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ຈຸດປະສົງ ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສະຫວັດດີການ ແລະ 
ວິທີການເບິ່ງແຍງລູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີນ, ລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດ 
ໂຄວິດ-19, ເຫດການໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ  ແລະ ເຫດການລະບາດອື່ນໆ.

ຈຸດປະສົງ

ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມຂອງທ່ານ 
ໃນຍາມສຸກເສີນ

ສະບາຍດີພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ:

ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນທ່ານ, ລູກຂອງທ່ານ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາ 
ເຂົ້າໃຈດີວ່າ ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະກໍາລັງຮັບມືກັບພາວະສຸກເສີນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດ 
ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກໄດ້ແບບປົກກະຕິທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ສຸດ 
ເພື່ອຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງລູກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈາກການຖືກບາດເຈັບ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ 
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ກັບຄືນມາໃຊ້ຊີວິດແບບປົກກະຕິໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ທ່ານອາດພົບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ, ເພາະສະຖານະການໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນເທື່ອ.

ທຸກຄົນສາມາດຖືກກະທົບຈາກພາວະສຸກເສີນໄດ້ ແລະ ທຸກຄົນສາມາດສະແດງປະຕິກິລິຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ 
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກກົດດັນ, ສັບສົນ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ. ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກຢ້ານ 
ແລະ ກັງວົນ ຫຼື ອາດຮູ້ສຶກມຶນງົງ. ບາງຄົນອາດມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບ ແບບເບົາບາງ, ແຕ່ບາງຄົນມີອາການໂຕ້ຕອບແບບ 
ຮຸນແຮງ. 

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ທຸກຄົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍຂອງຊີວິດ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ, ບາງຄົນແມ່ນອ່ອນແອ ຫຼື ບອບບາງຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ມີໄພພິບັດສຸກເສີນ ແລະ ອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື  
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາເດັກນ້ອຍ,ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ຍິງ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຄົນພິການ ຫຼື ຄົນຍ້າຍຖິ່ນຖານ 
ແລະ ຊົນເຜົ່າ. 

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງສໍາລັບທ່ານ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ຄໍາແນະນໍາສາມາດນໍາໃຊ ້
ເຂົ້າໃນເຫດການສຸກເສີນລວມທັງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການເກີດໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫຼື ເຫດການ 
ທີ່ທ້າທາຍອື່ນໆ. ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງທ່ານ ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງ 
ລູກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຟື້ນຟູເສດຖະ
ກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄອບຄົວ ກໍຄືຂອງປະເທດ ພາຍຫຼັງການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
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 ໃນໄພພິບັດ, ວິກິດການ ແລະ ການລະບາດຕ່າງໆ ມັນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະຮູ້ສຶກຢ້ານ, ກັງວົນ, 
ຄຽດ ແລະ ຄິດຫຼາຍ. ການຕອບໂຕ້ຂອງຜູ້ຖືກຜົນກະທົບທີ່ເຫັນຫຼາຍທົ່ວໄປ ອາດສະແດງອອກດັ່ງນີ້:

zz ບັນຫາທາງຈິດ ເຊັ່ນວ່າ: ຮູ້ສຶກກັງວົນ ແລະ ຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າໃຈ, ໝົດຫວັງ, ຮູ້ສຶກຜິດ,ໃຈຮ້າຍ.

zz ການໂຕ້ຕອບທາງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນວ່າ: ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນອນ, ອິດເມື່ອຍ ແລະ ເຈັບປວດຕາມຮ່າງກາຍ 
ລະຫວ່າງໄລຍະວິກິດການ ແລະ ຫຼັງຈາກຜ່ານພົ້ນວິກິດການແລ້ວ.

zz ການຕອບໂຕ້ທາງຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊັ່ນວ່າ: ເສົ້າໃຈ, ກັງວົນຫຼາຍ, ສັບສົນ ແລະ ຢ້ານກົວ.

ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນແມ່ນ:

zz ຢ້ານການສູນເສຍການດໍາລົງຊີວິດອຶດຢູ່ອຶດກິນ, ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ຜະລິດກະສິກໍາ ຍ້ອນຖືກກັກບໍລິເວນໄວ້ໃນ 
ໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ, ການແຍກຕົວ ແລະ ການຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ ໃນໄລຍະໄພພິບັດ, ວິກິດການ 
ແລະ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

zz ໂຄວິດ-19 ແມ່ນລະບາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ການກັກໂຕຢູ່ບ້ານຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປັນເລື່ອງໃໝ່ທີ່ຫຼາຍຄົນ
ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການມາກ່ອນ.

zz ງຸດງິດຈິດໃຈ ຫຼື ໃຈບໍ່ດີ ເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ, ລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່ກັບບັນຫາທັງໝົດ.

zz ຢ້ານຖືກພັດພາກຈາກຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລ ຍ້ອນຖືກກັກຕົວ ຫຼື ເສຍຄົນທີ່ທ່ານຮັກໄປເພາະ ພະຍາດ 
ໂຄວິດ-19.

zz ຢ້ານຖືກຈໍາແນກ ເພາະທ່ານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະເປັນພະຍາດນິີ້.

zz ການເປັນພໍ່ແມ່ ທ່ານອາດຮູ້ສຶກກັງວົນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການທີ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວ 
ໂດຍປາສະຈາກການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ. 

ຈື່ໄວ້ວ່າ: 
 ການຕອບໂຕ້ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນປົກກະຕິ ແລະ ຫຼາຍຄົນຈະຄ່ອຍໆ ດີຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຈະຮັບ 

ຜິດຊອບສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາທັງໜົດ. ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ແນະນໍາເຂົາເຈົ້າໄປຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທີ່ມີຢູ່.

ສິ່ງໃດແມ່ນປົກກະຕິໃນໄລຍະສຸກເສີນ?
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບພໍ່ແມ່ເອງ ທີ່ຈະຮັບມືກັບ 
ຄວາມຄຽດກົດດັນ

ສີ່ງທີ່ຄວນເຮັດ:

zz ເວົ້າລົມກັບຄູ່ຜົວເມຍ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບເຫດການ ແລະ 
ສະຖານະການປະຈຸບັນຂອງຄອບຄົວທ່ານໂດຍການສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພຂອງ 
ທ່ານ, ລູກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໂດຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແຕ່ເປັນການ 
ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

zz ຊອກຫາການບໍລິການທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ. 
ຜູ້ນໍາ ຫຼື ນາຍບ້ານຂອງທ່ານ ຫຼື ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ຮ່ວມເອົາແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫືຼ ຊາວໜຸ່ມຂັ້ນບ້ານ ຈະຮູ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ, ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ, ອາຫານ, 

ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຖືກກະທົບ ແລະ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍທ່ານ 
ຊອກຫາສາມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ໜູ່ຄູ່ທີ່ສູນຫາຍ.

zz ຄິດເບິ່ງວ່າແມ່ນສິ່ງໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານສາມາດ 
ເຮັດໄດ້ເພື່ອ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ແບບເຂັ້ມແຂງໃນເວລານີ້. ພະຍາຍາມໃຈເຢັນ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານດ້ວຍ 
ການໃຊ້ທັກສະທີ່ທ່ານມີຢູ່.

zz ພະຍາຍາມຈັດສັນເວລາໃນການກິນ, ພັກຜ່ອນ 
ແລະ ເພີດເພີນ, ເຖິງຈະເປັນພຽງເວລາທີ່ສັ້ນໆ 
ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ. 
ພະຍາຍາມອອກໄປຂ້າງນອກບ່ອນທີ່ມີອາກາດ 
ສົດຊື່ນ ຖ້າວ່າມີການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້.

zz ພະຍາຍາມ ຮກັສາເວລາເຮດັວຽກໃຫສ້ມົເຫດສມົ 
ຜົນ ໃນການເຮັດວຽກເຮືອນ, ການເຮັດກະສິກໍາ 
ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງທ່ານຈະບໍ່ເມື່ອຍເກີນໄປ.

zz ກວດກາເບິ່ງຄູ່ຜົວເມຍຂອງທ່ານ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ 
ລາວເປັນຈັ່ງໃດ. ເບິ່ງວ່າລາວກົດດັນຈາກວຽກ 
ຫຼາຍບໍ່ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ພິຈາລະນາການແບ່ງວຽກລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເພື່ອປ້ອງ 
ກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກົດດັນເກີນໄປ. ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະສາມາດ 
ເຮັດໄດ້.

zz ເວົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄົນຮັກ ຫຼື  ຄົນອື່ນໆທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕິດຕໍ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. 
ຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວ ແລະ ໜູ່ຄູ່ຂອງທ່ານຜ່ານ ທາງອີເມວ, ໂທລະສັບ ແລະ ໃຊ້ສື່ມີເດຍ ຫຼື ທາງສື່ຕ່າງໆທີ່ 
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ.

