
คลิกที�นี�  สาํหรบัแหล่งข้อมูลและบรกิารสนับสนุนที�เป็นประโยชน์หากคุณกําลังประสบ�ญหาการใช้ความรนุแรงที�บ้าน

เวลาที�พ่อแม่ทาํตวัเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที�เปี� ยมดว้ยความรกัและความกลมเกลียว ลูกจะรูสึ้กปลอดภัยและไดร้บัความรกั  
ให้รกัษาบรรยากาศแห่งความสุขในครอบครวัท่ามกลางสถานการณ์ที�ตงึเครยีดดว้ยการใช้ภาษาที�เป็นบวก การรบั�งอย่างตั �งใจ และความเห็นอกเห็นใจกัน 

ได้ผลมากกวา่ด้วยภาษาที�เป็นบวก! 
บอกให้รูว้า่คณุตอ้งการให้คนอื�นทาํอะไรแทนการห้าม
ในสิ�งที�คณุไม่ตอ้งการให้พวกเขาทํา เช่น แทนที�จะบอกวา่ 
“หยุดตะโกน” ให้บอกวา่ “พูดให้เบาลงหน่อยได้ ไหม” 
คาํชมเชยทําให้ผู้ ไดร้บัรูสึ้กมีคณุคา่และรูสึ้กดกีับตวัเอง 
คาํพูดง่าย ๆ เช่น "ขอบคณุที�ช่วยกันล้างจานและทําความสะอาด
หลังอาหารเย็น" หรอื "ขอบคณุที�ช่วยดแูลน้อง" 
สามารถสรา้งความแตกตา่งให้เกิดขึ �นได ้

แบ่งหน้าที�
ความรบัผิดชอบ 
การดแูลเด็กและสมาชิกในครอบครวั
เป็นเรื�องยาก แตจ่ะง่ายขึ �น
ถ้ามีการแบ่งหน้าที�ความรบัผิดชอบ
ภายในบ้าน

พยายามให้สมาชิกในครอบครวั
มีส่วนรบัผิดชอบในงานบ้าน 
การดแูลเด็ก และภาระตา่ง ๆ 
ภายในบ้านอย่างเท่าเทียมกัน
กาํหนดตารางเวลาให้ผู้ ใหญ่ทุกคน
ในบ้านสลับกันดแูลเด็ก ๆ 

ให้ขอความช่วยเหลือเมื�อรูสึ้ก
เหนื�อยหรอืเครยีด 
เพื�อที�คณุจะไดห้ยุดพักบ้าง

ทําอย่างไร
เมื�อรูส้กึเครยีด
หรอืรูส้กึโกรธ? 

หยุดนิ�ง ๆ เป็นเวลา 10 วนิาที 
หายใจเข้าออกช้า ๆ ห้าครั �งหลังจากนั�น 
พยายามตอบสนองตอ่สิ�งตา่ง ๆ อย่างมีสต ิ
พ่อแม่ผู้ปกครองหลายล้านคนยืนยัน
วา่วธิีการดงักล่าวช่วยไดอ้ย่างมาก

หยุดการโตเ้ถียงเมื�อคณุรูสึ้กวา่มันกําลัง
ทวคีวามรอ้นแรงขึ �นเรื�อย ๆ 
และปลีกตวัไปอยู่อีกห้องหนึ�งหรอื
ออกไปยืนนอกบ้านหากเป็นไปได้

ศึกษาเคล็ดลับในเอกสาร 
“ เมื�อเรารูสึ้กโกรธ” และ 
“ สงบสตอิารมณ์และจัดการความเครยีด”

กิจกรรมดีๆ 
สาํหรบัครอบครวั 

ให้สมาชิกแตล่ะคนในครอบครวั
ผลัดกันเลือกกิจกรรม 
ที�จะทาํรว่มกันในแตล่ะวนั 
หาวธิีที�จะใช้เวลาอย่างมีคณุภาพ
กับคูข่องคณุและผู้ ใหญ่คนอื�น ๆ 
ในบ้านดว้ย!

เป็นผู้�ง
ที�กระตือรอืรน้
รบั�งอย่างตั �งใจเวลาที�มีคนพูด

เปิดกวา้งและแสดงให้เห็นวา่คณุรบั�ง
สิ�งที�พวกเขากําลังพูดอย่างตั �งใจ

แสดงให้เห็นวา่คณุรบั�งอย่างตั �งใจ
ไดง้่าย ๆ ดว้ยการพูดทวนสิ�งที�คณุ
ไดย้ินก่อนจะตอบ เช่น “คณุพูดวา่ …" 

ตอ้งการข้อมูลเพิ�มเตมิ คลิ�กลิงคด์า้นล่าง: 

พ่อแม่คือแบบอย่างของลูก
วธิีการพูดและการปฏิบัตติวัของคณุตอ่หน้าคนอื�น  
มีอิทธิพลอย่างมากตอ่พฤตกิรรมของลูกของคณุ! 

ใช้คาํพูดที�นุ่มนวลและแสดงความเป็นห่วงเป็นใย
กับทุกคนในครอบครวั ไม่วา่จะเด็กหรอืผู้ ใหญ่ 

การสื�อสารดว้ยถ้อยคาํที� ไม่ดรีะหวา่งผู้ ใหญ่ ในบ้าน  
ส่งผลกระทบทางลบตอ่เด็ก ๆ 

การเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที�เปี� ยม
ดว้ยความรกัและความกลมเกลียวจะทาํให้เด็ก
รูสึ้กปลอดภัยและไดร้บัความรกั

ความกลมเกลียวในครอบครัว 
การดูแลเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

เคล็ดลับจาก WHO เคล็ดลับจาก UNICEF ภาษาอื�นๆ งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง
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