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ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ 
ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ: ສໍາລັບເດັກ 
ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນເຫດການສຸກເສີນ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:





ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນເຫດການສຸກເສີນ 1

ຈຸດປະສົງ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ສະບາຍດີເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທຸກຄົນ:

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າ ບາງຄັ້ງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ອາດຈະຖືກກະທົບຈາກເຫດການ ໄພພິບັດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸ, 
ດິນເຈື່ອນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ໄຟໄໝ້ປ່າ, ລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເຫດການອື່ນໆ. ຊຶ່ງເຫດການນີ້ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ບໍ່ສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄືເກົ່າ ເຊັ່ນ: ການກັບໄປໂຮງຮຽນ, ການຫຼິ້ນ 
ກິລາ, ການພົບປະ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນການຫຼິ້ນຮ່ວມກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວໃນຊຸມຊົນ. ເຫດການແບບນີ້ອາດສ້າງຄວາມ 
ເຈັບປວດ, ຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ແລະ ຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພາະວ່າເຮືອນ, ທີ່ພັກພາອາໄສອາດຖືກ 
ທໍາລາຍ ຫຼື ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ອາດໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກພະຍາດ, ການບາດເຈັບ, ຖືກແຍກອອກ 
ຈາກຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກ ຫຼື ສູນເສຍຄົນທີ່ຮູ້ຈັກໄປ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນອາດຈະປະສົບພົບພໍ້ເຫດການສຸກເສີນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະຄົນອາດຈະສະແດງປະຕິກິລິຍາທ່າທີທີ່ແຕກຕ່າງ 
ກັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແລະ ຈິດໃຈ ບາງຄົນອາດຈະມີປະຕິກິລິຍາແບບເບົາບາງ ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະສະແດງປະຕິກິລິຍາ 
ທ່າທີແບບຮຸນແຮງ. ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກກົດດັນຫຼາຍ, ສັບສົນ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກຢ້ານ, 
ກັງວົນ, ຮ້ອງໄຫ້ ຫຼື ອາດຮູ້ສຶກເຈັບປວດຕາມຮ່າງກາຍ.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເຫດການໄພພິບັດ, ໂລກລະບາດ ແລະ ເຫດການທີ່ເປັນ 
ຕາຢ້ານອື່ນໆ. ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ກົດດັນຈິດໃຈ ແລະ ວຸ້ນວາຍເກີນໄປອາດຈະນໍາໄປເຖິງການ 
ເຮັດໃຫ້ມີພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການຜິດຖຽງກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື 
ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ດ້ວຍກັນ ຫຼື ເຮັດສິ່ງຜິດກົດໝາຍ. ບາງຄັ້ງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ອາດຈະຫັນໄປໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ສິ່ງມຶນເມົາ 
ແລະ ຄິດວ່າມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ, ກົງກັນຂ້າມອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີມີແຕ່ຍິ່ງຈະສ້າງບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າເຄີຍມີຄວາມຕຶງຄຽດແຕ່ກໍເຄີຍໄດ້ເອົາຊະນະມັນບໍ? ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເດັກ ແລະໄວໜຸ່ມທຸກ 
ຄົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຊີວິດ. ບາງຄົນມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະໃນ 
ໄລຍະວິກິດການ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດ. ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ຍິງ - ຊາຍ, 
ເດັກນ້ອຍຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ 
ຈິດໃຈ.

ສຸຂະພາບທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກ ລະຫວ່າງເກີດເຫດການ ແລະ ຫຼັງເກີດເຫດການໄພພິບັດ, ວິກິດການ 
ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ. ສະນັ້ນ, ການເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຮູ້ສຶກ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ ຫຼື ຄວາມ 
ເປັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນວ່າ ສິ່ງໃດເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ທໍາມະດາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ສາມາດຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີ.

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີທາງດ້ານຈິດຕະ-ສັງຄົມ 
ສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼື 
ເຫດການໄພພິບັດອື່ນໆ.

ສຸຂະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມຂອງເດັກ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມ ໃນຍາມສຸກເສີນ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, 
ຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມທີ່ດີ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີດູແລຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຕົນຄຽງຄູ ່
ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມສາມາດອ່ານຄໍາແນະນໍານີ້ໄປພ້ອມກັບພໍ່ແມ ່
ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ.