zz ຖ້າທ່ານຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ຕົວຢ່າງ: ການກັກໂຕຢູ່ເຮືອນ ໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຈົ່ງສືບຕໍ່ການດໍາລົງ 
ຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍການ ກິນອາຫານໃຫ້ເໝາະສົມພຽງພໍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ, ອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ, 
ຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບສັງຄົມ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໃນເວລາທີ່ທ່ານກັກໂຕຢູ່ເຮືອນ.

zz ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກກົດດັນຈິດໃຈ ກໍຄວນລົມກັບພະນັກງານແພດ, ໝໍ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ຄ້າຍໆ ຄືກັນ ຫຼື 
ບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໃຈຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ຄູບາ - ອາຈານ ຫຼື ຜູ້ອາວຸໂສ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

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
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zz ຖ້າທ່ານປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຢາກຂໍຄໍາປຶກສາ, ໃຫ້ໂທຫາບໍລິການສາຍດ່ວນ 
ທີ່ມີຢູ່ (ໂທ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເບິ່ງໃນປ່ອງສີຟ້າ). ມັນແມ່ນສິດທິຂອງທ່ານທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ສາມາດຈັດເວລາໃຫ້ເໝາະສົມກັບທ່ານທີ່ຈະໂທຫາທ່ານຄືນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ມີເງິນໂທລະສັບພຽງພໍ. 

zz ກໍານົດເວລາສະເພາະໃນການເບິ່ງ ຫຼື ຟັງຂ່າວທີ່ສະເທືອນໃຈເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ສື່ສັງຄົມ ຫຼື ວິທະຍຸ. 

zz ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຜ່ອນຄາຍເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ແລະ ສາມາດບໍລິຫານສະຖານະການ 
ໄດ້. (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຄໍາແນະນໍານີ້).

zz ບໍ່ຄວນໃຊ້ວີທີຮັບມືກັບຄວາມຄຽດທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ເຊັ່ນ: ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ, ການໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດ ແລະ 
ຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ສັ່ງຈາກແພດໜໍ ເພື່ອໃຊ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຂອງທ່ານ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ 
ແລະ ສູນເສຍ ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງທ່ານ. ມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ 
ທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. 

zz  ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ - ຈິດໃຈ, ທາງເພດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ເລີຍ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະຖືກກົດດັນທາງດ້ານອາລົມ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບໍ່ສາມາດເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ໄດ້ເລີຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານ, ລູກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານເຈັບປວດ.

zz ຢ່າເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ຈໍາແນກບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ຄົນທີ່ມີ 
ຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ. ທຸກໆຄົນສາມາດປະສົບກັບຄວາມທໍລະມານກັບພະຍາດ, 
ໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດການທີ່ກົດດັນ. ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດວ່າລູກຂອງທ່ານກໍາລັງເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນ 
ຄວາມຈິງ ຫຼື ມີການຈໍາແນກບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼືບໍ.

zz ມີສະຕິລະວັງຕົວກັບຄົນແປກໜ້າ ທີ່ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ, ຂໍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນ 
ທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອ 
ຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ, ການຂູດຮີດ ແລະ ການທາລຸນ, ທັງທາງອອນລາຍ ແລະ ຕົວຈິງ.

zz ບໍ່ຄວນມິດງຽບ ແລະ ເມີນເສີຍ.

ໂທສາຍດ່ວນຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການຂໍຄໍາປຶກສາ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ: 1362 (ຟຼີ)

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ: 1554, 9772 1042, 5577 4438, 2399 9629 
(ຈະໂທຫາທ່ານຄືນ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເງີນໂທພຽງພໍ)

ສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ: 137 ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ; 1361 ສໍາລັບຜູ້ຍິງ (ຟຼີ)

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ:
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zz ຕັ້ງເວລາສະເພາະ ເພື່ອລົມກັບລູກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າສິ່ງໃດກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານ ແລະ ຜົວເມຍຂອງທ່ານກໍາລັງ 
ພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນພື້ນຖານ ແລະ ຮັກສາຄອບຄົວໃຫ້ປອດໄພຈາກເຫດການທີ່ 
ເກີດຂຶ້ນ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະພົບປະໂອ້ລົມກັນກັບລູກຂອງທ່ານອາດແມ່ນເວລາຫຼັງກິນເຂົ້າເຊົ້າ ແລະ ກິນເຂົ້າແລງ. 
ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍກິນເຂົ້າອີ່ມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ມ້ຽນພາເຂົ້າພ້ອມທັງລ້າງມືຖູແຂ້ວຫຼັງກິນອາຫານກ່ອນ 
ທີ່ທ່ານຈະເອີ້ນເດັກມາລົມກັນກັບທ່ານ. ໂອ້ລົມກັບເດັກວ່າ: ກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຫຍັງແດ່ຕອນກາງເວັນ 
ແລະ ແມ່ນໃຜແນ່ຈະເປັນຄົນດູແລເບິ່ງແຍງເຂົ້າເຈົ້າໃນເວລາກາງເວັນ. ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວທ່ານສາມາດກວດ 
ເບິ່ງເດັກນ້ອຍອີກ ແລະ ລົມກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ: ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກແບບໃດ, ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ 
ເຖິງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກ ແລະ ປະພຶດຕົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານລໍາຄານກໍຕາມ.

zz ໃຊ້ການສ່ືສານທ່ີບ່ໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເຊ່ັນ: ການໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ແລະ ນ້ໍາສຽງ 
ອ່ອນໂຍນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ 
ແລະ ຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ໃຊ້ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຈິດໃຈເພື່ອຊ່ວຍເດັກຄົນທີ່ອາດປະພຶດບໍ່ດີ ຫຼື ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມຢ້ານ 
ແລະ ກົດດັນທາງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຂົາກໍາລັງປະເຊີນມັນຢູ່.

zz ບ່ໍເວ້ົາຂ່ົມຂູ່ວ່າ ຈະປ່ອຍປະລູກຂອງທ່ານ, ຂັງເດັກໄວ້, ຕີເດັກ, ດ່າ ແລະ 
ປ້ອຍລູກຂອງທ່ານ ເວລາເຂົາສະແດງພຶດຕິກໍາທາງລົບ ຫືຼ ມີທັດສະນະ 
ຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ.

zz ຊ່ວຍເດັກຊອກຫາ ວິທີທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມໂສກເສົ້າ 
ເສຍໃຈ. ເດັກທຸກໆຄົນມີວິທີທາງລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງ. ບາງຄັ້ງການໃຫ້ເດັກໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ສ້າງສັນ 
ເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນ, ການແຕ້ມຮູບ, ການລະບາຍສີຮູບແຕ້ມ ກໍສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ເດັກໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຂອງເຂົາ. ເດັກນ້ອຍຈະຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈຖ້າພວກເຂົາສາມາດສະແດງອອກ ແລະ ສື່ສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງສະໜັບສະໜູນ.

zz ຮັກສາກິດຈະກໍາທີ່ເຄີຍເຮັດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ສ້າງກິດຈະກໍາໃໝ່, ໂດຍສະເພາະຖ້າເດັກ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນ, ໃຫ້ເດັກເຮັດກິດຈະກໍາຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງອາຍຸເດັກ, ເຊິ່ງລວມທັງກິດຈະກໍາການຮຽນ 
ໜັງສື ແລະ ການຫຼິ້ນ. ໃນທຸກບ່ອນທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເດັກໄດ້ສືບຕໍ່ຫຼິ້ນ ແລະ ສ້າງສັນສັງຄົມກັບຄົນ 
ອື່ນ ເຖິງວ່າຈະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວເມື່ອຖືກແນະນໍາໃຫ້ຈໍາກັດການຕິດຕໍ່ທາງສັງຄົມອັນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບ 
ເດັກທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງປັນຍາ ຜູ້ທີ່ອາດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງ 
ບໍ່ສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກໄດ້. ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ເດັກນ້ອຍ.

zz ໃນເວລາທີ່ເຄັ່ງຄຽດ, ກົດດັນ ແລະ ສຸກເສີນ, ມັນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິສໍາລັບເດັກ 
ນ້ອຍ ທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມສໍາພັນແບບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຕ້ອງການພໍ່ແມ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບສະຖານະການ ກັບລູກຂອງທ່ານຢ່າງຊື່ສັດ ແລະ ໃນທາງທີ່ເໝາະ 
ສົມກັບອາຍຸ. ຈື່ໄວ້ວ່າ, ເດັກນ້ອຍຈະສັງເກດການປະພຶດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ 
ຜູ້ໃຫຍ່ເຊິ່ງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະຊ່ວຍລູກຂອງ 
ທ່ານຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃນເວລາສຸກເສີນ
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zz ຮັກສາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ອົບອຸ່ນ.

zz ຮັກສາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄກສຽງນັນ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ.

zz ໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຕາຕະລາງການນອນເປັນປົກກະຕິ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້.

zz ເວົ້າສຽງໃຈເຢັນ ແລະ ເວົ້າຄ່ອຍໆນໍາເດັກ.

