
ນາງຫລ້າ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກ “ຊຸກເຊືີ່ອງ” 
ໃນ ສປປ ລາວ ຍ້ອນຄວາມພິການ 

ນາງຫລ�າ ເປັນພີ່ນ�ອງກັນກັບນາງນ�ອຍ ແລະ ຢູ�ໃນເຂດບ�ານດຽວກັນ, ລາວມີອາຍຸ 11 ປີ ແລະ 
ມີຄວາມພິການ. ລາວເປັນເດັກທີ່ເປັນມິດ ແລະ ມັກຢູ�ນ�າຫມູ�ຄົນ. ພ�່ແມ�ຂອງຫລ�າທຸກຍາກ ແລະ 
ບ�່ສາມາດຫາລ�ຽງ ກຸ�ມຢູ�ກຸ�ມກິນໄດ� ແລະ ພວກເຂົາຍັງມີລູກອີກ 4 ຄົນ ນອກຈາກນາງຫລ�າ. 
ພວກເຂົາບ�່ຮູ�ວ�າເປັນຫຍັງ ນາງ ຫລ�າ ຈຶ່ງຕ�າງຈາກລູກອີກ 4 ຄົນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາບ�່ໄດ�ພາ
ລາວໄປສູນການແພດຍ�ອນວ�າບ�່ມີເງິນ ຈ�າຍຄ�າຕ�າງໆ. ພວກເຂົາກ�ຍັງຮູ�ສຶກອາຍແທນນາງຫລ�າ ແລະ 
ບ�່ຢາກປ�ອຍໃຫ�ຄົນໃນຊຸມຊົນເຫັນລູກທີ່ມີ ຄວາມພິການຂອງຕົນ ເພາະຄິດວ�າຄວາມພິການຂອງ
ລູກຈະມີຜົນກະທົບຕ�່ພວກເຂົາ. ນາງຫລ�າ ສາມາດ ປາກເວົ້າໄດ� ແລະ ເປັນເດັກທີ່ເບີກບານດີ 
ແຕ�ການເວົ້າຈາຂອງລາວບາງທີກ�ບ�່ແຈ�ງ. ເວລາຜ�ານໄປ ຄົນໃນ ຄອບຄົວຂອງລາວກ�່ຮຽນຮູ�ທີ່ຈະ
ເຂົ້າໃຈລາວ. ນາງຫລ�າ ບ�່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ�ຫມົດທຸກອັນທີ່ຄົນເວົ້າກັບ ລາວ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ�ງ
ຍາກໃນການປະຕິບັດຕາມການສັງສອນ. ພ�່ແມ�ຂອງນາງຫລ�າ ບ�່ໄດ�ສົ່ງລາວເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ຍ�ອນຄິດ
ວ�າລາວຈະບ�່ສາມາດຮຽນຮູ�ຫຍັງໄດ� ແລະ ມັນຈະເປັນການເສຍເງິນລ�າໆ.

ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແນໃສ�ການພັດທະນາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ 
ມີສ�ວນຮ�ວມ ໂດຍບ�່ປ�ອຍປະໃຜໄວ�ຂ�າງຫລັງ. 
ນາງຫລ�າ ແລະ ເດັກຍິງຄົນອື່ນໆທີ່ຄືກັນກັບລາວ ກ�າລັງຖືກປະຖິ້ມໄວ�ຂ�າງຫລັງຢ�າງຊັດເຈນ. 
ນາງຫລ�າ ບ�່ແມ�ນຜູ�ດຽວທີ່ຕົກຢູ�ໃນສະຖານະການນີ້, ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາສາກົນທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ບ�່ດົນມານີ້, ລວມທັງບົດລາຍງານຄວາມພິການທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ
ມີເດັກຍິງຫລາຍ ຄົນທີ່ຕົກຢູ�ໃນສະຖານະການດຽວກັນ.

ເຫດຜົນທ່ີເຍົາວະຊົນ-ເດັກຍິງຄືນາງຫລ�າ 
ຖືກເບີ່ງຂ�າມ ແລະ ເຊື່ອງຊ�ອນ
ການຂາດຂ�້ມູນທີ່ ຖືກຕ�ອງຊັດເຈນ 

ທັດສະນະຄະຕິຂອງສັງຄົມຕ�່ຜູ�ມີຄວາມພິການ

 ການຂາດຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບວິທີ່ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫລືອ 

ເດັກຍິງ ແລະ ແມ�ຍິງທີ່ມີຄວາມພິການ ມີອັດຕາທີຈະຖືກ
ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງສູງກ�ວາເດັກຍິງ ແລະ ແມ�ຍິງທົ່ວໄປ



