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ພາກສະເໜີ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີມີປະຊາກອນເປັນໄວໜຸ4ມຫຼາຍ ກວມເຖິງ 21$ ຜູ-ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 0/ – 13 ປີ- ການແຕ4ງງານ
ແລະ ການຖືພາແຕ4ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເປັນສ່ິງທ້າທາຍທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງໄວໜຸ່ມ- ປະມານ 0 ໃນ 4
ໄວໜຸ4ມຍິງອາຍຸ 04 – 08 ປີ ແມ4ນແຕ4ງງານແລ-ວ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 0 ໃນ 0/ ມລູີກແລ-ວ-0 ໄວໜຸ4ມທ່ີເຂ້ົາໄປໃຊ-ບໍລິການຢູ4
ຄລີນິກ ສູນພັດທະນາສຸຂະພາບແມ4ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ4ມນະຄອນຫຼວງ 'ບໍລິການແບບຮັກສາຄວາມລັບ( ມີເຖິງ 51$ ຖືກ
ບ່ົງມະຕິວ່າເປັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນຈາກຈໍານວນທັງໝົດ 4+1/81- ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ ມັນຊ້ີໃຫ-ເຫັນວ່າ ໄວໜຸ4ມຈໍາ
ນວນຫຼາຍມີເພດສໍາພັນໂດຍບ່ໍປ-ອງກັນ- ໃນໄວໜຸ4ມອາຍຸ 04 – 08 ປີ 'ທ່ີຍັງບ່ໍແຕ4ງງານ( ມີພຽງ 2/-4$ ໃຊ-ວິທີຄຸມກໍາ
ເນີດ2- ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍອ່ືນໆທ່ີກໍ່ໃຫ-ເກີດອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງໄວໜຸ4ມ ເຊ່ັນ9 ການຕົກ
ເປັນເຫຍ່ືອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ+ ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ+ ສ່ິງເສບຕິດ+ ສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງ
ຖະໜົນ+ ໂພຊະນາການ+ ເສບຕິດສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ-
ອົງການຊາຍຟັນລາວ ແລະ ຄູ4ຮ່ວມງານຝ4າຍລັດຖະບານ 'ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ4ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ4ຍິງ ແລະ ແມ4,ເດັກ+ ສູນພັດທະນາສຸຂະພາບແມ4ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ4ມນະຄອນຫຼວງ+ ສະຫະພັນແມ4ຍິງນະຄອນຫຼວງ
ສະຫະພັນແມ4ຍິງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ+ ສະຫະພັນແມ4ຍິງເມືອງ 'ໄຊເສດຖາ+ ຈັນທະບູລີ+ ສີໂຄດຕະບອງ+ ໜອງ
ແຮດ+ ຄູນ+ ຊໍາເໜືອ ແລະ ຫົວເມືອງ( ແລະ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ-ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ 'LaoCERT( ຮ່ວມ
ກັນພັດທະນາທັກສະຊີວິດທ່ີຈໍາເປັນໃຫ-ກັບໄວໜຸ4ມທ່ີຢູ4ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໂດຍນໍາໃຊ-ວິທີໄວໜຸ4ມຊ່ວຍໄວໜຸ4ມ
'Youth Peer Education Approach(- ເປ້ົາໝາຍແມ4ນເພ່ືອໃຫ-ໄວໜຸ4ມໄດ-ມີຄວາມຮູ- ແລະ ທັກສະອັນຈໍາເປັນເພ່ືອປົກ
ປ-ອງຕົນເອງຈາກບັນດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ-

ສະນ້ັນ ຄູ#ມື ເພື່ອນໄວໜຸ#ມ ໄດ-ຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນຮ່ວມກັນເພ່ືອເປັນເອກະສານແນະນໍາການຝຶກອົບຮົມໃຫ-ຄະນະທີມ
ຄູຝຶກຫັຼກ ເພ່ືອໄປຝຶກຕ່ໍໃຫ-ກັບອາສາເພ່ືອໄວໜຸ4ມທ່ີຖືກຄັດເລືອກຈາກແຕ4ລະໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍ- ຂະນະດຽວກັນອາສາ
ເພ່ືອນໄວໜຸ4ມກໍ່ສາມາດໃຊ-ຄູ4ມືຫົວນ້ີເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດກິດຈະກໍາກັບໝູ4ເພ່ືອນ ຍ້ອນວ່າຄູ4ມືດ່ັງກ່າວໄດ-ຖືກອອກແບບ
ໃຫ-ເປັນລັກສະນະພາກປະຕິບັດ 'ເປັນກິດຈະກໍາ( ເນ້ັນການພັດທະນາທັກສະ-

ຄູ#ມື ເພື່ອນໄວໜຸ#ມປະກອບມີ 04 ບົດຮຽນ ດ່ັງນ້ີ9

ບົດທີ 09 ຄວາມຮູ-ທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ທັກສະຊີວິດ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ
ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງທັກສະຊີວິດ-
ບົດທີ 19 ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຢູ4ຮ່ວມກັນ 'ຂ້ອຍ+ ເຈ້ົາ+ ພວກເຮົາ ແລະ ທໍາມະຊາດ(- ຜູ-ເຂ້ົາ
ຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນຮູ-ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ ປັດໄຈຫ່ໍຼຫຼອມທາງສັງຄົມວັດທະນະທໍາ 'ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ+
ຄ້າຍຄື ຫືຼ ຄືກັນ( ແລະ ຄວາມເຊ່ືອມໂຍງ,ເພ່ິງພາອາໃສຊ່ຶງກັນແລະກັນ ລວມເຖິງທໍາມະຊາດ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍການດໍາລົງຊີວິດ
ທ່ີມີຄວາມສຸກ+ ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ-
ບົດທີ 29 ພະລັງໃນການສ້າງຄໍາຖາມເພ່ືອຊີວິດ ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນຮູ-ກ່ຽວກັບພະລັງຂອງຄໍາຖາມ ທ່ີສ້າງເກືອບທຸກສ່ິງ
ທຸກຢ4າງທ່ີເຮົາມີໃນປັດຈຸບັນ ເຊ່ັນ9 ວັດຖຸອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ຕະຫຼອດເຖິງເຕັກໂນໂລຊີອັນທັນສະໄ

 
1 Results of Populations and Housing Census (2015) 
2 ຄລີນກິ ສນູພດັທະນາສຂຸະພາບແມຍ່ງິ ແລະ ໄວໜຸມ່ ຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ປີ 2017) 
3 Lao Social Indicator Survey (LSIS) (2017) 
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ໝ+ ຄອມພິວເຕີ+ ໂທລະສັບ+ ຫຸ4ນຍົນ+ ເຮືອບິນ+ ຍານອາວະກາດ ແລະ ອ່ືນໆ ສ່ິງທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ີ ແມ4ນມີຈຸດເລ່ີມຈາກພະລັງ
ຂອງຄໍາຖາມ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຝຶກການຕ້ັງຄໍາຖາມແບບວິເຄາະ+ ວິພາກ ແລະ ຄໍາຖາມເພ່ືອເປ້ົາໝາຍຊີວິດ ຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງມື
ພ້ືນຖານສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະຊີວິດ-
ບົດທີ 39 ການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງໄວໜຸ4ມ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການ
ປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໄວໜຸ4ມໄລຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ- ໄວໜຸ4ມໃນໄລຍະນ້ີແມ4ນກໍາລັງປະ
ເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ຄວາມສັບສົນຕ່ໍກັບການປ4ຽນແປງພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊ່ັນ ການເປັນ
ປະຈໍາເດືອນ+ ຄວາມກັງວົນທາງຈິດໃຈ+ ການປ4ຽນທາງອາລົມຄວາມຮູ-ສຶກ ແລະ ພຶດຕິກໍາຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ4າງເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງ
ເວລານ້ີ ເຊ່ິງເປັນສັນຍານທາງທໍາມະຊາດທ່ີບອກວ່າພວກເຂົາກໍາລັງພັດທະນາກ້າວສູ4ການເປັນຜູ-ໃຫຍ່- ສະນ້ັນ ພຶດຕິກໍາ ແລະ
ອາລົມທ່ີໄວໜຸ4ມສະແດງອອກຈະຕ້ອງໄດ-ຮັບການດູແລເປັນຢ4າງດີດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາອົກເຂ້ົາໃຈ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ-ເກີດຄວາມຫຍຸ-ງຍາກ
ຕ່ໍໄວໜຸ4ມເອງ ແລະ ຜູ-ອ່ືນ-
ບົດທີ 49 ປ-ອງກັນຕົນເອງຈາກສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຝຶກທັກສະການວິເຄາະກ່ຽວກັບສ່ິງມຶນເມົາ
ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ ທ່ີເປັນສ່ິງທ້າທາຍຫຼາຍໃນກຸ4ມໄວໜຸ4ມ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮ່ວມກັນຜະລິດຂ້ໍຄວາມເພ່ືອສ່ືສານ “ຢຸດ”

ສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ-
ບົດທີ 59 ຄວາມສ່ຽງຂອງການມີເພດສໍາພັນ ແລະ ບັນຫາການຖືພາໃນໄວໜຸ4ມ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນຮູ-ກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຂອງການມີເພດສໍາພັນແບບບ່ໍປ-ອງກັນໃນໄວໜຸ4ມ ເຊ່ັນ ການຖືພາແບບບ່ໍຕ້ອງການ+ ຖືພາແຕ4ອາຍຸຍັງນ້ອຍ'ເຮັດໃຫ-
ທັງແມ4 ແລະ ລູກມີຄວາມສ່ຽງສູງ(+ ການຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ- ພ້ອມກັນນ້ັນ ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນຮູ-ກ່ຽວກັບ
ວິທີປ-ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການມີເພດສໍາພັນ-
ບົດທີ 69 ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ 'ພຕພ( ແລະ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນຮູ-ຄວາມຈິງກ່ຽວ
ກັບພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ພະຍາດເອດ ພ້ອມທັງວິທີປ-ອງກັນທ່ີມີປະສິດທິຜົນ-
ບົດທີ 79 ທັກສະໃນການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຝຶກຝົນທັກສະການຕ່ໍລອງ ແລະ ປະຕິເສດ ເຊ່ິງເປັນ
ທັກສະຊີວິດອັນສໍາຄັນ ທ່ີໄວໜຸ4ມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ-ຮັບການພັດທະນາ9 ພ້ືນຖານຂອງການພັດທະນາທັກສະຊີວິດແມ4ນເລ່ີມ
ຈາກການພັດທະນາວິທີຄິດ ຕ້ັງຂ້ໍສົງໄສ+ ຫາຂ້ໍມູນ+ ພິຈາລະນາຢ4າງວ່ອງໄວ9 ສ່ິງໃດມີຄວາມສ່ຽງ ສ່ິງໃດອັນຕະລາຍ ສ່ິງໃດບ່ໍ
ຄວນເຮັດ ແລະ ພະຍາຍາມທ່ີຈະບ່ໍເຂ້ົາໄປກ່ຽວຂ້ອງ 'ນ້ັນຄືການປ-ອງກັນແຕ4ຕ້ົນທາງ( ຫືຼ ຖ້າຕົກຢູ4ໃນສະຖານະການສ່ຽງກໍ່
ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດປະເມີນໄດ-ໄວ ແລະ ເອົາຕົວເອງອອກຈາກສະຖານະການດ່ັງກ່າວນ້ັນໄດ-ໄວທ່ີສຸດ- ທັກສະການຕ່ໍລອງ
ແລະ ປະຕິເສດຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ-ການດໍາລົງຊີວິດມີຄວາມປອດໄພຂ້ຶນ+ ສາມາດປົກປ-ອງຕົນເອງ ແລະ ໝູ4ເພ່ືອນຈາກ
ຄວາມສ່ຽງ ເຊ່ິງອາດຈະເກີດໄດ-ໃນທຸກເວລາ-
ບົດທີ 89 ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາໃດທ່ີມີຜົນເສຍຕ່ໍ
ສຸຂະພາບ ແລະ ສ່ົງເສີມພຶດຕິກໍາທ່ີມີຜົນດີຕ່ໍສຸຂະພາບ ລວມທັງຄວາມຮູ-ທາງໂພຊະນາການ-
ບົດທີ 0/9 ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນກ່ຽວກັບທັກສະຊີວິດ9 4 ຄູ4ທັກສະຊີວິດ9 0( ຄວາມ
ສາມາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ແກ-ໄຂບັນຫາ+ 1( ຄວາມສາມາດຄິດວິພາກ ແລະ ຄິດແບບສ້າງສັນ+ 2(ຄວາມສາມາດສ້າງສາຍສໍາ
ພັນກັບຄົນອ່ືນ ແລະ ສ່ືສານທ່ີມີປະສິດທິຜົນ+ 3( ຄວາມສາມາດມີສະຕິກ່ຽວກັບຕົວເອງ ແລະ ການເຂ້ົາໃຈ+ ຮັບຮູ-ຄວາມ
ຮູ-ສຶກຂອງຄົນອ່ືນ+ 4( ຄວາມສາມາດຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຄຽດ- ເພ່ີມອີກ 0 ທັກສະ ແມ4ນ ຄວາມສາມາດ
ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ການເຄົາລົບຕົນເອງ
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ບົດທີ 009 ປ-ອງກັນຈາກຄວາມຮຸນແຮງ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຮຽນຮູ-ກ່ຽວກັບປະເພດຄວາມຮຸນແຮງ9 ຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ຈິດໃຈ+ ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ- ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ-ພັດທະນາທັກສະການ
ວິເຄາະສາເຫດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຫາວິທີປ-ອງກັນ-
ບົດທີ 019 ການນໍາໃຊ-ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍໃຫ-ມີຄວາມປອດໄພ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຝຶກໃຫ-ມີຄວາມຮູ-ພ້ືນຖານການນໍາໃຊ-ອິນ
ເຕີເນັດ ແລະ ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ຕາມຫັຼກ 5 ປະການຂອງການນໍາໃຊ-ອິນເຕີເນັດຢ4າງປອດໄພ- ນອກນ້ັນ ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງຈະ
ໄດ-ຮຽນຮູ-ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາທ່ີເປັນອາຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ 'ຜິດກົດໝາຍ(-
ບົດທີ 029 ເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ ແລະ ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ- ໃນບົດນ້ີຈະເນ້ັນທັກສະການຟັງໃຫ-ກັບຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມ- ການ
ຕ້ັງໃຈຟັງຢ4າງມີສະຕິ ບ່ໍຕັດສິນ+ ບ່ໍຕັດຄວາມ+ ແຕ4ໃຫ-ຈິນຕະນາການຄືກັບວ່າເອົາຕົນເອງເຂ້ົາໄປໃນເຫດການທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ-
ການຟັງຢ4າງເລິກເຊ່ິງຈະສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງລາຍລະອຽດທ່ີເກີດຂ້ຶນ+ ສາເຫດ+ ຂະໜາດຜົນກະທົບຂອງບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບ
ໝູ4ເພ່ືອນ- ການຟັງຢ4າງມີສະຕິ ແລະ ຮັບຮູ-ຄວາມຮູ-ສຶກຂອງຜູ-ເລ່ົາແມ4ນອົງປະກອບອັນສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງທັກສະການສ່ືສານ
ແລະ ອາດຈະສາມາດຫາທາງອອກໄດ-ຢ4າງເໝາະສົມ- ພ້ອມກັນນ້ັນ ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງຈະໄດ-ຮັບຮູ-ບັນຊີຂອງໜ່ວຍງານທ່ີໄວໜຸ4ມ
ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໄດ-ຕ່ືມ ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ-
ບົດທີ 039 ຄວາມຮູ-ພ້ືນຖານໃນການຂຽນຊີວະປະຫວັດ- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮູ-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ
ຂອງຕົນເພ່ືອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງຢ4າງມເີປ້ົາໝາຍ ໂດຍການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງຕົນ
ບົດທີ 049 ການວາງແຜນ ແລະ ທົບທວນກິດຈະກໍາຂອງໄວໜຸ4ມ- ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ-ຝຶກການວາງແຜນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນ
ການວິເຄາະຕ້ົນໄມ-ບັນຫາ ເພ່ືອໃຫ-ຮູ-ລະອຽດເຖິງ ສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບ- ການວິເຄາະຕ້ົນໄມ-ບັນຫາເປັນວິທີວິເຄາະ
ບັນຫາແບບເຂ້ົາໃຈງ່າຍ ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ-ສາມາດມີມະໂນພາບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ-ຄິດໄດ-ຢ4າງເປັນລະບົບ- ຈາກນ້ັນ ຜູ-ເຂ້ົາ
ຮ່ວມຈະໄດ-ຕ້ັງຈຸດປະສົງໃຫ-ສອດຄ່ອງ ແລະ ອອກແບບກິດຈະກໍາ ເພ່ືອໃຫ-ບັນລຸຈຸດປະສົງ ກໍ່ຄືແກ-ໄຂບັນຫານ້ັນໄດ-ຢ4າງແທ-
ຈິງ-

ຜ່ານຂະບວນການຝຶກທັກສະຕາມບົດຮຽນຂ້າງເທິງ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ-+ ອາສາເພ່ືອນໄວໜຸ4ມຈະມີຄວາມ
ສາມາດຊ່ວຍໝູ4ເພ່ືອນຫWດຜ່ອນ ແລະ ປ-ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທ່ີກໍໃ່ຫ-ເກີດບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ4
ມ ເວ້ົາລວມ+ ເວ້ົາສະເພາະ ຕ່ໍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ+ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ໂອກາດໄດ-ຮັບການພັດທະນາຢ4າງເຕັມສັກກະ
ຍະພາບຂອງໄວໜຸ4ມ-
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ການນໍາໃຊ+ປຶ້ມຄູ2ມື

0- ຄູ#ມື ປະກອບມີ 04 ບົດຮຽນ
ເນ້ືອໃນ ແລະ ຂະບວນການຂອງຄູ2ມື ໄດ6ຖືກອອກແບບໃຫ6ມີລັກສະນະເປັນກິດຈະກໍາ 'ມ່ວນ ບ່ໍມີທິດສະດີຫຼາຍ(+ ມີຄວາມໝາຍ
'ສະທ້ອນຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ6( ແລະ ແທດເໝາະ 'ກັບໄວໜຸ2ມອາຍຸລະຫວ່າງ 04 – 08 ປີ ຢູ2ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ
ໃຫ6ສາມາດຮັບໄດ6(- ນອກຈາກນ້ັນ ຢູ2ພາກຜະໜວກຍັງມີບັນດານິຕິກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ6ກັບຜູ6ນໍາໃຊ6ຄູ2ມື9 ບັນດາຫົວບົດ
ໃນຄູ2ມື ແມ2ນສອດຄ່ອງຕາມນິຕິກໍາຂອງປະເທດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ2ມ-

1- ການນໍາໃຊBຄູ#ມືອາສາເພື່ອນໄວໜຸ#ມ
ການອົບຮົມອາສາເພ່ືອນໄວໜຸ2ມ 'ອພວ( ສາມາດເລືອກບົດຮຽນຝຶກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງລຽງຕາມລໍາດັບບົດ- ໃນແຕ2ລະ
ຊຸດອາດຈະໃຊ6ເວລາ 1 ມ້ື 'ເຊ່ັນ9 ວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ6ແຕະຕ້ອງການຮຽນຢູ2ໂຮງຮຽນຂອງໄວໜຸ2ມ(- ນອກຈາກການອົບຮົມ
ທີມງານທ່ີປຶກສາ.ຄູຝຶກຫັຼກລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ6 ອພວ 0 ຫືຼ 1 ຄ້ັງ.ເດືອນ ແລະ ຕິດຕ່ໍພົວພັນໃຫ6ຄໍາແນະນໍາຢ2າງເປັນປົກກະຕິ
'ທາງໂທລະສັບ+ ວອດສ໌ແອັບ ຫືຼ ລາຍນ໌ ຫືຼ ເຟດສ໌ບຸກແມດເຊັນເຈີ ຕາມເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງ(-

ແຜນວາດການນໍາໃຊ+ຄູ.ມື

• ຂອບເຂດການນໍາໃຊ+ຄູ.ມືຝຶກອົບຮົມ
• ຂອບເຂດທ່ີເປັນກິດຈະກໍາລະຫວ່າງອາສາເພ່ືອນໄວໜຸ.ມ ແລະ ໝູ.ເພ່ືອນ

ເວ້ົາໂດຍສະຫVບ ຄູ2ມືດ່ັງກ່າວແມ2ນຈະຖືກນໍາໃຊ6ໂດຍຄູຝຶກຫັຼກເພ່ືອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ6ກັບ ອພວ ໃຫ6ມີຄວາມຮູ6ຄວາມເຂ້ົາໃຈ+
ມີທັກສະອັນຈໍາເປັນ ເພ່ືອຖ່າຍທອດຕ່ໍໃຫ6ກັບໝູ2ເພ່ືອນ- ແຕ2ວ່າ ອພວ ຈະໃຊ6ຄູ2ມືດ່ັງກ່າວ ພຽງແຕ2ເປັນບ່ອນອີງ 'ບ່ໍແມ.ນໃຊ+ຄູ.ມືຝຶກໃຫ+
ໝູ.ເພ່ືອນ(+ ສ່ິງທ່ີ ອພວ ຈະເຮັດກັບໝູ2ເພ່ືອນແມ2ນຖ່າຍທອດເປັນກິດຈະກໍາທ່ີໄດ6ວາງແຜນໄວ6ໃນຕ້ົນໄມ+ຈຸດປະສົງ 'ເຊ່ັນ ໃນບົດທີ
6 ແລະ 7(- ໝາຍເຫດ9 ຕ້ົນໄມ6ບັນຫາ ແລະ ຕ້ົນໄມ6ຈຸດປະສົງ ຢູ2ໃນບົດທີ 6 ແລະ 7 ເປັນເຄ່ືອງມືວາງແຜນ ແລະ ທົບທວນກິດຈະ
ກໍາ ຄູຝຶກຫັຼກ ແລະ ອພວ ສາມາດປັບໃຊ6ໄດ6ທຸກເວລາ ແລະ ຄວນໃຊ6ຢ2າງຕ່ໍເນ່ືອງ-

ທີມງານຄຝູກຶຫຼກັ 

ທ່ີປຶກສາແນະນາໍຄູມ່ ື

ໝູເ່ພ່ືອນໄວໜຸມ່ 

ອາສາເພ່ືອ່ນໄວໜຸມ່ 
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ອະທິບາຍຄໍາສັບ
- ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 07 ປີ 'ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ-ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງເດັກ+ ສະບັບເລກທີ /4.ສພຊ+ ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 1//5(-
- ສິດທິ ໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນພ້ືນຖານທ່ີບຸກຄົນຄວນຈະມີ ຫືຼ ໄດ-ຮັບ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ-ໂດຍຊອບທໍາ-
- ສິດທເິດັກ ໝາຍເຖິງສ່ິງຈໍາເປັນພ້ືນຖານທ່ີເດັກທຸກຄົນຄວນຈະມີ ຫືຼ ໄດ-ຮັບ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ-ໂດຍຊອບ

ທໍາ-
- ຊາວໜຸ#ມ ໝາຍເຖິງຜູ-ທ່ີມີອາຍຸ 04 ຫາ 24 ປີ 'ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ4ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ລາວ+ ສະບັບເລກທີ /1.ສພຊ+ ລົງວັນທີ /2 ພຶດສະພາ 1/06(-
- ໄວໜຸ#ມ ໝາຍເຖິງຜູ-ທ່ີມີອາຍຸ 0/ ຫາ 13 ປີ 'ອີງຕາມຄໍານິຍາມຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ WHO(-
- ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ#ມ ໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ-ທ່ີມີອາຍຸ 13 ປີ ລົງມາ ເພ່ືອ

ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍທຸກບັນຫາທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ+ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ-
ຮັບການພິຈາລະນາຢ4າງສົມເຫດສົມຜົນ ບ່ໍວ່າຈະຢູ4ພາຍໃນຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+ ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພ່ືອນໍາເອົາ
ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດມາສູ4ຕົນເອງ-
- ທັກສະໝາຍເຖິງຫຍັງ ?
ທັກສະໝາຍເຖິງ 9 ຄວາມຮູ- ຫືຼ ຫັຼງຈາກທ່ີມີຂ້ໍມູນ+ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມສາມາດ-
- ຊີວິດໝາຍເຖິງຫຍັງ ?
ຊີວິດໝາຍເຖິງ 9 ການຢູ4ລອດ ແລະ ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ4ໄດ--
- ທັກສະຊີວິດໝາຍເຖິງຫຍັງ ?
ທັກສະຊີວີດໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ໃນການແກ-ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບຕົນ
ເອງ+ ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບດ້ວຍຄວາມຮູ-+ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດເລືອກແນວທາງ
ການດໍາລົງຊີວິດໃຫ-ດໍາເນີນຕ່ໍໍໄປໄດ-ຢ4າງມີຄວາມສຸກ-
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ບົດທີ 0
ຄວາມຮູ+ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ທັກສະຊີວິດ

1. ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ-
- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງທັກສະຊີວິດ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
ການບັນລະຍາຍພາກທິດສະດີ
ກິດຈະກໍາ 09 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈເຖິງສິດທິ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ວິທີການດໍາເນີນ9
ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການບັນລະຍາຍ

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ໄດ-ຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເປີດຮັບການລົງນາມ+ ການໃຫ-ສັດຕະຍາບັນ ແລະ
ການເຂ້ົາຮ່ວມ ດ້ວຍຍັດຕິ ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 1/ ພະຈິກ 0878-
ໃນປັດຈຸບັນມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ທັງໝົດ 086 ປະເທດ-
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ-ໃຫ-ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນພາຄີ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 0880-

ໂຄງປະກອບຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ປະກອບມີທັງໝົດ 43 ມາດຕາ ແລະ ແບ4ງອອກເປັນ 1 ພາກ
ດ່ັງນ້ີ9

ພາກທີ I9 ສິດທິດ້ານຕ່າງໆຂອງເດັກ ລວມທັງສິດທິພ້ືນຖານຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ4+
ຄອບຄົວ+ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ-

ພາກທີ II9 ພັນທະຂອງລັດພາຄີ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ+ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ4ເນ້ືອໃນ ຂອງ
ສົນທິສັນຍາ+ ການລາຍງານໃຫ- ຄະນະກາມະການ ສິດທິເດັກ ສະຫະປະຊາຊາດ+ ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ+ ການໃຫ-
ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ--

ນອກຈາກນ້ີ+ ໃນປີ 1//5 ສປປ ລາວ ຍັງໄດ-ຮັບຮອງເອົາ /1 ອະນຸສັນຍາເພ່ີມເຕີມ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກ ຄື9 ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແລະ ອະນຸສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຂາຍເດັກ+ ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສ່ິງລາມົກອານະຈານກ່ຽວກັບເດັກ-
ສິດທິພືນ້ຖານຂອງເດັກ
ສິດທິພ້ືນຖານທ່ີເດັກຄວນຈະໄດ-ຮັບ ເຊ່ັນ9 ສິດທິໃນການຢູ4ລອດ+ ສິດທິໃນການໄດ-ຮັບການພັດທະນາ+ ສິດທິໃນ

ການໄດ-ຮັບການປົກປ-ອງ ແລະ ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ-
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1). ສິດທິໃນການຢູ#ລອດ
ສິດທິໃນການຢູ4ລອດ ແມ4ນສິດທິໃນການມີຊີວິດ ແລະ ໄດ-ຮັບການເບ່ິງແຍງດູແລທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ການລ້ຽງດູ ຈາກພ່ໍແມ4+ ຜູ-ດູແລ ຫືຼ ຜູ-ປົກຄອງ- ປັດໄຈພ້ືນຖານໃນການມີຊີວິດຢູ4ລອດມີ 3 ປັດໄຈຄື9
- ທ່ີຢູ4ອາໄສ
- ເຄ່ືອງນຸ4ງຫ່ົມ
- ສະບຽງອາຫານ
- ຢາປົວພະຍາດ

2). ສິດທິໃນການພັດທະນາ
ສິດທິໄດ-ຮັບການພັດທະນາ ແມ4ນສິດທິໃນການພັດທະນາເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ສະຕິປັນຍາ+ ມັນສະ
ໝອງ+ ອາລົມ+ ຈິດໃຈ+ ສິນທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ເຊ່ັນ9 ເດັກທຸກຄົນມີສິດທິ ໄດ-ຮັບການສຶກສາ+ ມີມາດຖານ
ການພັດທະນາທ່ີເໝາະສົມ+ ພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍ່ມີສິດໄດ-ພັກຜ່ອນ+ ມ່ວນຊ່ືນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມການເຄ່ືອນໄຫວ
ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-

v ສະຫລຸບແລ-ວ ເດັກທຸກຄົນມີສິດໄດ-ຮັບການພັດທະນາທັງ 3 ດ້ານດ່ັງນ້ີ 9
- ພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
- ພັດທະນາທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ
- ພັດທະນາທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ
- ພັດທະນາທາງດ້ານສິນທໍາ ແລະ ສັງຄົມ

3). ສິດທິໃນການໄດBຮັບການປົກປBອງ
ເດັກທຸກຄົນມີສິດໄດ-ຮັບການປົກປ-ອງ ເມື່ອເດັກເກີດມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊ່ັນ9 ເດັກຖືກຈໍາແນກ
+ ເດັກຖືກໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງ+ ເດັກຖືກຂູດຮີດແຮງງານ+ ເດັກຖືກປ4ອຍປະລະເລີຍ+ ເດັກຍ້າຍຖ່ິນຖານ+ ເດັກ
ອົບພະຍົບແລະ ເດັກທ່ີກະທໍາຜິດຕ່ໍກົດໝາຍ-
v ການໃຊBຄວາມຮຸນແຮງມີ 4 ປະເພດຄື9

- ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ-
- ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ-
- ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ-
- ການປ4ອຍປະລະເລີຍ-
- ການສວຍໃຊ-ຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ-

4). ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ເດັກທຸກຄົນ ມີສິດໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍກັບທຸກບັນຫາທ່ີເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ-
ຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ-ຮັບການພິຈາລະນາຢ4າງສົມເຫດສົມຜົນ ບ່ໍວ່າຈະຢູ4ພາຍໃນ ຄອບຄົວ+

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ- ພ້ອມກັນນ້ັນ+ ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງມີສິດທິໃນການ ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກກິດຈະກາທ່ີນາຜົນ
ປະໂຫຍດມາສູ4ຕົນເອງ-
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ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ-ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ໄດ-ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ພັນທະຂອງແຕ4ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງນ້ີ9
1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວ

ພ່ໍແມ4 ຫືຼ ຜູ-ປົກຄອງເດັກມີໜ້າທ່ີອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ-ໂອກາດແກ4ເດັກເພ່ືອໃຫ-ເດັກ ໄດ-
ຮັບສິດທິທ່ີເດັກຄວນຈະໄດ-ຮັບຢ4າງເໝາະສົມ- ສະນ້ັນ+ ພ່ໍແມ4 ຫືຼ ຜູ-ປົກຄອງຈະຕ້ອງໄດ-ປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ9

1) ມີພັນທະໃນການເບ່ິງແຍງລ້ຽງດູເດັກໃຫ-ເຕີບໃຫຍ່ຢ4າງເຕັມກໍາລັງ-
2) ສຶກສາອົບຮົມເດັກໃຫ-ມີແນວຄິດຮັກຊາດ+ ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີແບບແຜນການດາລົງ

ຊີວິດ+ ກໍ່ສ້າງລູກໃຫ-ມີການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີເປັນປະໂຫຍດແກ4ຄອບຄົວ+ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ-
3) ພົວພັນກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເດັກ-
4) ບ່ໍໃຊ-ແຮງງານເດັກເກີນຄວາມສາມາດ-
5) ບ່ໍທຸບຕີ ແລະ ທໍລະມານເດັກ-
6) ໃຫ-ໂອກາດເດັກໄດ-ພັກຜ່ອນ-
7) ໃຫ-ໂອກາດເດັກໄດ-ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງຄອບຄົວຢ4າງເໝາະສົມ-
8) ໃຫ-ໂອກາດເດັກໄດ-ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທ່ີເໝາະສົມ-
9) ໃຫ-ໂອກາດເດັກໄດ-ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນສັງຄົມ-
10) ໃຫ-ໂອກາດເດັກໄດ-ຮັບການສຶກສາເທ່ົາທຽມກັນທຸກຄົນ-
11) ໃຫ-ໂອກາດເດັກໄດ-ປັບປຸງ ແລະ ປ4ຽນແປງຕົນເອງເມື່ອເດັກກະທໍາຜິດ-
12) ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ-
13) ໃຫ-ຄວາມຍຸຕິທໍາແກ4ເດັກທຸກຄົນຢູ4ໃນຄອບຄົວ-
14) ບ່ໍຄວນປົກປ-ອງເດັກໃນທາງທ່ີຜິດ-
15) ບ່ໍຄວນໃຊ-ຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບກັບເດັກ ແລະ ບ່ໍປ-ອຍດ່າ-
16) ໃຫ-ຄວາມຮູ-ເດັກ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ-

2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ
ຜູ-ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານທຸກຄົນ ຈະເປັນຜູ-ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ-ໂອກາດ

ເດັກທຸກຄົນ ຢູ4ໃນໂຮງຮຽນເພ່ືອໃຫ-ເຂົາເຈ້ົາໄດ-ຮັບສິດທິ ທ່ີຄວນຈະໄດ-ຮັບ- ສະນ້ັນ+ ຜູ-ອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ຄວນປະຕິບັດ ດ່ັງນ້ີ 9

1) ປະຕິບັດຕາມ ຫ້າຫັຼກມູນການສຶກສາ 'ຄຸນສົມບັດສຶກສາ+ ປັນຍາສຶກສາ+ ພະລະສຶກສາ+ ສິລະ
ປະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ(-

2) ໃຫ-ຄໍາແນະນໍາແກ4ເດັກເມື່ອເດັກມີການກະທໍາຜິດ-
3) ບ່ໍໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ 'ບ່ໍທຸບຕີ ແລະ ທໍລະມານເດັກ+ ບ່ໍໃຊ-ຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບກັບເດັກ+ ບ່ໍປ-ອຍ