zz ໃຫ້ເວລາ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເດັກຫຼາຍຂຶ້ນ.

zz ເຕືອນເຂົາເລື້ອຍໆວ່າ ເຂົາປອດໄພ.

zz ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ເຂົາບໍ່ຖືກຕໍານິໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

zz ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຫຼີກລ້ຽງການແຍກເດັກອອກຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ 
ຄົນທີ່ເດັກຮັກ.

zz ຮັກສາກິດຈະກໍາ ແລະ ຕາຕະລາງປະຈໍາວັນຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ຫືຼ ຊ່ວຍສ້າງກິດຈະກໍາໃໝ່ ໃນສະພາບ 
ແວດລ້ອມໃໝ່.

zz ໃຫ້ຄໍາຕອບງ່າຍໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ໂດຍບໍ່ເວົ້າລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າຢ້ານກົວໃຫ້ເດັກຟັງ.

zz ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກຢູ່ໃກ້ໆທ່ານຖ້າເດັກຢ້ານ ຫຼື ໄຫ້ແອ່ວຫຼາຍ.

zz ຈົ່ງອົດທົນກັບເດັກທີ່ເລີ່ມສະແດງການປະພຶດທີ່ເດັກເຮັດຕອນເວລາເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າ: ການດູດໂປ້ມື 
ຫຼື ຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດກັບມາເປັນອີກໄດ້ເມື່ອເດັກມີຄວາມຕຶງຄຽດ.

zz ໃຫ້ໂອກາດເດັກຫຼິ້ນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້.

zz ໃຈເຢັນ ເວົ້າສຽງອ່ອນ ແລະ ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ເດັກ.

zz ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກໃນສະຖານະການຂອງເຂົາ.

zz ພະຍາຍາມເວົ້າກັບເດັກຢູ່ໃນລະດັບສາຍຕາ (ຕົວຢ່າງ: ນັ່ງ ຫຼື ຄຸກເຂົ່າລົງພື້ນ) ໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ   ການອະທິບາຍທີ ່
ເດັກສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.

zz ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຟັງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພວກເຂົາຄວນຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ບອກ 
ທ່ານວ່າເຂົາກໍາລັງຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງໃດ ຫຼື ເຂົາກໍາລັງປະສົບກັບບັນຫາຫຍັງຢູ່.

zz ຖ້າມີເວລາຫຼິ້ນກັບເດັກໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼິ້ນກິດຈະກໍາ ຫຼື ການສົນທະນາແບບງ່າຍໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ 
ເຂົາສົນໃຈ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການເຮັດຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່.

zz ຖ້າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການຊ່ວຍແບບພິເສດ ຍ້ອນຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງເຂົາ, 
ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ, ຊ່ວຍເດັກໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມຈໍາເປັນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ສາມາດ 
ກິນ, ດື່ມ, ອາບນ້ໍາສະອາດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຕົວເຂົາເອງໄດ້.

zz ຢູ່ກັບລູກຂອງທ່ານຖ້າເດັກກັງວົນ ຫຼື ເດັກຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຢູ່ກັບເຂົາເພື່ອຊ່ວຍເຂົາ ແລະ ບໍ່ໜີປະເຂົາໂດຍ 
ບໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນຖ້າທ່ານຕ້ອງໄປວຽກອື່ນ.

ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໆ ອາຍຸ 0-3 ປີ

ເດັກກ່ອນໄວເຂົ້າໂຮງຮຽນ ອາຍຸ 3-5 ປີ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງເດັກ 
ໃນໄວອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
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zz ໃຫ້ເວລາ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານຕໍ່ເດັກ.

zz ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຮັດກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ ລວມທັງການເຂົ້າໂຮງຮຽນ/ການຮຽນ.

zz ໃຫ້ຂໍ້ມູນຈິງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນອະທິບາຍສິ່ງທີ່ກໍາລັງເປັນໄປໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງແກ່ພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຈາກເຫດການ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ. 

zz ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍເຊັ່ນ: ການອະນາໄມຊຸມຊົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຜູ້ສູງອາຍຸບົນພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ.

zz ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກມີຄວາມຮູ້ສືກເສົ້າ ແລະ ບໍ່ຄາດຫວັງວ່າເຂົາຈະເຂັ້ມແຂງ.

zz ຟັງຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງເຂົາໂດຍປາສະຈາກການຕັດສິນເຂົາວ່າຜິດ ຫຼື ຖືກ.

