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ແຜນງານ MCSP ແມ່ນຫຍັງ?
ໂຄງການການມີຊວ
ີ ິດລອດຂອງແມູ່ແລະເດັກເກີດໃຫມ່ (MCSP) ເປັນໂຄງການຕົກລ ົງສັນຍາ-ຮ່ວມມືດ້ານ ການຊ່ວຍເຫ ືອສາ ກົນ
(USAID) ເພອໍແ
ື ນະນໍາ ແລະ ສົງເສ ີມການປະຕິບດ
ັ ງານທີມີປະສິດທິຜນ
ົ ສ ງ ໂດຍເລັງເປົາັົັ້ ໝາຍ ໃສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມູ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝູ່ທສາມາດປ້
ີ
ອງກັນໄດ້. ໃນປະເທດລາວ, ໂຄງການ MCSP ແມູ່ນໄດ້ເຊືອມໂຍງເຂົັົັ້າ
ກັບໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັນ
ັົັ້ ຕົນ
ັົັ້ (PHC) ທີເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສ ຸກ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແຂວງຫລວງພະບາງ, 5ເມືອງ
ແລະ ສຸກສາລາ 5 ແຫູ່ງຂອງແຕູ່ລະເມືອງ. ເອກະສານ ສະບັບນີຈ
ັົັ້ ະໄດ ັົັ້ເນັັົັ້ນໜ ັກເຖ ິງ ສິງພົນ
ົັ້ ເດັນຂອງກອງປະຊຸມ MENTOR ທີຈັດຢນ
ູ່ ະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018 ໃນຫົວຂໍົັ້ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານMENTOR ໂດຍການການສ້າງວິທີ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີຍ
ີ່ ືນຍົງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜ້ເຂົົັ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 70 ຄົນ ໃນນັົັ້ນ ມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ບັນດາໂຮງ
ໝໍຂັົັ້ນສນກາງ, ວິທະຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ອົງການອືນໆ ທີມີສວ
່ ນຮ່ວມຂັນ
ົັ້ ສນກາງ ເຊັນ ອົງການ EENC, EmOC ແລະ IMCI ເພືອ
ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານ Mentorship : ແມ່ນການແກ້ໄບບັນຫາທີຍ
ີ່ ນ
ື ຍົງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ
MENTORSHIP
Mentorship ແມູ່ນຫຍັງ? Mentorship ແມນູ່ການຮຽນຮ້ໂດຍການຝຶກເຮັດຕົວຈິງລະຫວ່າງ Mentor ແລະ Mentee ຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກຂອງ
ເຂົາເຈົັົັ້າ.
Mentors ແມູ່ນໃຜ? Mentors ແມູ່ນຜ້ທມີີປະສົບການ ແລະ ຜ້ຊໍານານໃນການເບິງແຍງສຸຂະພາບແມູ່ ແລະ ເດັກທີໄດ້ຝຶກ ກ່ຽວກັບ
Mentorship. Mentees ແມູ່ນນາງຜະດຸງຄັນ, ນາງພະຍາບານ, ທ່ານໝໍ ທເີຮັດວຽກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ ແລະ ເດັກ.
ເມືອໃດ? Mentoring ແມູ່ນສ່ວນໜ ງໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງແຕູ່ລະມືົັ້.
ຢູ່ໃສ? ຢູ່ໂຮງໝເມືອງທັງ 5, ສຸກສາລາ 5 ແຫູ່ງ ໃນແຕູ່ລະເມືອງ ແລະ ໂຮງໝແຂວງ ຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ.
ເຮັດແນວໃດ? Mentors ທໄີດ້ຮັບການຝຶກແລວ້ ຈະ mentor ເພືອນຮ່ວມງານໃນການປະຕິບດັວຽກ ໂດຍໃຊ້ລະບົບປະກົບຄູ່
ຍ້ອນຫຍັງ? Mentoring ຊ່ວຍສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດເພືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເບິງແຍງໃນຊ່ວງເວລາຄອດ

