
ສັນຍານສະເພາະຂອງໄວໜ ຸ່ ມ 
 

ເດັກນ້ອຍຢ ຸ່ ໃນຊຸ່ ວງສ າຄັນທ ຸ່ ສ ດໃນການພັດທະນາດ້ານ

ສະຕິປັນຍາ ແລະ ສັງຄົມ. ສະໝອງກ າລັງເຕ ບໂຕ ແລະ 

ຕ້ອງການການກະຕ ້ ນແບບໃໝຸ່  ແລະ ຄົງທ ຸ່ . 

ມັນອາດຈະມ ການລົບກວນຈາກທາງບ້ານ ແລະ 

ການແຍກອອກຈາກໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວ ແລະ 

ໝ ຸ່ ເພ ຸ່ ອນ, ເຊິຸ່ ງອາດຈະສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ 

ຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຢຸ່ າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ດ້ວຍຄວາມຮ ້ ສຶ ກຂອງການສ ນເສຍ, 

ເດັກນ້ອຍອາດຈະເລ ຸ່ ມຊອກຫາວິ ທ ທ ຸ່ ຈະມ ສະຕິໃນການຄວ

ບຄ ມ. ພວກເຂົ າອາດຈະເລ ຸ່ ມຂັດຄ້ານອ ານາດຫຼາຍຂ ້ ນ ຫຼ  

ການຫິຼກລ້ຽງນອກເໜ ອໄປຈາກສັນຍານອ ຸ່ ນໆທ ຸ່ ຜ ້ ໃຫຍຸ່ ສະ

ແດງອອກຄ ກັນ. 

ສັນຍານສະເພາະຂອງຜ ້ ສ ງອາຍ  

ຜ ້ ສ ງອາຍ ຕ້ອງປະເຊ ນກັບຄວາມໂດດດຸ່ ຽວຫຼາຍກວຸ່ າແຕຸ່ ກຸ່
ອນເນ ຸ່ ອງຈາກຕ້ອງ-ຢ ຸ່ -ບ້ານ ຕາມຄ າສັຸ່ ງ. 

ຊອກຫາການປຸ່ ຽນແປງລັກສະນະ, ພຶດຕິກ າ ຫຼ  

ການເຮັດວຽກທ ຸ່ ກະທັນຫັນ. 

ການຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານຮຸ່ າງກາຍ, ການປຸ່ ຽນແປງ, 
ຄວາມເຈັບປວດ ຫຼ  ຄວາມບ ຸ່ ສະບາຍທາງກາຍຍະພາບ. 

ພວກເຂົ າອາດຮ ້ ສຶ ກສັບສົນ, ງ ດງິ ດ, 

“ຮ ້ ສຶ ກແຂງແຮງຜິດປົກກະຕິ”, ຫຼ  ຂ ້ ລ ມກວຸ່ າປົກກະຕິ. 

ກວດເບິຸ່ ງວຸ່ າບ ຸ່ ສາມາດຈັດການກັບວຽກງານງຸ່ າຍໆໄດ້
ເຊັຸ່ ນ: ການຈັດການກັບເງິ ນ, ກິນອາຫານ, 

ການແຕຸ່ ງຕົວ, ການອາບນ ້ າ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານທ ຸ່ ຢ ຸ່ ອາໄສອາດຈະ
ເກ ດຂ ້ ນຍ້ອນຄວາມກົດດັນເພ ຸ່ ມ. 

ຄິ ດຫຼາຍກຸ່ ຽວກັບອະດ ດ ຫຼ  

ຄວາມຢ້ານກົວໃນອະນາຄົດອາດຈະເກ ດຂ ້ ນ. 

ສະເພາະທາງດ້ານວັດທະນາທ າ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິ ນທ ຸ່ ເພ ຸ່ ມຂ ້ ນຕ ຸ່ ສະມາຊິ ກ
ຄອບຄົວທ ຸ່ ຢ ຸ່ ນອກຄົວເຮ ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມກັງວົນໃ
ຈກັບການສ ນເສຍວຽກ ແລະ ຄວາມຫຍ ້ ງຍາກທາງການເງິ ນ. 

ຄົນອົບພະຍົບ ແລະ 
ຄົນລ ້ ໄພອາດຈະລັງເລໃຈທ ຸ່ ຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, 

ເພາະຢ້ານຈະສົຸ່ ງຜົນກະທົບຕ ຸ່ ສະຖານະພາບການເຂົ ້ າເມ 
ອງ. (ມັນບ ຸ່ ແມຸ່ ນ!) 