zz ຕ້ັງກົດລະບຽບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງຈະແຈ້ງທ່ີເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມເຮັດໄດ້ລວມເອົາທັງເວລາຫ້ິຼນອິນເຕີເນັດ. 
ເວລາຕັ້ງກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່່ວມ ແລະ ຕັດສິນໃຈນໍາກັນ. 

zz ຖາມເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູ່, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າ 
ສາມາດເຮັດແບບໃດແດ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມອັນຕະລາຍຈາກເຫດການ. ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາມີສັນຍານທີ່ບໍ່ດີ, 
ຄວາມຮຸນແຮງ, ເຈັບປວດ ຫຼື ຄຽດ.

zz ສົນທະນາກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການບໍ່ໂອ້ລົມ, ບໍ່ເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ບໍ່ໄປກັບຄົນແປກໜ້າຜູ້ທີ່ອາດ 
ຈະເຮັດອັນຕະລາຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຕົວະພວກເຂົາໄປຂາຍເພື່ອຈຸດປະສົງບັງຄັບທາງເພດ ຫຼື ການຂູດຮີດ 
ຂົ່ມເຫັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.

zz ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າຫາທ່ານໄດ້ທຸກເວລາເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ໃຈຮ້າຍ ແລະ 
ລົງໂທດພວກເຂົາ.

zz ເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບ ຕາໜ່າງທີ່ສົ່ງເສີມເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນທີ່ມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ການສົ່ງເສີມກຸ່ມທາງສັງຄົມ 
ຖ້າມີ.

zz ກວດເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຖືກເຢາະເຢີ້ຍ ລົບກວນ, ແບ່ງແຍກ,ຈໍາແນກ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທໍາຮ້າຍຄົນອື່ນໆ. 
ລະວັງໃຫ້ເບິ່ງໃນສ່ວນຂອງຄວາມກົດດັນນໍາ. ສັງເກດຖ້າລູກຂອງທ່ານເສຍໃຈ ຫຼື ມີຄວາມລັບ ຫຼື ຕິດກິດຈະກໍາ 
ທາງອິນເຕີເນັດ, ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມສໍາພັນ ແລະ ການສື່ສານສົນທະນາທີ່ເປີດໃຈ ແລະ ເປັນທາງ 
ບວກເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍ.

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 6-18 ປີ
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ວິທີອອກກໍາລັງກາຍ ທີ 1 ສໍາລັບພໍ່ແມ່: 
ການ ຝຶກ ແອບ ການ ຫາຍ ໃຈ ດ້ວຍ ກ້າມ ຊີ້ນ ກະ ບັງ ລົມ 
(ການຫາຍ ໃຈ ບໍ ລິ ເວນ ທ້ອງ) (5  ນາ ທີ)
ວິທີປະຕີບັດ: 

zz ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການນອນລົງ ຫຼື ນັ່ງຢູ່ໃນທ່າທີ່ສະບາຍ. ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ທ່າທີ່ພິເສດ, ພຽງແຕ່ຊອກຫາຕໍາແໜ່ງທີ ່
ສະດວກສະບາຍ ສໍາລັບທ່ານ.

zz ປິດຕາ ແລະ ຜ່ອນຄາຍໜ້າຂອງທ່ານ. ຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຕັ່ງນັ່ງຂອງທ່ານ ຫຼື 
ໂດຍພື້ນເຮືອນຖ້າທ່ານນອນຢູ່. ເລີ່ມຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

zz ເອົາ ມື ຂອງ ທ່ານມາ ຈັບ ບໍ ລິ ເວນ ດ້ານ ລຸ່ມ ຂອງ ທ້ອງ ໂດຍ ໃຊ້ ນິ້ວ ມື ທາງ ກາງ ສອງນີ້ວ ສໍາ ຜັດ.
zz ຜ່ອນ ຄາຍ ບ່າ ໄຫຼ ຂອງ ທ່ານ
zz ສູດ ຫາຍ ໃຈ ເຂົ້າ ຍາວໆ, ເລິກໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ ສູດ ລົມ ຫາຍ ໃຈ ເຂົ້າ  ຈົນ ຮູ້ ສຶກວ່າ ລົມ ເຂົ້າ ໄປ ຮອດ ບໍ ລິ ເວນ ທ້ອງ 

