
ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່
ຫຼາກຫຼາຍຂັ້ນຕໍ່າຂອງແມ່ຍິງ 

(ອາຫານ 5 ໝວດ ຫຼື 
ຫຼາຍກ່ວາ): 32.4% (1)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນ
ໄປທີ່ກິນອາຫານຕໍ່າກວ່າ 5 ຄາບ
(400 ກຼາມ) ຂອງໝາກໄມ້ ແລະ 

ຜັກ ໃນມື້ໜຶ່ງ. 72.5% (4) 15.1% (4) ບ�່ມີຂ�້ມູນ ບ�່ມີຂ�້ມູນ
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45%  
ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ສາມາດ
ຊື້ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງ
ໂພຊະນາການ (3) 

ແມ່ຍິງ > 10 ປີ ບໍ່ໄດ້
ອອກກໍາລັງກາຍ 

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ແມ່ຍິງ 25 - 64 ປີ
ທີ່ອອກກໍາລັງກາຍໜ້ອຍ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄ່າລະຫວ່າງກາງຂອງ
ເວລາທີ່ໃຊ້ອອກກໍາລັງກາຍ

ໃນມື້ໜັຶ່ງ 
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ການຂາດສານອາຫານຂອງແມ�ແມ�ນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກ
ເຮັດໃຫ�ເດັກຂາດສານອາຫານ��ເຮື້ອແບບເຕ�ຍ
ໃນ ສປປ ລາວ

ການບ�ລິໂພກອາຫານຂອງແມ�ຍິງຍັງບ�່ພຽງພ� ແລະ
ມີຊ�ອງຫວ�າງຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນ

ຄວາມສາມາດຊື້ອາຫານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ�ານ
ສະບຽງອາຫານ ແມ�ນປັດໃຈ��ຄັນທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະຖາ
ນະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ�

ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບຜົນກະທົບສອງເທົ່າຂອງ
ການຂາດສານອາຫານ

ບ�່ມີຂ�້ມູນ ແມ່ຍິງອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ຕ້ອງທົນຕໍ່ຄວາມດັນ
ເລືອດສູງ

ບ�່ມີຂ�້ມູນ ແມ່ຍິງອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ເປັນເບົາຫວານ /
ມີນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງ

ມີຂ�້ມູນ ແມ່ຍິງອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີທາດໄຂມັນ

7.5

ເລືອດຈາງໃນແມ່ຍິງບໍ່ຖືພາ (15 - 49 ປີ) 39.8% (1)

ເລືອດຈາງໃນແມ່ຍິງຖືພາ 48.1% (1)

ຂາດວິຕາມິນເອ (A) ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

Zn ຂາດທາດສັງກະສີໃນແມ່ຍິງຖືພາ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄ່າລະຫວ່າງກາງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທາດໄອໂອດີນ
ໃນປັດຊະວະ ຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄ່າລະຫວ່າງກາງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທາດໄອໂອດີນ
ໃນປັດຊະວະ ຂອງແມ່ຍິງຖືພາ (MUIC) ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ການຂາດຈຸລະສານອາຫານອື່ນໆ (ແຄວຊຽມ, ຕີອາມີນ) ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

24.4%
ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ຮັບ

ປະກັນທາງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ (2) 

ການອອກກ�າລັງກາຍທີ່ບ�່ພຽງພ�ກ�່ເຮັດໃຫ�ເປັນພະຍາດ
ທີ່ບ�່ຕິດຕ�່ ແລະ ເຮັດໃຫ�ແມ�ຍິງມີນ�້າໜັກເກີນມາດຖານ

