລ ບ ສ່ວນທໍາອິດຂອງຫ້າສ່ວນ ແລະ 877.429 ກ ບ ສໍາລ ບ

ສ່ວນທ ຫ້າໃນຫ້າສ່ວນ. ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຂ ໍ້ມ ນຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ຄວາມທຸກຍາກ ສໍາ
ລ ບ ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກ ບ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວົເຮືອນ, ປີ 2012-2013. ໜ້າທ  5. 
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ລະຫວ່າງ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ: ພົນລະເມືອງທຸກຍາກ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ຈະກາຍມາເປັນພົນລະເມືອງ
ພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງຜ ້ທ ີ່ພິການ ກ ໍ່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ຈະເປັນຄົນທຸກ. ສໍາລ ບ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນບ ໍ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກ ນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການຍ່າງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຈະຮ ົ່ງມ 
ຫຼາຍກວ່າ ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກປະເພດອືີ່ນໆ ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ ມ ອ ດຕາສ ງໃນຄວົ
ເຮືອນທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ ເຊິີ່ງອາດເປັນຜົນມາຈາກ ບ ນຫາສິີ່ງທ ີ່ທ້າທາຍເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ສໍາລ ບການກ້າວເຂົັ້າສ ່ເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ຂອງກຸ່ມ
ພົນລະເມືອງດ ົ່ງກ່າວ. 

ຮ ບສະແດງ 17 ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ພິການ
ແບ່ງຕາມຕາມໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ (ອ ງຕາມ ດ ດສະນ ຄວາມຮ ົ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ ໃນ 5 ສ່ວນ) 

 
 

3.5 ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຊິາຊ ບ  

3.5.1 ອ ດຕາການຮ ໜ້ ງສ ື(ພນົລະເມອືງອາຍ ຸ6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ)  

ການສຶກສາ ເປັນຊ່ອງທາງສໍາຄ ນສໍາລ ບບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງທ ີ່ຈະກາຍເປັນຄນົຮ ້ໜ ງສື. ມາຮອດປີ 2015, ອ ດຕາຮ ້ໜ ງສືຂອງ ພົນລະເມືອງ
ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ ໃນ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມ ຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ສໍາລ ບ ເພດຊາຍທ ີ່ຮ ້
ໜ ງສື ແມ່ນມ  90 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະນະທ ີ່ ແມ່ຍິງທ ີ່ຮ ້ໜ ງສື ແມ່ນມ ພຽງແຕ່ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເມືີ່ອສົມທຽບຂ ໍ້ມ ນໃສ່ ປີ 2005  
ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ມ ການຮ ້ໜ ງສືເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ທ່າອ່ຽງທ ີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນຈາກຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 
ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ ສໍາລ ບພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ຮ ້ໜ ງສືມ ພຽງ 52.92 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ເມືີ່ອທຽບກ ບ ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ 86.02 ສ່ວນຮ້ອຍ. ພົນລະເມືອງພິການ 2 ປະເພດ ທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດເປັນ
ພິເສດຄື: ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການໄດ້ຍິນ ມ ພຽງແຕ່ 45.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ມ ການຮ ້ໜ ງສື ແລະ ປະມານ 40 ສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ຮ ້ໜ ງສືທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານມ ນສະໝອງ (ສໍາລ ບພນົລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປາກເວົັ້າ ຫືຼ 
ສືີ່ສານມ  39.2 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 43.87 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກໃນການຈືີ່ຈໍາທ ີ່ມ ການຮ ້ໜ ງສື). 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມ ການຈໍາແນກແບບສອງຂ ັ້ນທາງດ້ານ ບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມເປັນພິການສໍາລ ບແມ່ຍິງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ແມ່ຍິງ
ພິການທ ີ່ຮ ້ໜ ງສື ແມ່ນມ ໜ້ອຍກວ່າຜ ້ຊາຍບ ໍ່ພິການເຖິງ 2.25 ເທົົ່າ (40.04 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 89.91 ສ່ວນຮ້ອຍ). 
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ຮ ບສະແດງ 18 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແບ່ງຕາມໜ້າທ ີ່ການ
ຂອງຮ່າງກາຍ 

 
 
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານ ບດົບາດ
ຍິງ-ຊາຍທ ີ່ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ເຊິີ່ງອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ຊ້າຍເທົົ່າກ ບ 0.61 ສໍາລ ບພົນລະເມືອງພິການ ແລະ 0.91 
ສໍາລ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ. ແມ່ຍິງແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການຮ ້ໜ ງສືຖ້າສົມທຽບໃສ່ຜ ້ຊາຍ. ລະດ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນແຕ່ລະປະເພດຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ຮ ້ໜ ງສື ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດ ບທ ີ່ໃກ້ຄຽງ ຍົກເວ ັ້ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສືີ່ສານ ແລະ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈືີ່ຈໍາ ແມ່ນມ ຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເຊິີ່ງມ ນສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ກຸ່ມພົນລະເມືອງດ ົ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່
ປະສົບພົບພ ໍ້ກ ບອຸປະສ ກໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ.   

ຮ ບສະແດງ 19 ອ ດຕາຮ ້ໜ ງສືຂອງແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ້ຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ບ ໍ່ພິການ 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ອ ດຕາຮ ້ໜ ງສື ໄດ້ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຈາກຮຸ້ນຄນົໜຶີ່ງ ສ ່ອ ກຮຸ້ນຄົນໜຶີ່ງ ສໍາລ ບ ຄນົທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ ກ ໍ່ຄ ືຈາກ 61.93 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍສະເລ່ຍ ສໍາລ ບ ພວກທ ີ່ມ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ມາເປັນ 92.84 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບ ພວກທ ີ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ເຊິີ່ງ
ເປັນການເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ອ ນເປັນຜົນມາຈາກ ນະໂຍບາຍ “ການສຶກສາເພືີ່ອທຸກຄົນ”, ແຕ່ວ່າ ອ ດຕານ ັ້ ໄດຫຼ້ຼຸດລງົ ສໍາລ ບ ຮຸ້ນຄນົໄວໜຸ່ມທ ີ່ມ 

ຄວາມພິການ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, 47 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນພິການ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ແມ່ນຮ ້ໜ ງສື ທຽບກ ບ 49.08 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸແຕ່ 15 ເຖິງ 24 ປີ. ມ ນມ  -14.93 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບ ຄົນພິການທ ີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ, ມ  -25.34 
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ຈດຸສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບ ຜ ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 25-64 ປີ, ແລະ 43.76 ຈດຸສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບ ໄວໜຸ່ມ ອາຍຸແຕ່ 15 ເຖິງ 24 ປີ. ອ ດຕາຮ ້ໜ ງສື
ທ ີ່ຕໍໍ່າ ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງໄວໜຸມ່ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ຄວາມພິການແຕ່ຍ ງນ້ອຍ ແລະ ອາຍຸ ມ ການພົວພ ນກ ນໜ ກແໜນ້. ສະນ ັ້ນ 
ອ ດຕາຮ ້ໜ ງສື ຈິີ່ງສ ງກວ່າ ໃນກຸມ່ຄົນພິການອາຍຸສ ງ. ມ ນຍ ງອະທິບາຍຈະແຈ້ງເຖິງ ບ ນຫາທ້າທາຍ ໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ໃນ
ເວລາທ ີ່ຄວາມພິການ ເກ ດຂຶັ້ນໃນໄວເດ ກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມ ຫຼ ກສ ດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມກ ໍ່ຕາມ. ການວິເຄາະອ ດຕາຮ ້ໜ ງສື ຕາມ
ປະເພດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຍ່າງ ແລະ ໃນການເບິີ່ງເຫ ນ ແມ່ນຮ ້ໜ ງສື
ຫຼາຍກວ່າ ກຸ່ມພິການອືີ່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮ ບຮ ້.  

ຮ ບສະແດງ 20 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ 

 
 

3.5.2 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ (ພນົລະເມອືງອາຍ ຸ6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ເຫ ນໄດ້ຊ ດເຈນວ່າ ສິີ່ງທ ີ່ເປັນອຸປະສ ກທໍາອິດຂອງການຮຽນອ່ານ ແລະ ຮຽນຂຽນ ແມ່ນການເຂົັ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ການສຶກສາພາກບ ງຄ ບ
ໃນປະເທດລາວແມ່ນກວມເອົາລະດ ບການເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນຊ ັ້ນປະຖົມ ແລະ ມ ດທະຍົມຕົັ້ນ32. ນ ັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເດ ກຄວນເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ ນ ບຈາກອາຍຸ 6 ປີ ຈົນຈົບການສຶກສາຊ ັ້ນມ ດທະຍົມ 4 ປີ (ອາຍຸປະມານ 15 ປີ)33. ມ ພົນລະເມືອງພິການພຽງແຕ່ 3.7 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ໃນເວລາດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015 ເມືີ່ອທຽບກ ບ 
28.2 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ. ສິີ່ງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ຈາກອ ດຕາການລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນທ ີ່ຢ ູ່ໃນ
ລະດ ບຕໍໍ່າ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ຍ້ອນຫຼ ກສ ດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ບ ໍ່ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຍ້ອນຄວາມ
ເປັນຈິງທ ີ່ວ່າພົນລະເມືອງພິການສ່ວນໃຫຍ່ມ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າເກນອາຍຸເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ປະເພດຄວາມພິການ ທ  ີ່ດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສຸດ ແມ່ນ
ກຸ່ມພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ ແລະ ການຈືີ່ຈໍາ ເຊິີ່ງຈະ
ເປັນອຸປະສ ກເພ ີ່ມຂຶັ້ນຕືີ່ມອ ກໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ. ພົນລະເມືອງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ນມ ເກືອບ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍມ ໂອກາດໄດ້ໄປ
ໂຮງຮຽນ. ສ່ວນພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສືີ່ສານ ແມ່ນມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ໃນຕະຫຼອດ
ຊ ວິດຂອງພວກເຂົາ (ຫຼາຍກວ່າ 61 ສ່ວນຮ້ອຍ).  

                                                           
32 ລະບົບໂຮງຮຽນລ ດໃນປະຈຸບ ນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ໂຮງຮຽນປະຖົມ 5 ປີ, ໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມຕົັ້ນ 4 ປີ ແລະ ໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມປາຍ 3 ປີ. ມ ສະ
ຖາບ ນການສຶກສາຊ ັ້ນສ ງ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ທ ີ່ຈ ດສອນ ໃນລະດ ບຊ ັ້ນສ ງ. 
33 ຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບ ການເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້ເກ ບກໍາມາຈາກ ທຸກໆຄົນທ ີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ເພືີ່ອຈ ດປະເພດພວກເຂົາ ເຂົັ້າໃນ 3 ປະເພດຄື: ເຂົັ້າໂຮງຮຽນຢ ູ່, 

ເຄ ຍເຂົັ້າໂຮງຮຽນ, ແລະ ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າໂຮງຮຽນ.  

92.84%

49.08%

58.91%

39.53%

54.68%

35.34%

39.16%

31.07%

84.15%

58.81%

63.59%

49.55%

61.40%

47.85%

50.45%

40.74%

61.93%

47.00%

45.79%

43.75%

45.50%

42.75%

41.83%

40.54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ

ພົນລະເມືອງພິການ

ການເບິີ່ງເຫ ນ

ການໄດ້ຍິນ

ການຍ່າງ

ການຈືີ່ຈໍາ

ການເບິີ່ງແຍງຕົນເອງ

ການສືີ່ສານ
65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ
25-64 ປີ
15-24 ປີ



37 
 

ຮ ບສະແດງ 21 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແບງ່ຕາມການປະຕິບ ດໜ້າ
ທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ 

 
 
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ບ ໍ່ພິການ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຈາກ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. 
ເດ ກນ້ອຍພິການ 4 ໃນ 10 ຄນົ (43.1 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນບ ໍ່ເຄ ຍລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນຊ ັ້ນປະຖົມ ສົມທຽບໃສ່ເດ ກບ ໍ່ພິການທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍ
ລົງທະບຽນເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນຊ ັ້ນດ ົ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງມ ພຽງແຕ່ 1 ໃນ 10 ຄນົ (9.6 ສ່ວນຮ້ອຍ). ຄວາມແຕກໂຕນດ ົ່ງກ່າວແມ່ນຍ ງສາມາດ
ສ ງເກດເຫ ນໄດ້ຢູ່າງຊ ດເຈນໃນຊ ັ້ນມ ດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມ ດທະຍົມປາຍ ເຊິີ່ງມ ອ ດຕາສ່ວນສ ງ. ການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດ ກພິການ ມ  53.1 
ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ກໍາລ ງຮຽນຢ ູ່ໃນປະຖົມ ແລະ 22.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນກໍາລ ງຮຽນຢ ູ່ໃນຊ ັ້ນມ ດທະຍົມ (ທຽບກ ບຈາກ 87.4 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແລະ 61.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລ ບ ເດ ກບ ໍ່ພກິານທ ີ່ກໍາລ ງຮຽນໃນຊ ັ້ນດ ົ່ງກ່າວ ຕາມລໍາດ ບ). ເດ ກພກິານໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນໃນຊ ັ້ນ
ມ ດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ຊ ັ້ນມ ດທະຍົມປາຍ ແມ່ນມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນເທົົ່າຕົວ 44 ແລະ 22 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເດ ກ
ພິການໃນກຸ່ມອາຍຸ 6-10 ປີ ແລະ ກຸ່ມອາຍຸ 15-17 ປີ ແມ່ນບ ໍ່ມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍ ເຊິີ່ງມ  43.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດ ກພິການ
ອາຍຸ 6-10 ປີ ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ເມືີ່ອສົມທຽບກ ບ 49.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດ ກພິການອາຍຸ 15-17 ປີ. 

ຮ ບສະແດງ 22 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເດ ກແບ່ງຕາມກຸ່ມເກນອາຍຸ 
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ຈາກຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ໃນປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ
ຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນລະດ ບຊ ັ້ນປະຖົມ ແລະ ມ ດທະຍົມ ເຊິີ່ງເຫ ນວ່າ ໃນກຸ່ມເດ ກຍິງ ແລະ ເດ ກຊາຍທ ີ່ບ ໍ່ພິການ ເຊິີ່ງມ ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າຮຽນທ ີ່ຢ ູ່ໃນລະດ ບດຽວກ ນ. ສໍາລ ບເດ ກຍິງ ແລະ ເດ ກຊາຍທ ີ່ພິການ ແມ່ນມ ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແຕກໂຕນກ ນເມືີ່ອສົມ
ທຽບໃສ່ເດ ກບ ໍ່ພິການ ໝາຍຄວາມວ່າ ການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເດ ກຍິງພິການມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າເດ ກຍິງບ ໍ່ພິການ. 
ນອກຈາກນ ັ້ນ, ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເດ ກຍິງ ແລະ ຊາຍ ທ ີ່ພິການ ຫືຼ ບ ໍ່ພິການ ໃນກຸ່ມອາຍຸນ້ອຍແມ່ນມ ໜ້ອຍກວ່າ ເມືີ່ອສົມ

ທຽບໃສ່ກຸ່ມອາຍຸທ ີ່ສ ງຂຶັ້ນ ສໍາລ ບເກນອາຍຸເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນຊ ັ້ນປະຖົມ, ມ ດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມ ດທະຍົມປາຍ. ອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ຂອງເດ ກຍິງຕ ໍ່ເດ ກຊາຍພິການ ທ ີ່ກໍາລ ງຮຽນຢ ູ່ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 6-10 ປີ ແລະ 15-17 ປີ ແມ່ນ 0.96 ແລະ  0.86 ຕາມລໍາດ ບ ເມືີ່ອສົມ
ທຽບກ ບ 1 ແລະ 0.9 ສໍາລ ບອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດ ກຍິງຕ ໍ່ເດ ກຊາຍບ ໍ່ພິການ ທ ີ່ກໍາລ ງຮຽນຢ ູ່ ໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກ ນ.  

ຮ ບສະແດງ 23 ອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດ ກຍິງຕ ໍ່ເດ ກຊາຍ ທ ີ່ກໍາລ ງຮຽນຢ ູ່ແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ 

 
 

3.5.3 ການສາໍເລ ດການສກຶສາ (ພນົລະເມອືງອາຍ ຸ6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ການເຂົັ້າເຖິງການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແມ່ນມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍ 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າໂຮງຮຽນມ ຫຼາຍກວ່າ 3.7 ເທົົ່າ ທຽບໃສ່ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ. ພົນລະເມືອງພິການຫຼາຍ
ກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນອອກໂຮງຮຽນກ່ອນທ ີ່ຈະສໍາເລ ດການສຶກສາໃນຊ ັ້ນປະຖົມ ແລະ ມ ພຽງແຕ່ 16.89 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ສໍາເລ ດ
ການສຶກສາໃນຊ ັ້ນປະຖົມ (ທຽບກ ບ 20.85 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ສໍາເລ ດການສຶກສາໃນຊ ັ້ນປະຖົມ). ມ ພຽງແຕ່ 
9.11 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ສໍາເລ ດການສຶກສາໃນຊ ັ້ນມ ດທະຍົມປາຍ ທຽບກ ບ 28.74 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງ
ບ ໍ່ພິການທ ີ່ສໍາເລ ດການສຶກສາໃນຊ ັ້ນດ ົ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ການເລືີ່ອນຊ ັ້ນຈາກ ຊ ັ້ນມ ດທະຍົມຕົັ້ນຂຶັ້ນໄປຫາຊ ັ້ນມ ດທະຍົມ
ປາຍ ຍ ງບ ໍ່ທ ນປ ກກະຕິຢ ູ່ໃນລະບບົການສຶກສາລາວ. ຖ້າສ ງເກດເບິີ່ງ ການເລືີ່ອນຊ ັ້ນຮຽນ ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມປາຍ ຂຶັ້ນໄປ
ຫາການສຶກສາຊ ັ້ນສ ງ ຍິີ່ງມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພົນລະເມືອງພິການ ມ ອ ດຕາສ່ວນໜອ້ຍທ ີ່ສຸດທ ີ່ສໍາເລ ດການສຶກສາຊ ັ້ນ
ສ ງ (3.34 ສ່ວນຮ້ອຍ) ສົມທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ສໍາເລ ດການສຶກສາຊ ັ້ນສ ງ (ປະມານ 7.46 ສ່ວນຮ້ອຍ), ເຊິີ່ງສະທ້ອນໃຫ້
ເຫ ນວ່າ ການສືບຕ ໍ່ຮຽນໃນລະດ ບການສຶກສາຊ ັ້ນສ ງ ຍ ງມ ໜ້ອຍໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ. ດ ົ່ງທ ີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນ
ຕ ໍ່ໄປນ ັ້, 2 ປະເພດຂອງຄວາມພິການ ທ ີ່ມ ການສຶກສາຕໍໍ່າກວ່າຊ ັ້ນປະຖົມ ແມ່ນກຸ່ມພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ 
ແລະ ການສືີ່ສານ  ເຊິີ່ງມ ພຽງແຕ່ 16.84 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 19.6 ສ່ວນຮ້ອຍ. 
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ຮ ບສະແດງ 24 ການສຶກສາສ ງສຸດຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແບ່ງຕາມ ໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ 

 
 
ການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງກວ້າງຂວງໃນໄລຍະຊຼຸມປີຜ່ານມາ ຍ້ອນມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ “ການສຶກ
ສາເພືີ່ອທຸກຄົນ”. ຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ແມ່ນອ ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກການສໍາຫຼວດ, ອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍໄດ້ເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ບ ໍ່ໄດ້ຈົບການສຶກສາ ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດ ບຕໍໍ່າກວ່າເມືີ່ອສົມທຽບກ ບພົນລະເມືອງທ ີ່ເປັນຜ ້ອາຍຸສ ງ. ກຸ່ມພົນລະເມືອງໃນກຸ່ມ
ອາຍຸ 55-59 ປີ ມ ຢູ່າງໜ້ອຍ 1.3 ເທົົ່າ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ການສຶກສາ ສົມທຽບກ ບ ກຸ່ມອາຍຸ 25-29 ປີ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜົນການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015 ພົບວ່າ ການປູ່ຽນແປງດ້ານບວກນ ັ້ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ເກ ດປະໂຫຍດຕ ໍ່ກ ບເດ ກ
ພິການຢູ່າງເທົົ່າທຽມກ ນ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ການລງົທະບຽນເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ໄດ້ຫຼຼຸດລງົຈາກ 48.66 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງກຸ່ມພົນລະເມືອງ 65 ປີ 
ຂຶັ້ນໄປ ມາເປັນ 43.69 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢ ູ່ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງ 15-24 ປີ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຄວາມພິການມ ກຈະເກ ດຂຶັ້ນກ ບກຸ່ມພົນລະເມືອງ
ຜ ສ້ ງອາຍຸ. ດ້ວຍເຫດນ ັ້ນ, ພົນລະເມືອງທ ີ່ອາຍຸ 65 ປີຂຶັ້ນໄປສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາກ່ອນທ ີ່ຈະພິການ ແລະ 
ພົນລະເມືອງພິການ ຈິີ່ງໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການສຶກສາທົົ່ວໄປ ໜ້ອຍກວ່າ ພົນລະເມືອງໃນທຸກກຸ່ມອາຍຸ. ການສໍາເລ ດການສຶກ
ສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນຍ ງຢ ູ່ໃນລະດ ບທ ີ່ຕໍໍ່າຫຼາຍ ເຊິີ່ງມ ພຽງແຕ່ 30.96 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ສໍາເລ ດການ
ສຶກສາ ໃນຊ ັ້ນປະຖົມຂຶັ້ນໄປ ສົມທຽບໃສ່ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (61.61 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງແຕກຕ່າງກ ນສອງເທົົ່າ. ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງ
ພິການໃນກຸ່ມອາຍຸ 25-64 ປີ ທ ີ່ຈົບການສຶກສາໃນຊ ັ້ນປະຖົມ ມ  19.42 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມ  13.26 ສ່ວນຮ້ອຍໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງ
ພິການທ ີ່ເປັນໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ເຊິີ່ງມ ນສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການໃນການສືບຕ ໍ່ເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນໄດ້ຫຼຼຸດລງົ ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການໃນປະຈຸບ ນແມ່ນມ ໂອກາດສືບຕ ໍ່ເຂົັ້າຮຽນຢ ູ່ໃນ
ລະບົບການສຶກສາໃນລະດ ບສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າຖ້າສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການໃນເມືີ່ອກ່ອນ. 
ພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ມ ອາຍຸ 65 ປີຂຶັ້ນໄປ ມ ພຽງແຕ່ 3.96 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 2.18 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນຊ ັ້ນມ ດທະຍົມ  
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕາມລໍາດ ບ. ສໍາລ ບ ພົນລະເມືອງອາຍຸ 15-24 ປີ ທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນຊ ັ້ນມ ດທະຍົມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
19.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 3.63 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດ ບ. ອ ດຕາເຂົັ້າໂຮງຮຽນດ ົ່ງກ່າວແມ່ນຍ ງຢ ູ່ໃນລະດ ບຕໍໍ່າຫຼາຍ ເມືີ່ອສົມທຽບກ ບ 
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ເຂົັ້າໂຮງຮຽນຢ ູ່ໃນລະດ ບດຽວກ ນ (46.72 ແລະ 13.28 ສ່ວນຮ້ອຍ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ 
ສາມາດເພ ີ່ມໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຫຼຼຸດຊ່ອງຫວ່າງການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດສົົ່ງເສ ມພົນລະເມືອງພິການໃຫ້ເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງ
ງານ, ແຕ່ວ່າ ການຈົບຫຼ ກສ ດວິຊາຊ ບຂອງພົນລະເມືອງພິການແມ່ນມ ໜ້ອຍກວ່າ 3 ເທົົ່າ ທຽບໃສ່ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການທ ີ່ຈົບຫຼ ກສ ດ
ດ ົ່ງກ່າວ (2.44 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 7.44 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 25-64 ປີ).  
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ຮ ບສະແດງ 25 ລະດ ບການສຶກສາສ ງສຸດຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ແບງ່ຕາມກຸ່ມອາຍຸ 

 
 

3.6 ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງກໍາລ ງແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ  

3.6.1 ກດິຈະກາໍຕົັ້ນຕ  (ພນົລະເມອືງອາຍ ຸ10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ມ ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຈະຖືກຈ້າງແຮງງານ ໜ້ອຍກວ່າ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (46.5 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 68.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ໃນປີ 2015. ສະນ ັ້ນ ອ ດຕາສ່ວນຂອງຄົນຫວ່າງງານ ໃນກຸ່ມຄົນພິການ ຈຶີ່ງສ ງກວ່າ (4.0 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ) ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ (1.3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແຕ່ວ່າ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ເພືີ່ອຕອບຄໍາຖາມນ ັ້ ມ ຂອບເຂດຈໍາກ ດ ດ້ານ
ວິທ ການ. ໃນກຸ່ມຄົນພິການ, ພ ໍ່ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 5 ເທົົ່າ (25.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 5.2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫ ນ
ເຖິງ “ການຫວ່າງງານແຝງ” ຫືຼ ອຸປະສ ກຊໍໍ້າເຮືັ້ອ ທ ີ່ກ ດຂວາງພວກເຂົາ ໃນການເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງງານ: ໂອກາດໄດ້ເຮ ດວຽກມ ຈໍາກ ດ, 
ຂາດການເຂົັ້າເຖິງ ບ ລິສ ດເອກະຊົນ ແລະ ລ ດວິສາຫະກິດ, ຄວາມສາມາດເຮ ດວຽກ ຂອງພວກເຂົາ ຫຼຼຸດລງົຊົົ່ວຄາວ ຫືຼ ຖາວອນ (ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ສໍາລ ບ ຄນົທ ີ່ມ ລະດ ບຄວາມພິການຮຸນແຮງ), ຄົນພິການ ບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງ
ງານ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນໄດດ້ , ການຈໍາແນກຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຂາດຄວາມໝ ັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ, ຂາດການສະໜ ບສະໜ ນ
ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ອືີ່ນໆ. ແມ່ຍິງພິການ ຈະຖືກຈໍາແນກເປັນສອງເທົົ່າ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ຜ ້ຊາຍພິການ 
ທ ີ່ຈະຖືກຈ້າງແຮງງານ (38.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 54.9 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແຕ່ວ່າ ແມ່ຍິງທົົ່ວໄປ ຖືກຈ້າງແຮງງານ ຂ້ອນຂ້າງເທົົ່າກ ນກ ບ
ຜ ້ຊາຍ ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ (67 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 69.7 ສ່ວນຮ້ອຍ). ໃນທາງກົງກ ນຂ້າມ, ຈໍານວນແມ່ຍິງພິການ ເຮ ດ
ວຽກເປັນແມ່ເຮືອນ ແມ່ນເກືອບສອງເທົົ່າ ທຽບກ ບ ຜ ້ຊາຍພິການ (32.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 18.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງອາດເປັນ
ອຸປະສ ກ ຕ ໍ່ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນສ ງຄົມຂອງພວກເຂົາ. ນ ກຮຽນທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ ມ ຈໍານວນ 10 ເທົົ່າຫຼາຍກວ່າ ນ ກຮຽນຄົນພິການ 
(21.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 2.2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກ ບ ຜົນໄດ້ຮ ບຜ່ານມາ ກ່ຽວກ ບ ການຂາດຊ່ອງທາງເຂົັ້າເຖິງ ການສຶກສາ 
ທ ີ່ຄົນພິການປະສົບພົບພ ໍ້ຢ ູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊ ັ້ນສ ງ. ມ ນເປັນສິີ່ງທ ີ່ບ ໍ່ໜ້າແປກໃຈ ທ ີ່ອ ດຕາສ່ວນຂອງຄົນພິການ ທ ີ່ເປັນຜ ້
ໄດ້ຮ ບບໍານານ, ຜ ້ອາຍຸສ ງຫຼາຍ ຫືຼ ຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດວຽກໄດ້ ມ ຈໍານວນສ ງຫຼາຍ (19.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 2.1 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງ
ກ ໍ່ເຫ ນວ່າ ເປັນສິີ່ງປ ກກະຕິ ຍ້ອນວ່າຄົນອາຍຸ 65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ ມ ຫຼາຍກວ່າ 10 ເທົົ່າ ໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການ ເມືີ່ອທຽບກ ບພົນລະເມືອງ
ທົົ່ວໄປ (38.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 3.8 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງອາຍຸເຂົັ້າບໍານານຕາມກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 55 ປີ ສໍາລ ບແມ່ຍິງ 
ແລະ 60 ປີ ສໍາລ ບຜ ້ຊາຍ.  
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ຕາຕະລາງ 11 ວຽກຂອງຄົນພິການ ແລະ ຄນົບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ວຽກຫຼ ກ 
ຄົນທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ   ຄົນພິການ 

ລວມ ຊາຍ ຍິງ   ລວມ ຊາຍ ຍິງ 
ລວມ 100.00% 100.00% 100%   100.00% 100.00% 100.00% 

ຖືກຈ້າງແຮງງານ 68.38% 69.72% 67.04%   46.51% 54.88% 38.13% 

ຫວ່າງງານ 1.35% 1.38% 1.31%   4.01% 4.06% 3.95% 

ພ ໍ່ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນ 5.19% 2.24% 8.14%   25.44% 18.40% 32.48% 

ນ ກຮຽນ 21.12% 22.32% 19.93%   2.17% 2.62% 1.72% 

ບໍານານ/ປູ່ວຍ/ແກ່ຊາລາ/ ອືີ່ນໆ 2.14% 2.38% 1.89%   19.64% 17.72% 21.56% 

ບ ໍ່ບອກ 1.83% 1.95% 1.70%   2.24% 2.32% 2.16% 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມ ນຂ້ອນຂ້າງມ ຄວາມຈໍາກ ດ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງທົົ່ວໄປ ໃນເກນອາຍຸເຮ ດວຽກ, ແຕ່ວ່າ ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເບິີ່ງເຫ ນ ແລະ ການໄດ້ຍິນ ຈະເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຄົນທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປະເພດອືີ່ນໆ: ຫຼາຍ
ກ່ວາ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພວກເຂົາແມ່ນ ຖືກຈ້າງງານ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປະເພດອືີ່ນ ມ ພຽງແຕ່ປະມານ 30 ຫາ 35 ສ່ວນ
ຮ້ອຍເທົົ່ານ ັ້ນ. ສະນ ັ້ນ; ການຫວ່າງງານ ຈະມ ຜົນກະທົບຫຼາຍກ ບ ຄົນພິການທ ີ່ກ່ຽວພ ນເຖິງ ຄວາມພິການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານສະຕິ
ປັນຍາ. ອ ກດ້ານໜຶີ່ງ ກ ໍ່ຄືວ່າ ອ ດຕາສ່ວນຂອງ ຄນົໄດ້ຮ ບບໍານານ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຫືຼ ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດວຽກໄດ້ແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມຄົນທ ີ່ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ, ການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິ, ການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ ແລະ ການເບິີ່ງແຍງຕົນເອງ ແມ່ນມ ສ ງຫຼາຍ 
ຍ້ອນວ່າ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫົຼົ່ານ ັ້ນ ມ ກຈະເປັນຜົນມາຈາກ ອາຍຸທ ີ່ສ ງຂຶັ້ນ ຫຼື ພະຍາດທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ. 

