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ຄໍານາໍ 
 

ການຂາດສານອາຫານ ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່ໍການບັນລຸເປົາ້ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (NSEDP) ຄັງ້ທີ 9 ຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

(ສປປ ລາວ). 
 
ໃນປີ 2017 ຢູ່ສປປ ລາວ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມລີວງສູງບ່ໍໄດຕ້າມເກນມາດຕະຖານ ກວມເຖງິ 33%, ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປ ີມນີໍາ້ໜກັຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ ກວມ 21% ແລະ ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ີມນີໍາ້ໜກັເກນີມາດຕະຖານ (ພາວະ

ໂພຊະນາການເກນີ) ກວມ 3,5% (LSIS 2017). ການຂາດຈລຸະສານອາຫານກຍໍງັມຫຼີາຍ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 70% 

ຂອງເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 12 ເດອືນ ເປັນພະຍາດເລອືດຈາງ (LSIS 2017). ດັ່ ງນັນ້ ສປປ ລາວ ຈຶ່ ງປະເຊນີໜາ້ກບັການຂາດສານ

ອາຫານ ໃນສາມຮູບແບບຄ ືພາວະໂພຊະນາການຕ່ໍາ, ພາວະໂພຊະນາການເກນີ ແລະ ການຂາດຈລຸະສານອາຫານ. 
 

ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົທຸກຊັນ້ຄນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງອາຫານໂພຊະນາ

ການ ທີ່ ມຄີວາມຫລາກຫລາຍໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖິງ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫທຸ້ກຂະແໜງການ ຂັນ້ສູນກາງ, ທອ້ງຖິ່ ນ ທງັພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ ຈິ່ ງຈະສາມາດເຮດັໃຫ ້

ຄຸນນະພາບດາ້ນສຸຂະພາບປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ ທງັສາມາດສາ້ງໄດແ້ຮງງານພາຍໃນຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
 

ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ສະບບັນີ ້ເນັນ້ໜັກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດກັ. 

ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ຍງັໄດອ້ະທບິາຍຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັຄວາມເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການຂາດສານອາຫານ, ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ

ດາ້ນສະບຽງອາຫານ ກບັ ລະບບົຂອງການເຂົາ້ເຖງິສະບຽງອາຫານ, ກະສກິໍາ, ສກຶສາທກິານ, ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນ

ສຸຂະພາບ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້, ສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ, ການຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ, 

ເຫດການທີ່ ພວົພນັກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັ່ ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄ

ວດິ-19. ນອກຈາກນັນ້ ການຂາດສານອາຫານ ຍງັເຊື່ ອມໂຍງເຖິງ ການສື່ ສານທີ່ ສາ້ງການຫນັປ່ຽນທາງດາ້ນພດຶຕກິໍາ ແລະ 

ສງັຄມົ, ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ຄວາມຈາໍເປນັດາ້ນໂພຊະນາການ ສໍາລບັມະນຸດຕັງ້ແຕ່ມືເ້ກດີເຖງິອາຍຸ 8.000 ວນັ (21 

ປ)ີ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະວງົຈອນຊວີດິ.ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ສະບບັນີ,້ ພວກເຮາົຍງັໄດເ້ນັນ້ໜກັ

ເຖງິຄວາມສໍາຄນັ ຂອງວທິກີານເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ. 
  

ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2021-2025 ສະບບັນີ ້ໄດດ້ດັປບັຂອບແນວຄວາມຄດິໃຫຈ້ະແຈງ້

ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ດດັປບັຂອບຍຸດທະສາດໃຫສ້ັນ້ເຂົາ້. ສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ ມ ີ8 ຕວົຊີບ້ອກ, 13 ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ, 

22 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ແລະ 36 ຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ.  
 

ໃນນາມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຮຽກຮອ້ງມາຍງັທຸກຂະແໜ

ງການ ຂັນ້ສູນກາງ, ທອ້ງຖິ່ ນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ພອ້ມກນັ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2021-2025 ສະບບັປບັປຸງນີ ້

ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ.ີ 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ......../......../......... 

      ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ  
ປະທານ ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 
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ບດົສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
 

ໃນນາມຕາງໜາ້ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຊມົເຊຍີກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ, ກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ,ສູນໂພຊະນາການທີ່ ເປັນຜູນ້ໍາພາໃນການພດັທະນາແຜນ

ປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NPAN) 2021-2025, ໂດຍການຮ່ວມມຢ່ືາງໃກຊ້ດິກບັກະຊວງ

ກະສກິໍາແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ,ແລະບນັດາກະຊວງອຶ່ ນໆ,ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນ

ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 

 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນຢ່າງຈງິໃຈມາຍງັອງົການ ອຸຍນເີຊບັ, ສະຫະພາບເອຣີບົ, ແລະ

ອງົການອາຫານໂລກ, ໃນການສະໜບັສະໜູນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິໃນການພດັທະນາແຜນປະຕບິດັ

ງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຮບັຮູກ້ານປະກອບສ່ວນຈາກທຸກໆອງົການຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນ

ກອງປະຊຸມກະກຽມໃນເບືອ້ງຕົນ້, ກອງປະຊຸມທາງດາ້ນວຊິາການ, ກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ, ແລະກອງປະຊຸມກ່ຽວ

ກບັການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ. ການປກຶສາຫາລເືຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍ ໃນການວໄິຈສະຖານະການ 

ແລະ ໃນການສາ້ງຄວາມເຫນັດເີຫນັພອ້ມກ່ຽວກບັກອບແນວຄວາມຄດິ ແລະ ກອບຍຸດທະສາດ (ຈດຸປະສງົຍຸດ

ທະສາດ, ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກ). 

 

ນອກຈາກນີບ້ນັດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານນາໍພາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຫຼກັປະກອບດວ້ຍ:  

• ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ , ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ, ສູນໂພຊະນາການ 

• ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ ກມົແຜນການແລະການເງນິ 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລີາ, ສູນການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ 

 

ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງສະມາຊກິຂອງກຸ່ມວຊິາການກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ. ຂະແໜງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີປ້ະກອບດວ້ຍກະຊວງແຜນການ

ແລະການລງົທນຶ, ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN) ຊຶ່ ງ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໂດຍສູນຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍການ

ພດັທະນາຂອງງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການເງນິ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ.  
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ອງົການອື່ ນໆທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສໜນູ ປະກອບດວ້ຍອງົການ ພດັທະນາສາກນົສະຫະລດັ

ອາເມລກິາ (USAID), ທະນາຄານໂລກ, ແລະ ອງົການ ຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ (NGO) ຂອງ ລາວ ແລະ 

ສາກນົ ທີ່ ເປນັສະມາຊກິ ຂອງເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົເພື່ ອໂພຊະນາການ ຫຼ ື Scaling Up Nutrition 

Civil Society Alliance  (SUN CSA). ໃນແຜນປະຕບິດັແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີ ້ໄດລ້ວມ

ເອາົບາງປະສບົການທີ່ ເປນັຕວົຢ່າງໃນການປະຕບິດັທີ່ ດຂີອງຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ. 

 

ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ 

ຊຸມຊົນ, ລວມທັງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ຂະບວນການພດັທະນາແຜນປະຕບິດັແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ໄດໃ້ຫກ້ານປະກອບສ່ວນທີ່ ສໍາຄນັໃນຄັງ້

ນີດ້ວ້ຍ. ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນຢ່າງຈງິໃຈມາຍງັ ທຸກໆ ອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີດ້ວ້ຍ. 

   

      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ......../......../......... 

 

ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 

ຫວົໜາ້ກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ  
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ບດົສະຫຸຼບສງັລວມ  
 

ການຂາດສານອາຫານ ແມ່ນ ບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງ ສໍາລັບການພັດທະນາລວມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຂອງ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. ຈດຸປະສງົຂອງ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ  2021-

2025 ສະບບັນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເປນັແນວທາງໃຫແ້ກ່ ຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃນການຕອບໂຕຕ່ໍ້ການຂາດ

ສານອາຫານ.   
 

ກອບແນວຄວາມຄດິ: ສາເຫດ ຂອງການຂາດສານອາຫານໂດຍກງົ (ທນັທທີນັໃດ) ແມ່ນ (1) ການໄດຮ້ບັໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍເ

ໝາະສມົ ແລະ (2) ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຊມົໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ສຸຂະພບິານທີ່ ບ່ໍໄດດ້,ີ ການສຸຂະອະນາໄມບ່ໍດ ີ ແລະ ການເກດີ

ພະຍາດ. ສາເຫດ ການຂາດສານໂດຍທາງອອ້ມ (ພືນ້ຖານ) ຄ ື(3) ການບ່ໍມແີລະເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາ

ການ, (4) ຄວາມຮູແ້ລະພດຶຕກິາໍທີ່ ບ່ໍດກ່ີຽວກບັອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ແລະ (5) ການເຂົາ້ເຖງິການ

ບໍລກິານທາງດາ້ນສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍດ.ີ ສາເຫດ ພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານແມ່ນ (6) ຂໍຈ້າໍກດັໃນການ

ປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານ, (7) ບຸກຄະລາກອນໄດຮ້ບັການອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ, (8) ການບໍລກິານທາງດາ້ນ

ສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົ, (9) ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົ, (10) ລະບບົການເງນິທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົ 

(11) ) ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ, (12) ບາງມາດຖານທາງສງັຄມົ ແລະ ພດຶຕກິາໍ ທີ່ ເປນັອຸປະສກັຕ່ໍໂພຊະ

ນາການ ແລະ (13) ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ. 
 

ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2021-2025 ທີ່ ໄດປ້ບັປຸງໃໝ່ແມ່ນ: 
 

ວໄິສທດັ : ປະເທດຊາດອຸດມົຮັ່ ງມ,ີ ປະຊາຊນົສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມກີານຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ມໂີພຊະນາການທີ່ ດ,ີ 

ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ແລະ  ຄວາມທຸກຍາກ.  
 

ພນັທະກດິ:  ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອຶອ້ອໍານວຍ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ ຢູ່ໃນ ສປປ 

ລາວ ໂດຍສູມໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ, ຮບັປະກນັການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ທີ່ ມຄຸີນະພາບໃນທຸກຂັນ້.  
 
ເປົາ້ໝາຍລວມ : ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ປບັປຸງສະພາບໂພຊະນາການ ຂອງປະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າໃຫດ້ຂີຶນ້ເພື່ ອໃຫມ້ສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ລວມທງັມຄຸີນະພາບຊວີດິທີ່ ດ ີແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ

ບນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດພາຍໃນປ ີ2025.  
 

ຈດຸປະສງົລວມ ມ ີ8 ຕວົຊີບ້ອກດັ່ ງນີ ້: (1) ຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting) (ລວງສູງທຽບໃສ່

ອາຍຸ) ໃນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ, (2) ຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ (ແບບກະທນັຫນັ) (wasting) ໃນເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ,ີ (3) ນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານ (underweight)ໃນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ,ີ (4) ພະຍາດເລອືດຈາງໃນ

ເດກັອາຍຸ 6-59 ເດອືນ, (5) ພະຍາດເລອືດຈາງໃນແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ (15-49 ປີ), (6) ເດກັທີ່ ເກດີໃໝ່ມນີໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ, 

(7) ນໍາ້ໜັກເກນີໃນເດກັອາຍຸຕ່ໍາ ກວ່າ 5 ປີ, ແລະ (8) ເດກັອ່ອນອາຍຸຕ່ໍ່າກວ່າ 6 ເດອືນທີ່ ຖືກລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ຢ່າງ

ດຽວ. ໂພຊະນາການປະກອບເຂົາ້ໃນຕວົຊີບ້ອກຂອງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດທີ່ ກວາ້ງກວ່ານີ.້ 
 
ກອບຍຸດທະສາດ: ກອບຍຸດທະສາດປະກອບດວ້ຍ 3 ອງົປະກອບ, 13 ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ, 22 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ແລະ 36 

ຕວົຊີບ້ອກໃນລະດບັຜນົໄດຮ້ບັ - ແລະ ລະດບັຜນົຜະລດິ. ອງົປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ (1) ແກໄ້ຂບນັຫາໂດຍກງົຂອງການຂາດສານ

ອາຫານ (ທນັທ)ີ, (2) ແກໄ້ຂບນັຫາທາງອອ້ມ (ຕົນ້ຕໍ) ຂອງການຂາດສານອາຫານ ແລະ (3) ແກໄ້ຂສາເຫດ ພືນ້ຖານຂອງ

ການຂາດສານອາຫານ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ, ແລະສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. 
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ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດປະກອບດວ້ຍ: (1) ປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານ, (2) ປັບປຸງນໍາ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ,ສົ່ ງເສີມການ

ອະນາໄມ, ກນັແລະຄວມຄຸມພະຍາດ  (3) ເພີ່ ມການມແີລະເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, (4) ປບັປຸງຄວາມ

ຮູ ້ແລະ ພດຶຕກິາໍຂອງເດກັນອ້ຍ ແລະໄວໜຸ່ມກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, (5) ປບັປຸງ ສຸຂະພາບ ແມ່

ແລະເດກັ, (6) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອງົກອນ, ການປົກຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານ, (7) ສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, (8) ປບັປຸງລະບບົການບໍລກິານສຸຂະພາບໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ, (9) ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານແລະການ ນາໍ ໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານໃນການຕດັສນິໃຈ, (10) ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເພີ່ ມການ

ລງົທນຶ, (11) ຮບັປະກນັຄວາມກຽມພອ້ມ ແລະ ການຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ ແລະ ການປອ້ງກນັສງັຄມົ 

(12) ເພີ່ ມທະວີວຽກງານການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາ ແລະ ຄວາມເຄີຍຊນິສງັຄມົດາ້ນໂພຊະນາການ, ແລະ (13) 

ສົ່ ງເສມີຄວາມສະ ເໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. 
 

ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດກ້າໍນດົ 22 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ແລະ 36 ຕວົຊີບ້ອກໂດຍອງີຕາມ 

ຈດຸປະສງົ ຍຸດທະສາດ. ນອກຈາກນີຍ້ງັໄດກ້າໍນດົກຸ່ມກດິຈະກາໍ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກເຊັ່ ນດຽວກນັ ສໍາລບັ ຂະ ແໜງການທີ່

ຮບັຜດິຊອບ (ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ, ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກນັ). ໃນຈາໍນວນ 22 ກຸ່ມກດິຈະ

ກາໍ, ມ ີ7 ກຸ່ມກດິຈະກ າ ທີ່ ຢູ່ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ , 4 ໃນຂະແໜງສກຶສາທກິານ, 4 ໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ, 

ແລະ 8 ສໍາລບັຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກນັ (ມ ີ 1 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ທີ່ ເຮດັຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ 

ແລະ ສກຶສາທກິານ ເຊິ່ ງຖກືນບັເອາົແຕ່ພຽງເທື່ ອດຽວ). ໃນ ຈາໍນວນທງັໝດົ  36 ຕວົຊີບ້ອກນີ,້ 19 ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງສາ

ທາລະນະສຸກ , 7 ໃນຂະແໜງສກຶສາທກິານ, 4 ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ແລະ 11 ໃນຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກນັ (5 ແມ່ນຢູ່

ໃນທງັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  ແລະ ສກຶສາທກິານຮ່ວມກນັ  ເຊິ່ ງຖກືນບັພຽງແຕ່ຄັງ້ດຽວ). ນອກຈາກ 3 ຂະແໜງການ

ຕົນ້ຕໍນີແ້ລວ້, ກຸ່ມກດິຈະກາໍ  ແລະ ຕວົຊີບ້ອກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກນັ ຍງັມກີດິຈະກາໍ ສະເພາະ ສໍາ ລບັກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍໄດໃ້ຫຄໍ້ານຍິາມຂອງຕວົຊີບ້ອກ, ພອ້ມທງັບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ກດິຈະກາໍ

ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ເຊິ່ ງລວມແລວ້ ມຫຼີາຍກວ່າ 230 ກດິຈະກ າ ທີ່ ແຍກກນັ.  
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ລາຍຊື່ ຕວົຫຍໍ ້ແລະ ຄໍາຫຍໍ ້

 

ADS ຍຸດທະສາດສໍາລບັການພດັທະນາດາ້ນກະສກິາໍ 

AFN ໂຄງການກະສກິາໍສໍາລບັໂພຊະນາການ 

AHAN ໂຄງການຮ່ວມມເືພື່ ອປບັປຸງໂພຊະນາການໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການ ແລະ

ສຸຂະພາບທີ່ ດ ີ

ANC  ການດູແລກ່ອນເກດີ 

ANRCB             ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການຄົນ້ຄວ້າສໍາລບັນາໍໃຊໃ້ນໂພຊະນາການ 

APL +                   ສະມາຄມົເຄື່ ອຂ່າຍຜູຕ້ດິເຊື ້ອ້ ເຮສໄອວ/ີພະຍາດເອດ 

ASEAN             ສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຕີະເວນັອອກສຽງໃຕ ້

BEQUAL ຄຸນະພາບການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານແລະການເຂົາ້ເຖງິໃນສປປລາວ  

BMS  ຜະລດິຕະພນັທດົແທນນໍາ້ນມົແມ່ 

CANTEEN ການປະສານງານ ແລະ ເຄອືຂ່າຍໃນການປບັປຸງການສກຶສາ ແລະ ໂພຊະນາການ   

CDR ສູນຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ 

CN  ສູນໂພຊະນາການ 

CoDA  ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ 

CRS  ອງົການບໍລກິານບນັເທາົທຸກ ກາໂຕລກິ 

CSO  ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ 

CU5  ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ີ

DESB  ຫອ້ງການສກຶສາທກິານແລະກລິາເມອືງ 

DHHP  ກມົອານາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

DHIS2  ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ 2 

DHO  ຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ 

DNC  ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ເມອືງ 

DP  ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ECE  ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ  

EIA  ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 

EU  ສະຫະພາບເອຣີບົ 

EU PIN            ແຜນງານຂອງສະຫະພາບເອຣີບົສ າລບັໂພຊະນາການທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງ 

FAO  ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 

GALS  ລະບບົການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

GDA               ສະມາຄມົພດັທະນາ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ  
GIZ ອງົການເຢຍລະມນັເພື່ ອການຮ່ວມມສືາກນົ 

HANSA           ໂຄງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ ສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ 

HIA  ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສຸຂະພາບ 

HSDP  ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ  

IEC  ສູນການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ 

IFA  ທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ 

IMAM  ການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອສານ 
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IMNCI  ການຄຸມ້ຄອງການເຈບັປ່ວຍຂອງ ເດກັນອ້ຍເກດີໃໝ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ແບບເຊື່ ອມສານ 

IYCF  ການໃຫອ້າຫານ ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ 

JICA  ອງົການຮ່ວມມສືາກນົປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 

LANN  ການເຊື່ ອມໂຍງກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ 

LEARN           ໂຄງການຄວາມສະເໝພີາບດວ້ຍການວໄິຈນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄອືຂ່າຍການຄົນ້ຄວາ້ 

LDC  ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 

LDPA  ສະມາຄມົຄນົພກິານແຫ່ງຊາດລາວ   
LSIS  ການສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວ 

Lao TPHI ສະຖາບນັສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ພະຍາດເຂດຮອ້ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  

LWU            ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

M&E  ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

MEAL  ການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ແລະການຮຽນຮູ ້

MCH  ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ 

MIYCN  ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະເດກັນອ້ຍ 

MAF  ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້

MCNV             ຄະນະກາໍມະການການແພດເນເທແີລນ-ຫວຽດນາມ 

MLSW  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

MOES  ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ 

MOH            ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  

MPI  ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ 

MDD  ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕ່ໍາສຸດຂອງອາຫານ 

MODA  ການວໄິຈຄວາມຂາດເຂນີ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂອງເດກັນອ້ຍທີ່ ຊໍາ້ຊອ້ນໃນຫຼາຍດາ້ນ  

MTR  ການທບົທວນກາງສະໄໝ 

NCD  ພະຍາດບ່ໍຕດິຕ່ໍ 

NDMC  ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ 

NSEDP      ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 

NIER           ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ 

NIPN           ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 

NNC      ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 

NNSPA      ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການແລະແຜນປະຕບິດັງານ 

NGO  ອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

NPA  ສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ 

NTFP  ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ODA  ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ 

Oxfam  ຄະນະກາໍມະການ Oxford ເພື່ ອ ບນັເທາົການອດຶຫວິ 

PDES       ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ 

PHC  ຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ 

PHO  ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 

PNC  ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງ 
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RIES  ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

RMNCAH ສຸຂະພາບໄວຈະເລນີພນັ, ແມ່,ເດກັເກດີໃໝ່, ເດກັນອ້ຍ, ແລະ ໄວໝຸ່ມ 

RDA  ອງົການພດັທະນາຊນົນະບດົ 

SAM / MAM ການຂາດສານອາຫານແບບກະທນັຫນັຮາ້ຍແຮງ/ ການຂາດສານອາຫານແບບກະທນັຫນັປານກາງ 

SBCC  ການສື່ ສານການເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍຂອງສງັຄມົ 

SDGs  ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

SLP / SMP ແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ/ ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 

SO  ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 

SUN CSA         ເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົເພື່ ອໂພຊະນາການ 

TWG  ທມີງານວຊິາການ 

UHC  ການປກົຄຸມສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ 

UN  ສະຫະປະຊາຊາດ 

UNESCO ອງົການການສກຶສາ, ວທິະຍາສາດແລະວດັທະນະທໍາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

UNICEF           ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທນຶສ າລບັເດກັ, ອງົການອຸຍນເີຊບັ 

USAID             ອງົການ ພດັທະນາສາກນົສະຫະລດັອາເມລກິາ 

USDA  ກະຊວງກະສກິາໍ ອາເມລກິາ 

VEDC  ຄະນະກາໍມະການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ 

WASH  ນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ 

WFP  ອງົການອາຫານໂລກ 

WHO  ອງົການອະນາໄມໂລກ 

WRA  ແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລນີພນັ (15-49 ປ)ີ 
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I. ສະພາບ ແລະ ເຫດຜນົ  
1.1. ໂພຊະນາການຍັງແມ່ນໜຶ່ ງໃນບັນຫາທີ່ ພົວພັນກັບການພັດທະນາທີ່ ສໍາຄັນທີ່ ສຸດສໍາລັບສາທາລະນະລັດ

ປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ. ອດັຕາການຂາດສານອາຫານຂອງແມ່, ເດກັອ່ອນ, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍງັສູງຢູ່ເລືອ້ຍໆ. 

ການຂາດສານອາຫານແມ່ນມຜີນົມາຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖານ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່ ບ່ໍດ.ີ ພອ້ມດຽວກນັ

ນີ,້ ການຂາດສານອາຫານຍງັແມ່ນສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກຄ:ື ການຂາດສານອາຫານເຮດັໃຫກ້ານເຈບັແລະການຕາຍເພີ່ ມ

ຂຶນ້, ເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງບ່ໍດ ີແລະເຮດັໃຫພ້າດໂອກາດທາງເສດຖະກດິແລະ ສງັຄມົ

ຕະຫຼອດວງົຈອນຊວີດິ ແລະ ຈາກລຸນ້ຄນົຕ່ໍລຸນ້ຄນົ. ການຄາດຄະເນໃນທົ່ ວໂລກສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງການເສຍ

ຊວີດິຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ີແມ່ນອາດມາຈາກການຂາດສານອຫາຫານ. ຢູ່ສປປ ລາວ,ໄດມ້ກີານການຄາດຄະເນວ່າ 

ມເີດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ 46 ຄນົ ທີ່ ເສຍຊວີດິໃນທຸກໆ 1.000 ຄນົ ທີ່ ເກດີມຊີວີດິ (LSIS 2017), ແລະ ຄາດວ່າການ

ຂາດສານອາຫານສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານສູນເສຍ 2,4% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຕ່ໍປ ີ(Bagriansky 2013). 

ສະນັນ້, ຈຶ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງລງົທນຶເພື່ ອສົ່ ງເສມີສຸຂະພາແລະໂພຊະນາການແລະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບີດັ ເພື່ ອລບົລາ້ງ

ການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ, ເພື່ ອຊ່ວຍຊວີດິເດກັນອ້ຍ, ທໍາລາຍວງົຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ແລະເພື່ ອເຮດັໃຫຄໍ້າ

ສນັຍາທີ່ ຈະໃຫປ້ະຊາຊນົລາວທຸກຄນົມອີະນາຄດົທີ່ ດກີວ່າເກົ່ າປາກດົເປນັຈງິ.  
 

1.2. ການຂາດສານອາຫານແມ່ນບນັຫາກ່ຽວກບັການພດັທະນາທີ່ ສບັສນົເຊິ່ ງມສີາເຫດແລະຜນົສະທອ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ

ຫຼາຍຢ່າງ. ໂພຊະນາການຈະຕອ້ງໄດກ່້ຽວຂອ້ງກບັຫຼາຍ

ລະບົບອາຫານທີ່ ມີອິດທິພົນໃນທົ່ ວໂລກ, ໃນພາກພືນ້ 

ແລະໃນລະດບັຊາດ, ລວມທງັການຜະລດິກະສກິໍາ, ການ 

ແຈກຢາຍອາຫານ, ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ. ໂຮງຮຽນທີ່ ເຂົາ້ເຖງິທຸກໆຊຸມ

ຊົນໃນປະເທດແລະມີອິດທິພົນຕ່ໍການພັດທະນາຂອງ

ເດັກນອ້ຍ, ພ່ໍແມ່ແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ມບີົດບາດ

ສໍາຄນັຕ່ໍບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 
 

 
ແຫ່ຼງຮູບ: Plan International / SUN CSA ໃນສປປລາວ 

 

1.3. ໂພຊະນາການຍງັກ່ຽວຂອ້ງກບັສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ຄວາມເຊື່ ອ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ພວົພນັກບັ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍການເຂົາ້ເຖິງອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ອດັຕາການເປັນພະຍາດ, 

ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ, ການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ແລະສຸຂາພບິານ, ຊະໜດິອາຫານຂອງຄວົເຮອືນ, ຄວາມສາມາດໃນ

ການຕອບໂຕຕ່ໍ້ຄວາມສ່ຽງໃນການປະເຊນີໜາ້ກບັໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ. ນອກຈາກນີສ້ິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດແມ່ໄດມ້ ີ

ຫຼກັຖານທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການຂາດສານອາຫານໃນເດ ັແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັການການຂາດສານອາຫານຂອງແມ, 

ແລະສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍງິໃນໄວໜຸ່ມແລະແມ່ຍງິກ່ອນແຕ່ງງານ,ໃນເວລາຖພືາ, ແລະໃນລະຫວ່າງຫຼຫຼືງັ

ເກດີລູກ. ຈດຸໃຈກາງທີ່ ສຸດຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປບັປຸງໂພຊະນາການ ແມ່ນສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີ 

ໃໝ່, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH), ການເບິ່ ງແຍງແມ່ຍງິຖືພາ ແລະ ເດກັເກດີອ່ອນໃນໄລຍະ 1000 ວນັທໍາອດິ

ຂອງຊວີດິ(ໃນລະຫວ່າງການຖພືາຈນົຮອດອາຍຸ 2 ປ)ີ, ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກແຕ່ຫວົທແີລະລຽ້ງດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ຢ່າງດຽວແຕ່ມື ້

ເກດີຈນົຮອດອາຍຸ 6 ເດອືນ, ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ແລະ ການເລອືກອາຫານໃນ 8000 ມືທໍ້າອດິຂອງຊວີດິ 

(ຈນົຮອດອາຍຸ 21 ປ)ີ ແລະໃນໄລຍະວງົຈອນຂອງຊວີດິທງັໝດົ.  
 

1.4. ຍອ້ນສາເຫດ ແລະຜນົສະທອ້ນທີ່ ສບັສນົດັ່ ງກ່າວ, ສະນັນ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ ມພີຽງແຕ່

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເຮດັຜູດ້ຽວແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ. ວທິກີານທີ່ ມຫຼີາຍຂະແໜງການເຮດັຮ່ວມກນັ, ລວມທງັສກຶສາທກິານ, 
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ກະສກິໍາ, ແລະຂະແໜງການອື່ ນໆແມ່ນມຄີວາມຈໍາເປັນເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການ 

ສະເພາະ ແລະ ທາງອອ້ມ, ເພື່ ອການແກໄ້ຂສາເຫດໂດຍກງົ, ທາງອອ້ມ ແລະ ພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານ. ໃນຊຸມປທີີ່

ຜ່ານມານີ,້ ສປປ ລາວໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ພດັທະນາວທິກີານ ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັເຊິ່ ງມຫຼີາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັສາທາລະນະສຸກ, 

ສກຶສາທກິານ, ກະສກິໍາແລະອື່ ນໆທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັໃນສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດດຽວກນັ (ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ)ໂດຍ

ຜ່ານວທິກີານປະສານງານກນັທາງດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອແກໄ້ຂຫຼາຍສາຍຂອງການຂາດສານອາຫານ, ແລະຊ່ວຍເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົ

ໄດຮ້ບັທີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າສໍາລບັຄອບຄວົແລະຊຸມຊນົ. 
 

1.5. ເອກະສານສະບບັນີນ້ໍາສະເໜໂີດຍຫຍໍຍຸ້ດທະສາດດາ້ນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປ ີ2025, ແລະ ແຜນປະຕບິດັ

ງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໃໝ່ (NPAN) 2021-2025 ໂດຍອີງໃສ່ການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງ NPAN 2016-

2020 (ເຜີຍແຜ່ໃນປີ 2018), ຂໍມູ້ນຈາກການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ 1 ແລະ 2 (2012 ແລະ 2017), ການ

ຄົນ້ຄວາ້ແລະການ ສໍາຫຼວດສຸດທາ້ຍ, ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລກືບັຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງເຊິ່ ງນໍາພາໂດຍກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການເຊິ່ ງປະສານງານໂດຍກມົອະນາໄມ 

ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບແລະສູນໂພຊະນາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕັງ້ແຕ່ກາງປ ີ2020 ເຖງິກາງປ ີ2021. ຈດຸປະສງົ

ຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2021-2025 ນີແ້ມ່ນເພື່ ອເປັນທດິທາງໃນການຕອບໂຕລ້ະດບັຊາດຕ່ໍ

ການຂາດສານອາຫານ, ເພື່ ອສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານກດິຈະກໍາດາ້ນໂພຊະນາ

ການ, ສຸມໃສ່ການປະຕບິດັວຽກງານບຸລມິະສດິດາ້ນໂພຊະນາການໃນລະດບັແຂວງ, ເມອືງ, ແລະ ຊຸມຊນົ, ແລະສົ່ ງເສມີການ

ປະສານງານແລະການຮ່ວມມຂືອງຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 
 

1.6. ນບັຕັງ້ແຕ່ແຜນງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັທໍາອດິ (ດໍາລດັ ຂອງທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ

248) ໃນປ ີ2008, ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດມ້ຄີວາມມຸ່ງໝັນ້ມາແຕ່ດນົນານ,ໃນລະດບັສູງສຸດ, ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາ

ການແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເພື່ ອລບົລາ້ງ ການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ. ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາ

ການ 2021-2025 ສະບບັໃໝ່ນີ ້, ລດັຖະບານໄດຢ້ັງ້ຢນືເຖງິຄວາມມຸ່ງໝັນ້ອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນ, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ ທງັລາວແລະສາກນົ, ແລະບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ລວມທງັອງົການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍແລະຫຼາຍ

ຝ່າຍ, ແລະພາກສ່ວນເອກະຊນົໃຫປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜບັສະໜູນຄວາມມຸ່ງໝັນ້ດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົລາວ

ທຸກຄນົມສຸີຂະພາບທີ່ ດຂີຶນ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ແລະສບືຕ່ໍນໍາພາປະເທດຊາດໄປຕາມເສັນ້ທາງຂອງການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
 

II. ຈດຸປະສງົຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 
 

2.1. ຈດຸປະສງົຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NPAN) 2021-2025 ສະບບັນີແ້ມ່ນເພື່ ອໃຫທ້ດິ

ທາງໃນການຕອບໂຕແ້ຫ່ງຊາດຕ່ໍການຂາດສານອາຫານ. ເອກະສານສະບບັນີໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັການປບັປຸງຍຸດທະສາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປີ2025, ແລະແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NPAN) 2021-2025 ໃໝ່, 

ອງີໃສ່ການທບົທວນໄລຍະກາງ (2018), ຂໍມູ້ນແລະຫຼກັຖານຫຼາ້ສຸດ, ແລະຂະບວນການປຶກສາຫາລຢ່ືາງກວາ້ງຂວາງ ຂອງ

ຫຼາຍຂະແໜງການ ທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງປ ີ2020 ແລະ 2021. NPAN ສະບບັນີໄ້ດອ້ະທບິາຍພນັທະກດິໃຫຈ້ະແຈງ້ຂຶນ້

ກວ່າເກົ່ າ ໃນການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ, ສຸມໃສ່

ການປະຕບິດັວຽກງານບຸລມິະສດິດາ້ນໂພຊະນາການ, ແລະສົ່ ງເສມີການປະສານງານແລະການຮ່ວມມຂືອງຫຼາຍຂະແໜງການ 

ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ. ໃນນີມ້ຕີວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ, ທດິທາງຍຸດທະສາດ (ປ່ຽນຊື່  ເປນັອງົປະກອບ) ແລະ ຈດຸປະສງົ

ຍຸດທະສາດ, ເຊິ່ ງທງັໝດົນີສ່້ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງຈາກ NPAN 2016-2020, ພຽງແຕ່ມກີານເພີ່ ມຈດຸປະສງົຍຸດ

ທະສາດທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັແລະ ເຫດການສຸກເສນີ ແລະ ໃນຂງົເຂດຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, 

ການສື່ ສານການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍຂອງສງັຄມົ(SBCC),  ແລະຄວາມສະ ເໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. NPAN 2021-2025 
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ສະບບັນີໄ້ດກ້ໍານດົ 22 ຊຸດກຸ່ມກດິຈະກໍາ, ໂດຍປ່ຽນແທນ 22 ກຸ່ມ ກດິຈະກ າທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ - 1  ແລະ 7 ກຸ່ມກດິຈະກ າ 

ທີ່ ເປນັ ບຸລມິະສດິ - 2 ຂອງ NPAN 2016-2020. NPAN ສະບບັໃໝ່ນີມ້ຊຸີດຕວົຊີບ້ອກທີ່ ນອ້ຍກວ່າເກົ່ າຫຼາຍເມື່ ອສມົທຽບ

ກນັ NPAN ສະບບັເກົ່ າ, ເຊິ່ ງລວມທງັໝດົມແີຕ່ 36 ຕວົຊີບ້ອກ, ສໍາລບັປບັປຸງ ການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ, ການ

ຮຽນຮູ,້ ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ. 
 

2.2. ຈດຸມຸ່ງໝາຍແມ່ນໃຫແ້ຕ່ລະຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຕົນ້ຕໍເຊັ່ ນສກຶສາທກິານ ແລະ ກະສກິາໍ

, ໃຫສ້ບືຕ່ໍເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕນົ. ໂດຍຜ່ານຄະນະ

ກໍາມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງຂອງຕນົ, ແຕ່ລະແຂວງແລະເມອືງຈະຕອ້ງສາ◌້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍປ ີສໍາລບັໂພຊະນາການໂດຍອງີໃສ່ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີ.້ ຄາດວ່າແຜນງານໃນແຕ່

ລະແຂວງແລະເມອືງຈະແມ່ນແຜນງານທີ່ ຫຼາຍຂະແໜງການເຮດັຮ່ວມກນັ, ລວມທງັການໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃສ່ ການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ ອພອ້ມກນັແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ປິ່ ນອອ້ມຫຼາຍຂະແໜງການ. NPAN ສະບບັນີ ້

ຍງັມຈີດຸປະສງົເພື່ ອໃຫທ້ດິຊີນ້ໍາແກ່ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົລາວແລະສາກນົ (CSOs), ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສອງຝ່າຍແລະ

ຫຼາຍຝ່າຍ, ແລະທຸກໆພາກສ່ວນ, ລວມທງັພາກສ່ວນເອກະຊນົ, ໃນການພດັທະນາກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການໂດຍທາງກງົ 

ແລະ ທາງອອ້ມ, ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶຈາກລດັຖະບານ, ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນພດັທະນາ (ODA), ແລະ ຈາກ ແຫ່ຼງອື່ ນໆ. 
 

2.3. NPAN ສະບບັນີ ້ແມ່ນສໍາລບັຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ແລະຕວົຊີ ້

ບອກໄດຖ້ກືລະບຸໃວຢ່້າງຈະແຈງ້ວ່າຂະແໜງໜຶ່ ງຫຼຫຼືາຍຂະແໜງການຮ່ວມກນັ ເປນັຜູຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບ. ໜຶ່ ງໃນເປົາ້ໝາຍ

ຫຼກັທີ່ ສໍາຄນັຂອງ NPAN ສະບບັນີແ້ມ່ນເພື່ ອຊຸກຍູແ້ລະສົ່ ງເສມີການປະສານງານແລະ ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງຂະແໜງ ການ

ແລະພາກສວນຕ່າງໆໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຄຸນະພາບທີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ໃນຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ແມ່ນມກີນົໄກ

ການປະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ຈາໍກດັ. ແຕ່ໃນປະຈບຸນັນີເ້ຫນັວ່າການປະສານງານແລະການຮ່ວມມ ືມຄີວາມກາ້ວໜາ້

ດຂີຶນ້ໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ແລະ ເມອືງ. ແຕ່ໃນໄລຍະ /ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ 2021-2025 ນີ,້ 

ມຄີວາມຈາໍເປນັ ແລະ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ທີ່ ກນົໄກການປະສານງານເຫຼົ່ ານີຈ້ະຕອ້ງເຮດັໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ແລະ ສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັ

ທີ່ ນາໍໄປສູ່ໝາກຜນົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົແລະຜນົກະທບົຫຼາຍກວ່າເກົ່ າສໍາລບັກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ. 
 

2.4. ດວ້ຍການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນທຸກຂັນ້ເທົ່ ານັນ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະສບັສນົ 

ຮ່ວມກນັ ແລະ ແກໄ້ຂສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານທີ່ ພວົພນັກນັ ຈຶ່ ງຈະເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ມຄີວາມສາມາດ ໃນການ

ບນັລຸຄວາມກາ້ວໜາ້ ທີ່ ແທຈ້ງິ ໃນການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການ ແລະ ກາ◌້ວໄປສູ່ການຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນທຸກ

ຮູບແບບ ເຊິ່ ງແມ່ນເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີທ້ີ່ ຈະໃຫທ້ດິທາງແລະການຊີນ້າໍ.  

 

III.ຂະບວນການໃນການພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 
 

3.1. ພາຍໃຕກ້ານນໍາພາຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກມົ

ອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ສູນໂພຊະນາການໄດນ້ໍາພາການພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາ

ການ ສະບັບນີ,້ ໂດຍໄດເ້ຮັດວຽກຮ່ວມກນັກບັກະຊວງສຶກສາທິການແລະກລິາ, ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ ,້ ກະຊວງ

ແຜນການແລະການລງົທນຶ, ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆຂອງ

ລດັຖະບານ, ເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການ (SUN CSA), ແລະສາມາຊກິ ຂອງ ເຄອືຂ່າຍ

ດັ່ ງກ່າວເຊິ່ ງແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົຂອງລາວແລະສາກນົ, ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສອງຝ່າຍແລະຫຼາຍຝ່າຍ. ກອງ

ປະຊຸມໃນເບືອ້ງຕົນ້ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນກາງປ2ີ020. 
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3.2. ກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບແລະສູນໂພຊະນາການໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການອຸຍນເີຊບັ, ແລະ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກະສກິໍາໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການອາຫານໂລກ  (WFP) ໃນຮູບແບບຂອງທີ່ ປກຶສາ

ເພື່ ອເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການພດັທະນາ NPAN ສະບບັນີ.້ ຜູນ້າໍພາທມີງານທີ່ ປກຶສາແມ່ນອະດດີຫວົໜາ້

ກມົ ອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັທີ່ ປກຶສາຕ່າງປະເທດທີ່ ແມ່ນນກັຂຽນແຜນຍຸດທະສາດ. ທມີງານ

ໄດກ້ວດເບິ່ ງຄນືແບບວ່ອງໄວ ບດົລາຍງານການທບົທວນໃນທົ່ ວໂລກ, ພາກພືນ້ແລະຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ 

ຕະຫຼອດເຖງິເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະໄດດໍ້າເນນີຂະບວນການປກຶສາຫາລກືນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນລະຫວ່າງເດອືນກນັຍາ 

ຫາ ເດອືນທນັວາປ2ີ020. 
 

3.3. ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ືໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ດວ້ຍ ການລາຍງານຫຍໍສ້ະພາບລວມ ໃຫທ່້ານ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ໃຫຮ້ບັຮູໃ້ນລະຫວ່າງເດອືນກນັຍາ 2000,ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມເບືອ້ງຕົນ້ໃນລະດບັຊາດຈາໍນວນ 04 

ຄັງ້ ເຊິ່ ງແຕ່ລະຄັງ້ປະກອບດວ້ຍ: (1) ບນັດາກມົ ແລະ ສູນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ , (2) ກະຊວງ

ຕ່າງໆ, (3) ຄູ່ຮ່ວມການພດັທະນາ (ອງົການ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ), ແລະ (4) ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ. 

ຫຼງັຈາກກອງປະຊຸມເບືອ້ງຕົນ້ແລວ້ ກໄໍດຈ້ດັປະຊຸມປກຶສາຫາລແືຍກກນັກບັອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆທີ່ ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ.  ຈາກນັນ້

ໄດດໍ້າເນນີການລງົຢຽ້ມຢາມເຮດັວຽກຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງໃນເດອືນກນັຍາ

ເຖິງເດອືນທນັວາປີ 2020, ລວມທງັການໄປຢຽ້ມຢາມບາງເມອືງ, ບາ້ນ, ແລະໂຮງຮຽນ. ສ່ວນທີ່ ປຶກສາທີ່ ເຮດັວຽກກບັ

ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກະສກິາໍໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມສະຖານອຶ່ ນທີ່ ແຍກກນັຕ່າງຫາກ. 
 

3.4. ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການອາຫານໂລກ (WFP), ຂະແໜງສກຶສາທກິານໄດ ້ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົຫຼງັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການເພື່ ອທບົທວນຄນືຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການໃນ NPAN 2016-

2020, ແລະ ເພື່ ອພດັທະນາການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສໍາລບັຂະແໜງ ຂອງ ຕນົສໍາລບັ NPAN 2021-2025. ວທິທີີ່ ນ າໃຊ ້

ໃນການປະເມນີຜນົປະກອບດວ້ຍການທບົທວນເບິ່ ງເອກະສານ, ການສໍາພາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນຂັນ້ສູນ

ກາງແລະທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະການສງັເກດເບິ່ ງຕວົຈງິຢູ່ແຂວງບ່ໍແກວ້ແລະແຂວງອຸດມົໄຊໃນເດອືນກນັຍາ ປ ີ2020. 
 

3.5. ກອງປະຊຸມທມີງານວຊິາການຈາກຫຼາຍຂະແໜງການແລະການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນເບືອ້ງຕົນ້

ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນກາງເດອືນພະຈກິ ປີ 2020, ແລະ ກອງປະຊຸມກບັກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເບືອ້ງຕົນ້ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນກາງເດອືນ

ທນັວາ ປ ີ2020, ເພື່ ອນໍາສະເໜແີລະປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັຜນົການຄົນ້ຄວາ້ແລະຂໍສ້ະເໜທີີ່ ສໍາຄນັ, ວໄິສທດັ, ພາລະກດິແລະ 

ເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດປ້ບັປຸງ, ແລະ ການປບັປຸງອງົປະກອບ, ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ແລະຕວົຊີບ້ອກ. ຮ່າງເອກະສານ

ເບືອ້ງຕົນ້ຂອງ NPAN ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍອງີໃສ່ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ ານີ.້ ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ ານີຍ້ງັໄດສ້າ້ງໂອກາດໂອກາດໃຫ ້

ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມຈາໍເປນັຂອງການສນົທະນາຕື່ ມອກີຂອງຫຼາຍຂະແໜງການກ່ຽວກບັກຸ່ມກດິຈະກໍາແລະຕວົຊີບ້ອກ, ກ່ອນ

ການພດັທະນາກອບວຽກຂອງການຕດິຕາມແລະການປະເມນີຜນົຂອງNPAN. 
 

3.6. ສະຫະພາບເອີລບົ (EU) ແລະ ອງົການອຸຍນເີຊບັໄດຮ່້ວມກບັກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ (MPI), ສູນ

ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ (CDR), ໄດຮ້ບັຜດິຊອບໃນທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2016-2020 ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ. ຂໍສ້ະເໜຕີົນ້ຕໍຂອງການທບົທວນຄນືແມ່ນເນັນ້

ໃສ່ໂຄງສາ້ງ, ຂະບວນການ, ເນືອ້ຫາ ແລະ  ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານ NPAN ທີ່ ຜ່ານມາ. ໂດຍສະເພາະ 

ແລວ້, ຂໍສ້ະເໜໄີດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມສໍາຄນັ ຂອງ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງກະຊວງການເງນິໃນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ

ດາ້ນໂພຊະນາການທີ່  ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປນັຈງິເຊິ່ ງອງົປະກອບທາງດາ້ນງບົປະມານຂອງໂພຊະນາການຄວນເປນັສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງງບົປະມານຂອງຂະແໜງການ. ອີງໃສ່ຜົນຂອງການທົບທວນຄືນໃນຄັງ້ນີ,້ ຈະໄດມ້ກີານອອກແບບແລະຂຶນ້ແຜນ

ງບົປະມານສະເພາະຕ່າງຫາກສໍາລບັNPAN 2021-2025. 
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3.7. ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ແລະອງົການອາຫານໂລກ (WFP) ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ກະຊວງກະສກິ າແລະປ່າໄມ ້

ໃນການຈດັກອງປະຊຸມພາຍໃນຫຼາຍຄັງ້ ເພື່ ອປຶກສາຫາລແືລະສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຕນົເຊິ່ ງເປັນ

ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ NPAN ສະບບັນີ ້(ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ, ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ). ກອງປະຊຸມ

ວຊິາການເພື່ ອຶປກຶສາຫາລກືນັຄັງ້ສຸດທາ້ຍໃນສໍາລບັຂະແໜງກະສກິໍາໃນລະດບັຊາດກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ, ຈດັຂຶນ້ທີ່  ເມອືງ

ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັໃນທາ້ຍເດອືນມນີາ 2021. 
 

3.8. ຮ່າງNPAN 2021-2025 ໄດຖ້ກືພຈິາລະນາ ແລະປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ຕື່ ມອກີຫຼາຍຄັງ້ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ລວມທງັ

ໃນກອງປະຊຸມໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດໃນເດອືນກຸມພາປ2ີ021,ໃນກອງປະຊຸມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງກມົອະນາໄມ 

ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບໃນເດອືນມນີາ ປ ີ2021, ແລະໃນກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັການຕດິຕາມແລະການປະເມນີຜນົ 

ຂອງ NPAN ໃນເດອືນເມສາ ປ2ີ021. ນອກຈາກນີກ້ະຊວງສາທາລະນະສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່ໄມ,້ ແລະ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານແລະກລິາ ຍງັໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສະເພາະຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກນັໃນລະຫວ່າງເດອືນມງັກອນຫາເດອືນ 

ພດຶສະພາ 2021. ຄະນະຮບັຜດິຊອບສາ້ງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 05 ປີ (2021-2025) 

ໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ກອງປະຊຸມຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ເດອືນ

ມຖຸິນາ ປ ີ2021. ຄາດວ່າຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ຈະຮບັຮອງເອາົສະບ ັສມົບູ ທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງພາຍຫຼງັ

ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນເນືອ້ໃນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັຄັງ້ຕ່ໍໄປ. 
 

IV. ການວໄິຈສະພາບການ 
ກ. ການປບັປຸງສະພາບໂພຊະນາການແລະສະພາບອາຫານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປດັຈບຸນັ 
 
4ກ.1. ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ມປີະມານ 7,3 ລາ້ນຄນົໃນປີ 2019. ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປນັນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ ແລະ 17 ແຂວງ (ທະນາຄານໂລກ 2021). ໃນຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມານີ,້ ສປປ ລາວ ໄດມ້ີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ແລະການຄາ້ກບັປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ປະເທດໄທ, ຈນີ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການຂະຫຍາຍຕວົແມ່ນຫຸຼດລງົຈາກ 6,3% ໃນ

ປີ 2018 ມາເປັນ 4,8% ໃນປີ 2019 (ທະນາຄານໂລກ 2020). ໃນປີ 2020, ການຕອບໂຕຕ່ໍ້ການລະບາດໃຫ່ຍຂອງ

ພະຍາດ COVID-19 ໄດເ້ຮັດໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຕົວທາງດາ້ນເສດຖະກິດຊາ້ລົງ, ເຊິ່ ງການເຕີບໂຕຫຸຼດລົງເຖິງ -0,6% 

(ທະນາຄານໂລກ 2021). ຈາກຜນົຂອງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດດັ່ ງກ່າວ, 70% ຂອງຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ລາຄາອາຫານທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້, ແລະ 37% ໄດຫຸຼ້ດຜ່ອນການບໍລໂິພກອາຫານຂອງຕນົລງົ (ທະນາຄານໂລກ 2021). ຢູ່ໃນ ສປປ 

ລາວ ກໍຄຢູ່ືໃນບນັດາປະເທດອື່ ນໆໃນທົ່ ວໂລກ, ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດຄາດວ່າຈະສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍໂພຊະນາ

ການ, ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງທີ່ ສຸດ, ຍອ້ນບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດີ-ສງັຄມົໄດເ້ຮດັໃຫລ້າຍໄດຂ້ອງຄວົ

ເຮອືນຫຸຼດລງົ, ການເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການກຫຸຼໍດລງົແລະມກີານຢຸດສະງກັຂອງການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັໂພຊະນາການ (JME) ປ ີ2021). 

 

4ກ.2. ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ,້ ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ: ອາຍຸຍນືສະເລ່ຍ 

ແມ່ນ 66 ປ ີສໍາລບັຜູຊ້າຍ ແລະ 70 ປ ີສໍາລບັແມ່ຍງິໃນປ ີ2019 (WHO 2019). ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການໃຊຈ່້າຍຂອງ

ປະຊາຊນົສໍາລບັ ສຂະພາບແລະການເຂົາ້ເຖງິການປະກນັສຸຂະພາບເຫນັວ່າຍງັຕ່ໍາຢູ່ແລະຜນົກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບຍງັເປນັປດັ

ໄຈໜຶ່ ງ ທີ່ ເຮດັໃຫຄ້ວົເຮອືນຕອ້ງກບັໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກ (WHO 2017). ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍງັສູງເຖງິ 185 ຕ່ໍການ

ເກດີ 100,000 ທີ່ ມຊິວີດິ, ແລະມພີຽງແຕ່ 38% ຂອງການເກດີລູກໃນເຂດຊນົນະບດົໄດໄ້ປເກດີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານ
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ສຸຂະພາບ (LSIS 2017). ພະຍາດຕດິຕ່ໍຍງັເປນັບນັຫາ, ສ່ວນພະຍາດທີ່ ບ່ໍຕດິຕ່ໍກຍໍງັສບືຕ່ໍເພີ່ ມຂຶນ້, ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົ

ຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັ (WHO 2017). 

 

4ກ.3. ໄລຍະກ່ອນການເກດີພະຍາດ COVID-19,  ເວົາ້ລວມແລວ້ສະພາບຂອງໂພຊະນາການຢູໃນ ສປປ ລາວ ໄດຖ້ກືປບັປຸງ

ໃຫດ້ີຂຶນ້: ການຂາດສານອາຫານ ລູງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (ແບບຊໍາເຮືອ້) ໃນເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີໄດຖ້ືກຫຸຼດລງົຈາກ 

44% ໃນປີ 2011 ມາເປນັ 33% ໃນປີ 2017 (LSIS 2017). ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອດັຕາດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍງັສູງຫຼາຍ,ແລະ

ຕອ້ງມຄີວາມພະຍາຍາມເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຂາດສານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting) ໃນຕ່ໍໜາ້. ນອກຈາກ

ນີ,້ ຍງັເຫນັວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຢ່າງຈະແຈງ້ລະຫວ່າງແຂວງ ເຊັ່ ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມອີດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍທີ່

ຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ພຽງແຕ່ 13,8%; ສ່ວນບາງແຂວງຢູ່ໃນພາກກາງຂອງປະເທດລາວເຊັ່ ນ: ບໍລິ

ຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ແມ່ນມອີດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍຂາດອາຫານແບບຊໍາເຮືອ້ ສູງຫຼາຍ; ສໍາລບັບນັດາ

ແຂວງສ່ວນຫຼາຍໃນພາກເໜອືຂອງປະເທດລາວແລະບາງແຂວງໃນພາກໃຕ,້ ລວມທງັສາລະວນັແລະເຊກອງ, ແມ່ນມອີດັຕາ

ສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍການຂາດສານອາຫານ ແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານສູງຫຼາຍ ; ແລະອດັຕາສ່ວນຂອງການຂາດສານ

ອາຫານໃນເດກັນອ້ຍແບບຊໍາເຮືອ້ທີ່ ສູງທີ່ ສຸດແມ່ນຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລີໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ54% (NIPN 

2020). 11 ໃນ 18 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັມອີດັຕາສ່ວນຂອງການຂາດສານອາຫານໃນເດກັນອ້ຍແບບລວງສູງບ່ໍໄດ ້

ມາດຕະຖານ ສູງຫຼາຍ (NIER NPIN 2019). ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນການທບົທວນໃນໄລຍະກາງຂອງຍຸດທະສາດແລະແຜນ

ປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (2018), ການຂາດສານອາຫານແມ່ນມຫຼີາຍທີ່ ສຸດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ແລະ

ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ເຂົາ້ເຖງິຍາກ. 
 
