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ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ 

   
 

 

ຂະບວນການແກ້ໄຂສາຍເຫດພ ື້ນຖານຂອງບັນຫາ 

 
 
 
 

  ຂ ໍ້ມນູຕດິຕ ໍ່  

Prevention, Treatment and Rehabilitation Section 
United Nations Office on Drugs and Crime 

PO Box 500, A-1400, Vienna, Austria 

Email 

unodc-ptrs@un.org 

Website 

www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html 

ຄອບຄວົສາມກັຄ ີ
ໂຄງການສາກົນ ເພ ື່ອການສົົ່ງເສີມທັກສະຄອບຄົວ  
ເພ ື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກສັງຄົມ ໃນປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ 

 
 
 

 

 
 
ຜົນກະທບົຕ ໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ທີື່ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການໄລຍະສັື້ນ 

  ຂ ໍ້ມນູຕດິຕາມຜາ່ນການສ ື່ສານມວນຊນົ  

@UNODC_PTRS 

#familyunited #strongfamilies #drugprevention #drugtreatment 

#listenfirst #youthinitiative 

#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16 
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ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ 

 ຂ ໍ້ມ ູນອ ື່ນທີື່ມ ີ  

  ຂ ໍ້ມູນສົົ່ງເສີມທັກສະຄອບຄົວ UNODC   

ໂຄງການຄອບຄວົເຂັື້ມແຂງ 
bit.ly/2Gpubfa 

 
 

 

ການຊວ່ຍເຫ  ອຈາກປະຊາຊນົຍີື່ປ ຸ່ນ 

 

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຜູ້ປົກຄອງ 

 

ຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມປົກກະຕິ 
ປັບປ ງທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັື້ນໃຈໃນການ
ລ້ຽງດູ ເພ ື່ອສ້າງຍ ດທະສາດການລ້ຽງດູທີື່ດີ 

•ເພີື່ມຄວາມສາມາດເພ ື່ອຮັບມ ກັບຄວາມຕຶງ
ຄຽດ 

 
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບເດັກ 

 

ປັບປ ງສ ຂະພາບຈິດໃຈ 

ການຮັບມ ກັບຄວາມຕຶງຄຽດໄດ້ດີ

ຂຶື້ນ 

ລົດຜ່ອນພຶດຕິກ າທີື່ບ ໍ່ດີ 
ຮຽນຮູ້ວິີທການຮັກສາສ ຂະພາບ
ເພ ື່ອຢູຸ່ຮ່ວມກັບຄົນອ ື່ນໆ 

 
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄອບຄົວ 
 

 

ປັບປ ງການສ ື່ສານ ແລະ ຄວາມສ າພັນ 

ລົດຜ່ອນວິທີການລ້ຽງດູແບບບັງຄັບ 

ປັບປ ງທັກສະການລ້ຽງດູຂອງຜູ້ປົກຄອງ ລົດຜ່ອນພຶດຕິກ າກ້າວລ້າວ ແລະ ຄວາມຄິດອະຄະຕິ 

ລົດຜ່ອນ
ຄວາມຮ ່ນ
ແຮງ 

ລົດຜ່ອນການ
ໃຊ້ສານເສບ

ຕິດ 

 

ລົດພຶດຕິກ າສ່ຽງ ປັບປ ງສ ຂະພາບຈ
y 

ຈິດໃຈຂອງເດັກ 
mental health 

ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ  

ລົດຜ່ອນປັດໃຈສ່ຽງ: 
ທັດສະນະຄະຕິທີື່ນິຍົມວິທີການລ້ຽງດູ
ແບບບັງຄັບ 

ຂາດທັກສະການບ ລິຫານຄອບຄົວ 

ຄວາມຕຶງຄຽດສູງ 
ແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍຕ ໍ່ການໃຊ້ສານເສບຕິດ, ຂ ໍ້ຂັດ
ແຍ້ງ ແລະ ຄວາມຮ ່ນແຮງ 

