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ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (CSPR), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະ 
ກິດແຫ່ງຊາດ (NIER) ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ ່ການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກະຊວງ 
ສາທາລະນະສຸກ, ກົມ ແລະ ບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນ ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ 
ການໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນສໍາເລັດຜົນ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ ່ການຊີ້ນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ທ່ານ ປອ. 
ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NIER) 
ແລະ ທ່ານ ປອ. ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ, ວ່າການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງພະນັກງານວິຊາການ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NIER) 
ທີ່ໄດ້ອຸທິດເວລາ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ແຂວງ 
ບໍລິຄໍາໄຊ.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສູງຕ ໍ່ການປະກອບສ່ວນຈາກຂັ້ນສູນກາງດັ່ງຕ ໍ່ໄປນີ້: ກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ, ບັນດາພະແນກ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄື: ພະແນກຮັກສາສຸຂະພາບ 
ຂັ້ນຕົ້ນ (ຮສຂ), ພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສູນໂພຊະນາການ ແລະ ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ. 
ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຂະແໜງອະນາໄມ (ແມ່ ແລະ 
ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ) ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິ; ສຸກສາລານາກຸນ ແລະ ສຸກສາລາ 
ບ້ານບ ໍ່. ຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ: ບ້ານທ່າສີ ແລະ ບ້ານນາຫັນ; ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ 
(ຄຮບ), ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ (ແມ່ລູກອ່ອນ) ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກນ້ອຍ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) 
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EU) ໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ.

ທ້າຍສຸດນີ້, ພວກຂາ້ພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ; ທ່ານ 
ນາງ ແອນນີ ຄຣິສຕາ ນີແອນເຊິນ (Anne Christa NIELSEN), ທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍສາກົນ 
ແລະ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຊະນະນິຄົມ, ທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການນໍາພາການສຶກສາ 
ດັ່ງກ່າວ.
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ຕົວອັກສອນຫຍໍ້
ANC
CU2
CU5
DHO
EIBF 
EU
HIV/AIDS
HSRS
IOS
LECS
LSIS
MAF
MCH 
MNCH
MOH
NHI
NIPN
NNC
NNP
NNS
NNSPA
NPAN
NSEDP
NTPC
PHC
PHO
RMNCAH
SDG
UNICEF
VAD 
VHC
WB
WHO

ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນໄລຍະຖືພາ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ
ກິນນົມແມ່ທັນທີຫຼັງເກີດ
ສະຫະພາບເອີຣົບ
ຜຸ້ຕິດເຊື້ອເຮັສໄອວີ ແລະ ເປັນພະຍາດເອດ 
ຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່
ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈາ່ຍຂອງຄົວເຮືອນ 
ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
ສຸຂະພາບແມ່, ເດັກແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ຍຸດທະສາດປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ 
ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ�າເທີນ 2 ຈໍາກັດ
ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກແດງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ 
ການຂາດທາດວິຕາມິນອາ 
ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ 
ທະນາຄານໂລກ 
ອົງການອະນາໄມໂລກ
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ບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍ
ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ ແມ່ນເພື່ອສໍາຫຼວດ, ກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບວິທີການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ 
ດ້ານໂພຊະນາການ ພອ້ມທັງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນ 
ເອກະສານ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນການເສີມສ້າງເຊິ່ງ 
ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ໄດ້ກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້:

• ແຫຼ່ງງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ບໍ່ພຽງພໍ ເຖິງວ່າຈະມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຂັ້ນເທິງຕ ໍ ່ການພັດທະນານະໂຍ
ບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNS) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (NPAN), ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ແຫຼ່ງການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດບໍ່ພຽງພໍ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ເຫັນວ່າ NNS ບໍ່ໄດ້ຮັບການສື່ສານໃນ
ຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ,
ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ລວມທັງແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ຈໍາກັດ.

• ຂາດການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການອົບຮົມກ່ອນການບໍລິການທ ີ່ຈໍາກັດ: ລະບົບການສຶກສາຂອງລາວບ ໍໄ່ດ້
ສະໜອງດ້ານໂພຊະນາສຶກສາ, ມີພຽງແຕ່ຫຼັກສູດທົ່ວໄປຢູ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ. ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂາດພະນັກງານແພດທີ່
ມີຄວາມຊໍານານທາງດ້ານການສຸຂະສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ. ພະນັກ
ງານໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບເພີ່ມ ດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ. ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ອົງກອນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ
ໂພຊະນາການ.

• ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອໃຫ້ການສະໜອງດ້ານໂພຊະນາສຶກສາທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນຊຸມຊົນ: ພະນັກງານແພດສ່ວນ
ຫຼາຍບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນວ່າ: ພະນັກງານແພດບ ໍ່ສາມາດ
ບອກໄດ້ວ່າເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງ
ສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼາຍ. ຍັງພົບເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມີການບໍລິການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າການເຊື່ອມສານ
ບໍລິການເຄື່ອນທີ່ຂອງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ (MCH) ຄວນດໍາເນີນເປັນປະຈໍາໄຕມາດຢູ່ບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ.
ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຍ້ອນການຂາດແຄນອຸປະກອນສື່ສານດ້ານໂພຊະນາ ການ ແລະ
ການບໍລິໂພກອາຫານ.

• ການຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ: ແມ່ຍິງຢູ່ຊຸມຊົນບ ໍ່ຮູ້ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາ ການ
ຍ້ອນວ່າຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ວ່າ ການບໍລິການໂພຊະນາການສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາ ຫຼື ລູກຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ ແລະ
ຍ້ອນຫຍັງ. ເຊິ່ງຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບໂພຊະນາສຶກສາໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມເຊັ່ນກັນ, ຍ້ອນວ່ານັກຮຽນບໍໍ ່ດ້ຮັບການສຶກສາ
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈໍາກັດຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ.

• ເພີ່ມຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ດີຕໍ ່ການການລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍ: ຫຼັກຖານຈາກຂັ້ນຊຸມຊົນຂອງເມືອງບໍລິຄັນໄດ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມສູງທີ່ຈະໃຫ້ອາຫານລູກນ້ອຍດ້ວຍອາຫານ
ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດໂປຼຕີນຫຼາຍຂ້ຶນ ຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ຮັບມາ. ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແມ່ນ
ມາດຕະການທີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ.

• ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຊົນເຜົ່າ ແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ: ຊົນເຜົ່າທີ່ບ ໍ່ແມ່ນເຜົ່າ
ລາວ-ໄຕ ມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຸຂະສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຍ້ອນອຸປະສັກດ້ານພາສາ, ຍ້ອນວ່າພະນັກງານແພດສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກເຜົ່າລາວ-ໄຕ ແລະ ມັກຈະບ ໍ ່ໄດ້ພາສາຊົນເຜົ່າທີ່ເວົ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຊຸມຊົນ. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ຍັງ 
ເປັນສິ່ງທ້າທາຍເນື່ອງຈາກໄລຍະທາງ, ພາສາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການສ ຸຂະພາບຕໍ�າໃນບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ທຸກ
ຍາກຫຼາຍ.
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ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິ ຄໍາໄຊ, ມີຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງ 
ຕໍ່ໄປນີ້:

ການລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນມະນດຸ
• ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຕໍ່ການລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ມີຄວາມ 

ຕ້ອງການໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດ ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ 
ການສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການ.

ແຫຼ່ງງົບປະມານ 
• ຕ້ອງຮັບປະກັນງົບປະມານພຽງພໍເພື່ອຈະສາມາດສະໜອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການສອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ ເພື່ອບໍລິໂພກໃນໄລຍະກ່ອນຖືພາ, ໃນລະຫວ່າງຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ.

ສຸຂະສຶກສາເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ
• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການ ເນັ້ນໃສ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ ລວມທັງຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ

ໂດຍກົງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການລ້ຽງດູເດັກທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນການປູກຈິດສໍານຶກ
ສະເພາະເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປ້ອງກັນການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ເນັ້ນໃສມ່າດຕະການທີ່ມີເປົາ້ໝາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ແລະ ວັດທະນະທໍາ
• ແນະນໍາໃຫ້ຮັບເອົາພະນັກງານແພດຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ. 

ອຸປະກອນການສື່ສານສໍາລັບສຸຂະສຶກສາ ຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປັນອຸປະກອນສື່ສານທີ່ເບິ່ງເຫັນ 
ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື.

ການສື່ສານໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກ
• ຊ່ອງທາງການສື່ສານເຊັ່ນ: ວີດີໂອ, ຄລິບ Youtube ຫຼື ຊ່ອງທາງອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ

ແມ່. ນໍາໃຊ້ການສື່ສານມວນຊົນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ແລະ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງໄລຍະ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ.

ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູປ້ົກກະຕິ
• ຮັບປະກັນການເຊື່ອມສານບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ເຂົ້າໃນວຽກງານການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS) ເພື່ອປັບປຸງ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການປົກຄຸມຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ.

• ຄວນຈັດໃຫ້ມີລະບົບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການສາທາລະນະ
ສຸກຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຫຼັກຖານເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການ
ປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ພ້ອມທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ.

ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ      ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 1 .  I n t r o d u c t i o n

2



1. ບົດນໍາ

1.1 ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ  
ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແມ່ນການລິເລີ່ມສາກົນຂອງຄະນະກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EU) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ພະແນກພັດທະນາສາກົນ ລາຊາອານາຈັກອັງກິດ (FCDO) ຂອງລັດຖະບານລາຊະອານາ ຈັກອັງກິດ 
(the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) of the UK Government) ແລະ ມູນນິທິ Bill ແລະ 
Melinda Gates. ການລິເລີ່ມນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນງານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມ 
ກັນໂດຍ ຄະນະຜູ້ແທນ EU ແລະ UNICEF ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜັບສະ 
ໜູນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (2015-2025) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2020)

ວິທີການຂອງໂຄງການ NIPN ເປັນວິທີໃໝ່, ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ຊັບຊ້ອນ ເພື່ອຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ 
ຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ 2025 ຂອງສະມັດຊາສາທາລະນະສຸກໂລກ. ວິທີ 
ການຂອງໂຄງການ NIPN ຄວນຖືວ່າເປັນຕົວແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍແນະນໍາໃນການເລືອກບັນດາກິດຈະກໍາ, ວິທີວິທະຍາ ແລະ 
ເຄື່ອງມືໃນບັນດາປະເທດທີ່ NIPN ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່.

1.2 ເຫດຜົນຂອງການປະເມີນ

ສປປ ລາວ ຖືວ່າວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນບ ູລິມະສິດສໍາຄັນ ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍ ເຂົ້າໃນແຜນງານ ແລະ ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ. ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີການເພີ່ມງົບປະມານຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ຫຼັກເຊັ່ນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, ທະນາຄານໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການ USAID ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງປະເທດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ປະຈຸບັນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບການລົງທຶນ.  

ດັ່ງທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການສ້າງຄໍາຖາມ NIPN, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະເທດຕ້ອງການເປີດເຜີຍບັນດາເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການ 
ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງຄົ້ນຄວ ້າຫາບາງບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນ 
ສໍາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ.
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ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງໂຄງການ NIPN ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມ 
ຄອງ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກທຸກຂະແໜງການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການ, ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃຫ້ດີຂື້ນ.

ການລິເລີ່ມຂອງໂຄງການ NIPN ແມ່ນຊອກຫາວິທີການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ, ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະສັ້ນ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະຍາວ ທີ່ຕິດພັນກັບແຜນງານໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະສານງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ.



1.3 ວິທີວິທະຍາ
ການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອີງໃສ່ການທົບທວນເອກະສານ, ໄດ້ມີການສໍາພາດລົງເລິກ ແລະ ການສົນທະນາກຸ່ມເພີ່ມກັບຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ 
ສໍາຄັນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ລວມທັງສູນໂພຊະນາການ ແລະ ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາອົງການດ້ານ 
ສັງຄົມຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກ່ໍຍັງໄດ້ດໍາເນີນການສໍາພາດກັບພະນັກງານເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາເຊັ່ນກັນ, ລວມທັງ 
ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ (ຄຮບ) ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ (ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖືພາ/ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 
(ແມ່ລູກອ່ອນ), ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ). ການສໍາພາດໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ຊຸມຊົນ ຍ້ອນວ່າຢາກໄດ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ ບັນດາອຸປະ 
ສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການບັນທຶກຂອງພາກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ຈະສາມາດສະໜອງ 
ຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈ.
ຈໍານວນການສໍາພາດທັງໝົດແມ່ນ 7 ທ່ານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, 16 ທ່ານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 32 ທ່ານຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ໃນນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ:

ຂັ້ນສູນກາງ: 
• ບັນດາພະແນກທີ່ຂຶ້ນກັບກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີດັ່ງນີ້: ພະແນກຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ

(ຮສຂ) ແລະ ພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສູນໂພຊະນາການ ແລະ ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ.

ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:
• ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ຂະແໜງອະນາໄມ (ສຸຂະພາບແມ ່ແລະ

ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ) ແລະ ຂະແໜງສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ;

• ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ: ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໜ່ວຍງານອະນາໄມ (ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ໂພຊະນາການ) ແລະ ໜວ່ຍງານສະຖິຕິ ແລະ

• ສຸກສາລາ: ນາກຸນ ແລະ ບ້ານບໍ່.

ຂັ້ນຊຸມຊົນ:
• ບ້ານທ່າສີ ແລະ ນາຫັນ: ໄດ້ດໍາເນີນການສົນທະນາກຸ່ມກັບ 4 ກຸ່ມໃຫ່ຍຄື: ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ (ຄຮບ),

ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຢ ູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, 3, 4 ແລະ 5.

1.4 ການເລືອກທີ່ຕັ້ງກໍລະນີສຶກສາ
ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນກໍລະນີສຶກສາ. ເມືອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີລັກສະນະພູມສັນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: 
ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຄິ່ງພູດອຍ ພ້ອມທັງມີການປະສົມກັນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ມີວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ທີມງານໄດຮ້່ວມມືກັບ ພະນັກງານຫອ້ງການສາທາເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ເຊິ່ງໄດ້ເລືອກເອົາບ້ານທາ່ສີ ແລະ ບ້ານນາຫັນ 
ໃນການປະເມີນຂອງເມືອງດັງ່ກ່າວ.

ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ      ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 1 .  I n t r o d u c t i o n
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1.5 ຂໍຈ້ໍາກັດ
ໃນ ສປປ ລາວ ການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຈຸດສຸມຂອງ NIPN, ການຈໍາກັດດ້ານເວລາ ແລະ ຂອບເຂດການສຶກສາ, ຈຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຕິດພັນກັບ 
ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເທົ່ານັ້ນ. ການສຶກສາໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນລະດູຝົນ. ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຂອບເຂດ ແລະ ການປົກຄຸມດ້ານ 
ທີ່ຕັ້ງພູມີສາດຂອງການປະເມີນຜົນ.
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2. ຂ້ໍມູນຂອງປະເທດ
2.1 ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາຄວາມທຸກຍາກລົງຈາກ 24.6% ໃນປີ 2013 ເຖິງ 18.3% ໃນປີ 2019. ປະມານ 8.6% ຂອງປະຊາກອນໃນ 
ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນມີລາຍຮັບຕ ໍ�າກ່ວາ 1.9 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ມື້, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 15.6% ໃນປີ 2012/2013. ອັດຕາການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາໃນເຂດຊົນນະບົດ, ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຕົວເມືອງຍັງຄົງຕົວ. ເຖິງວ່າຈະມີການ 
ປັບປຸງບາງສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງ 
ໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຊົນນະບົດພູດອຍ, ມີ 5 ແຂວງທີ່ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄົນທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
(20.6%), ອຸດົມໄຊ (8.7%), ຄໍາມ່ວນ (8.3%), ສາລະວັນ (8.0%) ແລະ ຫຼວງພະບາງ (7.7%). ຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນຢູ່ໃນ 
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຕ ໍ�າກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າມົ້ງ-ອິວມຽນທີ່ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງທີ່ສຸດ 38.4% 
ທຽບກັບລະດັບແຫ່ງຊາດ 18.3%. 

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນປີ 2020 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ, 
ການລົງທຶນ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຫຼຸດລົງ. ໂດຍອີງຕາມໄລຍະເວລາຂອງການລະບາດຂອງ COVID-19, ເສດຖະກິດຂອງ 
ປະເທດຄາດວ່າຈະມີອັດຕາການເຕີບໂຕໃນລະຫວ່າງ ລົບ 1.8% ແລະ 1.8% ບວກ ໃນປີ 2020. ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບການເຕີບໂຕ 
ຊ້າທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020. ຄວາມທຸກຍາກຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂື ຶ້ນຈາກ 1.4 ຫາ 3.1 ເປີເຊັນຈຸດ ໃນປີ 2020 ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມ 
ທຸກຍາກຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂືຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 96,000 ແລະ 214,000 ຄົນ ເຊິ່ງຈະຂ ຶ້ນກັບອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ 
ເສດຖະກິດດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

2.2 ສະພາບດ້ານໂພຊະນາການ

ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 1.5% ຕໍ່ປີ, ແລະ ນໍ�າໜັກບ ໍ່ 
ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼຸດລົງປະມານ 1% ຕໍ່ປີ, ໃນ 6 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ      ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 2 .  C o u n t r y  P r o f i l e
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ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ໄດ້ມີການສຸມໃສ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນ ສປປ 
ລາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼຸດລົງຈາກ 48.2% ເຖິງ 33% ໃນປ ີ 2017 ແລະ ນໍ�າ 
ໜັກບ ໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈາກ 36.4% ມາເປັນ 21.1% ໃນໄລຍະດຽວກັນ ເຊິ່ງສະແດງຢູ່ໃນ ແຜນວາດ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມ 
ຄືບໜ້າທີ່ສໍາຄັນດັ່ງກ່າວກໍຕາມ,  ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບຂອງການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕະ 
ຖານໃນທົ່ວປະເທດ, ຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດ 
ຕະຖານຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ. ການຈ່ອຍຜອມ ແລະ ນໍ�າໜັກຫຼຸດມາດຕະ 
ຖານກໍ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເຕີບໂຕທີ່ຄວນຈະເປັນຂອງເດັກນ້ອຍ. ອີງຕາມການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍທາງສັງຄົມຄັ້ງທີ 2 (LSIS 2) ການ 
ຈ່ອຍຜອມແມ່ນ 9%.

ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ຕັ້ງຢູ່ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຖືກຈັດປະເພດເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບ 
ປານກາງ-ຕໍ່າໂດຍທະນາຄານໂລກ. ມີປະຊາກອນ 6.9 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງກໍາລັງແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 56% ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານກະສິກໍາ ແລະ 
70% ຂອງປະຊາກອນອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະມານ 8% ໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ.,



ແຜນວາດ 1: ອດັຕາການຂາດສານອາຫານໃນເດກັນ້ອຍອາຍຸລຸມ່ 5 ປີໃນ ສປປ ລາວ.
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ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (2000), MICS (2006), LSIS 1 (2011) LSIS 2 (2017)

ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດ 2 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 1 ໃນ 3 ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ 
ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງ 18 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 2017, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີ 
ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕໍ�າທີ່ສຸດ (13.8%) ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີມີອັດຕາສູງທີ່ສຸດ (54%). ດັ່ງທີ ່
ແຜນວາດ ຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 11 ໃນ 18 ແຂວງມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານເກີນ 30%, ເຊິ່ງຖືກຈັດ
ຢູ່ໃນປະ ເພດຮ້າຍແຮງ ຕາມການຈັດປະເພດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) / ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF).1
ແຜນວາດ 2: ລະດບັການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືອ້ລວງສູງບໍ ່ໄດມ້າດຕະຖານໃນ ສປປ ລາວ
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1  UNICEF nutrition profile, 2019
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ເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະຂາດສານອາຫານ ແລະ ການຂາດສານ 
ອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼາຍກ່ວາ ເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະ 
ຖານກໍ່ສູງກ່ອນໝູ່ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ກັບຫົວໜ້າຄົວເຮືອນທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າຈີນ-ຕິເບດ ແລະ ມົ້ງ-ອິວມຽນ. ລະດັບການຂາດສານອາ 
ຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນບັນດາແຂວງເຊັ່ນ: ແຂວງເຊກອງ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ ແມ່ນສູງເປັນພິເສດ.2

ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຖີ່ການໃຫ້ອາຫານຂັ້ນຕໍ�າສຸດ (minimum meal frequency) ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 43% 
ໃນປີ 2011 ເຖິງ 69% ໃນປີ 2017, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກອາຍຸ 6-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂັ້ນຕ່ໍາສຸດ 
ຫຼື ຊະນິດຂອງອາຫານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະມີອາຫານຄົບໝວດ (ໝູ່) ແລະ ໄດ້ບໍລິໂພກຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີ (CU2) ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກ 
ຈາກກຸ່ມອາຫານສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ ມາຈາກຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈໍາກັດຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ.3,4 

38% ຂອງຈໍານວນເດັກນ້ອຍທັງໝົດໄດ້ຖືກໃຫ້ອາຫານເສີມໄວເກີນໄປ (ກ່ອນ 6 ເດືອນ) ໃນຂະນະທີ່ 55% ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນ 
ຫາ 2 ປີ ບໍ່ມີຄາບອາຫານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍພຽງພໍ ແລະ ອີກ 31% ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານເລື້ອຍເທົ່າທີ່ຄວນ. ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບອາ 
ຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງມັກຈະຂາດສານອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ. ປະມານ 40% ແມ່ນບ ໍ່ບໍລິໂພກວິຕາມິນອາ ແລະ 46% 
ບໍ ່ໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດເຫຼັກໃນແຕ່ລະວັນ. ເດັກທີ່ທຸກຍາກຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີ່ພຽງພໍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.5

ການຂາດຈຸລະສານອາຫານໃນບັນດາປະຊາຊົນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. 44,1% ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ແມ່ນເປັນເລືອດຈາງ ແລະ 30% 
ຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນກໍາລັງປະສົບກັບການຂາດແຄນວິຕາມິນອາ. ປະມານ 25% ຂອງຄົວເຮືອນບໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກເກືອທີ່ມີທາດໄອໂອດິນຢ່າງ 
ພຽງພໍ. ມີການລາຍງານການຂາດສານທີອາມີນ (Thiamine) ສູງໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການບໍລິ 
ໂພກເຂົ້າຫຼາຍ ແລະ ອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນເບ 1 ໜ້ອຍ. ການຂາດສານທີອາມີນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນກັບການເຕີບໂຕຂອງ 
ລູກໃນທ້ອງຊ້າ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ.7, 8

2  Multiple O erlapping Deprivation Anal sis (MODA) on Stuntin , 2019. 
3  LSIS 2, 2017.
4  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016. 
5  Lao PDR Complementary Feeding, UNICEF 2019.
6  Maternal Nutrition Bri f UNICEF 2019.
7  LSIS 2, 2017.
8  NNSPA, 2016-2020.
9  LSIS 2, 2017.
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ມີຂໍ້ມນູຂ່າວສານທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຄາບອາຫານການກິນຂອງແມ່ຍິງລາວ. ຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງແຕ່ 1.3 (32%) ຂອງແມ່ 
ຍິງທີ່ເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕ່ໍາສຸດຂອງອາຫານ 5 ໝວດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ 4 ແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ພົບວ່າມີພຽງ 
ແຕ່ 44% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາທີ່ເຂົ້າເຖິງອາຫານຫຼາກຫຼາຍຕ່ໍາສຸດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນອີກ 10% ແມ່ນມີຄາບເຂົ້າໜ້ອຍກວ່າສາມຄາບຕ ໍ່ມື້.6

40% ຂອງແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນແມ່ນເປັນເລືອດຈາງ ແລະ 48% ເປັນເລືອດຈາງໃນເວລາຖືພາ. ແມ່ຍິງທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີ 
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ມັກຈະເປັນເລືອດຈາງຫຼາຍກ່ວາແມ່ຍິງທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ (42% ທຽບໃສ່ 37%). ອັດຕາສ່ວນຂອງການ 
ເປັນເລືອດຈາງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະແຂວງ; ແມ່ຍິງຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາ ແມ່ຍິງໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ 4 ເທົ່າ 
(62% ທຽບໃສ່ 18%). 26% ຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນເລືອດຈາງເບົາບາງ, 18% ເປັນເລືອດຈາງປານກາງ ແລະ <1% 
ເປັນເລືອດຈາງ ຮ້າຍແຮງ. ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີອັດຕາການເປັນເລືອດຈາງຫຼາຍກ່ວາ ເດັກນ້ອຍໃນແຂວງຫົວພັນ 2 ເທົ່າ 
(59% ທຽບໃສ່ 24%). ການເຕີບໂຕຂອງລູກໃນທ້ອງທີ່ບ ໍ ່ພຽງພໍ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານໃນໄລຍະການຖືພາ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ 
ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕະຫຼອດຊີວິດຕ່ໍໜ້າທີ່ຂອງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທາງມັນສະໝອງ.9



ການລິເລີ່ມລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ທັນທີຫຼັງເກີດ (EIBF) ໃນປີ 2017 ແມ່ນ 50.1% ໃນຂະນະທີ່ປີ 2011 ແມ່ນພຽງ 39%. ໃນດ້ານ 
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທໍາອິດແມ່ນເພີ່ມຂື້ນໃນ 6 ປີທີ່ຜ່ານມາຈາກ 40.1% ໃນປີ 2011 ເຖິງ 
44.9% ໃນປີ 2017.10 

ຮູບສະແດງ  1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ�າກວ່າ 6 ເດືອນ (55%) ບ່ໍໄດ້ກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫຼາຍ 
ກ່ວາ 2/3 ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີບ ໍສ່າມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕໍ�າສຸດ (minimum diet standards) ທີ່ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຖີ່, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄາບອາຫານ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຫານໜ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຕິດ 
ພັນກັບພາກປະຕິບັດໃນການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ເຖິງວ່າການສືບຕໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ກາຍອາຍຸ 1 ປີແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ 
(ເກືອບ 65% ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12-15 ເດືອນຍັງສືບຕ່ໍກິນນົມແມ່ຕອນອາຍຸ 1 ປີ).11,12
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10  LSIS 1, 2011, LSIS 2, 2017.
11  Multiple O erlapping Deprivation Anal sis (MODA) on Stuntin , 2019.
12  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
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ຮູບສະແດງ 1: ພາກປະຕບິັດການລ້ຽງລກູດ້ວຍນົມແມ່ໃນ ສປປ ລາວ

ເລີ່ມກິນນົມແມ່ພາຍໃນ 
1 ຊົວ່ໂມງຫຼງັເກີດ

ກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວເທົາ່ນັນ້ 
ໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ຂອງຊີວດິ

ໃຫອ້າຫານເສີມທີມ່ີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີພ່ຽງພໍ, ເໝາະສົມກັບອາຍຸ ແລະ ກະກຽມອາຫານ 
ເສີມທີປ່ອດໄພ ເລີມ່ແຕອ່າຍຸ 6 ເດືອນ; ແລະ ສືບຕ ໍ ່ລ້ຽງລູກດວ້ຍນົມແມ່ຈົນຮອດອາຍ ຸ2 ປີຂຶນ້ໄປ

<1 ຊົ່ວໂມງ
ເລ່ີມກິນນົມແມ ່
ທັນທີຫັຼງເກີດ

<1 ຊົ່ວໂມງ
ເລ່ີມກິນນົມແມ່
ທັນທີຫັຼງເກີດ

6-8 ເດືອນ
ການແນະນໍາອາຫານ 
ແຂງ, ເຄ່ິງແຂງ ຫືຼ 

ອ່ອນ

6-23 ເດືອນ
 ຄວາມຖ່ີການໃຫ້ 
ອາຫານຂ້ັນຕ່ໍາສຸດ

6-23 ເດືອນ
ອາຫານທ່ີຫຼາກ 
ຫຼາຍຂ້ັນຕ່ໍາສຸດ

6-23 ເດືອນ
ອາຫານທ່ີຍອມ 
ຮັບໄດຂ້ັ້ນຕ່ໍາສຸດ

12-15 ເດືອນ
ສືບຕ ໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່ຈົນຮອດ

ອາຍຸ 1 ປີ

12-15 ເດືອນ
ສືບຕ ໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່ຈົນຮອດ

ອາຍຸ 2 ປີ

ເລ່ີມກິນນົມແມ ່
ທັນທີຫັຼງເກີດ

ກິນນົມແມ່ຢ່າງ
ດຽວເທ່າົນ ັນ້

ການແນະນໍາອາ 
ຫານ ແຂງ, 

ເຄ່ິງແຂງ ຫືຼ ອ່ອນ 

ຄວາມຖ່ີການໃຫ້ 
ອາຫານຂ້ັນຕ່ໍາສຸດ

ອາຫານທ່ີຫຼາກ 
ຫຼາຍຂ້ັນຕ່ໍາສຸດ

ອາຫານທ່ີຍອມ 
ຮັບໄດຂ້ັ້ນຕໍ່າສຸດ

ສືບຕ ໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່ຈົນຮອດ

ອາຍຸ 1 ປີ

ສືບຕ ໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່ຈົນຮອດ

ອາຍຸ 2 ປີ



ໃນໄລຍະປີ 2000 ເຖິງປີ 2017 ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນທຶກອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນຫຼຸດລົງຈາກ 83 ໃນປີ 2000 ເຖິງ 38 ໃນປີ 2017 ຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີຫຼຸດລົງຈາກ 118 ເຖິງ 47 ໃນການເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ, 87% ຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 
ນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີທໍາອິດຂອງຊີວິດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 546 ຄົນໃນປີ 
2000 ເຖິງ 185 ຄົນໃນປີ 2017 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ, ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນທັງໝົດຫຼຸດລົງຈາກ 3.2 ຄົນໃນປີ 
2011 ເຖິງ 2.7 ຄົນໃນປີ 2017. 13, 14

2.3 ສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ
ການຂາດສານອາຫານ ແມ່ນເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ການໂຕ້ຕອບຂອງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ໃນ 
ລະດັບບຸກຄົນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ (ສາເຫດກະທັນຫັນ) . ສິ່ງເຫຼົ່ານີ ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິ 
ພົນຈາກປັດໄຈຂອງຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານ, ພຶດຕິກໍາໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນການລ້ຽງດູເດັກ 
ແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ສາເຫດຕົ້ນຕໍ) . ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໂດຍບັນຫາໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ 
ອາຫານ, ການເຂົ້າເຖິງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ສຸຂະອະນາໄມຂັ້ນພື້ນຖານ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ອື່ນໆ (ສາເຫດພື້ນຖານ) .

