ມື້ທີ 2: ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ
ໄລຍະເວລາ: 45 ນາທີ
ຈຸດປະສົງ: ເພອ
ື່ ສໍາຫຼວດສິື່ງທ້າທ້າຍສໍາລັບໄວໜຸຸ່ມໃນການເຂົົ້າຮັບບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ ແລະ
ສິື່ງທ້າທາຍສໍາລັບຜ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໃນການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານດ້ານສຸຂະພາບແກຸ່ໄວໜຸຸ່ມ.
ຜ້ເຂົົ້າຮຸ່ວມຈະໄດ້ມີໂອກາດໃນການລະດົມຄວາມຄິດໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍທີື່ໄດ້ລະບຸມາ.
ອຸປະກອນ: ເຈ້ຍຂາວ A0 ແລະ ບິກເຟີດ.

ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ:
1. ແບຸ່ງອອກເປັນ 2 ກຸຸ່ມ:
 ກຸຸ່ມທີ 1 ໃຫ້ສົນທະນາກຸ່ຽວກັບສິື່ງທ້າທາຍສໍາລັບໄວໜຸຸ່ມໃນການເຂົົ້າຮັບບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະ ໂພຊະນາການຈາກໂຮງໝໍນ້ອຍ.,
 ກຸຸ່ມທີ 2 ໃຫ້ສົນທະນາກັນກຸ່ຽວກັບສິື່ງທ້າທາຍສໍາລັບພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ດ້ານຂະພາບ ແລະໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກຸ່ໄວໜຸຸ່ມ.
ພາຍໃນເວລາ 10 ນາທີ ໂດຍໃຫ້ຂຽນບັນທຶກລົງໃນເຈ້ຍ A0.
2. ໃຫ້ແຕຸ່ລະກຸຸ່ມນໍາສະເໜີສິື່ງທ້າທາຍ ກຸຸ່ມລະ 5 ນາທີ
3. ຈາກນັົ້ນ ແຕຸ່ລະກຸຸ່ມຈະໄດ້ຄິດຫາວີທີແກ້ໄຂສິື່ງທ້າທາຍຂອງອີກກຸຸ່ມ(ປ່ຽນຫົວຂໍໍ້ກັນ) ມີເວລາ 10 ນາທີ.
4. ແຕຸ່ລະກຸຸ່ມຈະມີເວລາ 5 ນາທີໃນການນໍາສະເໜີວິທີແກ້ໄຂສິື່ງທ້າທາຍ.
5. ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທີ ໃນການສົນທະນາເປັນກຸຸ່ມກຸ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂທີື່ລະບຸມາ.
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Breakout Session #1 Day 2: Challenges and Solutions
Duration

45 min

Timing

Day 2, 2nd Activity

Objective

Explore the challenges for adolescents in seeking health and

nutrition care and

the challenges for healthcare providers in providing care to

adolescents. Participants are given the opportunity to brainstorm solutions to the
identified challenges.
Materials Needed

Flip Chart, Markers

Steps;
1. Break into two groups: group1 will discuss challenges for adolescents in seeking
nutrition and health care from HC and group 2 will discuss challenges for health
care providers in proving nutrition and health care to adolescents for 10 min.
Participants should record their answers on a piece of flip chart paper.
2. Each group will have 5 min to present their list.
3. Groups will then switch their topics and will have 10 min to think of solution to
the identified challenges.
4. Each group will then have 5 min to present their identified solutions.
5. Allow up to 5 min for group discussion on the identified solutions.
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4 Learning Rules:

1.

Pretend this is real

2.

Keep an open mind

3.

Respect all participants

4.

Allow mistakes to be made

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາ
ການແກ່ໄວໜ່ມ ມື້ທີ 2: ການ
ພັດທະນາແບບຈໍາລອງ

ລອງຄິດຢ້ອນໄປຕອນທີີ່ທ່ານເປັນໄວໜ່ມ. ເຄີຍມີຊ່ວງ
ເວລາໃດໜຶີ່ງທີີ່ທ່ານຮ້ສຶກວ່າຖກຕັດສິນ ຫ ຖກເຂື້າໃຈຜິດ
ຈາກຜ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫ ຜ້ມີອໍານາດອີ່ນໆບໍີ່ (ຄອາຈານ, ພໍີ່
ແມ່, ຄະນະບ້ານ, ອີ່ນໆ)? ສິີ່ງນັື້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານຮ້ສຶກ
ແນວໃດ?