ການຂາດຂ�້ມູນທ່ີຖືກຕ�ອງຊັດເຈນ ສປປ ລາວ 
•      ການຂາດຂ�້ມູນທີ່ຖືກຕ�ອງຊັດເຈນ ສປປ ລາວ ໄດ�ມີການລິເລີ່ມທີ່ດີໃນການ
ນ�າໃຊ�ແບບຄ�າຖາມ Washington Group of Questions (WG-SS) – ແບບສັ້ນ – 
ເຂົ້າໃນການສ�າຫລວດປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ຊຶ້ງໃສ ທົ່ວປະເທດ 2015 (PHC). 
ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມພິການສະແດງຜົນວ�າມີຢູ� 2.77% ແລະ ມັນບ�່ສອດຄ�ອງກັບອັດຕາ ສະເລ�ຍ
ຂອງບົດລາຍງານຄວາມພິການທົ່ວໂລກຂອງປີ 2011 ທີ່ມີເຖິງ15.6% ເຊິ່ງເປັນ ລະດັບຕັ້ງແຕ� 
11,8% ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ�ສູງ ຫາ 18% ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີ ລາຍໄດ�ຕ�່າ.

•      ເຫດຜົນທີ່ກ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມແຕກຕ�າງຈາກອັດຕາທົ່ວ
ໄປນັ້ນ ແມ�ນຍ�ອນຂາດການຝຶກອົບຮົມທີ່ພຽງພ�ໃຫ� ແກ�
ບັນດານັກສ�າຫລວດຂອງ PHC ໃນການນ�າໃຊ� ແບບສອບ
ຖາມ WG-SS. 
•      ການຂາດຂ�້ມູນທີ່ຖືກຕ�ອງກ�ຽວກັບຄວາມພິການນີ້, 
ຫມາຍວ�າຜູ�ມີຄວາມພິການຈ�ານວນຫລາຍບ�່ໄດ�ຖືກ ຮັບຮູ� 
ແລະ ມັນສົ່ງຜົນໃຫ�ລັດຖະບານບ�່ໄດ�ລວມ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນ
ການສ�າງແຜນບ�ລິການດ�ານ ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, 
ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ� ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ.

ທັດສະນະຄະຕິຂອງສັງຄົມຕ�່ຜູ�ມີຄວາມພິການ
• ການເບີ່ງໃນແງ�ລົບຕ�່ຜູ�ມີຄວາມພິການໃນສັງຄົມນັ້ນເຮັດໃຫ�ເດັກຍິງຄືນາງຫລ�າມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ
  ໃນການເປັນສ�ວນຫນຶ່ງຂອງສັງຄົມ. 
• ບາງຄອບຄົວບ�່ເຊື່ອວ�າເດັກຍິງຄືນາງຫລ�າມີສິດທິໃດໆ
• ພາສາທີ່ນ�າໃຊ�ເພື່ອນິຍາມຜູ�ມີຄວາມພິການນັ້ນ ມີລັກສະນະຈ�າແນກ 
  ແລະ ເຮັດໃຫ�ເດັກຍິງຄືນາງຫລ�າ ໄດ�ຮັບເອົາ ຄວາມຮູ�ສຶກດ�ານລົບນີ້ເຂົ້າໃນຕົວລາວ. 
• ການກ�ານົດກົດຕາຍໂຕທີ່ໃຊ�ແມ�ນມີລັກສະນະເປັນທາງລົບ - ທີ່ວ�າ
  ເດັກຍິງຄືນາງຫລ�ານັ້ນ ບ�່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ�ເລີຍ. 
• ຄວາມເຊື່ອທາງວັດທະນະທ�າກ�ຽວກັບ “ເວນ-ກ�າ” 
  ບ�່ພຽງແຕ�ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ນາງຫລ�າເທົ່ານັ້ນ ແຕ�ຍັງກະທົບຕ�່
  ຄອບຄົວຂອງລາວເຊັ່ນກັນ ເພາະພວກເຂົາທັງຫມົດຖືກຕັດ
  ແຍກອອກໂດຍສັງຄົມ. 
• ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການມີທັດສະນະຄະຕິລົບ ກ�່ຫມາຍຄວາມວ�າ
  ເດັກ-ເຍົາວະຊົນຍິງທີ່ມີຄວາມພິການນັ້ນ ຖືກປະຕິເສດ
  ການເຂົ້າເຖິງບ�ລິການ, 
• ພວກເຂົາຕ�ອງພົບກັບການຈ�າແນກສອງຂັ້ນ ຫມາຍວ�າມີຄວາມ
  ສ�ຽງເປັນສອງເທົ່າຍ�ອນທັງເປັນເດັກ-ເຍົາວະຊົນເພດຍິງ ແລະ 
  ທັງມີຄວາມພິການ ອີກ.
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ເຮັດຫຍັງບ�່ໄດ�ເລີຍ