ກ. ສາເຫດກະທນັຫນັ

ຂ. ບັນດາສາເຫດຕົນ້ຕໍ

ຄ. ບັນດາສາເຫດພືນ້ຖານ (ຕາມສະຖາບັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ)

ງ. ບັນດາສາເຫດພືນ້ຖານ (ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ)
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ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2015-2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2020

13  Lao PDR Economic Monitor, Lao PDR in the Time of COVID-19, World Bank, 2020.
14  LSIS 2, 2017.
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ຮູບສະແດງ 2: ສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ

ການບໍລິໂພກສານ 
ອາຫານບໍ່ພຽງພໍ

ພະຍາດເກີດຈາກ
ອາຫານ-ນໍ�າ-ພາຫະ ແລະ 

ພະຍາດຊຶມເຊືອ້

ຄວາມບໍ່ໝັນ້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ

ບໍ່ມີອາຫານ  ຂາດການເຂົາ້ເຖງິ 
ອາຫານ

ການດູແລສຂຸະພາບ
ແມ່ ແລະ ເດກັ 

ບ ໍ ່ໄດດ້ີ  

ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ 
ສຸຂະອະນາບໍ່ໄດ້ດີ

ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລ ິ
ການສາທາລະນະສຸກ

ບ ໍ ່ໄດດ້ີ

7

ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການ
ປະສານງານ

ແຫຼງ່ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດບໍໍ ່ພຽງພໍ 

ຂໍຈ້ໍາກັດກ່ຽວກັບຂໍມູ້ນ 
ຂາ່ວສານດ້ານໂພຊະ 

ນາການ

11ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການລົງທ ຶນ 
ໃສ່ມາດຕະການດ້ານໂພ 

ຊະນາການ

ການເຂົາ້ເຖງິຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການຂັນ້ພືນ້ຖານ ສາໍລບັຄົວເຮືອນບ ໍ ່ພຽງພ ໍທາງດາ້ນປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ (ທີດ່ິນ, ນໍ�າ, ພະລັງງານ, ຕະຫາຼດ, ການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ, ລາຍຮັບ, ເຕກັໂນໂລຢີ, 

ຂໍມູ້ນຂາ່ວສານ ແລະ ອືນ່ໆ)



During 2000 to 2017 Lao PDR recorded a signifi ant decline in infant and CU5 mortality rates. The infant mortality 
rate decreased from 83 to 38 per 1,000 live births in the period from 2000 to 2017 while the CU5 mortality rate 
dropped from 118 to 47 per 1,000 live births. 87 per cent of under-5 mortality happens in the fi st year of life. 
Similarly, the maternal mortality ratio signifi antly declined from 546 to 185 per 100,000 live births between 2000 
and 2017, and the total fertility ate declined from 3.2 in 2011 to 2.7 in 2017. 13, 14

2.3 Causes of malnutrition in Lao PDR
Malnutrition is caused by a range of complex and interrelated factors. The interplay of these factors at the individual 
level results in infection and inadequate dietary intake (immediate causes). These are influenced by household 
factors such as food access, health-seeking behaviours and infant and young child feeding practices (underlying 
causes). These are made worse by prevailing community and structural issues related to food systems, access to 
health, education, basic sani ation, p verty, climate change etc. (basic causes). 

FIGURE 2: CAUSES OF MALNUTRITION IN LAO PDR

A. IMMEDICATE CAUSES

B. UNDERLYING CAUSES

C. BASIC CAUSES (INSTITUTIONAL AND RESOURCE-BASED)

D. BASIC CAUSES (SOCIAL AND ECONOMIC)
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13 Lao PDR Economic Monitor, Lao PDR in the Time of COVID-19, World Bank, 2020.
14 LSIS 2, 2017.

ຮູບສະແດງ 2 ຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແບບຫຼາຍແງ່ມຸມ ແລະ ແບບຫຼາຍຂະແໜງ 
ການ. ມີຕັ້ງແຕ່ບັນດາປັດໄຈທີ່ໄດ້ກໍານົດກ່ອນເດັກຈະເກີດເຊັ່ນວ່າ: ຮ່າງກາຍ/ຄວາມສູງຂອງແມ່, ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ການດູແລ, ຄາບ 
ອາຫານ ແລະ ອາຍຸໃນໄລຍະຖືພາ - ຕໍ່ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເດັກຫຼັງເກີດເຊັ່ນ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ທີ່ບ ໍ່ພຽງພໍ ພ້ອມທັງການໄດ້ຮັບ 
ອາຫານ ແລະ ຈຸລະສານອາຫານໜ້ອຍ ຍ້ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄາບອາຫານໜ້ອຍ/ຕໍ�າ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສະພາບແວດ ລ້ອມທີ່ບໍ່ຖືກ 
ຫຼັກອະນາໄມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຖ່າຍຊະຊາຍ. ປັດໄຈສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດຄວາມຮູ້ທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງ 
ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ພາກປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.15 
ອັດຕາຊຸກຊຸມການຂາດສານອາຫານສູງຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າຈະມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ 
ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.16 
ການຂາດສານອາຫານເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່ໍຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຂອງຊາດ ແລະ ມີສ່ວນຕິດພັນກັບການເຂົ້າໂຮງ 
ຮຽນຫຼຸດ ລົງ, ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາ ພ້ອມທັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດ 
ຖະກິດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.17  
ການຂາດສານອາຫານນໍາໄປສູ່ຕົ້ນທຶນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດຢ່າງມະຫາສານໃນ ສປປ ລາວ. ພົນລະເມືອງລາວເກືອບ 2 ລ້ານ 
ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບບັນຫາການຂາດສານອາຫານ ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການພັດທະ 
ນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນແຕ່ລະປີ, ປະມານ 197 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 2.4% ຂອງ GDP ແມ່ນສູນເສຍຍ້ອນລະດັບການຂາດສານ 
ອາຫານຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. 73% (142 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຂອງການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ນມາຈາກການຂາດສານອາຫານໃນໄລຍະ 
1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ 1/3 (38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນຕິດພັນກັບສະຖານະພາບທາງໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ 
ບົດບາດແມ່ທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການເບິ່ງແຍງລູກ.18

ການຂາດສານອາຫານໃນ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດເດັກ - ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ຖືພາຂອງແມ່ຍິງຈົນຮອດວັນເກີດປີທີສອງຂອງເດັກ - ສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຊ່ວງຊີວິດທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຖ້າເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ 
ຮັບສານອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະໝອງ, ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເດັກ ທີ່ເດັກ 
ຈະມັກເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີລາຍຮັບໜ້ອຍກ່ວາເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນທີ ່
ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດເດັກ.19 ໂພຊະນາການທີ່ດີໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ໃນໄລຍະ 2 ປີທໍາອິດ ແມ່ນມີຄວາມ 
ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາ. ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຂອງຄວາມ ສາມາດດ້ານສະ 
ຕິປັນຍາ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 45% ຂອງຄວາມສາມາດໃນ
ການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຶກສາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.20, 21

ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ການສຶກສາຂອງແມ່ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໂພຊະນາການຂອງເດັກ. ອີງຕາມ LSIS 2, ເດັກ 
ນ້ອຍໃນຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຈະມີໂອກາດຂາດສານອາຫານຊໍາເຮຶ້ອລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ 3-4 ເທົ່າຂອງເດັກນ້ອຍໃນຄົວເຮືອນທ່ີ 
ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍດຽວກັນຈະມີໂອກາດຈ່ອຍ ໜ້ອຍກວ່າ 2 ເທົ່າຖ້າທຽບໃສ່ກັບຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ. ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, 
ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮຶ້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນສູງກວ່າສອງເທົ່າຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າມົ້ງ-ອິວມຽນ (50%) ຖ້າທຽບກັບກຸ່ມ 
ລາວ-ໄຕ (23.0%). ພ້ອມກັນນີ້, ລູກຂອງແມ່ທີ່ບໍ ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແມ່ນມີໂອກາດຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 
(45%) ເຊິ່ງສູງກວ່າລູກຂອງແມ່ທີ່ມີການສຶກສາສູງກວ່າ (17%). 

15  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
16  National Nutrition S ategy 2015–2025 and Plan of Action 2016-2020
17  National Action Plan on Nutrition (2016-202
18  The Economic Consequences of Malnutrition in Lao PDR, 2013
19  Scaling up Nutrition Lao PDR, 2019
20   Health and Nutrition Se vices Access Project, World Bank, 2020.
21  Laos Nutrition P ofile, orld Bank 2014.
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ມີອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມສູງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການຂາດສານອາຫານຂອງທັງແມ່ ແລະ 
ເດັກ.22 ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ (ເຂດແຄ້ວນ) ທີ່ມີອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນສູງທີ່ສຸດ. ອີງໃສ່ການ 
ສຶກສາໃນປີ 2012 ໃນ ສປປ ລາວ, 1/3 ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ 1/10 ແມ່ນແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ. 
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແມ່ນຕິດພັນກັບການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ.23  ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບເບື້ອງຕົ້ນທີ່ດໍາເນີນໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້າ 
ນໍ�າເທີນ 2 (NTPC) ໄດ້ສະແດງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການທີ່ບໍ່ດີຂອງແມ່ຍິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ. ອາຍຸຂອງການຖືພາ 
ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນ 18 ປີທີ່ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນສູງເຖິງ 4.92 ຄົນ, ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງເດັກທີ່ເຄີຍເກີດແມ່ນ 4,47 ຄົນ ແລະ ຈໍານວນ 
ສະເລ່ຍຂອງເດັກທີ່ມີຊີວິດລອດຈາກການສໍາພາດແມ່ນ 3.23 ຄົນ. ອັດຕາການເກີດສະເລ່ຍຂອງໄວໜຸ່ມໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແມ່ນ 
47 ຄັ້ງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15-19 ປີ 1000 ຄົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນການເກີດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 94 ຄົນຕໍ ່ແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 
15-19 ປີ 1000 ຄົນ, ເຊິ່ງສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ.24, 25 ຄວາມບໍ ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນຖືວ່າເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຂອງການຂາດ 
ສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນ ສປປ ລາວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ຂອງອາຫານ ແລະ ຄວາມສົມດູນຂອງອາຫານ ແມ່ນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງການໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງອາຫານ. ດັ່ງໃນຮູບສະແດງທີ 3 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກໃນຄົວເຮືອນຂອງລາວ ແມ່ນທັນຍາຫານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 
ແມ່ນເຂົ້າ.26

ພືດຜັກ

ທາດໂປຼຕີນຈາກສັດ ທັນຍາຫານ

ໄຂມັນ/ນໍ�າມັນ

22  Fill the Gap, WFP 2017.
23  Maternal Nutrition Bri f, UNICEF 2019.
24  NTPC, Public Health Program Methodology, 2013.
25  Björn Andersson and Karin Hulshof, 2018.
26  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
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ຮູບສະແດງ 3: ແຫຼງ່ຂອງອາຫານ ໂດຍການທວນຄວາມຈໍາໃນ 7 ວນັ

ອາຫານທັງໝົດ

 ຜະລິດເອງ  ຈາກປ່າ  ຊື້  ຢືມ/ແລກປ່ຽນ  ຂອງຂວນັ ຫຼ ືອາຫານຊ່ວຍເຫຼອື       ອືນ່ໆ 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ຕ່ືມຊອ່ງຫວ່າງ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP), 2013



There are high rates of early marriage and adolescent pregnancy, which increases the risk of undernutrition in 
both mothers and children.22 Lao PDR has one of the highest rates of early marriage in the region. According to a 
study from 2012, one-third of women marry before age 18, while one-tenth marry before age 15. Early marriage is 
oĀen associated with early pregnancy.23 An initial Health Survey conducted by the Nam Theun 2 Power Company 
(NTPC) showed poor nutritional status for women, especially young adolescent girls. Age at fi st pregnancy was 18 
years with a high fertility rate of 4.92; the mean number of children ever born was 4.47; and the mean number of 
children alive at the interview was 3.23. The average adolescent birth rate in South-East Asia is 47 births per 1,000 
females aged 15 to 19, however, the average for Lao PDR is 94 births per 1,000 women aged between 15 and 19 
years, the highest rate in the region.24, 25

Food insecurity is widely assumed to be a major determinant of stunting in Lao PDR, however analyses show that 
lack of dietary diversity and a balanced diet are the main sources of inadequate nutrient intake in children and not 
access to food. As figu e 3 below shows, the main food source in a Lao household is cereals, typically rice.26

FIGURE 3:  SOURCES OF FOOD BY 7-DAY RECALL

 Own production  Wild  Purchase  Borrow/exchange  Gift or food aid  Other

vegetables

Animal Protein Cereals

Fats/oils

Total Food

Source: Fill the Gap, WFP, 2013

22 Fill the Gap, WFP 2017.
23 Maternal Nutrition Bri f, UNICEF 2019.
24 NTPC, Public Health Program Methodology, 2013.
25 Björn Andersson and Karin Hulshof, 2018.
26 Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.

3. ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ໂຄງສ້າງ
ການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ

3.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຫຼັກທີ່ເນັ້ນໃສ່ໂພຊະນາການ

ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການ � 
ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໃນປີ 2008. ຕິດຕາມມາໂດຍການພັດທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
(NNS) ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2011-2015 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) 2011-2015, �� ຕໍ່ມາແມ່ນ� NNS� ຄັ້ງທີ 
2 ໃນປີ 2016-2025 ແລະ NPAN 2016-2020. ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດດ້ານໂພຊະນາ�ການຖືເປັນປະ � 
ເດັນດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເວທີສາກົນ� ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງ�ດ້ານໂພຊະນາການ (SUN) ຕັ້ງ� 
ແຕ່ປີ 2011. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ ເປັນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງ�ແຜນພັດທະ� 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນໂພຊະນາການ ທີ່ດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ກະຊວງສາທາ�ລະນະສຸກ 
(MOH) ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNC).� NNC ຊີ້ນໍາ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ NPAN ແລະ ກອງເລຂາ 
NNC ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF). ພາລະບົດບາດຂອງ NNC 
ແມ່ນແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການ � ໂດຍຜ່ານວິທີການແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ປະສານງານການປະຕິ �ບັດງານດ້ານໂພຊະນາການແບບຫຼາຍ � 
ຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ. ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ 
ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ� ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ.27 ເຊິ່ງຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິ � 
ຫານດ້ານໂພຊະນາການ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຜົນກະທົບສູງໃນປະເທດ. ພາລະ 
ບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດ້ານໂພຊະນາການ, ປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

Barriers to Accessing Nutrition Se vices at Community Level      A case study of Bolikhamxay Province 3 .  ກ າ ນ ຈ ັດ ຕ ັງ້  ແ ລ ະ  ໂ ຄ ງ ສ ້າ ງ ກ າ ນ ບ ໍລ ິກ າ ນ  ດ ້າ ນ ໂ ພ ຊ ະ ນ າ ກ າ ນ
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ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2011-2015) ແມ່ນກອບວຽກແບບຫຼາຍຂະແໜງການຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໃຫ້ທິດ� 
ທາງແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານໂພຊະນາການ.  ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ � ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສໍາຄັນ 
ໂດຍມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຊັດເຈນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ພ້ອມທັງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ� 
ບັດ. NNS ສະບັບປັບປຸງ (2016-2025) ແລະ NPAN 2016-2020 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິທີການແບບຫຼາຍ 
ຂະແໜງການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນ, ກໍານົດມາດຕະການ, ວິທີການ ແລະ ການກຽມການຂອງສະຖາບັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 
ການດໍາເນີນງານທີ່ສົມບູນແບບກວ່າໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວທາງເປັນອັນດຽວກັນແບບຫຼາຍຂະແໜງການ. NPAN (2016-2020) ມີ 29 ມາດ 
ຕະການບູລິມະສິດທີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງການໂດຍທໍາມະຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນບູລິມະສິດທີ 1 ແລະ 2; 22 ມາດຕະການແມ່ນຖືວ່າ� 
ເປັນບູລິມະສິດທີ 1 ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫວັງວ່າຈະ� 
ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້. 4 ມາດຕະການທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຖືກຈັດເປັນບູລິມະສິດທີ 2 ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລວມ 
ເອົາມາດຕະການທີ່ແກ້ໄຂພະຍາດຕິດຕໍ່, ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນເດັກ ແລະ ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກແມງໄມ້. ປະຈຸບັນ NPAN 2021–2025 
ແມ່ນກໍາລັງຖືກພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  

27  Enhanced Nutrition or Upland Farming Families SNV, 2017.



3.2 ການສະໜອງບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ປະຈຸບັນ
ການສະໜອງບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ: ການສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ 
ກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ການໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ເໝາະສົມ, ການຄຸ້ມຄອງການຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ, 
ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການໃຫ້ທາດຈຸລະສານອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນເສີມ (ທາດເຫຼັກ ແລະ ອາຊິດໂຟລິກ, ວິຕາມິນອາ, 
ຝຸ່ນຈຸລະສານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ພ້ອມທັງການດໍາເນີນການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈໍາເປັນໃນໄລຍະການດູແລ ກ່ອນເກີດ 
(ຖືພາ) ແລະ ຫຼັງເກີດ.

28  Primary Health Care Policy, MOH 2019.
29  Ministry of Health, 2017.
30  Quality of health care in the Lao People’s Democratic epublic, Asian Development Bank Institu e, 2019.
31  National Immuni ation P ogram Financial Sustainability Plan, MoH, 2012.
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ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະ 
ນະສຸກ ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໂດຍທົ່ວໜ້າ (UHC). ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ, 
ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ສະຫວັດດກີານຂອງທຸກໆຄົນ “ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໃຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ” ແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ (ຮສຂ). 
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງພະຍາຍາມໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ. ຮສຂ ແລະ ການບໍລິການທາງການແພດ ຄາດວ່າຈະມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ, ຄົບຊຸດ, ເຊື່ອມສານ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໝົດ 
ທຸກຄົນ ແລະ ໃນມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມ.28 

ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ແບບຄົບຊຸດ (IOS) ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຮສຂ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ຍຸດທະສາດການໃຫ້ບໍລິການທີ່ນໍາພາໂດຍພາກລັດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈາກບ້ານທີ່ບໍ່ມີສຸກສາລາ. IOS ຄາດວ່າຈະສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເຊັ່ນ: 
ການຮັກສາສຸຂະພາບຕອນຖືພາ (ANC) - ການຝາກທ້ອງ, ການດູແລຫຼັງເກີດ ແລະ ການຊ່ວຍເກີດທີ່ມີຄວາມຊໍານານ; ການສົ່ງເສີມສຸຂະ 
ອະນາໄມ; ສຸຂະພາບແມ່, ເດັກແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ພ້ອມທັງມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ; ການຕິດຕາມການເຕີບໂຕຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ; ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ການເສີມວິຕາມິນອາ, ການຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ເດັກອາຍຸ 6-59 ເດືອນ; ກວດຊອກຫາເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 
5 ປີ (CU5) ທີ່ຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ; ການສຸຂະສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການໃນການວາງ 
ແຜນຄອບຄົວຂອງແມ່ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ; ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແບບປົກະຕິຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໄຕ້ໂຄງການສັກຢາ

ເຂດ 1 ແມ່ນບັນດາບ້ານທີ່ທີມງານເຄື່ອນທີ່ສາມາດບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດພາຍໃນໜຶ່ງວັນໂດຍບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດຈັກໃນການເດີນທາງ  
ອາດຈະແມ່ນຍ່າງ ຫຼື ຂີ່ລົດຖີບ ຫຼື ຂີ່ເຮືອພາຍລົງໄປບ້ານ ແລະ ສາມາດກັບໄປສຸກສາລາ ຫຼື ເມືອງໃນວັນດຽວກັນ. ບ້ານໃນເຂດ 1 ກວມເອົາ 
16% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະມານ 20% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

ເຂດ 0 ແມ່ນບັນດາບ້ານຢູ່ພາຍໃນ 3 ກິໂລແມັດຂອງສູນສັກຢາກັນພະຍາດຄົງທີ່. ເຊິ່ງກວມເອົາ 14% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະມານ 
27% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

ໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017-2020 (NHI), ລັດຖະບານພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຍດຸທະສາດການປະຕິຮູບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໄລຍະສອງ (HSRS), ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນ ໃນການສ້າງລະບົບປະ 
ກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຄາດຄະເນດ້ານສາທາລະນະສຸກສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທັງໝົດໂດຍຜາ່ນລະ  
ບົບແບບເປັນເອກະພາບກັນໂດຍການເຊື່ອມສານເອົາການບໍລິການສຸຂະພາບແບບບໍ່ເສຍຄ່າແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ນະໂຍບາຍສໍາລັບການບໍລິການບ 
ເສຍຄ່າແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ (CU5), ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບຂັ້ນຊຸມຊົນ.29 ມີການລາຍງານວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 90% 
ຂອງປະຊາກອນໄດ້ມີຄັງປະກັນສຸຂະພາບຂອງລັດ.30

ປ້ອງກັນພຍາດແຫ ງຊາດ(NIP), ເມືອງໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງການ 
ບໍລິການ ຜ່ານການບໍລິການຄົງທີ່ຢູ່ສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກິດຈະກໍາ IOS ເຄື່ອນທີ່ລົງບັນດາບ້ານ. ບັນດາບ້ານທີ ຢູ່ໃນເຂດປົກຄຸມ 
ຂອງສຸກສາລາ ຫຼື ເມືອງໄດ້ຖືກຈັດລຽງອອກເປັນ 4 ເຂດ ແລະ ລະບົບນີ້ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່:31 



ເຂດ 2 ແມ່ນບັນດາບ້ານທີ່ທີມງານເຄື່ອນທີ່ສາມາດບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດພາຍໃນໜຶ່ງວັນໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດຈັກໃນການເດີນທາງ ອາດ 
ຈະແມ່ນລົດຈັກ ຫຼື ເຮືອຈັກ ຫຼື ນໍາໃຊ້ລົດໂດຍສານສາທາລະນະ. ບ້ານໃນເຂດ 2 ກວມເອົາ 15% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະມານ 15% 
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. 

ເຂດ 3 ແມ່ນບັນດາບ້ານທີ່ທີມງານເຄື່ອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ນອນທາງ 1 ຄືນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອຈະຮອດບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ດໍາເນີນການສັກຢາ 
ກັນພະຍາດ. ບ້ານໃນເຂດ 3 ກວມເອົາ 53% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະມານ 38% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. 

3.3 ໂຄງສ້າງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ
ໃນ ສປປ ລາວ ການບໍລິການໂພຊະນາການແມ່ນດໍາເນີນໄປໂດຍພະນັກງານແພດສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ. ມີສຸກສາ 
ລາປະມານ 1,060 ແຫ່ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.32  ສຸກສາລາ ແມ່ນສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຕົ້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງການ 
ບໍລິການໂພຊະນາການ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ (ຮສຂ) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຮັກສາສຸຂະພາບຕອນຖືພາ (ANC), ຫຼັງເກີດ 
(PNC), ການຕິດຕາການເຕີບໂຕຂອງເດັກ (GM) ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ, ການສະໜອງການເສີມທາດຈຸລະສານອາຫານ, 
ການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່. ແຕ່ລະສຸກສາລາໄດ້ກວມເອົາປະມານ 10 ບ້ານທີ່ໄດ້ສະໜອງການບໍລິການ. 
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ແຜນວາດ 3 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວຫຼັງຄາເຮືອນແມ່ນຫ່າງໄກຈາກສຸກສາລາບ ໍ່ເກີນ 10 ກມ, ແຕ່ມີເຖິງ 
63% ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ແມ່ນຫ່າງຈາກສຸກສາລາບ ໍ ່ເກີນ 10 ກມ ແລະ ມີພຽງ 2/5 ຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນ 
ຫ່າງໄກຈາກໂຮງໝໍບໍ່ເກີນ 10 ກມ. 

ແຜນວາດ 3: ການເຂົາ້ເຖງິສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍ
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ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: LECS 6, 2019

32  DHIS2, 2020.
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ອີງຕາມຍຸດທະສາດຂອງເມືອງ, ທີມສັກຢາກັນພະຍາດ 2 ທ່ານ ແລະ ອາສາສະໝັກ 1 ທ່ານແມ່ນຮັບຜິດຊອບປະມານ 10-20 ບ້ານ. 
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຮອບການລົງເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ 3 ຄັ້ງຕ ໍ່ປີຢູ່ແຕ່ລະບ້ານໃນລະດູແລ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ 
ຈໍານວນຮອບການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 4 ຮອບ.
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ຮູບສະແດງ  4: ໂຄງຮ່າງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທງັການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ 

– 
– 

– 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ບົດສະເໜີ PowerPoint ກ່ຽວກັບການກໍານົດສະຖານທ່ີ: ສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ, ພະແນກຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນຕ້ົນ. 
ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງແຜນງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ RMNCAH 2016-2025, 2018

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບັນລຸຕົວຊີ້ວັດໂພ 
ຊະນາການທີ່ສໍາຄັນຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ໂດຍສະເພາະແມ່ນ SDG 2: "ຢຸຸດຕິຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ”. ການເງິນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງ 
ວຽກ ງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມທ້າທາຍມາເປັນເວລາດົນນານຍ້ອນການລົງທຶນໜ້ອຍຫຼາຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ 20% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມາຈາກການສະໜອງທຶນຈາກພາຍນອກ. ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ມີການ 
ເພີ່ມ ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 11 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຫົວຄົນໃນປີ 2011 ເຖິງ 71 ໂດລາສະ 
ຫະລັດ ຕໍ່ຫົວຄົນໃນປີ 2018 ຫຼື ປະມານ 2.8% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ 2018 ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວຄົນ. 
ແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍນອກຍັງຄົງເປັນແຫຼ່ງທຶນຫຼັກສໍາລັບແຜນງານສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນບ ູລິມະສິດເຊັ່ນ: ການສັກຢາກັນພະຍາດ, HIV, 
ວັນນະໂຣກ, ແລະ ໄຂ້ຍຸງ.36

33  Health and Nutrition Se vices Access Project, World Bank, 2020. 
34  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
35  Financial protection and equity of access to health services with the free maternal and child health initi ti e in Lao PDR Health Policy 

and Planning, 2019.
36  Health and Nutrition Se vices Access Project, World Bank, 2020.
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ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງບ້ານ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ (ອສບ) ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງທ່ານ ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານອຸປະກອນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ 
ຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫານ້ອຍໆຢູ່ຂັ້ນບ້ານ.  ໃນໄລຍະ 2-3 ປີທີ່ຜານມາ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການບໍລິການຮັກສາສຸກ 
ຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ (ຮສຂ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍການອະນຸມັດການເພີ ່ມຈໍານວນພະນັກງານຂັ້ນສຸກ 
ສາລາ.33,34 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນການປັບປຸງການບໍລິການຮັກສາສຸກຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ (MCH), ແຕ່ຍັງມີຄວາມ 
ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ, ນໍາກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທາງພູມີສາດທີ່ມີຂ້ໍຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍ 
ລິການ.35 
ຮູບສະແດງ 4 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງຮ່າງຂອງການບໍລິການ ຮສຂ (PHC) ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນຄອບຄົວ 
ໂດຍມີສຸກສາລາເປັນນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຫຼັກຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ຂັ້ນບ້ານ

ຂັນ້ຄອບຄົວ

ໂຮງໝສໍູນກາງ/ແຂວງ/ພາກ

ໂຮງໝເໍມືອງ/ຊຸມຊົນ

ໂຮງໝນໍ້ອຍ/ສຸກສາລາ

ປິນ່ປົວຂັນ້ສາມ

ປິນ່ປົວຂັນ້ຕົນ້

ປິນ່ປົວຂັນ້ສອງ

ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕນົ (ຮສຂ) - 12 ອງົປະກອບພືນ້ຖານ

ການດູແລຕນົເອງ (ຮສຂ)

ການກັນພະຍາດ
ການອະນາໄມສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ
ຂັ້ນຄອບຄົວ
ການປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນຖານ



Depending on size of the village there is at least one health volunteer with limited equipment, who can assist with 
minor issues in the village. During the last few years, considerable e. ort has gone into improvement of PHC service 
delivery, especially MCH, by increasing the number of staff uptake and deployments to health centres.33,34 Though 
much progress has been made in improving MCH services, signifi ant disparities exist natio wide, with the poor 
and geographically isolated ethnic groups having limited access to services.35

Figure 4 below shows the PHC services structure in Lao PDR from provincial to family level with the health centre 
being the main provider of nutrition se vices at community level. 

