
 
 

 

ແຜນງານ MCSP ແມ່ນຫຍັງ? 
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ໂຄງການການມຊີວີິດລອດຂອງແມ ູ່ແລະເດັກເກີດໃຫມ່ (MCSP) ເປນັໂຄງການຕກົລ  ົງສນັຍາ-ຮວ່ມມືດ້ານ ການຊ່ວຍເຫ  ືອສາ ກນົ 
(USAID) ເພອໍ ແືນະນໍາ ແລະ ສົ  ງເສ  ີມການປະຕິບດັງານທີ  ມີປະສດິທິຜນົສ   ງ ໂດຍເລັ  ງເປົັົັ້າໝາຍ ໃສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງແມ ູ່ ແລະ ເດັກເກດີໃໝູ່ທີ  ສາມາດປອ້ງກນັໄດ.້ ໃນປະເທດລາວ, ໂຄງການ MCSP ແມ ູ່ນໄດ້ເຊື  ອມໂຍງເຂົັົັ້າ 
ກັບໂຄງການຮັກສາສຂຸະພາບຂັັົັ້ນຕົັົັ້ນ (PHC) ທີ  ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສ  ຸກ ຢ  ູ່ໃນໂຮງໝໍ ແຂວງຫລວງພະບາງ, 5ເມອືງ 
ແລະ ສຸກສາລາ 5 ແຫູ່ງຂອງແຕູ່ລະເມືອງ. ເອກະສານ ສະບບັນີັົັ້ຈະໄດ  ັ ົັ້ເນັັົັ້ນໜ  ັກເຖ  ິງ ສິ ງພົົັ້ນເດັ ນຂອງກອງປະຊຸມ MENTOR ທີ ຈັດຢ ູ່ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈນັ ໃນວັນທີ  31 ກໍລະກົດ 2018 ໃນຫວົຂໍົັ້ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານMENTOR ໂດຍການການສ້າງວິທີ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜ ້ເຂົົັ້າຮວ່ມຫລາຍກວ່າ 70 ຄນົ ໃນນັົັ້ນ ມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ບນັດາໂຮງ
ໝໍຂັົັ້ນສ ນກາງ, ວທິະຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ອົງການອື ນໆ ທີ ມີສວ່ນຮວ່ມຂັົັ້ນສ ນກາງ ເຊັ ນ ອົງການ EENC, EmOC ແລະ IMCI ເພື ອ
ແລກປູ່ຽນບດົຮຽນ ການສ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫ້ມີປະສດິທິພາບ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມເປັນເຈົົ້າການ ແລະ ຄ ຮ່່ວມງານຊີົ້ນ າການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່
ບັນດາຜົນສໍາເລັດແມູ່ນເຫນັໄດຈ້າກການຄວາມເປນັເຈົົັ້າການຂອງຜ ເ້ຂົົັ້າຮ່ວມ ດໍາເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸໄດ້ກະກຽມ 
ແລະ ຊີົັ້ນໍາກອງປະຊຸມ. ຄວາມເປນັເຈົົັ້າການດັ ງກ່າວນີົັ້ ບໍ ພຽງແຕູ່ສະທອ້ນໃຫມີ້ຄວາມຍືນຍົງໃນຕໍ ໜ້າເທົ ານັົັ້ນ, ແຕູ່ຍັງມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່
ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຄ ູ່ຮວ່ມງານອກີດວ້ຍ, ໄດ້ຮບັຄໍາຄິດເຫນັ ແລະ ຄວາມຮ ສ້ຶກຈາກໃຈຈິງໃຈໃນການຈດັຕັົັ້ງປະຕບິັດວຽກງານ ຢ ູ່ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລຸ.ີ ອງົການ ອຊດ ສາກນົ(SCI) ໄດ້ເຊີນ MENTOR 13 ທ່ານ,ແລະ ຜ ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍ ຈາກຂັົັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັົັ້ນເມອືງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຈາກສອງແຂວງເຂົົັ້າຮວ່ມກອງປະຊມຸ. ໃນກອງປະຊຸມ ໄດຈ້ັດຕັົັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ປຶກສາຫາລ ືແລກປູ່ຽນບດົຮຽນດ້ານMENTOR ແລະ ໝ ນໃຊເ້ຂົົັ້າໃນວຽກງານຕວົຈິງດ້ານອື ນ ແລະ ຢ ູ່ແຕູ່ລະທ້ອງຖິ ນ. ການປະກອບ
ສ່ວນນີົັ້ແມູ່ນສໍາຄັນຫລາຍ ແລະ ກາຍເປັນຕວົແບບທີ ດ ີໃນການທີ ຄ ູ່ຮວ່ມງານລດັ ສາມາດໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ຢູ່າງມີປະສດິທິຜົນ ຢ ູ່ຂັົັ້ນສ ນກາງ 
ໂດຍຜ່ານການສະນັບສະນບັສະໜ ນດັ ງກ່າວ. ຜົນສໍາເລດັນີົັ້ໄດ້ເປັນການທດົສອບ ຄວາມເປນັໄປໄດ້ ແລະ ຈະເປນັຕົວແບບ ໃຫ້ແກູ່ຄ ູ່ຮ່ວມງານ
ນໍາພາການຈດັກອງປະຊຸມໃນອະນາຄດົ.  
ການດຶງຄວາມສົນໃຈ ຢ ່ຂັົ້ນສ ນກາງ 
ດັ ງທີ ໄດ້ລະບຢຸ ູ່ເບືົັ້ອງຕົົັ້ນວ່າ ຜົນສໍາເລດັອັນຕົົັ້ນຕໍທໍາອດິ ແມູ່ນກອງປະຊຸມ ຢ ູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດສ້້າງຄວາມສນົໃຈ ໃຫ້ແກູ່ກະຊວງສາສາ
ທາລະນະສຸກ ແລະ ບນັດາຄ ູ່ຮວ່ມງານອື ນໆຂັົັ້ນສ ນກາງ ໃນວຽກງານ MENTOR. ບັນດາອົງການອື ນໆທີ ດໍາເນນີສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້ໃຫ້
ເຫັນຄນຸຄ່າ ແລະ ໄດ້ໃຫຄ້ວາມສົນໃຈໃນວຽກໂຄງການທີ ບນັລໄຸດ້. ເປັນສິ ງຈໍາເປນັຕ້ອງໄດຮ້ັກສາສິ ງທີ ມີຢ ູ່ ແລະ ສບືຕໍ ເຜີຍແຜູ່ ແລະ ນໍາສະເໜີ
ລາຍງານ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດ້ານອື ນໆ.  
ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ທີມງານ ແມ່,ເດັກເກີດໃໝ່,ເດັກນ້ອຍ ແລະ ການສຶກສາ 
ຜົນສໍາເລດັອນັສດຸທ້າຍແມູ່ນການປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາທີມງານຂັົັ້ນສ ນກາງ ຜ ທ້ີ ດໍາເນນີການຍຸດທະສາດທີ ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃຕ້ ຍດຸທະ
ສາດ RMNCH. ເຫດການດັ ງກ່າວນີົັ້ ມີຄວາມສໍາຄນັຫລາຍສໍາລບັທີມງານ ທີ ເຮດັວຽກກຽ່ວກັບ EmOC ແລະ EENC. ແມູ່ນກະທັົັ້ງກອງ
ປະຊມຸປະຈໍາປ ີ RMNCH, ຜ ເ້ຂົົັ້າຮ່ວມໄດ້ປກຶສາຫາລ ືແມູ່ນບໍ ໄດ້ລວມກນັ. ດັ ງນັົັ້ນກອງປະຊຸມMENTOR ແມູ່ນເປນັໂອກາດອັນດີ ທີ ໄດ້
ແລກປູ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ການປະສານງານ ເພື ອບນັລກຸານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮັກສາສຂຸະພາບໃນໄລຍະເວລາເກດີ. ກອງປະຊຸມນີົັ້ເປັນການ
ເລີ ມຕົົັ້ນເທົ ານັົັ້ນ ແຕູ່ໄດ້ເປີດໂອກາດອນັດີໃຫ້ ມີການມີສວ່ນຮວ່ມລະດບັຊາດ.  
 