ດ່າ ແລະ ອ່ືນໆ(-
4) ໃຫ-ໂອກາດເດັກທຸກຄົນໄດ-ຮຽນຢ4າງສະເໝີພາບໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ+ ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ເດັກທ່ີມີຄວາມ

ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ-
5) ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນໃຫ-ເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍເດັກ-
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6) ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ-
7) ໃຫ-ໂອກາດເດັກທຸກຄົນໄດ-ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເທ່ົາທຽມກັນ-
8) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ-ເດັກໄດ-ຮັບການກວດສຸຂະພາບ-
9) ໃຫ-ສິດສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາແກ4ເດັກທຸກຄົນ-
10) ໃຫ-ໂອກາດເດັກທ່ີກະທໍາຄວາມຜິດ ໄດ-ປັບປຸງ ແລະ ປ4ຽນແປງຕົນເອງ-
11) ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ4ເປັນພິເສດຕ່ໍເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ-
12) ພົວພັນກັບຄອບຄົວ+ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ ໃນການສຶກສາອົບຮົມເດັກ-

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ+ ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ
ລັດ+ ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກເພ່ືອໃຫ-ເດັກໄດ-ຮັບສິດທິ

ທ່ີເຂ້ົາເຈ້ົາຄວນຈະໄດ-ຮັບ ດ່ັງນ້ີ9
1) ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ເດັກທ່ີບ່ໍມີຜູ-ດູແລໃນດ້ານຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ-
2) ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ-ເດັກທຸກຄົນໄດ-ຮັບການສຶກສາ+ ຮັກສາສຸຂະພາບ+ ເຂ້ົາຮ່ວມການ

ເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ-
3) ປົກປ-ອງສິດທິ ແລະ ໃຫ-ຄວາມເປັນທໍາແກ4ເດັກທຸກຄົນ-
4) ສ່ົງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ4ສິດທິຂອງເດັກໃຫ-ກວ້າງຂວາງ-
5) ຮັບປະກັນການຢູ4ລອດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເດັກ-
6) ປົກປ-ອງເດັກບ່ໍໃຫ-ພົວພັນກັບທຸກຮູບການຂອງການກະທໍາທ່ີບ່ໍດີ-
7) ສ່ົງເສີມ+ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ-ເດັກໄດ-ຮັບການສຶກສາຈົບຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກ

ສາຕອນຕ້ົນ ພາກບັງຄັບ-
8) ສ່ົງເສີມໃຫ-ເດັກໄດ-ຮັບຂ້ໍມູນ+ ຂ່າວສານຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆທ່ີເໝາະສົມ-
9) ຊຸກຍູ-ສ່ືມວນຊົນເຜີຍແຜ4ຂ້ໍມູນ+ ຂ່າວສານ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃຫ-ແກ4ເດັກ ແລະ ສັງຄົມ-
10) ບ່ໍຄວນໃຊ-ຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບກັບເດັກ ແລະ ບ່ໍປ-ອຍດ່າ+ ເຍາະເຍ້ີຍ+ ສຽດສີ-

4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກ
ເມື່ອເດັກໄດ-ຮູ-ສິດທິຂອງຕົນເອງ ແລະ ໄດ-ຮັບສິດທິນ້ັນແລ-ວ ເດັກກໍຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ

ກັບ ສ່ິງທ່ີຕົນໄດ-ຮັບມານ້ັນເຊ່ັນກັນ- ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກ ມີດ່ັງນ້ີ 9
1) ເຄົາລົບນັບຖືພ່ໍແມ4+ ຄອບຄົວ+ ໝູ4ເພ່ືອນ+ ຄົນອ່ືນ ແລະ ນັບຖືສິດທິຂອງຕົນເອງ-
2) ບອກຜູ-ໃຫຍ່ທ່ີເດັກໄວ-ໃຈເມື່ອເວລາເດັກມີຄວາມຮູ-ສຶກວ່າບ່ໍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບ່ໍໄດ-ຮັບຄວາມ

ຍຸຕິທໍາ-
3) ຕ້ັງໃຈຮຽນໃຫ-ດີຢູ4ໃນໂຮງຮຽນ-
4) ຫ້ີຼນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນນັກກິລາທ່ີດີໃນການແຂ4ງຂັນ-
5) ບ່ໍຕີຄົນອ່ືນ ແລະ ທໍາລາຍວັດຖຸສ່ິງຂອງ ຂອງຄົນອ່ືນ-
6) ຍອມຮັບຄວາມຜິດ ແລະ ປັບປຸງແກ-ໄຂຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນເອງ-
7) ບ່ໍພົວພັນກັບສ່ິງເບ່ືອເມົາ+ ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ການພະນັນ-
8) ນັບຖືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອ່ືນ-
9) ຍອມຮັບບຸກຄົນອ່ືນທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຕົນເອງ-
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10) ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກັບສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍຕົນເອງ-
11) ຕ້ອງນັບຖືຄໍາຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນ ເມື່ອເວລາຄໍາເຫັນດ່ັງກ່າວແຕກຕ່າງຈາກຄໍາເຫັນຂອງຕົນ-
12) ສັດຊ່ືຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ-
13) ຮູ-ອະນຸລັກ ແລະ ສ່ົງເສີມວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ-
14) ນັບຖື ແລະ ຮູ-ກະຕັນຍູຕ່ໍຜູ-ທ່ີມີບຸນຄຸນ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ເຂ້ົາໃຈເຖິງສິດທິ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ກິດຈະກໍາ 19 ທັກສະຊີວິດ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ-ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງທັກສະຊີວິດຕ່ໍເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ-

- ເພ່ືອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໄວໜຸ4ມ ໃນການສ້າງທັກສະຊີວິດໃນແຕ4ລະໄລຍະ-
ວິທີການດໍາເນີນ9
ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການບັນລະຍາຍ

ທັກສະຊີວິດ ປະກອບດ້ວຍ 3 ດ້ານໃຫ4ຍດ່ັງນ້ີ9
- ການຈັດການອາລົມ ແລະ ຄວາມຄຽດ

- ການສ້າງສາຍສໍາພັນທ່ີດີກັບຄົນອ່ືນ

- ການຮັບຮູ- ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ

- ການຄິດວິເຄາະ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ແກ-ໄຂບັນຫາ
ກ- ການຈັດການອາລົມ ແລະ ຄວາມຄຽດ

- ການບອກຄວາມຮູ-ສຶກຂອງຕົນເອງ 'ບາງຄ້ັງເດັກກໍ່ເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູ-ສຶກຂອງຕົນເອງໄດ-ຍາກ(

- ການສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ 'ເມື່ອເຮົາເຂ້ົາໃຈຜູ-ອ່ືນເຮົາກໍໍ່ຈະຮູ-ວ່າຄົນອ່ືນຮູ-ສຶກແນວໃດ(

- ການເຂ້ົາໃຈສະຖານະການຕ່າງໆ 'ເດັກແຕ4ລະຄົນຕ່າງກໍ່ມີປະສົບການແລະສະຖານະການທ່ີຕ່າງກັນ(

- ຈາກຄວາມກົດດັນຈາກໝູ4 'ການທ່ີກຸ4ມໝູ4ເຂ້ົາມາມີອິດທິພົນໂດຍໃຫ-ເຮົາປ4ຽນຄ່ານິຍົມ+ ທັດສະນະຄະຕິ(
ຂ- ການສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ດີກັບຄົນອ່ືືນ

ການສ້າງສາຍສໍາພັນທ່ີດີຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມໄວ-ວາງໃຈເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ເພາະມັນບ່ໍສາມາດທ່ີຈະພັດທະນາໄດ-
ທັນທີເພາະມັນຈະຕ້ອງໄດ-ໃຊ-ເວລາ ແລະ ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະສ້າງສາຍສໍາພັນນ້ັນໄວ--

ຄ- ການຮັບຮູB ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືືນ
ຖ້າເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນໄດ-ຮຽນຮູ- ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົນເອງ ແລະ ຜູ-ອ່ືນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ-ເຂົາເຈ້ົົາມີການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຈາກເດັກນ້ອຍກາຍມາເປັນຜູ-ໃຫ4ຍທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນໂຕເອງຫຼາຍຂ້ຶນ ລວມເຖິງຄົນອ່ືນນໍາ-

ງ- ການຄິດວິເຄາະ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ແກ+ໄຂບັນຫາຢ.າງສ້າງສັນ
ການແກ-ບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທ່ີມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ເດັກ ຫືຼ ເຍົາວະຊົນຄວນຮູ-ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຄິດ
ແນວໃດ ເຊ່ິງທັກສະການແກ-ບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈກໍໍ່ເຊ່ັນດຽວກັນກັບທັກຊີວິດໃນດ້ານອ່ືນຄື9
ຈະພັດທະນາໄປຕາມເວລາ ແລະ ປະສົບການ ທ່ີເດັກຫືຼ ເຍົາວະຊົນສາມາດຮຽນຮູ-ວິທີການແກ-ບັນຫາ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈໄດ-ຢ4າງມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ຈະຕ້ອງໄດ-ຮັບການພັດທະນາທັກສະດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ9
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- ການສະແດງອອກແບບຍຸດຕິທໍາ

- ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ວາງແຜນ

- ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ

- ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

- ການປະຕິເສດການຖືກຕົວະຍົວະ
ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ໄວໜຸ4ມ ເປັນໄວທ່ີມີການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ , ອາລົມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊ່ິງເປັນຊ່ວງໄລຍະໜ່ຶງ
ຂອງຊີວິດເນ່ືອງຈາກເປັນຊ່ວງຈາກເດັກນ້ອຍກ້າວໄປເປັນຜູ-ໃຫ4ຍ-

- ທັກສະຊີວິດໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງບຸກຄົນໃນການປັບຕົວ ແລະ ເລືອກທາງເດີນຊີວິດທ່ີ
ເໝາະສົມ ເພ່ືອທ່ີຈະສາມາດພົບພ້ໍກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທ່ີຢູ4ໃນອ້ອມຕົວໃນສະພາບສັງຄົມປະຈຸບັນໄດ--

ກິດຈະກໍາ 29 ເດັກແລະໄວໜຸ#ມ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ທ່ີມີການປ4ຽນແປງທາງສະລິລະ ແລະ ອາລົມ-
ວິທີການດໍາເນີນ9
ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການບັນຍາຍ
- ເດັກທ່ີຈະກ້າວເປັນໄວໜຸ4ມຈະມີການປ4ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ໃນການໃຊ-ຊີວິດແບບສ່ວນຕົວສູງ ແລະ ພົວພັນກັບໝູ4

ໃນໄວດຽວກັນຫຼາຍຂ້ຶນ ເນ່ືອງຈາກການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເພ່ືອກ້າວເປັນໄວໜຸ4ມ: ເຊ່ິງໄວໜຸ4ມເປັນໄວ
ທ່ີມີການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ , ອາລົມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊ່ິງເປັນຊ່ວງໄລຍະໜ່ຶງຂອງຊີວິດ ເນ່ືອງ
ຈາກເປັນຊ່ວງຈາກເດັກນ້ອຍກ້າວໄປເປັນຜູ-ໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ4ນໄລຍະຕອນຕ້ົົນຈະມີການ ປ4ຽນແປງຫຼາຍ
ຢ4າງເກີດຂ້ຶນ ເຊ່ິງການປ4ຽນແປງດ່ັງກ່າວ ຈະມີຜົນຕ່ໍໍການພົວພັນລະຫວ່າງໄວໜຸ4ມກັນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຖ້າ
ຫາກວ່າການປຸ4ຽນແປງດ່ັງກ່າວແມ4ນເປັນໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ4ນການເບ່ິງແຍງເອົາໃຈໃສ4
ໃກ-ຊິດ ກໍໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ-ໄວໜຸ4ມສາມາດປັບໂຕໄດ-ຢ4າງເໝາະສົມ ບ່ໍໍໃຫ-ເກີດບັນຫາຕ່າງໆທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ
ເປັນທັງ ແຮງຜັກດັນ ແລະ ແຮງກະຕຸ-ນພັດທະນາການດ້ານອ່ືນໆເປັນໄປໄດ-ດ້ວຍດີ-

- ໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຊ່ຶງຂ້ຶນກັບປະເພນີ+ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ
ໃນບ່ອນທ່ີເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມອາໄສຢູ4-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ໃຫ-ຮູ-ວ່າ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມຈະມີສະພາບອາລົມ+ ຄວາມຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂ້ຶນກັບສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ
ອາໄສຢູ4

3. ສະຫPບບົດທີ 09

- ຄວາມຮູ6ເບ້ືອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກ+ ທັກສະຊີວິດ+ ເດັກແລະໄວໜຸ2ມ 
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ບົດທີ 1
ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຢູ2ຮ່ວມກັນຂອງເດັກແລະໄວໜຸ2ມ

1. ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ເຂ້ົາໃຈຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ+ ສ່ິງຫ່ໍຼຫຼອມທາງສັງຄົມວັດທະນະທໍາ+ ຮູ-ສຶກພູມໃຈ ແລະ
ເຄົາລົບຕົນເອງ-

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ເຂ້ົາໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍ+ ຮູ-ສຶກເກີດຄວາມເຄົາລົບຕ່ໍຄົນອ່ືນ+ ເຂ້ົາໃຈຄວາມເຊ່ືອມໂຍງ
'ລະຫວ່າງ “ຂ້ອຍ+ ເຈ້ົາ+ ພວກເຮົາ ແລະ ທໍາມະຊາດ”( ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍຢູ4ຮ່ວມກັນຢ4າງມີຄວາມສຸກ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
- ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກແລະໄວໜຸ4ມ

ກິດຈະກໍາ 09 “ຂ້ອຍ”

ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຕົວເອງຫຼາຍຂ້ຶນ ເຖິງສ່ິງຫ່ໍຼຫຼອມຕົນເອງທາງສັງຄົມທ່ີເກີດເປັນ

ຄຸນຄ່າທ່ີໃຊ-ເປັນຫັຼກການໃນການຄິດ+ ການເວ້ົາ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ-
ທີການດໍາເນີນ
- ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມແຕ4ລະຄົນໄດ-ຄິດ ແລະ ແຕ-ມຮູບ ຫືຼ ເລືອກສ່ິງໃດໜ່ຶງທ່ີເປັນສັນຍາລັກແທນຕົນເອງ-
- ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມນ່ັງເປັນວົງມົນ ແລະ ຜັດປ4ຽນກັນ ອະທິບາຍສັນຍາລັກຂອງຕົນເອງ ຕົວຢ4າງ “ແມ4ນ້ໍາ”

ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນໃຈເຢັນ+ ເປັນຄົນມັກຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອ່ືນ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ-ຈັກຕົນເອງ-

ກິດຈະກໍາ 19 “ເຈົ້າ”

ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈຄົນອ່ືນ+ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ່ິງທີຄືກັນ ຫືຼ ຄ້າຍຄືກັນ(
ວິທີການດໍາເນີນ9
- ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຫາບ່ອນນ່ັງທ່ີຕົນເອງຮູ-ສຶກສະບາຍ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ+ ຈາກນ້ັນໃຫ-ນ່ັງສະຫງXບ ຈະຫັຼບຕາ

ຫືຼ ບ່ໍຫັຼບກໍ່ໄດ-+ ເປີດສຽງດົນຕີເບົາໆ ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີສະມາທິຢູ4ກັບຕົນເອງໃຫ-ຫຼາຍທ່ີສຸດ-
- ໃຫ-ແຕ4ລະຄົນໄດ-ຫວນຄິດຄືນຫັຼງແຕ4ສະໄໝທ່ີຍັງເປັນເດັກ ໄດ-ມີເຫດການອັນໃດ ຫືຼ ບຸກຄົນໃດ ຫືຼ ຄໍາເວ້ົາໃດ

ທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍເຮົາ ແລະ ຈ່ືຈໍາໄດ-ດີ---ພິຈາລະນາເລິກລົງໄປຕ່ືມວ່າ ສ່ິງໃດທ່ີຫ່ໍຼຫຼອມຈິດໃຈ,ນິໄສໃຈຄໍຂອງເຮົາ ແລະ
ເຮັດໃຫ-ເຮົາເປັນດ່ັງທ່ີເປັນຢູ4 'ເປັນຕົວເຮົາ( ໃນຕອນນ້ີ---

- ໃຫ-ແຕ4ລະຄົນແຕ-ມຮູບດາວໃສ4ເຈ-ຍ A3+ ຂຽນເຫດການ ຫືຼ ບຸກຄົນ ຫືຼ ສ່ິງຂອງ ທ່ີມີອິດທິພົນ 4 ຢ4າງ
'0 ຢ4າງ ໃສ4 0 ແຈຂອງດາວ( ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີຫ່ໍຼຫຼອມຈິດໃຈ,ນິໄສໃຈຄໍ ຂອງຕົນໃຫ-ເປັນດ່ັງທ່ີເປັນຢູ4ໃນຕອນນ້ີ-
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ການສຶກສາ: ອ້າຍເປັນຕົວ
ແບບຕ້ັງໃຈຮຽນ 

ໝູ9ເພື່ອນ: ຊັກຊວນໄປອອກກໍາ
ລັງກາຍ, ຮຽນໜັງສື ຫຼ ືໄປເສບ
ຢາເສບຕິດ, ດ່ືມສ່ິງມຶນເມົາ... 

ພໍ-່ແມ9ເປັນຕົວແບບດ້ານ:... 

ອຸປະສັກສ້າງໃຫJເກີດ
ຄວາມອົດທົນ:... 

ສະພາບແວດລ້ອມ: ຊຸມ
ຊົນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ...
ແຮງ…. 

ຕົວຢ4າງ9

- ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມແຕ4ລະຄົນຈັບຄູ4ກັນ ເພ່ືອສົນທະນາແລກປ4ຽນ “ດາວຂອງຂ້ອຍ”+ ໃຫ-ແຕ4ລະຄົນຜັດປ4ຽນ
ກັນອະທິບາຍດາວຂອງຕົນເອງ ຍ້ອນຫຍັງຈ່ຶງຄິດວ່າ 4 ຢ4າງນ້ີ ມີອິດທິພົນໃນການສ້າງຕົນເອງໃຫ-ເປັນຄົນທ່ີມີ
ນິໄສ+ ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄຸນນະທໍາ ໃນແບບນ້ີ 'ໃຫ-ຜູ-ໜ່ຶງເປັນຄົນເລ່ົາ ແລະ ອີກຄົນໜ່ຶງເປັນຄົນຟັງ ພາຍຫັຼງ
4 ນາທີ ໃຫ-ຜັດປ4ຽນກັນ(-

- ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມກັບຄືນມານ່ັງເປັນວົງມົນ ເພ່ືອໃຫ-ບາງຄູ4ນໍາສະເໜີສ່ິງທ່ີໄດ-ແລກປ4ຽນກັນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຜູ-ນໍາສະເໜີ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ-ຈັກ+ ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອ່ືນ-

ກິດຈະກໍາ 29 “ພວກເຮົາ ແລະ ທໍາມະຊາດ”

ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ມີຄວາມສໍານຶກຮູ-ວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອມໂຍງຊ່ຶງກັນແລະກັນ ແລະ ກັບທໍາມະ

ຊາດຄືແນວໃດ?
ວິທີການດໍາເນີນ9
- ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມແຕ4ລະຄົນໃຊ-ສະກັອດເຈ-ຍຕິດ “ດາວຂອງຂ້ອຍ” 'ທ່ີໄດ-ຈາກກິດຈະກໍາ 1( ໃສ4ໜ້າເອິກ

ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຢືນເປັນວົງມົນໃຫຍ່-
- ໃຊ-ເຊືອກຟາງ ຍາວພໍຈະໃຫ-ແຕ4ລະຄົນສາມາດເຊ່ືອມຫາກັນໄດ--
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- ກໍ້ເຊຶືອກຈະເລ່ີມອອກຈາກເດັກແລະໄວໜຸ4ມຜູ-ທໍາອິດ 'ໃຜກໍ່ໄດ-( ໂດຍລາວຈະເປັນຜູ-ເວ້ົາ “ດາວຂອງຂ້ອຍແຈທີ
0 ແມ4ນພ່ໍ---” ຜູ-ທ່ີມີແຈດາວທ່ີຄືກັນໃຫ-ຍົກມືຂ້ຶນ+ ລາວຈະຈັບສ້ົນຂອງເຊືອກໄວ-ແລ-ວໂຍນກໍ້ເຊືອກໄປໃຫ-ຜູ-ທີ
1- ຜູ-ທ່ີໄດ-ຮັບກໍ້ເຊືອກ ຜູ-ທີ 1 ກໍ່ຈະດໍາເນີນຕ່ໍໄປຫາຜູ-ທີ 2+ ຈາກ 2 ຫາ 3+ ຈາກ 3 ຫາ 4---ໄປຈົນໝົດຜູ-ທ່ີມີ
ຄວາມໝາຍຂອງແຈດາວຄືກັນ- ຜູ-ສຸດທ້າຍ 'ຂອງຮອບທີ 0( ໃຫ-ອ່ານ “ດາວຂອງຂ້ອຍແຈທີ 1 ແມ4ນແມ4---”
ດໍາເນີນແບບນ້ີ ໄປເລ້ືອຍໆ ຈົນຄົບ 4 ແຈ-

- ມີໝາກປູມເປ້ົາຢູ4 4 ໜ່ວຍ- ອະທິບາຍວ່າ “ໝາກປູມເປ້ົານ້ີສົມມຸດວ່າເປັນໂລກຂອງພວກເຮົາ ທ່ີເຮົາອາໃສຢູ4-
ໂລກຂອງເຮົາໄດ-ໃຫ-ອາຫານ+ ນ້ໍາ+ ອາກາດ+ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແກ4ພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ-ພວກເຮົາມີ
ຊີວິດ ແລະ ສືບເຊ້ືອສາຍຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ+ ແຕ4ວ່າຕອນນ້ີໂລກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງຖືກທໍາລາຍຢ4າງໜັກໜ່ວງ
ຈາກພຶດຕິກໍາຂອງຄົນ ເຊ່ັນ9 ການໃຊ-ສານເຄມີ+ ຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອຊະຊາຍ+ ການທໍາລາຍປ4າໄມ---- ເມື່ອເຮົາກະທໍາສ່ິງ
ໃດຕ່ໍໂລກ ກໍ່ເໝືອນເຮົາກໍາລັງກະທໍາສ່ິງນ້ັນຕ່ໍຕົນເອງ+ ເຊ່ັນ ອາຫານປົນເປ້ືອນສານເຄມີ+ ກິນ.ໃຊ-ນ້ໍາປົນເປ້ືອນ
ສານເຄມີ ແລະ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທ່ີເປັນພິດ-

- ໂຍນໝາກປູມເປ້ົາ 'ທ່ີສົມມຸດແມ4ນໂລກຂອງເຮົາ( ຂ້ຶນເທ່ືອລະໜ່ວຍ ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມທຸກຄົນຮ່ວມມືກັນ
ໃຊ-ເຊືອກທ່ີທຸກຄົນເຊ່ືອມໂຍງກັນຢູ4 ຮັກສາໂລກຂອງເຮົາໄວ-ໂດຍບ່ໍໃຫ-ໝາກປູມເປ້ົາຕົກລົງພ້ືນ- ຖ້າປູມເປ້ົາ
ໜ່ວຍທີ 0 ຕົກລົງພ້ືນ+ ໃຫ-ໂຍນໜ່ວຍທີ 1: ຖ້າໜ່ວຍທ່ີ 1 ຕົກລົງພ້ືນອີກ ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມປຶກສາຫາລືວາງ
ແຜນກັນຈະຮັກສາປູມເປ້ົາໜ່ວຍຕ່ໍໄປໄດ-ຄືແນວໃດ ຫືຼ ໃນການປົກປັກຮັກສາໂລກ'ມໂີອກາດ 4 ຄ້ັງ(+ ແລ-ວ
ໂຍນໜ່ວຍທີ 2-
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ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮູ-ຈັກການຊ່ວຍເຫຶຼອເຊ່ີງກັນແລະກັນ ໃນການແກ-ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນສັງຄົມໃຫ-ດີຂ້ຶນ-

3. ສະຫPບບົດທີ 19
- ການຮູ-ຮາກເຫງົ້າຂອງຕົນເອງຄືພ້ືນຖານສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ+ ເຄົາລົບຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ

ລວມໄປເຖິງທໍາມະຊາດທ່ີເຮົາໄດ-ເພ່ີງພາອາໃສ- ສໍານຶກດ່ັງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ-ເຮົາສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄປໃນທິດ
ທາງແຫ4ງຄວາມສຸກ+ ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ-

- ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງບ່ໍແມ4ນເງິນຄໍາ ຫືຼ ວັດຖຸນອກກາຍ ແຕ4ແມ4ນສໍານຶກ+ ຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ຄຸນນະທໍາທ່ີໃຊ-ໃນ
ການດໍາລົງຊີວິດຢ4າງມີສັກສີ9 ບ່ໍດູໝ່ິນຕົນເອງ+ ຮັກຕົນເອງ+ ປົກປ-ອງຕົນເອງຈາກການຖືກລະເມີດ ແລະ ປະກົດ
ການຫຍ້ໍທ້ໍຕ່າງໆ-
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ບົດທີ 2
ພະລັງໃນການສ້າງຄໍາຖາມເພື່ອຊີວິດ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມຮູ- ກ່ຽວກັບ ການຕ້ັງຄໍາຖາມໃນລັກສະນະວິເຄາະ ແລະ ຄໍາຖາມວິພາກ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຮັບຂ້ໍມູນໃໝ4+ ເຂ້ົາໃຈຕົນເອງຫຼາຍຂ້ຶນ+ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ນໍາໄປສູ4ພຶດຕິກໍາໃໝ4

+ ປະສົບການໃໝ4+ ການປ4ຽນແປງວິຖີຊີວິດ ເພ່ືອຊ່ວຍຕົນເອງອອກຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕົກເປັນຜູ-ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພສັງຄົມຕ່າງໆ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
ການລະດົມສະໝອງ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ

ກິດຈະກໍາ 09 ຄໍາຖາມແມ#ນຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ມີຄວາມຮູ- ແລະ ທັກສະ ໃນການຕ້ັງຄໍາຖາມ
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ລະດົມສະໝອງ
- ແລກປ4ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຄໍາຖາມແມ4ນຫຍັງ?
- ໃຫ-ຈັບເປັນຄູ4 ເພ່ືອແລກປ4ຽນຄໍາຖາມ ຢ2າງໜ້ອຍ 2 ຄໍາຖາມ-

- ສົນທະນາລວມ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງຄໍາຖາມທ່ີມີລັກສະນະຄໍາຖາມປິດ ແລະ ຄໍາຖາມເປີດ ຕົວຢ4າງ9 ຄໍາ
ຖາມປິດແມ4ນຈະໄດ-ຄໍາຕອບທ່ີສ້ັນກະທັດຮັດເປັນຕ້ົນແມ4ນ,ບ່ໍແມ4ນ+ ຮູ-,ບ່ໍຮູ-: ຄາຖາມເປີດແມ4ນ9 ເປັນຄາຖາມ
ທ່ີເຮົາໄດ-ຄໍາຕອບຊັດເຈນ ຊ່ຶງຜູ-ຕອບຄໍາຖາມສາມາດອະທິບາຍໄດ-ຢ4າງຊັດເຈນ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ການຕ້ັງຄໍາຖາມ ເພ່ືອໃຫ-ໄດ-ຄໍາຕອບທ່ີເພ່ີມຄວາມຮູ-+ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເປັນຄາຖາມເປີດທ່ີເປັນປະໂຫຍດທັງ

ຜູ-ຖາມ ແລະ ຜູ-ຕອບ-

ກິດຈະກໍາ 19 ການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິເຄາະ3

ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິເຄາະ
- ເພ່ືອເຫັນໄດ-ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ-ໄຂບັນຫາຂອງໄວໜຸ4ມ
ວິທີການດໍາເນີນ9

 
4 ຄໍາຖາມປະເພດວິເຄາະໝາຍເຖິງ: ຄໍາຖາມທ່ີສາມາດຊ່ວຍໃຫJເຮົາຄ້ົນຫາສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບເຊ່ັນ: ຍ້ອນຫຍັງໄວໜຸ9ມຈ່ຶງຕິດສ່ິງເສບຕິດ ແລະ 
ເມ່ືອຕິດສ່ິງເສບຕິດແລJວຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດຂອງໄວໜຸ9ມ? 
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- ເຮັດກິດຈະກໍາເປັນກຸ4ມ ເພ່ືອວິເຄາະບັນຫາຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ໂດຍນໍາໃຊ-ຕ້ົນໄມ-ບັນຫາ

- ແລກປ4ຽນຄໍາເຫັນບັນດາສ່ິງທ້າທາຍຂອງໄວໜຸ4ມທ່ີກໍາລັງປະເຊີນຢູ4 ຕົວຢ4າງ9 ໄວໜຸ4ມຂ້າຕົວຕາຍ+ ໄວໜຸ4ມຕິດຢາ
ເສບຕິດ+ໄວໜຸ4ມເປັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ+ ໄວໜຸ4ມຍິງຖືພາແບບບ່ໍຕ້ັງໃຈ+ ໄວໜຸ4ມມີຂ້ໍຂັດແຍ4ງໃນຄອບ
ຄົວ+ ເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຫຼາຍໃນກຸ4ມໄວໜຸ4ມ+ ໄວໜຸ4ມດ່ືມເຫ້ົຼາ,ດ່ືມເບຍຫຼາຍ+ ໄວໜຸ4ມເປັນຜູ-ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ-

- ການຕ້ັງຄໍາຖາມເພ່ືອວິເຄາະ ແມ4ນການໃຊ-ຄໍາຖາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ+ ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ-ໄຂ+ ຕົວຢ4າງ9
ເປັນຫຍັງໄວໜຸ4ມຈ່ຶງຕິດຢາເສບຕິດ? ຍ້ອນຫຍັງຈ່ຶງຕິດ? ຢາກເລີກຕິດຢາບ່ໍ?

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີຄວາມເຂ້ົາໃຈການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິເຄາະເພ່ືອຊອກຮູ-ບັນຫາ+ ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ-ໄຂ

ກິດຈະກໍາ 29 ການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິພາກ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິພາກ ຫືຼ ຕ້ັງຂ້ໍສົງໃສກັບ ສ່ິງທ່ີໄດ-ເຫັນ+ ທ່ີໄດ-ຍິນ+ ສ່ິງບໍລິໂພກຕ່າງໆ ຫືຼ
ແມ4ນແຕ4ຄວາມເຊ່ືອ+ ຄວາມຮູ- ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີມີຢູ4 ເພ່ືອເຫັນໄດ-ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາໃນໄວໜຸ4ມ

ວິທີການດໍາເນີນ

- ເຮັດກິດຈະກໍາເປັນຄູ4 ເພື່ອວິພາກຜົນກະທົບຂອງບັນຫາ ໂດຍນໍາໃຊ-ບົດບາດສົມມຸດ- ຕົວຢ4າງ9 ມີໝູ4ຊັກຊວນ
ໃຊ-ສິ່ງເສບຕິດເພື່ອແກ-ບັນຫາ+ ໃຊ-ຄາຖາມວິພາກ ຕົວຢ4າງ9 ແມ4ນແທ-ບໍ່ ວ່ານາໃຊ-ສິ່ງເສດຕິດແລ-ວຈະແກ-ໄຂ
ບັນຫາໄດ-? ຖ້າໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດແລ-ວຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍຕົນເອງ+ ຄອບຄົວ+ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ-

- ຕັ້ງຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາຕ່າງໆທ່ີເກີດກັບເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຕົວຢ4າງ9 ຜົນກະທົບຕໍ່ໄວໜຸ4ມທ່ີ
ຕິດຢາເສບຕິດ ເປັນຕົ້ນ ຕໍ່ຕົນເອງ 'ຮຽນບໍ່ໄດ-+ ຢຸດການຮຽນ+ ມີປົມດ້ອຍ+ ເສຍອະນາຄົດ(+ ຕໍ່ຄອບຄົວພໍ່ແມ49
'ເສຍໃຈ+ ມີຂໍ ້ຂັດແຍ4ງ ຫຼ ື ຄວາມຮຸນແຮງ+ ມີພາລະເພີ ່ມ(+ ຕໍ່ສັງຄົມ 'ຂາດແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ(+
ຕ່ໍປະເທດຊາດ 'ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມຂອງປະເທດ(-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ຄໍາຖາມປະເພດວິພາກ ຊ່ວຍເຮົາແນວໃດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ? ຖ້າຄົນເຮົາຫາກຂາດທັກສະການຕ້ັງຄໍາຖາມແບບ

ວິພາກຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ? ຄໍາຖາມປະເພດວິພາກມຄີວາມສໍາຄັນຫືຼບ່ໍ? ຍ້ອນຫຍັງ?
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີຄວາມເຂ້ົາໃຈການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິພາກເພ່ືອຊອກຮູ-ຜົນກະທົບ

ກິດຈະກໍາ 39 ຄໍາຖາມເພື່ອເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ລອງຕ້ັງຄໍາຖາມ ຕ່ໍເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດ



18 
 

ວິທີການດໍາເນີນ9
- ເຮັດກິດຈະກໍາເປັນກຸ4ມ ໂດຍນ່ັງສະມາທິ ເພ່ືອທົບທວນກິດຈະກໍາຂອງຕົນແຕ4ລະມື້ໄດ-ເຮັດຫຍັງແດ4? ຕ້ັງແຕ4ເຊ້ົາ

ຮອດຄ່ໍາ-
- ຈັບຄູ4ສົນທະນາແລກປ4ຽນເຊ່ິງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງຕົນ ໂດຍຕ້ັງຄໍາຖາມ ຍ້ອນຫຍັງ

ເຮົາຈ່ຶງເຮັດສ່ິງນ້ັນໃນແຕ4ລະມື້? ເຮົາຮູ-ສຶກແນວໃດຕ່ໍກັບສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດໃນແຕ4ລະມື?້ ເຮັດເພ່ືອຫຍັງ? ເຮົາເປັນຄົນ
ຕັດສິນໃຈໃນການເຮັດບໍ ຫືຼ ໃຜເປັນຄົນບອກໃຫ-ເຮົາເຮັດ? ເຮົາຮັກໃນການເຮັດສ່ິງນ້ັນບ່ໍ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ? ສ່ິງ
ໃດທ່ີເຮົາຕ້ອງການປັບປ4ຽນ ແລະ ສ່ິງໃດທ່ີເຮົາສາມາດປ4ຽນໄດ-?