ຮູບສະແດງ 1: ການປ່ຽນແປງຂອງເດກັນອ້ຍທີ່ ຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (Stunting) ໃນເກນອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ

ໃນ ສປປ ລາວ (2011 ແລະ 2017): 11 ແຂວງຍງັມອີດັຕາການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານສູງຫຼາຍໃນເດກັນອ້ຍ 
 

 2011        2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງໂຄງການການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN) (2020)  ຂອງ ສປປລາວ 

 

4ກ.4. ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ມນິໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານ ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 27% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 21% ໃນປ ີ

2017 (LSIS 2017). ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັນອ້ຍທີ່ ມນີໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາທີ່ ຖກືວດັແທກ ແມ່ນ 6,5% ໃນປ ີ2017 (LSIS 
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2017). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂາດສານອາຫານແບບກະທນັຫນັ (wasting) (ນໍາ້ໜັກຕ່ໍາທຽບໃສ່ລວງສູງ)  ໃນເດກັ

ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 6% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 9% ໃນປີ 2017 (LSIS 2017), ເຊິ່ ງອດັຕາການຂາດສານ

ອາຫານແບບກະທນັຫນັນີ ້ແມ່ນສູງ ຫຼ ືສູງຫຼາຍໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ແລະ ອດັຕະປື (NIPN 2020) ). 

ການມໂີພຊະນາການເກນີແມ່ນບນັຫາ ທີ່ ກໍາລງັເກດີຂຶນ້ໃໝ່ໃນອດັຕາ 3,5% ໃນປີ 2017 (LSIS 2017), ເຊິ່ ງອດັຕາສ່ວນ

ຂອງການມີໂພຊະນາການເກີນ ຫຼາຍກວ່າ 5% ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ໃນບາງແຂວງ ພາກເໜືອ (NIPN 

2020). 

 

4ກ 5.  ການຂາດສານອາຫານຂອງແມ່ ເຊິ່ ງເປນັຕວົກໍານດົຫຼກັໃນການຂາດສານອາຫານໃນເດກັນອ້ຍຍງັສບືຕ່ໍເປນັບນັຫາ

ຢູ່: 40% ຂອງແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລນີພນັ (ອາຍຸ15-49 ປ)ີ ເປນັພະຍາດເລອືດຈາງ (ສູງກວ່າລະດບັທີ່ ອງົການອະນາໄມໂລກຕັງ້

ໄວ ້ຄ ື20%), 12,8% ແມ່ນມໂີພຊະນາການເກນີ, ແລະ ພະຍາດຕຸຍ້ 3,5% (NIPN 2020). ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງແມ່ຍງິຖພືາ

ທງັໝດົແມ່ນຄາດວ່າຈະເປນັພະຍາດເລອືດຈາງ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 12 ເດອືນ 

(LSIS 2017). 

 

4ກ.6. ສາເຫດໂດຍກງົທີ່ ເຮດັໃຫເ້ດກັມພີາວະໂພຊະນາການຕ່ໍາປະກອບມກີານຂາດສານອາຫານຂອງແມ່ແລະວທິກີານ

ການໃຫອ້າຫານເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍ (IYCF) ທີ່ ບ່ໍດເີຊັ່ ນ: ບ່ໍໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ໂດຍທນັທຫຼີງັເກດີ ແລະ 

ບ່ໍໄດລ້ຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຈນົຮອດອາຍຸ 6 ເດອືນ ແລະ ສບືຕ່ໍຈນົຮອດອາຍຸ 2 ປ ີຫຼ ືຫຼາຍກວ່ານັນ້; ຄວາມຫຼາກ

ຫຼາຍຂອງອາຫານບ່ໍພຽງພໍ; ແລະ ອດັຕາການເກດີເປນັພະຍາດຕດິຕ່ໍ ທີ່ ພວົພນັກບັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການນໍາ ໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ, 

ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ ຍງັສູງຢູ່.   

 

4ກ.7. ໃນກຸ່ມເດັກນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 6 ເດືອນ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ັບການລຽ້ງລູກ

ດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວແມ່ນ 44% (LSIS 2017). ສໍາລບັເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ 

ກວ່າ 2 ປີ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ ເດັກນອ້ຍໄດຮ້ັບອາຫານໃນລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ ຮັບໄດແ້ມ່ນ 

26,5% ໃນປ ີ2017, ເຊິ່ ງອດັຕາທີ່ ສູງກວ່າກວ່ານີ ້ແມ່ນພວົພນັ ກບັການອາໄສຢູ່ໃນເຂດ

ຕວົເມອືງ, ຄວົເຮອືນມລີາຍໄດສູ້ງກວ່າ ແລະ ແມ່ມລີະດບັການສກຶສາທີ່ ສູງກວ່າ (LSIS 

2017). ກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາໂດຍທາງກງົທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິສູງສຸດແມ່ນການປັບປຸງ

ໂພຊະນາການຂອງແມ່ແລະວທິກີານໃຫອ້າຫານແກ່ເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍ (IYCF), 

ການປັບປຸງອາຫານທີ່ ມມີຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ການໃຫທ້າດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA) ແລະ ການໃຫຈ້ລຸະສານ

ອາຫານເສີມອື່ ນໆ, ແລະການໃຫຢ້າຂາ້ແມ່ທອ້ງ. ກຸ່ມກດິຈະກໍາທີ່ ພວົພນັກບັນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH) 

ຕອ້ງການການລງົທນຶສໍາລບັທງັໃນໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຕະຫຼອດເຖິງການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາຂອງສງັຄມົ (SBCC) 

(MTR 2018). ການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ຍງັເປນັບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ພວົພນັກບັ

ການຄຸມ້ຄອງການເຈບັປ່ວຍຂອງເດກັເກດີໃໝ່ແລະເດກັນອ້ຍແບບເຊື່ ອມສານ (IMNCI) ແລະ ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລກິານ

ສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການແບບເຊື່ ອມສານໃນລະດບັຊຸມຊນົ. 

 

4ກ.8. ສາເຫດທາງອອ້ມທີ່ ເຮດັໃຫເ້ດກັມພີາວະໂພຊະນາການຕ່ໍາແມ່ນການບ່ໍມອີາຫານແລະການເຂົາ້ບ່ໍເຖງິອາຫານ, ຄວາມ

ບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໃນຄວົເຮອືນຕາມລະດູການແບບຊໍາເຮືອ້ແລະກະທນັຫນັ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍສູງຂອງອາຫານທີ່ ມີ
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ຄຸນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ພາກປະຕໃິນການເບິ່ ງແຍງແມ່ແລະເດກັທີ່ ຍງັບ່ໍດ,ີ ການເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບຈາໍກດັ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການດູແລກ່ອນເກດີແລະລະບບົນໍາ້ແລະສຸຂາພບິານທບ່ໍີດ.ີ ກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມ 

ປະກອບ ດວ້ຍ ການປັບປຸງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຂອງຄວົເຮອືນ, ການປັບປຸງການສກຶສາກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ 

ແລະ ກຸ່ມກດິຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຮງຮຽນ, ແລະການປບັປຸງສະພາບເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຂອງແມ່ຍງິແລະສົ່ ງເສມີຄວາມ

ສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແລະກຸ່ມກດິຈະກ າໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງກະສກິໍາ, ສກຶສາທກິານ,  ຂະແໜງການອື່ ນໆແລະອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນ

ສະບຽງອາຫານກໄໍດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີທາງທໍາມະຊາດແລະທີ່ ມະນຸດ

ສາ້ງຂຶນ້, ລວມທງັເຫດການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເຊັ່ ນ: ໄພແຫງ້ແລງ້ແລະນໍາ້ຖວ້ມເປນັຕົນ້.  

 

4ກ.9. ສາເຫດພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານໃນເດກັນອ້ຍລວມມຄີວາມທຸກຍາກ, ການບ່ໍພຽງພໍຂອງຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ, ການລງົທນຶ, ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການຕອບໂຕຂ້ອງອງົກອນ, ການປະສານງານແລະການເຊື່ ອມໂຍງ. ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ີ

ຄວາມຄບືໜາ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຂອງວຽກງານຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນການເມອືງທີ່ ຍນືຍງົແລະການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມີ

ປະສດິທຜິນົໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຊຸມຊນົ, ແລະປັບປຸງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມກວດກາແລະນໍາ 

ໃຊຂໍ້ມູ້ນ, ການເຊື່ ອມສານການບໍລກິານແລະການຮ່ວມມຂືອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນ. ກຸ່ມກດິຈະກໍາຄວນ

ສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງດາ້ນພູມສາດທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິລວມແລ ວທິກີານໃນການປະສານງານທາງດາ້ນວຊິາການເພື່ ອແກໄ້ຂ

ປດັໃຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂາດສານອາຫານໃນເວລາດຽວກນັ(Convergence 2019).  

 

ຂ. ການຕອບໂຕຂ້ອງລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ 

4ຂ.1. ການປກົຄອງ ແລະ ການປະສານງານ.  ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ(NNC) ໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປ ີ

2013 ແລະມທ່ີານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີປນັປະທານ. ບນັດາຂະແໜງການຫຼກັໃນການຕອບໂຕປ້ະກອບດວ້ຍກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ ແລະກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ, ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືກາໍນດົໃນປ ີ 2016. ເຊັ່ ນ

ດຽວກນັກບັກນົໄກການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນຂັນ້ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງ, ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນການ ຂັນ້

ແຂວງແລະເມອືງ (PNCs / DNCs) ໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ແລະໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ແມ່ນໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວ. ສູນໂພຊະນາການທີ່

ຂຶນ້ກບັກມົສຸຂະອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກມພີາລະບດົບາດໃນການໃຫທ້ດິຊີນ້າໍທາງດາ້ນ

ວຊິາການແລະເຮດັວຽກປະສານງານໃນການໃຫກ້ານບໍລກິານແລະສາ້ງແຜນງານດາ້ນໂພຊະນາການໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ສູນໂພຊະນາການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ກອງເລຂາຂອງຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ນອກຈາກ

ນີຍ້ງັເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັສູນດເີລດີດາ້ນການສກຶສາແລະຄົນ້ຄວາ້ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ. 
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ຮູບສະແດງ 2: ກນົໄກການປະສານງານລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງສໍາລບັວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ 
 

 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ກອງເລຂາຄະນະ ກາໍ ມະການດາ້ນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດລາວ (2019) ບດົແນະນາໍການດໍາເນນີງານສໍາລບັວທິກີານປະສມົປະສານ ຂອງ

ຫຼາຍຂະແໜງການກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ 

 
 

4ຂ.2. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄວາມສາມາດດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການທາງກງົສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍພະນກັງານຂອງໂຮງໝໍນອ້ຍ (ສຸກສາລາ) ຢູ່ໃນລະດບັຊຸມຊນົເຊິ່ ງໄດໃ້ຫກ້ານສກຶສາດາ້ນໂພຊະ

ນາການ, ການໃຫຄໍ້າປກຶສາແນະນໍາ ແລະ ການບໍລກິານ ອື່ ນໆເຊິ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊຸດບໍລກິານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, 

ເດກັເກດີໃໝ່, ເດກັນອ້ຍແລະໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ທີ່ ກວາ້ງຂວາງກວ່າ. ພະນກັງານສຸກສາລາໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ

ຄະນະກາໍມະການສຸຂະພາບບາ້ນແລະອາສາສະໝກັບາ້ນ; ແລະໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ, ຖກືຕດິຕາມກວດກາ, ແລະໄດຮ້ບັສະ

ໜບັສະໜູນຈາກພະນກັງານສາທາລະນະສຸກຂັນ້ເມອືງແລະແຂວງ; ແລະເຮດັວຽກປະສານງານກບັພະນກັງານຂອງຂະແໜ

ງສກຶສາທກິານແລະກະສກິາໍໃນລະດບັກ່ຽວຂອ້ງ (ບາ້ນ / ຊຸມຊນົ, ເມອືງ, ແລະ ແຂວງ). ໃນສະຖານທ ີທີ່ ມໂີຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັ

ການສະໜບັສະໜູນຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງ

ດາ້ນສງັຄມົລາວແລະສາກນົ, ພະນກັງານຂອງໂຄງການແມ່ນເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັພະນກັງານຂອງລດັຖະບານ. ໃນລະດບັ

ຊາດ, ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ (DHHP) ແລະສູນໂພຊະນາການໄດຈ້ດັການຝກຶອບົຮມົແລະຕດິຕາມກວດກາ

ທມີງານໂພຊະນາການໃນຂັນ້ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງ. ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາຍງັໄດ ້

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນການເງນິແກ່ກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບແລະສູນໂພຊະນາການສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ, ການ

ຝກຶອບົຮມົ, ແລະການຕດິຕາມຊຸກຍູ.້ 



22 
 

4ຂ.3. ການເງນິແລະຄວາມຍນືຍງົ. ແຜນງານດາ້ນໂພຊະນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນການເງນິ  ໂດຍ

ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA), ເຊິ່ ງກວມເອາົ 90% ຂອງການໃຊຈ່້າຍດາ້ນໂພຊະນາການໃນຊຸມປ ີ

2016-2019 (Kurtishi 2020). ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີ ້ຖວ່ືາເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການ

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານຂອງລາວແລ ສາກນົທີ່ ໄດຮ້ບັງບົປະມານຈາກລດັຖະບານ 

ໜອ້ຍ, ເຊິ່ ງ ອາດຈະເຮດັກດິຈະກໍາທາງກງົໜອ້ຍ, ຖາ້ຫາກວ່າໄດເ້ຮດັ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ເມອືງແລະບາ້ນທີ່ ມໄີດຮ້ບັການ

ຊ່ວຍເຫຼືອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ແມ່ນໄດເ້ຮດັກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການທາງກງົແລະທາງອອມ້ຫຼາຍຢ່າງ, 

ແຕ່ວ່າເມື່ ອການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA)  ສິນ້ສຸດລງົ, ກມໍທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະບ່ໍສາມາດສບືຕ່ໍ ກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີ ້

ຕ່ໍໄປໄດ.້ ກດິຈະກໍາຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ ນ, ກດິຈະກໍາທີ່ ກວມລວມເອາົວຽກງານນໍາ້, ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມ, ການ

ໃຫຄ້ວາມຮູຸດ້າ້ນໂພຊະນາການ, ແລະ ການຂະຫຍາຍກະສກິາໍເຂົາ້ກນັໃນບາ້ນດຽວກນັຫຼ ື ຂົາ້ໃນກຸ່ມບາ້ນໃນເມອືງໃດໜຶ່ ງນັນ້ 

ແມ່ນປະສບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໂດຍສະເພາະທີ່ ຈະສາມາດສບືຕ່ໍປະຕບິດັໄດ ້ຖາ້ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ ລດັຖະບານ, 

ເພາະທນຶສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຂຶນ້ກບັຂະແໜງການຂອງໃຜລາວໂດຍບ່ໍໄດລ້ວມເຂົາ້ກນັ.  
 

4ຂ.4. ການວໄິຈການຕອບໂຕ.້ ໃນກອງປະຊຸມເຄິ່ ງປີຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາກາ ທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນ

ເດອືນກລໍະກດົປ ີ2020, ໄດກ້າໍນດົສິ່ ງທາ້ທາ້ຍຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນການຕອບໂຕດ້າ້ນໂພຊະນາການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ການເຊື່ ອມສານວຽກງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຍງັບ່ໍພຽງພໍ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລະຫວ່າງຂະແໜງສາທາລະນະ

ສຸກ ແລະກະສກິາໍ; 

• ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ: ບ່ໍມນີໍາ້ໃນໂຮງຮຽນ, ບາງປະຕກິລິຍິາຕ່ໍຢາຂາ້

ແມ່ທອ້ງ; 

• ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການເຂົາ້ໃຈ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກນົໄກໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອລີບົໃນການໃຫງ້ບົປະມານຊ່ວຍເຫຼອື

ໂດຍກງົແກ່ວຽກງານໂພຊະນາການ; 

• ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເນື່ ອງຈາກພະຍາດCOVID-19;  

• ພະນກັງານມຄີວາມຮູແ້ລະຄວາມສາມາດບ່ໍພຽງພໍ;  

• ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຕດິຕາມກວດກາວຽກງານໂພຊະນາການຢ່າງເປນັປກົກະຕແິລະການລາຍງານໃຫທ້ນັເວລາ; ແລະ 

• ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການລວບລວມແລະວໄິຈບດົລາຍງານຈາກໂຄງການຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ເພື່ ອ

ການປະສານງານ ແລະ ປບັປຸງແຜນງານ. 

ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີ ້ຈະໄດແ້ກໄ້ຂບນັດາສິ່ ງທາ້

ທາຍທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນີໂ້ດຍກງົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ ອມສານການຮ່ວມ

ມຂືອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຄວາມສາມາດຂອງຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະລາຍງານໂດຍຜ່ານ

ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. 

ແຫ່ຼງຮູບ: Plan International / SUN CSA ໃນ ສປປ ລາວ  

 

4ຂ.5. ສາທາລະນະສຸກ: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແມ່ນຂະແໜງການນາໍພາແຜນງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ.ຍຸດທະ

ສາດດາ້ນໂພຊະນາການແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຍຸດທະສາດລວມດາ້ນສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີໃໝ່, ເດກັນອ້ຍ

ແລະໄວໜຸ່ມ(RMNCAH). ທງັສູນໂພຊະນາການແລະສູນສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັແມ່ນຢູ່ພາຍໃນກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ (DHHP), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ .  
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ຮູບສະແດງທ ີ3: ກນົໄກການປະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  

4ຂ.6. ໃນຈາໍນວນ 11 ຕວົຊີບ້ອກ ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັສູງສຸດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະຕອ້ງ

ໄດລ້າຍງານໃຫສ້ະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເປນັປກົກະຕນິັນ້, ມສີອງຕວົຊີບ້ອກທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການໂດຍກງົຄ:ື  : ການຂາດ

ສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting) (ລວງສູງທຽບໃສ່ອາຍຸ)  ແລະ ນໍາ້ໜັກຫຸຼດມາດຕະຖານ 

(underweight) (ນໍາ້ໜກັທຽບໃສ່ອາຍຸ)  ສ າລບັເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ, ນອກຈາກນີໃ້ນ 11 ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ສ າຄນັນີ ້ຍງັ

ມ ີ 4 ຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວກບັສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ ຄ:ື  ໜຶ່ ງ ຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວກບັກບັການໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ,  ສອງ ຕວົຊີ ້

ບອກກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ ສຸຂະພບິານ, ໜຶ່ ງ ຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວກບັການປະກນັສຸຂະພາບ, ແລະໜຶ່ ງຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວກບັ ບາ້ນ 

ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ. ການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນໂພຊະນາການແມ່ນໄດຖ້ກືເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ 

ແມ່ແລະເດກັ, ການໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ, ການດູແລກ່ອນເກດີແລະແມ່ປອດໄພ, ການວາງແຜນຄອບຄວົ, ນໍາ້, ສຸຂາພບິານ 

ແລະ ອະນາໄມ (WASH). ຍຸດທະສາດຂອງການປະຕຮູິບລະບບົສາທາລະນະສຸກໄດເ້ນັນ້ໜກັເຖິງຄວາມສໍາຄນັຂອງການ 

ໃຫກ້ານບໍລກິານແບບເຊື່ ອມສານຂອງການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ (PHC) ໃນລະດບັຊຸມຊນົເຊິ່ ງເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການ

ປກົຄຸມສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ (UHC). ໃນນີ,້ ແຜນປະຕບິດັງານເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົສຸຂະພາບໃນຊຸມຊນົ

ໄດກ້ໍານດົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ PHC ໃນຊຸມຊນົທີ່ ແນໃສ່ປະຊາກອນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງສຸດຕ່ໍ

ຄວາມສະເໝພີາບດາ້ນສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ. ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ  (HSDP) 2021-2025 ກາໍນດົຄວາມ

ສໍາຄັນຂອງການສືບຕ່ໍລົງທຶນເຂົາ້ໃນການກໍ່ ສາ້ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ເຊິ່ ງລວມມີ
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ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ , ອາສາສະໝກັບາ້ນ, ແລະຄະນະກໍາມະການສາທາລະນະສຸກບາ້ນ, ລວມທງັປັບປຸງຄຸນະພາບ

ຂອງການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ໂດຍຜ່ານລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ 2 (DHIS2). 
 

4ຂ.7. ສກຶສາທກິານ:  ເນື່ ອງຈາກຂະແໜງສກຶສາທກິານແມ່ນມກີານພວົພນັກບັ ກຸມເດກັນອ້ຍໃນໄວຮຽນໃນຈໍານວນ

ຫຼວງຫຼາຍ, ແລະກ່ຽວຂອ້ງກບັພ່ໍແມ່ແລະຊຸມຊົນຂອງ

ພວກເຂາົເຈົາ້, ສະນັນ້ຂະແໜງສກຶສາທກິານຈຶ່ ງມບີດົບາດ

ທີ່ ສໍາຄນັໃນການຕອບຕອບໂຕທ້າງດາ້ນໂພຊະນາການ. 

ສໍາລບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສູນການສກຶສາ

ຮຽນຮ່ວມ (IEC) ເຮດັ ໜາ້ ທີ່ ເປນັກອງເລຂາຂອງຄະນະ 

ກໍ າມະການດ ້ານໂພຊະນາການຂອງກະຊວງ, ເຊິ່ ງ

ປະກອບມຫຼີາຍກມົແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. 
 
ແຫ່ຼງຮູບ: ປອ ກຽງໄກ ອ່ອນມະນ,ີ ສູນພາກພືນ້ SEAMEO ເພື່ອການ

ພດັທະນາການສກຶສາຊຸມຊນົ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ   
 

4ຂ.8. ໃນສກົປ ີ2016-2020, ຂະແໜງສກຶສາທກິານໄດມ້ໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 4 ມາດຕະການໂພຊະນາການ, ລວມທງັການ

ເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ, ການໃຫອ້າຫານໃນໂຮງຮຽນ (ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ),ສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນ

ແລະກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນສຸຂະພາບອື່ ນໆເຊັ່ ນ:ການເສມີທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິແລະການແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້

ປະຕ ິບດັໃນໂຮງຮຽນ. ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ, ໃນປ ີ2020 ຂະແໜງສກຶສາທກິານໄດເ້ຮດັການປະເມນີຄນືເວລາສຸດທາ້ຍ

ຂອງໂຄງການກ່ຽວກບັການປະກອບສ່ວນຂອງຕນົເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ. 

ຂະ ແໜງສກຶສາທກິານຍງັສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກບນັດາອງົການຕ່າງໆເຊັ່ ນ:ອງົການເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົຂອງ

ສະຫະ ລດັອາເມລກິາ(USAID), ກະຊວງກະສກິາໍຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ (USDA), ອງົການອາຫານໂລກ (WFP), ແລະ

ອງົການບໍລກິານບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ (CRS) ສໍາແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ(SMP) ແລະການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງນໍາ້ໃນ

ໂຮງຮຽນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານມແີຜນການໃນການຂະຫຍາຍແຜນງານໃຫອ້າຫານໃນໂຮງຮຽນໄປໃນທົ່ ວປະເທດ. 

4ຂ.9. ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງສກຶສາທກິານ: ທ່ານຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາໄດແ້ຕ່ງຕັງ້

ຄະນະປະສານງານວຽກງານໂພຊະນາການໃນຕົນ້ປ2ີ018. ສະມາຊກິຂອງຄະນະປະສານງານປະກອບດວ້ຍລວມພະ ນກັງານ

ອາວຸໂສຈາກກມົແຜນການ, ກມົການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ, ກມົສາ້ງຄູ, ກມົສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສະຖາ

ບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ (RIES), ແລະສູນການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ (IEC). ຄູ່ຮ່ວມງານປະກອບມອີງົການອາຫານ

ໂລກ (WFP), ໂຄງການການເຂົາ້ເຖງິຄຸນນະພາບການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ (BEQUAL), ອງົການບໍລກິານບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ 

(CRS), ອງົການຮ່ວມມສືາກນົຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ (JICA) , ອງົການຮ່ວມສືາກນົຂອງປະເທດເຍຍລະມນັ (GIZ), ອງົການ

ສະຫະປະຊາຊາດສໍາລບັການສກຶສາ, ສງັຄມັແລະວດັທະນະທໍາ (UNESCO), ອງົການອຸຍນເີຊບັ (UNICEF), ແລະ 

ທະນາຄານໂລກ ເປນັຕົນ້. 
 

4ຂ.10.  ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ ຂະແໜງກະສກິ າແລະປ່າໄມ ້ມໜີ ້

າທີ່  ໃນການຮບັຜດິຊອບ ແລະ  ພດັທະນາການຜະລດິກະສກິາໍ, 

ນອກຈາກນີຍ້ງັມບີດົບາດສໍາຄນັຄກືບັຂະແໜງການອຶ່ ນໃນແຜນງານ

ໂພຊະນາການ, ເພາະວ່າປະຊາຊນົຕອ້ງການ ເຂົາ້ເຖງິອາຫານຢ່າງ

ພຽງພໍ. ພາຍໃນກະຊວງກະສກິາໍ ແລະປ່າໄມ,້ ກມົແຜນການ ແລະ 

ການເງນິເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກອງເລຂາຂອງຄະນະກາໍມະການດາ້ນໂພຊະ

ນາການຂອງກະຊວງ, ເຊິ່ ງກຄໍາ້ຍຄກືນັກບັ ກະຊວງການສກຶສາທິ

ການ ທີ່ ມກີມົ ແລະໜ່ວຍງານອື່ ນໆ ເຂົາ້ຮ່ວມນາໍ. ໃນໄລຍະປ ີ
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2016-2020, ຂະແໜງກະສກິາໍໄດຮ້ບັຜດິຊອບ 4 ມາດຕະການດາ້ນໂພຊະນາການທາງອອ້ມ, ລວມທງັການຜະລດິພດືແລະ

ອາຫານສດັ, ການແປຮູບແລະປຸງແຕ່ງພາຍຫຼງັການເກບັກ່ຽວ, ແລະການສະໜບັສະ ໜນູການສາ້ງລາຍໄດ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, 

ການທບົທວນໄລຍະກາງໃນປ ີ2018 ພບົວ່າ ຂະແໜງກະສກິາໍບ່ໍສາມາດຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ,້ ສະນັນ້ກະ ຊວງ

ກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້ຈຶ່ ງໄດກ້າໍນດົມາດຕະການແລະຕວົຊີບ້ອກຄນື ໃໝ່, ໂດຍເພີ່ ມມາດຕະການກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ຕ່ອງ

ໂສມູ້ນຄ່າໂພຊະນາການທາງອອ້ມ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບາ້ນໃນການວາງແຜນແລະການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາ ກອນທ າມະ

ຊາດ, ລວມທງັຜນົຜະລດິຕະພນັຈາກປ່າທີ່ ບ່ໍແມ່ນປ່າໄມ ້(ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ) (NFTPs) ແລະ ໂຄງຮ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ. 
 

4ຂ.11. ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ, ຂະແໜງກະສກິາໍແລະປ່າໄມໄ້ດໃ້ຊເ້ວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົາ້ໃນການ

ພດັທະນາພາກສ່ວນກະສກິາໍຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີ.້ ຂະແໜງການນີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກສະ 

ຫະພາບເອຣີບົ (EU), ອງົການອາຫານແລະການກະເສດ (FAO), ແລະອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານອື່ ນໆ (NGO). 

ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມໄ້ດນ້າໍໃຊກ້ນົໄກການປະສານງານພາຍໃນສໍາລບັປະສານງານກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການ. 
 

ຮູບສະແດງທ ີ4: ກນົໄກການປະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການຂອງກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້

 
 
 
 

ຂ.12. ການປະສານສມົທບົກນັ. ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໄດລ້ເິລີ່ ມການສນົທະນາກ່ຽວກບັວທິກີານ

ປະສານສມົທບົວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນໃນທາ້ຍປ 2013 ແລະໄດຮ້ບັຮອງເອາົແນວທາງໃນການ 

ດໍາ ເນນີງານໃນປ ີ2019. ໂດຍຜ່ານວທິແີບບປະສານສມົທບົກນັ, ລດັຖະບານລາວໄດຊຸ້ກຍູແ້ລ ສົ່ ງເສມີການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ

ໃນສະຖານທີ່ ທາງພູມສາດອນັດຽວກນັ, ແລະປະສານງານທາງດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອເຮດັໃຫຂ້ະແໜງການຕ່າງໆ (ຕົນ້ຕໍແມ່ນ

ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ແລະກະສກິໍາ) ສາມາດໃຫກ້ານບໍລກິານໂພຊະນາການທາງກງົແລ ທາງອອ້ມຕ່າງໆແລະ

ໃຫກ້ານສະ ໜບັສະໜູນໃນສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດດຽວກນັ (ເມອືງແລະບາ້ນ) ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍດຽວກນັ. ມບີາງກຸ່ມກດິຈະກໍາ

ໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດແລວ້ (ເຊັ່ ນຕວົຢ່າງ, ການໃຫວ້ຕິາມນິອາເສມີ ແລະ ການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ 

ສໍາລບັເດກັອາຍຸຕ່ໍາ ກວ່າ 5 ປີ) ຫຼມືຈີດຸປະສງົ ໃນການຂະຫຍາຍໃຫທ້ົ່ ວເຖງິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ຕວົຢ່າງ, ໂຄງການ

ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ). ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມຫຼີາຍກຸ່ມກດິຈະກໍາທີ່ ຈະຕອ້ງໄດກ້ໍານດົເປົາ້ໝາຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ໂດຍອງີໃສ່

ຄວາມຈາໍເປນັ. ການກາໍນດົເປົາ້ທີ່ ຄກືນັຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂຫຼາຍສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານໄປພອ້ມໆກນັ, ແລະຊ່ວຍເພີມ້



26 
 

ຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນທາງບວກ. ຕວົຢ່າງໜຶ່ ງທີ່  ໜາ້ສງັເກດຂອງວທິກີານປະສານສມົທບົກນັທີ່ ດແີມ່ນ

ໂຄງການໂພຊະນາການທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກທະນາຄານໂລກຕ່ໍໂຄງການໂພຊະນາການໃນ 4 ແຂວງພາກ 

ເໜືອຄແືຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ອຸດມົໄຊ, ຫວົພນັ ແລະ ຊຽງຂວາງ, ໂດຍຜ່ານໂຄງການເຂົາ້ເຖິງການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ 

ໂພຊະນາການ (HANSA), ໂຄງການອື່ ນໆ, ແລະໂຄງການອາຫານ (AHAN) ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນຈາກອງົການສຸພາ

ນມິດິ (World Vision) ເຊິ່ ງໂຄງການດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຮ້ບັການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ 

ສະຫະພາບເອຣີບົເພື່ ອການປບັປຸງໂພຊະນາການ (EU PIN). ໂຄງການອາຫານມຈີດຸປະສງົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ

ແບບເຊື່ ອມສານ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາກ່ຽວກບັອາຫານ ແລະ ການປິ່ ນປົວ,  ນໍາ້, ສຸຂະພບິານ ແລະ ອະນາໄມ, ຄວາມສະເໝ ີ

ພາບລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ, ການເຂົາ້ເຖງິອາຫານແລະການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງແລະຫຼາຍພາກສ່ວນ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ 

ຄ ືສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ແລະ ອດັຕະປ.ື ເຖງິແນວໃດກໍຕາມ, ສິ່ ງທາ້ທາຍອນັໜຶ່ ງໃນການປະສານສມົທບົກນັ ແມ່ນ

ຂະແໜງການທີ່ ສໍາຄນັຄ:ື ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ແລະ ກະສກິາໍ  ລວ້ນແລວ້ແຕ່ມເີມອືງ ບຸລມິະສດິຂອງຕນົເອງ ທີ່

ແຕກຕ່າງກນັ. ໃນການປະຕບິດັການປະສານສມົທບົກນັນີຕ້ອ້ງຮບັປະກນັວ່າທງັບຸລມິະສດິແລະຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນ

ໂພຊະນາການໄດຖ້ືກເອາົໃຈໃສ່ເຊັ່ ນ: ມອີດັຕາການຂາດສານອາຫານສູງແລະມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະໃຫຜ້ນົກະທບົທີ່ ດ.ີ 

ການວໄິຈຂໍມູ້ນຂອງໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ(NIPN) ທີ່ ຜ່ານມາ (2019) ກ່ຽວກບັ 

ຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍດາ້ນຂອງເດກັນອ້ຍໄດໃ້ຫພ້າບລວມ ແລະ ຈະເປັນເປັນປະໂຫຍດໃນການການສບືຕ່ໍກໍານດົເປົາ້ໝາຍ 

ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະພາກສ່ວນແບບປະສມົປະສານ.  
 

4ຂ.13. ຍຸດທະສາດໃນການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາແລະຄວາມຊີນເຄີຍ ຂອງສງັຄມົ (SBCC). ຍຸດທະສາດດາ້ນ
ໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປ ີ2025 ໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະ ຄວາມເຄຍີຊນິ

ຂອງສງັຄມົສໍາລບັແຕ່ລະວທິກີານຂອງຂະແໜງການເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການ. ການສື່ ສານແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັແຕ່

ລະຂະແໜງການ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການແຈກຢາຍທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA), ການເສີມ

ວຕິາມນິອາແລະຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງຕອ້ງການຂະບວນການທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ. ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ການສກຶສາກ່ຽວກບັໂພຊະ

ນາການແລະຄວາ ສໍາຄນັຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານແມ່ນຕວົຢ່າງທີ່ ສໍາຄນັຂອງການສື່ ສານ. ສໍາລບັຜູອ້ອກແຮງງານໃນ

ຂະແໜງກະສກິາໍ, ການສື່ ສານບ່ໍພຽງແຕ່ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການບອກໃຫຮູ້ວ້ທິກ່ີຽວກບັການເພີ່ ມການຜະລດິກະສກິາໍ ເທົ່ ານັນ້

, ແຕ່ຍງັເປັນການສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖິງອາຫານຂອງຄວົເຮອືນແລະການເລອືກແລະບໍລໂິພກອາຫານທີ່ ຖືກຕອ້ງ ອກີດວ້ຍ.  

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໄດຮ້ບັຮອງເອາົຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາຂອງ 

ສງັຄມົສໍາລບັໂພຊະນາການ ໃນປີ 2018. ຍຸດທະສາດ SBCC ໄດຮ້ບັຮູວ່້າ SBCC ແມ່ນຂະແໜງການວຊິາຊີບຊ່ຽວຊານ

ຊະນດິໜຶ່ ງ.  ຈດຸປະສງົຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນເພື່ ອປບັປຸງພດຶຕກິໍາທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ຍ

ອໍານວຍ, ແລະປບັປຸງຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາ ແລະ ຄວາມຊນີເຄຍີ ຂອງສງັຄມົດາ້ນໂພຊະ

ນາການ . ຍຸດທະສາດນີໄ້ດແ້ນະນາໍ ວທິກີານສື່ ສານເພື່ ອແກໄ້ຂໂພຊະນາການໃນທຸກຂະແໜງການ, ໂດຍສຸມພເິສດໃສ່ເນືອ້ໃນ

ຕົນ້ຕໍ ກ່ຽວກບັສໍາຄັນຂອງໂພຊະນາການສໍາລັບແມ່, ການໃຫອ້າຫານແກ່ເດັກອ່ອນແລະເດັກນອ້ຍ (IYCF), ແລະ ນໍາ້, 

ສຸຂາພບິານແລະ ອະນາໄມ (WASH). ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດ ້ຍກົສູງບດົບາດ ຄວາມສໍາ 

ຄນັຂອງການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາ ແລະ ຄວາມຊນີເຄຍີ ຂອງສງັຄມົ (SBCC) ໂດຍໄດຈ້ດັເຂົາ້ເປນັໜຶ່ ງໃນຈດຸປະສງົ

ຍຸດທະສາດ.  
 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 

4ຂ.14. ລະບບົຂອງລດັຖະບານ: ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົດາ້ນໂພຊະນາການ (M&E) ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນໍາໃຊ ້

ລະບບົຕ່າງໆໃນທຸກຂະແໜງການ. ສໍາລບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,ສູນໂພຊະນາການ, ພາຍໃຕກ້ມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ (DHHP) ມຄີວາມຮບັຜດີຊອບໂດຍກງົຕ່ໍລະບບົຕດິຕາມແລະປະເມມີນຜນົສ າລບັໂພຊະນາການໂດຍການຮ່ວມມື
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ກບັກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມ ື(DPC). ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກນ າໃຊລ້ະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ 2 

(DHIS2), ເຊິ່ ງເກບັກາໍບາງຕວົຊີບ້ອກຕົນ້ຕໍຂອງໂພຊະນາການ. 

 

4ຂ.15. ກອບວຽກຜົນໄດຮ້ັບທົ່ ວໄປ : ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ2016-2020, ໄດມ້ີຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການສາ້ງກອບວຽກຜນົໄດຮ້ບັໃນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະພາກສ່ວນ ຮ່ວມ

ກນັ. ຮ່າງເບື ້ອ້ງຕົນ້ຂອງກອບດັ່ ງກ່າວໄດ ້ກໍານດົນຍິາມຂອງຕວົຊີບ້ອກຢ່າງລະອຽດສໍາລບັ NPAN. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ກອບດັ່ ງກ່າວມນັຍງັບ່ໍທນັສມົບູນເທື່ ອ, ເພາະມພີຽງແຕ່ຕວົຊີບ້ອກຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເທົ່ ານັນ້ທີ່ ໄດຖ້ືກເຫນັດ.ີ 

ສໍາລບັ NPAN 2021-2025 ສະບບັນີ ້ໄດປ້ັບປຸງ ກອບວຽກການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜົນ ຄນືໃໝ່ ໃນພາກ 13 ແລະ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

 

4ຂ.15. ໂຄງການຖານ ຂໍມູ້ນ ແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN). ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ໄດເ້ລີ່ ມເຂົາ້ຮ່ວມໃນ

ໂຄງການຖານຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການເຊິ່ ງລເິລີ່ ມໃນຫຼາຍປະເທດເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນຈາກສະຫະພາບ

ເອຣີບົ, ອງົການອຸຍນເິຊບແລະຜູໃ້ຫທ້ນຶອື່ ນໆ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ NIPN ມ ີ2 ອງົປະກອບ ຄ:ື (i) ດາ້ນຂໍມູ້ນ ເຊິ່ ງ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສູນຄົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍການພດັທະນາ; ແລະ (ii) ດາ້ນນະໂຍບາຍ ເຊິ່ ງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສະຖາບນັ

ຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດເຊິ່ ງທງັສອງແຫ່ງແມ່ນ ເຮດັວຽກຮ່ວມມກືບັບນັດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະອງົການຄູ່ຮ່ວມ

ງານ. NIPN ໄດກ້າຍເປນັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນແລະການວໄິຈທີ່ ອຸດມົຮັ່ ງມສໍີາລບັໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ,ໂດຍໄດເ້ຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຫຼາ້ສຸດ

ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ, ໄດສ້າ້ງແຜນທີ່ ຂໍມູ້ນ, ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມສາມາດ, ການປະເມນີແນວທາງ

ນະໂຍບາຍ, ແລະ ການວໄິຈຄວາມຂາດເຂນີແລະຄວາມທຸກຍາກຂອງເດກັນອ້ຍທີ່ ຊໍາ້ຊອ້ນໃນຫຼາຍດາ້ນ (MODA). ໃນເມື່ ອບ່ໍ

ດນົມານີ ້ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດຖ້ກືຕ່ໍເວລາອອກໄປອກີເປນັເວລາ ຫຼາຍກວ່າ 3 ປ ີ ຈນົຮອດ ປ ີ2024. ໜຶ່ ງໃນບຸລມິະສດິຫຼກັ

ແມ່ນຮບັປະກນັວ່າຜະລດິຕະພນັຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນຍຸດທະສາດແລະຄວາມສາມາດຂອງ NIPN ໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອາົແລະນໍາ

ເອາົມາໃຊໂ້ດຍບນັດາຜູຕ້ັງ້ຈດັປະຕບິດັວຽກໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດເພື່ ອເຮດັໃຫສ້ິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີມ້ຄີວາມຍນືຍງົຫຼງັຈາກໂຄງການນີ ້

ໄດສ້ິນ້ສຸດລງົ. 

 

4ຂ.16. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອື່ ນໆ: ມຫຼີາຍໂຄງການດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ໄດດ້ າເນນີການຄົນ້ຄວາ້ແລະສາ້ງຂໍມູ້ນຂ່າວສານຍຸດທະສາດ

ເພື່ ອເປນັທດິທາງສໍາລບັແຜນງານແລະການພດັທະນານະໂຍບາຍ.ໄດມ້ຕີວົຢ່າງທີ່ ດຈີາໍນວນໜຶ່ ງກ່ຽວກບັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນເຊັ່ ນ 

ໂຄງການ ອາຫານ (AHAN) ຂອງອງົການສຸພານມິດິ (World Vision) ແລະໂຄງການກງັຕນີ (MCNV's CANTEEN) ແລະ 

ໂຄງການ LEARN ເຊິ່ ງໂຄງການທງັໝດົເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນຖກືສະໜບັສະໜນູທງັໝດົຫຼບືາງສ່ວນຈາກໂຄງການປບັປຸງໂພຊະນາການ

ຂອງສະຫະພາບເອລີບົ (EUPIN). ໂຄງການເຫຼົ່ ານີໄ້ດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັສະຖາບນັສາທາລະນະສຸກພະຍາດເຂດຮອ້ນ (Lao 

TPHI) ແລະໂຄງການອື່ ນໆ, ແລະ ໄດເ້ຮດັການຄົນ້ຄວາ້ແລະການສກຶສາດາ້ນນະໂຍບາຍຈາໍນວນຫຼາຍທີ່ ໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ໃນ

ວາລະສານສາກນົ. ອກີຕວົຢ່າງໜຶ່ ງແມ່ນການປະເມນີຂອງອງົການພດັທະນາຊນົນະບດົ (RDA) ກ່ຽວກບັການລເິລີ່ ມໂຄງການ

ໃນນໍາ້, ສຸຂາພບິານ, ແລະ ອະນາໄມ (WASH) ໃນໂຮງຮຽນ, ແລະສວນຄວົໂຮງຮຽນ. 
  

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການຄົນ້ຄວ້າສໍາລບັນາໍໃຊໃ້ນໂພຊະນາການ (ANRCB) ຂອງອງົການບໍລກິານບນັເທາົທຸກ 

ກາໂຕລກິ(CRS)ແລະໂຄງການລເິລີມ້ໂພຊະນາການລາວ-ອາເມລກິາ (LANI) ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການພດັ 

ທະນາສາກນົສະຫະລດັອາເມລກິາ (USAID) ໄດເ້ຮດັວຽກກບັສູນໂພຊະນາການ, ສະຖາບນັສາທາລະນະສຸກພະຍາດເຂດ

ຮອ້ນ,ແລະມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບເພື່ ອປບັປຸງຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນນີແລະນາໍໃຊກ້ານຄົນ້ຄວ້າດາ້ໂພ 

ຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ອງົການດັ່ ງກ່າວໄດນ້າໍໃຊຫ້ອ້ງການໃນສູນໂພຊະນາການເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຄວາມຈາໍເປນັໃນ
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ການອບົຮມົໂດຍສູມໃສ່ວຊິາການວດັແທກຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ໂພຊະນາການພືນ້ຖານ, ແລະວທິວີທິະຍາໃນການຄົນ້ຄວ້າ

ສໍາລບັນກັວຊິາການແລະຜູປ້ະຕບິດັຕວົຈງິໃນຂັນ້ສູນກາງ.  
 

4ຂ.17. ເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົເພື່ ອໂພຊະນາການ (SUN CSA): ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນ

ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນໂພຊະນາການ (SUN) ໃນທົ່ ວໂລກໃນປ ີ 2011. ສູນໂພຊະນາການເປນັຜູປ້ະສານງານຫຼກັ ຂອງ SUN 

ສໍາລບັ ສປປ ລາວ. ເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົເພື່ ອໂພຊະນາການແມ່ນເຄອືຂ່າຍຂອງຫຼາຍກວ່າ 70 ອງົ

ການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົລາວ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ເຮດັວຽກເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນປ ີ 2020-2021, ອງົການຈດັຕັງ້ສະມາຊກິຂອງ SUN CSA ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 55 

ໂຄງການໃນ 16 ແຂວງ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິ ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 1 ລາ້ນຄນົ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວແມ່ນສຸມໃສ່

ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ, ນໍາ້, ສຸຂະພບິານ ແລະ ອະນາໄມ, ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ 

ແລະ ການປະສານງານ ຂອງ ຫຼາຍ ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນ. SUN CSA ມ ີ 5 ໜາ້ທີ່ ຫຼກັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ສາ້ງຂດີຄວາມ

ສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສະມາຊກິ; ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັສູນກາງຂອງຄວາມຮູດ້າ້ນໂພຊະນາການ;ສະ 

ໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍໂພຊະນາການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ; ສາ້ງການນຮ່ວມມ ື ໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ; ແລະ 

ຮກັສາເຄອືຂ່າຍການຮ່ວມມໃືຫຍ້ນືຍງົ. ຫຼາຍໂຄງການຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານໄດຖ້ກືອອກແບບໃຫຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຫຼາຍຂະແໜງການແລະພາກສ່ວນ, ໂດຍກດິຈະກາໍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ (ຂັນ້ເມອືງ ແລະຂັນ້ບາ້ນ) ໄດ ້

ຖກືວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກນັຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ສະແດງໃຫເ້ຫນັຕວົຢ່າງຂອງ

ໂຄງການທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສະມາຊກິ SUN CSA. 

 

4ຂ.18. ຈດຸສໍາຄນັທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ສະມາຊກິຂອງ SUN CSA ທີ່  ສຸມໃສ່ ແມ່ນການສະເໜວີທິແີກໄ້ຂໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອແກ ້

ໄຂບນັຫາຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 1000 ວນັທໍາອດິ (ໃນລະຫວ່າງການຖພືາ

ເຖງິເດກັອາຍຸໄດ ້2 ປ)ີ, ເຊິ່ ງເນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງໂພຊະນາການ ຂອງແມ່, ແລະ ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ

ແມ່ທນັທຫຼີງັເກດີແລະການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ແຕ່ຢ່າງດຽວ. ສະມາຊກິຂອ SUN CSA ທີ່ ເຮດັວຽກໃນລະດບັຊາດລວມ

ມ ີ PLAN International ແລະອງົການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັນອ້ຍສາກນົ (Save the Children International). ສ່ວນອງົ

ການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົລາວທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງ SUN CSA ມ ີສະມາຄມົ ເຄື່ ອຂ່າຍ ຜູຕ້ດິເຊື ້ອ້ ເຮສໄອວ/ີພະຍາດເອດ 

(APL +), ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ (CoDA) , ສະມາຄມົພດັທະນາບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ (GDA), ສະມາຄມົຄນົພກິານແຫ່ງ
ຊາດລາວ (LDPA) , ແລະອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆ. ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ປ ີ 2020 ເປນັຕົນ້ມາ, ສະມາຊກິຂອງ SUN CSA ໄດຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດິຈະກາໍເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ພະຍາດCOVID-19,ລວມທງັການສາ້ງເອກະສານຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃໝ່ກ່ຽວກບັໂພຊະນການ 

ແລະ ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ໃນໄລຍະການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດ COVID-19 . 
 

4ຂ.19. ອງີຕາມການທບົທວນກາງສະໄໝ ໃນປ ີ 2018, ບາດກາ້ວທີ່ ສໍາຄນັໃນຕ່ໍໜາ້ສໍາລບັການຕອບໂຕດ້າ້ນໂພຊະນາການ

ແຫ່ງຊາດມດີັ່ ງນີ:້ຈດັບຸລມິະສດິຄນືໃໝ່ສໍາລບັກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການພາຍໃນຂະແໜງຕ່າງໆເຊັ່ ນ (ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶ

ສາທກິານ,ແລະກະສກິາໍ)ໃຫມ້ປີະສທິຜິນົສູງກວ່າເກົ່ າ; ແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜ່ອງ, ຍກົສູງຄຸນະພາບແລະປະສດິທຜິນົຂອງການປະສານ

ງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະພາກສ່ວນ; ນ າໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານໃໝ່ທີ່ ໄດຈ້າກ ຜນົການສ າຫຼວດ ດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວ 

2 (LSIS 2), ໂຄງການຖານຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN), ແລະແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຍຸດທະສາດອື່ ນໆເພື່ ອປບັປຸງການວາງ

ແຜນແລະການໃຫກ້ານບໍລກິານ; ແລະປບັປຸງກອບວຽກການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະພາກ 

ສ່ວນ.   
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ຄ. ຕວົຢ່າງຂອງພາກປະຕບິດັທີ່ ດ ີ
 

4ຄ.1. ຕ່ໍໄປນີແ້ມ່ນຕວົຢ່າງຂອງການປະຕບິດັທີ່ ດໃີນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ. ຕວົຢ່າງເຫຼົ່ າ

ນີສ້ະໜບັສະໜູນການຕອບໂຕຂ້ອງລດັຖະບານ; ສາ້ງບຸກຄະລາກອນແລະຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຢູ່

ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ; ນໍາໃຊວ້ທິກີານປະສານງານແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ການປະສມົປະສານກນັ, ແລະ ການສື່ ສານເພື່ ອ ປ່ຽນແປງ

ພດຶຕກິາໍແລະຄວາມຊນິເຄຍີຂອງ ສງຄມົ (SBCC); ແລະ ມສ່ີວນຊ່ວຍໃນການປບັປຸງການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ (M&E) 

ສໍາ ລບັໂພຊະນາການ. ເນື່ ອງຈາກເນືອ້ທີ່ ຂອງເອກະສານນີມ້ຈີາໍກ ັສະນັນ້ຈຶ່ ງໄດນ້ໍາສະເໜພີຽງແຕ່ບາງຕວົຢ່າງເທົ່ ານັນ້, ແລະ 

ບາງຕວົຢ່າງອຶ່ ນທີ່ ໄດນ້ໍາສະເໜໃີນກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລສໍືາລບັກະກຽມ NPAN ແລວ້ແມ່ນບ່ໍສາມາດນໍາມາລວມເຂົາ້ໃນນີ ້

ໄດ.້ ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງຫຼາຍຕວົຢ່າງອຶ່ ນຈາກ SUN CSA ແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທ ີ3. 

 

ຕວົຢ່າງທ ີ1: ວທິ ີແກໄ້ຂສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນລະດບັຊຸມຊນົໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ສະມາຊກິຂອງ SUN CSA 

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລດັຖະບານ 

ໂຄງການການເຊື່ ອມໂຍງກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະໂພຊະນາການ (LANN)  ແລະໂຄງການລະບບົການຮຽນຮູ ້

ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (GALS) ໄດມ້ກີານເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກນັໂດຍນໍາໃຊ ້ວທິທີີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍນໍາເອາົປະຊາຊນົໃນຂັນ້

ບາ້ນແລະ ຊຸມຊນົ ເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາໂພຊະນາການແລະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ.  ໂຄງການLANN ນໍາໃຊ ້

ວທິກີານຈດັກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນຈາໍນວນ 8 ຄັງ້ສ າລບັພະນກັງານລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ແລະ ອາສາສະໝກັບາ້ 

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານກະສກິາໍແບບປະສມົປະສານ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສາທາລະນະສຸກ , ສຸຂະ

ອະນາໄມແລະໂພຊະນາການ.  ສໍາລບັໂຄງການລະບບົການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (GALS)  ແມ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ກດິຈະ ກໍາທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍໃຫແ້ມ່ຍງິແລ ຜູຊ້າຍ, ໃນຄອບຄວົ, ໃນໜ່ວຍແລະຊຸມຊນົມກີານສນົທະນາກນັ ແລະ ຊອກ

ຫາ ກດິຈະກາໍ, ໜາ້ວຽກ ແລະ ແຜນການຂອງຕນົເອງສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕ່ໍໜາ້. ທງັສອງໂຄງການ LANN ແລະ GALS 

ໄດຖ້ກືດດັປັບໂດຍຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການຂອງລາວໃນກອບຂອງ ໂພຊະນາການແລະຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ

ດາ້ນສະບຽງອາຫານຂອງລາວ, ສະນັນ້ຈຶ່ ງມຄີວາມເໝາະສມົທາງພາກປະຕບິດັແລະເໝາະສມົກບັສະພາບການຂອງລາວ. 

