
ໂຄງການສົົ່ງເສີມ ຄອບຄົວໜ ຸ່ມສາມັກຄີ 
ມີໂພຊະນາການ

ສະມາຄມົພັດທະນາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ
ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 12 ເດືອນ (1 ກ ມພາ 2020 – 31 ມງັກອນ 2021)



ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
- ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄລຍະ 1 ໄດ້ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນໄດ້ການ

ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າຂອງການລ້ຽງລູກໄລຍະແຕຸ່ 0-6 ເດືອນມີການລ້ຽງດ້ວຍ
ນ ້ານົມແມຸ່ພຽງຢ່າງດຽວ.

- ຜູ້ດູແລເດັກ (ພ ໍ່ເຖົັ້າ-ແມຸ່ເຖົັ້າ) ບ ໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລືື່ອງໂພຊະນາການ ກ ໍ່ເປັນສຸ່ວນ
ໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານອາຫານບ ໍ່ພຽງພ .

- ການຄ ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໃຫ້ລູກນ້ອຍ
ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການຢ່າງເຕັມທີື່ຍັງບ ໍ່ຫຼາກຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດນີັ້ ໃນໄລຍະນີັ້ 
ຈະເພີື່ມກິດຈະກ າສົົ່ງເສີມການສ້າງສວນຄົວ ໃຫ້ແກຸ່ປະຊາຊົນໃນການປູກພືດ
ທີື່ຫຼາກຫຼາຍຄຽງຄູຸ່ການເຊືື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ.
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ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈ ດປະສົງໂຄງການ

ເປ ົ້າໝາຍ:

ເພືື່ອຫຼຼຸດອັດຕາການຂາດສານອາຫານ
ຂອງເດັກນ້ອຍໃນກອບ 1000 ວັນທ າ
ອິດຂອງຊີວິດ ໃນ 2 ເມືອງ ເຂດໂຮງໝໍ
ນ້ອຍຜາສັງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍເມືອງຄີ
ເທືື່ອລະກ້າວໃນທ້າຍປີ 2020.

ຈ ດປະສງົໂຄງການ: 

ເພືື່ອໃຫ້ແມຸ່ ແລະ ເດັກ 1000 ວັນທ າ
ອິດຂອງຊີວິດໃນຄອບຄົວເປ ົ້າໝາຍໄດ້
ປັງປ ງການບ ລິໂພກອາຫານຖືກຫຼັກ
ໂພຊະນາການ.
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ພືັ້ນທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ເມືອງເຟືອງ (ເຂດສ ກສາລາຜາສັງ):

1. ບ້ານ ນາເມືອງ
2. ບ້ານ ໂພນສະຫວຸ່າງ
3. ບ້ານ ແສນໄຊ
4. ບ້ານ ນາຄ າ
5. ບ້ານ ຜາຫຼວງ

ເມືອງແມດ (ສ ກສາລາເມືອງຄີ):

1. ບ້ານ ນາສະຫວຸ່າງ
2. ບ້ານ ດອນຊາຍງາມ
3. ບ້ານ ນາອ ດົມໃຕ້
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ກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ 

5

ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ

471 ຄົນ 
(ຍິງ 247 ຄົນ; 229 ຊາຍ)

ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ

8,566 ຄົນ 
(ຍິງ 4,208 ຄົນ; ຊາຍ 4,358 ຄົນ)



ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ

- ຄາດໝາຍ 1: ອາສາສະໝັກຂັັ້ນບ້ານມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົົ່ງຕ ໍ່

ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກຸ່ຂັັ້ນຊຼຸມຊົນຕົນເອງໄດ້ (ຄາດໝາຍ 15 ຄົນ) (ປະຕິບັດໄດ້ 25 ຄົນ)

- ຄາດໝາຍ 2: ພ ໍ່-ແມຸ່ ມີລູກໃໝຸ່ (ມີເດັກ1000 ວັນ), ໄວໜ ຸ່ມໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຜູ້ເບິື່ງແຍງເດກັແທນພ ໍ່
ແມຸ່ 1000 ວັນ ໄດ້ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມຸ່ ແລະ ເດັກ 1000 ວັນ ພ້ອມ
ທັງສາມາດນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນຊີວິດ ປະຈ າວັນຂອງຄອບຄົວ. (ຄາດໝາຍ 75% ຂອງກ ຸ່ມ

ເປ ົ້າໝາຍ) (534 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແມຸ່ຍິງກວມ 76,9 %)

- ຄາດໝາຍ 3: ມີຂ ໍ້ມູນ ດ້ານການເຊືື່ອມສານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຊຼຸມຊົນ-ຊົນເຜົົ່າ ເຂົັ້າ ໃນວຽກງານໂພຊະ
ນາການ, ທີື່ສາມາດເປັນຂ ໍ້ມູນ ປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າ ໃນ ການພັດທະນາ ຍ ດທະສາດໂພຊະນາການ. ຄາດໝ

