
ໂຄງການສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັເກີດໃໝ່ເພ ື່ອກຸມ່ຊົນເຜົື່ານອ້ຍ ເປັນໂຄງການທີື່ໄດ້ດາໍເນນີມາສາມປີແລ້ວ ເຊ ື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກ ບໍລ ສດັ ທາເຄດະ ການຢາ ຈໍາກດັ ໂດຍຜ່ານອົງການຊ່ວຍເຫ  ອເດກັປະຈໍາປະເທດຍີື່ປຸນ່. ໂຄງການດັື່ງກ່າວມເີປົົ້າໝາຍແນໃສ່ປບັປຸງ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ໂດຍການຍົກລະດບັຄນຸນະພາບການບລໍ ການສຂຸະພາບຈະເລນີພັນ, 
ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ສຂຸະພາບຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໃນລະດບັເມ ອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ຊຸມຊນົ ໃນສາມເມ ອງຂອງ ແຂວງຫ ວງ
ພະບາງ. ມີການເຊ ື່ອມສານຢ່າງເຕັມສວ່ນພາຍໃນໂຄງການຮັກສາສຂຸະພາບຂັົ້ນຕົົ້ນຂອງອົງການຊວ່ຍເຫ  ອເດັກສາກົນ (PHC) ໂດຍເຮດັວຽກ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮວ່ມງານກໍື່ຄ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ. ການນໍາໃຊວ້ ທກີານຍົກລະດບັລະບບົສາທາລະນະສຸກຂອງໂຄງການ
ຮັກສາສຸຂະພາບຂັົ້ນຕົົ້ນ ແມນ່ມຈີຸດປະສົງເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລ ການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເກດີໃໝ່ ລວມທັງການພັດທະນາ
ລະບບົການບລໍ ການສຂຸະພາບສໍາລບັແມ ່ ແລະ ເດັກເກດີໃໝ່ໃນຊຸມຊນົ. ຕໍື່ກັບບນັຫານີົ້, ພວກເຮົາເຫນັວ່າວ ທກີານ mentoring ໃນສູນ
ບໍລ ການສຂຸະພາບນັົ້ນເປັນປະໂຫຍດແກ່ພະນກັງານຜະດຸງຄນັສຸກສາລາ ໂດຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜະດຸງຄນັສກຸສາລາໄດ້ມາເຝ ກປະຕ ບດັໃນ
ສະຖານບລໍ ການສາທາລະນະສກຸຂັົ້ນເມ ອງ. 
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ການ mentorship ສໍາລັບພະດຸງຄັນສຸກສາລາ 
 

 