 

ຕວົຢ່າງທ ີ2: ການສະໜບັສະໜູນ ຂອງທະນາຄານໂລກສໍາລບັ ການປະສມົປະສານກນັຂອງ ວຽກງານໂພຊະນາການຢູ່ໃນ 

ສປປ ລາວ ລາວ ໃນສີ່ ແຂວງພາກເໜອື 

ທະນາຄານໂລກກໍາລງັໃຫບຸ້ລມິະສດິໃນການລງົທນຶ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມບີາງເມອືງທີ່ ມອີດັຕາ

ການຂາດສານອາຫານ ແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting) ໃນເດກັນອ້ຍທີ່ ສູງທີ່ ສຸດໃນປະເທດຄ:ື ຜົງ້ສາລ,ີ ອຸດມົໄຊ

, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ - ໃນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນຢູ່ໃນ 12 ເມອືງເປົາ້ໝາຍ. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການໃນແຂວງເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນເພື່ ອ

ສະໜບັສະໜນູວທິກີານເຮດັວຽກແບບປະສມົປະສານ ຂອງວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ມຫຼີາຍໂຄງການ

ທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມເຮດັເປນັຂັນ້ຕອນໂດຍເລີ່ ມຕົນ້ຈາກການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງພືນ້ຖານຂອງອງົກອນສໍາລບັກຸ່ມກດິຈະກາໍຂອງຫຼາຍຂະແ

ໜງການ, ແລະ ເມື່ ອມຂໍີມູ້ນຫຼກັຖານຢັງ້ຢນືວ່າວຽກໃດໄດຜ້ນົແລວ້ຈຶ່ ງນໍາໃຊວ້ຽກດັ່ ງກ່າວນັນ້ໄປຂະຫຍາຍ ອດັຕາການປກົ

ຄຸມຂອງແຜນງານອອກໄປ.  ໃນບັນດາໂຄງການເຫຼົ່ ານີມ້ ີໂຄງການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ 

(HANSA). ກຸ່ມກດິຈະກໍາຕົນ້ຕໍຂອງໂຄງການປະກອບດວ້ຍ: ການແຈກຢາຍທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA) ສໍາລບັແມ່ຍງິ

ຖພືາ; ວຕິາມນິອາ ສໍາລບັເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ; ການຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕສໍາລບັເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 2 ປີ; ການສື່ ສານ

ເພື່ ອ ປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍຂອງສງັຄມົ (SBCC)  ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອາສາສະໝກັບາ້ນທີ່ ເປນັແມ່ຍງິທີ່ ໄດຜ່້ານການອບົຮມົ; 
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ການປັບປຸງແຫ່ຼງນໍາ້, ລະບົບຈດັຫານໍາ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ; ປັບປຸງການນໍາໃຊວ້ິດຖ່າຍແລະການລາ້ງມື; ແລະຫຸຼດຜ່ອນ                                                                                   

ການຖ່າຍຊະຊາຍ. ບນັດາໂຄງການເຫຼົ່ ານີໄ້ດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກະຊວງຕ່າງໆ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານ ທີ່

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດດຽວກນັ. ສະນັນ້, ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມປີະສດິທຜິນົ ຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງ

ໃຫມ້ຄີວາມເປນັເຈົາ້ການແລະ ການເປນັຜູນ້າໍພາໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງແລະເມອືງຢ່າງເຂັມ້ແຂງ. ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ງນິທນຶໃຫມ້ປີະ

ສດິທຜິນົ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະຕອ້ງລງົທນຶເຂົາ້ໃນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງອງົກອນແລະການ

ປະສານງານ, ລວມທງັລະບບົຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົແລະມຄີວາມສາມາດທີ່ ດ.ີ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ຕວົຢ່າງທ ີ3: ແຜນງານໂພຊະນາ ແບບເຊື່ ອມສານ ໃນໂຄງການ ອາຫານ ຂອງ ອງົການສຸພານມິດິ  ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ ນໆ: 

ອງົການ ສຸພານມິດິເປນັຜູນ້າໍພາໂຄງການຮ່ວມມເືພື່ ອປບັປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການ

ແລະສຸຂະພາບທີ່ ດ ີຫຼໂືຄງການ ອາຫານ (AHAN) ໂດຍຮ່ວມກນັກບັຫຼາຍ ອງົການໃນໄລຍະເວລາປີ 2019-2021 ແລະມີ

ງບົປະມານ 11 ລາ້ນເອໂີຣຈາກໂຄງການປບັປຸງໂພຊະນາການ ຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU PIN), ແລະຍງັໄດຮ້ບັງບົປະມານ

ສະໜບັສະໜນູງບົປະມານເພີ່ ມ ຈາກປະເທດອດົສະຕາລ.ີ ໂຄງການໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນ 3 ແຂວງຄ ືສະຫວນັນະເຂດ

, ສາລະວນັ, ແລະ ອດັຕະປ,ື ໃນທງັໝດົ 12 ເມອືງ, ແລະ 120 ບາ້ນ (10 ບາ້ນຕ່ໍເມອືງ). ໃນບ່ໍດນົມານີໂ້ຄງການອາຫານໄດ ້

ເຜຍີແຜ່ຜນົຂອງການສກຶສາດາ້ນຄຸນະພາບກ່ຽວກບັພາກປະຕບິດັໃນການກນິອາການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍໂພຊະນາການຂອງແມ່

ແລະເດກັ (2020). ຂໍສ້ະເໜຈີາໍນວນໜຶ່ ງຂອງການສກຶສາມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

• ຈດັບຸລມິະສດິຜນົໄດຮ້ບັດາ້ນໂພຊະນາການຂອງແມ່ແລະເດກັ, 

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດສະເພາະເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່, 

• ສາ້ງຂໍຄ້ວາມສະເພາະສໍາລບັການໃຫສ້ກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການ, 

• ແກໄ້ຂບນັຫາການພວົພນັລະຫວ່າງສດິອໍານາດທາງດາ້ນ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພ່ໍໃນການ

ປະກອບສ່ວນດາ້ນໂພຊະນາການຂອງແມ່ແລະລູກ, 

• ເອາົໃຈໃສ່ບນັຫາທາງເລອືກອາຫານ, ການຂະລໍາອາຫານ ແລະ ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ, 

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສວນຄວົເຮອືນເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫມ້ອີາຫານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, 

• ຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົທາງບວກແລະທາງລບົຂອງການແລກປ່ຽນອາຫານທາງດາ້ນການຄາ້, ແກໄ້ຂບນັຫາໃນ ການ

ເພີ່ ມການເຂົາ້ເຖງິອາຫານແປຮູບຫຼາຍເກນີໄປ, 

• ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກແລະອາສາສະໝກັບາ້ນ, ແລະ  

• ໃຫອ້ງີໃສ່ຜນົສໍາເລດັແລະຊບັສນິທີ່ ມຢູ່ີແລວ້.  
 

ຂໍສ້ະເໜເີຫຼົ່ ານີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການ, ອາສາສະໝກັແລະຄູ່ຮ່ວມງານເຮດັວຽກຢ່າງມປີະສດິທຜິນົໃນທຸກຂະແໜງ 

ການ, ລວມທງັພະນກັງານແລະ ອາສາສະໝກັທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາແລະຄວາມຊນິເຄຍີ

ຂອງສງັຄມົ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (SBCC) ສໍາລບັໂພຊະນາການ. 

 

ຕວົຢ່າງທ ີ4: ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ ເຮດັໃຫເ້ກດີ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນໂພຊະ

ນາການ: ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ (CoDA)  ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
 
ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ (CoDA) ແມ່ນສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ (NPA) ຂອງລາວເຊິ່ ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 2005, 

ແລະມທີີ່ ຕັງ້ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ເຊິ່ ງເຮດັວຽກໃນຂະແໜງກະສກິໍາ, ສກຶສາທກິານ, ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. ສະມາຄມົໄດ ້

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນເມອືງນອງ, ທ່າປາງທອງ, ແລະ ຊນົບຸລ,ີ ໂດຍຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້

ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານສາກນົຈໍານວນໜື່ ງ ເຊັ່ ນ: ຄະນະກໍາມະການການແພດເນເທແີລນ-ຫວຽດນາມ (MCNV), ຄະນະ

ກໍາມະການ Oxford ເພື່ ອ ບນັເທາົການອດຶຫວິ (Oxfam), ແລະ  ອງົການ PLAN International, ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶຈາກ 
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ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອົງການເຢຍລະມັນເພື່ ອການຮ່ວມມືສາກົນ (GIZ). ວຽກງານໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ 

ພດັທະນາຊຸມຊນົ ມເີປົາ້ໝາຍ ສູມໃສ່ ການປບັປຸງໂພຊະນາການຂອງແມ່ແລະເດກັນອ້ຍ ໂດຍການສຸມໃສ່ໄລຍະ 1000 ວນັ 

ທໍາ ອດິຂອງຊວີດິ (ໃນໄລຍະຖພືາເຖງິເດກັອາຍຸໄດ ້2 ປີ). ຈດຸໃຈກາງຂອງວຽກງານນີ ້ແມ່ນກດິຈະກໍາກ່ຽວກບັການສື່ ສານ

ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາແລະຄວາມຊນິເຄຍີຂອງສງັຄມົ (SBCC) ເພື່ ອສົ່ ງເສມີທດັສະນະຄະຕທິາງບວກແລະພດຶຕກິໍາໃນການ

ບໍລໂິພກອາຫານ. ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ (CoDA)  ແມ່ນໜຶ່ ງໃນສະມາຊກິທີ່ ຫາ້ວຫນັຂອງ SUN CSA. ສະມາຄມົ

ພດັທະນາຊຸມຊນົ (CoDA)  ໄດນ້າໍໃຊວ້ທິກີານເຊື່ ອມສານລະຫວ່າງກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະໂພຊະນາການ 

(LANN) ແລະລະບບົການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັບດົບາດ ຍງິ - ຊາຍ (GALS) ທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍມາແລວ້ໃນຂາ້ງເທງິ. ຜ່ານການເຮດັ

ວຽກໃນບາ້ນຂອງໂຄງການ, ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ ໄດລ້າຍງານວ່າມຫຼີາຍວຽກງານໄດຖ້ກືປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ເຊັ່ ນ: ການ

ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານຂອງແມ່ແລະເດກັ, ການໃຫອ້າຫານເສມີ, ການເຮດັສວນ

ຄວົໃນບາ້ນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພ່ໍ, ການຕດັສນິໃຈຂອງແມ່ຍງິແລະການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ. ແຕ່ເຫນັວ່າ

ຍງັສບືຕ່ໍມສີິ່ ງທາ້ທາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານກ່ອນເກດີຍງັບ່ໍໄດດ້,ີ ອດັຕາການເກດີໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານ

ສຸຂະພາບຍງັຕ່ໍາ, ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໃນແຕ່ລະຍະ, ບ່ໍມຄີວາມສາມາດໃນການຊືອ້າຫານ, ແລະການນໍາ

ໃຊວ້ດິຖ່າ ແລ ການລາ້ງມຍືງັບ່ໍທນັໄດດ້.ີ  
 

ງ. ບດົສະຫຸຼບສງັລວມຂອງການທບົທວນຂໍມູ້ນຫຼກັຖານໃນທົ່ ວໂລກເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີແລະແນວ ທາງໃຫແ້ກ່ການ

ສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ 
 
4ງ.1. ເມື່ ອບ່ໍດນົມານີ ້(2020) ອງົການອຸຍນເີຊບັປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັໜາ້ທີ່ ໃນການທບົທວນບດົສະຫຸຼບຂໍມູ້ນຫຼກັຖານ

ໂພຊະນາການໃນທົ່ ວໂລກທີ່ ພວົພນັສະເພາະກບັການສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນໂພຊະນາການ2021-2025ນີ.້ຜນົຂອງກາທບົ 

ທວນແລະຂໍສ້ະເໜທີີ່ ສໍາຄນັມດີັ່ ງນີ:້ 
 
4ງ.2. ບດົລາຍງານການທບົທວນກາງສະໄໝ (MTR): ໃນປ ີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮດັການທບົທວນກາງສະໄໝ ຂອງ

ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2016-2020 ເຊິ່ ງໄດໃ້ຫຂໍ້ສ້ງັເກດວ່າບາງກດິຈະກ າຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືເອາົ ໃຈໃສ່

ແລະປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. MTR ວ່າມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງໄດນ້ າໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານ,ຈດັລຽງບຸລມິະສດິ ແລະ ສຸມໃສ່

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ມກີານປະສານງານກນັຢ່າງດ,ີ 

ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການທາງອອ້ມໃນຂະແໜງການສກຶສາທກິານແລະ ກະສກິາໍ. 
 

4ງ.3. ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ສຸຂາພບິານເປນັຕວົນາໍຫຼກັ. ຫຼກັຖານທົ່ ວໂລກສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າພາລະອນັໜກັໜ່ວງ

ທີ່ ສຸດຂອງການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting) ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂາດສານອາຫານຂອງ

ແມ່, ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຖພືາທີ່ ບ່ໍດລີວມທງັການເກດີລູກກ່ອນກາໍນດົ, ນໍາ້ໜກັເດກັເກດີຕ່ໍາແລະສຸຂາພບິານທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ບນັຫາທີ່ ຮບີດ່ວນແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະວຽກງານນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ

ອະນາໄມ. ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການຄວນສບືຕ່ໍສູມໃສ່ເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍ, ແຕ່ກຸ່ມກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີ ້ ຈະ

ຕອ້ງເຂົາ້ເຖງິແມ່ຍງິກ່ອນການຖພືາ,ໃນໄລຍະຖພືາແລະລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່,ແລະສຸມໃສ່ການສົ່ ງເສມີສະພາບແວລອ້ມ 

ໃນການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ. 
 

4ງ.4. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2016-2020. ໂຄງຮ່າງຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາ
ການ 2016-2020 ໂດຍພືນ້ຖານແມ່ນດແີລວ້, ແລະແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ2021-2025 ຈະຕອ້ງ

ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມ:ມໜີຶ່ ງອງົປະກອບທີ່ ສຸມໃສ່ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການໂດຍທາງກງົ,ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ; ສ່ວນອກີອງົປະກອບໜຶ່ ງແມ່ນສຸມໃສ່ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມ

ເຊັ່ ນ: ການປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິອາຫານ,ການສກຶສາແລະການບໍລກິານສຸຂະພາບທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຂະແໜງການ 
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ສາທາລະນະສຸກ ແລະຂະແໜງການອື່ ນໆ; ແລະອກີອງົປະກອບໜຶ່ ງແມ່ນສຸມໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມແລະປະສານງານຂອງຫຼາຍ

ຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ ອສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ. 
 

4ງ.5. 1000 ວນັທ າອດິ ຂອງ ຊວີດິ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິຄວນສບືຕ່ໍສຸມໃສ່ການເຂົາ້ເຖງິແມ່ຍງິ

ແລະເດກັນອ້ຍໃນໄລຍະ 1000 ວນັທໍາອດິຂອງຊວີດິ (ໃນລະຫວ່າງການຖພືາເຖງິອາຍຸເດກັຮອດ 2 ປ)ີ, ເຊິ່ ງເປນັ  ໂອກາດທີ່

ສໍາຄນັໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ. ກຸ່ມກດິຈະກໍາຄວນປະກອບດວ້ຍ ການໃຫຄໍ້າປຶກສາແນະນໍາກ່ຽວກບັອາຫານ ແລະ 

ການກັ່ ນກອງອາຫານ (nutrition screening), ພອ້ມດວ້ຍການໃຫອ້າຫານເສມີສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຂາດສານອາຫານ. ຂໍຫ້າ້ມທາງ

ດາ້ນວດັທະນະທໍາຂອງການຂະລໍາອາຫານຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຍຸດທະສາດໃນການສື່ ສານເພື່ ອ

ປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາຂອງສງັຄມົ (SBCC). ພະນກັງານຂອງໂຮງໝໍນອ້ຍ (ສຸກສາລາ) ແລະ ອາສາສະໝກັບາ້ນຄວນໄດຮ້ບັການ

ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໃຫກ້ານຕດິຕາມກວດກາກ່ຽວກບັການໃຫຄໍ້າປກຶສາແນະນາໍດາ້ນໂພຊະນາການ. ສໍາລບັການເສມີຈລຸະສານ

ອາຫານຄວນສຸມໃສ່ການແຈກຢາຍວຕິາມນິອາ  ແລະ ການເສມີທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA), ໃຫຢ້າຂາ້ແມ່ທອ້ງເຊິ່ ງເປນັ

ກຸ່ມກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັທີ່ ສໍາຄນັ. ການສກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເປນັພເິສດສໍາລບັເດກັຍງິໃນໄວໜຸ່

ມຍອ້ນວ່າການແຕ່ງງານແລະການຖພືາກ່ອນໄວອນັຄວນແມ່ນເລື່ ອງປກົກະຕຢູ່ິໃນ ສປປ ລາວ. ແຜນງານໂພຊະນາການຄວນ

ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີໃໝ່, ເດກັນອ້ຍ ແລະໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ທີ່ ກວາ້ງ 

ກ່ວາ, ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອປບັປຸງການວາງແຜນຄອບຄວົແລະການດູແລກ່ອນເກດີ(ANC). 

 

4ງ.6. ໂພຊະນາການຂອງເດກັນອ້ຍ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການສ າລບັເດກັຄວນປະກອບດວ້ຍ: ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກ

ດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່; ໃຫຄໍ້າປກຶສາແນະນາໍກ່ຽວກບັການໃຫອ້າຫານເສມີສໍາລບັເດກັອາຍຸ 6-24 ເດອືນ; ການເສມີວຕິາມນິອາ; 

ການໃຫຢ້າຂາ້ແມ່ທອ້ງ;ການຄຸມ້ຄອງການເຈບັປ່ວຍແບບເຊື່ ອມສານຂອງເດກັເກດີໃໝ່ແລະເດກັນອ້ຍ(IMNCI);ແລະ ປິ່ ນປວົ

ການຂາດສານອາຫານປະເພດຈ່ອຍຜອມ(wasting). ສປປ ລາວ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍສມົຄວນໃນການເລີ່ ມຕົນ້ໃຫນ້ມົລູກ

ຫຼງັເກດີແລະການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ການບໍລກິານດາ້ນໂພຊະນາການສໍາລບັເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປຖີື

ວ່າຍງັຕ່ໍາຢູ່, ແລະ ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະຄວາມຊນິເຄ ີ ຂອງ ສງັຄມົ (SBCC); ດວ້ຍຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່

ກວາ້ງຂວາງສໍາລບັສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັແລະໂພຊະນາການຍງັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
 

4ງ.7. ນໍາ້, ສຸຂະພບິານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH). ນໍາ້ທີ່ ບ່ໍປອດໄພ ແລະ ສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ເຊິ່ ງ

ນາໍໄປສູ່ການເກດີພະຍາດຕ່າງໆຍງັສບືຕ່ໍເປນັບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັຂອງການຂາດສານໂພຊະນາການ.ກຸ່ມກດິຈະກາໍໃນການແກ ້ ໄຂ

ບນັຫາດັ່ ງກ່າວຄວນປະກອບດວ້ຍ: ການປບັປຸງການສະໜອງນໍາ້ແລະການບໍາບດັນໍາ້ໃນຄວົເຮອືນ; ການເຂົາ້ເຖງິແລະນາໍໃຊ ້

ວດິຖ່າຍໃຫດ້ຂີຶນ້;ແລະການອະນາໄມລວມທງັການລາ້ງມ.ືຂໍມູ້ນຫຼກັຖານໃນທົ່ ວໂລກສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກຸ່ມກດິຈະກາໍ 

ດາ້ນນໍາ້, ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມ (WASH) ຈະບ່ໍໄດຊ່້ວຍເຮດັໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັດາ້ນໂພຊະນາການດຂີຶນ້ຖາ້ຫາກຖກືຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັເປນັໂຄງການແບບໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີຊໍ້າ້ພດັກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ດຖີາ້ຫາກມກີານປກົຄຸມສູງ (ກວມ

ຫຼາຍກວ່າ 75% ຂອງຊຸມຊນົທີ່ ຖກືກະທບົ), ເປນັເວລາຫຼາຍປ ີ (ຈນົຮອດ 5 ປ)ີ, ດວ້ຍການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນທົ່ ວແຜນງານ

ດາ້ນສຸຂະພາບແລະການພດັທະນາສໍາລບັຊຸມຊນົດຽວກນັໂດຍແນໃສ່ຄອບຄວົທີ່ ມເີດກັອ່ອນ(ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 2 ປ)ີ. ຢູ່ ສປປ 

ລາວ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຍງັສບືຕ່ໍຮບັຜດິຊອບບນັຫາເລືອ້ງນໍາ້, ສຸຂະພບິານແລະອະນາໄມໃນເຂດຊນົນະບດົ, ສ່ວນ

ຂະແໜງໂຍທາທກິານແມ່ນຮບັຜດິຊອບ ເຂດຕວົເມອືງ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍນໍາ້, ສຸຂະພບິານແລະ ອະນາໄມໃນ ສປປ ລາວ ຄວນ

ກວມເອາົການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍຂອງສງັຄມົ (SBCC), ເພື່ ອແກໄ້ຂບ່ໍພຽງແຕ່ການເຂົາ້ເຖງິລະບບົນໍາ້, ສຸຂະພບິານ 

ແລະ ອະນາໄມ ແຕ່ການນາໍໃຊເ້ຊັ່ ນດຽວກນັ.   
  
4ງ.8. ກະສກິາໍ. ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນໜຶ່ ງຍງັສບືຕ່ໍປະເຊນີໜາ້ກບັຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ພາວະໂພຊະນາການຕ່ໍາ, ແລະ ຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັດາ້ນການເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. ສະນັນ້, ການ

ສະໜບັສະໜນູການຜະລດິອາຫານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ຈ ຶ່ ງຍງັມຄີວາມຈາໍເປນັຕ່ໍໂພຊະນາການ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍຄວນສຸມໃສ່ການຜະ 
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ລດິ; ການແປຮູບ,ການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະການເກບັມຽ້ນຮກັສາ; ຕະຫຼາດຮອດການຂາຍຍ່ອຍ; ການຊື ້ ແລະການບໍລໂິພກ. 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີລ້ວ້ນແລວ້ແຕ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະເພີ່ ມລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່ຄວົເຮອືນ,ແຕ່ເພື່ ອປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຜນົ

ໄດຮ້ບັທາງດາ້ນໂພຊະນາການກຸ່ມກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດເ້ຮດັຫຼາຍຢ່າງອກີຕື່ ມນອກຈາກການເພິ່ ມລາຍຮບັ, ແລະການ

ສົ່ ງເສມີການບໍລໂິພກອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີ່ ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍຍງັຕອ້ງສຸມໃສ່ຄວາມປອດ

ໄພຂອງອາຫານເຊັ່ ນດຽວກນັ, ແລະປບັປຸງການຕະຫຼາດແລະພດຶຕກິາໍໃນການຊື,້ ພາະວ່າລະບບົອາຫານແມ່ນນບັມືນ້ບັມີ

ຄວາມ ສໍາຄນັ ເພີມ້ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ.  
 
 

4ງ.9. ສກຶສາທກິານ. ໂຮງຮຽນແມ່ນສະຖານທີ່ ໜຶ່ ງທີ່  ສ າຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານດາ້ນສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາ

ການຢ່າງຄບົຖວ້ນ, ເພາະໂຮງຮຽນ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງນກັຮຽນ, ຄອບຄວົແລະຊຸມຊນົເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ກຸ່ມກດິຈະກໍາ

ຄວນປະກອບມ:ີ ການສກຶສາກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ດີຕ່ໍສຸຂະພາບ, ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ສວນຄວົໂຮງຮຽນ, ແລະໃຫກ້ານ

ບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການເຊັ່ ນ: ການເສມີຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ. ກຸ່ມກດິຈະກໍາ

ຄວນເຂົາ້ເຖງິເດກັກ່ອນໄວຮຽນ (ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ)ີ ແລະຄວນເອາົໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະເດກັຍງິໄວໜຸ່ມ (ເດກັຍງິໃນໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົ). ການສກຶສາກ່ຽວກບັອາຫານແລະໂພຊະນາການແມ່ນປດັໄຈຫຼກັໃນການເລອືກກນິອາຫານທີ່ ດຕ່ໍີສຸຂະພາບຂອງ

ເດກັນອ້ຍແລະໄວໜຸ່ມ, ລວມທງັການບໍລໂິພກຜກັ ແລະ ໝາກໄມທ້ີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້. 
 

4ງ.10. ເຫດການສຸກເສນີແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ, ລວມທງັເຫດການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເຊັ່ ນ: ໄພແຫງ້ແລງ້ແລະນໍາ້ຖວ້ມ, ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງດາ້ນອາຫານແລະໂພຊະນາການເພີ່ ມຂຶນ້, 

ໂດຍສະເພາະສໍາລບັຄນົທຸກຍາກ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວເປນັເຫດເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ໂດຍສະເພາະ

ໃນບ່ອນທີ່ ມກີານຜະລດິອາຫານບ່ໍພຽງພໍຫຼບ່ໍືມຄີວາມສາມາດໃນການຊືອ້າຫານທີ່ ຄຸນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ເຊິ່ ງເປັນ

ສາເຫດໃຫເ້ກດີການຂາດສານອາຫານແບບຊໍາ້ເຮືອ້. ນອກຈາກນັນ້, ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານທີ່ ຮາ້ຍແຮງແລະ

ການບໍລໂິພກອາຫານແບບບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງສາມາດເຮດັໃຫເ້ກດີການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງໄດ,້ ແລະກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມສ່ຽງສູງ

ໃນການຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ, ການເຈບັປ່ວຍ ແລະ ອາດເຖິງເສຍຊວີດິໄດ.້ ຫຼກັການສໍາຄນັໃນການຕອບໂຕ ້

ດາ້ນໂພຊະນາການໃນເຫດການສຸກເສນີແມ່ນການບົ່ ງມະຕແິລະການປິ່ ນປວົການຂາດສານອາຫານແບບຮຸນແຮງ ແລະການ

ໃຫອ້າຫານເສີມ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີຄ້ວນຖືກສະໜອງຄຽງຄູ່ກບັການເຂົາ້ເຖິງອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, 

ຊ່ວຍເຫຼອືໃນການໃຫອ້າຫານແກ່ແມ່ ,ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (IYCF) ແລະ ສະໜອງນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ, 

ແລະວທິກີານທີ່ ກວາ້ງຂວາງກວ່າເກົ່ າໃນການປກົປອ້ງທາງດາ້ນສງັຄມົສໍາລບັແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ໃນກໍລະນີ

ເກດີເຫດການສຸກເສນີ, ບ່ໍຄວນໃຫມ້ກີານບໍລຈິາກນມົຜງົສໍາລບັເດກັອ່ອນຫຼອືາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການຕ່ໍາ, ແທນ

ອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການ.  

 

4ງ.11. ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ. ກຸ່ມກິດຈະກໍາທາງດາ້ນໂພຊະນາການໂດຍກົງ, ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ           

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເປັນຜູໃ້ຫກ້ານບໍລກິານທີ່ ສາມາດແກໄ້ຂສາເຫດໂດຍກງົຂອງການຂາດສານອາຫານ, ຄວນມກີານ

ສມົທບົກບັກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມເຊິ່ ງແມ່ນຂະແໜງການອື່ ນໆເປັນຜູໃ້ຫກ້ານບໍລກິານເຊັ່ ນ: ກະສກິໍາ, 

ສກຶສາທກິານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົເພື່ ອຶແກໄ້ຂບນັຫາທາງດາ້ນໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມ. ສະພາບແວດລອ້ມທີ່  

ອໍານວຍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາດາ້ນໂພຊະການສໍາລບັຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນປະກອບດວ້ຍການ

ປົກຄອງ, ການປະສານງານ, ຄວາມຮູແ້ລະຂໍມູ້ນຫຼກັຖານ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດ, ລວມທງັຄວາມສາມາດ 

ຂອງນຕິບຸິກຄນົ, ອງົກອນ, ແລະ ຄວາມສາມາທີ່ ເປັນລະບບົ. ຂງົເຂດທີ່ ສໍາຄນັໃນການລງົທນຶຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນດາ້ນຄວາມ
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ສາມາດແມ່ນການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການຮຽນຮູ ້(MEAL), ລວມທງັກອບການ

ຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົທີ່ ຈະແຈງ້, ການຕດິຕາມແບບເຊື່ ອສານ, ການປະເມນີຜນົເປນັແຕ່ລະໄລຍະ, ການຄົນ້ຄວາ້,  ການ

ສາ້ງເອກະສານ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ ການປະຕບິດັທີ່ ດແີລະບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດແ້ລະການພດັທະນາຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍ

ສງັຄມົສໍາລບັການລງົທນຶແລະປະຕບິດັກດິຈະກາໍດາ້ນໂພຊະນາການ. 

 

V. ຄວາມສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 

5.1. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີແ້ມ່ນອງີໃສ່ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ

8  ປ ີ 2016-2020, ແລະ  ຄັງ້ທ ີ 9 ປ ີ 2021-2025 , ແລະຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ແຜນພດັທະນາ 

ສາທາລະນະສຸກ (HSDP) ຄັງ້ທ ີ8 ປ ີ2016-2020, ແລະ ຄັງ້ທ ີ9 ປ ີ2021-2025, ການປະຕຮູິບ ຍຸດທະສາດສາທາລະນະ

ສຸກ (Health Sector Reform)  ຮອດປ ີ2025, ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາດາ້ນກະສກິາໍ (ADS)  2025 ແລະ ວໄິສ

ທດັຮອດປ ີ2030, ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແລະກລິາ ປ ີ2016-2020. 

 

5.2. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີຍ້ງັອງີໃສ່ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ (2019, ສະບບັປບັປຸງ

ຈາກກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອະນາໄມ, ກນັພະຍາດແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 2012), ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້

ຕົນ້ (ສະບບັປບັປຸງ  ປ ີ2019), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອາຫານ (2013 ), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອາຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການ

ຕ່າງໆ, ລວມທງັກດົລະບຽບກ່ຽວກບັການຕດິສະຫຼາກອາຫານ (ປ ີ 2020), ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການສກຶສາຮຽນ

ຮ່ວມ (2010), ນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ (2014), ຍຸດທະສາດວ່າດວ້ຍການປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ

ປ ີ 2030, ແລະກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ (2020). ຈດຸໃຈກາງຂອງ NPAN ນີແ້ມ່ນດ າລດັຂອງ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕສີະບບັເລກທ ີ412 ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັອາຫານແລະອຸປະກອນສໍາລບັສ າລບັເດກັອ່ອນແລະ ເດກັນອ້ຍ 

(ປ ີ 2019), ເຊິ່ ງປອ້ງກນັແລະສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ໂດຍເຮດັໃຫ ້ ສປປ ລາວ ນາໍໃຊໃ້ຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົ

ສາກນົວ່າດວ້ຍການຕະຫຼາດຂອງຜະລດິຕະພນັອາຫານທີ່ ໃຊທ້ດົແທນນໍາ້ນມົແມ່ (BMS). ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ,ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງ

ຊາດສະບບັນີນ້ ີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງແລະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນສຸຂະພາບຈະ 

ເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີໃໝ່, ແລະ ເດກັນອ້ຍ ປ ີ2016-2025. 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 
 

5.3. ຈດຸປະສງົລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ8 (NSEDP) ມດີັ່ ງນີ:້ ສະຖຽນລະພາບ

ທາງດາ້ນການເມອືງ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢ່າງມີ

ປະສດິທຜິນົ, ການພດັທະນາທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ແລະສາກນົ. ຜນົໄດຮ້ບັທ ີ 

2 ປະກອບດວ້ຍ: ການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ, ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາແລະການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບທີ່ ມີ

ຄຸນະພາບ, ການປກົປອ້ງວດັທະນະທໍາ, ແລະ ສນັຕພິາບ. ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການ ພາຍໃຕຜ້ນົໄດຮ້ບັທ ີ2 ນີມ້ ີ

ອັດຕາກການມີນໍາ້ໜັກຕ່ໍາ, ອັດຕາລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ , ອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ແບບຈ່ອຍຜອມ (ແບບ

ກະທນັຫນັ) ໃນເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ,ີ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 1 ປ ີ ແລະ ຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ.ີ 
 

5.4. ຈດຸປະສງົໂດຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັງ້ທ ີ9 ມດີັ່ ງນີ:້ ສບືຕ່ໍນໍາພາປະເທດຊາດອອກຈາກ

ສະຖານະພາບດອ້ຍພດັທະນາ (LDC), ບຸກທະລຸແກໄ້ຂຈດຸອ່ອນຂໍຄ້ງົຄາ້ງ, ອຸປະສກັຕ່າງໆ ໃນການພດັທະນາໃນໄລຍະຜ່ານ

ມາ ບວກກບັສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະໃໝ່, ແລະ ຫນັປະເທດຊາດແລະທ່າແຮງມາສູ່ເສດຖະກດິທີ່ ເພິ່ ງຕນົເອງ ແລະ 

ເຂັມ້ແຂງ. ຜນົໄດຮ້ບັທ ີ3 ປະກອບດວ້ຍ: ຊວີດິການເປນັຢູ່ທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ

ໃຫດ້ຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ.ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂພຊະນາການພາຍໃຕຜ້ນົໄດຮ້ບັນີ ້ລວມມກີານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
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ກຸ່ມການຜະລດິ, ການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດກັ, ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ, ແລະ ສດິທແິລະການພດັທະນາຂອງ

ເດກັນອ້ຍ. 
 

ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ  
 

5.5. ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັລວມ ຂອງ ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກຄັງ້ທ ີ8 (HSDP) 2016-2020 ເຊິ່ ງອງີໃສ່ການທບົ

ທວນໄລຍະກາງ ໃນປ ີ2018, ໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າບຸລມິະສດິສູງສຸດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແມ່ນສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ 

ແລະ ໂພຊະນາການ. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ມ ີ11 ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຫຼກັ; 2 ຕວົຊີບ້ອກທ າອດິແມ່ນກ່ຽວກບັ 

ໂພຊະນາການໂດຍທາງກງົ i) ອດັຕາການມນີໍາ້ໜກັຕ່ໍາ (underweight), ii) ອດັຕາລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting), 

iii) ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ, iv) ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ, v) ອດັຕາສ່ວນການຕາຍ

ຂອງແມ່), vi) ອດັຕາການເກດີມແີພດຊ່ວຍ, vii) ອດັຕາການໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ, viii) ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ, ix) ການ

ຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ, x) ການປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບ, ແລະ xi) ບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ.  
 

5.6. ການຄຸມ້ຄອງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກລາວ ປະກອບດວ້ຍການເຝົາ້ລະວງັແລະການລາຍງານແບບປກົກະຕິ

ຜ່ານລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ (DHIS2) ພອ້ມທງັການສໍາຫຼວດພເິສດ, ໂດຍສະເພາະແລວ້ແມ່ນການ 

ການສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວ (LSIS). ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະມຄີວາມຄບືໜາ້ດທີາງດາ້ນຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວກບັນໍາ້ໜກັຫຸຼດ

ມາດຕະຖານ , ການຂາດສານອາຫານແບບຊໍາ້ເຮືອ້,  ການຕາຍຂອງ ເດກັນອ້ຍລຸ່ມ ອາຍຸ 1 ປີ ແລະ ລຸ່ມ 5 ປີແລະການຕາຍ

ຂອງແມ່ , ແຕ່ທງົໝດົນີຕ້ອ້ງໄດຖ້ືກເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນປີ 2021-2025. ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ ຄັງ້ທ ີ9 ປ ີ

2021-2025 ແມ່ນສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 8 ແຜນງານຫຼກັຂອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຄ:ື i) ອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສີມ

ສຸຂະພາບ, ii) ກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕ່ໍ, iii) ປິ່ ນປວົແລະຟືນ້ຟູໜາ້ທີ່ ການ, iv) ປກົປອ້ງຜູບໍ້ລໂິພກອາຫານ, ຢາ ແລະ 

ຜະລດິຕະພນັການແພດ, v) ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ , vi) ການເງນິສາທາລະນະສຸກ , vii) ແຜນການ, 

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ແລະການຮ່ວມມສືາກນົ, ແລະ viii) ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ.  
 

5.7. ໃນ ແຜນງານອະນາໄມແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ມກຸ່ີມກດິຈະກໍາດາ້ນໂພຊະນາການ ດັ່ ງນີ:້ i) ການໃຫອ້າຫານແກ່ເດກັ

ອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍ (IYCF), ii) ການບໍລໂິພກອາຫານທີ່ ປອດໄພແລະມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, iii) ການຄຸມ້ຄອງ

ໂພຊະນາການ, iv) ການຕອບໂຕ ້ທາງດາ້ນໂພຊະນາໃນກໍລະນເີກດີໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ, v ) ການຄົນ້ຄວາ້, ເຝົາ້

ລະວງັແລະຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ . 
 
ຍຸດທະສາດປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກ  
 

5.8 ຍຸດທະສາດປະຕຮູິບ ສາທາລະນະສຸກ  (ສະບບັປບັປຸງຮອດປ ີ2030) ມຈີດຸປະສງົແນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວທິກີານ

ທີ່ ເປນັລະບບົໃນຂອບເຂດທົ່ ວຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບໃນລາຄາຖກື, ໜາ້ເຊື່ ອຖແືລະ

ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດສໍ້າລບັທຸກຄນົ,ດວ້ຍວໄິສທດັເພື່ ອບນັລຸການປກົຄຸມດາ້ນສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ (UHC). ຂງົເຂດບຸລມິະສດິ

ຂອງ ການປະຕຮູິບສາທາລະນະສຸກມດີັ່ ງນີ:້ i) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ , ii) ການເງນິ

ສາທາລະນະສຸກ , iii) ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງແລະການປະສານງານ, iv) ການໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບ, ແລະ v) ລະບບົຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ. 
 

5.9. ຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວແມ່ນນ າໃຊຕ້ວົຊີບ້ອກແລະເປົາ້ໝາຍຫຼກັດຽວກນັກບັແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ (HSDP), 

ໂດຍເພີ່ ມ: ອາຍຸຍນືສະເລ່ຍ, ການຕາຍຍອ້ນພະຍາດໄຂຍຸ້ງ ແລະ ວນັນະໂລກ, ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ເຮສໄອວ,ີ ແລະ ຈາໍນວນ 

ອາສາສະໝກັບາ້ນຕ່ໍໜຶ່ ງບາ້ນ. ໃນການກາໍນດົຂງົເຂດຂອງລະບບົປະຕຮູິບ (ການຄຸມ້ຄອງແລະການປະສານງານ, ຊບັພະ ຍາ
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ກອນມະນຸດ, ການເງນິສາທາລະນະສຸກ, ແລະລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ) ຍຸດທະສາດໄດສ້ະເໜໃີຫເ້ຫນັຮູບ

ພາບລວມຂອງກຸ່ມກດິຈະກາໍທີ່ ພວົພນັກບັລະບບົສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແລະ

ແຜນປະຕບິດັງານ. 

 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງສປປລາວ  
 

5.10. ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫບຸ້ລມິະສດິແກ່ໂພຊະນາການໂດຍຖເືປນັບນັຫາສ າຄນັໃນການພດັທະນາ. ນະໂຍບາຍດາ້ນໂພຊະນາ

ການແຫ່ງຊາດຄັງ້ທໍາອດິໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໃນປ2ີ008,ຕດິຕາມດວ້ຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນປ2ີ009, 

ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ (2010), ຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຄັງ້ທໍາອດິ 

2011-2015, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອະນາໄມ, ກນັພະຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 2012, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອະນາໄມແລະ

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ (2019), ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຮອດປີ 2025 ແລະແຜນປະຕບິດັງານ 2016-

2020 ຄັງ້ທ ີ2 (ປດັຈບຸນັ). ໂພຊະນາການໄດຖ້ກືຈດັໃຫເ້ປນັອງົປະກອບໜຶ່ ງຂອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບ

ຂັນ້ຕົນ້ (2019). ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການແລະແຜນປະຕບິດັງານ 2021-2025 ໄດກ້ວມລວມເອາົກອບ 

ແຜນງານດາ້ນໂພຊະນາການຢູ່ ສປປລາວ ສໍາລບັລດັຖະບານ, ຜູໃ້ຫທ້ນຶ, ອງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້

ທາງດາ້ນສງັຄມົ. ການວໄິຈກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍດາ້ນໂພຊະນາການໃນບ່ໍດນົມານີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຂະແໜງ ສາທາລະນະ

ສຸກ ມນີະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດໂພຊະນາການທາງກງົຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໝົດ, ສ່ວນຂະແໜງສຶກສາທິການ, ກະສິກໍາ,ນໍາ້, 

ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH) ມກຸ່ີມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການທາງອອອ້ມທີ່ ໜອ້ຍກວ່າ (NIER NIPN 2019). ບນັຫາ

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍທີ່ ມປີະສດິທຜິນົແມ່ນເຫນັໄດໃ້ນຂງົເຂດຕ່ໍໄປນີ:້ i)  ການນ າພາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ, ii) 

ກໍາລງັແຮງງານດາ້ນໂພຊະນາການ, iii) ການເງນິດາ້ນໂພຊະນາການ, iv) ການຕດິຕາມກວດກາໂພຊະນາການ, ແລະ v) ການ

ປກົຄອງດາ້ນໂພຊະນາການ. 

 

5.11. ຂໍສ້ະເໜີຂອງການວໄິຈແມ່ນເພື່ ອ: i) ປັບປຸງການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນ, ໂດຍ

ສະເພາະໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ii) ເພີ່ ມງບົປະມານ ຂອງລດັຖະບານ ສໍາລບັວຽກງານໂພຊະນາການ, iii) ປບັປຸງຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດສໍາລບັໂພຊະນາການ, iv) ຮບັປະກນັການມແີລະນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນສໍາລບັການຕດັສນິໃຈ, ແລະ v) ເພີ່ ມການເຂົາ້ເຖງິແລະ

ການປກົຄຸມກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ. ຂໍສ້ະເໜດີັ່ ງກ່າວນີພ້ວົພນັສະເພາະກບັອງົປະກອບທ ີ3 ໃນ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງ

ຊາດສະບບັນີ ້, ແລະ  ກຸ່ມກດິຈະກາໍທີ່ ພວົພນັກບັລະບບົດາ້ນໂພຊະນາການ ທີ່ ມຄີວາມຈ າເປນັສ າລບັແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນ

ໂພຊະນາການ, ລວມທງັ ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນປະຕບິດັງານທີ່  ພວົພນັກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປະສານງານ, ການຕດິຕາມ 

ແລະ ການປະເມນີຜນົ. 

 

VI. ຄວາມສອດຄ່ອງກບັຂໍແ້ນະນາໍໃນທົ່ ວໂລກ ແລະ ໃນພາກພືນ້ 

6.1. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ສະບບັນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs), ຄໍາ 

ແນະນໍາດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ສາ້ງສນັແລະເປັນມາດຕະຖານໃນທົ່ ວໂລກ, ແລະນະໂຍບາຍທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການຂອງ

ສະມາຄມົປະຊາຊາດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕຫຼ້ອືາຊຽນ. ສະນັນ້, ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີຈ້ ຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ 

ຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງ ສປປລາວ ຕ່ໍເປົາ້ໝາຍໃນການພດັທະນາແບບຍຶນືຍງົ (SDG) , ເປົາ້ໝາຍ ຂອງໂລກ, ແລະ ຂໍລ້ິ

ເລີ່ ມຂອງອາຊຽນເວົາ້ລວມ. 
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ໂພຊະນາການແລະເປົາ້ ໝາຍ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
 

6.2. ເປົາ້ໝາຍທ ີ 2 ຂອງ ເປົາ້ໝາຍໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໄດເ້ວົາ້ເຖງິໂພຊະນາການໂດຍກງົ, ແນໃສ່ "ຢຸດຕຄິວາມ

ອດຶຫວິ,ບນັລຸຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານແລະປບັປຸງໂພຊະນາການ, ແລະສົ່ ງເສມີກະສກິາໍແບບຍນືຍງົ."ຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນທົ່ ວໂລກເພື່ ອຕ່ໍສູກ້ບັຄວາມອດຶຫວິແລະການຂາດສານອາຫານໄດມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນບັຕັງ້ແຕ່ປ ີ

2000 ເປນັຕົນ້ມາ. ແຕ່ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ, ການຢຸດຕຄິວາມອດຶຫວິ, ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານແລະການ

ຂາດສານອາຫານສໍາລບັທຸກຄນົຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງແລະມຈີດຸສຸມ. ເນື່ ອງຈາກສະພາບເສດຖະກດິ

ໂລກ ຖກືຄາດໝາຍວ່າຈະມຄີວາມຕກົຕ່ໍາ ຍອ້ນການລະບາດໃຫຍ່ ຂອງພະຍາດ COVID-19, ການຂາດສານອາຫານແບບ

ລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ການຂາດສານອາຫານແບບກະທນັຫນັ (ຈ່ອຍຜອມ) ລວ້ນແລວ້ແຕ່ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະເພີ່ ມ

ຂຶນ້, ແລະຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານກຈໍະສບືຕ່ໍຮາ້ຍແຮງກວ່າເກົ່ າ. ການສຸມໃສ່ໂພຊະນາການຍິ່ ງຈະມຄີວາມ

ສໍາຄນັຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. 
 

6.3. ເປົ ້າໝາຍທີ 1 ຫາທີ 6 ຂອງເປົ ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກັບໂພຊະນາການທັງໝົດ -            

ເປົາ້ໝາຍ SDG 1. ຄວາມທຸກຍາກ; 2. ຄວາມອດຶຫວິ; 3. ສຸຂະພາບ; 4. ການສກຶສາ; 5. ຄວາມສະເໝ ີພາບລະຫວ່າງ ຍງິ - 

ຊາຍ; 6. ນໍາ້ແລະ ສຸຂາພບິານ. ເວົາ້ລວມແລວ້,  ເປົາ້ໝາຍເກອືບທງັໝດົຂອງ SDGs  ແມ່ນມຕີວົຊີບ້ອກ ທີ່ ພວັພນັກບັ ໂພຊະ

ນາການ,  ແລະ ເປົາ້ໝາຍ SDGs ທງັໝດົມບີາງການພວົພນັບາງສ່ວນກບັໂພຊະນາການ. ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ການປບັປຸງ

ໂພຊະນາການຈຶ່ ງແມ່ນວຽກໜຶ່ ງທີ່ ນອກເໜອືໄປຈາກ ເປົາ້ໝາຍທ ີ2 ຂອງ SDG  ພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ; ມນັມສ່ີວນຊ່ວຍໃນການ

ປບັປຸງສຸຂະພາບແລະຢຸດຕຄິວາມທຸກຍາກ, ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປນັໃນການສາ້ງຄວາມກາ້ວໜາ້ໃຫແ້ກ່ເປົາ້ໝາຍ ທງັໝດົ ຂອງ 

SDGs. 

 

6.4. ການຂາດສານອາຫານມກັຈະເປນັອຸປະສກັທີ່ ເບິ່ ງບ່ໍເຫນັເລືອ້ຍໆໃນການບນັລຸຫຼາຍເປົາ້ໝາຍ SDGs. ອຸປະສກັດັ່ ງກ່າວບ່ໍ

ພຽງແຕ່ເກດີຈາກການມອີາຫານບ່ໍພຽງພໍ, ແຕ່ຍງັເກດີຈາກປດັໄຈທີ່ ກຽ້ວຂອ້ງກບັຫຼາຍໆດາ້ນທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັ ສາທາລະນະ

ສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ນໍາ້, ສຸຂາພບິານ, ແລະ ອະນາໄມ. ການເຂົາ້ເຖິງອາຫານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ, ຄວາມສະເໝີພາບ 

ລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິເປນັຕົນ້. ສະນັນ້, ໂພຊະນາການຈະເປນັທງັຜູສ້າ້ງ ແລະ 

ເປນັເຄື່ ອງໝາຍຂອງການພດັທະນາ, ແລະ ເປນັຈດຸໃຈກາງຂອງວາລະໃນການພດັທະນາລະດບັໂລກ ທີ່ ລວມຢູ່ໃນເປົາ້ໝາຍ

ໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs). 

 

ຄໍາແນະນາໍລະດບັໂລກ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ 
 

6.5. ອງີຕາມບດົລາຍງານຫຼາ້ສຸດກ່ຽວກບັສະຖານະການຂອງເດກັນອ້ຍໃນທົ່ ວໂລກໃນປ ີ 2019, " ເດກັນອ້ຍ, ອາຫານແລະ

ໂພຊະນາການ" (UNICEF 2019), ການຂາດສານອາຫານຍງັສບືຕ່ໍ ທໍາລາຍຄວາມສາມາດຂອງເດກັນອ້ຍໃນການຈະເລນີເຕບີ

ໃຫຍ່ແລະພດັທະນາຢ່າງເຕມັທີ່ ,ແລະເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິແລະປະເທດຊາດ.ການຂາດສານອາຫານແມ່ນ

ເກດີຈາກອາຫານທີ່ ບ່ໍມຄຸີນະພາບດ.ີເພື່ ອປບັປຸງໂພຊະນາການຂອງເດກັນອ້ຍຈາໍເປນັຈະຕອ້ງມລີະບບົອາຫານທີ່ ສາມາດຕອບ

ສະໜອງອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ປອດໄພ, ສາມາດຊືໄ້ດ ້ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ. 

 

6.6. ບດົລາຍງານທີ່ ສ າຄນັອກີສະບບັໜຶ່ ງແມ່ນສະພາບຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການໃນປ2ີ020, 

"ການຫນັປ່ຽນລະບບົອາຫານໄປສູ່ອາຫານທີ່ ມປີະໂຫຍດດຕ່ໍີສຸຂະພາບທີ່ ສາມາດຊືໄ້ດ"້ (FAO 2020). ອງີຕາມບດົລາຍງານ 



38 
 

ສະບບັດັ່ ງກ່າວນີ,້ໃນທົ່ ວໂລກຂອງພວກເຮາົຍງັບ່ໍທນັຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ຈະສາມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍ“ບ່ໍມຄີວາມອດຶຫວິ”ພາຍໃນປ ີ

2030 ໄດເ້ທື່ ອ, ຍອ້ນວ່າອດັຕາການຂາດສານອາຫານແບບຊໍາ້ເຮືອ້, ການຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ, ນໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ 

ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມນີໍາ້ໜກັເກນີຍງັສູງຢູ່, ແລະສະພາບທາງດາ້ນໂພຊະນາການມແີນວໂນມ້ຈະຊຸດໂຊມລງົຍອ້ນການລະບາດ

ຂອງພະຍາດCOVID-19. ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານເຮດັໃຫຄຸ້ນະພາບຂອງອາຫານຫຸຼດລງົແລະເຮດັໃຫກ້ານຂາດ

ສານອາຫານເພີມ້ຂຶນ້. ໃນຂະນະທີ່ ບນັດາປະເທດຕ່າງໆກາໍລງັປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິອາຫານ, ນອກຈາກນີ ້

ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ດຕ່ໍີສຸຂະພາບ,ເຊິ່ ງຄນົທຸກຍາກບ່ໍສາມາດຊືໄ້ດ.້ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການ

ຊືອ້າຫານທີ່ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ,ລາຄາອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການຈະຕອ້ງໃຫຫຸຼ້ດລງົໃນທຸກຕ່ອງໂສຂ້ອງ

ການສະໜອງອາຫານ. ເພື່ ອືໃຫປ້ະຕບິດັໄດສ້ິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີມ້ນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນລະບບົອາຫານ, ປບັຄວາມສມົດູນ

ຂອງນະໂຍບາຍດາ້ນກະສກິາໍຄນືໃໝ່ເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ການລງົທນຶໃສ່ໂພຊະນາການທາງອອ້ມ, ປບັປຸງການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍສໍາລບັໂພຊະນາການ. 

 

6.7.  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບດົລາຍງານຂາ້ງເທງິນີຍ້ງັມບີດົສະຫຸຼບສງັລວມຂອງພາກພືນ້ອາຊ ີ- ປາຊຟີກິກ່ຽວກບັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ

ດາ້ນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການໃນປ ີ2020,“ ອາຫານຂອງແມ່ແລະເດກັເປນັໃຈກາງ ຂອງການປບັປຸງໂພຊະນາການ” 

(FAO 2021). ອງີຕາມບດົລາຍງານຂອງພາກພືນ້ອາຊ ີ- ປາຊຟີກິນີ,້ ເຊິ່ ງໄດຖ້ືກຮບັຮອງຈາກອງົການ ອຸຍນເີຊບັ, ອງົການ

ອາຫານໂລກ, ແລະອງົການອະນາໄມ ໂລກ,  ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນໂພຊະນາການໃນພາກພືນ້ໄດຊ້າ້ລງົ, ແລະໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ມີ

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ນີ,້ ມຄີວາມຈໍາເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພິບັດແລະ

ເຫດການສຸກເສນີທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ. ບນັດາປະເທດຕ່າງໆຄວນສຸມໃສ່ປບັປຸງອາຫານຂອງແມ່ແລະເດກັນອ້ຍ ໃຫດ້ີ

ຂຶນ້, ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການຊື ້(ຫຸຼດລາຄາ)ຂອງອາຫານທີ່ ມີຄຸນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ແລະນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນເພື່ ອ

ວດັແທກຄວາມຄບືໜາ້ແລະສາ້ງເອກະສານກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນຫຼກັຖານ. ທຸກໆລະບບົເຊັ່ ນລະບບົອາຫານ, ນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ 

ອະນາໄມ, ການປົກປອ້ງສງັຄມົ, ແລະການສກຶສາລວ້ນແລວ້ແຕ່ມມີບີດົບາດສໍາຄນັໃນການສະໜັບສະໜູນອາຫານທີ່ ມີ

ສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັນອ້ຍແລະປບັປຸງໂພຊະນາການ. 

 

6.8.  ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັໂພຊະນາການໂລກໃນປີ 2020, "ການປະຕບິດັເພື່ ອຄວາມສະເໝີພາບໃນການຍຸດຕກິານຂາດ

ສານອາຫານ" ໄດສຸ້ມໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບດາ້ນໂພຊະນາການ. ລະບບົແລະຂະບວນການທີ່ ບ່ໍສະເໝີພາບໄດສ້າ້ງໂອກາດ 

ແລະ ອຸປະສກັຕ່ໍອາຫານທີ່ ດຕ່ໍີສຸຂະພາບ, ແລະໃນທີ່ ສຸດເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົໄດຮ້ບັທາງດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍສມົບູນ.ຂໍສ້ະເໜ ີ

ທີ່ ສໍາຄນັຂອງບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃຫເ້ຂົາ້ໃນລະບບົອາຫານ ແລະສຸຂະພາບ, ໂດຍການສະ ໜັ

ບສະໜູນດາ້ນການເງນິແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ເພື່ ອໃຫສ້າມາດສຸມກດິຈະກໍາໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່

ສຸດເພື່ ອບນັລຸຜນົຜນົໄດຮ້ບັສູງສຸດ.  