FIGURE 4: PRIMARY HEALTH CARE SERVICES STRUCTURE IN LAO PDR INCLUDING NUTRITION SERVICES
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The Lao health sector is highly underfunded, which can have an impact on achieving some of the key nutrition
indicators of the Sustainable Development Goal (SDG) targets, especially SDG 2: “End hunger, achieve food security 
and improved nutrition and promote sustainable agriculture”. For a long . me, health sector � nancing, including
nutrition, has faced challenges in Lao PDR due to the low level of investment and 20 per cent of the total health 
expenditure comes from external funding. Since 2011 there has been a signifi ant increase in the government 
budget for health from US$11 per capita in 2011 to US$71 per capita in 2018 or about 2.8 per cent of GDP in 2018 
is spent per capita. External fina ce still remains the main funding source for priority health programmes such as 
immunization, HI , TB, and malaria.36

33 Health and Nutrition Se vices Access Project, World Bank, 2020. 
34 Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
35 Financial protection and equity of access to health services with the free maternal and child health initi ti e in Lao PDR Health Policy 

and Planning, 2019.
36 Health and Nutrition Se vices Access Project, World Bank, 2020.

3.4 ປັດໄຈທີ່ຂັດຂວາງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ 
ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໃນການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ (MCH) ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານ 
ໂພຊະນາການແກ່ຊຸມຊົນ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

ການເຂົ້າເຖິງບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ເຂດຊົນນະບົດ: ມີຫຼາຍບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຈໍາກັດ. ບາງບ້ານ 
ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນລະດູຝົນ. ເນື່ອງຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນບາງທ້້ອງຖິ່ນ, ພະນັກງານສຸກສາລາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ 
ຕ່າງໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຊື່ອມສານບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເຄື່ອນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງເປັນທຸກໄຕມາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, 
ໃນບາງກໍລະນີມີລາຍງານວ່າພະນັກງານສຸກສາລາບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກໃນໄລຍະການເຊື່ອມສານບໍລິ 
ການເຄື່ອນທີ່ (IOS), ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ ນໍາເອົາອຸປະກອນວັດແທກນໍ�າໜັກ ແລະ ລວງສູງຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍລົງໄປ 
ນໍາໄດ້. ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.37

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງກໍາລັງແຮງງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ: ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກມີຄວາມອາດສາມາດຈໍາກັດ 
ໃນການໃຫ້ການສະໜອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ (ຮສຂ). ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານຂອງສຸກສາລາ 120 ແຫ່ງໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ 44% ຂອງພະນັກງານສຸກສາລາ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ໃນການບໍລິການກ່ຽວກັບຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ການຮັກສາ 
ສຸຂະພາບຕອນຖືພາ (ANC), ຫຼັງເກີດ (PNC), ການດູແລການເກີດໃໝ່, ໂພຊະນາການ ແລະ ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ 
(GM). ສະນັ້ນ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທີ່ຈໍາກັດຫຼາຍ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ 
ອາດຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄືກັນ ຖ້າເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານຂັ້ນເບົາບາງ, ປານກາງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ 
ວ່າເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດ 
ຕະຖານຫຼາຍ. ມີພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພະນັກງານສຸກສາລາທີ່ຖາມກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າພົບວ່າເດັກນ້ອຍ 
ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮຶື້ອລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ນໍ�າໜັກບ ໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນໄລຍະການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ, 
ພະນັກງານສຸກສາລາກໍຈະບໍ່ແນະນໍາແມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງລູກຂອງພວກເຂົາ.38, 39 ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ

IOS, ພະນັກງານສຸກສາລາ ຄວນດໍາເນີນການເຊື່ອມສານບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເຄື່ອນທີ່ ໃຫ້ແກ ່ບັນດາບ້ານເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນແຕ່ລະໄຕມາດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຍັງພົບເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມີແຕ່ການບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດ 
ແທນທີ່ຈະແມ່ນການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ແບບຄົບຊຸດຢູ່ຂັ້ນບ້ານ. 
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ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈໍາກັດຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ອາດຈະເກີດຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າ, ລະບົບການສຶກສາຂອງ ສປປ 
ລາວ ບໍ່ໄດ້ອົບຮົມໃຫ້ນັກໂພຊະນາການ ຫຼື ຊ່ຽວຊານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການບໍລິການຂອງຊ່ຽວຊານສາທາລະນະ 
ສຸກສໍາລັບຫຼັກສູດໂພຊະນາການກໍ່ຍັງຢູ່ໃນວົງແຄບ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນໂພຊະນາການຕ້ອງໄດ້ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຂາດອຸປະກອນສຸຂະສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ: ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ໃນບ້ານມີຄວາມຈໍາກັດ ຄືຂາດແຄນອຸປະກອນທີ່ 
ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາສໍາລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ພະນັກງານສຸກສາລາລາຍ 
ງານວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສຸຂະສຶກສາ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໄລຍະເຮັດການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS), 
ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ໂປສເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ພາບພິກ ຫຼື ອຸປະກອນການສື່ສານອື່ນໆ  
ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ.

ພະນັກງານຈໍາກັດ ແລະ ການໝູນວຽນພະນັກງານ: ມີການຂາດແຄນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ສຸກສາລາ ແລະ ມີການແຈກຢາຍພະ 
ນັກງານສາທາລະນະສຸກບໍ່ພຽງພໍໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ການສໍາຫຼວດກາໍລັງແຮງງານຂອງສຸກສາລາ 120 ແຫ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈໍາ 
ນວນພະນັກງານຢູ່ສຸກສາລາສະເລ່ຍແມ່ນມີ 4 ຄົນ (ພະນັກງານຢູ່ສຸກສາລາຕົວເມືອງມີ 4.4 ຄົນ ຖ້າທຽບກັບຢູ່ສຸກສາລາຊົນນະບົດ 3.8 ຄົນ) 
ແລະ ໂດຍສະເລ່ຍພະນັກງານສຸກສາລາຈະໃຫ້ການປຶກສາຫາລືພຽງແຕ່ 6 ຄົນຕໍ່ມື້.40, 41 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງມີພະນັກງານເພດຍິງທີ່ຊ່ວຍເກີດ 
ລູກທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານມີຈໍານວນຈໍາກັດ ເພື່ອຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ.

37  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
38  Lao PDR Health Center Workforce Survey, World Bank, 2016.
39  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
40  Lao PDR Health Center Workforce Survey, World Bank, 2016.
41  Mid Term Review of the RMNCAH Strategy and Action Plan 2016–2025. Community Health in Lao PDR, Division of Primary Health 

Care, Ministry of Health.



ອຸປະສັກດ້ານພາສາ: ໃນບາງຊຸມຊົນ, ພະນັກງານແພດບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນການຂັດຂວາງການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ລະຫວ່າງພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ. ຕົວຢ່າງຈາກການສໍາຫຼວດພະນັກງານສຸກສາລາຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ສະແດງໃຫ້ ້  
ເຫັນວ່າ 85% ຂອງພະນັກງານສຸກສາລາເວົ້າພາສາທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນຊຸມຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນພາສາລາວ), ແລະ ມີພຽງ 
31% ເວົ້າພາສາທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເປັນອັນດັບທີສອງ.

3.5 ບັນດາປັດໄຈທີ່ກີດຂວາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ 
ການປະເມີນຜົນ ໄດ້ກໍານົດບັນດາປັດໄຈທີ່ກີດຂວາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອຸປະສັກ 
ທາງດ້ານການເງິນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນີ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້, ການເຂົ້າເຖິງດ້ານໂຄງລ່າງ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ຄະລໍາ 
ອາຫານ ແລະ ອຸປະສັກດ້ານພາສາຊົນເຜົ່າ.

ອຸປະສັກດາ້ນການເງິນ: ໃນ ສປປ ລາວ, ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ�າຈະປະສົບກັບອຸປະສັກ ໃນການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ 
ຍ້ອນວ່າບາງຄອບຄົວບໍສ່າມາດຈ່າຍຄ່າເດີນທາງໄປໂຮງໝໍໄດ້. ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້, ໂດຍການອີງໃສ່ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນ 
ຖານຈາກສຸກສາລາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ບໍ່ໃຊ້ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການຮູ້ສະພາບລ່ວງໜ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າການບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ 
ເດັກແບບບໍເ່ສຍຄ່າກໍຕາມ, ຖ້າຄົວເຮືອນນັ້ນໄດ້ສະໝັກເຮັດປະກັນສຸຂະພາບ.42 ການສຶກສາຈາກເມືອງຄໍາ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າມີແມ່ຍິງ 71.3% ບໍ່ໄດ້ໄປຮັບບໍລິການຝາກທ້ອງ (ANC) 
ຢູ່ສູນບໍລິການຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢູ່ຫ່າງໄກ.43 

ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເວລາເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງກັບມາເຮັດວຽກໄວຫຼັງຈາກເກີດລູກ ເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ 
ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເສີມ. ປົກກະຕິແລ້ວເດັກນ້ອຍຈະຢູ່ເຮືອນກັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຫຼື ສະມາຊິກອື່ນໆໃນຄອບຄົວ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ 
ຢ່າງດຽວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທໍາອິດ.

42  Financial protection and equity of access o health services with the free maternal and child health initi ti e in Lao PDR 2019.
43  Factors a� ecting the util ation of a tenatal care services among women in Kham District, Xiengkhouang Province, Lao PDR
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ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ໄດ້ດີ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄົວເຮືອນ 
ທີ່ທຸກຍາກ, ເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງໃຫຍ່ໃນການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ຕົວຢ່າງ: ການສໍາ 
ຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ 2 (LSIS 2) ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ ແມ່ຍິງຖືພາໃນກຸ່ມທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ANC 
ເຖິງ 97,3%, ມີພຽງແຕ່ 52% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາຈາກກຸ່ມທຸກຍາກທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບ ANC ຈາກແພດຜູ້ຊໍານານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 
36% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການ ANC.

ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ANC ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງສຸດທ້າຍ (75,2%) ແມ່ນສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງ 
ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດເຖິງ 10 ເທົ່າ (6,6%). ກ່ຽວກັບການເກີດທີ່ປອດໄພ, ການເກີດສະຖານທີ່ບໍລິການແມ່ນແຕ່ 87% 
ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ເຖິງພຽງແຕ່ 11% ໃນກຸ່ມຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ທີ່ຕັ້ງພູມີ ສາດຕໍ່ສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກແດງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ.

ສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ, ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຫ່າງໄກຈາກສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເປນັອຸປະສັກ 
ອັນໃຫ່ຍຫຼວງໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 6% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ANC, ມີເຖິງ 19,5% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີພຽງ 34% ຂອງແມ່ຍິງ 
ຖືພາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເກີດຈາກຜູ້ຊ່ວຍເກີດທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນເວລາເກີດລູກ, ເຊິ່ງຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 
ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 64%.