ຄໍາບນັຍາຍກ້ອງຮບູ: (ໄດ້ຮບັການຍ ນຍອມໃຫ້ຖ່າຍຮູບ) 
ຮູບທີ 1 ດ້ານເທ ງ: ພະນັກງານຜະດຸງຄນັສຸກສາລາຈາກເມ ອງນໍົ້າບາກ ໄດ້ບນັທກຶການຮຽນຮູສ້່ວນຕົວຂອງລາວ 
ຮູບທີ 2: ແມໃ່ໝ່ ແລະ ລູກຂອງລາວຈາກເມ ອງນໍົ້າບາກ 
ຮູບທີ 3: ພະນັກງານຜະດຸງຄນັສຸກສາລາຊວ່ຍເກີດລູກ 
ຮູບທີ 4 : ພະນັກງານຜະດຸງຄນັສຸກສາລາໃຫກ້ານສະໝັບສະໜນູແມ່ໃນການລຽ້ງລກູດວ້ຍນົມແມຫ່ ັງຄອດ 
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ເປັນຫຍັງຈ ື່ງມີການເຝິກງານໃຫ້ພະນັກງານຜະດຸງຄັນສຸກສາລາ? 
ພະນັກງານຜະດງຸຄນັສກຸສາລາສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ຍັງມີປະສບົການໜ້ອຍໃນການບລໍ ການດ້ານສຂຸະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເກດີໃໝ່. ພະນັກງານຫນຸ່ມ
ນ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານຈົບໃໝ່, ການເຝ ກທີື່ບໍື່ຕໍື່ເນ ື່ອງເຮດັໃຫເ້ຂົາເຈົົ້າຍັງຂາດທັກສະ, ຄວາມໝັົ້ນໃຈ ຫ   ປະສົບການ ໃນການໃຫບ້ໍລ ການທີື່ມີ
ຄຸນນະພາບ. ຍ ື່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ເຂົົ້າເຈົາປະຈໍາການໃນສນູບລໍ ການສຂຸະພາບທີື່ຢູຫ່່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ການສະໝບັສະໜູນ ຫ   
ການຕ ດຕາມຊຸກຍູ້ແມນ່ຍັງເຮັດບໍື່ໄດ້ເທົື່າທີື່ຄວນ. ຈໍານວນແມ່ຍ ງທີື່ມາເກີດລູກຢູ່ສນູບລໍ ການສຸຂະພາບແມນ່ຍງັຕໍື່າ, ແລະ ເພ ື່ອເພີື່ມໂອກາດໃນ
ການເຝ ກພາກປະຕ ບດັຕົວຈ ງ ຈຶື່ງໄດຈ້ັດໃຫມ້ີການລງົເຝ ກງານຂອງພະນັກງານສກຸສາລາ ທີື່ສນູບລໍ ການສຂຸະພາບຂັົ້ນເມ ອງ ເປນັເວລາສອງ
ອາທ ດ ເຖ ງ 1 ເດ ອນ ແລະ ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລ ການເກດີລູກຕວົຈ ງໂດຍມີຜູ້ໃຫ້ການສະໝັບສະໜນູຊີົ້ນໍາ. 
ການເຝິກງານແມ່ນເຮັດແນວໃດ? 
ພະນັກງານຜະດງຸຄນັສກຸສາລາ ໄດ້ມີການປ່ຽນເວນເຮດັວຽກປະຈໍາວັນ ກບັຄເູຝ ກຂັົ້ນເມ ອງ. ກອ່ນການເລີື່ມພະນັກງານຜະດຸງຄັນສຸກສາລາ 
ແລະ ຜູ້ຄເູຝ ກ ມກີານປະຊຸມຮວ່ມກນັເພ ື່ອກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງການເຝ ກງານ. ສ ື່ງເຫ ົື່ານີົ້ຈະໄດ້ທບົທວນຄ ນອີກເທ ື່ອໜຶື່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງການ
ເຝ ກງານ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຜະດຸງຄັນສຸກສາລາໄດ້ເຮດັການບນັທກຶປະຈໍາວັນຂອງຕນົເອງກ່ຽວກັບກ ດຈະກໍາ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເກດີລູກທີື່
ໄດ້ປະຕ ບັດ ດວ້ຍຕນົເອງ. ການສອນແບບຕົວຕໍື່ຕົວໃນສູນບລໍ ການສຂຸະພາບຂັົ້ນເມ ອງແມ່ນເພ ື່ອໃຫໂ້ອກາດໃນການສະໝບັສະໜູນການເຝ ກ
ປະຕ ບດັ ແລະ ການເຊ ື່ອມສານລະຫວ່າງສກຸສາລາ ແລະ ສນູບໍລ ການສຂຸະພາບຂັົ້ນເມ ອງ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ເຊ ື່ງກນັແລະກັນ. 
ຜົນປະໂຫຍດມີຫຍັງແດ່? 
ພະນັກງານຜະດງຸຄນັສກຸສາລາໃຫຄ້ວາມເຫນັວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກມີຄວາມໝັົ້ນໃຈຫ າຍຂຶົ້ນພາຍຫ ັງຈາກໄດຮ້ບັການສອນ ແລະ ອົບຮົມປະຕ ບັດ
ຕົວຈ ງແບບຕວົຕໍື່ຕວົ. ຄວາມສາມາດໃນການຊ່ວຍເກດີລູກ, ການຄວບຄຸມການຕ ດເຊ ົ້ອ, ການກະກຽມກ່ອນການເກດີລກູ, ການສະໜັບສະໜູນ
ແມ່ເລ ື່ອງການລ້ຽງລູກດວ້ຍນົມແມ່ແມນ່ໄດເ້ຮດັໄດດ້ີຂ ົ້ນ. ພະນັກງານຜະດຸງຄັນສຸກສາລາໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະແບ່ງປນັປະສບົການຈາກການ
ຮຽນຮູຂ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ພະນກັງານຜູ້ອ ື່ນໆໃນສູນບໍລ ການສຸຂະພາບ. ການເຝ ກງານແມ່ນວ ທີທີື່ມປີະສ ດທ ພາບໃນການສ້າງຄວາມສາມາດ, 
ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃຫແ້ກ່ພະດຸງຄັນສຸກສາລາ ແລະ ເພ ື່ອສະໝບັສະໜູນການພັດທະນະດ້ານວ ຊາການໃຫແ້ກ່ພະນັກງານສຸກສາລາ.  