ຕາຕະລາງ 12 ກດິຈະກໍາຕົັ້ນຕ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມໜ້າທ ີ່
ການຂອງຮ່າງກາຍ 

  
ການເບິີ່ງ
ເຫ ນ 

ການໄດ້
ຍິນ 

ການຍ່າງ ການຈືີ່ຈໍາ 
ການເບິີ່ງແຍງ
ຕົນເອງ 

ການສືສານ 

ຖືກຈ້າງແຮງງານ 42.40% 41.00% 34.90% 34.40% 30.10% 36.40% 

ຫວ່າງງານ 3.20% 3.50% 4.60% 5.10% 5.60% 5.60% 

ພ ໍ່ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນ 31.10% 30.00% 31.70% 30.10% 30.80% 26.00% 

ນ ກຮຽນ 1.20% 1.20% 1.70% 1.40% 1.80% 1.90% 

ບໍານານ/ປູ່ວຍ/ແກ່ຊາລາ/ ອືີ່ນໆ 20.70% 22.40% 24.70% 25.90% 28.20% 25.90% 

ບ ໍ່ບອກ 1.40% 1.90% 2.40% 3.10% 3.50% 4.10% 
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3.6.2 ການມ ສວ່ນຮວ່ມໃນກາໍລ ງແຮງງານ (ພນົລະເມອືງອາຍ ຸ15 ຫາ 64 ປີ) 

ອ ງຕາມ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015, ເຫ ນວ່າມ ຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍ ໃນອ ດຕາການມ ສ່ວນຮ່ວມ
ໃນກໍາລ ງແຮງງານ34 ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (70 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 81.6 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສິີ່ງ
ດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ດ້ວຍຄວາມເປັນຈິງທ ີ່ວ່າ ອ ດຕາສ່ວນຂອງຄົນທ ີ່ “ບ ໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມເຮ ດກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດໃດໆ” ໃນ
ໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງ ແລະ “ບ ໍ່ມ ເວລາເຮ ດວຽກ” ແມ່ນມ ສ ງກວ່າໃນກຸ່ມພົນລະເມືອງພິການ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ຈໍານວນຜ ້ເຮ ດວຽກເປັນພ ໍ່
ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນ, ຜ ້ໄດ້ຮ ບບໍານານ ແລະ ອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ຈໍານວນທ ີ່ສ ງ. ມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມ
ໃນກໍາລ ງແຮງງານ ສໍາລ ບພົນລະເມືອງພິການ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການແມ່ນມ ຫລາຍ. ເມືີ່ອເບິີ່ງໄປທ ີ່ ປະເພດໜ້າທ ີ່ການ
ຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວ, ປະກົດວ່າ ຄົນທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເບິີ່ງເຫ ນ (69.3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ດ້ານການໄດ້ຍິນ (69.1 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ) ແມ່ນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ, ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນສ ງກວ່າຄົນທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານອືີ່ນໆ 
ຍ້ອນວ່າ ກຸ່ມຄົນເຫົຼົ່ານ ັ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະເຂົັ້າບໍານານແລ້ວ.  

ຮ ບສະແດງ 26 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນແຮງງານ ຂອງພົນລະເມືອງໃນເກນອາຍຸເຮ ດວຽກ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ15 
ຫາ 64 ປີ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງກໍາລ ງແຮງງານ ໃນກຸ່ມຄນົທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ ສໍາລ ບທຸກກຸ່ມເກນອາຍຸແມ່ນສ ງກວ່າ ຍົກເວ ັ້ນແຕ່ ຄົນໄວໜຸ່ມ 
ອາຍຸແຕ່ 15 ເຖິງ 19 ປີ ເຊິີ່ງປ ກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາຈະໃຊ້ເວລາ ໃນລະບົບການສຶກສາ (ມ ດທະຍົມ ແລະ ຊ ັ້ນສ ງ) ດນົກວ່າ ໄວໜຸມ່
ພິການ. ສະນ ັ້ນ, ຈິີ່ງເຂົັ້າສ ່ ກໍາລ ງແຮງງານ ໃນເວລາທ ີ່ອາຍຸຫຼາຍຂຶັ້ນ. ຊ່ອງຫວ່າງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງກໍາລ ງແຮງງານ ແມ່ນສ ງກວ່າສໍາ
ລ ບເກນອາຍຸເຮ ດວຽກ (ສ່ວນແຕກຕ່າງ ປະມານ 15 ຈດຸສ່ວນຮ້ອຍສໍາລ ບຄົນພິການອາຍຸແຕ່ 25 ຫາ 64 ປີ). 
 

                                                           
34 ເພືີ່ອຊອກຫາ ໂຄງສ້າງຂອງແຮງງານ, ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໃສທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ໄດ້ຖາມທຸກຄົນ ທ ີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂຶັ້ນໄປວ່າ ກິດຈ
ກໍາປ ກກະຕິຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນກ່ອນ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ຫຼື ກິດຈະກໍາທ ີ່ເຮ ດ ເປັນເວລາດົນທ ີ່
ສຸດ ໃນປີຜ່ານມາ ຖ້າວ່າພວກເຂົາໄດ້ປູ່ຽນກິດຈະກໍາເຮ ດ ໃນໄລຍະທ ີ່ກ່າວມານ ັ້ນ. ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງ ຈະຖືກນ ບເຂົັ້າເປັນ ກໍາລ ງແຮງງານ ຖ້າວ່າ ມ ວຽກເຮ ດ ທ ີ່ໄດ້ຮ ບ
ຄ່າຕອບແທນ ຫຼື ໄດ້ຜົນກໍາໄລ ຫຼື ເຮ ດວຽກໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮ ບຄ່າຕອບແທນ ໃນການປ ກຝັງລ້ຽງສ ດຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ທຸລະກິດຄອບຄົວ. ບຸກຄົນ ທ ີ່ລາຍງານວ່າ ພວກ
ເຂົາຫວ່າງງານ ແຕ່ພ້ອມຈະເຮ ດວຽກໄດ້ ຈະຖືກພິຈາລະນາ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ກໍາລ ງແຮງງານ.  

81.60%

70.00%

69.30%

69.10%

60.90%

60.30%

55.00%

61.80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ຄົນບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ

ຄົນພິການ

ການເບິີ່ງເຫ ນ

ການໄດ້ຍິນ

ການຍ່າງ

ການຈືີ່ຈໍາ

ການເບິີ່ງແຍງຕົນເອງ

ການສືີ່ສານ ຍິງ
ຊາຍ
ລວມ



43 
 

ຮ ບສະແດງ 27 ອ ດຕາສ່ວນການມ ຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ ຕາມອາຍຸ ສໍາລ ບພົນລະເມືອງພິການ ແລະ 
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (ພົນລະເມືອງອາຍຸ 15 ຫາ 64 ປີ) 

 
 
ດ ົ່ງທ ີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນໃນຜ່ານມາ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ ຂອງພົນລະເມືອງພິການດາ້ນ ການເບິີ່ງເຫ ນ ແລະ ດ້ານການ
ໄດ້ຍິນ ແມ່ນສ ງກວ່າ ເມືີ່ອທຽບກ ບຄົນພິການ ທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານສະຕິປັນຍາ ເຊິີ່ງມ ຜົນຕ ໍ່ອ ດຕາສ່ວນ
ທ ີ່ສ ງຂຶັ້ນຂອງ ພົນລະເມືອງອາຍຸສ ງ   

ຮ ບສະແດງ 28 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ ຕາມໝວດອາຍຸ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບງ່ຕາມໜ້າທ ີ່ການ
ຂອງຮ່າງກາຍ 

 
 

3.6.3 ພນົລະເມອືງໄວໜຸມ່ ທ ີ່ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການຈາ້ງງານ, ການສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ (ອາຍ ຸ15 ຫາ 24 ປີ) 

ເນືີ່ອງຈາກສ ງຄົມຍ ງບ ໍ່ທ ນຍອມຮ ບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາບ ໍ່ໄດ້ດ , ສະນ ັ້ນໄວໜຸ່ມພິການ (ອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່
ຫຼາຍກວ່າ ໄວໜຸ່ມທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ 7 ເທົົ່າ ທ ີ່ຈະບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການຈາ້ງງານ, ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ (27.8 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 4.3 ສ່ວນຮ້ອຍ). ໃນຈໍານວນນ ັ້, ໄວໜຸ່ມທ ີ່ພິການດ້ານການເບິີ່ງເຫ ນ ແລະ ການໄດຍິ້ນ ແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງການຈ້າງ
ງານ ໄດດ້ ກວ່າກຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານສະຕິປັນຍາ, ພວກເຂົາອາດປະສົບ
ກ ບ ແນວຄິດທ ີ່ອ ກຂະຕິ ແລະ ການຈໍາແນກທ ີ່ຫຼາຍກວ່າ.  
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ຮ ບສະແດງ 29 ພົນລະເມືອງໄວໜຸ່ມ ທ ີ່ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການຈ້າງງານ, ການສຶກສາ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ  
(ອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) 
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IV. ສະຫຼຼຸບ, ຄາໍແນະນໍາ ແລະ ການພົວພ ນດ້ານນະໂຍບາຍ 

ຜົນໄດ້ຮ ບຈາກ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຄວາມເປັນຈງິທ ີ່ວ່າ 
ພົນລະເມືອງພິການມ ໂອກາດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ທ ີ່ຕໍໍ່າກວ່າ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ໃນ ສປປ 
ລາວ. ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ ຈະໄດ້ຮ ບການປຶກສາຫາລືເຂົັ້າໃນວຽກງານ ແລະ ບົດສຶກສາອືີ່ນໆກ່ຽວກ ບຄວາມພິການ ທ ງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ຂະແໜງການຕ່າງທ ີ່ກວມຢ ູ່ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຄ ັ້ງນ ັ້ (ການສຶກສາ, ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ, 
ມາດຕະຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ, ແລະ ສາທາລະນະສຸກ). ສະນ ັ້ນ, ຂະແໜງການຕົັ້ນຕ ອືີ່ນໆ ເຊ ົ່ນວ່າ ກລິາ, ກິດຈະກໍາຍາມ
ຫວ່າງ, ການຂົນສົົ່ງ, ການເຂົັ້າເຖິງ ຫືຼ ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນສ ງຄົມ ຈະບ ໍ່ໄດ້ນໍາມາເວົັ້າ ເຖິງວ່າ ຂະແຫນງດ ົ່ງກ່າວອ ນເປັນຈຸດລິເລ ີ່ມ ໃນ
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນສ ງຄົມ, ວ ດທະນາທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຊຼຸມຊົນພວກເຂົາກ ໍ່ຕາມ. ບ ນດາຄໍາແນະນໍາ
ຕ່າງໆ ແມ່ນອ ງໃສ່ ແລະ ຕອບສະໜອງ ສົນທິສ ນຍາ UNCRPD ແລະ ເອກະສານອືີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດ ບສາກນົ, ພາກພືັ້ນ ແລະ 

ລະດ ບຊາດ ເຊ ົ່ນວ່າ ເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030, ຍຸດທະສາດອິນຊອນ ESCAP (2013-2022) ແລະ ຮ່າງຍຸດທະ

ສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄົນພິການ(2018-2025). 

4.1 ສາເຫດຄວາມເປັນພິການ  

ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ : ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິທ ການທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ປີ 2005 ມ ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ມ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ, ແຕ່ວ່າ ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ເຫ ນໄດ້ເຖິງສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການ ມ ການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຊ ດເຈນ ໃນ
ໄລຍະໜຶີ່ງທົດສະວ ດຜ່ານມາ35: 

 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການ ໄດ້ຫຼຼຸດລງົໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສາເຫດທ ີ່ເປັນມາແຕ່ເກ ດ (ຈາກ 38 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 19 
ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ສົງຄາມ/ລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ (ຈາກ 10.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 4.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງມ ເຖິງ ເກືອບເຄິີ່ງໜຶີ່ງ 
ຂອງສາເຫດຂອງຄວາມພິການທ ງໝົດ ແລະ ໃນປະຈຸບ ນນ ັ້ ຍ ງເຫືຼອພຽງແຕ່ ໜຶີ່ງສ່ວນສ ີ່. ສາເຫດທໍາອິດທ ີ່ເຮ ດໃຫ້ມ ການຫຼຼຸດ
ລົງນ ັ້ນ ອາດເປັນຍ້ອນເຕ ກນິກທາງການແພດທ ທ ນສະໄໝ ສາມາດກວດພົບສະພາບຄວາມພິການໄດ້ທ ນເວລາ  ແລະ ກ ໍ່ອາດ
ເປັນຍ້ອນ ສ ດສ່ວນຂອງຜ ້ສ ງອາຍຸເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ສ່ວນສາເຫດຕ ໍ່ມາ ທ ີ່ພາໃຫມ້ ການຫຼຼຸດລົງນ ັ້ນ ກ ໍ່ເປັນຜົນມາຈາກການເສຍຊ ວິດ
ຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ທະຫານທ ີ່ເສຍຊ ວິດຍ້ອນສົງຄາມ36 ແລະ ຜ ເ້ຄາະຮ້າຍຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ກ ໍ່ຫຼຼຸດລງົ37 ໃນໄລຍະຊຼຸມ
ປີຜ່ານມາ.  

 ໃນໄລຍະທົດສະວ ດຜ່ານມາ, ການເຈ ບປູ່ວຍ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 28.50 ມາເປັນ 44.70 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນ ສາເຫດ
ຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການ. ດ ົ່ງທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫ ນໃນ ບົດສໍາຫຼວດສຸຂະພາບ ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານ ັ້38, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສາເຫດຕົັ້ນຕ 
ຂອງ ການເສຍຊ ວິດ ແລະ ການເຈ ບປູ່ວຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຍ ງແມ່ນມາຈາກບ ນດາພະຍາດຕິດຕ ໍ່ໄດ້ (ລວມທ ງໄຂ້ຍຸງ, ໄຂ້ມາ
ເລເລຍ, ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ພະຍາດທາງເດ ນອາຫານ) ແຕ່ວ່າພະຍາດທ ີ່ບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ (ພະຍາດເບົາຫວານ, 

                                                           
35 ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງຄວາມພິການ ຕາມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2005 ແມ່ນ “ເປັນມາແຕ່ກໍາເນ ດ” ເຊິີ່ງກວມເອົາ 
ສະພາບເປັນມາແຕ່ກໍາເນ ດ (40,3%), ຕາມມາດ້ວຍ “ພະຍາດ” (27,9%), “ອຸບ ດຕິເຫດ” (15,1%) ເຊິີ່ງຮວມທ ງ ອຸບ ດຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່/ລົດຈ ກ, “ອຸບ ດຕິເຫດ
ສົງຄາມ” (10,2%), “ຢາເສບຕິດ” (1,2%) ແລະ “ອືີ່ນໆ” (5,3%).  
36 ອ ງຕາມການລາຍງານ ອຸບ ດຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກ ດຂຶັ້ນກ່ອນປີ 1974 ເຊິີ່ງຜ່ານມາໄດ້ 35 ປີແລ້ວ, ແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເສຍຊ ວິດແລ້ວ. ບົດຄວາມຈາກ

ເອກະສານຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລະເບດີແຫ່ງຊາດ (ໃນປີ 2009), ການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດສໍາລ ບ ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ແລະ ອຸບ ດຕິເຫດ 
ໄລຍະທ  1, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. 
37 ເຫດການຖືກກ ບລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ (ຈາກຜ ້ເສຍຊ ວິດ ຈໍານວນ 2,500 ຄົນຕ ໍ່ປີ ໃນປີ 1970 ມາເປັນ 1,000 ຄົນ ໃນປີ 1980 ແລະ ຍ ງເຫຼືອ 59 ຄົນ ໃນປີ 

2016). ຂ ໍ້ມ ນຈາກເອກະສານ “Landmine and Cluster Munition Monitor” (ປີ 2017), ການເສຍຊ ວິດ ໃນ ສປປ ລາວ, http://www.the-

monitor.org/en-gb/reports/2017/lao-pdr/casualties.aspx, ເຂົັ້າເບິີ່ງໃນວ ນທ  22 ມ ນາ 2018.  
38 ເອກະສານຂຽນໂດຍ Kaoru Midorikawa ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (ປີ 2016), ຊືີ່ເອກະສານ “APOE Genotype in the Ethnic Majority and Minority 
Groups of Laos and the Implications for Non-Communicable Diseases, PLoS One”, 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155072, ເຂົັ້າເບິີ່ງໃນວ ນທ  27 ມ ນາ 2018.  

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2017/lao-pdr/casualties.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2017/lao-pdr/casualties.aspx
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155072
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ຄວາມດ ນສ ງ, ມະເຮ ງ, ພະຍາດເສ ັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຂາດເລືອດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ແລະ ພະຍາດລະບົບປະສາດເສືີ່ອມ) 
ແມ່ນກໍາລ ງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ້າວເຂົັ້າສ ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານພະຍາດລະບາດ. 

 ສົມມຸດຖານທົົ່ວໄປ ສໍາລ ບການຄາດຄະເນ ພົນລະເມືອງໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ  ອ ດຕາອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃນເວລາ
ການເກ ດທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ສໍາລ ບທ ງສອງເພດ ຊາຍ ແລະ ຍິງ ຈາກປີ 2015 ເຖິງປີ 204539 ເຊິີ່ງຈະ ເຮ ດໃຫກ້ານເພ ີ່ມ

ຂຶັ້ນ ຢູ່າງໄວວາ ຂອງພະຍາດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຜ ອ້າຍຸສ ງ (ພະຍາດ Parkinson (ມ ອາການສ ົ່ນກະຕຸກ ບາງຄົນສ ົ່ງເບືັ້ອງດຽວ, 

ບາງຄົນມ ອາການແຮງແມ່ນຈະສ ົ່ນໝດົຕົວ), ພະຍາດຄວາມຈໍາເຊືີ່ອມ (Alzheimer) ແລະ ອືີ່ນໆ) ໃນຊຼຸມປີທ ີ່ຈະມາເຖິງນ ັ້. 
ທ່າອ່ຽງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ຈະເກ ດຂຶັ້ນຫຼາຍໃນບ ນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຍ້ອນວ່າຜ ້ຢ ູ່ອາໄສໃນຕົວເມືອງເຫົຼົ່ານ ັ້ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງສະຖານທ ີ່
ປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບທ ີ່ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ, ສະນ ັ້ນ ອາຍຸຂອງພວກເຂົາຈ ີ່ງຈະຍືນກວ່າ.  

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ອ ດຕາສ່ວນຄວາມພິການ ທ ີ່ມ ສາເຫດມາຈາກ ອຸບ ດຕິເຫດ ເຊິີ່ງລວມທ ງອຸບ ດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ໄດ້ຫຼຼຸດລົງ
ຢູ່າງໜ້າແປກໃຈ ກ ໍ່ຕາມ (ຈາກ 15.9 ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 7.2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015) ແຕ່ວ່າ ການເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງອ ດຕາ
ການເສຍຊ ວິດຈາກອຸບ ດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ໃນປີ 2013 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຍ້ອນຜ ້ຂ ບຂ ີ່ພາຫະນະ 2 ລ ໍ້ ຫືຼ 3 ລ ໍ້ (ມ ຈໍາ
ນວນເຖິງ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ  ຂອງຈໍານວນຜ ້ເສຍຊ ວິດທ ງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ)40 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ການເກ ດອຸບ ດຕິເຫດ
ທາງຖະໜົນ ທ ີ່ເຮ ດໃຫ້ເກ ດມ ການບາດເຈ ບແມ່ນຈະເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ຄາດຄະເນວ່າ ອຸບ ດຕິເຫດທາງຖະໜນົ ທ ີ່ເຮ ດໃຫເ້ກ ດການ
ບາດເຈ ບແມ່ນ ຫຼາຍກວ່າການເສຍຊ ວິດ 10 ເທົົ່າ ໃນປະເທດລາວ41 ເຊິີ່ງອາດມ ຜົນກະທົບຫຼາຍ ຕ ໍ່ກ ບອ ດຕາສ່ວນຄວາມ
ພິການໃນອະນາຄົດ.  

 

ຄາໍແນະນໍາ: ທ່າອ່ຽງຂອງປັດໄຈທ ີ່ ນໍາໄປສ ່ຄວາມພິການ ມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ການພ ດທະນາ, ການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດ ແລະ ການປັບປຸງ ບ ນດານະໂຍບາຍຂະແໜງການ, ແຜນການ ແລະ ການບ ລກິານ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ຄວາມພິການ ເພືີ່ອປັບປຸງ 
ການຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

► ການເຊືີ່ອມສານ ການຊ່ວຍເຫືຼອຜ ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກສົງຄາມ/ຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ບ ນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແລະ 
ກົດໝາຍ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຄວາມພິການ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ, ການພ ດທະນາ ແລະ ການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບແຜນປະຕິບ ດງານ Dubrovnik (2015-2020)42;  

► ຮ ບປະກ ນ ການເບິີ່ງແຍງຟ ົ້ນຟ ໜາ້ທ ີ່ການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຮ ບປະກ ນດ້ານ ການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງ ພົນລະເມືອງ
ພິການໃຫ້ສົມບ ນ, ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ຕະຫຼອດຊ ວິດ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຈໍາແນກ ເຊິີ່ງຮວມທ ງ ຄົນພິການ, ຜ ້ລອດຊ ວິດຈາກ ສົງຄາມ/
ຈາກລະເບ ດບ ໍ່ທ ນແຕກ ຫືຼ ຜ ້ລອດຊ ວດິຈາກອຸບ ດຕິເຫດທາງຖະໜນົ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການຟ ົ້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການແຫ່ງຊາດ 
ປີ 2016-2025 ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; 

► ປັບປຸງ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພືີ່ອສະໜ ບສະໜ ນ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງພະຍາດລະບາດ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄ ນ ຕ ໍ່ກ ບ 
ການປ້ອງກ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ພະຍາດທ ີ່ບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ ແລະ ຄວາມພິການ ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການບ ລກິານ ສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນ; 

                                                           
39 ສົມມຸດຖານທ ີ່ໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ເຫ ນວ່າອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງພົນລະເມືອງເພ ີ່ມຂຶັ້ນນ ັ້ນ ແມ່ນອ ງສົມມຸດຖານການເສຍຊ ວິດຂອງພົນລະເມືອງ ທ ີ່
ພະແນກພົນລະເມືອງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ນໍາໃຊ້ໃນ  ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ທຸກໆ ສອງປີ ສໍາລ ບ ປະເທດຕ່າງໆໃນທົົ່ວໂລກ ຊຶີ່ງສົມມຸດຖານດ ົ່ງກ່າວ 
ເຮ ດໃຫ້ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 2 ເຖິງ 2.5 ປີ ທຸກໆ 5 ປີ ໃນປະຈຸບ ນ ອາຍຸຢ ນສະເລ່ຍ  ແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າ 65 ປີ; 1 ເຖິງ 2 ປີ ໃນໄລຍະເວລາ ທຸກໆ 5 ປີ ໃນເວລາ

ທ ີ່ ຕົວເລກຢ ູ່ລະຫວ່າງ 65 ເຖິງ 72.5 ປີ. ໃນເວລາທ ີ່ ຊ່ວງອາຍຸຍືນ ຫຼາຍກວ່າ 75 ປີ, ອ ດຕາການເພ ີ່ມຂຶັ້ນນ ັ້ ຈະໜ້ອຍກວ່າ 1 ປີ ໃນໄລຍະເວລາ ທຸກໆ 5 ປີ. ຂ ໍ້

ມ ນຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ປີ 2018), ການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ: 2015-2045. 
40 ໂດຍອ ງຕາມ ກອງເລຂາຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຂອງປະເທດລາວ, ອ ດຕາການເສຍຊ ວິດ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 7.9 ຕ ໍ່

ພົນລະເມືອງ 100,000 ຄົນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 14.3 ໃນປີ 2013. ເອກະສານຂອ ອົງການອະນາໄມໂລກ (ປີ 2015), ຊືີ່ເອກະສານ “Global status 

report on road safety 2015”, ທ ີ່ເມືອງເຈເນວາ. 
41 ໃນໄລຍະປີ 2012-2013, ມ ອຸບ ດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ເກ ດຂຶັ້ນ 12,077 ຄ ັ້ງ ເຊິີ່ງມ ຜ ້ເສຍຊ ວິດ 1,798 ຄົນ ໃນທົົ່ວປະເທດ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ມ ຜ ້ເສຍຊ ວິດ 

80/90 ຄົນ ຈາກອຸບ ດຕິເຫດການສ ນຈອນທາງຖະໜົນ ແລະ ຜ ້ບາດເຈ ບ 850/950 ຄົນ ຕ ໍ່ເດືອນ. ຄາດຄະເນວ່າ ມ  150 ຄົນ ທ ີ່ຢ ູ່ໃນອາການອ ນຕະລາຍ ແລະ 

350 ຄົນ ບາດເຈ ບຮຸນແຮງ ເຊິີ່ງາຍໝາຍຄວາມວ່າ ອາດມ ປະມານ 500 ຄົນຕ ໍ່ເດືອນ ທ  ີ່ກາຍມາເປັນຄົນພິການ ຍ້ອນອຸບ ດຕິເຫດທາງຖະໜົນ (ຂ ໍ້ມ ນຈາກ CBM, 

ປ ີ2016). 
42 ສົນທິສ ນຍາວ່າດ້ວຍ ຄະນະສະໜ ບສະໜ ນ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ລະເບ ດລ ກຫວ່ານ (ປີ 2015), ແຜນປະຕິບ ດງານ Dubrovnik 2015-2020, ທ ີ່ເມືອງຈ ນິວາ. 
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► ພ ດທະນາ ການບ ລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ເພືີ່ອແກ້ໄຂ ຄວາມພິການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຜ ້ທ ີ່ອາຍຸສ ງ (ຄວາມຜິດປ ກກະຕິ 
ທາງລະບົບປະສາດ, ພະຍາດຄວາມຈໍາເຊືີ່ອມ (Alzheimer) ແລະ ອືີ່ນໆ ພ້ອມທ ງ ປະເພດອືີ່ນໆຂອງຄວາມຜິດປ ກກະຕິທາງ
ດ້ານຈດິໃຈ ແລະ ທາງດ້ານສ ງຄົມ ສໍາລ ບທຸກໆເກນອາຍຸ. ການບ ລິການສຸຂະພາບຈິດນ ັ້ ຄວນປະກອບເຂົັ້າໃນລະບົບ
ສາທາລະນະສຸກທົົ່ວໄປໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ ໃນຮ ບແບບຂອງ ການບ ລິການເບິີ່ງແຍງແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເບິີ່ງແຍງ
ພິເສດ ທ ີ່ທົົ່ວເຖິງ43. ການບ ລກິານເຫົຼົ່ານ ັ້ ຄວນເປັນການບ ລິການ ໃນລ ກສະນະເອົາຄົນເຈ ບເປັນໃຈກາງ, ເຂົັ້າເຖິງໄດ້, ທົົ່ວ
ເຖິງ ແລະ ຢ ູ່ໃກ້ກ ບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະດວກຕ ຜ ້ສະເໜ ຂ ບ ລິການ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບທ ີ່ເໝາະສົມ; 

► ເພ ີ່ມຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປ້ອງກ ນຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ສ້າງລະບົບປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນຂືັ້ນຕຶີ່ມ 
ແລະ ບ ງຄ ບໃຊ ້ບ ນດາກດົໝາຍ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຕົັ້ນຕ ຂອງ
ການເກ ດອຸບ ດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜນົ (ຄວາມໄວ, ເມົາແລ້ວຂ ບ, ການໃສ່ໝວກກ ນກະທົບ, ສາຍຮ ດນິລະໄພ ແລະ ເບາະ
ນ ົ່ງສໍາລ ບເດ ກ). 

 

4.2 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຕໍໍ່າ 

ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ : ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຕ ັ້ງທ  4 ປີ 2015 ໄດ້ຄົັ້ນພົບວ່າ ການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງ
ພິການແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າ ພົນລະເມືອງລວມ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງເກນອາຍຸ ຫືຼ ເພດ: 

 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງພິການພຽງແຕ່ 52.9 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມືີ່ອທຽບກ ບພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ມ ເຖິງ 86.0 
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງລວມ. ມ ພົນລະເມືອງພິການ 2 ປະເພດທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສຸດນ ັ້ນແມ່ນກຸ່ມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເບິີ່ີ່ງເຫ ນ (54.1 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ກຸ່ມທ ີ່ກ່ຽວກ ບກ ບ ການຍ່າງ ຫືຼ ການຂຶັ້ນຂ ັ້ນໄດ້ (52.3 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ) ແລະ ດ້ານການໄດ້ຍິນ (45.8 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສໍາລ ບຜ ້ຍິງແລ້ວ ແມ່ນດ້ອຍໂອກາດເປັນ 2 ເທົົ່າ ເມຶີ່ອທຽບກ ບຜ ້ຊາຍທ ີ່
ບ ໍ່ພິການ ແມ່ນດ້ອຍໂອກາດກວ່າ 2,3 ເທົົ່າ ເຊິີ່ງອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງແມ່ຍິງພິການ (40 ສ່ວນຮ້ອຍ)  ແລະ ຜ ້ຊາຍທ ີ່ບ ໍ່
ພິການ ແມ່ນມ ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືເຖິງ (89.9 ສ່ວນຮ້ອຍ). 

 ຄວາມແຕກໂຕນນ ັ້ ຍ້ອນພົນລະເມືອງພິການບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ, ໃນຈໍານວນເດ ກພິການ 10 ຄົນ ມ  4 ຄນົ (43.2 
ສ່ວນຮ້ອຍ) ບ ໍ່ເຄ ຍໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຖ້າທຽບກ ບພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ມ ພຽງແຕ່ 1 ໃນ 10 ຄົນ (9.6 ສ່ວນຮ້ອຍ). 
ຄວາມແຕກໂຕນນ ັ້ ສາມາດສ ງເກດເຫ ນໄດ ້ໃນໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມ ດທະຍົມປາຍ ຍ ງມ ອ ດຕາສ່ວນທ ີ່ຫຼາຍກວ່າ. 

 ການສືບຕ ໍ່ຮຽນໜ ງສື ແມ່ນຕໍໍ່າຫຼາຍ ສໍາລ ບນ ກຮຽນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ນ ກຮຽນທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ. ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ຂອງນ ກຮຽນທ ີ່ມ ຄວາມພິການແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ ສາມຂ ັ້ນຄື: ຂ ັ້ນປະຖົມ, ມ ດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ 
ຕອນປາຍ ໃນນ ັ້ນອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງນ ກຮຽນທ ີ່ມ ຄວາມພິການໃນຂ ັ້ນປະຖົມ ມ ປະມານ 53.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສ່ວນອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມປາຍ ແມ່ນມ ພຽງແຕ່ 22.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ
ມ ດທະຍົມປາຍ. ເຮ ດໃຫ້ເຫ ນອ ດຕາການອອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນພົັ້ນເດ ົ່ນ ລະຫວ່າງ ອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນຊ ັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມ ດທະຍົມຕອນປາຍ.  

 ຄວາມແຕກໂຕນທ ີ່ພົັ້ນເດ ົ່ນນ ັ້ ແມ່ນຍ້ອນ ການອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື ແລະ ການຈົບຮຽນ, ຈາກການສໍາຫຼວດໃນຫວ່າງບ ໍ່ດນົມາ
ນ ັ້44 ໄດ້ເນ ັ້ນໜ ກໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ອຸປະສ ກຕົັ້ນຕ  ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການສຶກສາໂດຍສະເພາະ ການສຶກ
ສາສາມ ນ: ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຂາດການສະໜ ບສະໜ ນຈາກຄອບຄົວ, ຄ  ບ ໍ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ສາເຫດທ ີ່ສໍາຄ ນ
ແມ່ນການເດ ນທາງ (ໄລຍະທາງຈາກໂຮງຮຽນ, ການຍ່າງໄປເຂົັ້າໂຮງຮຽນ, ທາງໄປໂຮງຮຽນບ ໍ່ດ ), ບ ໍ່ມ ຄວາມຫວ ງ ທ ີ່ຈະໄດ້
ເຮ ດວຽກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ (ຄ່າເດ ນທາງ, ອຸປະກອນໂຮງຮຽນ, ຂາດລາຍຮ ບ ແລະອືີ່ນໆ).  