ຄໍາແນະນໍາ
ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກ່ມເທີ່າໆກັນ.

ມນ
ື້ ື້ີ ພວກເຮາຈະສ້າງແບບຈໍາລອງ ທີີ່ຈະໃຊ້ໃນການຝຶກອບຮມຄັື້ງນີື້.
ແຕ່ລະກ່ມ ຈະໄດ້ຮັບບດບາດສມມດໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 2 ບດ ເພີ່ອການສ້າງແບບຈໍາລອງ. ແຕ່ລະກ່ມ ຈະ
ຕ້ອງສ້າງແບບຈໍາລອງໜຶີ່ງແບບ ສໍາລັບແຕ່ລະກ່ມຍ່ອຍ: ໄວໜ່ມຕອນຕື້ນອາຍ 10-14 ປີ ແລະ ໄວໜ່ມຕອນ
ທ້າຍ 15-19 ປີ.
ກ່ມທີ 1: ການງຽບ ແລະ ການຮ້ອງໄຫ້

ກ່ມທີ 2: ໃຈຮ້າຍ ແລະ ປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫອ

ກ່ມທີ 3: ໜ້າອາຍ ແລະ ຕ້ອງການທີີ່ຈະລມ

ກ່ມທີ 4: ກ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ກ່ມຊ່ມຊນ

ສິີ່ງທີີ່ຄວນຈີ່:
oແບບຈໍາລອງຈະຕ້ອງໃກ້ຄຽງກັບບດບາດໃນຊີວິດຈິງ
ໃຫ້ຫາຍທີີ່ສດ:

oໄວໜຸຸ່ມອາດຈະມາກວດຢູ່ສຸກສາລາ ດ້ວຍເຫດຜົນເບື້ອງຕົື້ນ ທີ່ບໍ່ແມຸ່ນ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ
oໄວໜຸຸ່ມອາດຈະມາກວດຢູ່ສຸກສາລາກັບພໍ່ແມຸ່, ພໍ່ເຖົື້າແມຸ່ເຖົື້າ ຫ ຄຸ່ຜົວ
ເມຍ
oໄວໜຸຸ່ມອາດແຕຸ່ງງານແລ້ວ ແລະ ມການຖພາ.

ບດບາດສມມດ #1
ນ້ອຍ (ເພດຍິງ, 14 ປີ)

ນ້ອຍ ແມ່ນເດັກຍິງອາຍ 14 ປີ ເຊິີ່ງແມ່ໄດ້ພາມາກວດຢ່ສກສາລາ. ແມ່
ຂອງນ້ອຍເວື້າວ່າ ນ້ອຍຮ້ສຶກເມີ່ອຍຕະຫອດ, ມີບັນຫາໃນການຕັື້ງ
ສະມາທິ ແລະ ໜ້າຕາຈດມ້ານ. ນ້ອຍກະວນກະວາຍເມີ່ອມາ
ສກສາລາ ແລະ ຄິດວ່າລາວບໍີ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍ.
ນ້ອຍຖກບີ່ງມະຕິວ່າ ເປັນເລອດຈາງຂັື້ນປານກາງ. ທ່ານຈະໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາແກ່ນ້ອຍຄແນວໃດ?

ບດບາດສມມດ #2
ທິບ (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 12 ປີ)

ທິບແມ່ນເດັກຊາຍອາຍ 12 ປີ ເຊິີ່ງພໍີ່ໄດ້ພາມາກວດຢ່ສກສາລາ ເນີ່ອງ
ຈາກມີບາດແຜຢ່ແຂນ ແລະ ປິີ່ນປວບໍີ່ດີ. ພໍີ່ຂອງລາວກັງວນວ່າ
ບາດແຜຈະຕິດເຊື້ອ ແລະ ທິບຕ້ອງການຢາປິີ່ນປວ ເພີ່ອໃຫ້ອາການດີ
ຂຶື້ນ.
ທ່ານຈະແກ້ໄຂ ບັນຫາເບື້ອງຕື້ນຂອງທິບຄແນວໃດ ແລະ ທ່ານຈະ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການແກ່ທບ
ິ ຄແນວໃດ?

ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ:
ແບ່ງອອກກ່ມລະ 4 ກ່ມ ໃຫ້ແຕ່ລະກ່ມເລືອກ 1ຫົວຂໍ້ໃຫ້ການຝຶກແອບບົດບາດສົມມດ
ຝຶກແອບຫົວຂໍ້ລະ 15 ນາທີ. ແລ້ວປ່ຽນເອົາຫົວຂໍ້ໃໝ່ມາຝຶກແອບ ໂດຍແຕ່ລະກ່ມຈະຕ້ອງໄດ້
ຝຶກແອບທັງ 17 ຫົວຂໍ້ດັັ່ງລ່ມນີີ້: (ມີດຕັດຕັດອອກແຕ່ລະຫົວຂໍ້).

1.

ນາງແກ້ວ, ອາຍ 17 ປີ. ໝ່ຂອງລາວໄດ້ພາມາໂຮງໝໍນ້ອຍ ຍ້ອນວ່າ ລາວບໍ່ສະບາຍໄດ້
ອາທິດກ່ວາແລ້ວ, ໂດຍມີໄອ ແລະ ມີໄຂ້. ລາວໄດ້ກິນຢາ ທີີ່ໄດ້ຊືີ້ຈາກຮ້ານຂາຍຢາ ແຕ່
ມັນຊ່ວຍບັນເທົາອາການພຽງເລັກໜ້ອຍເທົັ່ານັີ້ນ. ລາວກິນອາຫານບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຫຼາຍ
ຕັີ້ງແຕ່ເລີີ່ມບໍ່ສະບາຍ, ມີແຕ່ກິນຢາ ແລະ ກິນເຂົີ້າພຽງເລັກນ້ອຍ. ເຈົີ້າຊິຊ່ວຍນາງແກ້ວ
ແນວໃດ?

2.

ນາງຫຼ້າ, ອາຍ 12 ປີ. ແມ່ຂອງລາວພາມາກວດຢ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າລາວມີ
ບາດອັກເສບ ຢ່ຂາ, ແຕ່ວ່າ ລາວບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາຂອງ ທ່ານໝໍ. ເຈົີ້າສາມາດ
ຊ່ວຍ ນາງຫຼ້າ ໄດ້ແນວໃດ ແລະ ຊິໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຄືແນວໃດ?

3. ນາງສາລີ, ອາຍ 15 ປີ. ລາວມາໂຮງໝໍນ້ອຍກັບແມ່ຂອງລາວ. ແມ່ລາວບອກໃຫ້ຮ້ວ່າ ລາວ
ມັກມີອາການອິດເມືອ
ີ່ ຍ ແລະ ມີສີໜ້າຈືດມ້ານ. ພາຍຫຼັງໄດ້ກວດເບິີ່ງແລ້ວ, ແມ່ນພົບວ່າ ນາງ
ສາລີ ຖືພາ 3 ເດືອນແລ້ວ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບສາລີຄືແນວໃດ?

4. ນາງ ພອນ, ອາຍ 14 ປີ. ລາວມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ມິດງຽບ. ລາວຫາກເໍ່ ປັນປະຈໍາເດືອນ
ເທືີ່ອທໍາອິດ ແລະ ມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍແຮງ ແລະ ມີອາການຜິວຈືດມ້ານ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາ ນາງພອນ ຄືແນວໃດ?

5. ນາງຫຼ້ານ້ອຍ, ອາຍ 14 ປີ. ແມ່ຂອງລາວ ພາລາວມາພົບທ່ານໝໍ ຍ້ອນສາເຫດທີີ່ວ່າ ລາວມີ
ອາການ ເບືີ່ອອາຫານ, ອິດເມືີ່ອ ແລະ ອ່ອນເພຍ. ປະຈໍາເດືອນຂອງລາວມາບໍ່ປກ
ົ ກະຕິ ແລະ
ແມ່ຂອງລາວເລີຍກັງວົນວ່າ ລາວຈະບໍ່ສະບາຍ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບ ນາງຫຼ້ານ້ອຍ ຄື
ແນວໃດ?

6. ນາງຈິບ, ອາຍ 18 ປີ. ປະຈໍາເດືອນຂອງລາວ ບໍ່ມາ 2 ເດືອນແລ້ວ. ລາວມີຄວາມກັງວົນ ແລະ
ຮ້ອງໄຫ້. ນາງຈິບ ຢ້ານວ່າ ລາວຊິບໄໍ່ ດ້ຮຽນຕໍ່ ຖ້າຫາກລາວຖືພາ ເພາະມັນເລືີ່ອງທີີ່ໜ້າ
ອັບອາຍ. ພາຍຫຼງັ ກວດລະອຽດແລ້ວ ຈິງີ່ ພົບວ່າ ນາງຈິບ ບໍ່ໄດ້ຖືພາ ແຕ່ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ
ຂັີ້ນຮນແຮງ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ ນາງຈິບ ຄືແນວໃດ?

