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ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ວຍວິທີການໃຫ້ຄາປຶກສາMentorແມ່ນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ ສປປ ລາວ
ກໍລະກົດ 31st, 2018. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ Mentor

Report

ພາບລວມ
ວຽກງານMentor ຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນປີ 2016 ວຽກງານນີີ້ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ ໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັີ້ນ
ຕົີ້ນ(ຮສຂ) ສະນັບສະໜນໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາກົນ, ຮບແບບການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດMentor ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນ
ໃຈ ໃຫ້ແກູ່ ບັນດາຜສ
້ ະໜອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບແມູ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝູ່.
ໂດຍໄດ້ຮັບທນສະນັບສະໜນ ຈາກ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດ(USAID)
ໂດຍມີຊືວ່າ ໂຄງການ ການມີຊີວິດລອດຂອງແມູ່ ແລະ ເດັກເກີດໃຫມ່ (MCSP)
ແນູ່ໃສູ່ສະນັບສະໜນລັດຖະບານລາວ ໃນການບັນລຸເປົີ້າ ໝາຍຂອງຕົນ ທີຶ່ລະບຸຢູ່
ໃນຍຸດທະສາດ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ,ແມູ່,ເດັກເກີດໃໝູ່ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍ(RMNCH) ປີ 2016-2025 ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງແມູ່ ແລະ
ເດັກເກີດໃໝູ່ ດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮັກສາສຸຂະພາບໃນໄລຍະເກີດລກ.
ວຽກງານMentor ແມູ່ນສອດຄ່ອງກັບ ໂຄງການແຫູ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະ
ພາບເດັກເກີດໃໝູ່(EENC) ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການ ຮັກສາແຮງງານ, ລະຫວ່າງເກີດ
ແລະ ຫັລງເກີດ ທັນທີທັນໄດ ຂອງແມູ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝູ່ ຖືເປັນວິທກ
ີ ານປະສົມ
ປະສານ. ພາຍຫັລງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ສອງປີ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ
ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບຸລີ ໄດ້ມີຜນ
ົ ງານພົນ
ີ້ ເດັຶ່ນ,ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີຶ່
ຈະມີຄວາມຍືນຍົງພາຍໃນລະບົບຂອງລັດຖະບານ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວຽກງານ Mentor, ການຝກອົບຮົມທົຶ່ວໄປ ແລະ ໂຄງ
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫູ່ງຊາດ. ດັຶ່ງນັີ້ນສິຶ່ງສໍາຄັນແມູ່ນ ບັນດາMentor ແລະ
ການນໍາຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ໄດ້ມໂີ ອກາດແລກປູ່ຽນການຮຽນຮ້ ຈາກແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ,ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້
ແລະ ສິຶ່ງທ້າທາຍ ໂດຍແນູ່ໃສູ່ໃນການຮວມເອົາບົດຮຽນເຫົລານັີ້ນໃຫ້ເປັນຮບແບບທີຶ່
ມີປະສິດຜົນຫລາຍຂີ້ນໃນ ສປປ ລາວ.
ດັຶ່ງນັນ
ີ້ ໂຄງການຈຶ່ງແນູ່ໃສູ່ການສ້າງ ເວທີ ແລະ ໂອກາດ ໃຫ້ແກູ່ຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ ໄດ້ແລກປູ່ຽນ ບົດຮຽນ ເພືອ
ຶ່ ນໍາສະເໜີລາຍງານຫາ ຜ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢຂ
ູ່ ນ
ັີ້ ກະ
ຊວງສາທາລະນະສຸກ,ໃນນັີ້ນປະກອບມີ ບັນດາໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊັຶ່ນ
: ໂຄງການ EENC, EmOC, IMCI ແລະ ພາກສ່ວນທີຶ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືຶ່ນໆ
ໃນວຽກງານ ການບໍລກ
ິ ານ ການສກສາ, ພະນັກງານ ອົງການ NGO,ການນໍາຈາກ
ໂຮງໝໍຂັີ້ນສນກາງ ແລະ ບັນດາຕົວແທນຜ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເຊັຶ່ນ ພະດຸງຄັນ,ພະ
ແນກເດັກນ້ອຍ ແລະ OB/GYN.