?
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ສີ່ງທີ່ຄວນເຮັດ:

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

zz ລົມກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຈົ້າກ່ຽວກັບເຫດການ ແລະ ສະຖານະການ 
ຂອງຄອບຄົວເຈົ້າໃນປະຈຸບັນໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າ ແລະອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, 
ໂດຍໃຊ້ການສື່ສານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງແຕ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພະຍາຍາມ 
ໃສ່ໃຈຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ ເຖິງວ່າບາງກໍລະນີເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການຕ່າງຈາກພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ. ຢ່າລືມວ່າ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຕ້ອງຟັງຄໍາແນະນໍາ
ຂອງພວກເພີ່ນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການສຸກເສີນ.

zz ລົມກັບພໍ່ແມ່, ຜູ້ໃຫຍ່, ເພື່ອນທີ່ໄວ້ໃຈ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫຼື ໂທເຂົ້າສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກ ທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າເຊັ່ນ: ຄວາມຢ້ານກົວ, ບັນຫາການນອນບໍ່ຫຼັບ, ຄວາມເຈັບປວດ, 
ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫຼື  ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ.

zz ຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ເຟສບຸກ, ໂທລະສັບ ຫຼື ຮູບແບບ 
ການສື່ສານ ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ປອດໄພ ສໍາລັບເຈົ້າທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ໂດດດ່ຽວ.

zz ຫຼຸດຜ່ອນການເບິ່ງ, ອ່ານ ຫຼື ຟັງຂ່າວໃນສື່ສັງຄົມໃຫ້ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງສື່ທາງສັງຄົມປະກອບມີ, ເຟດສ໌ບຸກ, ຢູທູບ (You 
Tube), ວິທະຍຸ, ກ່ຽວກັບເຫດການໄພພິບັດ, ພະຍາດລະບາດ, ໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກກັງວົນໃຈ ຫຼື ເກີດ 
ຄວາມຄຽດໄດ້.

zz ຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ທຸກໆວັນ ຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກ 
ຄອງ ແລະ ການປະກາດຂ່າວຈາກທາງການ, ອໍານາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຮຽນຮູ້ຄວາມ 
ຈິງກ່ຽວກັບຂ່າວແທ້ ຫຼື  ຂ່າວປອມ. ຊຶ່ງຂ່າວປອມ 
ສາມາດເພີ່ມຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ເຈົ້າໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ 
ຂ່າວແທ້ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຢ້ານກົວລົງ.

zz ດາໍລງົຊວີດິໃນຮບູແບບທີສ່ົງ່ຜນົດຕີໍສ່ຂຸະພາບ ເຮດັໃຫ ້
ຮ່າງກາຍແຂງແຮງເຊິ່ງປະ ກອບມີ: ການກິນອາຫານ 
ທີ່ເໝາະສົມ, ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ, ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ 
ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງສາມາດ 
ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຄວາມຄິດ ແລະ ອາລົມຂອງເຈົ້າ.

zz ຮັກສາວິໄນທີ່ດີ ເຊັ່ນ: ການລ້າງມືໃສ່ສະບູຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວິນາທີ ແລະ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ຢູ່ຫ່າງ 
ຈາກຝູງຊົນ ແລະ ປະຕິບັດໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.

zz ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາ, ເອື້ອເຟື້ອ, ເພື່ອແຜ່ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນຕົວເອງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມໝາຍ.

zz ນໍາໃຊ້ວິທີປະຕິບັດທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດໄດ້ຜົນມາແລ້ວ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍເມື່ອເວລາທີ່ມີຄວາມຄຽດ 
ແລະ ກົດດັນຈິດໃຈ. ເຈ້ົາຮູ້ດີວ່າວິທີໃດທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເຄ່ັງຄຽດໄດ້ດີ ແລະ 
ເຈົ້າບໍ່ຄວນລັງເລໃຈທີ່ຈະຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບຈິດໃຈທີ່ດີ. ສະຖານະການແບບນີ້ອາດ 
ຈະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງໂດຍໄວ ແຕ່ມັນຍັງຈະແກ່ຍາວອອກໄປອີກດົນ. 

zz ເຮັດສິ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນດົນຕີ, ການເຕັ້ນລໍາ, ຟັງເພັງ, ເລົ່າ 
ເລື່ອງນິທານຕະຫຼົກ, ຫຼິ້ນຂອງຫຼິ້ນ, ອ່ານໜັງສື, ແຕ້ມຮູບ ຫຼື ລະບາຍສີຕ່າງໆ ແລະ ເຈົ້າຍັງສາມາດອອກໄປຫຼິ້ນຢູ່ນອກ
ເຮືອນກັບໝູ່ໄດ້ ຖ້າຫາກມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າອະນຸຍາດ.

zz ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມທຸກໆມື້ ກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກ 
ດີຂຶ້ນໄດ້. ຕົວຢ່າງ ຂອງວິທີການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍລວມມີ ການຍ່າງ ຫຼື ແລ່ນ, ການຝຶກຫາຍ 
ໃຈ, ນັ່ງສະມາທິ ຫຼື ຟັງເພັງ.