 

                                                           
43 ມ ນປະກອບດ້ວຍ: ອ ນດ ບໜຶີ່ງ ແມ່ນ ການບ ລິການສຸຂະພາບຈິດ ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ ໃນຂ ັ້ນຊຼຸມຊົນ ແລະ ການບ ລິການ ຂອງພະນ ກງານປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບ

ພືັ້ນຖານ, ການບ ລິການ ຈິດຕະວິທະຍາ ໃນໂຮງໝ,ໍ ການບ ລິການສຸຂະພາບຈິດ ຂ ັ້ນສະຖາບ ນຊຼຸມຊົນ, ແລະ ທ້າຍທ ີ່ສຸດ ກ ໍ່ແມ່ນ ການບ ລິການສຸຂະພາບຈິດ ຂ ັ້ນຊຼຸມ

ຊົນ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກເອກະສານຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍຮ່ວມມືກ ບ ມ ນນິທິສົົ່ງເສ ມສຸຂະພາບ Victorian (VicHealth) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ 

Melbourne (ປ ີ2004), ຊືີ່ເອກະສານ “Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice”, ທ ີ່ເມືອງຈ ນິວາ. 
44 ການສໍາຫຼວດຂອງ Fielding, Angela, Stian Thoresen, Sue Gillieatt, Liem Nguyen, ແລະ Barbara Blundell (ປ ີ2016), ບົດລາຍງານ
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ: ການປັບປຸງ ການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການ ດ້ານສ ງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ສໍາລ ບ ຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ. ມະຫາວິທະຍາໄລCurtin. 
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ຄາໍແນະນໍາ: ໂດຍອ ງຕາມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ດງານແຫ່ງຊາດ ສໍາລ ບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ປີ 2016-2020, ການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ ທ ີ່ລ ດຖະບານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການລງົທຶນໄລຍະຍາວ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມ
ຍືນຍົງ ດ ົ່ງນ ັ້: 

► ຮ ບປະກ ນວ່າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼ ກສ ດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຖືກນໍາໃຊ້ ຢູ່າງຈິີ່ງຈ ງ ແລະ ສະໝໍໍ່າສະເໝ  ໃນທຸກໆກະຊວງ, 
ກົມກອງ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງລ ດຖະບານ; 

► ເພ ີ່ມການເຂົັ້າເຖິງ ການສຶກສາ ສໍາລ ບ ກຸ່ມຄົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສຸດ (ເດ ກຍິງພິການ ແລະ ເດ ກພິການດ້ານ ການໄດ້ຍິນ/ສະຕິ
ປັນຍາ) ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຢູ່າງມ ເປ ົ້າໝາຍ ສະເພາະກຸ່ມຄົນພິເສດ (ເຊ ົ່ນວ່າ: ຫຼ ກສ ດການສຶກສາສໍາລ ບເດ ກພິການ
ດ້ານການໄດ້ຍິນ); 

► ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການສຶກສາລະດ ບສາມ ນ ເພືີ່ອບ ນລຸ ຜົນການຮຽນທ ີ່ດ  ສໍາລ ບເດ ກ
ພິການ ຄື: 

 ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄ  ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດ ສິດສອນບົດຮຽນ ໃຫ້ເດ ກທຸກຄນົ ໂດຍສະເພາະຄົນພິການ; 
 ພ ດທະນາສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງຮຽນເພືີ່ອໃຫ້ເດ ກພິການສາມາດມ ສ່ວນຮ່ວມ (ສິີ່ງອໍານວນຄວາມສະດວກ 

ສໍາລ ບ ການຮຽນ, ບົດຮຽນທ ີ່ເສ ມສ້າງພ ດທະນາການ ດ້ານການຮຽນຮ ້ຂອງນ ກຮຽນ, ການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແລະ ອືີ່ນໆ); 

 ປັບປຸງການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ການບ ລິການຕ່າງໆ (ໂຮງຮຽນ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການ
ຊ່ວຍເຫືຼອ) ເພືີ່ອວ່າ ພວກເຂົາ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບ; 

 ເພ ີ່ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຄ  ໃຫ້ກາຍເປັນຄ ່ຮ່ວມງານກ ນ ໃນການສະໜ ບສະໜ ນເດ ກ ໃຫ້ຮຽນ
ໄດ້ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ. 

► ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ ບ ນດາກນົໄກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ i) ລະຫວ່າງ “ໂຮງຮຽນພິເສດ” ແລະ ໂຮງຮຽນສາມ ນ; ii)   ລະຫວ່າງ 

ການສຶກສາຊ ັ້ນປະຖົມ ແລະ ມ ດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລະຫວ່າງ ການສຶກສາຊ ັ້ນມ ດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ການສຶກສາຊ ັ້ນສ ງ iii) 

ລະຫວ່າງ ການບ ລກິານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຫຼ ກສ ດອາຊ ວະສຶກສາ. 

 

4.3 ໂອກາດ ໃນການເຂົັ້າເຖິງ ການມ ວຽກເຮ ດ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ຍ ງມ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ 

ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ : ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ມ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂຶັ້ນໄປ ມ ອ ດຕາການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແຮງງານ ແມ່ນຕໍໍ່າ
ຫຼາຍ ແຕ່ອ ດຕາການຫວ່າງງານ ແມ່ນສ ງ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ ທ ງໃນເຂດຊົນນະບດົ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງ: 
 

 ພົນລະເມືອງພິການມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍ ທ ີ່ຈະໄດ້ເຮ ດວຽກ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (46.5 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ທຽບກ ບ 68.4 ສ່ວນຮ້ອຍ). ເອກະສານຫຼາຍສະບ ບ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ມ ພົນລະເມືອງພິການຈໍານວນໜ້ອຍ ທ ີ່ມ ວຽກເຮ ດ 
ຄຸ້ມກ ບຄ່າແຮງງານ ແລະ ມ ລາຍຮ ບປະຈໍາ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາຫຼາຍຄົນ ຍ ງຢ ູ່ນອກລະບົບຈ້າງແຮງງານທາງການ ເຮ ດວຽກໃນ
ຄົວເຮືອນໂດຍທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮ ບຄ່າຈ້າງ ຫືຼ ເຮ ດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ45. ແມ່ຍິງພິການ ແມ່ນຖືກຈໍາແນກ ເປັນສອງເທົົ່າ ຍ້ອນເພດ ແລະ 
ຄວາມພິການ ຂອງພວກເຂົາ. ອ ດຕາການຈ້າງງານ ຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າ ຜ ້ຊາຍພິການຫຼາຍ (38.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບ
ກ ບ 54.9 ສ່ວນຮ້ອຍ). 

 ສະນ ັ້ນ ອ ດຕາການຫວ່າງງານ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ຈ ີ່ງມ ສ ງ (4.0 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຈຶີ່ງສ ງກວ່າ ພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການ (1.4 
ສ່ວນຮ້ອຍ). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສາຍພົວພ ນລະຫວ່າງ ຄວາມພິການ ແລະ ການຫວ່າງງານ ແມ່ນບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ຊຶີ່ງອາດສະແດງ
ເຖິງ ຄວາມສາມາດຂອງພົນລະເມືອງພິການ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກໍາລ ງແຮງງານ ຍ ງຕໍໍ່າ, ແລະ ອາດເປັນຍ້ອນອ ດຕາ
ສ່ວນຂອງ “ການແບງ່ແຍກແຮງງານ” ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນຍ ງສ ງ. 

 ອ ດຕາການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານ ມ ຄວາມແຕກໂຕນກ ນຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງບ ໍ່
ພິການ (70.0 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 81.6 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພົນລະເມືອງພິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມພົນລະເມືອງ

                                                           
45 ໃນປະເທດລາວ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກວ່າ ພວກເຂົາພິການຫຼືບ ໍ່, ແມ່ນຈະເຮ ດວຽກໃນຂະແໜງການ ບ ໍ່ເປັນທາງການ. ດ ົ່ງທ ີ່ເຫ ນໄດ້ ໃນບ ນດາປະເທດທ ີ່
ກໍາລ ງພ ດທະນາ, ຄົນພິການ ເຮ ດວຽກໃນຮ ບແບບຂອງການຈ້າງແຮງງານ ທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບ ໍ່ສົມສ ດສ່ວນ, ບ ໍ່ມ ການປ ກປ້ອງທາງສ ງຄົມ ຫຼື ມ ໜ້ອຍ ຫຼື ບ ໍ່ມ 
ຄວາມໝ ັ້ນຄົງ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກ Mizunoya, S. & Mitra, S., (ປີ 2013). ຊືີ່ເອກະສານ “Is There a Disability Gap in Employment Rates in 
Developing Countries?”, ອົງການພ ດທະນາໂລກ. 
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ທ ີ່ບໍານານ, ອາຍຸສ ງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດວຽກໄດ້ (19.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 2.1 ສ່ວນຮ້ອຍ). ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການສືີ່ສານ ແລະ ການຈືີ່ຈໍາ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຖືກນ ບເຂົັ້າໃນກໍາລ ງແຮງງານ. 

 ໄວໜຸ່ມພິການ (ອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ, ການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ຫືຼ ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງໄວໜຸ່ມພິການ
ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໜ້ອຍກວ່າໄວໜຸ່ມທ ີ່ບ ໍ່ພກິານ ເຖິງ 7 ເທົົ່າ, (27.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກ ບ 4.3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ ກ່ອນທ ີ່ພວກເຂົາຈະກາຍມາເປັນຜ ້ໃຫຍ່. ຂ ໍ້ຈໍາກ ດນ ັ້ອາດມ ຜົນສະທ້ອນ ຕ ໍ່ກ ບການ
ສຶກສາ, ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ, ການເຊືີ່ອມສານດ້ານວິຊາຊ ບ, ການເຄືີ່ອນໄຫວໃນສ ງຄົມ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ດ້ານ
ສ ງຄົມ-ຈດິໃຈ ຂອງພວກເຂົາ. 

 ດ ົ່ງທ ີ່ໄດ້ພົບເຫ ນໃນການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ, ອຸປະສ ກຂອງການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາຂອງພົນລະເມືອງພິການ ເຊ ີ່ງສະແດງອອກໃນ
ຫຼາຍ ຮ ບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະດ ບ ທ ງໃນສະຖານທ ີ່ເຮ ດວຽກ ແລະ ນອກສະຖານທ ີ່ເຮ ດວຽກ. ພົນລະເມືອງພິການໄດ້ຖືກແບ່ງ
ແຍກຈາກການເຮ ດວຽກ ຍ້ອນລະບົບການບ ລກິານຂົນສົົ່ງບ ໍ່ທ ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຄົນພິການໄດ້ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ; ບ ໍ່ສາມາດ
ການບ ລກິານດ້ານຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ; ຜ ຈ້້າງງານ ມ ຄວາມຕ້ອງການຜ ້ສະໝ ກທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມພິການ; ຂ ໍ້ກໍານດົ
ຂອງກົດໝາຍທ ີ່ປ ກປ້ອງພົນລະເມືອງພິການດ້ານໃດໜຶີ່ງ ຈາກການເຮ ດວຽກໃນຂົງເຂດໃດໜຶີ່ງ; ຫືຼ ຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກ
ຊຼຸມຊົນ ບ ໍ່ໃຫ້ການຊຼຸກຍ ້ສົົ່ງເສ ມ46. 

ຄາໍແນະນໍາ: ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທ ີ່ຕ້ອງສ້າງ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພືີ່ອປັບປຸງດ້ານ ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ ຂອງພົນລະເມືອງພິການເພືີ່ອ
ຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທ ງເພ ີ່ມການບ ລິໂພກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໂດຍລວມ 
ໃນປະເທດລາວ47:  

► ບ ງຄ ບໃຊ້ ຂ ໍ້ກໍານດົດ້ານກດົໝາຍ ແລະ ດ້ານນະໂຍບາຍ ທ ີ່ມ ຢ ູ່ແລ້ວ ເພືີ່ອສະໜ ບສະໜ ນ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ
ພິການໃນກໍາລ ງແຮງງານ48 ໂດຍເລ ັ້ມຕົັ້ນຈາກ ກອງທຶນເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ ຕາມດໍາລ ດເລກທ  137 
(ມາດຕາ 37) ແລະ ພ ດທະນາການປ ກປ້ອງສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພິການໃນການມ ວຽກເຮ ດງານທ າໃຫ້ມ ສິດເທົົ່າທຽມກ ນ; 

► ການເຊືີ່ອມສານ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງພິການເຂົັ້າໃນຫຼ ກສ ດອາຊ ວະສຶກສາ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບ ນດາຫຼ ກສ ດ 
ທ ີ່ຂຶັ້ນກ ບ ກົມພ ດທະນາສ ມືແຮງງານ ແລະ ຈ ດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ ການສ ງຄົມ) ເພືີ່ອສ້າງ ສາຍພົວພ ນ 
ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍກົງກ ບ “ບ ນດາໂຮງຮຽນພິເສດ” ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືີ່ອສະໜ ບສະໜ ນ ພົນລະເມືອງພິການໃຫ້
ມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທ ກສະທ ີ່ຈໍາເປັນ49;  

► ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ ການບ ລກິານຈ ດຫາງານ ເພືີ່ອສະໜ ບສະໜ ນ ພົນລະເມືອງພິການໃຫ້ສາມາດຫາວຽກເຮ ດງານທໍາ 
ແລະ ເຮ ດວຽກທ ີ່ຄຸ້ມຄ່າກ ບແຮງງານ (ພ ດທະນາທ ກສະສ ມື, ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກ ບ ການຊອກວຽກເຮ ດງານທໍາ, ການຝຶກງານ
, ການຕິດຕາມ, ການປະສານງານ ແລະ ອືີ່ນໆ); 

► ສົົ່ງເສ ມ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮ ດວຽກແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິສາຫະກິດ ແລະ ບ ລສິ ດເອກະຊົນ (ການເຂົັ້າ
ເຖິງ, ຄ່າແຮງງານ, ການປັບຕົວກ ບສະຖານທ ີ່ເຮ ດວຽກ, ລະບົບໂຄຕ້າພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ອືີ່ນໆ) ໂດຍຮ່ວມມືກ ບ ສະພາ
ການຄ້າລາວ (ການສ້າງຄວາມຮ ບຮ ້, ການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ອືີ່ນໆ); 

► ສົົ່ງເສ ມ ການເຮ ດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ສໍາລ ບພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຫືຼ ຜ ້ເບິີ່ງແຍງ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ
ສາມາດມ ກິດຈະການເປັນຂອງຕົນເອງ (ເພ ີ່ມການເຂົັ້າເຖິງ ແຫ່ຼງທຶນຂອງລ ດຖະບານ, ຕົັ້ນທຶນດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ, ຫຼຼຸດພາສ 
ອາກອນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ອືີ່ນໆ).  

                                                           
46 ການສໍາຫຼວດຂອງ Fielding, Angela, Stian Thoresen, Sue Gillieatt, Liem Nguyen, ແລະ Barbara Blundell (ປີ 2016), ບົດລາຍງານ
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ: ການປັບປຸງ ການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການ ດ້ານສ ງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ສໍາລ ບ ຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ. ມະຫາວິທະຍາໄລCurtin; ອົງການ 

UNESCAP (ປີ 2015), ຄວາມພິການໂດຍຫຍ ໍ້ ປີ 2015: ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງດ້ານ ການຈ້າງແຮງງານ ສໍາລ ບ ຄົນພິການ ໃນອາຊ  ແລະ ປາຊິຟິກ, 
ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ. 
47 ໃນບາງປະເທດ ເຊິີ່ງຮວມທ ງ ປະເທດຈ ນ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຖ້າວ່າ ພົນລະເມືອງພິການ ໄດ້ຮ ບຄ່າຈ້າງ ເທົົ່າທຽມກ ນກ ບ ພົນລະເມືອງບ ໍ່

ພິການ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພ ນພາຍໃນ ຂອງບ ນດາປະເທດເລົົ່ານ ັ້ ສາມາດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 1 ເຖິງ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກ Buckup, S., (ປີ 2009). ຜົນສະທ້ອນ
ທາງເສດຖະກິດ ຈາກການຕ ດຂາດ ພົນລະເມືອງພິການ ອອກຈາກໂລກຂອງການເຮ ດວຽກ. ຮ່າງເອກະສານຂອງ ຂະແໜງການແຮງງານ ຂອງອົງການ ILO, ເລກທ  

43. 
48 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົດໝາຍແຮງງານ ສະບ ບປັບປຸງ ປີ 2013 ເລກທ  43 (ມາດຕາ 4(2) ແລະ 33) ແລະ ດໍາລ ດເລກທ  137 ວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ (ພາກທ  7) 
49 ອ ງຕາມ ກົດໝາຍແຮງງານ ເລກທ  43 (ມາດຕາ 9), ດໍາລ ດເລກທ  137 ວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ (ພາກທ  6) ແລະ ດໍາລ ດເລກທ  36 ວ່າດ້ວຍ ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ 
ການພ ດທະນາສ ມື ທ ີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ ດດ ການສ ງຄົມ ໄດ້ຮ ບຮອງເອົາ ໃນປີ 2011. 
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4.4 ຄວາມທຸກຍາກ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ  

ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ : ຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ສາຍພົວພ ນລະຫວ່າງ 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງຄວາມພິການ ຈະເພ ີ່ມຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກ ຈະເພ ີ່ມຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ຄວາມພິການ: 

 ພົນລະເມືອງພິການກວມເອົາ ອ ດຕາສ່ວນທ ີ່ສ ງ ໃນຄົວເຮືອນທ ີ່ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ (25.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຊຶີ່ງແມ່ນ 1/5 ເມືີ່ອທຽບ
ກ ບພົນລະເມືອງພິການກວມເອົາ 22.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ພົນລະເມືອງພິການມ ອ ດຕາສ່ວນໜ້ອຍ ໃນຄົວເຮືອນທ ີ່ຮ ົ່ງມ ທ ີ່ສຸດ 
(14.0 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມືີ່ອທຽບກ ບພົນລະເມືອງບ ໍ່ພິການມ  18.7 ສ່ວນຮ້ອຍ). ຄວາມແຕກຕ່າງນ ັ້ ອາດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນ
ເສດຖະກິດຂອງລາວ ກໍາລ ງຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກ ນ ທ ີ່ກໍາລ ງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະຫວ່າງ ເຂດ
ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ທ ີ່ອ ດຕາຄວາມພິການສ ງ50. 

 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແມ່ນມ ອ ດຕາສ່ວນສ ງ ໃນເຂດທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ (3.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບດົ ທ ີ່ບ ໍ່ມ 
ເສ ັ້ນທາງ, 2.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບດົມ ເສ ັ້ນທາງ, 2.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຕົວເມືອງ) ເຊິີ່ງພວກເຂົາປະສົບກ ບ ຂ ໍ້ຈໍາ
ກ ດໃນການເຂົັ້າເຖິງ ການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລິການພືັ້ນຖານອືີ່ນໆ ເມືີ່ອທຽບກ ບ ຜ ້ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. 

 ອ ດຕາຄວາມພິການ ມ ສ ງເຊ ົ່ນກ ນ ໃນກຸ່ມຊນົເຜົົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ມອນ-ຂະແມ (3.51 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິີ່ງຖື
ວ່າເປັນ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ ຕາມການສໍາຫຼວດ ການຊມົໃຊ້ ແລະ ການໃຊຈ້່າຍໃນຄົວເຮືອນ (2012-2013)51 
ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂົາອາໃສຢ ູ່ໃນ ເຂດທ ີ່ຕ ັ້ງພ ມສ ນຖານເນ ນສ ງ. 

 ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ພົນລະເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການປາກເວົັ້າ ຫືຼ ການສືີ່ສານ ແລະ ການຈືີ່ຈໍາ ຫືຼ ສະມາທິ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຖຶກມອງຂ້າມໃນການມ ຮ່ວມເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມຄົນ ທ ີ່ຮ ້ໜ ງສືໜ້ອຍ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ມ 
ສ່ວນແບ່ງໜ້ອຍໃນ ກໍາລ ງແຮງງານ ຍ້ອນມ ການແບ່ງແຍກ ແລະ ອຸປະສ ກ ທ ີ່ພວກເຂົາປະສົບພົບພ ໍ້ ໃນການເຂົັ້າເຖິງ ການສຶກ
ສາ ແລະ ການຈ້າງງານ.  

 ຄວາມສ່ຽງຂອງພົນລະເມືອງພິການຕ ໍ່ກ ບຄວາມທຸກຍາກ ຍິີ່ງໜ ກໜ່ວງເພ ີ່ມຂຶັ້ນເນືີ່ອງຈາກລາຍຈ່າຍທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ລາຍຈ່າຍທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກ ບພົນລະເມືອງພິການ ໂດຍສະເພາະ ການປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບ, ການຂົນສົົ່ງ, ອຸປະກອນອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອບຸກຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ບ ໍ່ພິການແມ່ນມ ມາດຕະຖານການດາໍລົງຊ ວິດແຕກຕ່າງກ ນ 
ໃນລະດ ບລາຍຮ ບອ ນດຽວກ ນ52. ການປັບລາຄາເຫົຼົ່ານ ັ້ ຈະເຮ ດໃຫຊ້່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມທຸກຍາກ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນສໍາລ ບພວກເຂົາ 

ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ຮ ບການຊົດເຊ ຍຈາກ ກອງທຶນປ ກປ້ອງສ ງຄົມ53. 
 

                                                           
50 ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກ ນ ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນຈ ດປະເພດຕາມ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝ ພາບ ທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ພາຍໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊ່ອງຫ່ວາງໃນ ເທດສະບານ-ຊົນນະບົດ 
ທ ີ່ກໍາລ ງຫ່າງກ ນອອກໄປເລືັ້ອຍໆ. ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງການບ ລິໂພກ ສໍາລ ບ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນທ ີ່
ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ, ແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ ທົດສະວ ດຜ່ານມາ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ລ ກສະນະຂອງ
ຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກ ບ ການບ ລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງຄົນລາວ, ປີ 2012-2013. 
ໜ້າທ  4-5. 
51 ໃນປີ 2012/13, ອ ດຕາປະຊາກອນທຸກຍາກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ລາວ-ໄຕ ແລະ ຈ ນ-ຕິເບດ ແມ່ນ 15,4 ແລະ 16,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດ ບ ເຊິີ່ງເຮ ດໃຫ້ພວກເຂົາ 
ເປັນ 2 ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ຮ ົ່ງມ ທ ີ່ສຸດ ເມືີ່ອທຽບກ ບ 42,3 ແລະ 39,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ມອນ-ຂະແມ ແລະ ມົັ້ງ-ອິວມຽນ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ລ ກສະນະຂອງຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກ ບ ການ
ບ ລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງຄົນລາວ, ປີ 2012-2013. ໜ້າທ  15. 
52 ອົງການ UNESCAP (ປີ 2012). ຄວາມພິການ, ການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ໃນອາຊ  ແລະ ປາຊິຟິກ. ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ. 
53 “ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ຂາດການເຂົັ້າເຖິງ ກອງທຶນປ ກປ້ອງສ ງຄົມ ທ ີ່ມ ຢ ູ່ແລ້ວ (ເຊິີ່ງຮວມທ ງ ກອງທຶນປະກ ນສ ງຄົມ ສໍາລ ບ ພະນ ກງານປະຈໍາ; 
ປະກ ນສຸຂະພາບແບບສະໝ ກໃຈ ສໍາລ ບຂະແໜງການ ທ ີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ; ການປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບ ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າ ສໍາລ ບຄົນທຸກຍາກ; ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ ແລະ ເດ ກ
ອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 5 ປີ; ແລະ ຫຼາຍແຜນງານ ທ ີ່ມ ເປ ົ້າໝາຍແນໃສ່ ກຸ່ມສ່ຽງໃນຂົງເຂດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບ ດ, ການສຶກສາ ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດ). ສິີ່ງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ 
ເປັນຄວາມຈິງເປັນພິເສດ ສໍາລ ບປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດທົົ່ວໄປ ແລະ ຢ ູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ກອງທຶນປະກ ນສ ງຄົມທາງ
ການ. ຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບເປັນພິເສດແມ່ນ ເດ ກ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ລ ດຖະບານ ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ 
ອົງການແຮງງານສາກົນ (ປີ 2017), ໂຄງການສົົ່ງເສ ມການເຮ ດວຽກທ  ີ່ຄຸ້ມຄ່າກ ບແຮງງານ ສໍາລ ບ ສປປ ລາວ, ປີ 2017-2021, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. 
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ຄາໍແນະນໍາ: ໂດຍອ ງຕາມ ສົນທິສ ນຍາ UNCRPD ແລະ ຍຸດທະສາດອ ນຊອນ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄ ນ ທ ີ່ຕ້ອງກວມເອົາ ພົນລະເມືອງ
ພິການໃຫມ້ ຢ ູ່ໃນ ແຜນງານຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ແຜນງານປ ກປ້ອງສ ງຄົມ ເພືີ່ອປັບປຸງ ມາດຕະຖານການດໍາລງົຊ ວດິ ຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ຮ ບປະກ ນໃຫ້ພວກເຂົາ ມ ສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕ ມສ່ວນ ໃນສ ງຄົມ:  
 

► ສົົ່ງເສ ມ ການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລກິານພືັ້ນຖານທ ີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ (ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ), 
ການບ ລກິານ ແລະ ແຜນງານທ ີ່ສະໜ ບສະໜ ນພົນລະເມືອງພິການໃຫ້ໃຊ້ຊ ວິດຊ່ວຍເຫືຼອຕົນເອງໃນສ ງຄົມ (ການຊວ່ຍເຫືຼອ
ບຸກຄົນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ູ່ໃນຂົງເຂດທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດຫຼາຍທ ີ່ສຸດ; 

► ປັບປຸງການປະສານງານບ ນດາແຜນງານປ ກປ້ອງສ ງຄົມທ ີ່ມ ຢ ູ່ແລ້ວ ທ ີ່ຂຶັ້ນກ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຂອງຫຼາຍກະຊວງ ແລະ 
ຫ້ອງການຕ່າງໆ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຍຸດທະສາດ ໃນການປ ກປ້ອງສ ງຄົມ; 

► ເຂົັ້າເຖິງ ພົນລະເມືອງພິການທ ີ່ມ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດຫລາຍທ ີ່ສຸດ ຜ່ານທາງແຜນງານປ ກປ້ອງສ ງຄົມ ແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ບົນ
ພືັ້ນຖານຂອງຄວາມສະເໝ ພາບ ໂດຍເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ ການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການປ ກປ້ອງລາຍຮ ບຂ ັ້ນພືັ້ນຖານ ສໍາລ ບ
ທຸກຄົນ. ແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຄວນໄດ້ຮ ບບ ລິມະສິດ; 

► ປະເມ ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງຄວາມປອດໄພ ໂດຍເນ ັ້ນໃສ່ພົນລະເມືອງພິການ (“ບ ດປະຈໍາຕົວຄົນພິການ”) ເພືີ່ອສ້າງ
ຄວາມໝ ັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງ ແລະ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ເຊ ົ່ນວ່າ: ການຊ່ວຍເຫືຼອສ ງຄົມ, 
ການປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບ ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າ) ຫືຼ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມ ສະພາບແວດລ້ອມສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບ ເຊ ົ່ນວ່າ: 
ນິຕິກໍາຕ ໍ່ຕ້ານການຈໍາແນກ, ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ສໍາລ ບ ພົນລະເມືອງພິການ54;   

► ສົົ່ງເສ ມການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ເພືີ່ອປະເມ ນສະພາບໂດຍກົງຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ລາຍຈ່າຍທາງການແພດ, ອຸປະກອນ
ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ອືີ່ນໆ) ແລະ ທາງອ້ອມ (ການສ ນເສຍກໍາລ ງແຮງງານ ຮວມທ ງ ຜ ້ເບີ່ິງແຍງ ແລະ ອືີ່ນໆ) ຈາກຄວາມພິການ 
ຂອງ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ55. 

 

4.5 ຄວາມຕ້ອງການຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການປຽບທຽບຂ ໍ້ມ ນ ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ 

ຜົນໄດ້ຮ ບຕົັ້ນຕ : ໃນໄລຍະທົດສະວ ດຜ່ານມາ ລ ດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມຸ້ງໝ ັ້ນຊ່ວຍເຫືຼອພົນລະເມືອງພິການ, ແຕ່ວ່າຍ ງຢ ູ່ໃນ
ຂ ັ້ນເລ ີ່ມຕົັ້ນ ແລະ ການຕິດຕາມຍ ງເປັນບ ນຫາທ້າທາຍ ຍ້ອນຂາດຂ ໍ້ມ ນ ທ ີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ໃນການປຽບທຽບຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ ລ ກສະນະ, 
ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວ ງຂອງພົນລະເມືອງພິການ: 
 

 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015 ແມ່ນເປັນ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ຄ ັ້ງທໍາອິດ 
ໃນ ສປປ ລາວ ທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແບບສອບຖາມສ ັ້ນ ຂອງກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ເພືີ່ອໃຊ້ສໍາພາດພົນລະເມືອງພິການ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ກ ໍ່ຍ ງມ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານວິທ ການຫຼາຍຢູ່າງ ໃນການອອກແບບການສໍາຫຼວດ, ແບບສອບຖາມ, ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການ
ຄວບຄຸມຄນຸນະພາບ ເຊິີ່ງຍ ງມ ຂ ດຈໍາກ ດໃນບາງຂ ໍ້ມ ນ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ທ  2.4 - ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ); 
 

 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015, ພົນລະເມືອງພິການມ ຈໍານວນ 160,881 ຄນົ 
ຫືຼ 2.77 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງລາວ ອາຍຸ 5 ປີຂຶັ້ນໄປ ທ ີ່ໃຊ້ຊ ວິດຢ ູ່ກ ບຄວາມພິການໃນຮ ບແບບໃດໜຶີ່ງ. ເມືີ່ອທຽບ
ກ ບ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2005 ແມ່ນເພ ີ່ມຂືັ້ນສ ງຫຼາຍ ເຊິີ່ງໃນເວລານ ັ້ນ ອ ດຕາສ່ວນຄວາມພິການ 
ແມ່ນມ ປະມານ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ. ສາເຫດທ ີ່ພາໃຫ້ເພ ັ້ນຂືັ້ນອາດເປັນຍ້ອນຈາກການປັບປຸງດ້ານວິທ ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ຫຼາຍກວ່າ
ປັດໄຈທາງດ້ານວິທະຍາ ຫຼື ປັດໄຈທາງດ້ານພົນລະເມືອງ; 
 

                                                           
54 ໃນປະຈຸບ ນນ ັ້ ບ ດປະຈໍາຕົວຄົນພິການແມ່ນມ ຢ ູ່ໃນຫຼາຍປະເທດທ ີ່ມ ລາຍຮ ບລະດ ບກາງ (ເຊ ົ່ນວ່າ ປະເທດເອກົວດ , ເນປານ, ຟິລິບປິນ, ໄທ), ແລະ ໃນປະຈຸບ ນນ ັ້ 
ຫຼາຍປະເທດທ ີ່ມ ລາຍຮ ບຕໍໍ່າ ແລະ ລາຍຮ ບປານກາງ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ກ ໍ່ກ ງລ ງພິຈາລະນາ ເຮ ດບ ດດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ (ເຊ ົ່ນວ່າ: ປະເທດກໍາປ ເຈຍ, ເຮຕິ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ). 
ຂ ໍ້ມ ນຈາກ Daniel Mont, Michael Palmer, Sophie Mitra, Nora Groce ສໍາລ ບ ມ ນນິທິເພືີ່ອຄົນພິການ Leonard Cheshire Disability (ປ ີ

2016), ບ ດປະຈໍາຕົວຄົນພິການ: “Issues in Effective Design”, ຮ່າງເອກະສານ ເລກທ  29. 
55 ເອກະສານຂອງ Palmer, M., ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (ປີ 2015). ມ ນຄ່າທາງເສດຖະກິດຂອງຄົນພິການ: ວິທ ການດ້ານຄຸນນະພາບ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ, 
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 ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ, ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ ໄດ້ເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ຊຶີ່ງ
ນໍາໃຊວ້ິທ ການ, ນິຍາມ ແລະ ການວ ດແທກຄວາມພິການ ທ ີ່ແຕກຕ່າງກ ນ ແລະ ບາງການສໍາຫຼວດມ ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ແຕກ
ຕ່າງກ ນ. ສິີ່ງດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ສົົ່ງຜົນໃຫອ້ ດຕາສ່ວນຄວາມພິການ ແຕກຕ່າງກ ນ ແຕ່ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຖິງ 12.7 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງມ 
ອ ດຕາສະເລ່ຍແມ່ນ 6,2 ສ່ວນຮ້ອຍ, ດ ົ່ງທ ີ່ສະແດງໃນຮ ບສະແດງທ ີ່ 30 ໄດ້ມ ການປຽບທຽບ ອ ດຕາສ່ວນຈາກ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ 2 ຄ ັ້ງ (ເສ ັ້ນສ ສົັ້ມ ໃນຮ ບພາບຂ້າງລຸ່ມນ ັ້) ແລະ ການສໍາຫຼວດລະດ ບຕົວແທນເຊ ົ່ນ: ການສໍາ
ຫຼວດສຸຂະພາບ ຫືຼ ການສໍາຫຼວດດ ດສະນ ໝາຍສ ງຄົມລາວ ໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ອ ດຕາສ່ວນຂອງ
ພົນລະເມືອງພິການໄດ້ມ ຄວາມໃກ້ຄຽງກ ບ ຂ ໍ້ມ ນສາກົນ56.  