- ໃຫ-ແຕ4ລະຄົນໄດ-ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດ9 ຕ້ອງການຢາກເຮັດຫຍັງ ຫືຼ ຢາກເປັນຫຍັງ 'ພາຍໃຕ-ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ(?
ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຢາກເຮັດສ່ິງນ້ັນ? ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ+ ເຮັດແນວໃດ ແລະ ຕ້ອງມຸ-ງໝ້ັນຂະໜາດໃດ ເພ່ືອໃຫ-ໄປເຖິງເປ້ົາ
ໝາຍນ້ັນໄດ-?

- ຈັບຄູ4ສົນທະນາແລກປ4ຽນເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດ
- ສະເໜີເປ້ົາໝາຍຊີວິດຂອງແຕ4ລະຄົນໃນກຸ4ມໃຫຍ່ ແລ-ວແບ4ງກຸ4ມເປ້ົາໝາຍຊີວິດທ່ີຄືກັນ ເພ່ືອແລກປ4ຽນແລະ

ຊ່ວຍເຫືຼອກັນ ເຊ່ີິງແຕ4ລະຄົນອາດມີທັກສະທ່ີແຕກຕ່າງກັນ

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮູ-ເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍຄ້າຍຄືກັນ-

ສະຫPບບົດທີ 29
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມຮູ- ກ່ຽວກັບ ການຕ້ັງຄໍາຖາມປະເພດວິເຄາະ+ ຄາຖາມປະເພດວິພາກ ແລະ ຄາຖາມ

ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດ 
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ບົດທີ 3
ການປ2ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງໄວໜຸ2ມ ໄລຍະຂຶ້ນບ່າວ,ຂຶ້ນສາວ

1. ຈຸດປະສົງລວມ

- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນ
ສາວ-

- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ-ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ມີຄວາມກ້າຂໍຄໍາປຶກສາ ແລະ ໃຫ-ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+
ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ-

2. ວິທີດໍາເນີນການ

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ4ມ ໄລຍະ
ຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ-

- ສົນທະນາເປັນຄູ4ຍິງ+ ຄູ4ຊາຍ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍຂອງໄວໜຸ4ມຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶືນສາວ ແລະ ສະແດງ
ບົດບາດສົມມຸດ-

ກິດຈະກໍາທີ 09 ການປ#ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ#ມ ໄລຍະຂ້ຶນ
ບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ
ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ- ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ4ມ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,
ຂ້ຶນສາວ-

ວິທີການດໍາເນີນ
ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ4ມ ໄລຍະຂ້ຶນ
ບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ-

- ການພັດທະນາທາງຮ່າງກາຍຂອງໄວໜຸ4ມ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ, ຂ້ຶນສາວ ໄດ-ແບ4ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື9

1) ໄວໜຸ4ມໄລຍະຕ້ົນ ແຕ4ອາຍຸ 0/,02 ປີ9 ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ່ີມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານຮ່າງກາຍໄວທ່ີ
ເຫັນໄດ-ຊັດເຈນ ມກີານປ4ຽນແປງລັກສະນະທາງເພດ 'ຫືຼ ທ່ີມັກເອ້ີນວ່າ ໄວຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ( ເພ່ືອກ້າວເຂ້ົາ
ສູ4ຄວາມພ້ອມການຈະເລີນພັນ+ ໄລຍະນ້ີ ຈະມກີານປ4ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມ+ ຈິດໃຈ ທ່ີມີຜົນມາຈາກຮໍ
ໂມນເພດ-

2) ໄວໜຸ4ມໄລຍະກາງ ແຕ4ອາຍຸ 03,05 ປີ9 ການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານຮ່າງກາຍເລ່ີມຊ້າລົງ+ ຮູບຮ່າງລັກສະນະ
ເປັນຜູ-ໃຫຍ່ຂ້ຶນ+ ມີລັກສະນະການປ4ຽນແປງທາງເພດຊັດເຈນຂ້ຶນ+ ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງໂຕເອງ+ ເລ່ີມແຍກ
ຕົວເປັນ ອອກຈາກພ່ໍແມ4+ ມຄີວາມຄິດ ແລະ ການກະທໍາ ທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງພ່ໍແມ4+
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ຄົບໝູ4ເພ່ືອຫຼາຍຂ້ຶນ+ ເລ່ີມສ້າງຄວາມສໍາພັນໃໝ4ກັບເພດກົງກັນຂ້າມ+ ມຄີວາມຕ້ອງການທົດລອງໃນສ່ິງໃໝ4ໆ
ຫືຼ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຫືຼ ບາງຄ້ັງເຮັດໃຫ-ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ-

3) ໄວໜຸ4ມໄລຍະທ້າຍ ແຕ4ອາຍຸ 06,08 ປີ9 ໄວໜຸ4ມໄລຍະນ້ີ ມຄີວາມຄິດໄຕ4ຕ້ອງກ່ຽວກັບຊີວິດ+ ມເີອກະລັກ
ເປັນຂອງຕົນອງ+ ຕ້ອງການຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ຕ້ອງການສ້າງຄວາມສໍາພັນທ່ີໝ້ັນຄົງ-

ການປ4ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ຍັງຂ້ຶນກັບປັດໃຈອ່ືນ ເປັນຕ້ົນ9 ປັດໄຈດ້ານການດໍາລົງ
ຊີວິດ+ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ,ສັງຄົມ+ ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ- ຕົວຢ4າງ ເດັກທ່ີຂາດສານອາຫານ ອາດ
ຈະເຮັດໃຫ-ພັດທະນາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາຊ້າ: ແຕ4ກົງກັນຂ້າມ ສໍາລັບເດັກທ່ີມອີາຫານ
ພຽງພໍ ຫືຼ ເກີນພຽງພໍ ມທ່ີາອ່ຽງພັດທະນາທາງເພດ ຫືຼ ຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວໄວຂ້ຶນ-

ນອກຈາກການປ4ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍ ໃນ 2 ໄລຍະ+ ຍັງມີການປ4ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍອ່ືນຕ່ືມ ເປັນຕ້ົນການເປັນ
ປະຈໍາເດືອນຂອງຜູ-ຍິງ ແລະ ການລ່ັງອະສຸຈິຂອງຜູ-ຊາຍ-

1) ການເປັນປະຈໍາເດືອນ ແມ4ນສະແດງເຖິງແມ4ຍິງທ່ີເລ່ີມມີຮອບວຽນໄຂ4ຕົກ+ ສາມາດຖືພາ ແລະ ມີລູກໄດ--
ເບ້ືອງຕ້ົນ ເມື່ອໄວໜຸ4ມຍິງເລ່ີມມີປະຈໍາເດືອນ+ ປະຈໍາເດືອນອາດຈະມາບ່ໍປົກກະຕິ 'ບ່ໍເປັນທຸກເດືອນ( ແຕ4ຕ່ໍ
ມາຈ່ຶງຈະຄ່ອຍເປັນປົກກະຕິ 0 ຄ້ັງຕ່ໍເດືອນ- ປະຈໍາເດືອນປົກກະຕິຈະມີເລືອດອອກຈາກຊ່ອງຄອດປະມານ
2,6 ວັນ- ບາງຄົນອາດຈະມີເລືອດອອກຫຼາຍ ຫືຼ ບາງຄົນອາດຈະເລືອດອອກໜ້ອຍ: ໂດຍສະເລ4ຍ ຈະມີ
ເລືອດອອກປະມານ 24 ມິລີລິດ 'ສະເລ4ຍທັງຜູ-ເປັນໜ້ອຍເປັນຫຼາຍ ປະມານ 0/,7/ ມິລີລິດ ຖືວ່າ
ປົກກະຕິ( ໃນໄລຍະການເປັນປະຈໍາເດືອນ 0 ຄ້ັງ-

2) ການຝັນປຽກ 'ການລ່ັງນໍ້າອະສຸຈິ(9 ສໍາລັບໄວໜຸ4ມຊາຍຈະເລ່ີມມີການຝັນປຽກ 'ຝັນວ່າໄດ-ມີເພດສໍາ
ພັນ ແລະ ມີການລ່ັງນ້ໍາອະສຸຈິອອກໃນຂະນະທ່ີຍັງນອນຫັຼບຢູ4( ແລະ ການຊ່ວຍຕົວເອງ 'ເຮັດໃຫ-ມີ
ການລ່ັງນ້ໍາອະສຸຈິ(- ການລ່ັງນ້ໍາອະສຸຈິແຕ4ລະຄ້ັງ ຈະປະມານ 1,4 ມິລີລິດ ແລະ ຈະມີຕົວອະສຸຈິລະຫວ່າງ
3/,2// ຕົວ.ມິລີລິດ- ສັນຍານດ່ັງກ່າວ ບ່ົງບອກເຖິງຄວາມພ້ອມ ຫືຼ ຄວາມສາມາດຈະເລີນພັນຂອງເພດ
ຊາຍ ແລະ ຖ້າມີເພດສໍາພັນກັບເພດກົງກັນຂ້າມກໍອາດສາມາດເຮັດໃຫ-ຖືພາໄດ-- ສະນ້ັນ+ ໄວໜຸ4ມຊາຍຕ້ອງມີ
ຄວາມສໍານຶກ 'ຮູ-ຜິດ,ຮູ-ຖືກ(+ ການຢັບຢ້ັງຊ້ັງໃຈ ແລະ ການຮຽນຮູ-ທ່ີຈະຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການທາງ
ເພດຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ-ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ-

ການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ຂອງໄວໜຸ4ມ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ ເປັນສັນຍານບ່ົງບອກໃຫ-ຮູ-ວ່າ
ໄວໜຸ4ມກໍາລັງພັດທະນາ ເອກະລັກ+ ເອກະລາດ ແລະ ຂະບວນການຮຽນຮູ-ຕາມທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ ທ່ີພວມກ້າວໄປສູ4
ການເປັນຜູ-ໃຫຍ່- ສະນ້ັນ ພຶດຕິກໍາ ແລະ ອາລົມຂອງໄວໜຸ4ມ ທ່ີສະແດງອອກຈະຕ້ອງໄດ-ຮັບການເບ່ິງແຍງດູແລ+ ໃຫ-ຄໍາ
ປຶກສາ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາອົກເຂ້ົາໃຈ ຈາກພ່ໍແມ4 ແລະ ຜູ-ໃຫຍ່ ເພ່ືອຊ່ວຍໄວໜຸ4ມປັບຕົວຢ4າງ ເໝາະສົມ ບ່ໍນໍາໄປສູ4ການຜິດ
ຖຽງ ຫືຼ ການເກີດໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ- ໃນຂະນະດຽວກັນ ຫາກເມື່ອໄວໜຸ4ມມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການ
ປ4ຽນແປງຂອງຕົນເອງ ກໍຕ້ອງມີສະຕິ+ ຢັບຢ້ັງຊ້ັງໃຈ ແລະ ຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ-ເກີດມີຜົນ
ກະທົບຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ຜູ-ອ່ືນ- ການປ4ຽນແປງທາງຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ມີຄື9
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Ø ດ້ານຈິດໃຈ

- ໂຕ-ຖຽງຄືນ 'ກັບພ່ໍແມ4 ຫືຼ ຜູ-ໃຫຍ່(

- ເອົາໃຈຕົນເອງ+ ຄິດວ່າບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈຕົນເອງ

- ຊອກຫາຄວາມຜິດກັບຄວາມຄິດຂອງຜູ-ໃຫຍ່

- ອາລົມປ່ັນປ4ວນ+ ຫYດຫງິດງ່າຍ

- ໃຈຮ້ອນ+ ອາລົມຮຸນແຮງ

- ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ

- ມັກເຮັດເລ່ືອງນ້ອຍໃຫ-ກາຍເປັນເລ່ືອງໃຫຍ່

Ø ດ້ານພຶດຕິກໍາ

- ນອນເດິກ ຕ່ືນສວາຍ:

- ມີໂລກສ່ວນຕົວສູງ:

- ແຍກຕົວອອກຫ່າງຈາກພ່ໍແມ4 ຫືຼ ບ່ໍຕ້ອງການໄປໃສມາໃສກັບພ່ໍແມ4:

- ມັກເວ້ົາ.ສົນໃຈເລ່ືອງຄວາມຮັກ ຫືຼ ສົນໃຈເພດກົງກັນຂ້າມ:

- ເລ່ີມຮຽນຮູ- ແລະ ສ້າງສາຍສໍາພັນໃນເລ່ືອງຄວາມຮັກກັບເພດກົງກັນຂ້າມ:

- ເຊ່ືອໝູ4ຄູ4ຫຼາຍກວ່າພ່ໍແມ4:

- ການແຕ4ງກາຍມີການປ4ຽນແປງ9 ເຄ່ືອງນຸ4ງ+ ຊົງຜົມ+ ແຕ4ງໜ້າແຕ4ງຕາ+ ເຄ່ືອງສໍາອາງ+ ເຄ່ືອງໃຊ-ສອຍ+ ອ່ືນໆ---

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈການປ4ຽນແປງທາງ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ4ມ
ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ-

ກິດຈະກໍາ 19 ການປ#ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງໄວໜຸ#ມ

ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເປັນໄວໜຸ4ມ-
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ແບ4ງກຸ4ມຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ 'ຢ4າງໜ້ອຍ 2 ກຸ4ມ( ໂດຍໃຊ-ເຄ່ືອງມືຮູບຄົນ ເພ່ືອຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງຜູ4ຍິງ ແລະ ຜູ4ຊາຍ-
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- ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງດ້ານຮ່າງກາຍ ໂດຍການຈັບຄູ4ກັນ 'ຍິງຄູ4ກັບຍິງ ແລະ
ຊາຍຄູ4ກັບຊາຍ(9 ຄົນໜ່ຶງຈະຫ້ິຼນບົດບາດເປັນອ້າຍ ຫືຼ ເປັນເອ້ືອຍ ແລະ ອີກຄົນໜ່ຶງຈະຫ້ິຼນນບົດບາດເປັນນ້ອງ
ຊາຍ ຫືຼ ນ້ອງສາວ- ຜູ-ເປັນນ້ອງສະແດງເປັນເດັກອາຍຸ 0/ ປີ9 ການສະແດງ ໂດຍເລ່ີມໃຫ-ນ້ອງຍ່າງໄປຫາຜູ-ເປັນ
ອ້າຍ ຫືຼ ເອ້ືອຍ ແລ-ວເວ້ົາວ່າ “ຄູຂອງຂ້ອຍເວ້ົາວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ-ຜ່ານໄລຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວໃນອີກບ່ໍດົນ+
ແຕ4ນ້ອງບ່ໍຮູ-ວ່າແມ4ນຫຍັງ? ມີຫຍັງແດ4ຈະເກີດຂ້ຶນໄລຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ?”- ສ່ວນຜູ-ເປັນອ້າຍ ຫືຼ ເອ້ືອຍ
ສະແດງເປັນຜູ-ໃຫ-ຂ້ໍມູນກັບນ້ອງ ສ່ວນບົດບາດນ້ອງແມ4ນໃຫ-ຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆ

- ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ກ່ຽວກັບການປ#ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມ ໂດຍມີ 2 ຕົວລະຄອນ
ດ່ັງນີ້9

1) ຄົນທີ 0 ສະແດງເປັນທ້າວ ເອກກະລາດ 'ນາມສົມມຸດ( ອາຍຸ 04 ປີ+ ລາວເປັນຄົນຂ້ອນຂ້າງກ້າວລ້າວ+
ເມື່ອພ່ໍແມ4 ເວ້ົາ ຫືຼ ແນະນໍາ ລາວຈະຕອບໂຕ-ຄືນ ແລະ ຫັນຫັຼງໃຫ-ທັນທີ- ລາວຄິດວ່າພ່ໍແມ4ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູ-ສຶກ
ຂອງລາວ ແລະ ລາວມັກຈະເກັບໂຕເອງຢູ4ໃນຫ້ອງກັບໂທລະສັບມືຖືເປັນສ່ວນໃຫຍ່-
2) ຄົນທີ 1 ແລະ 2 ສະແດງເປັນພ່ໍແມ4 ທ່ີພະຍາຍາມສ່ັງສອນ,ບອກສອນ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ-ທ້າວ ເອກ
ກະລາດ ເປັນໄປຕາມຕ້ອງການຂອງພ່ໍແມ4 ເປັນຕ້ົນ ເປັນຄົນຄໍາຮູ-+ ຟັງຄວາມ 'ບອກນອນສອນງ່າຍ( ແລະ
ປະຕິບັດຕາມທຸກຄໍາສ່ັງສອນຂອງພ່ໍແມ4: ແຕ4ຍ່ິງພະຍາຍາມເທ່ົາໃດ ຍ່ິງເຮັດໃຫ-ທ້າວ ເອກກະລາດ ນັບມື້ນັບກ້າວ
ລ້າວ+ ບ່ໍຟັງຄວາມ+ຄຽດ ແລະ ບາງຄືນບ່ໍກັບມານອນເຮືອນເລີຍ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຮັບຮູ-ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການປ4ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ+ ອາລົມຈິດ
ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງໄວໜຸ4ມໃນໄລຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ ຊ່ຶງບ່ໍແມ4ນເປັນເລ່ືອງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບ່ໍແມ4ນເປັນ
ເລ່ືອງໜ້າອາຍ ແຕ4ມັນເປັນເລ່ືອງທໍາມະຊາດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຄົນເຮົາ ທ່ີກໍາລັງກ້າວສູ4ການເປັນຜູ-
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ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປຶມ້ນ້ອຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເພດຍງິ (RHIYA-UNFPA) 

ໃຫຍ່- ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈທໍາມະຊາດຂອງການປ4ຽນແປງ ຈະເຮັດໃຫ-ເຮົາມຄີວາມສັບສົນ+ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຜິດ ແລະ ມີຄວາມໜ້າອາຍທ່ີຈະເວ້ົາເລ່ືອງນ້ີຢ4າງເປີດເຜີຍ-

ກິດຈະກໍາ 29 ການເປັນປະຈໍາເດືອນຂອງຜູ#ຍິງ ແລະ ການຝັນປຽກຂອງຜູ#ຊາຍ 'ການຜະລິດອະສຸຈິ(
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບການເປັນປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຜະລິດອະສຸຈິ-

ວິທີດໍາເນີນການ9

- ແບ4ງກຸ4ມຄ້ົນຄວ້າ+ ຈັບກັນເປັນຄູ4 'ຍິງຄູ4ກັບຍິງ ແລະ ຊາຍຄູ4ກັບຊາຍ( ຖາມ,ຕອບ ຕາມຄໍາຖາມລຸ4ມນ້ີ9

1. ໃຜຄວນຈະເປັນຄົນບອກເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ກ່ຽວກັບການເປັນປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຢູ4ໃນໄລຍະອາຍຸ
ຈັກປີທ່ີເດັກຍິງ ແລະ ຊາຍ ຄວນຮູ-ກ່ຽວກັບປະຈໍາເດືອນ?

2. ໃຜຄວນຈະເປັນຄົນບອກເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງກ່ຽວກັບການຝັນປຽກຂອງເພດຊາຍ ແລະ ຢູ4ໃນໄລຍະ
ອາຍຸຈັກປີທ່ີເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງຄວນໄດ-ຮູ-?

3. ຍ້ອນຫຍັງຈ່ຶງມຄີວາມສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໃຫ-ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍຮູ-ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງທ່ີກ່າວໃນ
ຂ້າງເທິງ?

- ໃຊ-ຮູບພາບ ຫືຼ ວິດິໂອ ກ່ຽວກັບການເປັນປະຈໍາເດືອນ ແລະ ລະບົບການຜະລິດອະສຸຈິຂອງເພດຊາຍ ລຸ4ມນ້ີເພ່ືອ
ຊ່ວຍອະທິບາຍ9
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- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ-ຜ້າອະນາໄມ ແລະ ແນະນໍາເພ່ີມເຕີມການດູແລຕົນ
ເອງໃນໄລຍະເປັນປະຈໍາເດືອນ-

- ສາທິດວິທີນໍາໃຊ-ຜ້າອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊ-ຜ້າອະນາໄມ ເພ່ືອຖາມຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມວ່ານ້ີແມ4ນຫຍັງ?+ ໃຊ-
ແນວໃດ? ຈາກນ້ັນຍ່ືນຜ້າອະນາໄມໃຫ-ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີນ່ັງເປັນວົງ ເພ່ືອໃຫ-ແຕ4ລະຄົນສໍາຜັດຜ້າອະນາໄມ-

- ຂ້ໍແນະນໍາເພ່ີມເຕີມ ສໍາລັບຜູ4ຍິງ ກ່ຽວກັບ ການເບ່ິງແຍງດູແລຕົນເອງໃນໄລຍະເປັນປະຈໍາເດືອນ ມີ 3
ຂ້ໍຄື9
1) ຖ້າແມ4ຍິງບ່ໍສາມາດຊ້ືຜ້າອະນາໄມໄດ- ຫືຼ ຢູ4ທ້ອງຖ່ິນບ່ໍມີຜ້າອະນາໄມຂາຍ ລາວສາມາດໃຊ-ຜ້າທ່ີສະ

ອາດ ແຕ4ວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງປ4ຽນຜ້າຢູ4ເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອໃຫ-ສະອາດ- ຫັຼງຈາກໃຊ-ຜ້າແລ-ວ ຕ້ອງນໍາຜ້ານ້ັນໄປ
ຊັກໃສ4ແຟັບ ຫືຼ ສະບູ ໃຫ-ສະອາດ ຕາກໃຫ-ແຫ-ງ+ ຖ້າຜ້າບ່ໍແຫ-ງດີ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ-ມກີານຕິດເຊ້ືອ
ພະຍາດໄດ--

2) ການໃຊ-ຜ້າອະນາໄມແມ4ນດີທ່ີສຸດ ແຕ4ຕ້ອງປ4ຽນຜ້າອະນາໄມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຖ້ິມໃນກະຕ່າຂ້ີ
ເຫຍ້ືອ ຫືຼ ຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອຢ4າງເປັນລະບຽບ- ຜູ-ເປັນປະຈໍາເດືອນສາມາດອາບນ້ໍາ+ ສະຫົວໄດ-ເປັນປົກກະ
ຕິໃນໄລຍະນ້ັນ-

3) ແມ4ຍິງຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ການເປັນປະຈໍາເດືອນແມ4ນການເສຍເລືອດຫຼາຍ+ ແຕ4ຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ເປັນເຊ່ັນ
ນ້ັນ- ໂດຍສະເລ4ຍແລ-ວປະລິມານເລືອດທ່ີອອກ ຊ່ວງໄລຍະເປັນປະຈໍາເດືອນ ສະເລ4ຍປະມານ 24
ມລີິລິດ 'ຫືຼ ປະມານ 0/,7/ ມິລີລິດ( ຖືວ່າເປັນປະລິມານທ່ີປົກກະຕິ ຂ້ຶນກັບແຕ4ລະບຸກຄົນ,ຜູ-ຍິງ
ບາງຄົນກໍອ່າດຈະມີເລືອດອອກໜ້ອຍ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະມີເລືອດອອກຫຼາຍ-

4) ເຮົາຄວນລົມກັນກ່ຽວກັບຜ້າອະນາໄມ ແລະ ການໃຊ-ຜ້າອະນາໄມ ສໍາລັບເດັກຍິງ ແລະ ແມ4ຍິງ ດ່ັງ
ເປັນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ 'ເມື່ອໃຊ-ຜ້າອະນາໄມເວລາເປັນປະຈໍາເດືອນ ຄວນປ4ຽນຜ້າອະ
ນາໄມໃໝ4ທຸກໆ 1,2 ຊ່ົວໂມງ(-
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ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບການເປັນປະຈໍາເດືອນ ແລະ ການຝັນປຽກ
'ການຜະລິດຕົວອະສຸຈິ( ລວມທັງນດີ+ ຜົນຮ້າຍ ແລະ ວີທີການປ-ອງກັນ-

ກິດຈະກໍາ 39 ການປ#ຽນແປງຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ#ມ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ

ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ

ວິທີການດໍາເນີນ9

- ຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ ການປ4ຽນແປງ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ:

- ໃຫ-ຂ້ໍມູນວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍບ່ໍໄດ-ຮູ-ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບການຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ ກ່ອນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາຈະເລ່ີມ
ມກີານປ4ຽນແປງ+ ແຕ4ຄວາມຈິງ ພວກເຂົາຄວນຈະໄດ-ຮັບຂ້ໍມູນໄວກວ່ານ້ີ ເພ່ືອຈະໄດ-ກຽມຕົວເອງ-
ການທ່ີເດັກ ຫືຼ ໄວໜຸ4ມບ່ໍມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເລ່ືອງນ້ີ ກໍ່ຍ້ອນວ່າພ່ໍແມ4 ແລະ ຄູ ຍັງມຄີວາມໜ້າອາຍທ່ີຈະ
ລົມເລ່ືອງນ້ີ ກັບລູກ ແລະ ນັກຮຽນຂອງຕົນເອງ-

- ຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ ຈັບຄູ4ກັນ 'ຍິງຄູ4ກັບຍິງ ແລະ ຊາຍຄູ4ກັບຊາຍ(9 ຄົນໜ່ຶງຈະຫ້ິຼນບົດບາດເປັນອ້າຍ ຫືຼ
ເປັນເອ້ືອຍ ແລະ ອີກຄົນໜ່ຶງຈະຫ້ິຼນນບົດບາດເປັນນ້ອງຊາຍ ຫືຼ ນ້ອງສາວ- ຜູ-ເປັນນ້ອງສະແດງເປັນເດັກ
ອາຍຸ 0/ ປີ ການສະແດງ ໂດຍເລ່ີມໃຫ-ນ້ອງຍ່າງໄປຫາຜູ-ເປັນອ້າຍ ຫືຼ ເອ້ືອຍ ແລ-ວເວ້ົາວ່າ “ຄູຂອງຂ້ອຍ
ເວ້ົາວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ-ຜ່ານໄລຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວໃນອີກບ່ໍດົນ+ ແຕ4ນ້ອງບ່ໍຮູ-ວ່າແມ4ນຫຍັງ? ມີ
ຫຍັງແດ4ຈະເກີດຂ້ຶນໄລຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ?”- ສ່ວນຜູ-ເປັນອ້າຍ ຫືຼ ເອ້ືອຍ ສະແດງເປັນຜູ-ໃຫ-ຂ້ໍມູນກັບ
ນ້ອງ ສ່ວນບົດບາດນ້ອງແມ4ນໃຫ-ຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆ-

- ຂໍອາສາສະໝັກ 0 ຄູ4ຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອເປັນຜູ-ສັງເກດ ພ້ອມທັງຄິດເພ່ືອໃຫ-ຄໍາແນະ
ນໍາຜູ-ເປັນອ້າຍ ຫືຼ ເອ້ືອຍ ຫັຼງຈາກການຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ ເພ່ືອປັບປຸງວິທີການໃຫ-ຂ້ໍມູນກັບນ້ອງຊາຍ ຫືຼ
ນ້ອງສາວ-

- ໃຫ-ຜູ-ສະແດງບົດບາດໄດ-ລອງສະແດງຄືນໃໝ4 ຫັຼງຈາກທ່ີລາວໄດ-ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກໝູ4ເພ່ືອນຜູ-ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບການປ4ຽນແປງໃນຊ່ວງໄລ
ຍະຂ້ຶນບ່າວຂ້ຶນສາວ
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3. ສະຫPບບົດທີ 39

ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການປ4ຽນແປງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ+ ພຶດຕິກາ+ ມີ
ຄວາມກ້າຂໍຄໍາປຶກສາ ແລະ ມີຂ້ໍມູນ ໄລຍະຂ້ຶນບ່າວ,ຂ້ຶນສາວ ຊ່ຶງແມ4ນຊ່ວງເວລາທ່ີມີການປ4ຽນແປງຫຼາຍ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ອາລົມ ແລະ ສັງຄົມ ຫືຼ ເປັນຊ່ວງເວລາທ່ີມີຄວາມສັບສົນ+ ຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍ ແລະ ກໍາລັງ
ປະເຊີນກັບສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ- ສະນ້ັນ ໄວໜຸ4ມເອງ+ ພ່ໍແມ4 ແລະ ຜູ-ໃຫຍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈທໍາມະຊາດ
ຂອງການປ4ຽນແປງດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອຈະຊ່ວຍໃຫ-ໄວໜຸ4ມ 'ຍິງ+ ຊາຍ ແລະ ຜູ-ຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ( ຜ່ານຊ່ວງ
ໄລຍະນ້ີໄດ-ຢ4າງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ໄດ-ຮັບການດູແລທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຢ4າງຖືກຕ້ອງ-
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ບົດທີ 4

ປ+ອງກັນຕົນເອງຈາກສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ ຂອງເດັກແລະໄວໜຸ2ມ

1. ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈຜົນກະທົບຈາກສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ ຊ່ຶງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕ່ໍ

ຕົນເອງ+ ຄອບຄົວ+ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ-
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຄ້ົນຄິດວິທີປ-ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ໝູ4ເພ່ືອນໄວໜຸ4ມຈາກສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ

ສ່ິງເສບຕິດ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
ສົນທະນາລວມ+ ແບ4ງກຸ4ມສົນທະນາ+ ສະແດງລະຄອນ

ກິດຈະກໍາ 09 ລະດົມຄວາມຄິດ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ທວນຄືນວ່າຕົນເອງຮູ-ສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດປະເພດໃດແດ4 ແລະ
ຜົນກະທົບຂອງສ່ິງເຫົຼານ້ັນມີຫຍັງແດ4-

ວິທີການດໍາເນີນ9
- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາມີປະເພດໃດແດ4? ມີຜົນກະທົບແຕ4ລະ

ປະເພດຕ່ໍຮ່າງກາຍຄືແນວໃດ?
ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ໄດ-ແລກປ4ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເຊ່ິງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສ່ິງເສບຕິດ ແລະ
ສ່ິງມຶນເມົາ-

ກິດຈະກໍາ 19 ຜົນກະທົບຂອງສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ-
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ- ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບການໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ+ ໃຫ-ຮູ-ຈັກວິທີ
ການຫWດຜ່ອນ ຫືຼ ຫີຼກລ່ຽງ ຈາກການໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ-

ວິທີການດໍາເນີນ9
- ຄ້ົນຄວ້າເປັນກຸ4ມ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບການໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ+ ໃຫ-ຮູ-ຈັກວິທີການຫWດຜ່ອນ

ຫືຼ ຫີຼກລ່ຽງ ຈາກການໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ
- ນໍາສະເໜີຜົນການຄ້ົນຄວ້າເປັນກຸ4ມ ໂດຍນໍາໃຊ-ຮູບແບບ ລະຄອນ+ ສາພາດ+ ອະທິບາຍ-
ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ- ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບການໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ+ ໄດ-ຮູ-ຈັກວິທີການ
ຫWດຜ່ອນ ຫືຼ ຫີຼກລ່ຽງ ຈາກການໃຊ-ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມຶນເມົາ-
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ກິດຈະກໍາ 29 ການສ້າງສ່່ືໂຄສະນາເພື່ອ “ຢຸດສ່ິງເສບຕິດ”

ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອແຕ-ມຮູບ ຫືຼ ຂຽນຄໍາຄົມ ເພ່ືອ “ຢຸດສ່ິງເສບຕິດ”

ວິທີການດໍາເນີນ9
- ໃຫ-ແຕ4ລະຄົນ ແຕ-ມຮູບ ຫືຼ ຂຽນຄໍາຄົມ ເພ່ືອ “ຢຸດສ່ິງເສບຕິດ”

- ນໍາສະເໜີຜົນການຄ້ົນຄວ້າຂອງແຕ4ລະຄົນ
- ຈັດກຸ4ມສົນທະນາໃນຫົວຂ້ໍທ່ີຄ້າຍຄືກັນ
ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເສີມສ້າງທັກສະໃນການສ້າງສ່ືໂຄສະນາ-

3. ສະຫPບບົດຮຽນທີ 49
- ສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ ຖືວ່າເປັນສ່ິງທ້າທາຍອັນສໍາຄັນຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງໄວໜຸ4ມ-

ໄວໜຸ4ມຈໍານວນບ່ໍໜ້ອຍທ່ີມີການດ່ືມເຫ້ົຼາ,ເບຍຫຼາຍ ຊ່ຶງເປັນສາເຫດສໍາຄັນເຮັດໃຫ-ເກີດອຸປະຕິເຫດ
ທ້ອງຖະໜົນ,ບາດເຈັບ+ ພິການ ຫືຼ ເຖິງແກ4ຊີວິດ- ໄວໜຸ4ມຈໍານວນບ່ໍໜ້ອຍເຊ່ັນກັນມີການເສບຢາເສບ
ຕິດເຮັດໃຫ-ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຢ4າງຕາມມາ ເຊ່ັນ9 ໄດ-ຢຸດການຮຽນ+ ເສຍອະນາຄົດ+ ຖືກຈັບ+ ກໍ່ເກີດ
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເກີດປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍຕ່າງໆ- ເວ້ົາໂດຍສະຫWບ ສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດຕ່າງໆ
ທ່ີກໍາລັງເບ່ືອເມົາເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ-
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ບົດທີ 5

ຄວາມສ່ຽງຂອງການມີເພດສໍາພັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຖືພາໃນໄວໜຸ2ມ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈຄວາມສ່ຽງຈາກການມີເພດສໍາພັນ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈເຖິງຜົນກະທົບຈາກການຖືພາຂອງເດັກ-
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຄິດຫາວິທີປ-ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຈາກການມີເພດສໍາພັນ ແລະ ການຖື

ພາຂອງເດັກ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
ບັນຍາຍ+ ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນກຸ4ມ-