ມັນອາດຈະມ ການໂດດດຸ່ ຽວເພ ຸ່ ມຂ ້ ນຍ້ອນການຫຼ ດລົງຂ
ອງການພົວພັນກັບຄອບຄົວ. 

ຄວາມຮ ້ ສຶ ກທ ຸ່ ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂາດການຄວບຄ ມ– 

ຕົວຢຸ່ າງ: 

ການລົງໂທດຈາກພຣະເຈົ ້ າເນ ຸ່ ອງຈາກການບ ຸ່ ຮອບຄອບ 

ສະເພາະອາຊຽນ: 

ຄວາມຮ ້ ສຶ ກທ ຸ່ ເພ ຸ່ ມຂ ້ ນຂອງຄວາມອິ ດເມ ຸ່ ອຍຈາກຄວາມ
ຢ້ານກົວທ ຸ່ ເພ ຸ່ ມຂ ້ ນຂອງຜົນກະທົບອັນເນ ຸ່ ອງມາຈາກກາ
ນຢ້ານກົວຄົນຕຸ່ າງປະເທດ 

ສະເພາະຜ ້ ທ ຸ່ ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ 

ຢ ຸ່ ນອກບ້ານອາດຈະເປັນສະຖານທ ຸ່ ບຸ່ ອນຜ ້ ທ ຸ່ ມ ຄວາມຫຼາ
ກຫຼາຍທາງເພດ 

ສາມາດເປັນຕົວຕົນທ ຸ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພວກເຂົ າເອງໄດ້ ແລະ 
ຕອນນ ້ ພວກເຂົ າ’ບ ຸ່ ມ ຕົວເລ ອກ. 

ບ້ານສາມາດບ ຸ່ ປອດໄພສ າລັບຜ ້ ທ ຸ່ ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ເພດ. ພວກເຂົ າອາດຈະໂດດດຸ່ ຽວຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

ການໂດດດຸ່ ຽວທາງດ້ານຮຸ່ າງກາຍສາມາດຕັດຂາດການ
ພົວພັນທາງສັງຄົມໃນທາງທ ຸ່ ດ . 

ບາງຄົນອາດຈະລ ຖ້າອອກຈາກເຮ ອນກຸ່ ອນທ ຸ່ ຈະເປ ດເຜ ຍ, 

ແຕຸ່ ວຸ່ າຄວາມບ ຸ່ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິ ນໃໝຸ່ ອາດ
ຈະເປັນການຂັດແຜນການນ້ັນ. ຄວາມເຫງົ າ, ຄວາມກັງວົນ, 

ຄວາມເສົ ້ າສະຫົຼດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິ ດດ້ານຄວາມຕາຍ ແລະ 
ຄວາມອັນຕະລາຍຕ ຸ່ ຕົວເອງສາມາດເພ ຸ່ ມຂ ້ ນຍ້ອນຄວາມກົ
ດດັນຂອງການຢ ຸ່ ແບບງຽບສະຫງົ ບຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວ. 

ຄວາມກັງວົນກຸ່ ຽວກັບການຈ າແນກພາຍໃນລະບົບສາທ
າລະນະສ ກສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢ ດເຊົ າການປິຸ່ ນປົວ 

ສ ຂະພາບ   ຈິ ດ   101 
ການລະບາດຂອງໂຣກ COVID-19 ໄດ້ ເພ ຸ່ ມຄວາມກົດດັນຫຼາຍຕ ຸ່ ຊ ວິດຂອງພວກເຮົາ. 

ການຮັບມ ກັບຄວາມຕຶງຄຽດໃນທາງທ ຸ່ ດ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸ່ ານ, ຄົນທ ຸ່ ທຸ່ ານເປັນຫຸ່ ວງ ແລະ 

ຊ ມຊົນຂອງທຸ່ ານເຂ້ັ ມແຂງຂ ້ ນ .  

 

ສັນຍານທົຸ່ ວໄປຂອງຄວາມເສົ ້ າໝອງ 
 

ມ ຄວາມຮ ້ ສຶ ກມຶນງົງ, ບ ຸ່ ເຊ ຸ່ ອຫຍັງ, ວິ ຕົກກັງວົນ ຫຼ  ຢ້ານກົວ  

ການປຸ່ ຽນແປງໃນຄວາມຢາກອາຫານ, ລະດັບພະລັງງານ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກ າ  

ຍາກໃນການມ ສະມາທິ 

ນອນຫລັບຍາກ ຫຼ  ຝັນຮ້າຍ ແລະ ມ ຄວາມຄິ ດ ແລະ ການເບິຸ່ ງເຫັນທ ຸ່ ບ ຸ່ ດ   

ປະຕິກິລິ ຍາທາງກາຍະພາບ: ອາການເຈັບຫົວ, ປວດຕາມຕົນຕົວ, ເຈັບກະເພາະ ແລະ ຜິວໜັງເປັນຜ ຸ່ ນ  