 

ຮ ບສະແດງ 30 ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ ໄດ້ເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ໃນ ສປປ ລາວ  
(ປີ 1994 – 2016) 

 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ. 
* ເດ ກອາຍຸແຕ່ 2 ເຖິງ 9 ປີ; ** ຕົວຢູ່າງ ບ ໍ່ໄດ້ເປັນ ຕົວແທນທ ງໝົດ ຂອງໃນປະເທດ. 

 
 ຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2015 ຫືຼ ການສໍາຫຼວດແບບຕວົ

ແທນອືີ່ນໆ ລະດ ບຊາດ ສາມາດນໍາໃຊ້ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາລ ບ ຂອງຕົວຊ ັ້ວ ດດ້ານການ
ພ ດທະນາບາງດ້ານ, ບາງຕົວຊ ັ້ບອກບ ໍ່ສາມາດເກ ບກໍາໄດ້ທຸກຕົວໃນການການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ໃນຄ ັ້ງນ ັ້ 
(ເຊ ົ່ນວ່າການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້: ສົນທິສ ນຍາ UNCRPD, ຕົວຊ ັ້ວ ດ Incheon ຫືຼ ຕົວຊ ັ້ວ ດ SDG). 

 

ຄາໍແນະນໍາ: ເພືີ່ອປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ເພືີ່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ສ້າງແຜນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕິດຕາມ ພົນລະເມືອງພິການ ໃນ ສປປ ລາວ:  

► ສ້າງຕ ັ້ງ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ ລະຫວ່າງ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງ
ຊາດ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ໂດຍມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກບ ນຂະແໜງການທ ີ່ຮ ບຜິດຊອບວຽກງານ
ພົນລະເມືອງພິການ ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນຄະນະ (ບ ນດາກະຊວງໃນສາຍຕ ັ້ງ, ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກນົທ ີ່ບ ໍ່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ, ບ ນດາ
ຫ້ອງການຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ) ເພືີ່ອເປັນຄະນະຮ ບຜິດຊອບປຶກສາຫາລືກ່ຽວກ ບ ວິທ ການຕ່າງໆ, ທິດທາງການ
ເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສົົ່ງເສ ມຄວາມອາດສາມາດດ້ານສະຖິຕິ ໃນຂ ັ້ນສ ນກາງ (ສ ນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ) ແລະ ຂ ັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ (ຂ ັ້ນແຂວງ, ແລະ 
ເມືອງ); 

► ສ້າງລະບົບຕິດຕາມລະຫວ່າງຂະແໜງການໃນຂ ັ້ນລະດ ບຊາດ ເພືີ່ອເກ ບກໍາ, ວິໄຈ ແລະ ພ ດທະນາຂ ໍ້ມ ນແບ່ງຕາມປະເພດ
ຄວາມພິການ ໃຫມ້ ຄຸນນະພາບສ ງ, ທ ນເວລາ ແລະ ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ເພືີ່ອປະກອບເຂົັ້າເປັນ ຕົວຊ ັ້ບອກຕົັ້ນຕ ທ ີ່ສອດຄ່ອງກ ບແຜນ
ປະຕິບ ດງານແຫ່ງຊາດເພືີ່ອພົນລະເມືອງພິການສະບ ບໃໝ່; 

                                                           
56 ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ທະນາຄານໂລກ (ປີ 2011), ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບຄວາມພິການ ໃນທົົ່ວໂລກ, ທ ີ່ເມືອງເຈເນວາ. 

(ການສໍາຫຼວດ
ດ ດສະນ ໝາຍ
ສ ງຄົມລາວ) 

(ຄະນະກໍາມະ
ການແຫ່ງຊາດ 
ເພືີ່ອຄົນພິການ) 

(ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ 
ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່
ອາໄສ) 

(ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ 
ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່
ອາໄສ) 

(ມະຫາວິທະຍາ 
ໄລ Curtin)** 

(ການສ າຫຼວດ
ສຸຂະພາບຂອງ

ໂລກ) 

(ການສ າຫຼວດ
ການຊົມໃຊ້ ແລະ 
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວ

ເຮືອນ) 

(ການສ າຫຼວດ
ການຊົມໃຊ້ ແລະ 
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວ

ເຮືອນ) 

(ການສ າຫຼວດ
ການຊົມໃຊ້ 
ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍ
ຂອງຄົວເຮືອນ) 

(ການສ າຫຼວດ
ສຸຂະພາບຂອງ

ໂລກ) 

(ຄະນະກ າມາທິ
ການ ເສດຖະກິດ 
ແລະ ສ ງຄົມ ປະຈໍາ
ພາກພືັ້ນອາຊ  ແລະ 

ປາຊ ຟິກ) 

(ການສ າຫຼວດ
ສຸຂະພາບແມ່ 
ແລະ ເດ ກ) 
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► ການວິໄຈຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບ ພົນລະເມືອງພິການຂອງການສໍາຫຼວດຕົວແທນລະດ ບຊາດ ໃນອະນາຄດົ ແມ່ນເພືີ່ອລວບ ລວມຂ ໍ້
ມ ນສໍາລ ບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລ ດຂອງບ ນດາເປ ົ້າໝາຍພ ດທະນາ (ສົນທິສ ນຍາ UNCRPD, ຍຸດທະ

ສາດ Incheon, ເປ ົ້າໝາຍ SDG ແລະ ອືີ່ນໆ) ແລະ ຫຼ ກເວ ັ້ນ ການສ ນເສຍຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ມ ຢ ູ່ (ທ ໃຊ້ດ້ານງບົປະມານຫຼາຍ ແລະ 
ຊ ບພະຍາກອນມະນຸດຈໍານວນຫຼາຍ ເພືີ່ອເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນເຫົຼົ່ານ ັ້ນ) ເຊິີ່ງເຫ ນໄດຈ້າກ ການສໍາຫຼວດທົົ່ວປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ. ໃນເວລາດຽວກ ນນ ັ້ນ, ການບ ໍ່ໄດ້ເກ ບກໍາເອົາຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການໃນທຸກໆການສໍາຫຼວດຕົວແທນລະດ ບຊາດ ເນືີ່ອງ
ຈາກວ່າອາດຈະເປັນຂ ໍ້ມ ນຊໍໍ້າຊ້ອນກ ນ; 

► ການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ ແບບສອບຖາມຂອງ ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ໃນຄ ັ້ງ
ຕ ໍ່ໄປ ໃນ ສປປ ລາວ (ປີ 2025) ຕ້ອງອ ງໃສ່ ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດຈ້າກ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວ
ປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 ປີ 2015 ແລະ ອ ງຕາມ ບ ນດາມາຕະຖານສາກົນ ເພືີ່ອເກ ບກໍາຂ ໍ້ມ ນພົນລະເມືອງພິການໃນການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ57; 

► ພ ດທະນາ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງພິການລະດ ບຊາດ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຮ ້ທ ີ່ລາກຫຼາຍ, ຄວາມຈໍາເປັນ 
ແລະ ເປັນບ ລິມະສິດ ໃຫພົ້ນລະເມືອງພິການໃນຫຼາຍຂະແໜງການ (ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ, ການ
ປ ກປ້ອງສ ງຄົມ, ກດິຈະກໍາຍາມຫວ່າງ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນສ ງຄົມ) ແລະ ຊ່ວຍສ້າງສາຍພົວພ ນກ ບ
ພົນລະເມືອງພິການໃນ ສປປ ລາວ. ການສໍາຫຼວດນ ັ້ ຄວນນໍາໃຊ້ ກຸ່ມຄໍາຖາມຍາວຂອງ ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ58, ກຸ່ມຄໍາຖາມໜຶີ່ງ ສໍາ

ລ ບຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ອ ກກຸ່ມຄໍາຖາມໜຶີ່ງ ສໍາລ ບເດ ກນ້ອຍ59, ຍ້ອນວ່າ ກຸ່ມຄໍາຖາມຍາວ ເຫົຼົ່ານ ັ້ ປະກອບມ ຫຼາຍຄໍາຖາມ ກ່ຽວ
ກ ບ ໜ້າທ ການຂອງຮ່າງກ່າຍ (ໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ, ຜົນກະທົບ, ຄວາມເຈ ບປວດ ແລະ ຄວາມອິດເມືີ່ອຍ) ແລະ ເກ ບກໍາ
ຂ ໍ້ມ ນແມ່ນຈະໄດ້ຂ ໍ້ມ ນຄວາມເປັນພິການຫຼາຍຂືັ້ນ (ເຊ ົ່ນວ່າ ການໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍ, ພາສາມື ແລະ ອືີ່ນໆ) ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້
ໄດ້ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະອຽດຫຼາຍຂຶັ້ນ. ການສໍາຫຼວດນ ັ້ຈະເປັນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ສາມາດສົມທຽບກ ບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນໄດ ້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສົມທຽບກ ບ ບ ນດາປະເທດ ທ ີ່ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ການສໍາຫຼວດທ ີ່ຄ້າຍຄືກ ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ກຸ່ມຄາໍ
ຖາມຂອງ ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ (ປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ, ຟິລບິປິນ)60.
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58 ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ວ່າດ່ວຍສະຖິຕິຄົນພິການ (2011), ກຸ່ມຄໍາຖາມຍາວ ກ່ຽວກ ບ ໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ (WG ES-F).http://www.washingtongroup-
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60 ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ປີ 2012), ການສໍາຫຼວດຄົນພິການໃນປະເທດໄທ ປະຈໍາປີ 2012, ຫ້ອງການສະຖິຕິ (ປີ 2016 - ບົດລາຍງານ ຍ ງບ ໍ່ທ ນໄດ້ຈ ດພິມ
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http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/WG_Extended_Question_Set_on_Functioning.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/WG_Extended_Question_Set_on_Functioning.pdf
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- ອົງການ UNICEF (ປີ 2013), ສະພາບຂອງເດ ກໃນທົົ່ວໂລກ, ມະຫານະຄອນນິວຢອກ. 

- ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ກົມກດິຈະການເສດຖະກິດແລະສ ງຄົມ, ພະແນກສະຖິຕິ. ຫຼ ກການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລ ບ ການສໍາ

ຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່ອາໃສ (ສະບ ບປັບປຸງຄ ັ້ງທ  2). ມະຫານະຄອນນິວຢອກ. ປີ 2008. 

- ກຸມ່ວ ຊິງຕ ນ ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ(ປີ 2010), ການວ ດແທກຄວາມພິການ: ຄໍາແນະນໍາສໍາລ ບ ການສໍາຫຼວດ

ພົນລະເມືອງ ປະຈໍາປີ 2010. 

- ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ວ່າດວ້ຍ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງພິການ(ປີ 2011), ກຸ່ມຄໍາຖາມພາກຂະຫຍາຍ ກ່ຽວກ ບ ໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ 

(WG ES-F).  

- ກຸ່ມວ ຊິງຕ ນ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິຄົນພິການ, ແຜນງານບ ດາເປດສ໌ (BI) ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ ຂອງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ອາຊ  ແລະ ປາຊິຟິກ (UNESCAP) (ປີ 2011), ການພ ດທະນາ ການວ ດແທກຄວາມພິການ
ສໍາລ ບການສໍາຫຼວດ: ກຸ່ມຄໍາຖາມພາກຂະຫຍາຍ ກ່ຽວກ ບ ໜ້າທ ີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ. 

- ອົງການອະນາໄມໂລກ (ປີ 2015), ບດົລາຍງານສະຖານະພາບທົົ່ວໂລກ ກ່ຽວກ ບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ປີ 2015, ເມືອງ

ເຈເນວາ. 

- ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ທະນາຄານໂລກ (ປີ 2011), ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ຄວາມພິການໃນທົົ່ວໂລກ, ເມືອງເຈເນວາ. 

- ອົງການອະນາໄມໂລກ ຮ່ວມມືກ ບ ມ ນນິທິສົົ່ງເສ ມສຸຂະພາບ ວິກໂຕຣຽນ (VicHealth) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne 

(ປີ 2004), ການສົົ່ງເສ ມສຸຂະພາບທາງດ້ານຈດິໃຈ: ແນວທາງ, ຫຼ ກຖານໃໝ່ໆ ແລະ ການປະຕິບ ດ, ເມືອງເຈເນວາ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 
1. ອ ດຕາສວ່ນພນົລະເມອືງພກິານ 

a) ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມອືງພິການໃນ ສປປ ລາວ (ພົນລະເມອືງອາຍ ຸ5 ປ ີຂຶັ້ນໄປ) 

ຕາຕະລາງ D1.1.1 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ  
ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງ 
5+ 

ພົນລະເມືອງ  
ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮ ດຫຍ ງ
ໄດ້ 

  

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ 
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 

ລວມ 5,810,245 160,881 52,841 15,711  2.77 0.91 0.27 

5-9 679,209 5,553 2,362 1,032  0.82 0.35 0.15 

10-14 718,606 5,022 2,441 1,002  0.70 0.34 0.14 

15-19 699,010 5,563 2,816 1,061  0.80 0.40 0.15 

20-24 654,037 6,123 2,985 1,072  0.94 0.46 0.16 

25-29 615,988 6,834 3,168 1,131  1.11 0.51 0.18 

30-34 496,234 6,669 2,832 934  1.34 0.57 0.19 

35-39 420,083 6,448 2,481 804  1.53 0.59 0.19 

40-44 343,870 7,131 2,312 698  2.07 0.67 0.20 

45-49 295,907 8,779 2,421 665  2.97 0.82 0.22 

50-54 267,418 12,233 2,985 770  4.57 1.12 0.29 

55-59 197,607 12,894 2,973 717  6.53 1.50 0.36 

60-64 147,179 15,748 3,564 859  10.70 2.42 0.58 

65-69 98,901 13,940 3,385 790  14.09 3.42 0.80 

70-74 71,427 15,177 4,071 940  21.25 5.70 1.32 

75-79 47,078 12,124 3,557 864  25.75 7.56 1.84 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 57,691 20,643 8,488 2,372  35.78 14.71 4.11 

         
ຊາຍ 2,908,308 80,766 25,890 7,507  2.78 0.89 0.26 

5-9 345,380 3,072 1,306 562  0.89 0.38 0.16 

10-14 363,026 2,801 1,343 535  0.77 0.37 0.15 

15-19 354,360 3,104 1,531 561  0.88 0.43 0.16 

20-24 325,601 3,485 1,667 590  1.07 0.51 0.18 

25-29 308,988 3,965 1,770 611  1.28 0.57 0.20 

30-34 250,383 3,905 1,583 518  1.56 0.63 0.21 

35-39 212,523 3,702 1,369 420  1.74 0.64 0.20 

40-44 170,808 3,992 1,205 360  2.34 0.71 0.21 

45-49 149,656 4,792 1,305 344  3.20 0.87 0.23 

50-54 127,272 6,198 1,508 366  4.87 1.18 0.29 

55-59 98,615 6,625 1,475 356  6.72 1.50 0.36 

60-64 74,106 7,875 1,738 420  10.63 2.35 0.57 

65-69 47,563 6,495 1,557 353  13.66 3.27 0.74 

70-74 32,930 6,741 1,788 370  20.47 5.43 1.12 

75-79 21,871 5,454 1,522 340  24.94 6.96 1.55 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 25,226 8,560 3,223 801  33.93 12.78 3.18 
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ຕາຕະລາງ D1.1.1 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ  
ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງ 
5+ 

ພົນລະເມືອງ  
ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮ ດຫຍ ງ
ໄດ້ 

  

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ 
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 

ຍງິ 2,901,937 80,115 26,951 8,204  2.76 0.93 0.28 

5-9 333,829 2,481 1,056 470  0.74 0.32 0.14 

10-14 355,580 2,221 1,098 467  0.62 0.31 0.13 

15-19 344,650 2,459 1,285 500  0.71 0.37 0.15 

20-24 328,436 2,638 1,318 482  0.80 0.40 0.15 

25-29 307,000 2,869 1,398 520  0.93 0.46 0.17 

30-34 245,851 2,764 1,249 416  1.12 0.51 0.17 

35-39 207,560 2,746 1,112 384  1.32 0.54 0.19 

40-44 173,062 3,139 1,107 338  1.81 0.64 0.20 

45-49 146,251 3,987 1,116 321  2.73 0.76 0.22 

50-54 140,146 6,035 1,477 404  4.31 1.05 0.29 

55-59 98,992 6,269 1,498 361  6.33 1.51 0.36 

60-64 73,073 7,873 1,826 439  10.77 2.50 0.60 

65-69 51,338 7,445 1,828 437  14.50 3.56 0.85 

70-74 38,497 8,436 2,283 570  21.91 5.93 1.48 

75-79 25,207 6,670 2,035 524  26.46 8.07 2.08 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 32,465 12,083 5,265 1,571  37.22 16.22 4.84 
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ຕາຕະລາງ D1.1.2 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ, ເພດ ແລະ 
ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ  
ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງ 
5+ 

ພົນລະເມືອງ  ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ລວມ 
ພິການ 

ໜ້ອຍໜຶີ່ງ 
ພິການ
ຫຼາຍ 

ພິການ
ຮຸນແຮງ 

  ລວມ 
ພິການ
ໜ້ອຍ
ໜຶີ່ງ 

ພິການ
ຫຼາຍ 

ພິການ
ຮຸນ
ແຮງ 

ລວມ 5,810,245 160,881 108,040 37,130 15,711  2.77 1.86 0.64 0.27 

5-9 679,209 5,553 3,191 1,330 1,032  0.82 0.47 0.20 0.15 

10-14 718,606 5,022 2,581 1,439 1,002  0.70 0.36 0.20 0.14 

15-19 699,010 5,563 2,747 1,755 1,061  0.80 0.39 0.25 0.15 

20-24 654,037 6,123 3,138 1,913 1,072  0.94 0.48 0.29 0.16 

25-29 615,988 6,834 3,666 2,037 1,131  1.11 0.60 0.33 0.18 

30-34 496,234 6,669 3,837 1,898 934  1.34 0.77 0.38 0.19 

35-39 420,083 6,448 3,967 1,677 804  1.53 0.94 0.40 0.19 

40-44 343,870 7,131 4,819 1,614 698  2.07 1.40 0.47 0.20 

45-49 295,907 8,779 6,358 1,756 665  2.97 2.15 0.59 0.22 

50-54 267,418 12,233 9,248 2,215 770  4.57 3.46 0.83 0.29 

55-59 197,607 12,894 9,921 2,256 717  6.53 5.02 1.14 0.36 

60-64 147,179 15,748 12,184 2,705 859  10.70 8.28 1.84 0.58 

65-69 98,901 13,940 10,555 2,595 790  14.09 10.67 2.62 0.80 

70-74 71,427 15,177 11,106 3,131 940  21.25 15.55 4.38 1.32 

75-79 47,078 12,124 8,567 2,693 864  25.75 18.20 5.72 1.84 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 57,691 20,643 12,155 6,116 2,372  35.78 21.07 10.60 4.11 

           
ຊາຍ 2,908,308 80,766 54,876 18,383 7,507  2.78 1.89 0.63 0.26 

5-9 345,380 3,072 1,766 744 562  0.89 0.51 0.22 0.16 

10-14 363,026 2,801 1,458 808 535  0.77 0.40 0.22 0.15 

15-19 354,360 3,104 1,573 970 561  0.88 0.44 0.27 0.16 

20-24 325,601 3,485 1,818 1,077 590  1.07 0.56 0.33 0.18 

25-29 308,988 3,965 2,195 1,159 611  1.28 0.71 0.38 0.20 

30-34 250,383 3,905 2,322 1,065 518  1.56 0.93 0.43 0.21 

35-39 212,523 3,702 2,333 949 420  1.74 1.10 0.45 0.20 

40-44 170,808 3,992 2,787 845 360  2.34 1.63 0.49 0.21 

45-49 149,656 4,792 3,487 961 344  3.20 2.33 0.64 0.23 

50-54 127,272 6,198 4,690 1,142 366  4.87 3.69 0.90 0.29 

55-59 98,615 6,625 5,150 1,119 356  6.72 5.22 1.13 0.36 

60-64 74,106 7,875 6,137 1,318 420  10.63 8.28 1.78 0.57 

65-69 47,563 6,495 4,938 1,204 353  13.66 10.38 2.53 0.74 

70-74 32,930 6,741 4,953 1,418 370  20.47 15.04 4.31 1.12 

75-79 21,871 5,454 3,932 1,182 340  24.94 17.98 5.40 1.55 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 25,226 8,560 5,337 2,422 801  33.93 21.16 9.60 3.18 

           
ຍງິ 2,901,937 80,115 53,164 18,747 8,204  2.76 1.83 0.65 0.28 

5-9 333,829 2,481 1,425 586 470  0.74 0.43 0.18 0.14 

10-14 355,580 2,221 1,123 631 467  0.62 0.32 0.18 0.13 

15-19 344,650 2,459 1,174 785 500  0.71 0.34 0.23 0.15 

20-24 328,436 2,638 1,320 836 482  0.80 0.40 0.25 0.15 

25-29 307,000 2,869 1,471 878 520  0.93 0.48 0.29 0.17 



60 
 

ຕາຕະລາງ D1.1.2 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ, ເພດ ແລະ 
ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ  
ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງ 
5+ 

ພົນລະເມືອງ  ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ລວມ 
ພິການ 

ໜ້ອຍໜຶີ່ງ 
ພິການ
ຫຼາຍ 

ພິການ
ຮຸນແຮງ 

  ລວມ 
ພິການ
ໜ້ອຍ
ໜຶີ່ງ 

ພິການ
ຫຼາຍ 

ພິການ
ຮຸນ
ແຮງ 

30-34 245,851 2,764 1,515 833 416  1.12 0.62 0.34 0.17 

35-39 207,560 2,746 1,634 728 384  1.32 0.79 0.35 0.19 

40-44 173,062 3,139 2,032 769 338  1.81 1.17 0.44 0.20 

45-49 146,251 3,987 2,871 795 321  2.73 1.96 0.54 0.22 

50-54 140,146 6,035 4,558 1,073 404  4.31 3.25 0.77 0.29 

55-59 98,992 6,269 4,771 1,137 361  6.33 4.82 1.15 0.36 

60-64 73,073 7,873 6,047 1,387 439  10.77 8.28 1.90 0.60 

65-69 51,338 7,445 5,617 1,391 437  14.50 10.94 2.71 0.85 

70-74 38,497 8,436 6,153 1,713 570  21.91 15.98 4.45 1.48 

75-79 25,207 6,670 4,635 1,511 524  26.46 18.39 5.99 2.08 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 32,465 12,083 6,818 3,694 1,571  37.22 21.00 11.38 4.84 

 

ຕາຕະລາງ D1.1.3 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ, ເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ ພົນລະເມືອງພິການ  ພິການປະເພດດຽວ (%)  ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ (%) 
ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 160,881 80,766 80,115  43.44 48.06 38.77  56.56 51.94 61.23 

5-9 5,553 3,072 2,481  47.33 47.85 46.67  52.67 52.15 53.33 

10-14 5,022 2,801 2,221  51.00 51.66 50.16  49.00 48.34 49.84 

15-19 5,563 3,104 2,459  50.13 51.45 48.47  49.87 48.55 51.53 

20-24 6,123 3,485 2,638  49.18 50.16 47.88  50.82 49.84 52.12 

25-29 6,834 3,965 2,869  51.83 53.54 49.46  48.17 46.46 50.54 

30-34 6,669 3,905 2,764  55.03 56.62 52.79  44.97 43.38 47.21 

35-39 6,448 3,702 2,746  57.04 59.05 54.33  42.96 40.95 45.67 

40-44 7,131 3,992 3,139  59.26 62.58 55.05  40.74 37.42 44.95 

45-49 8,779 4,792 3,987  60.72 63.59 57.29  39.28 36.41 42.71 

50-54 12,233 6,198 6,035  55.34 59.99 50.57  44.66 40.01 49.43 

55-59 12,894 6,625 6,269  53.16 57.72 48.33  46.84 42.28 51.67 

60-64 15,748 7,875 7,873  44.79 49.92 39.65  55.21 50.08 60.35 

65-69 13,940 6,495 7,445  39.73 44.67 35.43  60.27 55.33 64.57 

70-74 15,177 6,741 8,436  30.88 35.54 27.15  69.12 64.46 72.85 

75-79 12,124 5,454 6,670  28.22 32.42 24.78  71.78 67.58 75.22 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 8,560 12,083  19.96 22.79 17.96  80.04 77.21 82.04 
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ຕາຕະລາງ D1.1.4 ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ, ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ປະເພດການເປັນພິການ  

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ປະເພດການເປັນພິການ  

ພົນລະເມືອງ  
ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ລວມ ຕົວເມືອງ 
ຊົນນະບົດມ 
ເສ ນທາງ 

ຊົນນະບົດ
ບ ໍ່ມ ເສ ນ
ທາງ   

ລວມ 
ຕົວ
ເມືອງ 

ຊົນນະບົດ
ມ ເສ ນ
ທາງ 

ຊົນນະບົດ
ບ ໍ່ມ ເສ ນ
ທາງ 

ລວມ 5,810,245 1,949,167 3,413,917 447,161  100.00 100.00 100.00 100.00 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍ 
ໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 160,881 48,363 97,607 14,911  2.77 2.48 2.86 3.33 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນ
ໄປ 52,841 14,996 32,469 5,376  0.91 0.77 0.95 1.20 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,711 4,571 9,550 1,590  0.27 0.23 0.28 0.36 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນ
ພິການ 5,649,364 1,900,804 3,316,310 432,250  97.23 97.52 97.14 96.67 

ປະເພດການເປນັພິການ          

ການເບິງເຫ ນ 78,175 25,013 46,464 6,698  1.35 1.28 1.36 1.50 

ການໄດ້ຍິນ 71,667 20,274 44,576 6,817  1.23 1.04 1.31 1.52 

ການຍ່າງ 75,506 23,642 45,390 6,474  1.30 1.21 1.33 1.45 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,743 21,045 42,417 6,281  1.20 1.08 1.24 1.40 

ການດຸແລຕົນເອງ 63,665 18,805 39,013 5,847  1.10 0.96 1.14 1.31 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,964 15,723 33,989 5,252  0.95 0.81 1.00 1.17 
 

ຕາຕະລາງ D1.1.5 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ເພດ 

ແຂວງ ພົນລະເມືອງພິການ  
ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 
ລວມ 160,881 80,766 80,115  2.77 2.78 2.76 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 16,373 8,415 7,958  2.17 2.25 2.09 

ຜົັ້ງສາລ  5,170 2,486 2,684  3.29 3.10 3.48 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 5,146 2,580 2,566  3.28 3.32 3.25 

ອຸດົມໄຊ 9,933 5,092 4,841  3.64 3.72 3.57 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,355 2,757 2,598  3.36 3.45 3.28 

ຫຼວງພະບາງ 16,125 8,282 7,843  4.20 4.26 4.14 

ຫົວພ ນ 8,165 4,259 3,906  3.19 3.26 3.12 

ໄຊຍະບ ລ  9,996 5,078 4,918  2.89 2.87 2.91 

ຊຽງຂວາງ 5,947 3,236 2,711  2.75 2.95 2.55 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,763 5,654 5,109  2.86 2.98 2.73 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,569 2,860 2,709  2.29 2.32 2.25 

ຄໍາມ່ວນ 9,575 4,665 4,910  2.73 2.68 2.77 

ສະຫວ ນນະເຂດ 16,783 8,055 8,728  1.93 1.87 1.99 

ສາລະວ ນ 10,580 5,068 5,512  3.02 2.95 3.10 

ເຊກອງ 3,550 1,800 1,750  3.63 3.68 3.59 

ຈໍາປາສ ກ 14,317 6,868 7,449  2.30 2.22 2.37 

ອ ດຕະປ  4,579 2,040 2,539  3.72 3.31 4.12 

ໄຊສົມບ ນ 2,955 1,571 1,384  4.02 4.06 3.99 
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ຮ ບສະແດງ D.1 ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມເມືອງ 
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ຕາຕະລາງ D1.1.6 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພດ 

ຊົນເຜົົ່າ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ພົນລະເມືອງພິການ   ອ ດຕາສ່ວນ (%) 
ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 5,766,994 160,190 80,383 79,807  2.78 2.79 2.76 

   ລາວ 3,120,146 75,253 37,500 37,753  2.41 2.41 2.41 

   ໄຕ 184,074 5,832 2,962 2,870  3.17 3.18 3.16 

   ຜ ້ໄທ 196,046 5,284 2,485 2,799  2.70 2.60 2.79 

   ລືັ້ 115,806 3,935 1,975 1,960  3.40 3.43 3.37 

   ຍວນ 25,532 739 371 368  2.89 2.94 2.85 

   ຢັົ້ງ 5,274 162 87 75  3.07 3.22 2.92 

   ແຊກ 3,441 110 55 55  3.20 3.32 3.08 

   ໄທເໜືອ 12,928 383 194 189  2.96 3.02 2.91 

   ກຶມມຸ 635,725 25,773 13,411 12,362  4.05 4.19 3.92 

   ໄປຣ 26,090 940 457 483  3.60 3.52 3.69 

    ຊງິມ ນ 8,667 291 156 135  3.36 3.50 3.20 

   ຜ້ອງ 27,451 711 368 343  2.59 2.66 2.52 

   ແທ່ນ 750 35 19 16  4.67 5.26 4.11 

   ເອ ດ  560 20 8 12  3.57 2.86 4.29 

   ບດິ 2,129 70 35 35  3.29 3.19 3.39 

   ລະເມດ 19,888 757 347 410  3.81 3.64 3.96 

   ສາມຕ່າວ 3,146 100 56 44  3.18 3.51 2.84 

   ກະຕາງ 125,254 2,865 1,425 1,440  2.29 2.30 2.27 

   ມະກອງ 141,762 3,319 1,644 1,675  2.34 2.35 2.33 

   ຕຣ  31,288 727 374 353  2.32 2.40 2.24 

    ຢຣ ຸ 49,617 1,447 682 765  2.92 2.83 3.00 

   ຕຣຽງ 32,861 2,059 952 1,107  6.27 5.87 6.66 

   ຕະໂອ້ຍ 40,067 1,309 651 658  3.27 3.26 3.27 

   ແຢະ 9,839 483 228 255  4.91 4.67 5.15 

   ເບຣົາ 22,980 1,005 445 560  4.37 3.93 4.81 

   ກະຕ  24,262 851 443 408  3.51 3.72 3.30 

   ຮາຣ ກ 22,144 801 370 431  3.62 3.41 3.81 

   ໂອຍ 21,230 584 242 342  2.75 2.31 3.18 

   ກຣຽງ 14,507 404 220 184  2.78 3.05 2.53 

   ເຈ ງ 7,872 166 72 94  2.11 1.88 2.33 

   ສະດາງ 796 18 7 11  2.26 1.70 2.86 

   ຊ່ວຍ 41,234 1,009 478 531  2.45 2.39 2.50 

   ຍະເຫ ນ 7,461 183 92 91  2.45 2.44 2.46 

   ລະວ  1,044 34 17 17  3.26 2.98 3.59 

   ປະໂກະ 18,952 1,043 551 492  5.50 5.88 5.14 

   ຂະເເມ 6,080 186 88 98  3.06 2.87 3.25 

   ຕຸ້ມ 3,159 70 35 35  2.22 2.17 2.26 

   ງວນ 765 35 19 16  4.58 4.86 4.28 

   ມ້ອຍ 725 37 19 18  5.10 4.94 5.29 

   ກຣ  916 62 36 26  6.77 7.96 5.60 

    ມົັ້ງ 500,943 13,816 7,239 6,577  2.76 2.85 2.67 
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ຕາຕະລາງ D1.1.6 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພດ 

