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3Times/days

ການໃຫ�ອາຫານເສີມທ່ີເໝາະສົມແມ�ນ��ເປັນທ່ີສຸດ ເພ່ືອ
ຫຼີກລ�ຽງການຂາດສານອາຫານ��ເຮື້ອແບບເຕ�ຍ ແລະ
ນ�້າໜັກເກີນມາດຖານ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍ
ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ໃຫ້ອາຫານເສີມຈາກ 15% ຕອນ
ອາຍຸ 6 ເດືອນເຖິງ 39% ຕອນອາຍຸ 2 ປີ (1). ການໃຫ້ອາຫານ
ເສີມທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີວິທີການລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານຊຳເຮ້ືອແບບເຕ້ຍ ແລະ ແນະນຳ
ວິທີ ຫຼື ນິໄສໃນການກິນເພື່ອສຸຂະພາບ. 

ການໃຫ້ອາຫານເສີມໝາຍເຖິງການແນະນຳອາຫານແຂງ 
ຫຼື ເຄິ່ງແຂງ ເພື່ອໄປເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ໃຫ້
ໃນລະຫວ່າງອາຍຸ 6 ເດືອນເຖິງ 2 ປີ. ຄວາມຕ້ອງການສານ
ອາຫານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້ ແລະ ເປັນຄຳແນະນຳ
ທົ່ວໂລກ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (2):

ການປະຕິບັດງານບູລິມະສິດ ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ອາຫານເສີມໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ:

ລະບົບຫຼາກຫຼາຍທ່ີມີອິດທິພົນຕ�ກ່ານໃຫ�ອາຫານເສີມ

ຫ້ອງການ UNICEF ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ
ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ພັດທະນາກອບວຽກການໃຫ້ອາຫານ
ເສີມ. ກອບວຽກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຶດຕິກຳ, 
ຄວາມເຊື່ອທາງວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ເປັນ
ຕົວພະຍາກອນຫຼັກທີ່ກຳນົດຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ອາ
ຫານເສີມ ແລະ ວິທີການລ້ຽງດູ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິ
ພົນຈາກຕົວພະຍາກອນໃນ 4 ລະບົບ (ອາຫານ, ສຸຂະພາບ,
ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ນໍ້າ-ສຸຂະອະນາໄມ). ການ
ປະຕິບັດງານສາມາດດຳເນີນໄປເພື່ອຫັນປ່ຽນພຶດຕິກຳ 
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຕົວພະຍາກອນໃນ 4 ລະບົບ 

ການໃຫ�ອາຫານເສີມແມ�ນຫຍັງ?

ອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
(ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນອາຫານ 4 ໝວດຕໍ່ມື້ + ນົມແມ່)

ກຽມອາຫານໃຫ້ປອດໄພຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ຖືກຫຼັກອະນາໄມ

ສືບຕໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ (ຈົນຮອດອາຍຸ 2 ປີ)

ໃຫ້ອາຫານເລື້ອຍ (ຢ່າງໜ້ອຍມື້ໜຶ່ງ 3 ຄັ້ງ)

ການແນະນຳອາຫານໃຫ້ທັນເວລາ (ແຕ່ອາຍຸ 6 ເດືອນ)

The Southeast Asia Regional Action Framework for Complementary Feeding was developed through a consultative workshop January 22-25th with UNICEF,  World Health Organization, World Bank, Helen Keller International, 
Global Alliance for Improved Nutrition, Save the Children, Alive & Thrive, Nutrition International, Food and Agriculture Organization, World Food Programme, Mahidol University, and Nutrition Center of the Philippines.
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ໂພຊະນາການ

ລະບົບການ
ປົກປ�ອງທາງ

ສົງຄົມ

ກອບການປະຕິບັດງານ: ການໃຫ�ອາຫານເສີມ
ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ�

ສປປ ລາວ

ອີງໃສ�ກອບການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ UNICEF ໃນທົ່ວໂລກກ�ຽວກັບການປັບປຸງການບ�ລິໂພກອາຫານຂອງເດັກ.