(ຮອງອໍານວຍການ ສະຖາບັນການຢາ,ວິທະຍາໄລແພດສາດ ((UHS) ເຊິຶ່ງໄດ້ຊໃີີ້ ຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບແມູ່ ທີຶ່ລະບຸຢູ່ ຍຸດ
ທະສາດ RMNCH
ມີຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫລາຍກວ່າ 70 ທ່ານ ໃນນັີ້ນມາຈາກຕົວແທນ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລີ 13 ຶ່ທານ : ເມັນເຕີ,ຜ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍ,ຫົວໜ້າ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຈາກຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ທັງສອງແຂວງ
ຕາມດ້ວຍບົດກ່າວເປີດພິທກ
ີ ອງປະຊຸມ ແລະ ສາຍຮບເງົາກ່ຽວກັບວຽກງານMentor
ຄວາມຍາວ 12 ນາທີ (ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນເວບລິີ້ງຂ້າງລຸູ່ມ), ເມັນເຕີ ສອງທ່ານ
ໄດ້ນໍາສະເໜີລາຍງານ, 1 ຶ່ທານ ຈາກຂັີ້ນແຂວງ ແລະ 1 ທ່ານ ຈາກຂັີ້ນເມືອງ. ທ່ານ
ດຣ.ໂຊໂກະ ໄດ້ນໍາສະເໜີລາຍງານເປົີ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງໂຄງການ RMNCH
ລະບຸກ່ຽວກັບເປົີ້າໝາຍສໍາຄັນ ຂອງແຕູ່ລະຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ເຊັຶ່ນ : ສະໜອງ
ການບໍລິການອັນສໍາຄັນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຍົກລະດັບການນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການ. ຄໍາຖາມສໍາຄັນທີຶ່ທ່ານໄດ້ສະເໜີແມູ່ນຈະເຮັດ ວິທີໃດ ໃຫ້ວຽກງານ ມີການ
ຄົງຕົວ ແລະ ສືບຕໍຶ່ປັບປຸງ ທັກສະຂອງຜ້ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
ໂດຍບໍຶ່ມີສິຶ່ງຈງໃຈ ໃນການຕິດຕາມ? ຫລືວ່າວຽກງານMentor ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົີ້າ
ໝາຍນີີ້ ໂດຍຮບການຕິດຕາມຢກ
ູ່ ັບສະຖານທີຶ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍຕົວເອງ
ຈະເປັນໄປໄດ້ບ?ໍຶ່
ວາລະຕໍມ
ຶ່ າແມູ່ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ປກສາຫາລື ໂດຍການເອືີ້ອອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການປກສາຫາລື ໂດຍທ່ານ ດຣ. ໂຊໂກະ ຈາກອົງການ WHO, ເມັນເຕີ
ເກົີ້າທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກຈາກສອງແຂວງ ຄື ແຂວງຫລວງພະບາງ
ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ໄດ້ແລກປູ່ຽນປະສົບການຂອງເພິນ
ຶ່ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານMentor ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ຕອບຄໍາຖາມ ຂອງນັກສໍາມະນາກອນ. ວາລະນີີ້
ແມູ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫລາຍເພາະວ່ານັກສໍາມະນາກອນຈາກແຂວງຫລວງພະບາງ
ແລະ ໄຊຍະບຸລີໄດ້ປກສາຫາລື ຄວາມມຸ້ງຫັວງ ແລະ ຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕໍກ
ຶ່ ັບວຽກ
ງານMentorຢໃູ່ ນພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບຸລີ ເຊິຶ່ງວ່າ ທ່ານຫົວໜ້າພະ
ແນກໄດ້ກ່າວເຖິງວິທີ ຈະຮັກສາ ແລະ ວາງແຜນ ສືບຕໍຶ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຮບແບບ
ຂອງວຽກງານMentorຢແ
ູ່ ຂວງໄຊຍະບຸລີ, ເຖິງແມູ່ນວ່າອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາ
ກົນໄດ້ຢຸດເຊົາການສະນັບສະໜນດ້ານທນຮອນໃນເດືອນກຸມພາທີຶ່ຜ່ານມາ ກໍຶ່
ຕາມ.ບັນດາMentor ມາຈາກພາກສ່ວນ(ພະດຸງຄັນ, MD, ພະແນກເດັກນ້ອຍ
ແລະ OB/GYN)ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງຂອງເພິນ
ຶ່ ຕົວຢູ່າງ : ພະ
ຍາດເດັກນ້ອຍ ແລະ ບາງເຂດ ທີຶ່ບແ
ໍຶ່ ມູ່ນ ເມືອງເປົີ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຮສຂ,
ເພິຶ່ນກໍຶ່ນໍາເອົາບົດຮຽນຂອງໂຄງການໄປໝນໃຊ້. ສິຶ່ງເຫົຶ່ລານີີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້
ແກູ່ນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ ໄດ້ຖາມຄໍາຖາມຫລາຍຢູ່າງ. ການປກສາຫາລືນີີ້ ໄດ້ສືບ
ຕໍອ
ຶ່ ີກຫລາຍຊົຶ່ວໂມງ.