ເວບໄຊ້ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຄວາມຈິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ລວມມີ:

ເວບໄຊ້ ຂອງລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ -19: 
https://www.covid19.gov.la/

ເຟດບຸກ ຂອງສູນຂ່າວສານການແພດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: 
https://www.facebook.com/CIEH.MoH.Lao/

ອົງການອານາໄມໂລກ, ປະຈໍາ ສປປ ລາວ: 
https://www.who.int/laos/

ອົງການຢູນິເຊັບ, ປະຈໍາ ສປປ ລາວ: 
https://www.unicef.org/laos/corona-virus-disease-
covid-19

ໂທ 165 ຫຼື 166 ຖ້າທ່ານມີໄອ, ໄຂ້, ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ

ສິ່ງໃດທີ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບມືກັບຄວາມຄຽດ



ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນເຫດການສຸກເສີນ 3

zz ຢ່າໃຊ້ວິທີຮັບມືທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຢາທຸກໆຊະນິດ ໂດຍ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກແພດໝໍ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມ 
ຄຽດ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງຕົນເອງ. ການໃຊ້ສິ່ງ 
ເສບຕິດ ຫຼື ຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກແພດໝໍເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຈະມີ 
ຜົນສະທ້ອນ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຍິ່ງຈະເຮັດ 
ໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.

zz ບໍ່ຄວນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະພຶດບໍ່ດີ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍ ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າ ເຈົ້າຈະຖືກກົດດັນທາງດ້ານອາລົມ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນ 
ແຕ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະ ຕົວເຈົ້າເອງເຈັບປວດ.

zz ຢ່າເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ຈໍາແນກບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ຕິດເຊື້ອ 
ໂຄວິດ-19 ຫຼື ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ. ທຸກຄົນກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ 
ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, ເຫດການໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດການທີ່ກົດດັນ.  
ການເຢາະເຢີ້ຍສຽດສີ ບໍ່ວ່າ ຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ລວມທັງ 
ຊ່ອງທາງອອນລາຍ, ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້້.

zz ບໍ່ຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຄົນແປກໜ້າ, ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວກັບຄົນແປກໜ້າ ທີ່ມາຂໍຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າ, ຂໍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນເຈົ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ, 
ພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າ 
ມະນຸດ, ການຂູດຮີດ ແລະ ການທາລຸນ, ທັງທາງ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ທາງຂໍ້ຄວາມເທີງ 
ມືຖື ລວມທັງຮູບແບບອື່ນໆ; ປຶກສາກັບພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູອາຈານ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຈົ້າ
ໄວ້ໃຈຖ້າເຈົ້າປະສົບບັນຫາ. ບັນດາທ່ານເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເຈົ້າ.

ມາປະຕີບັດນໍາກັນ !
ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ ແລະ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ? ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບທໍາມະຊາດບໍ? ຮ້ອງເພງ? 

ຟັງເພງເບົາໆບໍ່? ຄ່ອຍໆຫາຍໃຈເຂົ້າ - ອອກ? ຍືດເສັ້ນ-ຍືດສາຍຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ?  ສິ່ງທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນັ້ນແມ່ນ 
ຖືກຕ້ອງ! ພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທີ່ສາມາດຈັດການກັບຄວາມກົດດັນທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈອອກໄປ. ພະຍາຍາມ 
ສຸມໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາມີວິທີການອອກກໍາລັງກາຍແບບ “ຝືກສະຕິປັນຍາ” ແບບງ່າຍໆ ທີ່ມີຊື່ວ່າ 
“ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ”!

ວີທີການປະຕີບັດ: 

zz ຈົ່ງຫຼັບຕາ ແລະ ຄິດຫາຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກທີ່ສຸດ.
zz ຈິນຕະນາການວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ, ໃຫ້ຄິດເຫັນວ່າລາວຢືນຢູ່ບ່ອນນັ້ນແທ້ໆ.
zz ຮູູບຮ່າງລາວເປັນແນວໃດ, ຄິດຫາດວງຕາ ແລະ ຮອຍຍິ້ມຂອງລາວ; ອາດຈະຄິດຫາກິ່ນຫອມສະເພາະໂຕຂອງ

ລາວທີ່ເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍ.
zz ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າເອົາແຂນໂອບກອດໂຕເອງໄວ້ ແລະ ຈິນຕະນາການວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນກໍາລັງກອດເອົາເຈົ້າຢ່າງຫວງ 

ແຫນອົບອຸ່ນຢູ່, ລາວກໍາລັງມອບຄວາມຮັກ ແລະ ພະລັງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ. ເຈົ້າໂອບກອດ ແລະ ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ 
ແກ່ລາວຄືນ. 