ການປະຕິບັດງານທີ່��ຄັນ:  

ຮັບຮູ້ ແລະ ຍົກເອົາການໃຫ້ອາຫານເສີມເປັນສໍາຄັນ
ຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ
ຄັ້ງຕໍ່ໄປ 2021-2016.

  

ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ອາຫານເສີມ
ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ການໃຫ�ອາຫານເສີມ
ກອບການປະຕິບັດງານ
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ນນ�້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
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ການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ຢູ່
ໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນເດັກອາຍຸໄດ້ 6 
ເດືອນຂ້້ຶນໄປ ເມ່ືອການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງ
ຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການດ້ານພະລັງງານ, ທາດໂປຼຕີນ, ວິຕາມິນ 
ແລະ ແຮ່ທາດທັງໝົດຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້. 
ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ 33% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ
5 ປີ ແມ່ນຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍ 
ແລະ ເປັນເລືອດຈາງ 44% (1). ການໃຫ້ອາຫານ
ເສີມທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມກັບການເບິ່ງແຍງ ແລະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດທ່ີດີ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ
ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີພັດທະນາການ
ເຕັມທີ່, ປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ
ແບບເຕ້ຍ ແລະ ຂາດວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່.

ການແນະນຳໃຫ້ອາຫານເສີມ ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອສ້າງນິໄສການກິນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄປຈົນຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າ ເດັກຈະບໍ່ມີນໍ້າໜັກເກີນມາດຖານ ທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນພາຍຫຼັງ. ລັດຖະ
ບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈະຢຸດຕິການຂາດສານອາຫານທຸກຮູບແບບ ໃນປີ 2030 (ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ 2) ແລະ ຖືເອົາການຫຼຸດຜ່ອນການສານຂາດອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນຢູ່ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ດ້ານໂພຊະນາການເຖິງປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2020 (3). ການສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ເໝາະ
ສົມແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອເພີ່ມການພັດທະນາທຶນມະນຸດ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.

ການໃຫ�ອາຫານເສີມ ແມ�ນມີຄວາມ��ຄັນ ທຽບເທ່ົາກັບການລ�ຽງລູກດ�ວຍນົມແມ�. 

ແຜນງານການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ່ຶງໃນ 22 ມາດຕະການບູລິມະສິດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການເຖິງປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2020 (3). ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພຽງພໍຕ່ໍການປັບປຸງວິທີການໃຫ້ອາຫານ
ເສີມ. ການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເສີມແມ່ນຈຳເປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດ
ສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ, ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກລາວທຸກຄົນສາມາດເຕີບໂຕ ແລະ ມີພັດທະນາ
ການໄດ້ຢ່າງສູງສຸດ. 

ການໃຫ�ອາຫານເສີມໃນ ສປປ ລາວ ແມ�ນບ�ພ່ຽງພ� ແລະ ບ�ເ່ໝາະສົມ. 

38% ຂອງເດັກທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບອາຫານເສີມໄວເກີນໄປ (ກ່ອນອາຍຸ 6 ເດືອນ) ໃນຂະນະທີ່ອີກ 55% ຂອງເດັກອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 6 ເດືອນຫາ 2 ປີ ບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍພຽງພໍ ແລະ ອີກ 31% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານເລື້ອຍໆ (ຫຼາຍ
ຄາບ) (1). ເດັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າເຊິ່ງຂາດສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນ. ປະມານ 40% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນ
ເອ (A) ແລະ 46% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກປະຈຳວັນ (5). ເດັກທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີ່ດີ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຄວາມ��ຄັນຂອງການໃຫ�ອາຫານເສີມ

ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ�ອງການດ�ານພະລັງງານ
ແລະ ການຂາດສານອາຫານ��ເຮື້ອແບບເຕ�ຍ

ຂອງເດັກນ�ອຍໃນ ສປປ ລາວ
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ຕົວຄາດຄະເນການໃຫ�ອາຫານເສີມ  

ພຶດຕິ��
ຂອງຜູ�ລ�ຽງດູເດັກ

•   ຂາດຄວາມຮູ�, ຄວາມເຊື່ອທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ ແລະ ການຄະ��ອາຫານ.