ເພີື່ມປັດໃຈສ່ຽງ: 
ປັບປ ງຄວາມເຂົື້າໃນພາຍໃນຄອບຄົວ 

ສົົ່ງເສີມສາຍພົວພັນ, ລົງໂທດໂດຍບ ໍ່ໃຊ້ຄວາມຮ ່ນ
ແຮງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ, ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ຂອງສັງຄົມຕ ໍ່ກັບຜູ້ປົກຄອງ 

ປັບປ ງສ ຂະພາບຈິດໃຈຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້
ປົກຄອງ 

ປັບປ ງພຶດຕິກ າຂອງລູກ 
ເພີື່ມຄວາມສາມາດຮັບມ ກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ປັບປ ງຄວາມໝັື້ນໃຈສ າລັບຜູ້ປົກຄອງດ້ານທັກສະການ

ບ ລິຫານຄອບຄົວ 

mailto:unodc-ptrs@un.org
mailto:trs@un.org
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html


 
 

 

 

 ຄວາມເປນັມາ  

 
ໂຄງການສົົ່ງເສີມທັກສະຄອບຄົວສະໜັບ ສະໜູນຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ເປັນພ ໍ່ແມ່ທີື່ດີ 
ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານຄວາມເຂົື້າໃຈກັນເອງສ າລັບຄົນທ ກໄວອາຍ  
ພາຍໃນຄອບຄົວ. ສົົ່ງເສີມການດູແລໃຫ້ຄວາມອົບອ ່ນແກ່ລູກພາຍໄຕ້ກົດລະ 
ບຽບຄວບຄ ມພຶດຕິກ າທີື່ພ ໍ່ແມ່ຕັື້ງໄວ້, ການຕິດຕາມດູແລທີື່ໄກ້ຊິດທີື່ມີລັກສະ 
ນະສະໜິດສະໜົມ ແລະ ເປັນແບບຢຸ່າງທີື່ດີໃຫ້ແກ່ລູກໃນການພິຈາລະນາຕັດ 
ສິນໃຈ. ເນ ື່ອງຈາກການປຸ່ຽນແປງທີື່ກ່າວມາ, ໂຄງການນີື້ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ
ໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາທີື່ຫ າກຫ າຍ ທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ຂະພາບ ເຊີື່ງລວມ 
ທັງການປ້ອງກັນການນ າໃຊ້ສານເສບຕິດ, ການນ າໃຊ້ຄວາມຮ ່ນແຮງກັບເດັກ 
ແລະ ຊາວໜ ່ມ ຕະຫ ອດ ທັງບັນຫາທາງອາດສະຍາກ າ. ນອກຈາກນັື້ນ ໂຄງການ
ຍັງ ໃຫ້ການແນະນ າທີື່ດີກ່ຽວກັບການດູແລ ສະພາບຈິດໃຈຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ 
ລົດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດທີື່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແນະນ າພັດທະນາ
ການຂອງລູກທີື່ມີບັນຫາດ້ານພຶດຕິກ າ ແລະ ຈິດໃຈທີື່ລົດລົງ. ຄວາມຮູ້ເລົົ່ານີື້ 
ທາງໜ ່ວຍງານປ້ອງກັນຢາເສບຕິດ ແລະ ສົົ່ງເສີມສ ຂະພາບ, ພະແນກປ້ອງກັນ
ປ ິ່ນປົວ ແລະ ຟ ື້ນຟູຂອງອົງການ UNODC ໄດ້ທົດລອງປະຕິບັດໄດ້ຜົນໃນ
ກວ່າ 30 ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາໃນທົົ່ວໂລກ ແຕ່
ປີ 2010 ເປັນຕົື້ນມາ. 