 

ຄໍາໝັນ້ສນັຍາ ຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ 
 

6.9. ສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຽນຕະເວນັອອກສຽງໃຕ ້ຫຼ ືອາຊຽນ (ASEAN)  ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຖະແຫຼງການຂອງຜູ ້ນໍາ

ຂອງອາຊຽນກ່ຽວກບັການຍຸດຕກິານຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບໃນເດອືນພະຈກິ 2017. ຖະແຫຼງການດັ່ ງກ່າວສະແດງ

ໃຫເ້ຫນັເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັນ້ທາງດາ້ນການເມອືງໃນລະດບັສູງສຸດໃນການປະຕບິດັຢ່າງເລັ່ ງດ່ວນກດິຈະກໍາຂອງຫຼາຍຂະແໜ

ງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນຫຼກັຖານອາ້ງອງີເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນແລະໃນທີ່ ສຸດ ຍຸດຕກິານຂາດສານອາຫານໃນທຸກ

ຮູບແບບ.  
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6.10. ອາຊຽນໄດຮ່້າງກອບວຽກຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນໂພຊະນາການສ າລບັສກົປ ີ2018-2030 ເພື່ ອຈດັຕັງ້

ປະຕິບັດການຖະແຫຼງຂອງຜູນ້ໍາຂອງອາຊຽນ. ແຜນປະຕິບັດງານດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດລ້ວບລວມເອົາຄໍາໝັນ້ສັນຍາທີ່ ມີຢູ່ໃນ 

ຖະແຫຼງການຂອງຜູ ້ນໍາອາຊຽນໂດຍກອງປະຊຸມຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອະວຸໂສຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ສະຫວດັດກີານ

ສງັຄມົ, ສກຶສາທກິານ, ແລະ ກະສກິໍາແລະປ່າໄມ.້ ຕວົຢ່າງຂອງຜົນໄດຮ້ບັໂດຍກງົທີ່ ຄາດຫວງັວ່າຈະໄດຮ້ບັໃນພາກພືນ້

ອາຊຽນຮ່ວມກນັ ມດີັ່ ງນີ:້ ຂໍແ້ນະນໍາກ່ຽວກບັຊຸດໂພຊະນາການສໍາລບັໂພຊະນາການຂອງແມ່, ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ 

ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ; ມາດຕະຖານສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ 

ແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM); ການຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງດາ້ນໂພຊະນາການແລະດອ້ຍໂອກາດ; ແລະການ

ພດັທະນາວທິກີານທີ່ ເປນັຕວົແບບຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແລະຫຼາຍພາກສ່ວນ.  

 

VII. ກອບແນວຄວາມຄດິ: ສາເຫດ , ບນັຫາ ແລະ ຜນົກະທບົ 

7.1. ອງີຕາມການປະເມນີຂາ້ງເທງິຂອງຂໍມູ້ນຫຼກັຖານໃນທົ່ ວໂລກແລະບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກແຜນງານໂພຊະນາການ 

ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 ສະບບັນີໄ້ດປ້ບັປຸງກອບ

ແນວຄວາມຄດິແລະກອບຍຸດທະສາດຈາກຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປ ີ2025 ຄນືໃໝ່.  ກອບແນວຄວາມຄດິ

ທີ່ ປບັປຸງໃໝ່ນີໄ້ດກ້ໍານດົສາເຫດໂດຍກງົ, ຕົນ້ຕໍ (ທາງອອ້ມ),ແລະ ສາເຫດ ພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານຢູໃນ ສປປ 

ລາວ. ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ຣອດປ ີ2025 ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ສາເຫດ 

ພືນ້ຖານໄດແ້ບ່ງອອກເປນັ: ດາ້ນອງົກອນ, ຊບັພະຍາກອນ, ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

 

7.2. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ  2021-2025 ສະບບັນີ ້ໄດນ້ໍາໃຊໂ້ຄງສາ້ງດຽວກນັກບັແຜນປະຕບິດັງານເກົ່ າ ຄມື ີສາເຫດ

ໂດຍກງົ , ສາເຫດຕົນ້ຕໍ (ທາງອອ້ມ), ແລະ ສາເຫດພືນ້ຖານ, ແຕ່ມຈີດຸປະສງົ ເຮດັໃຫຈ້ະແຈງ້ແລະຄບົຖວ້ນກວ່າເກົ່ າ. ສ່ວນ

ສາເຫດພືນ້ຖານໄດຖ້ກືລວມເຂົາ້ກນັຈາກສອງຊຸດມາເປນັຊຸດດຽວກນັ, ແລະໄດຂ້ະຫຍາຍອອກຕື່ ມໂດຍກວມເອາົ: ຄວາມບ່ໍ

ສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັ, ເຫດການສຸກເສນີ ແລະການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ສາເຫດ

ພືນ້ຖານ, ສາເຫດທາງອອ້ມ ແລະ ສາເຫດໂດຍກງົ ໄດຂ້ະຫຍາຍອອກຕື່ ມ ໂດຍເພີ່ ມບນັຫາການເກດີການຂາດສານອາຫານ

ໃນແມ່, ເດກັນອ້ຍ, ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ນອກຈາກນີ,້ ບນັຫາຂອງການຂາດສານອາຫານໄດຖ້ກືຂະຫຍາຍອອກໄ ເປນັຜນົກະທບົ

ທີ່ ຕາມມາເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ການເຈບັແລະການຕາຍຂອງເດກັ, ການພດັທະນາການທາງດາ້ນຮ່າງກາຍແລະຈດິໃຈບໍໄດດ້,ີ 

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິແລະສງັຄມົຫຸຼດລງົແລະຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເກດີບນັຫາໃນຄນົລຸນ້ຕ່ໍໆໄປຕະຫຼອດໄປ.  

 

7.3. ຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງເຫດຜນົຂອງຄວາມສ າຄນັໃນການລງົທນຶເຂົາ້ໃສ່ໂພຊະນາການ, ແລະການ

ເຊື່ ອມໂຍງໂດຍກງົກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ແລະຂງົເຂດການພດັທະນາລະດບັຊາດແລະ

ທົ່ ວໂລກຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ສໍາລບັບນັຫາຂອງການຂາດສານອາຫານ (ເດກັນອ້ຍ, ໄວໜຸ່ມ, ແລະການຂາດສານອາຫານຂອງ

ແມ່) ໄດມ້ີການຫຼາຍຕົວຊີບ້ອກທີ່ ສໍາຄັນຄື - ຂາດສານອາຫານແບບນໍາ້ໜັກຫຸຼດມາດຕະຖານ, ຂາດສານອາຫານແບບ

ກະທນັຫນັ (ຈ່ອຍຜອມ), ນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານ, ນໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ, ພາວະໂພຊະນາການເກນີ ແລະ ພະຍາດເລອືດຈາງ - 

ເຊິ່ ງທັງໝົດນີລ້ວ້ນແຕ່ເປັນຕວົຊີບ້ອກຫຼັກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕບິດັງານສະບບັນີ.້ ໃນ
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ລກັສະນະດຽວກນັ, ທຸກສາເຫດພືນ້ຖານ, ສາເຫດທາງອອ້ມແລະສາເຫດໂດຍກງົຂອງການຂາດສານອາຫານແມ່ນພວົພນັໂດຍ

ກງົກບັຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດໃນກອບວຽກຍຸດທະສາດ, ພອ້ມດວ້ຍຕວົຊີບ້ອກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

7.4 ໃນໄລຍະຂອງການປກຶສາຫາລເືພື່ ອສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານສະບບັນີ,້ ມຄູ່ີຮ່ວມງານຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດສ້ະເໜໃີຫກ້ອບ

ແນວຄວາມຄດິມຄີວາມງ່າຍດາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ເພື່ ອຈະໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດທີ່ ໜອ້ຍກວ່າເກົ່ າແລະຈະແຈງ້ກວ່າເກົ່ າ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄູ່ຮ່ວມງານອຶ່ ນໄດເ້ນັນ້ໜັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງໃຫມ້ກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັກອບແນວຄດິຂອງ 

ແຜນປະບດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການເກົ່ າສໍາລບັ ປີ2016-2020 ທີ່ ຜ່ານມາ, ເນື່ ອງຈາກຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການໃນປດັຈບຸນັໄດຖ້ກືອະນຸມດັແລວ້ຮອດປີ 2025. ໜາ້ຕ່ໍໄປນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິກອບແນວຄວາມຄດິຂອງ

ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສໍາລບັ ປ ີ2016-2020 ທີ່ ຜ່ານມາແລະການພດັທະນາທີ່ ນ າໄປສູ່ແຜນປະຕບິດັງານສະບບັປບັປຸງ 

2021-2025 . ຮູບສະແດງ ທ ີ5 ສະແດງໃຫເ້ຫນັກອບແນວຄວາມຄດິສໍາລບັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ 2016-2020, 

ສ່ວນຮູບ ທ ີ6 ສະແດງກອບແນວຄວາມຄດິສໍາລບັແຜນປະຕບິດັງານ 2021-2025. ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາແລວ້ໃນຂາ້ງເທງິ, ສໍາ 

ລບັແຜນປະຕບິດັງານ  2021-2025 ນີ,້ ສາເຫດພືນ້ຖານແມ່ນໄດຖ້ືກປັບໃຫເ້ຂົາ້ໃຈງ່າຍຂຶນ້, ນອກຈາກນີຍ້ງັໄດກ້ໍານດົ

ລະອຽດບນັຫາຂອງການຂາດສານອາຫານແລະມຜີນົສະທບົຂອງມນັ. 

 
 
 

ຮູບສະແດງທ ີ5: ກອບແນວຄວາມຄດິສ າລບັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ປ ີ2016-2020 
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 ຮູບສະແດງທ ີ6: ກອບແນວຄວາມຄດິສ າລບັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການປິ ີ2021-2025 
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ກອບແນວຄວາມຄດິ: ສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ 
 
ກ. ສາເຫດໂດຍກງົ 
1. ການບໍລໂິພກອາຫານບ່ໍພຽງພໍ. 
2. ການເຂົາ້ເຖງິແລະນາໍໃຊນ້ໍາ້ແລະສຸຂາພບິານບ່ໍດ,ີ ອະນາໄມບ່ໍດ,ີ ແລະການເກດີພະຍາດ. 
 
ຂ. ສາເຫດທາງອອ້ມ (ຕົນ້ຕໍ ) 
3. ບ່ໍມອີາຫານ ແລະ ບ່ໍເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. 
4. ຄວາມຮູ ້ແລະພດຶຕກິາໍກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການຍງັບ່ໍທນັດ.ີ 
5. ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການຍງັບ່ໍທນັດ.ີ  
 
ຄ. ສາເຫດພືນ້ຖານ 
6. ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານມຄີວາມຈາໍກດັ. 
7. ພະນກັງານທີ່ ໄດຜ່້ານການອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ. 
8. ການບໍລກິານສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການບ່ໍທນັພຽງພໍ. 
9. ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຍງັບ່ໍເໝາະສມົ.  
10. ລະບບົການເງນິຍງັບ່ໍເໝາະສມົ. 
11. ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ. 
12. ບາງມາດຕະຖານແລະພດຶຕກິາໍທາງສງັຄມົເປນັອຸປະສກັສ າລບັໂພຊະນາການ. 
13. ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ ຍງິ-ຊາຍ. 
 
VIII. ວໄິສທດັ, ພນັທະກດິ, ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັງານ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງ 

ວໄິສທດັ: ປະເທດຊາດອຸດມົຮັ່ ງມ,ີ ປະຊາຊນົສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມກີານຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ມໂີພຊະນາການທີ່ ດ,ີ 
ຫຸຼດຜ່ອນ ການຂາດສານອາຫານແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. 

ພນັທະກດິ:  ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ

ສຸມໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ, ຮບັປະກນັການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົທີ່ ມຄຸີນະພາບໃນທຸກຂັນ້.  

ເປົາ້ໝາຍລວມ : ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍ, ປບັປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ
ໃຫດ້ຂີຶນ້ເພື່ ອໃຫມ້ສຸີຂະພາບແຂງແຮງລວມທງັມຄຸີນະພາບຊວີດິທີ່ ດແີລະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍການ

ພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນປ ີ2025. 
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ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ: 

8.1.   ໂດຍລວມຕວົຊີບ້ອກລຸ່ມນີສໍ້າລບັເປົາ້ໝາຍເຊິ່ ງໄດລ້ວມເອາົຕວົຊີບ້ອກທົ່ ວໂລກທີ່ ແນະນາໍໂດຍອງົການ UNICEF / WHO, 

ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ໄດເ້ກບັກາໍຈາກການສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວ (LSIS) ໃນທຸກໆ 5 ປ,ີ ແລະຕວົຊີບ້ອກທີ່ ໄດເ້ກບັກາໍໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາໂດຍໂຄງການໂພຊະນາການຂອງລາວ.ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີມ້ຄີວາມສໍາຄນັໃນການຕດິຕາມໃນລະດບັຊາດ-ການຂາດສາອາຫານ 

ແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting), ຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ (ກະທນັຫນັ) (Wasting), ນໍາ້ໜກັຕ່ໍາ 

(underweight), ພະຍາດເລອືດຈາງໃນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ,ີ ແລະໃນແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ (ອາຍຸ 15-49 ປ)ີ. ໜຶ່ ງໃນ

ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມແມ່ນນໍາ້ໜກັເກນີໃນເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ;ີ ເຖງິແມ່ນວ່າຕວົຊີບ້ອກນີຍ້ງັຕ່ໍາ, ແຕ່ມນັເປນັສິ່ ງ 

ສໍາຄນັທີ່  ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາແລະປ່ຽນແປງລະບບົອາຫານ,ຈະຕອ້ງຕດິຕາມໂພຊະນາການເກນີຍອ້ນວ່າມນັມຜີນົກະ 

ທບົດາ້ນສຸຂະພາບທີ່ ບ່ໍດເີຊັ່ ນ: ພະຍາດທີ່ ບ່ໍຕດິຕ່ໍ (NCDs) ເພີ່ ມຂຶນ້, ແລະຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍສງັຄມົ. ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍອາຍຸ 

ຕ່ໍາກວ່າ 6 ເດອືນທີ່ ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ສໍາຄນັເຊິ່ ງລວມເປນັຕວົ

ຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມດັ່ ງກ່າວມາຂາ້ງເທງິ, ພອ້ມທງັເປນັຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ກ່ຽວກບັພນັກບັຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ ແລະ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງທ ີ1: ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ 

ຕວົຊີບ້ອກ 

 

ຂໍມູ້ນປ ີ
2012 (%) 

LSIS 1 

ຂໍມູ້ນປ ີ
2015  (%) 

ຂໍມູ້ນປ ີ2017  
(%) MTR / 

LSIS 2 

ເປົາ້ໝາຍປ ີ
2020  (%) 

ເປົາ້ໝາຍປ ີ
2025 (%) 

ອດັຕາການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດ ້

ມາດຕະຖານ(stunting) (ລວງສູງທຽບໃສ່ອາຍຸ)ໃນເດກັ

ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ

44 42 33 32 (HSDP 
2021-25) 

26 (HSDP 
2021-25) 

ອດັຕາການຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ 

(ກະທນັຫນັ) (wasting) (ນໍາ້ໜກັທຽບໃສ່ລວງສູງ) ໃນ

ເດກັອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ

6 6 9 < 5 < 5 

ອດັຕານໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຖະຖານ (Underweight) (ນໍາ້

ໜກັທຽບໃສ່ອາຍຸ) ໃນເດກັອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ
27 22 21 20 (HSDP 

2021-25) 
12 (HSDP 
2021-25) 

ອດັຕາເດກັອາຍຸ 6-59 ເດອືນທີ່ ເປນັພະຍາດເລອືດຈາງ 

(Hb <11g/dL) 
41 40 44 30 30 

ອດັຕາແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ(ອາຍຸ15-49ປ)ີ ທີ່ ເປນັ

ພະຍາດເລອືດຈາງ (Hb <12g/dl) 
36 30 40 23 15 

 ອດັຕານໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ(<2,500 g) 15  6.5 11 8 
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ອດັຕານໍາ້ໜກັເກນີ (ນໍາ້ໜກັເກນີທຽບກບັລວງສູງ) ໃນ

ເດກັອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ
2 2 3.5 ≤ 2 ≤ 2 

ອດັຕາເດກັອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດອືນທີ່ ຖກືລຽ້ງດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່

ພຽງຢ່າງດຽວ 
40 40 45 50 60 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ຂອງຕວົຊີບ້ອກ, ຂໍມູ້ນ, ແລະ ເປົາ້ໝາຍ: NPAN 2016-2020, LSIS 2017, ອງົການ UNICEF / ກອບການຕດິຕາມ
ໂພຊະນາການໂລກຂອງອງົການ ອະນາໄມໂລກWHO) ຍກົເວັນ້ບ່ອນທີ່ ໝາຍໄວ ້HSDP (ແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ) . 

 
8.2.  ຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນໂພຊະນາການ. ຕວົຊີບ້ອກທງັໝດົສ າລບັເປົາ້ໝາຍລວມແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັໃນການຕດິຕາມຄວາມ

ຄບືໜາ້ໃນລະດບັຊາດ. ໃນເວລາດຽວກນັ, ພາກ 4ກ ຂາ້ງເທງິນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຢ່າງຫຼາຍໃນທົ່ ວປະເທດ
ລາວ, ໂດຍທົ່ ວໄປ, ການຂາດສານອາຫານເຫນັວ່າມອີດັຕາສູງຂຶນ້, ໂດຍພບົເຫນັຢູ່ເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ຊນົນະບດົ, ຊຸມຊນົ
ຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ພບົກບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບ,ໂພຊະນາການ, ແລະ ການບໍລກິານທາງດາ້ນ ສງັຄມົ. ໜຶ່ ງ ໃນ

ຫຼກັການແນະນາໍ ຂອງ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີ ້(ເບິ່ ງພາກ 14 ຂາ້ງລຸ່ມນີ)້ ແມ່ນການສຸມໃສ່ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່

ສຸດ. ດັ່ ງນັນ້ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ , ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ໃຫຕ້ວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມເຫຼົ່ ານີ ້ ໄດຖ້ກືຕດິຕາມກວດກາໃນຂັນ້

ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພື່ ອຊີນ້າໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ. ຄວນສູມກດິຈະກາໍດາ້ນໂພຊະນາການ ໃສ່ບນັດາແຂວງບຸລ ິມະສດິທີ່

ມອີດັຕາການຂາດສານອາຫານສູງທີ່ ສຸດໃນປະເທດ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມບີາງແຂວງທີ່ ມສີະພາບໂພຊນາ ການ
ໂດຍລວມດແີລວ້ແຕ່ກຍໍງັອາດຈະຍງັມບີາງເມອືງທີ່ ຍງັມສີະພາບໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍດ,ີ ສະນັນ້ກດິຈະກາໍໂພຊະນາການຄວນສຸມໃສ່
ເມອືງເຫຼົ່ ານັນ້ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ເຖງິແມ່ນວ່າຢູ່ພາຍໃນເມອືງເອງກຕໍາມ,ອາດຈະຍງັມບີາງກຸ່ມບາ້ນທີ່ ມສີະພາບໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍດ,ີ
ດັ່ ງນັນ້ການວາງເປົາ້ໝາຍສະເພາະຕື່ ມອກີສໍາລບັກຸ່ມບາ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ອາດຈະເປນັການເໝາະສມົ.  
 
8.3 ໂພຊະນາການໄດຖ້ກືປະກອບເຂົາ້ໃນຕວົຊີບ້ອກສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ. ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ, ຄວາມພະຍາຍາມ
ດາ້ນໂພຊະນາການແມ່ນສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ,ແລະແຜນງານໂພຊະນາການໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບນັລຸເປົາ້ໝ
າຍໃນລະດບັການພດັທະນາຂອງປະເທດ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໂດຍລວມ, ແລະສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັ (MCH). 8 ຕວົ
ຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມທງັໝດົຂາ້ງເທງິນີແ້ມ່ນປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຜນົໄດຮ້ບັຂອງສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ. ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກໄດລ້າຍງານ 11 ຕວົຊີບ້ອກທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃນລະດບັຊາດໃຫແ້ກ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນທຸກໆປ.ີ ໃນ

ຈາໍນວນຕວົຊີບ້ອກທງັໝດົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີໄ້ດປ້ະກອບສ່ວນໂດຍທາງອອ້ມເຖງິ 3 ຕວົຊີບ້ອກແລະ
ເປົາ້ໝາຍ ຄ:ື ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 1 ປ ີ(IMR) ຕ່ໍເດກັເກດີມຊີວີດິ 1000 ຄນົ, ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍ
ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ5ປ(ີU5MR)ຕ່ໍການເກດີມຊີວີດິ1000 ຄນົແລະອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຕ່ໍການເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ. 

NPAN ສະບບັນີໄ້ດປ້ະກອບສ່ວນໂດຍກງົເຖງິ 4 ຕວົຊີບ້ອກແລະເປົາ້ ໝາຍ: 2 ຕວົຊີບ້ອກແມ່ນຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍ ລວມ

ຂອງ NPAN ຄ ື - ນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານແລະເດກັຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (stunting), ໃນຂະນະທີ່

ອກີສອງຕວົຊີບ້ອກອື່ ນແມ່ນຕວົຊີບ້ອກລະດບັຜນົໄດຮ້ບັທາງດາ້ນນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ ຂອງ NPAN ຄ:ຶ ອດັຕາ

ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ແລະ ການນາໍໃຊວ້ດິຖ່າຍ 
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ຕາຕະລາງທ ີ2: ຕວົຊີບ້ອກແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແລະເປົາ້ໝາຍປະຈາໍປທີີ່ ແຜນງານໂພຊະນາການໄດປ້ະກອບສ່ວນໂດຍທາງ

ອອ້ມ 
 
 ຂໍມູ້ນ ເປົາ້ໝາຍປະຈາໍປ ີ
ຕວົຊີບ້ອກແຫ່ງຊາດ 2012 

(LSIS1) 
2015 2017  

(LSIS 2) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ

ລຸ່ມ 1 ປ ີ (IMR) / 1000 
68 51 (UN) 40 30 28 25 22.5 21 20 

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 

ຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ(ີU5MR) / 1000 
79 67 (UN) 46 40 37 35 33 32 30 

ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ 
(MMR) / 100,000 

220 206 
(Census) 

197 (UN 
2015) 

160 
 150 135 120 115 100 

 
ແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງເປົາ້ໝາຍ: ແຜນພດັທະນາ ສາທາລະນະສຸກ (HSDP) 2021-2025 

 
ຕາຕະລາງທ ີ3: ຕວົຊີບ້ອກສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດແລະເປົາ້ໝາຍປະຈາໍປ ີທີ່ ໂຄງການໂພຊະນາການມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍກງົ ແລະ ລວມຢູ່ໃນ

NPAN ນີ ້
 
 
   ເປົາ້ໝາຍປະຈາໍປ ີ

ຕວົຊີບ້ອກແຫ່ຼງຊາດ ຢູ່ບ່ອນໃດຂອງNPAN 
ຂໍມູ້ນປ ີ
2017 

(LSIS 2) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະ 

ຖານ (ນໍາ້ໜກັທຽບໃສ່

ອາຍູ)  
Underweight (%) 

ຕວົຊີບ້ອກສໍາ ລບັເປົາ້ 

ໝາຍລວມ 
21.1 20 19 18 17 16 15 

ລວງສູງບ່ໍໄດມາດຕະ 

ຖານ (ລວງສູງທຽບໃສ່

ອາຍຸ) Stunting (%) 

ຕວົຊີບ້ອກສໍາ ລບັເປົາ້ 

ໝາຍລວມ 
33 32 31 30 29 28 27 

ນາໍໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ (%) 
 

ຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ 7 
(ຄວົເຮອືນ), ຕວົຊີບ້ອກ 
10 (ໂຮງຮຽນ) 

83.9 90 91 92 93 94 95 

ນາໍໃຊວ້ດິຖ່າຍ (%) 
ຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ 8 
(ຄວົເຮອືນ), ຕວົຊີບ້ອກ 
11 (ໂຮງຮຽນ) 

73.8 80 81 82 83 84 85 

 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຂອງເປົາ້ໝາຍ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ື(DPC), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2021 
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ໝາຍເຫດ:ເປົາ້ໝາຍສໍາລບັນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານແລະເດກັຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານແມ່ນມຄີວາມແຕກ

ຕ່າງເລກັນອ້ຍລະຫວ່າງຕາຕະລາງ 1, ເຊິ່ ງແມ່ນເປົາ້ໝາຍໄລຍະຍາວແລະຖກືນາໍມາຈາກແຜນພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ 2021-

2025, ແລະຕາຕະລາງ 3 ເຊິ່ ງເປນັເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດກ້າໍນດົແລະລາຍງານປະຈາໍປ.ີ 
 
ກອບວຽກຍຸດທະສາດສໍາລບັ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2021-2025 
 
ອງົປະກອບ: 
ອງົປະກອບ 1: ແກໄ້ຂສາເຫດກງົຂອງການຂາດສານອາຫານ. 
ອງົປະກອບ 2: ແກໄ້ຂສາເຫດທາງອອ້ມ (ຕົນ້ຕໍ)ຂອງ ການຂາດສານອາຫານ. 
ອງົປະກອບ 3: ແກໄ້ຂສາເຫດພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃນການສົ່ ງເສມີການ
ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ.  
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ: 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 1:  ປບັປຸງການບໍລໂິພກອາຫານ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງນໍາ້ແລະສຸຂາພບິານ, ສົ່ ງເສມີການອະນາໄມ, ກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດ.  
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 3:  ເພີ່ ມການມອີາຫານ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 4:  ສົ່ ງເສມີຄວາມຮູຂ້ອງເດກັແລະໄວໝຸ່ມແລະພດຶຕກິາໍກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງ 

ດາ້ນໂພຊະນາການ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 5:  ເພີ່ ມການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບແລະໂພຊະນະການທີ່ ມຄຸີນະພາບ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 6:  ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນຄວາມສາມາດລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ, ການບໍລຫິານ ແລະ  

ປະສານງານໃຫແ້ກ່ອງົກອນ.  
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 7:  ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 8:  ປບັປຸງລະບບົການບໍລກິານທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກສໍາລບັຊຸມຊນົ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 9:  ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານເພື່ ອການຕດັສນິໃຈ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 10:  ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການເງນິແລະເພີ່ ມການລງົທນຶເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 11:  ຮບັປະກນັການກຽມພອ້ມ-ຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີຢ່າງມປີະສດິຜນົ  

ລວມທງັການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 12:  ເພີ່ ມທະວວີຽກງານການສື່ ສານເພື່ ອການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະຄວາມຊນິເຄຍີຂອງສງັຄມົດາ້ນ 
                               ໂພຊະນາການ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 13:  ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ. 
 
 

IX. ຫຼກັການແນະນ າສ າລບັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 
 
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຮອດປ ີ 2025 ແລະແຜນປະຕບິດັງານ 2016-2020 (NNSPA) ໄດກ້າໍນດົ 5 ຫຼກັການ

ແນະນາໍທີ່ ສໍາຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ຫຼກັການແນະນາໍດັ່ ງກ່າວມຈີດຸປະສງົດັ່ ງນີ:້ 
1. ກາໍນດົ ຍຸດທະສາດ ທີ່ ສາມາດເປນັຈງິໄດ ້ 

2. ສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 
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3. ສາມາດບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ສາມາດວດັແທກໄດ ້

4. ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ  

5. ແກໄ້ຂບນັຫາ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ 

ຫຼກັການແນະນາໍເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັປ ີ2021-2025 
ຜ່ານການປກຶສາຫາລສໍືາລບັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NPAN) ປ ີ2021-2025 ໄດສ້າ້ງ 10 ຫຼກັການແນະ 

ນາໍເພີ່ ມເຕມີ. ຫຼາຍຫຼກັການແນະນາໍແມ່ນໄດຂ້ະຫຍາຍມາຈາກ 5 ຫຼກັການເກົ່ າໃນຂາ້ງເທງິທີ່ ມຢູ່ີແລວ້, ສ່ວນຫຼກັການແນະນ າ

ອື່ ນໆແມ່ນໄດກ້າໍນດົຂຶນ້ໃໝ່ໂດຍອງີໃສ່ປະສບົການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໂພຊະນາການຈນົມາຮອດ

ປດັຈບຸນັ. 
 

6. ອງີສ່ຂໍມູ້ນຫຼກັຖານ: ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີແ້ມ່ນອງີໃສ່ການທບົທວນຄນືຂໍມູ້ນຫຼກັຖານທົ່ ວໂລກແລະໃນລະດບັ

ຊາດແລະຂໍສ້ະເໜໃີນກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລລືະດບັສູນກາງແລະລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ. 

7. ມຄີວາມເປນັໄປໄດ:້ ອງີຕາມຫຼກັການທ ີ1 ຂາ້ງເທງິ, ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີນ້ ີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອໃຫສ້າມາດເປນັຈງິ

ໄດໂ້ດຍເຮດັຕາມຊບັພະຍາກອນແລະຄວາມສາມາດທີ່ ມຢູ່ີ. 

8. ປະສານເຂົາ້ກບັນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອບການວາງແຜນ ຢ່າງສອດຄ່ອງກນັ : ຫຼກັການນີໃ້ຫລ້າຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີ ໃສ່

ຫຼກັການທ ີ2 ຂາ້ງເທງິ, ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີມ້ຈີດຸປະສງົໃຫສ້ອດຄ່ອງຢ່າງເຕມັສ່ວນ ກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບ

ວຽກແຫ່ງຊາດ. 

9. ເນັນ້ໜັກໃສ່ ການວາງແຜນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການແບບເຊື່ ອມສານ: ຫຼກັການນີ ້ໄດຂ້ະຫຍາຍຫຼກັການທີ  2  ຂາ້ງເທງິ, 

NPAN ນີໄ້ດລ້ວມເອາົແຜນການແລະກຸ່ມກດິຈະກາໍຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ (ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ແລະ ກະສກິາໍ). 

10. ສົ່ ງເສມີການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ: ຫຼກັການນີໄ້ດຂ້ະຫຍາຍຫຼກັການທ ີ2 ເພີ່ ມເຕມີແລະກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັ

ຫຼກັການທ ີ9, NPAN ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປະສານງານໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອແກໄ້ຂໂພຊະນາການ. 

11. ເພີ່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໂປ່ງໃສ: ຫຼັກການນີໄ້ດຂ້ະຫຍາຍຫຼັກການທີ 3 ຂາ້ງເທິງ. ຂະບວນການຂອງການ

ພດັທະນາ NPAN ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ວທິກີານກ່ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍແມ່ນກອບ

ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົສະບບັປບັປຸງ (ພາກ 13 ຂາ້ງລຸ່ມ). ນອກຈາກນີ ້, NPAN ນີຍ້ງັຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການແລະນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານທີ່ ເໝາະສມົ. 

12. ວທິກີານແບບມສ່ີວນຮ່ວມ: ດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາໃນຫຼກັການທ ີ11 ຂາ້ງເທງິ, ການສາ້ງ NPAN ສະບບັນີແ້ມ່ນໄດໃ້ຫຄູ່້ຮ່ວມງານໄດ ້

ເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຫຼາກຫຼາຍໃນຂະບວນການວາງແຜນ. 

13. ອງີໃສ່ຫຼກັການສດິທມິະນຸດ: NPAN ສະບບັນີອ້ງີໃສ່ການຮບັຮູສ້ດິທຂິອງມະນຸດໃນການມອີາຫານທີ່ ເໝາະສມົເປນັພືນ້ຖານ. 

14. ສຸມໃສ່ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ ສຸດ: NPAN ສະບບັນີຮ້ບັຮູຄ້ວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມສະເໝພີາບ, ໂດຍສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ ຕັງ້

ພູມສາດທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ (ແຂວງ, ເມອືງ) ແລະຈດັບຸລມິະສດິໃສ່ປະຊາກອນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ (ແມ່ຍງິຖພືາແລະເດກັນອ້ຍ) ຜູທ້ີ່ ມີ

ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ ສຸດໃນການຂາດສານອາຫານແລະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຂອງມນັ. 
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15. ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບ ລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ: ດວ້ຍການການຂະຫຍາຍຫຼກັການທ ີ5 ຂາ້ງເທງິນີ,້ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງ

ຊາດສະບບັນີໄ້ດຮ້ບັຮູຄ້ວາມສໍາຄນັຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າໃນຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນໂພຊະນາການ, ແລະສົ່ ງເສມີ

ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ ຢ່າງຫາ້ວຫນັເພື່ ອປບັປຸງໂພຊະນາການໃຫດ້ຂີຶນ້. 

 

X. ກອບວຽກຍຸດທະສາດ 

ກ. ອງົປະກອບແລະຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 
3 ອງົປະກອບ ແລະ  13 ຈດຸປະສງົທາງຍຸດທະສາດ 
 
ອງົປະກອບ 1: ແກໄ້ຂສາເຫດໂດຍທາງກງົຂອງການຂາດສານອາຫານ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 1:  ປບັປຸງການບໍລໂິພກອາຫານ. (ສາທາລະນະສຸກ ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງນໍາ້ ແລະ ສຸຂາພບິານ, ສົ່ ງເສມີ ການອະນາໄມ,  ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ.  

(ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
 
ອງົປະກອບ 2: ແກໄ້ຂສາເຫດທາງອອ້ມ (ຕົນ້ຕໍ) ຂອງ ການຂາດສານອາຫານ. 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 3:  ເພີ່ ມການມອີາຫານແລະເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ (ກະສກິາໍ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 4:  ສົ່ ງເສມີຄວາມຮູແ້ລພດຶຕກິາໍຂອງເດກັນອ້ຍແລະໄວໜຸ່ມກ່ຽວກບັໂພຊະນາການທີ່ ມຄຸີນຄ່າ 

ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. (ສກຶສາທກິານ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 5:  ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບແລະໂພຊະນະການແລະການເບິ່ ງແຍງດູແລ  

(ສາທາລະນະສຸກ ) 
 
ອງົປະກອບ 3: ແກໄ້ຂສາເຫດພືນ້ຖານ ຂອງການຂາດສານອາຫານ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ, ແລະ ສົ່ ງເສມີການ
ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ.  
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 6: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອງົກອນລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ, ການບໍລຫິານ ແລະ  

ປະສານງານ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ)  
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 7:  ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 8:  ປບັປຸງລະບບົການບໍລກິານທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກສໍາລບັຊຸມຊນົ (ສາທາລະນະສຸກ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 9:  ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານເພື່ ອການຕດັສນິໃຈ. 

(ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 10: ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການເງນິແລະເພີ່ ມການລງົທນຶເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ.  

(ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັກະຊວງການເງນິ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 11: ຮບັປະກນັການກຽມພອ້ມແລະຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ  
                               ລວມທງັການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ 
                               ດກີານສງັຄມົ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ  12:  ເພີ່ ມທະວວີຽກງານການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົສໍາລບັ 
                               ໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 13:  ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ.(ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ) 
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ອງົປະກອບ 1: ແກໄ້ຂສາເຫດໂດຍທາງກງົຂອງການຂາດສານອາຫານ. 
ອງົປະກອບນີລ້ວມເອາົຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ (SOs) ທີ່ ຊ່ວຍປບັປຸງໂພຊະນາການໂດຍກງົແລະຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນ
ລະດບັບຸກຄນົແລະຄອບຄວົ. ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດສໍາລບັໂພຊະນາການສະເພາະນີແ້ມ່ນເພື່ ອປບັປຸງການບໍລໂິພກອາຫານ, ເຊິ່ ງມີ

ຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍໃສ່ໃນໄລຍະ1000ວນັທໍາອດິຂອງຊວີດິ (ໃນຊ່ວງຖພືາເຖງິອາຍຸເດກັໄດ ້2 ປ)ີ, ເພື່ ອສົ່ ງເສມີສຸຂະອະນາໄມ, ກນັ ແລະ
ຄວບຄຸມພະຍາດ. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເປນັຜູນ້າໍພາອງົປະກອບນີ,້ ໂດຍມຂີະແໜງສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍແລະຂະແໜງການ 

ອື່ ນໆທີ່ ມບີດົບາດໃນການສະໜບັສະໜນູທີ່ ສໍາຄນັ. 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 1 (SO1): ປບັປຸງການບໍລໂິພກອາຫານ.(ສາທາລະນະສຸກ) 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ (SO) ນີແ້ມ່ນສຸມໃສ່ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (MIYCN) ໃນ 1000 ວນັທໍາອດິ

ຂອງຊວີດິ (ໃນໄລຍະຖພືາຈນົເຖງິອາຍຸ 2 ປ)ີ. SO1 ນີເ້ນັນ້ໜກັ ເຖງິການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ ໃນໄລຍະໜຶ່ ງ ຊົ່ ວໂມງຫຼງັເກດີ 

ແລະ ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທໍາອດິ, ຕ່ໍມາແມ່ນການໃຫອ້າຫານເສມີຈາກ 6 ເດອືນຫາ 2 ປີ

ແລະຕ່ໍໄປອກີ. SO1 ນີຍ້ງັໄດເ້ນັນ້ໜກັການບໍລໂິພກອາຫານທີ່ ປອດໄພ, ເໝາະສມົ, ຫຼາກຫຼາຍແລະມສຸີຂະພາບດສໍີາລບັເດກັອາຍຸ 

ຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ;ີ ໃນໄລຍະ 8000 ວນັທໍາອດິ (ເຖງິອາຍຸ 21 ປ)ີ; ສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາ, ຫຼງັເກດີແລະແມ່ຍງິທີ່ ລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່; 

ແລະຕະຫຼອດວງົຈອນຊວີດິ. ນອກຈາກການໃຫຄໍ້າປກຶສາແນະນາໍກ່ຽວກບັອາຫານແລະການສົ່ ງເສມີອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະ

ນາການແລະດຕ່ໍີສຸຂະພາບແລວ້, SO1 ນີຍ້ງັກວມລວມເອາົການສົ່ ງເສມີອາຫານທີ່ ດຕ່ໍີສຸຂະພາບແລະການສະໜອງການເສມີຈລຸະ

ສານອາຫານທີ່ ລວມມວີຕິາມນິອາແລະທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ, ແລະການເສມີວຕິາມນິແລະແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານ. 

 
SO1 ນີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ອີາຫານແລະເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ປອດໄພ, ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການແລະດຕ່ໍີສຸຂະພາບ (SO3), ແລະ
ຊ່ວຍໃນການຮກັສາສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ (SO5). SO1 ນີແ້ມ່ນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ 
ແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົ (SO12) ແລະການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ (SO13), ແລະມຄີວາມສໍາຄນັ
ໃນໄລຍະການເກດີໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ(SO11). 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 2 (SO2) : ປບັປຸງນໍາ້ ແລະ ສຸຂາພບິານ, ສົ່ ງເສມີການອະນາໄມ, ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ.(ສາທາລະນະ
ສຸກ /WASH) 
SO2 ນີກ້ວມເອາົສຸຂະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການອະນາໄມ; ເຊິ່ ງສຸມໃສ່ການກໍ່ ສາ້ງ, ການສອ້ມແປງ, ການສະໜອງ, ການເຂົາ້ເຖງິ 

ແລະ ການປົກປັກຮກັສາລະບບົແຫ່ຼງນໍາ້ສະອາດສໍາລບັດື່ ມ, ສະຖານທີ່ ລາ້ງມແືລະວດິຖ່າຍສໍາລບັນໍາໃຊໃ້ນເຮອືນ, ຊຸມຊນົ, 

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບແລະໂຮງຮຽນ; ແລະເນັນ້ໜກັເຖງິພດຶຕກິາໍແລະການປະຕບິດັດາ້ນສຸຂາພບິານ, ອະນາໄມແລະເພື່ ອກນັ 

ແລະຄວບຄຸມພະຍາດ, ແລະລວມທງັ ການແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນຊຸມຊນົ. SO2 ນີສ້ົ່ ງເສມີການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສຸຂະພາບ ແລະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັປບັເພື່ ອຮບັມກືບັໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ, ລວມທງັເຫດການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເຊັ່ ນ: ການສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຍນືຍງົ ສໍາລບັນໍາ້ຖວ້ມ, ແລະມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັ 

SO11. ເນື່ ອງຈາກມກີານເຂົາ້ເຖິງສຸຂາພບິານແລະການໃຊວ້ດິຖ່າຍທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້, SO2 ນີ ້ຈຶ່ ງມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ກໍາ 

ຈດັການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃນທີ່ ສຸດ. SO2 ນີ ້ໄດປ້ບັ SO2 ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ  ໃນປ ີ2016-2020 ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອ

ແກໄ້ຂທງັພະຍາດຕດິຕ່ໍ (CDs) ແລະ ບ່ໍຕດິຕ່ໍ (NCDs). ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົ (SO 
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12) ແມ່ນມຄີວາມສ ຄນັ ເປນັພເິສດ ສໍາລບັ SO2 ນີ.້ ໃນຂະນະທີ່  ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເປນັຜູນ້ໍາພາ SO2 ນີ,້ ທງັຂະແໜງ 

ສຶກສາທິການແລະກະສິກໍາ ກໍມບີົດບາດສະ ໜັບສະໜູນທີ່ ສໍາຄັນເຊັ່ ນດຽວກນັ. ການສຶກສາກ່ຽວກບັນໍາ້, ສຸຂາພິບານແລະ 

ອະນາໄມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜູນພດຶຕກິໍາໃນການອະນາໄມຢູ່ເຮອືນ. ການບໍລກິານສົ່ ງເສມີກະສກິໍາ ຄວນ

ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານແຍກສດັລຽ້ງອອກຈາກຄວົເຮອືນ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາພດັຂອງຄນົກບັອາຈມົຂອງສດັ. 

ອງົປະກອບ 2 (SO2): ແກໄ້ຂສາເຫດທາງອອ້ມຂອງການຂາດສານອາຫານ. 
ອງົປະກອບນີປ້ະກອບດວ້ຍຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດທີ່ ຊ່ວຍໃຫມ້ກີານສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການແລະການຫຸຼດຜ່ອນການ

ຂາດສານອາຫານ.ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມເຫຼົ່ ານີລ້ວມເອາົການມອີາຫານແລະການ

ເຂົາ້ເຖງິອາຫານ; ສຸຂະພາບແລະການດູແລແມ່ແລະເດກັ; ແລະຄວາມຮູແ້ລະການປະພດຶຂອງເດກັນອ້ຍແລະໄວໜຸ່ມ. ອງົປະກອບ

ນີລ້ວມເອາົການປບັປຸງຄວາມປອດໄພດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແລະລະບບົອາຫານ. ໃນອງົປະກອບນີຈ້ດຸ 

ປະສງົຍຸດທະສາດແມ່ນກ່ຽວກບັລະບບົໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ເຮດັວຽກໄດດ້.ີແຕ່ລະ SO ຈະມໜີຶ່ ງຂະແໜງການ

ເປນັ ຜູນ້າໍພາ (ສາທາລະນະສຸກ , ກະສກິາໍ, ສກຶສາທກິານ). ນອກຈາກນີ,້ ແຕ່ລະ SO ຍງັຕອ້ງໄດເ້ວົາ້ເຖງິທຸກໆຈດຸປະສງົຂອງຫຼາຍ

ຂະແໜງການແລະຈດຸປະສງົທີ່ ປິ່ ນອອ້ມ (SOs 6-13) ດັ່ ງລຸ່ມນີ.້ 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 3 (SO3): ເພີ່ ມການມອີາຫານແລະເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ (ກະສກິາໍ) 
SO3 ນີສຸ້ມໃສ່ການເພີ່ ມການຜະລດິພດື, ຜກັ,ໝາກໄມ,້ ສດັນອ້ຍ, ປາ, ກບົ, ແລະ ແຫ່ຼງໂປຣເຕອນິທີ່ ປອດໄພແລະອຸດມົດວ້ຍສານ
ອາຫານທີ່ ມຄຸີນປະໂຫຍດເພື່ ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານແລະການບໍລໂິພກໃນເຮອືນ. SO3 ນີລ້ວມເອາົການເພີ່ ມໂອກາດສູງ

ສຸດໃຫແ້ກ່ການເພີ່ ມຄຸນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການໃນທຸກໆບາດກາ້ວຂອງຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າທາງດາ້ນການກະສກິາໍເຊັ່ ນ:ການວາງແຜນ, 
ການຜະລດິ, ການແປຮູບອາຫານແລະການປຸງແຕ່ງພາຍຫຼງັການເກບັກ່ຽວ, ການເກບັຮກັສາໃວດ້ນົ, ການເກບັມຽ້ນຮກັສາ, ການ
ຕະຫຼາດແລະການແຈກຢາຍ.SO3 ນີກ້ວມລວມເອາົການປບັປຸງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ ທ າ

ມະຊາດແລະການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ. SO3 ນີແ້ມ່ນເພື່ ອປບັປຸງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແລະລະບບົ

ອາຫານສໍາລບັໂພຊະນາການ, ລວມທງັການຕດິສະຫຼາກອາຫານ, ແລະການແກໄ້ຂລະບບົການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາ
ການ. SO3 ນີລ້ວມເຖງິຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນການຜະລດິກະສກິາໍເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສມົ
ດຸນລະຫວ່າງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນການຜະລດິ, ແລະບດົບາດຂອງແມ່ຍງິໃນ
ການລຽ້ງດູເດກັເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສະເໝ ີພາບລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ, SO13. 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 4 (SO4): ສົ່ ງເສມີຄວາມຮູ ້ແລະ ພດຶຕກິາໍຂອງເດກັນອ້ຍແລະໄວໝຸ່ມກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນ

ໂພຊະນາການ. (ສກຶສາທກິານ) 
SO4 ນີສຸ້ມໃສ່ການເພີ່ ມຄວາມຮູແ້ລະຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໂພຊະນາການສໍາລບັນກັຮຽນ, ພ່ໍແມ່, ຊຸມຊນົ, ແລະຄູສອນ. ພາຍໃນ 

SO4 ນີມ້ກີານເນັນ້ໜກັໃສ່ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແລະການສກຶສາກ່ຽວກບັໂພຊະນາການສໍາລບັເດກັຍງິໄວໜຸ່ມ (ນກັຮຽນຍງິ

ຊັນ້ມດັທະຍມົ). ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮູແ້ລະພດຶຕກິາໍດາ້ນໂພຊະນາການໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ແມ່ນຜ່ານຫຼກັສູດ, ແລະຍງັລວມເຂົາ້

ໃນການສກຶສາໂດຍຜ່ານກດິຈະກາໍຕ່າງໆເຊັ່ ນສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນເປນັຕົນ້. SO4 ນີລ້ວມມກີານສະໜອງການເສມີຈລຸະສານ

ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ ສໍາລບັນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົແລະການໃຫຢ້າຂາ້ແມ່

ທອ້ງສໍາ ລບັເດກັນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເປນັຜູນ້າໍພາໃນການເສມີຈລຸະສານອາຫານ,ແລະໃຫຢ້າຂາ້

ແມ່ທອ້ງດວ້ຍການຮ່ວມມກືບັຂະແໜງສກຶສາທກິານ, ເພື່ ອເຮດັໃຫໂ້ຮງຮຽນເປນັສະຖານທີ່ ໃນການໃຫກ້ານບໍລກິານສໍາລບັກຸ່ມກດິ

ຈະກາໍເຫຼົ່ ານີ.້ SO4 ນີຍ້ງັລວມເອາົການສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ສະອາດ, ການໃຊວ້ດິຖ່າຍ, ແລະການລາ້ງມໃືນໂຮງຮຽນ. SO4 ນີ ້
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ຍງັລວມເອາົການເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍລວມດາ້ນສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນເຊັ່ ນ: ສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັ

ການໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ, ການສກຶສາກ່ຽວກບັສຸຂະພາບທາງເພດແລະຈະເລນີພນັ, ແລະກດິຈະກາໍສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບອື່ ນໆ. 

SO4ນີລ້ວມມກີານສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນເຊິ່ ງແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມລວມໃນການປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຂອງ

ເດກັນອ້ຍ, ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງສງັຄມົ, ການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະການລະດມົຊຸມຊນົ. ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮູແ້ລະພດຶຕກິາໍ ດາ້ນ

ໂພຊະນາການຍງັ ໝາຍເຖງິການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃໝ່ຂອງພາວະໂພຊະນາການເກນີ, ພະຍາດຕຸຍ້, ແລະພະຍາດບ່ໍຕດິຕ່ໍ 

(NCDs). SO4 ນີເ້ນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງໂພຊະນາການໃນໄລຍະ 8000 ວນັທໍາອດິຂອງຊວີດິ (ເຖງິອາຍຸ 21 ປ)ີ ແລະ 

ຕະຫຼອດວງົຈອນຊວີດິ, ແລະ SO4 ນີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ, ພ່ໍແມ່ຂອງນກັຮຽນແລະຊຸມຊນົ. 

SO ນີແ້ມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການສື່ ສານການເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະຄວາມຊນິເຄຍີຂອງສງັຄມົ (SBCC), SO12. 

ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 5 (SO5) : ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນະການ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງດູແລ. 

(ສາທາລະນະສຸກ) 
SO5 ນີສຸ້ມໃສ່ການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ລະການໃຫຄໍ້າປກຶສາແນະນາໍດາ້ນໂພຊະນາການ, ແລະການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂພຊະ

ນາການ, ສໍາລບັແມ່ຍງິກ່ອນເກດີລູກ, ພ່ໍແມ່, ເດກັອ່ອນ, ແລະເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ ກວ່າ 5 ປ ີ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບ, 

ແລະໃນເວລາທີ່ ໜ່ວຍບໍລກິານສຸຂະພາບເຄື່ ອນທີ່ ໄປເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ເຮອືນຫຼ ື ໃນຊຸມຊນົ. SO5 ນີລ້ວມມກີານຄຸມ້ຄອງການເຈບັ

ປ່ວຍ ຂອງເດກັເກດີໃໝ່ແລະເດກັນອ້ຍແບບເຊື່ ອມສານ(IMNCI), ແລະການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ

(IMAM). SO5 ນີເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ການໃຫກ້ານບໍລກິານໂພຊະນາການແບບເຊື່ ອມສານວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັ

ເກດີໃໝ່, ເດກັນອ້ຍແລະໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ເຂົາ້ໃນການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ (PHC). ຂະແໜງການສກຶສາທກິານມີ

ບດົບາດເພີ່ ມເຕມີທີ່ ສໍາຄນັໃນ SO ນີ.້ 

ອງົປະກອບ3: ແກໄ້ຂສາເຫດພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃນການ

ສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. 
ອງົປະກອບນີປ້ະກອບດວ້ຍຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັສາເຫດພືນ້ຖານຂອງການຂາດສານອາຫານ,ລວມທງັຄວາມທຸກຍາກ; 
ຄວາມສາມາດຂອງອງົກອນແລະການປະສານງານທີ່ ຍງັບ່ໍທນັດພໍີ;ຊບັພະຍາກອນມະນຸດຍງັບ່ໍພຽງພໍ;ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ລະບບົ
ຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົຍງັບ່ໍທນັເໝາະສມົ;ແລະປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືແລະການລງົທນຶຂອງລດັຍງັບ່ໍພຽງພໍ.ໃນອງົປະ 

ກອບນີ,້ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດແມ່ນແນໃສ່ເຮດັໃຫອ້ງົກອນມກີານເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ດເີພື່ ອສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍເຊິ່ ງ 
ລວມມກີດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ການປກົຄອງທີ່ ດແີລະການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ນອກຈາກນີ,້ ແຜນຍຸດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດສະບບັນີຍ້ງັເນັນ້ໜກັບນັຫາທີ່ ປິ່ ນອອ້ມນາໍຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ ນ: ໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ

, ລວມທງັສິ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ,ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະຄວາມເຄຍີຊນີຂອງສງັຄມົ
(SBCC), ແລະຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດເຫຼົ່ ານີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫຫຼ້າຍຂະແໜງການມກີານປະສານ

ງານເປນັຢ່າງດ.ີ 
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ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 6 (SO6) : ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົກອນ, ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານ.(ຫຼາຍ

ຂະແໜງການ)  
 
SO6 ນີແ້ມ່ນສຸມໃສ່ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ, ແລະການວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແລະ ກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ. 

ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັ SO6 ແມ່ນການສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົກະຕຂິອງສາທາລະນະສຸກ , ສກຶ
ສາທກິານ, ກະສກິາໍແລະຂອງຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ແລະສົ່ ງເສມີການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການໃນລະດບັສູນກາງ

, ທອ້ງຖິ່ ນແລະຊຸມຊນົ. ການປະສານງານນີຄ້ວນນາໍໄປສູ່ການປະສມົປະສານກນັໃນວຽກງານໂພຊະນາການໃນສະຖານທີ່  ແລະ 

ປະ ຊາກອນທີ່ ມບຸີລມິະສດິສູງສຸດ, ໂດຍມກີານປະສານງານກນັດທີາງດາ້ນວຊິາການ, ມຜີນົກະທບົສູງສຸດ, ແລະຫຸຼດຜ່ອນການເຮດັ 

ວຽກແບບຊໍາ້ຊອ້ນແລະກະແຈກກະຈາຍ. SO6 ນີມ້ກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັຄວາມພະຍາຍາມໃນລະດບັໂລກແລະພາກພືນ້ທີ່ ພວົພນັ
ກບັໂພຊະນາການເຊັ່ ນ: ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງອາຊຽນໃນການລບົລາ້ງການຂາດສານ

ອາຫານ ໃນທຸກຮູບແບບ. SO6 ນີຍ້ງັລວມເຖງິການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກລດັແລະເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍ
ສງັກດັລດັຖະບານ, ແລະພາກສ່ວນທຸລະກດິ. ພາຍໃນ SO6 ນີ,້ ໄດສຸ້ມໃສ່ການປບັປຸງຄຸນະພາບຂອງການຮ່ວມມຂືອງຫຼາຍຂະແ
ໜງການໃນທຸກລະດບັ, ໂດຍນາໍໃຊກ້ນົໄກການປະສານງານທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ເພື່ ອໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ. SO6 ນີແ້ມ່ນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ
ກງົກບັ SO 7 ເຖງິ SO 10 ໃນຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 7 (SO7) : ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
SO7 ນີສຸ້ມໃສ່ການປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານແລະອາສາສະໝກັໃນທຸກຂະແໜງການແລະໃນທຸກລະດບັເພື່ ອໃຫ ້

ເຮດັໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງແລະການບໍລກິານກຸ່ມກດິຈະກາໍການໂພຊະນາການໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ. SO7 ນີລ້ວມເອາົການແກໄ້ຂບນັຫາ
ການຂາດແຄນພະນກັງານ (ການແກໄ້ຂດາ້ນປະລມິານ); ໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ, ການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີ
ຜນົ, ແລະ ການຕດິຕາມຊຸກຍູພ້ະນກັງານ (ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນະພາບ); ລວມທງັການກໍ່ ສາ້ງຄວາມສາມາດແບບເຊື່ ອມສານກນັທງັກ່ອນ
ແລະຫຼງັການບໍລກິານ; ແລະສົ່ ງເສມີການປະສານງານແລະການມກີດິຈະກາໍຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການແລະລງົທນຶເຂົາ້ໃສ່

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດສໍາລບັໂພຊະນາການ. 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 8 (SO8) :ປບັປຸງລະບບົການບໍລກິານສຸຂະພາບແກ່ຊຸມຊນົ  (ສາທາລະນະສຸກ ) 
SO8 ນີສຸ້ມໃສ່ການປບັປຸງການໃຫບໍ້ລກິານແບບເຊື່ ອມສານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ສາທາລະນະສຸກແລະໂພຊະນາການຢູ່ໃນສະ 
ຖານທີ່ ບໍລກິານຄງົທີ່ ແລະໃນລະຫວ່າງການບໍລກິານເຄື່ ອນທີ່ ໃນຊຸມຊນົ. ສໍາລບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ນີແ້ມ່ນວທິກີານຂອງ

ການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ (PHC), ດວ້ຍການໃຫກ້ານບໍລກິານແບບເຊື່ ອມສານທີ່ ມຄຸີນະພາບ, ແລະສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດແ້ລະມີ
ຄວາມສະເໝພີາບໃນລະດບັຊຸມຊນົ. SO8 ນີລ້ວມເອາົການສາ້ງຕາໜ່າງການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ການປກົຄຸມ 

ສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ (UHC) ຮບັປະກນັໃຫຊຸ້ມຊນົ, ໂດຍສະເພາະຊຸມຊນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ ສຸດໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ 

ໂດຍບ່ໍປ່ອຍປະຜູໃ້ດໃວເ້ບືອ້ງຫຼງັ. SO8ນີລ້ວມເອາົການປບັປຸງລະບບົການສົ່ ງຕ່ໍສ າລບັການຂາດສານອາຫານທີ່ ຮາ້ຍແຮງລວມທງັ

ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົ. ຈດຸໃຈກາງຂອງ SO8 ແມ່ນການພດັທະນາແລະຂະຫຍາຍແຜນງານບາ້ນ

ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງແລະແຜນງານບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບ. ສໍາລບັ SO8 ນີ,້ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເປນັຜູນ້າໍພາ  

ແລະມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະຕດິຕາມກວດກາ, ໂດຍມຂີະແໜງການອື່ ນທີ່ ມບີດົບາດໃນການສະໜບັສະ

ໜນູທີ່ ສໍາຄນັ. 
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ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 9 (SO9) : ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນແລະການ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນເພື່ ອການຕດັສນິໃຈ (ຫຼາຍຂະແໜງ, ລວມທງັ

ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ) 
SO9 ນີສຸ້ມໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນດາ້ນໂພຊະນາການ. ລວມທງັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

ໃນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ (M&E), ການເຝົາ້ລະວງັ, ການຄົນ້ຄວາ້, ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ການວໄິຈແລະການລາຍງານ, ເພື່ ອ
ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ແຜນງານແລະໂຄງການຕ່າງໆ. SO9 ນີລ້ວມເຖງິການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ເໝາະສມົແລະມີ

ນະວດັຕະກາໍໃໝ່ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທງັເຕກັໂນໂລຊດີຈີຕີອລ. SO9 ນີລ້ວມເຖງິການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມແລະ 

ປະເມນີຜນົໃນແຕ່ລະຂັນ້, ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ມຢູ່ີໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ (ຕວົຢ່າງ: ລະບບົຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ 2 (DHIS2) ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແລະ EMIS ໃນຂະແໜງການສກຶສາທກິານ),ນາໍໄປສູ່
ການເຮດັວຽກຮວມກນັຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ພດັທະນາເຄື່ ອງມທືີ່ ຈາໍເປນັ, ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ປະສບົພະການ, ແລະພາກ
ປະຕບິດັທີ່ ດດີາ້ນໂພຊະນາການລະຫວ່າງຂະແໜງການ. SO9 ນີຍ້ງັມສ່ີວນຮ່ວມຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ, ແລະ 
ນາໍໃຊຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໂພຊະນາການຢ່າງເຕມັທີ່ ,ເຊັ່ ນໂຄງການຖານຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ
(NPIN). 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 10 (SO10) : ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ເພີ່ ມການລງົທນຶ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັກະຊວງ
ການເງນິ) 
SO10 ນີສຸ້ມໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານໃນທຸກ

ລະດບັ. SO10 ນີຍ້ງັສຸມໃສ່ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆເພື່ ອເພີ່ ມທະວກີານລງົທນຶພາຍໃນຂອງລດັແລະເອກະຊນົ, ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຍນືຍງົທາງ
ດາ້ນການເງນິ. SO10  ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອເພີ່ ມປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ແລະການເງນິ
ຂອງລດັ, ແລະໃຫພ້າກສ່ວນເອກະຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະສະໜອງດາ້ນການເງນິເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາ

ການ. SO10 ລວມມກີານພດັທະນານະໂຍບາຍແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັການນໍາໃຊເ້ງນິທນຶຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປບັປຸງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິ. SO10 ນີລ້ວມເຖງິການສະໜບັສະໜູ

ນສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັການລງົທນຶດາ້ນໂພຊະນາການ. SO10ນີລ້ວມເຖງິການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ກະຊວງການເງນິແລະສະຖາບນັການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໃນ SO10 ນີ,້ ຄວນຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 

ງບົປະມານດາ້ນໂພຊະນາການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ແລະນາໍໃຊຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ. 
 
ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 11 (SO11) : ຮບັປະກນັຄວາມກຽມພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕ ້ຕ່ໍໄພພບິດັ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີຢ່າງມປີະ

ສດິທຜິນົ, ແລະການປກົປອ້ງສງັຄມົ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) 
SO11 ສຸມໃສ່ການຮບັປະກນັໃຫກ້ານບໍລກິານກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການໃນໄລຍະ ກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງແລະໄລຍະຫຼງັເກດີ

ໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ, ລວມທງັເຫດການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເຊັ່ ນໄພແຫງ້ແລງ້ແລະນໍາ້ຖວ້ມ, 

ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ພະຍາດ COVID-19 ເປນັຕົນ້. SO11 ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອເພີ່ ມພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຍນືຍງົ

ສໍາລບັໂພຊະນາການ. ນອກນີຍ້ງັກວມເອາົ ການພດັທະນາການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັໂພຊະນາ

ການໃນການກຽມພອ້ມແລະຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັແລະ ເຫດການ ສຸກເສນີແລະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຄວາມສາມາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການໃນລະດບັສູນກາງແລະທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນໂພຊະນາການໃນເວລາເກດີເຫດການສຸກເສນີ

ແລະໄພພບິດັ. SO11 ນີລ້ວມເອາົການນາໍໃຊກ້ານວດັແທກຮອບກາງແຂນສ່ວນເທງີ (MUAC) ສໍາລບັການເຝົາ້ລະວງັດາ້ນໂພຊະນາ

ການໃນເຫດການສຸກເສນີ. SO11 ນີລ້ວມເອາົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົແລະອງົການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. SO ນີລ້ວມເອາົການນໍາໃຊທຸ້ກໆຂໍມູ້ນຫຼກັຖານທີ່ ມກ່ີຽວກບັຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ່ໍໂພຊະນາ
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ການຢູ່ໃນສປປລາວ, ເຊັ່ ນການສກຶສາ ທີ່ ດໍາເນນີໂດຍໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN) ແລະ 

ອື່ ນໆ. 

ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ12 (SO12): ເພິ່ ມທະວກີານສື່ ສານເພື່ ອ ປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ ຄວາມເຄຍີຊນິ ຂອງສງັຄມົ (SBCC) 
ສໍາລບັໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແໜງ) 
SBCC ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການປ່ຽນແປງ. SBCC ແມ່ນສ່ວນປະກອບ ໜຶ່ ງທີ່  

ສໍາຄນັຂອງທຸກໆກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ. ທຸກຂະແໜງການຂາ້ງເທງິ - ສາທາລະນະສຸກ , ກະສກິໍາ, 
ສກຶສາທກິານ, ແລະ WASH - ຄາດວ່າຈະສບືຕ່ໍລງົທນຶແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາໂດຍອງີໃສ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ 
ກ່ຽວກບັການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາແລະຄວາມເຄຍີຊນີຂອງສງັຄມົດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສໍາລບັການ

ສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົນັນ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຫຼີາຍກວ່າຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ແລະ
ຄວນກວມລວມການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ, ການສກຶສາ ແລະ ການໃຫ ້ຄໍາປກຶສາແນະນໍາເພື່ ອກະຕຸນ້ແລະສະໜບັສະໜູນການ

ປ່ຽນແປງ, ແລະການກາ້ວໄປສູ່ມາດຕະຖານທາງສງັຄມົ. ນອກຈາກນີ,້ ບນັດາຂະແໜງການຕ່າງໆຄວນປະສານສມົທບົແລະເຊື່ ອມ

ສານວຽກງານການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົ ຂົາ້ໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ. 
 

ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 13 (SO13): ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັສະຫະພນັ

ແມ່ຍງິລາວ) 

ໂພຊະນາການທີ່ ດແີລະຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍແມ່ນພວົພນັກນັໂດຍກງົແລະຊຸກຍູເ້ຊິ່ ງກນັແລະກນັ.ຍກົຕວົຢ່າງ, ສຸຂະ 

ພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບຈະເລນີພນັທີ່ ບ່ໍດຈີະເຮດັໃຫພ້າວະໂພຊະນາການຂອງແມ່ແລະເດກັນອ້ຍບ່ໍດ.ີ ເດກັຍງິຈະມໂີອກາດ

ເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາໜອ້ຍກວ່າເດກັຊາຍແລະຈະນາໍໄປສູ່ທາງເລອືກທີ່ ບ່ໍດຂີອງຊວີດິສໍາລບັແມ່ຍງິໄວໜຸ່ມ. ແມ່ຍງິມກີານຕດັສນິໃຈ

ໜອ້ຍກວ່າຜູຊ້າຍໃນການຜະລດິອາຫານແລະການບໍລໂິພກອາຫານໃນຄວົເຮອືນເຊິ່ ງນາໍໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ຮາ້ຍ

ແຮງກວ່າເກົ່ າສໍາລບັແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍ, ໃນຂະນະທີ່ ການລງົທນຶເຂົາ້ໃສ່ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍອາດຈະເຮດັໃຫ ້

ແຮງງານຂອງແມ່ຍງິຫຸຼດລງົ. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນການຜະລດິກະສກິາໍແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ, ແຕ່ການເພີ່ ມການມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິນີບ່ໍ້ຄວນນາໍໄປສູ່ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍງິໃນການດູແລເບິ່ ງແຍງເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍຂອງເຂາົ 

ເຈົາ້, ແລະຄວນສະແຫວງຫາຄວາມສມົດຸນທີ່ ເພີ່ ມໂອກາດໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ. SO13 ນີສຸ້ມໃສ່ກຸ່ມກດິຈະກາໍຂອງທຸກຂະແໜງການ

ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ,ເພີ່ ມລາຍໄດແ້ລະອດິທພິນົໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ,ແລະການຮບັຮູສ້ດິທຂິອງແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍ. 

ລວມຢູ່ເຂົາ້ໃນ SO13 ນີຍ້ງັມກີດິຈະກາໍຕ່າງໆເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນໂພຊະນາການ, 

ແລະການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຄວາມສາມາດແລະຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການໃນການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະ 

ຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ, ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການແລະໃນທຸກລະດບັ.  SO13 ນີລ້ວມເອາົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ.
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ຂ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍແລະຕວົຊີ ້ບອກອງີຕາມຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 

ຕາຕະລາງນີມ້ ີ3 ອງົປະກອບ ແລະ 13 ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ (SO). ສໍາລບັແຕ່ລະ SO ຈະມຊຸີດຂອງກຸ່ມກດິຈະກາໍ ແລະຕວົຊີບ້ອກ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍໄດຖ້ກືຮບັເອາົໂດຍຜ່ານຂັນ້ຕອນການ

ປກຶສາຫາລ ືໃນການສາ◌້ງ NPAN ສະບບັນີ,້ ເຊິ່ ງຂະແໜງການຕົນ້ຕໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ສາທາລະນະສຸກ, ກະສກິາໍ ແລະ ສກຶສາທກິານ) ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການ ກາໍນດົກຸ່ມກດິຈະກາໍຂອງ

ຕນົເອງ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າມສີອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງ ການຂອງຕນົ. ຕວົຊີບ້ອກແມ່ນຖກືຄດັເລອືກຈາກການປະສມົປະສານຂໍມູ້ນຈາກ NPAN 2016-

2020, LSIS 2017, ແລະກອບວຽກການຕດິຕາມກວດກາໂພຊະນາການໂລກຂອງອງົການອຸຍນເີຊບັ/ອງົການອະນາໄມໂລກ (UNICEF / WHO); ກຸ່ມກດິຈະກາໍແລະຕວົຊີບ້ອກນີໄ້ດຖ້ກື 

ຕກົລງົຮບັເອາົໂດຍສມົບູນພາຍຫຼງັການສໍາເລດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົສໍາລບັ NPAN ນີໃ້ນຕົນ້ເດອືນເມສາ 2021. 
 
ຕາຕະລາງທ ີ4: ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກອງີຕາມຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 
 
ອງົປະກອບ 1: ແກໄ້ຂສາເຫດໂດຍກງົ ຂອງການຂາດສານອາຫານ 
1. ການບໍລໂິພກອາຫານບ່ໍເໝາະສມົ. 
2. ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນາໍໃຊນ້ໍາ້ ແລະ ສຸຂາພບິານ ບ່ໍໄດດ້,ີ ການອະນາໄມບ່ໍໄດດ້,ີ ແລະ ການເກດີພະຍາດ.  

ຈດຸປະສງົຂອງຍຸດທະສາດ 
(ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ຕ່ໍ SO) 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ (ມາດຕະການ) 
(ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 
(ຂະແໜງການທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການລາຍງານ) 

SO1: ປບັປຸງການບໍລໂິພກ
ອາຫານ. 
(ສາທາລະນະສຸກ) 
 

1. ສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃນແມ່ຍງິ, ແມ່, ເດກັອ່ອນ 

ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ສາທາລະນະສຸກ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 1: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາປກຶສາແນະນໍາໃນການລຽ້ງລູກດວ້ຍ

ນມົແມ່, ການໃຫອ້າຫານເສມີ ແລະ ພດັທະນາການເດກັ 
ຕວົຊີບ້ອກ 2: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍເກດີ 
ໃໝ່ທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມກນິນມົແມ່ພາຍໃນໜຶ່ ງຊົ່ ວໂມງທໍາອດິຫຼງັເກດີ. 
ຕວົຊີບ້ອກ 3: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ6 ເດອືນທີ່ ໄດກ້ນິນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ. 

2. ສະໜອງຈລຸະສານອາຫານ ສໍາລບັແມ່ຍງິແລະ

ເດກັນອ້ຍເປົາ້ໝາຍ. (ສາທາລະນະສຸກ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 4: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາ ທີ່ ໄດຮ້ບັທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິມືລ້ະເມດັ ຢ່າງ

ໜອ້ຍ 90 ເມດັ 
ຕວົຊີບ້ອກ 5: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິອາຍຸ 12 ຫາ 25 ປ ີທີ່ ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ

ອາທດິລະເມດັ. 
ຕວົຊີບ້ອກ 6: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ 6 ຫາ 59 ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິວຕິາມນິອາ ໃນ 6 
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ເດອືນ ຜ່ານມາ. 

SO2: ປບັປຸງນໍາ້ ແລະ 
ສຸຂາພບິານ, ສົ່ ງເສມີການ
ອະນາໄມ, ກນັ ແລະ ຄວບ

ຄຸມພະຍາດ. 
(ສາທາລະນະສຸກ/WASH) 

3. ປບັປຸງແລະເຊື່ ອມສານລະບບົອະນາໄມ, ນໍາ້
ສະອາດ ແລະ ສຸຂາພບິານ; ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ເຖງິ
ແລະສົ່ ງເສມີພດຶຕກິາໍ ແລະ ການປະຕບິດັ ອະນາໄມ. 

(ສາທາລະນະສຸກ  / WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 7: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ກນິທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ 

(ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
ຕວົຊີບ້ອກ 8: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນ

ສຸຂາພບິານ ທີ່ ມໄດຖ້ກື ປບັປຸງແລວ້ (ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
ຕວົຊີບ້ອກ 9: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊບ່້ອນລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສາທາລະນະ
ສຸກ /WASH) 
ຕວົຊີບ້ອກ 10: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້

ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶສາທກິານ/WASH) 
ຕວົຊີບ້ອກ 11:ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸ ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້ສິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ມກີານປບັປຸງແລວ້. (ສກຶສາທກິານ/
WASH) 
ຕວົຊີບ້ອກ 12: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້

ສະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສກຶສາທກິານ/WASH) 

4. ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕ່າງໆໃນໄວເດກັແລະ

ຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ໃຫເ້ດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ.ີ 

(ສາທາລະນະສຸກ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 13: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ12  ຫາ59  ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ. 

(ສາທາລະນະສຸກ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 14: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເປນັພະ ຍາດຖອກທອ້ງຜູທ້ີ່ ໄດ ້

ຮບັການປິ່ ນປວົຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບ. (ແຍກຕາມເພດ:ຍງິ-ຊາຍ) (ສາທາລະນະສຸກ ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 15: ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປ ີທີ່ ໄດຮ້ບັວກັຊນີກນັພະຍາດຄບົ 

ອງົປະກອບ 2: ແກໄ້ຂສາເຫດທາງອອ້ມ ຂອງ ການຂາດສານອາຫານ. 
3. ບ່ໍມອີາຫານ ແລະ ຂາດການເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. 
4. ຄວາມຮູແ້ລະພດຶຕກິາໍກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ບ່ໍດ.ີ 
5. ການເຂົາ້ເຖງິ ການບໍລກິານສຸຂະພາບແລະໂພຊະນະການທີ່ ບ່ໍດ.ີ 

SO3: ເພີ່ ມການມອີາຫານ ແລະ

ການເຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ
່
ມຄຸີນຄ່າ

ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ.  

5. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພດື, ຜກັ ແລະ ໝາກໄມທ້ີ່

ຄຸນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ ຕດິພນັ

ກບັກະສກິາໍສະອາດ. (ກະສກິາໍ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ16: ຈາໍນວນຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກ ພດື-ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ທີ່ ຫຼາກ

ຫຼາຍໂດຍຕດິພນັກບັລະບບົ ກະສກິາໍສະອາດ. 
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(ກະສກິ າ)  6. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອາຫານທີ່ ມທີາດໂປຣເຕອນິ
ແລະທາດການຊຽມຈາກການລຽ້ງສດັແລະການ

ປະມງົ. (ລຽ້ງສດັແລະການປະມງົ) 
7. ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການວາງ
ແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງ, ແລະການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ 

ທໍາ ມະຊາດແລະຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

(NTFPs). (ປ່າໄມ)້ 
8. ສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິາໍ ສໍາ ລບັ
ໂພຊະນາການ. (ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະການປຸງ

ແຕ່ງກະສກິາໍ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ17: ຈາໍນວນຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກສດັນອ້ຍ, ປາ, ສດັນໍາ້ ແລະ ແມງໄມ ້

ຈາກການລຽ້ງ  ແລະ ແຫ່ຼງທໍາມະຊາດ.  
 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ18 : ຈາໍນວນບາ້ນ ທີ່ ໄດ ້ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊ ້ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກບັແຫ່ຼງ

ຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ.(ປ່າໄມ)້ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ19:   ຈາໍນວນກຸ່ມການຜະລດິ ທີ່  ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມພາລະບດົບາດ ໃນ

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງກຸ່ມການຜະລດິຕດິພນັກບັການຕະຫຼາດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສາ້ງມູນ
ຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ການເກບັຮກັສາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ.(ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະການປຸງແຕ່ງ
ກະສກິາໍ) 

SO4: ສົ່ ງເສມີຄວາມຮູ ້ແລະ

ພດຶຕກິາໍຂອງເດກັ ແລະໄວໝຸ່ມ 

ກ່ຽວກບັ ອາຫານ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າ

ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. (ສກຶ

ສາທກິານ) 
 

9. ສົ່ ງເສມີອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາາການທີ່ ດີ
ຕ່ໍສຸຂະພາບໂດຍການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດຂອງ

ໂຮງຮຽນ, ລວມທງັກດິຈະກາໍ ກະສກິາໍ ຂະ ໜາດ 

ນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນແລະກດິຈະກາໍອື່ ນໆ. (ສກຶສາທິ

ການ) 
10. ສະໜບັສະໜນູການສະໜອງກຸ່ມກດິຈະກາໍເສມີ

ຈລຸະສານອາຫານ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ໃຫວ້ກັຊນີກນັ
ພະຍາດ ແລະ ກຸ່ມກດິຈະກາໍສຸຂະພາບອື່ ນໆໃນ

ໂຮງຮຽນ (ສກຶສາທກິານຮ່ວມກບັສາທາລະນະສຸກ ) 
11. ສົ່ ງເສມີການອະນາໄມລວມທງັນໍາ້ສະອາດ, 
ສຸຂາພບິານແລະການລາ້ງມໃືນໂຮງຮຽນ. (ສກຶສາທິ

ການ / WASH) 
12. ສະໜອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາ
ການໃນໂຮງຮຽນ. (ສກຶສາທກິານ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ20: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ້ເຊື່ ອມສານ ໂພຊະນາການ ເຂົາ້ໃນ

ຫຼກັສູດການຮຽນການສອນ 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ21: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ເດກັນກັຮຽນຍງິຊັນ້ມດັທະຍມົທີ່ ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ- 

ອາຊດີໂຟລກິ (ສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກນັ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ22: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ເດກັນກັຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ ປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິ ຢາຂາ້ແມ່
ທອ້ງ (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະ ນະສຸກ ຮ່ວມກນັ)  
ຕວົຊີບ້ອກ 10: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸ ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້

ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ມກີານປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶສາທກິານ/WASH)  
ຕວົຊີບ້ອກ 11: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ໂຮງຮຽນ ອະນຸ ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້ສິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນສຸຂາ ພບິານ ທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ (ວດິຖ່າຍ). (ສກຶສາທກິານ/
WASH)  
ຕວົຊີບ້ອກ 12: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ  ໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.
(ສກຶສາທກິານ /WASH)  
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ23: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ໂຮງຮຽນປະຖມົ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດສ້ະໜອງ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ (ສກຶສາທກິານ) 
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SO5: ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິ ການ
ບໍລກິານສຸຂະພາບ ແມ່ແລະເດກັ 

ແລະ ການດູແລເບິ່ ງແຍງ 

(ສາທາລະນະສຸກ ) 

13. ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານ
ກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ແລະການ
ປິ່ ນປວົການຂາດສານອາຫານໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານ

ສຸຂະພາບ. (ສາທາລະນະສຸກ ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ24: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ

ການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ ແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM). (ສາທາລະນະສຸກ ) 
 
 

ອງົປະກອບ 3: ແກໄ້ຂສາເຫດພື ້ນຖານ ຂອງການຂາດສານອາຫານ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່  ເອື ້ອຍອໍານວຍໃນການສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັງານ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ  
6. ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການປກົຄອງ, ຄຸມ້ຄອງ, ແລະ ປະສານງານ. 
7. ຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. 
8. ການບໍລກິານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນະການຍງັບ່ໍທນັເໝາະສມົ. 
9. ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຍງັບ່ໍທນັເໝາະສມົ. 
10. ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ຍງັບ່ໍທນັເໝາະສມົ. 
11. ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ. 
12. ບາງມາດຖານແລະພດຶຕກິາໍທາງສງັຄມົທີ່ ກດີຂວາງຕ່ໍໂພຊະນາການ. 
13. ຄວາມບ່ໍສະເໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. 
 
ສໍາລບັອງົປະກອບ3, ຕວົຊີບ້ອກ ສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນ ຕວົຊີບ້ອກຜນົຜະລດິ (Outputs). 

SO6 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫອ້ງົ
ກອນ, ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້
ຄອງ ແລະ ການປະສານງານ.  
(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

14. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົກອນ, 
ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ, ການວາງ
ແຜນແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍ

ຂະແໜງການໃນທຸກລະດບັ.(ຫຼາຍຂະ  
ແໜງ ການ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ25: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ (PNCs / 
DNCs) ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຢ່າງ ໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ່ໍປ.ີ (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ26: ຈາໍນວນນະໂຍບາຍ, ດໍາລດັແລະຂໍແ້ນະນໍາໃໝ່ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການທີ່ ໄດຖ້ກື

ພດັທະນາແລະເຜຍີແຜ່. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

SO7 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. (ຫຼາຍ

ຂະແໜງການ) 

15. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກ່ 

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກຂະແໜງ 

ການໃນທຸກລະດບັ. (ຫຼາຍຂະແໜ

ງການ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 27: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຜູປ້ະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການ (ຈດຸປະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການ) ຢູ່

ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການ. (ແຍກຕາມເພດ,ຍງິ - ຊາຍ) 

(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ຕວົຊີບ້ອກ 28: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທງັໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຢູ່ໃນຂັນ້ສູນ

ກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການ. (ແຍກຕາມເພດ,ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜ

ງການ) 
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SO8 ປບັປຸງລະບບົການໃຫ ້
ບໍລກິານສຸຂະພາບແກ່ຊຸມຊນົ.  
(ສາທາລະນະສຸກ) 

16. ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມສານໂພຊະນາ
ການເຂົາ້ໃນການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ 

(PHC). (ສາທາລະນະສຸກ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ29: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ບາ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືປະກາດເປນັ ບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບ ແລະ 
ມກີດິຈະກາໍໂພຊະນາການແບບປະສມົປະສານ ທີ່ ມຫຼີາຍກວ່າໜຶ່ ງຂະແໜງການເຂົາ້ຮ່ວມ. 
 

SO9 ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ
ແລະການ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຫຼກັຖານ

ໃນການຕດັສນິໃຈ.  
(ຫຼາຍຂະແໜງ, ລວມທງັ
ກະຊວງແຜນການ) 

17. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້
ຄອງແລະນາໍໃຊກ້ອບວຽກໃນການຕດິ 

ຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ການລາຍງານ
ແບບປກົກະຕ,ິ ການເຝົາ້ລະວງັ, ການ
ຄົນ້ຄວາ້, ການສໍາຫຼວດ, ແລະການ
ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນແລະການປະຕບິດັທີ່ ດ.ີ 

(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 30: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດສ້ົ່ ງບດົລາຍງານເປນັ
ປກົກະຕກ່ິຽວກບັໂພຊະນາການໂດຍຂະແໜງ ການ (ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະ  
ແໜງການ) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 31: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທງົໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງ, ເມອືງ) ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົໂດຍສະເພາະກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ, ການປະ
ເມນີຜນົແລະການຮຽນຮູ ້(MEAL). (ແຍກຕາມເພດ,ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
 

SO10 ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການ
ເງນິແລະເພີ

່
ມການລງົທນຶ. (ຫຼາຍ

ຂະແໜງການ, ລວມທງັກະຊວງ
ການເງນິ) 

18. ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການ
ວາງແຜນ, ການຕດິຕາມ, ແລະລາຍງານ
ກ່ຽວກບັທນຶທງັຂອງ ລດັຖະບານແລະ

ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັ 

ທະນາ (ODA) ໃນທຸກຂະແໜງການ 

ແລະທຸກລະດບັ. 
 
19. ເພີ່ ມການລງົທນຶຂອງພາກລດັແລະ
ເອກະຊນົໃນປະເທດ ສໍາລບັໂພຊະນາ

ການ ແລະ ກາ້ວໄປສູ່ຄວາມຍນືຍງົ. 

(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ32: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດສ້ົ່ ງບດົລາຍງານກ່ຽວ
ກບັການເງນິກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຕາມຂະແໜງການ (ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະ 
ແໜງການ) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 33: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຂອງການໃຊຈ່້າຍດາ້ນໂພຊະນາການທງັໝດົ ຈາກການລງົທນຶ

ພາຍໃນປະເທດເມື່ ອທຽບໃສ່ກບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA). (ຫຼາຍຂະ 
 ແໜງການ) 
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SO11 ຮບັປະກນັຄວາມກຽມ 

ພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕ ້ຕ່ໍໄພ ພບິດັ

ແລະເຫດການສຸກເສນີຢ່າງມປີະ

ສດິທຜິນົ, ແລະປກົປອ້ງສງັຄມົ.  
 
(ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັ
ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດີ

ການສງັຄມົ) 
 

20. ສາ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ
ຮ່ວມມແືບບປະສມົປະສານຂອງຫຼາຍ

ຂະແໜງການໃນການບໍລກິານກຸ່ມກດິ

ຈະກາໍໂພຊະນາການໃຫທ້ນັເວລາ, ມີ
ປະສດິທພິາບແລະມປີະສດິທຜິນົໃນ

ເວລາເກດີເຫດການສຸກເສນີ, ສຸມໃສ່
ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັ, ຕອບ
ສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືກະທບົ.(ຫຼາຍຂະແໜ

ງການ, ລວມທງັກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 34: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທງົໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກດາ້ນໂພຊະນາການຢູ່ໃນຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົສະເພາະດາ້ນໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັແລະ
ເຫດການສຸກເສນີ. (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

SO12 ຂະຫຍາຍການສື່ ສານ

ເພື
່
ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ 

ຄວາມເຄຍີຊນິ ຂອງສງັຄມົ 

(SBCC) ສໍາລບັໂພຊະນາການ.  
(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

21. ສາ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ
ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນການປບັປຸງ

ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະ 

ຄວາມເຄຍີຊນິຂອ ສງັຄມົທີ່ ມປີະສດິທິ

ຜນົ (SBCC). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ35: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການສື່ ສານ
ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕ ິກາໍ ແລະ ຄວາມເຄຍີຊນິ ຂອງສງັຄມົ (SBCC) ໃນຫຼາຍໆໂຄງການເພື່ ອສົ່ ງເສມີ
ພດຶຕ ິກາໍ ແລະການປະຕບິດັດາ້ນໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

SO13 ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝີ

ພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ.  
(ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັ
ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ) 

22. ສາ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ
ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນການສົ່ ງເສມີ

ຄວາມສະ ເໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ 

ພາຍໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການໃນ

ທຸກຂະແໜງການໃນທຸກລະດບັ. (ຫຼາຍ

ຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ36: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ - ຊາຍ
ແລະໂພຊະນາການແລະໄດສ້ົ່ ງເສມີຄວາມສະ ເໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍພາຍໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນ

ໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

13 ເປົ ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 22 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 36 ຕວົຊີ ້ບອກ 
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ຄ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍແລະຕວົຊີ ້ບອກໂດຍຂະແໜງການ (ຂໍມູ້ນດຽວກນັກບັຂາ້ງເທງິແຕ່ແຍກຕາມຂະແໜງການ) 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ແຜນປະຕບິດັງານສະບບັນີຈ້ະສົ່ ງເສມີການວາງແຜນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການກຕໍາມ, ແຕ່ກຍໍງັຮບັຮູກ້ນັວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານໂດຍແຕ່ຂະແໜງການ

ຍງັຖວ່ືາຄງົເປນັປກົກະຕຢ່ິ◌ູ. ຕາຕະລາງ 5 ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂໍມູ້ນດຽວກນັກບັຕາຕະລາງ 4 ຂາ້ງເທງິ, ແຕ່ຈດັລຽງເນືອ້ໄປຕາມຕາມຂະແໜງ, ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການອາ້ງອງີ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ5: ກຸ່ມກດິຈະກາໍແລະຕວົຊີບ້ອກອງີຕາມຂະແໜງການ 
 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ຕວົຊີບ້ອກ 

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 

1 ສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍງິ, ແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະ 

ເດກັນອ້ຍ. (ສາທາລະນະສຸກ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 1: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດຮ້ບັຄ າປກຶສາແນະນ າໃນການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່, ການໃຫອ້າຫານເສມີ 

ແລະ ພດັທະນາການເດກັ 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 2: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍເກດີໃໝ່ທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມກນິນມົແມ່ພາຍໃນໜຶ່ ງຊົ່ ວໂມງທໍາອດິຫຼງັເກດີ. 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 3: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ6 ເດອືນທີ່ ໄດກ້ນິນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ. 

2 ການສະໜອງຈລຸະສານອາຫານສໍາລບັແມ່ຍງິແລະ

ເດກັນອ້ຍເປົາ້ໝາຍ. (ສາທາລະນະສຸກ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 4: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາ ທີ່ ໄດຮ້ບັທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິມືລ້ະເມດັ ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ເມດັ 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 5: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິອາຍຸ 12 ຫາ 25 ປ ີທີ່ ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິອາທດິລະເມດັ. 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 6: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ 6 ຫາ 59 ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິວຕິາມນິອາ ໃນ 6 ເດອືນ ຜ່ານມາ. 

3 ປບັປຸງແລະເຊື່ ອມສານລະບບົສຸຂະອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ
ແລະສຸຂາພບິານ; ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ເຖງິແລະສົ່ ງເສມີ
ພດຶຕກິາໍແລະການປະຕບິດັອະນາໄມ.  

   (ສາທາລະນະສຸກ / WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 7: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດນ້ າໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ກນິທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). 

(ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 8: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ ທີ່ ມໄດຖ້ກື ປບັປຸງແລວ້ 

(ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 9: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດນ້າໍໃຊບ່້ອນລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
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ຕວົຊີບ້ອກ 10: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ 

(ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶສາທກິານ/WASH) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 11:ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸ ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນ

ສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ມກີານປບັປຸງແລວ້. (ສກຶສາທກິານ/WASH) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 12: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສກຶ

ສາທກິານ/WASH) 

4. ກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕ່າງໆໃນໄວເດກັແລະ 
ຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃຫເ້ດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ.ີ 

(ສາທາລະນະສຸກ )  

ຕວົຊີບ້ອກ 13: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ12  ຫາ59  ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ. (ສາທາລະນະສຸກ) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 14: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເປນັພະ ຍາດຖອກທອ້ງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົຢູ່ສະຖານທີ່

ບໍລກິານສຸຂະພາບ. (ແຍກຕາມເພດ:ຍງິ-ຊາຍ) (ສາທາລະນະສຸກ ) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 15: ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປ ີທີ່ ໄດຮ້ບັວກັຊນີກນັພະຍາດຄບົ 

10. ສະໜບັສະໜນູການສະໜອງກຸ່ມກດິຈະກາໍເສມີຈລຸະ

ສານອາຫານ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ ແລະ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍສຸຂະພາບອື່ ນໆໃນໂຮງຮຽນ (ສກຶສາທກິານ

ຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ ) 
(ກຸ່ມກດິຈະກາໍນີຍ້ງັຈດັເຂົາ້ໃນຂະແໜງສກຶສາທກິານລຸ່ມນີ)້ 

 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ21: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ກນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA). (ສກຶສາທິ
ການ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກນັ) 
 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ22:ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກນັ) 

13. ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ 

ແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ແລະການປິ່ ນປວົການຂາດສານ
ອາຫານໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບ. (ສາທາລະນະສຸກ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ24: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບທີ່ ໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງ ການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ
ແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM). (ສາທາລະນະສຸກ) 
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16. ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນການຮກັສາ
ສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ (PHC). (ສາທາລະນະສຸກ) 
 

 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ29: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງບາ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືປະກາດເປນັບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບແລະມກີດິຈະກ າໂພຊະນາການ 
ແບບປະສມົປະສານທີ່ ມຫຼີາຍກວ່າໜຶ່ ງຂະແໜງການເຂົາ້ຮ່ວມ. (ນໍາພາໂດຍສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍມຂີະແໜງການອື່ ນສະໜບັສະ

ໜນູ) 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍສາທາລະນະສຸກ ທງັໝດົ: 7, 
 

ໃນນັນ້ 1 ແມ່ນຮ່ວມກນັລະຫວ່າງສາທາລະນະສຸກ ແລະສກຶສາທິ
ການ 

ຕວົຊີບ້ອກສາທາລະນະສຸກທງັໝດົ: 19; 
 
ໃນຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວ, 3 ແມ່ນສກຶສາທກິານ / WASH, ແລະ 2 ແມ່ນສກຶສາທກິານແລະສາທາລະນະສຸກ , ເຊິ່ ງໄດຂ້ຽນໃວ ້ໃນ 

ພາກ ສກຶສາທກິານລຸ່ມນີ ້

ຂະແໜງກະສກິາໍ 

5. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພດື, ຜກັ ແລະ ໝາກ ໄມທ້ີ່ ຄຸນຄ່າ

ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ ຕດິພນັການກະສກິາໍ

ສະອາດ ເພື່ ອບໍລໂິພກ. (ກະສກິາໍ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ 16: ຈາໍນວນ ຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກ ພດື-ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໂດຍຕດິພນັກບັລະບບົ 

ກະສກິາໍສະອາດ. (ກະສກິາໍ) 
 

6. ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອາຫານທີ່ ມທີາດໂປຣເຕອນິແລະທາດ
ການຊຽມຈາກການລຽ້ງສດັແລະການປະມງົເພື່ ອບໍລໂິພກ. 

(ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ17: ຈາໍນວນ ຄອບຄວົທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກສດັນອ້ຍ, ປາ, ສດັນໍາ້ ແລະ ແມງໄມ ້ຈາກການລຽ້ງ  ແລະ ແຫ່ຼງ

ທໍາມະຊາດ.(ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ) 

7. ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການວາງແຜນ, 
ການຄຸມ້ຄອງ, ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ

ແລະຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (NTFPs). (ປ່າໄມ)້ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ18 : ຈາໍນວນບາ້ນ ທີ່ ໄດ ້ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊ ້ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກບັແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າ

ຂອງດງົແບບຍນືຍງົ.(ປ່າໄມ)້ 

8. ສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິາໍ ສໍາລບັໂພຊະນາ
ການ. (ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະການປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ19:   ຈາໍນວນກຸ່ມການຜະລດິ ທີ່  ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມພາລະບດົບາດ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງກຸ່ມ

ການຜະລດິຕດິພນັກບັການຕະຫຼາດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ການເກບັຮກັສາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ. 
 
(ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະການປຸງແຕ່ງກະສກິ າ) 
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ກຸ່ມກດິຈະກາໍຂອງກະສກິາໍທງັໝດົ: 4 ຕວົຊີບ້ອກດາ້ນກະສກິາໍທງັໝດົ: 4 

ຂະແໜງສກຶສາທກິານ 

9. ສົ່ ງເສມີອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການແລະດຕ່ໍີ
ສຸຂະພາບໂດຍຜ່ານການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດຂອງ

ໂຮງຮຽນ, ລວມທງັກດິຈະກາໍກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍໃນ

ໂຮງຮຽນແລະກດິຈະກາໍອື່ ນໆ. (ສກຶສາທກິານ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ20: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ນໍາໃຊຫຼ້ກັສູດການສກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການ (ສກຶສາທກິານ) 

10. ສະໜບັສະໜນູການສະໜອງກຸ່ມກດິຈະກາໍເສມີຈລຸະ

ສານອາຫານ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ ແລະ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍສຸຂະພາບອື່ ນໆໃນໂຮງຮຽນ (ສກຶສາທກິານ

ຮ່ວມກບັສາທາລະນະສຸກ ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ21: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ກນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA). (ສກຶສາທິ
ການຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ) 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ22: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດຮ້ບັຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶ

ສາທກິານຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ) 

11. ສົ່ ງເສມີການສຸຂະອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ,  ແລະ ສຸຂະ
ພບິານແລະການລາ້ງມໃືນໂຮງຮຽນ. (ສກຶສາທກິານ / 
WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 10: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ມກີານປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶ

ສາ/WASH) (ຕວົຊີບ້ອກນີແ້ມ່ນລວມຢູ່ໃນຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຂາ້ງເທງິນີ)້ 
ຕວົຊີບ້ອກ 11: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ໄດຖ້ກື

ປບັປຸງແລວ້. (ສກຶສາທກິານ/WASH) (ຕວົຊີບ້ອກນີແ້ມ່ນລວມຢູ່ໃນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຂາ້ງເທງິນີ)້ 
ຕວົຊີບ້ອກ 12: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ ໄດນ້າໍໃຊບ່້ອນລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສກຶສາທກິານ/WASH) (ຕວົຊີບ້ອກນີ ້

ແມ່ນລວມຢູ່ໃນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຂາ້ງເທງິນີ)້ 

12. ສະໜອງແລະສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການໃນ

ໂຮງຮຽນ. (ສກຶສາທກິານ) 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ23: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ໄດສ້ະ ໜອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການໃນ

ໂຮງຮຽນ. (ສກຶສາທກິານ)  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍສກຶສາທກິານທງັໝດົ: 4,  
ລວມທງັສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ  ຮ່ວມກນັ 1 

ຕວົຊີບ້ອກສກຶສາທກິານທງົໝດົ: 7;  
ໃນຈາໍນວນດັ່ ງກ່າວ, 3 ແມ່ນສໍາລບັສກຶສາທກິານ / WASH, ແລະ 2 ແມ່ນສກຶສາທກິານຮ່ວມກບັສາທາລະນະສຸກ ,  

ເຊິ່ ງໄດຂ້ຽນໃວໃ້ນພາກ ສາທາລະນະສຸກ ຂາ້ງເທງິ 
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ຫຼາຍຂະແໜງການ 
ຕວົຊີບ້ອກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຜນົຜະລດິ (Outputs)  

14. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົກອນ, ການປກົຄອງ, ການ
ຄຸມ້ຄອງ, ການວາງແຜນແລະການປະສານງານໃນຫຼາຍຂະ  
ແໜງ ການໃນທຸກລະດບັ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ25: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງແລະ ເມອືງ (PNCs / DNCs) ໄດຈ້ດັກອງ
ປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ່ໍປ.ີ(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ຕວົຊີບ້ອກທ ີ26: ຈາໍນວນນະໂຍບາຍ, ດໍາລດັແລະຂໍແ້ນະນໍາໃໝ່ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການທີ່  ໄດຖ້ກືພດັທະນາແລະ

ເຜຍີແຜ່. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

15 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກ
ຂະແໜງການໃນທຸກລະດບັ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 27: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຜູປ້ະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການ (ຈດຸປະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການ) ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການ. (ແຍກຕາມເພດ,ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
 
ຕວົຊີບ້ອກ 28: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທງັໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຢູ່ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ
, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການ. (ແຍກຕາມເພດ,ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

17. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊກ້ອບ
ວຽກໃນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ການລາຍງານແບບ
ປກົກະຕ,ິ ການເຝົາ້ລະວງັ, ການຄົນ້ຄວາ້, ການ ສໍາ ຫຼວດ, 
ແລະການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນແລະການປະຕບິດັທີ່ ດ.ີ (ຫຼາຍຂະ 
ແໜງ) 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 30: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດສ້ົ່ ງບດົລາຍງານເປນັປກົກະຕກ່ິຽວ
ກບັໂພຊະນາການໂດຍຂະແໜງການ (ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ສາທາລະນະສຸກຕວົຊີບ້ອກ 31: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທງົໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງ, ເມອືງ) ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົໂດຍສະເພາະກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ, ການປະເມນີຜນົແລະ
ການຮຽນຮູ ້(MEAL). (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

18. ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການວາງແຜນ, ການ
ຕດິຕາມ, ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກບັທນຶທງັຂອງ ລດັຖະບານ
ແລະການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ໃນ
ທຸກຂະແໜງການແລະໃນທຸກລະດບັ. 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ32: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດສ້ົ່ ງບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການເງນິ
ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຕາມຂະ ແໜງການ (ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ສາທາລະນະສຸກຕວົຊີບ້ອກ  

19. ເພີ່ ມການລງົທນຶຂອງພາກລດັແລະເອກະຊນົໃນປະເທດ 

ສໍາລບັໂພຊະນາການແລະກາ້ວໄປສູ່ຄວາມຍນືຍງົ. (ຫຼາຍຂະແ

ໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 33: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງການໃຊຈ່້າຍດາ້ນໂພຊະນາການທງົໝດົ ຈາກການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດເມື່ ອທຽບໃສ່ກບັ

ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
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20. ສາ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຮ່ວມມແືບບປະສມົ
ພະສານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນການບໍລກິານກຸ່ມກດິຈະ

ກາໍໂພຊະນາການໃຫທ້ນັເວລາ, ມປີະສດິທພິາບແລະມປີະ
ສດິທຜິນົໃນເວລາເກດເີຫດການສຸກເສນີ, ສຸມໃສ່ເຂດທີ່ ມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັ, ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຖກືກະທບົ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທງັ
ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 34: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທງົໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກດາ້ນໂພຊະນາການຢູ່ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ 
ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົສະເພາະດາ້ນໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ. (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) 
(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

21. ສາ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຂອງຫຼາຍຂະແໜ
ງການໃນການປບັປຸງການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະ 

ສງັຄມົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (SBCC). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ35: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕ ິກາໍແລະ

ສງັຄມົ (SBCC) ໃນຫຼາຍໆໂຄງການເພື່ ອສົ່ ງເສມີພດຶຕກິ າ ແລະການປະຕບິດັດາ້ນໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ)ອດັຕາ

ສ່ວນຮອ້ຍ 

22. ສາ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຂອງຫຼາຍຂະແໜ
ງການໃນການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ

ພາຍໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການໃນທຸກຂະແໜງການໃນ

ທຸກລະດບັ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ36: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໃຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການແລະ

ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍພາຍໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແຂງການ) 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍທງັໝດົ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ: 8 ຕວົຊີບ້ອກທງັໝດົຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ: 11 

ລວມກຸ່ມກດິຈະກາໍທງັໝດົ: 22 ລວມຕວົຊີ
້
ບອກທງັໝດົ: 36 
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ສະຫຸຼບ 
 

ຂະແໜງການ ຈາໍນວນກຸ່ມກດິຈະກາໍ ຈາໍນວນຕວົຊີບ້ອກ 

ສາທາລະນະສຸກ 
7 

ລວມທງັ 1 ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສກຶສາທກິານຮ່ວມກນັ 

19 
ລວມທງັ 3 ສກຶສາທກິານ / WASH, ແລະ 2 ສກຶສາທກິານ  

ຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ 

ສກຶສາທກິານ 
4 

ລວມທງັ 1 ສກຶສາທກິານ ຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ 

7 
ລວມທງັ 3 ສກຶສາທກິານ / WASH, ແລະ 2 ສກຶສາທກິານ 

ຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ 

ກະສກິາໍ 4 4 

ຫຼາຍຂະແໜງການ 8 11 

ລວມ 
22 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 

(ໃນນີ ້1 ສາທາລະນະສຸກ  ຮ່ວມກບັ ການສກຶສາທກິານ 
ແຕ່ຖກືນບັພຽງແຕ່ເທື່ ອດຽວ) 

36 ຕວົຊີບ້ອກ 
(ລວມທງັ 5 ຕວົຊີບ້ອກ ສໍາລບັທງັສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກບັສກຶສາທກິານ 

ແຕ່ຖກືນບັແຕ່ພຽງເທື່ ອດຽວ) 
 
 

ໝາຍເຫດ: ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ທ1ີ0, ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ, ແມ່ນໄດລ້ະບຸໃວສ້ອງຄັງ້, ໃນພາກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສກຶສາທກິານ. 

ນອກຈາກນີ,້ 5 ຕວົຊີບ້ອກຍງັຖກືລະບຸໃວທ້ງັພາກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສກຶສາທກິານ. ເພື່ ອໃຫໄ້ດຕ້ວົເລກທງັໝດົຢ່າງຖກືຕອ້ງແລະຫຼກີເວັນ້ການນບັສອງຄັງ້, ກຸ່ມກດິຈະກາໍທີ່

ເຮດັຮ່ວມກນັແລະ 5 ຕວົຊີບ້ອກຄວນຖກືນບັພຽງແຕ່ເທື່ ອດຽວ. ກຸ່ມກດິຈະກາໍແລະຕວົຊີບ້ອກທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັແມ່ນເນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງ          
ຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂພຊະນາການຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.         
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XI. ຜນົໄດຮ້ບັອງີຕາມຂະແໜງການ 

ກ. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  
 

11.1. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແມ່ນຂະແໜງການນ າສ າລບັແຜນງານໂພຊະນາການ. ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ, 11 ຕວົຊີ ້

ບອກໃນລະດບັຜນົກະທບົລະດບັຊາດຂອງສາທາລະນະສຸກ. ມ ີ2 ຕວົຊີບ້ອກຄອືດັຕາການຂາດສານອາຫານແບບນໍາ້ໜກັຫຸຼດ

ມາດຕະຖານ ແລະ ການຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ (ແບບກະທນັຫນັ) ໃນເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ແມ່ນຕວົຊີບ້ອກ
ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ.   ທຸກຕວົຊີບ້ອກລະດບັຜນົກະທບົທງັໝດົໃນແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການສະບບັນີ,້ ເຊັ່ ນ: ນໍາ້ໜກັເດກັເກດີຕ່ໍາ, ພະຍາດເລອືດຈາງ, ນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານ ແລະ ພາວະໂພຊະນາການ

ເກນີ. ເດກັນອ້ຍ, ໄວໜຸ່ມ, ແລະແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລີນພນັ (ອາຍຸ 15-49 ປີ) ແມ່ນຕດິພນັໂດຍກງົກບັກຸ່ມກດິຈະກໍາດາ້ນ
ສາທາລະນະສຸກ . 
 
11.2. ໃນກອບຍຸດທະສາດຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີ,້ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ

ຕ່ໍ 7 ກຸ່ມກດິຈະກໍາ (ໃນຈໍານວນທງັໝດົ 22 ກຸ່ມກດິຈະກໍາກຸ່ມກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີມ້ໂີພຊະນາການຂອງແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະ

ເດກັນອ້ຍ (MIYCN), ຈລຸະສານອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງເດກັນອ້ຍ, ການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາ
ການ, ແລະເພີ່ ມການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ). ໃນ 7 ກຸ່ມກດິຈະກໍານີ,້ ໜຶ່ ງໃນນັນ້ແມ່ນກ່ຽວ

ກບັນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ອາອະໄມ  (WASH), ແລະອກີອນັໜຶ່ ງແມ່ນສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ ງແມ່ນກຸ່ມກດິຈະກໍາຮ່ວມ
ກບັຂະ ແໜງ ສກຶສາທກິານ. ນອກຈາກກມົ ອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບແລະສູນໂພຊະນາການນີແ້ລວ້, ຍງັມບີນັດາກມົ 

ແລະ ສູນອຶ່ ນອກີ ທີ່  ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜນົໄດຮ້ບັຂອງຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດນີຄ້:ື ກມົແຜນການແລະການ

ຮ່ວມມ,ື ກມົຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕ່ໍ, ກມົການເງນິ, ກມົອາຫານແລະຢາ, ກມົປິ່ ນປົວແລະການຟືນ້ຟູໜາ້ທີ່ ການ, ກມົຈດັຕັງ້
ແລະພະນກັງານແລະກມົການສກຶສາ, ສູນສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ, ສູນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສກຶສາ, ສູນສຸຂະພາບ
ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຈດັຫານໍາ້ສະອາດ (ສູນນໍາ້ສະອາດ) ສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ (MPSC). 
 
11.3. ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວຂ້າ້ງເທງິ,ຜນົໄດຮ້ບັໃນແຜນງານໂພຊະນາການແມ່ນພວົພນັໂດຍກງົກບັຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ກວາ້ງຂວາງ 
ກວ່າຂອງ ແຜນງານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີໃໝ່, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ແລະຄວາມຄບືໜາ້ໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ (PHC) ເພື່ ອນໍາໄປສູ່ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ (UHC). ການ
ໃຫກ້ານບໍລກິານກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການເຊັ່ ນ: ການສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ແລະການໃຫອ້າຫານເດກັອ່ອນ 
ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ,ການສົ່ ງເສມີການໃຫຈ້ລຸະສານອາຫານເສມີແລະການຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕ
ຂອງເດັກນອ້ຍໂດຍພືນ້ຖານແລວ້ແມ່ນຖືກປະຕິບັດຜ່ານຊຸດການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, 
ເດກັນອ້ຍ ແລະໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ແບບເຊື່ ອມສານທີ່ ໄດບໍ້ລກິານໃນລະດບັສຸກສາລາ ແລະຂັນ້ບາ້ນ. ດວ້ຍວທິນີີ,້ ການ
ສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການແລະການແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດສານອາຫານແມ່ນໄປຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາການຮກັສາສຸຂະພາບ

ຂັນ້ຕົນ້ (PHC) ໃນ ຊຸມຊນົ. 
 