ຕາມຮີດຄອງເດີມ, ອາຫານຄາບທຳອິດທີ່ປ້ອນເດັກແມ່ນເຂົ້າບົດລະອຽດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມ
ເສີມໃຫ້ຕອນອາຍຸ 8 ເດືອນກັບອາຫານຄອບຄົວ (6) (7). ເດັກມັກຈະໄດ້ຮັບນໍ້າແກງຈາກອາ
ຫານລາວທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ແກງປາ, ຊີ້ນ ແລະ ຜັກ (6). ຜົນການສຶກສາພົບວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຜິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບອາຫານທ່ີເໝາະສົມສຳລັບເດັກ. ຜູ້ເບ່ິງແຍງເດັກຄົນຊົນເຜ່ົາມີຄວາມ
ເຊື່ອວ່າເດັກຄວນຈະໄດ້ຮັບອາຫານພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ ëທ້ອງໃຫ່ຍí ພ້ອມ
ນັ້ນຍັງຫຼີກລ່ຽງອາຫານບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້, ຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ຜັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງ, 
ເປັນແຂ້ວແມງ, ເປັນໄຂ້ ຫຼື ຖອກທ້ອງ (8). ການທົດແທນອາຫານເຄິ່ງແຂງ ຫຼື ແຂງທີ່ມີນົມຜົງ
ກໍ່ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ມັກຈະຖືວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ດີສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ 
ການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກ (6). ການເລີ່ມໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ໄວໂພດແມ່ນມັກປະຕິບັດ
ຢູ່ໃນບາງຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມໃຫ້ຊ້າໂພດກໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກເຊັ່ນດຽວ
ກັນ ເພາະຜູ້ປົກຄອງມີຄວາມເຊື່ອວ່າເດັກອາຍຸກ່ອນ 9 ເດືອນບໍ່ສາມາດຍ່ອຍອາຫານໄດ້ (6).

•   ອຸປະສັກຕົວຈິງທີ່ແມ�ຍິງເຮັດວຽກໄດ�ປະສົບພົບພ�້. 

ໃນ ສປປ ລາວ ມີພະນັກງານ/ແຮງງານທີ່ເປັນເພດຍິງສູງ ເຊິ່ງກວມເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ຈຳນວນແຮງງານທັງໝົດ (9). ພ້ອມນັ້ນ, ຫຼາຍກວ່າ 64% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ເຮັດ
ວຽກທາງເສດຖະກິດ ແມ່ນຖືກລະບຸວ່າເປັນ "ແຮງງານໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ", ເຮັດ
ວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນມື້້ໜຶ່ງ ພ້ອມທັງເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະ ຈັດການກັບວຽກບ້ານ
ໃນຕອນກາງຄືນ. ແມ່ຍິງມັກຈະລາຍງານວ່າຕົນເອງບໍ່ມີເວລາຕົ້ມເຂົ້າປຽກ ຫຼື ກຽມອາຫານ
ເສີມໃຫ້ລູກ. ມັນກາຍເປັນປະເພນີຂອງແມ່ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນ
ການເບິ່ງແຍງຂອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຜູ້ທີ່ປ້ອນເຂົ້າໜຽວກ່ອນກຳນົດ (6).  

•   ອາຫານເສີມທີ່ບ�່ປອດໄພ ແລະ ພຶດຕິ��ທີ່ບ�່ຖືກຫຼັກອະນາໄມ.

