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ສາລະບານ

ໜ້າ
I. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກິດຈະກໍາ ----------------------------------------------------------------------0

II. ວິທີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ------------------------------------------------------------------------------0
III. ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ------------------------------------------------------------------------0

• ພາກສະເໜີ -----------------------------------------------------------------------------------------0
• ພາກດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ------------------------------------------------------------------------------0

1) ກິດຈະກໍາ 09 ການແນະນໍາຕົນເອງ 'ຄວາມຄາດຫວັງ+ ຄວາມກັງວົນ+ ກົດລະບຽບ(----------------0
2) ກິດຈະກໍາ 19 ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກໝາຍເຖິງຫຍັງ ---------------------------------------------------1
3) ກິດຈະກໍາ 29 ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ------------------------------------------------------1
4) ກິດຈະກໍາ 39 ຄວາມຮຸນແຮງມັກເກີດຂ້ືນຢູIໃສ--------------------------------------------------------3
5) ກິດຈະກໍາ 49 ປັດໄຈທ່ີກໍໃ່ຫLເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ-----------------------------------------------4
6) ກິດຈະກໍາ 59 ຜົນກະທົບຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ -----------------------------------------5
7) ກິດຈະກໍາ 69 ວິທີປLອງກັນຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ----------------------------------------7
8) ກິດຈະກໍາ 79 ວິທີແກLໄຂຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ----------------------------------------02

IV. ອຸປະກອນ---------------------------------------------------------------------------------------------07
ເອກະສານຄັດຕິດ-------------------------------------------------------------------------------------08
ເບີໂທລະສັບສຸກເສີນ ---------------------------------------------------------------------------------17
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ຄູ)ມືແຫ)ງຊາດ
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປ<ອງກັນ

ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ

I.ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກິດຈະກໍາ
- ເພ່ືອໃຫLບັນດາພະນັກງານ+ ຄູອາຈານ+ ອາສາສະໝັກ+ ນັກຮຽນ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີເຮັດວຽກ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ໄດLມຄີວາມຮູL ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢIາງເລິກເຊ່ິງ ກ່ຽວກບັ ການປLອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ-

- ເພ່ືອເພ່ີມທັກສະ+ ຄວາມຮູL+ ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜI ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫLແທດ
ເໝາະກັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ-

II. ວິທີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ
1. ກ່າວຈຸດປະສົງ
2. ແນະນໍາຕົນເອງ
3. ຫ້ີຼນເກມ+ ຮ້ອງເພງປະກອບທ່າທາງ
4. ສົນທະນາຄ້ົນຄວ້າເປັນກຸIມນ້ອຍ,ໃຫຍ່ ແລະ ຂ້ືນນໍາສະເໜີຜົນຈາກການຄ້ົນຄວ້າ
5. ສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

III. ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ
• ພາກສະເໜີ

- ຄູຝຶກນໍາສະເໜີເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການຄ້ົນຄວ້າໂດຍສັງເຂບ-
- ໃຫLຜູLເຂ້ົາຮ່ວມຢືນ ຫືຼ ນ່ັງເປັນກຸIມວົງມົນໃຫຍ່+ ແນະນໍາຕົນເອງ+ ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ກໍານົດກົດ

ລະບຽບຕ່າງໆຮ່ວມກັນ-
- ແບIງກຸIມນ້ອຍໃຫຍ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າຫົວຂ້ໍທ່ີໄດLຮັບພ້ອມທັງໃຫLຕາງໜ້າກຸIມນໍາສະ

ເໜີຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ໃຫLຜູLເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕ່ໍການນໍາສະເໜີດ່ັງກ່າວ-
• ພາກດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

1. ກິດຈະກໍາ 09 ການແນະນໍາຕົນເອງ
- ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
- ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
- ວິທີດໍາເນີນ9
1) ໃຫLນັກຮຽນຢືນເຂ້ົາກຸIມເປັນວົງມົນໃຫຍ່ ເພ່ືອໃຫLແຕIລະຄົນມີສິດສະເໝີພາບ ແລະ ໄດLເຫັນໜ້າກັນ

ໝົດທຸກຄົນ-
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2) ໃຫLນັກຮຽນຈັບຄູIກັບຜູLທ່ີຢູIທາງຂ້າງຂອງຕົນເອງ ແລLວໃຫLແຕIລະຄົນປIຽນກັນແນະນໍາຕົນເອງໃຫLຄູI
ຂອງຕົນເອງຟັງ ໂດຍເລ່ີມຈາກແນະນໍາຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ+ ອາຍຸ+ ຊ້ັນຮຽນ+ ບ້ານຢູIປະຈຸບັນ+
ຄວາມຄາດຫວັງ+ ຄວາມກັງວົນຂອງຕົນເອງ ແລະ ວາງກົດລະບຽບໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ເຫ່ົຼານ້ີ
ເປັນຕ້ົນ-

3) ຫັຼງຈາກນ້ັນໃຫLແຕIລະຄູIນໍາສະເໜີຄູIກົງກັນຂ້າມຂອງຕົນເອງ ຢູIເທິງເວທີ-
ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີສະແດງໃຫLເຫັນເຖິງການມສ່ີວນຮ່ວມ+ ການປະຕິບັດສິດສະເໝີ
ພາບ+ ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ລວມທັງເປັນການເປີດໂອກາດໃນການເວ້ົາ ແລະ ຮັບຟັງຄົນອ່ືນ ໃນ
ການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ-

2. ກິດຈະກໍາ 19 ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກໝາຍເຖິງຫຍັງ?
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 2/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
• ວິທີການດໍາເນີນ9
1) ໃຫLນັກຮຽນຢືນເປັນກຸIມວົງມົນໃຫຍ່ ກໍານົດຫົວຂ້ໍໃນການສົນທະນາ ເພ່ືອທໍາການລະດົມສະໝອງ

ໄປພ້ອມກັນ ຖ້າຜູLໃດມີຄໍາເຫັນແມIນໃຫLຍົກມືແລLວລຸກຂ້ືນຕອບ-
2) ຄູຝຶກຂຽນຫົວຂ້ໍໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
3) ບັນທຶກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງເດັກ ທັງໝົດໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່ໄວL
4) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

ສະຫ;ບ ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີເພ່ືອລະດົມສະໝອງຂອງຜູLເຂ້ົາຮ່ວມວ່າມຄີວາມເຂ້ົາໃຈແນວໃດ
ແດIຕ່ໍກັບຄໍານິຍາມຂອງຄໍາວ່າ !ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກໝາຍເຖິງຫຍັງ?! ແລLວສະ ເໜີເນ້ືອໃນຂອງ
ຄວາມຮຸນແຮງເພ່ືອໃຫLຜູLເຂ້ົາຮ່ວມ ໄດLມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບກັນ-

ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ແມDນທຸກການກະທໍາ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການບັງຄັບ+ ຂ່ົມຂູD+ ການກີດ
ກັ້ນ ຕັດຮອນອິດສະຫຼະພາບ ທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນສະຖານທີ່ສ່ວນຕົວ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ສ່ົງຜົນໃຫMເກີດ ຫຼື ເຮັດໃຫMເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ
ທາງເພດ ຫຼື ສ້າງຄວາມທຸກທໍລະມານຕ່ໍເດັກ-

3. ກິດຈະກໍາ 29 ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກມຈີັກປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດD? ແລະ ມຄີືແນວ
ໃດ?
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
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• ວິທີການດໍາເນີນ9
1) ໃຫLນັກຮຽນຢືນເປັນກຸIມວົງມົນໃຫຍ່ ກໍານົດຫົວຂ້ໍໃນການສົນທະນາ ເພ່ືອທໍາການລະດົມສະໝອງ

ໄປພ້ອມກັນ ຖ້າຜູLໃດມີຄໍາເຫັນແມIນໃຫLຍົກມືແລLວລຸກຂ້ືນຕອບ-
2) ຄູຝຶກຂຽນຫົວຂ້ໍໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
3) ບັນທຶກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງເດັກ ທັງໝົດໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່ໄວL
4) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີເພ່ືອລະດົມສະໝອງຂອງຜູLເຂ້ົາຮ່ວມວ່າມຄີວາມເຂ້ົາໃຈແນວ
ໃດແດIຕ່ໍກັບຫົວຂ້ໍຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກມຈັີກປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດI?ແລະ ແຕIລະປະເພດ
ມຄືີແນວໃດ? ແລLວສະເໜີເນ້ືອໃນປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງເພ່ືອໃຫLຜູLເຂ້ົາຮ່ວມ ໄດLມຄີວາມເຂ້ົາ
ໃຈເປັນເອກະພາບກັນ-

ອີງໃສDບົດສຶກສາຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກໃນທົ່ວໂລກ ປີ 1//5 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ+
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກປະກອບ ມີ9 ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ທາງດ້ານຈິດໃຈ+
ທາງເພດ ແລະ ການລະເລີຍ ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດດ່ັງນີ9້
1) ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມIນຮູບການຂອງການນໍາໃຊLກໍາລັງໂດຍເຈດຕະນາ ຊ່ຶງມຜົີນ

ນໍາໄປສູIການເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ມຄີວາມອາດສາມາດສູງໃນການນໍາໄປສູIຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສຸຂະ
ພາບ+ ການຢູIລອດ+ ການພັດທະນາ ຫືຼ ກຽດສັກສີຂອງເດັກ- ຄວາມຮຸນແຮງດ່ັງກ່າວອາດນໍາໄປສູIການ
ເສຍຊີວິດ+ ພິການ+ ບາດເຈັບໜັກທາງຮ່າງກາຍ ຊ່ຶງໃນບາງກໍລະນີອາດຈະບ່ໍເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການ
ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ-

2) ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ ແມIນທຸກຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດທ່ີກໃໍຫLເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງຈິດໃຈ- ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈຕ່ໍເດັກຍັງເກີດຈາກການປLອຍດ່າ+ ການໝ່ິນ
ປະໝາດ+ ການຕ້ັງຄໍາແທນຊ່ື+ ການດູຖູກ+ ການເຢາະເຢ້ີຍ+ ການລະເລີຍ+ ການປະຕິເສດ+ ການກັກຂັງ+
ການຂ່ົມຂູI ແລະ ການເມີນເສີຍຕ່ໍຄວາມຮູLສຶກ ຊ່ຶງທັງໝົດນ້ີ ລ້ວນແຕIມຜົີນກະທົບຕ່ໍການພັດທະນາທາງ
ດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຢູIຂອງເດັກ-

3) ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແມIນຮູບການເສບສົມທາງເພດກັບເດັກທ່ີມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 07 ປີ ທ່ີຖືກ
ບັງຄັບໃຫLຮ່ວມເພດ ຫືຼ ສໍາພັດສ່ວນຕ້ອງຫ້າມຂອງຮ່າງກາຍ- ສ່ວນຫຼາຍຜູLທ່ີກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ເພດຕ່ໍເດັກ ແມIນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ+ ພ່ີນ້ອງທ່ີມາອາໄສຢູIໃນຄອບຄົວ+ ແຂກທ່ີມາຢLຽມຢາມ ຫືຼ ພັກ
ເຊົາຢູIນໍາຄອບຄົວຂອງເດັກ ຊ່ຶງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນທ່ີເດັກໃຫLຄວາມໄວLເນ້ືອເຊ່ືອໃຈ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈະ
ເປັນຜູLທ່ີເບ່ິງແຍງ ຫືຼ ເປັນຜູLປົກຄອງເດັກ-

4) ການລະເລີຍ ແມIນຮູບການໜ່ຶງຂອງພ່ໍແມI+ ຜູLດູແລ ຫືຼ ຜູLປົກຄອງ ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກ- ການລະເລີຍ ເປັນສາເຫດໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍ
ການເສຍຊີວິດ ແລະ ເຈັບປIວຍຂອງເດັກ- ເວ້ົາລວມແລLວ ການລະເລີຍເດັກ ແມIນເກີດຈາກຄວາມເຈດ
ຕະນາ ແລະ ບ່ໍເຈດຕະນາ ຫືຼ ຄວາມຮູLເທ່ົາບ່ໍເຖິງການໃນການດູແລເດັກ
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4. ກິດຈະກໍາ 39 ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກມັກເກີດຂ້ືນຢູDໃສແດD?
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
• ວິທີການດໍາເນີນ9
1) ແບIງນັກຮຽນອອກເປັນ /3 ກຸIມຕາມຄວາມເໝາະສົມ
2) ຄູຝຶກເອົາຫົວຂ້ໍໃຫLແຕIລະກຸIມເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງມັກເກີດຂ້ຶນຢູIໃສ?