ກິດຈະກໍາ 09 ການຖືພາ+ ການປBອງກັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການຖືພາ ແລະ
ແຕ#ງງານຂອງເດັກ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ມີຄວາມຮູ-ພ້ືນຖານກ່ຽວກັບການປະຕິສົນທິ+ ການຖືພາ+ ການປ-ອງກັນ
ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງການຖືພາ ແລະ ແຕ4ງງານຂອງເດັກ-

ວິທີການດໍາເນີນ9
- ບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບ ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນວ່າເດັກຄົນໜ່ຶງເກີດມາໄດ-ແນວໃດ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າເປັນກຸ4ມ ກ່ຽວກັບ ຜົນ

ກະທົບຂອງການຖືພາຂອງເດັກມີຫຍັງແດ4? ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະສາມາດຫີຼກລ່ຽງການຖືພາ ແລະ
ແຕ4ງງານຂອງເດັກ?
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ການປະຕິສົນທິ ຈະຕ້ອງມຕົີວອະສຸຈິຈາກຜູ-ຊາຍ 'ນ້ໍາອະສຸຈິມາຈາກແກ4ນອັນທະ
ຂອງຜູ-ຊາຍ( ແລະ ມໄີຂ4ຈາກຮວຍໄຂ4ຂອງແມ4ຍິງມາພົບກັນ-

ເມື່ອຜູ-ຊາຍ ແລະ ຜູ-ຍິງຕ້ອງການຢາກມລູີກ ເຂົາເຈ້ົາຈະມເີພດສໍາພັນນໍາກັນ- ໃນລະ
ຫວ່າງການມເີພດສໍາພັນ ຜູ-ຊາຍຈະລ່ັງນ້ໍາອະສຸຈິເຂ້ົາໄປໃນຊ່ອງຄອດຂອງແມ4ຍິງ
ເມືຶ່ອຕົວອະສຸຈິເຂ້ົາໄປໃນຊ່ອງຄອດຂອງແມ4ຍິງແລ-ວກໍ່ຈະລອຍເຂ້ົາໄປຊອກຫາໄຂ4-

ຈະມີຕົວອະສຸຈິຈໍານວນຫຼາຍເຂ້ົາໄປຫາໄຂ4- ອະສຸຈິທ່ີແຂງແຮງທ່ີສຸດຈະເຂ້ົາໄປເຖິງ
ໄຂ4ກ່ອນຕົວອ່ືນໆ- ອະສຸຈິຕົວດ່ັງກ່າວຈະເຈາະເຂ້ົາໄປໃນໄຂ4 ຫັຼງຈາກນ້ັນໄຂ4 ຈະ
ເຄ່ືອນລົງມາຝັງໂຕຢູ4ມົດລູກ ແລະ ຄ່ອຍໆພັດທະນາເປັນຕົວອ່ອນ ແລະ ເປັນຄົນ
ໃນທ່ີສຸດ-

- ບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືພາຂອງເດັກ9
ຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືພາຂອງເດັກ ຕ່ໍາກ່ວາ 07 ປີ ເຊ່ັນ9 ແມ4ອາດຈະ ມີການຊັກກະຕຸກໃນໄລຍະຖືພາ
+ ການຂາດເລືອດ+ ອອກລູກຍາກ ຫືຼ ອອກລູກບ່ໍໄດ-+ ມີການຕົກເລືອດ ຫືຼ ເລືອດໄຫຼຫຼາຍໄລຍະເກີດລູກ
+ ມີການຊືມເຊ້ືອມົດລູກ ຫືຼ ອາດຈະເຮັດໃຫ-ເສຍຊີວິດ+ ເດັກອາດເກີດກ່ອນກໍານົດ+ ເກີດມາບ່ໍແຂງແຮງ
+ ນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກ່ວາເກນປົກກະຕິ 'ຕ່ໍາກ່ວາ 1-4 ກິໂລ( ຫືຼ ທັງແມ4 ແລະ ເດັກອາດເສຍຊີວິດ- ສະນ້ັນ ແພດ
ໝໍຈ່ຶງແນະນໍາວ່າ ແມ4ຍິງຄວນຈະຖືພາເມື່ອມອີາຍຸ 1/ ປີ ຂ້ຶນໄປ- ຖ້າຫາກວ່າຄູ4ຜົວເມຍຫາກຍັງມອີາຍຸ
ຕ່ໍາກວ່າ 1/ ປີ ຄວນຈະໃຊ-ວິທີຄຸມກໍາເນີດເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການຖືພາແຕ4ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫືຼ ການຖືພາແບບບ່ໍ
ຕ້ອງການ 'ຊ່ຶງມັກນໍາໄປສູ4ການລຸລູກທ່ີອາດປອດໄພ ຫືຼ ບ່ໍປອດໄພ(- ນອກຈາກນ້ັນ ຫັຼງຈາກເກີດລູກຜູ-
ເປັນແມ4ຈະຕ້ອງລໍຖ້າຕ່ືມຢ4າງໜ້ອຍ 1 ປີກ່ອນຈະຖືພາຄ້ັງຕ່ໍໄປເພ່ືອຫWດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດ
ຂ້ຶນຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງແມ4 ແລະ ເດັກ- ໃນຊ່ວງໄລຍະການລໍຖ້າການຖືພາຄ້ັງຕ່ໍໄປ ຜົວເມຍຄວນນໍາໃຊ-
ວິທີຄຸມກໍາເນີດເພ່ືອປ-ອງກັນການຖືພາ ເປັນຕ້ົນ9 ໃຊ-ຖົງຢາງອານາໄມ+ ກິນຢາຄຸມ+ ຝັງຢາຄຸມກາໍເນີດ+
ໃສ4ຮ່ວງອານາໄມ ແລະ ອ່ືນໆ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈິກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ມີຄວາມຮູ-ພ້ືນຖານກ່ຽວກັບການປະຕິສົນທິ+ ການຖືພາ+ ການປ-ອງກັນ ເພ່ືອ

ຫີຼກລ່ຽງການຖືພາ ແລະ ແຕ4ງງານຂອງເດັກ-

ກິດຈະກໍາ 19 ການຖືພາແບບບໍ່ຕ້ອງການ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການມີເພດສໍາພັນທ່ີບ່ໍປ-ອງກັນທ່ີອາດຈະ
ເຮັດໃຫ-ມີການຖືພາແບບບ່ໍຕ້ອງການ

ໄຂ ່ ຕວົອະສຈຸ ິ
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ວິທີການດໍາເນີນ9
- ນໍາສະເໜີກໍລະນີສຶກສາ ຕົວຢ4າງ9

ນາງ ບຸນນ້ອຍ 'ຊ່ືສົມມຸດ( ອາຍຸ 03 ປີ+ ຈາກໝູ4ບ້ານທ່ີຫ່າງໄກແຫ4ງໜ່ຶງ+ ນາງ ບຸນນ້ອຍ ເປັນຄົນຮຽນ
ເກັ່ງຈ່ຶງໄດ-ຮັບທຶນການສຶກສາ ແລະ ໄດ-ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ-ຢູ4ຫໍພັກປະຈໍາ
ໂຮງຮຽນ+ ລາວມີໝູ4ສະນິດຊ່ືວ່າ ນາງ ບຸນຕາ 'ຊ່ືສົມມຸດ(- ທັງສອງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ເປັນນັກຮຽນທຶນ
ຢູ4ຫ້ອງດຽວກັນ ຊ່ຶງພວກເຂົາເປັນທ່ີຮູ-ຈັກ ແລະ ໄດ-ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກໝູ4ຄູ4 ແລະ ຄູອາຈານ- ນາງ ບຸນນ້ອຍ
ມາຈາກຄອບຄົວທ່ີອາໄສຢູ4ໃນຊົນນະບົດທ່ີຫ່າງໄກ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກ ນາງ ບຸນຕາ ທ່ີມີບ້ານຢູ4ບ່ໍໄກຈາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-

ເດັກຍິງທັງສອງຄົນສະໜິດສະໜົມກັນຫຼາຍ ແລະ ລົມກັນໄດ-ທຸກເລ່ືອງ+ ພວກເຂົາທັງສອງຍັງບ່ໍເຄີຍມີ
ເພດສໍາພັນມາກ່ອນ ຊ່ຶງທາງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາແມ4ນມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ເຄ່ັງຄັດໃນຮີດຄອງປະເພນີຫຼາຍ
+ ອາທິດທ່ີໜ່ຶງຂອງສົກຮຽນ ໃນລະຫວ່າງທ່ີພວກເຂົາໄປເຮັດກິດຈະການອກໂມງຮຽນ ພວກເຂົາໄດ-ຮູ-ຈັກກັບ
ເດັກຊາຍ 1 ຄົນ ທ່ີຮຽນຢູ4ໂຮງຮຽນໃກ-ຄຽງ ພວກເຂົາໄດ-ເລ່ີມຄົບຫາ ແລະ ມີຄວາມຮັກມັກ ແລະ ໃນທ່ີສຸດ
0 ເດືອນ ກ່ອນພັກແລ-ງກໍ່ໄດ-ມີເພດສາພັນກັນ ຊ່ຶງເປັນຄ້ັງທາອິດຂອງນາງ ບຸນນ້ອຍ ແລະ ນາງ ບຸນຕາ-

ໃນເດືອນຕ່ໍມາປະຈໍາເດືອນຂອງພວກເຂົາບ່ໍມາ+ ຊ່ຶງເປັນໄລຍະເວລາທ່ີພວກເຂົາ ພັກໂຮງຮຽນ ເຮັດໃຫ-
ພວກເຂົາບ່ໍມີໂອກາດໄດ-ລົມກັນຈົນມາຮອດມື້ເປີດໂຮງຮຽນ- ແມ4ຂອງນາງ ບຸນຕາ ໄດ-ມາຢາມທຸກເດືອນ
ແລະ ບຸນຕາກໍເລ່ົາກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລາວໃຫ-ແມ4ຟັງ+ ແມ4ຂອງລາວເຂ້ົາໃຈເຖິງສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນທັນທີ-
ແມ4ຂອງບຸນຕາໄດ-ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງໂຮງຮຽນເພ່ືອພາລາວກັບບ້ານ ແລະ ໄດ-ພາລາວໄປພົບກັບແພດສູດ
ຕິນາລີເວດ ຊ່ຶງແພດເຫັນວ່າ ສຸຂະພາບຂອງແມ4ບ່ໍສາມາດຖືພາໄດ-ເທ່ືອ ຈ່ຶງໄດ-ຢຸດຕິການຖືພາໂດຍທັນທີ ແລະ
ບຸນຕາ ກໍ່ໄດ-ກັບຄືນມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນເວລາອີກບ່ໍດົນ-

ບຸນນ້ອຍ ແມ4ນຍັງຢູ4ໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ່ໍມາຄູສອນກໍ່ເລ່ີມສົງໄສວ່າບຸນນ້ອຍອາດຈະຖືພາ ຍ້ອນວ່າລາວ
ມັກບ່ໍສະບາຍຫYດຫງິດເລ້ືອຍໆ ແລະ ທ້ອງຂອງລາວກໍເລ່ີມໃຫຍ່ຂ້ຶນ+ ການຮຽນຂອງລາວເລ່ີມຕົກລົງ ທາງ
ໂຮງຮຽນໄດ-ໃຫ-ລາວໄປກວດຢູ4ຄຣີນິກປະຈໍາໂຮງຮຽນ ແລະ ຜົນກວດອອກມາວ່າລາວໄດ-ຖືພາ ຊ່ຶງຕາມ
ລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນແລ-ວ ແມ4ນຕ້ອງໄດ-ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດໜັງສືແຈ-ງໃຫ-ພ່ໍແມ4ຜູ-ປົກຄອງຮັບຊາບ-
ບຸນນ້ອຍ ຮູ-ສຶກເສຍໃຈ ລາວບ່ໍມີເງິນທ່ີຈະກັບບ້ານໄປຫາພ່ໍແມ4- ພ່ໍແມ4ບຸນນ້ອຍ ເປັນເຖ້ົາແກ4ຜູ-ໃຫຍ່ທ່ີເຄ່ັງຄັດ
ໃນຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເປັນທ່ີນັບຖືຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຖ້າພ່ໍແມ4ຂອງບຸນນ້ອຍຮູ-ເລ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ອາດຈະໃສ4ໂທດບຸນນ້ອຍຢ4າງຮຸນແຮງ ຫືຼ ອາດຈະເຖິງຊີວິດກໍເປັນໄດ--

- ແບ4ງກຸ4ມຄ້ົນຄ້ວາ ຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງ ນາງ ບຸນນ້ອຍ ແລະ ນາງ ບຸນຕາ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການມີເພດສໍາພັນທ່ີບ່ໍປ-ອງກັນ ແລະ ການຖືພາທ່ີບ່ໍ

ຕ້ອງການ

ກິດຈະກໍາ 29 ວິທີຄຸມກໍາເນີດ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ-ຈັກວິທີຄຸມກໍາເນີດແບບຕ່າງໆ
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ວິທີການດໍາເນີນ9
- ບັນລະຍາຍ ແລະ ສາທິດວິທີຄຸມກໍາເນີດແບບຕ່າງໆ ຕົວຢ4າງ9 ຖົງຢາງອະນາໄມເພດຊາຍ+ ຢາເມັດຄຸມ

ກໍາເນີດ ສໍາລັບເພດຍິງ 'ກິນມື້ລະເມັດໃຫ-ຕົງເວລາ(+ ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດສັກ ສໍາລັບເພດຍິງ
'ສັກທຸກໆ 2 ເດືອນ(+ ຮ່ວງອະນາໄມ ແລະ ຝັງເຂັມ ສາລັບເພດຍິງ- ເພ່ືອປ-ອງກັນການຖືພາໂດຍໃຊ-ຖົງ
ຢາງອະນາໄມທຸກຄ້ັງເມື່ອມີເພດສໍາພັນ ແລະ ຖົງຢາງອະນາໄມກໍ່ສາມາດປ-ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ
ສໍາພັນ ແລະ ພະຍາດເອດສ- ແຕ4ວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດແມ4ນຫີຼກລ່ຽງຈາກການມີເພດສໍາພັນ-

- ສາທິດການນໍາໃຊ-ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ທົດລອງສາທິດເຊ່ັນກັນ
ເພ່ືອໃຫ-ເກີດຄວາມຮູ-ສຶກຄຸ-ນເຄີຍກັບຖົງຢາງອະນາໄມ-

ສະຫPບຜົນກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ-ຈັກກ່ຽວກັບວິທີຄຸມກໍາເນີດແບບຕ່າງໆ-

ກິດຈະກໍາ 39 ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ວິທີປBອງກັນການຖືພາ 'ຖືກ ຫຼື ຜິດ?(

ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ວິທີປ-ອງກັນການຖືພາທ່ີຖືກຕ້ອງ-
ວິທີການດໍາເນີນ9
ເຮັດກິດຈະກໍາເປັນກຸ4ມເພ່ືອວິເຄາະຄໍາຖາມ ຕົວຢ4າງ9

- ການມເີພດສໍາພັນຄ້ັງທໍາອິດ ໂດຍບ່ໍໄດ-ປ-ອງກັນ ແມ4ນເຮັດໃຫ-ຜູ4ຍິງ 'ທ່ີເປັນປະຈໍາເດືອນແລ-ວ( ສາມາດ
ຖືພາໄດ-- ແມ#ນ ຫຼື ບໍ່ແມ#ນ? 'ຄໍາຕອບ ແມ#ນ- ແມ4ຍິງສາມາດຖືພາໄດ-ໃນທຸກໆເວລາເມື່ອລາວມີ
ເພດສໍາພັນກັບຜູ-ຊາຍ ເຖິງແມ4ນວ່າເປັນການມເີພດສໍາພັນຄ້ັງທໍາອິດກໍຕ່າມ- ວິທີປ-ອງກັນການຖືພາມີ
ຢ4າງດຽວຄືບ່ໍມເີພດສໍາພັນ ຫືຼ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນແມ4ນໃຊ-ວິທີຄຸມກໍາເນີດທ່ີມປີະສິດທິຜົນ ເປັນຕ້ົນ9 ໃຊ-ຖົງຢາງ
ອະນາໄມເວລາມີເພດສໍາພັນ(-

- ຜູ4ຍິງຄວນຈະລໍຖ້າອາຍຸ 1/ ປີຂ້ຶນໄປຈ່ຶງເອົາລູກຜູ-ທໍາອິດ- ແມ#ນ ຫຼື ບໍ່ແມ#ນ? 'ຄໍາຕອບ ແມ#ນ-
ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຜູ4ຍິງ ໂດຍສະເພາະກະດູກຊາມໄດ-ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພ່ືອຮອງຮັບການມີລູກ
ໄດ-ຈ່ຶງຈະເຮັດໃຫ-ການຖືພາ ທັງແມ4ແລະລູກ ມີຄວາມປອດໄພ- ການເກີດລູກແຕ4ອາຍຸຍັງນ້ອຍຈະເຮັດ
ໃຫ-ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດທັງແມ4ແລະເດັກ(-

- ຖ້າວ່າຜູ4ຊາຍຖອດອະໄວຍະວະເພດອອກກ່ອນການລ່ັງນ້ໍາອະສຸຈິ ຜູ4ຍິງຈະບ່ໍຖືພາ- ແມ#ນ ຫຼື ບໍ່ແມ#ນ?
'ຄໍາຕອບ ບໍ່ແມ#ນ- ການຖອດອະໄວຍະວະເພດກ່ອນການລ່ັງນ້ໍາອະສຸຈິ ແມ4ນເປັນວິທີທ່ີບ່ໍຮັບປະກັນ
ໃນການປ-ອງກັນການຖືພາ- ມພີຽງວິທີດຽວທ່ີຮັບປະກັນການຖືພາ ຄືການບ່ໍມເີພດສໍາພັນ ຫືຼ ການໃຊ-ວິ
ທີຄຸມກໍາເນີດ(-

- ຫັຼງຈາກມີເພດສໍາພັນແລ-ວຜູ4ຍິງລ້າງຊ່ອງຄອດດ້ວຍນ້ໍາທັນທີ ສາມາດປ-ອງກັນການຖືພາໄດ-- ແມ#ນ ຫຼື
ບໍ່ແມ#ນ? 'ຄໍາຕອບ ບໍ່ແມ#ນ- ເນ່ືອງຈາກວ່າຕົວອະສຸຈິໄດ-ເຂ້ົາໄປໃນຊ່ອງຄອດຜູ-ຍິງແລ-ວເຖິງຈະລ້າງ
ແນວໃດກໍບ່ໍ່ມຜົີນ ມພີຽງວິທີດຽວທ່ີຮັບປະກັນການຖືພາຄືການບ່ໍມເີພດສໍາພັນ ຫືຼ ການໃຊ-ວິທີຄຸມກໍາ
ເນີດໃດໜ່ຶງເຊ່ັນ9 ຖົງຢາງອະນາໄມ(
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- ມີຫຼາຍວິທີປ-ອງກັນການຖືພາຈາກການມເີພດສໍາພັນ- ແມ#ນ ຫຼື ບໍ່ແມ#ນ? 'ຄໍາຕອບ ແມ#ນ- ມຫຼີາຍ
ວິທີຄຸມກໍາເນີດທ່ີມປີະສິດທິຜົນເຊ່ິງປະກອບມ9ີ ຖົງຢາງອະນາໄມເພດຊາຍ+ ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ ສໍາລັບ
ເພດຍິງ 'ກິນມື້ລະເມັດໃຫ-ຕົງເວລາ(+ ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດສັກ ສໍາລັບເພດຍິງ 'ສັກທຸກໆ 2 ເດືອນ(+
ຮ່ວງອະນາໄມ ແລະ ຝັງເຂັມ ສໍາລັບເພດຍິງ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ວິທີປ-ອງກັນການຖືພາທ່ີຖືກຕ້ອງ-

3. ສະຫPບບົດທີ 59
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີຄວາມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການມີເພດສໍາພັນ+ ຜົນກະທົບ

ຈາກການຖືພາຂອງເດັກ ແລະ ຍັງໄດ-ຮ່ວມກັນຄ້ົນຄິດຫາວິທີປ-ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຈາກການມີເພດ
ສໍາພັນ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກ-
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ບົດທີ 6
ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ 'ພຕພ(+ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈ+ ຮູ-ຈັກສາເຫດ+ ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີປ-ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ

ສໍາພັນ+ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່+ ແບ4ງກຸ4ມຄ້ົນຄວ້າ+ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ+ ເຊ້ືອ

ເຮສໄອວີ+ ພະຍາດເອດ ແລະ ສາທິດວິທີປ-ອງກັນ-

ກິດຈະກໍາ 09 ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ 'ພຕພ(
ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ+ ອາການ+ ສາເຫດ+ ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີຮັກສາພະຍາດ

ຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ ຊ່ືງເປັນເຊ້ືອຈຸລາໂລກຊະນິດນ່ືງ
'ພະຍາດໜອງໃນແທ-+ ໜອງໃນທຽມ+ ຫູດຫອນໄກ4+ ຫູດເຂ້ົາສຸກ+ ຕຸ4ມນ້ໍາໃສ+ ຊີຟິລິດ+ ເຫົາອະໄວຍະ
ວະເພດ+ ຜີໝາກມ່ວງ+ ໄວຣັດຕັບເອ+ ບີ+ ຊີ+ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ(- ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ
ເພດສໍາພັນແມ4ນເກີດຈາກການມີເພດສໍາພັນກັບບຸກຄົນທ່ີຖືເຊ້ືອພະຍາດ ໂດຍບ່ໍປ-ອງກັນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນ
ຊາຍມີເພດສໍາພັນກັບຍິງ+ ຊາຍມີເພດສໍາພັນກັບຊາຍ ແລະ ຍິງມີເພດສໍາພັນກັບຍິງ ຊ່ືງສາມາດຕິດຕ່ໍໄດ-
ຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ+ ທາງຮູທະວານ ແລະ ທາງປາກ- ການສະແດງອາການທ່ີເປັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ
ສໍາພັນ ລວມມີ9 ຜູ4ຊາຍມີໜອງຍ້ອຍ+ ຜູ4ຍິງມີລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ+ ຍ່ຽວເຈັບຍ່ຽວແສບ+ ຄັນຕາມອະ
ໄວຍະວະເພດ+ ມີຕຸ4ມຂ້ຶນຕາມອະໄວຍະວະເພດ+ ຕຸ4ມຂ້ຶນຕາມປາກ ແລະ ເກີດເປັນບາດແຜຢູ4ຕາມອະ
ໄວຍະວະເພດ-
ຕົວຢ4າງ9 ພະຍາດໜອງໃນ ສໍາລັບຜູ4ຊາຍຖ້າບ່ໍໄດ-ຮັບການປ່ິນປົວຢ4າງຖືກຕ້ອງ ການຊຶມເຊ້ືອອາດຈະ
ລາມໄປເຖິງຕ່ອມລູກໝາກ+ ແກ4ນອັນທະໄຂ4ຈະມີອາການເຈັບ ຫືຼ ອາດຈະມອີາການສົນອ່ືນໆຕາມມາ
ແລະ ໂອກາດຕິດພະຍາດເອດ 'ຈະມີສູງກ່ວາຜູ-ທ່ີບ່ໍເປັນໜອງໃນ(- ສາລັບຜູ4ຍິງ ຖ້າບ່ໍໄດ-ຮັບການປ່ິນປົວ
ຢ4າງຖືກຕ້ອງສາມາດເກີດອັກເສບບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ+ ອາດຈະເຮັດໃຫ-ມລູີກຍາກ ຫືຼ ມີລູກນອກພົກ
ແລະ ໂອກາດຕິດພະຍາດເອດ 'ຈະມີສູງກ່ວາຜູ-ທ່ີບ່ໍເປັນໜອງໃນ(- ໝາຍເຫດ9 ບາງຄ້ັງຜູ-ທ່ີເປັນພະຍາດ
ໜອງໃນຈະບ່ໍມີອາການສະແດງໃດໆເລີຍ ໂດຍສະເພາະຜູ4ຍິງ-

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມຍ່ອຍ ຄ້້ົນຄວ້າຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີຮັກສາ- ຕົວຢ4າງ9 ຖ້າເປັນ
ພຕພ ແລ-ວບ່ໍໄດ-ຮັບການປ່ີນປົວຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ4?+ ຖ້າເປັນແລ-ວຈະເຮັດແນວໃດ?-



35 
 

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ+ ອາການ+ ສາເຫດ+ ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີຮັກສາພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ

ເພດສໍາພັນ-

ກິດຈະກໍາ 19 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຊ້ືອເຮສໄອວີ 'HIV( ແລະ ພະຍາດເອດ 'AIDS(
ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ+ ເສ້ັນທາງຕິດຕ່ໍລະຫວ່າງ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ

ພະຍາດເອດ-
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມຍ່ອຍ ຄ້້ົນຄວ້າຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ
ພະຍາດເອດ-

- ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແມ4ນເຊ້ືອຈຸລາໂລກຊະນິດໜ່ືງທ່ີເຂ້ົາໄປທໍາລາຍພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ
ແລ-ວເຮັດໃຫ-ພູມຕ້ານທານຕ່ໍາ- ການທ່ີຈະຮູ-ໄດ-ວ່າເຮົາມີເຊ້ືອເຮສໄອວີຫືຼບ່ໍ ແມ4ນຈະຕ້ອງໄດ-ມີການກວດ
ເລືອດ 'ຢ4າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນ ຫັຼງຈາກທ່ີມີເພດສໍາພັນໂດຍບ່ໍປ-ອງກັນ(- ໃນການກວດເລືອດຈະຕ້ອງໄດ-
ຜ່ານຂະບວນການໃຫ-ຄໍາປຶກສາຕາມຂ້ັນຕອນຢ4າງລະອຽດຢູ4ສະຖານທ່ີບໍລິການທ່ີມີເງື່ອນໄຂ 'ດ້ານການ
ໃຫ-ຄໍາປຶກສາກ່ອນ ແລະ ຫັຼງກວດເລືອດ(-

- ພະຍາດເອດ ແມ4ນອາການຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍຫັຼງທ່ີຖືເຊ້ືອເຮສໄອວີແລ-ວ ຫັຼງຈາກນ້ັນຈະມີພະຍາດ
ແຊກຊ້ອນເຂ້ົາມາໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຊ່ັນ9 ອາການໄອຊໍາເຮ້ືອ+ ເປັນອັກເສບປອດ+ ເປັນຕຸ4ມຜ່ືນຕາມ
ຕົນໂຕ+ ຖອກທ້ອງຊໍາເຮ້ືອ+ ນ້ໍາໜັກຫWດລົງ ແລະ ອາການເຈັບເປັນອ່ືນໆ-

- ເສ້ັນທາງຕິດຕ່ໍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ ແມ4ນເກີດມາຈາກການມີເພດສໍາພັນ+ ທາງເລືອດ
'ການສ່ົງເລືອດ+ ໃຊ-ເຂັມສີດຢາ ຫືຼ ອຸປະກອນໃຊ-ຢາເສບຕິດຮ່ວມກັນ+ ການສັກລາຍ ຫືຼ ໃຊ-ວັດຖຸແຫຼມ
ຄົມຮ່ວມກັນ(+ ການຕິດເຊ້ືອຈາກແມ4ສູ4ລູກ 'ໄລຍະຖືພາ+ ໄລຍະເກີດ ແລະ ໄລຍະໃຫ-ນົມລູກ(-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ+ ເສ້ັນທາງຕິດຕ່ໍລະຫວ່າງ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ-

ກິດຈະກໍາ 29 ສາທິດການໃຊBຖົງຢາງອະນາໄມ
ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ຮູ-ຈັກຂ້ັນຕອນການນໍາໃຊ-ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກຕ້ອງ-
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ບັນລະຍາຍ ແລະ ສາທິດ ກ່ຽວກັບ ຂ້ັນຕອນການປ-ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ+ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ
ແລະ ພະຍາດເອດ ໂດຍການໃສ4ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກຕ້ອງ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການມເີພດສໍາພັນລະຫວ່າງ
ຊາຍກັບຍິງ ຫືຼ ເພດດຽວກັນ ດ້ວຍການໃຊ-ອຸປະກອນເພ່ືອປະກອບໃນການອະທິບາຍ-
ຕົວຢ#າງ9 ຂ້ັນຕອນຂອງການໃຊ-ຖົງຢາງອະນາໄມ9 ກວດເບ່ິງຖົງຢາງອະນາໄມວ່າໝົດອາຍຸ ຫືຼ ບ່ໍ 'ບ່ໍ
ຄວນໃຊ-ຖົງຢາງທ່ີໝົດອາຍຸ+ ພົບວ່າຊອງມຮີອຍສີກຂາດ ຫືຼ ມີນ້ໍາມື່ນຊືມອອກມາຂ້າງນອກ(+
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ກ່ອນສີກຊອງຖົງຢາງອະນາໄມ ຕ້ອງບີບດ້ານນອກຂອງຊອງເພ່ືອດັນຖົງຢາງອະນາໄມອອກຈາກ
ບໍລິເວນຈຸດທ່ີເຮົາຈະສີກ 'ບ່ໍໃຫ-ໃຊ-ແຂ້ວສີກ ຫືຼ ວັດຖຸມຄົີມ( ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ-ຖົງຢາງອະ
ນາໄມຂາດໄດ-+ ໃຊ-ມບີືບຊອງເພ່ືອດັນຖົງຢາງອະນາໄມອອກຈາກຊອງ+ ໃຊ-ນ້ິວມບີືບປາຍຖົງຢາງອະນາ
ໄມເພ່ືອໄລ4ອາກາດອອກ+ ໃສ4ຖົງຢາງອະນາໄມເວລາອາໄວຍະວະເພດຊາຍແຂງໂຕ+ ເອົາໃສ4ຈາກປາຍອາ
ໄວຍະວະເພດ ແລ-ວຮູດລົງຈາກປາຍຈົນເຖິງກົກອາໄວຍະວະເພດ+ ພາຍຫັຼງສໍາເລັດກິດຈະກໍາ ໃຫ-ຖອດ
ອອກດ້ວຍການໃຊ-ເຈ-ຍອານາໄມ ຫືຼ ຜ້າແພ ແລ-ວນໍາໄປຖ້ິມໃສ4ຖັງ ຫືຼ ກະຕ່າຂ້ີເຫຍ້ືອຢ4າງເໝາະສົມ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີຄວາມຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂ້ັນຕອນການນໍາໃຊ-ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກຕ້ອງ-

3. ສະຫPບບົດທີ 69
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈ+ ຮູ-ຈັກສາເຫດ+ ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີປ-ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ+

ເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ-
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ບົດທີ 7
ທັກສະໃນການປະຕິເສດ ແລະ ຕໍ່ລອງ 

1. ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງທັກສະການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ
ກ່ຽວກັບ ການມີເພດສໍາພັນ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ

2. ວິທີການດໍາເນີນ
ສົນທະນາເປັນກຸ4ມ+ ບົດບາດສົມມຸດ 

ກິດຈະກໍາ 09 ທັກສະໃນການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ
ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີທັກສະໃນການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ
ວິທີການດໍາເນີນ9
ສົນທະນາກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ ທັກສະໃນການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ-
- ທັກສະໃນການປະຕິເສດ ມີ 5 ທັກສະ9 ຕອບປະຕິເສດບ່ໍ+ ຊ້ືເວລາ 'ຈັກໜ່ອຍ ເອົາໄວ-ເທ່ືອໜ້າ(+ ຕ່ໍ

ລອງ 'ຊອກຫາທາງເລືອກທ່ີສາມາດເຮັດໄດ-ມາຕ່ໍລອງ(+ ຢ4າຮູ-ສຶກຜິດກັບຄາວ່າບ່ໍ+ ບ່ໍຫຼອກຕົວເອງ
'ປະຕິເສດໃນສ່ິງທ່ີເຮັດບ່ໍໄດ-( ແລະ ທວນຄືນປະຕິເສດແບບຊ້າໆ-

- ທັກສະໃນການຕ່ໍລອງ ໝາຍເຖິງຂະບວນການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ ເພ່ືອຮ່ວມກັນຕັດສິນໃຈ ແລະ ແກ-ໄຂ
ບັນຫາ ໂດຍແຕ4ລະຝ4າຍຈະສະແດງຄວາມຕ້ອງການ+ ຄວາມຮູ-ສຶກ+ ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຄາດ
ຫວັງເພ່ືອໃຫ-ເກີດການປ4ຽນແປງຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕົນເອງ ໂດຍຮັກສາມິດຕະພາບທ່ີດີຕ່ໍກັນ
ແລະ ຈະຕ້ອງເຫັນດີທັງສອງຝ4າຍ+ ທັກສະໃນການຕ່ໍລອງ ເປັນສ່ິງທ່ີໃຊ-ປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເພ່ືອ
ປ-ອງກັນສິດທິ+ ການເອົາຕົວລອດໃນທຸກສະຖານະການທ່ີເກີດຂ້ຶນ+ ບ່ໍສະແດງການຕອບໂຕ- ຄວນໃຊ-
ສະຕິຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕ່ໍລອງຕ່ໍເຫດການໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫ-ອີກຝ4າຍເກີດຄວາມເຫັນໃຈເຊ່ິງກັນແລະກັນ-
ທັກສະໃນການຕ່ໍລອງ 'ເຈລະຈາ( ເປັນການຕ່ໍລອງທາງຄວາມຄິດ ແລະ ປັນຍາ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍໃນການ
ໂນ-ມນ້າວ ໃຫ-ຝ4າຍກົງກັນຂ້າມເກີດຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນພ້ອມກັບຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ຫືຼ ເປັນທາງ
ອອກທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບສອງຝ4າຍ-

- ແລກປ4ຽນປະສົບການໃນການປະຕິເສດ- ຕົວຢ4າງ9 ໝູ4ຊວນໄປກິນເຫ້ົຼາ------
ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ມີການແລກປ4ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບທັກສະການປະຕິເສດເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ 

ກິດຈະກໍາ 19 ທັກສະໃນການຕ່ໍລອງ
ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີທັກສະໃນການຕ່ໍລອງ-
ວິທີການດໍາເນີນ9
- ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດເປັນຄູ4ຍິງ,ຊາຍ ແລະ ການສົນທະນາ
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ຕົວຢ#າງ9