ເກືອບ 1 ສ່ວນ 4 (24%) ຂອງປະຊາຊົນຍັງມີການຖ່າຍຊະຊາຍ, ອີກ 46% ບໍ່ມີບ່ອນ
ສະເພາະໃນການລ້າງມືທີ່ມີສະບູ, ນໍ້າ ຫຼື ສານທຳຄວາມສະອາດອັນອື່ນ (1). ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຖືກ
ຫຼັກອະນາໄມຍັງຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ພົບວ່າ ການລ້າງມືໂດຍທົ່ວ
ໄປແມ່ນປະຕິບັດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງອາຫານ, ແຕ່ມີພຽງ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ໃຊ້
ສະບູ (18). ພຶດຕິກໍາທ່ີບ່ໍຖືກຫັຼກອະນາໄມຂອງຜູ້ໃຫ່ຍທ່ີໄດ້ຫຍ້ໍາເຂ້ົາແລ້ວເອົາມືປ້ອນເດັກກໍຍັງ
ປະຕິບັດກັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ (8).

•  ສຸຂະອະນາໄມທາງສິ່ງແວດລ�ອມ.

ໃນຂະນະທ່ີມີການປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນ ສປປ ລາວ, 
ແຕ່ມີພຽງ 65% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດທ່ີເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດ ແລະ 54% ບ່ໍມີນ້ໍາໃຊ້ທ່ີພຽງ
ພໍ (1). ການເຂ້ົາເຖິງແມ່ນຍາກທ່ີສຸດສໍາລັບປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການປ່ອຍສັດ
ລ້ຽງຊະຊາຍໃກ້ບ້ານເຮືອນຍັງຖືເປັນເລ່ືອງທຳມະດາ. ສະນ້ັນ, ເດັກທ່ີກໍາລັງຄານ ຫືຼ ຍ່າງຢູ່
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີບ່ໍຖືກຫັຼກອະນາໄມ ຈະມີຄວາມສ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີຈະເປັນຖອກທ້ອງ ແລະ
ຕິດເຊ້ືອແມ່ກາຝາກລຳໃສ້ ເຊ່ິງຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍການດູດຊຶມອາຫານ.

ລະບົບ

ນ�າ້-ສຸຂະອະນາໄມ
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•  ການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍມີຈ�າກັດ.

ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດໃນ 
ສປປ ລາວ 24% (10) ແລະ ການສຶກສາລາຍງານວ່າເດັກໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນ
ຢ່າງຈໍາກັດ (6). ເດັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ແມ່ນເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ສະໜອງທາດອາ
ຫານພຽງພໍເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການທີ່ເໝາະສົມ.

•   ຂາດການຄວບຄຸມດ�ານການຕະຫຼາດກ�ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບ�່ເປັນປະໂຫຍດຕ�່ເດັກ.

ການບໍລິໂພກນົມຜົງໃນເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ເດືອນເຖິງ 2 ປີ ແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສປປ 
ລາວ. ເຖິງວ່າຈະມີການຈຳກັດດ້ານການຕະຫຼາດຂອງນົມຜົງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນປີ 2007 (11). 
ປັດຈຸບັນ, ນິຕິກໍາພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພື່ອລວມເອົາ "ການຕິດຕາມ", "ການ
ຂະຫຍາຍຕົວ" ຂອງນົມ ແລະ ຜະຫຼິດຕະພັນທັນຍາຫານທີ່ຂາຍໃຫ້ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ 
(12). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລະເມີດຂໍ້ຈໍາກັດໂດຍບໍລິສັດການຄ້າໄດ້ຖືກລາຍງານ (13) ແລະ 
ມີການສຶກສາໜຶ່ງພົບວ່າ ມີເຖິງ 90% ຂອງຕົວຢ່າງຂອງແມ່ທີ່ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ໂຄສະນາທາງໂທລະພາບເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບນົມຜົງລ້ຽງເດັກ ຈາກສື່ໂຄສະນາຂອງໄທທີ່ມີອິດ
ທິພົນໃນທາງບວກຕໍ່ທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການນຳໃຊ້ສູດນົມຜົງ (14). ການຄົ້ນຄວ້າ 
ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການບໍລິໂພກເຂົ້າໜົມບັນຈຸຊອງຕ່າງໆເຊັ່ນ: 
ເຂົ້າໜົມເຄັກ, ເຂົ້າໜົມປັງ ແລະ ເຂົ້າໜົມທອດ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ເດືອນເຖິງ 2 ປີ (10). ການສຶກສາຍັງລາຍງານວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ແມ່ມັກເອົາເຂົ້າໜົມໃຫ້ເດັກເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມປັງ ແລະ ຂອງຫວານ ຫຼື ເຂົ້າໜົມອົມ (6). ຂໍ້
ຫ້າມທາງການຕະຫຼາດທີ່ຈໍາກັດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທາດໄຂມັນ, ນໍ້າຕານ ແລະ ເກືອສູງໃນ 
ສປປ ລາວ.  