7. ນາງ ນັນ, ອາຍ 11 ປີ. ລາວໄດ້ເຂົີ້າມາກວດຢ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ນໍາແມ່ຂອງລາວ ຍ້ອນວ່າ ລາວມີ
ອາການອິດເມືີ່ອຍ, ວິນຫົວ, ກິນເຂົີ້າ ແລະ ອາຫານໄດ້ໜ້ອຍ. ນາງນັນ ມີອາການອາຍ ເວລາ
ລົມກັບພະນັກງານແພດໝໍ ຜ້ໃຫ້ບລິການ.

8. ນາງພອນ, ອາຍ 12 ປີ. ລາວໄດ້ເຂົີ້າມາກວດຢ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຍ້ອນລາວມີເລືອດໄຫຼອອກຈາກ
ຊ່ອງຄອດ ແລະ ນົມຂອງລາວທັງສອງຂ້າງ ກເໍ່ ລີີ່ມໃຫຍ່ຂີ້ນ. ລາວຢາກຮ້ວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂນ
ີ້
ກັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ. ລາວຢາກລົມກັບທ່ານໝໍ ເພາະລາວໄດ້ງນ
ິ ມາຈາກໂຮງຮຽນວ່າ
ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ຈະສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງລາວໄດ້.

9. ທ້າວຄໍາ, ອາຍ 15 ປິ. ລາວໄດ້ເຂົີ້າມາກວດຢ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ກັບໝ່ຂອງລາວ ຍ້ອນວ່າລາວມີ
ອາການປວດຕາມຕົນໂຕ, ປວດແຂນ-ຂາ ແລະ ຮສ
້ ກອິດເມືີ່ອຍ ແລະ ຫິວນອນຢ່ເລືີ້ອຍໆ.
ພາຍຫຼັງກວດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພົບວ່າລາວຈະເລີນເຕີບໂຕປົກກະຕິ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບ
ທ້າວຄໍາ ຄືແນວໃດ?

10. ນາງນ້ອຍ, ອາຍ 18 ປີ. ລາວໄດ້ເຂົີ້າມາໂຮງໝໍນ້ອຍນໍາແມ່ຂອງລາວ. ນາງນ້ອຍຈ່ອຍຫຼາຍ

ຍ້ອນລາວບໍ່ມກ
ັ ກິນເຂົາີ້ , ລາວຢ້ານຕ້ຍ, ລາວຢາກມີຮບຮ່າງງາມ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ ຕນ
ໍ່ າງ
ນ້ອຍ ຄືແນວໃດ?

11.

ທ້າວ ບີີ້, ອາຍ 17 ປີ. ເມຍຂອງລາວ ພາລາວມາໂຮງໝໍນ້ອຍ ຍ້ອນວ່າ ລາວບສ
ໍ່ ະບາຍ

ແລະ ຮາກ ໄດ້ 3 ວັນແລ້ວ. ເຈົີ້າຈະຊ່ວຍ ທ້າວບີຄ
ີ້ ແ
ື ນວໃດ ແລະ ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ດ້ານໂພຊະ
ນາການໃຫ້ລາວຄືແນວໃດ?
Bee is a 17 year old boy. He is brought to the health center by his wife because
he is sick and vomiting for 3 days. How can you help and offer nutrition
counselling to Bee?

12.

ທ້າວສອນ, ອາຍ 15 ປີ. ລາວມີບາດຢ່ແຂນ ຍ້ອນລົດຈັກລົີ້ມ. ຫຼັງຈາກປົວບາດໃນ

ແຂນຂອງລາວແລ້ວ, ເຈົາີ້ ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ທ້າວສອນ ຄືແນວໃດ?

13.

ນາງພັດ, ອາຍ 19 ປີ. ລາວມາໂຮງໝໍນ້ອຍ ກັບຜົວ, ຊືີ່ ທ້າວສົມ, ອາຍ 19 ປີ. ນາງ

ພັດ ຖືພາລກຜ້ທໍາອິດ ໄດ້ 4 ເດືອນແລ້ວ. ເຈົີ້າຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ ຕນ
ໍ່ າງພັດຄື
ແນວໃດ?
14.