າຍ: ມີຂ ໍ້ມູນການປ່ຽນແປງ ພຶດຕິກ າຜຸ່ານການສ້າງກ ລະນີສຶກສາ 3 ຊົນເຜົົ່າ (ສ າເລັດ 1 ກ ລະນີ)



ກິດຈະກ າໂຄງການ
ກິດຈະກ າ 1: ຝຶກອົບຮົມ ການເຊືື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການແມຸ່ ແລະ ເດັກ 1000 ວັນຂອງຊີວິດໃຫ້
ແກຸ່ ຜູ້ປະສານງານຂັັ້ນບ້ານ. ໂດຍໃຊ້ເຄືື່ອງມື LANN (1-8) ແລະ GALS. ( 25 ຄົນໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມ)
ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການເພີື່ມຂຶັ້ນ:
ຈາກແຕຸ່ 65% ເພີື່ມ 93%
ຄວາມຮູກ້ານຄ າ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ:
ຈາກແຕຸ່ 60% ເພີື່ມ 84%
ຄວາມສາມາດໃນການສົົ່ງຕ ໍ່ຄວາມຮູ້:
ຈາກແຕຸ່ 63% ເພີື່ມ 75%



ກິດຈະກ າໂຄງການ
ກິດຈະກ າ 2: ຊຼຸກຍູ້ໃນການຈັດການຜັນຂະຫຍາຍ ບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການແມຸ່ ແລະ ເດັກ 1000 
ວັນ ຜຸ່ານການນ າພາປະຕິບັດໂຕຈິງ ແລະ ສາທິດວິທີການປ ງແຕຸ່ງອາຫານເສີມໃຫ້ແກຸ່ລູກນ້ອຍໂດຍນ າ
ໃຊ້ອາຫານພືັ້ນບ້ານທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນເຂດພືັ້ນທີື່. (74% ຜູ້ເປັນແມຸ່ມີການກິນອາຫານທີື່ຫຼາກຫຼາຍ; 
95% ແມຸ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ່ານົມແມຸ່ພຽງຢ່າງດຽວ 0-6 ເດືອນ; 64% ມີການໃຫ້ອາຫານເສີມເດັກ
ຕາມຫັຼກໂພຊະນາການ)



ກິດຈະກ າໂຄງການ
ກິດຈະກ າ 3: ເຜີຍແຜຸ່ບົດບາດຍິງຊາຍຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ການວາງແຜນປະຕິບັດທີື່ເອົາໃຈໃສຸ່ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ. ໂດຍຜຸ່ານການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື GALS, Card ມືຂອງໃຜ, ວິດີໂອຄວາມຝັນທີື່ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ.້ 
(72% ຜູ້ເປັນຜົວມີການແບຸ່ງເບົາວຽກງານພາຍໃນຄົວເຮືອນ; 65% ແມຸ່ນໃຫ້ຜູ້ເປັນເມຍມີສຸ່ວວນ
ຮຸ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຮຸ່ວມກັນ)



ກິດຈະກ າໂຄງການ

ກິດຈະກ າ 4: ການສົົ່ງເສີມການຄ າ  ສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກຸ່ປະຊາຊົນ ໂດຍນ າພາປະຕິບັດໂຕຈິງ

ໃນການສ້າງສວນຄົວເພືື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການບ ລິໂພກອາຫານ. (74% 

ຄອບຄົວເປ ົ່າໝາຍມີການຄ ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໄວ້ກິນພາຍໃນຄອບຄົວ)



ກິດຈະກ າໂຄງການ
ກິດຈະກ າ 5: ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ເພືື່ອນສອນເພືື່ອນ. 
➢ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດລ້ຽງອີງຕາມການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ
➢ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ວິທີການປ ງແຕຸ່ງອາຫານທີື່ຫຼາກຫຼາຍຈາກທ າມະຊາດ.
➢ທົບທວນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ວຽກງານການເຊືື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ເຂົັ້າໃນໂພຊະນາດານແມຸ່ ແລະ ເດັກ 1000 ວັນ.
➢ ຕິດຕາມການປູກຜັກສວນຄົວພາຍໃນຊຼຸມຊົນ.



ກິດຈະກ າໂຄງການ

ກິດຈະກ າ 6: ກອງປະຊຼຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວຸ່າງເມືອງຕ ໍ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ.