 ຄໍາບັນຍາຍກ້ອງຮ ບ (ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມໃຫ້ຖ່າຍຮ ບ) 

ຮ ບທີ 1 ດາ ົັ້ນເທິງ: ຮ ບກຸູ່ມ 
ຮ ບທີ 2: ຮ ບMENTOR ແລະ ພະດຸງຄັນ ຈາກຫລວງພະບາງ, ເລີດພະນານໍາສະເໜີບົດລາຍງານຢ ູ່ຂັົັ້ນສ ນກາງ 
ຮ ບທີ 3: ຜ ້ເຂົົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລວມມີທ່ານ ດຣ. ສົມມັນນາ ແລະ ດຣ. ອາລົງກອນ 
ຮ ບທີ 4: ກຸູ່ມປຶກສາຫາລືຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບວິທີການເຊື ອມໂຍງ ວຽກງານMENTOR ເຂົົັ້າກັບ ໂຄງການລະດັບຊາດ  
 

MENTORSHIP 

Mentorship ແມ ູ່ນຫຍັງ? Mentorship ແມນ ູ່ການຮຽນຮ ້ໂດຍການຝຶກເຮັດຕົວຈິງລະຫວ່າງ Mentor ແລະ Mentee ຢ  ູ່ບ່ອນເຮດັວຽກຂອງ 
ເຂົາເຈັົົັ້າ.  
Mentors ແມ ູ່ນໃຜ? Mentors ແມ ູ່ນຜ ້ທມີ   ີປະສົບການ ແລະ ຜ ້ຊໍານານໃນການເບິ  ງແຍງສຸຂະພາບແມ ູ່ ແລະ ເດັກທີ ໄດ້ຝຶກ ກ່ຽວກັບ 
Mentorship. Mentees ແມ ູ່ນນາງຜະດຸງຄັນ, ນາງພະຍາບານ, ທ່ານໝໍ ທເ ີ        ຮັດວຽກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ     ແລະ ເດັກ. 
ເມື  ອໃດ? Mentoring ແມ ູ່ນສ່ວນໜ     ງໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງແຕ ູ່ລະມືົັ້. 
ຢ  ູ່ໃສ? ຢ  ູ່ໂຮງໝເ  ມືອງທັງ 5, ສຸກສາລາ 5 ແຫ ູ່ງ ໃນແຕ ູ່ລະເມືອງ ແລະ ໂຮງໝແ  ຂວງ ຢ  ູ່ແຂວງຫວງພະບາງ. 
ເຮັດແນວໃດ? Mentors ທໄ ີ    ດ້ຮັບການຝຶກແລວ້ ຈະ mentor ເພື  ອນຮ່ວມງານໃນການປະຕິບດັວຽກ ໂດຍໃຊ້ລະບົບປະກົບຄ  ູ່ 
ຍ້ອນຫຍັງ? Mentoring ຊ່ວຍສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດເພື  ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເບິ  ງແຍງໃນຊ່ວງເວລາຄອດ   
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