
 
 

 

ແຜນງານ MCSP ແມ່ນຫຍັງ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ການ mentoring ຢ ໃ່ນຊຸມຊນົກ່ຽວກັບສຂຸະພາບຂອງແມ່ແລະເດັກ
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ຄໍາບັນຍາຍກ້ອງຮູບ: (ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມໃຫ້ຖ່າຍຮູບ) 
ຮູບທີ 1 ດ້ານເທິງ: ຮູບກ ຸ່ມ 

ຮູບທີ 2: ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ - ຝຶກການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາກ ຸ່ມແບບເພ ື່ອນກັບເພ ື່ອນ  

ຮູບທີ 3: ການຝຶກອົບຮົມຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ - ການສາທິດການສະແດງບົດບາດສົມມ ດ 

ຮູບທີ 4: ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ ກັບຫ ຸ່ນຕ ກກະຕາທີື່ໃຊ້ສາທິດການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມຸ່ 
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ໂຄງການການມີຊີວິດລອດຂອງແມຸ່ແລະເດັກເກີດໃໝຸ່ (MCSP) ເປັນໂຄງການຕົກລົງສັນຍາ-ຮ່ວມມ ດ້ານການຊ່ວຍເຫ  ອສາ 
ກົນ (USAID) ເພ ື່ອແນະນໍາ ແລະ ສົື່ງເສີມການປະຕິບັດງານທີື່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ໂດຍເລັື່ງເປົົ້າໝາຍໃສຸ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມຸ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝຸ່ທີື່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ໃນປະເທດລາວ, ໂຄງການ MCSP ແມຸ່ນໄດ້ເຊ ື່ອມໂຍງເຂົົ້າ 
ກັບໂຄງການຮັກສາສ ຂະພາບຂັົ້ນຕົົ້ນ (PHC) ທີື່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ຢູຸ່ໃນໂຮງໝໍແຂວງຫ ວງພະບາງ, 
ແຂວງລະ 5 ເມ ອງ. ເອກະສານສະບັບນີົ້ຈະເນັົ້ນໜັກເຖິງຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງຂະບວນການພັດທະນາວິທີການ mentoring 
ຢູຸ່ໃນຊ ມຊົນ. ເປົົ້າໝາຍແມຸ່ນເພ ື່ອໃຫ້ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນອາສາສະໝັກຊ ມຊົນ
ທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ. ອາສາສະໝັກຈະຖ ກຊັບຊ້ອນໃຫ້ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ ສໍາລັບຄອບຄົວທີື່ມີລູກອາຍ  1.000 ວັນ ແລະ ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາກ ຸ່ມແບບເພ ື່ອນກັບເພ ື່ອນ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງໂຄງການສ ຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກ 
Mentors 7 ຄົນ ຈາກເມ ອງ ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກໃຫ້ເປັນຄູຝຶກ ສໍາລັບກອງປະຊ ມສໍາມະນາໃຫ້ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ. ໂດຍຮ່ວມກັບຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະ 
ດວກ 3 ຄົນທີື່ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍການພັດທະນາທັກສະກ່ຽວກັບ SBCC ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາສາໍລັບການສອນ
ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ. ຫົວຂໍົ້ຂອງການປຸ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແມຸ່ນຫົວຂໍົ້ໃໝຸ່ສໍາລັບພວກເຂົາເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຂົາເຈົົ້າຈະຄ ້ນເຄີຍກັບຫົວຂໍົ້ສ ຂະສຶກສາຫ າຍກ່ວາ 
ເຊິື່ງພາໃຫ້ການປັບປຸ່ຽນເຂົົ້າສູຸ່ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນສິື່ງທ້າທາຍ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຄູຝຶກຍັງສະເໜີວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການເວລາເພີົ້ມ ເພ ື່ອ
ພັດທະນາທັກສະໃນການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຂົາ ເຊັື່ນ: ແຜນການສອນ ແລະ ບົດບາດສົມມ ດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາຍັງມີປະສບົການ
ດ້ານນີົ້ໜ້ອຍ.   
ການຝຶກອົບຮົມຜະດຸງຄັນສຸກສາລາ 
ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ 5 ຄົນທີື່ມາຈາກແຕຸ່ລະເມຶ ອງ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມສໍາມະນາເປັນເວລາ 5 ວັນ ເຊິື່ງມີຜະດ ງຄັນສ ກສາລາເຂົົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 
ຄົນ. ພວກເຂົາໄດ້ພິຈາລະນາພາກປະຕິບັດປັດຈ ບັນທີື່ເຮັດໄດ້ດີໃນຊ ມຊົນ ແລະ ພາກປະຕິບັດທີື່ຕ້ອງປັບປ ງ, ຈາກນັົ້ນກໍື່ໄດ້ທົບທວນພຶດຕິກໍາຂອງຕນົ 
ເຊິື່ງຕ້ອງການທີື່ຈະປຸ່ຽນແປງ ລວມທັງສິື່ງກະຕ ້ນ ແລະ ສິື່ງກີດຂວາງ. ການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາກ ຸ່ມ
ແມຸ່ນທັກສະຕົົ້ນຕສໍອງຢຸ່າງທີື່ໄດ້ຝຶກຝົນໃນກ ຸ່ມຂອງ 5 ຄົນ ໂດຍການສະແດງບົດບາດສົມມ ດ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ຊ່ວຍ ແລະ ການ
ໃຊ້ຫ ່ ນສາທິດການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມຸ່ ເພ ື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍານອັນຕະລາຍ ສາໍລັບແມຸ່ແລະເດັກເກີດໃໝຸ່. ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມຫ້າ
ວັນ, ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສ ຂະສຶກສາ ແລະ ເຕັກນິກຂອງການປຸ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ເຊິື່ງຈະຕ້ອງມີການສະ
ໜັບສະໜູນ ແລະ ພດັທະນາທັກສະເພີົ້ມຕ ື່ມ ເພ ື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກໃນຂັົ້ນຕໍື່ໄປ.  
ຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ 
ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ ຈະໄດ້ເລີົ້ມນໍາໃຊ້ທັກສະໃໝຸ່ຂອງຕົນໃນກອງປະຊ ມຂັົ້ນສ ກສາລາປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ກອງປະຊ ມຂັົ້ນອາສາສະໝັກຢູຸ່ສ ກສາລາ. ໃນ
ເດ ອນຖັດໄປ, ເມ ື່ອຊ ມຊົນໄດ້ຄັດເລ ອກອາສາສະໝັກແລ້ວ, ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊ ມສໍາມະນາຂຶົ້ນຢູຸ່ຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ຜະດ ງຄັນສ ກສາລາຈະເປັນຜູ້ນາໍພາໃນ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫແ້ກຸ່ກ ຸ່ມອາສາສະໝັກໃໝຸ່. ກ່ອນໜ້ານັົ້ນ, ທມີງານ MCSP ແລະ ຄູຝຶກ mentors ຂັົ້ນເມ ອງຈະໃຊ້ເວລາສອງວັນຮ່ວມກັບຜະດ ງ 
ຄັນສ ກສາລາເພ ື່ອກະກຽມ. ນີົ້ແມຸ່ນບົດບາດອັນໃໝຸ່ສໍາລັບຜະດ ງຄັນສ ກສາລາ, ແຕຸ່ດ້ວຍການຮັບເອົາແນວທາງໃໝຸ່ໃນການ mentoring ພວກເຮົາເຊ ື່ອ
ໝັົ້ນວ່າ ພວກເຂົາຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຝກຶສອນ ແລະ ການສະໜບັສະໜູນອາສາສະໝັກຢູຸ່ໃນຊ ມຊົນ.  
 