ກອງປະຊຼຸມແລກປຽ່ນບດົຮຽນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໂຄງການໂພຊະ
ນາການ 1000 ວັນທ າອິດຂອງຊີວດິຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສງັຄມົ 

ຄັັ້ງທີື່ 3
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ຈ ານວນຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການ

14

65

254

23

191

311

> 45 ປີ

18-45 ປີ

6-17 ປີ

2-5 ປີ

<2 ປີ

122

735

107

246

273

ເພດຊາຍ ເພດຍງິ
ແມຸ່ຍິງຖພືາ, 

15%

ແມຸ່ລກູອຸ່ອນ, 58%

ໄວຈະເລນີພນັ, 27%
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➢ ສະໜັບສະໜູນ ທີມງານເມືອງ ເຟືອງ ແລະ ແມດ (ສາທາ, ກະສິກ າ ແລະ ສະພັນຍິງ) 
ຂອງການເຮັດວຽກຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນການຈັດຕັັ້ງວຽກງານໂພຊະນາການ.

➢ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ຜູ້ປະສານງານຂັັ້ນບ້ານໃນການສົົ່ງຕ ໍ່ໃຫຄ້ວາມຮູ້ແກຸ່ຂັັ້ນ
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ.

➢ ການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື LANN ໃນຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ.
➢ ການສ້າງຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານໂພຊະນາການພາຍໃນຊຼຸມຊົນ.
➢ ການປະສານງານກັບທີມງານ CB4N ແລະ ການຮຸ່ວມມືກັບຄູຸ່ຮຸ່ວມງານ.

ສິື່ງທີື່ເຮັດໄດ້ດີ



ອ ປະສັກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍໂຄງການ

- ການລະບາດ COVID-19 
- ການປ ກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມກິດຈະກ າໃນແຕຸ່ລະຄັັ້ງ.
- ຄວາມເຊືື່ອຖືດ້ານຮີດຄອງປະເພນີເດີມຍາກຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ

ພຶດຕິກ າຂອງກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ.
- ການຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການໃນບາງຊຼຸມຊົນຍັງ

ບ ໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງ.
- ການນ າໃຊ້ພາສາຊົນເຜົົ່າ.
- ອ ປະກອນປະກອບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພາກສະໜາມ.
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ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້
✓ ທີມງານຂັັ້ນເມືອງ ສາມາດເປັນຄູຸ່ຝຶກການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງມື LANN ແລະ GALS ໃຫ້ແກຸ່

ຂັັ້ນບ້ານໄດ້. 
✓ ຜູ້ປະສານງານຂັັ້ນບ້ານ (ອສບ, ແມຸ່ຍິງ, ນາຍບ້ານ) ບາງບ້ານຍັງບ ໍ່ສາມາດທີື່ຈະຜັນ

ຂະຫຍາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກຸ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້.
✓ ຫົວຂ ໍ້ປູກຈິດສ ານຶກດ້ານສ ກຂະອະນາໄມ ໂດຍນ າໃຊ້ຫົວຂ ໍ້ການລ້າງມືໃສຸ່ສະບູກ ໍ່ເປັນ

ບົດຮຽນໜຶື່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບທ ກກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ.
✓ ການຈັດການກັບເດັກນ້ອຍທີື່ເຂົັ້າມາຮຸ່ວມແລ້ວເກີດການວົນແຊວ ເຫັນໄດ້ວຸ່າວິທີການ ມີ

ຂອງຫິຼນຈອບອອຍກ ເປັນສຸ່ວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດເອົາເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຄວາມສະຫງ ົບໄດ້. 
✓ ການເຮັດອາຫານເສີມ (ເຂົັ້າປຽກ) ມີການສົມທົບທຶນໃຫ້ແກຸ່ບ້ານເພືື່ອເກີດການສະຕ ກ

ຊຼຸກຍູ້ວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍໃຫ້ທາງບ້ານຈັດຕັັ້ງຕັັ້ງທ ກໆ ວັນສິນ 15 ຄ ັ້າ ຂອງ
ເດືອນອີງຕາມແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບ້ານ.

✓ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກຸ່ຽວກັບການກິນອາຫານທີື່ຫຼາກຫຼາຍຜຸ່ານຄູຸ່ມືພາບປະຈັກຕາ ຄວນຄຽງ
ຄູຸ່ກັບການນ າພາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິື່ງຈະເປັນການເຂົັ້າໃຈງຸ່າຍຂຶັ້ນ.
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ແຜນໃນຕ ໍ່ໜ້າ

- ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະ 12 ເດືອນ

ເລີື່ມແຕຸ່ເດືອນ ພະຈິກ 2020 ຫາ ຕ ລາ 2021 ທີື່ ເຂດໂຮງໝໍ
ນ້ອຍນ ້າແຜນ, ເມືອງ ແມດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ



ຂອບໃຈ


