
ຄໍາບອກເລົ່າກັນ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງ:
ມົນທິນໂຣກຈິຕ ທີ່ພາໃຫ້ຖືກຈໍາແນກ (ຫຼື ຖືກລັງກຽດ)

ຄໍາເລົ່າກ່າວຂານກັນ ຂໍ້ເທັດຈິງ

ໂຣກຈິຕ ແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ນຶ່ງ 
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບ “ຄົນອື່ນໆ “ 
ທໍ່ນັ້ນ

ມີລາຍງານວ່າ ນຶ່ງໃນ 5 ຂອງຄົນຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄາລິຟໍເນັຽ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂ ພາບຈິຕ ຫືຼ ດ້ານສະຕິອາຣົມi.ເດັກນ້ອຍປະມານ 9 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນສະຫະຣັຖ 
ມີບັນຫາດ້ານສະຕິອາຣົມ ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ວ່າ ມີພຽງແຕ່ 1 ໃນ 5 ຂອງເດັກເຫຼົ່ານີ້ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແບບຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມ.ii

ບັນດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຕ່າງກໍປະສົບບັນຫາທາງສຸຂພາບຈິຕຫຼາຍແບບຫຼາຍຢ່າງ 
ເໝືອນໆກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເຮັດວຽກຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນຮອດຂັ້ນເຄິ່ງໆກາງໆ.

ໂຣກຈິຕ ເປັນໂຣກທີ່ປົວບໍ່ໄດ້,

ເຈົ້າຈະເປັນໂຣກຈິຕໄປຈົນຕລອດ

ຊີວິຕ

ບໍ່ພຽງແຕ່ມີການປິ່ນປົວໄດ້ທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍໄດ້ ຢ່າງສົມບູນ. ໃນປັດຈຸບັນ 
ພວກເຮົາ ພວມມີການສຶກສາຮຽນຮູ້ ວິທີປ້ອງກັນໂຣກຈິຕ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສຸຂພາບຈິຕທີ່ດີ.

ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອແລະການປິ່ນປົວ ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຢູລະຫວ່າງ 70 ຫາ 90 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຄົນທີ່ 
ເປັນໂຣກຈິຕ ມີອາການຫຼຸດຜ່ອນລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແລະຄຸນພາບຊີວິຕກໍມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນ.iii

ລູກຊາຍ/ ລູກສາວຂອງຂ້ອຍ 
ກໍາລັງສະແດງການກະທໍາແປກໆ 
ອອກມາ, ແຕ່ ມັນກໍພຽງແຕ່ເປັນ 
ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມເປັນເດັກ 
ທໍ່ນັ້ນແຫຼະ

ການສໍາຣວດວິຈັຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຄົນຜູ້ມີຈິຕຜິດປົກຕິທັ້ງໝົດ ແມ່ນເລີ້ມເມື່ອອາຍຸ 14 
ປີ, ແລະ ຈໍານວນສາມສ່ວນສີ່ ເລີ່ມເປັນເມື່ອອາຍຸ 24 ປີ.iv

ແຕ່ວ່າ, ໂດຍສະເລັ່ຽແລ້ວ ພາຍຫຼັງ 6 ເຖິງ 8 ປີຜ່ານໄປ ສໍາຣັບອາການໂຣກອາຣົມເສົ້າຊຶມ; ພາຍຫຼັງ 9 
ເຖິງ 23 ປີຜ່ານໄປ ສໍາຣັບອາການໂຣກກຸ້ມໃຈ (ວິຕົກກັງວົນ) ຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍປົວເອົາຊາວໜຸ່ມໄດ້. v 

ພວກຄົນທີ່ຖືກກວດວິນິດສັຍ 
ໂຣກຈິຕ ເປັນສິ່ງອັນຕຣາຍ ແລະຄວນ 
ຫຼ ກີເວ ັ້ນ

ໂຣກຈິຕ ກວມເຖິງ ປະມານ 3 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ທີ່ກໍ່ເຫດຄວາມຮຸນແຮງທັງໝົດ ໃນປະເທສສະຫະຣັຖ. vi

ບັນດາຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງໂຣກຈິຕ ມີທ່າວ່າເຂົາເປັນເຫຍື່ອຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸຮແຮງ  
ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນຜູ້ກໍ່ເຫຕຮຸນແຮງ. ມີຣາຍງານບອກວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນໂຣກຈິຕຂັ້ນຮຸນແຮງ ຫຼາຍກວ່າ  
25 ເປີເຊັນ ແມ່ນຜູ້ ເປັນເຫຍື່ອເຄາະຮ້າຍຂອງອາດຊະຍາກໍາຮຸນແຮງໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາ,  
ມີອັຕຣາສູງກວ່າກໍຣະນີຂອງຄົນທົ່ວໆ ໄປ ເກືອບ 12 ເທົ່າ. vii

ຂ້ອຍບໍຈໍາແນກ (ຫຼື້ລັງກຽຕ) ພວກ

ຄົນທີ່ຖືກກວດຫາສະມຸຕຖານຂອງ

ໂຣກຈິຕ ແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍ

ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກນໍ່າ ຫຼືຢູ່ໃກ້ເຂົາເຈົ້າ

ນອກຈາກ ຈະບໍ່ຍຸດຕິທັມ ແລະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບທາງດ້ານຈັຣຍາທັມແລ້ວ, 
ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົຕໝານ ນໍາອີກ ທີ່ເຮົາຈະປະຕິເສທ (ບໍ່ຮັບຮູ້) ສິດທິອັນໃດອັນນຶ່ງຂອງຄົນຜູ້ໃດ
ຜູ້ນຶ່ງ ເນື່ອງຈາກເຂົາເປັນໂຣກຈຶຕ ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງເຫັນວ່າເຂົາມີອາກຣໂຣກຈິຕ.