ບ�່ມີຄວາມຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງເດັກ-ເຍົາວະຊົນຍິງ ຄືນາງຫລ�າ ແລະ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອອີກ
ວ�າພວກເຂົາບ�່ຕ�ອງການ ການໃຫ�ບ�ລິການ. ພ�່-ແມ� ແລະ ຊຸມຊົນ ບ�່ເຂົ້າໃຈ ຫລື ບ�່ມີຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບ
ສິດທິຂອງເຍົາວະຊົນ-ເດັກຍິງ ທີ່ມີ ຄວາມພິການ. ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບ�່ໄດ�ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຖ�າໄດ�ເຂົ້າກ�່
ມີບັນຫາທີ່ວ�າຄູສອນບ�່ຮູ�ວິທີສິດສອນເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມຕ�ອງການດ�ານການຮຽນຮູ�ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

•    ່ການບ�ລິການດ�ານສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ ແມ�ນບ�່ມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ຫລື ຂີດຄວາມສາມາດທຈະສະຫນອງຕຄວາມຕອງການຂອງບັນດາເດັກຍງຄນາງຫລາ.

ຈົນກ�ວາຂີດຄວາມສາມາດນີ້ໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ການສ�າງຄວາມຮັບຮູ�ແກ�ບັນດາຜູ�ໃຫ�ການບ�ລິການ
ກ�ຽວກັບການ ປະເມີນ, ການການົດໄດ� ແລະ ຮູ�ເຖິງຄວາມຕ�ອງການສະເພາະຂອງເຍົາວະຊົນ-ເດັກຍິງ 
ທີ່ມີຄວາມພິການ, ເດັກຍິງຄື ນາງຫລ�າຈ�າຕ�ອງສືບຕ�່ປະເຊີນກັບອຸປະສັກ, ຖືກຈ�າກັດ ແລະ ບ�່ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງການບ�ລິການເຊັ່ນດຽວກັນກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ. ເມື່ອອຸປະສັກເລົ່ານີ້ຖືກກ�າຈັດອອກ, ນາງຫລ�າ 
ກ�ຈະເລີ່ມຖືກເບິ່ງເຫັນໄດ�

ທັງພ�່-ແມ�, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການບ�່ຮູ�ວິທີການ
ທີ່ຈະໃຫ�ເດັກຍິງຄືນາງຫລ�າ ມີສ�ວນຮ�ວມໄດ�ຄືແນວໃດ

• ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ�ເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍສິດທິຜູ�ມີຄວາມພິການແລ�ວ, ຕ�່ໄປກ�່ຕ�ອງ
  ໄດ�ມີການຈັດຕັ້ງ  ປະຕິບັດ ໂດຍຄ�ານຶງເຖິງ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
• ນະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດວ�າດ�ວຍຄວາມພິການ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຕ�ອງໄດ�ຮັບ
  ການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 
• ຕ�ອງມີຊັບພະຍາກອນທີ່ພຽງພ� ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
  ງານແຫ�ງຊາດ • ປັບປຸງການເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວຜູ�ມີຄວາມພິການ ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ

ພວກເຮົາຈະກ�າຈັດອຸປະສັກໄດ�ແນວໃດ?

ຄົນພິການ 32%32% 37.2% 59.6%

ຄົນທີ່ບ�່ພິການ 27.8% 59.3% 13%
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•   ການເອົາບັນຫາຄວາມພິການເຂົ້າເປັນສ�ວນຫນຶ່ງ ແມ�ນວາລະຂອງທຸກຄົນ
•   ປະຕິບັດຕາມຫລັກການຄ�າຂວັນ “ຖ�າບ�່ມີພວກເຮົາກ�ບ�່ກ�ຽວກັບພວກເຮົາ” ແລະ 
     “ບ�່ປ�ອຍປະໃຜໄວ�ຂ�າງ ຫລັງ”. 
•   ພ�່-ແມ�, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຕ�ອງໄດ�ຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບສິດທິຂອງເຍົາວະຊົນ-ເດັກຍິງ 
    ທີ່ມີຄວາມພິການ 
•   ການບ�ລິການດ�ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ ຕ�ອງໄດ�ຮັບການ
    ພັດທະນາຂີດ ຄວາມສາມາດຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອໃຫ�ພວກເຂົາສາມາດລວມເອົາ ເຍົາວະຊົນ-ເດັກຍິງ ທີ່ມີ
    ຄວາມພິການເຂົ້າເປັນສ�ວນ ຫນຶ່ງໃນການບ�ລິການຂອງພວກເຂົາ.
•   ຄວນມີການຄົ້ນຄ�ວາວິໄຈຕື່ມກ�ຽວກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງເຍົາວະຊົນ-ເດັກຍິງ ທີ່ມີຄວາມພິການ.
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