 

ອົງການ UNODC ມີປະສົບການທົດລອງໂຄງການສົົ່ງເສີມທັກສະຄອບຄົວໃນ
ທົົ່ວໂລກມາແຕ່ປີ 2010-2017 ເຊີື່ງໄດ້ສ້າງທັກສະທີື່ຈ າເປັນສ າລັບຄອບຄົວ
ທົົ່ວໄປ ແລະໂຄງການນີື້ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ. ຂ ໍ້ມູນຫ ັກຖານທີື່
ມີທັງໝົດແມ່ນເປັນການອອກແບບມາສ າລັບປະເທດທີື່ມີເສດຖະກິດໃນລະດັບ
ທີື່ດີ. 

 

ອົງການ UNODC ຍັງໄດ້ພັດທະນາໂຄງການສົົ່ງເສີມທັກສະຄອບຄົວທີື່ເອີື້ນວ່າ 
“ໂຄງການຄອບຄົວເຂັື້ມແຂງ” ເຊີື່ງເປັນໂຄງການທີື່ໃຫ້ຄ າແນະນ າຊ່ວຍເຫ  ອບັນ 
ດາຄອບຄົວທີື່ຕົກຢູຸ່ໃນແວດລ້ອມ້ທີື່ຫຍ ້ງຍາກ ແລະ ໃນສູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ດ້ານມະນ ດສະທ າ (ລວມມີທັງກ ່ມຄົນໄຮ້ທີື່ຢູຸ່ອາໃສພາຍໃນປະເທດ, ກ ່ມຄົນ
ອົບພະຍົບ, ກ ່ມຄົນໃນເຂດມີຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ພາຍຫ ັງ ຕະຫ ອດທັງໃນເຂດຫ່າງ
ໄກທ ລະກັນດານ). 

 ໂຄງຮາ່ງ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ  

 
ໂຄງການຄອບຄົວສາມັກຄີປະກອບມີ 4 ພາກ (ພາກລະອາທິດ) ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນພ ື້ນຖານກ່ຽວກັບທັກສະການລ້ຽງດູລູກໆ. ແຕ່ລະພາກຈະ
ໃຊ້ເວລາບ ໍ່ເກີນສອງຊົົ່ວໂມງ. 

ນອກນັື້ນ ຈະມີເຄ ື່ອງມ ເພີື່ມເຕີມ (ຫ  ບົດຮຽນສະເພາະ) ທີື່ສາມາດສ້າງຂຶື້ນມາ
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະສ າລັບແຕ່ລະປະເທດ. 

 

 
 
 

 

ຈ ດປະສົງ ແລະ ເປົື້າໝາຍຂອງໂຄງການ    
ຄອບຄວົສາມກັຄ  ີ 

• ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຄອບຄົວໃນປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະເທດກ າລັງພ ັດທະນາ. ເຖີງແມ່ນວ່າຈະມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍແນວຄວາມຄິດ ແຕ່ທັງໝົດກ ໍ່ມ ້ງໃສ່ຄວາມຄ້າຍຄ 
ກັນທີື່ເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງໂຄງການເພ ື່ອຮັບມ ກັບຄວາມທ້າ
ທາຍໃນການລ້ຽງດູລູກໃນກ ່ມໄວອາຍ ສະເພາະ. 

 

• ເໝາະສົມກັບຄອບຄົວທີື່ມ ີລູກໃນອາຍ ລະຫວ່າງ 8-15 ປີ: 
ຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນພ ື້ນຖນໃນການລ້ຽງດູລູກແມ່ນຄ ກັນ, ແຕ່ກ ໍ່ອາດມີ
ບາງຢຸ່າງທີື່ແຕກຕ່າງກັນເອງຕາມລັກສະນະສະເພາະຂອງບາງປະເທດ. 

 

• ກ ານົດເປົື້າໝາຍເດັກ ແລະ ຜ ູ້ປ ົກຄອງ ໂດຍການຄັດເລ ອກ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໃນ
ພາກບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄອບຄົວ. 