ນ້ອຍ ແມ່ນເດັກຍິງອາຍ 14 ປີ ເຊິງີ່ ແມ່ໄດ້ພາມາກວດຢ່ສກສາລາ. ແມ່ຂອງນ້ອຍເວົີ້າ

ວ່າ ນ້ອຍຮສ
້ ກເມືອ
ີ່ ຍຕະຫຼອດ, ມີບນ
ັ ຫາໃນການຕັີ້ງສະມາທິ ແລະ ໜ້າຕາຈືດມ້ານ. ນ້ອຍ
ກະວົນກະວາຍເມືີ່ອມາສກສາລາ ແລະ ຄິດວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍ. ນ້ອຍຖືກບົງັ່ ມະຕິວ່າ ເປັນ
ເລືອດຈາງຂັີ້ນປານກາງ. ທ່ານຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ນອ
້ ຍຄືແນວໃດ?

15.

ທິບແມ່ນເດັກຊາຍອາຍ 12 ປີ ເຊິງີ່ ພໍ່ໄດ້ພາມາກວດຢ່ສກສາລາ ເນືີ່ອງຈາກມີບາດແຜ

ຢ່ແຂນ ແລະ ປິນ
ິ່ ປົວບໍ່ດ.ີ ພໍ່ຂອງລາວກັງວົນວ່າບາດແຜຈະຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ທິບຕ້ອງການຢາ
ປິິ່ນປົວ ເພືີ່ອໃຫ້ອາການດີຂີ້ນ. ທ່ານຈະແກ້ໄຂ ບັນຫາເບືີ້ອງຕົນ
ີ້ ຂອງທິບຄືແນວໃດ ແລະ ທ່ານ
ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການແກ່ທິບຄືແນວໃດ?

16.

ທ່ານ ໄດ້ຮັບເຊີນ ໃຫ້ໄປໂອ້ລົມ (ບັນລະຍາຍ) ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການ

ຮັກສາອານາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການທີີ່ດີ ໃນເວລາເຈັບໄຂ້ ໃຫ້ກບ
ັ ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົີ້ນ
ຜ່ານໂຄງການສົັ່ງເສີມວຽກສາທາລະນະສກພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານ. ມີນ້ອງນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ
ບໍ່ສະບາຍ ຍ້ອນຖອກທ້ອງ ແລະ ຕໍ່ມາກໍ່ມີຮາກ. ທ່ານມີເວລາ 5ນາທີ ສໍາລັບການໂອ້ລົມ
ນັກຮຽນ. ໃຫ້ທ່ານ ສະແດງບົດບາດໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານສາມາດລົມກັບນັກຮຽນຄືແນວໃດ ແລະ
ກິດຈະກໍາງ່າຍໆອັນໃດ ທີີ່ເຈົີ້າຈະແນະນໍາໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນນໍາໄປປະຕິບັດ?

17.

ທ່ານ ໄດ້ຮັບເຊີນ ໃຫ້ໄປໂອ້ລົມ ກັບຜ້ປົກຄອງ ແລະ ໄວໜ່ມ ໃນບ້ານ ແຫ້ງໜງີ່ ໂດຍ

ຜ່ານໂຄງການສົັ່ງເສີມໂພຊະນາການ. ບ້ານດັັ່ງກ່າວ ເປັນບ້ານທີີ່ມີອັດຕາ ໄວໜ່ມຍິງທີີ່ມີນໍໍ້າໜັ
ກ ຫຼຼຸດເກນມາດຕະຖານສງ. ທ່ານມີເວລາ 5 ນາທີ ທີີ່ຈະເວົີ້າກ່ຽວກັບພັດທະນາການ ຂອງ
ໄວໜ່ມ. ທ່ານຈະເວົີ້າແນວໃດ ສໍາລັບກ່ມຜ້ປົກຄອງ ແລະ ໄວໜ່ມ ແລະ ທ່ານຈະແນະນໍາ
ກິດຈະກໍາງ່າຍໆອັນໃດ ໃຫ້ກັບກ່ມດັັ່ງກ່າວ?