ຊົນເຜົົ່າ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ພົນລະເມືອງພິການ   ອ ດຕາສ່ວນ (%) 
ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

   ອິວມ້ຽນ 28,721 988 529 459  3.44 3.63 3.25 

   ອາຄາ 98,649 2,651 1,267 1,384  2.69 2.55 2.82 

   ພ ນ້ອຍ 35,869 1,244 602 642  3.47 3.35 3.59 

   ລາຫ  16,575 391 212 179  2.36 2.54 2.17 

   ສ ລາ 2,738 95 42 53  3.47 2.96 4.02 

   ຮາຢີິ່ 658 10 7 3  1.52 2.11 0.92 

   ໂລໂລ 1,909 42 25 17  2.20 2.62 1.78 

   ຫ ໍ້ 10,724 336 165 171  3.13 2.95 3.33 

   ອືີ່ນໆ ແລະ ບ ໍ່ຕອບ 57,740 1,525 719 806  2.64 2.42 2.87 

 

ຕາຕະລາງ D1.1.7 ຈໍານວນ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມສາສະໜາ ແລະ ເພດ 

ສາສະໜາ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 
ພົນລະເມືອງພິການ   ອ ດຕາສ່ວນ (%) 

ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 
ລວມ 5,810,245 160,881 80,766 80,115  2.77 2.78 2.76 

ພຸດ 3,817,818 95,377 47,389 47,988  2.50 2.49 2.50 

ຄຣິດສະຕຽນ 98,833 3,247 1,615 1,632  3.29 3.29 3.28 

ບາຮາຍ 1,759 53 37 16  3.01 3.77 2.06 

ອິດສະລາມ 1,445 36 13 23  2.49 1.68 3.42 

ອືີ່ນໆ 18,165 483 269 214  2.66 2.50 2.89 

ບ ໍ່ຖືສາສະໜາ/ເຊືີ່ອ
ຖືຜ  ຫຼື ບ ນພະບ ລດຸ 1,780,568 59,528 30,510 29,018  3.34 3.39 3.29 

ບ ໍ່ຕອບ 91,657 2,157 933 1,224  2.35 2.04 2.67 
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b) ການແຈກຢາຍພົນລະເມອືງທ ີ່ບ ໍ່ເປນັພິການ ແລະ ພົນລະເມອືງພິການ (ຈໍານວນ ແລະ ສ່ວນຮອ້ຍ) 

ຕາຕະລາງ D1.2.1 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ, 
ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະເພດການເປັນພິການ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະເພດ
ການເປັນພິການ  

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 
ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 5,810,245 2,908,308 2,901,937  100 50.05 49.95 

ພົນລະເມອືງທ ີ່ບ ໍ່ເປນັພິການ 5,649,364 2,827,542 2,821,822  100 50.05 49.95 

ພົນລະເມອືງພິການ        
ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນ
ໄປ 160,881 80,766 80,115  100 50.20 49.80 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 52,841 25,890 26,951  100 49.00 51.00 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,711 7,507 8,204  100 47.78 52.22 

ປະເພດການເປນັພິການ        
ການເບິງເຫ ນ 78,175 37,422 40,753  100 47.87 52.13 

ການໄດ້ຍິນ 71,667 33,841 37,826  100 47.22 52.78 

ການຍ່າງ 75,506 34,866 40,640  100 46.18 53.82 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,743 30,852 38,891  100 44.24 55.76 

ການດຸແລຕົນເອງ 63,665 28,439 35,226  100 44.67 55.33 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,964 25,232 29,732  100 45.91 54.09 
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ຕາຕະລາງ D1.2.2 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ ແລະ ເພດ      

ໝວດອາຍຸ 
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ ຊາຍ ຍິງ ລວມ(%) ຊາຍ (%) ຍິງ (%)   ລວມ ຊາຍ ຍິງ ລວມ(%) ຊາຍ (%) ຍິງ (%) 

ລວມ 5,649,364 2,827,542 2,821,822 100.00 100.00 100.00  160,881 80,766 80,115 100.00 100.00 100.00 

5-9 673,656 342,308 331,348 11.92 12.11 11.74  5,553 3,072 2,481 3.45 3.80 3.10 

10-14 713,584 360,225 353,359 12.63 12.74 12.52  5,022 2,801 2,221 3.12 3.47 2.77 

15-19 693,447 351,256 342,191 12.27 12.42 12.13  5,563 3,104 2,459 3.46 3.84 3.07 

20-24 647,914 322,116 325,798 11.47 11.39 11.55  6,123 3,485 2,638 3.81 4.31 3.29 

25-29 609,154 305,023 304,131 10.78 10.79 10.78  6,834 3,965 2,869 4.25 4.91 3.58 

30-34 489,565 246,478 243,087 8.67 8.72 8.61  6,669 3,905 2,764 4.15 4.83 3.45 

35-39 413,635 208,821 204,814 7.32 7.39 7.26  6,448 3,702 2,746 4.01 4.58 3.43 

40-44 336,739 166,816 169,923 5.96 5.90 6.02  7,131 3,992 3,139 4.43 4.94 3.92 

45-49 287,128 144,864 142,264 5.08 5.12 5.04  8,779 4,792 3,987 5.46 5.93 4.98 

50-54 255,185 121,074 134,111 4.52 4.28 4.75  12,233 6,198 6,035 7.60 7.67 7.53 

55-59 184,713 91,990 92,723 3.27 3.25 3.29  12,894 6,625 6,269 8.01 8.20 7.83 

60-64 131,431 66,231 65,200 2.33 2.34 2.31  15,748 7,875 7,873 9.79 9.75 9.83 

65-69 84,961 41,068 43,893 1.50 1.45 1.56  13,940 6,495 7,445 8.66 8.04 9.29 

70-74 56,250 26,189 30,061 1.00 0.93 1.07  15,177 6,741 8,436 9.43 8.35 10.53 

75-79 34,954 16,417 18,537 0.62 0.58 0.66  12,124 5,454 6,670 7.54 6.75 8.33 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 37,048 16,666 20,382 0.66 0.59 0.72  20,643 8,560 12,083 12.83 10.60 15.08 
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ຕາຕະລາງ D1.2.3 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 
ແລະ ເພດ  

ໝວດອາຍຸ  
ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ພິການໜ້
ອຍ 

ພິການຫຼາຍ 
ພິການ
ຮຸນແຮງ 

  ລວມ 
ພິການໜ້
ອຍ 

ພິການຫຼາຍ 
ພິການ
ຮຸນແຮງ 

ລວມ 160,881 108,040 37,130 15,711  100.00 67.16 23.08 9.77 

5-9 5,553 3,191 1,330 1,032  100.00 57.46 23.95 18.58 

10-14 5,022 2,581 1,439 1,002  100.00 51.39 28.65 19.95 

15-19 5,563 2,747 1,755 1,061  100.00 49.38 31.55 19.07 

20-24 6,123 3,138 1,913 1,072  100.00 51.25 31.24 17.51 

25-29 6,834 3,666 2,037 1,131  100.00 53.64 29.81 16.55 

30-34 6,669 3,837 1,898 934  100.00 57.53 28.46 14.01 

35-39 6,448 3,967 1,677 804  100.00 61.52 26.01 12.47 

40-44 7,131 4,819 1,614 698  100.00 67.58 22.63 9.79 

45-49 8,779 6,358 1,756 665  100.00 72.42 20.00 7.57 

50-54 12,233 9,248 2,215 770  100.00 75.60 18.11 6.29 

55-59 12,894 9,921 2,256 717  100.00 76.94 17.50 5.56 

60-64 15,748 12,184 2,705 859  100.00 77.37 17.18 5.45 

65-69 13,940 10,555 2,595 790  100.00 75.72 18.62 5.67 

70-74 15,177 11,106 3,131 940  100.00 73.18 20.63 6.19 

75-79 12,124 8,567 2,693 864  100.00 70.66 22.21 7.13 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 12,155 6,116 2,372  
100.00 58.88 29.63 11.49 

 

ຕາຕະລາງ D1.2.4 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ໝວດອາຍຸ  
ພົນລະເມືອງພິການ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ພິການປະເພດ

ດຽວ 
ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ   ລວມ 

ພິການປະເພດ
ດຽວ 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 

ລວມ 160,881 69,880 91,001  100.00 100.00 100.00 

5-9 5,553 2,628 2,925  3.45 3.76 3.21 

10-14 5,022 2,561 2,461  3.12 3.66 2.70 

15-19 5,563 2,789 2,774  3.46 3.99 3.05 

20-24 6,123 3,011 3,112  3.81 4.31 3.42 

25-29 6,834 3,542 3,292  4.25 5.07 3.62 

30-34 6,669 3,670 2,999  4.15 5.25 3.30 

35-39 6,448 3,678 2,770  4.01 5.26 3.04 

40-44 7,131 4,226 2,905  4.43 6.05 3.19 

45-49 8,779 5,331 3,448  5.46 7.63 3.79 

50-54 12,233 6,770 5,463  7.60 9.69 6.00 

55-59 12,894 6,854 6,040  8.01 9.81 6.64 

60-64 15,748 7,053 8,695  9.79 10.09 9.55 

65-69 13,940 5,539 8,401  8.66 7.93 9.23 

70-74 15,177 4,686 10,491  9.43 6.71 11.53 

75-79 12,124 3,421 8,703  7.54 4.90 9.56 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 4,121 16,522  12.83 5.90 18.16 
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ຕາຕະລາງ D1.2.5 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງ
ຊົນນະບົດ, ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະເພດການເປັນພິການ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ປະເພດການເປັນພິການ  

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ ຕົວເມືອງ 
ຊົນນະບົດມ 
ເສ ນທາງ 

ຊົນນະບົດ
ບ ໍ່ມ ເສ ນ
ທາງ 

  ລວມ ຕົວເມືອງ 
ຊົນນະບົ
ດມ ເສ ນ
ທາງ 

ຊົນນະ
ບົດບ ໍ່ມ 
ເສ ນ
ທາງ 

ລວມ 5,810,245 1,949,167 3,413,917 447,161  
100 33.55 58.76 7.70 

ພົນລະເມອືງທ ີ່ບ ໍ່ເປນັພິການ 5,649,364 1,900,804 3,316,310 432,250  100 33.65 58.70 7.65 

ພົນລະເມອືງພິການ      

 

   
ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 160,881 48,363 97,607 14,911  

100 

30.06 60.67 9.27 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນ
ໄປ 52,841 14,996 32,469 5,376  

100 

28.38 61.45 10.17 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,711 4,571 9,550 1,590  
100 29.09 60.79 10.12 

ປະເພດການເປນັພິການ      
    

ການເບິງເຫ ນ 78,175 25,013 46,464 6,698  
100 32.00 59.44 8.57 

ການໄດ້ຍິນ 71,667 20,274 44,576 6,817  
100 28.29 62.20 9.51 

ການຍ່າງ 75,506 23,642 45,390 6,474  
100 31.31 60.11 8.57 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,743 21,045 42,417 6,281  
100 30.18 60.82 9.01 

ການດຸແລຕົນເອງ 63,665 18,805 39,013 5,847  
100 29.54 61.28 9.18 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,964 15,723 33,989 5,252  
100 28.61 61.84 9.56 
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ຕາຕະລາງ D1.2.6 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ເພດ 

  

ແຂວງ 
ພົນລະເມອືງທ ີ່ບ ໍ່ເປນັພິການ  ພົນລະເມອືງພິການ 

ລວມ ຊາຍ ຍງິ 
ລວມ 
(%) 

ຊາຍ (%) ຍງິ (%) 
  ລວມ ຊາຍ ຍງິ 

ລວມ 
(%) 

ຊາຍ (%) ຍງິ (%) 

ລວມ 5,649,364 2,827,542 2,821,822 100.00 100.00 100.00  160,881 80,766 80,115 100.00 100.00 100.00 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 738,663 366,370 372,293 13.08 12.96 13.19  16,373 8,415 7,958 10.18 10.42 9.93 

ຜົັ້ງສາລ  152,179 77,702 74,477 2.69 2.75 2.64  5,170 2,486 2,684 3.21 3.08 3.35 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 151,528 75,038 76,490 2.68 2.65 2.71  5,146 2,580 2,566 3.20 3.19 3.20 

ອຸດົມໄຊ 262,693 131,881 130,812 4.65 4.66 4.64  9,933 5,092 4,841 6.17 6.30 6.04 

ບ ໍ່ແກ້ວ 153,903 77,233 76,670 2.72 2.73 2.72  5,355 2,757 2,598 3.33 3.41 3.24 

ຫຼວງພະບາງ 367,879 186,251 181,628 6.51 6.59 6.44  16,125 8,282 7,843 10.02 10.25 9.79 

ຫົວພ ນ 247,805 126,354 121,451 4.39 4.47 4.30  8,165 4,259 3,906 5.08 5.27 4.88 

ໄຊຍະບ ລ  335,680 171,860 163,820 5.94 6.08 5.81  9,996 5,078 4,918 6.21 6.29 6.14 

ຊຽງຂວາງ 210,184 106,494 103,690 3.72 3.77 3.67  5,947 3,236 2,711 3.70 4.01 3.38 

ແຂວງວຽງຈ ນ 365,859 183,875 181,984 6.48 6.50 6.45  10,763 5,654 5,109 6.69 7.00 6.38 

ບ ລິຄໍາໄຊ 237,766 120,188 117,578 4.21 4.25 4.17  5,569 2,860 2,709 3.46 3.54 3.38 

ຄໍາມ່ວນ 341,643 169,280 172,363 6.05 5.99 6.11  9,575 4,665 4,910 5.95 5.78 6.13 

ສະຫວ ນນະເຂດ 852,121 421,971 430,150 15.08 14.92 15.24  16,783 8,055 8,728 10.43 9.97 10.89 

ສາລະວ ນ 339,492 166,951 172,541 6.01 5.90 6.11  10,580 5,068 5,512 6.58 6.27 6.88 

ເຊກອງ 94,158 47,143 47,015 1.67 1.67 1.67  3,550 1,800 1,750 2.21 2.23 2.18 

ຈໍາປາສ ກ 608,675 302,244 306,431 10.77 10.69 10.86  14,317 6,868 7,449 8.90 8.50 9.30 

ອ ດຕະປ  118,670 59,540 59,130 2.10 2.11 2.10  4,579 2,040 2,539 2.85 2.53 3.17 

ໄຊສົມບ ນ 70,466 37,167 33,299 1.25 1.31 1.18  2,955 1,571 1,384 1.84 1.95 1.73 
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ຮ ບສະແດງ D.2 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເມືອງ 
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ຕາຕະລາງ D1.2.7 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມ
ຊົນເຜົົ່າ 
 

ຊົນເຜົົ່າ 
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ 

  
ພົນລະເມືອງພິການ 

ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 
ລວມ 5,606,804 100.00  160,190 100.00 

   ລາວ 3,044,893 54.31  75,253 46.98 

   ໄຕ 178,242 3.18  5,832 3.64 

   ຜ ້ໄທ 190,762 3.40  5,284 3.30 

   ລືັ້ 111,871 2.00  3,935 2.46 

   ຍວນ 24,793 0.44  739 0.46 

   ຢັົ້ງ 5,112 0.09  162 0.10 

   ແຊກ 3,331 0.06  110 0.07 

   ໄທເໜືອ 12,545 0.22  383 0.24 

   ກຶມມຸ 609,952 10.88  25,773 16.09 

   ໄປຣ 25,150 0.45  940 0.59 

    ຊງິມ ນ 8,376 0.15  291 0.18 

   ຜ້ອງ 26,740 0.48  711 0.44 

   ແທ່ນ 715 0.01  35 0.02 

   ເອ ດ  540 0.01  20 0.01 

   ບດິ 2,059 0.04  70 0.04 

   ລະເມດ 19,131 0.34  757 0.47 

   ສາມຕ່າວ 3,046 0.05  100 0.06 

   ກະຕາງ 122,389 2.18  2,865 1.79 

   ມະກອງ 138,443 2.47  3,319 2.07 

   ຕຣ  30,561 0.55  727 0.45 

    ຢຣ ຸ 48,170 0.86  1,447 0.90 

   ຕຣຽງ 30,802 0.55  2,059 1.29 

   ຕະໂອ້ຍ 38,758 0.69  1,309 0.82 

   ແຢະ 9,356 0.17  483 0.30 

   ເບຣົາ 21,975 0.39  1,005 0.63 

   ກະຕ  23,411 0.42  851 0.53 

   ຮາຣ ກ 21,343 0.38  801 0.50 

   ໂອຍ 20,646 0.37  584 0.36 

   ກຣຽງ 14,103 0.25  404 0.25 

   ເຈ ງ 7,706 0.14  166 0.10 

   ສະດາງ 778 0.01  18 0.01 

   ຊ່ວຍ 40,225 0.72  1,009 0.63 

   ຍະເຫ ນ 7,278 0.13  183 0.11 

   ລະວ  1,010 0.02  34 0.02 

   ປະໂກະ 17,909 0.32  1,043 0.65 

   ຂະເເມ 5,894 0.11  186 0.12 
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ຕາຕະລາງ D1.2.7 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມ
ຊົນເຜົົ່າ 
 

ຊົນເຜົົ່າ 
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ 

  
ພົນລະເມືອງພິການ 

ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 
   ຕຸ້ມ 3,089 0.06  70 0.04 

   ງວນ 730 0.01  35 0.02 

   ມ້ອຍ 688 0.01  37 0.02 

   ກຣ  854 0.02  62 0.04 

    ມົັ້ງ 487,127 8.69  13,816 8.62 

   ອິວມ້ຽນ 27,733 0.49  988 0.62 

   ອາຄາ 95,998 1.71  2,651 1.65 

   ພ ນ້ອຍ 34,625 0.62  1,244 0.78 

   ລາຫ  16,184 0.29  391 0.24 

   ສ ລາ 2,643 0.05  95 0.06 

   ຮາຢີິ່ 648 0.01  10 0.01 

   ໂລໂລ 1,867 0.03  42 0.03 

   ຫ ໍ້ 10,388 0.19  336 0.21 

   ອືີ່ນໆ ແລະ ບ ໍ່ຕອບ 56,215 1.00  1,525 0.95 

 

ຕາຕະລາງ D1.2.8 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາ
ສະໜາ 
 

ສາສະໜາ 
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ 

  
ພົນລະເມືອງພິການ 

ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 
ລວມ          5,810,245       100.00   160,881 100.00 

ພຸດ          3,817,818          65.71   95,377 59.28 

ຄຣິດສະຕຽນ                98,833            1.70   3,247 2.02 

ບາຮາຍ                  1,759            0.03   53 0.03 

ອິດສະລາມ                  1,445            0.02   36 0.02 

ອືີ່ນໆ                18,165            0.31   483 0.30 

ບ ໍ່ຖືສາສະໜາ/ເຊືີ່ອຖືຜ  ຫຼື ບ ນ
ພະບ ລຸດ          1,780,568          30.65   59,528 37.00 

ບ ໍ່ຕອບ                91,657            1.58   2,157 1.34 
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2. ສາເຫດການເປນັພກິານ 

a) ສາເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງການເປັນພິການ 

ຕາຕະລາງ D2.1.1 ສາເຫດຂອງການເປັນພິການແບ່ງຕາມເພດ   

ສາເຫດການເປັນພິການ ພົນລະເມືອງພິການ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 
ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 160,881 80,766 80,115  100.00 100.00 100.00 

ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ 25,140 13,486 11,654  15.63 16.70 14.55 

ສົງຄາມ 4,960 4,003 957  3.08 4.96 1.19 

ອຸປະຕິເຫດ 9,547 7,030 2,517  5.93 8.70 3.14 

ລະເບ ດຕົກຄ້າງ 906 680 226  0.56 0.84 0.28 

ພະຍາດ 59,316 27,816 31,500  36.87 34.44 39.32 

ອືີ່ນໆ 32,822 14,597 18,225  20.40 18.07 22.75 

ບ ໍ່ຕອບ 28,190 13,154 15,036  17.52 16.29 18.77 

 

ຕາຕະລາງ D2.1.2 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ ແລະ ໝວດ
ອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ ລວມ ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 

ລະເບ ດ
ຕົກ
ຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 160,881 25,140 4,960 9,547 906 59,316 32,822 28,190 

5-9 5,553 2,130 11 177 11 584 814 1,826 

10-14 5,022 2,499 9 327 11 830 271 1,075 

15-19 5,563 2,813 19 458 23 1,022 233 995 

20-24 6,123 2,822 21 629 23 1,160 397 1,071 

25-29 6,834 2,865 36 726 42 1,513 447 1,205 

30-34 6,669 2,541 35 802 44 1,647 499 1,101 

35-39 6,448 1,949 63 793 56 1,915 590 1,082 

40-44 7,131 1,656 147 827 62 2,515 806 1,118 

45-49 8,779 1,489 234 835 90 3,553 1,216 1,362 

50-54 12,233 1,366 403 946 103 5,306 2,264 1,845 

55-59 12,894 946 598 850 96 5,843 2,529 2,032 

60-64 15,748 744 863 723 103 7,087 3,677 2,551 

65-69 13,940 535 815 524 71 6,202 3,497 2,296 

70-74 15,177 349 690 370 59 6,587 4,415 2,707 

75-79 12,124 199 511 247 53 5,298 3,663 2,153 

80 ຂຶັ້ນໄປ 20,643 237 505 313 59 8,254 7,504 3,771 
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ຕາຕະລາງ D2.1.3 ອ ດຕາສ່ວນການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ 
ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 

ລະເບ ດ
ຕົກ
ຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 100.00 15.63 3.08 5.93 0.56 36.87 20.40 17.52 

5-9 100.00 38.36 0.20 3.19 0.20 10.52 14.66 32.88 

10-14 100.00 49.76 0.18 6.51 0.22 16.53 5.40 21.41 

15-19 100.00 50.57 0.34 8.23 0.41 18.37 4.19 17.89 

20-24 100.00 46.09 0.34 10.27 0.38 18.94 6.48 17.49 

25-29 100.00 41.92 0.53 10.62 0.61 22.14 6.54 17.63 

30-34 100.00 38.10 0.52 12.03 0.66 24.70 7.48 16.51 

35-39 100.00 30.23 0.98 12.30 0.87 29.70 9.15 16.78 

40-44 100.00 23.22 2.06 11.60 0.87 35.27 11.30 15.68 

45-49 100.00 16.96 2.67 9.51 1.03 40.47 13.85 15.51 

50-54 100.00 11.17 3.29 7.73 0.84 43.37 18.51 15.08 

55-59 100.00 7.34 4.64 6.59 0.74 45.32 19.61 15.76 

60-64 100.00 4.72 5.48 4.59 0.65 45.00 23.35 16.20 

65-69 100.00 3.84 5.85 3.76 0.51 44.49 25.09 16.47 

70-74 100.00 2.30 4.55 2.44 0.39 43.40 29.09 17.84 

75-79 100.00 1.64 4.21 2.04 0.44 43.70 30.21 17.76 

80 ຂຶັ້ນໄປ 100.00 1.15 2.45 1.52 0.29 39.98 36.35 18.27 
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ຕາຕະລາງ D2.1.4 ສາເຫດຂອງການເປັນພິການແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 

ເພດ ແລະ 
ສາເຫດການເປັນ

ພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ   ການແຈກຢາຍ (%) 
ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ 

ໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນ
ໄປ 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດ
ເຮ ດຫຍ ງໄດ້   

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ 

ໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນ
ໄປ 

ມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດ
ຫຍ ງໄດ້ 

ລວມ 160,881 52,841 15,711  100.00 100.00 100.00 

ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ 25,140 13,686 5,597  15.63 25.90 35.62 

ສົງຄາມ 4,960 1,623 270  3.08 3.07 1.72 

ອຸປະຕິເຫດ 9,547 3,170 710  5.93 6.00 4.52 

ລະເບ ດຕົກຄ້າງ 906 407 112  0.56 0.77 0.71 

ພະຍາດ 59,316 17,988 4,899  36.87 34.04 31.18 

ອືີ່ນໆ 32,822 7,925 1,844  20.40 15.00 11.74 

ບ ໍ່ຕອບ 28,190 8,042 2,279  17.52 15.22 14.51 

        
ຊາຍ 80,766 25,890 7,507  100.00 100.00 100.00 

ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ 13,486 7,086 2,848  16.70 27.37 37.94 

ສົງຄາມ 4,003 1,407 216  4.96 5.43 2.88 

ອຸປະຕິເຫດ 7,030 2,227 483  8.70 8.60 6.43 

ລະເບ ດຕົກຄ້າງ 680 285 69  0.84 1.10 0.92 

ພະຍາດ 27,816 8,240 2,196  34.44 31.83 29.25 

ອືີ່ນໆ 14,597 3,095 689  18.07 11.95 9.18 

ບ ໍ່ຕອບ 13,154 3,550 1,006  16.29 13.71 13.40 

        
ຍງິ 80,115 26,951 8,204  100.00 100.00 100.00 

ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ 11,654 6,600 2,749  14.55 24.49 33.51 

ສົງຄາມ 957 216 54  1.19 0.80 0.66 

ອຸປະຕິເຫດ 2,517 943 227  3.14 3.50 2.77 

ລະເບ ດຕົກຄ້າງ 226 122 43  0.28 0.45 0.52 

ພະຍາດ 31,500 9,748 2,703  39.32 36.17 32.95 

ອືີ່ນໆ 18,225 4,830 1,155  22.75 17.92 14.08 

ບ ໍ່ຕອບ 15,036 4,492 1,273  18.77 16.67 15.52 
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ຕາຕະລາງ D2.1.5 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ ແລະ ປະເພດການ
ເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 
ລະເບ ດ
ຕົກຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 160,881 25,140 4,960 9,547 906 59,316 32,822 28,190 

ພິການປະເພດດຽວ 69,880 11,510 2,488 6,381 475 24,334 11,986 12,706 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 91,001 13,630 2,472 3,166 431 34,982 20,836 15,484 
 

        
ການເບິງເຫ ນ 78,175 5,046 2,267 3,577 438 31,945 20,877 14,025 

ການໄດ້ຍິນ 71,667 10,108 2,514 1,757 290 26,623 17,358 13,017 

ການຍ່າງ 75,506 8,342 2,535 5,416 473 31,164 14,767 12,809 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,743 11,142 1,526 1,817 261 25,483 16,702 12,812 

ການດຸແລຕົນເອງ 63,665 9,421 1,486 2,612 344 23,892 13,820 12,090 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,964 13,988 980 1,255 199 17,122 10,704 10,716 
 

ຕາຕະລາງ D2.1.6 ອ ດຕ່ສ່ວນການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ 
ແລະ ປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 

ລະເບ ດ
ຕົກ
ຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 100.00 15.63 3.08 5.93 0.56 36.87 20.40 17.52 

ພິການປະເພດດຽວ 100.00 16.47 3.56 9.13 0.68 34.82 17.15 18.18 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 100.00 14.98 2.72 3.48 0.47 38.44 22.90 17.02 

         
ການເບິງເຫ ນ 100.00 6.45 2.90 4.58 0.56 40.86 26.71 17.94 

ການໄດ້ຍິນ 100.00 14.10 3.51 2.45 0.40 37.15 24.22 18.16 

ການຍ່າງ 100.00 11.05 3.36 7.17 0.63 41.27 19.56 16.96 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 100.00 15.98 2.19 2.61 0.37 36.54 23.95 18.37 

ການດຸແລຕົນເອງ 100.00 14.80 2.33 4.10 0.54 37.53 21.71 18.99 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 100.00 25.45 1.78 2.28 0.36 31.15 19.47 19.50 
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ຕາຕະລາງ D2.1.7 ສາເຫດການເປັນພິການແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ  
 

 

ສາເຫດການເປັນ
ພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ຕົວ
ເມືອງ 

ຊົນນະບົດ
ມ 

ເສ ັ້ນທາງ 

ຊົນນະບົດບ ໍ່
ມ ເສ ັ້ນທາງ 

 ລວມ ຕົວເມືອງ 
ຊົນນະບົດ

ມ 
ເສ ັ້ນທາງ 

ຊົນນະບົດ
ບ ໍ່ມ 

ເສ ັ້ນທາງ 
ລວມ 160,881 48,363 97,607 14,911  100.00 100.00 100.00 100.00 

ເປັນຕ ັ້ງແຕ່ເກ ດ 25,140 6,145 16,105 2,890  15.63 12.71 16.50 19.38 

ສົງຄາມ 4,960 1,488 2,992 480  3.08 3.08 3.07 3.22 

ອຸປະຕິເຫດ 9,547 3,093 5,688 766  5.93 6.40 5.83 5.14 

ລະເບ ດຕົກຄ້າງ 906 230 581 95  0.56 0.48 0.60 0.64 

ພະຍາດ 59,316 17,956 35,509 5,851  36.87 37.13 36.38 39.24 

ອືີ່ນໆ 32,822 10,500 19,699 2,623  20.40 21.71 20.18 17.59 

ບ ໍ່ຕອບ 28,190 8,951 17,033 2,206  17.52 18.51 17.45 14.79 

 

 

ຕາຕະລາງ D2.1.8 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ ແລະ ແຂວງ 

ແຂວງ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 

ລະເບ ດ
ຕົກ
ຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 160,881 25,140 4,960 9,547 906 59,316 32,822 28,190 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 16,373 1,971 446 1,124 74 5,761 3,589 3,408 

ຜົັ້ງສາລ  5,170 775 131 333 10 1,618 1,255 1,048 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 5,146 928 202 430 30 1,649 814 1,093 

ອຸດົມໄຊ 9,933 1,735 356 645 43 3,890 1,914 1,350 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,355 851 122 355 12 1,982 1,215 818 

ຫຼວງພະບາງ 16,125 2,930 675 789 68 6,436 3,292 1,935 

ຫົວພ ນ 8,165 1,895 328 514 36 2,426 1,935 1,031 

ໄຊຍະບ ລ  9,996 2,067 259 666 45 3,297 1,854 1,808 

ຊຽງຂວາງ 5,947 1,115 466 498 131 1,734 1,134 869 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,763 1,756 389 716 56 4,094 2,230 1,522 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,569 870 155 373 27 1,853 1,122 1,169 

ຄໍາມ່ວນ 9,575 1,222 255 597 47 3,314 2,094 2,046 

ສະຫວ ນນະເຊດ 16,783 2,318 315 774 91 6,846 2,958 3,481 

ສາລະວ ນ 10,580 1,343 281 405 77 4,231 2,059 2,184 

ເຊກອງ 3,550 526 99 200 30 1,667 635 393 

ຈໍາປາສ ກ 14,317 1,951 240 658 70 6,142 2,118 3,138 

ອ ດຕະປ  4,579 461 107 224 25 1,612 1,547 603 

ໄຊສົມບ ນ 2,955 426 134 246 34 764 1,057 294 
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ຕາຕະລາງ D2.1.9 ອ ດຕາສ່ວນການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ 
ແລະ ແຂວງ 

ແຂວງ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 

ລະເບ ດ
ຕົກ
ຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 100.00 15.63 3.08 5.93 0.56 36.87 20.40 17.52 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 100.00 12.04 2.72 6.86 0.45 35.19 21.92 20.81 

ຜົັ້ງສາລ  100.00 14.99 2.53 6.44 0.19 31.30 24.27 20.27 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 100.00 18.03 3.93 8.36 0.58 32.04 15.82 21.24 