- ທ້າວ ເອ 'ຊ່ືສົມມຸດ( ອາຍຸ 08 ປີ ແລະ ນາງ ບີ 'ຊ່ືສົມມຸດ( ອາຍຸ 06 ປີ- ທັງສອງເປັນແຟນກັນໄດ- 1
ປີ ແລ-ວ- ແຕ4ວ່າ ນາງ ບີ ບ່ໍເຄີຍຈະໄປໃສມາໃສກັບ ທ້າວ ເອ ຄົນດຽວຈັກເທ່ືອ- ການໄປຫ້ິຼນຈະມີໝູ4
ໄປນໍາກັນເປັນກຸ4ມ---ແຕ4ໃນວັນທີ 03 ກຸມພາ ກໍາລັງຈະມາເຖິງ+ ທ້າວ ເອ ໄດ-ນັດກັບ ນາງ ບີ ເພ່ືອອອກ
ໄປສະຫຼອງວັນແຫ4ງຄວາມຮັກ- ທ້າວ ເອ ໄດ-ບອກ ນາງ ບີ ວ່າ “ເຮົາໄປສອງຄົນເນາະປີນ້ີ ເພ່ືອເຮົາຈະ
ໄດ-ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂ້ຶນ---” ນາງ ບີ ໄດ-ຕັດສິນໃຈຕອບຕົກລົງ---ທັງສອງຄົນໄດ-ໄປສະຫຼອງ
ວັນແຫ4ງຄວາມຮັກຕາມລໍາພັງໂດຍບ່ໍໄດ-ຊວນໝູ4ເພ່ືອນໄປນໍາ- ປົກກະຕິແລ-ວ ນາງ ບີ ບ່ໍເຄີຍດ່ືມເຫ້ົຼາ
ແລະ ດ່ືມເບຍ+ ແຕ4ໃນຄືນແຫ4ງຄວາມຮັກ ທ້າວ ເອ ໄດ-ຂໍໃຫ-ລາວດ່ືມ----- ທໍາອິດ ນາງ ບີ ບອກວ່າລາວ
ບ່ໍຢາກດ່ືມ ແຕ4 ທ້າວ ເອ ຊູຊີໃຫ-ດ່ືມ ສຸດທ້າຍ ນາງ ບີ ກໍ່ຕ້ອງດ່ືມເບຍຈົນໝົດຈອກ+ ຕາມມາດ້ວຍ
ຈອກ 1 ແລະ 2---

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມ ເພ່ືອແນະນໍາ ນາງ ບີ ຄິດເຫັນເຫດການ ແລະ ຜົນກະທົບ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກ
ການກະທໍາຂອງລາວ ແລະ ແຟນ ຫັຼງດ່ືມ 2 ຈອກ-

- ນາງ ບີ ນໍາໃຊ-ທັກສະໃນການຕ່ໍລອງ ຈາກການແນະນໍາຂອງກຸ4ມສົນທະນາ ເພ່ືອປ-ອງກັນຕົວເອງ ຈາກ
ການມີເພດສໍາພັນ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮຽນຮູ-ທັກສະການຕ່ໍລອງ ເພ່ືອປ-ອງກັນຕົວເອງ ຈາກການມີເພດສໍາພັນ-
ກິດຈະກໍາ 29 ການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງເສບຕິດ
ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຝຶກທັກສະການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງເສບຕິດ
ວິທີການດໍາເນີນ9
ສົນທະນາກຸ4ມ+ ການສະແດງລະຄອນ
- ແບ4ງກຸ4ມຄ້ົນຄ້ວາເພ່ືອຊອກຫາຄໍາເວ້ົາ ແລະ ວິທີແກ-ໄຂ ເມື່ອຕົກຢູ4ພາຍໃຕ-ສະຖານະການຄວາມກົດດັນ

ຂອງໝູ4ທ່ີ ເສບຢາບ້າ- ເຊ່ິງມີບາງຄໍາເວ້ົາທ່ີກົດດັນຈາກໝູ4ເຊ່ັນ9 ລອງແມ- ມ່ວນໃດ[+ ເອົາອັນນ້ີ ລະກິນ
ເບຍບ່ໍເມົາໃດ[+ລອງແມ- ກິນລະມັນສະບາຍໃດ[+ ໄປໆ ໄປສ່ົງເຄ່ືອງນ້ີນໍາເຮົາ+ ເອົາແມ-ເງິນ ເຮົາໃຫ-ໂຕ-

- ແຕ4ລະກຸ4ມອອກແບບການນໍາສະເໜີຜົນການຄ້ົນຄ້ວາໃນຮູບແບບສ້າງສັນ ເຊ່ັນ9 ການສະແດງລະຄອນ
ຫືຼ ບົດບາດສົມມຸດ---

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ

- ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມໄດ-ຮຽນຮູ-ທັກສະການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ ກ່ຽວກັບສ່ິງເສບຕິດ

3. ສະຫPບບົດທີ 7
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງທັກສະການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ+ ໄດ-ຝຶກທັກ

ສະໃນການປະຕິເສດ ແລະ ຕ່ໍລອງ ກ່ຽວກັບການມີເພດສໍາພັນ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດ
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ບົດທີ 8
ການຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ2ມ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ສຶກສາບັນຫາ ແລະ ພຶດຕິກໍາທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບ
- ຜົນສະທ້ອນທ່ີດີ ແລະ ບ່ໍດີ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາປະຈໍາວັນ

2. ວິທີການດໍາເນີນ9
- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ ທ່ີມີຜົນສະທ້ອນດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ຕ່ໍສຸຂະພາບ ຕົວ

ຢ4າງ9 ເສບສ່ິງເສບຕິດ+ ດ່ືມສ່ີງມຶນເມົາ+ ແຕ4ງງານກ່ອນໄວ+ ເຕະບານ+ ຂັບລົດໄວ+ ແລ4ນອອກກໍາລັງກາຍ
+ ນອນເດີກ+ ຕີສະນຸກເກີ+ ກີນຕ້ົມໝ່ີຕະຫຼອດ+ ຫ້ິຼນເກມ+ ໃຊ-ເຟດສ໌ດົນສ່ົງຂ້ໍຄວາມລົມກັນ+ ບ່ໍກີນ
ອາຫານເຊ້ົາ+ ເຮັດກິດຈະກໍາກັບໝູ4ວັນເສົາຫືຼອາທິດ+ ຮຽນໜັງສືຫຼາຍ+ ກິນຜັກກິນໝາກໄມ-+ ດ່ືມນ້ໍານົມ
+ ເຮັດສວນຄົວ+ ອ່ານໜັງສື+ ກິນອາຫານເດີມໆ ເລ້ືອຍໆ+ ເບ່ິງໜັງເບ່ິງລະຄອນ+ ຕິດຕາມໂຄສະນາເລ່ືອງ
ຄວາມງາມ+ ໃຊ-ເຄ່ືອງສໍາອາງຕາມທ່ີຄົນອ່ືນບອກ+ ຢູ4ແຕ4ກັບຕົວເອງໃນຫ້ອງ+ ບ່ໍລ້າງມືໃສ4ສະບູ+ ທົດ
ລອງມີເພດສໍາພັນ+ ໄປຫາວຽກເຮັດຢູ4ໃນເມືອງ+ ເຮັດຕາມຄົນອ່ືນບອກ+ ສີດຢາຂ້າຫຍ້າ+ ອອກໂຮງຮຽນ
+ ເຈັບເປັນບ່ໍໄປໂຮງໝໍ+ ເຂ້ົານອນກ່ອນ 0/ ໂມງແລງ--

ແຕ-ມໂດຍ9 ທ້າວ ຂັນໄຊ ແຖມພູຄໍາ 'ຄູຝຶກໄວໜຸ4ມໃນໂຄງການ(
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ກິດຈະກໍາ 09 ຂຽນພຶດຕິກໍາຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີປັບປ#ຽນ
ຈຸດປະສົງ9
- ເພ່ືອສຶກສາພຶດຕິກໍາທ່ີມຜົີນສະທ້ອນຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຊອກຫາວິທີປັບປ4ຽນພຶດຕິກໍາ ທ່ີມີສຸຂະພາບທ່ີ

ດີ-
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ສົນທະນາພຶດຕິກໍາຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລ-ວໃຫ-ຂຽນສ່ິງທ່ີຕົນເອງຮູ-ສຶກວ່າ ໄດ-ເຮັດເປັນປະຈໍາ ແລະ
ໃຫ-ໄຈ-ແຍກ ອັນໃດທ່ີເປັນພຶດຕິກໍາທ່ີດີ ແລະ ບ່ໍດີຕ່ໍສຸຂະພາບ ໃສ4ກັບເຈ-ຍທ່ີໄດ-ກຽມໄວ--

- ຫັຼງຈາກນ້ັນໃຫ-ແຕ4ລະຄົນໄປຈົກເອົາເຈ-ຍ 0 ໃບ ໂດຍບ່ໍຮູ-ວ່າເຈ-ຍບັນຊີນ້ັນແມ4ນຂອງໃຜ- 'ໝາຍເຫດ9
ຖ້າບັງເອີນຈັບໄດ-ເຈ້ັຍຂອງຕົນ ໃຫ-ເອົາຄືນໄປໃສ4ກ່ອງແລ-ວໃຫ-ຈັບເອົາອັນໃໝ4 ທ່ີບ່ໍແມ4ນຂອງຕົນເອງ(-

- ໃຫ-ແຕ4ລະຄົນອ່ານພຶດຕິກໍາ ດ້ານດີ ແລະ ບ່ໍດີຕ່ໍສຸຂະພາບ ໃຫ-ໝູ4ຟັງ-
- ຄ້ົນຄວ້າເປັນກຸ4ມ9 ແຕ4ລະຄົນເອົາເຈ-ຍພຶດຕິກໍາທ່ີຕົນເອງອ່ານ ມາປຶກສາ ເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາຫາວິທີແກ-ໄຂປັບ

ປ4ຽນ ພຶດຕິກໍາ ທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍສຸຂະພາບ-
- ໃຫ-ຕາງໜ້າກຸ4ມຂ້ຶນນໍາສະເໜີຜົນການຄ້ົນຄວ້າ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ສຶກສາຮຽນຮູ-ພຶດຕິກໍາທ່ີມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍສຸຂະພາບ ເພ່ືອປ4ຽນພຶດຕິກໍາ ທ່ີມີ

ສຸຂະພາບທ່ີດີ-

ກິດຈະກໍາ 19 ໂພຊະນາການ
ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮູ-ກ່ຽວກັບອາຫານທ່ີມໂີພຊະນາການ ແລະ ສັດສ່ວນອາຫານ ທ່ີເໝາະສົມ

ເພ່ືອສຸຂະພາບທ່ີດີ
ວິທີການດໍາເນີນ9
- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫ4ຍ ເພ່ືອໃຫ-ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມຕອບຄໍາຖາມວ່າ9 ຕອນເຊ້ົາກີນຫຍັງແດ4-
- ນໍາສະເໜີ 5 ໝວດອາຫານ 'ໃຊ-ໂປດສະເຕີຂ້າງລຸ4ມ ເພ່ືອປະກອບການອະທິບາຍຮູບພາບ(
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1. ໝວດທາດແປBງ9 ໝວດອາຫານທາດແປ-ງ ແມ4ນໄດ-ມາຈາກເຂ້ົາ+ ສາລີ+ ມັນ+ ເຜືອກ--- ອາຫານໝວດ
ດ່ັງກ່າວ ແມ4ນໃຫ-ພະລັງງານຕ່ໍຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ-ເຮົາມີຊີວິດຢູ4ໄດ- ແລະ ສາມາດເຄ່ືອນໄຫວເໜັງຕີງ
ປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ ໄດ-ຢ4າງເປັນປົກກະຕິ-

2. ໝວດຜັກ9 ຜັກ ແມ4ນແຫ່ຼງສໍາຄັນຂອງບັນດາວິຕາມິນ+ ແຮ4ທາດຕ່າງໆ ແລະ ໄຟເບ້ີ ຊ່ຶງເອ້ີນວ່າຈຸລະສານ
ອາຫານ- ຈຸລະສານອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ ທ່ີໄດ-ຈາກຜັກຈະຊ່ວຍໃຫ-ລະບົບຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກ
ໄດ-ເປັນປົກ ກະຕິ+ ມີພູມຄຸ-ມກັນດີ ແລະ ປ-ອງກັນພະຍາດຊໍາເຮ້ືອໄດ-ຫຼາຍຊະນິດ 'ເຊ່ັນ9 ພະຍາດຫົວໃຈ
+ ຄວາມດັນເລືອດສູງ+ ພະຍາດເບົາຫວານ---(-

3. ໝວດໝາກໄມB9 ໝາກໄມ- ແມ4ນແຫ່ຼງສໍາຄັນຂອງບັນດາວິຕາມິນ+ ແຮ4ທາດຕ່າງໆ ແລະ ໄຟເບ້ີ- ຈຸລະ
ສານ ອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ ທ່ີໄດ-ຈາກໝາກໄມ- ຈະຊ່ວຍໃຫ-ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍເປັນ
ປົກກະຕິ+ ມີພູມ ຄຸ-ມກັນດີ ແລະ ປ-ອງກັນພະຍາດຊໍາເຮ້ືອໄດ-ຫຼາຍຊະນິດ 'ເຊ່ັນ9 ພະຍາດຫົວໃຈ+
ຄວາມດັນເລືອດສູງ+ ພະຍາດເບົາ ຫວານ---(-
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4. ໝວດທາດຊ້ີນ9 ສານອາຫານປະເພດທາດຊ້ີນ ຫືຼ ໂປຣຕີນ ແມ4ນໄດ-ຈາກຊ້ີນປາ+ ໄກ4+ ເປັດ+ ໝູ4+ ແບ-+
ງXວ+ ຄວາຍ+ ສັດອ່ືນໆ ແລະ ແກ4ນພືດປະເພດຖ່ົວ---ໂປຣຕີນເປັນໂຄງສ້າງຫັຼກຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ9
ກ້າມຊ້ີນ+ ທຸກໆ ຈຸລັງ+ ຜິວໜັງ+ ກະດູກ+ ເສ້ັນຜົມ ລ້ວນແຕ4ມີອົງປະກອບຂອງໂປຣຕີນ-

5. ໝວດການຊຽມ9 ອາຫານທ່ີເປັນແຫ່ຼງສໍາຄັນຂອງການຊຽມ ແມ4ນ9 ແມງໄມ-+ ປານ້ອຍ+ ນົມ---
ການຊຽມ ມີໜ້າ ທ່ີສໍາຄັນທ່ີເຮັດໃຫ-ກະດູກ ແລະ ແຂ-ວແຂງແຮງ+ ການປ້ັນຮັດຂອງກ້າມຊ້ີນຕາມກົນໄກ
ຂອງຮ່າງກາຍ+ ເຮັດໃຫ-ຫົວໃຈ ເຕ້ັນເປັນປົກກະຕິ-

6. ໝວດໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າມັນພືດ9 ໝວດອາຫານປະເພດນ້ໍາມັນ ແມ4ນໄດ-ຈາກສັດ ແລະ ພືດ- ໝວດ
ອາຫານ ປະເພດນ້ີ ຈະໃຫ-ພະລັງງານ ແລະ ເພ່ີມການຊືມຊັບເອົາວິຕາມິນໃຫ-ຮ່າງກາຍ-

- ອະທິບາຍໃຫ-ຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມເຂ້ົາໃຈກິນອາຫານຕາມສັດສ່ວນທ່ີເໝາະສົມ ເຊ່ັນ9 ທາດແປ-ງຫຼາຍກ່ວາໝູ4+
ຮອງລົງ ມາຜັກ+ ໝາກໄມ-+ ທາດຊ້ີນ ແລະ ໜ້ອຍທ່ີສຸດແມ4ນໄຂມັນ- ກິນອາຫານທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ບ່ໍກິນ
ອາຫານປະເພດດຽວ ຊ້ໍາ ແລ-ວ ຊ້ໍາອີກ- ນອກຈາກອາຫານ 5 ໝວດທ່ີກ່າວມານ້ັນ ຕ້ອງເນ້ັນເປັນພິເສດ
ກ່ຽວກັບການດ່ືມນ້ໍາສະອາດ ໃຫ- ພຽງພໍປະມານ 7 ຈອກ ຕ່ໍມື້- ນ້ໍາທ່ີດ່ືມເຂ້ົາໄປຈະຊ່ວຍຮັກສາປະລິມານ
ທາດແຫຼວ ຫືຼ ນ້ໍາໃນຮ່າງ ຊ່ຶງເປັນສ່ວນປະ ກອບຫັຼກ 'ປະມານ 5/$ – 6/$( ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ
ຈະຊ່ວຍໃຫ-ທຸກລະບົບຕ່າງໆ ພາຍໃນ ຮ່າງກາຍ ເຮັດວຽກໄດ- ຢ4າງປົກກະຕິ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮຽນຮູ- ກ່ຽວກັບ ອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການ ແລະ ສັດສ່ວນອາຫານ ທ່ີເໝາະສົມ

ເພ່ືອສຸຂະ ພາບທ່ີດີ

3. ສະຫPບບົດທີ 8
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮຽນຮູ-ບັນຫາ ແລະ ພຶດຕິກໍາທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ+ ຜົນສະທ້ອນທ່ີດີ ແລະ ບ່ໍດີ ກ່ຽວກັບ

ພຶດຕິກໍາປະຈໍາວັນ-
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ບົດທີ 0/
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ,ຊາຍ
- ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ

2. ວິທີການດໍາເນີນ9
- ເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ ນໍາສະເໜີທິດສະດີ

ກິດຈະກໍາ 09 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ,ຊາຍ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດແລະບົດບາດຍິງ,ຊາຍ
ວິທກີານດໍາເນີນ9

- ແບ4ງກຸ4ມຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ,ຊາຍ ໂດຍແບ4ງຜູ-ເຂ້ົາຮ່ວມອອກເປັນ 1 ກຸ4ມ
- ໃຫ-ຕາງໜ້າຂອງແຕ4ລະກຸມຂ້ຶນມານໍາສະເໜີຜົນການຄ້ົນຄວ້າຂອງຕົນ-

ເພດ ແມ4ນຊີວະວິທະຍາເປັນມາຕ້ັງແຕ4ເກີດໂດຍທໍາ
ມະຊາດ+ ຄືກັນໝົດທ່ົວໂລກ ແລະ ບ່ໍສາມາດປ4ຽນແປງ
ໄປຕາມການເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ເຊ່ັນ9 ແມ4ຍິງມີມົດ
ລູກ+ ແມ4ຍິງເປັນປະຈໍາເດືອນ+ ແມ4ຍິງຖືພາ- ຜູ-ຊາຍມີ
ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ+ ມີອັນທະ ຜະລິດອະສຸຈິ.ນ້ໍາ
ເຊ້ືອ-

ບົດບາດຍິງ,ຊາຍ 'ຫຼບືັນທັດຖານສັງຄົມ( ໝາຍ
ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ+ ການປະພຶດ+ ການປະຕິບັດ
ແລະ ການ ເຄ່ືອນໄຫວ ທ່ີພົວພັນລະຫວ່າງເພດຍິງ
ແລະ ເພດຊາຍ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ຶງສັງຄົມຍອມຮັບ
ແລະ ມີການປ4ຽນແປງໄປຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ສັງຄົມ ແຕ4ລະໄລຍະ ເຊ່ັນ9 ຜູ-ຍິງຕ້ອງມີກິລິຍາ
ມາລະຍາດອ່ອນຫວານ+ ເວ້ົາຈາສຸພາບ+ ຮັກນວນ
ສະຫງວນຕົວ+ ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ- ຜູ-
ຊາຍຕ້ອງບ່ໍສະແດງອອກເຖິງຄວາມອ່ອນແອ ຕ້ອງ
ເຂ້ັມແຂງ+ ເປັນຜູ-ນໍາຄອບຄົວ+ ຜູ-ນໍາຊຸມຊົນ- 'ຂ້ໍມູນ
ຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ(-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ 09
- ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ,

ຊາຍ
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ກິດຈະກໍາ 19 ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ

ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ
ວິທກີານດໍາເນີນ

- ເຮັດກິດຈະກໍາເປັນກຸ4ມ ເພ່ືອແລກປ4ຽນຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ ຕາມຄໍາຖາມໃນ
ຕາຕະລາງລຸ4ມນ້ີ9

- ສໍາລັບແຕ4ລະປະໂຫຍກທ່ີເດັກແລະໄວໜຸ4ມເລືອກ “ເຫັນດີ” ຫືຼ “ບໍ່ແນ#ໃຈ” ຫືຼ “ບໍ່ເຫັນດີ” ໃຫ-
ເຂົາເຈ້ົາໄດ-ອະທິບາຍເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງ?

- ກະຕຸ-ນໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ໃຊ-ການຄິດວິເຄາະ ແລະ ວິພາກໃຫ-ຫຼາຍທ່ີສຸດ ໂດຍໃຊ-ຄໍາຖາມ ເຊ່ັນ9
ຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເຊ່ືອແບບນ້ັນ? ເຮົາເຊ່ືອຍ້ອນວ່າຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມເຊ່ືອແບບນ້ັນ ແລະ ຫຼາຍຄົນເວ້ົາ
ແບບນ້ັນບໍ? ເຮົາໄດ-ໃຊ-ວິຈາລະນະຍານເຕັມທ່ີແລ-ວບໍກ່ອນຈະເຊ່ືອໃນສ່ິງນ້ັນ? ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ
ເພ່ືອໃຫ-ເກີດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ?

- ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ ແມ4ນ ຄວາມເທ່ົາທຽມກັນທາງດ້ານສິດ+ ຜົນປະໂຫຍດ+ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ+ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງສັງຄົມ
ແລະ ຄອບຄົວ 'ຂ້ໍມູນຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ(

ປະໂຫຍກ ເຫັນດີ ບໍ່ແນ#ໃຈ ບໍ່ເຫັນດີ
ຜູ-ຍິງຕ້ອງດູແລວຽກເຮືອນ9 ມ້ຽນເຮືອນມ້ຽນຊານ+ ແຕ4ງຢູ4ຄົວກິນ+
ເບ່ິງແຍງລູກ+ ພ່ໍ,ແມ4
ຜູ-ຊາຍຕ້ອງໄປຫາກິນ.ເປັນເສົາຫັຼກໃນການຫາເງິນເຂ້ົາຄອບຄົວ
ຜູ-ຊາຍຕ້ອງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ
ຕ້ອງຖະນຸຖະໜອມແມ4ຍິງ ເພາະເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມອ່ອນແອ
ຜູ-ຍິງຕ້ອງຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ
ຜູ-ຍິງບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຫຼາຍ ໃຫ-ຜູ-ຊາຍຮຽນກະພໍ
ຜູ-ຍິງເປັນຫົວໜ້າບ່ໍໄດ- ເພາະວ່າບ່ໍເຂ້ັມແຂງ
ຜູ-ຍິງມສິີດສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງໃນກອງປະຊຸມ
ເປັນຜູ-ຊາຍຕ້ອງໃຫ-ກຽດຜູ-ຍິງ
ຜູ-ຍິງຕ້ອງເຫຍ້ັນເຫ້ົຼາເຫຍ້ັນເບຍໃຫ-ແຂກເປັນ
ຍິງ,ຊາຍ ເຄົາລົບຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ
ຕີຜູ-ຍິງ ບ່ໍແມ4ນຜູ-ນໍາຄອບຄົວ
ລູກຜູ-ຊາຍຕ້ອງກ້າຫານ
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ສະຫPບກິດຈະກໍາ 19
- ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ

ກິດຈະກໍາ 29 ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ທີ່ ຜູ1ຍິງ ແລະ ຜູ1ຊາຍ ເຮັດໄດ1 ແລະ ເຮັດບໍ່ໄດ1-
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອສົນທະນາບັນທັດຖານຂອງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ສິດທິພິເສດ+ ຂ້ໍຈໍາກັດ+ ຂ້ໍໄດ-ປຽບ+ ຂ້ໍເສຍປຽບ ທ່ີສ່ົງ
ຜົນກະທົບຕ່ໍ ຜູ-ຍິງ ແລະ ຜູ-ຊາຍ43

ວທິກີານດໍາເນີນ

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ເພ່ືອພິຈາລະນາຮູບພາບສະຖານທ່ີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ທາງມືດ+ ຕະຫຼາດ ທ້ອງຖ່ິນ
+ເຮືອນຄົວ+ ເດ່ີນກິລາ+ ສະຖານທ່ີປະຊຸມ ຂອງຊຸມຊົນ ແລ-ວຕ້ັງຄໍາຖາມ ເພ່ືອສົນທະນາດ່ັງນ້ີ-
1. ຜູ-ຊາຍໄປບ່ອນແບບນ້ີໄດ-ບ່ໍ? ແມ4ຍິງເດ4ໄປບ່ອນແບບນ້ີໄດ-ບ່ໍ?
2. ລະຫວ່າງ ຜູ-ຊາຍ ຫລື ແມ4ຍິງ ແມ4ນໃຜຈະຖືກຈໍາກັດ ຫລື ຫ້າມບ່ໍໃຫ-ໄປສະຖານທ່ີນ້ີ?
3. ຫັຼງຈາກ ສະແດງຄົບໝົດທຸກຮູບແລ-ວ ໃຫ-ກຸ4ມສົນທະນາ ໂດຍການຕ້ັງຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ
4. ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ້າຜູ-ຊາຍໄປບ່ອນທ່ີປົກກະຕິມີແຕ4ແມ4ຍິງໄປ?
5. ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ້າແມ4ຍິງທ່ີໄປບ່ອນທ່ີປົກກະຕິມີແຕ4ຜູ-ຊາຍໄປ? ສັງຄົມຈະຕີລາຄາແນວໃດ?

ສັງຄົມຈະ ປະຕິບັດຕ່ໍລາວແນວໃດ?
6. ຖ້າແມ4ຍິງ ແລະ ຜູ-ຊາຍຖືກເຊີນໃຫ-ໄປສະຖານທ່ີສາທາລະນະ 'ຍົກຮູບຫ້ອງປະຊຸມ ຫລື ສະຖານທ່ີ

ປະຊຸມຂ້ຶນໃນເວລາຖາມຄໍາຖາມນ້ີ( ແມ4ຍິງນ່ັງຢູ4ໃສ? ຜູ-ຊາຍນ່ັງຢູ4ໃສ?
7. ໃນເວລາປະຊຸມຖ້າຜູ-ຊາຍລຸກຢືນຂ້ຶນ ແລະ ສະແດງຄໍາເຫັນທ່ີທ້າທາຍຕ່ໍກອງປະຊຸມ ຈະເກີດຫຍັງ

ຂ້ຶນກັບລາວ? ແລະ ຈະເກີດ ຫຍັງຂ້ຶນ ຖ້າແມ4ຍິງເຮັດແບບດຽວກັນກັບຜູ-ຊາຍນ້ັນ? ໃນເຫດການນ້ີ
ເຮົາເຫັນໄດ-ບ່ໍວ່າທັງສອງສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ-ເທ່ົາທຽມກັນ ແຕ4ໂອກາດໃນການອອກ
ຄໍາເຫັນນ້ັນບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ?

8. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີສາມາດນໍາໄປສູ4 ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ4ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍບ່ໍ?
9. ພວກເຮົາຈະສາມາດປ4ຽນແປງ ຂ້ໍຈໍາກັດຕ່ໍ ແມ4ຍິງ ຫລື ຜູ-ຊາຍ ເຫ່ົຼານ້ີໄດ-ແນວໃດ ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມ

ເທ່ົາທຽມ ລະຫວ່າງຍິງ,ຊາຍ ແລະ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມປອດໄພໃຫ-ກັບ ແມ4ຍິງ?
- ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ທ່ີ ຜູ-ຍິງ ແລະ ຜູ-ຊາຍ ເຮັດໄດ- ແລະ ເຮັດບ່ໍໄດ-+ ທ່ີຖືກບ່ົມສອນ ແລະ ຊືມຊັບ

ດ້ານພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອ ຈາກຄອບຄົວ+ ໝູເພ່ືອນ+ ສັງຄົມ ຄົນອ້ອມຂ້າງວ່າແມ4ຍິງ+ ຜູ-ຊາຍຄວນ
ເປັນແນວໃດ ແລະ ຜູ-ຍິງ,ຜູ-ຊາຍ ຄວນປະຕິບັດຕ່ໍກັນແນວໃດ- ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ-ຮຽນຮູ-ມາແລ-ວ ວ່າ
ສ່ວນຫຼາຍແລ-ວ ພຶດຕິກໍາ ຫືຼ ຄວາມເຊ່ືອ ເຫ່ົຼານ້ັນບ່ໍໄດ-ຖືກສ້າງຂ້ືີນ ບົນພ້ືນຖານທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ-
ເຊ່ິງພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອເຫລ່ົານ້ີ ໄດ-ຈໍາກັດຫລື ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ-ຜູ-ຍິງ ແລະ ຜູ-ຊາຍເຮັດສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາ
ສາມາດເຮັດໄດ- ຫລືຢາກເຮັດ- ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີສາມາດນໍາໄປສູ4 ການດໍາລົງຊີວິດທ່ີບ່ໍປອດໄພເຮັດໃຫ-ສາຍ
ພົວພັນ ມີບັນຫາ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ນໍາໄປເຖິງການໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນນ້ີຜູ-ຍິງຈະໄດ-ຮັບຜົນກະທົບ
ຫລາຍກວ່າ- ຕົວຢ4າງ9 ຖ້າຜູ-ຍິງອອກເຮືອນຕອນຄ່ໍາ ແລະ ຖືກລວນລາມຫືຼຖືກທໍາຮ້າຍ ສ່ວນຫລາຍ
ແລ-ວແມ4ຍິງ ຈະຖືກຕໍານິ ຫລືຖືກປະນາມ ແທນທ່ີຈະຕໍານິຜູ-ກະທໍາ-
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ນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ: ຜູ-ກະທໍາຄວາມຜິດ ຕ້ອງເປັນ ຜູ-ສົມຄວນໄດ-ຮັບໂທດ ຮັບຜິດຊອບໃນສ່ິງທ່ີຕົນ
ກະທໍາ- ບ່ໍວ່າ ແມ4ຍິງ ຫືຼ ຜູ-ຊາຍ ຄວນມີສິດ ທ່ີຈະໄປບ່ອນ ທ່ີເຂົາຕ້ອງການໄປ ເວລາໃດກໍໄດ- ໂດຍ
ປາສະຈາກອັນຕະລາຍ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ

- ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບັນທັດຖານຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດ+ ຂ້ໍຈໍາກັດ+ ຂ້ໍໄດ-
ປຽບ+ ຂ້ໍເສຍປຽບ ທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ ຜູ-ຍິງ ແລະ ຜູ-ຊາຍ

3. ສະຫPບບົດທີ 0/
- ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເພດ+ ບົດບາດຍິງ,ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີ

ພາບຍິງ,ຊາຍ
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ບົດທີ 00
ການປ+ອງກັນເດັກແລະໄວໜຸ2ມຈາກການໃຊ+ຄວາມຮຸນແຮງ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈປະເພດ+ ສາເຫດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ວິທີປ-ອງກັນບ່ໍໃຫ-ເກີດ

ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
ບັນຍາຍ+ ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນກຸ4ມ

ກິດຈະກໍາ 09 ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ-
ວິທີການດໍາເນີນ

- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມເພ່ືອລະດົມແນວຄວາມຄິດ ແນວໃດຈ່ຶງເອ້ີນວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ມີຈັກປະເພດ?
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ມີ 4 ປະເພດ9 ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ 'ການເຮັດໃຫ-ບາດເຈັບທາງ

ຮ່າງກາຍ(+ ຄວາມຮຸນແຮງທາງຈິດໃຈ 'ການເຮັດໃຫ-ຮູ-ສຶກເສຍໃຈ+ ໂສກເສ້ົາ+ ຂາດຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ(+
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 'ການກະທໍາ ແລະ ຄໍາເວ້ົາທ່ີມີລັກສະນະທາງເພດ(+ ການປ4ອຍປະລະເລີຍ 'ການ
ກະທໍາທ່ີເມີນເສີຍ ແລະ ບ່ໍເອົາໃຈໃສ4( ແລະ ການສວຍໃຊ-ຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ 'ການນໍາໃຊ-ເດັກເພ່ືອ
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ອົງກອນ(-

ຕົວຢ4າງ9 ພຶດຕິກໍາທ່ີໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍການຕີກັນ+ ປ-ອຍດ່າ+ ອານາຈານ+ ການເມີນເສີຍ+ ການສວຍ
ໃຊ-ສິດຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ---

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ-

ກິດຈະກໍາ 19 ສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ວິທີການດໍາເນີນ

- ຄ້ົນຄວ້າເປັນກຸ4ມ+ ກຸ4ມ 0 ຄ້ົນຄ້ວາຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ+ ກຸ4ມ 1 ຄ້ົນຄ້ວາຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ຈິດໃຈ+ ກຸ4ມ 2 ຄ້ົນຄ້ວາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ+ ກຸ4ມ 3 ຄ້ົນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ການປ4ອຍປະລະເລີຍ ແລະ
ກຸ4ມ 4 ຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ໂດຍໃຊ-ການວິເຄາະຕ້ົນໄມ-ບັນຫາ
ແລະ ນໍາສະເໜີໂດຍການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ-
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ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມສາມາດຄິດວິເຄາະຫາສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ-

3. ສະຫPບບົດທີ 00
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ຄວາມໝາຍ+ ປະເພດ+ ການວິເຄາະສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບ

ຂອງຄວາມຮຸນແຮງແຕ4ລະປະເພດ-

 

ຜນົກະທບົ 

ບນັຫາ 

ສາເຫດ 
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ບົດທີ 01

ການນໍາໃຊ+ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ+ມີຄວາມປອດໄພ

1. ຈຸດປະສົງລວມ
- ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມຫັຼກ 5 ປະການຂອງການນໍາໃຊ-ອິນເຕີເນັດໃຫ-ມີຄວາມປອດໄພ:
- ເພ່ືອປະເມີນເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ກ່ຽວກັບ ການເສບຕິດສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ:
- ເພ່ືອໃຫ-ຮູ-ຈັກວິທີການຕ້ັງຄ່າຄວາມປອດໄພ ຂອງ ເຟັສບຸກ:
- ເພ່ືອໃຫ-ຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ມາດຕາ 02 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ

ອາດສະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ:
- ເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ກວນທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ:
- ເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຖືກລະເມີດທາງເພດຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ:

2. ວິທກີານດໍາເນີນ
ບັນລະຍາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ-

ກິດຈະກໍາ 09 ຫຼັກ 5 ປະການຂອງການນໍາໃຊBອິນເຕີເນັດໃຫBມີຄວາມປອດໄພ

ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈ 5 ຫັຼກປະການ ຂອງ ການນໍາໃຊ-ອິນເຕີເນັດໃຫ-ມີຄວາມປອດໄພ

ວິທກີານດໍາເນີນ
ບັນລະຍາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ-

ວິທີການດໍາເນີນຫຼັກ 5 ປະການການນໍາໃຊBສ່ືສັງຄົມອອນລາຍໃຫBມີຄວາມປອດໄພ

ຫັຼກ 5 ປະການ ການແນະນໍາຂອງ ອພວ
0- ຄວາມເປັນສາທາລະນະ 'ທຸກຄົນທ່ີມີອິນເຕີ
ເນັດເຊ່ືອມຕ່ໍໂທລະສັບ ຫືຼ ຄອມພິວເຕີ ສາມາດ
ດຶງເອົາ ແລະ ລົງ ຂ້ໍມູນ.ຮູບພາບ ໄດFທາງອິນເຕີ
ເນັດ(-

Ø ເດັກແລະໄວໜຸHມ ເຂ້ົາໄປທ່ີ “www-google-com” ແລະ ພິມຊ່ືຂອງຜູFມີຊ່ື
ສຽງທ່ີເຈ້ົາຮູFຈັກ- 'ຖ້າພິມ ເປັນພາສາລາວຂ້ໍມູນຈະມີຈໍາກັດຫຼາຍ ແລະ ຖ້າ
ພິມເປັນພາສາອັງກິດຈະມີຂ້ໍມູນຫຼາຍກ່ວາ(

• ຖາມ9 ມີຂ້ໍມູນໃດແດHກ່ຽວກັບຄົນຜູFນ້ັນ? ມີຫຍັງທ່ີເຈ້ົາແປກໃຈ
ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນ?

