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ຫາຜ ູ້ບ ໍ່ມີຄວາມ
ຊ່ຽວຊານ
(ຜ ູ້ຮັບ)

ບອກໃຫູ້ຂະເຈົົ້າເຮັດ ບ ໍ່ແມ່ນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ

SBCC ແມ່ນອີງໃສ່ຂະເຈົົ້າສາມາດເຮັດໄດູ້ໃນສີື່ງນູ້ອຍໆ, ຂະ
ເຈົົ້າມີຄວາມຕູ້ອງການ ແລະມີຄວາມສົນໃຈຢາກປຽ່ນແປງ

ສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນຈາກ
ຊ່ຽວຊານ

ກອບແນວຄວາມຄິດເກົົ່າກ່ຽວກັບການສ ື່ສານ



ການສ ື່ສານເພ ື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າສັງຄົມແມ່ນ
ຫຍັງ?(SBCC)

ຈາກການຄົົ້ນຄູ້ວາ ແນະນ າໆໃຊູ້ສ ື່ເຂົົ້າໃນການ
ໂຄສະນາ,ສະນັບສະໜ ນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ. 
ແລະສີື່ງສະໜັບສະໜ ນທີື່ສ າຄັນ ການ
ປ່ຽນແປງສັງຄົມ ແມ່ນເຮັດໃຫູ້ມີການປ່ຽນແປງ
ຜົນຮັບທາງດູ້ານສຸກຂະພາບ



ສີື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າມີ
ຫລາຍລະດັບ: 

ບຸກຄົນ

ຄອບຄົວ, ໜ່ວຍ

ຊຸມຊົນ

ສີື່ງແວດລູ້ອມທີື່ເອ ົ້ອຍ
ອ ານວຍ

ສີື່ງແວດລູ້ອມທີື່
ເອ ົ້ອຍອ ານວຍ

ສີື່ງແວດລູ້ອມທີື່
ເອ ົ້ອຍອ ານວຍ



ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າໄດູ້ແນວໃດ?

ຈາກປັດໃຈພາຍໃນ
ຄວາມຊ ານານ ຄວາມໝັົ້ນ

ໃຈ
ເຊ ື່ອທຸກຄົນ
ປະຕິບັດ

ສົນໃຈ

ສີື່ງແວດລູ້ອມ ແບບຢ່າງທີື່
ດີ

ສະໜັບສະໜ ນ
ຂອງສັງຄົມ

ເວລາ

ຈາກປັດໃຈພາຍນອກ









ຂະບວນການ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານ SBCC

ກອງປະຊມຸເຜຍີແຜ ່
SBCC ຂັົ້ນແຂວງ

(1 ມ ົ້)

ຝຶກອົບຮມົໃຫູ້ແກ່ທມີງານ
ໂພຊະນາການຂັົ້ນແຂວງ

(4 ມ ົ້)

ຝຶກອົບຮມົໃຫູ້ແກທ່ມີງານສະ ໜບັ
ສະ ໜ ນໂພຊະນາການທີື່ມາຈາກ
ຫຼາຍ ຂະແໜງການຂັົ້ນແຂວງ (4 

ມ ົ້)

ກອງປະຊມຸເຜຍີແຜ ່
SBCC ຂັົ້ນເມ ອງ

(1 ມ ົ້)

ຝຶກອົບຮມົໃຫູ້ແກພ່ະນກັງານ
ໂພຊະນາການຂັົ້ນເມ ອງ 

(4 ມ ົ້)

ຝຶກອບົຮມົໃຫູ້ແກທ່ມີງານສະ ໜບັສະ
ໜ ນໂພຊະນາການທີື່ມາຈາກຫາຼຍຂະແ

ໜງ ການ ຂັົ້ນເມ ອງ
(4 ມ ົ້)

ບາດກູ້າວທ ີ1

[ບາດກູ້າວທ ີ2.1 [ບາດກູ້າວທ ີ4.1

[ບາດກູ້າວທ ີ3

[ບາດກູ້າວທ ີ2.2 [ບາດກູ້າວທ ີ4.2

ປຸກລະດມົຊມຸຊນົ (ຄດັເລ ອກ
ອາສາສະໝກັບູ້ານ)

1 ບູ້ານ 1 ມ ົ້

ຝຶກອົບຮມົໃຫູ້ແກອ່າສາສະໝກັ
ລົງ ຕິດຕາມຢຽ້ມຢາມຄວົເຮ ອນ 

(4 ມ ົ້)

ຝຶກອບົຮມົໃຫູ້ແກອ່າສາສະໝັກຈດັ
ກິດຈະກ າດູ້ານໂພຊະນາການຂັົ້ນບູ້ານ 

(4 ມ ົ້)

[ບາດກູ້າວທ ີ5

[ບາດກູ້າວທ ີ6.1

[ບາດກູ້າວທ ີ6.2







12

Posters

ລາຍການວິທະຍຸ

VDO ທີື່ເປັນພາສາທູ້ອງຖິື່ນ

ແຜ່ນຣ ບ

ຣ ບຕິດຝາ

ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນສ ື່ສານ
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ພາກສວນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ:

ລ/ດ ຈ າ ນວນບູ້ານ LPB PSL LNT HUA

1 ແຂວງ 202 69 102 30

1.ຫູ້ອງການສາທາລະນະສຸກ               
2. ຫູ້ອງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້
3. ຫູ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ
4. ຫູ້ອງການວັດທະນາທ າ ແລະ ທອງທ່ຽວ
5.ຫູ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
6. ຫູ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລູ້ອມ
7 ຫູ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
8. ໂຮງ ໝໍນູ້ອຍ