 

• ຈ ານວນບົດຮຽນ ແລະ ຊ່ວງເວລານ າໃຊ້ກ ັບຄອບຄົວຕ ້ອງໃຫ້ກະທັດຮັດ: ຈ ານວນ
ບົດຮຽນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີື່ສ ດ ເພ ື່ອເໝາະສົມກັບການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກ ່ມເປົື້າໝາຍ ດັົ່ງທີື່
ໄດ້ລະບ ໃນເອກກະສານຄູ່ມ . 

 

• ມີຄວາມກະທັດຮັດໃນການກ ານົດຄ ນນະວ ດຂອງຄູຝ ຶກ ຫ  ຜ ູ້ອ  ານວຍຄວາມ
ສະດວກ: ການອົບຮົມຄູຝຶກຊ່ວຍສ າລັບໃນລະດັບປະເທດຕ້ອງບ ໍ່ເກີນສາມ
ວັນ ໂດຍຮັບການຝຶກຈາກຄູຝຶກຕ່າງປະເທດທີື່ມີຄວາມຊ ານານງານ. 

 

• ການເຜີຍແຜ່ຜາ່ນຜູ້ອ  ານວຍຄວາມສະດວກທີື່ມ ີປະສົບການມາໜ້ອຍ ສາມາດ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ໂດຍບ ໍ່ໃຊ້ງົບປະມານຫຍັງຫ າຍ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງສັນຫາ
ອ ປະກອນເຄ ື່ອງມ ທີື່ມີລາຄາແພງ. 

 

• ດ າເນີນການແບບລຽບງ່າຍຕາມພ ື້ນຖານທີື່ມ ີ ພະຍາຍາມຫ ີກລ້ຽງການ
ລົງທຶນຫຍັງເພີື່ມເຕີມຈາກໂຄງສ້າງທີື່ມີຢູຸ່. 

 

• ບ ໍ່ມ ີຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ິບັດໃນແຕ່ລະປະເທດ: ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການຮ່ວມມ ຈາກອົງການ UNODC ບ ໍ່ມໄດ້ມີຄ່າລິຂະສິດໃດໆ. 

 ຄອບຄົວສາມກັຄີ  
 

ໂຄງການນີື້ໄດ້ພັດທະນາມາເພ ື່ອປະເທດທີື່ມີລາຍໄດ້ລະດັບຕ ໍ່າ ແລະ ປານກາງ ແລະ 
ໄດ້ທົດລອງນ າໃຊ້ໃນຫ າຍປະເທດ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານ 
ແລະ ປະຊາຊົນຍີື່ປ  ຸ່ນ ທີື່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫ  ອ. 

 

 

  ເປົື້າໝາຍເພ ື່ອການພດັທະນາທີື່ຍ ນຍງົ   
 

ສ າລັບໂຄງການ ຄອບຄົວສາມັກຄີ, ອົງການ UNODC ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດສ າມະຊິກ ເພ ື່ອບັນລ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງ  
(SDGs). 

 
 

ຮັບປະກັນການມີສ ຂະພາບແຂງແຮງ ແລະສົົ່ງເສມີການຢູຸ່ດມີີແຮງສ າລັບ

ທ ກຄົນ ແລະ ທ ກໄວອາຍ  

 

 

 

ຮັບປະກັນການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ຍ ດຕິ
ທ າສ າລັບທ ກຄົນ ແລະ ສົົ່ງເສມີໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດເວລາ 

 

 

 

 

 

 
 

ສົົ່ງເສີມການຢູຸ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມທີື່ສະຫງບົສ ກເພ ື່ອການພັດທະນາ
ທີື່ຍ ນຍົງ, ສະໜອງໂອກາດເຂົື້າເຖີງ ຄວາມຍ ດຕິທ າສ າລັບທ ກຄົນ 
ແລະ ສ້າງສະຖາບັນ ທີື່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະສດິທິພາບ 

 