ສໍາລັບແມ່ທີ່ຂາດສານອາຫານ, ປັດໄຈທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຟື້ນຕົວຈາກການເກີດລູກ ແລະ ການຜະລິດນໍ�ານົມແມ່ທີ່ພຽງພໍ 
ພ້ອມທັງອາດຈະເກີດພາວະຂາດນໍ�າ. ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນດ້ານສຸຂະສຶກສາ ແລະ ການປູກຈິດສໍານຶກໃນການລ້ຽງດູໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະຖືພາ, ຫຼັງເກີດລູກ ແລະ ໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸມ່ 5 ປີແມ່ນສໍາຄັນ 
ຫຼາຍ.47

44  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
45  Davies, S.C., Lemer, C., Strelitz, J. and Weil, L. (2013). Our Children Deserve Be� er: Prevention ays. Lancet Vol 382; 1383-1384.
46  Nutrition in Lao PDR, orld Bank, 2016.
47  NTPC, Public Health Program Methodology, 2013. 
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ອຸປະສັກດ້ານພາສາຊົນເຜົ່າ: ໃນຂະນະກຸ່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການຂາດ 
ສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຍັງມີອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກການ 
ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ເມື່ອມີການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຢູ່. ກຸ່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການໃຫ້ສຸຂະ 
ສຶກສາ/ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລືດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຍ້ອນມີ ອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາເຊິ່ງພະນັກງານສຸກສາລາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ 
ເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ແລະ ເວົ້າພາສາຊົນເຜົ່າອື່ນໆບໍ່ໄດ້. ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເປັນທາງການ, ມີແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງ-ອິວມຽນ 
ແລະ ມອນ-ຂະແມ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວ. ຖ້າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ເວົ້າພາສາລາວໄດ້, ບາງຄົນກໍ່ອາຍທີ່ຈະເວົ້າພາ 
ສາລາວ.44 
ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈໍາກັດ: ໃນບາງຊຸມຊົນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແມ່ນຖືກຫຍໍ�າເຂົ້າໃຫ້ກິນແຕ່ເກີດຕາມຮີດຄອງເດີມ, ເຊິ່ງຈະ 
ເພີ່ມໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອໃນເດັກເກີດໃໝ່ ເພາະລະບົບລະລາຍອາຫານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະກິນ 
ນົມແມ່, ແຕ່ຈະອີງໃສ່ນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນນັ້ນຍັງເປັນບັນຫາ, ຍ້ອນວ່າເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບປະລິມານອາຫານພຽງພໍຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເນື່ອງຈາກການລ້ຽງດູ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານເສີມທີ່ບໍ່ດີພໍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນການເຕີບໂຕໄວຂອງເດັກອ່ອນ, ພວກເຂົາອາດຈະມີນໍ�າໜັກຫຼຸດ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃນການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ 
ໄດ້ມາດຕະຖານ. ການໄດ້ຮັບ ແລະ ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 6-24 ເດືອນ, ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂາດສານ 
ອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແບບຖາວອນ ແລະ ການສູນເສຍນີ້ຈະບໍ່ສາມາດກັບຄືນມາໄດ້ ເຖິງວ່າເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບອາຫານ 
ພຽງພໍພາຍຫຼັງຈາກອາຍຸ 2 ປີກໍຕາມ. ເປັນທີ່ຊັດເຈນແລ້ວວ່າເວລາຂອງການພັດທະນາສະໝອງຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະ 2 ປີທໍາອິດຂອງຊີວິດ 
ແລະ ໃນໄວໜຸ່ມ.45 

ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ການຄະລໍາອາຫານ:  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ຍິງມັກຈະຈໍາກັດອາຫານບາງຢ່າງໃນລະຫວ່າງຖືພາ ແລະ ຫຼັງການຖືພາ ຍ້ອນ 
ຄວາມເຊື່ອຖືແບບຮີດຄອງເດີມ. ແມ່ຍິງບາງຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ 
ແລະ ການຜະລິດນົມຂອງພວກເຂົາ. ການຄະລໍາອາຫານ ແລະ ພຽງແຕ່ໄດ້ດື່ມນໍ�າສະໝູນໄພທັນທີຫຼັງເກີດ, ໃນບາງກໍລະນີແມ່ນດົນເຖິງ 40 
ວັນ, ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

ແມ່ຍິງໃນບາງຊົນເຜົ່າຈະບໍ່ເກີດລູກຢູ່ສູນບໍລິການຍ້ອນຄວາມເຊື່ອແບບຮີດຄອງເດີມວ່າ ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກແມ່ນເຫດການທໍາມະ 
ຊາດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການປິ່ນປົວທາງການແພດ. ແມ່ຍິງບາງຄົນເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຢູ່ໄຟດື່ມນໍ�າສະໝຸນໄພ; ບາງຊຸມຊົນຄະລໍາໃນ 
ການກະກຽມກ່ອນເກີດລູກ ເພາະຈະເປັນລາງທີ່ບໍ່ດີສໍາລັບການເກີດ; ບາງຄົນພັດເຊື່ອວ່ານໍ�ານົມເຫຼືອງ (ນົມຢອດທໍາອິດ) ນັ້ນບໍ່ດີຕໍ່ເດັກເກີດ 
ໃໝ່. ບັນດາແມ່ມັກຈະລາຍງານວ່າໄດ້ຈໍາກັດການບໍລິໂພກອາຫານໃນເວລາຖືພາ ເພື່ອຈະມີລູກໂຕນ້ອຍ ແລະ ການເກີດລູກຈະງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະ 
ການຈໍາກັດດ້ານອາຫານຍັງຈະສືບຕໍ່ໄປຮອດການເກີດ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.46



4. ກໍລະນີສຶກສາຈາກເມືອງບໍລິຄັນ,
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

4.1 ຂໍມູ້ນຂອງພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ປະກອບດ້ວຍ 7 ເມືອງ, ມີທັງໝົດ 291 ບ້ານ, ມີສຸກສາລາ 42 ແຫ່ງ ແລະ ມີຈຸດບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 500 ແຫ່ງ. 
ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (ISO) ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນທັງໝົດ 291 ບ້ານໃນທຸກໆເດືອນ. ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 14,7% ໃນປີ 2013 ເຖິງ 20,6% ໃນປີ 2019.48 ຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານະພາບດ້ານ 
ໂພຊະນາການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງ.

ເປີເຊັນຕົວຊີວ້ັດ
ນໍ�າໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ 14
ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ 20
ການຈ່ອຍຜອມຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ 16
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ) 14
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ) 17
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100.000 ຄົນ) 28.6
ການຖອກທ້ອງຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ ລຸ່ມ 5 ປີ 7
ເລືອດຈາງຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ 45
ເລືອດຈາງໃນແມ່ຍິງຈະເລີນພັນ 52
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ 48
ກິນນົມປຸງແຕ່ງ 48
ອາຫານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂັ້ນຕໍ�າສດຸ (ເດັກອາຍຸ 6-13 ເດືອນ) 32
ໄດ້ຮັບວິຕາມິນອາ (ເດັກອາຍຸ 6-59 ເດືອນ) 95
ໄດ້ຮັບວິຕາມິນອາ (ເດັກອາຍຸ 6-11 ປີ) 79
ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ຮັບທາດເຫຼັກ 89
ເດັກເກີດໃໝ່ນໍ�າໜັກຕໍ�າ   4

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: LSIS 2 ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປີ 2020, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

48  LECS 6, 2019.

ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ      ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 4 .  C a s e  s t u d y  f r o m  B o l i k h a n  D i s t r i c t ,  B o l i k h a m x a y  P r o v i n c e

20

ຕາຕະລາງ  1: ຕວົຊີວ້ດັທີເ່ລືອກຂອງແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ



ເມືອງບໍລິຄັນປະກອບດ້ວຍພື້ນທີ່ເປັນທົ່ງພຽງ ແລະ ເຄິ່ງພູດອຍ. ເມືອງບໍລິຄັນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 26 ກມ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  
2,910 ກມ2. ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ; ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງປາກຊັນ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງ ວຽງທອງ, 
ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງທ່າພະບາດ.

ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 56,583 ຄົນ, ເພດຍິງ 27,864 ຄົນ (49.24%), ມີ 10,017 ຄອບຄົວ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງແມ່ນ 
15 ຄົນ/ກມ2. ເມືອງບໍລິຄັນແບ່ງເປັນ 6 ເຂດປົກຄອງ ແລະ 9 ເຂດສາທາລະນະສຸກ. ມີ 44 ບ້ານປົກຄອງ ແລະ ຈຸດການສັກຢາກັນພະຍາດ 
96 ຈຸດ. ມີຄອບຄົວບໍ່ທັນຫຼຸດພົ້ນຄວາມທຸກຍາກ 6.9%. ມີປະຊາຊົນ 3 ຊົນເຜົ່າໃຫ່ຍຄື: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ-ອິວມຽນ (ຫຼາຍກວ່າ 
60%), ສ່ວນທີ່ ເຫຼືອ 40% ແມ່ນລາວ-ໄຕ ແລະ ມອນ-ຂະແມ.49

ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນຍຶດຖືອາຊີບເຮັດນາເປັນຕົ້ນຕໍ, ເຮັດສວນ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫ່ຍເປັນສໍາຮອງ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ລາຍ 
ໄດ້ສະເລ່ຍແມ່ນ 1,384 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ.

ສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາການບໍລິການຫຼັກດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ໂພຊະນາການໃນເມືອງບໍລິຄັນ

• ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS) ແບບບໍ່ຄົບຊຸດແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດທຸກເດືອນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການສັກ
ຢາກັນພະຍາດ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆຂອງສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ນອກຈາກການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກນ້ອຍ;

• IOS ແບບຄົບຊຸດໄດ້ຖືກດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິຢູ່ສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຈໍາໄຕມາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ເຊິ່ງປະກອບ
ດ້ວຍການຮັກສາສຸຂະພາບຕອນຖືພາ (ANC), ຫຼັງເກີດ (PNC), ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ ຫຼື
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການເສີມທາດຈຸລະສານອາຫານ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ການຕິດ
ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານປະຊາກອນ (ລວມທັງການເກີດ ແລະ ການເສຍຊີວິດ);

• IOS ແບບຄົບຊຸດ ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບສູງ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຊຸມຊົນທາງດ້ານຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ. ສະເລ່ຍອັດຕາການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ IOS ສະເລ່ຍແມ່ນ 60-70% ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ 90% ຢູ່ຂັ້ນສຸກ
ສາລາ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ (ບ່ອນທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ);

• ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຍັງເປັນລັກສະນະສາຍຕັ້ງ ຫຼື ໄປຕາມແຜນງານ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການເຊື່ອມສານຢ່າງເຕັມສ່ວນ; ແລະ

• ໄດ້ນໍາໃຊ້ 4 ລະບົບໃຫຍ່ໃນການຕິດຕາມການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການເປັນປົກກະຕິຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊຄື: DHIS2, MS
Excel, MS Access ແລະ WHO Anthro.

49  DHO, Bolikhan District, 2020.
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• ການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຊຸດບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ (MCH) ຢູ່ສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ຢູ່ຊຸມຊົນ;

• IOS ແບບຄົບຊຸດ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເຕັມປ່ຽມ ເນື່ອງຈາກການຂາດແຄນອຸປະກອນ, ພະນັກງານ, ງົບປະມານ ແລະ ການຄົມມະ
ນາຄົມ;



4.2 ບັນດາປັດໄຈທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການສະໜອງການບໍລິການ    
      ດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ
ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ ບັນດາປັດໄຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເປັນອຸປະສັກຂອງບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ:

• ບໍ່ໄດ້ຈັດການຝືກອົບຮົມທວນຄືນໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ທຸກຂັ້ນ;

• ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການວິ
ເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ; ແລະ

• ຊຸດການປະເມີນຜົນສະພາບດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວ
ກັບ WHO Anthro, ແຕ່ໂຄງການ Lao-Luxemburg, ພະແນກສະຖິຕິຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ
ເດັກ ພັດໄດ້ແນະນໍາວິທີຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.

ອຸປະກອນການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາບໍ່ພຽງພໍ:
• ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນມີຈໍາກັດ. ອຸປະກອນສຸຂະສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການແມ່ນບໍ່

ພຽງພໍ, ເກົ່າຫຼາຍ, ມີຈໍາກັດພຽງແຕ່ໂປສເຕີ ແລະ ແຜ່ນພັບຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ມີແຕ່ພາສາລາວເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງທຸກຄົນຈະບໍ່ສາມາດ
ອ່ານໄດ;້ ແລະ

• ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ (GM) ຂອງເດັກນ້ອຍມັກຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປຶ້ມຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ
(ແຜນພູມ) ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການພາດໂອກາດທີ່ຈະໃຫ້ສຸຂະສຶກສາທາງໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່
ລະຄົນ.

ການສະໜອງດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ພຽງພໍ:
• ການຂາດແຄນອຸປະກອນການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ: ຊິງຊັ່ງນໍ�າໜັກ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກຄວາມສູງ/ຄວາມຍາວຂອງເດັກ 

ນ້ອຍບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;

• ຢາຂາດສາງ - ວິຕາມິນອາ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ວັກແຊງປ້ອງກັນອັກເສບສະໝອງ (JE);

• ບໍ່ມີການສະໜອງອາຫານເສີມໃນໄລຍະເຮັດ IOS ແບບຄົບຊຸດ;

• ການຂາດແຄນຍານພາຫະນະໃນການດໍາເນີນ IOS ແບບຄົບຊຸດ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະສ່ວນຕົວ.
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ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:
• ມັກຈະມີການໝູນວຽນພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັ້ນເມືອງລົງໄປ. ບໍ່ມີການກະກຽມທີ່ເໝາະສົມໃນການມອບ-ຮັບວຽກງານລະ

ຫວ່າງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຜ່ານມາ ແລະ ຜູ້ມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່. ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທາງດ້ານຜູ້ຊໍານິຊໍານານ ແລະ
ດ້ານປະລິມານ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຈ້າງພະນັກງານຊົ່ວຄາວ (ສັນຍາຈ້າງ) ເຂົ້າເຮັດວຽກ. ອັດຕາສ່ວນຂອງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງໃນ
ທ້ອງຖິ່ນຍັງສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການສະໜອງການບໍລິການ;

• ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສະໜອງໃນການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນໄລຍະສັ້ນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ຖີ່ (ເລື້ອຍ) ຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີ່ວ່າພະນັກງານສຸກສາລາທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່
(IOS) ແບບຄົບຊຸດ;

• ມີການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ໃນໄລຍະລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແບບສະໜັບສະໜູນ ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍປານ 
ໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງມີຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງທັກສະໃນການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ;



4.3 ບັນດາປັດໄຈທີ່ເປັນອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ 
      ດ້ານໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນ 

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ:

• ພາລະທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບາງຄົວເຮືອນ, ຍ້ອນວ່າບາງຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ມີຖານະທາງເສດຖະກິດຕໍ�າ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ຊື້ອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ;

• ການເຂົ້າເຖິງສຸກສາລາ, ຍ້ອນວ່າບາງບ້ານຕັ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄ່າເດີນທາງກໍ່ແພງ;

• ອັດຕາການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນສູງ ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການອອກໂຮງຮຽນ, ຂາດການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ໂພຊະນາການ (ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝາກທ້ອງ (ANC), ບໍ່ມີການວາງແຜນຄອບຄົວ, ມີລູກຫຼາຍ), ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ
ການຂອງເດັກບໍ່ໄດ້ດີ, ຄວາມທຸກຍາກ;

•

• ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການຍັງຕໍາ່; ແລະ

• ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຖິງແມ່ນວ່າແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກພະ
ນັກງານແພດ, ສື່ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວກໍຕາມ.

4.4 ບັນດາປັດໄຈທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ 
      ດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ 

ມີການດໍາເນີນການສໍາພາດແຕ່ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈົນເຖິງຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃນໄລຍະຂອງກໍລະນີສຶກສາຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ ເຊິ່ງໄດ້ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານທີ່ເປັນການປະຕິບັດທີ່ດີບາງຢ່າງ ທີ່ສາມາດນໍາເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ໃນແຂວງອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ:

• ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການນໍາ ພະແນກສາທາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາເມືອງ;

• ການປະສານງານທີ່ດີໃນທຸກຂັ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ທີ່ນໍາໄປສູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມສູງ;

• ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS) ແບບບໍ່ຄົບຊຸດ ແລະ ແບບຄົບຊຸດ ໄດ້ດໍາເນີນທຸກເດືອນ ແລະ ທຸກໄຕມາດ ຕາມລໍາດັບ.
IOS ແບບຄົບຊຸດແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບສູງ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຊຸມຊົນ;

• ມີການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢູ່ຂັ້ນສຸກສາລາ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິ. ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນເຄື່ອງມືສໍາຄັນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ; ແລະ

• ສາມາດປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນສຸກສາລາ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນຂອງການປະເມີນການເຕີບໂຕຂອງເດັກນ້ອຍ (GM) ໃຫ້ຄະນະ
ກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບບ້ານ (ຄຮບ) ເພື່ອສົ່ງຂ່າວຄືນໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ເພື່ອດໍາເນີນການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາແກ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ
ທີ່ຂາດສານອາຫານ.
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• ແມ່ຍິງທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຕໍ�າ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຈະຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໂພຊະນາການ ແລະ
ແຫຼ່ງອາຫານໃນໄລຍະຖືພາ, ຫຼັງຈາກເກີດລູກ ແລະ ໄລຍະ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດເດັກ;

ຄຸນະພາບຂອງ IOS ຕໍ�າທາງດ້ານທັກສະ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອາຫານເສີມ ພ້ອມທັງການຂາດ
ແຄນເຄື່ອງມືຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ;



5. ສະຫຸຼບ
ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສຶກສາ ແລະ ກໍານົດບັນດາຊ່ອງຫວ່າງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບ ວິທີການປັບປຸງ 
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ຜົນໄດ້ 
ຮັບຈາກການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ການລົງພາກສະໜາມ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນການເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
ການປະເມີນຜົນໄດ້ກໍານົດບັນດາຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ      ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 5 .  C o n c l u s i o n
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• ແຫຼ່ງການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຖິງວ່າຈະມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຂັ້ນເທິງຕໍ່ການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານ
ໂພຊະນາການ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNS) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (NPAN), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະ
ການດ້ານໂພຊະນາການຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ແຫຼ່ງການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ບໍ່ພຽງພໍ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເຫັນວ່າ NNS ບໍ່ໄດ້ຮັບການສື່
ສານໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບ NNS, NPAN
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ, ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.

• ຂາດແຄນການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການອົບຮົມກ່ອນການບໍລິການທີ່ຈໍາກັດ: ລະບົບການສຶກສາຂອງລາວບໍ່ໄດ້
ສະໜອງການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ ມີພຽງແຕ່ຫຼັກສູດທົ່ວໄປຢູ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລເທ່ົານັ້ນ. ຖ້ານັກສຶກສາຕ້ອງການສຶກສາດ້ານໂພ
ຊະນາການ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ. ໝາຍຄວາມວ່າທົ່ວປະເທດລາວຍັງຂາດພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ທີ່ມີຄວາມຊໍານານທາງດ້ານສຸຂະສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການ, ພະນັກງານແພດມັກຈະຖືກມອບໝາຍວຽກ ແລະ ຮຽນຮູ້
ຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານອາວຸໂສ. ສ່ວນຫຼາຍພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ.
ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບກັບຕໍ່ອົງກອນ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ.

• ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອສະໜອງໂພຊະນາສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ເໝາະສົມໃນຊຸມຊົນ: ຍ້ອນວ່າຄວາມຮູ ້ແລະ
ການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຕໍ�າ, ພະນັກງານແພດຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອັນດຽວກັນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານປານກາງ ຫຼື ຂາດສານອາຫານ
ຮຸນແຮງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພະນັກງານແພດມັກຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ,
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼາຍ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ IOS, ພະ
ນັກງານສຸກສາລາຄວນຈະດໍາເນີນການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່ບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກໃນທຸກໄຕມາດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງພົບເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການບໍລິການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ. ພະນັກ
ງານສຸກສາລາລາຍງານວ່າ: ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໂພຊະນາສຶກສາ
ຫຼື ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນເວລາລົງເຄື່ອນທີ່ບໍລິການ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ໂປສເຕີ, ແຜ່ນ
ພັບ, ພາບພິກ ຫຼື ອຸປະກອນການສື່ສານອື່ນໆ.

• ການຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ: ແມ່ຍິງຢູ່ຊຸມຊົນບໍ່ຮູ້ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ 
ຍ້ອນວ່າຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ວ່າ ການບໍລິການໂພຊະນາການສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາ ຫຼື ລູກຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ ແລະ 
ຍ້ອນຫຍັງ. ເຊິ່ງຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບການສຶກສາ ແລະ ຫຼັກສູດດ້ານໂພຊະນາການຂອງຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ຂັ້ນມັດທະຍົມ, 
ຍ້ອນວ່ານັກຮຽນບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຫຼື ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ. ບາງໂຮງຮຽນຈະມີການລິເລີ່ມການເຮັດສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ, 
ເຊິ່ງນັກ ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກຜັກ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ.



• ເພີ່ມຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ດີຕໍ່ການລ້ຽງດູເດັກ: ຫຼັກຖານຈາກຂັ້ນຊຸມຊົນຂອງເມືອງບໍລິຄັນໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບສຸຂະສຶກສາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມສູງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ
ໃຫ້ອາຫານລູກນ້ອຍດ້ວຍອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດໂປຼຕີນເຊັ່ນ: ໄຂ່, ຜະລິດຕະພັນນົມ, ຜັກ ແລະ ຖົ່ວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບຍັງໄດສ້ະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ປ່ຽນແປງການປະຕິບັດແບບຮີດຄອງເດີມ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນລ້ຽງລູກຕາມຄໍາ
ແນະນໍາຂອງພະນັກງານສຸກສາລາ. ຫຼັງຈາກອາຍຸລູກໄດ້ 6 ເດືອນແລ້ວ ແມ່ຈະໃຫ້ອາຫານເສີມ, ຈາກນັ້ນແມ່ນອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ
ເຊັ່ນ: ຜັກ, ຊີ້ນ, ປາ, ໝາກໄມ້. ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງ
ພຶດຕິກໍາ ແມ່ນມາດຕະການທີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ, ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມາດຕະການທີ່ຈໍາ
ເປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ານໂພຊະນາການ.
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• ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຊົນເຜົ່າ ແມ່ນອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ: ຜົນການທົບທວນເອກະສານ
ແລະ ຜົນການລົງພາກສະໜາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສຸຂະສຶກສາ ແລະ
ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນອຸປະສັກດ້ານພາສາ, ຍ້ອນວ່າພະນັກງານແພດສ່ວນໃຫຍ ່ ແມ່ນມາ
ຈາກເຜົ່າລາວ-ໄຕ ແລະ ມັກຈະບໍ່ໄດ້ພາສາຊົນເຜົ່າທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂດທີ່ມີສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການກໍ່ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ຍ້ອນອຸປະສັກທີ່ຕິດພັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໄລຍະທາງ, ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ພ້ອມທັງມີການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຕໍ�າໃນບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ສຸດ. ແມ່ຍິງບາງຄົນ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາໃນ
ເວລາຖືພາ, ຄິດວ່າບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະໄປຮັບບໍລິການຝາກທ້ອງ (ANC) ແລະ ເກີດລູກຢູ່ສູນບໍລິການ. ແມ່ຍິງບາງຄົນຍັງຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ກ້າ
ທີ່ຈະໄປຮັບບໍລິການຝາກທ້ອງ.



6. ຂ້ໍສະເໜີແນະ
ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນເອກະສານ, ການສໍາພາດ ແລະ ການສໍາພາດກຸ່ມ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

• ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດສູງ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ. ມີຄວາມຕ້ອງ
ການໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດ ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການສົ່ງ
ເສີມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການເຕີບໂຕ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູຝຶກຄວນພັດທະນາໃຫເ້ຂັ້ມແຂງ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ຈາກຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນສຸກສາລາ ລົງຮອດພະນັກງານຂັ້ນ ບ້ານ.
ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເປັນປະຈໍາ ແລະ ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແມ່ນຈໍາເປັນ. ເພື່ອພັດ
ທະນາຫຼັກສູດການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຄວນເພີ່ມເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນບໍລິການ ແລະ ໃນໄລຍະບໍລິ
ການ, ຜູ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ຄູຝຶກຕ້ອງໃຊ້ເວລາພຽງພໍກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ພື້ນຖານ) ເພື່ອຍົກລະດັບ
ທັກສະຂອງພວກເຂົາ. ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານຄວນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື
ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປູກຈິດສໍານຶກ.

• ໃຫ້ຊັບຊ້ອນພະນັກງານມາເພີ່ມຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນາງພະດຸງຄັນ ແລະ ພະຍາບານເພດຍິງໃຫ້ແກ່ສຸກສາລາ ເພື່ອໃຫ້ມີກໍາລັງແຮງ
ງານພຽງພໍໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈໍາເປັນແກ່ຊຸມຊົນ. ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າຂອງພະນັກງານ�
ຢູ່ສຸກສາລາ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາກັບຊົນເຜົ່າສ່ວນໃຫຍ່.

• ໃນໄລຍະຍາວ, ການສ້າງແຜນງານການສຶກສາ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມນັກໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານຊັບພະ
ຍາກອນຂອງນັກໂພຊະນາການທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນປະເທດ. ຄວນກໍານົດຕໍາແໜ່ງສໍາລັບນັກໂພຊະນາການໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ
ໂພຊະນາການ ແລະ ມາດຕະການກໍ່ຄວນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງງົບປະມານ

• ຕ້ອງຮັບປະກັນງົບປະມານພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ 
ຂອງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍພະນັກງານສຸກສາລາໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ເພື່ອບໍລິໂພກໃນໄລຍະກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ.

• ເພື່ອສະໜອງແຫຼ່ງງົບປະມານ ເພື່ອຈະສາມາດສະໜອງໃຫ້ມີໄມ້ແທກລວງສູງ ແລະ ຊິງຊັ່ງນໍ�າໜັກໃຫ້ທຸກບ້ານໃນທົ່ວປະທດ.
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• ຍົກລະດັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການໂດຍເນັ້ນໃສ່ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນໃນ 6 ເດືອນທໍາອິດ, ສືບຕໍ່ລ້ຽງ
ລູກດ້ວຍນົມແມ່ເປັນເວລາ 2 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ເລີີ່ມໃຫ້ອາຫານເສີມ ແຕ່ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ, ອາຫານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ສໍາລັບແມ່
ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.



ສຸຂະສຶກສາເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ

• ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເນັ້ນໃສ່ການລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຄວນມີເປົ້າໝາຍໂດຍກົງໃສແ່ມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລຄົນ
ອື່ນໆໃນຄົວເຮືອນ, ລວມທັງເພດຊາຍ.

• ການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການສື່ສານເພື່ອປັບປຸງການປູກຈິດສໍານຶກ, ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີຄຸນ
ຄ່າທາງໂພຊະນາການດີຂຶ້ນ. ນໍາໃຊ້ການບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈະມີອິດທິພົນດ້ານບວກທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ມາດ
ຕະຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຈະເຂົ້າເຖິງສັງຄົມໃນຫຼາຍຂັ້ນ.

• ນໍາໃຊ້ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນການປູກຈິດສໍານຶກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກຍິງໄວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການປ້ອງກັນການ
ແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຈາກຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງ
ເດັກທີ່ຈະຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.��

ເນັ້ນໃສ່ບັນດາມາດຕະການສໍາລັບກຸມ່ຊົນເຜົ່າ ແລະ ວັດທະນະທໍາ

• ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ ແລະ ພາສາຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຍັງສະແດງເຖິງສິ່ງທ້າທາຍພື້ນຖານ
ໃນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ແນະນໍາໃຫ້ຮັບເອົາພະນັກງານແພດຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ
ເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ.

• ອຸປະກອນການສື່ສານທີ່ປະກອບດ້ວຍສຽງ-ຮູບພາບສະແດງ ຄວນໄດ້ຖືກພັດທະນາສໍາລັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ອຸປະກອນໂຄສະນາຂ່າວສານ ແມ່ນສໍາຄັນ �ຫຼາຍ
ເພື່ອຈະກະຕຸ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ, ພັດທະນາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໂພຊະນາການຂອງ
ຕົນເອງ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ.

ນໍາໃຊ້ການສື່ສານມວນຊົນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ

• ນໍາໃຊ້ການສື່ສານມວນຊົນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີ 
ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

• ການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການສື່ສານເຊັ່ນ: ວີດີໂອ, ສື່ທາງອອນລາຍ (Youtube) ຫຼື ຊ່ອງທາງອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເນັ້ນ
ໃສ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່.

• ສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄອບຄົວກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໄລຍະ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດເດັກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄອບຄົວສາມາດເຮັດໄດ້ໃນ
ການລ້ຽງດູ ແລະ ການເບິ່ງແຍງທີ່ເໝາະສົມແກ່ເດັກອ່ອນ ແລະ  ເດັກນ້ອຍ ພ້ອມທັງແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູປ້ົກກະຕິ

• ປັບປຸງກິດຈະກໍາການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂພຊະນາການໄດ້ຖືກ 
ເຊື່ອມເຂົ້າໃນການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຢ່າງສົມບູນ.
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• ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS) ແບບຄົບຊຸດໂດຍພະນັກງານແພດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຄວນຈັດໃຫ້ 
ມີລະບົບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ 
ເພື່ອເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຫຼັກຖານເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຕິດ 
ຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ພ້ອມທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ.
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• ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS) ແບບຄົບຊຸດ ເພື່ອຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະປຸກລະດົມຊຸມຊົນໃຫ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ສະໜອງອາຫານເສີມເພື່ອຈະເປັນທາງເລືອກໃນຊຸມຊົນ.
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• ຍຸດທະສາດ/ລະບົບ ການເຊື່ອມສານ
ບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS)

• ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງວຽກງານ
(ໜ່ວຍງານ) ໂພຊະນາການ, ສມດ
ແລະ ຮສຂ

• ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ຈໍານວນພະ
ນັກງານໂພຊະນາການແຕ່ລະຂັ້ນ, ໄດ້
ຮັບການອົບຮົມ, ປະເພດການອົບ
ຮົມ, ການສັບປ່ຽນ (ຊັບຊ້ອນ) ພະ
ນັກງານ (ແຕ່ເລີ່ມໂຄງການໂພຊະນາ
ການ)

• ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ
ໂພຊະນາການ

• ລະບົບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ການລາຍ
ງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວ
ສານ

• ຄວາມສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງ
IOS

• ບັນດາບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ທ່ານພົບພໍ້ໃນປະ
ຈຸບັນກ່ຽວກັບ ການສະໜອງການບໍລິ
ການດ້ານໂພຊະນາການ

• ຂໍ້ສະເໜີແນະ ວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອ
ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ໂພຊະນາການ

• ມີການສະໜັບສະໜນູຂອງໂຄງການ
ໃດແດ່

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

• ບຸກຄະລາກອນ – ຈໍານວນພະນັກງານ
ແພດ, ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານ
ໂພຊະນາການ ແລະ ສມດ.

• ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານ
ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງ IOS

• ການບໍລິການທີ່ໄດ້ສະໜອງ ແລະ
ທັກສະດ້ານ IOS

• ເຂດເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຄື່ອງມື/ອຸປະ
ກອນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນ IOS

• ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອັດຕາ
ການເຂົ້າຮ່ວມ

• ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

• ບົດບາດ / ກົນໄກການປະສານງານ

• ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

• ລະບົບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ການລາຍ
ງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ - ການໄຫຼວຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

• ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກ ພະແນກສາທາແຂວງ/
ໂພຊະນາການ/ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

• ລະບົບ/ກົນໄກການລາຍງານ ແລະ
ກົນໄກການສົ່ງຂ່າວຄືນ

• ຄວາມຮູ້ທົວ່ໄປ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມ 
ສໍາຄັນຂອງ IOS

• ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມ IOS ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນ
ບໍ່

• ປະເພດການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນ

• ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການໃນການ
ຖືພາ, ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແລະ ການ
ລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍ.

• ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ
ການບໍລິໂພກອາຫານ; ຜະລິດຕະພັນ
ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ໂພຊະນາການ

• ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ,
ການຖືພາ ແລະ ເດັກອ່ອນ

• ແມ່ຍິງເຮົາເຫັນວ່າມີອຸປະສັກອັນໃດທີ່
ເຮັດໃຫ້ບໍ່ນໍາໃຊ້ການບໍລິການໂພຊະ
ນາການ?

• ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາ
ການ ແລະ ສຸຂະພາບ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ການສັງເກດການ ແລະ ລາຍການກວດກາຂອງ 
 ສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການເຊ່ືອມ  
 ສານບໍລິການເຄ່ືອນທ່ີແບບຄົບຊຸດ 

ການສັງເກດການ ຂອງການເຊື່ອມສານບໍລິການ 
ເຄື່ອນທີ່ (IOS ) ແບບຄົບຊຸດ ລາຍການກວດກາ ຂອງສູນບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
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ທັກສະດ້ານ IOS, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມ 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ:

• ທັກສະດ້ານການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ:

¤ ລວງຍາວ - ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີ  

   (ນອນແທກ) ແລະ

¤ ລວງຍາວ - ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນ  
    ໄປ (ຢືນແທກ)
¤ ການກະກຽມຊິງຊັ່ງນໍ�າໜັກຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
¤ ທ່າທາງຂອງເດັກນ້ອຍ (ເວລາວັດແທກ)¤
ການນຸ່ງຖື (ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາກາດໜາວ)

• ທັກສະໃນການອ່ານຕາຊິງ

• ການບັນທຶກໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກຖືກຕ້ອງບໍ່

• ລະບົບການເກັບມ້ຽນເອກະສານ

• ການເຊື່ອມສານບໍລິການເຄື່ອນທີ່ (IOS ):

¤ ການຈັດແຈງ ISO
¤ ການລົງຢ້ຽມຄົວເຮືອນ – ຜູ້ສ່ຽງໄພ
¤ ລະບົບການນໍາສົ່ງ – ກໍລະນີຮ້າຍແຮງ
¤ ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນ
¤ ປະເພດການສະໜອງບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະ IOS
¤ ອຸປະກອນ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ.

• ເຄື່ອງມື ແລະ ອປຸະກອນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້:
¤ ແຟ້ມຄອບຄົວ

¤ ລາຍຊື່ປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ (ລຸ່ມ 1 ປີ, ລຸ່ມ 2 ປີ, ລຸ່ມ 5 ປ,ີ ແມ່ຍິງ

   ໄວຈະເລີນພັນ, ແມ່ຍິງຖືພາ, …..)

¤ ປະເພດເອກະສານເປັນເຈ້ຍ ຫຼື ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ - ຈັດການໂດຍຜູ້ໃດ
¤ ກົນໄກການຕິດຕາມແບບສະໜັບສະໜູນ
¤ ມີການອົບຮົມກັບທີ່
¤ ມີຄູ່ມື / ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານ GM
¤ ລະບົບການບັນທຶກຂໍ້ມູນສໍາລັບການບໍລິການສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ / 
    ສາທາລະນະສຸກ

• ອຸປະກອນສຸຂະສຶກສາ

• ມີການໃຫ້ອາຫານເສີມ, ຖ້າມີ -  ລາຍການອາຫານ, ການກະກຽມອາຫານ
ແລະ ຈັດແຈງໂດຍໃຜ.

• ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂອງຊຸມ ແລະ ຄອບຄົວ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ລາຍຊ່ືຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ

ລ/ດ ວັນທີ ຊື່ເຕັມ ເພດ ອົງກອນ ຕໍາແໜ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1 23-09-20 ດຣ. ຄໍາເສັງ 
ພິລາວົງ ຍ ສູນໂພຊະນາການ ຮອງຫົວໜ້າສູນ

2 28-09-20 ດຣ. ວຽງວິໄລ 
ຈັນທະວົງ ຍ ກົມອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ 

3 29-09-20 ດຣ. ພູທອງ 
ຣັດຕະນະວົງ ຍ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຂະແໜງສົງ່ເສີມ 

ສຸຂະພາບ

4 29-09-20 ດຣ. ກອນສະໜຸກ 
ສິງພົງເພັດ ຊ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

5 29-09-20 ດຣ. ອໍາລຽນ 
ພົນສີລາ ຊ ວິຊາການ ຂະແໜງປຸກລະດົມ 

ຊຸມຊົນ

6 29-09-20 ທ່ານ ນາງ ວິພາວັນ 
ສີພອນໄຊ ຍ ວິຊາການ ແຜນການຂອງຂະແໜງ

ປ້ອງກັນສຸຂະພາບ 

7 02-10-20 ດຣ. ສຸວັນຄໍາ 
ພົມມະແສງ

ຍ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສົ່ງເສີມ 
ສຸຂະພາບ

Barriers to Accessing Nutrition Se vices at Community Level      A case study of Bolikhamxay Province ເ ອ ກ ະ ສ າ ນ ຊ ້ອ ນ ທ ້າ ຍ
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ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ກົມອະນາໄມ ແລະ 
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ 

ຫົວໜ້າພະແນກ ຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນ 
ຕົ້ນ (ຮສຂ)

ຂະແໜງສົງ່ເສີມ 
ສຸຂະພາບ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ລາຍຊ່ືຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 

ລ/ດ ວັນທີ ຊື່ເຕັມ ເພດ ຕໍາແໜ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
1 06-10-20 ດຣ. ດວງຕາ ເລືອງມີໄລ ຍ

ອົງກອນ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

2 06-10-20 ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 
ອະນາໄມ

ວຽກງານໂພຊະນາການ

3 06-10-20 ທ່ານ ນາງ ທະນູສອນ 
ໄຊຍະຈັນ

ຍ ວິຊາການ, ແມ່ ແລະ 
ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ

4 06-10-20 ທ່ານ ແກ້ວບັນດິດ 
ຫອມໃບຄໍາ

ຊ ວິຊາການ, ສະຖິຕິ ແລະ 
ແຜນການ 

ສະຖິຕິ

5 07-10-20 ດຣ. ຄໍາແຫວນ ແພງຜາແກ້ວ ຊ ຫ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກເມືອງບໍລິຄັນ

6 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ຈູມມະລີ 
ພົມມະສານ

ຍ ຫົວໜ້າ, ໜ່ວຍງານສົງ່ 
ເສີມສຸຂະພາບ 

ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ7 07-10-20

8 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ 
ຫຼວງສຸວັນນະວົງ

ຍ ວິຊາການ, ໜ່ວຍງານສົ່ງ 
ເສີມສຸຂະພາບ

9 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ພົມມະສານ ຍ ວິຊາການ, 
ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ

10 07-10-20 ທ່ານ ກອງເດດ ຊ ສຸກສາລານາກຸນ ຫົວໜ້າສຸກສາລາ ຮັກສາສຂຸະພາບຂັ້ນຕົ້ນ

11 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ເກີດລາວັນ 
ແພງຄໍາດີ

ຍ ສຸກສາລານາກຸນ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ແມ່ 
ແລະ ເດັກ/ໂພຊະນາການ)

12 07-10-20 ທ່ານ ພອນເພັດ ແສນສຸພັນ ຊ ສຸກສາລານາກຸນ

13 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ລັດສະໝີ 
ນະໄພວົງ

ຍ ສຸກສາລານາກຸນ

14 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ຄໍາແພງ 
ມະນີໂຂງ

ຍ ສຸກສາລາບ້ານບໍ່

ວິຊາການ ການຢາ15 08-10-20 ທ່ານ ຄາໍເພັດ ຄໍາຈັນລາ ຊ ສຸກສາລາບ້ານບໍ່

ວິຊາການ (ອາສາສະໝັກ)

16 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ອຸ່ນລາ ຜຸຍນິຍົມ ຍ ສຸກສາລາບ້ານບໍ່

ຮອງຫົວໜ້າສຸກສາລາ 
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ຍດຣ. ບັງອອນ ໄພມະນີ

ທ່ານ ນາງ ສົມໃຈ ສອນສີດາ ຍ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ຫ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກເມືອງບໍລິຄັນ

ຫ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກເມືອງບໍລິຄັນ
ຫ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກເມືອງບໍລິຄັນ
ຫ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກເມືອງບໍລິຄັນ

ວິຊາການ

ວິຊາການ

ຮອງຫົວໜ້າສຸກສາລາ 

ວິຊາການ, ໜ່ວຍງານສົ່ງ 
ເສີມສຸຂະພາບ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ວຽກງານໂພຊະນາການ

ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ສະຖິຕິ

ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ແມ່ 
ແລະ ເດັກ/ໂພຊະນາການ)

ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ແມ່ 
ແລະ ເດັກ/ໂພຊະນາການ)

ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ແມ່ 
ແລະ ເດັກ/ໂພຊະນາການ)

ຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ລາຍຊ່ືຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນຊຸມຊົນ

ຊື່ເຕັມ ເພດ ຕໍາແໜ່ງ / ອາຊີບ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

1 07-10-20 ທ່ານ ສນູວິໄລ ອ້ວນໄມເຄນ ນາຍບ້ານ ຄະນະກາໍມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ
2 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ວົງ ເກິ່ງບຸນມີ ຍ ຫົວໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຄະນະກາໍມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ
3 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ພອນແສງ ແພງມະນີ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ (ອສບ) ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ
4 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ພອນ ຍ ນັກຮຽນ ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ
5 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ໄມ ຍ ນັກຮຽນ ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ
6 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ຍ ນັກຮຽນ ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ
7 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ມຸກ ຍ ນັກຮຽນ ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ
8 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ອອຍທອງ ຍ ນັກຮຽນ ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ
9 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ວອນໃຈ ຍ ຕັດຫຍິບ ແມ່ຍິງຖືພາ
10 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ແຫຼ້ ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງຖືພາ
11 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ນຸດທອງ ຍ ຄູ ແມ່ຍິງຖືພາ
12 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ອໍາມະລາ ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
13 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ພາ ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
14 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ສີພອນ ຍ ຄ້າຂາຍ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
15 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ລອນນີ ຍ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
16 07-10-20 ຍ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
17 07-10-20 ທ່ານ ນາງ ພິມ ຍ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
18 07-10-20 ທ່ານ ສົງ ຊ ຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ທ່ານ ແສດ ຊ ຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ19      07-10-20 

ບ້ານນາຫັນ

20 08-10-20 ທ່ານ ບຸນລັດ ຊ ນາຍບ້ານ
21 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ບົວລາ ຍ ຮອງນາຍບ້ານ ແລະ ອສບ

22 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ວອນ ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງຖືພາ
23 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ຈົງຊ່ອງ ຍ ຊາວນາ ແມ່ຍິງຖືພາ
24 08-10-20 ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
25 08-10-20 ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
26 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ວຽງ ຍ ຊາວນາ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
27 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ກິ່ງ ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
28 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ສອນ ຍ ຊາວນາ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
29 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ລັ່ນ ຍ ຊາວນາ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
30 08-10-20 ທ່ານ ນາງ ບາງ ຍ ແມ່ເຮືອນ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
31 08-10-20 ທ່ານ ໜູແກ້ວ ຢາງ ຊ ເຮັດໄຮ່ ແລະ ສວນຢາງ ຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ທ່ານ ແກ້ວ ຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
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ວັນທີລ/ດ

ຊ

ຍ

ບ້ານທ່າສີ

ທ່ານ ນາງ ສີພອນ

ຊ ຊາວນາ

ທ່ານ ນາງ ອົ້ນ
ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ

32 08-10-20

ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ 
ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ແຟ້ມຄອບຄົວ

ແຟ້ມຄອບຄົວ - ບັນຊີປະຊາກອນ / 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຊາກອນຂອງແຕ່ລະບ້ານໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າ 

ແລະ ຖືກປັບປຸງເປັນປົກກະຕິໃນ MS ACCESS

ແຟ້ມຄອບຄົວອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການພິມບັນຊີລາຍ
ຊື່ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ
ໃນການສະໜອງການ

ບໍລິການສະເພາະ

ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ      ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ A n n e x e s
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ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ - 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນບຸກ

ຄົນຂອງແຕ່ລະບ້ານ

ມີຢູ່ໃນຄອມ 
ພິວເຕີ ແລະ 
ການພີມເປັນ 
ເອກະສານໃຫ້ 
ແຕ່ລະບ້ານ

ບັນຊີຜົນການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີໃນແຕ່ລະບ້ານໄດ້ 
ຖືກມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອຈະໄດ້ສົ່ງຂ່າວ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການສຸຂະ ສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານ
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ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່:
https://nipn.lsb.gov.la/