ແລະ ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ືນໃນແຕIລະສະຖານທ່ີນ້ັນມຄືີແນວໃດແດI? ຫັຼງຈາກນ້ັນໃຫLຜູLເຂ້ົາຮ່ວມສືບຕ່ໍ
ຄ້ົນຄວ້າໃນກໍລະນີສຶກສາຄວາມຮຸນແຮງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນ /3 ສະຖານທ່ີຄື9 ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+
ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ- ອີງໃສIຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບທ້ອງຖ່ິນຕົນ ແລLວນໍາເອົາຜົນຂອງການ
ຄ້ົນຄວ້າບັນທຶກໃສIຕາຕະລາງທ່ີເປັນເຄ່ືອງມືຂອງການຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນ້ີ--

3) ບັນທຶກຜົນການຄ້ົນຄວ້າທ່ີມີໃນກຸIມລົງໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
4) ຕາງໜ້າກຸIມຂ້ຶນນໍາສະເໜີຢູIເທິງເວທີ
5) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີແມIນສະແດງໃຫLເຫັນເຖິງຄວາມຮຸນແຮງມັກເກີດຂ້ຶນຢູIແຕI
ລະສະຖານທ່ີໆແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ືນໃນແຕIລະສະຖານທ່ີນ້ັນແມIນມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນ
ໃນແຕIລະທ້ອງຖ່ີນ-

Ø ຕາຕະລາງເຄ່ືອງມຄ້ົືນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງມັກເກີດຂ້ຶນຢູIໃສ? ແລະ ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ືນໃນແຕIລະ ສະ
ຖານທ່ີນ້ັນມຄືີແນວໃດແດI?
ຄອບຄົວ ໂຮງຮຽນ ຊຸມຊົນ ສັງຄົມ

'ອີງໃສI ແຜນດໍາເນີນງານແຫIງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປLອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ໃນ ສປປ
ລາວ 1/03,1/1/(+ ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກເກີດຂ້ຶນໃນທຸກປະເທດໃນທ່ົວໂລກ ຊ່ຶງເຮັດໃຫLເດັກໄດLຮັບຄວາມ
ທໍລະມານຈາກຄວາມຮຸນແຮງທ່ີເກີດຂ້ຶນດ້ວຍການກະທໍາຂອງຜູLໃຫຍ່ມາຫຼາຍສະຕະວັດແລLວ- ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍ
ເດັກເກີດຂ້ຶນໃນຫຼາຍສ່ິງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເດັກ ເຊ່ັນ9 ໃນເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ+ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ+ ສະຖານທ່ີໃນລະບົບດູແລເດັກ ແລະ ສະຖານທ່ີໃນລະບົບຍຸຕິທໍາ+ ໃນສະຖານທ່ີອອກແຮງງານ ແລະ
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ຢູIຕາມຂ້າງຖະໜົນ- ຜູLກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກອາດແມIນຄົນແປກໜ້າກໍໄດL ແຕIສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນບຸກຄົນ
ໃກLຊິດກັບເດັກ ເຊ່ັນ9 ພ່ໍ,ແມI+ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ+ ຄູອາຈານ+ ຜູLດູແລເດັກ+ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີປະຕິບັດກົດໝາຍ
ຕະຫຼອດຮອດເດັກດ້ວຍກັນ-

ສາເຫດຕ້ົນຕໍ ແລະ ຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ເກີດມາຈາກການປະສົມປະສານກັນ
ລະຫວ່າງປັດໄຈສ່ວນບຸກຄົນ+ ຄອບຄົວ+ ສັງຄົມ+ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ+ ຂອບທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ
ນະໂຍບາຍ+ ປັດໄຈປົກປLອງພາຍໃນເຮືອນ ທ່ີມສີາຍພົວພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ- ເດັກຈໍານວນໜ່ຶງມີຄວາມບອບບາງ
ເປັນພິເສດຕ່ໍຄວາມຮຸນແຮງເນ່ືອງຈາກເພດ+ ໄວ+ ເຊ້ືອຊາດ+ ຊົນເຜ່ົາ+ ຄວາມພິການ ຫືຼ ສະຖານະທາງສັງຄົມ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ- ຄວາມຮຸນແຮງມີຕ້ົນກໍາເນີດຕິດພັນກັບປະເພນີ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ+ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ-

5. ກິດຈະກໍາ 49 ປັດໄຈທີກ່ໍໃ່ຫMເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
• ວິທີການດໍາເນີນ9
1) ແບIງນັກຮຽນອອກເປັນ /2 ກຸIມຕາມຄວາມເໝາະສົມ
2) ຄູຝຶກເອົາຫົວຂ້ໍໃຫLແຕIລະກຸIມເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈທ່ີກໍໃ່ຫLເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍ

ເດັກມຄືີ9 ປັດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ+ ປັດໄຈທາງດ້ານຄອບຄົວ+ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊLຕາຕະລາງມາເປັນເຄ່ືອງມືໃນການບັນທຶກຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າເຊ່ີງອີງໃສI
ຄວາມເປັນຈິງໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນ-

3) ບັນທຶກຜົນການຄ້ົນຄວ້າທ່ີມີໃນກຸIມລົງໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
4) ຕາງໜ້າກຸIມຂ້ຶນນໍາສະເໜີຢູIເທິງເວທີ
5) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ
ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີແມIນສະແດງໃຫLເຫັນເຖິງປັດໄຈທ່ີກໍໃ່ຫLເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ມຄືີ9 ປັດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ+ ປັດໄຈທາງດ້ານຄອບຄົວ+ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ
ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສIສະພາບຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນແຕIລະທ້ອງຖ່ິນ-

Ø ຕາຕະລາງເຄ່ືອງມຄ້ົືນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈທ່ີກໍໃ່ຫLເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ປັດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ປັດໄຈທາງດ້ານຄອບຄົວ ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ
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'ອີງໃສD ແຜນດໍາເນີນງານແຫDງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປMອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ໃນ ສປປ ລາວ 1/03,1/1/(+ ປັດໄຈທີກ່ໍໃ່ຫMເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກເກີດຂ້ຶນມີ /2 ປັດໄຈຄື9

1. ປັດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກປະກອບມີ 2 ດ້ານຄື9
- ອາຍຸ-
- ເພດ-
- ຄຸນລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນອ່ືນໆ-

2. ປັດໄຈທາງດ້ານຄອບຄົວປະກອບມີ 3 ດ້ານຄື9

- ຄຸນລັກສະນະຂອງພ່ໍແມI ແລະ ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ,ສັງຄົມຂອງຄອບຄົວ-
- ຄວາມກົດດັນ ແລະ ການຖືກຕັດແຍກຈາກສັງຄົມ-
- ການສູນເສຍຜູLເປັນພ່ໍແມI ຫືຼ ພ່ໍແມIຢIາຮ້າງກັນ-
- ການປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ໂດຍຄູIຮ່ວມຊີວິດ-

3. ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບມີ 4 ດ້ານຄື9

- ຂອບລວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ-
- ລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມ-
- ການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ,ຊາຍ-
- ທັດສະນະຄະຕິຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວທ່ີໃຊLອໍານາດໃນຄອບຄົວ-
- ຕ້ົນກໍາເນີດທາງດ້ານເຊ້ືອຊາດ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ-

• ປັດໄຈການປົກປMອງພາຍໃນຄອບຄົວປະກອບມີ 3 ດ້ານຄ9ື

1. ບ່ໍໃຫLເດັກພົວພັນກັບໝູIຄູIທ່ີຕິດຢາເສບຕິດ ຫືຼ ເຄ່ືອນໄຫວອາສະຍາກໍາ-
2. ພ່ໍແມIເອົາໃຈໃສIດູແລເດັກຕ້ັງແຕIໄວເດັກ-
3. ເດັກໄດLຮັບຄວາມອົບອຸIນ ແລະ ໄດLຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພ່ໍແມI-
4. ບ່ໍມີຄວາມຮຸນແຮງຢູIໃນຄອບຄົວ-

ຄອບຄົວສາມາດເປັນປັດໄຈສໍາຄັນເພ່ືອປົກປLອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດັກ ໂດຍຕິດພັນກັບການ
ພົວພັນທ່ີດີຢູIໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການພົວພັນທ່ີດີກັບບ້ານໃກLເຮືອນຄຽງ- ການເບ່ິງແຍງດູແລທ່ີດີຈາກພ່ໍແມI+
ສາຍຜູກພັນອັນໜັກແໜLນລະຫວ່າງພ່ໍແມIກັບເດັກ ແລະ ການພົວພັນທ່ີປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງກັບເດັກ
ລ້ວນແຕIເປັນປັດໄຈໃນການປົກປLອງເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ- ດ່ັງນ້ັນ+ ການສ່ົງເສີມສະຖາບັນຄອບຄົວທ່ີ
ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແມIນປັດໄຈສໍາຄັນຕ້ົນຕໍໃນການປົກປLອງເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ-

6. ກິດຈະກໍາ 59 ຜົນກະທົບຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
• ວິທີການດໍາເນີນ9
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1) ແບIງນັກຮຽນອອກເປັນ /3 ກຸIມຕາມຄວາມເໝາະສົມ
2) ຄູຝຶກເອົາຫົວຂ້ໍໃຫLແຕIລະກຸIມເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງ

ຕ່ໍເດັກເຊ່ັນ9 ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ- ທາງດ້ານຈິດໃຈ+ ທາງດ້ານເພດ+ ທາງດ້ານການລະເລີຍ ໂດຍນໍາ
ໃຊLຕາຕະລາງມາເປັນເຄ່ືອງມືໃນການບັນທຶກຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າເຊ່ີງອີງໃສIຄວາມເປັນຈິງໃນທ້ອງ
ຖ່ິນຂອງຕົນ-