ຂ. ຂະແໜງສກຶສາທກິານ 
11.4. ຂະແໜງສກຶສາທກິານແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ ງທີ່ ສ າຄນັໃນແຜນງານໂພຊະນາການ. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການ NPAN 2021-2025 ນີໄ້ດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າຂະແໜງການສກຶສາທກິານມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການປະກອບສ່ວນເຂົາ້

ໃນວຽກງານໂພຊະນາການເຊິ່ ງມມີລີກັສະນະຄບົຖວ້ນກວ່າເກົ່ າແລະມກີານປະສານສມົທບົໂດຍກງົກບັຂະແໜງສາທາລະນະ

ສຸກຫຼາຍກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຂະແໜງສກຶສາທກິານແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຍາົວະຊນົທຸກຄນົໃນ 

ສປປ ລາວ ໄດສໍ້າເລດັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ,ແລະໃຫເ້ຍາົວະຊນົຫຼາຍທີ່ ສຸດສາມາດສໍາເລດັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົປາຍ
ເທົ່ າທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມກຽມພອ້ມໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາສງັຄມົແລະປະເທດຊາດ. ໃນນີ,້
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ຂະແໜງສກຶສາທກິານມຄີວາມສາມາດໃນການລະດມົຊບັພະຍາກອນຢ່າງກວາ້ງຂວາງເພື່ ອສກຶສາອບົຮມົເຍາົວະຊນົ, ຄອບຄວົ
, ແລະ ຊຸມຊນົຂອງເຂາົເຈົາ້, ແລະສາ້ງບາດກາ້ວທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ເຊັ່ ນ: ການ

ໃຫຈ້ລຸະສານອາຫານເສີມ ແລະການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນ, ນໍາ້, ສະຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ, 
ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນ, ແລະ ກດິຈະກໍາກະສກິໍາຂະໜາດນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນເປນັຕົນ້, ເພື່ ອປບັປຸງ
ໂພຊະນາການ. ໃນກອບຍຸດທະສາດຂອງ NPAN ນີ,້ ຂະແໜງສກຶສາທກິານມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 4 ກຸ່ມກດິຈະກໍາ, ໃນນີມ້ ີ
ນໍາ້, ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ, ແລະ ກຸ່ມກດິຈະກໍາຮ່ວມກນັກບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາ

ສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ. 
 
11.5.ຂະແໜງສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ໂຮງຮຽນແມ່ນສະຖານທທີີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈະໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັອາຫານທີ່

ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ການເສມີຈລຸະສານອາຫານ,ການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ແລະກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນສຸຂະພາບອື່ ນໆ
ໂດຍແນໃສ່ເດກັນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນ. ເຊິ່ ງລວມເຖງິການໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ; ການປອ້ງກນັການສູບຢາ,ເຄື່ ອງ ດື່ ມທີ່ ມທີາດ
ເຫຼົາ້ແລະຢາເສບຕດິ; ການສກຶສາທາງເພດແລະສຸຂະພາບການຈະເລນີພນັ,ລວມທງັການປອ້ງກນັມະເຮງັປາກມດົລູກ; ແລະ
ການພດັທະນາແລະສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັທີ່ ດດີາ້ນລະບບົນໍາ້, ສຸຂາພບິານ, ແລະ ອະນາໄມ. 
 
11.6.ການສອນກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ. ໂຮງຮຽນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍໃນການເພີ່ ມຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ

ອາຫານໃຫເ້ດກັນອ້ຍ, ແລະສາ້ງແນວໃນການປະຕບິດັດາ້ນນໍາ້, ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມ. ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ

ສະບບັນີ,້ ຂະແໜງສກຶສາທກິານຈະນາໍໃຊຫຼ້ກັສູດກ່ຽວກບັໂພຊະນາການທີ່ ໄດຖ້ກືພດັທະນາໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດທີ່

ຜ່ານມາ, ຈະສບືຕ່ໍພດັທະນາຫຼກັສູດທີ່ ຖກືອອກແບບມາສໍາລບັຊັນ້ສູງຂຶນ້ໄປອກີ, ຝກຶອບົຮມົຄູສອນໃນການນາໍໃຊຫຼ້ກັ ສູດ

ເຫຼົ່ ານີ,້ ແລະຮບັປະກນັການນາໍໃຊຂ້ອງຄູສອນເຂົາ້ໃນການສດິສອນກ່ຽວກບັໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ. 
 
11.7.ການໃຫອ້າຫານເສມີ. ໃນ ສປປ ລາວ ກຄໍກືບັຫຼາຍໆປະເທດ, ລດັຖະບານແລະຜູໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃຫຄ້ວາມ

ສນົໃຈຫຼາຍ ນການສບືຕ່ໍໃຫອ້າຫານເສມີສໍາລບັເດກັນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນ, ເຊັ່ ນ: ການໃຫອ້າຫານໃນໂຮງຮຽນແລະການເຮດັ
ສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຂໍີມູ້ນຫຼກັຖານຈາໍກດັກ່ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນໂພຊະນາການຂອງການໃຫອ້າ ຫານ

ໃນໂຮງຮຽນ, ແຕ່ກເໍປນັທີ່ ຮບັຮູກ້ນັວ່າການໃຫອ້າຫານໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຮງຮຽນ, ຮກັສານກັ 

ຮຽນໃຫຢູ່້ໃນໂຮງຮຽນແລະເປດີໂອກາດໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນທາງບວກຂອງຊຸມຊນົທີ່ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງ.ການໃຫອ້າຫານເສມີໂດຍ

ຜ່ານການໃຫອ້າຫານໃນໂຮງຮຽນແລະການເຮດັສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນຈະຖກືນາໍໃຊເ້ປນັຫວົຂໍຕ້ວົຢ່າງໜຶ່ ງທາງດາ້ນປະຕບິດັ

ຕວົຈງິສໍາລບັໂພຊະນາການທີ່ ສອນໃນຫຼກັສູດຂອງໂຮງຮຽນ.  
 
ຄ. ຂະແໜງກະສກິາໍ 
11.8. ເນື່ ອງຈາກວ່າມກີານພວົພນັກບັການຜະລດິແລະລະບບົອາຫານໂດຍກງົ, ຂະແໜງກະສກິາໍຈຶ່ ງເປນັຂະແໜງການໜຶ່ ງທີ່

ສໍາຄນັໃນແຜນງານໂພຊະນາການ. ຄອບຄວົຈະບ່ໍສາມາດປບັປຸງໂພຊະນາການຂອງຕນົເອງໄດຖ້າ້ບ່ໍມແີລະບ່ໍ ຂົາ້ເຖງິອາຫານທີ່

ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການໃນປະລມິານທີ່ ພຽງພໍ. ສະນັນ້ຈຶ່ ງບ່ໍເປນັເລືອ້ງແປກ, ທີ່ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາ
ການທີ່ ຜ່ານມາຈຶ່ ງໄດສຸ້ມໃສ່ການຕອບໂຕຂ້ອງຂະແໜງກະສກິາໍເກອືບທງັໝດົໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍ. ໃນຂະນະທີ່ ແຜນປະຕ ິ

ບດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີຈ້ະຍງັສບືຕ່ໍເນັນ້ໜກັໃສ່ການຜະລດິອາຫານ,ແຕ່ຈະມບີາດກາ້ວໃໝ່ສໍາລບັການວາງແຜນງາສໍາລບັ

ກດິຈະກາໍກະສກິາໍໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມໂດຍໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັສູງຕ່ໍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ, ການບໍລໂິພກອາ 

ຫານແລະຜນົກະທບົໂດຍລວມຂອງສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍ. ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຂະແໜງການນີ ້

ແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຜະລດິກະສກິາໍເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ,ເຊິ່ ງຂະແໜງການກະສກິາໍມບີດົບາດ

ແຫ່ງຊາດທີ່ ສໍາຄນັໃນການນາໍພາການພດັທະນາແລະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຊນົນະບດົ. ນອກຈາກນີ,້ ການປະກອບສ່ວນ
ຂອງຂະແໜງກະສກິາໍຕ່ໍວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານແລະການມອີາ 

ຫານ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການໃນການບໍລໂິພກ, ດແີທໃ້ຫກຸ້ມ້ໄດຕ້ະຫຼອດປ.ີໃນກອບວຽກຍຸດທະສາດຂອງແຜນ



70 
 

ປະຕບິດັງານສະບບັນີ,້ ຂະແໜງກະສກິາໍມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົຕ່ໍ 4 ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ຄ ືການຜະລດິອາຫານ, ຕ່ອງໂສມູ້ນ
ຄ່າການກະສກິາໍ, ແລະການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລວມທງັຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (NTFP). 
 
11.9. ພາກສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ສ າຄນັຂອງວຽກງານກະສກິ າໂພຊະນາການໂດຍທາງອອ້ມ 

ແມ່ນການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ.ຂະແໜງກະສກິາໍສົ່ ງເສມີການເພີມ້ຜນົຜະລດິ

ຂອງ ພດືທີ່ ອຸດມົໄປດວ້ຍສານອາຫານ, ຜກັແລະໝາກໄມ,້ ປາ, ສດັລຽ້ງ ແລະ ຜນົ
ຜະລດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ໂພຊະນາການແນໃສ່ເພີ່ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫແ້ກ່ອາຫານ

ໃນລະດບັຄວົເຮອືນ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜນົຜະລດິກະສກິາໍຍງັຊ່ວຍເພີ່ ມ

ຄວາມສາມາດໃນການຫຸຼດຜ່ອນແລະຮບັມກືບັຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ 

ແລະການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມແີນວໂນມ້ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງ 

ການຜະລດິພດືເສດຖະກດິແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວຂອງໝູ່ ບາ້ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ມີ
ຄວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງດຸ່ນດ່ຽງສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີກ້ບັການຜະລດິພດືແລະການລຽ້ງສດັ

ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ. ຄະນະກາໍມະການແລະແຜນພດັທະນາຂອງບາ້ນບ່ໍພຽງແຕ່ຕອ້ງແນໃສ່

ເພີ່ ມການຜະລດິພດືເສດຖະກດິເວົາ້ລວມໃຫໄ້ດ ້ຫຼາຍສຸດເທົ່ ານັນ້,ແຕ່ຍງັຕອ້ງເອາົໃຈຕ່ໍໂພຊະນາການເຊັ່ ນດຽວກນັ.       
ແຫ່ຼງຮູບ: Plan International / SUN CSA ໃນສປປລາວ 

 
ງ. ຂະແໜງການອື່ ນໆ 
11.10. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີເ້ຫນັໄດຄ້ວາມສ າຄນັໃນການແກໄ້ຂສາເຫດພືນ້ຖານຂອງ

ການຂາດສານອາຫານເຊິ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້າ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ, ເຊິ່ ງກຕໍອ້ງໃຫມ້ກີານເຮດັວຽກຂອງຫຼາຍຂະ 
ແໜງການທີ່ ກມົກຽວກນັເຊັ່ ນດຽວກນັ. ຍກົຕວົຢ່າງ,ການປບັປຸງການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົກຮໍຽກຮອ້ງໃຫ ້
ມຄີວາມພະຍາຍາມບ່ໍພຽງແຕ່ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາທກິານແລະກະສກິາໍທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ຝ່າຍ

ດຽວເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຍງັຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶອກີດວ້ຍ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ການ
ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິສໍາລບັໂພຊະນາການກຮໍຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮ່ວມມກືບັກະຊວງການເງນິເຊັ່ ນດຽວກນັ. 
 
11.11. ແຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະນີໄ້ດເ້ພີ່ ມຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດໃໝ່ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການ

ໃນໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ, ແລະການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ. ສໍາລບັໄພພບິດັແລະເຫດການ

ສຸກເສນີ,ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງລວມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນແຜນການແລະກຸ່ມກດິຈະກາໍຂອກະຊວງ 
ແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ເຊິ່ ງແມ່ນອງົການນາໍຫຼກັຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ(NDMC). 
ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະເຮດັໃຫກ້ານຕອບໂຕທ້າງດາ້ນໂພຊະນາການເຂົາ້ໄປໃນແຜນການລວມທາງດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະສະ 

ຫວດັດກີານສງັຄມົ. ສໍາລບັລບັຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ, ມຄີວາມຈາໍເປນັເຊັ່ ນດຽວກນັທີ່ ຈະເອາົວຽກງານໂພຊະ
ນາການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນວຽກງານຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. ແລະອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົອື່ ນໆ, ເຊັ່ ນ: ສະຫະພນັຊາວໜຸ່

ມລາວ, ກມໍຂໍີດ້ຫຼີາຍຢ່າງເຊັ່ ນ: ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນໂພຊະນາການໃນຫຼາຍຈດຸປະສງົຍຸດທະ

ສາດແລະກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ລວມທງັການເອາົໃຈໃສ່ທີ່ ເໝາະສມົຕ່ໍວຽກງານໂພຊະນາການໃນໄລຍະເກດີໄພພບິດັແລະເຫດການ

ສຸກເສນີ. ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການນີຈ້ ຶ່ ງກາໍນດົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງ 

ການຕ່າງໆ ນອກເໜອືຈາກ ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, ແລະ ກະສກິາໍ. 
 
11.12. ການວາງແຜນການ. ໃນ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ສະບບັນີ,້ ກະຊວງແຜນການແລະການ
ລງົທນຶ (MPI) ຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 9 ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ

ຫຼກັຖານໃນການຕດັສນິໃຈ. ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນຂັນ້ສູນກາງທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການເຊັ່ ນ: ສາທາລະນະສຸກ , 
ສກຶສາທກິານ, ແລະ ກະສກິໍາ - ລວ້ນແຕ່ມ ີການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົຂອງຕນົເອງ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ສໍາລບັ



71 
 

ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ , ແມ່ນນໍາໃຊລ້ະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ 2 (DHIS2) . DHIS2 ລາຍງານກ່ຽວ
ກບັຕວົຊີບ້ອກດາ້ນໂພຊະນາການໃນລະດບັສູງສຸດກ່ຽວກບັການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ (ລວງສູງ

ທຽບໃສ່ອາຍຸ)  (stunting) ແລະຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ (ແບບກະທັນຫັນ) (ນໍາ້ໜັກທຽບໃສ່ລວງສູງ)  
(Wasting). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂພຊະນາການຕອ້ງການລະບບົການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜົນສໍາລບັການລາຍງານດາ້ນ
ສາທາລະນະສຸກທີ່ ລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ. ນອກຈາກນີ,້ ມຫຼີາຍຕວົຊີບ້ອກທີ່ ບ່ໍໄດສ້ະເພາະເຈາະຈງົໃສ່ສະເພາະຂະແໜງສາທາ

ລະນະສຸກ ເທົ່ ານັນ້,ແຕ່ກໍພົວພັນກບັຫຼາຍຂະແໜງການອື່ ນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫກ້ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຮບັຜດິຊອບລວມຕ່ໍການປະສານງານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົແລະການນາໍໃຊລ້ະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ພາຍໃນ

ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ, ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN) ໄດພ້ດັທະນາຂດີ
ຄວາມສາມາດຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນການຕດິຕາມແລະລາຍງານຕວົຊີບ້ອກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ເຊິ່ ງຄວນຈະຖກືເຊື່ ອມສານ
ເຂົາ້ໃນການຕອບໂຕແ້ຫ່ງຊາດ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການວາງແຜນແລະຕດິຕາມການ

ລງົທນຶພາຍໃນປະເທດແລະການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ສໍາລບັໂພຊະນາການ. 
 
11.13. ການເງນິ. ກະຊວງການເງນິຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 10, ກ່ຽວກບັການປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງການ
ເງນິແລະເພີ່ ມການລງົທນຶ. ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຂງົເຂດການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນຂັນ້ສູນກາງຄ ື

ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາທກິານ, ແລະກະສກິາໍ - ລວ້ນແຕ່ມຂີະບວນໃນການຈດັສນັງບົປະມານ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິແລະ 

ຂະບວນການໃນການລາຍງານຂອງຕນົເອງ. ການລາຍງານກ່ຽວກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍແລະການເງນິຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ

ດາ້ນໂພຊະນາການ 2016-2020 ທີ່ ຜ່ານມາໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງເຊື່ ອມສານຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງແຜນ
ປະຕບິດັງານເຂົາ້ໃນຂະບວນງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ,ແລະເພີ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນທງັທນຶຂອງລດັ 

ຖະບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ເຂົາ້ໃນວຽງການໂພຊະນາການ. ສິ່ ງດັ່ ງນີຈ້ະສາມາດເຮດັ

ໄດດ້ວ້ຍການຊີນ້າໍແລະການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງກະຊວງການເງນິເທົ່ ານັນ້. ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ແ້ຫ່ຼງທີ່ ມາແລະນາໍໃຊທ້ນຶສໍາລບັ

ໂພຊະນາການໃຫມ້ຄີວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າລວມທງັຈາກ ລດັຖະບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການພດັທະນາທາງການ

ເຊັ່ ນດຽວກນັ.ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີໄ້ດຮ້ບັຮູວ່້າ,ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ,້ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະ 
ນາໄດຖ້ກືຮບັຮູວ່້າແມ່ນທນຶສ່ວນໃຫຍ່ (90%) ສໍາລບັວຽກໂພຊະນາການຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນຕອ້ງສາ້ງຄວາມດຸ່ນ

ດ່ຽງນີດ້ວ້ຍການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ,ການມຂໍີມູ້ນແລະຮູບພາບລວມກ່ຽວກບັ
ທນຶສໍາລບັໂພຊະນາການແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຫຼາຍກ່ອນທີ່ ຈະກາ້ວ ໜາ້ຕ່ໍໄປ. 
 
11.14. ແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ໃນ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີ,້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ

ການສງັຄມົຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 11 ກ່ຽວກບັ ຄວາມກຽມພອ້ມ ແລະ ການຕອບ

ໂຕຕ່ໍ້ໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ. ການຕອບໂຕທ້າງດາ້ນໂພຊະນາການໃນສະຖານະການດັ່ ງກ່າວປະກອບມີ

ການບົ່ ງມະຕພິະຍາດ,ການສົ່ ງຕ່ໍ,ແລະການປິ່ ນປວົການຂາດສານອາຫານທີ່ ຮາ້ຍແຮງ (SAM), ແລະການສະໜອງອາຫານທີ່ ມີ

ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການໃຫແ້ກ່ຄວົເຮອືນໃນຢູ່ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິຖພືາແລະແມ່ຍງິທີ່

ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່, ແລະເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ.ີ ການຕອບໂຕ ້ເຫຼົ່ ານີຄ້ວນຖກືເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມ

ໃນການຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັໂດຍລວມສໍາລບັຊຸມຊນົ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນໍາພາຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ນອກຈາກນີ,້ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຈະຕອ້ງສາ້ງແຜນການທີ່ ກວ້າງຂວາງກວ່າ
ເກົ່ າໃນການຂະຫຍາຍແລະ ປບປຸງການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະການປະກນັສງັຄມົ, ດວ້ຍການເຮດັວຽກກບັຄນົ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍ,ທີ່ ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ. 
 
11.15. ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 13, 
ກ່ຽວກບັສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. ບດົບາດຍງິ-ຊາຍແມ່ນບນັຫາຈດຸໃຈກາງທີ່ ສໍາຄນັໃນການປັບປຸງ

ໂພຊະນາການ, ແລະ ແຕ່ລະຂະແໜງການມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານສົ່ ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ
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ລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍພາຍໃນກຸ່ມກດິຈະກໍາດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຕນົ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ສໍາລບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ , ມີ
ຄວາມຈາໍເປນັ ທີ່ ຈະຮບັປະກນັໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບແບບເຊື່ ອມສານໃນລະດບັ

ຊຸມຊນົ. ສໍາລບັຂະແໜງສກຶສາທກິານ, ເດກັຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອ້ງການການສກຶສາກ່ຽວກບັໂພຊະນາການທີ່ ກງົກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈົາ້, ພອ້ມທງັການເສມີທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ. ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ອດິທພິນົແລະຄວາມສາມາດ
ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າເກົ່ າໃນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະການຕະຫຼາດ, ການຄຸມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການບໍລໂິພກໃນຄວົເຮອືນແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັໃນການປບັປຸງຜນົໄດຮ້ບັດາ້ນ

ໂພຊະນາການ. ດວ້ຍການຮ່ວມມກືບັສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ (ລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ເມອືງ, ແລະບາ້ນ / 

ຊຸມຊນົ). ຂະແໜງການຕ່າງໆຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າທຸກໆກຸ່ມກດິຈະກໍາທາງດາ້ນໂພຊະນາການຈະສບືຕ່ໍສູມໃສ່ບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ ແລະ ເພີ່ ມໂອກາດສູງສຸດໃນການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍງິ, ພດັທະນາແມ່ຍງິແລະເດກັຍງິ, ແລະ ຄວາມ

ສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ. ໃນທາງກບັ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວໃນການລເິລີ່ ມວຽກງານທີ່ ພວົພນັ
ກບັໂພຊະນາການທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນລະດບັຕ່າງໆຈະຊ່ວຍໃຫສ້ະຫະພນັແມ່ຍງິລາວສາມາດພດັທະນາແນວທາງຍຸດທະສາດກ່ຽວ

ກບັບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ ສມົບູນແບບກວ່າເກົ່ າ. ນອກຈາກນີ,້ ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ, ອງົການຈດັຕັງ້
ມະຫາຊນົອື່ ນໆ, ເຊັ່ ນ: ສະຫະພນັຊາວໜຸ່ມລາວ, ມສີາມາດໃນການປະກອບສວ່ນເພີ່ ມເຕມີອກີຫຼາຍຢ່າງເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດແລະກຸ່ມກດິຈະກາໍຕ່າງໆ. 
 
ຈ. ຄວາມສໍາຄນັ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ 
 
11.16. ແຜນປະຕງິານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ຫຼາຍກວ່າໃນ

ເມື່ ອກ່ອນ. ເຫດຜນົຕົນ້ຕໍແມ່ນ: ໃນກອບແນວຄວາມຄດິ, ສາເຫດພືນ້ຖານສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ ການຂາດສານອາຫານ ແມ່ນຂໍ ້

ຈາໍກດັໃນການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງແລະການປະສານງານ; ຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ; ຄວາມ
ສ່ຽງຂອງໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ; ບາງມາດຖານທາງດາ້ນສງັຄມົແລະພດຶຕກິາໍ ທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ; ແລະຄວາມບ່ໍສະ 
ເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະຕບິດັທີ່ ກວ້າງອອກກວ່າການປະຕບິດັທີ່ ໄດເ້ຮດັໃນແຕ່ຂະແໜງໃດໜຶ່ ງ

ເທົ່ ານັນ້. ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໃນກອບຍຸດທະສາດ, ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອງົປະກອບ 3 ແລະ ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 6 ເຖງິ 13 
ທງົໝດົແມ່ນຕອ້ງການກຸ່ມກດິຈະກໍາຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ນອກຈາກນັນ້, ບດົຮຽນຈາກການທບົທວນໄລຍະກາງ ຂອງ
ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດໃນປິ 2018 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບດົທບົທວນອື່ ນໆໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າບນັຫາການຄຸມ້

ຄອງ ແລະ ການປະສານງານແມ່ນມຄີວາມທາ້ທາຍຫຼາຍ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍກວ່າການແກໄ້ຂບນັຫາທາງດາ້ນວຊິາ

ການພາຍໃນຂະແໜງການເອງ. ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຈຶ່ ງມກີານເນັນ້ໜກັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຫຼາຍກວ່າເກົ່ າໃນການ

ວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນແຜນປະຕບິດັແຫ່ງຊາດສະບບັນີ.້  
 
11.17. ຕ່ໍໄປນີຄ້ບືາງຕວົຢ່າງຂອງຂງົເຂດສະເພາະທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ: 

• ການພດັທະນາບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະຕບິດັບ່ໍພຽງແຕ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ , ແຕ່ຍງັ

ກວມລວມເອາົວຽກງານກ່ຽວກບັນໍາ້, ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມ (WASH), ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍແລະອື່ ນໆ. 

• ກດິຈະກໍາດາ້ນສຸຂະພາບ, ການເສມີຈລຸະສານອາຫານ, ການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ແລະ ວຽກງານນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ 

ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮ່ວມມລືະຫວ່າງຂະແໜງສກຶສາທກິານແລະສາທາລະນະສຸກ . ໂດຍທົ່ ວໄປ

ແລວ້, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃຫຄໍ້າແນະນໍາທາງດາ້ນວຊິາການແລະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີ,້ ແຕ່ວ່າ

ກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວແມ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍພະນກັງານການສກຶສາ (ຄູສອນ). ຈດຸປະສງົ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການກະກຽມ

ລາຍງານຄວນມກີານຕກົລງົເຫນັດແີລະການຕດິຕາມກວດກາຮ່ວມກນັ. 
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• ການວດັແທກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານແລະ/ຫຼກືານບໍລໂິພກອາຫານຕອ້ງການການຮ່ວມມລືະຫວ່າງຂະແໜງສາທາ

ລະນະສຸກແລະກະສກິໍາ. (ຖາ້ກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີເ້ກດີຂຶນ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ແມ່ນຕອ້ງການຄວາມຮ່ວມມລືະຫວ່າງຂະແໜງ 

ສາທາລະນະສຸກແລະສກຶສາທກິານ.) 

• ໃນຂະນະທີ່  ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 4 (SO4) ແມ່ນກ່ຽວກບັ ການເຂົາ້ເຖງິນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ, ແລະ 

ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ 5 (SO5) ແມ່ນກ່ຽວກບັ ການດູແລສຸຂະພາບສໍາລບັແມ່ແລະເດກັນອ້ຍ, ແຕ່ຍງັມຄີວາມສໍາຄນັ 

ເຊັ່ ນດຽວກນັທີ່ ຈະຕອ້ງເຂົາ້ເຖງິເດກັຍງິໄວໜຸ່ມທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນບ່ອນທີ່ ມກີານສກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການແລະການ

ບໍລກິານສະໜບັສະໜນູອື່ ນໆທີ່ ມເີນືອ້ໃນທີ່ ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກບັສຸຂະພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບຈະເລນີພນັຂອງໄວໜຸ່

ມ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮ່ວມມລືະຫວ່າງອງົການຈດັຕັງ້ ສາທາລະນະສຸກ ແລະສກຶສາທກິານ, ເຊັ່ ນດຽວກນັ

ກບັສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວແລະສະຫະພນັຊາວໜຸ່ມລາວ. 

• ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແມ່ນບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ພວົພນັກບັທງັຂະແໜງກະສກິໍາ (ໃນດາ້ນການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງແລະ

ແປຮູບ ແລະ ການເກບັຮກັສາ) ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ (ໃນດາ້ນການກະກຽມແລະປຸງແຕ່ງອາຫານ ທີ່ ປອດ

ໄພ). 

• ສປປ ລາວ ນບັມືນ້ບັປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການສົ່ ງເສມີລະບບົອາຫານທີ່ ດກີວ່າເກົ່ າແລະການເລອືກເຟັນ້ອາຫານ

ທີ່ ດ.ີ ອາຫານທີ່ ລາຄາຖືກທີ່ ສຸດທີ່ ມຢູ່ີໃນຕະຫຼາດມກັຈະເປັນອາຫານທີ່ ຜ່ານຂະຂວນການແປຮູບທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນ

ໂພຊະນາການຕ່ໍາ. ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິໍາແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົ (SBCC) ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງສຸມ

ໃສ່ການປບັປຸງໃນການເລອືກເຟັນ້ອາຫານໃນຄອບຄວົ, ແລະສິ່ ງນີບ່ໍ້ສາມາດແກໄ້ຂໄດດ້ວ້ຍຂະແໜງການໃດໜຶ່ ງ, ແຕ່ຈະ

ຕອ້ງເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ ນ: ສາທາລະນະສຸກ , ກະສກິໍາ, ສກຶສາທກິານ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, 

ສະຫະພນັຊາວໜຸ່ມລາວ, ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

XII. ການຈດັສນັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 
ຄຸນລກັສະນະທີ່ ສໍາຄນັຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານລວມມດີັ່ ງນີ:້ 

• ຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງການເມອືງໃນລະດບັສູງ 
• ການປະສານງານແລະການປະສານສມົທບົຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ  
• ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) ກບັອງົການຄູ່ຮ່ວມ

ງານຂອງລດັຖະບານ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັໂຄງການທີ່ ລດັຖະບານໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ 
• ການແກໄ້ຂບນັຫາທອ້ງຖິ່ ນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນໂພຊະນາການ 
• ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັໃນລະດບັແຂວງ, ເມອືງ, ແລະຂັນ້ບາ້ນ / ຊຸມຊນົ, ແລະ 
• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ 

 
ກ. ການນາໍພາໃນລະດບັຊາດ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 
12ກ.1. ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ (NNC) ເປນັຜູນ້ າພາວຽກງານໂພຊະນາການທາງດາ້ນການເມອືງໃນ

ລະດບັສູງສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີປນັປະທານ ຂອງຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 

ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາແລະກລິາ, ກະສກິໍາແລະປ່າໄມແ້ລະທ່ານອື່ ນໆ ເປນັ

ຄະນະ. NNC ມກີານປະຊຸມກນັສອງຄັງ້ຕ່ໍປີ; ໃນນີມ້ໜີຶ່ ງກອງປະຊຸມທີ່ ຈດັພອ້ມກບັກອງປະຊຸມໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ

ປະຈາໍປ ີ(National Nutrition Forum) . NNC ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ໃນລະດບັສູງ, ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຮບັບດົລາຍງານແລະໃຫກ້ານຕດິຕາມກວດກາ. 
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12ກ.2. ກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ (DHHP) ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກອງເລຂາສໍາລບັ NNC. 
ຫວົໜາ້ ກອງເລຂາ ຂອງ NNC ແມ່ນ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ . ກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບໃນ

ນາມເປນັ, ກອງເລຂາຂອງ NNC, ຈະຈດັກອງປະຊຸມກຸ່ມວຊິາການຂອງຫູາຍຂະແໜງການ (Multisectoral Technical 
Working Group Meetings)  ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການເປັນປະຈ າ. ສູນໂພຊະນາການ (NC), ພາຍໃຕ ້ກມົ

ອະນາໄມ ແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ, ມໜີາ້ທີ່ ໃນການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ກອງເລຂາ NNC, ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນາໍທາງດາ້ນວຊິາ
ການແລະການຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ທຸກໆອງົການ (ທຸກຂະແໜງການ) ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ. ສູນໂພຊະນາການ 
ລວບລວມເອາົບດົລາຍງານໂພຊະນາການພາຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ , ແລວ້ລາຍງານຜ່ານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕ່ໍ

ລດັຖະບານ. 
 
12ກ.3. ກນົໄກການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການດາ້ນໂພຊະນາການຈະສບືຕ່ໍໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ເມອືງ, ແລະບາ້ນ 

/ ຊຸມຊນົ. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດເ້ນັນ້ໜັກເປັນພເິສດການເພີ່ ມ ຄຸນະພາບຂອງການ

ປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ເຊິ່ ງບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານແລະແຜນການແຕ່ຢ່າງດຽວເທົ່ ານັນ້, 
ແຕ່ກາ້ວໄປສູ່ການສົ່ ງເສີມນະໂຍບາຍແລະແຜນງານແບບປະສມົປະສານກນັໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ. ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍ

ລະອຽດໃວແ້ລວ້ໃນແຜນປະຕບິດັແຫ່ງຊາດສະບບັນີ ້, ນອກຈາກຂະແໜງການໃນຂັນ້ສູນກາງຄສືາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທິ
ການ, ແລະກະສກິໍາແລວ້, ກອງປະຊຸມປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຈະປະກອບດວ້ຍຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ, 
ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ແລະສະຫະພນັແມ່ຍງິ
ລາວ ເປນັຕົນ້. ນອກຈາກນີ.້ ກອງປະຊຸມປະສານງານຍງັຄວນລວມເອາົຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ.ເຊິ່ ງໃນ

ຂັນ້ສູນກາງຈະມອີງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົລາວ (CSOs) ແລະອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານສາກນົ (INGOs). 
ນອກນີຍ້ງັຕອ້ງມບີນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສອງຝ່າຍແລະຫຼາຍຝ່າຍ (ຜູໃ້ຫທ້ນຶ), ພາກເອກະຊນົແລະອື່ ນໆ ເປນັຕົນ້. 
 

ຂ. ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕົນ້ຕໍ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຄູ່ຮ່ວມງານ, ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ 

 
12ຂ.1. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິຂະແໜງການທີ່ ສໍາຄນັຄ ືສາທາລະນະສຸກ, 
ສກຶສາທກິານ, ແລະກະສກິໍາ, ແລະບດົບາດ ສໍາຄນັຂອງບນັດາກະຊວງອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ແຜນການ, ການເງນິ, ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ, ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. ແຜນງານແລະໂຄງການໂພຊະນາການສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍງັສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັທນຶ

ຊ່ວຍເຫຼອື ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ(ODA), ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕົນ້ຕໍ, ສອງຝ່າຍແລະຫຼາຍຝ່າຍ (ຜູໃ້ຫ ້

ທນຶ), ທີ່ ໃຫກ້ານສະ ໜບັສະໜູນແກ່ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົລາວແລະ

ສາກນົ (CSOs) ແລະອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ (ອງົການ NGO). ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້,ແຕ່ລະໂຄງການໂພຊະນາການທີ່ ໄດ ້
ຮບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອື ຈາກ ODA ຈະມອີງົການລດັຖະບານ ໜຶ່ ງຫຼຫຼືາຍອງົການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ ; ເຊິ່ ງໃນນີອ້າດຈະແມ່ນກມົໃດ
ກມົໜຶ່ ງ ຂອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ , ກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້ຫຼ ືສກຶສາທກິານແລະກລິາ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼຄືາ້ຍຄກືນັ, ໃນລະດບັ
ແຂວງ, ເມອືງ, ແລະ / ຫຼ ືບາ້ນ / ຊຸມຊນົ ທີ່ ເໝາະສມົ. ຈດຸປະສງົຂອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອື ຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການ

ພດັທະນາ (ODA) ແມ່ນ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ຕບິດັກດິຈະກາໍໄດບ້ນັລຸໝາກຜນົທາງດາ້ນໂພຊະນາການແລະໃນເວລາດຽວ

ກນັ, ຍງັໃຫກ້ານຮ່ວມມ ືກບັອງົການຈດັຕັງ້, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຂອງ ລດັຖະບານເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ສາມາດປະຕບິດັພາລະ
ບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ.  
 
12ຂ.2. ເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ (SUN CSA Laos) ປດັຈບຸນັມີ
ຫຼາຍກວ່າ 70 ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນສະມາຊກິ; ໃນ ຈໍານວນດັ່ ງກ່າວ, 45 ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ລາວ, ແລະ 20 ກວ່າອງົການ
ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ. ໃນປ ີ2020-2021, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີໄ້ດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 55 ໂຄງການຢູ່ໃນ 16 ແຂວງ, 
ແລະໄດເ້ຂົາ້ເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລາ້ນຄນົ. ໂຄງການເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນມຢູ່ີໃນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາທກິານ, ກະສກິໍາ, 
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WASH, ກ່ຽວກບັຊວີດິການເປນັຢູ່ແລະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ. ຈດຸສຸມຂອງໂຄງການເຫຼົ່ ານິແ້ມ່ນກ່ຽວກບັ ການ

ພດັທະນາວທິແີກໄ້ຂບນັຫາຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດາ້ນໂພຊະນາການ 

ໂດຍມກີານຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລດັຖະບານ.  
 
12ຂ.3. ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ (DPs) ປະກອບດວ້ຍທງັຜູໃ້ຫທ້ນຶແລະອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ສະຫະພາບເອລີບົແລະອງົການ

ອຸຍນເິຊບັສບືຕ່ໍເປັນປະທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທາງດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ປະຊຸມກນັຢ່າງປົກກະຕເິພື່ ອແນໃສ່

ປບັປຸງຄວາມສອດຄ່ອງແລະປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື, ແລະປບັປຸງການເຮດັວຽກ, ໂດຍຜ່ານສະມາຊກິຂອງກຸ່ມ, ເພື່ ອ
ສະໜບັສະໜນູ, ໃຫ ້ຄໍາແນະນາໍ ແລະຮຽນຮູຈ້າກຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ. 
 
ຄ. ການຈດັລຽງບຸລມິະສດິ, ການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ 
12ຄ.1. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດຊຸ້ກຍູແ້ລະສົ່ ງເສມີການຈດັລຽງບຸລມິະສດິໃນແຕ່ລະຂັນ້
ຂອງການວາງແຜນແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ໃນລະດບັຊາດ, ແຕ່ລະຂະແໜງການຈະຕອ້ງຈດັລຽງບຸລມິະສດິ 

ບັນດາແຂວງ; ເຊັ່ ນດຽວກັນ, ໃນຂັນ້ແຂວງ, ແຕ່ລະຂະແໜງ ການຈະຕອ້ງໄດກ້ໍານົດແລະສຸມໃສ່ບັນດາເມືອງທີ່ ເປັນ

ບຸລມິະສດິ. ບນັຫາຂອງໂພຊະນາການແມ່ນສບັສນົ, ແລະເຖງິແມ່ນວ່າໃນບນັດາແຂວງທີ່ ມຕີວົຊີບ້ອກ ດາ້ນໂພຊະນາການ ທີ່

ສະເລ່ຍ ແລວ້ເຫນັວ່າດ,ີ ແຕ່ອາດຈະມ ີບາງເມອືງທີ່ ອາດມຕີວົຊີບ້ອກທີ່ ບ່ໍດ;ີ ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ໃນຂັນ້ເມອືງ, ບາງບາ້ນອາດຈະມີ
ສະພາບໂພຊະນາການດ,ີ ແລະບາ້ນອື່ ນໆອາດຈະມສີະພາບທີ່ ບ່ໍດກີວ່າ. 
 
12ຄ.2. ຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ  (PNCs)  ມຮີອງເຈົາ້ແຂວງ ເປັນປະທານ, 
ໂດຍມຫີວົໜາ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ເປນັຫວົໜາ້ກອງເລຂາ. ເຊັ່ ນ ດຽວກນັກບັຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການ
ຂັນ້ເມອືງ (DNCs) ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ມຮີອງເຈົາ້ເມອືງເປັນປະທານ, ແລະຫວົໜາ້ຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກ ເມອືງ

ເປນັຫວົໜາ້ກອງເລຂາ. 
 
12ຄ.3. ພາລະບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງ (PNCs / 
DNCs) ແມ່ນນໍາ ພາການຕອບໂຕ ້ທາງດາ້ນໂພຊະນາການໃນຂງົເຂດຂອງຕນົ; ປະສານງານການວາງແຜນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາກຸ່ມກດິຈະກໍາໂພຊະນາການ;  ເນັນ້ໜກັໃສ່ກຸ່ມກດິຈະກໍາພາຍໃນ NPAN ນີ ້ເຊິ່ ງເປນັບຸລມິະສດິຂອງ
ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ແລະ ກາໍນດົ ແລະ ສຸມໃສ່ກຸ່ມກດິຈະກາໍໃນສະຖານທີ່  ທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິ. ດວ້ຍວທິີ

ການນີ,້ ຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງຈະເອາົເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ນໍາພາຜູຈ້ດັຕັງ້

ປະຕບິດັຕົນ້ຕໍແລະອງົການຈດັຕັງ້ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ ທີ່ ກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ໂພຊະນາການ.  
 
12ຄ.4. ເນື່ ອງຈາກກດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂພຊະນາການໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການ

ພັດທະນາ (ODA) ແລະຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໂດຍອົງການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສັງຄົມ (CSOs) ແລະອົງການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກັບ
ລດັຖະບານ (NGO). ສະນັນ້, ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ເຮດັວຽກໄດດ້ຈີ ຶ່ ງຄວນຮຽນຮູ ້
ຈາກໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ ODA. ຄະນະກ າມະການໂພຊະນາການດັ່ ງກ່າວຈະເປນັຜູກ້ ານດົຕວົຢ່າງ ຂອງ 

ການປະຕບິດັທີ່ ດແີລະບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນຂງົເຂດຂອງຕນົ, ແລວ້ຊອກຫາໂອກາດທີ່ ຈະເຊື່ ອມສານສິ່ ງເຫຼົ່ ານີ ້ເຂົາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປກົກະຕຂິອງຕນົທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ. 
 
ງ. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ຫຼກັການຂອງຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ 
 
12ງ.1. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີໄ້ດເ້ນັນ້ໜັກວຽກງານໂພຊະນາການໃນລະດບັຊຸມຊນົ, 
ເຊັ່ ນ:  ການເຮດັວຽກກບັຄອບຄວົ / ຄວົເຮອືນ, ແລະ ຢູ່ບາ້ນ / ຊຸມຊນົ. ກຸ່ມກດິຈະກໍາ ທໍາ ອດິໃນ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງ
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ຊາດສະບບັນີແ້ມ່ນເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະເດກັນອ້ຍ (MIYCN). ສໍາລບັຂະແໜງກະສກິາໍ, ແມ່ນ
ເນັນ້ໜກັໃສ່ການຜະລດິ ອາຫານເພື່ ອເພີ່ ມການມແີລະການເຂົາ້ເຖງິການບໍລໂິພກຂອງຄວົເຮອືນ; ສ່ວນ ຂະແໜງສກຶສາທກິານ

, ແມ່ນເນັນ້ໜັກໃສ່ການສອນນກັຮຽນແລະປັບປຸງຄວາມຮູແ້ລະພຶດຕິກໍາ. ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ນໍາ, 
ສຸຂາພບິານ, ແລະ ອະນາໄມ, ໄພພບິດັແລະເຫດສຸກເສນີ, ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົ 

(SBCC), ແລະຄວາມສະເໝ ີພາບລະຫວ່າງ ຍງິ - ຊາຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ການປບັປຸງຜນົກະທບົໃນລະດບັຄອບຄວົແລະຊຸມຊນົ. 

ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດເຫຼົ່ ານີຈ້ະສາມາດບນັລຸໄດຖ້າ້ຫາກຊຸມຊນົພຽງແຕ່ ມສີາມາດໃນການເຂົາ້ໃຈຄວາມສໍາຄນັຂອງໂພຊະນາ

ການແລະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໃຫເ້ລອືກແລະປະຕບິດັໃນສິ່ ງທີ່ ສາມາດປບັປຸງໂພຊະນາການຂອງຕນົເອງໄດ.້ 
 
12ງ.2. ແຜນງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງສຸມໃສ່ການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນໂພຊະນາການແບບເຊື່ ອມ

ສານໃນລະດບັຊຸມຊນົ. ຍກົຕວົຢ່າງໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ , ໂພຊະນາການຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການໃຫບໍ້ລກິານ
ດາ້ນສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດກັທີ່ ກວາ້ງຂວາງກວ່າ. ແຜນງານໂພຊະນາການຄວນເປນັໂອກາດທີ່ ດສໍີາລບັໂຮງໝໍນອ້ຍແລະ

ອາສາສະໝກັບາ້ນທີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິຄອບຄວົທີ່ ເປນັບຸລມິະສດິບ່ໍພຽງແຕ່ສໍາລບັການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ລະການບໍລກິານດາ້ນໂພຊະນາ

ການເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ລວມທງັການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນສຸຂະພາ ແມ່ແລະເດກັທີ່ ກວາ້ງຂວາງອກີດວ້ຍ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ແຜນງານ
ໂພຊະນາການຄວນຈະ ເປນັໂອກາດສໍາລບັຄອບຄວົແລະຄວົເຮອືນໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານອື່ ນໆໃນໂຮງໝໍນອ້ຍ. ສິ່ ງນີ ້

ແມ່ນກງົກບັຫຼກັການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້, ເຊິ່ ງເປັນພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການບນັລຸການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ 

(UHC). 
 
12ງ.3. ຂະແໜງສກຶສາທກິານແລະກະສກິໍາກໍມບຸີລມິະສດິແລະວທິກີານທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ. ຍກົຕວົຢ່າງ,ໃນຂະແໜງສກຶສາທິ

ການ, , ໂຮງຮຽນແມ່ນຫວົໜ່ວຍພືນ້ຖານໃນການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ລະການບໍລກິານດາ້ນໂພຊະນາການໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະ

ໃຫກ້ານບໍລກິານສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນທີ່ ກວາ້ງກວ່າ, ປບັປຸງການເຂົາ້ຮຽນແລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ, ແລະສົ່ ງເສມີຜນົໄດ ້
ຮບັໃນທາງບວກຂອງການສກຶສາ. ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ, ການບໍລກິານບ່ໍພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການຜະລດິສໍາລບັຕະຫຼາດເທົ່ ານັນ້, ແຕ່
ຍງັລວມເຖິງການບໍລໂິພກໃນຄວົເຮອືນອກີດວ້ຍ. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດສະບບັນີຮ້ບັຮູວ່້າ, ໃນຂະນະທີ່ ມກີານນໍາພາ
ທາງດາ້ນການເມອືງໃນລະດບັສູງ, ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ການປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ ງທງັໝດົ

ນີ ້ລວ້ນແຕ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັກຕໍາມ, ແຕ່ໂພຊະນາການຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ຢ່າງແທຈ້ງິ, ແລະການຂາດສານອາຫານ
ຈະຫຸຼດລງົ, ກຍໍອ້ນວ່າກດິຈະກາໍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນຊຸມຊນົ, ໂຮງຮຽນ, ຄວົເຮອືນ ແລະ ຄອບຄວົ. 
 

XIII.  ລະບບົ ແລະ ກອບວຽກການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ  

13.1. ກອບວຽກການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົຂອງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໝາຍເຖງິລະບບົທີ່  8

ຕວົຊີບ້ອກ ສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ (ພາກທ ີVIII ຂາ້ງເທງິ) ແລະ 36 ຕວົຊີບ້ອກ ໃນລະດບັຜນົໄດຮ້ບັ (outcome) ແລະ ຜນົ
ຜະລດິ (output) ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຸ່ມກດິຈະກາໍແລະຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດ (ພາກ X ຂາ້ງເທງິ) ໄດຖ້ກືຕດິຕາມແລະລາຍ
ງານ. ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຕດິຕາມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ການວໄິຈຄວາມຄບືໜາ້, ການລະບຸແລະການແລກປ່ຽນ
ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດແ້ລະສິ່ ງທາ້ທາຍ, ການນາໍເອາົພາກປະຕບິດັທີ່ ດໄີປຜນັຂະຫຍາຍແລະຂະຫຍາຍຂຶນ້ຕື່ ມແລະການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັສິ່ ງທີ່ ໄດຖ້ກືແນະນາໍວ່າໄດມ້ກີານປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ແລວ້ສໍາລບັແຜນງານແລະນະໂຍບາຍດາ້ນໂພຊະນການ. 

 

13.2. ເຖງິແມ່ນວ່າສູນໂພຊະນາການຈະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍລວມຕ່ໍການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົດາ້ນໂພຊະນາ

ການກຕໍາມ, ແຕ່ອງົປະກອບຕ່າງໆຂອງກອບວຽກຂອງການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົດາ້ນໂພຊະນາການແມ່ນໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັດວ້ຍຫຼາຍວທິກີານ, ແລະພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ.  
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13.3. 8 ຕົວຊີບ້ອກສ າລັບເປົ ້າໝາຍລວມ (ພາກທີ VIII) ແມ່ນຕົວຊີບ້ອກຕົນ້ຕໍໃນລະດັບຜົນກະທົບ (impact 
indicators) ດາ້ນໂພຊະນາການໃນທົ່ ວໂລກແລະໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ ນ:  ການຂາດສານອາການແບບລວງສູງບ່ໍໄດ ້

ມາດຕະຖານ, ການຂາດສານອາຫານແບບຈ່ອຍຜອມ (ກະທນັຫນັ), ນໍາ້ໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານ, ນໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ, ນໍາ້ໜກັເກນີ 

(ໂພຊະນາການເກນີ), ແລະ ພະຍາດເລອືດຈາງ. ສໍາລບັຕວົຊີບ້ອກຂອງແຜນງານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີ ໃໝ່, 
ແລະສຸຂະພາບເດກັ (RMNCH) ທີ່ ກວາ້ງກວ່ານີນ້ ັນ້, ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕອ້ງລາຍງານຕ່ໍສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຕວົ
ຊີບ້ອກໃນລະດບັຜນົໄດຮ້ບັ (Outcome indicators) ຂອງ ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ . ຕວົຊີບ້ອກສ່ວນໃຫຍ່ ສໍາ ລບັເປົາ້ 

ໝາຍ ລວມ (ພາກທ ີVIII) ແລະຕວົຊີບ້ອກຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃນ ລະດບັຜນົໄດຮ້ບັ (Outcome indicators) ແລະໃນລະດບັຜນົ
ຜະລິດ (output indicators) (ພາກທີ X) ແມ່ນຖືກເກບັ ກໍາ ດວ້ຍການ ສໍາ ຫຼວດດັດສະນີໝາຍທາງດາ້ນສັງຄົມລາວ 

(LSIS) ເຊິ່ ງເຮດັເປນັໄລຍະ, ຄັງ້ທໍາອດິໄດ ້ສໍາຫຼວດໃນປ ີ2012 ແລະຕ່ໍມາໃນປ ີ2017. 
 