Ø ໃຫFລອງຄ້ົນຫາຕົນເອງເບ່ິງວ່າຈະເຫັນຫືຼບ່ໍ9 ພິມຊ່ືຂອງຕົນເອງໃສH 'ລອງພິມຊ່ື
ພາສາລາວໃສHກ່ອນ ວ່າພົບຂ້ໍມູນຂອງຕົນເອງຫືຼບ່ໍ(- ຈາກນ້ັນລອງພິມຊ່ືພາສາ
ອັງກິດໃສH 'ໃຫFຈ່ືໄວFວ່າ ບາງເທ່ືອຈະມີຫຼາຍຄົນມີຊ່ືຄືກັນ(-

• ຖາມ9 ແຕHລະຄົນຄ້ົນພົບຂ້ໍມູນຫຍັງແດHກ່ຽວກັບຕົນເອງ? ມີຫຍັງ
ທ່ີແປກໃຈກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນ?

Ø ສະຫQບຮ່ວມກັນ9 ----------------------ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການເພ່ີມເຕີມ ການ
ແບHງປັນຂ້ໍມູນໃນໂລກອອນລາຍ ຕ້ອງໄດFມີຄວາມລະມັດລະວັງເພາະ ເມ່ືອ
ເຮົາແບHງປັນອອກໄປແລFວ ທຸກຄົນທ່ີມີອິນເຕີເນັດກ່ໍຈະເຫັນຂ້ໍມູນທ່ີເຮົາເອົາ
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ຫັຼກ 5 ປະການ ການແນະນໍາຂອງ ອພວ
ລົງ ເຊ່ິງມັນອາດບ່ໍເປັນຜົນດີ ຖ້າຫາກເຮົາແບHງປັນຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ ແລະ ຂ້ໍ
ມູນສ່ວນຕົວຫຼາຍເກີນໄປ-

1- ຄວາມຖາວອນ 'ສ່ິງໃດກ່ໍຕາມຈະເປັນຂ້ໍມູນ.
ຮູບພາບ ທ່ີເຮົາໄດFລົງໃສHໃນອິນເຕີເນັດ ເມ່ືອຄົນ
ອ່ືນເຂ້ົາເຖິງໄດFໂຫຼດເອົາຂ້ໍມູນ.ຮູບພາບ ເກັບໄວF
ໃນແບບອອນລາຍ ຫືຼ ອອບລາຍ ມັນສາມາດ
ຖືກສ່ົງຕ່ໍເລ້ືອຍໆ ເຖິງແມHນວ່າເຮົາຈະລຶບ ຫືຼ
ຍົກເລີກການນໍາໃຊFແລFວກ່ໍຕາມ(-

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການແນະນໍາເດັກແລະໄວໜຸHມເຂ້ົາໃຊFເຟສບຸກ
'Facebook( ແລະ ເຂ້ົາຫາຄໍາສ່ັງພິເສດ “On this Day” 'ອອນດິສ໌ເດ(
ເພ່ືອເບ່ິງຂ້ໍມູນ.ຮູບພາບ ທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດFລົງໃນມ້ືນ້ີຂອງປີທ່ີຜ່ານມາ ຫືຼ ປີ
ກ່ອນໆ- 'ໃຫFເວລາເດັກແລະໄວໜຸHມ 4 ນາທີເພ່ືອເບ່ິງຂ້ໍມູນນ້ີ(- [ບາງຄົນທ່ີບ່ໍ
ມີຂ້ໍມູນໝາຍຄວາມວ່າ ໃນມ້ືນ້ີຂອງປີທ່ີຜ່ານມາລາວບ່ໍໄດFລົງຂ້ໍມູນ]-

• ຖາມ9 ພວກເຮົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂອງຕົນເອງທ່ີຖືກ
ບັນທຶກໄວFທຸກໆວັນເມ່ືອເອົາລົງໃນເຟດສບຸກ?

Ø ສະຫQບຮ່ວມກັນ9-------------------ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ເນ້ັນຕ່ືມທຸກຢHາງທ່ີ
ພວກເຮົາແບHງປັນໃນໂລກອອນລາຍຈະຄົງຢູHຢHາງຖາວອນ ແລະ ຄົນອ່ືນ
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດF- ເມ່ືອເວລາທ່ີເຮົາລຶບຂ້ໍມູນ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆອອກໄປ
ແລFວ+ ຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ັນຈະຍັງຫົຼງເຫືຼອຢູHໃນເຊີບເວີ ຊ່ຶງເປັນດ່ັງຫ້ອງເກັບຂ້ໍມູນໃນ
ອິນເຕີເນັດທ່ີສາມາດເກັບທຸກຢHາງທ່ີເຮົາເອົາລົງໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ເຊີບ
ເວີມີຈໍານວນຫຼາຍລ້ານເຄ່ືອງກະຈາຍຢູHໃນທ່ົວໂລກ-

2- ການເຊ່ືອມຕ່ໍ 'ອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫFເຮົາ
ສາມາດຕິດຕ່ໍພົວພັນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການສ່ົງ
ຂ້ໍຄວາມຫາກັນ ຫືຼ ລົມກັນໂດຍກົງ ກັບຄົນໄດF
ໃນທ່ົວໂລກ,,ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄົນຮ່ັງມີ+ ຄົນທຸກ+
ຄົນສູງອາຍຸ+ ໄວໜຸHມ+ ເດັກ+ ຄົນດີ+ ຄົນບ່ໍດີ---(

Ø ໃຫFເດັກແລະໄວໜຸHມທັງໝົດລຸກຂ້ຶນຢືນເປັນຮູບວົງມົນ-
Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ໃຊFກ້ໍເຊືອກຍາວພໍທ່ີຈະເຊ່ືອມຕ່ໍຈາກຄົນໜ່ຶງໄປຫາ

ອີກຄົນໜ່ຶງແລະຫາຜູFຕ່ໍໆໄປຈົນຄົບທຸກຄົນ ທ່ີຢືນເປັນວົງມົນຢູHນ້ັນ- ເຊືອກທ່ີ
ເຊ່ືອມໂຍງກັນປຽບເໝືອນການເຊ່ືອມຕ່ໍກັນທາງອິນເຕີເນັດ-

Ø ສົມມຸດວ່າ ເດັກແລະໄວໜຸHມແຕHລະຄົນມາຈາກປະເທດຕ່າງກັນ9 ຜູFທໍາອິດ
ໂຍນກ້ໍເຊືອກອອກໄປຫາໝູH ໃຫFເວ້ົາວ່າ ປະເທດລາວ+ ຜູFຕ່ໍໄປໃຫFເວ້ົາ
ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆຕ່ໍໄປ ບ່ໍໃຫFເວ້ົາຊ້ໍາປະເທດເກ່ົາ---ດໍາເນີນໄປ
ຈົນກ່ວາທຸກຄົນໄດFຈັບເຊືອກ 'ແຕHລະຄົນຍັງຄົງຈັບເຊືອກໄວF(-

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການອະທິບາຍ9 ສາຍເຊືອກທ່ີພົວພັນກັນເປັນໄຍແມHນ
ສະແດງໃຫFເຫັນເຖິງການເຊ່ືອມກັນທາງອິນເຕີເນັດ ທ່ີໄດFເຊ່ືອມຕ່ໍຄົນຫາກັນ
ໃນທ່ົວໂລກ 'ຫືຼ ເອ້ີນວ່າ ເວີນ ວາຍ ເວບ “World Wide Web” ຫືຼ
www ທ່ີເຮົາເຫັນຂ້ຶນຕ້ົນຂອງເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທາງອິນເຕີເນັດ ເຊ່ັນ9
www-google-com(-

Ø ຖາມ9 ໃຜແດHທ່ີເປັນໝູHຂອງເຈ້ົາ ແລະ ຄົນຮູFຈັກຂອງໝູHເຈ້ົາທ່ີຮູFກັນຜ່ານເຟສ
ບຸກ 'Facebook( ຫືຼ ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍອ່ືນໆ?

Ø ຖາມ9 ພວກເຮົາມີປະສົບການທ່ີດີ ແລະ ບ່ໍດີແນວໃດກ່ຽວກັບການໃຊFເຟດສ
ບຸກ- ຕົວຢHາງ9 ປະສົບການທ່ີບ່ໍດີ ເຈ້ົາອາດຈະຖືກຕົວະເອົາຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ ຫືຼ
ຕົວະໃຫFສ່ົງຮູບພາບໄປໃຫF ແລະ ບາງຄ້ັງອາດຈະມີການໃຊFຄໍາເວ້ົາທ່ີຮຸນແຮງ
ແລະ ບ່ໍເໝາະສົມ---ຕົວຢHາງ9 ປະສົບການທ່ີດີ ເຈ້ົາຈະໄດFຮູFຈັກຄົນຫຼາຍຂ້ຶນ
ແລະ ເຂົາອາດເປັນໝູHທ່ີດີໃນການສົນທະນາແລກປHຽນຄວາມຮູF-

Ø ສະຫQບກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ9----------------ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການເນ້ັນວ່າ
ການທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຊ່ືອມຕ່ໍກັບບຸກຄົນຕ່າງໆໃນທ່ົວໂລກໄດF ແມHນເປັນ
ໂອກາດດີໃນການໂອFລົມ ແລະ ຮຽນຮູFຈາກຄົນອ່ືນທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍຮູF ຫືຼ ບ່ໍ
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ຫັຼກ 5 ປະການ ການແນະນໍາຂອງ ອພວ
ມີໂອກາດໄດFພົບພ້ໍເຊ່ິງໜ້າ- ເຖິງຢHາງໃດກ່ໍຕາມ+ ມັນກໍອາດສ້າງປະສົບການ
ອັນບ່ໍດີໃຫFແກHພວກເຮົາໄດFເຊ່ັນກັນ- ສະນ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງມີສະຕິ
ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຮູFຈັກກັບຄົນອ່ືນ ແລະ ແລກປHຽນຂ້ໍມູນກັນທາງ
ອອນລາຍ-

3- ບ່ໍສະແດງຕົວຕົນທ່ີແທFຈິງ 'ການສ່ືສານທາງ
ອອນລາຍ ໂດຍປົກປິດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະຕາມມາ(-

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການແນະນໍາ9 ການສ່ືສານກັນທາງອອນລາຍຜ່ານໂທລະສັບ
ມືຖື ຫືຼ ຄອມພິວເຕີແມHນສາມາດສ້າງຮູບແບບສ່ືສານທ່ີບ່ໍເປີດເຜີຍຕົວຕົນ-
ສະນ້ັນ ຈ່ຶງເຮັດໃຫFຄົນສ່ວນຫຼາຍຮູFສຶກວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດຫຍັງກ່ໍໄດF ຫືຼ
ເວ້ົາຫຍັງກ່ໍໄດFໂດຍບ່ໍມີຜົນກະທົບຫຍັງຕາມມາ- ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ການຕິດຕ່ໍ
ພົວພັນ ຫືຼ ລົມກັນໃນໂລກອອນລາຍ ບາງຄ້ັງເຮົາບ່ໍຮູFວ່າຄົນທ່ີເຮົາລົມນໍາແມHນ
ໃຜ ຫືຼ ມີໃຜແດHທ່ີກໍາລັງເບ່ິງຂ້ໍມູນຂອງເຮົາຢູH-

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ລົງທະບຽນໃນເຟສບຸກແບບບ່ໍເປີດເຜີຍຕົວຕົນທ່ີແທF
ຈິງໄວF 0 ບັນຊີ ໂດຍບ່ໍໃສHຮູບພາບຂອງຕົນເອງ ຫືຼ ຊ່ືທ່ີແທFຈິງ- ຜູFດໍາເນີນຂະ
ບວນການເຊ່ືອມຕ່ໍໂທລະສັບມືຖືທ່ີມີສັນຍານອິນເຕີເນັດເຂ້ົາກັບເຄ່ືອງສາຍ
ພາບ 'ຖ້າມີ(- ຖ້າບ່ໍມີ+ ໃຫFໃຊFໂທລະສັບມືຖືທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍອິນເຕີເນັດ ແລFວເຂ້ົາ
ໄປໃນເຟສບຸກທ່ີໄດFລົງທະບຽນໄວF+ ອະທິບາຍໃຫFເດັກແລະໄວໜຸHມຮູFວ່າ9
ບາງຄົນອາດບ່ໍໃຊFຮູບທ່ີແທFຈິງຂອງຕົນເອງ ຫືຼ ບາງຄົນອາດຈະບ່ໍໃສHຊ່ືທ່ີແທF
ຈິງ- ຈາກນ້ັນ ຂໍ ຊ່ືເຟສບຸກ ນໍາເດັກແລະໄວໜຸHມຜູFໃດກ່ໍໄດF- ເຂ້ົາໄປ Add
friend 'ໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍເປັນເພ່ືອນ---( ແລະ ພ້ອມທັກທາຍທາງ
Facebook messenger ແລະ ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກເປັນໝູH ຢາກ
ຮູFຈັກກັບລາວ---

• ຖາມ9 ເດັກແລະໄວໜຸHມຈະເຮັດແນວໃດໃນກໍລະນີຖືກຄົນບ່ໍຮູFຈັກ
ເຂ້ົາມາທັກທາຍ? ໃຫFເດັກແລະໄວໜຸHມສົນທະນາແລກປHຽນ ແລະ
ແນະນໍາ9

o ທາງເລືອກ 09
o ທາງເລືອກ 19
o ທາງເລືອກ 29

Ø ສະຫQບຮ່ວມກັນ9------------------- ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ເຕືອນເດັກແລະ
ໄວໜຸHມໃຫFລະມັດລະວັງເວລາຕິດຕ່ໍພົວພັນອອນລາຍ ຍ້ອນວ່າບາງຄ້ັງເຮົາບ່ໍ
ສາມາດຮູFໄດFວ່າ ຄົນທ່ີລົມກັບເຮົາແມHນໃຜ---

4- ຂ້ໍມູນ 'ອິນເຕີເນັດເປັນພ້ືນທ່ີສາທາລະນະ+
ສະນ້ັນ ໃຜກ່ໍຕາມສາມາດລົງຂ້ໍມູນເຂ້ົາໃນອິນເຕີ
ເນັດໄດF(

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ແນະນໍາ9 ການທ່ີພວກເຮົາສາມາດຫາຂ້ໍມູນຕ່າງໆທາງ
ອິນເຕີເນັດໄດFນ້ັນບ່ໍໄດFໝາຍຄວາມວ່າ ຂ້ໍມູນທຸກຢHາງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊ່ືອຖື
ໄດF- ເນ່ືອງຈາກວ່າ ອິນເຕີເນັດເປັນພ້ືນທ່ີສາທາລະນະທ່ີທຸກຄົນສາມາດຂຽນຂ້ໍ
ມູນລົງໄດFຕາມໃຈ+ ສະນ້ັນບາງຄ້ັງກໍມີຕົວຢHາງກໍລະນີທ່ີມີຄົນຂຽນຂ່າວປອມ
ຂ້ຶນມາ ແລFວເອົາລົງໃນອິນເຕີເນັດ-

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ເຊ່ືອມຕ່ໍໂທລະສັບມືຖືກັບເຄ່ືອງສາຍພາບ 'ຖ້າມີ(-
ສະແດງໃຫFເດັກແລະໄວໜຸHມເຫັນ9

ເວັບໄຊທ໌ແທFທ່ີມີລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ທ່ີບ່ໍມີລະບົບ
ການຮັກສາຄວາມປອດ
ໝາຍເຫດ9 ເຖິງແມHນວ່າຈະເປັນຂ້ໍມູນຈາກເວັບໄຊທ໌ແບບໃດກ່ໍຕາມ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໃຊF ຫືຼ ຮັບຂ້ໍມູນຢHາງມີສະຕິຄິດພິຈາລະນາໃຫFຮອບຄອບ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸກ່ໍ
ມີເວັບໄຊທ໌ທ່ີມີການໂຄສະນາຊວນເຊ່ືອເພ່ືອໃຫFຊ້ືສິນຄ້າ-
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ຫັຼກ 5 ປະການ ການແນະນໍາຂອງ ອພວ

5- ຄວາມເຄົາລົບ 'ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມ
ເຄົາລົບຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໃນການຕິດຕ່ໍພົວພັນທາງ
ອອນລາຍ(-

ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ຫືຼ ຜູFຊ່ວຍ ຂຽນ9 ລົງເຈFຍແຜHນໃຫຍ່ສອງແຜHນ9 ແຜHນ
ໜ່ຶງຂຽນຫົວຂ້ໍ ‘ອອນລາຍ’ ແລະ ອີກແຜHນໜ່ຶງຂຽນ ‘ການພົບປະກັນເຊ່ິງໜ້າ’-

Ø ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການອ່ານຂ້ໍຄວາມດ່ັງນ້ີ 'ອ່ານອອກສ່ຽງດັງ(9 ຕົວຢHາງ9
• “ສຸດຍອດ 444 ”
• “ຊົມເຊີຍເດີ ”
• “ໜ້າເຈ້ົາໂຄດ----”
• “ບ່ໍກ່ຽວຢHາເສືອກ”

• “ເອົາຫົວຫຍັງມາຄິດ”
• “ດີກ່ອນນ້ີບ່ໍມີບໍ?”

• “ປັນຍາອ່ອນ---”
• “ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫFເດ້ີ”

• “ມີແຕHຂ່ົມເຫັງຜູFບ່ໍມີທາງສູF”
• “ມັນມັກຕີໃຫFມັນໄປຕີມວຍ”

• “-----------------------” 'ອ່ືນໆ ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການ ສາມາດ
ເພ່ີມໃສHຕ່ືມໄດF(

Ø ເມ່ືອອ່ານຈົບແຕHລະຄໍາເວ້ົາຂ້າງເທິງ ໃຫFຖາມເດັກແລະໄວໜຸHມ9 ຄໍາເວ້ົານ້ັນ
ແມHນຢູH ອອນລາຍ 'ກ( ຫືຼ ການພົບປະກັນເຊ່ິງໜ້າ 'ຂ(-

Ø ສົນທະນາກັບເດັກແລະໄວໜຸHມກ່ຽວກັບຄໍາເວ້ົາທ່ີຈັດຢູHໃນອອນລາຍໂດຍ
ຖາມວ່າ9 ຖ້າເປັນການພົບກັນເຊ່ິງໜ້າເຮົາຈະໄດFຍິນຄໍາເວ້ົາແບບນ້ີບໍ? ຍ້ອນ
ຫຍັງ?

• ພວກເຮົາມີຕົວຢHາງຄໍາເວ້ົາອ່ືນໆອີກບໍ?
Ø ໃຊFໂທລະສັບມືຖືເຊ່ືອມໃສHເຄ່ືອງສາຍພາບ ແລFວເຂ້ົາເຟສບຸກເພ່ືອເບ່ິງ “ຄໍາ

ເຫັນ” 'Comment( ໜ້າເຟສບຸກໃດໜ່ຶງ-
• ຖາມ9 ພວກເຮົາຄິດວ່າຈະໄດFຍິນຄົນເວ້ົາແບບນ້ີເວລາສົນທະນາ

ໜ້າຕ່ໍໜ້າ ຫືຼ ບ່ໍ? ຍ້ອນຫຍັງ?
Ø ສະຫQບຮ່ວມກັນ9------------------ຜູFດໍາເນີນຂະບວນການເນ້ັນວ່າພວກເຮົາຈໍາ

ເປັນຕ້ອງຄິດສະເໝີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຄໍາເວ້ົາທ່ີອາດມີຜົນຕ່ໍຄົນອ່ືນ
ເມ່ືອເວລາເຮົາຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນທາງອອນລາຍ ເຊ່ັນ9 ຖ້າພວກເຮົາປະຕິດບັດບ່ໍ
ສຸພາບ ຫືຼ ປະຕິບັດບ່ໍດີຕໍຄົນອ່ືນ ເປັນການທໍາຮ້າຍຈິດໃຈຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາກ່ໍ
ຈະຖືກປະຕິບັດກັບຄືນມາໃນຮູບແບບດຽວກັນ- ສະນ້ັນ ກ່ອນພວກເຮົາຈະ
ເວ້ົາຫຍັງ+ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫຍັງ ແມHນໃຫFຄິດດີໆ- ໃຊF ຮູບພາບທີ 5
ໃນຊຸດສ່ືອຸປະກອນປະກອບການສະຫQບ



53 
 

ມລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພ ບ່ໍມລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

ສະຫPບຜົນກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ 5 ຫັຼກປະການ ຂອງ ການນໍາໃຊ-ອິນເຕີເນັດໃຫ-ມີຄວາມປອດໄພ

ກິດຈະກໍາ 19 ປະເມີນເດັກແລະໄວໜຸ#ມ ກ່ຽວກັບ ການເສບຕິດສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ

ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮູ-ວິທີປະເມີນຕົນເອງ ໃນການເສບຕິດສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ- ການໃຊ-ອິນເຕີ
ເນັດລວມມີ ການຫ້ິຼນເກມທາງອອນລາຍ+ ຊ້ືຂາຍທາງອອນລາຍ+ ສົນທະນາກັບໝູ4ເພ່ືອນທາງເຟສບຸກ
'Facebook(+ ລາຍ 'Line(+ ວອດສ໌ແອັບ 'WhatsApp(+ ວີແຊດ 'WeChat(

ວິທກີານດໍາເນີນ9

- ບັນລະຍາຍ+ ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ແລະ ປະເມີນຕົນເອງ-

ຖາມເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ກ່ຽວກັບ ແອັບພີເຄຊ່ັນສ່ືສັງຄົມອອນລາຍຫຍັງແດ4? ໄດ-ນໍາໃຊ-ແອັບພີເຄຊ່ັນສ່ື
ສັງຄົມອອນລາຍໃດຫຼາຍທ່ີສຸດ+ ໃຊ-ເວລາຫຼາຍປານໃດໃນແຕ4ລະມື້?

ໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມປະເມີນຕາມແບບຟອມດ່ັງລຸ4ມນ້ີ-

ສັນຍານຂອງການໃຊBສ່ືສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍເກີນໄປ ໃຫBຄະແນນຈາກ 0–0/

ຮູ-ສຶກມຄີວາມກົດດັນ

ຮູ-ສຶກມີຄວາມກັງວົນຖ້າບ່ໍເຫັນ ຫືຼ ບ່ໍໄດ-ກວດໂທລະສັບ---

ສໍາຜັດ ຫືຼ ຫລຽວເບ່ິງ ໂທລະສັບຂອງຕົນຢ4າງຕ່ໍເນ່ືອງ---

ເຈັບຫົວ'ຫ້ິຼນໂທລະສັບຫຼາຍ(---

ມີບັນຫາໃນການນອນ---

ຄະແນນຮຽນຢູ4ໂຮງຮຽນຫWດລົງຕ່ໍາກວ່າເກົ່າ---

ສ່ິງທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຮົາຢູ#ກັບໂລກສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍເກີນໄປ

• -------------------------------------------------------------------------
• -------------------------------------------------------------------------
• -------------------------------------------------------------------------
• -------------------------------------------------------------------------
• -------------------------------------------------------------------------
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ໃຊ-ເວລາກັບໝູ4ເພ່ືອນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໜ້ອຍລົງ---

ເຫັນວ່າເປັນການຍາກທ່ີຈະຢຸດເຊົາຫ້ີຼນເກມອອນລາຍ---

ໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງເວລາຫ້ີຼນເກມ…

ມໂີລກສ່ວນຕົວສູງ

ເບ່ິງຄລິບລາມົກອານາຈານ

Ø ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ປະເມີນຕົນເອງ ໃນການເສບຕິດສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ຕາມກຸ4ມອາການ ລຸ4ມນ້ີ-
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ກິດຈະກໍາ 29 ການຕ້ັງຄ່າຄວາມປອດໄພ ຂອງ ເຟສັບຸກ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮູ-ວິທີການຕ້ັງຄ່າຄວາມປອດໄພ ຂອງ ເຟັສບຸກ
ວິທກີານດໍາເນີນ9
- ບັນລະຍາຍ ແລະ ວິທກີານປະຕິບັດຕົວຈິງ
- ການຕ້ັງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນເຟສບຸກ 'Facebook(

ໄປທ່ີ Setting > Privacy > ກິດຈະກໍາການເຄ່ືອນໄຫວ (Your Activity) ແລະ ບຸກຄົນອ່ືນສາມາດຄ້ົນ
ຫາຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ (How People Find and Contact You). 
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- ການຕ້ັງຄ່າຢ້ັງຢືນຕົວຕົນແບບສອງຊ້ັນຂອງບັນຊີ Facebook

- ວິທີ່ກວດສອບວ່າມີເຄື່ອງອ່ືນເຂ້ົານໍາໃຊBບັນຊີ Facebook

Edit > ເປັນຕົວກໍານົດວ່າ ໃຜສາມາດເຫັນຄ່າທ່ີເຮົາກໍານົດ ຄືກໍານົດໃຫJສາທາລະນະເຫັນ, ໝູ9ທຸກຄົນຍົກເວ້ັນ., 
 ໝູ9ທ່່່ີທ່ີເຈາະຈົງ ແລະ ເຫັນພຽງຄົນດຽວ. 

1. ກົດທ່່່ີສາມຫຼຽມ. 

2. ກົດເຂົ້າໄປທີ່່່ຕັ້ງຄ່າ Settings. 

3. ກົດເລືອກທີ່່່ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ເຂົ້າລະບົບ. 

4. ລາຍການອຸປະກອນທີ່່່ເຂ້ົານໍາໃຊJບັນຊີເຮົາ 
ກວດສອບເບິ່ງວ່າແມ9ນອຸປະກອນຂອງເຮົາຫຼືບໍ?່ 

5. ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ແມ9ນຂອງເຮົາ  
ສາມາດກົດ Not you ຫຼ ື 
ກົດ Log Out ເປັນການ Log Out  
ບໍ່ໃຫJອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເຂ້ົາໃຊJງານ.  



57 
 

ສະຫPບຜົນກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮັບຮູ-ວິທີການຕ້ັງຄ່າຄວາມປອດໄພ ຂອງ ເຟັສບຸກ

ກິດຈະກໍາທີ 39 ມາດຕາ 02 ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ

ຈຸດປະສົງ

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນ
ລາຍ

ວິທກີານດໍາເນີນ9

- ນໍາສະເໜີວິດີໂອ ກາຕູນ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະ
ບົບຄອມພິວເຕີ+ ໂດຍສະເພາະ ມາດຕາ 02 ການສ້າງຄວາມເສຍຫານຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ມດ່ັີງນ້ີ9

1. ການນໍາເອົາຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ ທ່ີມຮີລັກສະນະ ໃສ4ຮ້າຍປ-າຍສີ+ ໝ່ິນປະໝາດ+ ໃຊ-ຄໍາສັບບ່ໍສຸພາບເຂ້ົາສູ4
ລະບົບຄອມພິວເຕີ:

2. ການນໍາເອົາຂ້ໍມູນທ່ີມີລັກສະນະໃຊ-ຄວາມຮຸນແຮງ- ຂ້ໍມູນເທັດ+ ຂ້ໍມູນຫຼອກລວງ+ ຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍເປັນຄວາມ
ຈິງ ເຂ້ົາສູ4ລະບົບຄອມພິວເຕີ:

3. ການນໍາເອົາຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ ທ່ີເປັນການທໍາລາຍຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຊາດ+ ຄວາມສະຫງXບ+ ຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ+ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ:

4. ການນໍາເອົາຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ ທ່ີມີລັກສະນະຊວນເຊ່ືອ+ ຍຸຍົງ ແລະ ສ່ົງເສີມ ປະຊາຊົນ ຕ່ໍຕ້ານ
ລັດຖະບານ ຫືຼ ແບ4ງແຍກຄວາມສາມາຄີ:

5. ການໂຄສະນາຂາຍຢາເສບຕິດ+ ອາວຸດເສິກ+ ອາວຸດເຄມີ+ ຄ້າມະນຸດ+ ຄ້າປະເວນີ+ ຄ້າໂສເພນີ ແລະ ສ່ິງ
ຜິດກົດໝາຍ:

6. ການເຜີຍແຜ4 ຫືຼ ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ ຕາມທ່ີໄດ-ກໍານົດໄວ-ໃນ ມາດຕາ 00 ແລະ 03 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນ້ີ ລວມທັງຂ້ໍ 0+ 1+ 2+ 3+ ແລະ ຂ້ໍ 4 ຂອງມາດຕານ້ີ-

ສນູສະກດັກ ັນ້ ແລະ ແກໄ້ຂເຫດສກຸເສີນທາງຄອມພວິເຕີ (ສນູ 

ລາວເຊດີ) 
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ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ຮຽນຮູ-ຫຍັງຈາກບົດນ້ີ? ມຄີວາມສໍາຄັນ ຫືຼ ບ່ໍສໍາຄັນແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໄດ-ຫືຼບ່ໍ? ຖ້າໄດ-+ ໄດ-ແນວໃດ?