ພວກເຮົາຍ ນດຮີບັຄໍາຄ ດເຫນັຈາກທ່ານ. ສໍາລບັຄໍາຕໍານ ຕ ຊົມ/ຄໍາເຫນັ/ຄໍາແນະນໍາກຽ່ວກັບຈດົໝາຍເຫດ, ກະລນຸາຕ ດຕໍື່ helen.catton@savethechildren.org 

Mentorship  ແມນ່ຫຍັງ? Mentorship ແມ່ນການຮຽນຮູ້ຮວ່ມກນັໂດຍການປະຕ ບດັຕວົຈ ງ ຢູບ່່ອນເຮດັວຽກຂອງ Mentee. 
ໃຜເປນັຜູ້ປະຕ ບດັ?  ແມ່ນຄູເຝ ກຜູ້ທີື່ື່ມປີະສົບການ ແລະ ມຄີວາມຊ່ຽວຊານດ້ານສຂຸະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີື່ື່ໄດຮ້ັບການເຝ ກອບົຮົມກ່ຽວ
ກັບ Mentorship. Mentees ແມນ່ຜະດຸງຄັນ, ນາງພະຍາບານ, ທ່ານໝໍ ທີື່ື່ເຮດັວຽກກ່ຽວກັບສຂຸະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ. 
ເມ ື່ອໃດຈຶື່ງເຮັດ Mentoring? Mentoring ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງໃນພາກປະຕ ບດັຕົວຈ ງຂອງແຕ່ລະວນັ. 
ປະຕ ບດັຢູໃ່ສ? ປະຕ ບດັຢູ່ໂຮງໝໍເມ ອງ 3 ແຫ່ງ ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ, ສຸກສາລາໃນແຕລ່ະເມ ອງ ແລະ ໃນແຕລ່ະຊຸມຊນົຂອງ ແຂວງ 
ຫ ວງພະບາງ. 
ປະຕ ບດັແນວໃດ? ຄູເຝ ກ ທີື່ໄດຮ້ັບການເຝ ກອົບຮົມມາແລ້ວ ຈະສອນໃຫ້ເພ ື່ອນຮວ່ມງານໃນການປະຕ ບດັວຽກ ໂດຍໃຊ້ລະບບົການຮຽນຮູ້
ຮ່ວມກັນ 
ຍ້ອນຫຍັງ? Mentoring ຊວ່ຍສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລ ການເກີດລູກ 
 

ຮູບພາບໂດຍ: Mentors ແລະ ທີມງານອົງການຊວ່ຍເຫ  ອ
ເດັກສາກນົ 
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