Adolescent Nutrition Counselling Observation Checklist

Step

Action
Greet adolescent and their guardian

1

Introduce yourself
Introduction: Create
warm & friendly
environment

Make eye contact
Smile
Show respect
Listen

2
Identify current
problems

Be non-Judgmental
Ask open-ended questions
Accept what adolescent says
Identify the problem, issue

3

Identify priority if there is more than
one problem
Analyze &
assess

Ask more open-ended questions to
identify barriers
Does not criticize
Respond to adolescents questions
Provide relevant information

4
Recommend practical
action

Builds adolescents confidence
Praise good behaviors
Make 1-2 practical suggestions

5
Negotiate new behaviors
(Help Plan)

6

Summary - Closing

Invite Adolescent to choose 1-2
improvements they want to change/try
If appropriate invite adolescent
guardian to choose 1-2 improvements
they want to change/try
Discuss possible barriers to success and
strategies for success
Supervisors asks how they can support
changes/ improvements
Ask adolescent to repeat
recommendation
Ask adolescent guardian to repeat
recommendation
Correct recommendation as
appropriate
Arrange follow-up with HC
Praise and thank HC staff

Well
done?

Not
done
fully ?

Not
Done?

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃນການຕິດຕາມຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍນ້ອຍ
ລາດັ
ຂັັ້ນຕອນ
ບ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

1

ການທັກທາຍ

ການແນະນາຕົວ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມ ເປັນກັນ
ເອງ

ການແນະນາຕົວຕົນເອງ
ການປະສານທາງສາຍຕາ
ມີຄວາມຍິັ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ
ສະແດງອອກດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ
ການຮັບຟັງບັນຫາຕ່າງໆ

2
ການົດບັນຫາທີື່ພົບໃນ
ເວລາລົງຢ້ຽມຢາມ

ບໍ່ຂັດຈັງຫວະ
ໃຊ້ຄາຖາມເປີດໃນການຖາມ
ຮັບຟັງໃນສິື່ງທີື່ໄວໜ່ມເວົັ້າ
ການົດບັນຫາຕ່າງໆ

3
ການວິເຄາະ ແລະ ປະ
ເມີນ

ຈັດລຽງບູລິມະສິດຂອງບັນຫາ(ຖ້າມີຫລາຍກວ່າ1
ບັນຫາ)
ໃຊ້ຄາຖາມເປີດ ເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ການົດສິື່ງກີດຂວາງ
ຕ່າງໆ
ຫຼີກລ່ຽງການວິຈານ
ຕອບຄາຖາມ ທີື່ໄວໜ່ມຖາມ
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

4
ຂແ
ໍ້ ນະນາໃນການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ໄວໜ່ມ
ຍ້ອງຍຊົມເຊີຍສິື່ງຕ່າງໆທີື່ເຮັດໄດ້ດີ
ຝຶກການປະຕິບດ
ັ ຈິງ 1- 2 ຢ່າງ
ເຊັ້ອເຊີນໃຫ້ໄວໜ່ມເລອກລະຫວ່າງ 1 ຫຼ 2 ພຶດຕິກາ ທີື່
ຕ້ອງການລອງເຮັດ

5
ນາສະເໜີການປະຕິບັດ
ສິື່ງ
ໃໝ່ໆ(ຊ່ວຍໃນການວາງ
ແຜນ)

ປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບສິື່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ແລະ ວາງຍດທະ
ສາດເພື່ອບັນລ
ຖ້າຫາກໄວໜ່ມເລອກພຶດຕິກາ ທີື່ຕ້ອງການການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກພໍ່ແມ່ພວກເຂົາ, ໃຫ້ເຊີນພໍ່ແລະແມ່ພວກເຂົາ
ເຂົາຮ່ວມກິດຈະກາ ໂດຍຕ້ອງຮັບການອະນຍາດຈາກໄວ
ໜ່ມ
ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼອດ້ານໃດແດ່ເພື່ອໃຫ້
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດເກີດການປ່ຽນແປງທີື່ດີຂຶັ້ນ

6

ສະຫລບສັງລວມ ປິດ

ຂໃຫ້ໄວໜ່ມ(ແລະພໍ່ແມ່ ຖ້າຈາເປັນ) ທວນຄນຄາ
ແນະນາ
ຂແ
ໍ້ ນະນາຕ່າງໆທີເື່ ຫັນວ່າຖກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ
ກະກຽມການຕິດຕາມໄວໜ່ມ
ຍ້ອງຍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈໄວໜ່ມ