13.4. ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 36 ຕວົຊີບ້ອກ (ພາກທ ີX), ຂະ ແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບເປນັສ່ວນໃຫຍ່, 
ທງັໝດົ 19 ຕວົຊີບ້ອກ ຄຕືວົຊີບ້ອກທ ີ 1 ເຖງິ 15, 21-22, 24, 29. ໃນເວລາດຽວກນັ, ຄວນສງັເກດວ່າ 5 ໃນ 19 ຕວົຊີ ້

ບອກນີແ້ມ່ນຮບັຜດິຊອບຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແລະສກຶສາທກິານຄຕືວົຊີບ້ອກ 10, 11, ແລະ 12 ກ່ຽວກບັ 

ນໍາ້, ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ, ແລະຕວົຊີບ້ອກ 21 ແລະ 22 ກ່ຽວກບັຈລຸະສານອາຫານແລະການຢາຍຢາຂາ້

ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນ. ຕວົຊີບ້ອກເຫຼົ່ ານີຈ້າໍນວນໜຶ່ ງແມ່ນຖກືເກບັກາໍໂດຍການສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວLSIS 

(ທຸກໆ 5 ປ)ິ. ສ່ວນຕວົຊີບ້ອກ ອື່ ນແມ່ນສາມາດເກບັກ າໄດໂ້ດຍຜ່ານການລາຍງານແບບປກົກະຕ ິ (ປະ ຈ າ ປ ີ ຫຼ ື ຫຼາຍເທື່ ອ

ກວ່ານີ ້ ). ໃນບ່ອນທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ຕວົຊີບ້ອກເພື່ ອຈດຸປະສງົລວມ (ພາກທ ີVIII) ແລະຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັແລະຜນົຜະລດິທີ່

ພວົພນັກບັສາທາລະນະສຸກ  (ພາກທ ີ X, 19 ຕວົຊີບ້ອກ) ຈະໄດຖ້ກືລາຍງານໂດຍຜ່ານລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນສຸຂະພາບ 

ຂັນ້ເມອືງ 2 (DHIS2). ສໍາລບັຂໍມູ້ນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກນາໍໃຊ ້
ການໄຫຼວຽນຂອງຂໍມູ້ນຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນີ,້ ດັ່ ງທີ່ ສະແດງໃນຮູບ 6 ແລະ 7 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້
 

ຮູບສະແດງທ ີ7: ກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຂອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
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ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັ ຜ່ານເວບັໄຊຂັນ້ສູນກາງ ແຂວງ ແລະ ເມອືງ  
ເສັນ້ການບໍລຫິານ  
ເສັນ້ການປະສານງານ  
ເສັນ້ລະບບົການລາຍງານ  

  ລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 

  ລາຍງານປະຈໍາເດືອນ 
    ລາຍງານປະຈໍາອາທດິ 

  ລາຍງານທຸກໆ 3-5 ປີ 

ໂຮງໝໍນອ້ຍ 
IVR ສໍາລບັການລາຍ

ງານຂອງໜ່ວຍເຄື

່

ອນທີ

່  

ຟອມລາຍງານ WASH ຂອງບາ້ນ 

- ໂຮງຮຽນ - ນໍ ້າ (y/n) 
- ໂຮງຮຽນ - ວິດຖ່າຍ (y/n) 
- ໂຮງຮຽນ - ບ່ອນລາ້ງມ ື(y/n) 
- ສຸຂະພບິານທີ

່

ຊ
ຸ
ມຊນົເປ

ັ

ນເຈົ

້

າການ(y/n) 
- ປະກາດຍຸດຕຖ່ິາຍຊະຊາຍ (y/n) 

ບດົລາຍງານຫຍໍ

້ WASH  
- ສທບສ - ນໍ ້າ (y/n) 
- ສທບສ - ວດິຖ່າຍ (y/n) 
- ໂຮງຮຽນ - ນໍ ້າ (y/n) 
- ໂຮງຮຽນ - ວິດຖ່າຍ (y/n) 
- ໂຮງຮຽນ - ບ່ອນລາ້ງມ ື(y/n) 
- ບາ້ນທີ

່

ມສຸີຂະພບິານທີ

່

ຊ
ຸ
ມຊນົເປ

ັ

ນເຈົ

້

າການ 
- ບາ້ນທີ

່

ປະກາດຍຸດຕຖ່ິາຍຊະຊາຍ  
- ບາ້ນທີ

່

ປະກາດເປ

ັ

ນບາ້ນສາທາລະນະສຸກ

ຕວົແບບ ແລະ ບາ້ນສາທາລະນະສຸກຕວົ

ຫສມ 
DHIS2 

ບດົລາຍງານຂອງ

ອງົການອາຫານ

ໂລກ (WFP) 

ໜງອສ 

ກອງເລຂາຂັ

້

ນເມອືງ 

ໜງອຢ 

ຟອມແມ່ແລະເດກັ 

(ຂໍມູ້ນສໍາລບັ DHIS2) 

90 IFA; IFA-WRA; Vit A; Deworming; 
Early initiation BF; CU5 anthro; LBW; 
IMAM-OPD; Zinc-CU5D 

ບດົລາຍງານ IMAM (SAM)  
• ຮບັເຂົາ້ນອນ 

• ອອກ (ປ່ິນປົວດີ/ ຫາຍໜ/ີ ຕາຍ) 

• ກັ່ ນກອງເສັນ້ວັດແທກຮອບແຂນ (ແດງ/ ເຫຼອືງ) 

• ອາຫານເສີມິທາງການແພດ (ຂາດສາງ) 

 

ກະດານຂ່າວ

ຂັ

້

ນເມອືງ 

ກະດານຂ່າວ

ຂັ

້

ນແຂວງ 

ພສຂ 

ຂອສ 

ສອສຈນ 

ຂອຢ 

ກອງເລຂາຂັ

້

ນແຂວງ 

ຫກ 

ກຂຂ 
 

ສພກ ສສມດ ສສພສ 

ກະດານຂ່າວ

ຂັ

້

ນສູນກາງ 

ກຊສທ 

ກອສ 

ພຄອ ພບຜ 

ກອຢ 

ກອງເລຂາຄະນະ

ກໍາມະການແຫ່ງຊາດ

ດາ້ນໂພຊະນາການ 

ກອງເລຂາ 

ພສສ ພຮສຂ 

ບດົລາຍງານການສໍາຫຼວດ 

(LSIS, FNSS..) 
ທກູໆ 3-5 ປີ 

ຫກ 

ກຂມ 

ບາ້ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບສະແດງທ ີ8: ການໄຫຼວຽນຂໍມູ້ນຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
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ອະທບິາຍຕວົຫຍໍ ້ສໍາລບັຮູບສະແດງທ ີ8 

 
Admin & Pln. Div Administration and Planning Division ພະແນກບໍລຫິານ ແລະ ແຜນການ 
CHHC Communication for Health and Health 

Education  
ສູນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສກຶສາ  

CLTS Community Led Total Sanitation ສຸຂາພບິານທີ່ ຊຸມຊນົເປນັເຈົາ້ການ 
CN Center of Nutrition ສຸນໂພຊະນາການ 
CU5 Children Under 5 Years of Age ເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ
DHHP Department of Hygiene and Health 

Promotion 
ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

DHIS2 District Health Information System 2 ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສຸຂະພາບຂັນ້ເມອືງ 2 
DNC District Nutrition Committee ຄະນະກາໍມະການ ດາ້ນໂພຊະນາການຂັນ້

ເມອືງ 
DPC Department of Planning and Cooperation ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ື
CEHWS  Center for Environmental Health and 

Water Supply  
ສູນອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຫານໍາ້

ສະອາດ  
FD Unit Food and Drug Unit ຂະແໜງອາຫານແລະຢາ 
FDD Food and Drug Department ກມົອາຫານແລະຢາ 
FNSS Food and Nutrition Security Survey ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນ

ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
HHP Unit Hygiene and Health Promotion Unit ຂະແໜງອະນາໄມ ແລະ ສ່ງົເສມີສູຂະພາບ  
HM Div Health Management Division ພະແນກຄຸມ້ຄອງອະນາໄມ 
HP Div Health Promotion Division ພະແນກສ່ົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 
90 IFA 90 Iron-Folic Acid (at least 90 tablets of 

Iron-Folic Acid for pregnant women 
within 3 months during pregnancy and 
after birth) 

ທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ 90 ເມດັ (ແມ່ຍງິ
ຖພືາຕອ້ງໄດຮ້ບັ ທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ເມດັ ໃນໄລຍະຖພືາ ແລະ ຫຼງັ

ເກດີລູກ) 
IFA-WRA Iron-Folic Acid for Women at 

Reproductive Age 
ທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ ສໍາລບັແມ່ຍງິໃນໄວ

ຈະເລນີພນັ  
IMAM-OPD Integrated Management of Acute 

Malnutrition in OutPatient Department 
ການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານແບບຮຸນ

ແຮງເຊື່ ອມສານ ໃນພະແນກກວດເຂດນອກ 
IPHTM Institute of Public Health and Tropical 

Medicine 
ສະຖາບນັສາທາລະນະສຸກ ສາດ ແລະ 

ພະຍາດເຂດຮອ້ນ 
IVR Interactive Voice Response  ຄໍາຕອບໂດຍສື່ ສານຜ່ານສຽງ 
LBW Low birth weight  ນໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ  
MCHC Maternal and Child Health Center ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ 
MOH Ministry of Health ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
MUAC  Mid-Upper Arm Circumference ການວດັແທກຮອບກາງແຂນສ່ວນເທງິ  
ODF Open Defecation  ການຖ່າຍຊະຊາຍ 
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PHC Div Primary Health Care Division ພະແນກຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ 
PHO Provincial Health Office  ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ 
PNC Provincial Nutrition Committee ຄະນະກາໍມະການ ດາ້ນໂພຊະນາການຂັນ້

ແຂວງ 
RUTF  Ready-to-Use Therapeutic Foods ອາຫານເສມີສໍາລບັປິ່ ນປວົໄດໃ້ນທນັທ ີ
TT Technical Team ຄະນະວຊິາການ 
VHM Village Health Model ບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ 
VNM Village Nutrition Model ບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບ 
WFP World Food Programme  ອງົການອາຫານໂລກ 
Zinc-CU5D Zinc for Children Under 5 years of age 

with Diarrhoea 
ທາດສງັກະສສໍີາລບັເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່

ຖອກທອ້ງ 
 
ອະທບິາຍຕວົຫຍໍພ້າສາລາວສໍາລບັຮູບສະແດງທ ີ8 

ກຊສທ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ກອຢ ກມົອາຫານແລະຢາ 

ກອສ ກມົອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

ພຄອ ພະແນກຄຸມ້ຄອງອະນາໄມ 

ພບຜ ພະແນກບໍລຫິານແລະ ແຜນການ 

ພສສ ພະແນກສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

ພຮສຂ ພະແນກັຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ 

ສອສຈນ ສູນອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຈດັຫານໍາ້ສະອາດ 

ສພກ ສູນໂພຊະນາການ 

ສສມດ ສູນສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ 

ສສພສ ສູນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບແລະສຸຂະສກຶສາ 

ຂອຢ ຂະແໜງອາຫານແລະຢາ 

ຂອສ ຂະແໜງອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

ພສຂ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 

ຫສມ ຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ 

ໜງອສ ໜ່ວຍງານອະນາໄມແລະສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ 

ໜງອຢ ໜ່ວຍງານອາຫານແລະຢາ 

ຮສຂ ຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້ 

ຫກກ ຫອ້ງການກອງເລຂາ 

ຫກກຂມ ຫອ້ງການກອງເລຂາຂັນ້ເມອືງ 
 
 
13.5 ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 36 ຕວົຊີບ້ອກ, ຂະແໜງກະສກິາໍຮບັຜດິຊອບ 4 ຕວົຊີບ້ອກ. ໃນຂະນະທີ່ ບາງຕວົຊີບ້ອກເຫຼົ່ ານີ ້
ສາມາດຖືກເກບັກໍາ ໄດໂ້ດຍຜ່ານລະບບົການລາຍງານ ແລະ ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການ, ແຕ່ກໍຮບັຮູວ່້າຕວົຊີ ້

ບອກທີ່ ພວົພນັກບັການບໍລໂິພກອາຫານຕອ້ງມກີານເກບັກໍາແລະການລາຍງານເປັນພເິສດ, ເຊິ່ ງຂະແໜງກະສກິໍາມຄີວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນການເກບັກໍາແລະລາຍງານເພາະມນັເປນັການປະກອບສ່ວນສໍາລບັແຜນງານໂພຊະນາການ.  ຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວ
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ກບັການບໍລໂິພກນີອ້າດສາມາດເກບັກາໍໄດສ້ອງຄັງ້ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປຂີອງ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດນີ,້ ຄັງ້ທີ່ ໜຶ່ ງແມ່ນໃນ

ຕອນຕົນ້,ແລະອກີຄັງ້ໜຶ່ ງໃນຕອນທາ້ຍຂອງແຜນປະຕບິດັງານ. ສໍາລບັຂໍມູ້ນໃນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ ດາ້ນໂພຊະນາ

ການ, ກະຊວງກະສກິໍາແລະປ່າໄມ ້ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ການລາຍງານ ຜ່ານ 3 ຊ່ອງທາງຄ:ື i) ພາຍໃນກະຊວງ, ເລີ່ ມຈາກເມອືງ, 
ຮອດແຂວງ, ແລະຈນົ ຮອດລະດບັຊາດ,  ii) ພາຍໃນກມົວຊິາການ; ແລະ iii) ພາຍໃນແຕ່ລະໂຄງການ, ເຊິ່ ງມກີານລາຍງານທີ່

ເຊື່ ອມໂຍງກບັກມົວຊິາການຕ່າງໆ. 
 

ຮູບທ ີ9: ກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ (M&E) ຂອງ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

13.6 ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 36 ຕວົຊີບ້ອກ, ຂະແໜງສກຶສາທກິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ 7 ຕວົຊີບ້ອກ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມໃນ 
ຈາໍນວນ 7 ຕວົຊີບ້ອກນີ ້, 5 ຕວົຊີບ້ອກແມ່ນຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການສກຶສາທກິານແລະສາທາລະນະ

ສຸກ  ຄຕືວົຊີບ້ອກ 10, 11, ແລະ 12 ກ່ຽວກບັ ນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH) ໃນໂຮງຮຽນ, ແລະຕວົຊີບ້ອກ 21 
ແລະ 22 ກ່ຽວກບັຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນ. ການຕກົລງົເຫນັດກີນັວ່າຕວົຊີບ້ອກເຫຼົ່ ານີ ້

ຈະຖືກເກບັ ກໍາ, ລາຍງານແລະວໄິຈຄ ືແນວໃດ, ເພື່ ອນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງແຜນງານແລະນະໂຍບາຍ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ 

ສໍາລບັຂະແໜງ ສກຶສາທກິານແລະສາທາລະນະສຸກ.  ນອກຈາກຈາກ5ຕວົຊີບ້ອກນີແ້ລວ້, ຂະແໜງການສກຶສາທກິານຍັັັັັັງັ ສຸມ

ໃສ່ 2 ຕວົຊີບ້ອກອື່ ນຄ ື:  ໜຶ່ ງຕວົຊີບ້ອກກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ, ແລະອກີຕວົຊີບ້ອກໜຶ່ ງແມ່ນ

ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີເ້ປນັຕວົແທນບຸລມິະສດິດາ້ນໂພຊະນາການທີ່ ສໍາຄນັຂອງຂະແໜງການສກຶ

ສາທກິານ. 
 
13.7 ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດທີ່ ມີຢູ່ແລວ້ແລະສາ້ງຫຼັກສູດໃໝ່ສໍາລັບຊັນ້ຮຽນທີ່ ສູງກວ່າເກົ່ ານັນ້, ສະຖາບັນຄົນ້ຄວາ້
ວທິະຍາສາດການສກຶສາ (RIES) ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາຈະເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ກມົ

ສາມນັສຶກສາ ແລະ ກົມສາ້ງຄູ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສູນໂພຊະນາການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ . ສໍາ ລັບວຽກງານນໍາ້, 
ສຸຂາພບິານແລະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ, ຈລຸະສານອາຫານເສມີແລະການຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນ, ແລະໂຄງການ
ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ (SLP), ຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນຈະສົ່ ງລາຍງານໃຫແ້ກ່ຫອ້ງການສກຶສາທກິານແລະກລິາຂັນ້ເມອືງ 
(DESB), ແລະຕ່ໍໄປຫາພະແນກສກຶສາທກິານແລະກລິາຂັນ້ແຂວງ (PDES), ແລະກະຊວງການສກຶສາທກິານແລະກລິາ. ສໍາລບັ
ໂຄງການອາຫານທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນ, ຄະນະກາໍມະການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ (VEDC) ມສ່ີວນຮ່ວມແລະຮ່ວມມໃືນ
ການຄຸມ້ຄອງແລະລາຍງານ. ສໍາລບັການແຈກຢາຍຈລຸະສານອາຫານແລະຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນ, ຈະມກີານລາຍງານໃຫ ້
ໂຮງໝໍນອ້ຍແລະຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ (ໂຮງໝໍເມອືງ). 
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13.8 ສໍາລບັຫຼາຍຂະແໜງການແມ່ນມ1ີ1 ຕວົຊີບ້ອກ, ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ສໍາລບັ 

ກດິຈະກໍາຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການສະບບັນີເ້ມື່ ອທຽບໃສ່ແຜນປະຕບິດັງານ

ແຫ່ງຊາ ສະບບັກ່ອນ.  ສູນໂພຊະນາການ ມຄີວາມຮບັຜດີຊອບໃນການນາໍພາໃນການເກບັກາໍ, ລາຍງານແລະ ວໄິຈ 11 ຕວົຊີ ້

ບອກນີ.້ ພອ້ມດຽວກັນນີ,້ ເປັນທີ່ ສັງເກດວ່າ 11 ຕົວຊີບ້ອກສໍາລັບຫຼາຍຂະແໜງການນີແ້ມ່ນຕົວຊີບ້ອກ ຜົນຜະລິດ 
(Outputs) , ບ່ໍແມ່ນຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ (Outcomes)ເຊິ່ ງສາມາດເກບັກໍາໄດໂ້ດຍຜ່ານການຄໍານວນແບບງ່າຍໆແລະການ
ວໄິຈແບບພືນ້ຖານ. ມກີານຄາດຄະເນວ່າສູນໂພຊະນາການຈະຈດັກອງປະຊຸມໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເປັນ

ປະຈາໍ  ໃນລະດບັຊາດເພື່ ອໃຫສ້າມາດເກບັກາໍຂໍມູ້ນແລະລາຍງານຕວົຊີບ້ອກດັ່ ງກ່າວຕ່ໍຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະ

ນາການ. 
 
13.9 ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2016-2020 ທີ່ ຜ່ານມາໄດມ້ກີະດານຂໍມູ້ນ (Dashboard) ສໍາລບັ 

ກອບວຽກຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ (M&E) ເພື່ ອນ າໃຊໃ້ນການສື່ ສານແລະເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ. ຈດຸປະສງົ
ຂອງ ກະດານຂໍມູ້ນແມ່ນ ເພື່ ອໃຫ ້ຕວົຊີບ້ອກຕົນ້ຕໍໄດຖ້ກືລວບລວມໂດຍຫອ້ງການ ຫຼ ືພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂັນ້ສູນ

ກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມອືງ ໃນເວລາທີ່ ເໝາະສມົຄປືະຈໍາເດອືນ, ໄຕມາດ, ສອງຄັງ້ຕ່ໍປີ, ຫຼປືະຈໍາປີ, ແລະ ຖືກລາຍງານຮອດ

ລະດບັສູ ຂອງການລາຍງານໂດຍຜ່ານກອງເລຂາຂອງຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການໃນແຕ່ລະຂັນ້ ຄ:ື ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ 
ສູນກາງ.  ແຕ່ລະຂັນ້ມພີາລະບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົດາ້ນໂພຊະນາການເຊິ່ ງ

ປະກອບດວ້ຍ: ອາສາສະໝກັບາ້ນ; ນາຍບາ້ນ; ພະນກັງານໂຮງໝໍນອ້ຍ (ສຸກສາລາ); ໜ່ວຍງານຂອງຂະແໜງການໃນຂັນ້

ເມອືງ (ສາທາລະນະສຸກ , ກະສກິາໍ, ສກຶສາທກິານ); ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ເມອືງ (DNC); ໜ່ວຍງານຂອງຂະ 
ແໜງການຂັນ້ແຂວງ (ສາທາລະນະສຸກ, ກະສກິາໍ, ສກຶສາທກິານ); ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງ (PNC); ບນັດາ
ສູນ, ກມົແລະກະຊວງຕ່າງໆ (ສາທາລະນະສຸກ , ກະສກິໍາ, ສກຶສາທກິານ); ແລະຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາ
ການ (NNC) ພອ້ມດວ້ຍກອງເລຂາເຊິ່ ງແມ່ນສູນໂພຊະນາການເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບ. ລະບົບຕດິຕາມແລະປະເມນີຜົນນີ ້

ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະສານງານກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງກວ່າເກົ່ າທງັພາຍໃນລະບບົຂອງຂະແໜງການສະເພາະແລະທົ່ ວຂະ 
ແໜງການໃນແຕ່ລະຂັນ້. ການປະສານງານນີ ້ມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັການພດັທະນາລະບບົຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົທີ່ ມປີະ

ສດິທຜິນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໃນໄລຍະປ ີ2021-2025. 
 
ບດົບາດຂອງ ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດາ້ນໂພຊະນາການ (NIPN).  
ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນ ແຜນງານວຽກງານຖານຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍປະເທດ, ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະ 
ໜບັສະໜນູຈາກ ສະຫະພາບເອລີບົ ແລະ ອງົການອຸຍນເີຊບັ, ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ. ຢູ່ ສປປ ລາວ, NIPN ໄດຖ້ກືນໍາ 
ໂດຍ 2 ອງົການ ຄ ືສູນຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍດາ້ນການພດັທະນາ (CDR) ພາຍໃນກະຊວງແຜນການແລະ ການລງົທນຶ (MPI), 
ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ (NIER). ຈດຸປະສງົຂອງ NIPN ແມ່ນເພື່ ອເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການວໄິຈ
ຂໍມູ້ນ, ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້, ລາຍງານຂໍມູ້ນ , ແລະປບັປຸງແຜນງານສໍາລບັໂພຊະນາການໃຫດ້ຂີຶນ້. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, NIPN 
ໄດພ້ດັທະນາ ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານສໍາລບັໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ຕາຕະລາງກະດານຂ່າວຂໍມູ້ນ (Dashboard) ດາ້ນໂພຊະນາການ, 
ແລະ ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ (ຕວົຢ່າງ, ເບິ່ ງພາກທ ີIV.ຂ.9 ແລະຕວົຢ່າງຈາກການປະຕບິດັທີ່ ດຂີາ້ງເທງິ). ໃນໄລຍະເວລາຂອງ 
ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 2021-2025 ນີ,້ ການຂະຫຍາຍແລະເພີ່ ມທະວກີານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາ
ການໃຫແ້ກ່ສູນໂພຊະນາການແລະອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການແມ່ນເມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍສໍາລບັ 

NIPN ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານວໄິຈແລະການລາຍງານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂພຊະນາການສາມາດນໍາໄປສູ່ລະບບົຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດຢ່າງກາ້ວ
ໜາ້.  
 
13.10 ການເຮດັວຽກຂອງສູນໂພຊະນາການຮ່ວມກບັທຸກໆຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມທງັ NIPN ເພື່ ອກ ານດົເປົາ້ໝາຍ 

ປະຈາໍປສໍີາລບັຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ, ແລະເປົາ້ໝາຍໃນລະດບັຜນົໄດຮ້ບັແລະຜນົຜະລດິທງັໝດົແມ່ນມຄີວາມສໍາ 
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ຄນັຫຼາຍ. ໃນຫຼາຍກລໍະນ,ີ ຕວົຊີບ້ອກເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງການຄ່າຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ (Baseline values)  ສ າລບັປ ີ2021 ຫຼ ື2022 ເພື່ ອ
ກາໍນດົເປົາ້ ໝາຍ ສໍາລບັ ປຕ່ໍີໆໄປ ຈນົເຖງິປ ີ2025. ນອກຈາກນີຍ້ງັເປນັສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສູນໂພຊະນາການຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື
ແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການສາ້ງແລະຮກັສາລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາການລາຍງານເປນັປກົກະຕຂິອງຂະ 
ແໜງການຕ່າງໆກ່ຽວກບັຕວົຊີບ້ອກແລະເປົາ້ໝາຍເຫຼົ່ ານີ.້ 
 
13.11 ພາກຕດິຕາມແລະປະເມນິຜນົແລະເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ແລະ 2 ຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນໃຊແ້ທນກອບວຽກຜນົໄດຮ້ບັລວມ
ຂອງການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືຮ່າງຂຶນ້ໃນປ ີ2018 ເຊິ່ ງໃນຕອນນັນ້ບ່ໍໄດລ້ວມເອາົຂໍມູ້ນຈາກຂະ  
ແໜງກະສກິາໍແລະສກຶສາທກິານ. ກອບວຽກການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັແຜນການລະອຽດຂອງສູນ 

ໂພຊະນາການສໍາລບັ 5 ປ ີ (2021-2025) ແລະ 1 ປ ີ (2021) ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັກາໍລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ 

ອງົການ USAID/RTI. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1. ນຍິາມຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ 

ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັເປົາ້ໝາຍລວມ 
 

ນຍິາມ ຕວົຕັງ້ ຕວົຫານ 
ຂໍມູ້ນ

ພືນ້ຖານ% 
ເປົາ້ໝາຍ %, 

2025 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ຄວາມຖີ່  ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັ 

1. ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງການຂາດ
ສານອາຫານແບບລວງສູງບ່ໍໄດ ້

ມາດຕະຖານ (stunting) (ລວງສູງ
ທຽບໃສ່ອາຍຸ) ໃນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາລຸ່ມ 

5 ປ ີ
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເກນລວງສູງທຽບ

ກບັອາຍຸຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 
ປ(ີເກນລວງສູງທຽບກບັອາຍຸ< –2 ຄ່າ
ບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ (SD) ຂອງ
ອງົການອານາໄມໂລກຕ່ໍການຈະເລນີ

ເຕບີໂຕໃນເດກັນອ້ຍ) 
 

ຈາໍນວນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປ ີທີ່ ຢູ່ໃນຄ່າລຸ່ມນີ:້ 
(ກ) ຄ່າລບົສອງ ຂອງຄ່າບ່ຽງເບນ
ມາດຕະຖານ (ປານກາງ ແລະ 
ຮຸນແຮງ) 
(ຂ) ຄ່າຕ່ໍາກວ່າລບົສາມ ຂອງຄ່າ
ບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ (ຮຸນແຮງ)  
ອງີຕາມຄ່າສະເລ່ຍຂອງເກນລວງ

ສູງທຽບກບັອາຍຸຂອງ

ມາດຕະຖານ ຂອງອງົການ

ອະນາໄມໂລກ (WHO) 

ຈາໍນວນເດກັ

ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ

ທງົໝດົ 

33% 
(LSIS 
2017) 

26%  ການຄົນ້ຄວາ້ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ5 ປ ີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ (LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ), LSIS  

2. ອດັຕາສ່ວນການຂາດສານອາຫານ
ແບບຈ່ອຍຜອມ (ກະທນັຫນັ)  

(wasting) (ນໍາ້ໜກັທຽບໃສ່ລວງສູງ) 
ໃນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ີ

ອດັຕາສ່ວນຂອງເກນນໍາ້ໜກັທຽບກບັ
ລວງສູງຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 
ປ(ີນໍາ້ໜກັສໍາລບັຄວາມສູງ <= 2 ຄວາມ
ບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ (SD) ຂອງ
ມາດຕະຖານການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ

ເດກັນອ້ຍຂອງ WHO) 

ຈາໍນວນຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸຕ່ໍາ
ກວ່າ 5 ປ ີທີ່ ຢູ່ໃນຄ່າລຸ່ມນີ:້ 
 (ກ) ຄ່າລບົສອງ ຂອງຄ່າບ່ຽງ
ເບນມາດຕະຖານ (ປານກາງ 
ແລະ ຮຸນແຮງ) 
(ຂ) ຄ່າລບົສາມ ຂອງຄ່າບ່ຽງເບນ
ມາດຕະຖານ (ຮາ້ຍແຮງ) 
ອງີຕາມຄ່າສະເລ່ຍເກນນໍາ້ໜກັ
ທຽບກບັລວງສູງ ຂອງ
ມາດຕະຖານ WHO ຄ່າ
ກາງຂອງນໍາ້ ໜກັ ສໍາ ລບັ

ມາດຕະຖານຄວາມສູງຂອງ 
WHO 

 
ຈາໍນວນເດກັອາຍຸ 
5 ປທີງົໝດົ. 

9% 
(LSIS, 
2017) 

<5%   ການຄົນ້ຄວາ້ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ(LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະການຂອງ 
LSIS  
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3. ອດັຕາສ່ວນການນໍາ້ໜກັຫຸຼດ

ມາດຕະຖານ (Underweight) (ນໍາ້ໜັ

ກທຽບໃສ່ອາຍຸ) ໃນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ
ກວ່າ 5 ປ ີ

ອດັຕາສ່ວນຂອງເກນນໍາ້ໜກັທຽບກບັ

ອາຍຸຕ່ໍາຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 
ປ ີ
(ນໍາ້ ໜກັ ສໍາ ລບັອາຍຸ <= 2 ຄວາມ
ບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ (SD) ຂອງ
ມາດຕະຖານການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ

ເດກັນອ້ຍ WHO 

ຈາໍນວນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປ ີທີ່ ຢູ່ໃນຄ່າລຸ່ມນີ:້ 
 (a) ລບົສອງຄວາມບ່ຽງເບນ
ມາດຕະຖານ (ປານກາງແລະ
ຮາ້ຍແຮງ) 
(ຂ) ລບົສາມຄວາມບ່ຽງເບນ

ມາດຕະຖານ (ຮາ້ຍແຮງ) 
ຄ່າກາງຂອງນໍາ້ໜກັ ສໍາ ລບັ

ມາດຕະຖານ ອາຍຸຂອງ WHO 

ຈາໍນວນເດກັອາຍຸ 
5 ປທີງົໝດົ 

21% 
(LSIS 
2017) 

13% ການຄົນ້ຄວາ້ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ(LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

(ກມົອະນາໄມ ແລະ 
ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະການຂອງ
LSIS  

4.  ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ6-
59 ເດອືນທີ່ ເປນັພະຍາດເລອືດຈາງ 
(Hb <11g/dL) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັອາຍຸ 6-59 
ເດອືນທີ່ ເປນັພະຍາດເລອືດຈາງ 
(ລະດບັ hemoglobin <11 g / dl 
ໃນລະດບັນໍາ້ທະເລ 

ຈາໍນວນເດກັອາຍຸ 6-59 ເດອືນທີ່

ມ ີhemoglobin <11g / dl 

 
ຈາໍນວນເດກັ
ອາຍຸ 6-59 
ເດອືນທງົໝດົ 

44%  
(2006 
MICS3-
NNS) 

30%  
ການ ສໍາ 
ຫຼວດ 

(MICS3-
NNS, 2006; 
LSIS2 ໃນປ ີ
2017) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ (LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະການຂອງ
LSIS  

5. ອດັຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍງິໄວຈະເລນີ
ພນັ(ອາຍຸ15-49ປ)ີ ທີ່ ເປນັພະຍາດ
ເລອືດຈາງ (Hb <12g/dl) 
 
             

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິໃນໄວ

ຈະເລນີພນັ (ອາຍຸ 15-49 ປ)ີ ທີ່ ເປນັ

ພະຍາດເລອືດຈາງ 
 
ກ. ແມ່ຍງິທີ່ ບ່ໍຖພືາທີ່ ມລີະດບັ 

hemoglobin <12 g / dl ໃນ
ລະດບັນໍາ້ທະເລ 
 
ຂ. ແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ມລີະດບັ 

hemoglobin <11 g / dl ໃນ
ລະດບັນໍາ້ທະເລ 

ກ. ຈາໍນວນຂອງແມ່ຍງິທີ່ ບ່ໍຖພືາ

ອາຍຸ 15-49 ປທີີ່ ມ ີ
hemoglobin <12g / dl 
 
ຂ. ຈາໍນວນຂອງແມ່ຍງິຖພືາອາຍຸ 

15-49 ປທີີ່ ມ ີhemoglobin 
<11g / dl 

ກ. ຈາໍນວນຂອງ

ແມ່ຍງິທີ່ ບ່ໍຖພືາ

ອາຍຸ 15-49 ປີ

ທງົໝດົ 
ຂ. ຈາໍນວນ 

ຂອງແມ່ຍງິຖພືາ

ອາຍຸ 15-49 ປີ

ທງົໝດົ 

40 %  
(LSIS 
2017) 

15%  ການ ສໍາ 

ຫຼວດ 
(2006 
MICS3-
NNS; 
ຕວົຊີບ້ອກທີ່

ຈະລວມເຂົາ້

ໃນການ ສໍາ 

ຫຼວດໃນຕ່ໍໜ້

າ) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ(LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ),  

6. ອດັຕາສ່ວນນໍາ້ໜກັເກດີຕ່ໍາ ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັເກດີ  ຈາໍນວນການເກດີໃໝ່ຫຼາ້ສຸດທີ່ ມີ ຈາໍນວນການ 6,5 % 
(LSIS, 

8%  ການ ສໍາ ທຸກໆ 5 ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
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ໃໝ່ ທີ່ ມນໍີາ້ ໜກັ ຕ່ໍາກວ່າ 2.500 

ກຣາມ  
ຊວີດິ ໃນ 2 ປກ່ີອນການ ສໍາ

ຫຼວດມນໍີາ້ໜກັ ຕ່ໍາກວ່າ 2.500 

ກຣາມ ໃນເວລາ ເກດີ 
 

ເກດີ ໃໝ່ ທີ່ ມີ

ຊວີດິໃນ 2 ປທີີ່

ຜ່ານມາກ່ອນ

ການ ສໍາ ຫຼວດ 

2017) ຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ປ ີ7 ການລງົທນຶ(LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະການ LSIS  

7.ອດັຕາສ່ວນນໍາ້ໜກັເກນີ  ໃນ
ເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ
                  

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ

ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປທີີ່ ມນໍີາ້ໜກັ 

ທຽບໃສ່ລວງສູງ> = 2 ຄວາມບ່ຽງເບນ
ມາດຕະຖານ (SD) ຂອງມາດຕະຖານ
ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເດກັນອ້ຍຂອງ 
WHO 

ຈາໍນວນຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸຕ່ໍາ
ກວ່າ 5 ປ ີທີ່ ມຄ່ີາລຸ່ມນີ ້
(ກ) ຄ່າບວກສອງ ຂອງຄ່າບ່ຽງ
ເບນມາດຕະຖານ (ປານກາງ 
ແລະ ຮຸນແຮງ) 
(ຂ) ຄ່າບວກສາມ ຂອງຄ່າບ່ຽງ
ເບນມາດຕະຖານ (ຮາ້ຍແຮງ) 
ອງີຕາມຄ່າສະເລ່ຍເກນນໍາ້ໜກັ

ທຽບກບັລວງສູງ ຂອງ
ມາດຕະຖານ WHO  
 

ຈາໍນວນເດກັ

ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ

ທງົໝດົ 

3,5% 
(LSIS 
2017 ) 

≤2%  ການ ສໍາ 

ຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ7 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ(LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະການຂອງ
LSIS  

8. ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັອ່ອນອາຍຸລຸ່ມ 

6 ເດອືນທີ່ ຖກືລຽ້ງດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງ

ຢ່າງດຽວ 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັອ່ອນອາຍຸ 

0-5 ເດອືນທີ່ ໄດ ້ກນິນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງ

ດຽວ ແລະບ່ໍໄດຮ້ບັອາຫານປະເພດ
ແຫຼວຫຼອືາຫານອື່ ນໆ (ນອກຈາກ ຜງົ
ເກອືແຮ່, ວຕິາມນິ, ອາຫານເສມີແຮ່
ທາດ ແລະ ຢາ)ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

ຈາໍນວນເດກັທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາ ກວ່າ 6 

ເດອືນທີ່ ຖກຶລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່

ພຽງຢ່າງດຽວ (ນອກຈາກ ຜງົ
ເກອືແຮ່, ວຕິາມນິ, ອາຫານເສມີ
ແຮ່ທາດ ແລະ ຢາ) (ຕາມການ
ລາຍງານຂອງແມ່ຫຼຜູືເ້ບິ່ ງແຍງ

ລະຫວ່າງ 24 ຊົ່ ວໂມງກ່ອນການ 

ສໍາຫຼວດກ່ອນ)  

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 6 
ເດອືນ ທງັໝດົ 

45% 
(LSIS 
2017) 

 60%  ການ ສໍາ 

ຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ(LSB), 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
(ກມົອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ),ຄະນະ
ກາໍມະການ ຂອງLSIS  
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ຕວົຊີບ້ອກ ສໍາລບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  
ໃນບ່ອນທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ຕວົຊີບ້ອກທງັໝດົຄວນຖກືເກບັກາໍ ແລະ ລາຍງານຜ່ານລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ຂອງເມອືງ 2 (DHIS2). 
 

ຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ ນຍິາມ ຕວົຕັງ້ ຕວົຫານ 
ຂໍມູ້ນເບືອ້ງ

ຕົນ້% 
ເປົາ້ໝາຍ 

2021 
ເປົາ້ໝາຍ 

2022 
ເປົາ້ໝາຍ 

2023 
ເປົາ້ໝາຍ 

2024 
ເປົາ້ໝາຍ 

2025 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ 

ຄວາມຖີ່

ການລາຍ

ງານ 

ພາກສ່ວນ

ຮບັຜດິຊອບ 

ຕວົຊີບ້ອກ 1: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດ ້

ຮບັຄໍາປກຶສາແນະນໍາໃນ

ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່, 

ການໃຫອ້າຫານເສມີ ແລະ 

ພດັທະນາການເດກັ 

ແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາປກຶສາ
ແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ຮບັຄໍາປກຶສາ

ແນະນໍາໃນການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່

, ການໃຫອ້າຫານເສມີ ແລະ 

ພດັທະນາການເດກັໃນສະຖານທີ່

ບໍລກິານສຸຂະພາບຂອງລດັໃນແຕ່ລະ

ຂັນ້ 

ຈາໍນວນແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດ ້

ຮບັຄໍາປກຶສາແນະນໍາ 

ກ່ຽວກບັ ຮບັຄໍາປກຶສາໃນ

ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່, 

ການໃຫອ້າຫານເສມີ 

ແລະ ພດັທະນາການເດກັ

ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານ

ສຸຂະພາບຂອງລດັໃນແຕ່
ລະຂັນ້ 

ຈາໍນວນ

ແມ່ຍງິຖພືາ

ທງັໝດົ 
 

N/A 
 

2020 
 

N/A 50% 60% 70% >80% IQA (Quality 
Assesment), 

DHIS2 

ປະຈາໍປ ີ ສູນໂພຊະນາ
ການ, ສູນ

ສຸຂະພາບແມ່ 

ແລະ ເດກັ, 

ໂຮງໝໍ, 

ກະຊວງ

ສາທາລະນະ

ສຸກ 

ຕວົຊີບ້ອກ 2: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍເກດີ 
ໃໝ່ທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມກນິນມົແມ່

ພາຍໃນໜຶ່ ງຊົ່ ວໂມງທໍາອດິ

ຫຼງັເກດີ. 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັເກດີໃນ 

24 ເດອືນທີ່ ຜ່ານມາທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມກນິນໍາ້

ນມົແມ່ພາຍໃນ ໜຶ່ ງ ຊົ່ ວໂມງທໍາອດິ

ຫຼງັເກດີ 

ຈາໍນວນແມ່ຍງິທີ່ ມກີານ

ເກດີລູກທີ່ ມຊີວີດິໃນ 2 ປີ

ກ່ອນການ ສໍາ ຫຼວດ ທີ່

ໄດໃ້ຫລູ້ກເກດີໃໝ່ ຄນົ

ສຸດທາ້ຍໄດເ້ລີ່ ມກນິນໍາ້

ນມົແມ່ພາຍໃນ ໜຶ່ ງ 

ຊົ່ ວໂມງທໍາອດິຫຼງັເກດີ 

ຈາໍນວນ

ແມ່ຍງິທງົ

ໝດົ ທີ່ ໄດ ້

ເກດີລູກມີ

ຊວີດິໃນ 2 

ປກ່ີອນ

ການ ສໍາ 
ຫຼວດ 

39% 
(LSIS 
2017) 

43% 46% 50% 55% 80% ການສໍາຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກ 5 ປ ີ ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ

(LSB), ກະຊວງ
ສາທາລະນະ

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ),
ຄະນະກາໍມະ

ການ ຂອງ LSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 3: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັອ່ອນອາຍຸ 

0-5 ເດອືນທີ່ ໄດ ້ກນິນໍາ້ນມົແມ່ພຽງ

ຈາໍນວນເດກັທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 6 ເດອືນທີ່ ຖກືລຽ້ງ

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

45% 
(LSIS 
2017) 

53% 55% 57% 59% >65% ການສໍາຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ 
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6 ເດອືນທີ່ ໄດກ້ນິນໍາ້ນມົແມ່
ພຽງຢ່າງດຽວ. 
 

ຢ່າງດຽວ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັອາຫານ
ປະເພດແຫຼວຫຼອືາຫານອື່ ນໆ 

(ນອກຈາກ ຜງົເກອືແຮ່, ວຕິາມນິ, 
ອາຫານເສມີແຮ່ທາດ ແລະ ຢາ)
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

ລູກດວ້ຍນມົແມ່ພຽງຢ່າງ

ດຽວ (ຕາມການລາຍງານ

ຂອງແມ່ ຫຼຜູືເ້ບິ່ ງແຍງວ່າ
ໃຫນໍ້າ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງບ່ໍ
ໄດຮ້ບັອາຫານປະເພດ

ແຫຼວຫຼອືາຫານອື່ ນໆ 

(ນອກຈາກ ຜງົເກອືແຮ່, 
ວຕິາມນິ, ອາຫານເສມີແຮ່
ທາດ ແລະ ຢາ)ໃນໄລຍະ 
24 ຊົ່ ວໂມງກ່ອນການ ສ າ 

ຫຼວດ 

ອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 6 

ເດອືນທງັ

ໝດົ 

 
(40.4% 

LSIS 
2011) 

ການລງົທນຶ

(LSB), ກະຊວງ
ສາທາລະນະ

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະ

ການ ຂອງ LSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 4: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ

ມືລ້ະເມດັ ຢ່າງໜອ້ຍ 90 

ເມດັ 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງແມ່ຍງິຖພືາ 
ທີ່ ໄດຮ້ບັທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 90 ເມດັ ອງີຕາມການ

ລາຍງານ ໃນເວລາມາກວດກ່ອນ

ເກດີ (ANC) ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານ
ສຸຂະພາບ ຫຼ ືຈາກໜ່ວຍເຄື່່ ອນທີ່  

ຈາໍນວນ ຂອງ ແມ່ຍງິຖພືາ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັທາດເຫຼກັ-ອາຊດິ

ໂຟລກິ ຢ່າງໜອ້ຍ 90 

ເມດັ ອງີຕາມການລາຍ

ງານ ໃນເວລາມາກວດ

ກ່ອນເກດີ(ANC) 

ຈາໍນວນ

ແມ່ຍງິຖພືາ

ທງັໝດົ 

25% 
(LSIS1: 
2012) 

 

66% 
 
 

67% 68% 69% 70% 
 
 

ການລາຍງານ 

 

ປະຈາໍໄຕ

ມາດ 

ສູນໂພຊະນາ

ການ, ສູນແມ່ 

ແລະ ເດກັ 

ຕວົຊີບ້ອກ 5: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິອາຍຸ 12 
ຫາ 25 ປ ີທີ່ ໄດກ້ນິທາດ

ເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິອາທດິ

ລະເມດັ. 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

ຂອງ ແມ່ຍງິອາຍຸ 12-25 ປທີີ່ ໄດກ້ນິ
ທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ ອາທດິລະ

ເມດັໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ຈາໍນວນແມ່ຍງິອາຍຸ 12-

25 ປ ີທີ່ ໄດກ້ນິທາດ
ເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິອາທດິ

ລະເມດັໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ຈາໍນວນ

ແມ່ຍງິອາຍຸ 
12-25 ປີ

ທງັໝດົໃນ

ເຂດເປົາ້ໝ

າຍ 

N/A 

 

30% 40% 50% 60% >70% DHIS2 ປະຈາໍໄຕ

ມາດ 

ສະຖານທີ່

ບໍລກິານ
ສຸຂະພາບ, 
ຫອ້ງການ

ສາທາລະນະ

ສຸກ ເມອືງ, ພະ
ແນກ 

ສາທາລະນະ

ສຸກ ແຂວງ,ສູນ
ສຸຂະພາບແມ່ 

ແລະ ເດກັ 
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ຕວົຊີບ້ອກ 6: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ 6 

ຫາ 59 ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິ

ວຕິາມນິອາ ໃນ 6 ເດອືນ 
ຜ່ານມາ. 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງເດກັອາຍຸ 6-59 ເດອືນທີ່ ໄດ ້

ກນິວຕິາມນິອາ ຢ່າງໜອ້ຍ ໜຶ່ ງຄັງ້

ພາຍໃນ 6 ເດອືນກ່ອນການສໍາຫຼວດ 

ຈາໍນວນເດກັອາຍຸ 6-59 

ເດອືນ ທີ່ ໄດຮ້ບັການເສມີ

ວຕິາມອິາຢ່າງ ໜອ້ຍ ໜຶ່ ງ

ຄັງ້ພາຍໃນ 6 ເດອືນກ່ອນ
ການສໍາຫຼວດ 

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸ 6-59 
ເດອືນທງັ 
ໝດົ 

59% 

(LSIS 
2017) 

N/A N/A N/A N/A >80% ການສໍາຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ

(LSB), ກະຊວງ
ສາທາລະນະ

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະ

ການ ຂອງLSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 7: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່ ໄດ ້

ນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ກນິທີ່ ໄດຖ້ກື

ປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ 

ປອດໄພ). (ສາທາລະນະສຸກ 

/WASH) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່

ຖກືສງັເກດເຫນັວ່າມຫຼີລືາຍງານວ່າ

ໄດ ້ນໍາ ໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກື

ປບັປຸງແລວ້. ການສະ ໜອງນໍາ້ໃຊ ້

ປະເພດໃດກໄໍດໃ້ນ ຕ່ໍໄປນີ:້ ນໍາ້ປະ 

ປາ (ເຂົາ້ໄປໃນທີ່ ຢູ່ອາໄສ,  ບໍລ ິເວນ

ບາ້ນ, ເດີ່ ນບາ້ນ, ຕ່ໍຫາເພື່ ອນບາ້ນ, ນໍາ້
ປະປາ/ ກ໋ອກນໍາ້ສາທາລະ ນະ) ນໍາ້

ສາ້ງແທ່ງ/ນໍາ້ບາດານທີ່ ຖກືຮກັສາ, 
ນໍາ້ສາ້ງ, ນໍາ້ອອກບ່ໍທີ່ ປກົປດິດ ີແລະ 

ການເກບັນໍາ້ຝນົ.   ຂວດນໍາ້ດື່ ມຖວ່ືາ
ເປນັແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ຖກືປບັປຸງແລວ້ ຖາ້

ຫາກຄວົເຮອືນນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ ທີ່ ໄດ ້

ຖກືປບັປຸງແລວ້ສໍາລບັການລາ້ງມ ື
ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ. 

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນທີ່  ນໍາ 

ໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ ດື່ ມທີ່ ຖກືປບັ 

ປຸງ 

ຈາໍນວນຄວົ

ເຮອືນທງົ

ໝດົ 

83.9% 

(LSIS 
2017) 

91% 92% 93% 94% 95% ການສໍາຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ

(LSB), ກະຊວງ
ສາທາລະນະ

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະ

ການຂອງLSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 8: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່

ຖກືສງັເກດເຫນັວ່າໄດມ້ຫຼີໄືດລ້າຍ

ຈາໍນວນຄອບຄວົທີ່  ໄດນໍ້າ 

ໃຊທ້ີ່  ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ຈາໍນວນຄວົ

ເຮອືນທງັ 

73.8% 81% 82% 83% 84% 85% ການສໍາຫຼວດ
(LSIS1,2, 3) 

ທຸກໆ 5 
ປ ີ

ກະຊວງ

ສາທາລະນະ
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ໄດນໍ້າໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ 

ທີ່ ມໄດຖ້ກື ປບັປຸງແລວ້ 

(ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 
 

ງານການ ນໍາ ໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ) 

ທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ເຊິ່ ງໝາຍເຖງິ 

ສິ່ ງ ໜຶ່ ງ ທີ່ ແຍກບ່ໍໃຫຄ້ນົສໍາພດັກບັ
ສິ່ ງຂບັຖ່າຍຈາກຮ່າງກາຍ (ອາຈມົ

,ນໍາ້ປດັສະວະ) ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມ
ຫຼກັອະນາໄມ  , ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

ວດິຖ່າຍແບບຊກັໂຄກ ທີ່ ໄດຖ້ກື

ປບັປຸງແລວ້ ຫຼ ືວດິຖ່າຍທີ່  ຖອກນໍາ້

ລາ້ງ (ທີ່ ໄຫຼໄປສູ່ລະບບົທ່ໍລະບາຍນໍາ້

ເສຍ,ຖງັບໍາບດັ ຫຼ ືຂຸມວດິ, ວດິຂຸມ); 
ວດິຂຸມທີ່ ຖກືປບັປຸງດໂີດຍມກີານ

ລະບາຍອາກາດ, ວດິຂຸມ ທີ່ ມຝີາອດັ

ປາກຂຸມ, ແລະ ການໃຊວ້ດິຖ່າຍທີ່

ຍ່ອຍສະຫຼາຍ. 

ສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ 

(ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ໄດຖ້ກື

ປບັປຸງ ແລວ້ 

ໝດົ 
(LSIS 
2017) 

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະ

ການຂອງLSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 9: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນ ທີ່

ໄດນໍ້າໃຊບ່້ອນລາ້ງມດືວ້ຍ
ສະບູ.(ສາທາລະນະສຸກ 

/WASH) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່

ສງັເກດພບົວ່າໄດມ້ ີຫຼ ືລາຍງານການ

ໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ. 

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນທີ່  ນໍາ 

ໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍ

ສະບູ 

ຈາໍນວນຄວົ

ເຮອືນທງົ

ໝດົ 

89.9% 

(LSIS 
2017) 

91% 92% 93% 94% 95% ການສໍາຫຼວດ 
(LSIS1, 2, 3) 

ທຸກໆ5 
ປ ີ

ກະຊວງ

ສາທາລະນະ

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະ

ການ ຂອງLSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 10: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານ ແລະໂຮງຮຽນ
ປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້

ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ້

ຖກືສງັເກດ ວ່າມ ີຫຼ ືລາຍງານການ 

ນໍາ ໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ສະອາດ (ປອດ
ໄພແລະປອດໄພ) ຕາມທີ່ ໄດ ້ກາໍ 

ນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນເປົາ້ 
ໝາຍທີ່  ເຂົາ້ເຖງິ ແລະນໍາ 

ໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກື
ປບັປຸງແລວ້  (ສະອາດ

ແລະປອດໄພ) 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນ

ເປົາ້ໝາຍ
ທງັ 
ໝດົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

77% 
 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 
77% 

 

ປະຖມົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

79% 
 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 
81% 

 
ປະຖມົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 
83% 

 
ປະຖມົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 
86% 

 
ປະຖມົ 

ການລາຍງານ  
ປະຈາໍປ ີ

 
ກມົການສກຶ

ສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ, ກມົ
ສາມນັສກຶສາ, 
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(ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). 

(ສກຶສາທກິານ/WASH) 
 

 
 ປະຖມົ 

76% 

76,5% ປະຖມົ 
77% 

77,5% 78% 80% ແລະໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານເປົາ້

ໝາຍ, 
ໂຮງຮຽນ
ປະຖມົ, 

ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ, 
ສູນນໍາ້ສະອາດ. 

ຕວົຊີບ້ອກ 11:ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸ 

ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ
ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້ສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ດາ້ນ

ສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ມີ

ການປບັປຸງແລວ້. (ສກຶສາທິ

ການ/WASH) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ສງັເກດເຫນັວ່າມຫຼີື

ລາຍງານການ ນໍາ ໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທີ່ ໄດຖ້ກື ປບັປຸງ

ແລວ້(ວດິຖ່າຍ) ຕາມທີ່ ໄດ ້ກາໍ ນດົ

ໄວໃ້ນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 
 
 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທີ່  ເຂົາ້

ເຖງິ ແລະນໍາໃຊ ້ສິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ດາ້ນສຸຂາພບິານ 

(ວດິຖ່າຍ) ທີ່ ມກີານ

ປບັປຸງແລວ້ 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນເປົາ້

ທງົໝດົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

77% 
 

ປະຖມົ

76% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

77% 
 

ປະຖມົ 
76,5% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

79% 
 

ປະຖມົ 
77% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

81% 
 

ປະຖມົ 
77,5% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

83% 
 

ປະຖມົ 
78% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 
85% 

 
ປະຖມົ: 

80% 

ການລາຍງານ ປະຈາໍປ ີ  
ກມົການສກຶ

ສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ, ກມົ
ສາມນັສກຶສາ, 
ແລະໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານເປົາ້

ໝາຍ, 
ໂຮງຮຽນ

ປະຖມົ, 
ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ, 
ສູນນໍາ້ສະອາດ. 

ຕວົຊີບ້ອກ 12: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ປະຖມົ ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້

ສະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.
(ສກຶສາທກິານ/WASH) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ສງັເກດເຫນັມຫຼີື

ລາຍງານການໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມື

ດວ້ຍສະບູ 
 
 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນເປົາ້ໝ

ານທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິ ແລະນໍາ

ໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍ

ສະບູ 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນ

ເປົາ້ໝາຍ

ທງົໝດົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

54% 
 

ປະຖມົ: 
54% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

54% 
 

ປະຖມົ 
60% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

64.25% 
 

ປະຖມົ
65% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

74.5% 
 

ປະຖມົ
70% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

84.7 % 
 

ປະຖມົ 
75% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ 

95% 

 

ປະຖມົ
80% 

 

ການລາຍງານ ປະຈາໍປ ີ ກມົການສກຶ

ສາກ່ອນໄວ

ຮຽນ, ກມົ
ສາມນັສກຶສາ, 
ແລະໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານເປົາ້

ໝາຍ, 
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ລວມ 54% 
ລວມ 
>80% 

ໂຮງຮຽນ

ປະຖມົ, 
ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ, 
ສູນນໍາ້ສະອາດ. 

ຕວົຊີບ້ອກ 13: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ

12  ຫາ 59  ເດອືນ ທີ່ ໄດ ້

ກນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ. 