3) ບັນທຶກຜົນການຄ້ົນຄວ້າທ່ີມີໃນກຸIມລົງໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
4) ຕາງໜ້າກຸIມຂ້ຶນນໍາສະເໜີຢູIເທິງເວທີ
5) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີແມIນສະແດງໃຫLເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນ
ແຮງຕ່ໍເດັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ທາງດ້ານຈິດໃຈ+ ທາງດ້ານເພດ+ ທາງດ້ານການລະເລີຍ ໂດຍອີງໃສI
ສະພາບຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນແຕIລະທ້ອງຖ່ິນ-

Ø ຕາຕະລາງເຄ່ືອງມຄ້ົືນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ເພດ ການລະເລີຍ

'ອີງໃສD ແຜນດໍາເນີນງານແຫDງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປMອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍ
ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ 1/03,1/1/(+ ຜົນກະທົບຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກມີ /1 ຢDາງຄື9

ຜົນກະທົບຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ປະກອບມີຜົນກະທົບໃນທັນທີທັນໃດຕ່ໍເດັກ 'ຜົນກະທົບຕ່ໍ
ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກ( ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບໃນໄລຍະຍາວທ່ີຕິດຕົວເດັກໄປ
ຕະຫຼອດຊີວິດ- ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກຢູIໃນເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວສາ ມາດສ່ົງຜົນສະທ້ອນໄປສູIສຸຂະພາບ ແລະ
ການພັດທະນາຂອງເດັກຕະຫຼອດຊີວິດ+ ຊ່ຶງອາດຈະພາໃຫLເດັກຂາດຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ແລະ ຄວາມໄວLວາງໃຈຕ່ໍ
ບຸກຄົນທ່ີຢູIໃກLຊິດ+ ພາໃຫLເດັກເກີດມີຄວາມຢLານກົວ+ ສົງໄສ+ ບ່ໍໄວLວາງໃຈ ແລະ ໂດດດ່ຽວທາງດ້ານຈິດໃຈ- ເດັກ
ດ່ັງກ່າວຈະຮູLສຶກບ່ໍປອດໄພເວລາຢູIກັບພ່ີນ້ອງ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີເຄີຍກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍຕົນ- ຄວາມ
ຮູLສຶກທ່ີປອດໄພ ເປັນເງື່ອນໄຂອັນຈໍາເປັນເພ່ືອໃຫLເດັກມີການພັດທະນາເຕີບໂຕຢIາງເປັນປົກກະຕິ- ການສ້າງໃຫL
ເດັກເກີດມຄີວາມໄວLເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຕ່ໍຜູLອ່ືນ ຜ່ານຄວາມຜູກພັນໃນຄອບຄົວຕ້ັງແຕIໄວເດັກ ຖືເປັນໜ້າທ່ີຕ້ົນຕໍຂອງ
ຄອບຄົວທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດເພ່ືອໃຫLເດັກມຄີວາມຮັກ+ ເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ມີການພົວພັນປົກກະຕິກັບຜູLອ່ືນໃນ
ອະນາຄົດ
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ຜົນກະທົບໃນທັນທີທັນໃດຂອງການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກທ່ີເດ່ັນຊັດກວ່າໝູI ສະແດງອອກ ໃນການໄດL
ຮັບບາດເຈັບເຖິງຕາຍ ຫືຼ ການໄດLຮັບບາດເຈັບທ່ີບ່ໍເຖິງຕາຍຂອງເດັກ+ ສະໝອງຂອງເດັກໄດLຮັບການກະທົບກະ
ເທືອນ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫLເດັກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊັກຊ້າ: ເດັກທ່ີໄດLຮັບຄວາມຮຸນແຮງ ຫືຼ ເດັກທ່ີໄດLເຫັນຜູLອ່ືນຖືກ
ກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງ ຊ່ຶງສ້າງຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ເສ່ືອມເສຍກຽດໃຫLຜູLນ້ັນ+ ກໍພ່າໃຫLເດັກໄດLຮັບຜົນກະທົບ
ດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ດ້ານຈິດໃຈ-

ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ຍັງສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຍາວນານຕ່ໍສຸຂະພາບທາງຈິດຂອງເດັກ ເຮັດໃຫLເດັກມີ
ອາການຊຶມເສ້ົາ+ ມີຄວາມວິຕົກຢLານກົວ+ ສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາ+ ມີພຶດຕິກໍາຄຸກຄາມຜູLອ່ືນ ແລະ ການກະທໍາທ່ີຜິດ
ປົກກະຕິ ເນ່ືອງຈາກສະໝອງຖືກກະທົບ-

ຈາກບົດສຶກສາຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກໃນທ່ົວໂລກຊ້ີໃຫLເຫັນວ່າ9 ຜູLໃຫຍ່ທ່ີມບັີນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ
ສ່ວນຫຼາຍມີປະຫວັດຖືກລວມລາມທາງເພດໃນໄວເດັກ- ນອກຈາກນ້ີ ຜ່ານການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ຍັງຊ້ີໃຫLເຫັນວ່າ9
ການດໍາລົງຊີວິດຢູIໃນສ່ິງແວດລ້ອມຂອງເຮືອນຊານທ່ີມກີານໃຊLຄວາມຮຸນແຮງເລ້ືອຍໆກັບຄົນໃກLຊິດກເໍປັນສາເຫດ 

ໜ່ຶງຊ່ຶງພາໃຫLເດັກເກີດມີພະຍາດປະຈໍາໂຕທ່ີເຮັດໃຫLເດັກອາຍຸສ້ັນ- ໃນຫຼາຍກໍລະນີ ພາຍຫັຼງທ່ີເດັກໄດLຮັບຄວາມຮຸນ
ແຮງ ກໍຈະຫາທາງອອກດ້ວຍສ່ິງມືນເມົາ+ ຢາເສບຕິດ ຊ່ຶງເປັນສາເຫດໃຫLເປັນພະຍາດຕັບ+ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນມີ
ບັນຫາຊ້ໍາເຮ້ືອ-

ການຖືກລວນລາມທາງເພດ ຍັງພາໃຫLເກີດມແີນວຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍໃນຫຼາຍກລໍະນີ- ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ+
ເດັກທ່ີຖືກກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງຍ່ິງມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ືມອີກ- ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ
ໄດLຊ້ີໃຫLເຫັນວ່າ9 ເດັກທ່ີເຄີຍຖືກລວນລາມທາງເພດ ແມIນມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດຕ່ືມອີກ- ນອກຈາກນ້ີ+ ເດັກທ່ີຖືກຄຸກຄາມທາງເພດ+ ຖືກລະເລີຍຢIາງໜັກ ແລະ ຖືກຄວາມຮຸນແຮງຢູI
ເຮືອນອາດຈະໜີອອກຈາກເຮືອນໄປຢູIນໍາໝູI ຫືຼ ກາຍເປັນເດັກຂ້າງຖະໜົນ ຊ່ຶງເຮັດໃຫLເດັກມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕົກ
ເປັນເຫຍ່ືອຂອງການຄຸກຄາມ ຫືຼ ຖືກຂູດຮີດທາງເພດຕ່ືມອີກ-

ສະຫTບລວມແລLວ ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກນອກຈາກຈະມຜົີນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສິດທິ ແລະ ການພັດທະນາ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງເດັກ+ ຍັງມຜົີນຕາມມາທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ່ໍຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຊ່ຶງປະກອບມີການໃຊL
ຈ່າຍໂດຍກົງເຊ່ັນ9 ຄ່າໃຊLຈ່າຍໃນການເບ່ິງແຍງທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງເດັກທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍ+ ການບໍລິການທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ+ ສະຫວັດດີການ,ສັງຄົມ ແລະ ການເອົາເດັກໄປຢູIໃນສະຖານທ່ີໃນລະບົບດູແລເດັກໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ-

ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມກີານໃຊLຈ່າຍທາງອ້ອມຊ່ຶງປະກອບມ9ີ ການໃຊLຈ່າຍໃນກໍລະນີເດັກມບີາດແຜ ຫືຼ ພິການຖາວອນ+

ການບໍາບັດຟ້ືນຟູທາງດ້ານຈິດໃຈ ຫືຼ ຜົນກະທົບອ່ືນໆ ຕ່ໍຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເດັກທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍ+ ການສຶກສາ
ຂອງເດັກທ່ີບ່ໍຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ການສູນເສຍສະມັດຖະພາບໃນຊີວິດຕ່ໍໄປຂອງເດັກ-

7. ກິດຈະກໍາ 69 ວິທີປMອງກັນຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
• ວິທີການດໍາເນີນ9



 9 

1) ແບIງນັກຮຽນອອກເປັນ /3 ກຸIມຕາມຄວາມເໝາະສົມ
2) ຄູຝຶກເອົາຫົວຂ້ໍໃຫLແຕIລະກຸIມເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີປLອງກັນຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນ

ແຮງຕ່ໍເດັກ9 ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+ ຊຸມຊົນ+ ສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊLຕາຕະລາງມາເປັນເຄ່ືອງມືໃນການ
ບັນທຶກຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າເຊ່ີງອີງໃສIຄວາມເປັນຈິງໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນ-

3) ບັນທຶກຜົນການຄ້ົນຄວ້າທ່ີມີໃນກຸIມລົງໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
4) ຕາງໜ້າກຸIມຂ້ຶນນໍາສະເໜີຢູIເທິງເວທີ
5) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີແມIນສະແດງໃຫLເຫັນເຖິງວິທີປLອງກັນຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນ
ແຮງຕ່ໍເດັກຢູIໃນຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+ ຊຸມຊົນ+ ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສIສະພາບຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນ
ແຕIລະທ້ອງຖ່ິນ-

Ø ຕາຕະລາງເຄ່ືອງມືຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີການປLອງກັນຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ຄອບຄົວ ໂຮງຮຽນ ຊຸມຊົນ ສັງຄົມ

ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການປ<ອງກັນເດັກຈາກການໃຊ<ຄວາມຮຸນແຮງ

1. ຄວາມໝາຍຂອງການປMອງກັນເດັກຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງ
ໝາຍເຖິງ ການປLອງກັນບ່ໍໃຫLເກີດການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ດ້ວຍການນໍາໃຊLວິທີການ+ ຮູບການ ແລະ

ມາດຕະການຕ່າງໆ-
ການປົກປLອງເດັກໝາຍເຖິງ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງແນໃສIຮັບປະກັນໃຫLເດັກມີຊີວິດ

ແລະ ເຕີບໃຫຍ່+ ໄດLຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ+ ຄວາມຮູL+ ຄວາມສາມາດ+ ໄດLຮັບການປົກປLອງທາງ
ດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ+ ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມການເຄ່ືອນໄຫວໃນສັງຄົມຢIາງມີປະສິດທິພາບ-

ການປLອງກັນການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ຕ້ອງແນIໃສIໃນເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາ
ບັນການສຶກສາ+ ສະຖານທ່ີອອກແຮງງານ+ ຢູIຕາມຂ້າງຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ-

2. ວິທີການສັງເກດເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປMອງ
2.1 ການສັງເກດເດັກທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ
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ການມີຮອຍຊ້ໍາຕາມຮ່າງກາຍຈາກອຸປະຕິເຫດ ການມີຮອຍຊ້ໍາຕາມຮ່າງກາຍຈາກການທາລຸນ
ຫົວ

ໜ້າຜາກ
ດັງ

ແຂນສອກ
ຫົວເຄ່ົາ
ໜ້າແຂIງ
ຂາ

ແກLມ
ປາກ
ຄໍ

ຜິວໜັງໃກLກັບແຂນສອກ ແລະ ຫົວເຄ່ົາ
ບໍລິເວນແອວ
ສະໂພກ
ກົກຂາ

ອະໄວຍະວະເພດ

2.2 ຕົວຊ້ີບອກຈາກການຖືກທາລຸນ
ຕົວຊ້ີບອກຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ມີຮອຍຟົກຊ້ໍາສະເພາະຕ່ໍບາງພາກສ່ວນທ່ີບ່ໍແມIນ
ການບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ

- ມີຮອຍຊ້ໍາ ຫືຼ ບາດເຈັບໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງ
ຮ່າງກາຍຊ່ຶງບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດL

- ຮອຍຊ້ໍາຊ່ຶງສະແດງໃຫLເຫັນຮອຍມື ຫືຼ ປາຍນ້ີວມືທ່ີ
ເກີດມາຈາກການຕົບ+ ການຂູດ ຫືຼ ການຢິກ

- ມີຮອຍຊ້ໍາອ້ອມຂ່ໍມື+ ຂ່ໍຕີນ+ ຄໍ ຫືຼ ຕາມລໍາໂຕ

- ມີຮອຍຢາສູບຈູດ.ຈ້ີໃສI

- ມີຮອຍກັດ

- ມີບາດແຜເກີດຈາກນ້ໍາຮ້ອນລວກ

- ຖືກແຖຫົວ ຫືຼ ຕັດຊົງຜົມເຮັດໃຫLເດັກອາຍ

- ມີບາດແຜບ່ໍໄດLຮັບການປ່ິນປົວ

- ຢLານກົວພ່ໍແມI ຫືຼ ຜູLດູແລ

- ສະແດງອາການໂມໂຫຮ້າຍ

- ໜີອອກຈາກເຮືອນ

- ບ່ໍຢາກ ຫືຼ ຢLານທ່ີຈະກັບເມືອເຮືອນ

- ຕ່ືນຕົກໃຈເວລາມີຜູLເຂ້ົາຫາ ຫືຼ ສໍາພັດ

- ບ່ໍກ້າທ່ີຈະປIຽນເຄ່ືອງເຊ່ັນ9 ເວລາຫ້ີຼນກິລາ

- ໃສIເຄ່ືອງຫຸLມແຂນ ແລະ ຂາ ເຖິງວ່າຈະຢູIໃນ
ອາກາດຮ້ອນອົບເອ້ົາ

- ມີອາການຊຶມເສ້ົາ

- ຫົຼບຫີຼກຈາກກຸIມຄົນ ຫືຼ ມີອາການລະແວງສົງໃສ

- ປະຕິເສດການປຶກສາເລ່ືອງການບາດເຈັບ

- ຢLານກົວການປ່ິນປົວ

- ມັກທໍາຮ້າຍຕົນເອງ

- ຍອມຮັບໂທດ

- ການປIຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາ

2.3 ການສັງເກດການລ່ວງລະເມີດທາງຈິດໃຈຕ່ໍເດັກ
ການເຮັດໃຫLເດັກມີຄວາມຮູLສຶກວ່າພວກເຂົາບ່ໍມີຄຸນຄ່າຫຍັງ+ ບ່ໍໄດLຄວາມຮັກ+ ບ່ໍເໝາະສົມ ຫືຼ ມີຄ່າ ກໍ່

ຕ່ໍເມື່ອວ່າພວກເຂົາຫາກສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນໄດLເທ່ົານ້ັນ- ເປັນເຫດເຮັດ
ໃຫLເດັກມີຄວາມຮູLສຶກຢLານກົວ+ ການຂູດຮີດ ຫືຼ ການກິນສິນບົນຂອງເດັກ- ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູLໃຫຍ່ທ່ີ
ເກີນຄວາມສາມາດ ແລະ ອາຍຸຂອງເດັກເຮັດໃຫLເກີດການພັດທະນາທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ-
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ຕົວຊ້ີບອກທາງຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ອາດຈະຄິດວ່າເປັນເດັກມິດງຽບ+ ຂ້ີອາຍ

- ບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ ຫືຼ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ໂດຍສະເພາະ
ເດັກທ່ີມີນ້ໍາໜັກເກີນໃນສະພາບການຕ່າງໆ ຕົວຢIາງ9
ເວລານອນໂຮງໝໍ

- ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເວ້ົາໂດຍສະເພາະເວລາ
ເວ້ົາຂ້ືນມາທັນທີທັນໃດ

- ມີພັດທະນາການຊ້າບ່ໍວ່າຈະເປັນຂະບວນການ
ພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ຈິດໃຈ

- ເປັນໂລກປະສາດບ່ໍປາກເວ້ົາ+ ມີອາການສ່ັນເຊັນ

- ຕອບສະໜອງທາງດ້ານອາລົມທ່ີບ່ໍເໝາະສົມກັບ
ສະຖານະການທ່ີປIວຍອາລົມ

- ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫ້ີຼນ ຫືຼ ເຂ້ົາສັງຄົມ

- ຢLານຕ່ໍສະຖານະການໃໝI

- ຢLານຕ່ໍການເຮັດຜິດພາດ

- ທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ຫືຼ ເຮັດໃຫLພິການ

- ຢLານຕ່ໍການພົວພັນກັບພ່ໍແມI

- ມີປະຕິກິລິຍາທ່ີຕອບໂຕLຮຸນແຮງ

- ຢາເສບຕິດ.ເຮັດຜິດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບສານເສບຕິດ

- ມີອາການແລIນໜີສ່ິງໃດໜ່ຶງຢIາງຊໍາເຮ້ືອ

- ພຶດຕິກໍາມັກລັກ ຫືຼ ຊອກເກັບຂອງຖ້ິມ ຫືຼ ຂ້ີເຫຼຍ້ືອ

- ການປIຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາ

- ບ່ໍກ້າອອກໄປພົບປະຜູLຄົນ

2.4 ການສັງເກດການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ການຂ່ົມຂືນ ຫືຼ ການຂ່ົມຂືນທາງທະວານໜັກ 'ການຮ່ວມເພດແບບຄືສັດ( ຫືຼ ການມີເພດສະພັນແບບ

ບ່ໍທາລຸນເຖິງທາງໃນອະໄວຍະວະເພດ- ເອົາເດັກເບ່ິງ ຫືຼ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູIໃນການຜະລິດອຸປະກອນສ່ິງລາມົກ+
ຊຸກຍູLໃຫLເດັກມີພຶດຕິກໍາທາງເພດໃນທາງທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ- ບັງຄັບ ຫືຼ ລ້ໍລວງເດັກ ຫືຼ ຊາວໜຸIມເຂ້ົາຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາທາງເພດບ່ໍວ່າເດັກຈະຮູLເຖິງສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ບ່ໍກໍ່ຕາມ-

ຕົວຊ້ີບອກທາງຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ເຈັບ ຫືຼ ຄັນບໍລິເວນອະໄວຍະເພດ

- ຊ້ໍາໃນບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຫືຼ ທະວານ

- ຕິດເຊ້ືອພະຍາດທາງເພດ

- ເຈັບທ້ອງ ແລະ ເຈັບຫົວ

- ນ່ັງ ແລະ ຍ່າງບ່ໍສະດວກສະບາຍ

- ຊ່ອງຄອດຈີກຂາດ

- ຖືພາ

- ການປະພຶດທ່ີຮ້າຍກາດ ຫືຼ ຫົດຫູIທ່ີບ່ໍສາມາດ
ອະທິບາຍໄດL

- ຢLານຄົນ

- ໜີອອກຈາກເຮືອນ

- ຫາຂ້ໍແກLໂຕບ່ໍເມືອເຮືອນ ຫືຼ ໄປໂຮງຮຽນ

- ເຮັດບົດບາດເປັນພ່ໍແມIເກີນອາຍຸຕົນເອງ

- ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫLນັດ ຫືຼ ມີໝູIຄູI

- ຝັນຮ້າຍ

- ມີຄວາມຮູLທາງເພດເກີນອາຍຸ ຫືຼ ລະດັບການ



 12 

ພັດທະນາ

- ມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານການກິນ

- ທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ແລະ ບ່ໍສູLຫນ້າຄົນ ຫືຼ ພະຍາຍາມ
ຂ້າຕົວຕາຍ

- ເບ່ືອໜ່າຍຕົນເອງ

- ເວ້ົາວ່າຕົນເອງມີຄວາມລັບທ່ີບ່ໍສາມາດບອກຄົນອ່ືນ
ໄດL

- ໃຊLສານເສບຕິດ ຫືຼ ຢາເສບຕິດ

- ໄດLຮັບເງິນໂດຍບ່ໍສາມາດອະທິບາຍທ່ີມາຂອງເງິນ
ນ້ັນ

- ບ່ໍກ້າແກLເຄ່ືອງນຸIງ ຕົວຢIາງ9 ໃນບ່ອນອອກກໍາລັງ
ກາຍ

- ຊຶມເສ້ົາຊໍາເຮ້ືອ+ ເສຍຄວາມຊົງຈໍາ+ ບ່ໍມີສະມາທິ

- ມີໝູIຜູLທ່ີມີບັນຫາ ຫືຼ ທ່ີຖືກທາລຸນ

ໝາຍເຫດ9 ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດມີຫຼາຍຮູບແບບ ອາດຈະບ່ໍສະແດງອາການອອກໃຫLເຫັນທາງຮ່າງກາຍທັງໝົດ-
ເດັກທຸກເພດ ແລະ ທຸກໄວລ້ວນແຕIຈະມີຄວາມສ່ຽງຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ-

2.5 ການສັງເກດເດັກທີ່ຖືກລະເລີຍ
ການບ່ໍສະໜອງອາຫານ+ ບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ເຄ່ືອງນຸIງຢIາງພຽງພໍ ຫືຼ ລະເລີຍ ຫືຼ ບ່ໍຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຈິດໃຈຂ້ັນພ້ືນຖານໃຫLແກIເດັກ- ການບ່ໍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂ້ັນພ້ືນຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກຢIາງຕ່ໍເນ່ືອງລຽນຕິດນ້ັນ ອາດຈະພາໃຫLເກີດການ
ເຊ່ືອມເສຍຢIາງຮ້າຍແຮງຕ່ໍສຸຂະພາບ ຫືຼ ການພັດທະນາຂອງເດັກ-

ຕົວຊ້ີບອກທາງຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ອຶດຫິວເປັນປະຈໍາ ບາງຄ້ັງກໍ່ລັກອາຫານ