ເຮັດໄດ້ດີ
ຫຼາຍ

ເຮັດໄດ້
ປານກາງ

ຍັງເຮັດບໍ່
ໄດ້ດີ

ການຖາມແບບເຈາະຈີ້ມຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ການຖາມແບບເຈາະຈີ້ມແມ່ນທັກສະການສອນທີ່ມຄວາມສາຄັນ. ໃຊ້ຂັີ້ນຕອນຟື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ອຊ່ວຍທຸກໆຄນໃນການຮຽນ
ຮ້.
ການຖາມແບບເຈາະຈີ້ມພາຍໃນກຸ່ມ
ຂີ້ນຕອນ 1 : ການທົບທວນຕ່າງໆ
ນັກຮຽນຮ້ແລກປ່ຽນບດຮຽນທເີ່ ຄຍພບພໍ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃຫ້ກັບທຸກຄນເພີ່ອຖອດຖອນເອາບດຮຽນທີ່ຄ້າຍຄ
ກັນ. ບາງເທີ່ອກເໍ່ ອີ້ນວ່າ “ການຮັບເອາບດຮຽນອັນໃໝ່’’


ແມ່ນຫຍັງແດ່ທໄີ່ ດ້ເກດຂີ້ນ?



ສີ່ງທີ່ເກດຂີ້ນຢ່ບ່ອນເຈີ້າເຮັດວຽກບໍ່?



ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ໂຮງໝໍນ້ອຍຕ້ອງການ?



ບັນຫາທີ່ເກດຂີ້ນມັນສອນຫຍັງເຈີ້າແດ່?

ຂີ້ນຕອນທ2 : ການວິເຄາະ
ສ້າງຄວາມເຂີ້າໃຈໃນສີ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດ ແລະ/ຫລ ໄດ້ດກວ່າເກຼົ່າ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ. ການດປະສດທພາບ ແລະ ຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆ
ຂອງຄວາມຮ້. ນາໃຊ້ຫັກການຕ່າງໆເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຄາຕານຕຊມຂອງກຸ່ມເປັນໄປໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ(ເບີ່ງເອກະສານອ້າງອງ)


ແມ່ນຫຍັງທີ່

ເຮັດໄດ້ດແທ້ໆ?



ຖ້າເຈີ້າເປັນຜ້ໃຫ້ບລການ ສງີ່ ນງີ່ ທີ່ເຈີ້າຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກຄນອນ
ີ່ ນັີ້ນແມ່ນຫຍັງ?



ແມ່ນຫຍັງທີ່

ລມເຮັດ?

ຂີ້ນຕອນ3: ໂດຍທົົ່ວໄປ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກຸ່ມສ້າງບດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນຮ້ ແລະ ພ້ອມທັງເຮັດເປັນລາຍລະອຽດວທການທີ່ຈະຈັດຕັງີ້
ປະຕບັດໃນໂຮງໝໍນ້ອຍຂອງພວກເຂາ


ສະນັີ້ນເຈີ້າຈະໄດ້ເຮັດສີ່ງໃຫມ່ໆບາງຢ່າງໃນຊ່ວງການລງຕດຕາມໃນແຕ່ລະຄັງີ້ ?



ພດຕກາທີ່ເປັນບລມະສດໃນກລະນີ້ແມ່ນຫຍັງແດ່?



ພວກເຮາຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ເກດມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ?
ການຖາມແບບເຈາະຈງເປັນລາຍບຸກຄນ(ໂດຍຜ້ອານວຍຄວາມສະດວກ)

ຂີ້ນຕອນ 1 : ການທົບທວນຕ່າງໆ
ເປັນແນວໃດແດ່? ນັນ
ີ້ ເປັນຄວາມຈງບໍ່-ສີ່ງນັນ
ີ້ ຄ້າຍຄສີ່ງທີ່ເກດຂີ້ນກັບໂຮງໝໍນ້ອຍຂອງເຈີ້າບໍ່?
ຂີ້ນຕອນທ2 : ການວິເຄາະ
ເຈີ້າຄດວ່າສີ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດແລ້ວ? ແລະ ເຈີ້າຄດວ່າສີ່ງໃດທຈ
ີ່ ະປັບປຸງ?
ແນະນາທັກສະການໃຫ້ຄາປຶກສາແກ່ພວກເຂາ ແລະ ຈດລາຍການຖ້າພວກເຂາບໍ່ຮ້ວ່າທັກຊະໂຕໄດ໋ທີ່ເຮັດໄດ້ດ.
ຂີ້ນຕອນ3: ໂດຍທົົ່ວໄປ
ຄັີ້ງຕໍ່ໄປເຈີ້າຈະເຮັດຫຍັງ? ທັກສະທີ່ເຈີ້າເນັີ້ນຫນັກໃນມີ້ນີ້ແມ່ນຫຍງ? ເຈີ້າຈະເຮັດຫຍັງເພີ່ອໃຫ້ເຈີ້າມທັກຊະທີ່ເຂັີ້ມແຂງ?
ຂຽນລຽງລາດັບລງໃນຫນ້າວຽກຂອງເຂາເຈີ້າ