ສປປ ລາວ

ການຂາດຈຸລະສານອາຫານ

ລວມ 12.8% ລວມ 9.5% : ບ�່ມີຂ�້ມູນ 

ນ�້າໜັກເກີນ (1) ນ�້າໜັກຫ�ດ (1) ຮູບຮ�າງເຕ�ຍ

ໂພຊະນາການຂອງແມ� 2019

ໂພຊະນາການທີ່ດີຂອງແມ່ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນໍ້າໜັກເດັກ
ໃນເວລາເກີດຕໍ່າ ແລະ ການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບ
ເຕ້ຍ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເດັກອ້ວນ ແລະ ພະຍາດບໍ່
ຕິດຕໍ່ໃນຊີວິດພາຍຫຼັງ. ຄວາມຕ້ອງການທາດອາຫານ ແມ່ນ
ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ 
ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານ
ທີ່ມີທາດບຳລຸງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃຫ້ບູລິມະສິດ ແລະ ລົງທຶນໃສ່
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ເພ່ືອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງແມ່
ຍິງໄລຍະກ່ອນຖືພາ, ຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແມ່ນສຳ
ຄັນ ເພ່ືອສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.



ສະຖານະພາບທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານໃນປັດຈຸບັນ
ກ�ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ���� ���������� �� �������� ���������

ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງແມ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, 
ເຊິ່ງຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ, ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ພວມໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນໜຶ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສຸກງອມເທື່ອ.
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ດຸ່ນດ່ຽງອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ໂປຣຕີນ ສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາໃນປະຊາຊົນທີ່ຂາດສານອາຫານໃນໄລຍະຖືພາ

ໃຫ້ເສີມທາດເຫຼັກ ແລະ ອາຊິດໂຟລິກປະຈຳວັນ (IFA) ໃນແມ່ຍິງຖືພາ

ໃຫ້ເສີມທາດເຫຼັກ ແລະ ອາຊິດໂຟລິກປະຈຳອາທິດ (IFA) ໃນແມ່ຍິງຖືພາ

ໃຫ້ເສີມທາດແຄວຊຽມປະຈໍາວັນໃນແມ່ຍິງຖືພາ

ໃຫ້ເສີມວິຕາມິນເອ (A) ສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາໃນເຂດທີ່ການຂາດວິຕາມິນເອ ເປັນບັນຫາສາທາລະນະສຸກທີ່ຮ້າຍແຮງ

ໃຫ້ເສີມທາດເຫຼັກ ຫຼື ອາຊິດໂຟລິກ (IFA) ໃນແມ່ຍິງບໍ່ຖືພາ ແລະ ຍິງໜຸ່ມ ໃນເຂດທີ່ມີອັດຕາການເປັນເລືອດຈາງສູງ

ໃຫ້ເສີມທາດເຫຼັກໃນແມ່ຍິງຫຼັງເກີດລູກ

ໃຫ້ເສີມທາດຈຸລະສານອາຫານອື່ນໆແກ່ແມ່ຍິງຖືພາໃນໄລຍະຖືພາ

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ກ່ຽວກັບການກິນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງຈິງຈັງໃນໄລຍະຖືພາ

ໃຫ້ຄໍາແນະນຳໃນການເພີ່ມນໍ້າໜັກປົກກະຕິໃນໄລຍະຖືພາ ອີງຕາມດັດສະນີມວນສານຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງກ່ອນຖືພາ (BMI)

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ກ່ຽວກັບປະຊາຊົນທີ່ຂາດສານອາຫານ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາກິນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ໂປຣຕີນເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນໄລຍະຖືພາ

ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກທາດກາເຟອີນທີ່ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຖືພາ 

ຕົວແບບການຝາກທ້ອງຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 8 ຄັ້ງ

ການກວດເອໂມໂກຼບິນກັບທີ່ໂດຍ haemoglobinometer ເພື່ອບົ່ງມະຕິການຂາດເລືອດໃນໄລຍະຖືພາ

ໃຫ້ຢາປ້ອງກັນແມ່ກາຝາກໃນແມ່ຍິງຖືພາຫຼັງຈາກໄຕມາດທີ 1

ໃຫ້ຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຍຸງ (sulfadoxine-pyrimethamine (IPTp-SP)) ໃນແມ່ຍິງຖືພາທຸກຄົນ

ສັບປ່ຽນການແຈກຢາຍອາຫານເສີມ ແລະ ໃຫ້ຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຍຸງໃນແມ່ຍິງຖືພາຕາມຄໍາແນະນຳ

ອົບຮົມກ່ອນບໍລິການ ແລະ ອົບຮົມກັບທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ່ທີ່ມີຢູ່ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ / ທ່ານໝໍ 