ອຸດົມໄຊ 100.00 17.47 3.58 6.49 0.43 39.16 19.27 13.59 

ບ ໍ່ແກ້ວ 100.00 15.89 2.28 6.63 0.22 37.01 22.69 15.28 

ຫຼວງພະບາງ 100.00 18.17 4.19 4.89 0.42 39.91 20.42 12.00 

ຫົວພ ນ 100.00 23.21 4.02 6.30 0.44 29.71 23.70 12.63 

ໄຊຍະບ ລ  100.00 20.68 2.59 6.66 0.45 32.98 18.55 18.09 

ຊຽງຂວາງ 100.00 18.75 7.84 8.37 2.20 29.16 19.07 14.61 

ແຂວງວຽງຈ ນ 100.00 16.32 3.61 6.65 0.52 38.04 20.72 14.14 

ບ ລິຄໍາໄຊ 100.00 15.62 2.78 6.70 0.48 33.27 20.15 20.99 

ຄໍາມ່ວນ 100.00 12.76 2.66 6.23 0.49 34.61 21.87 21.37 

ສະຫວ ນນະເຂດ 100.00 13.81 1.88 4.61 0.54 40.79 17.62 20.74 

ສາລະວ ນ 100.00 12.69 2.66 3.83 0.73 39.99 19.46 20.64 

ເຊກອງ 100.00 14.82 2.79 5.63 0.85 46.96 17.89 11.07 

ຈໍາປາສ ກ 100.00 13.63 1.68 4.60 0.49 42.90 14.79 21.92 

ອ ດຕະປ  100.00 10.07 2.34 4.89 0.55 35.20 33.78 13.17 

ໄຊສົມບ ນ 100.00 14.42 4.53 8.32 1.15 25.85 35.77 9.95 

 

ຕາຕະລາງ D2.1.10 ການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ ແລະ ກຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ 

ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 

ລະເບ ດ
ຕົກ
ຄ້າງ 

ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 160,190 25,082 4,950 9,501 905 59,089 32,634 28,029 

ລາວ-ໄຕ 91,698 12,719 2,374 5,636 470 34,642 18,573 17,284 

ມອນ-ຂະແມ 47,394 7,934 2,052 2,512 309 18,324 9,061 7,202 

ມົັ້ງ-ອິວມຽນ 14,804 3,413 389 909 111 4,281 3,601 2,100 

ຈ ນຕ ເບດ 4,769 756 96 342 7 1,372 1,129 1,067 

ອືີ່ນໆ 1,525 260 39 102 8 470 270 376 
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ຕາຕະລາງ D2.1.11 ອ ດຕາສ່ວນການແຈກຢາຍພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມສາເຫດຂອງການເປັນພິການ 
ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ລວມ 
ເປັນຕ ັ້ງແຕ່
ເກ ດ 

ສົງຄາມ ອຸປະຕິເຫດ 
ລະເບ ດຕົກ

ຄ້າງ 
ພະຍາດ ອືີ່ນໆ ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 100.00 15.66 3.09 5.93 0.56 36.89 20.37 17.50 

ລາວ-ໄຕ 100.00 13.87 2.59 6.15 0.51 37.78 20.25 18.85 

ມອນ-ຂະແມ 100.00 16.74 4.33 5.30 0.65 38.66 19.12 15.20 

ມົັ້ງ-ອິວມຽນ 100.00 23.05 2.63 6.14 0.75 28.92 24.32 14.19 

ຈ ນຕ ເບດ 100.00 15.85 2.01 7.17 0.15 28.77 23.67 22.37 

ອືີ່ນໆ 100.00 17.05 2.56 6.69 0.52 30.82 17.70 24.66 

 

b) ຮ ບທາດອາຍຸ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ 
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3. ຄຸນລ ກສະນະຄົວເຮອືນ 

a) ສະຖານະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ)  

ຕາຕະລາງ D3.1.1 ສະຖານະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງ
ພິການ (ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ 

ສະຖານະພາບສົມລົດ 
ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 
ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%)   ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 4,262,124 100.00  150,306 100.00 

ບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ 1,268,280 29.76  27,213 18.11 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່ຮ່ວມກ ນ 2,740,591 64.30  87,273 58.06 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກກ ນຢ ູ່ 105,208 2.47  4,698 3.13 

ໝ້າຍ 148,045 3.47  31,122 20.71 

      

ຊາຍ 2,125,009 100.00  74,893 100.00 

ບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ 730,634 34.38  14,712 19.64 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່ຮ່ວມກ ນ 1,335,587 62.85  51,757 69.11 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກກ ນຢ ູ່ 31,567 1.49  1,850 2.47 

ໝ້າຍ 27,221 1.28  6,574 8.78 

      

ຍງິ 2,137,115 100.00  75,413 100.00 

ບ ໍ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ 537,646 25.16  12,501 16.58 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່ຮ່ວມກ ນ 1,405,004 65.74  35,516 47.10 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກກ ນຢ ູ່ 73,641 3.45  2,848 3.78 

ໝ້າຍ 120,824 5.65  24,548 32.55 
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ຕາຕະລາງ D3.1.2 ສະຖານະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະເພດຂອງການເປັນພິການ 
 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ປະເພດຂອງການເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ບ ໍ່ເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່
ຮ່ວມກ ນ 

ຢູ່າຮ້າງ/
ແຍກກ ນຢ ູ່ 

ໝ້າຍ  ລວມ 
ບ ໍ່ເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່
ຮ່ວມກ ນ 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກ
ກ ນຢ ູ່ 

ໝ້າຍ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 150,306 27,213 87,273 4,698 31,122  

100.00 

18.11 58.06 3.13 20.71 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 48,038 15,117 21,249 1,571 10,101  
100.00 31.47 44.23 3.27 21.03 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 13,677 5,977 4,726 467 2,507  
100.00 43.70 34.55 3.41 18.33 

ປະເພດການເປນັພິການ       
100.00 

    
ການເບິງເຫ ນ 76,313 6,766 47,878 2,027 19,642  

100.00 8.87 62.74 2.66 25.74 

ການໄດ້ຍິນ 69,121 10,171 39,021 1,897 18,032  
100.00 14.71 56.45 2.74 26.09 

ການຍ່າງ 71,849 11,445 39,429 2,141 18,834  
100.00 15.93 54.88 2.98 26.21 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 65,330 14,056 32,052 2,055 17,167  
100.00 21.52 49.06 3.15 26.28 

ການດຸແລຕົນເອງ 57,945 12,431 28,105 1,754 15,655  
100.00 21.45 48.50 3.03 27.02 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 49,704 14,461 22,016 1,527 11,700  
100.00 29.09 44.29 3.07 23.54 

 

ຕາຕະລາງ D4.1.3 ສະຖານະພາບສົມລົດຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ປະເພດການເປັນພິການ  

ເພດ ແລະ ປະເພດການເປັນ
ພິການ 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ບ ໍ່ເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່
ຮ່ວມກ ນ 

ຢູ່າຮ້າງ/
ແຍກກ ນຢ ູ່ 

ໝ້າຍ  ລວມ 
ບ ໍ່ເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

ແຕ່ງງານ/ຢ ູ່
ຮ່ວມກ ນ 

ຢູ່າຮ້າງ/ແຍກ
ກ ນຢ ູ່ 

ໝ້າຍ 

ລວມ 150,306 27,213 87,273 4,698 31,122  100.00 18.11 58.06 3.13 20.71 

ພິການປະເພດດຽວ 64,691 10,894 42,757 2,082 8,958  100.00 16.84 66.09 3.22 13.85 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 85,615 16,319 44,516 2,616 22,164  100.00 19.06 52.00 3.06 25.89 
            

ຊາຍ 74,893 14,712 51,757 1,850 6,574  100.00 19.64 69.11 2.47 8.78 

ພິການປະເພດດຽວ 35,899 6,218 26,800 835 2,046  100.00 17.32 74.65 2.33 5.70 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 38,994 8,494 24,957 1,015 4,528  100.00 21.78 64.00 2.60 11.61 
            

ຍງິ 75,413 12,501 35,516 2,848 24,548  100.00 16.58 47.10 3.78 32.55 

ພິການປະເພດດຽວ 28,792 4,676 15,957 1,247 6,912  100.00 16.24 55.42 4.33 24.01 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 46,621 7,825 19,559 1,601 17,636  100.00 16.78 41.95 3.43 37.83 
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b) ອ ດຕາສ່ວນພົນລະເມອືງທ ີ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ (ອາຍ ຸ15 ປ ີຂຶັ້ນໄປ)  

ຕາຕະລາງ D3.2 ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນເຄ ຍແຕ່ງງານ
ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ເຄ ຍ

ແຕ່ງງານ 

ອ ດຕາສ່ວນ
ເຄ ຍແຕ່ງງານ 

(%) 
 ລວມ 

ເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

ອ ດຕາ
ສ່ວນເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

(%) 
ລວມ 4,262,124 2,993,844 70.24  150,306 123,093 81.89 

15-19 693,447 93,639 13.50  5,563 405 7.28 

20-24 647,914 290,924 44.90  6,123 1,424 23.26 

25-29 609,154 436,796 71.71  6,834 2,734 40.01 

30-34 489,565 424,792 86.77  6,669 3,588 53.80 

35-39 413,635 384,803 93.03  6,448 4,361 67.63 

40-44 336,739 322,576 95.79  7,131 5,558 77.94 

45-49 287,128 278,101 96.86  8,779 7,514 85.59 

50-54 255,185 248,704 97.46  12,233 11,002 89.94 

55-59 184,713 180,354 97.64  12,894 12,045 93.42 

60-64 131,431 128,087 97.46  15,748 14,961 95.00 

65-69 84,961 82,610 97.23  13,940 13,347 95.75 

70-74 56,250 54,219 96.39  15,177 14,622 96.34 

75-79 34,954 33,605 96.14  12,124 11,692 96.44 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 37,048 34,634 93.48  20,643 19,840 96.11 

        
ຊາຍ 2,125,009 1,394,375 65.62  74,893 60,181 80.36 

15-19 351,256 25,778 7.34  3,104 154 4.96 

20-24 322,116 105,756 32.83  3,485 685 19.66 

25-29 305,023 192,825 63.22  3,965 1,466 36.97 

30-34 246,478 205,151 83.23  3,905 2,055 52.62 

35-39 208,821 191,984 91.94  3,702 2,490 67.26 

40-44 166,816 159,740 95.76  3,992 3,160 79.16 

45-49 144,864 140,875 97.25  4,792 4,169 87.00 

50-54 121,074 118,815 98.13  6,198 5,634 90.90 

55-59 91,990 90,584 98.47  6,625 6,284 94.85 

60-64 66,231 65,244 98.51  7,875 7,609 96.62 

65-69 41,068 40,386 98.34  6,495 6,299 96.98 

70-74 26,189 25,576 97.66  6,741 6,575 97.54 

75-79 16,417 15,963 97.23  5,454 5,319 97.52 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 16,666 15,698 94.19  8,560 8,282 96.75 

        
ຍງິ 2,137,115 1,599,469 74.84  75,413 62,912 83.42 

15-19 342,191 67,861 19.83  2,459 251 10.21 

20-24 325,798 185,168 56.84  2,638 739 28.01 

25-29 304,131 243,971 80.22  2,869 1,268 44.20 

30-34 243,087 219,641 90.35  2,764 1,533 55.46 

35-39 204,814 192,819 94.14  2,746 1,871 68.14 

40-44 169,923 162,836 95.83  3,139 2,398 76.39 
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ຕາຕະລາງ D3.2 ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ເຄ ຍແຕ່ງງານ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນເຄ ຍແຕ່ງງານ
ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ເຄ ຍ

ແຕ່ງງານ 

ອ ດຕາສ່ວນ
ເຄ ຍແຕ່ງງານ 

(%) 
 ລວມ 

ເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

ອ ດຕາ
ສ່ວນເຄ ຍ
ແຕ່ງງານ 

(%) 
45-49 142,264 137,226 96.46  3,987 3,345 83.90 

50-54 134,111 129,889 96.85  6,035 5,368 88.95 

55-59 92,723 89,770 96.82  6,269 5,761 91.90 

60-64 65,200 62,843 96.38  7,873 7,352 93.38 

65-69 43,893 42,224 96.20  7,445 7,048 94.67 

70-74 30,061 28,643 95.28  8,436 8,047 95.39 

75-79 18,537 17,642 95.17  6,670 6,373 95.55 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,382 18,936 92.91  12,083 11,558 95.66 
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c) ອ ດຕາສ່ວນການເກ ດລ ກມ ຊ ວດິຂອງແມຍ່ງິອາຍ ຸ15-49 ປ ີ

ຕາຕະລາງ D3.3 ແມ່ຍິງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ເປັນພິການ (ອາຍຸ 15-49 ປີ) ທ ີ່ເຄ ຍເກ ດລ ກມ ຊ ວິດ ແລະ ອ ດຕາສ່ວນການ
ເກ ດລ ກມ ຊ ວິດ ແບງ່ຕາມອາຍຸ 

Age  

ຜ ້ຍິງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ  ຜ ້ຍິງທ ີ່ເປັນພິການ 

ລວມ 
ເຄ ຍເກ ດລ ກ
ມ ຊ ວິດ 

ອ ດຕາການເກ ດ
ລ ກມ ຊ ວ ດ 

(%) 
  ລວມ 

ເຄ ຍເກ ດ
ລ ກມ ຊ ວິດ 

ອ ດຕາການເກ ດ
ລ ກມ ຊ ວ ດ (%) 

ລວມ 1,732,209 1,054,519 60.88  20,602 10,189 49.46 

15 76,422 1,306 1.71  522 7 1.34 

16 66,472 2,781 4.18  461 14 3.04 

17 61,876 5,239 8.47  456 18 3.95 

18 75,288 12,190 16.19  542 38 7.01 

19 62,133 13,750 22.13  478 47 9.83 

20 77,983 25,902 33.21  662 110 16.62 

21 59,427 21,868 36.80  447 90 20.13 

22 67,237 29,505 43.88  556 115 20.68 

23 60,586 29,595 48.85  473 100 21.14 

24 60,566 33,110 54.67  500 140 28.00 

25 74,682 46,275 61.96  680 232 34.12 

26 58,276 38,206 65.56  547 197 36.01 

27 56,599 39,644 70.04  516 193 37.40 

28 62,593 46,761 74.71  603 263 43.62 

29 51,981 40,210 77.36  523 237 45.32 

30 69,403 55,931 80.59  818 409 50.00 

31 42,896 35,163 81.97  451 219 48.56 

32 47,990 40,259 83.89  525 255 48.57 

33 41,579 35,243 84.76  493 264 53.55 

34 41,219 35,744 86.72  477 276 57.86 

35 54,482 47,534 87.25  722 424 58.73 

36 37,896 33,514 88.44  485 297 61.24 

37 36,088 32,123 89.01  481 298 61.95 

38 40,260 36,068 89.59  550 340 61.82 

39 36,088 32,788 90.86  508 353 69.49 

40 47,800 43,022 90.00  913 592 64.84 

41 29,769 27,169 91.27  470 336 71.49 

42 34,622 31,482 90.93  637 446 70.02 

43 29,003 26,465 91.25  514 378 73.54 

44 28,729 26,244 91.35  605 446 73.72 

45 38,921 35,427 91.02  1,030 749 72.72 

46 27,802 25,357 91.21  694 526 75.79 

47 24,716 22,508 91.07  695 543 78.13 

48 28,635 25,968 90.69  817 631 77.23 

49 22,190 20,168 90.89  751 606 80.69 

 

 

 



86 
 

d) ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ ອ ງຕາມດ ດສະນ ຄວາມຢ ູ່ດ ກນິດ ແບ່ງຕາມ 5 ສ ດສ່ວນ 

ຕາຕະລາງ D3.4.1 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ບ ໍ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມເພດ 

ເພດ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 

ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ລວມ 5,810,245 100.00 22.46 20.03 20.23 18.72 18.55 

ຊາຍ 2,908,308 100.00 23.92 19.92 19.95 18.34 17.87 

ຍິງ 2,901,937 100.00 21.00 20.15 20.50 19.11 19.24 

  

 

     
ພົນລະເມອືງທ ີ່ບ ໍ່ເປນັພິການ 5,649,364 100.00 22.39 19.97 20.22 18.74 18.68 

ຊາຍ 2,827,542 100.00 23.88 19.86 19.94 18.34 17.98 

ຍິງ 2,821,822 100.00 20.90 20.08 20.50 19.13 19.39 
 

 

 

     
ພົນລະເມອືງພິການ 160,881 100.00 25.06 22.22 20.42 18.29 14.00 

ຊາຍ 80,766 100.00 25.41 21.97 20.31 18.30 14.01 

ຍິງ 80,115 100.00 24.71 22.48 20.54 18.27 14.00 

 

ຕາຕະລາງ D3.4.2 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບງ່ຕາມໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 

ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ລວມ 160,881 100.00 25.06 22.22 20.42 18.29 14.00 

5-9 5,553 100.00 34.14 24.15 16.80 13.87 11.04 

10-14 5,022 100.00 31.78 25.49 19.85 14.12 8.76 

15-19 5,563 100.00 29.07 24.38 21.37 15.91 9.28 

20-24 6,123 100.00 27.62 24.24 20.56 16.74 10.84 

25-29 6,834 100.00 29.57 23.00 18.92 16.55 11.95 

30-34 6,669 100.00 28.68 22.85 19.90 16.04 12.52 

35-39 6,448 100.00 29.67 23.39 18.30 17.15 11.49 

40-44 7,131 100.00 29.17 23.26 18.64 17.11 11.82 

45-49 8,779 100.00 26.76 22.74 19.41 17.78 13.32 

50-54 12,233 100.00 26.46 22.75 19.79 17.44 13.55 

55-59 12,894 100.00 23.80 22.58 19.89 18.37 15.35 

60-64 15,748 100.00 24.20 22.82 21.02 17.93 14.03 

65-69 13,940 100.00 22.56 22.03 21.32 19.76 14.33 

70-74 15,177 100.00 23.51 21.53 20.94 19.80 14.23 

75-79 12,124 100.00 19.32 20.07 21.96 21.53 17.12 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 100.00 19.71 19.26 21.98 20.58 18.48 
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ຕາຕະລາງ D3.4.3 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບງ່ຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນ
ພິການ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນ
ພິການ 

ພົນລະເມືອງ 
5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 

ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 160,881 100.00 25.06 22.22 20.42 18.29 14.00 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 52,841 100.00 26.63 22.97 20.26 17.24 12.90 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,711 100.00 26.30 23.09 19.81 16.93 13.87 

        
ພິການໜ້ອຍ 108,040 100.00 24.29 21.86 20.50 18.80 14.54 

ພິການຫຼາຍ 37,130 100.00 26.77 22.92 20.45 17.37 12.49 

ພິການຮຸນແຮງ 15,711 100.00 26.30 23.09 19.81 16.93 13.87 

 

ຕາຕະລາງ D3.4.4 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບງ່ຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 

ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ລວມ 160,881 100.00 25.06 22.22 20.42 18.29 14.00 

ພິການປະເພດດຽວ 69,880 100.00 24.76 22.46 20.47 18.29 14.01 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 91,001 100.00 25.29 22.04 20.39 18.28 14.00 
 

 

 

     
ການເບິງເຫ ນ 78,175 100.00 23.99 21.47 20.42 18.81 15.30 

ການໄດ້ຍິນ 71,667 100.00 26.60 23.23 20.36 17.49 12.32 

ການຍ່າງ 75,506 100.00 23.50 21.44 20.85 18.73 15.48 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,743 100.00 25.50 21.71 20.28 18.30 14.21 

ການດຸແລຕົນເອງ 63,665 100.00 25.81 21.88 20.39 17.74 14.17 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,964 100.00 26.84 22.61 20.14 17.08 13.32 

 

ຕາຕະລາງ D3.4.5 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບງ່ຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ 

ເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 

ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ລວມ 160,881 100.00 25.06 22.22 20.42 18.29 14.00 

ຕົວເມືອງ 48,363 100.00 6.48 10.02 20.08 28.42 35.01 

ຊົນນະບົດມ ເສ ນທາງ 97,607 100.00 29.27 27.40 22.06 15.57 5.70 

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 14,911 100.00 57.77 27.94 10.81 3.25 0.23 
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ຕາຕະລາງ D3.4.6 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບງ່ຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 

ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ລວມ 160,881 100.00 25.06 22.22 20.42 18.29 14.00 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 16,373 100.00 2.40 3.19 10.75 31.30 52.37 

ຜົັ້ງສາລ  5,170 100.00 50.08 27.54 14.14 6.62 1.62 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 5,146 100.00 26.43 34.12 22.04 11.56 5.85 

ອຸດົມໄຊ 9,933 100.00 39.95 28.51 17.38 9.63 4.53 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,355 100.00 15.78 25.19 22.54 21.53 14.96 

ຫຼວງພະບາງ 16,125 100.00 28.78 23.03 18.45 19.99 9.75 

ຫົວພ ນ 8,165 100.00 25.82 36.68 21.43 11.95 4.12 

ໄຊຍະບ ລ  9,996 100.00 13.65 17.81 23.46 33.22 11.86 

ຊຽງຂວາງ 5,947 100.00 17.52 35.19 31.12 10.43 5.73 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,763 100.00 5.64 11.34 21.02 36.24 25.76 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,569 100.00 7.81 17.85 22.86 28.91 22.57 

ຄໍາມ່ວນ 9,575 100.00 26.21 25.46 23.07 15.47 9.79 

ສະຫວ ນນະເຂດ 16,783 100.00 32.46 21.01 22.62 13.16 10.75 

ສາລະວ ນ 10,580 100.00 51.19 24.31 15.07 6.53 2.90 

ເຊກອງ 3,550 100.00 57.97 25.49 10.82 3.44 2.28 

ຈໍາປາສ ກ 14,317 100.00 20.53 26.31 28.78 14.33 10.05 

ອ ດຕະປ  4,579 100.00 45.95 19.59 18.32 11.79 4.35 

ໄຊສົມບ ນ 2,955 100.00 16.58 32.86 30.46 17.09 3.01 

 

ຕາຕະລາງ D3.4.7 ມາດຖານການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ພົນລະເມືອງພິການແບງ່ຕາມຊົນເຜົົ່າ 

ຊົນເຜົົ່າ 
ພົນລະເມືອງ 

5+ 

ມາດຖານການດໍາລງົຊ ວດິຂອງຄົວເຮືອນ (%) 

ລວມ 
ທຸກທ ີ່
ສຸດ ທຸກ 

ປານ
ກາງ ລວຍ ລວຍທ ີ່ສຸດ 

ລວມ 160,190 100.00 25.13 22.29 20.47 18.25 13.86 

ລາວ-ໄຕ 91,698 100.00 11.74 18.10 23.46 24.64 22.06 

ມອນ-ຂະແມ 47,394 100.00 47.75 26.83 14.61 8.81 2.00 

ມົັ້ງ-ອິວມຽນ 14,804 100.00 29.08 31.88 23.44 11.92 3.68 

ຈ ນຕ ເບດ 4,769 100.00 46.84 27.45 12.41 8.60 4.70 

ອືີ່ນໆ 1,525 100.00 21.38 23.28 19.41 18.95 16.98 

 

 

 

 

 

 



89 
 

4. ການສກຶສາ 
a) ອ ດຕາການຮ ໜ້ ງສືຂອງພົນລະເມອືງພິການ (ອາຍ ຸ6 ປ ີຂຶັ້ນໄປ) 

ຕາຕະລາງ D4.1.1 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ 
ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ 
ພົນລະເມືອງ
ທ ີ່ບ ໍ່ເປັນ
ພິການ 

ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (%)  ພົນລະເມືອງ
ພິການ 

Literacy rate (%) 

ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 
ລວມ 5,508,897 86.02 89.91 82.12  159,421 52.92 65.71 40.04 

6-9 533,189 76.88 76.59 77.19  4,093 42.76 43.01 42.43 

10-14 713,584 94.31 94.75 93.86  5,022 52.99 55.87 49.35 

15-19 693,447 93.62 95.13 92.07  5,563 48.82 52.32 44.41 

20-24 647,914 92.01 94.46 89.59  6,123 49.31 54.35 42.65 

25-29 609,154 89.60 93.28 85.92  6,834 50.78 57.88 40.96 

30-34 489,565 87.45 91.72 83.12  6,669 54.75 61.72 44.90 

35-39 413,635 84.37 89.63 79.01  6,448 54.65 63.51 42.72 

40-44 336,739 82.64 87.86 77.52  7,131 56.40 65.26 45.14 

45-49 287,128 82.49 87.71 77.18  8,779 62.03 70.39 51.99 

50-54 255,185 79.53 87.37 72.44  12,233 62.18 74.06 49.99 

55-59 184,713 77.49 87.45 67.61  12,894 63.32 76.98 48.89 

60-64 131,431 71.61 84.01 59.02  15,748 58.69 75.28 42.11 

65-69 84,961 67.07 81.27 53.78  13,940 53.79 71.38 38.46 

70-74 56,250 60.98 76.94 47.07  15,177 48.56 67.30 33.58 

75-79 34,954 59.64 75.84 45.29  12,124 47.98 66.74 32.64 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 37,048 53.74 68.56 41.62  20,643 40.70 58.70 27.94 
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ຕາຕະລາງ D4.1.2 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມ
ປະເພດການເປັນພິການ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 

ເພດ ແລະ ໝວດ
ອາຍຸ  ພົນລະເມືອງທ ີ່

ບ ໍ່ເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ການເບິີ່ງ
ເຫ ນ 

ການໄດ້
ຍິນ 

ການຍ່າງ 
ການຈືີ່ຈໍາ 

ຫືຼ 
ສະມາທິ 

ການດ ແລ
ຕົນເອງ 

ການປາກ
ເວົັ້າ ຫຼື ການ
ສືີ່ສານ 

ລວມ 86.02 52.92 54.12 45.80 52.27 43.87 44.88 39.20 

6-14 86.86 48.39 51.18 41.79 41.86 37.40 42.65 35.61 

15-24 92.84 49.08 58.91 39.53 54.68 35.34 39.16 31.07 

25-64 84.15 58.81 63.59 49.55 61.40 47.85 50.45 40.74 

65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 61.93 47.00 45.79 43.75 45.50 42.75 41.83 40.54 

         

ຊາຍ 89.91 65.71 69.54 59.35 67.28 55.95 57.27 48.62 

6-14 86.96 50.09 53.42 44.80 43.45 37.82 42.73 35.58 

15-24 94.81 53.39 61.47 43.47 59.54 38.07 42.13 32.87 

25-64 89.78 69.79 75.95 60.52 73.88 57.34 60.87 48.28 

65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 77.14 65.46 64.38 61.53 64.71 61.30 60.31 58.24 

         

ຍງິ 82.12 40.04 39.97 33.71 39.41 34.32 34.93 31.25 

6-14 86.75 46.25 48.21 38.00 39.88 36.90 42.55 35.65 

15-24 90.86 43.50 55.76 34.97 48.40 31.97 35.39 28.96 

25-64 78.53 46.17 49.92 38.55 48.58 39.46 40.76 33.50 

65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 48.40 32.48 31.78 29.98 32.46 30.82 30.27 29.29 
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ຕາຕະລາງ D4.1.3 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ  ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ ພົນລະເມືອງ 
ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ (%) 

ລວມ ພິການໜ້ອຍ ພິການຫຼາຍ 

ພິການຮຸນ
ແຮງ 

ລວມ 159,421 59.11 44.37 30.41 52.92 

6-9 4,093 56.75 30.57 18.41 42.76 

10-14 5,022 71.14 42.18 21.76 52.99 

15-19 5,563 65.53 40.00 20.17 48.82 

20-24 6,123 64.56 40.15 20.99 49.31 

25-29 6,834 64.08 42.12 23.25 50.78 

30-34 6,669 66.22 46.15 25.05 54.75 

35-39 6,448 63.40 46.03 29.48 54.65 

40-44 7,131 63.31 48.39 27.22 56.40 

45-49 8,779 68.32 49.49 35.04 62.03 

50-54 12,233 66.46 51.65 41.17 62.18 

55-59 12,894 66.97 53.55 43.65 63.32 

60-64 15,748 61.47 51.02 43.42 58.69 

65-69 13,940 56.00 49.44 38.61 53.79 

70-74 15,177 51.04 43.63 35.74 48.56 

75-79 12,124 50.23 44.15 37.62 47.98 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 44.43 36.36 32.72 40.70 
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ຕາຕະລາງ D4.1.4 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ 
ແລະ ໝວກອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ 

ລວມ  ພິການປະເພດດຽວ  ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 

ຮ ້ໜ ງສື 
ອ ດຕາການ
ຮ ້ໜ ງສື 
(%) 

 ຮ ້ໜ ງສື 
ອ ດຕາການຮ ້
ໜ ງສື (%) 

 ຮ ້ໜ ງສື 
ອ ດຕາການຮ ້
ໜ ງສື (%) 

ລວມ 84,361 52.92  43,323 62.56  41,038 45.51 

6-9 1,750 42.76  1,004 50.33  746 35.56 

10-14 2,661 52.99  1,729 67.51  932 37.87 

15-19 2,716 48.82  1,770 63.46  946 34.10 

20-24 3,019 49.31  1,903 63.20  1,116 35.86 

25-29 3,470 50.78  2,231 62.99  1,239 37.64 

30-34 3,651 54.75  2,442 66.54  1,209 40.31 

35-39 3,524 54.65  2,345 63.76  1,179 42.56 

40-44 4,022 56.40  2,713 64.20  1,309 45.06 

45-49 5,446 62.03  3,648 68.43  1,798 52.15 

50-54 7,607 62.18  4,609 68.08  2,998 54.88 

55-59 8,165 63.32  4,752 69.33  3,413 56.51 

60-64 9,243 58.69  4,572 64.82  4,671 53.72 

65-69 7,499 53.79  3,289 59.38  4,210 50.11 

70-74 7,370 48.56  2,569 54.82  4,801 45.76 

75-79 5,817 47.98  1,812 52.97  4,005 46.02 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 8,401 40.70  1,935 46.95  6,466 39.14 
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ຕາຕະລາງ D4.1.5 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ, ເຂດຕົວ
ເມືອງ/ຊົນນະບດົ ແລະ ເພດ 

ເຂດຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ ແລະ ເພດ 

ພົນລະເມືອງ
ພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ 

ລວມ 
ການ

ເບິີ່ງເຫ ນ 
ການໄດ້
ຍິນ 

ການຍ່າງ 
ການຈືີ່ຈໍາ 

ຫືຼ 
ສະມາທິ 

ການດ ແລ
ຕົນເອງ 

ການປາກ
ເວົັ້າ ຫຼື 
ການ
ສືີ່ສານ 

ລວມ 86.02 52.92 54.12 45.80 52.27 43.87 44.88 39.20 

ຊາຍ 89.91 65.71 69.54 59.35 67.28 55.95 57.27 48.62 

ຍິງ 82.12 40.04 39.97 33.71 39.41 34.32 34.93 31.25 

         

ຕົວເມືອງ 94.12 67.48 68.81 60.46 66.33 59.04 59.34 53.58 

ຊາຍ 96.05 78.68 82.11 73.80 79.70 70.73 71.21 63.15 

ຍິງ 92.17 56.06 56.68 48.42 54.38 49.40 49.33 45.20 

         

ຊົນນະບດົມ ເສ ນທາງ 82.77 47.65 48.11 40.91 46.85 38.37 39.79 34.47 

ຊາຍ 87.42 61.14 64.58 54.59 62.36 50.38 52.16 43.74 

ຍິງ 78.14 34.20 33.03 28.80 33.82 29.03 30.05 26.74 
 

        

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 74.94 40.06 40.94 34.17 38.86 30.14 32.24 26.71 

ຊາຍ 81.48 53.19 57.37 47.21 54.79 42.31 44.65 35.37 

ຍິງ 68.46 26.56 25.27 22.16 25.46 20.77 22.59 19.48 
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ຕາຕະລາງ D4.1.6 ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສືຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ
ຂອງການເປັນພິການ ແລະ ແຂວງ  

ແຂວງ ພົນລະເມືອງ 
ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ (%) 

ລວມ 
ພິການໜ້
ອຍ ພິການຫຼາຍ 

ພິການຮຸນ
ແຮງ 

ລວມ 159,421 52.92 59.11 44.37 30.41 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 16,264 78.16 82.95 71.39 56.53 

ຜົັ້ງສາລ  5,117 40.51 47.49 30.41 18.91 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 5,085 36.54 41.02 29.93 18.62 