Facilitator’s Debrief Cheat Sheet

Debriefing is crucial teaching skill. Use these basic steps every time to help everyone learn.
Group Debriefing
Step 1: Recap
Learners share what they saw and consensus is created to enable everyone to take away
similar lessons. This is sometimes called “buy in”.


What just happened?



Is this something that happens where you work?



What was the Health Centers need?



What message was given?

Step 2: Analyze
Create an understanding of what went well and or could go better and why. Identify the
performance or knowledge gap. Use the principles of constructive feedback to summarize
group comments (see handout).


What did ______ do really well?



What is one thing you would do differently if you were the provider?



What did ______ forget to do?

Step 3: Generalize
Facilitate the group to quickly generate their own lessons learned and make some
statements of how they will apply this in their health center.


So what is something new you will do during a Supervsion visit?



What was the priority behavior in this case?



What will we have to change to do this differently?

Individual Debrief (by facilitator)
Step 1: Recap
How was that? Was that realistic-is that similar to what happens in your HC?
Step 2: Analyze
What do you think went well? What do you think you could improve?

Refer them to their counselling skills checklist if they don’t know which skills they want to
work on.
Step 3: Generalize
What will do you do next time? What skill will you focus on today? What you going to do
today to master that skill? Have them write it down on their sheet.

ເກມ: ຕອນທີ່ຂ້ອຍເປັນໄວໜຸ່ມ
ໄລຍະເວລາ: 30 ນາທີ
ເວລາ: ຝຶກອົບຮົມມື້ທີ 2, ກິດຈະກໍາທໍາອິດ
ຈຸດປະສົງ: ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະໄດູ້ເຂົື້າໃຈເຖີງພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໄວໜຸ່ມ
ເມື່ອພວກເຂົາຈະເຂົື້າໄປຮັບການບໍລິການດູ້າຍສຸຂະພາບ

ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ:
ໃຫູ້ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຄິດຫາຕົວຢ່າງ ເມອຕອນທີື່ເປັນໄວໝຸ່ມ ແລູ້ວເຂົາຮູ້ສຶກບໍໍ່ສະບາຍໃຈທີື່ຈະໂອູ້ລົມກັບຜູ້ໃຫູ້ບໍລິການດູ້ານ
ການເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫ ພະນັກງານໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ.
ສິື່ງໃດທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົາສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານທີື່ຈະເຂົາມາໂອູ້ລົມໄດູ້
ໃຫູ້ຄິດຫາສິື່ງທີື່ເຮົາໄດູ້ສົນທະນາກັນມື້ວານນີື້
ວ່າວີທີໃດທີື່ພະນັກງານໃຫູ້ຄໍາປຶກສາສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂົາເປີດໃຈແລະເຕັມໃຈທີື່ຈະເຂົື້າຫາ.
ໃຫູ້ອາສາສະໝັກແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາໃນກຸ່ມ.
ໝາຍເຫດ: ຖູ້າຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມມີຄວາມລັງເລທີື່ຈະເລົົ່າປະສົບການຂອງພວກເຂົາ ໃຫູ້ເລິື່ມເລົົ່າປະສົບການຂອງຕົນເອງ
ກ່ອນ.

Ask participants are to think of an example of when they felt uncomfortable

speaking to a health care provider or authority figure as an adolescent. Where they
able to overcome their hesitance to talk to this figure? Thinking of what we
discussed yesterday what where ways the authority figure could have helped them
be more open/ willing to approach?
Ask for volunteers to share their experience and opinions with the group.
Note: If participants are hesitant to share prompt participation by telling your own
story first.
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