• ກົຕໝາຍຊາວອະເມຣິກັນຜູ້ມີຄວາມພິກາຣ (ທຸພົລພາບ) ສບັບປີ 1990 
ໄດ້ກໍານົຕໃຫ້ເປັນສິ່ງກົຕໝາຍ ຖ້າວ່ານາຍຈ້າງ ຫືຼ ສະຖານທີ່ ທີ່ໃຫ້ບໍລິກາຣສາທາຣະນະຊົນ 
ຫາກຈໍາແນກ ຫຼື ລັງກຽຕ ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີອາ ກາຣໂຣກຈິຕ.

• ກົຕໝາຍວ່າດ້ວຍການຢູ່ອາສັຍ (ຫົວຂໍ້ທີ 7 ຂອງກົຕໝາຍສິດທິພົລເມືອງ ສະບັບ ປີ 1966)
ໄດ້ກໍາ ນົຕໃຫ້ເປັນກາຣກະທໍາຜິດກົຕໝາຍ ຖ້າວ່າ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ/ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ຫຼືວ່າ 
ໜ່ວຍງານອະສັງຫາຣິ ມະຊັບ ຫາກຈໍາແນກ (ສແດງຄວາມລັງກຽຕ) ຕໍ່ກັບ ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ 
ທີ່ມີໂຣກຈິຕ.



Funded by the voter approved Mental Health Services Act (Prop. 63). – Lao

ຄໍາເລົ່າກ່າວຂານກັນ ຂໍ້ເທັດຈິງ

ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຈິຕແພດ; ຂ້ອຍບໍ່ສ 
າມຈໍາແນກເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ 
ຂອງຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງ 
ສຸຂະພາບຈິຕ.

ມີຫຼາຍຄົນ ເວົ້າວ່າ ຈຸດມົນທິນ (ຫຼືປົມດ້ອຍ) ໃນຈິຕໃຈ ແລະ ການຈໍາແນກລັງກຽຕ ອາດເປັນ 
ສິ່ງທີ່ສ່ຽງແລະ ທ້າທາຍຕໍ່ຄຸນະພາບຊີວິຕຂອງເຂົາ ໃຫຍ່ໄປກວ່າ ທີ່ມັນສ່ຽງແລະທ້າທາຍ 
ຕໍ່ສຸຂພາບຈິຕຂອງເຂົາ.

ເຈົ້າກໍສາມາດ ລົບລ້າງທໍາລາຍຈຸດມົນທິນ ຫຼື ປົມດ້ອຍ ດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ໂດຍທີ່ວ່າເຈົ້າຍອມຮັບ
ຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຄົນທີ່ຖືກກວດຫາສະມຸຕຖານໂຣກຈິຕເຫຼົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື 
ໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ.

ເຈົ້າຄວນຈະມີຈຸດຢືນແຕ່ພຽງນຶ່ງດຽວໃນກາຣໃຫ້ສິ່ງໃດໆກໍຕາມ ແກ່ຄົນທີ່ບັນຫາໂຣກຈິຕ 
ຄືກັນກັບທີ່ຜູ້ອື່ນໆ ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ - ເຊັ່ນ: ອາຊີກາຣງານ, ກາຣຂໍເຊົ່າ, ກາຣໃຫ້ບໍລິການທົ່ວໄປ 
ຫຼືວ່າ ກາຣເວົ້າຈາສົນ ທະນາແບບທໍາມະດາໆດ້ວຍຄວາມເຄົາຣົບນັບຖື- ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ
ມີຊີວິຕທີ່ສົມບູບແບບແລະມີປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ.
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ຄໍາເລົ່າກ່າວຂານກັນ ຂໍ້ເທັດຈິງ

ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຈິຕແພດ; ຂ້ອຍບໍ່ສ 
າມຈໍາແນກເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ 
ຂອງຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງ 
ສຸຂະພາບຈິຕ.

ມີຫຼາຍຄົນ ເວົ້າວ່າ ຈຸດມົນທິນ (ຫຼືປົມດ້ອຍ) ໃນຈິຕໃຈ ແລະ ການຈໍາແນກລັງກຽຕ ອາດເປັນ 
ສິ່ງທີ່ສ່ຽງແລະ ທ້າທາຍຕໍ່ຄຸນະພາບຊີວິຕຂອງເຂົາ ໃຫຍ່ໄປກວ່າ ທີ່ມັນສ່ຽງແລະທ້າທາຍ 
ຕໍ່ສຸຂພາບຈິຕຂອງເຂົາ.

ເຈົ້າກໍສາມາດ ລົບລ້າງທໍາລາຍຈຸດມົນທິນ ຫຼື ປົມດ້ອຍ ດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ໂດຍທີ່ວ່າເຈົ້າຍອມຮັບ
ຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຄົນທີ່ຖືກກວດຫາສະມຸຕຖານໂຣກຈິຕເຫຼົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື 
ໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ.
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