ອຸດົມໄຊ 9,810 41.24 47.16 33.96 18.17 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,315 40.66 46.44 31.09 20.24 

ຫຼວງພະບາງ 15,981 48.56 55.97 38.57 22.94 

ຫົວພ ນ 8,106 45.66 53.89 35.66 19.05 

ໄຊຍະບ ລ  9,902 58.49 65.98 50.56 34.11 

ຊຽງຂວາງ 5,916 57.67 66.27 47.31 24.96 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,691 61.02 68.21 49.75 34.08 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,526 61.49 67.96 52.87 35.85 

ຄໍາມ່ວນ 9,490 52.14 58.17 44.06 29.22 

ສະຫວ ນນະເຂດ 16,639 40.93 45.60 33.73 23.94 

ສາລະວ ນ 10,379 50.09 55.63 41.02 32.70 

ເຊກອງ 3,536 46.46 52.31 41.54 17.87 

ຈໍາປາສ ກ 14,188 62.20 68.00 55.51 42.49 

ອ ດຕະປ  4,540 49.27 53.49 44.03 29.08 

ໄຊສົມບ ນ 2,936 42.92 48.67 34.53 15.32 
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b) ດ ດສະນ ຄວາມສະເໜ ພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ (ສ ດສ່ວນການຮ ໜ້ ງສືຂອງແມຍ່ງິຕ ໍ່ຜ ຊ້າຍ) ຂອງພົນລະເມອືງພິການ (ອາຍ ຸ6 ປ ີ ຂຶັ້ນ
ໄປ) 

ຕາຕະລາງ D4.2.1 ຄວາມສະເໜ ພາບການຮ ້ໜ ງສືລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງ
ຕາມໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍຸ 
ພົນລະເມືອງຮ ້ໜ ງສື  

ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (%) ອ ດຕາສ່ວນ
ແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ້
ຊາຍ ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 84,361 52,558 31,803  52.92 65.71 40.04 0.61 

6-9 1,750 985 765  42.76 43.01 42.43 0.78 

10-14 2,661 1,565 1,096  52.99 55.87 49.35 0.70 

15-19 2,716 1,624 1,092  48.82 52.32 44.41 0.67 

20-24 3,019 1,894 1,125  49.31 54.35 42.65 0.59 

25-29 3,470 2,295 1,175  50.78 57.88 40.96 0.51 

30-34 3,651 2,410 1,241  54.75 61.72 44.90 0.51 

35-39 3,524 2,351 1,173  54.65 63.51 42.72 0.50 

40-44 4,022 2,605 1,417  56.40 65.26 45.14 0.54 

45-49 5,446 3,373 2,073  62.03 70.39 51.99 0.61 

50-54 7,607 4,590 3,017  62.18 74.06 49.99 0.66 

55-59 8,165 5,100 3,065  63.32 76.98 48.89 0.60 

60-64 9,243 5,928 3,315  58.69 75.28 42.11 0.56 

65-69 7,499 4,636 2,863  53.79 71.38 38.46 0.62 

70-74 7,370 4,537 2,833  48.56 67.30 33.58 0.62 

75-79 5,817 3,640 2,177  47.98 66.74 32.64 0.60 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 8,401 5,025 3,376  40.70 58.70 27.94 0.67 

 

ຕາຕະລາງ D4.2.2 ຄວາມສະເໜ ພາບການຮ ້ໜ ງສືລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມລະດ ບ
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງ
ການເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງຮ ້ໜ ງສື  
ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (%) ອ ດຕາສ່ວນ

ແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ້ຊາຍ ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 
ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 84,361 52,558 31,803  52.92 65.71 40.04 0.61 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 21,046 13,089 7,957  40.24 51.14 29.80 0.61 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 4,705 2,790 1,915  30.41 37.85 23.64 0.69 

         
ພິການໜ້ອຍ 63,315 39,469 23,846  59.11 72.57 45.22 0.60 

ພິການຫຼາຍ 16,341 10,299 6,042  44.37 56.52 32.48 0.59 

ພິການຮຸນແຮງ 4,705 2,790 1,915  30.41 37.85 23.64 0.69 
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ຕາຕະລາງ D4.2.3 ຄວາມສະເໜ ພາບການຮ ້ໜ ງສືລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມປະເພດ
ການເປັນພິກນ 

  

ປະເພດການເປັນພິກນ 
ພົນລະເມືອງຮ ້ໜ ງສື  

ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (%) ອ ດຕາສ່ວນແມ່ຍິງ
ຕ ໍ່ຜ ້ຊາຍ ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 84,361 52,558 31,803  52.92 65.71 40.04 0.61 

ພິການປະເພດດຽວ 43,323 28,431 14,892  62.56 73.90 48.39 0.52 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 41,038 24,127 16,911  45.51 58.12 34.75 0.70 

         
ການເບິງເຫ ນ 42,218 25,959 16,259  54.12 69.54 39.97 0.63 

ການໄດ້ຍິນ 32,704 19,991 12,713  45.80 59.35 33.71 0.64 

ການຍ່າງ 39,264 23,319 15,945  52.27 67.28 39.41 0.68 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 30,317 17,078 13,239  43.87 55.95 34.32 0.78 

ການດຸແລຕົນເອງ 28,071 15,953 12,118  44.88 57.27 34.93 0.76 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 21,264 12,080 9,184  39.20 48.62 31.25 0.76 

 

ຕາຕະລາງ D4.2.4 ຄວາມສະເໜ ພາບການຮ ້ໜ ງສືລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມເຂດຕົວ
ເມືອງ/ຊົນນະບດົ ແລະ ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 

ເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ 
ແລະ ລະດ ບຄວາມຮຸນ
ແຮງຂອງການເປັນ

ພິການ 

ພົນລະເມືອງຮ ້ໜ ງສື  
ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (%) 

ອ ດຕາສ່ວນ
ແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ້
ຊາຍ ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 84,361 52,558 31,803  52.92 65.71 40.04 0.61 

ພິການໜ້ອຍ 63,315 39,469 23,846  59.11 72.57 45.22 0.60 

ພິການຫຼາຍ 16,341 10,299 6,042  44.37 56.52 32.48 0.59 

ພິການຮຸນແຮງ 4,705 2,790 1,915  30.41 37.85 23.64 0.69 

         

ຕົວເມືອງ 32,377 19,059 13,318  67.48 78.68 56.06 0.70 

ພິການໜ້ອຍ 24,227 14,200 10,027  73.17 84.69 61.36 0.71 

ພິການຫຼາຍ 6,164 3,724 2,440  59.54 71.08 47.71 0.66 

ພິການຮຸນແຮງ 1,986 1,135 851  43.99 51.24 37.00 0.75 

         
ຊົນນະບົດມ ເສ ນທາງ 46,067 29,516 16,551  47.65 61.14 34.20 0.56 

ພິການໜ້ອຍ 34,630 22,267 12,363  53.66 68.12 38.82 0.56 

ພິການຫຼາຍ 8,995 5,771 3,224  39.57 51.80 27.82 0.56 

ພິການຮຸນແຮງ 2,442 1,478 964  25.97 33.26 19.44 0.65 
 

        
ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 5,917 3,983 1,934  40.06 53.19 26.56 0.49 

ພິການໜ້ອຍ 4,458 3,002 1,456  47.07 60.87 32.07 0.49 

ພິການຫຼາຍ 1,182 804 378  31.58 43.62 19.89 0.47 

ພິການຮຸນແຮງ 277 177 100  17.81 24.82 11.88 0.56 
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ຕາຕະລາງ D4.2.5 ຄວາມສະເໜ ພາບການຮ ້ໜ ງສືລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແບ່ງຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 
ພົນລະເມືອງຮ ້ໜ ງສື  ອ ດຕາການຮ ້ໜ ງສື (%) ອ ດຕາສ່ວນ

ແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ້
ຊາຍ ລວມ ຊາຍ ຍິງ  ລວມ ຊາຍ ຍິງ 

ລວມ 84,361 52,558 31,803  52.92 65.71 40.04 0.61 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 12,712 7,188 5,524  78.16 86.14 69.76 0.77 

ຜົັ້ງສາລ  2,073 1,295 778  40.51 52.62 29.29 0.60 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 1,858 1,293 565  36.54 50.77 22.26 0.44 

ອຸດົມໄຊ 4,046 2,837 1,209  41.24 56.44 25.28 0.43 

ບ ໍ່ແກ້ວ 2,161 1,502 659  40.66 54.82 25.59 0.44 

ຫຼວງພະບາງ 7,761 4,999 2,762  48.56 60.92 35.52 0.55 

ຫົວພ ນ 3,701 2,534 1,167  45.66 59.99 30.06 0.46 

ໄຊຍະບ ລ  5,792 3,415 2,377  58.49 67.91 48.78 0.70 

ຊຽງຂວາງ 3,412 2,274 1,138  57.67 70.60 42.23 0.50 

ແຂວງວຽງຈ ນ 6,524 4,075 2,449  61.02 72.59 48.24 0.60 

ບ ລິຄໍາໄຊ 3,398 2,068 1,330  61.49 72.82 49.52 0.64 

ຄໍາມ່ວນ 4,948 3,025 1,923  52.14 65.45 39.50 0.64 

ສະຫວ ນນະເຂດ 6,811 4,395 2,416  40.93 55.07 27.90 0.55 

ສາລະວ ນ 5,199 3,189 2,010  50.09 64.33 37.07 0.63 

ເຊກອງ 1,643 1,120 523  46.46 62.57 29.95 0.47 

ຈໍາປາສ ກ 8,825 5,063 3,762  62.20 74.44 50.93 0.74 

ອ ດຕະປ  2,237 1,354 883  49.27 67.13 35.00 0.65 

ໄຊສົມບ ນ 1,260 932 328  42.92 59.67 23.87 0.35 
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c) ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

ຕາຕະລາງ D4.3.1 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງພິການ 
 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ 

ລວມ (%) 
ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ (%) 

ອອກ
ໂຮງຮຽນ
ແລ້ວ (%) 

ບ ໍ່ຕອບ 
(%) 

ລວມ 159,421 100.00 45.62 3.54 47.15 3.69 

6-10 5,124 100.00 39.11 48.15 3.47 9.27 

11-17 7,252 100.00 43.85 33.01 18.45 4.69 

18-24 8,425 100.00 48.62 6.05 41.13 4.20 

25-64 76,736 100.00 40.01 0.24 56.79 2.96 

65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 61,884 100.00 52.91 0.15 42.99 3.95 

  

 

    

ຊາຍ 79,984 100.00 33.03 4.12 60.00 2.84 

6-10 2,886 100.00 38.22 48.93 3.43 9.42 

11-17 4,027 100.00 40.43 35.68 19.44 4.44 

18-24 4,767 100.00 43.19 6.29 46.23 4.28 

25-64 41,054 100.00 29.30 0.29 68.08 2.33 

65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 27,250 100.00 35.24 0.11 62.23 2.42 

  

 

    

ຍງິ 79,437 100.00 58.29 2.96 34.21 4.54 

6-10 2,238 100.00 40.26 47.14 3.53 9.07 

11-17 3,225 100.00 48.12 29.67 17.21 4.99 

18-24 3,658 100.00 55.69 5.74 34.47 4.10 

25-64 35,682 100.00 52.33 0.20 43.80 3.67 

65 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 34,634 100.00 66.82 0.18 27.86 5.15 

 

ຕາຕະລາງ D4.3.2 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງ
ການເປັນພິການ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການ
ເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ 

ລວມ (%) 
ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ອອກ
ໂຮງຮຽນ
ແລ້ວ (%) 

ບ ໍ່ຕອບ 
(%) 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງ
ຂຶັ້ນໄປ 159,421 

100.00 

45.62 3.54 47.15 3.69 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 52,299 100.00 56.71 3.06 35.38 4.85 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,472 100.00 64.65 2.74 26.36 6.25 

  

 

    

ພິການໜ້ອຍ 107,122 100.00 40.20 3.78 52.90 3.12 

ພິການຫຼາຍ 36,827 100.00 53.37 3.20 39.17 4.26 

ພິການຮຸນແຮງ 15,472 100.00 64.65 2.74 26.36 6.25 
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ຕາຕະລາງ D4.3.3 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ 
 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ 

ລວມ (%) 
ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ອອກ
ໂຮງຮຽນແລ້ວ 

(%) 

ບ ໍ່ຕອບ 
(%) 

ລວມ 159,421 100.00 45.62 3.54 47.15 3.69 

ພິການປະເພດດຽວ 69,247 100.00 36.41 5.23 55.65 2.71 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 90,174 100.00 52.69 2.25 40.62 4.44 
 

 

 

    

ການເບິງເຫ ນ 78,007 100.00 44.74 1.66 49.82 3.78 

ການໄດ້ຍິນ 71,399 100.00 52.82 1.83 41.18 4.17 

ການຍ່າງ 75,117 100.00 46.21 2.47 47.08 4.25 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,103 100.00 53.81 2.51 38.82 4.87 

ການດຸແລຕົນເອງ 62,550 100.00 52.55 3.77 38.57 5.11 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,239 100.00 57.60 3.55 33.15 5.70 

 

ຕາຕະລາງ D4.3.4 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ ແລະ 
ເພດ 

ເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ 
ແລະ ເພດ 

ພົນລະເມືອງພິການ 
 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ 

ລວມ (%) 
ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ (%) 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ (%) 
ອອກໂຮງຮຽນ
ແລ້ວ (%) 

ບ ໍ່ຕອບ 
(%) 

ລວມ 159,421 100.00 45.62 3.54 47.15 3.69 

ຊາຍ 79,984 100.00 33.03 4.12 60.00 2.84 

ຍິງ 79,437 100.00 58.29 2.96 34.21 4.54 

       

ຕົວເມືອງ 47,978 100.00 31.75 3.30 61.18 3.77 

ຊາຍ 24,222 100.00 20.48 3.72 72.89 2.91 

ຍິງ 23,756 100.00 43.24 2.88 49.24 4.64 

       

ຊົນນະບົດມ ເສ ນທາງ 96,673 100.00 50.88 3.53 41.87 3.73 

ຊາຍ 48,274 100.00 37.66 4.14 55.33 2.88 

ຍິງ 48,399 100.00 64.07 2.91 28.44 4.57 
 

      

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 14,770 100.00 56.22 4.45 36.15 3.18 

ຊາຍ 7,488 100.00 43.84 5.30 48.48 2.38 

ຍິງ 7,282 100.00 68.95 3.58 23.47 4.00 
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ຕາຕະລາງ D4.3.5 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ພົນລະເມືອງພິການ  

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ 

ລວມ (%) 
ບ ໍ່ເຄ ຍເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

(%) 

ອອກ
ໂຮງຮຽນ
ແລ້ວ (%) 

ບ ໍ່ຕອບ 
(%) 

ລວມ 159,421 100.00 45.62 3.54 47.15 3.69 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 16,264 100.00 21.89 4.00 71.02 3.10 

ຜົັ້ງສາລ  5,117 100.00 56.13 3.65 34.45 5.77 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 5,085 100.00 58.92 5.39 31.80 3.89 

ອຸດົມໄຊ 9,810 100.00 56.63 4.25 36.48 2.64 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,315 100.00 57.91 3.48 35.82 2.78 

ຫຼວງພະບາງ 15,981 100.00 51.53 3.44 42.61 2.42 

ຫົວພ ນ 8,106 100.00 51.69 3.84 41.04 3.43 

ໄຊຍະບ ລ  9,902 100.00 43.78 3.25 48.31 4.66 

ຊຽງຂວາງ 5,916 100.00 42.66 4.26 49.41 3.67 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,691 100.00 40.93 2.99 52.66 3.41 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,526 100.00 40.61 3.15 52.10 4.14 

ຄໍາມ່ວນ 9,490 100.00 44.07 2.68 48.06 5.19 

ສະຫວ ນນະເຂດ 16,639 100.00 54.44 2.62 38.38 4.56 

ສາລະວ ນ 10,379 100.00 48.60 4.01 44.25 3.14 

ເຊກອງ 3,536 100.00 50.85 3.93 42.42 2.80 

ຈໍາປາສ ກ 14,188 100.00 34.76 3.63 56.80 4.81 

ອ ດຕະປ  4,540 100.00 47.71 3.50 45.99 2.80 

ໄຊສົມບ ນ 2,936 100.00 53.78 3.07 41.35 1.81 
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d) ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເດ ກ  

ຕາຕະລາງ D4.4.1 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6-17 ປີ) ແບ່ງຕາມອາຍຸ   ແລະ ເພດ 

ອາຍຸ  

ພົນລະເມືອງພິການ   ຊາຍ 
 

ຍິງ 

ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ລວມ 12,376 4,861 39.28  6,913 2,849 41.21  5,463 2,012 36.83 

6 1,192 501 42.03  647 278 42.97  545 223 40.92 

7 1,055 522 49.48  608 298 49.01  447 224 50.11 

8 985 496 50.36  528 265 50.19  457 231 50.55 

9 861 457 53.08  507 272 53.65  354 185 52.26 

10 1,031 491 47.62  596 299 50.17  435 192 44.14 

11 853 434 50.88  481 251 52.18  372 183 49.19 

12 1,027 493 48.00  570 292 51.23  457 201 43.98 

13 1,006 402 39.96  552 242 43.84  454 160 35.24 

14 1,105 376 34.03  602 240 39.87  503 136 27.04 

15 1,193 310 25.98  671 181 26.97  522 129 24.71 

16 1,036 224 21.62  575 139 24.17  461 85 18.44 

17 1,032 155 15.02  576 92 15.97  456 63 13.82 
 

ຕາຕະລາງ D4.4.2 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6-17 ປີ) ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 
ແລະ ເພດ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງ
ຂອງການເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ   ຊາຍ 
 

ຍິງ 

ລວມ 

ກໍາລ ງ
ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້
ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 12,376 4,861 39.28  6,913 2,849 41.21  5,463 2,012 36.83 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 5,919 1,367 23.10  3,252 811 24.94  2,667 556 20.85 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 2,444 373 15.26  1,311 208 15.87  1,133 165 14.56 

            

ພິການໜ້ອຍ 6,457 3,494 54.11  3,661 2,038 55.67  2,796 1,456 52.07 

ພິການຫຼາຍ 3,475 994 28.60  1,941 603 31.07  1,534 391 25.49 

ພິການຮຸນແຮງ 2,444 373 15.26  1,311 208 15.87  1,133 165 14.56 
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ຕາຕະລາງ D4.4.3 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6-17 ປີ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ  ແລະ ເພດ 

ປະເພດການເປັນ
ພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ   ຊາຍ  ຍິງ 

ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 

ກໍາລ ງ
ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

    ລວມ 

ກໍາລ ງ
ເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາ
ການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ລວມ 12,376 4,861 39.28  6,913 2,849 41.21  5,463 2,012 36.83 

ພິການປະເພດດຽວ 6,206 3,128 50.40  3,529 1,864 52.82  2,677 1,264 47.22 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 6,170 1,733 28.09  3,384 985 29.11  2,786 748 26.85 
 

           

ການເບິງເຫ ນ 2,411 971 40.27  1,350 573 42.44  1,061 398 37.51 

ການໄດ້ຍິນ 3,280 1,058 32.26  1,790 643 35.92  1,490 415 27.85 

ການຍ່າງ 4,517 1,496 33.12  2,511 879 35.01  2,006 617 30.76 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 5,234 1,470 28.09  2,853 825 28.92  2,381 645 27.09 

ການດຸແລຕົນເອງ 5,935 2,106 35.48  3,243 1,167 35.99  2,692 939 34.88 

ການປາກເວົັ້າ/ການ
ສືີ່ສານ 6,136 1,676 27.31  3,376 947 28.05  2,760 729 26.41 

 

 

ຕາຕະລາງ D4.4.4 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6-17 ປີ) ແບ່ງ
ຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ ແລະ ເພດ 

ເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ 
ແລະ ເພດ 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ   ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ 

ລວມ 1,668,165 1,297,074 77.75  12,376 4,861 39.28 

ຊາຍ 847,290 668,472 78.90  6,913 2,849 41.21 

ຍິງ 820,875 628,602 76.58  5,463 2,012 36.83 

        

ຕົວເມືອງ 456,180 388,610 85.19  2,746 1,193 43.45 

ຊາຍ 232,796 198,806 85.40  1,545 669 43.30 

ຍິງ 223,384 189,804 84.97  1,201 524 43.63 

        

ຊົນນະບົດມ ເສ ນທາງ 1,053,903 791,993 75.15  8,166 3,052 37.37 

ຊາຍ 534,568 408,782 76.47  4,540 1,810 39.87 

ຍິງ 519,335 383,211 73.79  3,626 1,242 34.25 
 

       

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 158,082 116,471 73.68  1,464 616 42.08 

ຊາຍ 79,926 60,884 76.18  828 370 44.69 

ຍິງ 78,156 55,587 71.12  636 246 38.68 
 

 

 



103 
 

ຕາຕະລາງ D4.4.5 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6-17 ປີ) 
ແບ່ງຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 

ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ   ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ 

ລວມ 1,668,165 1,297,074 77.75  12,376 4,861 39.28 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 152,714 131,376 86.03  872 448 51.38 

ຜົັ້ງສາລ  49,712 35,688 71.79  433 165 38.11 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 48,368 38,012 78.59  557 241 43.27 

ອຸດົມໄຊ 90,639 72,443 79.92  941 385 40.91 

ບ ໍ່ແກ້ວ 47,996 37,308 77.73  432 169 39.12 

ຫຼວງພະບາງ 117,632 100,017 85.03  1,165 489 41.97 

ຫົວພ ນ 88,510 74,886 84.61  637 264 41.44 

ໄຊຍະບ ລ  85,288 68,268 80.04  915 296 32.35 

ຊຽງຂວາງ 69,969 61,565 87.99  510 218 42.75 

ແຂວງວຽງຈ ນ 104,064 88,056 84.62  703 285 40.54 

ບ ລິຄໍາໄຊ 73,491 59,632 81.14  378 146 38.62 

ຄໍາມ່ວນ 104,214 77,404 74.27  673 227 33.73 

ສະຫວ ນນະເຂດ 246,887 171,838 69.60  1,225 377 30.78 

ສາລະວ ນ 112,552 75,287 66.89  981 387 39.45 

ເຊກອງ 35,626 28,298 79.43  307 124 40.39 

ຈໍາປາສ ກ 175,302 125,669 71.69  1,150 423 36.78 

ອ ດຕະປ  40,183 29,541 73.52  306 139 45.42 

ໄຊສົມບ ນ 25,018 21,786 87.08  191 78 40.84 
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e) ດ ດສະນ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງເພດ: ສ ດສ່ວນການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເດ ກຍງິຕ ໍ່ເດ ກຊາຍແບ່ງຕາມໝວດອາຍ ຸ (ພົນລະເມອືງ6-
17 ປ)ີ 

ຕາຕະລາງ D4.5 ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6-17 ປີ) ແລະ ດ ດສະນ ຄວາມສະເໜ ພາບລະຫວ່າງ
ເພດແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ  

ອາຍຸ 

ຊາຍ  ຍິງ ດ ດສະນ 
ຄວາມ
ສະເໝ 
ພາບ 

ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການ
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ 

  ລວມ 
ກໍາລ ງເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ອ ດຕາການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ 

ລວມ 6,913 2,849 41.21  5,463 2,012 36.83 0.71 

6-10 2,886 1,412 48.93  2,238 1,055 47.14 0.75 

6 647 278 42.97  545 223 40.92 0.80 

7 608 298 49.01  447 224 50.11 0.75 

8 528 265 50.19  457 231 50.55 0.87 

9 507 272 53.65  354 185 52.26 0.68 

10 596 299 50.17  435 192 44.14 0.64 

         

11-14 2,205 1,025 46.49  1,786 680 38.07 0.66 

11 481 251 52.18  372 183 49.19 0.73 

12 570 292 51.23  457 201 43.98 0.69 

13 552 242 43.84  454 160 35.24 0.66 

14 602 240 39.87  503 136 27.04 0.57 

         

15-17 1,822 412 22.61  1,439 277 19.25 0.67 

15 671 181 26.97  522 129 24.71 0.71 

16 575 139 24.17  461 85 18.44 0.61 

17 576 92 15.97  456 63 13.82 0.68 
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f) ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) 

Table D4.6.1 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ລະດ ບຄົວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 

ເພດ ແລະ ລະດ ບຄົວາມຮຸນແຮງ
ຂອງການເປັນພິການ 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບປະຖົມ ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ 

ມະຫາວິທະຍ
າໄລ 

ວິຊາຊ ບ 
ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 5,668,318 100.00 13.47 24.48 20.05 27.26 7.10 4.33 3.31 

ບ ໍ່ເປັນພິການ 5,508,897 100.00 12.52 24.62 20.16 27.80 7.22 4.41 3.28 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 159,421 100.00 46.35 19.83 16.19 8.74 3.20 1.56 4.13 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 52,299 100.00 57.70 14.91 12.27 6.62 2.25 0.98 5.28 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 15,472 100.00 65.83 10.91 9.10 4.89 1.71 0.83 6.73 

          

ຊາຍ 2,835,661 100.00 9.27 23.85 19.87 29.85 8.57 5.31 3.28 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 2,755,677 100.00 8.56 23.90 19.84 30.35 8.68 5.40 3.28 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 79,984 100.00 33.56 22.21 21.08 12.56 4.70 2.47 3.42 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 25,595 100.00 46.72 17.49 16.52 9.57 3.39 1.60 4.71 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 7,372 100.00 57.98 12.43 12.19 6.96 2.69 1.51 6.25 

          

ຍງິ 2,832,657 100.00 17.67 25.12 20.23 24.68 5.63 3.34 3.33 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 2,753,220 100.00 16.47 25.34 20.49 25.25 5.75 3.42 3.29 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 79,437 100.00 59.23 17.43 11.27 4.88 1.70 0.64 4.84 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 26,704 100.00 68.22 12.44 8.19 3.79 1.16 0.37 5.83 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 8,100 100.00 72.98 9.53 6.28 3.01 0.81 0.21 7.17 
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ຕາຕະລາງ D4.6.2 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 
ຈໍານວນ

ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບ
ປະຖົມ 

ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ວິຊາຊ ບ 

ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 159,421 100.00 46.35 19.83 16.19 8.74 3.20 1.56 4.13 

6-9 4,093 100.00 41.24 43.68 0.49 - - - 14.59 

10-14 5,022 100.00 42.09 32.50 9.70 9.66 - - 6.05 

15-19 5,563 100.00 48.93 11.61 12.51 20.56 1.69 0.07 4.62 

20-24 6,123 100.00 49.31 10.73 12.85 16.56 5.10 1.44 4.02 

25-29 6,834 100.00 47.63 11.46 13.45 15.99 4.27 3.03 4.17 

30-34 6,669 100.00 43.60 14.48 16.37 15.26 3.51 2.97 3.79 

35-39 6,448 100.00 44.18 15.04 17.68 14.64 3.09 2.00 3.37 

40-44 7,131 100.00 42.71 17.22 17.73 14.18 3.44 1.64 3.09 

45-49 8,779 100.00 37.04 19.38 19.66 14.19 5.01 2.15 2.56 

50-54 12,233 100.00 37.12 21.10 19.86 11.35 4.99 2.78 2.80 

55-59 12,894 100.00 36.39 22.44 21.51 9.00 5.47 2.54 2.64 

60-64 15,748 100.00 41.57 22.54 19.69 6.88 4.36 1.95 3.00 

65-69 13,940 100.00 46.67 21.66 17.92 5.55 3.22 1.56 3.41 

70-74 15,177 100.00 52.30 20.74 15.31 4.07 2.40 1.01 4.18 

75-79 12,124 100.00 53.00 20.59 15.24 3.77 2.19 0.97 4.25 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 100.00 60.03 17.23 13.15 2.38 1.01 0.42 5.79 

          
ຊາຍ 79,984 100.00 33.56 22.21 21.08 12.56 4.70 2.47 3.42 

6-9 2,290 100.00 40.92 43.62 0.57 - - - 14.89 

10-14 2,801 100.00 38.74 35.34 9.78 10.00 - - 6.14 

15-19 3,104 100.00 45.59 12.76 13.21 22.45 1.58 0.10 4.32 

20-24 3,485 100.00 43.41 11.54 13.92 19.71 5.85 1.23 4.33 

25-29 3,965 100.00 40.61 12.16 14.83 19.90 5.40 3.51 3.61 

30-34 3,905 100.00 36.65 15.11 18.36 17.90 4.61 3.71 3.66 

35-39 3,702 100.00 35.25 16.18 20.07 18.61 4.29 2.65 2.94 

40-44 3,992 100.00 34.02 18.19 20.72 17.81 4.38 2.18 2.71 
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ຕາຕະລາງ D4.6.2 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 

ເພດ ແລະ ໝວດອາຍຸ 
ຈໍານວນ

ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບ
ປະຖົມ 

ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ວິຊາຊ ບ 

ບ ໍ່ຕອບ 

45-49 4,792 100.00 28.69 19.66 22.12 18.47 6.20 2.73 2.13 

50-54 6,198 100.00 25.36 22.30 23.57 15.57 6.79 4.08 2.32 

55-59 6,625 100.00 23.03 22.79 26.90 13.42 7.53 4.23 2.10 

60-64 7,875 100.00 25.41 24.51 26.73 10.93 6.84 3.52 2.06 

65-69 6,495 100.00 28.98 24.85 26.02 9.62 5.30 3.02 2.22 

70-74 6,741 100.00 34.22 25.63 23.77 7.46 4.18 2.09 2.64 

75-79 5,454 100.00 34.62 26.11 23.38 6.78 4.02 1.91 3.19 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 8,560 100.00 42.46 24.00 21.38 4.64 2.06 0.90 4.57 

          
ຍງິ 79,437 100.00 59.23 17.43 11.27 4.88 1.70 0.64 4.84 

6-9 1,803 100.00 41.65 43.76 0.39 - - - 14.20 

10-14 2,221 100.00 46.33 28.91 9.59 9.23 - - 5.94 

15-19 2,459 100.00 53.15 10.17 11.63 18.18 1.83 0.04 5.00 

20-24 2,638 100.00 57.09 9.67 11.45 12.40 4.09 1.71 3.60 

25-29 2,869 100.00 57.34 10.49 11.54 10.60 2.72 2.37 4.95 

30-34 2,764 100.00 53.44 13.60 13.57 11.54 1.95 1.92 3.98 

35-39 2,746 100.00 56.23 13.51 14.46 9.29 1.46 1.13 3.93 

40-44 3,139 100.00 53.78 15.99 13.92 9.56 2.23 0.96 3.57 

45-49 3,987 100.00 47.08 19.04 16.70 9.05 3.59 1.45 3.09 

50-54 6,035 100.00 49.20 19.87 16.04 7.03 3.15 1.44 3.28 

55-59 6,269 100.00 50.50 22.08 15.82 4.34 3.29 0.75 3.22 

60-64 7,873 100.00 57.74 20.58 12.64 2.83 1.88 0.38 3.95 

65-69 7,445 100.00 62.11 18.89 10.85 1.99 1.41 0.30 4.46 

70-74 8,436 100.00 66.74 16.83 8.55 1.35 0.97 0.14 5.42 

75-79 6,670 100.00 68.04 16.07 8.59 1.30 0.69 0.19 5.11 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 12,083 100.00 72.47 12.43 7.32 0.78 0.26 0.07 6.65 
 

ຕາຕະລາງ D4.6.3 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 
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ເພດ ແລະ ລະດ ບຄົວາມຮຸນແຮງ
ຂອງການເປັນພິການ 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບປະຖົມ ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ວິຊາຊ ບ 
ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 159,421 100.00 46.35 19.83 16.19 8.74 3.20 1.56 4.13 

