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ກິດຈະກ ຳ: ພຳສຳກຳຍຂອງໄວໝ ຸ່ມ 
ໄລຍະເວລາ:  30 ນາທີ 
       ເວລາ:  ຝຶກອົບຮົມມ ື້ທີ 1, ກິດຈະກໍາທໍາອິດ 
   ຈດຸປະສົງ:  ຜ ູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະໄດູ້ເຂົື້າໃຈເຖີງພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ສຶກຂອງໄວໜຸ່ມ  
                ເມ ື່ອພວກເຂົາຈະເຂົື້າໄປຮັບການບໍລິການດູ້ານສຸຂະພາບ 

 
ຂໍອາສາສະໝັກ 2 ຄົນ ເພ ື່ອສະແດງເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ບໍລິການດູ້ານສຸຂະພາບ 
ສ່ວນຄົນອ ື່ນໆໃຫູ້ສະແດງເປັນໄວໜຸ່ມ. 
ໃຫູ້ ອາສາສະໝັກ 2 ຄົນອອກຈາກຫູ້ອງຈົນກວ່າຈະເອີື້ນພວກເຂົາກັບເຂົື້າມາ. 
 
ຄົນທີື່ຢ ູ່ໃນຫູ້ອງຈະຕູ້ອງສະແດງອາລົມຢູ່າງໃດຢູ່າງໜຶື່ງອອກມາ ເຊິື່ງສາມາດເປັນໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ອາລົມເຂີນອາຍຈົນເຖີງ
ອາລົມໃຈຮູ້າຍ. 
ຜ ູ້ທີື່ສະແດງເປັນໄວໜຸ່ມ ຈະສາມາດໃຊູ້ແຕ່ພາສາກາຍ ແລະ ທ່າທາງພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ ເພ ື່ອສະແດງອາລົມເທົົ່ານັື້ນ. ບໍໍ່
ສາມາດເວົື້າອອກມາເປັນຄໍາເວົື້າ ແຕ່ສາມາດສົົ່ງສຽງໄດູ້. 
ຫລັງຈາກນັື້ນກໍໃຫູ້ອາສາສະໝັກ 2 ຄົນ ເຂົື້າມາໃນຫູ້ອງ ແລະ ໃຫູ້ພວກເຂົາທັງສອງລະບຸວ່າຜ ູ້ທີື່ສະແດງເປັນໄວໜຸ່ມ
ນັື້ນ ຮ ູ້ສຶກແນວໃດ ໂດຍເບິື່ງຈາກພາສາກາຍ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. 
 
ອຳລົມຕ່ຳງໆດ ັ່ງນ ີ້: 
 

1. ດີໃຈ 
2. ໃຈຮູ້າຍ 
3. ຢ້ານກົວ 
4. ທຸກໃຈ 
5. ອິດເມ ື່ອຍ 
6. ເຂີນອາຍ 
7. ເກັບກົດ 
8. ຫງຸດຫງິດ 
9. ກັງວົນກ່ຽວກັບຮ ບຮ່າງ 
10. ກໍາລັງມີຄວາມຮັກ 

 

 

 



 

 File 12  

 

 
 

 

 



ໄວໜ ຸ່ມຈະຂໍຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ
ແທ້ບໍໍ່?:  ການສົນທະນາສ ດທ້າຍກ່ຽວ
ກັບສ ໍ່ງທ້າທາຍ, ວ ທີແກ້ໄຂແລະການ
ບໍລ ການໃຫ້ແກຸ່ໄວໜ ຸ່ມ



ໄວໜ ຸ່ມຈະຂໍຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການແທ້ບໍໍ່?  

1. ເມຼືື່ອໄວໜ ຸ່ມຂໍຄວາມຊຸ່ວຍເຫ ຼືອຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສ ກ, ພວກເຂົາມັກຈະຖາມຂໍໍ້ມູນທ ື່
ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສ ຂະພາບຂອງພວກເຂາົທ ື່ເຂາົເຈົົ້າຄິດວຸ່າສາໍຄັນທ ື່ສ ດ. ພວກເຂົາອາດມ ບັນຫາດ້ານ
ສ ຂະພາບທ ື່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບພາວະໂພຊະນາການທ ື່ຕໍໍ່າ ແຕຸ່ບໍໍ່ໄດ້ກຸ່າວເຖິງ ຍົກເວັນກໍ ລະນ ທ ື່ຖຼືກຖາມໂດຍ
ກົງ. ໃນກໍລະນ ດັັ່ງກຸ່າວ, ພະນັກງານສາທາລະນະສ ກມ ແນວໂນ້ມທ ື່ຈະແກໄ້ຂອາການທ ື່ສະແດງເທົັ່ານັົ້ນ
(ເຊັັ່ນ: ໄຂ້, ໄອ) ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຊອກຫາບັນຫາອຼືື່ນໆທ ື່ມ .