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ::

zz ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຖ້າຍັງຮູ້ສຶກກັງວົນຢູ່, ມີຄວາມໂສກເສົ້າ. ຊຶ່ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແກ່ເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ເຄືອຄ່າຍຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ 
ພາກສ່ວນ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ສິ່ງໃດທີ່ຈະເຮັດເວລາເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຮູ້ສຶກຄຽດກົດດັນຈິດໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າກໍາລັງໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລະບາດ 
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຫດການໄພພິບັດ ຫຼື ວິກິດການອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແຕ່ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກ 
ປ້ອງຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກຢ້ານ ຫຼື ຖ້າມີຄົນມາທໍາຮ້າຍເຈົ້າ, ໃຫ້ຄິດເຖິງຜູ້ທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈທີ່ສຸດ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ 
ເຂົາເຈົ້າ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ເຈົ້າບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າ.

ຖ້າເຈົ້າຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຕ້ອງການຄໍາປືກສາ, ໃຫ້ໂທປຶກສາເບີສາຍດ່ວນ (ໃຫ້ເບິ່ງຫ້ອງສີຟ້າ). ມັນແມ່ນສິດຂອງເຈົ້າ 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດເວລາໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຈົ້າ ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບ ຖ່າວ່າເຈົ້າບໍ່ມີເງິນ (ມູນຄ່າໂທ) 
ພຽງພໍ. 

ຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ປະກອບມີ ອໍານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ, ອາສາສະໝັກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດລາຍງານຫາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທັນທີໂດຍການຕິດຕໍ່ຫາພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 

ມີສະຕິກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນຕົວເອງ. ອິນເຕີເນັດນໍາພາພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ມັນກໍ່ມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຖ້າມີຄົນລໍ້ລວງຖາມເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຮູບພາບ ຫຼື 
ວິດີໂອຂອງເຈົ້າ, ຢ່າແບ່ງປັນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເດັດຂາດ, ສິ່ງທີ່ແບ່ງປັນຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດຈະຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ໃນໂລກອອນລາຍຕະຫຼອດໄປ, 
ບາງຄົນບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ພວກເຂົາອ້າງວ່າແມ່ນຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ. ບອກພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ປອດໄພ ແລະ 
ບໍ່ສະບາຍໃຈໃນສີ່ງທີ່ຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ມີຄົນສະເໜີຕົວເຂົ້າມາຫາເຈົ້າຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ.

Help!

ໂທສາຍດ່ວນຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການຂໍຄໍາປຶກສາ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ: 1362 (ຟຼີ)

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ: 1554, 9772 1042, 5577 4438, 2399 9629 
(ຊ໋ອດມາ ແລ້ວຈະໂທກັບ)

ສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ: 137 ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ; 1361 ສໍາລັບຜູ້ຍິງ (ຟຼີ)
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ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

z– Brymer M, Jacobs A, Layne C, Pynoos R, Ruzek J, Steinberg A, Vernberg E, Watson P, (National Child Traumatic 
Stress Network and National Center for PTSD), Psychological First Aid: Field Operations Guide, 2nd Edition. 
July 2006. Available on: www.nctsn.org and www.ncptsd.va.gov.

z– IASC Guidelines for mental health and psychosocial support in emergency settings. 2007. https://www.who.
int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf

z– Speier.H. A. psychological issue for children and adolescent in disasters.  SAMHSA's National Mental Health 
Information Center. www.mentalhealth.samhsa.gov. 

z– World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-outbreak. 
WHO/2019-nCoV/MentalHealth/2020.1. www.who.int

z– WHO-mhGAP-IG 2.0. Supporting materials for Other Important Significant Mental Health Complaints. www.
who.int



ສະຫງວນລິຂະສິດ : ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ 
 ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ເດືອນພະຈິກ ປີ 2021 

ການຜະລິດຄືນໃໝ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນໃດຂອງເອກະສານນີ້ກໍຕາມ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂໍ ອະນຸຍາດ   .

ຈົ່ງ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ :  
ກົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ

ເວັບໄຊ້: www.molsw.la  

ໂທ:  856 21 213005