- ບ່ໍມີສຸຂະອະນາໄມ+ ເປ້ືອນເປິະເປັນປະຈໍາ

- ນ້ໍາໜັກຫTດເກນມາດຕະຖານ

- ນຸIງຫ່ົມບ່ໍເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ

- ມີຄວາມອິດເມື່ອຍ

- ມັກໂອLອວດ

- ອິດເມື່ອຍຕະຫຼອດ

- ມີບັນຫາໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ

- ບ່ໍເອົາໃຈໃສIຕ່ໍການນັດໝາຍຂອງແພດ

- ມີໝູIຄູIບ່ໍຫຼາຍ

- ເວ້ົາວ່າພວກເຂົາຖືກປIອຍປະຂາດການດູແລ

- ມີແນວໂນLມທໍາຮ້າຍ

- ມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນຕົນເອງຕ່ໍາ

- ພຶດຕິກໍາເປັນໂລກປະສາດເຊ່ັນ9 ແກວ່ງໄປມາ+ ດູດ
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ໂປLມື

- ແລIນໜີເປັນປະຈໍາ

- ພຶດຕິກໍາມັກລັກ.ຊອກເກັບຂອງຖ້ີມ ຫືຼ ຂ້ີເຫຍ້ືອ

2.6 ການສັງເກດການສວຍໃຊMຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ
ການສວຍໃຊLຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ແມIນການນໍາໃຊLເດັກເປັນເຄ່ືອງມື ເພ່ືອສະແຫວງຫາຜົນ

ປະໂຫຍດໃຫLແກIຕົນເອງ ຫລື ລວມໝູI ໂດຍພາເດັກໄປອອກແຮງງານ+ ສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ
ການແຂIງຂັນກິລາ ທ່ີເປັນການຫາລາຍໄດL-

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ການສວຍໃຊLຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ
- ເຮັດອະນາໄມຕາມການແບIງປັນບໍລິເວນພາຍໃນ

ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ເປັນຕ້ົນ9 ອະນາໄມກະດານ+
ອະນາໄມຫ້ອງນ້ໍາ+ ເກັບຂ້ີເຫຍ່ືອເດ່ີນໂຮງຮຽນ ແລະ
ກວດໃບໄມLເດ່ີນໂຮງຮຽນ-

- ການແຂIງຂັນກິລາພາຍໃນໂຮງຮຽນ+ ແຂIງຂັນກິລາ
ລະຫວ່າງນັກຮຽນກັບນັກຮຽນ ແລະ ລະຫວ່າງ
ໂຮງຮຽນກັບໂຮງຮຽນ-

- ການແຂIງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີພາຍໃນໂຮງຮຽນ+
ການແຂIງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີລະຫວ່າງນັກຮຽນ
ກັບນັກຮຽນ ແລະ ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບໂຮງຮຽນ-

- ການປູກຝັງ+ ລ້ຽງສັດ ຫລື ຫັດຖະກໍາ ທ່ີເປັນການ
ຮຽນວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ພາຍໃນຮ້ົວໂຮງຮຽນ ຫລື
ສະຖານທ່ີອ່ືນໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ-

- ໃຊLເດັກອອກແຮງງານໃຫLຕົນເອງ:
- ໃຊLເດັກໄປສ່ົງເຄ່ືອງທ່ີມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ:
- ນໍາພາ ຫືຼ ໃຊLເດັກໄປອອກແຮງງານທ່ີເປັນການຫາ

ລາຍໄດL- ລວມທັງການອອກແຮງງານທ່ີສ່ົງຜົນສະ
ທ້ອນຕ່ໍການຮຽນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ:

- ນໍາພາ ຫືຼ ໃຊLເດັກຝຶກຊ້ອມ+ ສະແດງສິລະປະ
ວັນນະ ຄະດີ ແລະ ການແຂIງກລິາ ທ່ີເປັນການຫາ
ລາຍໄດL ທ່ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການຮຽນ ແລະ ສຸຂະ
ພາບຂອງເດັກ:

- ໃຊLເດັກເຜີຍແຜIຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີບ່ໍມີຂ້ໍມູນຄວາມ
ຈິງ ຫືຼ ມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ-

- ມີການຜູກຂາດຊ້ືຂາຍສິນຄ້າ ເຊ່ັນ9 ເຄ່ືອງແບບ
ນັກຮຽນ+ ປ້ືມແບບຮຽນ+ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ
ທ່ີບ່ໍມີໂພຊະນາການ-

8. ກິດຈະກໍາ 79 ວິທີແກMໄຂຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
• ໄລຍະເວລາ9 ກໍານົດ 5/ ນາທີ
• ສະເໜີ9 ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາໂດຍສັງເຂບ
• ວິທີການດໍາເນີນ9
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1) ແບIງນັກຮຽນອອກເປັນ /3 ກຸIມຕາມຄວາມເໝາະສົມ
2) ຄູຝຶກເອົາຫົວຂ້ໍໃຫLແຕIລະກຸIມເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີແກLໄຂຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງ

ຕ່ໍເດັກ9 ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+ ຊຸມຊົນ+ ສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊLຕາຕະລາງມາເປັນເຄ່ືອງມືໃນການ
ບັນທຶກຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າເຊ່ີງອີງໃສIຄວາມເປັນຈິງໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນ-

3) ບັນທຶກຜົນການຄ້ົນຄວ້າທ່ີມີໃນກຸIມລົງໃສIເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
4) ຕາງໜ້າກຸIມຂ້ຶນນໍາສະເໜີຢູIເທິງເວທີ
5) ຄູຝຶກສະຫTບສັງລວມຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ

ສະຫ;ບ9 ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານ້ີແມIນສະແດງໃຫLເຫັນເຖິງວິທີແກLໄຂຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນ
ແຮງຕ່ໍເດັກຢູIໃນຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+ ຊຸມຊົນ+ ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສIສະພາບຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນ
ແຕIລະທ້ອງຖ່ິນ-

Ø ຕາຕະລາງເຄ່ືອງມືຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີການແກLໄຂຈາກການໃຊLຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ຄອບຄົວ ໂຮງຮຽນ ຊຸມຊົນ ສັງຄົມ

ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການແກ<ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈາກການ
ໃຊ<ຄວາມຮຸນແຮງ

1. ການແກMໄຂບັນຫາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
ພວກເຮົາຮູLກໍລະນີເດັກທ່ີຕ້ອງການ ການປົກປLອງຈາກການລາຍງານຂອງເດັກ+ ໝູIເພ່ືອນ+ ພ່ໍແມI ຫືຼ ຜູLປົກ

ຄອງ+ ແພດໝໍ+ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ+ ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ-
1.1 ຂ້ັນຕອນການແກMໄຂບັນຫາ9
1) ການເອົາຂ້ໍມູນເບື້ອງຕ້ົນ ຫຼື ການປະເມີນເດັກ

ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດLເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ຕາມ
ຄວາມເປັນຈິງເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນ ແລະ ໃຫLການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ 'ລາຍລະອຽດດ່ັງ
ແບບຟອມເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ(
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2) ວິທີເອົາຂ້ໍມູນໂດຍການສັງເກດ ແລະ ການສໍາພາດ
ການສັງເກດ9 ກິດຈະກໍາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເດັກໃນແຕIລະວັນ+ ບຸກຄະລິກກະພາບ+ ໝູIເພ່ືອນ

ແລະ ການຫ້ີຼນ+ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມໄຝIຝັນ+ ການພົວພັນກັບພ່ໍແມI+ ການພົວພັນ ກັບອ້າຍເອ້ືອຍ
ນ້ອງ+ ສ່ິງທ່ີເດັກມັກເຮັດ+ ສ່ິງທ່ີເດັກຢLານກົວ+ ຄວາມຮູLສຶກ ແລະ ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ-

Ø ຂ້ໍແນະນໍາໃນການສັງເກດ9
1) ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເດັກ ໃນປັດຈຸບັນເປັນແນວໃດ?
2) ເດັກສະແດງກິລິຍາທ່າທີ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງເດັກເປັນແນວໃດ?
3) ເດັກສົນໃຈໃນກິດຈະກໍາຫຍັງແດI?
4) ເດັກສາມາດເຮັດຫຍັງໄດLແດI?
5) ການເຄ່ືອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເດັກເປັນແນວໃດ?
6) ເດັກສ່ືສານກັບຄົນອ່ືນແບບໃດ ແລະ ເດັກເວ້ົາຫຍັງແດI?
7) ເດັກເຂ້ົາກັບເດັກ ແລະ ຄົນອ່ືນໄດLດີບ່ໍ?
8) ທ່າທີຂອງເດັກໃນເວລາສໍາພາດເປັນແນວໃດ?
Ø ຂ້ໍແນະນໍາການສັງເກດສະພາບທົ່ວໄປຂອງເດັກ9
1) ຮ່າງກາຍແຂງແຮງບ່ໍ? ອາຍຸເທ່ົາໃດ? ລວງສູງ ແລະ ນ້ໍາໜັກສົມໄວ ຫືຼ ບ່ໍ?
2) ຮ່າງກາຍມີຂະໜາດຜິດປົກກະຕິບ່ໍ? ມີສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍທ່ີຜິດປົກກະຕິ?
3) ມີຮອຍແປLວ+ ຮອຍຊ້ໍາ+ ບາດແຜ+ ຮອຍຜິວໜັງເຫ້ີຼນ ຫືຼ ບ່ໍ?
4) ເຄ່ືອງນຸIງຖືແບບໃດ?
5) ແນມເບ່ິງຕາຂອງຄູIສົນທະນາ ຫືຼ ບ່ໍ?
6) ເດັກເວ້ົາໄວ ຫືຼ ຊ້າ ແລະ ມີບັນຫາທາງດ້ານການເວ້ົາ ຫືຼ ບ່ໍ?
7) ລັກສະນະທ່າທາງ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງເດັກເປັນແນວໃດ?

Ø ຂ້ໍແນະນໍາໃນການສໍາພາດ9
1) ພາຍຫັຼງການລາຍງານ ໃຫLເຮັດການສໍາພາດໃຫLໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດL
2) ນຸIງເຄ່ືອງທໍາມະດາ+ ບ່ໍນຸIງເຄ່ືອງແບບຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ຫືຼ ເຄ່ືອງແບບຂອງນັກການແພດ
3) ເວລາສໍາພາດຄວນມີແຕIເດັກ ແລະ ຜູLສໍາພາດເທ່ົານ້ັນ 'ອີງຕາມແຕIລະກໍລະນີ(
4) ທໍາຄວາມລ້ຶງເຄີຍກັບເດັກກ່ອນໃນເວລາເລ້ີມຕ້ົນສໍາພາດ+ ໃນເວລານ້ີອາດຈະຖາມຄໍາຖາມແບບທ່ົວໄປ

ແລະ ບ່ໍແມIນຄໍາຖາມທ່ີລົງເລິກເທ່ືອ ອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍການຖາມ ກ່ຽວກັບ ທ່ີຢູIອາໄສ+ ໂຮງຮຽນ+
ໝູIເພ່ືອນ ແລະ ການຫ້ີຼນມ່ວນຊ່ືນຕ່າງໆຂອງເດັກ

5) ສະແດງຄວາມເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີດີ ແລະ ບ່ໍສະແດງຕົນເປັນຜູLມີອໍານາດເໜືອເດັກ
6) ບອກໃຫLເດັກວ່າຈ່ົງເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍການຈ່ືຈໍາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູLສໍາພາດຍັງບ່ໍທັນ ຮູLກ່ຽວກັບເຫດການ

ຕ່າງໆ
7) ໃຫLເດັກເວ້ົາຄໍາວ່າ “ຂ້ອຍບ່ໍຮູL” ຖ້າວ່າເດັກບ່ໍຮູLຄາຕອບ ແລະ “ຂ້ອຍບ່ໍຈ່ື” ໃນເວລາທ່ີເດັກບ່ໍສາມາດຈ່ື

ຈໍາໄດL+ ເດັກຈະຕ້ອງເວ້ົາພຽງແຕIສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນຕົວຈິງເທ່ົານ້ັນ
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8) ນໍາໃຊLຄໍາຖາມເປີດ ຕົວຢIາງ9 “ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?” ຫືຼ ບອກຕ່ືມກ່ຽວກັບສ່ິງນ້ັນໄດLບ່ໍ?
9) ໃນເມື່ອເດັກເລ່ີມເວ້ົາກ່ຽວກັບບັນຫາ ຫືຼ ການທາລຸນແມIນ ຈະຕ້ອງປIອຍໃຫLເດັກໄດLເວ້ົາຕາມທ່ີເດັກຈ່ື

ຈໍາ+ ຫ້າມເວ້ົາຕັດບົດເວລາເດັກກໍາລັງເວ້ົາ
10) ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນອາດຈະທວນຄືນຄໍາຖາມເປີດຫຼາຍເທ່ືອ ຕົວຢາງ9 ໃນເວລາເດັກຢຸດເວ້ົາ+ ໃຫLຖາມຄໍາ

ວ່າ9 “ດຽວນ້ີລອງບອກໄດLບ່ໍວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີເຈ້ົາໄປກັບຄົນຜູLນ້ັນ”

11) ບ່ໍຄວນລ້ຶມຄໍາຖາມປິດທ່ີຈະມີພຽງຄໍາຕອບຄໍາດຽວວ່າ “ແມIນ” ຫືຼ “ບ່ໍແມIນ” ຊ່ຶງອາດຈະເຮັດໃຫLເດັກ
ມີຄວາມຮູLສຶກວ່າ9 ຄໍາຕອບຂອງເຂົາທ່ີຕອບມານ້ັນບ່ໍໄດLຖືກຮັບຮູL

12) ນໍາໃຊLສຽງທໍາມະດາບ່ໍຕ້ອງຟLາວຟ່ັງ
13) ຜູLສໍາພາດຕ້ອງອົດທົນ ແລະ ບ່ໍສະແດງທັດສະນະໃນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກ
14) ຖ້າວ່າເດັກຢາກຢຸດເຊົາການຕອບສໍາພາດກໍ່ໃຫLຢຸດ ແລະ ຫ້າມໃຫLຄໍາໝ້ັນສັນຍາ ຫືຼ ໃຫLລາງວັນຕ່າງໆ
15) ຕ້ອງຂອບໃຈຕ່ໍການໃຫLສໍາພາດຂອງເດັກ-

Ø ສ່ິງທີ່ຜູMສໍາພາດບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາສໍາພາດເດັກ9
1) ບ່ໍຄວນນ່ັງໃນລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ
2) ເປັນຫຍັງມື້ນ້ີເຈ້ົາບ່ໍອາບນ້ໍາ? ແຂLວຂອງເຈ້ົາເປັນແມງຫຼາຍເນາະ
3) ພ່ໍຂອງເຈ້ົາເປັນຄົນບ່ໍດີເພາະວ່າລາວຕິດຢາເສບຕິດ
4) ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄປໂຮງຮຽນເຈ້ົາຈະເປັນຄົນໂງIຈ້າ ຄືກັບເອ້ືອຍຂອງເຈ້ົາ
5) ຂ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈສໍານຽງການເວ້ົາຂອງເຈ້ົາ
6) ຂ້ອຍຈະຊ່ວຍເຈ້ົາໄດL ຖ້າວ່າເຈ້ົາຕອບຄໍາຖາມຂອງຂ້ອຍສາກ່ອນ
7) ບ່ໍຊ້ໍາເຕີມເດັກເຊ່ັນ9 ສົມແລLວທ່ີເຈ້ົາຖືກລົງໂທດ ຍ້ອນເຈ້ົາເປັນຄົນຂ້ີດ້ື
8) ພວກເຮົາຈະຢຸດເຊົາການສໍາພາດ ຖ້າເຈ້ົາບອກທຸກສ່ິງທຸກຢIາງທ່ີຂ້ອຍຢາກຮູL
9) ເປັນຫຍັງພ່ໍແມIຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍມີເງິນຈັກໜ້ອຍ+ ພວກເພ່ີນຄືຊິເປັນຄົນຂ້ີຄ້ານນໍ
10) ເຈ້ົາຕ້ອງຟັງຜູLໃຫຍ່ເວ້ົາ ແລະ ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີຜູLໃຫຍ່ບອກ
11) ຂ້ອຍຈະເອົາຂອງຂັວນໃຫLເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາໂອLລົມກັບຂ້ອຍ
12) ບ່ໍໃຫLປIຽນການສໍາພາດກາຍເປັນ “ການຫ້ີຼນ” ເຮັດແນວນ້ີຈະພາໃຫLເດັກສັບສົນ
13) ຫ້າມສະເໜີຕົວທ່ານເອງດ້ວຍກ່າວເຖິງຕໍາແໜIງງານເຊ່ັນ9 ນັກສຶບສວນ+ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ຫືຼ ເປັນທ່ານໝໍ

ພຽງແຕIສະເໜີຊ່ືຂອງທ່ານເຊ່ັນ9 ຂ້ອຍຊ່ື--- ແມIນຜູLນ່ຶງທ່ີມັກໂອLລົມກັບເດັກ-

14) ຫີຼກເວ້ັນການສະແດງຄວາມປະທັບໃຈແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຕ່ໍການສໍາພາດ-

15) ຫ້າມສະແດງຄວາມບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍການບອກເລ່ົາຂອງເດັກ-

Ø ການປະເມີນບັນຫາເບິ່ງວ່າ9
1) ສາເຫດຕ້ົນຕໍຂອງບັນຫາແມIນຫຍັງ
2) ບັນຫາຮຸນແຮງປານໃດ+ ແນວໂນLມຂອງເດັກຈະເປັນແນວໃດໃນຕ່ໍໜ້າ
3) ບັນຫາໃດຮີບດ່ວນທ່ີຈະຕ້ອງແກLໄຂ
4) ບັນຫາໃດທ່ີຄອບຄົວ+ ຊຸມຊົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ົງໄປຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຂ້ັນຕ່ໍໄປ
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Ø ການວາງແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ9 ເມື່ອເຮົາມີຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນແລLວ ຄວນສ້າງແຜນການຊ່ວຍເຫືຼອ
ດ່ັງນ້ີ9

1) ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄະນະ-

2) ຍົກບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບເດັກຂ້ຶນມາປຶກສາຫາລື-

3) ກໍານົດປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີຈໍາເປັນເບ້ືອງຕ້ົນ9
- ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫLຄະນະຜູLໃດຜູLໜ່ຶງ 'ຜູLນ້ີຈະເປັນຜູLຮັບຜິດຊອບຫັຼກຕ່ໍກໍລະນິນ້ີ(-
- ກໍານົດເປ້ົາໝາຍທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ 'ຄະນະຕາໜ່າງປົກປLອງເດັກ ''ຕປດ((+ ຍາດ

ພ່ີນ້ອງ+ ຊຸມຊົນ(-
- ການຊ່ວຍເຫືຼອອັນຮີບດ່ວນ 'ຕົວຢIາງ9 ເດັກບາດເຈັບຕ້ອງສ່ົງໄປສຸກສາລາ.ໂຮງໝໍ(-
- ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະຍາວ 'ຕົວຢIາງ9 ເດັກບ່ໍໄດLເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຕ້ອງສ່ົງເສີມໃຫLເດັກໄດLເຂ້ົາໂຮງ

ຮຽນ(-
- ໃນກໍລະນີບ່ໍສາມາດແກLໄຂໄດLຢູIໃນຊຸມຊົນ ຕ້ອງສ່ົງຕ່ໍຫາຄະນະຕາໜ່າງປົກປLອງເດັກຂ້ັນເມືອງ-
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IV. ອຸປະກອນ
1. ເຈLຍແຜIນໃຫຍ່
2. ເຈLຍບັດຄໍາ 'ຟLາ+ ບົວ+ ຂຽວ+ ເຫືຼອງ(
3. ເຈLຍສີຊະນິດຕ່າງໆ
4. ບິກເຟີດ 'ຟLາ+ ຂຽວ+ ດໍາ+ ແດງ(
5. ປ້ືມ
6. ບິກ
7. ສໍດໍາ
8. ຢາງລຶບ
9. ກະລັບເຟີ*ລູກກະລັບເຟີ
10. ສີທຽນ
11. ສີໄມL
12. ບັນທັດ
13. ເຫັຼກຄັດເຈLຍ
14. ເຫັຼກໜີບດໍາ
15. ບິກເຟີດລາຍນ້ອຍ 'ຟLາ+ ຂຽວ+ ດໍາ+ ແດງ(
16. ສາດປູພ້ືນ
17. ເຄ່ືອງສາຍ LCD
18. ເຄ່ືອງສຽງ
19. ກອງ
20. ໝາກຫວີດ
21. ກະຕ່ານ້ອຍໃສIອຸປະກອນ
22. ກາວ
23. ໂຮງແຫຼມສໍ
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'ເອກະສານຄັດຕິດ(

ຮ່າງໃບເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບື້ອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ

0 ຊ່ືແລະນາມສະກຸນຂອງເດັກ9

1
ອາຍຸເດັກ 9ປີ+ເພດ9 o ຍິງ +o ຊາຍ
ໂຮງຮຽນ 9ຫ້ອງຮຽນ9

2 ບ້ານເກີດ 9+ ເມືອງ 9+ ແຂວງ9

3 ທ່ີຢູIປະຈຸບັນຂອງເດັກ
ຊ່ືບ້ານ 9+ ເຮືອນເລກທີ9
ເມືອງ 9+ ແຂວງ

4 ຜູLປົກຄອງເດັກ

ຊ່ືແລະນາມສະກຸນ9
ອາຍຸ 9ປີ
ອາຊີບ9
ສາຍພົວພັນກັບເດັກ 9o ພ່ໍ +o ແມI +o ປLາ +o ລຸງ +o ອາວ +o ອາ +o ນ້າ

o ຄົນອ່ືນໆ9

5 ສະພາບຂອງເດັກ

ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ9

ສະພາບທາງຈິດໃຈ9

ຊີວິດການເປັນຢູI9

6
ບັນຫາຂອງເດັກທ່ີມີໃນ
ປະຈຸບັນ

7
ການປະຕິບັດໃຫLການ
ຊ່ວຍເຫືຼອ

1. ຄະນະໄດLເຮັດຫຍັງແດI ?ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ9

2. ຂ້ໍສະເໜີໃຫLທາງເມືອງສືບຕ່ໍແກLໄຂ9

ທ່ີ9 -----------------------------+ ລົງວັນທີ9 ----------------------------
ຜູLເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ-----------------------------------
ໂຮງໝໍ------------------------ ເລກທີ----------------.ຮໝ