141.
ToT for Provincial Muster 

trainners
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ToT for District Supervision 

1.
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Pictures:  Community Mobilization
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ToT for SBCC_ Village Volunteer (Event and 1000 days team)

1.
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Monitoring and Support Visits
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SBCC_ Peer Learning Group
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ຂຸດຂຸມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ                  ປ ກຜັກໃສ່ໂຖນູ້ອຍ      
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Making Bio-Extract           Cooking Demonstration 
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Pictures: Quarterly Meeting in Cluster level
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 ດູ້ານດີ ແລະ ຜົນທີື່ໄດູ້ຈາກການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັກິດຈະກ າ

1. ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທີື່ດຈີາກຄະນະຊີົ້ນ າຂັົ້ນເມ ອງໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ   ກິດຈະກ າ

2.  ຄະນະກ າມະການໂພຊະນາການຂັົ້ນບູ້ານໃຫູ້ການຮ່ວມມ ທີື່ດີ ໃນການດ າເນນີກິດຈະກ າເຊິື່ງສະແດງອອກໃຫູ້ເຫັນຄ : ການລົງຢ້ຽມຢາມຄົວເຮ ອນ 
1000 ວັນຕາມແຜນທີື່ວາງໄວູ້ ແລະ ການຈັດກິດຈະກ າສູ້າງສນັສະໜັບສະໜ ນໂພຊະນາການ, ການຈັດກອງປະຊມຸຂອງກຸ່ມເພ ື່ອນຊ່ວຍເພ ື່ອນ.

3 .ຜ່ານການຈດັຕັົ້ງປະຕບິັດກິດຈະກ າສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຊຸມຊນົມີການປ່ຽນແປງທີື່ດີຂ ົ້ນເຊິື່ງສະແດງອອກໃຫູ້ເຫັນ: ແມ່ມານ ແລະ ເດັກນູ້ອຍໄດູ້ຮັບການ
ດ ແລເບິື່ງແຍງທີື່ດ,ີ ຊາວບູ້ານໄດູ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ, ການມາຮັບບ ລິການຢ ່ສະຖານທື່ີບ ລິການສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
ເພີື່ມຂ ົ້ນ.

4.ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ 1000 ວັນໄດູ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກູ້ສິດຕິດແທດຈາກອາສາສະໝັກ 1000 ວັນ

5. ທີມໂພຊະນາການຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັົ້ນບູ້ານ ມີຈິດໃຈໜັກແໜູ້ນ ໝັົ້ນຄົງໃນການຈດັປະຕິບັດກິດຈະກ າ.

6. ມີເຄ ື່ອງມ ສ ື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນທີື່ແທດເໝາະກັບທູ້ອງຖິື່ນເຊນັ: ວີດີໂອ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸທີື່ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ, ໂປດສະເຕີ ແລະ ອຶື່ນໆ

7. Each province has followed the plan and has integrated into other activities such as mobile clinic, vaccinating mothers 

and children.

8.  Guides and forms have been updated to suitable to the localities in each province.

9. The community has a good understanding of SBCC activities.

10. The first quarter and the fourth quarter for pregnant women access to facility or health center

11.  Delivery new born at the health center was increased
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 ສິື່ງທູ້າທູ້າຍ ແລະ ຂ ໍ້ຄົງຄູ້າງ

1. ຊາວບູ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກບາງບູ້ານ ຍັງບ ໍ່ໃຫູ້ການຮ່ວມມ ໃນການດ າເນີນ
ກິດຈະກ າ. 
2. ຄະນະກ າມະການໂພຊະນາການຂັົ້ນບູ້ານບາງບູ້ານຍັງມີການສັບປ່ຽນຄົນ ສະນັົ້ນຈຶື່ງ
ເຮັດໃຫູ້ກິດຈະກ າດ າເນີນບ ໍ່ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ.
3. ບູ້ານເປ ົ້າໝາຍເປັນບູ້ານຊົນເຜົົ່າ ໃນການເຮັດວຽກຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ພາສາແປ.
4. ເນ ື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເຮັດໃຫູ້ກິດຈະກ າບາງຢາງບ ໍ່
ສ າເລັດຕາມແຜນ ຕູ້ອງ ມີ ການໄດູ້ ເລ ອນ ກິດ ຈະ ກ າ
5. ເສັົ້ນທາງເຂົົ້າຫາບູ້ານເປ ົ້າໝາຍບາງບູ້ານທຽວໄດູ້ລະດ ດຽວ.
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 ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດູ້

1. ໄດູ້ມີການດັດປັບເຄ ື່ອງມ ບາງຢາງເພ ື່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກັບສະພາບທອງຖິື່ນເຊັນ: 
ຂະບວນການຕິດຕາມ, ແບບຝອມບັນທຶກຂອງ 1000 ວັນ, ປ ົ້ມແຜນໂພຊະນາການຂັົ້ນ
ບູ້ານ.
2. ບູ້ານເປ ົ້າໝາຍມີຂ ໍ້ມ ນທີື່ລະອຽດກ່ຽວກັບເດັກ ລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ສາມາດປ້ອນຂ ໍ້ມ ນໄປ
ໂຮງໝໍນູ້ອຍໄດູ້.
3. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າວຽກງານໂພຊະນາການ ຫຼາຍຂະແໜງການມີສວນຮ່ວມ 
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນູ້ອຍມີໂພຊະນາການທີື່ດີຂ ົ້ນ.
4. Integration SBCC with mobile clinic, immunization of mothers and children in the 

future if the project ends to ensure that activities are sustainable.