ຄູ່ມື / ຫຼັກການມາດຕະຖານ ໃນການອົບຮົມໂພຊະນາການຂອງແມ່

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມອາຫານທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເກືອ, ນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນ

ສະຫຼາກອາຫານທີໄດ້ມາດຕະຖານ

ຕິດສະຫຼາກອາຫານຢູ່ດ້ານໜ້າເພື່ອສະໜັບສະໜູນທາງເລືອກທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ສະຖານນະພາບ
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ໂອກາດມີແລ�ວ ສ�າງໃໝ�

ການປົກຄຸມຂອງມາດຕະການທາງດ�ານໂພຊະນາການທີ່��ເປັນຕ�່ແມ�

ການປົກຄຸມຂອງມາດຕະການທາງດ�ານໂພຊະນາການທີ່��ເປັນການປົກຄຸມຂອງການບ�ລິການຝາກທ�ອງທີ່��ເປັນ (1)

ໃຊ�ບ�່ໄດ�

ຝາກທ້ອງຄັ້ງທຳອິດໃນໄຕມາດທີ 1

ຝາກທ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງ

ຝາກທ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄັ້ງ

ຝາກທ້ອງກັບແພດຜູ້ຊໍານານ

15.3% 

78.4% 

43.5% 

62.2% 
ການເສີມທາດຈຸລະສານ
ອາຫານອື່ນໆໃນໄລຍະຖືພາ

ການເສີມວິຕາມິນເອ (A)
ໃນ 2 ເດືອນທຳອິດຫຼັງເກີດ

90+ ມື້ຂອງການເສີມ
ທາດເຫຼັກ ໃນໄລຍະຖືພາ

ການເສີມທາດເຫຼັກ ອາຊິດ
ໂຟລິກໃນໄລຍະຖືພາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

(1) Lao Social Indicator Survey 2017. Lao Statistics Bureau. 2018.
(2) Round 1 National Nutrition Surveillance, February 2019. Ministry of Health. 2019.
(3) WFP. Fill the Nutrient Gap Lao PDR. 2017.
(4) Nutrition in Lao PDR: Causes, Determinants and Bottlenecks. World Bank. June 2016.

“ສິ່ງພິມສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື້ອໃນຂອງສິ່ງພິມດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວຂອງສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສປປ ລາວ

ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອສະທ້ອນທັດສະນະຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້”



ເດັກສ�ວນຫຼາຍໄດ�ຮັບອາຫານທີ່ບ�່ມີຄຸນນະພາບ
ເຊິ່ງເລີ່ມໃຫ�ກິນກິນໄວໂພດ (1) 

ບໍ່ກິນນົມແມ່ ນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ

24.4%
ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (2)

45%
ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ອາຫານ
ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ

ເດັກມີຄວາມສ�ຽງສູງໃນການຂາດສານອາຫານເປັນສອງເທົ່າ
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ�ການຂາດສານອາຫານ��ເຮື້ອແບບເຕ�ຍ

ໃນເດັກອາຍຸ 12 ເດືອນຂຶ້ນໄປເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ

ນົມແມ່ ແລະ ຂອງແຫຼວອື່ນໆນົມແມ່ ແລະ ນົມອື່ນໆ

ຄວາມສາມາດຊື້ອາຫານ ແລະ ການຮັບປະກັນທາງດ�ານ
ສະບຽງອາຫານແມ�ນ��ຄັນ ເພື່ອ��ນົດສະຖານະພາບ
ທາງດ�ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ

ສປປ ລາວ
ການໃຫ�ອາຫານເສີມ 2019

ການຂາດຈຸລະສານອາຫານ

ເດັກອາຍຸ 6 - 59 ເດືອນເປັນເລືອດຈາງ
ຂາດວິຕາມນເອ (A)
ຂາດທາດເຫຼັກ 
ຂາດທາດສັງກະສີ Zn

44.1% (1)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນົມແມ່ ແລະ ນໍ້າ ນົມແມ່ຢ່າງດຽວ

ອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ຂັ້ນຕໍ່າສຸດ

ຄວາມຖີ່ຂອງການໃຫ້
ອາຫານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ 

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ລວມ
ຮັ່ງມີ
ທຸກຫຼາຍ

ອັດຕາຊຸກຊຸມຂອງການຂາດສານອາຫານຕາມອາຍຸ (1)

ອາຍຸ (ເດືອນ)

33.0%
48.0%

ເຕ້ຍ ຈ່ອຍຜອມ ນ້ໍາໜັກເກີນ

ລວມ ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ເຕ້ຍ

ນ້ໍາໜັກເກີນ

13.9%

9.0% 11.9%
6.0% 3.5% 4.0%

ຈ່ອຍຜອມ

6        12        18        24        36        48       59

ອັດຕາການຂາດສານອາຫານ��ເຮ້ືອແບບເຕ�ຍ, ຈ�ອຍຜອມ
ແລະ ນ�້າໜັກເກີນ ໃນເດັກອາຍຸ 0-59 ເດືອນ

6.4%

ອາຫານທີ່ຍອມຮັບ
ໄດ້ຂັ້ນຕໍ່າສຸດ 

0-1 2-3 4-5

ອາຍຸ (ເດືອນ)
45.30%

69.40%

26.20%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ການໃຫ້ອາຫານເສີມແມ່ນການແນະນຳອາຫານແຂງ ຫຼື 
ເຄ່ິງແຂງ ເພ່ືອໄປເສີມການກິນນົມແມ່ຂອງເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ
ຫາ 2 ປີ. ໃນໄລຍະນີ້ ຄວາມຕ້ອງການທາດອາຫານແມ່ນ
ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ຈະບໍ່ສາມາດ
ສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ເດັກຕ້ອງການທັງ
ໝົດໄດ້. ແລະ ມັນກໍ່ແມ່ນໄລຍະທີ່ການຂາດສານອາຫານ
ຊຳເຮ້ືອແບບເຕ້ຍເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການໃຫ້ອາຫານເສີມ
ທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີວິທີການລ້ຽງເດັກທີ່ເໝາະສົມ ຈະສາມາດ
ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ແລະ
ການແນະນຳການກິນອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອປ້ອງກັນ
ບ່ໍໃຫ້ນ້ໍາໜັກເກີນ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດບ່ໍຕິດຕ່ໍ ເຊ່ັນ: ເບົາ
ຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ໃນຊີວິດ
ພາຍຫຼັງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ທຸກຍາກທີ່ສຸດ



ສະຖານະພາບທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານໃນປັດຈຸບັນກ�ຽວກັບ
ການໃຫ�ອາຫານເສີມ

ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ອາຫານເສີມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
ເຊິ່ງຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ, ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ພວມໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນໜຶ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຢູ່ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສຸກງອມເທື່ອ.

ໂອກາດມີແລ້ວ ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່

ການປົກຄຸມຂອງມາດຕະການໃນການໃຫ�ອາຫານເສີມທີ່��ເປັນ

ມາດຕະການອື່ນໆ������ລະບົບສາທາລະນະສຸກ �������
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ມາດຕະການໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມຢູ່ບ່ອນບໍລິການແມ່ ແລະ ເດັກ
ຫຼັກສູດການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ອນການບໍລິການໃຫ້ອາຫານເສີມຂອງພະນັກງານແພດ 

ຄວນແຍກລະຫວ່າງຫຼັກສູດກ່ອນການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິການກັບທີ່
ຫຼັກສູດການໃຫ້ຄຳປຶກສາການບໍລິການກັບທີ່ໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມຂອງພະນັກງານແພດ 

ຫຼັກສູດອົບຮົມ ແລະ ອຸປະກອນທັນສະໃໝໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມ

ການຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານເສີມໂດຍຜ່ານກອບການລາຍງານຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການສະໜອງອາຫານເສີມທີ່ມີທາດບຳລຸງສູງ (ການໃຫ້ອາຫານເສີມຢູ່ບ້ານທີ່ມີ MNP/LNS) ຜ່ານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ

ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເໝາະສົມດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມອາຫານສໍາລັບເດັກ
ມາດຕະຖານສະຫຼາກອາຫານສຳລັບການໃຫ້ອາຫານເສີມ
 ສະຫຼາກຕິດຢູ່ດ້ານໜ້າບັນຈຸພັນ

ຄຳແນະນຳທາງອາຫານຕາມກຸ່ມອາຍຸສະເພາະ

 ຄຳແນະນຳທາງອາຫານຕາມປະເພດອາຫານ
 ອີງຕາມເສັ້ນຕາຕະລາງອາຫານ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ອາຫານເສີມ
ຮູບແບບການໂອນເງີນສົດເປົ້າໝາຍແມ່ນສໍາລັບ 1,000 ວັນທຳອິດ

      ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕິດພັນກັບໂພຊະນາການ

       ຕິດພັນກັບອົງປະກອບການໃຫ້ອາຫານເສີມ ລວມທັງການປຶກສາ ຫຼື ສະໜອງອາຫານ

ເນື້ອໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມຢູ່ໃນບົດຮຽນການພັດທະນາຄອບຄົວ

ກົດໝາຍການປົກປ້ອງແມ່
ນໍ້າສະອາດ - ສຸຂະອະນາໄມແມ່ນຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນການອົບຮົມກ່ອນການບໍລິການຂອງການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ຄວນແຍກລະຫວ່າງຫຼັກສູດກ່ອນການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິການກັບທີ່

ນໍ້າສະອາດ-ສຸຂະອະນາໄມແມ່ນຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນການອົບຮົມການບໍລິການກັບທີ່ຂອງການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ລວມເອົາຂ່າວສານນໍ້າສະອາດ-ສຸຂະອະນາໄມ ເຂົ້າໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາການໃຫ້ອາຫານເສີມ
ມາດຖານຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບອາຫານແຫ່ງຊາດ
ລວມເອົາຂ່າວສານຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບອາຫານເຂົ້າໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາການໃຫ້ອາຫານເສີມ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

(1) Lao Social Indicator Survey 2017. Lao Statistics Bureau. 2018.
(2) Round 1 National Nutrition Surveillance, February 2019. Ministry of Health. 2019.
(3) WFP. Fill the Nutrient Gap Lao PDR. 2017.

ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

54.2% (1)

% ເງື່ອນໄຂການໂອນເງີນສົດ
ແມ່ນ 1,000 ວັນທຳອິດ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບຂ່າວສານ SBCC
ໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

37.3% (2)

25% (1)

ການປົກຄຸມຂອງການຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ອາຫານເສີມສໍາລັບພະນັກງານຊຸມຊົນ

ການປົກຄຸມຂອງການຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ອາຫານເສີມໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ  

ການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການໃຫ້ອາຫານເສີມເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ສຸກສາລາ

ການໃຫ້ອາຫານເສີມ (LNS) ຫຼື ປະເພດທາດໄຂມັນ 

ການໃຫ້ອາຫານເສີມ (MNPs) ຫຼື ໃຫ້ອາຫານເສີມແບບອື່ນທີ່ໆມີຄຸນຄ່າໂພຊະນາການສູງ

ການເສີມທາດສັງກະສີໃຫ້ເດັກທີ່ຖອກທ້ອງ (0 - 59 ເດືອນ)   

ການເສີມທາດເຫຼັກ (6 - 59 ເດືອນ) 

ການເສີມວິຕາມິນເອ (A) (12 - 23 ເດືອນ) ປະລິມານທີ່ໄດ້ຮັບຫຼ້າສຸດ 54.1% (1)
%  ຄົວເຮືອນທີ່ມີນໍ້າ

ແລະ ສະບູ 

ການລ້າງມືຫຼັງຈາກອອກ
ຈາກຫ້ອງນໍ້າ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ການລ້າງມືກ່ອນ
ຈັບອາຫານ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມີສະບູຢູ່ບ່ອນລ້າງມື
ໃນຄົວເຮືອນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

“ສິ່ງພິມສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື້ອໃນຂອງສິ່ງພິມດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວຂອງສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສປປ ລາວ
ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອສະທ້ອນທັດສະນະຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້”

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເສີມ ສະຖານນະພາບ