ເນືີ້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ
ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ແມູ່ນເພືອ
ຶ່ ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ ຈາກການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການເມັນເຕີ ສາມປີ ຢແ
ູ່ ຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ແລະ ເພືຶ່ອປກສາ
ຫາລື ແຜນການຕໍຶ່ໜ້າ ເພືຶ່ອແນູ່ໃສູ່ ໃຫ້ວຽກງານມີປະສິດທິພາບ,ຄວາມເປັນໄປໄດ້
ແລະ ຮບແບບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນສປປ ລາວ. ເພືອ
ຶ່ ຮັບປະກັນສິຶ່ງເຫົຶ່ລານີີ້
ເກີດຂີ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ນໍາພາ ການຈັດກອງປະຊຸມ, ໜັງສືແຈ້ງການ
ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມີການປະສານງານກັບທີມງານ EENC. ນອກ
ຈາກນັີ້ນຍັງມີ ການຮ່າງວາລະກອງປະຊຸມ ເພືອ
ຶ່ ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີຶ່ວາງ
ໄວ້ ເຊິຶ່ງໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ຈາກ ທ່ານ ດຣ ໂຊໂກະ ຈາກ ອົງການ WHO ຮັບຜິດ
ຊອບວຽກສຸຂະພາບ ໄວຈະເລີນພັນ,ແມູ່,ເດັກເກີດໃໝູ່,ເດັກນ້ອຍ,ໄວໜຸູ່ມ ແລະ ໂພ
ຊະນາການ. ເຊິຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍເນືຶ່ອງວ່າ WHO ສະນັບສະໜນ ວຽກງານ
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຫລາຍດ້ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີຶ່ໄດ້ເຂົີ້າໃຈສະພາບປະຈຸບັນ
ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນັີ້ນຍັງໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກ ດຣ. ອາລົງກອນ
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ທ່ານ ດຣ. ຟຣິຢາ ໂອລລິນ (Dr Freya O’loughlin CICH) ກ່າວ
ວ່າ ຂ້າພະເຈົີ້າມັກ ຮບເງົາMentorຫລາຍ ເພາະມັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ວ່າ ໂຄງການກໍາລັງເຮັດຫັຍງ ແລະ ອົງການ WHO ຈະພະຍາຍາມປູ່ຽນ