ກິດຈະກໍາທີ 49 ການກໍ່ກວນທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ-

ຈຸດປະສົງ
, ເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ກວນທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກການກໍ່ກວນທ່ົວໄປໃນ

ຊີວິດຕົວຈິງ+ ເພາະວ່າມັນເປັນການກໍ່ກວນທ່ີມີຄົນຫຼາຍຄົນສາມາດເຂ້ົາມາເບ່ິງ ຫືຼ ເຂ້ົາມາຮ່ວມກໍ່ກວນ
ໄດ- ຍ້ອນການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຫຼາຍເກີນ ຕົວຢ4າງ9 ແບ4ງປັນຮູບພາບ+ ວີດີໂອ ຫືຼ ຂ້ໍຄວາມທ່ີ
ເປັນສ່ວນຕົວ+ ແບ4ງປັນເລກໂທລະສັບທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ+ ແບ4ງປັນອີເມວທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ+
ແບ4ງປັນທ່ີຢູ4+ ໃຫ-ລະຫັດຜ່ານຂອງເຈ້ົາແກ4ຄົນອ່ືນ-

ວິທກີານດໍາເນີນ
- ແນະນໍາ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການບລັອກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍທ່ີກ່ໍກວນຕາມຂ້ັນຕອນ ລຸ2ມນ້ີ9
1) ການບລັອກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍເຟສບຸກ 'Facebook( ທ່ີກໍ່ກວນ
ເຂ້ົາ Facebook > ກົດເຂ້ົາຜູ-ທ່ີຕ້ອງການບລັອກ > ກົດ > ກົດ ບລັອກ Block >

ກົດ BLOCK-



59 
 

2) ການບລັອກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍວອດສ໌ແອັບ 'WhatsApp( ທ່ີກໍ່ກວນ
ເຂ້ົາ WhatsApp > ກົດເຂ້ົາຜູ-ທ່ີຕ້ອງການບລັອກ > ກົດ > ກົດ > ກົດ Block-

3) ການບລັອກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍລາຍນ໌ 'Line( ທ່ີກໍ່ກວນ
ເຂ້ົາ Line > ກົດເຂ້ົາຜູ-ທ່ີຕ້ອງການບລັອກ > ກົດ > ກົດ Block

4) ການບລັອກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍວີແຊດ 'WeChat( ທ່ີກໍ່ກວນ
ເຂ້ົາ WeChat > ກົດເຂ້ົາຜູ-ທ່ີຕ້ອງການບລັອກ > ກົດໃສ-ຮູບ Profile > ກົດ >ກົດ Block-
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ສະຫPບກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮູ-ວິທີການບລັອກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍທ່ີກໍກ່ວນຜ່ານ Facebook+ WhatsApp+
Line+ WeChat-

ກິດຈະກໍາທີ 59 ການຖືກລະເມີດທາງເພດຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ

ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການຖືກລະເມີດທາງເພດຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ

ໂດຍບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີມີກົນອຸບາຍ ຫືຼ ບັງຄັບໃຫ-ອີກຄົນໜ່ຶງຕ້ອງສະແດງອອກເພ່ືອຢ້ົວຍວນທາງເພດ-
ການລະເມີດທາງເພດອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນຮູບແບບມີການບັງຄັບ ຫືຼ ການນາບຄູ4 ໃຫ-ຄົນໜ່ຶງສ່ົງຮູບ ຫືຼ
ວີດີໂອເຂ້ົາທາງອອນລາຍ ຫືຼ ໃຫ-ມີການສະແດງພຶດຕິກໍາທາງເພດບາງຢ4າງຜ່ານທາງກ້ອງໜ້າເວບ
'webcam(-

ວິທກີານດໍາເນີນ �

- ບັນລະຍາຍ ແລະ ສົນທະນາເປັນກຸ4ມ ເພ່ືອໃຫ-ຮູ-ວ່າກໍາລັງຖືກລະເມີດທາງເພດຜ່ານທາງສ່ືສັງຄົມອອນ
ລາຍແນວໃດ? ແລະ ວິທີການໃດ ຕົວຢ4າງ9

• ພະຍາຍາມບອກເຮົາໃຫ-ເຮັດບາງຢ4າງທ່ີສະແດງອອກເຖິງການຢ້ົວຍວນທາງເພດ-

• ສ່ົງຮູບໂປ-ໃຫ-ເຮົາ ຫືຼ ຖ່າຍເອົາຮູບເຮົາຢູ4ກ້ອງໜ້າເວບ 'webcam(

• ຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເລ່ືອງເພດກັບເຮົາ ຫືຼ ມີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເລ່ືອງເພດແບບບ່ໍເໝາະສົມ

• ເອົາຮູບໂປ- ຫືຼ ຄລິບວີດີໂອໂປ-ໃຫ-ເຮົາເບ່ິງ

• ພະຍາຍາມໂນມນ້າວໃຫ-ເຮົາເບ່ິງວີດີໂອໂປ- ແລະ ໃຫ-ປະຕິບັດຕາມ-

- ຊົມວິດີໂອ ກາຕູນ ສ້າງສາຍສໍາພັນລ້ໍຫຼອກໃຫ-ຕາຍໃຈ
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- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມເພ່ືອແລກປ4ຽນຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບວີດີໂອ ສ່ິງໃດທ່ີໄດ-ຈາກວີດີໂອ? ສ່ິງໃດທ່ີ
ເປັນຄວາມຮູ-ໃໝ4? ສ່ິງໃດທ່ີເປັນປະໂຫຍດ+ ພ້ອມຍົກຕົວຢ4າງ?

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການຖືກລະເມີດທາງເພດຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ-

ສະຫPບບົດທີ 009

ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈຫັຼກ 5 ປະການຂອງການນໍາໃຊ-ອິນເຕີເນັດໃຫ-ມີຄວາມປອດໄພ+ ຮູ-ປະເມີນຕົນ
ເອງກ່ຽວກັບ ການເສບຕິດສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ+ ຮູ-ຈັກວິທີການຕ້ັງຄ່າຄວາມປອດໄພ ຂອງ ເຟັສບຸກຮັບຮູ-
ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ມາດຕາ 02 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດສະຍາກາ
ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ+ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ກວນທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການຖືກລະເມີດ
ທາງເພດຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ: 
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ບົດທີ 02
ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ແລະ ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

1. ຈຸດປະສົງລວມ

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຝຶກທັກສະການສ່ືສານກັບໝູ4ເພ່ືອນ 'ໄວໜຸ4ມ(:

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຝຶກທັກສະການໃຫ-ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອໝູ4ເພ່ືອນ 'ໄວໜຸ4ມ( ໃນ
ການແກ-ໄຂບັນຫາ-

2. ວິທີດໍາເນີນການ

ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບຫັຼກການແລະຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ສໍາລັບເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ-

- ຫຼັກການແລະຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ສໍາລັບເພື່ອຊ່ວຍເພື່ອນ ແມ4ນການຟັງທ່ີເລິກເຊ່ິງ+ ຕ້ັງໃຈຟັງຢ4າງ
ມີສະຕິ+ ບ່ໍຕັດສິນ+ ບ່ໍຕັດຄວາມ ແຕ4ໃຫ-ຈິນຕະນາ ການຄືກັບວ່າ ຕົນເອງເຂ້ົາໄປຢູ4ໃນເຫດການທ່ີກໍາລັງ
ເກີດຂ້ຶນຢູ4ນ້ັນ- 2 ຄໍາຖາມທ່ີຜູ-ຟັງສາມາດຍົກຂ້ຶນຖາມໄດ-ໃນແຕ4ລະໄລຍະ ເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ9
ຍ້ອນຫຍັງຈ່ຶງເປັນແນວນ້ັນ---? ເກີດຂ້ຶນໄດ-ແນວໃດ---? ແມ4ນຫຍັງ---? ຜູ-ຟັງຕ້ອງສະຫWບຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ແລະ ສະທ້ອນໃຫ-ເຫັນຄວາມຮູ-ສຶກຂອງຜູ-ເລ່ົາເປັນແຕ4ລະໄລຍະ 'ເຊ່ັນ9 ສ່ິງນ້ັນເຮັດໃຫ-ເສຍໃຈຫຼາຍ ຫືຼ
ຖືກກົດດັນ.ອຶດອັດ ຫືຼ ຄຽດ ຫືຼ ເຫງXາ---?( ເພ່ືອໃຫ-ຜູ-ເລ່ົາສາມາດສໍາພັດໄດ-ເຖິງຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງຜູ-ຟັງ
ແລະ ຮັບຮູ-ຄວາມຮູ-ສຶກຂອງຜູ-ເລ່ົາໄດ-- ການຟັງຢ4າງຕ້ັງໃຈ ຈະສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງລາຍລະອຽດທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນ+ ສາເຫດ+ ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບ- ໃນຂະນະດຽວກັນ ການຟັງຢ4າງຕ້ັງໃຈ ບວກກັບຄໍາຖາມ
'ທ່ີເປັນຫ່ວງ ແລະ ໃສ4ໃຈ( ຈະເຮັດໃຫ-ຜູ-ເລ່ົາໄດ-ເຂ້ົາໃຈເຖິງ “ຕ້ົນ+ ປາຍ+ ສາເຫດ” ແລະ ຊ່ັງຊາຜົນ
ກະທົບບັນຫາຂອງຕົນເອງໄດ-ຊັດເຈນຂ້ຶນ ຊ່ຶງອາດຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ສາມາດຫາທາງ
ອອກໄດ-ຢ4າງເໝາະສົມ-

- ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນໄວເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ເພາະວ່າເດັກ ແລະ
ໄວໜຸ4ມ ຈະມີວັດທະນະທໍາ+ ຄ່ານິຍົມ+ ວິທີຄິດ+ ພາສາທ່ີໃຊ-+ ການສະແດງອອກທ່ີຄ້າຍຄືກັນ: ສ່ິງສໍາ
ຄັນທ່ີສຸດ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ4ມ ຈະເຂ້ົາໃຈບັນຫາຂອງກັນດີ- ສະນ້ັນ+ ວິທີການແບບເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ
ຈະຊ່ວຍໃຫ-ການສ່ືສານລະຫວ່າງໄວໜຸ4ມດ້ວຍ ກັນເອງ ມີຄວາມເຂ້ົາອົກເຂ້ົາໃຈ ດີກ່ວາການແນະນໍາ+
ການແລກປ4ຽນຂ້ໍມູນ ແລະ ຊຸກຍູ- ເພ່ືອຫາທາງອອກທ່ີເໝາະສົມ-

ກິດຈະກໍາ 09 ສະແດງບົດບາດສົມມຸດໃນການຟັງທີ່ດີ

ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຝຶກທັກສະການຟັງຢ4າງເລິກເຊ່ິງ-
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ວິທີການດໍາເນີນ9

- ຂໍອາສາສະໝັກ 0 ຄູ4 ຍິງ 0 ຄົນ+ ຊາຍ 0 ຄົນ ມາເລ່ົາ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລາວ ແລະ ອີກຜູ-ໜ່ຶງເປັນຜູ-
ຟັງ+ ຫັຼງຈາກ 2 ນາທີ ໃຫ-ແຕ4ລະຄູ4ປ4ຽນບົດບາດກັນ ແລະ ດໍາເນີນຕ່ໍໄປ ອີກ 2 ນາທີ: ສ່ວນຜູ-ອ່ືນໆແມ4ນ
ໃຫ-ບັນທຶກເຫດການຂອງບັນຫາທ່ີເລ່ົາມາ+ ສັງເກດການ ແລ-ວຕ້ັງຄໍາຖາມ ຫືຼ ມີຄໍາເຫັນ ຫັຼງຈາກສະແດງ
ບົດບາດສົມມຸດສໍາເລັດ

- ຄໍາຖາມເພ່ືອສົນທະນາປຶກສາຫາລື ຄື9
1) ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງທ່ີເປັນຈຸດດີຂອງຜູ-ຟັງ ໃນການສະແດງບົດບາດສົມມຸດທ່ີຜ່ານໄປນ້ັນ?
2) ແມ4ນຫຍັງທ່ີຜູ-ຟັງຍັງຈະຕ້ອງປັບປຸງຕ່ືມ?
3) ບັນຫາທ່ີສອງຄົນເລ່ົາມີຫຍັງແດ4? ຈ່ົງເລ່ົາຄືນ
4) ພວກເຮົາມີຂ້ໍແນະນໍາວິທີແກ-ບັນຫາທ່ີ 1 ຄົນເລ່ົາຄືແນວໃດ ?

- ພາຍຫັຼງສົນທະນາ ແມ4ນໃຫ-ສັງລວມຄໍາຄິດເຫັນທັງໝົດ ແລ-ວນໍາສະເໜີເນ້ືອໃນ+ ຫັັຼກການໃນການຟັງທ່ີ
ດີຢ້ໍາຄືນເພ່ືອໃຫ-ເຂ້ົາໃຈເລິກເຊ່ິງ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຮັບຮູ- ແລະ ຝຶກທັກສະການຟັງທ່ີດີ-

ກິດຈະກໍາ 19 ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮັບຮູ-+ ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການໃຫ-ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອໄດ-ຢ4າງທັນ
ການ-

ວິທີການດໍາເນີນ9
- ສົນທະນາເປັນກຸ4ມໃຫຍ່ ເພ່ືອລະດົມແນວຄວາມຄິດ ບັນດາໜ່ວຍງານໃຫ-ບໍລິການແຕ4ລະປະເພດ ແລະ

ເບີໂທລະສັບຕິດຕ່ໍ- ຕົວຢ4າງ9

ໜ່ວຍງານ ການໃຫBບໍລິການ ເບີໂທ ແລະ ເຟດສ໌ບຸກ
ສູນພັດທະນາສຸຂະພາບແມ4ຍິງ
ແລະ ໄວໜຸ4ມ

- ໃຫ-ຂ້ໍມູນກັບໄວໜຸ4ມທ່ີເຮັດ
ວຽກໃນໂຮງງານ ແລະ
ໂຮງຮຽນດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນ
ພັນ

- ຝຶກອົບຮົມດ້ານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ

- ການບໍລິການໃຫ-ຄໍາປຶກສາຜ່ານ
ໂທລະສັບ'ໂທຟຣີ( ແບບປິດ
ລັບ ບ່ໍຕ້ອງບອກຊ່ື

ໂທ9 /10 141 776
ສາຍດ່ວນ ສໍາລັບ 'ແມ4ຍິງ( 0250
ແລະ 'ຜູ-ຊາຍ( 026
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- ການບໍລິການກວດສຸຂະພາບທ່ີ
ເປັນມິດປິດລັບໃຫ-ແກ4ໄວໜຸ4ມ

ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ-ໄຂເຫດ
ສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ
'LaoCERT(

- ໃຫ-ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການນໍາ
ໃຊ-ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍໃຫ-
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ

- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ4
ຄວາມຮູ-ດ້ານຄວາມປອດໄພ
ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ9 ນິຕິກໍາ
ແລະ ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ

- ສ່ືໂຄສະນາເພ່ືອໃຫ-ຄວາມຮູ-ທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ

ໂທ9 /2/ 4653111
www-Laocert-gov-la
Email9
report@laocert-gov-la
Facebook9 LaoCERT
APP Android9 LaoCERT

ສະຫະພັນແມ4ຍິງແຂວງ - ໃຫ-ຄໍາປຶກສາແກ4ຜູ-ທ່ີຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ ຫືຼ ຖືກເປັນເຍ່ືອຂອງ
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຄ້າ
ມະນຸດ 'ໂດຍສະເພາະ ແມ4ຍິງ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ(

ໂທ9 /10 154 513
'ນະຄອນຫຼວງ
ໂທ9 /50 102 286 'ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ(
ໂທ9 /53 203 472 'ແຂວງ
ພົວພັນ(
ເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ
ໂທ9 /2/ 88/2418 'ເມືອງ ຄູນ(
ໂທ9 /50 107 //1 'ເມືອງ ໜ
ອງແຮດ(

ເມືອງໃນແຂວງຫົວພັນ
ໂທ9 /53 203 476
'ເມືອງ ຊາເໜືອ(
ໂທ9 /53204422
'ເມືອງ ຫົົວເມືອງ(

ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າ
ມະນຸດລະດັບຊາດ

ພົບເຫັນ ຫືຼ ສົງໃສມີການຄ້າມະນຸດ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ9
02// ຫືຼ 0251 ຫືຼ ທາງເຟດສ໌ບຸກ
www-facebook-com.laosatd
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- ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ຕາມກໍລະນີມີບັນຫາ ເພ່ືອທົດລອງທັກສະໃນ
ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາເຄືອຂ່າຍບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍການຂໍອາສາສະໝັກ 0 ຄູ4 ຍິງ 0 ຄົນ+
ຊາຍ 0 ຄົນ ເພ່ືອທົດລອງໂທ ແລະ ຮັບໂທລະສັບ ຖາມ ແລະ ໃຫ-ຄໍາປຶກສາ-

ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ໄດ-ຮັບຮູ-+ ເຂ້ົາເຖິງ+ ຂໍຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອຢ4າງທັນການ-

3. ສະຫPບບົດທີ 02

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ#ມ ໄດBຝຶກທັກສະການສ່ືສານກັບໝູ4ເພ່ືອນ 'ໄວໜຸ4ມ( ໃນການຟັງ+ ວິເຄາະ+
ການໃຫ-ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອໝູ4ເພ່ືອນ 'ໄວໜຸ4ມ( ໃນການແກ-ໄຂບັນຫາ ຊ່ຶງການຝຶກທັກສະໃນ
ການຟັງ ໃຫ-ສາມາດຟັງໄດ-ຢ4າງເລິກເຊິງ+ ຟັງຢ4າງມີສະຕິ+ ຮັບຮູ-ຄວາມຮູ-ສຶກຂອງຜູ-ເລ່ົາ,ບ່ໍຕັດສິນ+ ບ່ໍຕັດ
ຄວາມ ແລະ ຈິນຕະນາການຄືກັບວ່າເຮົາເອງເຂ້ົາໄປຢູ4ໃນເຫດການທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ- ນອກຈາກນ້ັນ ກໍ່
ຕ້ອງ ຝຶກການຖາມ ຄໍາຖາມຢ4າງນຸ-ມນວນໃຈເຢັນ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຢ4າງຈະແຈ-ງວ່າ ສ່ິງນ້ັນເກີດຂ້ຶນແນວໃດ+
ສາເຫດແມ4ນຫຍັງ+ ຂະໜາດຜົນກະທົບຊ່ໍາໃດ+ ເຮົາສາມາດຊ່ວຍແບ4ງເບົາບັນຫາໃຫ-ກັບໝູ4ເພ່ືອນໄດ-+
ເຮົາບ່ໍໄດ-ຢູ4ໂດດດ່ຽວ ມີບາງບັນຫາເຮົາກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໝູ4ເພ່ືອນ ຫືຼ ໜ່ວຍງານທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ-
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ບົດທີ 03

ຄວາມຮູ+ພື້ນຖານໃນການຂຽນຊວີະປະຫວັດ

1. ຈຸດປະສົງ
- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຮູ-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນເພ່ືອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດ

ທະນາຕົນເອງຢ4າງມເີປ້ົາໝາຍ ໂດຍການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງຕົນ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ
- ນໍາສະເໜີ+ ບັນຍາຍ ແລະ ທົດສອບການຂຽນຊີວະປະຫວັດ

ກິດຈະກໍາ 09 ທົດສອບຄວາມຮັບຮູ- ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບຕົນເອງເພ່ືອຂຽນຊີວະປະຫວັດ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ- ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບຕົນເອງ
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ສົນທະນາເປັນຄູ4ເພ່ືອຜັດປ4ຽນກັນຖາມ ແລະ ບັນທຶກຂ້ໍມູນ 'ຕົວຢ4າງ9 ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ: ວັນ ເດືອນ
ປີ ເກີດ: ຮຽນຫ້ອງໃດ ?: ໂຮງຮຽນໃດ ?: ບ້ານຢູ4ໃສ ?: ເມືອງໃດ ?: ແຂວງໃດ ?: ຄວາມສາມາດ
ພິເສດມີຫຍັງແດ4 ?: ຄວາມຝັນ ແລະ ສ່ິງທ່ີຢາກເຮັດໃນອານາຄົດແມ4ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງ ?: ເຄີຍເຂ້ົາ
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ຮຽນເພ່ິມບ່ໍ ? ຖ້າເຄີຍແມ4ນຫົວຂ້ໍຫຍັງ? ຢູ4ໃສ? ໃຜເປັນຄົນສອນ?: ເຄີຍເປັນ
ອາສາສະໝັກບ່ໍ? ຖ້າເຄີຍແມ4ນຢູ4ໃສ? ອາສາສະໝັກກ່ຽວກັບຫຍັງ? ໃຜເປັນຄົນນໍາພາ?(-

- ນໍາເອົາຂ້ໍມູນຂອງຄູ4ເຮັດກິດຈະກໍາທ່ີບັນທຶກໄວ-ມາຂຽນປະຫວັດ ໂດຍມີການເປີດຫົວເລ່ືອງ+ ການເດ່ີນ
ເລ່ືອງ ແລະ ການສະຫWບເລ່ືອງ ຕາມຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງຫັດແຕ4ງ- 'ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມເຂ້ົາໃຈ
ແລະ ຮັບຮູ-ວ່າການຂຽນພັນລະນາ ກ່ຽວກັບບຸກຄົນໃດໜ່ຶງແມ4ນເພ່ືອໃຫ້ຜູ-ອ່ານເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບບຸກຄົນ
ອ່ືນຫລາຍຂ້ຶນ- ການຂຽນຊີວະປະຫວັດ ສໍາລັບການສະໝັກ ວຽກກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ຄື ທຸກຄົນຈະຕ້ອງ
ຂຽນອະທິບາຍກ່ຽວກັບຕົນເອງເພ່ືອໃຫ-ຄົນທ່ີອ່ານປະຫວັດນ້ັນເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງມີຄວາມຮູ- ແລະ
ປະສົບການໃນວຽກງານທ່ີສະໝັກ(-

ສະຫPບກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມໄດ-ເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ- ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ-

ກິດຈະກໍາ 19 ໂຄ4ງຮ່າງປະຫວັດຫຍ້ໍ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ມີຄວາມຮູ-ພ້ືນຖານໃນການຂຽນປະຫວັດຫຍ້ໍ
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ວິທີດໍາເນີນ
- ນໍາສະເໜີຮ່າງໃນການຂຽນຊີປະຫວັດຫຍ້ໍ ຕົວຢ4າງ9

1. ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ:
2. ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ:
3. ເພດ:
4. ສະຖານະພາບ ' ໂສດ ຫລື ແຕ4ງງານແລ-ວ(:
5. ທ່ີຢູ4 'ເຮືອນເລກທີ+ ໜ່ວຍ+ ບ້ານ+ ເມືອງ+ ແຂວງ(:
6. ເບີໂທ ແລະ ທ່ີຢູ4ອີເມວ:
7. ຂ້ໍມູນດ້ານການສຶກສາ9 ຮຽນຈົບຫຍັງມາ? ສົກຮຽນໃດ? ຈົບວິຊາຊີບ+ ຊ້ັນກາງ+ ຊ້ັນສູງ+

ປະລິນຍາຕີ+ ປະລິນຍາໂທ+ ປະລິນຍາເອກ? ສາຂາໃດ?:
8. ຂ້ໍມູນການເຮັດວຽກ ທັງວຽກທ່ີເປັນອາສາສະໝັກ ຫລື ວຽກທ່ີຖືກຈ້າງງານ9 ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ4

ໃສ? ຕໍາແໜ4ງໃດ? ໜ້າທ່ີຮັບຜີດຊອບຫລັກແມ4ນຫຍັງ? ໄລຍະເຮັດວຽກດົນປານໃດ?
9. ຂ້ໍມູນປະສົບການໃນການເຂ້ົາຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ຫລື ການຮຽນເສີມທັກສະໄລຍະສ້ັນ9 ຮຽນຫົວຂ້ໍ

ໃດ? ເມື່ອໃດ? ໃຜເປັນຄົນຈັດ?
10. ຂ້ໍມູນດ້ານທັກສະສະເພາະ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດເຊ່ັນ9 ສາມາດແຕ-ມຮູບແບບມືອາຊີບ+

ສາມາດໃຊ-ໂປແກລມຄອມພິວເຕ້ີອັນໃດໄດ-ດີແດ4+ ສາມາດແກ-ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ-ດີ+ ມີທັກ
ສະດ້ານການຂາຍເຄ່ືອງ+ ມີທັກສະດ້ານການປະສານງານ ແລະ ອ່ືນໆ-

11. ຂ້ໍມູນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ9 ສາມາດນໍາໃຊ-ພາສາຫຍັງໄດ-ແດ4? ແຕ4ລະພາສາແມ4ນມີຄວາມ
ສາມາດໃນລະດັບໃດ?

12. ຜູ-ຢ້ັງຢືນ9 ເຈ້ົາຂອງຊີວະປະຫວັດຈະຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຜູ-ຮັບຮອງກ່ອນ ໂດຍໃຫ-ມຂ້ໍີມູນຂອງຜູ-
ຮັບຮອງ ເປັນຕ້ົນ9 ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ+ ຕໍາແໜ4ງ+ ຊ່ືບໍລິສັດ ຫລື ອົງການ+ ເບີໂທ ແລະ ອີເມວ
ເພ່ືອຕິດຕ່ໍພົວພັນ-

- ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຂຽນປະຫວັດຫຍ້ໍຂອງຕົນເອງ-

ສະຫPບກິດຈະກໍາ9
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມຮູ-ພ້ືນຖານໃນການຂຽນປະຫວັດຫຍ້ໍ-

3. ສະຫPບບົດທີ 039
- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີຮູ-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນເພ່ືອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນ
ເອງຢ4າງມເີປ້ົາໝາຍ ໂດຍການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງຕົນ- 
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ບົດທີ 04
ການວາງແຜນກິດຈະກໍາຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ2ມ

1. ຈຸດປະສົງລວມ

- ເພ່ືອໃຫ6ເດັກແລະໄວໜຸ2ມ ມີຄວາມຮູ6+ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃນການວາງແຜນ+ ການຂຽນແຜນ ແລະ ການລາຍງານ
ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ-

2. ວິທີການດໍາເນີນ

- ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນການວາງແຜນ+ ການຂຽນແຜນ ແລະ ການລາຍງານການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ-

ກິດຈະກໍາ 09 ການວາງແຜນກິດຈະກໍາ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ສາມາດວາງແຜນກິດຈະກໍາ-
ວິທີການດໍາເນີນ9

- ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືເປັນກຸ4ມ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງທ້າທາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ-
- ຄ້ົນຄ້ວາເປັນກຸ2ມນ້ອຍ ເພ່ືອວິເຄາະບັນຫາ+ ສາເຫດ+ ຜົນກະທົບ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກໍາ ໂດຍກໍານົດເປ້ົາໝາຍ

+ ຈຸດປະສົງ ແລະ ວຽກທ່ີຈະເຮັດ ໃນຕ່ໍໜ້າ-ໂດຍນໍາໃຊ6ຕ້ົນໄມ6ບັນຫາ- ຕົວຢ2າງ9 ຍ້ອນຫຍັງ ຫືຼ ເປັນຫຍັງໄວໜຸ2ມ
ຈ່ຶງຖືພາແບບບ່ໍຕ້ອງການ? ວິເຄາະເຖິງ ຜົນກະທົບ ໂດຍໃຊ6ຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ9 ເມ່ືອໄວໜຸ2ມຖືພາແບບບ່ໍຕ້ອງການມັນ
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ?

ເປ້ົາໝາຍ? 

ຈດຸປະສງົ: ໄວໜຸມ່ຍິງ ແລະ ຊາຍ ປອ້ງ

ກນັການຖພືາໂດຍນາໍໃຊວິ້ທີຄມຸກາໍເນດີ  

ກດິຈະກາໍ? 

ຜນົກະທບົ? 

ບນັຫາ: ໄວໜຸມ່ຖພືາແຕອ່າຍຍຸງັໜອ້ຍ 

ສາເຫດ? 
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ສະຫPບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ສາມາດວາງແຜນກິດຈະກໍາ ໂດຍນໍາໃຊ-ການວິເຄາະຕ້ົນໄມ-ບັນຫາ-

ກິດຈະກໍາ 19 ການຂຽນແຜນກິດຈະກໍາ
ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ສາມາດຂຽນແຜນກິດຈະກໍາ ໂດຍອີງຕາມແບບຟອມການຂຽນແຜນ
ກິດຈະກໍາ-

ວິທີການດໍາເນີນ9

- ນໍາເອົາກິດຈະກໍາມາຂຽນແຜນກິດຈະກໍາ ໂດຍນໍາໃຊ-ແບບຟອມດ່ັງລຸ4ມນ້ີ9

ຮ່າງແບບຟອມການຂຽນແຜນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ແບບຟອມການຂຽນແຜນກິດຈະກໍາ

ຊ່ືກິດຈະກໍາ9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ຜູBຮັບຜິດຊອບ9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ຄວາມເປັນມາ9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
ຈຸດປະສົງ9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
ວິທີການດໍາເນີນ9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
ກຸ#ມເປົ້າໝາຍ9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
ສະຖານທີ່9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ວັນ+ ເດືອນ+ ປີ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ9
-------------------------------------------------------------------------------------
ງWບປະມານ9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ຜົນຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດBຮັບ9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

ທ່ີ---------------------------+ ວັນທີ----------ເດືອນ----------ປີ----------

ລາຍເຊັນອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຜູ-ສະເໜີແຜນກິດຈະກໍາ

ສະຫPບກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມສາມາດຂຽນແຜນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງຕົນເອງໄດ--
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ກິດຈະກໍາ 29 ການຂຽນບົດລາຍງານ

ຈຸດປະສົງ9

- ເພ່ືອໃຫ-ເດັກແລະໄວໜຸ4ມສາມາດຂຽນບົດລາຍງານການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ໂດຍອີງຕາມແບບຟອມບົດ
ລາຍງານ-

ວິທີການດໍາເນີນ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ຂຽນບົດລາຍງານການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ໂດຍນໍາໃຊ-ແບບຟອມດ່ັງລຸ4ມນ້ີ9

ແບບຟອມບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານ

ເລກທີ-------------------------

ຊ່ືກຸ4ມ9-----------------------------------------------------ຈໍານວນສະມາຊິກອາສາເພ່ືອນໄວໜຸ4ມ----------ຍິງ
-----------ຊາຍ

ຊ່ືບ້ານ ຫືຼ ຊ່ືໂຮງຮຽນ------------------------------------------------

ຈໍານວນອາສາເພ່ືອນໄວໜຸ4ມທ່ີຍັງເຄ່ືອນໄຫວ-----------ຍິງ-------------ຊາຍ 'ຖ້າຈໍານວນຫWດລົງ+ ໃຫ-ອະທິບາຍ
ເຫດຜົນ(
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

ກິດຈະກໍາ 0-------------------------------------ມີຈໍານວນເດັກແລະໄວໜຸ4ມ-----------ຍິງ --------------ຊາຍ

ກິດຈະກໍາ 1-------------------------------------ມີຈໍານວນເດັກແລະໄວໜຸ4ມ-----------ຍິງ --------------ຊາຍ

ກິດຈະກໍາ 2-------------------------------------ມີຈໍານວນເດັກແລະໄວໜຸ4ມ-----------ຍິງ --------------ຊາຍ

ກິດຈະກໍາ 3-------------------------------------ມີຈໍານວນເດັກແລະໄວໜຸ4ມ-----------ຍິງ --------------ຊາຍ

ໄດ-ຮັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ-ຈາກທີມງານຈັກຄ້ັງ?--------------ເລ່ືອງ
ຫຍັງ?---------------------------------------------------
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ໄດ-ໂທລະສັບ ຫືຼ ໃຊ-ສ່ືອອນລາຍ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບທີມງານຈັກຄ້ັງ-----------ເລ່ືອງຫຍັງ
--------------------------------

ມີການປ4ຽນແປງຫຍັງເກີດຂ້ຶນພາຍຫັຼງທ່ີເຮັດກິດຈະກໍາກັບໄວໜຸ4ມ 'ຕ່ໍກັບຕົນເອງ ແລະ ໝູ4ເພ່ືອນ9 ປ4ຽນແປງ
ພຶດຕິກໍາອັນໃດ ໃຫ-ຍົກຕົວຢ4າງພ້ອມ(
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

ທ່ີ------------------------------ວັນທີ-----------------ເດືອນ------------------ປີ

ຜູ-ຢ້ັງຢືນ ຜູ-ລາຍງານ

ສະຫPບກິດຈະກໍາ9

- ເດັກແລະໄວໜຸ4ມມີບົດລາຍງານການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ-

3. ສະຫPບບົດທີ 049
ເດັກແລະໄວໜຸ4ມ ມີຄວາມຮູ-+ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃນການວາງແຜນ+ ການຂຽນແຜນ ແລະ ການລາຍງານການດໍາເນີນ
ກິດຈະກໍາ-
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ເອກະສານອ້າງອີງ

0- ChildFund Laos '1/08(- “Draft” Ready for Life Curriculum
1- WHO- Adolescent Programme on Adolescent Health for Health,Care Providers-

Handout+ New Modules-
2- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ '1/08(- ຄູ2ມື ປະຕິບັດຕົວຈິງສໍາລັບຜູ6ໃຫ6ບໍລິການສຸຂະພາບທ່ີເປັນມິດ ກັບເຍົາວະຊົນ

ແລະ ໄວໜຸ2ມ
3- Results of Populations and Housing Census '1/04(+ Lao PDR-
4- ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ '1/07(- ຄູ2ມື ປ່ິນປົວແຫ2ງຊາດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ-
5- ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ີຢູ2ອາໃສຄ້ັງທ່ີ IV+ 1/04-
6- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ+ 1/05- ຄູ2ມືປະຕິການປ6ອງກັນ ແລະ ດູແລຮັກສາການລຸລູກແບບບ່ໍປອດໄພ ສໍາລັບ

ພະນັກງານແພດ
7- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ '1/06(- ຄູ2ມື ແຫ2ງຊາດການບໍລິການສຸຂະພາບທ່ີເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ2ມ+

ສປປ ລາວ
8- UNICEF and MoES '1//8(- Assessment of Life Skills Based Curriculum Project in Lao

PDR
0/- WHO '1/01(- Baseline Survey of Alcohol Consumption9 Availability and Effects on

Individual Consumption
00- Burnet Institute+ CHAS and UHS '1//8(- Amphetamine Type Stimulant Use and

Sexually Transmitted Infection Risk among Young People in Vientiane Capital and
Vientiane Province+ Lao PDR-

01- National Commission for the Advancement of Women+ Lao PDR '1/04(- Summary
Report- A Study on Violence against Women in Lao PDR9 Lao National Survey on
Women’s Health and Life Experience '1/03(-

02- ສຸດາຣັຕນ໌ ພິມົລຣັຕນການຕ໌ '1/06(- ທັກສະຊີວິດ ແລະ ສັງຄົມ 'Life Skills and Society(
03- Special Learning+ Inc- Retrieved '08 May 1/08( from https9..www-special,

learning-com.article.world_health_organization_explanation_of_life_skills
04- B- Johnson 'April 1/00(- Retrieved '11 May 1/08( from

https9..experiencelife-com.article.the,six,pillars,of,self,esteem.
05- WHO '02 December 1/07(- Retrieved '13 May 1/08(- https9..www-who-int.news,

room.fact,sheets.detail.adolescents,health,risks,and,solutions
06- Kids Help Phone- Retrieved '3 June 1/08(- https9..kidshelpphone-ca.get,info.what,

online,sexual,exploitation,and,abuse.
07- CHAS+ Lao PDR+ 1/06- National Guidelines for the Use of Antiretroviral Therapy in

Adults and Children-
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08- Lao Social Indicator Survey 'ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ( '1/06(
1/- UNICEF and MoES '1//8(- Assessment of Life Skills Based Curriculum Project in Lao

PDR
10- ສູນສະກັດກ້ັນ ແລະ ແກ6ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ 'LaoCERT(- ໂປດສະເຕີຄິດກ່ອນໂພສ ແລະ ສ່ິງທ່ີ

ຫາມໂພສໃນເຟສບຸກ '1/07( ແລະ ວີດີໂອກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນອາຊະຍາກໍາທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ-