ເຊິ່ງ ບໍ ລິ ເວນ ທ້ອງ ເຂດ ກະ ເພາະ ຂ ອງ ທ່ານ ຈະ ຂະ ຫຍາຍກວ້າງ ອອກ (ໃຫ້ສືບ ຕໍ່ ຜ່ອນ ຄາຍ ບ່າ ໄຫຼ ຂອງ ທ່ານ). 
ທ່ານ ຈະ ຮູ້ ສຶກວ່ານິ້ວ ມື ຂອງ ທ່ານ ຈະ ຄ່ອຍແຍກ ອອກ ຈາກ ກັນ  ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ໜ້າ ທ້ອງ ຂະຫຍາຍ ອອກ ຍ້ອນ ອາກາດ.

zz ຫາຍ ໃຈອອກ ຄ່ອຍໆ ໂດຍ ຈະ ຮູ້ ສຶກວ່າ ທ້ອງ ຈະ ຄ່ອຍ ແວບ ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ລົມ ອອກ ຈາກ ຮ່າງ ກາຍ ແລະ ນິ້ວ ມ ື
ທາງ ກາງ ສອງນີ້ວ ຈະຄ່ອຍ ເລື່ອນ ມາສໍາ ຜັດກັນ ອີກ ຄັ້ງ. 

zz ເຮັດ ການ ຫາຍ ໃຈ ດ້ວຍ ກ້າມ ຊີ້ນ ກະ ບັງ ລົມ ຢ່າງ ຕໍ່າ 10 ຄັ້ງ (ຫາຍ ໃຈ ເຂົ້າ/ຫາຍ ໃຈ ອອກ ).
zz ສໍາ ລັບ ເດັກ ນ້ອຍ  ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດອະທິບາຍວ່າ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຫາຍໃຈ ເຂົ້າ  ທ້ອງ ທີ່ອ່ອນຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ 

ຂະ ຫຍາຍ ອອກຄ້າຍຄື ກັບ ໝາກ ປຸມ ເປົ້າ. ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຫາຍ ໃຈ ອອກອາ ກາດ ຈະ ຄ່ອຍໆ ອອກ ໄປຈາກທ້ອງ 
ຂອງ  ເຂົາ ຄືອອກຈາກໝາກປູມເປົ້າ  ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ.

zz ເຮັດແບບນີ້ຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ມື້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

ວິທີອອກກໍາລັງກາຍ ທີ 2 ສໍາລັບພໍ່ແມ່: 
ໃຊ້ ມື ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ຄຽດ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ 
 ສະ ຫງບ (5 ນາ ທີ)
ວິທີປະຕີບັດ: 

zz ກໍາ ມື ຂອງ ທ່ານ ເຂົ້າ
zz ຫາ ຍ ໃຈ ເຂົ້າ ແລະ ຄິດ ວ່າ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ເອົາ ມື ບີບ ເອົາ ຄວາມ ກັງ ວົນ ແລະ ຄວາມ ຄຽດ ຕ່າງໆ ມາ ຢູ່ ໃນ ກໍາ ມື ຂອງ 

ທ່ານ.
zz ກັ້ນ ຫາຍໃຈ ແລະ ກໍາ ກໍາ ປັ້ນ ເຂົ້າ ໃຫ້ ແໜ້ນ.
zz ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ ຖອນ ຫາຍ ໃຈ ອອກ ຍາວໆ, ຄ່ອຍ ແບ ມື ຂອງ ທ່ານ ອອກ, ປົດ ປ່ອຍ ຄວາມ ຄຽດ ແລະ ຄວາມ ກັງ ວົນ 

ຕ່າງໆ ອອກ ໄປ.
zz ບາດນີ້ ໃຫ້ ເອົາ ມື ເບື້ອງ ໜຶ່ງ ກໍາ ເອົາ ນີ້ວ ມື ຂອງ ອີກ ເບື້ອງ ໜຶ່ງ ໄວ້.
zz ບີບນີ້ວ ມື ເຂົ້າ ຄ່ອຍໆ ແລະ ຫາຍ ໃຈ ເຂົ້າ, ຄິດ ໃນ ຫົວ ວ່າ “ຂ້ອຍ ຮູ້ ສຶກ ສະ ຫງົບ”.
zz  ໃນ ຕອນ ທີ່ ຫາຍ ໃຈ ອອກ, ແບ ມື ອອກ ແລະ ເວົ້າ ວ່າ “ຂ້ອຍ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ແລະ ຈິດ ໃຈ ດີ”. 
zz ສາ ມາດປ່ຽນ ຄໍາ ເວົ້າ ໄດ້: ເຮົາສາມາດ ໃຊ້ ປະ ໂຫຍກ ເຫຼົ່າ ນີ້ ເວົ້າແທນ  ຄໍາ ເວົ້າ ທາງ ເທິງນີ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ມີ ຄົນ ຮັກ 

ຂ້ອຍຫຼາຍ, ຂ້ອຍແມ່ ນ ດີ ເລີດ ເທົ່າ ທີ່ ຂ້ອຍ ເຮັດ ໄດ້, ຂ້ອຍ ເປັນ ຄົນ ສະຫຼາດ, ຂ້ອຍ ເປັນ ຄົນ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ອື່ນໆ.