ວິທີການຝກອົບຮົມ ໂດຍນໍາເອົາວິທີການMentor ໄປໝນໃຊ້

ນອກຈາກນັີ້ນ ວຽກງານດັຶ່ງກ່າວນີີ້ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກປະຈຸບັນ ໃນປະ
ເທດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ໂຄງການ IMCI.
ທ່ານ ດຣ. ນາຕາລີ ອິວານ CICH ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການ ເປີດໂອກາດ
ການປກສາຫາລືທມ
ີຶ່ ີຜນ
ົ ປະໂຫຍດ ແລະ ຂ້າພະເຈົີ້າເຂົີ້າໃຈຫລາຍກ່ຽວ
ກັບ ເມັນເຕີ ແມູ່ນຫັຍງ! ຂ້າພະເຈົີ້າຄິດວ່າ ສອດຄ່ອງທີຶ່ຈະໝນໃຊ້ເຂົີ້າ

ໃນວຽກຂອງພວກເຮົາ ກັບ ໂຄງການ IMCI.

ບົດຮຽນສໍາຄັນຕົີ້ນຕໍ
ໃນພາກບ່າຍ,ນັກສໍາມະນາກອນຖືກແບູ່ງອອກເປັນກຸູ່ມສົນທະນາ ໂດຍອີງຕາມຂົງ
ເຂດວຽກງານ, ຕົວຢູ່າງ ໂຄງການ EENC, EmOC, IMCI ແລະ ການສກສາ.
ສ່ວນນັກສໍາມະນາກອນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ຖືກແບູ່ງ ເປັນ
ກຸູ່ມນຶ່ງ ເພືຶ່ອປກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິທີການເຊືຶ່ອມໂຍງ ວຽກງານMentor ເຂົີ້າກັບໂຄງ
ການອືຶ່ນ ແລະ ສືບຕໍໄຶ່ ດ້ໃນອະນາຄົດ.ຫລາຍປະເດັນທີຶ່ໄດ້ຮັບຮວ
້ ່າ ເປັນຈຸດແຂງ ນັີ້ນ
ກໍຄ
ຶ່ ື ສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງ ເມັນເຕີ ແລະ ເມັນທີ ນໍາສະເໜີໂດຍການສະແດງລະຄອນ
ສົມມຸດ ແລະ ເນືີ້ອໃນໄດ້ຊໃີີ້ ຫ້ເຫັນວິທກ
ີ ານຂອງMentor ລົງໄປຕິດຕາມເຂດທ້ອງ
ຖິຶ່ນ. ປະເດັນຕໍມ
ຶ່ າແມູ່ນ ໄດ້ກໍານົດກຸູ່ມທັງໝົດທີຶ່ເປັນໄປໄດ້ ດ້ານງົບປະມານ ແລະ
ເວລາ ຂອງວຽກງານMentor ທີຶ່ສາມາດເຊືຶ່ອມໂຍງເຂົີ້າວຽກງານການບໍລກ
ິ ານປົກກະ
ຕິ.
ໄດ້ມີການເຫັນດີຫລາຍດ້ານ ກ່ຽວກັບ ການສະນັບສະໜນ ຂອງການນໍາ ແລະ ການ
ເຂົີ້າຮ່ວມ ເພືອ
ຶ່ ໃຫ້ໄດ້ມາເຊິຶ່ງຜົນສໍາເລັດ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ. ສິຶ່ງເຫລົຶ່ານີີ້
ແມູ່ນສາຍເຫດທີເຶ່ ຮັດໃຫ້ມີຜນ
ົ ສໍາເລັດຂອງວຽກງານMentor.