MENTORSHIP ຢູຸ່ໃນຊ ມຊົນ 
ແມຸ່ນຫຍັງ? Mentorship ແມຸ່ນການຮຽນຮູໂ້ດຍການຝຶກເຮດັຕົວຈິງຮ່ວມກນັ 

ແມຸ່ນໃຜ? Mentors ຊ ມຊົນ ແມຸ່ນຜະດ ງຄນັສ ກສາລາ ເຊິື່ງຈະຝກຶ ແລະ ສະໜບັສະໜູນອາສາສະໝັກຊ ມຊນົທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ 

ເມ ື່ອໃດ? ກອງປະຊ ມຂັົ້ນສ ກສາລາປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ກອງປະຊ ມຂັົ້ນຊ ມຊນົ ແລະ ໃນໂອກາດຕ່າງໆ   
ຢູຸ່ໃສ? ຢູຸ່ໂຮງໝໍເມ ອງທງັ 5 ແຫຸ່ງທີື່ໄດຄ້ດັເລ ອກ, ໄລຍະການຜັນຂະຫຍາຍ  
ເຮດັແນວໃດ? ຜະດ ງຄນັສ ກສາລາຊວ່ຍເສມີສາ້ງທັກສະເບ ົ້ອງຕົົ້ນໃຫແ້ກຸ່ອາສາສະໝັກ ຕາມດ້ວຍການຝຶກທັກສະຕວົຈິງລາຍໄຕມາດ 

ຍ້ອນຫຍັງ? Mentoring ຈະສະໜອງຕົວແບບໃນການຕດິຕາມກວດກາສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສ້າງທັກສະຢຸ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ   
 

 
 

 