2. ນອກຈາກນັົ້ນ, ໄວໜ ຸ່ມອາດບໍໍ່ເຕັມໃຈທ ື່ຈະໃຫ້ຂໍໍ້ມູນ ຫ ຼື ບອກກຸ່ຽວກັບຂໍໍ້ກງັວົນດ້ານໂພຊະນາການ
ເນຼືື່ອງຈາກວຸ່າພວກເຂົາມ ຄວາມອາຍ ຫ ຼື ຢ້ານ ຫ ຼື ຍ້ອນວຸ່າພວກເຂົາບໍໍ່ສະບາຍໃຈທ ື່ຈະລົມກັບພະນັກງານ
ສາທາລະນະສ ກ ຫ ຼື ສະຖານະການທ ື່ພວກເຂາົກໍາລັງປະເຊ ນຢູູ່.

3. ເມຼືື່ອໄວໜ ຸ່ມຂໍຄວາມຊຸ່ວຍເຫ ຼືອຈາກທຸ່ານ ກຸ່ຽວກັບບັນຫາ ຫ ຼື ຂໍໍ້ກັງວົນໃດໜ ື່ງ, ພວກເຂົາມ ແນວໂນ້ມທ ື່
ຈະເປີດຮັບຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ຈົັ່ງໃຊ້ໂອກາດນ ົ້ ເພຼືື່ອນໍາສະເໜ ຂໍໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສໍາ
ລັບໄວໜ ຸ່ມຍິງ ໃຫໃ້ຊ້ໂອກາດນ ົ້ໃນການໃຫບ້ໍລິການສາທາລະນະສ ກທ ື່ຈໍາເປັນ #10 (ໃຫ້ຢາທາດເຫ ກັ
ປະຈໍາອາທິດ).



• ການດູແລຮັກສາສ ຂະພາບ ອາດເບິື່ງເປັນສິື່ງທາ້ທາຍສໍາລັບໄວ
ໜ ຸ່ມ ເນຼືື່ອງຈາກ ການປູ່ຽນແປງຕາມປົກກະຕິຂອງໄວໜ ຸ່ມ ຈະສົັ່ງ
ຜົນຕໍໍ່ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນຕົນເອງ, ຄວາມສໍາພນັ, ທັກສະທາງ
ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຄິດທົັ່ວໄປ. 

• ພວກເຂົາອາດລັງເລໃນການເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມູນສຸ່ວນຕົວ ຍ້ອນວຸ່າ
ພວກເຂາົຢ້ານວຸ່າຈະຖຼືກຮ້າຍ ຫ ຼື ເຢາະເຢີີ້ຍ ໂດຍສະເພາະຖ້າວຸ່າມ 
ຜູ້ດູແລຢູູ່ນໍາ.

• ໄວໜ ຸ່ມບາງຄົນອາດມາຫາທຸ່ານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ, ມາຜູ້ດຽວ
ຫ ຼື ມາກັບໝູຸ່ ຫ ຼື ຍາດພ ື່ນ້ອງ. ໄວໜ ຸ່ມຄົນອຼືື່ນໆ ອາດມ ພໍໍ່ແມຸ່ ຫ ຼື
ຜູ້ໃຫຍຸ່ຄົນອຼືື່ນພາມາ. ໄວໜ ຸ່ມອາດລັງເລທ ື່ຈະເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມູນ
ກຸ່ຽວກັບບັນຫາທ ື່ອຸ່ອນໄຫວ ຖ້າວຸ່າພໍໍ່ແມຸ່ ຜູ້ປົກຄອງ ຫ ຼື ຄູຸ່ຂອງ
ພວກເຂາົຢູູ່ນາໍ.

ຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ ໄວໜ ຸ່ມຈ ື່ງບໍໍ່ໄປກວດຢູູ່ສ ກສາລາ?