ຮ ້ ສຶ ກໃຈຮ້າຍ ຫຼ  ມ ອາລົມຮ້າຍ-ຊົຸ່ ວວ ບ 

ເພ ຸ່ ມການນ າໃຊ້ທາດເຫ້ົຼາ, ຢາສ ບ ຫຼ  ສານອ ຸ່ ນໆ 
 

 



ສ ຂະພາບ ຈິດ   101 
ການແພຸ່ ລະບາດຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສແມຸ່ ນໄດ້ເພ ຸ່ ມຄວາມຕຶງຄຽດແກຸ່ ຊ ວິ ດພວກເຮົ າ. 

ການຮັບມ ກັບຄວາມເຄັຸ່ ງຕຶງໃນທາງທ ຸ່ ດ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸ່ ານ, ຄົນທ ຸ່ ທຸ່ ານໃສຸ່ ໃຈ ແລະ 

ຊ ມຊົນຂອງທຸ່ ານເຂ້ັມແຂງຂ ້ ນ. 

 

ວິ ທ ການຊຸ່ ວຍຕົນເອງ 
 

ກວດເບິຸ່ ງຂ ້ ເທັດຈິ ງແຕຸ່ ຍັງຄວນຢ ດພັກຮັບຂຸ່ າວສານ. ຂ ້ ມ ນທ ຸ່ ທຸ່ ານໄດ້ຮັບຈາກຄອບຄົວ ແລະ 

ໝ ຸ່ ເພ ຸ່ ອນຂອງທຸ່ ານອາດຈະສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ເປັນຫຸ່ ວງຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

 

ດ ແລຮຸ່ າງກາຍຂອງທຸ່ ານ: ອາຫານແມຸ່ ນວິ ທ ທ ຸ່ ຜ ້ ຄົນຮັບມ ກັບສິຸ່ ງເຫົຼຸ່ ານ ້ . 

ອາຫານເພ ຸ່ ອສ ຂະພາບຂອງທຸ່ ານບາງຢຸ່ າງອາດຈະດ ຕ ຸ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ບາງອັນອາດຈະບ ຸ່ ດ . ນ້ັນແມຸ່ ນບ ຸ່ ເປັນຫຍັງ! 

ຢຸ່ າຮ ້ ສຶ ກວຸ່ າທຸ່ ານຕ້ອງງົດອາຫານເພ ຸ່ ອສ ຂະພາບຂອງທຸ່ ານທ ກຢຸ່ າງ. ພະຍາຍາມກິນອາຫານຢຸ່ າງສະໝ ຸ່ າສະເໝ  ແລະ 

ມ ອາຫານທ ຸ່ ສົມດ ນຕະຫຼອດອາທິ ດ. 

 

ໃຊ້ເວລາໃນການພົວພັນ: ເຊ ຸ່ ອມຕ ຸ່ ທາງໂທລະສັບ. ໂທຫາໝ ຸ່ ເກົຸ່ າ ຫຼ  

ສະມາຊິ ກຄອບຄົວທ ຸ່ ຢ ຸ່ ຫຸ່ າງໄກທ ຸ່ ທຸ່ ານມັກເວົ ້ າເຖິງແຕຸ່ ວຸ່ າຄາວຽກຫຼາຍທ ຸ່ ຜຸ່ ານມາ. 

 

ອອກໄປຂ້າງນອກ: ອອກໄປສວນສາທາລະນະ ຫຼ  ອອກໄປຍຸ່ າງຫ້ິຼນກັບຄົນອ ຸ່ ນໆ. ຕ້ອງໃສຸ່ ຜ້າປິ ດປ້າ ແລະ 

ຮັກສາໄລຍະຫຸ່ າງທາງສັງຄົມຖ້າທຸ່ ານບ ຸ່ ໄດ້ມາຈາກເຮ ອນດຽວກັນ. 

 

ຄວາມເປັນສຸ່ ວນຕົວອາດຈະຍາກໃນບາງຄ້ັງ. ເຮັດຕາຕະລາງ 

ເວລາສ າລັບທ ກຄົນໃນບ້ານຂອງທຸ່ ານທ ສາມາດມ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມໃນກິດຈະກ າຂອງພວກເຂົ າ. 
 