ວັນທີ------------------------------------

ໃບຢ້ັງຢືນກວດສຸຂະພາບ ຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

ກວດ ວັນທີ ເດືອນ ປີ9 -----------------------------------------ເວລາຈັກໂມງ9 -------------------------------------
ບັນທຶກການກວດໂດຍ9 --------------------------------------ປະຈໍາການຢູIພະແນກ9 -------------------------------

I ການປະເມີນເບື້ອງຕ້ົນ9
0- ສະຖານທີ່ກວດຄົນເຈັບ
, ພະແນກ--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0-0- ຂ້ໍມູນພື້ນຖານຂອງຜູMຖຶກເຄາະຮ້າຍ
, ຊ່ື ນາມສະກຸນ-------------------------------------------------------------------------------ອາຍຸ9-----------ປີ
ວັນ+ ເດືອນ+ ປີເກີດ+ ---------------------------------ສັນຊາດ---------------------------ເພດ9 ຍິງ9 £: ຊາຍ9 £
ລະດັບການສືກສາ9----------------ອາຊີບ9-------------------------------------ບ່ອນເຮັດວຽກ9------------------------
ທ່ີຢູIປະຈຸບັນບ້ານ9-----------------------------ເຮືອນເລກທີ9-------------ໜ່ວຍ9---------ເມືອງ9----------------------
ແຂວງ9-------------------------------ເບີໂທລະສັບບ້ານ9-------------------------ເບີມືຖື--------------------------------

0-1- ຜູMນໍາສ່ົງ 'ຜູMພາມາ(
, ຊ່ືແລະນາມສະກຸນ-----------------------------------------------------------------------ອາຍຸ-------------ປີ:
ວັນ+ ເດືອນ+ ປີເກີດ---------------------------ເພດ9 ຍິງ9 £ ຊາຍ9 £ ລະດັບການສືກສາ9---------------------
ອາຊີບ--------------------------------------ບ່ອນເຮັດວຽກ-------------------------------ສາຍພົວພັນຂອງຜູLຖືກກະທໍາ
-------------------------------ບ້ານຢູIປະຈຸບັນ9---------------------------------------ເຮືອນເລກທີ9……-------------
ໜ່ວຍ---------------ເມືອງ---------------------------------------ແຂວງ9------------------------------------------------
ເບີໂທລະສັບບ້ານ9---------------------------ເບີມືຖື--------------------------------------------------------------------

0-2- ຊ່ື,ນາມສະກຸນ9 ຜູMກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງ'ຖ້າຮູMຈັກ(
, ຊ່ືແລະນາມສະກຸນ--------------------------------------------ອາຍຸ----------ປີ: ວັນ+ ເດືອນ+ ປີເກີດ----------------
ເພດ9 ຍິງ9 £ ຊາຍ9 £ ລະດັບການສືກສາ9-----------------------------ອາຊີບ---------------------------------
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ບ່ອນເຮັດວຽກ------------------------------ສາຍພົວພັນຂອງຜູLຖືກກະທໍາ------------ບ້ານຢູIປະຈຸບັນ9----------------
ເຮືອນເລກທີ9-------------------------------- ໜ່ວຍ----------------------ເມືອງ----------------------------------------
ແຂວງ9-----------------------------------------ໂທລະສັບບ້ານ9---------------------ເບີມືຖື-----------------------------

0-3- ປະເພດ ຄວາມຮຸນແຮງ 'ກະລຸນາໝາຍ √ ຕິກ ໃສDຫ້ອງສ່ີລ່ຽມ(
, ທາງຮ່າງກາຍ9 £: ທາງຈິດໃຈ9 £: ທາງເພດ9 £ ຖືກປະຖ້ີມ £ ອ່ືນໆໃຫL
ລະບຸ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0-4- ຂ້ໍມູນຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂ້ືນ-
, ສະຖານທ່ີເກີດເຫດ9--------------------------------------ວັນທີ+ເດືອນ+ປີ9-----------------------------------
ເວລາຈັກໂມງ9-----------------ສາເຫດຂອງການກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງ9 ----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ຫາກມີການຖືກລວງລະເມີດທາງເພດ9 ຈໍານວນເທ່ືອ9-----------ຈໍານວນຄົນທ່ີລະເມີດທາງເພດ9---------------ຄົນ
, ໄດLມີການແຈLງຄວາມຫືຼບໍ? ໄດLແຈLງ9 £ : ບ່ໍໄດLແຈLງ9 £

, ຖ້າໄດLແຈLງ+ແຈLງຄວາມກັບອົງກອນໃດ? ນາຍບ້ານ9 £ : ປກສ9 £ ອ່ືນໆ
'ລະບຸ(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II ປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍ9 ໂສດ £ �: ແຕIງງານ £ �: ຢIາຮ້າງ £ : ໝ້າຍ £ �
0- ເຄີຍຖືພາ9 -----ຄ້ັງ: ຈໍານວນເກີດລູກ9-----ຄ້ັງ: ຈໍານວນຫTລູກ9-------ຄ້ັງ: ລູກມີຊີວິດປະຈຸບັນ9------ຄົນ

1- ພຶດຕິກໍາ ຫລື ອຸປະນິໄສ ຂອງຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍຜ່ານ9 ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- ປະຫວັດການສັກ ວັກແຊັງ9
TT. AT ສັກ £ � : ບ່ໍສັກ £ �
HBvac ສັກ £ � : ບ່ໍສັກ £ �

3- ປະຫວັດການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບ
3-0 ສະພາບຂອງຄົນເຈັບ ການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ9 ໄດL9 £ �: ບ່ໍໄດL9 £ �
3-1 ການມີສະຕິ9 ດີ9 £ �: ບ່ໍດີ9 £ �
3-2 ການປາກເວ້ົາ+ ໄດL9 £ �: ບ່ໍໄດL9 £ �
3-3 ການສ່ືສານ9 ໄດL9 £ �: ບ່ໍໄດL9 £ �
3-4 ການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໄດL £ �: ບ່ໍໄດL £ �
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4- ຖ້າເປັນກໍລະນີຖືກທາລຸນທາງເພດ9
ເຄີຍ ເປັນປະຈໍາເດືອນແລLວ ຫືຼຍັງ? ເຄີຍເປັນ9 £ : ບ່ໍເຄຍເປັນ9 £

ກ- ຖ້າເຄີຍເປັນປະຈໍາເດືອນແລMວ9
, ປະຈໍາເດືອນຄ້ັງທໍາອິດຕອນອາຍຸຈັກປີ 9-------ປີ. ປະຈໍາເດືອນຄ້ັງສຸດທ້າຍ9 ວັນ -------.ເດືອນ--------ປີ9-------
, ຜູLກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໄດLລ່ັງນ້ໍາກາມອອກມາບໍ? ໄດLລ່ັງ9 £ : ບ່ໍໄດLລ່ັງ9 £ : ບ່ໍຮູL9 £ �
, ໃຊLຖົງຢາງອານາໄມ9 ໃຊL9 £ � : ບ່ໍໃຊL9 £ � : ບ່ໍຮູL £ �
, ເຄີຍຜ່ານການຮ່ວມເພດມາກ່ອນບ່ໍ? ເຄີຍ9 £ : ບ່ໍເຄີຍ9 £ :
, ຖ້າເຄີຍຄ້ັງສຸດທ້າຍ ວັນທີ+ ເດືອນ+ ປີ--------------------------------------------------------------------------------
, ມີການໃຊLວັດຖຸອ່ືນໆ ແປກປອມຮ່ວມດ້ວຍບ່ໍໃນການຮ່ວມເພດຄ້ັງນ້ີ? ມີ9 £ : ບ່ໍມີ9 £ : ບ່ໍຮູL9 �
,ຖ້າມີໃຫLລະບຸລະອຽດ--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຂ- ພາຍຫຼັງຖືກລະເມີດທາງເພດ ຄັ້ງນີ້ແລMວ+ໄດMມີການປະຕິບັດຄືແນວໃດ? ຖ້າມີໃຫMໝາຍ √ ຕິກ
ໃສDຫ້ອງສ່ີລ່ຽມ
0- ທໍາຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະເພດ ຫືຼ ໃນຊ່ອງຄອດບ່ໍ? ລ້າງ9 £ : ບ່ໍລ້າງ9 £

1- ໄດLອາບນ້ໍາບ່ໍ? ອາບ9 £ : ບ່ໍອາບ9 £

2- ໄດLປIຽນເສ້ືອຜ້າຫືຼຊຸດຊ້ັນໃນບ່ໍ? ປIຽນ9 £ : ບ່ໍປIຽນ9 £

3- ໄດLໄປຖ່າຍເບົາ'ຍ່ຽວ(? ໄດL9 £ : ບ່ໍໄດL9 £

4- ໄດLຖ່າຍໜັກບ່ໍ? ໄດL9 £ � : ບ່ໍໄດL9 £ �
5- ໄດLຮາກອອກບ່ໍ? ຮາກ9 £ : ບ່ໍຮາກ9 £

6- ໄດLບວ້ນປາກ.ລ້າງປາກບ່ໍ? ໄດL9 £ : ບ່ໍໄດL9 £

7- ໄດLຖູແຂLວບ່ໍ? ໄດL9 £ : ບ່ໍໄດL9 £

8- ໄດLດ່ືມນ້ໍາຫືຼກີນອາຫານບ່ໍ? ໄດL9 £ : ບ່ໍໄດL9 £

ຄ- ປະຈຸບັນມີການຄຸມກາເນີດບໍ?່ ມີ9 £ : ບໍ່ມີ9 £

, ຖ້າມີ+ໃຊLວີທີໃດ?'ລະບຸ(----------------------------------------------------------------------------------------

ງ- ມີຄວາມສາພັນກັບຜູMກະທາຜິດບໍ?່ ມີ9 £ : ບໍ່ມີ9 £

, ຖ້າມີ+ຮູLຈັກກັນໃນຖານະໃດ'ລະບຸ(-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- ມີການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍພ້ອມບໍ?່ ມີ9 £ : ບໍ່ມີ9 £

ຫາກມ+ີການທໍາຮ້າຍແບບໃດ'ລະບຸ(-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ໄດLມີການໃຊLຢາຫືຼສານຢາຕ່າງໆເຊ່ັນ9 ເຫ້ົຼາ+ ຢາລະງXບ ຫືຼ ບ່ໍ ໃນການທາລຸນຄ້ັງນ້ີ9 ໃຊL £: ບ່ໍມີ9 £: ບ່ໍຮູL �
ຫາກໄດLໃຊLສະນິດໃດ?'ລະບຸວ່າໃຊLຫັຍງ(------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III ສະພາບທົ່ວໄປ9
2-0 ກວດຕົວຈິງ9
, ສະພາບຮ່າງກ່າຍ9----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ການຍ່າງໄປມາ9------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ລະບົບຫາຍໃຈ9------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ສະພາບອ່ືນໆ9--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2-1 ອາການຊີວິດ
, ຄວາມດັນເລືອດ9-----------mmHg : ກໍາມະຈອນ 9--------ເທ່ືອ.ນາທີ9 ຈັງຫວະການຫາຍໃຈ9---------