ຄວາມເປັນເຈົີ້າການ ແລະ ການເຜີຍແຜູ່
ຜົນສໍາເລັດອັນທີຶ່ສອງ ແມູ່ນການນໍາສະເໜີ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ ໂດຍ ຄຮ
ູ່ ່ວມງານ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລີ. ເພິນ
ຶ່ ໄດ້ກ່າວປາໄສ ແລະ ປກສາຫາລື ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ສົນໃຈຂອງຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ລະບຸຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ໂຄງການ.
ຕົວຢູ່າງ ແລະ ປະສົບການຂອງເພິຶ່ນ ໄດ້ຊຸກຍ້ ໃຫ້ແກູ່ການຜ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ໄດ້ຮັບການນໍາສະເໜີຈາກຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ້ງຫັວງ ຖືວ່າ ເປັນສິຶ່ງປະຈັກຈາ ສາ
ມາດສໍາຜັດໄດ້. ເພິນ
ຶ່ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມກະຕືລືລົີ້ນ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ ປກສາຫາລື ສິຶ່ງທ້າ
ທາຍ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ເຊິຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກູ່ຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມຢູ່າງກວ້າງຂວາງ.

ນັກສໍາມະນາກອນໃນກອງປະຊຸມ ມີຄວາມສົນໃຈ ພາຍຫັລງທີໄຶ່ ດ້ຮຽນຮວ
້ ຽກ
ງານMentor ແລະ ໄດ້ເລີຶ່ມທີຶ່ຈະຄົີ້ນຄິດວ່າຈະໝນໃຊ້ບົດຮຽນເຂົີ້າໃນວຽກງານຂອງ
ຕົນເອງ.

ຕົວຢູ່າງດັຶ່ງກ່າວນີີ້ ເປັນເປັນບົດຮຽນໃຫີ້ແກູ່ອົງການອືຶ່ນໆ ໃນການຮຽນຮວ
້ ິທີການຮັບ
ປະກັນ ຄູ່ຮ່ວມງານລັດຖະບານ ເປັນຜ້ນໍາພາ ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຂອງເພິນ
ຶ່ . ຜ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມຈາກແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລີ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຊືຶ່ອໝັີ້ນຕົນ
ເອງ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ຢຂ
ູ່ ັີ້ນສນກາງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນ ແລະ ເປັນການທົດ
ສອບທີຶ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນກໍລະນີບັນດາອົງການ ເອືີ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໂອກາດ
ຫລາຍຂີ້ນ ໃຫ້ແກູ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນການເຜີຍແຜູ່ວຽກງານ.

ຜົນສາເລັດຕົົ້ນຕ:

ນອກຈາກນັີ້ນ, ການນໍາສະເໜີ ທີໃຶ່ ຫ້ຂໍີ້ມນລະອຽດ, ຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ຈາກແຂວງຫລວງ
ພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທີຶ່ໄດ້ມີໂອກາດແລກປູ່ຽນບົດ
ຮຽນ ຢຂ
ູ່ ັີ້ນສນກາງ ທີຶ່ມີຄໍາເວົີ້າຈາກຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມບາງຕອນວ່າ .

ສ້າງຄວາມສົນໃຈບັນດາໂຄງການ
ລະດັບຊາດ
ປະກອບມີຜົນສໍາເລັດສາມຢູ່າງຂອງກອງປະຊຸມ. ນຶ່ງແມູ່ນ ການດງຄວາມສົນໃຈ
ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈຕໍຶ່ວຽກງານMentor ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີຶ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນສນກາງ. ສິຶ່ງເຫົລ່ານີີ້ໄດ້ເປີດຫົນທາງໃຫ້ແກູ່ ພວກເຮົາໃຫ້
ມີຈຸດສຸມເພີມ
ີ້ ອີກໃນອະນາຄົດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂັີ້ນສນກາງ.

ຄໍາເຫັນສໍາຄັນຈາກນັກສໍາມະນາກອນ
ເຊິຶ່ງມີເນືີ້ອໃນດັງຶ່ ນີີ້ :
ທ່ານ ອຸເທວັນ ຄນນະວົງສາ ຈາກ WHO ກ່າວວ່າ ໂຄງການMentor ເປັນໂຄງ
ການຕົວແບບທີຶ່ດີ ເຊິງຂ້າພະເຈົີ້າໄດ້ຄວາມຮຫ
້ ລາຍ ແລະ ຄິດວ່າ ພວກເຮົາສາມາດນໍາ
ໃຊ້ເຂົີ້າໃນໂຄງການ EENC.
ມີຄໍາເຫັນທີຶ່ດີ ກ່ຽວກັບຮບເງົາMentor ແລະ ວິທີການເຊືຶ່ອມໂຍງ ວຽກ
ງານMentorເຂົີ້າກັບໂຄງການ EENC.