ຄວາມເປັນເຈົົ້າການ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມງານຊີນ
ົ້ າການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ບັນດາຜົນສໍາເລັດແມູ່ນເຫັນໄດ້ຈາກການຄວາມເປັນເຈົົັ້າການຂອງຜເ້ ຂົົັ້າຮ່ວມ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກະກຽມ
ແລະ ຊີນ
ົັ້ ໍາກອງປະຊຸມ. ຄວາມເປັນເຈົົັ້າການດັງກ່າວນີົັ້ ບໍພຽງແຕູ່ສະທ້ອນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງໃນຕໍໜ້າເທົານັົັ້ນ, ແຕູ່ຍັງມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່
ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຄູ່ຮວ
່ ມງານອີກດ້ວຍ, ໄດ້ຮບ
ັ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຮສ
້ ຶກຈາກໃຈຈິງໃຈໃນການຈັດຕັົັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລ.ີ ອົງການ ອຊດ ສາກົນ(SCI) ໄດ້ເຊີນ MENTOR 13 ທ່ານ,ແລະ ຜ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍ ຈາກຂັນ
ົັ້ ແຂວງ
ແລະ ຂັນ
ົັ້ ເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຈາກສອງແຂວງເຂົົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຕັົັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ປຶກສາຫາລື ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນດ້ານMENTOR ແລະ ໝນໃຊ້ເຂົົັ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງດ້ານອືນ ແລະ ຢແ
ູ່ ຕູ່ລະທ້ອງຖິນ. ການປະກອບ
ສ່ວນນີແ
ົັ້ ມູ່ນສໍາຄັນຫລາຍ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແບບທີດີ ໃນການທີຄູ່ຮວ
່ ມງານລັດ ສາມາດໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ຢູ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ຢູ່ຂນ
ັົັ້ ສນກາງ
ໂດຍຜ່ານການສະນັບສະນັບສະໜນດັງກ່າວ. ຜົນສໍາເລັດນີົັ້ໄດ້ເປັນການທົດສອບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຈະເປັນຕົວແບບ ໃຫ້ແກູ່ຄຮ
ູ່ ່ວມງານ
ນໍາພາການຈັດກອງປະຊຸມໃນອະນາຄົດ.
ການດຶງຄວາມສົນໃຈ ຢ່ຂັົ້ນສນກາງ
ດັງທີໄດ້ລະບຸຢູ່ເບືົັ້ອງຕົນ
ົັ້ ວ່າ ຜົນສໍາເລັດອັນຕົົັ້ນຕໍທໍາອິດ ແມູ່ນກອງປະຊຸມ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ແກູ່ກະຊວງສາສາ
ທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮວ
່ ມງານອືນໆຂັນ
ົັ້ ສນກາງ ໃນວຽກງານ MENTOR. ບັນດາອົງການອືນໆທີດໍາເນີນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້ໃຫ້
ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນວຽກໂຄງການທີບັນລຸໄດ້. ເປັນສິງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາສິງທີມີຢູ່ ແລະ ສືບຕໍເຜີຍແຜູ່ ແລະ ນໍາສະເໜີ
ລາຍງານ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດ້ານອືນໆ.
ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ທີມງານ ແມ່,ເດັກເກີດໃໝ່,ເດັກນ້ອຍ ແລະ ການສຶກສາ
ຜົນສໍາເລັດອັນສຸດທ້າຍແມູ່ນການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາທີມງານຂັນ
ົັ້ ສນກາງ ຜທ
້ ີດໍາເນີນການຍຸດທະສາດທີແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃຕ້ ຍຸດທະ
ສາດ RMNCH. ເຫດການດັງກ່າວນີົັ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບທີມງານ ທີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ EmOC ແລະ EENC. ແມູ່ນກະທັົັ້ງກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາປີ RMNCH, ຜເ້ ຂົົັ້າຮ່ວມໄດ້ປກ
ຶ ສາຫາລື ແມູ່ນບໍໄດ້ລວມກັນ. ດັງນັນ
ົັ້ ກອງປະຊຸມMENTOR ແມູ່ນເປັນໂອກາດອັນດີ ທີໄດ້
ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການປະສານງານ ເພືອບັນລຸການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນໄລຍະເວລາເກີດ. ກອງປະຊຸມນີົັ້ເປັນການ
ເລີມຕົົັ້ນເທົານັົັ້ນ ແຕູ່ໄດ້ເປີດໂອກາດອັນດີໃຫ້ ມີການມີສວ
່ ນຮ່ວມລະດັບຊາດ.
ຄໍາບັນຍາຍກ້ອງຮບ (ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມໃຫ້ຖ່າຍຮບ)
ຮບທີ 1 ດາົັ້ນເທິງ: ຮບກຸູ່ມ
ຮບທີ 2: ຮບMENTOR ແລະ ພະດຸງຄັນ ຈາກຫລວງພະບາງ, ເລີດພະນານໍາສະເໜີບົດລາຍງານຢູ່ຂັົັ້ນສນກາງ
ຮບທີ3: ຜ້ເຂົົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລວມມີທ່ານ ດຣ. ສົມມັນນາ ແລະ ດຣ. ອາລົງກອນ
ຮບທີ4: ກຸູ່ມປຶກສາຫາລືຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບວິທີການເຊືອມໂຍງ ວຽກງານMENTOR ເຂົົັ້າກັບ ໂຄງການລະດັບຊາດ

ຮບພາບໂດຍທີມງານ ອຊດສ (SCI)

ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບຄໍາເຫັນຈາກທ່ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ helen.catton@savethechildren.org. ເພືອໃຫ້ຄໍາຕໍານິຕິຊົມ ຫລື ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບວາລາສານ.