•  ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ.

ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ, ມີ 29% ຂອງປະຊາກອນທີ່ດຳ
ລົງຊີວິດຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໃນປີ 2013 (17). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເກືອບເຄິ່ງ
ໜຶ່ງ (45%) ຂອງຄົວເຮືອນບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງ ແລະ ລາຄາອາຫານ
ເສີມທີ່ມີທາດບຳລຸງແມ່ນສູງໂດຍສະເພາະສຳລັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ (10). ແຜນການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສຳລັບເງິນບຳນານ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ນມີຈຳກັດ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ. ມີແຕ່ແຜນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກ ແລະ 
ລວມທັງອົງປະກອບໂພຊະນາການທີ່ເປັນການລິເລີ່ມຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ລວມເອົາອົງ
ປະກອບການໂອນເງິນສົດຕາມເງື່ອນໄຂ (16). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນງານນີ້ກວມເອົາພຽງ
ແຕ່ 12 ເມືອງໃນ 4 ແຂວງຂອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ.     

•   ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຕ�່ໄພພິບັດມີ��ກັດ.

ຄອບຄົວທຸກຍາກແມ່ນມີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງຂາດຄວາມສາ
ມາດປັບຕົວໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ. ສປປ ລາວ ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນເກືອບ
ທຸກປີ ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກ
ສາ, ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການຜະລິດຜົນລະປູກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກ ແລະ ແມ່
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ.

ລະບົບ

ປົກປ�ອງສັງຄົມ

ລະບົບ
ອາຫານ
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•   ການຈັດຊື້, ��ໜ�າຍ ແລະ ແຈກຢາຍ ແປ�ງຈຸລະສານອາຫານໃຫ�ເດັກທີ່��ກັດ.

ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານຈຸລະສານອາຫານຂອງເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ
6 ເດືອນເຖິງ 2 ປີ ໂດຍຜ່ານການເສີມດ້ວຍແປ້ງຈຸລະສານອາຫານໄດ້ຖືກຍອມຮັບໃນ ສປປ 
ລາວ (15). ໂຄງການ 1,000 ວັນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ລະຫວ່າງລັດຖະ
ບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການ UNICEF, ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ໂລຫະ
ຢູ່ບາງແຂວງ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012. ໄດ້ແຈກຢາຍແປ້ງຈຸລະສານອາຫານໂດຍການສະໜອງ
ແບບບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບເດັກອາຍຸ 6-23 ເດືອນ ຫຼື ແຈກຢາຍແບບສະໜັບສະໜູນສຳລັບເດັກ
ອາຍຸ 2-5 ປີ. ເປັນການຍອມຮັບທີ່ສູງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຫຼາຍບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພື່ອຂະຫຍາຍ
ການປົກຄຸມລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ທຸກຍາກທີ່
ສຸດ.  

•   ຂີດຄວາມສາມາດທີ່��ກັດໃນການໃຫ���ແນະ��ກ�ຽວກັບການໃຫ�ອາຫານເສີມ.