ວຽກງານMentor ມີຄວາມສໍາຄັນ,ແຕູ່ໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຢແ
ູ່ ຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລີເທົຶ່ານັີ້ນ. ມືີ້ນີີ້
ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ອົງການອືຶ່ນຮັບຮ.້ ເປັນໂຄງການໃໝູ່ສໍາ
ລັບທຸກໆຄົນໃນພະນັກງານລັດ ແລະ ເປັນໂອກາດອັນດີທໄີຶ່ ດ້ແລກປູ່ຽນ
ບົດຮຽນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະ ການນໍາຂັີ້ນສງ. ຂ້າພະເຈົີ້າມີ
ຄວາມພາກພມໃຈຫລາຍ. ດຣ. ເກູ່ຍລີ ເປັນ Mentor ແລະ ອໍານວຍ
ການໂຮງໝໍເມືອງງອຍ.

ຂ້າພະເຈົີ້າ ຮສ
້ ກຕືຶ່ນເຕັີ້ນ ທີໄຶ່ ດ້ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນກັບສນກາງ. ຂ້າພະເຈົີ້າ
ບໍມ
ຶ່ ີປະສົບການແບບນີີ້ມາກ່ອນ ແລະ ຮ້ສກພາກພມໃຈ ແລະ ຕືຶ່ນເຕັີ້ນ.
ທ່ານເລີດພະນາ, ພະດຸງຄັນ ຈາກໂຮງໝໍແຂວງຫລວງພະບາງ

ບັນດາຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດຈາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມພາກພມໃຈ ທີຶ່ສາມາດນໍາສະເໜີລາຍງານປະສົບການກ່ຽວກັບ ວຽກ
ງານMentor ຢຂ
ູ່ ັີ້ນສນກາງ. ພວກເພິຶ່ນຮ້ສກດີໃຈ ທີຶ່ໄດ້ມີຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
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ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບ ວຽກງານMentor ແລະ ພວກເພິຶ່ນຍັງໄດ້ຮັບຮວ
້ ່າ
ວຽກງານMentorຈະຖືກເຊືຶ່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບບັນດາໂຄງການອືຶ່ນ.

ການປະສານງານພາຍໃນທີມງານ
ຜົນສໍາເລັດອັນທີຶ່ສາມ ແມູ່ນການເອືີ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການປກສາຫາລື ແລະ
ການປະສານງານລະຫວ່າງທີມງານທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ
ທີຶ່ນອນຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ RMNCH. ຕົວຢູ່າງ : ພະນັກງານເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການ
EmOC ນອນຢຈ
ູ່ ຸດປະສົງຍຸດທະສາດທີຶ່ 2 ແລະ 3 ປະສານງານກັບຈຸດປະສົງຍຸດ
ທະສາດທີຶ່4 ຂອງໂຄງການ EENC ແລະ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດທີຶ່ 5 ຂອງໂຄງການ
IMCI ແລະ ການດແລຮັກສາເດັກ. ຫາຍາກທີຶ່ຈະມີໂອກາດ ປກສາຫາລືຄົບຄະນະ
ໃນຫ້ອງປະຊຸມດຽວກັນ ແລະ ປກສາຫາລືວທ
ິ ີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີຶ່ມີປະສິດ
ພາບ. ເຖິງແມູ່ນວ່າກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງໂຄງການ RMNCH. ຫລາຍທີມງານ
ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ(SO) ນໍາສະເໜີລາຍງານບໍແ
ຶ່ ມູ່ນມືີ້ດຽວກັນ ພ້ອມກັບການປະ
ສົມປະສານໜ້ອຍລະຫວ່າງທີມງານ. ດັຶ່ງນັີ້ນຈຶ່ງມີໂອກາດປະສົມປະສານເພີມ
ຶ່ ເຕີມລະ
ຫວ່າງ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ(SO) ທີຶ່ 2,3 ແລະ 4 ສໍາລັບວຽກງານການດແລຮັກ
ສາ ແມູ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝູ່. ວຽກງານMentorໄດ້ໃຫ້ໂອກາດປະສົມປະສານ
ວຽກງານການດູແລຮັກສາ ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ໃຫ້ລວມສູນ ໃນ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການດູແລຮັກສາ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເກີດ
ໃໝ່ ໃນໄລຍະເວລາຄອດ.