ພິການໜ້ອຍ 107,122 100.00 40.81 22.23 18.11 9.77 3.67 1.84 3.57 

ພິການຫຼາຍ 36,827 100.00 54.28 16.59 13.60 7.35 2.48 1.04 4.67 

ພິການຮຸນແຮງ 15,472 100.00 65.83 10.91 9.10 4.89 1.71 0.83 6.73 

          
ຊາຍ 79,984 100.00 33.56 22.21 21.08 12.56 4.70 2.47 3.42 

ພິການໜ້ອຍ 54,389 100.00 27.36 24.44 23.23 13.97 5.32 2.88 2.81 

ພິການຫຼາຍ 18,223 100.00 42.16 19.54 18.27 10.63 3.67 1.64 4.08 

ພິການຮຸນແຮງ 7,372 100.00 57.98 12.43 12.19 6.96 2.69 1.51 6.25 

          
ຍງິ 79,437 100.00 59.23 17.43 11.27 4.88 1.70 0.64 4.84 

ພິການໜ້ອຍ 52,733 100.00 54.68 19.96 12.84 5.44 1.97 0.77 4.34 

ພິການຫຼາຍ 18,604 100.00 66.15 13.70 9.02 4.13 1.31 0.45 5.25 

ພິການຮຸນແຮງ 8,100 100.00 72.98 9.53 6.28 3.01 0.81 0.21 7.17 
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ຕາຕະລາງ D4.6.4 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ 
ຈໍານວນ

ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບປະຖົມ ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ 

ມະຫາວິທະຍາ
ໄລ 

ວິຊາຊ ບ 
ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 159,421 100.00 46.35 19.83 16.19 8.74 3.20 1.56 4.13 

ພິການປະເພດດຽວ 69,247 100.00 36.96 21.92 19.33 12.12 4.30 2.19 3.17 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 90,174 100.00 53.56 18.23 13.79 6.14 2.36 1.07 4.86 
 

 100.00        
ການເບິງເຫ ນ 78,007 100.00 45.40 20.35 16.75 7.99 3.46 1.82 4.23 

ການໄດ້ຍິນ 71,399 100.00 53.65 18.72 14.32 5.81 2.13 0.86 4.51 

ການຍ່າງ 75,117 100.00 47.02 19.20 16.27 8.36 3.10 1.48 4.57 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 69,103 100.00 54.76 17.79 12.99 6.03 2.19 0.98 5.26 

ການດຸແລຕົນເອງ 62,550 100.00 53.55 17.92 13.17 6.50 2.20 1.06 5.59 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 54,239 100.00 58.72 15.83 11.19 5.64 1.76 0.84 6.02 
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ຕາຕະລາງ D4.6.5 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງຊົນນະບດົ ແລະ ເພດ 

ເຂດຕົວເມືອງຊົນນະບົດ ແລະ 
ເພດ 

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບປະຖົມ ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ 

ມະຫາວິທະຍາ
ໄລ 

ວິຊາຊ ບ 
ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 159,421 100.00 46.35 19.83 16.19 8.74 3.20 1.56 4.13 

ຊາຍ 79,984 100.00 33.56 22.21 21.08 12.56 4.70 2.47 3.42 

ຍິງ 79,437 100.00 59.23 17.43 11.27 4.88 1.70 0.64 4.84 

          
ຕົວເມືອງ 47,978 100.00 32.47 19.20 18.61 13.84 7.40 4.29 4.20 

ຊາຍ 24,222 100.00 20.90 18.35 21.79 18.55 10.23 6.73 3.45 

ຍິງ 23,756 100.00 44.26 20.07 15.36 9.04 4.51 1.80 4.96 

          
ຊົນນະບົດມ ເສ ນທາງ 96,673 100.00 51.60 19.99 15.41 6.93 1.51 0.41 4.16 

ຊາຍ 48,274 100.00 38.20 23.57 21.04 10.55 2.48 0.67 3.48 

ຍິງ 48,399 100.00 64.96 16.42 9.79 3.31 0.54 0.15 4.83 
 

         
ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 14,770 100.00 57.12 20.86 13.49 3.99 0.65 0.16 3.72 

ຊາຍ 7,488 100.00 44.54 26.00 19.02 6.13 1.10 0.27 2.95 

ຍິງ 7,282 100.00 70.06 15.57 7.80 1.80 0.19 0.05 4.52 
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ຕາຕະລາງ D4.6.6 ລະດ ບການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 6 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 
ຈໍານວນ

ພົນລະເມືອງ  

ລະດ ບການສຶກສາ (%) 

ລວມ 
ບ ໍ່ມ ການສຶກ

ສາ 
ບ ໍ່ຈົບປະຖົມ ຈົບປະຖົມ ມ ດທະຍົມ 

ມະຫາວິທະຍາ
ໄລ 

ວິຊາຊ ບ 
ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 159,421 100.00 46.35 19.83 16.19 8.74 3.20 1.56 4.13 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 16,264 100.00 22.72 21.29 21.34 16.72 8.27 6.17 3.49 

ຜົັ້ງສາລ  5,117 100.00 57.22 19.00 9.54 5.30 2.13 0.96 5.86 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 5,085 100.00 59.80 13.49 12.63 6.63 2.16 0.77 4.52 

ອຸດົມໄຊ 9,810 100.00 57.10 18.91 11.58 6.31 2.19 0.72 3.18 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,315 100.00 58.66 15.95 12.04 7.15 2.13 0.83 3.24 

ຫຼວງພະບາງ 15,981 100.00 51.80 20.37 13.81 7.04 2.73 1.10 3.16 

ຫົວພ ນ 8,106 100.00 52.55 19.57 13.53 7.41 2.17 0.91 3.85 

ໄຊຍະບ ລ  9,902 100.00 44.92 14.34 23.06 9.32 2.69 0.86 4.82 

ຊຽງຂວາງ 5,916 100.00 43.14 16.43 20.66 12.27 2.87 1.12 3.52 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,691 100.00 41.38 18.97 18.96 10.18 4.30 1.87 4.34 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,526 100.00 41.21 19.31 21.77 9.08 2.62 1.12 4.89 

ຄໍາມ່ວນ 9,490 100.00 45.19 21.73 16.69 7.67 2.19 1.03 5.49 

ສະຫວ ນນະເຂດ 16,639 100.00 55.31 17.69 11.52 7.10 2.45 1.08 4.84 

ສາລະວ ນ 10,379 100.00 49.37 22.86 15.23 5.67 1.95 0.72 4.20 

ເຊກອງ 3,536 100.00 51.81 23.22 12.61 4.52 3.70 1.05 3.08 

ຈໍາປາສ ກ 14,188 100.00 35.52 25.45 20.90 9.90 2.60 0.91 4.72 

ອ ດຕະປ  4,540 100.00 48.19 26.30 11.23 6.85 3.22 1.04 3.17 

ໄຊສົມບ ນ 2,936 100.00 54.33 15.67 13.59 8.96 3.27 1.53 2.66 
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5. ກາໍລ ງແຮງງານ ແລະ ການມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ 

a) ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ)  

ຕາຕະລາງ D5.1.1 ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ເພດ 
ພົນລະເມືອງ10+   ພົນລະເມືອງບ ໍ່ເປັນພິການ   ພົນລະເມືອງພິການ 

ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ  ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ  ຈໍານວນ ສ່ວນຮ້ອຍ 
ລວມ 5,131,036 100.00  4,975,708 100.00  155,328 100.00 

ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ 3,474,582 67.72  3,402,342 68.38  72,240 46.51 

ຫວ່າງງານ 73,270 1.43  67,045 1.35  6,225 4.01 

ພ ໍ່ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນ 297,796 5.80  258,285 5.19  39,511 25.44 

ນ ກຮຽນ 1,054,355 20.55  1,050,987 21.12  3,368 2.17 

ບໍານານ/ເຈ ບປູ່ວຍ/ແກ່ຊາ
ລາ/ອືີ່ນໆ 136,738 2.66  106,234 2.14  30,504 19.64 

ບ ໍ່ຕອບ 94,295 1.84  90,815 1.83  3,480 2.24 
 

        
ຊາຍ 2,562,928 100.00  2,485,234 100.00  77,694 100.00 

ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ 1,775,400 69.27  1,732,760 69.72  42,640 54.88 

ຫວ່າງງານ 37,494 1.46  34,339 1.38  3,155 4.06 

ພ ໍ່ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນ 69,953 2.73  55,655 2.24  14,298 18.40 

ນ ກຮຽນ 556,781 21.72  554,747 22.32  2,034 2.62 

ບໍານານ/ເຈ ບປູ່ວຍ/ແກ່ຊາ
ລາ/ອືີ່ນໆ 72,920 2.85  59,156 2.38  13,764 17.72 

ບ ໍ່ຕອບ 50,380 1.97  48,577 1.95  1,803 2.32 

         
ຍງິ 2,568,108 100.00  2,490,474 100.00  77,634 100.00 

ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ 1,699,182 66.16  1,669,582 67.04  29,600 38.13 

ຫວ່າງງານ 35,776 1.39  32,706 1.31  3,070 3.95 

ພ ໍ່ເຮືອນ/ແມ່ເຮືອນ 227,843 8.87  202,630 8.14  25,213 32.48 

ນ ກຮຽນ 497,574 19.38  496,240 19.93  1,334 1.72 

ບໍານານ/ເຈ ບປູ່ວຍ/ແກ່ຊາ
ລາ/ອືີ່ນໆ 63,818 2.49  47,078 1.89  16,740 21.56 

ບ ໍ່ຕອບ 43,915 1.71  42,238 1.70  1,677 2.16 
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ຕາຕະລາງ D5.1.2 ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ 

ໝວດອາຍ ຸ ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ພ ໍ່ເຮອືນ/
ແມເ່ຮອືນ 

ນ ກຮຽນ 
ບໍານານ/ເຈ ບປູ່ວຍ/
ແກຊ່າລາ/ອືີ່ນໆ 

ບ ໍ່ຕອບ 

Total 155,328 72,240 6,225 39,511 3,368 30,504 3,480 

10-14 5,022 1,050 312 21 2,139 752 748 

15-19 5,563 2,682 511 47 911 956 456 

20-24 6,123 3,819 573 121 216 1,044 350 

25-29 6,834 4,698 556 183 38 1,023 336 

30-34 6,669 4,751 477 219 12 936 274 

35-39 6,448 4,818 368 284 17 765 196 

40-44 7,131 5,477 269 441 5 755 184 

45-49 8,779 6,868 246 798 6 697 164 

50-54 12,233 8,782 257 1,885 16 1,100 193 

55-59 12,894 8,422 241 2,813 - 1,267 151 

60-64 15,748 7,790 334 5,003 2 2,408 211 

65-69 13,940 5,272 372 5,408 1 2,795 92 

70-74 15,177 3,582 471 6,879 1 4,207 37 

75-79 12,124 2,174 420 5,669 2 3,831 28 

80 ປີ ຂຶັ້ນໄປ 20,643 2,055 818 9,740 2 7,968 60 

 

ຕາຕະລາງ D5.1.3 ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ລະດ ບ
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 

ເພດ ແລະ ລະດ ບ
ຄວາມຮນຸແຮງ
ຂອງການເປນັ

ພິການ 

ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ພ ໍ່ເຮອືນ/
ແມເ່ຮອືນ 

ນ ກຮຽນ 

ບໍານານ/ເຈ ບ
ປູ່ວຍ/ແກຊ່າລາ/

ອືີ່ນໆ 

ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 155,328 72,240 6,225 39,511 3,368 30,504 3,480 

ພິການໜ້ອຍ 104,849 54,402 2,998 27,505 2,453 16,257 1,234 

ພິການຫຼາຍ 35,800 13,887 2,027 9,005 723 9,054 1,104 

ພິການຮຸນແຮງ 14,679 3,951 1,200 3,001 192 5,193 1,142 

        
ຊາຍ 77,694 42,640 3,155 14,298 2,034 13,764 1,803 

ພິການໜ້ອຍ 53,110 32,539 1,445 9,758 1,484 7,254 630 

ພິການຫຼາຍ 17,639 8,041 1,051 3,389 438 4,137 583 

ພິການຮຸນແຮງ 6,945 2,060 659 1,151 112 2,373 590 

        
ຍງິ 77,634 29,600 3,070 25,213 1,334 16,740 1,677 

ພິການໜ້ອຍ 51,739 21,863 1,553 17,747 969 9,003 604 

ພິການຫຼາຍ 18,161 5,846 976 5,616 285 4,917 521 

ພິການຮຸນແຮງ 7,734 1,891 541 1,850 80 2,820 552 
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ຕາຕະລາງ D5.1.4 ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປນັພິການ ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ພ ໍ່ເຮອືນ/
ແມເ່ຮອືນ 

ນ ກຮຽນ 

ບໍານານ/ເຈ ບ
ປູ່ວຍ/ແກຊ່າລາ/

ອືີ່ນໆ 

ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 155,328 72,240 6,225 39,511 3,368 30,504 3,480 

ພິການປະເພດດຽວ 67,252 41,303 1,955 12,577 2,312 8,091 1,014 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 88,076 30,937 4,270 26,934 1,056 22,413 2,466 
 

       
ການເບິງເຫ ນ 77,360 32,828 2,457 24,033 906 16,020 1,116 

ການໄດ້ຍິນ 70,470 28,866 2,450 21,136 852 15,819 1,347 

ການຍ່າງ 73,790 25,723 3,370 23,380 1,272 18,244 1,801 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 67,428 23,185 3,465 20,288 925 17,469 2,096 

ການດຸແລຕົນເອງ 60,168 18,138 3,374 18,507 1,077 16,980 2,092 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 52,160 18,975 2,926 13,580 1,003 13,532 2,144 

 

ຕາຕະລາງ D5.1.5 ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມເຂດຄົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ ແລະ ເພດ 

ເຊດຕົວເມອືງ/
ຊນົນະບົດ ແລະ ເພດ 

ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ພ ໍ່ເຮອືນ/
ແມເ່ຮອືນ 

ນ ກຮຽນ 

ບໍານານ/ເຈ ບ
ປູ່ວຍ/ແກຊ່າລາ/

ອືີ່ນໆ 

ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 155,328 72,240 6,225 39,511 3,368 30,504 3,480 

ຊາຍ 77,694 42,640 3,155 14,298 2,034 13,764 1,803 

ຍິງ 77,634 29,600 3,070 25,213 1,334 16,740 1,677 

        
ຕົວເມອືງ 47,102 17,192 2,745 14,051 988 11,104 1,022 

ຊາຍ 23,717 10,524 1,512 5,114 564 5,482 521 

ຍິງ 23,385 6,668 1,233 8,937 424 5,622 501 

        
ຊນົນະບົດມ ເສ ນທາງ 93,965 47,312 3,175 22,507 2,002 16,819 2,150 

ຊາຍ 46,775 27,621 1,496 8,103 1,236 7,200 1,119 

ຍິງ 47,190 19,691 1,679 14,404 766 9,619 1,031 
 

       
ຊນົນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 14,261 7,736 305 2,953 378 2,581 308 

ຊາຍ 7,202 4,495 147 1,081 234 1,082 163 

ຍິງ 7,059 3,241 158 1,872 144 1,499 145 
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ຕາຕະລາງ D5.1.6 ກິດຈະກໍາໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາຂອງພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 10 ປີ ຂຶັ້ນໄປ) ແບ່ງຕາມແຂວງ 

ແຂວງ ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ພ ໍ່ເຮອືນ/
ແມເ່ຮອືນ 

ນ ກຮຽນ 
ບໍານານ/ເຈ ບ

ປູ່ວຍ/ແກຊ່າລາ/
ອືີ່ນໆ 

ບ ໍ່ຕອບ 

ລວມ 155,328 72,240 6,225 39,511 3,368 30,504 3,480 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 15,981 5,170 955 5,343 409 3,791 313 

ຜົັ້ງສາລ  4,970 2,544 131 1,086 113 937 159 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 4,889 2,921 98 968 173 610 119 

ອຸດົມໄຊ 9,479 5,192 317 1,388 255 2,149 178 

ບ ໍ່ແກ້ວ 5,166 2,841 234 782 108 1,098 103 

ຫຼວງພະບາງ 15,601 7,698 721 3,429 312 3,177 264 

ຫົວພ ນ 7,914 4,059 61 1,125 197 2,318 154 

ໄຊຍະບ ລ  9,617 4,424 358 2,571 172 1,791 301 

ຊຽງຂວາງ 5,767 3,060 96 1,251 171 1,063 126 

ແຂວງວຽງຈ ນ 10,483 4,533 432 2,423 209 2,659 227 

ບ ລິຄໍາໄຊ 5,414 2,324 293 1,554 102 1,014 127 

ຄໍາມ່ວນ 9,296 4,468 435 2,413 150 1,610 220 

ສະຫວ ນນະເຂດ 16,232 5,869 907 5,647 268 3,069 472 

ສາລະວ ນ 9,960 5,495 214 2,641 209 1,216 185 

ເຊກອງ 3,448 1,971 90 614 95 605 73 

ຈໍາປາສ ກ 13,783 5,581 653 4,841 265 2,080 363 

ອ ດຕະປ  4,456 2,416 142 884 103 854 57 

ໄຊສົມບ ນ 2,872 1,674 88 551 57 463 39 
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b) ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) 

ຕາຕະລາງ D5.2.1 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຂອງພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່
ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ ແລະ ເພດ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງ
ການເປັນພິການ ແລະ ເພດ 

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງ
ງານ 

ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

  ລວມ 

ມ ວຽກ
ເຮ ດງານ
ທໍາ 

ຫວ່າງ
ງານ 

ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນ
ກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

ລວມ 4,137,333 3,302,682 61,404 773,247  100.00 79.83 1.48 18.69 

ບ ໍ່ເປັນພິການ 4,048,911 3,244,575 57,572 746,764  
100.00 80.13 1.42 18.44 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍ 
ໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 88,422 58,107 3,832 26,483  

100.00 

65.72 4.33 29.95 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນ
ໄປ 28,537 14,486 2,238 11,813  

100.00 

50.76 7.84 41.40 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 8,711 3,278 876 4,557  
100.00 37.63 10.06 52.31 

          
ຊາຍ 2,072,312 1,683,207 32,378 356,727  100.00 81.22 1.56 17.21 

ບ ໍ່ເປັນພິການ 2,024,669 1,649,194 30,162 345,313  
100.00 81.45 1.49 17.06 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍ 
ໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 47,643 34,013 2,216 11,414  

100.00 

71.39 4.65 23.96 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນ
ໄປ 15,151 8,193 1,295 5,663  

100.00 

54.08 8.55 37.38 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 4,546 1,734 510 2,302  
100.00 38.14 11.22 50.64 

          
ຍງິ 2,065,021 1,619,475 29,026 416,520  100.00 78.42 1.41 20.17 

ບ ໍ່ເປັນພິການ 2,024,242 1,595,381 27,410 401,451  
100.00 78.81 1.35 19.83 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍ 
ໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 40,779 24,094 1,616 15,069  

100.00 

59.08 3.96 36.95 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນ
ໄປ 13,386 6,293 943 6,150  

100.00 

47.01 7.04 45.94 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 4,165 1,544 366 2,255  
100.00 37.07 8.79 54.14 
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ຕາຕະລາງ D5.2.2 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຂອງພົນລະເມືອງພິການ
ແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸ 

ໝວດ
ອາຍຸ 

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

  ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

ລວມ 88,422 58,107 3,832 26,483  100.00 65.72 4.33 29.95 

15-19 5,563 2,682 511 2,370  100.00 48.21 9.19 42.60 

20-24 6,123 3,819 573 1,731  100.00 62.37 9.36 28.27 

25-29 6,834 4,698 556 1,580  100.00 68.74 8.14 23.12 

30-34 6,669 4,751 477 1,441  100.00 71.24 7.15 21.61 

35-39 6,448 4,818 368 1,262  100.00 74.72 5.71 19.57 

40-44 7,131 5,477 269 1,385  100.00 76.81 3.77 19.42 

45-49 8,779 6,868 246 1,665  100.00 78.23 2.80 18.97 

50-54 12,233 8,782 257 3,194  100.00 71.79 2.10 26.11 

55-59 12,894 8,422 241 4,231  100.00 65.32 1.87 32.81 

60-64 15,748 7,790 334 7,624  100.00 49.47 2.12 48.41 

 

ຕາຕະລາງ D5.2.3 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຂອງພົນລະເມືອງພິການ
ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ 

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງ
ການເປັນພິການ  

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 

ມ ວຽກ
ເຮ ດງານ
ທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

  ລວມ 

ມ ວຽກ
ເຮ ດງານ
ທໍາ 

ຫວ່າງງານ 

ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນ
ກໍາລ ງແຮງ

ງານ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່
ງຂຶັ້ນໄປ 88,422 58,107 3,832 26,483  

100.00 

65.72 4.33 29.95 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນ
ໄປ 28,537 14,486 2,238 11,813  

100.00 

50.76 7.84 41.40 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 8,711 3,278 876 4,557  
100.00 37.63 10.06 52.31 

      

 

   
ພິການໜ້ອຍ 59,885 43,621 1,594 14,670  

100.00 72.84 2.66 24.50 

ພິການຫຼາຍ 19,826 11,208 1,362 7,256  
100.00 56.53 6.87 36.60 

ພິການຮຸນແຮງ 8,711 3,278 876 4,557  
100.00 37.63 10.06 52.31 
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ຕາຕະລາງ D5.2.4 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຂອງພົນລະເມືອງພິການແບ່ງ
ຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ 

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

  ລວມ 

ມ ວຽກ
ເຮ ດງານ
ທໍາ 

ຫວ່າງງານ 

ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນ
ກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

ລວມ 88,422 58,107 3,832 26,483  100.00 65.72 4.33 29.95 

ພິການປະເພດດຽວ 46,924 35,529 1,372 10,023  
100.00 75.72 2.92 21.36 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 41,498 22,578 2,460 16,460  
100.00 54.41 5.93 39.66 

 
     

 

   
ການເບິງເຫ ນ 36,662 24,414 992 11,256  

100.00 66.59 2.71 30.70 

ການໄດ້ຍິນ 32,778 21,546 1,109 10,123  
100.00 65.73 3.38 30.88 

ການຍ່າງ 34,585 19,221 1,837 13,527  
100.00 55.58 5.31 39.11 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 31,682 17,055 2,040 12,587  
100.00 53.83 6.44 39.73 

ການດຸແລຕົນເອງ 27,705 13,244 2,002 12,459  
100.00 47.80 7.23 44.97 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 26,956 14,790 1,862 10,304  
100.00 54.87 6.91 38.23 

 

 

ຕາຕະລາງ D5.2.5 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຂອງພົນລະເມືອງ
ພິການແບ່ງຕາມເຂດຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ ແລະ ເພດ 

ເຂດຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ ແລະ ເພດ 

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 

ມ ວຽກ
ເຮ ດງານ
ທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

  ລວມ 

ມ ວຽກ
ເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງ
ງານ 

ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

ລວມ 88,422 58,107 3,832 26,483  100.00 65.72 4.33 29.95 

ຊາຍ 47,643 34,013 2,216 11,414  
100.00 71.39 4.65 23.96 

ຍິງ 40,779 24,094 1,616 15,069  
100.00 59.08 3.96 36.95 

          
ຕົວເມືອງ 25,974 14,041 1,862 10,071  100.00 54.06 7.17 38.77 

ຊາຍ 14,145 8,470 1,158 4,517  
100.00 59.88 8.19 31.93 

ຍິງ 11,829 5,571 704 5,554  
100.00 47.10 5.95 46.95 

          
ຊົນນະບົດມ ເສ ນທາງ 53,734 37,743 1,791 14,200  100.00 70.24 3.33 26.43 

ຊາຍ 28,837 21,896 965 5,976  
100.00 75.93 3.35 20.72 

ຍິງ 24,897 15,847 826 8,224  
100.00 63.65 3.32 33.03 

 
         

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ັ້ນທາງ 8,714 6,323 179 2,212  100.00 72.56 2.05 25.38 

ຊາຍ 4,661 3,647 93 921  
100.00 78.25 2.00 19.76 

ຍິງ 4,053 2,676 86 1,291  
100.00 66.03 2.12 31.85 
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ຕາຕະລາງ D5.2.6 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລ ງແຮງງານຂອງພົນລະເມືອງໄວກໍາລ ງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຂອງພົນລະເມືອງ
ພິການແບ່ງຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ພົນລະເມືອງ   ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງ
ງານ 

ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

  ລວມ 
ມ ວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ 

ຫວ່າງງານ 
ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນກໍາລ ງ
ແຮງງານ 

ລວມ 88,422 58,107 3,832 26,483  100.00 65.72 4.33 29.95 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 8,863 4,411 698 3,754  
100.00 49.77 7.88 42.36 

ຜົັ້ງສາລ  3,003 2,048 91 864  
100.00 68.20 3.03 28.77 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 3,219 2,433 60 726  
100.00 75.58 1.86 22.55 

ອຸດົມໄຊ 6,175 4,384 192 1,599  
100.00 71.00 3.11 25.89 

ບ ໍ່ແກ້ວ 3,166 2,267 121 778  
100.00 71.60 3.82 24.57 

ຫຼວງພະບາງ 9,698 6,392 432 2,874  
100.00 65.91 4.45 29.63 

ຫົວພ ນ 4,849 3,451 45 1,353  
100.00 71.17 0.93 27.90 

ໄຊຍະບ ລ  5,557 3,655 226 1,676  
100.00 65.77 4.07 30.16 

ຊຽງຂວາງ 3,327 2,431 74 822  
100.00 73.07 2.22 24.71 

ແຂວງວຽງຈ ນ 5,794 3,639 277 1,878  
100.00 62.81 4.78 32.41 

ບ ລິຄໍາໄຊ 2,943 1,881 170 892  
100.00 63.91 5.78 30.31 

ຄໍາມ່ວນ 5,017 3,308 244 1,465  
100.00 65.94 4.86 29.20 

ສະຫວ ນນະເຂດ 8,322 4,720 519 3,083  
100.00 56.72 6.24 37.05 

ສາລະວ ນ 5,135 3,908 92 1,135  
100.00 76.11 1.79 22.10 

ເຊກອງ 2,015 1,496 65 454  
100.00 74.24 3.23 22.53 

ຈໍາປາສ ກ 6,900 4,376 418 2,106  
100.00 63.42 6.06 30.52 

ອ ດຕະປ  2,509 1,863 60 586  
100.00 74.25 2.39 23.36 

ໄຊສົມບ ນ 1,930 1,444 48 438  
100.00 74.82 2.49 22.69 
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c) ພົນລະເມືອງໄວໜຸ່ມທ ີ່ບ ໍ່ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ ແລະ ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການສຶກສາ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) 

ຕາຕະລາງ D5.3.1 ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ ແລະ ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການສຶກສາ 
ຫືຼ ຝຶກອົບຮົມ ແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ 

ອາຍຸ 
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ ຍິງ ຊາຍ  ລວມ ຍິງ ຊາຍ 

ລວມ 1,341,361 673,372 667,989  11,686 6,589 5,097 

15 159,254 82,832 76,422  1,193 671 522 

16 135,920 69,448 66,472  1,036 575 461 

17 126,218 64,342 61,876  1,032 576 456 

18 148,025 72,737 75,288  1,206 664 542 

19 124,030 61,897 62,133  1,096 618 478 

20 152,676 74,694 77,982  1,526 864 662 

21 119,612 60,185 59,427  1,064 617 447 

22 134,117 66,880 67,237  1,287 731 556 

23 121,841 61,255 60,586  1,118 645 473 

24 119,668 59,102 60,566  1,128 628 500 

 

 

ຕາຕະລາງ D5.3.2 ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) ທ ີ່ບ ໍ່ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ ແລະ ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການສຶກສາ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມ 
ແບ່ງຕາມລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນພິການ ແລະ ເພດ  

ລະດ ບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເປັນ
ພິການ 

ພົນລະເມືອງພິການ  ສ່ອນຮ້ອຍ (%) 
ລວມ ຍິງ ຊາຍ  ລວມ ຍິງ ຊາຍ 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶີ່ງຂຶັ້ນໄປ 11,686 6,589 5,097  100.00 56.38 43.62 

ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶັ້ນໄປ 5,801 3,198 2,603  100.00 55.13 44.87 

ບ ໍ່ສາມາດເຮ ດຫຍ ງໄດ້ 2,133 1,151 982  100.00 53.96 46.04 

     
 

  
ພິການໜ້ອຍ 5,885 3,391 2,494  100.00 57.62 42.38 

ພິການຫຼາຍ 3,668 2,047 1,621  100.00 55.81 44.19 

ພິການຮຸນແຮງ 2,133 1,151 982  100.00 53.96 46.04 
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ຕາຕະລາງ D5.3.3  ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) ທ ີ່ບ ໍ່ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ ແລະ ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການສຶກສາ ຫຼື ຝຶກ
ອົບຮົມ ແບ່ງຕາມປະເພດການເປັນພິການ 

ປະເພດການເປັນພິການ 
ພົນລະເມືອງພິການ  ສ່ວນຮ້ອຍ (%) 

ລວມ ຊາຍ ຍິງ   ລວມ ຊາຍ ຍິງ 
ລວມ 11,686 6,589 5,097  100.00 56.38 43.62 

ພິການປະເພດດຽວ 5,800 3,345 2,455  
100.00 57.67 42.33 

ພິການຊໍໍ້າຊ້ອນ 5,886 3,244 2,642  
100.00 55.11 44.89 

 
    

   
ການເບິງເຫ ນ 2,541 1,404 1,137  

100.00 55.25 44.75 

ການໄດ້ຍິນ 3,878 2,082 1,796  
100.00 53.69 46.31 

ການຍ່າງ 4,376 2,469 1,907  
100.00 56.42 43.58 

ການຈຶີ່ຈໍາ ຫຼື ສະມາທິ 5,124 2,834 2,290  
100.00 55.31 44.69 

ການດຸແລຕົນເອງ 4,592 2,566 2,026  
100.00 55.88 44.12 

ການປາກເວົັ້າ/ການສືີ່ສານ 5,722 3,094 2,628  
100.00 54.07 45.93 

 

ຕາຕະລາງ D5.3.4 ພົນລະເມືອງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນພິການ ແລະ ພົນລະເມືອງພິການ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) ທ ີ່ບ ໍ່ມ ວຽກເຮ ດງານທໍາ 
ແລະ ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນການສຶກສາ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມ ແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ຕົວເມືອງ ຊົນນະບດົ 

ແຂວງ ແລະ ຕົວເມືອງ/ຊົນນະບດົ 
ພົນລະເມືອງບ ໍ່ເປັນພິການ  ພົນລະເມືອງພິການ 

ລວມ ຍິງ ຊາຍ   ລວມ ຍິງ ຊາຍ 
ລວມ 1,341,361 673,372 667,989  11,686 6,589 5,097 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 176,810 87,605 89,205  953 532 421 

ຜົັ້ງສາລ  32,121 16,699 15,422  352 199 153 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ 34,003 16,708 17,295  457 243 214 

ອຸດົມໄຊ 63,836 31,780 32,056  842 452 390 

ບ ໍ່ແກ້ວ 35,240 17,505 17,735  413 228 185 

ຫຼວງພະບາງ 84,565 42,918 41,647  1,366 761 605 

ຫົວພ ນ 59,593 31,171 28,422  650 359 291 

ໄຊຍະບ ລ  74,331 38,044 36,287  926 519 407 

ຊຽງຂວາງ 50,862 25,721 25,141  443 249 194 

ແຂວງວຽງຈ ນ 80,710 40,570 40,140  709 424 285 

ບ ລິຄໍາໄຊ 56,989 29,057 27,932  404 237 167 

ຄໍາມ່ວນ 82,064 40,746 41,318  641 383 258 

ສະຫວ ນນະເຂດ 211,038 105,739 105,299  1,138 642 496 

ສາລະວ ນ 82,737 40,523 42,214  660 379 281 

ເຊກອງ 21,618 10,721 10,897  229 134 95 

ຈໍາປາສ ກ 149,172 74,832 74,340  1,025 571 454 

ອ ດຕະປ  28,208 13,886 14,322  260 145 115 

ໄຊສົມບ ນ 17,464 9,147 8,317  218 132 86 

        

ຕົວເມືອງ 466,645 237,164 229,481  3,079 1,772 1,307 

ຊົນນະບົດມ ເສ ັ້ນທາງ 777,973 388,081 389,892  7,436 4,190 3,246 

ຊົນນະບົດບ ໍ່ມ ເສ ນທາງ 96,743 48,127 48,616  1,171 627 544 
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ແບບຟອມສອບຖາມ ການສາໍຫວຼດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ູ່

ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ຄ ັ້ງທ  4 IV ປ ີ2015  
(ສະບ ບພາສາລາວ) 
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