ເຖິງວ່າຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເສີມແມ່ນມີຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ (15), ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນທຸກຂັ້ນຂອງລະບົບສາທາລະ
ນະສຸກຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ. ການອົບຮົມກັບທີ່ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງອາສາ
ສະໝັກສາທາຢູ່ຊຸມຊົນ, ກວມເອົາບາງດ້ານຂອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານ
ເສີມ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມືສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກສະບັບປັບປຸງທ່ີເນ້ັນໃສ່ທັກສະການພ້ືນຖານ
ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ. ຍັງມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະປັບປຸງອົງປະກອບການໃຫ້ຄຳປຶກສາ
ຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການບໍລິການໃຫ້ພະຍາບານ ໂດຍການສ້າງເນື້ອໃນການສິດສອນ 
ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປໂຮງຮຽນພະຍາບານ 7 ແຫ່ງໃນປີ 2020.

•   ຂາດການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການໃຫ���ປຶກສາຂອງການບ�ລິການໃຫ�ອາຫານເສີມ.

ປັດຈຸບັນ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງລາຍງານວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກ
ສາກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເສີມແກ່ຜູ່ລ້ຽງດູເດັກຫືຼບ່ໍ ເຖິງວ່າຕົວຊ້ີວັດທ່ີສຳຄັນໄດ້ຖືກແນະນຳ
ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມຂອງທະນາຄານໂລກເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ 4
ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ (16).

ລະບົບ

ສາທາລະນະສຸກ
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ປະຕິບັດງານເພ່ືອປັບປຸງການໃຫ�ອາຫານເສີມ
ການປະຕິບັດງານເພ່ືອປັບປຸງການໃຫ້ອາຫານເສີມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນ ແລະ ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນບັນດາການລິເລ່ີມ 

ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການລິເລີ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ:

•  ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2016-2020,
ທີ່ກວມເອົາ 22 ມາດຕະການ ລວມທັງການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (IYCF) ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເສີມ (3).

ï   ຄູ່ມືແນະນຳການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (IYCF) ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ (15).

ï  ກອບແຜນວຽກສໍາລັບຍຸດທະສາດການສື່ສານ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມ (SBCC) ສຳລັບໂພຊະນາການ 2019
ໄດ້ກຳນົດແຜນການຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂະຫຍາຍການໂຄສະນາ SBCC ອອກໃນວົງກ້ວາງ ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ 
ລວມທັງ IYCF (19).

ï   ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນອາຫານເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 2019 (12).

ï ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດສໍາລັບການບໍລິການທີ່ເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກອ່ອນ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ 2016-2025 ທີ່ໄດ້ລວມເອົາວຽກໂພຊະນາການເຂົົ້ານຳທຸກດ້ານ (20).

ï  ນະໂຍບາຍນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແຫ່ງຊາດ 2019 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 2012 ສຳລັບການສະໜອງນໍ້າ,
ວິດຖ່າຍ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

 ການປະຕິບັດງານທ່ີເປັນບູລິມະສິດ
ການປະຕິບັດງານທັງ 4 ລະບົບໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ອາຫານເສີມ. ມີການ 

ປະຕິບັດງານບູລິມະສິດສອງຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳສະເພາະທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.

ການປະຕິບັດ
ງານທີ່��ຄັນ

ຮັບຮູ� ແລະ ຍົກເອົາການໃຫ�ອາຫານເສີມເປັນສ�າຄັນໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ�ງຊາດ ດ�ານໂພຊະນາການຄັ້ງຕ�່ໄປ 
2021 - 2025.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໃນປັດຈຸບັນ ຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ 2021 - 2025 ອັນໃໝ່ນີ້ ເປັນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ລວມເອົາຈຸດປະສົງສະເພາະ, ການປະຕິບັດງານ, ການສະ
ໜອງທຶນ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ ສຳລັບການໃຫ້ອາຫານເສີມ.

ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ�ອາຫານເສີມ
ຢູ�ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ.  

ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ ລວມທັງການໃຫ້ອາຫານ
ເສີມຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາມີຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສາມາດເອົາເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ.
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ການປະຕິບັດງານເພ່ີມເຕີມ

ການປະຕິບັດງານທີ່��ຄັນ
•   ສະໜັບສະໜູນກອບວຽກຍຸດທະສາດການສື່ສານ ເພື່ອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທາງສັງຄົມ (SBCC) ສ�າລັບໂພຊະນາການ. 

ການປະຕິບັດງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍພວມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໂດຍຜ່ານບັນດາສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ. ຍຸດທະ
ສາດໄດ້ເປີດໂອກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອສຸມໃສ່ຂ່າວສານທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບອາຫານເສີມ ແລະ ວິທີການລ້ຽງດູ
ເດັກທ່ີເໝາະສົມ.

ການປະຕິບັດງານດ�ານລະບົບອາຫານ
•   ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານນິຕິ�� ເພື່ອຄວບຄຸມການຕະຫຼາດຂອງອາຫານທີ່ບ�່ເປັນປະໂຫຍດຕ�່ເດັກ. 

ມີຄວາມຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ຂ້ໍບັງຄັບ ເພ່ືອຄວບຄຸມການໂຄສະນາ, ສ່ົງເສີມ ແລະ 
ສະຫຼາກອາຫານທ່ີມີທາດໄຂມັນ, ນ້ໍາຕານ ແລະ ເກືອສູງ, ລວມທັງການຕະຫຼາດຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ. ດຳລັດສະ
ບັບປັບປຸງເພ່ືອຄວບຄຸມການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນນົມ ແລະ ສິນຄ້າອາຫານສຳລັບເດັກອາຍຸເຖິງ 3 ປີ ແມ່ນ
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບັງຄັບໃຊ້.  

ການປະຕິບັດງານດ�ານການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ
•   ສະໜັບສະໜູນການໃຫ�ອາຫານເສີມ ໃນແຜນງານປົກປ�ອງທາງສັງຄົມຢ�າງແໜ�ນແຟ�ນ. 

ຮັບປະກັນລະບົບການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມທ່ີມີຢູ່ ເຊ່ັນ: ເງ່ືອນໄຂຂອງຮູບແບບການໂອນເງິນສົດຂອງທະ
ນາຄານໂລກ ແມ່ນເປົ້າໝາຍ 1,000 ວັນທໍາອິດ ແລະ ພິເສດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ອາຫານເສີມ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ
ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ເກີດໄພພິບັດ. 

ການປະຕິບັດງານດ�ານລະບົບສາທາລະນະສຸກ
•   ແນະນ�າທັກສະທີ່ເນັ້ນໃສ�ການຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍກ�ຽວກັບການໃຫ�ອາຫານເສີມແກ�ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ. 

ອົບຮົມການໃຫ້ອາຫານເສີມກັບທີ່ແມ່ນສາມາດປັບປຸງໄດ້ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍ. ການຝຶກອົບ
ຮົມກ່ອນການບໍລິການຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເສີມແມ່ນມີຄວາມ
ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຜ່ານການປັບປຸງຫຼັກສູດ. 
•   ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງການຈັດຊື້, ການສະໜອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງແປ�ງຈຸລະສານອາຫານ. 

ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມຂອງແປ້ງຈຸລະສານອາຫານ ໂດຍການສະໜອງແບບບ່ໍເສຍຄ່າຜ່ານການບໍລິການສາທາ
ລະນະສຸກ ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຂາດແຄນຈຸລະສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. 

ການປະຕິບັດງານດ�ານລະບົບນ�້າສະອາດ-ສຸຂະອະນາໄມ
•   ສະໜັບສະໜູນມາດຕະການນ�້າສະອາດ-ສຸຂະອະນາໄມ. 

ຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການນ້ໍາສະອາດ-ສຸຂະອະນາໄມ ມີເປ້ົາໝາຍໃສ່ຄອບຄົວທ່ີມີເດັກອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີ. 
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“ສ່ິງພິມສະບັບນ້ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນ້ືອໃນຂອງສ່ິງພິມດ່ັງກ່າວແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວຂອງສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,
ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ແລະ ບ່ໍສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພ່ືອສະທ້ອນທັດສະນະຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້”