ເທ່ືອ.ນາທີ : ອຸນຫະພູມ9------------ອົງສາ: ນ້ໍາໜັກ9-------------Kg: ລວງສູງ 9-------------------ແມັດ

2-2 ສະພາບຈິດໃຈ
, ມີສະຕິດີ+ ຫ້ີຼນ+ ໄຫL ຫືຼ ຫງຽບ ແລະ ຢLານກົວ 'ຂຽນລະອຽດ(----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ຈ່ືສະຖານທ່ີບ່ໍ+ ຈ່ືຄົນບ່ໍ+ ຮູLເວລາບ່ໍ.ສໍາລັບເດັກແມIນສັງເກດລະດັບການຕ່ືນຕົວ 'ຂຽນລະອຽດ(-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນບ່ໍ:ສຸຂະພາບຈິດດີ ຫລື ບ່ໍດີ'ຂຽນລະອຽດ(---------------------------------------------

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

2-3 ກວດກາ 'ເບິ່ງ(
, ບັນທຶກ ແລະ ກວດ ທ່ົວຮ່າງກາຍສ່ິງທ່ີພົບເຫັນ ເຊ່ັນ9 ຮອຍຂູດ+ຮອຍກັດ+ ສີບາດແຜ+ ຂະໜາດຂອງ

ຮ່ອງຮອຍ ແລະ ຖ່າຍຮູບເປັນຫລັກຖານ9---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ລັກສະນະຂອງຂົນຂະໂມມ9-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, ສະພາບຂອງອາໄວຍະວະເພດ ແລະ ຮູຍ່ຽວ9 'ໃຫLລະບຸຂະໜາດຂອງບາດແຜ(-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ຮ່ອງລຸIມປາກຊ່ອງຄອດ'ຈຸດ5ໂມງໃກLຮູປາກຊ່ອງຄອດ(9 'ຖ້າໄດLກວດໃຫL √ ຕິກໃສI(
, ເຫ້ີຼນ9 £: ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ຮີມນ້ອຍ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ຮີມໃຫIຍ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ເຈLຍພົມມະຈາລີ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ລົງຂາວຖ້າມີ ປະລິມານ9 ໜ້ອຍ9 £ : ຫລາຍ9 £ : ກິ່ນ9 £ : ສີຂຽວ9 £ : ສີຂາວ9 £ :
ແກມເລືອດ9 £

, ເລືອດໄຫຼທາງຊ່ອງຄອດ9 ມີ9 £ : ບ່ໍມີ £
, ຮູທະວານ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

2-4 ການກວດເພີ່ມ 'ຖ້າໄດMກວດໃຫM √ ຕິກໃສD(
CBC9 £ : VDRL9 £ : Pregnancy ,test9 £ : Sperm 'ໂຕເຊ້ືອອະສຸຈິ(9 £ : HIV9 £ :
HBsAg9 £ : Acid Phosphatase 'ນ້ໍາອະສຸຈິ(9 £ : Chlamydia ,test9 £ : Gonorrhea,
culture9 £ : Ultrasound Scan9 £ : Rx9 £ : CT scan £: Gram stain9 £ : Pap smear9 £

2-5 ການກວດກາຫາການຖືພາ9
ຫາກສົງໄສໃຫLກວດ9
, ກວດທົດລອງການຖືພາດ້ວຍນ້ໍາຍ່ຽວ:	 ຜົນບວກ £: ຜົນລົບ £

, ກວດດ້ວຍລະບົບຄ້ືນສຽງທ້ອງນ້ອຍ9 ໄດLກວດ £: ບ່ໍໄດLກວດ £

, ຫາກການຖືພາຊັດເຈນແລLວ+ໃຫLຕີລາຄາອາຍຸການຖືພາ ໂດຍອີງໃສIການ ກວດລະບົບຄ້ືນສຽງ 'ຂຽນຜົນກວດ
ທັງໝົດໃສI(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ເກັບສ້ີນສ່ວນອ່ືນໆທ່ີສາມາດເອົາໄປວິໄຈໄດL
, ຄາບນ້ໍາລາຍ9 £ : ເສດເຫຍ່ືອກ້ອງເລັບມື9 £ : ເສ້ັນຜົມ9 £ : ຂົນອ່ືນໆ9 £

, ເກັບຊ້ິນສ່ວນໃນຊ່ອງຄອດ9 £

, ເກັບຊ້ິນສ່ວນໃນຮູທະວານ9 £

IV- ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕ້ົນ9
3-0 ປMອງກັນພະຍາດ ຕິດຕ່ໍທາງເພດສາພັນ - 'ຖ້າໄດMໃຫM ຢາຫັຍງ √ ຕິກໃສD(
, Ceftriazone 14/ mg ສັກກາມເທ່ືອດຽວ9 £: ຫລື Cefixine 1//mg 1 ເມັດ ກິນເທ່ືອດຽວ9 £

, ສົມທົບ ກັບ Doxycycline 0// mg ກີນ 0 x 1 ມ.ມື+້ 6 ມື້ລຽນກັນ9 •: ຫລື Azithromycin 4//
mg 1 ເມັດ ກິນເທ່ືອດຽວ9 £
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, Metronidazole 1 g ກີນຄ້ັງດຽວຢູIຕ່ໍໜ້າແພດ9 • ຫລື Metronidazol 4// mg ກິນເຊ້ົາ
ແລະ ແລງ 6 ມື້ £
4-1 ປLອງກັນການຖືພາ
, ໄດLໃຫLກີນຢາຄຸມສຸກເສີນ Levonorgestrel /-64 mg 'Postinor( 1 ເມັດເທ່ືອດຽວ9 £ :
Levonorgestral /-2mg 'Microval(ກິນຈັກຊ່ົວໂມງຜ່ານມາ------ຫລັງຖືກລະເມີດທາງເພດ: ບ່ໍໄດLກິນ9 £

3-1 ປMອງກັນ Hepatitis B 'ຖ້າໄດMກວດໃຫM √ ຕິກໃສD(
, HBIG /-/5 ml.kg 'IM(9 £ : HBV Vaccine 0 ml 'IM( ເຂັມ O9 £ : ສັກຄືນຫັຼງຈາກ

0 ເດືອນ9 £

, ສັກຄືນຫັຼງຈາກ 5 ເດືອນ9 £ : ບ່ໍໄດLສັກ £

3-2- ປMອງກັນ HIV 'ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກລະເມີດທາງເພດ ແລະ ສົງໃສວ່າອາດຈະຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອ
ວີ ໃຫMສ່ົງຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍໄປ ຫາ ໜ່ວຍງານ ARV(

, ຜູLໃຫຍ່9 TDF * 2TC * ATV.r : ໄດLໃຫL9 £ : ບ່ໍໄດLໃຫL9 £ : ສ່ົງສູນ ARV 9 £

, ເດັກນ້ອຍອາຍຸ ≤ 0/ ປີ9 AZT*2TC * LPV.r: ໄດLໃຫL9 £: ບ່ໍໄດLໃຫL9 £: ສ່ົງສູນ ARV 9 £

3-3 ການຕິດຕາມກວດເລືອດ
, HIV / 9 £ : HIV 2 ເດືອນ9 £ : HIV 5 ເດືອນ9 £ : ສັກ Vaccine HBV ຊ້ໍາ9 £

, ໃນກໍລະນີພົບການຕິດເຊ້ືອໃຫLສ່ົງໜ່ວຍງານປ່ິນປົວ ຂອງ ສູນຕ້ານເອດແລະພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ-

3-4 ການປິ່ນປົວອ່ືນໆ
…………………………------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V- ພາກສະຫ;ບໂດຍຫຍ້ໍ9 'ສອບຖາມ+ ກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ຜົນກວດວິເຄາະ(-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຜູLອໍານວຍການໂຮງໝໍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງໂຮງໝໍ ຜູLກວດກາຕົວຈິງ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ໂຮງໝໍ-------------------

ໃບຢັ້ງຢືນການກວດ

1. ຂ້ໍມູນດ້ານປະຊາກອນ
ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ອາຍຸ9 ວັນເດືອນ

ປີ9------.-------.-------ຍິງ 5 ຊາຍ 5

ທີ່ຢູDປະຈຸບັນ ບ້ານ9 ເຮືອນເລກທີ9
ໜ່ວຍ9
ເມືອງ9 ແຂວງ9

ອາຊີບ ສັນຊາດ
ການຈັດຕ້ັງທີ່ມາພົວພັນ
ຄະດີ

ສະຖານທີ່ວດ+ ເວລາ9
ວັນເດືອນປີກວດຄົນເຈັບ9

ກໍລະນີກວດ ພາຍໃນ 61 ຊມ 5 ເກີນ 61 ຊມ 5

2. ຜົນການກວດຄົນເຈັບ
ຜົນການກວດຮ່າງກາຍຄົນເຈັບ

ລວງສູງ
ສະພາບລວມ
ສຸຂະພາບຈິດ
ບາດແຜທີ່ເປັນຈໍາເພາະ

ຜົນການກວດອາໄວຍະວະເພດ ແລະ ຮູທະວານ
ຮູບຮ່າງ
ບໍລິເວນຮູຍ່ຽວ
ເຂດລານອ້ອມເຈMຍ
ພມຈລ
ເຈMຍ ພມຈລ
ເຂດງ່າມຊ່ອງຄອດ
ລົງຂາວ
ກວດຊ່ອງຄອດ
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ກວດຮູທາວານ
ການບົ່ງມະຕິ ແລະ ໃຫMຄໍາເຫັນ

ຫຼັກຖານຜົນກວດຫ້ອງວີ
ເຄາະ
ວັນທີ9-----.-------.-----------

ລາຍເຊັນ

ຜູMອໍານວຍການ

ສະຫ;ບຫຍ້ໍ
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ກໍລະນີພົບເຫັນການໃຊ<ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ)ຍິງ ແລະ ເດັກ

ທ່ານສາມາດໂທລະສັບແຈMງຕາມເບີດ່ັງລຸDມນີ້9

Ø ສາຍດ່ວນ 02// ຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
Ø ສາຍດ່ວນ 0251 ແລະ /10 6602/1,/2 ຂອງສູນໃຫLຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປLອງແມIຍິງ,ເດັກນ້ອຍ
Ø ເບີໂທລະສັບຕິດຕ່ໍ ສໍາລັບສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ+ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0( ສະຫະພັນແມIຍິງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ /10 154153 ສາຍດ່ວນ 026+ 0250
1( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ວຽຈັນ /12 3//1/8
2( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ /50 201043
3( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ /15 10//04
4( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ /60 101060
5( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ /70 201/15
6( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ບ່ໍແກLວ /73 100/04
7( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ /75 201/51
8( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ /63 100114
0/( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ /77 76/26/
00( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຫົວພັນ /53 201/7/
01( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ /43 17/025
02( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ /40 140187 ສາຍດ່ວນ 025
03( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ /30 101/05
04( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ /20 101/11
05( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ສາລະວັນ /23 100007
06( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ເຊກອງ /27 100/35
07( ສະຫະພັນແມIຍິງ ແຂວງ ອັດຕະປື /25 100/63
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