11- UNFPA '1//2(- ປ້ຶມນ້ອຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເພດຍິງ 'RHIYA,UNFPA(- ປ້ຶມນ້ອຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ເພດຊາຍ 'RHIYA,UNFPA(
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ພາກຜະໜວກ
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0- ນິຕິກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ຄູ2ມື ເພ່ືອນໄວໜຸ2ມ ສ້າງຂ້ຶນແມ2ນມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາປະເທດ- ສະນ້ັນ ເພ່ືອໃຫ6ຜູ6ນໍາ
ໃຊ6ຄູ2ມືດ່ັງກ່າວໄດ6ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ໝ້ັນໃຈ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄູ2ມືດ່ັງກ່າວ+ ໃນພາກນ້ີໄດ6ຮ່ວມເອົາບັນດານິຕິກໍາ
ທ່ີກ່ຽວຂອງບາງມາດຕາ ເຊ່ິງສາມາດໃຊ6ເປັນບ່ອນອີງ- ບັນດານິຕິກໍາປະກອບມີດ່ັງນ້ີ9

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ6ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ '1//5(
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ6ອງແມ2ຍິງ '1//3(
• ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ '1//4(
• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມແຫ2ງຊາດ 4 ປີ ຄ້ັງທີ VIII '1/05 – 1/1/(
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ '1/00(
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ '1/04(
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ '1/04(

0-0 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ+ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ '1//5(
ອີງຕາມ ມາດຕາ 1 'ການອະທິບາຍຄໍາສັບ( ເດັກໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ 07 ປີ-

ມາດຕາ 2 ສິດຂອງເດັກ
ເດັກທຸກຄົນມີສິດພ້ືນຖານດ່ັງນ້ີ9

0- ດໍາລົງຊີວິດຢ2າງປອດໄພ ແລະ ໄດ6ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກ່າຍ ແລະ ຈິດໃຈຢ2າງເໝາະສົມ:
1- ໄດ6ຮັບການຈົດທະບຽນການເກີດ+ ການຕ້ັງຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ໄດ6ສັນຊາດ:
2- ຖືກຮັບຮູ6 ແລະ ໄດ6ຮັບການເບ່ິງແຍງດູແລຈາກພ່ໍແມ2 ແລະ ບ່ໍຖືກແຍກອອກຈາກພ່ໍແມ2 ຍົກເວ້ັນແຕ2ໃນກໍລະນີເພ່ືອ

ປົກປ6ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ:
3- ໄດ6ຮັບການເບ່ິງແຍງທາງດ້ານສຸຂະພາບ+ ການປ່ິນປົວ ແລະ ການຟ້ືນຟູສຸຂະພາບໃນເວລາເຈັບເປັນ:
4- ໄດ6ຮັບການສຶກສາ ເພ່ືອໃຫ6ມີຄຸນສົມບັດ+ ຄວາມຮູ6ຄວາມສາມາດ+ ພອນສະຫວັນ+ ການກ່ໍສ້າງດ້ານວິຊາອາຊີບ+ ສີມື

ແຮງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ:
5- ປາກເວ້ົາ+ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ+ ພົບປະ ແລະ ແລກປ2ຽນບົດຮຽນທ່ີດີກັບເດັກດ້ວຍກັນ+ ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງ

ສັງຄົມ+ ສິນລະປະ+ ວັນນະຄະດີ+ ກິລາກາຍະກໍາ ແລະ ການພັກຜ່ອນທ່ີເໜາະສົມກັບໄວອາຍຸຂອງເດັກ:
6- ໄດ6ຮັບ ແລະ ຮູ6ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ຊ່ຶງມີເນ້ືອໃນທ່ີເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາຂອງເດັກ+ ພ້ອມ

ທັງໄດ6ຮັບການປົກປ6ອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍເດັກ:
7- ໄດ6ຮັບການປົກປ6ອງຈາກທຸກຮູບການທາລຸນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຕ່ໍເດັກ:
8- ໄດ6ຮັບການປົກປ6ອງພິເສດ ໃນຂະບວນການຍຸຕິທໍາ:
0/- ໄດ6ຮັບສິດອ່ືນໆຕາມທ່ີໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນກົດໝາຍ-

ມາດຕາ 5 ການບ່ໍຈໍາແນກເດັກ
ເດັກທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບໃນທຸກດ້ານ ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກ ເພດ+ ເຊ້ືອຊາດ+ ຊົນເຜ່ົາ+ ພາສາ+ ຄວາມເຊ່ືອຖື+ ສາດ

ສະໜາ+ ສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄອບຄົວ-
ມາດຕາ 6 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ
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ລັດ+ ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ຕ້ອງສ້າງເງ່ືອນໄຂເພ່ືອໃຫ6ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ+ ອອກຄໍາຄິດເຫັນຕ່ໍບັນ
ຫາທ່ີພົວພັນກັບເດັກ- ຄໍາຄິດເຫັນເຫ່ົຼານ້ັນຕ້ອງພິຈາລະນາຊ່ັງຊາບົນພ້ືນຖານອາຍຸ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນການຈໍາ
ແນກຖືກຜິດ-
ມາດຕາ 15 ການສ່ົງເສີມການສຶກສາໃຫ+ແກ.ເດັກ

ລັດ ມີນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ6ເດັກໄດ6ຮັບການສຶກສາ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ+
ອາຊີວະສຶກສາ+ ອາຊີບ+ ສູນຝຶກສີມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ+ ສະໜອງຄູ+ ປ້ືມຕໍາລາຮຽນ+ ອຸປະກອນການຮຽນ+
ການສອນ ໃຫ6ນັບມ້ືນັບພຽງພໍ ເພ່ືອພັດທະນາເດັກໃຫ6ມີຄວາມຮູ6ຄວາມສາມາດ ຄຸນສົມບັດ ພອນສະຫວັນແນໃສ2ໃຫ6ເດັກເປັນ
ຜູ6ສືບທອດໃນພາລະກິດປົກປັກ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຢ2າງມີປະສິດທິພາບ-

ພ່ໍແມ2+ ຜູ6ປົກຄອງເດັກ ແລະ ການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ ມີພັນທະສ່ົງເສີມ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ6ເດັກໄດ6ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ
ແກ6ໄຂອຸປະສັກຂັດຂວາງເດັກໃນການໄດ6ຮັບການສຶກສາ-
ມາດຕາ 24 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ+ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ

ລັດ ມີນະໂຍບາຍສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານການທາລຸນ ການຂູດຮີດເດັກດ້ວຍການອອກ ມາດຕະການປົກປ6ອງ ແລະ
ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍການທາລຸນ ຫືຼ ການຂູດຮີດ+ ໂດຍມອບໃຫ6ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນ
ເຈ້ົາການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນ9 ສາທາລະນະສຸກ+ ສຶກສາທິການ+ ຍຸຕິທໍາ+ ການຕ່າງປະເທດ+
ປ6ອງກັນຄວາມສະຫງYບ+ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ+ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ-

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນເຈ້ົາການ ວາງລະບຽບການ ແລະ ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການ
ປົກປ6ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ+ ສ້າງຄະນະກໍາມະການປ6ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລວມທັງຕິດຕາມ+
ກວດກາ+ ຊຸກຍູ6ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ່ັງກ່າວ-
ມາດຕາ 37 ຂ້ໍຫ້າມສໍາລັບເດັກ

ຂ້ໍຫ້າມພ້ືນຖານສໍາລັບເດັກມີດ່ັງນ້ີ9
0- ການເສບຢາເສບຕິດ+ ການດ່ືມເຫ້ົຼາ+ ເບຍ+ ການສູບຢາ ແລະ ສ່ິງເສບຕິດອ່ືນໆ:
1- ການບໍລິການຢູ2ຫ້ອງບັນເທີງ+ ເຮືອນພັກ+ ໂຮງແຮມ+ ຮ້ານກິນດ່ືມໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງເຊ່ັນ9 ເພ່ຶືອເສບຢາເສບຕິດ+

ດ່ືມສ່ິງມຶນເມົາ:
2- ການມ້ົວສຸມສ່ິງລາມົກ+ ອານາຈານຕ່າງໆ:
3- ການຫ້ິຼນເກມນອກຫັຼກສູດການຮຽນ,ການສອນໃນເວລາເຂ້ົາໂຮງຮຽນ:
4- ການຫ້ິຼນການພະນັນທຸກປະເພດ:
5- ການຖືອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດທຸກຊະນິດ
6- ຂ້ໍຫ້າມອ່ືນໆທ່ີກໍານົດໄວ6ໃນລະບຽບກົດໝາຍ-

ມາດຕາ 71 ມາດຕະການຕ່ໍຜູ+ລະເມີດ
ບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີໄດ6ລະເມີດຕ່ໍກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆເຊ່ັນ9 ມາດຕະການສຶກ

ສາອົບຮົມ+ ທາງບໍລິຫານ ຫືຼ ທາງອາຍາ ຕາມກໍລະນີເບົາ ຫືຼ ໜັກລວມທັງການໃຊ6ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ2ງ-

0-1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ+ອງແມ2ຍິງ '1//3(
ມາດຕາ 2 ນະໂຍບາຍຕ່ໍແມ.ຍິງ

ລັດມີນະໂຍບາຍພັດທະນາ+ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ+ ປົກປ6ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ2ຍິງ
ດ້ວຍການສ້າງທຸກເງ່ືອນໄຂໃຫ6ແມ2ຍິງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ+ ມີຄວາມຮູ6+ ຄວາມສາມາດ+ ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ+ ມີວຽກ
ເຮັດງານທໍາ ແລະ ມີສິດເທ່ົາທຽມກັບເພດຊາຍ ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກຖານະທາງດ້ານການເມືອງ+ ເສດຖະກິດ+ ວັດຖະນະທໍາ,ສັງຄົມ
ແລະ ຄອບຄົວ-
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ສັງຄົມຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຕ່ໍແມ2ຍິງທ່ີກໍານົດໄວ6ໃນລະບຽບກົດໝາຍ-
ມາດຕາ 8 ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ-

ການພັດທະນາແມ2ຍິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມ2ນການເຮັດໃຫ6ແມ2ຍິງມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ2າງສົມບູນ+
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ+ ມີສະໝອງດີ+ ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທ່ີດີ ແລະ ມີອາຍຸຍືນ-
ມາດຕາ 0/ ການພັດທະນາທາງດ້ານຈິດໃຈ

ການພັດທະນາແມ2ຍິງທາງດ້ານແນວຄິດຈິດໃຈ ແມ2ນການເຮັດໃຫ6ແມ2ຍິງມີສຸຂະພາບຈິດທ່ີດີ+ ມີຈິດໃຈໜັກ
ແໜ6ນເຂັ້ມແຂງ+ ມີອຸດົມການ+ ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ+ ມີວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ+ ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ+ ມີຄວາມດຸໜ່ັນ
ຂະຫຍັນພຽນ+ ພ້ອມກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຕົນ ສ້າງສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ6ຮ່ັງມີ+ ຜາສຸກ ແລະ ກ້າວໜ້າ-
ມາດຕາ 00 ການພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາ

ການພັດທະນາແມ2ຍິງທາງດ້ານການສຶກສາ ແມ2ນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ6ແມ2ຍິງໄດ6ຮັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢ2າງທ່ົວ
ເຖິງ+ ໄດ6ຮັບການສຶກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມນັບມ້ືນັບສູງຂຶ້ນ ແນໃສ2ຍົກລະດັບຄວາມຮູ6+ ຄວາມສາ
ມາດໃຫ6ແມ2ຍິງຢ2າງຮອບດ້ານ ແລະ ສ່ົງເສີມຜູ2ທ່ີມີພອນສະຫວັນ-
ມາດຕາ 11 ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ-

ລັດເອົາໃຈໃສ2ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ2 ແລະ ເດັກ- ຄອບຄົວມີພັນທະເບິ່ງແຍງແມ2ຍິງ ແລະ ເດັກໃຫ6ມີສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີ-

ແມ2ຍິງມີສິດໄດ6ຮັບການຮັກສາ+ ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດ ຕາມລະບຽບການເປັນຕົ້ນແມ2ຍິງໃນໄວ
ເດັກ ແລະ ໄວຈະເລີນພັນ ລວມເຖິງແມ2ຍິງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ-

ໃນເວລາແມ2ຍິງເກີດລູກນັ້ນ ຄວນໃຫ6ມີແພດ ຫືຼ ໜໍຕໍາແຍເບິ່ງແຍງນໍາ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ- ຫ້າມບຸກຄົນ ຫືຼ ການ
ຈັດຕັ້ງບັງຄັບແມ2ຍິງຖືພາໃຫ6ໄປອອກລູກຢູ2ປ2າ+ ບ່ອນເປົ່າປ2ຽວ+ ຫ້າມທໍາຮ້າຍແມ2ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖືງYມ
ງວາຍ ຫືຼ ຍ້ອນສາເຫດອ່ືນ-

ໃນເວລາເມຍເກີດລູກ ຫືຼ ເຈັບເປັນ ຜົວມີສິດຂໍລາພັກຕາມລະບຽບການ ເພື່ອເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງເມຍ ແລະ
ລູກ-
ນອກຈາກສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະທ່ີໄດ6ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ ແມ2ຍິງຍັງມີສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆອືກ ຕາມທ່ີໄດ6
ກໍານົດໄວ6ໃນລະບຽບກົດໝາຍ-

0-2 ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ '1//4(
[ຂ້ໍ] 4- ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸ.ມ
----------4-1-1 ການບໍລິການ9
- ໄວໜຸ2ມ+ ພ່ໍແມ2 ແລະ ຜູ6ປົກຄອງຕ້ອງໄດ6ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ+ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ+ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ເມີນຜົນກ່ຽວກັບການສຶກສາ- ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສໍາພັນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ2ຍິງ
ລາວ+ ສູນກາງຊາວໜຸ2ມ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາລະດັບທ້ອງຖ່ິນ- ທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີຈະເປັນການສ້າງສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີເປັນ
ການປະກອບສ່ວນໃຫ6ແກ2ການປັບປຸງ ການສ່ືສານຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງໄວໜຸ2ມ ແລະ ພ່ໍແມ2+ ນາຍຄູ ແລະ ຜູ6ນໍາ
ຊຸມຊົນ-

- ຮັບປະກັນໃຫ6ໄວໜຸ2ມໄດ6ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ+ ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທ່ີເປັນກັນເອງ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ ໃຫ6ແກ2ຜູ6ທ່ີແຕ2ງງານ ແລະ ຜູ6ທ່ີຍັງບ່ໍທັນແຕ2ງງານ- ຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນຄວາມລັບ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍຄໍາເຫັນ
ຈາກພ່ໍແມ2- ໄວໜຸ2ມສາມາດຮັບບໍລິການໄດ6ຫຼາຍສະຖານທ່ີ ສ່ິງສໍາຄັນແມ2ນເນ້ັນການບໍລິການ9

ກ- ຫ້ີຼກເວ້ັນການແຕ2ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ-
ຂ- ຫ້ີຼກເວ້ັນການຖືພາຄ້ັງທໍາອິດກ່ອນອາຍຸ 07 ປີ-



79 
 

ຄ- ກໍານົດໄລຍະຫ່າງຂອງການເອົາລູກແຕ2ລະຄົນ-
ງ- ສ່ົງເສີມໃຫ6ມີຄວາມຮູ6ດ້ານເພດສຶກສາ ແລະ ວິທີປ6ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ+ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດ
ເອດ-
ຈ- ປ6ອງກັນການຖືພາ ແບບ ບ່ໍຕ້ັງໃຈ ແລະ ປ6ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ+ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ໃນ
ໄວໜຸ2ມທ່ີແຕ2ງງານ ແລະ ບ່ໍທັນແຕ2ງງານ ດ້ວຍການໃຫ6ຄໍາປຶກສາ ແລະ ບໍລິການ-

, ພັດທະນາຄູ2ມື ແລະ ຈັດຕ້ັງອົບຮົມໃຫ6ພະນັກງານແພດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ6ຄາປຶກສາ
ແກ2ໄວໜຸ2ມ-

0-3 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມແຫ2ງຊາດ 4 ປີ ຄັ້ງທີ VIII '1/05 – 1/1/(
[ຂ້ໍ] 2-6-2- ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 29 ສ່ົງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແມ.ຍິງ+ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ.ມ

3( ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ.ມ
ທິດທາງ9 ສ້າງໃຫ6ຊາວໜຸ2ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາເປັນກໍາລັງແຮງສືບທອດມູນເຊ້ືອ+ ອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ
ຂອງຊາດ ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ2ມ,ເຍົາວະຊົນໃຫ6ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ6ນ+ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມ
ຂະຫຍາຍມູນເຊ້ືອວັດ ທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ+ ມີຈິດໃຈສາມັກຄີ+ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະຕິບັດສິດພັນທະ
ປ6ອງກັນຊາດ+ ປ6ອງກັນຄວາມສະຫງYບ+ ພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ: ຍົກ
ລະດັບການສຶກສາ+ ວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ+ ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ2ທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ: ເຮັດ
ໃຫ6ຊາວໜຸ2ມ,ເຍົາວະຊົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ ແລະ ຂ້ໍມູນທາງດ້ານສຸຂະພາບທ່ີເປັນມິດຕ່ໍກັບໄວໜຸ2ມ ລວມທັງ
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ+ ປຸກຈິດສໍານຶກທ່ີຖືກຕ້ອງ+ ຕີຖອຍປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ
ແລະ ຈໍາກັດພຶດຕິກໍາລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນກຸ2ມຊາວໜຸ2ມ+ ປົກປ6ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຊາວໜຸ2ມ-
ເພ່ີມການລົງທຶນໃສ2ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ2ມ ເພ່ືອກາຍເປັນ ກໍາລັງແຮງທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນໍາໃຊ6ເຂົາເຈ້ົາໃຫ6ມີຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ-

0-4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ
'1/00(
ມາດຕາ 5 ຫັຼກການກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ

ວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ດໍາເນີນຕາມຫັຼກການຕ້ົນຕ່ໍ ດ່ັງນ້ີ9
1. ເອົາການສະກັດກ້ັນ ດ້ວຍການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາເປັນຕ້ົນຕໍ ເອົາການປ່ິນປົວ+ ດູແລເບ່ິງແຍງ ແລະ ບໍາບັດທາງ

ດ້ານຈິດໃຈ ເປັນສໍາຄັນ:
2. ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕ້ັງ+ ສັງຄົມ+ ຊຸມຊົນ+ ຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນ:
3. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜີພາບ+ + ຄວາມຍຸຕິທໍາ+ ມະນຸດສະທໍາ+ ປາສະຈາກການຈໍາແນກ ແລະ ການລັງກຽດ:
4. ການກວດເລືອດເພ່ືອຊອກຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ດ້ວຍຄວາມຕ່ືນຕົວ ແລະ ສະໝັກໃຈ ຍົກເວ້ັນທ່ີກໍລະນີທ່ີລະ

ບຽບກົດໝາຍໄດ6ກໍານົດໄວ6ຢ2າງອ່ືນ:
5. ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ6ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ-

ມາດຕາ 6 ພັນທະກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ
ບຸກຄົນ+ ຄອບຄົວ+ ການຈັດຕ້ັງທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີພັນທະເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນການສະກັດກ້ັນ

ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ6ແຜ2ຂະຫຍາຍຢູ2ໃນສັງຄົມ ໂດຍຈໍາກັດ ຫືຼ ບ່ໍໃຫ6ມີພຶດຕິກໍາສ່ຽງ ແລະ ປັດໄຈ
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ທ່ີນໍາໄປສູ2ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ລວມທັງໃຫ6ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບວຽກງານດ່ັງກ່າວ-
ມາດຕາ 31 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ

ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນ ຂະແໜງກາສຶກສາ+ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດຖະນະທໍາ+ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ+ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ+ ປ6ອງກັນຊາດ,ປ6ອງກັນຄວາມສະຫງYບ+ ອົງການທ່ອງທ່ຽວ+ ອົງການກາແດງລາວ+
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ+ ສານປະຊາຊົນ+ ແນວລາວສ້າງຊາດ+ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ມີໜ້າທ່ີຊ້ີນໍາ+ ຊຸກຍູ6+ ກວດກາ
ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ຕາມພາລະບົດພາດຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຫືຼ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານເອດ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ່ັງກ່າວ-

ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຕ້ອງສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍງານປະສານງານຂອງຕົນຂ້ຶນ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ
ຕ້ານເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ-
ມາດຕາ 32 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ

ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັບຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂອງໃນການສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອ
ເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ດ້ວຍການໂຄສະນາ+ ເຜີຍແຜ2+ ປຸກລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍທຸກຊ້ັນຄົນໃຫ6ເຫັນໄດ6ຄວາມອັນຕະລາຍ
ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ+ ຫີຼກເວ້ັນພຶດຕິກໍາທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ປັດໄຈທ່ີນໍາໄປສູ2ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ລວມທັງຮ່ວມ
ມືໃນການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ໃຫ6ແກ2ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ+ ໃຫ6ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອ+ ເບ່ິງແຍງຜູ6ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ຜູ6ໄດ6ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍປາສະຈາກການຈໍາແນກ ແລະ ການລັງກຽດ-
ມາດຕາ 33 ຄວາມຮັບຜິດຂອງຂອງຄອບຄົວ

ຄອບຄົວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການສຶກສາອົບຮົມສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຕົນໃຫ6ເຫັນໄດ6ຄວາມອັນຕະ
ລາຍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ+ ມີສະຕິຫີຼກເວ້ັນພຶດຕິກໍາສ່ຽງ ທ່ີຈະພາໃຫ6ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ-

ຄອບຄົວເປັນຜູ6ໃຫ6ກໍາລັງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫືຼອດູແລ ເບ່ິງແຍງ+ ການປ່ິນປົວສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີຕິດເຊ້ືອ
ເຮສໄອວີ ແລະ ຜູ6ທ່ີເປັນພະຍາດເອດ ໂດຍປາສະຈາກການຈໍາແນກ ແລະ ການລັງກຽດ-
ມາດຕາ 34 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນທ່ົວໄປ-

ບຸກຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ທ່ີອາໄສຢູ2 ສປປ ລາວ ຕ້ອງເປັນເຈ້ົາການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສະກັດກ້ັນ ແລະ ຕ້ານເຊ້ືອເຮສ
ໄອວີ.ພະຍາດເອດ+ ຫີຼກເວ້ັນພຶດຕິກໍາສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ+ ສະໝັກໃຈເຂ້ົາຮັບການກວດເລືອດ ເພ່ືອຊອກຫາການຕິດ
ເຊ້ືອເຮສໄອວີ+ ໃນກໍລະນີທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລ6ວກໍຕ້ອງເຂ້ົາຮັບການປ່ິນປົວຢ2າງທັນການ ແລະ ບ່ໍແຜ2ເຊ້ືອໃຫ6ຄົນອ່ືນ-

ສໍາລັບຜູ6ດໍາລົງຊີວີດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວຢູ2ໃນສະພາບແວດລ້ອມ+ ວິຊາຊີບ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອ
ເຮສໄອວີ.ພະຍາດເອດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ+ ລະບຽບການ+ ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການການກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ພະ
ຍາດເອດ ຢ2າງເຂ້ັມງວດ-

0-5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ '1/04(
ມາດຕາ 3 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ

ລັດ ການຄວບຄຸມເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ ດ້ວຍການອອກມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການກໍານົດສະຖານທ່ີບໍລິການ+
ການຜະລິດ+ ການປຸງແຕ2ງ+ ການຈໍາໜ່າຍ+ ຊ້ື,ຂາຍ+ ຈໍາກັດການໂຄສະນາ ເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ່ົຼາ+ ປະກອບບຸກຄະລາກອນ+
ພາຫະນະ+ ວັດຖຸປະກອນ+ ການສະໜອງງYບປະມານ ທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ເພ່ີມອັດຕາພາສີ+ ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ-

ລັດ ເອົາໃຈໃສ2ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພ່ືອປູກຈຶດສໍານຶກທ່ົວສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ2ຍິງຖືພາ+
ເດັກນ້ອຍ+ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ2ມ ໃຫ6ເຫັນຜົນຮ້າຍຂອງເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ-
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ລັດ ຊຸກຍູ6ສ່ົງເສີມບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງທຸກພາກສ່ວນໃຫ6ມີສ່ວນຮ່ວມ+ ປະກອບສ່ວນໂດຍທາງກົງ
ແລະ ທາງອ້ອມໃນການຄວບຄຸມເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ ລວມທັງການປ່ິນປົວ ແລະ ບໍາບັດ ຜູ2ໄດ6ຮັບຜົນຮ້າຍ+ ຜູ2ເຈັບເປັນ
ຈາກເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ-
ມາດຕາ 8 ຜົນຮ້າຍຂອງເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ

ເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາມີຜົນຮ້າຍ ດ່ັງນ້ີ9
0- ຜົນຮ້າຍຕ່ໍສຸຂະພາບ:
1- ຜົນຮ້າຍຕ່ໍຄອບຄົວ:
2- ຜົນຮ້າຍຕ່ໍເສດຖະກິດ,ສັງຄົມ-

ມາດຕາ 18 ທ່ີຕ້ັງສະຖານທ່ີບໍລິການ
ທ່ີຕ້ັງສະຖານທ່ີບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ ຕ້ອງໃຫ6ຫ່າງຈາກສະຖານທ່ີ ດ່ັງນ້ີ9

0- ສະຖານທ່ີບໍລິການສຸຂະພາບ:
1- ສະຖານທ່ີການສຶກສາ:
2- ສໍານັກງານ+ ອົງການຂອງລັດ:
3- ສາສະໜາສະຖານ:
4- ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ:
5- ສວນສາທາລະນະ:
6- ໂຮງມະໂຫລະສົບ:
7- ສະຖານນີລົດໂດຍສານ:
8- ປ້ໍານ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟ:
0/- ສະໜາມກິລາ:
00- ໂຮງຈັກໂຮງງານ:

ການກໍານົດໄລຍະຫ່າງສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ ໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນລະບຽບຕ່າງຫາກ
ມາດຕາ 31 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ

ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ເປັນຕ້ົນ ເຍົາວະຊົນ+ ຊາວໜຸ2ມ+ ນັກຮຽນ+ ນັກສຶກສາ+ ກໍາມະກອນ ຕ້ອງເປັນເຈ້ົາຕົນເອງ ໃນ
ການຫ່າງໄກຈາກເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ+ ຕ້ານແນວຄິດ+ ຄ່ານິຍົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ໃນການຊົມໃຊ6ເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ-

ພ່ໍແມ2+ ຜູ2ປົກຄອງ+ ຄູ+ ອາຈານ ຕ້ອງເປັນແບບຢ2າງ ໃນການຫາງໄກຈາກເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ ແລະ ໃຫ6ຄໍາແນະນໍາ
ແກ2ລູກຫຼານ+ ນັກຮຽນ+ ນັກສຶກສາຂອງຕົນ- ຜູ2ເປັນລູກ+ ຫຼານ+ ນັກຮຽນ+ ນັກສຶກສາ ກໍຕ້ອງຟັງຄໍາແນະນໍາດ່ັງກ່າວ-
ມາດຕາ 32 ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ

ບຸກຄົນ+ ນິຕິບົກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ2ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີ
ທາດເຫ້ົຼາໃຫ6ພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະເຍົາວະຊົນ+ ຊາວໜຸ2ມ+ ນັກຮຽນ+ ນັກສຶກສາ+ ກໍາມະກອນ ເພ່ືອປູກຈິດສໍານຶກ ຕ້ານ
ແນວຄິດ+ ຄ່ານິຍົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາໃນການຊົມໃຊ6ເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ-
ມາດຕາ 38 ການປຸກລະດົມ+ ໂຄສະນາຊວນເຊ່ືອໃຫ+ຫTດຜ່ອນການບໍລິໂພກເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ-

ບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ2ປຸກລະດົມ+ ໂຄສະນາຊວນເຊ່ືອ+ ແນະນໍາວິທີໃຫ6ຜູ6ໄດ6ຮັບຜົນ
ຮ້າຍຈາກເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ ໃຫ6ຮັບຮູ6 ແລະ ເຂ້ົາໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍຕ່ໍສຸຂະພາບ+ ຄອບຄົວ+ ເສດຖະກິດ,ສັງຄົມ ເພ່ືອໃຫ6ມີ
ຄວາມຕ່ືນຕົວ+ ຫVດຜ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຢຸດເຊົາ
ມາດຕາ 45 ຂ້ໍຫ້າມ ສໍາລັບບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງອ່ືນ

ຂ້ໍຫ້າມ ສໍາລັບບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງອ່ືນ ມີ ພຶດຕິກໍາດັງນ້ີ9
0- ດໍາເນີນທຸລະກິດເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາໂດຍບ່ໍໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ:
1- ສະໜັບສະໜູນ ການໂຄສະນາ+ ສ່ົງເສີມເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ:
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2- ຊັກຊວນ+ ນໍາໃຊ6 ຫືຼ ໃຫ6ຜູ6ທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ ສິບແປດປີ ດ່ືມ+ ຊ້ື,ຂາຍ+ ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາ:
3- ຈໍາໜາຍເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີທາດເຫ້ົຼາໃນສະຖານທ່ີໄດ6ກໍານົດໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ:
4- ມີພຶດຕິກໍາອ່ືນ ທ່ີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ-

0-6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວ
ເຕີ '1/04(
ມາດຕາ 7 ພຶດຕິກໍາທ່ີເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ມີ ດ່ັງນ້ີ9

0- ການເປີດມາດຕະການປ6ອງກັນການເຂ້ົາເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ:
1- ການເຂ້ົາເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບ່ໍໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ:
2- ການຕັດຕ່ໍເນ້ືອໃນ+ ຮູບ+ ພາບເຄ່ືອນໄຫວ+ ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບ່ໍໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ:
3- ການລັກເອົາຂ້ໍມູນໃນລະບົບຄອມພິມເຕີ ໂດຍບ່ໍໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ:
4- ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ:
5- ການເຜີຍແຜສ່ິງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ:
6- ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ:
7- ການປອມແປງຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ:
8- ການທໍາລາຍຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ:
0/- ການດໍາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄ່ືອງມືອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ:

ມາດຕາ 03 ການເຜີຍແຜສ່ິງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ
ສ່ິງລາມົກແມ2ນ ຂ້ໍມູນທ່ີມີເນ້ືອໃນສະແດງອອກຢ2າງຈະແຈ6ງເປັນຕ້ົນ ຮູບ+ ພາບເຄ່ືອນໄຫວ+ ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ກ່ຽວ

ກັບອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ພຶດຕິກໍາທາງເພດຂອງຄົນ-
ການເຜີຍແຜ2ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແມ2ນການຊ້ື,ຂາຍ+ ການແຈກຢາຍ+ ການສົ່ງຕ່ໍ+ ການແນະນໍາ ແລະ

ການເຜີຍແຜ2ຂ້ໍມູນຕາມທ່ີໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນວັກທີ 0 ເທິງນ້ີ-
ມາດຕາ 11 ການແຈ+ງສຸກເສີນ

ບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ່ີດໍາລົງຊີວິດ+ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນໍາໃຊ6ລະ
ບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ.ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີ ຢູ ສປປ ລາວ ຕ້ອງແຈ6ງເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາ ທ່ີເກີດຂຶ້ນລະບົບ
ຄອມພິວເຕີຂອງຕົນ ຕ່ໍຂະແໜງໄປສະນີ+ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ່ືສານ ຕາມທ່ີໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນມາດຕາ 4/ ແລະ
40 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ-

ສໍາລັບເຫດທ່ົວໄປ ໃຫ6ແຈ6ງຕ່ໍຂະແໜງການອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ-
ການແຈ6ງເຫດສຸກເສີນ ສາມາດດໍາເນີນດ້ວຍວິທີການ ດ່ັງນ້ີ9

0- ຄໍາຮ້ອງຕາມແບບພິມ:
1- ໂທລະສັບ+ ແຟັກ+ ສາຍດ່ວນ:
2- ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ:
3- ວິທີການອ່ືນ:

ມາດຕາ 28 ຂ້ໍຫ້າມທ່ົວໄປ
ຫ້າມ ບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງ ມີພຶດຕິກໍາດ່ັງນ້ີ9

0- ພຶດຕິກໍາຕາມທ່ີກໍານົດໄວ6ໃນມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ:
1- ໂຄສະນາທໍາລາຍລະບອບການເມືອງ ເພ່ືອສ້າງຄວາມປ່ັນປ2ວນໃນສັງຄົມ:
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2- ທໍາລາຍ ຫືຼ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ6ແກ2ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ+ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກຕ່າງໆ ໃນການແລກປ2ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ:

3- ສົມຮູ6ຄວາມຄິດກັບບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອເຜີຍແຜ2ສ່ິງລາມົກ ໂດຍຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ:
4- ທວງເອົາ+ ຂໍເອົາ+ ໃຫ6 ແລະ ຮັບສິນບົນ
5- ມີພຶດຕິກໍາອ່ືນ ທ່ີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ມາດຕາ 46 ມາດຕະການຕ່ໍຜູ.ລະເມີດ
ບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງ ທ່ີລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ເປັນຕ້ົນ ຂ້ໍຫ້າມ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ+ ກ່າວ

ເຕືອນ+ ລົງວິໄນ+ ປັບໃໝ+ ການໃຊ6ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ2ງ ຫືຼ ຖືກລົງໂທດຕາມອາຍາ ແລ6ວແຕ2ກໍລະນີເບົາ ຫືຼ ໜັກ ຕາມ
ທ່ີໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ມາດຕາ 5/ ມາດຕະການປັບໃໝ

ບຸກຄົນ+ ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງ ທ່ີລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ຈະຖືກປັບໃໝ ໃນກໍລະນ້ີດ່ັງນ້ີ9
0- ສະໜອງຂ້ໍມູນບ່ໍຖືກຕ້ອງ ໃຫ6ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ແລະ ພະນັກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຊ່ຶງບ່ໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ6ຜູ6ໃດໜ່ຶງ:
1- ບ່ໍສະໜອງຂ້ໍມູນຕາມກໍານົດເວລາທ່ີເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ຫືຼ ພະນັກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແຈ6ງ:
2- ລຶບຂ້ໍມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫືຼ ຂ້ໍມູນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ6ອ່ືນທ່ີບ່ໍໄດ6ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ6ກ່ຽວ:
3- ກໍລະນີອ່ືນ ທ່ີໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບການລະເມີດທາງບໍລິຫານ:

ອັດຕາປັບໃໝ ແຕ2ກໍລະນີ ໄດ6ກໍານົດໄວ6ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ
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