ປະຕິບັດການທ ື່ລວມຢູູ່ໃນຊຸດບໍລິການ
ສາທາລະນະສ ກທ ື່ຈໍາເປັນ

• ES10 SO7 ສະໜອງຢາທາດເຫ ັກ (IFA) ປະຈໍາອາທິດ ສໍາລັບໄວໜ ຸ່ມຍິງ
• ຢູູ່ສ ກສາລາໃກ້ບ້ານທຸ່ານມ ຢາທາດເຫ ັກ (IFA) ບໍໍ່? 
• ມ ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍຫຍັງບໍໍ່? 
• ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຢາໄດ້ເຂົົ້າເຖິງໄວໜ ຸ່ມຍິງຫ າຍຂ ົ້ນ? 



USAID NURTURE ADOLESCENT NUTRITION COUNSELING

EVALUATION FORM

Course Date:       Location:    Khammouane        Savanakhet   VTE
                                     
1. Please circle how long you have had experience being a trainer:

First time <1 year 2-3 years 4-6 years 7-10 years Over 10 years

2. Participation
Approximately how many 

times did you:
Day 2 Day 3 Day 4

Pretend to be adolescent 
or family?
Practice being Health 
Center staff?
Practice being the trainer 
(conduct debrief)?

3. Which part of the training was most difficult for you? 

4. Why was that part difficult? (e.g., limited time, difficult skills, unclear content, teaching method)

5. Which session was most useful for you? Why?

6. If you were organizing or teaching this course, what would you do differently?



7. Please provide any specific comments for USAID Nurture Project. 



 

 

ໂຄງການເຊ ື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ,ນໍໍ້າແລະສຸຂານາໄມແຂວງຄໍາມ່ວນແລະແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ, ສ ປປ ລາວ (ໄລຍະ 2) ການຝຶກອົບຮມົການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການສໍາລັບໄວໜຸຸ່ມ  

ແບບຟອມ ປະເມີນຜົນ 
ວັນທີຝຶກອົບຮົມ:  
 

ສະຖານທີີ່: 
 

 
                                      

1. ທ່ານມີປະສົບການໃນການເປັນຜ ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ມາດົນປານໃດແລ້ວ? 

ກະລຸນາຂີດວົງມົນໃສຸ່ຂ້າງລ່ ຸມນີໍ້ 
 

 
 

2. ການມີສ່ວນຮ່ວມ: 
ປະມານຈັກຄັັ້ງທີີ່ທ່ານໄດ້ສະແດງບົດບາດດັັ່ງນີັ້:   ວັນທີ 2 ວັນທີ 3 

ສະແດງບດົບາດເປັນແມ່ ຫ ຼື ຄອບຄົວ  ?   

ສະແດງບດົບາດເປັນພະນັກງານສຸກສາລາ  ?   

ເປັນຜ ້ປະເມີນການສະແດງບດົບາດສົມມຸດ(ຜ ້ຊັກຖາມ)?   

 

3. ພາກໃດທີີ່ທ່ານຄິດວ່າຍາກທີີ່ສຸດສ າລັບທ່ານ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັັ້ງນີັ້? 

 
4. ຍ້ອນຫຍັງ ພາກນັັ້ນຈ ີ່ງຍາກສ າລັບທ່ານ (ຍົກຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ: ເວລາຈ າກັດ, ທັກສະຍາກ, ເນຼືັ້ອໃນບ ໍ່ຈະແຈ້ງ, ວີ

ທີການສິດສອນ?)  
 

 

5. ພາກໃດທີີ່ມີປະໂຫຍດຫ າຍທີີ່ສຸດສ າລັບທ່ານ? ຍ້ອນຫຍັງ? 

 

6. ຫ ັງຈາກຝຶກອົບຮົມນີັ້ແລ້ວ ທ່ານມີແຜນປະຕິບັດແນວໃດຕ ໍ່ເຂດພຼືັ້ນທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ? 

 

 

7. ກະລຸນາໃຫ້ຄ າຄິດເຫັນແກ່ໂຄງການເຊຼືີ່ອມສານໂພຊະນາການ, ນ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ (USIAD Nurture).    


	File 12 Adolescent Body Language Eng-Lao
	File 13 Final Discussion Slides (Lao)
	File 14 Course Evaluation Eng
	File 14 Course Evaluation Lao