ເຮັດສິຸ່ ງທ ຸ່ ທຸ່ ານມຸ່ ວນແລ້ວເຮັດໃຫ້ສ ຂະພາບດ  ຫຼ  ລອງເຮັດກິດຈະກ າໃໝຸ່ ທ ຸ່ ທຸ່ ານຕ້ອງການຢາກລອງ. ຕົວຢຸ່ າງ: ການແຕ້ມຮ ບ, 

ລະບາຍສ , ໂຍຄະ, ປ ນພ , ປັຸ່ ນລົດຖ ບ. 

 

ສ້າງກິດຈະວັດປະຈ າວັນ ຫຼ  ຕາຕະລາງທ ຸ່ ເໝາະສົມກັບທຸ່ ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທຸ່ ານ. ສ້າງໂຄງຮຸ່ າງ ແລະ 

ເຮັດກິດຈະວັດປະຈ າວັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ ້ ສຶ ກປອດໄພ ແລະ ມັຸ່ ນຄົງ. 

ໃຫ້ຈ ຸ່ ໄວ້ວຸ່ າຍັງຕ້ອງມ ຄວາມສ ກດ້ວຍຕົວທຸ່ ານເອງດ້ວຍການຫຼ ້ ນ ແລະ ການເຮັດວຽກອ ຸ່ ນ. 

 

ຝຶກຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຕ ຸ່ ຕົວທຸ່ ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທຸ່ ານ. 

ຫຼາຍສິຸ່ ງແມຸ່ ນຍາກແທ້ໆສ າລັບພວກເຮົ າທັງໝົດດຽວນ ້ . ໃຫ້ເບິຸ່ ງໂລກໃນແງຸ່ ດ  ແລະ ໃຫ້ອະໄພເຊິຸ່ ງກັນ ແລະ ກັນ. 

ຜ ້ ຄົນຮຽນຮ ້ ຈາກຕົວຢຸ່ າງ. 

 

ຕ້ັງເປົ ້ າໝາຍນ້ອຍໆເພ ຸ່ ອເຮັດໃຫ້ສ າເລັດປະຈ າວັນ ແລະ ຊົມເຊ ຍຜົນສ າເລັດນ້ອຍໆເຫົຼຸ່ ານ້ັນ! ຕົວຢຸ່ າງ: ອາບນ ້ າ ແລະ 

ກຽມພ້ອມໃນຕອນເຊົ ້ າ, ເຊັດໂຕະ, ໄປຮັບຈົດໝາຍ, ໂທຫາໝ ຸ່  ຫຼ  ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວ ແລະ ອ ຸ່ ນໆ. 

 

ບ ຸ່ ລ ມທ ຸ່ ຈະຫົວ– ມັນສົຸ່ ງເສ ມການອອກກ າລັງກາຍໃນການຫາຍໃຈທ ຸ່ ສ າຄັນເພ ຸ່ ອສ ຂະພາບຂອງຕົນເອງ, ມັນແມຸ່ ນງຸ່ າຍ, 

ສາມາດເຮັດໄດ້ຄົນດຽວ ຫຼ  ກັບຄົນອ ຸ່ ນ ແລະ ປອດໄພໂດຍບ ຸ່ ສົນເລ ຸ່ ອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮຸ່ າງກາຍ. 

 

ພິຈາລະນາຮັບລ້ຽງສັດເພ ຸ່ ອເຮັດໃຫ້ທຸ່ ານອົບອ ຸ່ ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມຮັກ! 
 

ຕິດຕ ຸ່ ກັບຮ້ານກຸ່ ຽວກັບທາງສາສະໜາ ແລະ 

ພິຈາລະນາການມ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມກັບການບ ລິ ການທາງສາສະໜາຂອງທຸ່ ານທາງອອນລາຍ, 

ຖ້ານ້ັນແມຸ່ ນສຸ່ ວນໜ ຸ່ ງຂອງກິດຈະວັດປະຈ າວັນທົຸ່ ວໄປ. 

 

ໃຊ້ຢາຕາມທ ຸ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ກວດເບິຸ່ ງກັບທຸ່ ານໝ ເປັນປະຈ າ. ຄວາມຮ ້ ສຶ ກທາງດ້ານກາຍຍະພາບ ແລະ 

ຈິ ດໃຈທ ຸ່ ແຂງແຮງແມຸ່ ນສ າຄັນຫຼາຍ. 

 

ສ າລັບຂ ້ ມ ນເພ ຸ່ ມເຕ ມທາງດ້ານການບ ລິການດ້ານສ ຂະພາບຈິດຂອງສະຫະພັນ

ຊ ມຊົນ Pan Asian, ຢ້ຽມຊົມພວກເຮົາໄດ້ທ ຸ່  www. upacsd.  com. 