ົ
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ວິທີອອກກໍາລັງກາຍ ທີ 1 ສໍາລັບເດັກ: 
ວິທີການຝືກຫາຍໃຈຈາກທາງທ້ອງຂອງເດັກນ້ອຍ (5 ນາທີ)
ວິທີປະຕີບັດ:

ນໍາພາເດັກເຮັດ ການບໍລິຫານການຫາຍໃຈຈາກທ້ອງ: 

zz ມາເຮັດການຝຶກຫາຍໃຈໃນຫຼາຍໆທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສະຫງົບລົງ.
zz ເອົາມືເບື້ອງໜຶ່ງວາງລົງໃສ່ເຂດກະເພາະອາຫານ, ເຊັ່ນນີ້ (ສະແດງໃຫ້ເດັກເບິ່ງວ່າວາງມືແບບໃດ ແລະ ໃສ່ຢູ່ 

ບ່ອນໃດ).
zz ໂອເຄ, ພວກເຮົາຈະຫາຍໃຈເຂົ້າທາງດັງຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຕີມອາກາດ 

ເຂົ້າໄປຫຼາຍ ແລະ ກະເພາະອາຫານຂອງພວກເຮົາກໍຈະຍືດອອກໄປແບບນີ້ (ສະແດງໃຫ້ເດັກເຫັນວ່າກະເພາະ 
ເບັງອອກເປັນແບບໃດ).

zz ຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຫາຍໃຈອອກທາງປາກຂອງພວກເຮົາ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຫາຍໃຈອອກ, ກະເພາະ 
ອາຫານຂອງພວກເຮົາຈະດູດເຂົ້າໄປໃນ ແລະ ຂຶ້ນໄປແບບນີ້ (ສະແດງໃຫ້ເດັກເຫັນພາບ). ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ ່
ການຫາຍໃຈເຂົ້າຊ້າໆໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍນັບ ໜຶ່ງ ເຖິງ ສາມ. ຂ້ອຍຈະນັບ ໜຶ່ງ ເຖິງ ສາມ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາ 
ຫາຍໃຈອອກຊ້າໆ.

ວິທີອອກກໍາລັງກາຍ ທີ 2 ສໍາລັບເດັກ: 
ການ ໃຫ້ ຄວາມ ຮັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈເດັກ (ການ ຝຶກ ແອບ ໄລ ຍະ 
 ສັ້ນ ສໍາ ລັບ ເດັກ ນ້ອຍ) (5 ນາ ທີ)
ວິທີການປະຕີບັດ: 

zz ຫຼັບ ຕາ ຂອງ ເຈົ້າ ແລະ ຄິດ ຫາ ຄົນ ທີ່ ເຈົ້າ ຮັກຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ.
zz ຈິນ ຕະ ນາ ການ ວ່າຄົນ ຜູ້ນັ້ນ ຢືນ ຢູ່ ຕໍ່ ໜ້າ ຂອງ ເຈົ້າ, ໃຫ້ຄິດ ເຫັນວ່າ  ລາວ ຢືນ ຢູ່ ບ່ອນນັ້ນ ແທ້ໆ.
zz ຮູູບຮ່າງລາວ ເປັນ ແນວ ໃດ, ຄິດ ຫາ ດວງຕາ ແລະ ຮອຍ ຍິ້ມ ຂອງ ລາວ. ອາດ ຈະ ຄິດ ຫາ ກິ່ນ ຫອມ ສະ ເພາະ ໂຕ ຂອງ 

ລາວ ທີ່ ເຈົ້າ ຄຸ້ນ ເຄີຍ.
zz ຈາກນັ້ນໃຫ້ ເຈົາເອົາ ແຂນໂອບກອດ ໂຕ ເອງໄວ້ ແລະ ຈິນ ຕະ ນາ ການ ວ່າ  ຄົນ ຜູ້ນັ້ນ ກໍາ ລັງ ກອດ ເອົາເຈົ້າ ຢ່າງ ຫວງ 

ແຫນ ອົບອຸ່ນຢູ່, ມອບ ຄວາມ ຮັກ ແລະ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ເຈົ້າ. 
zz ເຈົ້າໂອບກອດ   ແລະ ມອບ ຄວາມ ຮັກ ໃຫ້ ແກ່ ພວກ ເຂົາຄືນ.
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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
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 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