ທິດທາງແຜນການ ແລະ ບາດກ້າວຕໍຶ່ໄປ
ກອງປະຊຸມໄດ້ດງດດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັີ້ນສນກາງ ໂດຍສະ
ເພາະ ແມູ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຫັນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງທີຶ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍ
ວຽກງານMentor ແລະ ຖືເປັນວຽກງານທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ. ປະຈຸບັນຈະໄດ້ຮັກສາສິຶ່ງ
ທີຶ່ມຢ
ີ ູ່ ແລະ ຕິດຕາມ ໂດຍເນັີ້ນໃສູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂີ້ນ ລະຫວ່າງໂຄງການ
ຂັີ້ນສນກາງ((EENC, IMCI, EmOC). ຂັີ້ນຕອນທໍາອິດ ໄດ້ສະເໜີ ຮັບປະກັນ
ບັນດາການນໍາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ,ຜ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜ້ບລ
ໍ ິຫານອາວຸໂສ
ເຂົີ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ Mentor. ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ຄໍາເປ ພົງສະຫວັດ
ປະທານສະມາຄົມ ແພດເດັກ ແຫູ່ງປະເທດລາວ,
ອໍານວຍການໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດໄດ້ລະບຸວ່າ ຜົນສໍາເລັດອັນນຶ່ງຂອງວຽກງານ
Mentor ແມູ່ນຍ້ອນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັີ້ນຕົີ້ນ. ທ່ານຮ້
ສກວ່າ ໂຄງການ ຮສຂ ເປັນຈຸດເລີຶ່ມຕົີ້ນ ໃນການບັນລຸບັນດາເປົີ້າໝາຍ ທີຶ່ນອນຢໃູ່ ນ
ຍຸດທະສາດ RMNCH
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ລິີ້ງ ແລະ ແຫລ່ງຂໍມ
ີ້ ນ
ສາມາດດາວໂຫຼດຟຣີ ວິດີໂອໄດ້ທີຶ່

https://vimeo.com/257073720
ລິງີ້ ຂໍີ້ມນກອງປະຊຸມ
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ບົດຂອບໃຈ
ຂໍແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາMentor ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ,ອໍານວຍການໂຮງໝໍຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຂັນ
ີ້ ແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ
ທີຶ່ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ວຽກງານMentor. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ດຣ. ອາລົງກອນ, ດຣ.ໂຊໂກະ, ດຣ.ສົມມັນນາ, ດຣ.ດວງພອນ ສໍາລັບການສະເໜີລາຍງານ,ການເອືີ້ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຫ້າງຫາກະກຽມຂອງທ່ານ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທີມງານ ອຊດສ SCI ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ ສໍາລັບການ
ສະນັບສະໜນການເດີນທາງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ສຸດທ້າຍ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ທີໄຶ່ ດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ໃນການປກສາຫາລື
ໃນຫົວຂໍີ້ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ.

ກະລຸນາຕິດຕໍຶ່ helen.catton@savethechildren.org ເພືຶ່ອສອບຖາມຂໍີ້ມນເພີີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ແລະ ກ່ຽວກັບວຽກກງານMentor
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