(ສາທາລະນະສຸກ) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ 12-59 ເດອືນທີ່

ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງເມດັທໍາອດິໃນ

ປນີັນ້ 

ຈາໍນວນເດກັອາຍຸ 12-59 

ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່

ທອ້ງເມດັທໍາອດິໃນປນີັນ້ 

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸ 12-

59 ເດອືນ

ທງັ 
ໝດົໃນປີ

ນັນ້ 

67% 
 

(DHIS2 
2018) 

72% 74% 76% 78% 80% DHIS2 ປະຈາໍປ ີ ກມົອະນາໄມ 

ແລະສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ 

ຕວົຊີບ້ອກ 14: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ

ລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເປນັພະ ຍາດ

ຖອກທອ້ງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການ

ປິ່ ນປວົຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານ

ສຸຂະພາບ. (ແຍກຕາມເພດ:

ຍງິ-ຊາຍ) (ສາທາລະນະສຸກ 
) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງເດກັອາຍຸ 12-59 ເດອືນທີ່ ແມ່ / 

ຜູເ້ບິ່ ງແຍງລາຍງານວ່າເປນັພະຍາດ

ຖອກທອ້ງໃນ 2 ອາທດິຜ່ານມາ

ແລະຊອກຫາການປິ່ ນປວົຢູ່

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບ ຫຼ ືຜູ ້

ໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບ 

ຈາໍນວນເດກັນອ້ຍອາຍຸ 

12-59 ເດອືນທີ່ ແມ່ / ຜູດູ້

ແລໄດລ້າຍງານວ່າເປນັ

ພະຍາດຖອກທອ້ງໃນ 2 

ອາທດິຜ່ານມາແລະໄດ ້

ຊອກຫາການປິ່ ນປວົຢູ່

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານ
ສຸຂະພາບ ຫຼ ືຜູໃ້ຫ ້

ບໍລກິານສຸຂະພາບ 

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸ 12-

59 ເດອືນ

ທງັ 
ໝດົ 

49% 
(LSIS2) 

57% 59% 61% 65% >70% ສໍາຫຼວດ 
(LSIS) 

ທຸກໆ 5 

ປ ີ

ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ

(LSB), ກະຊວງ
ສາທາລະນະ

ສຸກ (ກມົ
ອະນາໄມ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ), 
ຄະນະກາໍມະ

ການຂອງLSIS 

ຕວົຊີບ້ອກ 15: ອດັຕາສ່ວນ
ຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປ ີ

ທີ່ ໄດຮ້ບັວກັຊນີກນັພະຍາດ
ຄບົ 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸລຸ່ມ 2 ປ ີ(ນບັແຕ່ມືເ້ກດີ ຮອດ

ອາຍຸ 23 ເດອືນ) ທີ່ ໄດຮ້ບັວດັຊນີ
ກນັພະຍາດຄບົ (ໝາຍຄວາມວ່າ 1 

ໂດຊ ຂອງ BCG, 3 ໂດຊ ຂອງ 

ຈາໍນວນເດກັນອ້ຍອາຍຸ

ລຸ່ມ 2 ປທີງັໝດົ ທີ່ ໄດຮ້ບັ

ວກັຊນີກນັພະຍາດຄບົ 
 

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

ອາຍຸລຸ່ມ 2 
ປທີງັໝດົ 

75 
(RMNCAH 
Strategy 

2020) 

80 83 85 88 90 DHIS2 ປະຈາໍປ ີ ໂຄງການໃຫ ້

ວກັຊນີກນັ

ພະຍາດແຫ່ງ
ຊາດ, ສູນ

ສຸຂະພາບແມ່
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 OPVແລະ Penta, ແລະ 2 ໂດຊ 

ຂອງໝາກແດງນອ້ຍ ແລະ ໝາກ

ແດງໃຫຍ່) 
(ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) 

ແລະເດກັ, ກມົ
ອະນາໄມແລະ

ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ, 
ກະຊວງ

ສາທາລະນະ

ສຸກ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ21: ອດັຕາ

ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ນກັຮຽນ

ຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ

ທີ່ ກນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟ
ລກິ (IFA). (ສກຶສາທກິານ 

ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 

ຮ່ວມກນັ) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນຍງິໃນ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ໄດກ້ນິທາດ

ເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA) 

ຈາໍນວນຂອງເດກັຍງິໃນ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົເປົາ້

ໝາຍທີ່ ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ-

ອາຊດິໂຟລກິ (IFA) 

ຈາໍນວນ

ນກັຮຽນຍງິ

ໃນ

ໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົ

ທງັໝດົ ໃນ

ສກົຮຽນ 

N/A 60% 65 % 70 % 75 % ³ 80% 

ຂອງ

ນກັຮຽນ

ທງັໝດົ

ໃນເຂດ  
ເປົາ້ໝ
າຍ 

ການລາຍງານ ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶ

ສາ,ແລະ
ໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົເປົາ້
ໝາຍ,ກະຊວງ
ສກຶສານທກິານ 

ແລະ ກລິາ, ສູນ
ໂພຊະນາການ 

ຕວົຊີບ້ອກທ◌ີ 22:ອດັຕາ

ສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນໃນ

ໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິຢາ

ຂາ້ແມ່ທອ້ງ (ແຍກຕາມ
ເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶສາທິ

ການ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 

ຮ່ວມກນັ) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ

ນກັຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິ  ຢາ

ຂາ້ແມ່ທອ້ງສອງຄັງ້ຕ່ໍປ ີ

ຈາໍນວນເດກັນອ້ຍ

ນກັຮຽນເປົາ້ໝາຍໃນ

ໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິ

ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງສອງຄັງ້ໃນ
ປທີີ່ ຜ່ານມາ 

ຈາໍນວນ

ເດກັນອ້ຍ

ນກັຮຽນ

ປະຖມົເປົາ້ 
ໝາຍທງັ 
ໝດົ ໃນ

ສກົຮຽນ 

91% 
 

(2020) 

92 %     
ຂອງ

ນກັຮຽນ

ທງັໝດົ
ໃນ

ແຂວງທີ່

ຖກືຄດັ

ເລອືກ 

93 % 

ຂອງ

ນກັຮຽນ

ທງັໝດົ
ໃນ

ແຂວງທີ່

ຖກືຄດັ

ເລອືກ 

94 % 

ຂອງ

ນກັຮຽນ

ທງັໝດົ
ໃນ

ແຂວງທີ່

ຖກືຄດັ

ເລອືກ 

95 % 

ຂອງ

ນກັຮຽນ

ທງັໝດົ
ໃນ

ແຂວງທີ່

ຖກືຄດັ

ເລອືກ 

> 95% 

ຂອງ

ນກັຮຽນ

ທງັໝດົ
ໃນ

ແຂວງທີ່

ຖກືຄດັ

ເລອືກ 

ການລາຍງານ ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶ

ສາ,ແລະ
ໂຮງຮຽນ

ປະຖມົເປົາ້ໝ
າຍ,ກະຊວງສກຶ
ສານທກິານ 

ແລະ ກລິາ, ສູນ
ໂພຊະນາການ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ24: ອດັຕາ

ສ່ວນຮອ້ຍຂອງສະຖານທີ່

ບໍລກິານສຸຂະພາບທີ່ ໄດມ້ີ

ການຄຸມ້ຄອງ ການຂາດສານ

ອາຫານກະທນັຫນັແບບ

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງໝໍເມອືງທີ່

ໄດໃ້ຫກ້ານຄຸມ້ຄອງການຂາດສານ

ອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ 
(IMAM) ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຂໍແ້ນະນໍາ 
ຂອງ IMAM ແຫ່ງຊາດຕ່ໍ ຈາໍນວນ

ຈາໍນວນໂຮງໝໍເມອືງເປົາ້

ໝາຍທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຄຸມ້

ຄອງການຂາດສານອາຫານ
ກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມ

ສານ  IMAM (ສ່ວນໜຶ່ ງ

ຈາໍນວນ

ເມອືງເປົາ້ 
ໝາຍທງັໝົ

ດ 

N/A 

 

30% 45% 60% 70% ≥80% ໂຮງໝໍເມອືງ ລາຍງານ

ປະຈາໍປ ີ

ໂຮງໝໍເມອືງ, 
ຫອ້ງການ

ສາທາລະນະ
ສຸກເມອືງ, 
ສູນໂພຊະນາ
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ເຊື່ ອມສານ (IMAM). 
(ສາທາລະນະສຸກ) 
 
 

ໂຮງໝໍເມອືງເປົາ້ ໝາຍ ທງົໝດົ. ຂອງ SAM) ການ, 
ກມົປິ່ ນປວົ 

ແລະຟືນ້ຟູໜາ້

ໜາ້ທີ່ ການ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ29: ອດັຕາ

ສ່ວນຮອ້ຍຂອງບາ້ນທີ່ ໄດ ້

ຖກືປະກາດເປນັບາ້ນໂພຊະ

ນາການຕວົແບບແລະມີ

ກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ 

ແບບປະສມົປະສານທີ່ ມີ

ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຂະແໜງການ
ເຂົາ້ຮ່ວມ. (ນໍາພາໂດຍ

ສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍມີ

ຂະແໜງການອື່ ນສະໜບັສະ

ໜນູ) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງບາ້ນທີ່ ໄດຖ້ກື

ປະກາດເປນັບາ້ນໂພຊະນາການຕວົ

ແບບ, ເຊິ່ ງ ມກີດິຈະກາໍແບບປະສມົ
ປະສານ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 1 
ຂະແໜງການ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ

ຈາໍນວນບາ້ນໂພຊະນາ

ການຕວົແບບ 

ຈາໍນວນ

ບາ້ນໂພຊະ

ນາການຕວົ

ແບບເປົາ້ໝ

າຍທງົໝດົ 

N/A N/A 
 
 

N/A 
 

ເຜຍີແຜ່

ຄູ່ມ ື
ແລະ 

ກະກຽມ 

18 

ບາ້ນ 

 

ຢ່າງໜ້

ອຍ

ແຂວງ
ລະ 1 

ບາ້ນ 

 

148 
ບາ້ນ 

ຫຼ ື

ຢ່າງໜ້

ອຍ 

ເມອືງ

ລະ 1 

ບາ້ນ 

295 
ບາ້ນ 

ການລາຍງານ ປະຈາໍປ ີ ສູນໂພຊະນາ

ການ 
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ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ໃນບ່ອນທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ທຸກໆ ຕວົຊີບ້ອກຄວນຖກືເກບັກາໍແລະລາຍງານໂດຍລະບບົການລາຍງານຂອງຂະ ແໜງ ກະສກິາໍ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
 

ຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ ນຍິາມ ຕວົຕັງ້ ຕວົຫານ ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ເປົາ້ໝາຍ 
2025 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ 
ຄວາມຖີ່

ການລາຍ

ງານ 
ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ16: ຈາໍນວນ 

ຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອ

ບໍລໂິພກ ພດື-ຜກັ ແລະ ໝາກ

ໄມ ້ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໂດຍຕດິພນັກບັ

ລະບບົ ກະສກິາໍສະອາດ. 
 
 

ຄອບຄວົທີ່ ຜະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກພດື, 

ຜກັ ແລະ ໝາກໄມທ້ີ່ ຫຼາກຫຼາຍໂດຍ
ອງີໃສ່ປະລມິານແລະມາດຕະຖານທີ່ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວ.້ ເປົາ້ໝາຍແມ່ນເມອືງທຸກ

ຍາກ, ເມອືງທີ່ ໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໃນ 3 

ເຂດ, ບາ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໃນ

ເມອືງ. 

ຈາໍນວນຄອບຄວົທງັໝດົທີ່ ໄດ ້

ເຮດັການຜະລດິ. 

ຈາໍນວນ ຄອບຄວົ

ເປົາ້ໝາຍຂອງຄອບ

ຄວົທຸກຍາກ 

 
 

971,900 ຄອບຄວົ 

 
 

1,176,260 
ຄອບຄວົ 

 
 
 
 
 

ບດົລາຍງານ ປລີະຄັງ້ ກມົປູກຝງັ, ກມົ
ພດັທະນາຊນົນະບດົ 

ແລະສະຫະກອນ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ17: ຈາໍນວນ 

ຄອບຄວົທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອ

ບໍລໂິພກສດັນອ້ຍ, ປາ, ສດັນໍາ້ 
ແລະ ແມງໄມ ້ຈາກການລຽ້ງ  

ແລະ ແຫ່ຼງທໍາມະຊາດ.  

ຄອບຄວົທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກສດັ

ນອ້ຍ, ປາ, ສດັນໍາ້ ແລະແມງໄມ,້ ຫຼເືອາົ
ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີມ້າຈາກແຫ່ຼງ ທໍາມະຊາດ, 
ໂດຍອງີໃສ່ປະລມິານແລະມາດຕະຖານ

ທີ່ ນດົໄວ.້ ເປົາ້ໝາຍແມ່ນເມອືງທຸກ

ຍາກ, ເມອືງທີ່ ຖກືຄດັເລອືກໃນ 3 ເຂດ,
ແລະ ໃນ ບາ້ນທີ່ ຖກືຄດັເລອືກໃນ
ເມອືງ.  

ຈາໍນວນຄອບຄວົທງັໝດົທີ່ ໄດ ້

ເຮດັການຜະລດິ. 

ຈາໍນວນ ຄອບຄວົ

ເປົາ້ໝາຍຂອງຄອບ

ຄວົທຸກຍາກ 

 

 

 

 
 

971,900 ຄອບຄວົ 

 
 

1,176,260 
ຄອບຄວົ 

 
 
 
 
 

ບດົລາຍງານ ປລີະຄັງ້ ກມົລຽ້ງສດັ ແລະການ

ປະມງົ, ກມົພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ ແລະ

ສະຫະກອນ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ18 : ຈາໍນວນບາ້ນ 
ທີ່ ໄດ ້ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊ ້ແລະລາຍ

ງານ ກ່ຽວກບັແຫ່ຼງ
ຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ 

ບາ້ນເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດຄຸ້ມ້ຄອງ, ນໍາ ໃຊ ້

ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ຈາໍນວນບາ້ນເປົາ້ໝາຍທງັໝດົ 

ທີ່ ໄດຄຸ້ມ້ຄອງ, ນໍາ ໃຊແ້ລະ
ລາຍງານຊບັພະຍາກອນ ທໍາ

ຈາໍນວນບາ້ນເປົາ້   

ໝາຍທງັໝດົ (5 

ປ)ີ 

1,366 ບາ້ນ (ໃຫໄ້ດທ້ງັໝົ

ດ 2,566 

ບດົລາຍງານ ປລີະຄັງ້ ກມົປ່າໄມ ້
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ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ.

(ປ່າໄມ)້ 
(NTFPs) ແບບຍນືຍງົ. ເຄື່ ອງປ່າຂອງ
ດງົທີ່ ໄດປູ້ກຕາມ ທໍາມະຊາດຫຼປູືກໂດຍ

ຄນົ, ເຊັ່ ນວ່າ ລໍາ ຕົນ້ (ລໍາ), ເຄອື, ລໍາ, 
ຮາກ, ຍອດ, ໃບ, ດອກໄມ,້ ໝາກໄມ,້ 
ແກ່ນ, ເປອືກ, ນໍາ້ມນັ, ຢາງ, ເຫດັ, ນໍາ້
ເຜິງ້, ແລະພດືສະໝຸນໄພອື່ ນໆ. 

ແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໝ້າຍເຖງິການ

ຈດັສນັປ່າໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິໃນພືນ້ທີ່  

ຂອງ ໝູ່  ບາ້ນ. 

ມະຊາດແລະເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

(NTFPs) ແບບຍນືຍງົ. 

 

1,200 ບາ້ນ 
ບາ້ນ) 

 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ19:  ຈາໍນວນກຸ່ມ

ການຜະລດິ ທີ່  ສາມາດເຄື່ ອນ

ໄຫວໄດຕ້າມພາລະບດົບາດ ໃນ

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງ

ກຸ່ມການຜະລດິຕດິພນັກບັການ

ຕະຫຼາດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສາ້ງ
ມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ການເກບັຮກັ

ສາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ. 
 
(ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະການ

ປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ) 
 
 

ກຸ່ມຜະລດິທີ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ກດິຈະກາໍຕ່າງໆຕາມປກົກະຕ,ິ ເຊັ່ ນ: 
ການເກບັຮກັສາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ, 
ການປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫຼາດແລະການ
ສາ້ງມູນຄ່າໃນບາ້ນເປົາ້ ໝາຍ. ກຸ່ມການ

ຜະລດິແມ່ນການເຕົາ້ໂຮມອາສາສະ ໝັ

ກ ຂອງຊາວກະສກິອນເພື່ ອເຮດັ

ກດິຈະກາໍ ຮ່ວມກນັໃນການປູກຝງັ, 
ລຽ້ງສດັ, ການປະມງົ, ການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານແລະອື່ ນໆ. ການປບັປຸງມູນ

ຄ່າສາມາດເຮດັໄດ ້ແຕ່ລະ ຂັນ້ຕອນ
ການຜະລດິເລ◌້ີມແຕ່ ການກະກຽມ, 
ການປຸງແຕ່ງ, ການຂາຍ, ການແຈກຢາຍ
ແລະການບໍລໂິພກ. 

ຈາໍນວນກຸ່ມການຜະລດິທີ່

ສາ້ງຕັງ້ແລວ້ ແຕ່ຍງັບ່ໍສາມາດ
ເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍໄດຕ້າມ

ພາລະບດົບາດທງັໝດົ 

ຈາໍນວນກຸ່ມທີ່

ຜະລດິທີ່ ສາມາດ
ເຄື່ ອນໄຫວ

ກດິຈະກາໍໄດຕ້າມ

ພາລະບດົບາດ. 

1,528 ກຸ່ມທີ່ ໄດຕ້ັງ້

ແລວ້ ແຕ່ຍງັ ບ່ໍ
ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວ

ຕາມພາລະບດົບາດ

ທງັໝດົ 

 
 

764 ກຸ່ມທີ່ ມີ

ຢູ່ແລວ້ໄດຮ້ບັ
ການປບັປຸງ

ແລະ ສາມາດ

ເຄື່ ອນໄຫວ 

ຕາມພາລະ

ບດົບາດ. 

 

ບດົລາຍງານ ປລີະຄັງ້ ກມົສົ່ ງເສມີເຕກັນກິ 

ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ, 

ກມົປູກຝງັ, ກມົລຽ້ງ

ສດັ ແລະ ການປະມງົ 
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ຕວົຊີບ້ອກຂະແໜງການສກຶສາທກິານແລະກລິາ 
ໃນບ່ອນທີ່ ເປນັໄປໄດ,້ ຕວົຊີບ້ອກທງັໝດົ ຄວນຖກືເກບັ ກາໍ ແລະລາຍງານຜ່ານ EMIS. 

 

ຕວົຊີບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ ນຍິາມ ຕວົຕັງ້ ຕວົຫານ 
ຂໍມູ້ນເບືອ້ງ

ຕົນ້ 
ເປົາ້ໝາຍ 

2021 
ເປົາ້ໝາຍ  

2022 
ເປົາ້ໝາຍ, 

2023 
ເປົາ້ໝາຍ 

2024 
ເປົາ້ໝາຍ 2025 ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ 

ຄວາມຖີ່

ການລາຍ

ງານ 

ພາກສ່ວນ

ຮບັຜດິຊອບ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ20: ອດັຕາ

ສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນທີ່

ໄດ ້ເຊື່ ອມສານ ໂພຊະນາ

ການ ເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການ

ຮຽນການສອນ 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ

ໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົ ເປົາ້ 
ໝາຍທີ່ ໄດເ້ຊື່ ອມສານ

ໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນ

ຫຼກັສູດການຮຽນການ

ສອນ.  

ໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົ ເປົາ້ໝາຍທີ່

ໄດລ້າຍງານວ່າໄດເ້ຊື່ ອມ

ສານໂພຊະນາການເຂົາ້

ໃນຫຼກັສູດການຮຽນ

ການສອນ. 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນ

ປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົ ເປົາ້

ໝາຍທງັໝດົ. 

ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 100% 
 

100% 100% 
 

100% 
 

100% ການລາຍ

ງານ 
ປະຈາໍປ ີ ກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ21: ອດັຕາ
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນກັຮຽນ

ຍງິຊັນ້ມດັທະຍມົທີ່ ໄດກ້ນິ

ທາດເຫຼກັ- ອາຊດີໂຟລກິ  
(ສກຶສາທກິານ ແລະ 

ສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກນັ) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ເດກັນກັຮຽນຍງິໃນ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່

ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ - ອາ

ຊດິໂຟລກິ (IFA) 

ຈາໍ ນວນຂອງເດກັ
ນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົເປົາ້ໝາຍທີ່

ກນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟ

ລກິ (IFA) 

ຈາໍນວນເດກັ
ນກັຮຽນຍງິໃນ

ໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົເປົາ້

ໝາຍທງັໝດົ 

ໃນສກົຮຽນ 

ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 60% 65 % 70 % 75 % >80% ການລາຍ
ງານ 

ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶສາ 
ແລະໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົເປົາ້ 
ໝາຍ, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ, ສູນ
ໂພຊະນາການ. 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ22: ອດັຕາ
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນກັຮຽນ 

ໃນໂຮງຮຽນ ປະຖມົທີ່ ໄດ ້

ກນິ ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ (ແຍກ

ຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ສາທາລະ 

ນະສຸກ ຮ່ວມກນັ)  

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ເດກັນກັຮຽນໃນ

ໂຮງຮຽນ ປະຖມົເປົາ້

ໝາຍທີ່ ໄດຮ້ບັຢາຂາ້

ແມ່ທອ້ງ 2 ເທື່ ອຕ່ໍປ ີ

ຈາໍນວນເດກັນກັຮຽນ
ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົເປົາ້

ໝາຍທີ່ ໄດຮ້ບັຢາຂາ້ແມ່

ທອ້ງ 2 ເທື່ ອຕ່ໍປໃີນປທີີ່

ຜ່ານມາ. 

ຈາໍນວນເດກັ
ນກັຮຽນເປົາ້ໝ

າຍໃນໂຮງຮຽນ

ປະຖມົທງົໝດົ 

ໃນສກົຮຽນ. 

91% 
 

(ກສກ 
2020) 

92 % 93 % 
 

94 % 
 

95 % 
 

>95% ການລາຍ
ງານ 

ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶສາ 
ແລະໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົເປົາ້ 
ໝາຍ, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ, ສູນ
ໂພຊະນາການ. 
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ຕວົຊີບ້ອກ 10: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸ 

ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ມີ

ການປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ 

ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶສາທິ

ການ/WASH)  

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ

ໂຮງຮຽນທີ່ ສງັເກດ

ເຫນັວ່າມຫຼີລືາຍງານ

ການ ນໍາ ໃຊສ້ິ່ ງອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່

ໄດຖ້ກື ປບັປຸງແລວ້

(ວດິຖ່າຍ) ຕາມທີ່ ໄດ ້

ກາໍ ນດົໄວໃ້ນ

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນເປົາ້ 
ໝາຍທີ່  ເຂົາ້ເຖງິ ແລະ

ນໍາ ໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ໄດ ້

ຖກືປບັປຸງແລວ້  
(ສະອາດແລະປອດໄພ) 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝ

າຍທງົໝດົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 

77% 

ປະຖມົ 
76% 

 
(ກສກ) 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 
77% 

 
ປະຖມົ
76,5% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 
79% 

 
ປະຖມົ 
77% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 81% 
 

ປະຖມົ
77,5% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 
83% 

 
ປະຖມົ 
78% 

ກ່ອນໄວຮຽນ: 

85% 

ປະຖມົ 
 80% 

 
(ກສກ) 

ການລາຍ

ງານ 
ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶສາ 

ແລະໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົເປົາ້ 
ໝາຍ, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ, ສູນ
ໂພຊະນາການ. 

ຕວົຊີບ້ອກ 11:ອດັຕາສ່ວນ

ຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸ 
ບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ

ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊ ້ສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ດາ້ນສຸຂາ ພິ

ບານ ທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ 

(ວດິຖ່າຍ). (ສກຶສາທກິານ/
WASH)  

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ

ໂຮງຮຽນທີ່ ສງັເກດ
ເຫນັວ່າມຫຼີລືາຍງານ

ການ ນໍາ ໃຊສ້ິ່ ງອໍາ 

ນວຍຄວາມສະດວກ

ດາ້ນສຸຂະພບິານ ທໄີດ ້

ຖກືປບັປຸງແລວ້ 

(ວດິຖ່າຍ)ຕາມທີ່ ໄດ ້

ກາໍ ນດົໄວໃ້ນ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນເປົາ້ 
ໝາຍທີ່  ເຂົາ້ເຖງິ ແລະ
ນໍາໃຊ ້ສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດາ້ນ

ສຸຂາພບິານ ທີ່ ໄດຖ້ກື

ປບັປຸງແລວ້(ວດິຖ່າຍ) 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນເປົາ້
ທງົໝດົ 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 

77% 

ປະຖມົ: 
76% 

 
(ກສກ) 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 
77% 

 
ປະຖມົ 
76,5% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 
79% 

 
ປະຖມົ 
77% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 81% 
 

ປະຖມົ
77,5% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 
83% 

 
ປະຖມົ 
78% 

ກ່ອນໄວຮຽນ: 

85% 

ປະຖມົ 
 80% 

 
(ກສກ) 

ລາຍງານ 
 

ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶສາ 

ແລະໂຮງຮຽນ 
ອະນຸບານ ແລະ 

ໂຮຽນ ປະຖມົເປົາ້

ໝາຍ, ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ, ສູນ
ໂພຊະນາການ. 

ຕວົຊີບ້ອກ 12: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງ  ໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ທີ່ ໄດນໍ້າໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມື

ດວ້ຍສະບູ.(ສກຶສາທກິານ 

/WASH)  

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ

ໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່

ສງັເກດເຫນັວ່າມຫຼີື

ລາຍງານການໃຊ ້

ສະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍ

ສະບູ. 
 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນເປົາ້ໝ

າຍທີ່ ເຂົາ້ເຖງິແລະ ນໍາ

ໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມື

ດວ້ຍສະບູ 

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝ

າຍທງົໝດົ  

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ: 

54% 

ປະຖມົ: 

54% 

(ກສກ 
2020) 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ
54% 

 
ປະຖມົ: 

60% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ

64,25% 
 

ປະຖມົ:  
65% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ

74,5% 
 

ປະຖມົ: 
70% 

ກ່ອນໄວ

ຮຽນ

84,7% 
 

ປະຖມົ:  
75% 

ກ່ອນໄວຮຽນ 

95% 

ປະຖມົ: 80% 

(ກສກ) 

ລາຍງານ 
 

ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶສາ 

ແລະໂຮງຮຽນ 
ປະຖມົເປົາ້ໝາຍ, 
ກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ, 
ສູນໂພຊະນາການ 
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ຕວົຊີບ້ອກທ ີ23: ອດັຕາ
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ

ປະຖມົ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດສ້ະໜ

ອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີອາຫານ
ທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການໃນ

ໂຮງຮຽນ (ສກຶສາທກິານ) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ

ໂຮງຮຽນປະຖມົເປົາ້

ໝາຍທີ່ ໄດສ້ະໜອງ 

ແລະ ສົ່ ງເສມີອາຫານ

ທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການ

ໃນໂຮງຮຽນອງີຕາມ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີ

ອາຫານທ່ຽງໃນ

ໂຮງຮຽນ (2014) 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ

ປະຖມົເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດ ້

ລາຍງານວ່າໃນປຜ່ີານມາ

ໄດສ້ະໜອງອາຫານທ່ຽງ
ທີ່ ມໂີພຊະນາການໃຫ ້

ແກ່ນກັຮຽນຢ່າງໜອ້ຍ 1 

ຄັງ້ຕ່ໍປ.ີ  

ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນ

ປະຖມົເປົາ້ 
ໝາຍທງົໝດົ 

51% 
 

(ກສກ) 

69% 
 

(ກສກ) 

69% 
 

(ກສກ) 

69% 
 

(ກສກ) 

69% 
 

(ກສກ) 

>69% 
 

(ກສກ) 

ລາຍງານ 
 

ປະຈາໍປ ີ ກມົສາມນັສກຶສາ 

ແລະໂຮງຮຽນ 
ປະຖມົເປົາ້ໝາຍ, 
ກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ,  

 

ຕວົຊີບ້ອກ ສໍາລບັກຸ່ມກດິຈະກດິຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 
ຕວົຊີບ້ອກ ສໍາລບັກຸ່ມກດິຈະກາໍສໍາລບັຫຼາຍຂະແໜງການ ຫຼາຍໆຝ່າຍແມ່ນຜນົຜະລດິ 

 

ຕວົຊິີບ້ອກ ນຍິາມ ຕວົຕັງ້ຫານ ຕວົຫານ 
ຂໍມູ້ນເບືອ້ງ

ຕົນ້ 
ເປົາ້ໝາຍ 

2025 

ແຫ່ຼງຂໍ ້

ມູນ 

ຄວາມຖີ່ ການ

ລາຍງານ 
ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ25: ອດັຕາສ່ວນ

ຮອ້ຍຂອງຄະນະກາໍມະການ

ໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງແລະ ຂັນ້

ເມອືງ (PNCs / DNCs) ໄດຈ້ດັ
ກອງປະຊຸມຢ່າງ ໜອ້ຍ2ເທື່ ອຕ່ໍປ.ີ  
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຄະນະ 

ກາໍ ມະການໂພຊະນາການຂັນ້

ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງ (PNCs / 
DNCs) ດໍາ ເນນີກອງປະຊຸມຢ່າງ
ນອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ່ໍປໂີດຍອງີໃສ່ບດົ

ລາຍງານທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກກອງເລຂາ
ຄະນະ ກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນ

ໂພຊະນາການ 

ຈາໍນວນຄະນະ ກາໍ ມະການ

ໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງແລະຂັນ້

ເມອືງ (PNCs / DNCs) ທີ່ ໄດດໍ້າ 
ເນນີກອງປະຊຸມຢ່າງ ໜອ້ຍ 2 

ຄັງ້ຕ່ໍປ ີ

ຈາໍນວນ ຂອງຄະນະ ກາໍ 

ມະການໂພຊະນາການ

ຂັນ້ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງ

ທງັໝດົ 

NA 80% ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
  

ໄຕມາດ  ຄະນະ ກາໍ ມະການ

ດາ້ນໂພຊະນາການໃນ

ທຸກລະດບັ 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ26: ຈາໍນວນ
ນະໂຍບາຍ, ດໍາລດັ ແລະ ຂໍແ້ນະ 

ນໍາໃໝ່ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີ

ຈາໍນວນນະໂຍບາຍ, ດໍາລດັແລະ 
ຄໍາແນະນໍາໃໝ່ ກ່ຽວກບັການ

ສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການທີ່ ດຂີຶນ້ເຊິ່ ງ

ບ່ໍມຕີວົຕັງ້ ຕວົຫານ NA 30 ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ

ໄຕມາດ  ສູນໂພຊະນາການ 
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ໂພຊະນາການທີ່ ໄດຖ້ກືພດັທະນາ 

ແລະ ເຜຍີແຜ່. (ຫຼາຍຂະແໜງ) 
ບ່ໍເຄຍີມກີານພດັທະນາມາກ່ອນ, 
ແມ່ນຖກືພດັທະນາແລະເຜຍີແຜ່

ໃນ 5 ປ ີ(2021-2025)   

  

ຕວົຊີບ້ອກ 27: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງຜູປ້ະສານງານດາ້ນໂພຊະນາ

ການ (ຈດຸປະສານງານດາ້ນໂພຊະ

ນາການ) ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ
ແລະເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການ ອບົຮມົ

ດາ້ນໂພຊະນາການ. (ແຍກຕາມ

ເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະ  
ແໜງ ການ) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຜູປ້ະສານ
ງານດາ້ນໂພຊະນາການ (ຈດຸ

ປະສານງານ) ຂອງ 3 ຂະແໜ
ງການຕົນ້ຕໍຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ
ແລະເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົ

ດາ້ນໂພຊະນາການທີ່  ຈດັໂດຍ

ແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫຼ ື

ຈດັຮ່ວມກນັ 

ຈາໍນວນຜູປ້ະສານງານດາ້ນໂພຊະ
ນາການ (ຈດຸປະສານງານ) ຂອງ 

3 ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍໃນລະດບັ

ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັ
ການ ອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການ

ທີ່  ຈດັໂດຍແຕ່ລະຂະ ແໜງສະ

ເພາະ ຫຼ ືຈດັຮ່ວມກນັ 

ຈາໍນວນຜູປ້ະສານງານ
ດາ້ນໂພຊະນາການ (ຈດຸ

ປະສານງານ) ທງັໝດົ 

ຂອງ 3 ຂະແໜງການ

ຕົນ້ຕໍຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 

NA 70%  ການລາຍ
ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

 
ໄຕມາດ 

ສູນໂພຊະນາການ 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 28 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 
ຂອງພະນກັງານລດັທງົໝດົ ທີ່

ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຢູ່

ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີ່

ໄດຮ້ບັການອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາ

ການ. (ແຍກຕາມເພດ:ຍງິ - ຊາຍ) 

(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານ
ໂພຊະນາການຂອງ 3 ຂະແໜ
ງການຕົນ້ຕໍຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ
ແລະເມອືງ, ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການ
ອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການຈດັ

ໂດຍແຕ່ລະຂະ ແໜງສະເພາະ ຫຼ ື

ຈດັຮ່ວມກນັ 

ຈາໍ ນວນພະນກັງານໂພຊະນາ
ການຂອງ 3 ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ

ໃນລະດບັສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ 
ເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົດາ້ນ
ໂພຊະນາການຈດັໂດຍແຕ່ລະ

ຂະແໜງການສະເພາະ ຫຼ ືຈດັ

ຮ່ວມກນັ 

ຈາໍ ນວນພະນກັງານ
ໂພຊະນາການ ຂອງ 3 
ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍຢູ່ຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງແລະ
ເມອືງທງັໝດົ 

NA 50% ການລາຍ
ງານ

ປກົກະຕ ິ
  

ໄຕມາດ  ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະ

ກລິາ) 
 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 30: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງ ໜ່ວຍ ງານໃນຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີ່ ໄດລ້າຍງານ

ເປນັປກົກະຕກ່ິຽວກບັໂພຊະນາ

ການໂດຍຂະ ແໜງການ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, 
ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງບນັດາ

ອງົການໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ 
ແລະ ເມອືງ (ກະຊວງ,ຫອ້ງການ 

ອອ້ມຂາ້ງແຂວງແລະເມອືງ) 

ຂອງ 3 ຂະແໜງ ການຕົນ້ຕໍ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ
, ກະສກິາໍ) ທີ່ ໄດ ້ລາຍງານເປນັ
ປກົກະຕກ່ິຽວກບັໂພຊະນາການ 

ຈາໍນວນ ໜ່ວຍ ງານໃນຂັນ້ສູນ

ກາງ, ແຂວງແລະເມອືງ (ກະຊວງ, 
ຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງແລະເມອືງ) 

ຂອງ 3ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາ, 
ກະສກິາໍ) ທີ່ ໄດ ້ລາຍງານເປນັ

ປກົກະຕກ່ິຽວກບັໂພຊະນາການ 

ຈາໍນວນ ໜ່ວຍ ງານຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງແລະ
ເມອືງ ທງັໝດົ(ກະຊວງ, 
ຫອ້ງການອອ້ມຂາ້ງ

ແຂວງແລະເມອືງ) ຂອງ 

3 ຂະ 
 ແໜງ ການຕົນ້ຕໍ
(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶ
ສາທກິານ, ກະສກິາໍ) 

NA 100% ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

ໄຕມາດ  ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະ

ກລິາ) 
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ຕວົຊີບ້ອກ 31: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງພະນກັງານລດັທຸກຄນົ ທີ່ ເຮດັ

ວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ) ທີ່

ໄດຮ້ບັການ ອບົຮມົໂດຍສະ ເພາະ

ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມແລະປະ

ເມນີຜນົ, ການປະເມນີແລະການ
ຮຽນຮູ ້(MEAL). (ແຍກຕາມ
ເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜ

ງການ) 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັ 

ງານລດັທຸກຄນົຂອງ 3 ຂະ 
 ແໜງ ການຕົນ້ຕໍທີ່ ເຮດັວຽກ

ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້ສູນ
ກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ) ທີ່ ໄດ ້

ຮບັການ ອບົຮມົໂດຍສະເພາະ

ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມ ແລະປະ

ເມນີຜນົ, ການປະເມນີແລະການ
ຮຽນຮູ ້(MEAL) ທີ່  ຈດັໂດຍແຕ່
ລະຂະແໜງການ ຫຼຈືດັຮ່ວມກນັ 

ຈາໍນວນພະນກັງານລດັຂອງ 3 
ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍທີ່ ເຮດັວຽກ

ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້ສູນ

ກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມອືງ) ທີ່ ໄດ ້
ຮບັການ ອບົຮມົໂດຍສະເພາະ

ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມແລະປະ

ເມນີຜນົ, ການປະເມນີແລະການ
ຮຽນຮູ ້(MEAL) ທີ່  ຈດັໂດຍແຕ່
ລະພາກສ່ວນສະເພາະຫຼຈືດັຮ່ວມ

ກນັ 

ຈາໍນວນພະນກັງານລດັ

ທງົໝດົ ຂອງ 3 ຂະແໜ
ງການຕົນ້ຕໍທີ່ ເຮດັວຽກ

ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ 
(ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, 
ແລະ ເມອືງ) 

NA 50% ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

2 ເທື່ ອ ຕ່ໍ ປ ິ ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະກລິາ 
 
 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ32: ອດັຕາສ່ວນ

ຮອ້ຍຂອງ ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດລ້າຍງານ

ດາ້ນການເງນິກ່ຽວກບັໂພຊະນາ

ການແຕ່ລະຂະ ແໜງ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ, 
ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
 
 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ 

ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ 
ແລະ ເມອືງ (ກະຊວງ, 
ພະແນກການຂອງແຂວງ ແລະ 

ຫອ້ງການເມອືງ) ທີ່ ໄດລ້າຍງານ

ດາ້ນການເງນິກ່ຽວກບັໂພຊະນາ

ການຕາມຂະ ແໜງ 
(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ
, ກະສກິາໍ). 
 

ຈາໍນວນ ການຈດັຕັງ້ ຂັນ້ສູນກາງ, 
ແຂວງແລະເມອືງ (ກະຊວງ, 
ພະແນກການຂັນ້ແຂວງແລະ 

ຫອ້ງການເມອືງ) ທີ່ ໄດລ້າຍງານ

ດາ້ນການເງນິກ່ຽວກບັໂພຊະນາ

ການຕາມຂະແໜງການ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ
, ກະສກິາໍ) 
 

ຈາໍນວນ ການຈດັຕັງ້ຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງແລະ
ເມອືງ (ກະຊວງ, 
ພະແນກການແຂວງແລະ

ຫອ້ງການເມອືງ) ຂອງ 3 
ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ການ
ສກຶສາ, ກະສກິາໍ) 

NA 70% ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

 
2 ເທື່ ອຕ່ໍປ ິ

ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະ

ກລິາ) 
 
 

ຕວົຊີບ້ອກ 33: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງການໃຊຈ່້າຍດາ້ນໂພຊະນາ

ການທງົໝດົ ຈາກການລງົທນຶພາຍ

ໃນປະເທດເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ການ

ຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການ

ພດັທະນາ (ODA). (ຫຼາຍຂະແໜ

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງການໃຊ ້

ຈ່າຍໂພຊະນາການທງົໝດົ ຈາກ

ການລງົທນຶພາຍປະເທດ ເມື່ ອ

ສມົທຽບໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງ

ການດາ້ນການພດັທະນາ (ODA) 
ສໍາ ລບັ 3 ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ 

(ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາແລະ

ການໃຊຈ່້າຍດາ້ນໂພຊະນາການ

ຈາກການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດ 

ສໍາ ລບັ 3 ຂະແໜງການໃຫຍ່ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶສາທກິານ

ແລະກະສກິາໍ) 

ການໃຊຈ່້າຍໂພຊະນາ

ການທງົໝດົ ສໍາ ລບັ 3 
ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ 

(ສາທາລະນະສຸກ , ສກຶ
ສາທກິານແລະກະສກິາໍ) 

9% 15% ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

ສອງເທື່ ອຕ່ໍປ ີ ສູນໂພຊະນາການ 

(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະກລິາ
, ກະຊວງແຜນການ
ແລະການລງົທນຶ, 
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ງການ) 

 

ກະສກິາໍ)  

 

ກະຊວງການເງນິ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 34: ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ

ຂອງພະນກັງານລດັທຸກຄນົ ທີ່ ເຮດັ

ວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຢູ່ຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງ,ແລະ ເມອືງ,ທີ່ ໄດ ້

ຮບັການອບົຮມົສະເພາະກ່ຽວກບັ

ໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັແລະ
ເຫດສຸກເສນີ. (ແຍກຕາມເພດ: 

ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານ

ລດັທຸກຄນົຂອງ 3 ຂະແໜງການ

ຕົນ້ຕໍທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະ

ນາການ (ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ,
ແລະ ເມອືງ) ທີ່ ໄດຮ້ບັການ ອບົ 

ຮມົສະເພາະກ່ຽວກບັໂພຊະນາ
ການໃນໄພພບິດັແລະເຫດສຸກ

ເສນີທີ່  ຈດັໂດຍແຕ່ລະຂະແໜ

ງການສະເພາະຫຼຈືດັຮ່ວມກນັ 

ຈາໍນວນພະນກັງານລດັຂອງ 3 
ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍທຸກຄນົທີ່ ເຮດັ

ວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້

ສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມອືງ) ທີ່

ໄດຮ້ບັການ ອບົຮມົສະເພາະກ່ຽວ

ກບັໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັ
ແລະເຫດສຸກເສນີທີ່  ຈດັໂດຍແຕ່

ລະຂະແໜງການສະເພາະຫຼຈືດັ

ຮ່ວມກນັ 

ຈາໍນວນພະນກັງານລດັ

ທງົໝດົ ຂອງ 3 ຂະແໜ
ງການຕົນ້ຕໍທີ່ ເຮດັວຽກ

ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ 

(ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ,
ແລະ ເມອືງ) 

NA 80% ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

 
ປະຈາໍປ ີ

ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະກລິາ

, ກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) 
 
 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ35: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີ່

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານກ່ຽວ

ກບັການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕິ

ກາໍ ແລະ ຄວາມເຄຍີຊນິຂອງ
ສງັຄມົຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີ ພດຶຕກິາໍ ແລະ ພາກປະຕິ

ບດັທີ່ ດ ີທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. 

(ຫຼາຍຂະ 
ແໜງ ການ) 

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແຂວງ 

ແລະ ເມອືງ ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແຜນງານກ່ຽວກບັການສື່ ສານ

ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ 

ຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົຂອງ
ຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ ອສົ່ ງເສມີ 

ພດຶຕກິາໍ ແລະ ພາກປະຕບິດັທີ່ ດ ີ

ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ 

ຈາໍນວນແຂວງແລະເມອືງທີ່ ຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການສື່ ສານ

ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕ ິກາໍ ແລະ 

ຄວາມເຄຍີຊນິສງັຄມົ ເພື່ ອສົ່ ງ

ເສມີ ພດຶຕກິາໍ ແລະ ພາກປະຕິ

ບດັທີ່ ດ ີທາງດາ້ນໂພຊະນາການ 

ຈາໍນວນແຂວງແລະ

ເມອືງທງົໝດົ  
  

NA 80% ຂອງ 

ແຂວງ ແລະ 

80% ຂອງ

ເມອືງ 

ການລາຍ

ງານ

ປກົກະຕ ິ
 

ປະຈາໍປ ີ ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະ
ກລິາ) 
 
 
 

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ36: ອດັຕາສ່ວນ
ຮອ້ຍ ຂອງບນັດາແຂວງແລະ
ເມອືງທີ່ ໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັ

ບດົບາດຍງິ - ຊາຍແລະໂພຊະນາ

ການແລະໄດສ້ົ່ ງເສມີຄວາມສະ ເ

ໝ ີພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍໃນ

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງບນັດາ

ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນ
ກ່ຽວກບັບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ

ໂພຊະນາການແລະສົ່ ງເສມີ

ຄວາມສະ ເໝ ີພາບລະຫວ່າງ 

ຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນ

ຈາໍນວນແຂວງແລະເມອືງໃນທົ່ ວ

ປະເທດທີ່ ໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັ
ບດົບາດຍງິ - ຊາຍແລະໂພຊະນາ

ການແລະສົ່ ງເສມີຄວາມສະ ເໝ ີ

ພາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍພາຍໃນ

ກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນໂພຊະນາການ, 

ຈາໍນວນແຂວງແລະ

ເມອືງທງົໝດົ  
 

NA 80% ຂອງ
ແຂວງ ແລະ 
80% ຂອງ

ເມອືງ 

ການລາຍ

ງານ
ປກົກະຕ ິ

 

ປະຈາໍປ ີ ສູນໂພຊະນາການ 
(ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ , ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານແລະກລິາ 
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ກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນໂພຊະນາການ. 

(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ໂພຊະນາການ, ໂດຍສະເພາະໃນ 

3 ຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ 

(ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາແລະ
ກະສກິາໍ) 

ໂດຍສະເພາະໃນ 3 ຂະແໜງການ

ຕົນ້ຕໍ (ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶ
ສາທກິານແລະກະສກິາໍ) 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2. ກຸ່ມກດິຈະກາໍ, ຕວົຊີບ້ອກ, ກດິຈະກ າຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ  

I. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ    
ກຸ່ມກດິຈະກາໍ / ຕວົຊີບ້ອກ / ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 1 ສົ່ ງເສມີ ໂພຊະນາການໃນແມ່ຍງິ, ແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (MIYCN)  
ຕວົຊີບ້ອກ 1 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາປກຶສາໃນການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່, ການໃຫອ້າຫານເສມີ ແລະ ພດັທະນາການເດກັ 

ຕວົຊີບ້ອກ 2 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍເກດີໃໝ່ທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມກນິນມົແມ່ພາຍໃນໜຶ່ ງຊົ່ ວໂມງທໍາອດິຫຼງັເກດີ. 

ຕວົຊີບ້ອກ 3 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ6 ເດອືນທີ່ ໄດກ້ນິນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ທບົທວນ, ປບັປຸງ ແລະສາ້ງ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມ ືແລະແຜນການ ກ່ຽວກບັ ການສົ່ ງເສມີ

ໂພຊະນາການ ສໍາຫຼບັແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (MIYCN)  
ແມ່ ແລະ ເດກັ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ເຜຍີແຜ່ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມ ືແລະ ແຜນການ ກ່ຽວກບັ ໂພຊະນາການ ສໍາຫຼບັແມ່, ເດກັ

ອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

ທຸກຂະແໜງການ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ໃນທຸກຂັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 

ອບົຮມົກ່ຽວກ ັຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມວືຊິາການແລະແຜນການກ່ຽວກບັໂພຊະນາການສໍາ

ຫຼບັ ແມ່, ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍໃນແຕ່ລະຂັນ້ເພື່ ອເຊື່ ອມສານການລຽ້ງດູເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍເຂົາ້ໃນ

ການບໍລກິານສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ 

ວຊິາການທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການ

ບໍລກິານສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດກັ 

ແລະ ໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແ

ໜງການ ແລະ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ສາ້ງແລະເຜຍີແຜ່ຫຼກັສູດໄລຍະສັນ້ກ່ຽວກບັການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ໄລຍະ 3 ເດອືນ  ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດໍາລດັວ່າດວ້ຍຜະລດິຕະພນັອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກບັອາຫານ

ສໍາລບັເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ 
ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ຈດັງານສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (31 ກລໍະກດົ) ແລະ ສບັປະດາສາກນົ ການລຽ້ງລູກດວ້ຍ

ນໍາ້ນມົແມ່ (1-7 ສງິຫາ) 
ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ອບົຮມົ ທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ໃຫທຸ້ກຂັນ້  ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ໂພຊະນາການ ຂອງ ແມ່ ແລະ ເດກັ ແກ່ອາສາສະໝກັສາທາລະນະສຸກປະຈາໍບາ້ນ 

(VHVs) ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິບາ້ນ (LWU) 
ອສບ ແລະ ສຍບ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 
ຈດັກດິຈະກາໍການສົ່ ງເສມີທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ ຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົດາ້ນ

ໂພຊະນາການ  
ປະຊາກອນທຸກຄນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ທນັທຫຼີງັເກດີແລະພຽງຢ່າງດຽວຈນົຮອດເດກັອາຍຸໄດ ້

6 ເດອືນ ໃນໂຮງໝໍທຸກຂັນ້ 
ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 
ຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເດກັແລະໃຫຄໍ້າປກຶສາກ່ຽວກບັການລຽ້ງດູເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍຢູ່ໂຮງໝໍ

ທຸກຂັນ້ແລະການບໍລກິານເຄື່ ອນທີ່ ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັລວມທງັສູນໂພຊະນາການ  
ແມ່ ແລະ ເດກັ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 12 ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂຮງໝໍສາຍຜູກພນັແມ່ລູກເພື່ ອປກົປອ້ງແລະສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່  ໂຮງໝໍເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 13 
ຕດິຕາມປະເມນີຜນົແລະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍໂຮງໝໍສາຍຜູກພນັແມ່ລູກເພື່ ອປກົປອ້ງແລະ 

ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ (Baby Friendly Hospital)  
ໂຮງໝໍເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 14 
ຈດັຊຶແ້ລະສະໜອງອຸປະກອນພືນ້ຖານເພື່ ອໃຫຄໍ້າປກຶສາໃນການລຽ້ງດູເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍສໍາລບັໂຮງໝໍ 

ແລະ ຊຸມຊນົເປົາ້ໝາຍ 
ໂຮງໝໍແລະຊຸມຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 15 ສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານນມົແມ່ຕວົແບບໃນໂຮງໝໍເປົາ້ໝາຍຂັນ້ສູນກາງແລະແຂວງ ໂຮງໝໍເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 16 
ຈດັຊືແ້ລະແຈກຢາຍ RUTF (F-75, F-100, Resomal) ເພື່ ອປິ່ ນປວົເດກັນອ້ຍຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ

ແບບເຊື່ ອມສານ (ຍາ້ຍໄປ IMAM) 

ເດກັນອ້ຍຂາດສານອາຫານ

ກະທນັຫນັຮາ້ຍແຮງ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 2 ສະໜອງຈລຸະສານອາຫານ ໃຫແ້ກ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 
ຕວົຊີບ້ອກ 4 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດຮ້ບັທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິມືລ້ະເມດັຢ່າງໜອ້ຍ 90 ເມດັ 
ຕວົຊີບ້ອກ 5 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງແມ່ຍງິອາຍຸ 12 ຫາ 25 ປ ີທີ່ ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ ອາທດິລະເມດັ. 
ຕວົຊີບ້ອກ 6 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ 6 ຫາ 59 ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິວຕິາມນິອາ ໃນ 6 ເດອືນຜ່ານມາ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ທບົທວນ,ປບັປຸງ ຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມແືຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການເສມີຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ເຜຍີແຜ່ ຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມແືຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການເສມີຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ປະຊາກອນທຸກຄນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ອບົຮມົຄນື ກ່ຽວກບັຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມແືຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການເສມີຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຄນື ດໍາລດັ (ເລກທ ີ402) ກ່ຽວກບັການເພີ່ ມໄອໂອດນີເຂົາ້ໃນເກອື ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ເຜຍີແຜ່ ດໍາລດັໃໝ່ ກ່ຽວກບັ ການເພີ່ ມໄອໂອດນີເຂົາ້ໃນເກອື ປະຊະກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ລງົຕດິຕາມແລະກວດກາຄຸນນະພາບຂອງເກອືຢູ່ໂຮງງານຜະລດິແລະບ່ອນຈາໍໜ່າຍເກອື ໂຮງງານຜະລດິແລະບ່ອນຈາໍໜ່າຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດໍາລດັໃໝ່ ກ່ຽວກບັການເພີ່ ມໄອໂອດນີເຂົາ້ໃນເກອື ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ສາ້ງຂໍແ້ນະນາໍແລະຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການເສມີວຕິະມນິແລະແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານ  ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ເຜຍີແຜ່ຂໍແ້ນະນາໍແລະຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການເສມີວຕິາມນິແລະແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານ  ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 
ອບົຮມົຂໍແ້ນະນາໍແລ ຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການເສມີວຕິາມນິແລະແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານ  ບຸກຄະລາກອນແລະຜູປ້ະກອບການ 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 ຕດິຕາມປະເມນີຂໍແ້ນະນາໍແລະຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການເສມີວຕິາມນິແລະແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານ  ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 12 ສາ້ງຄູ່ມແືນະນາໍໃນການສະໜອງຈລຸະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນລະຫວ່າງສາທາລະນະສຸກແລະສກຶສາທກິານ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 13 
ອບົຮມົການນາໍໃຊປ້ຶມ້ຄູ່ມແືຫ່ງຊາດໃນການໃຫຈ້ລຸະສານອາຫານພອ້ມທງັ ອບົຮມົການສາ້ງແຜນຄວາມ

ຕອ້ງການແຕ່ລະປໃີຫແ້ຕ່ລະຂັນ້ 
ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 14 ອບົຮມົກ່ຽວກບັຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການເສມີວຕິະມນິແລະແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານໃຫແ້ຕ່ລະຂັນ້ ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 15 
ຈດັຊືແ້ລະຈດັສົ່ ງຈລຸະສານອາຫານ : ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ວຕິາມນີ A, ວຕິາມນີ B1, ທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ ໃຫ ້

18 ແຂວງ  
ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 16 ຈດັຊືອຸ້ປະກອນທດົສອບທີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບເກອື  ທມີງານຕດິຕາມກວດກາແຕ່ລະຂັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 17 
ສົ່ ງເສມີການບໍລໂິພກເກອືໄອໂອດນິແລະປະກາດເປນັປະເທດທີ່ ປາສະຈາກພະຍາດຂາດທາດໄອໂອດນິພາຍໃນ

ປ ີ2025 
ປະຊາກອນທຸກຄນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 18 
ສກຶສາການຂາດຈລຸະສານອາຫານໃນເດກັນອ້ຍແລະແມ່ຍງິຖພືາ (ກວດນໍາ້ລາຍ, ກວດເລອືດ, ກວດຍ່ຽວເພື່ ອ

ຊອກຫາໄອໂອດນີ)  
ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 19 
ສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັການບໍລໂິພກເກອືທີ່ ມທີາດໄອໂອດນີໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັນໍາ້ຍ່ຽວ ຂອງ 

ແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ເດກັນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນ (ໃນ LSIS 3 ປ2ີ022 ຫຼ ືການສໍາຫຼວດອື່ ນໆ) 
ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 20 
ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ ກ່ຽວກບັ ການຂາດທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ ໃນແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ (12-25ປ)ີ ແລະ 

ແມ່ຍງິຖພືາ (ປທໍີາອດິເພື່ ອເປນັຖານຂໍມູ້ນ) 
ແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 3 
ປບັປຸງ ແລະ ເຊື່ ອມສານ ລະບບົການອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂາພບິານ ດວ້ຍການເພີ່ ມ ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ສົ່ ງເສມິ ທາງດາ້ນພດຶຕິ

ກາໍ ແລະ ພາກປະຕບິດັ ທາງດາ້ນອະນາໄມ    
ຕວົຊີບ້ອກ 7 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ໄດນ້າໍໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ກນິທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 8 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ໄດນ້າໍໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ ທີ່ ມໄດຖ້ກື ປບັປຸງແລວ້ (ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 9 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ໄດນ້າໍໃຊບ່້ອນລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສາທາລະນະສຸກ /WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 10 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນ້າໍໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ (ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶສາທິ
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ການ/WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 11 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນ້າໍໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານ (ວດິຖ່າຍ)ທີ່ ມກີານປບັປຸງແລວ້. 

(ສກຶສາທກິານ/WASH) 

ຕວົຊີບ້ອກ 12 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນ້າໍໃຊສ້ະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ.(ສກຶສາທກິານ/WASH) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ທບົທວນ, ປບັປຸງ, ສາ້ງ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມ ືແລະ ແຜນການກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມສານລະບບົການ

ອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ, ສຸຂະພບິານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ເຜຍີແຜ່ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມ ືແລະ ແຜນການກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມສານລະບບົການອະນາໄມ, ນໍາ້

ສະອາດ, ສຸຂະພບິານແລະໂພຊະນາການໃຫແ້ຕ່ລະຂັນ້ 

ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ອບົຮມົສາ້ງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມແືລະແຜນການກ່ຽວກກັານເຊື່ ອມສານລະບບົການອະນາໄມ, ນໍາ້

ສະອາດ, ສຸຂະພບິານແລະໂພຊະນາການໃຫແ້ຕ່ລະຂັນ້ 

ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນແຕ່

ລະຂັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ສາ້ງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາຂະແໜງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ ກຽວກບັການເຊື່ ອມສານລະບບົການ

ອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ,ສຸຂະພບິານແລະໂພຊະນາການ  

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ສາ້ງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານແລະຖານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັເຊື່ ອມສານລະບບົການອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ, ສຸຂະພບິານ 

ແລະ ໂພຊະນາການ 

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ສົ່ ງເສມີການໃຊນ້ໍາ້ດື່ ມທີ່ ສະອາດແລະປອດໄພລວມທງັການບໍາບດັນໍາ້ໃນຄວົເຮອືນ ຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ສົ່ ງເສມີການສຸຂະອະນາໄມ, ການນາໍໃຊວ້ດິຖ່າຍ, ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ, ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ / ລບົລາ້ງ ການຖ່າຍ

ຊະຊາຍ 

ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ປບັປຸງແຫ່ຼງນໍາ້ແລະລະບບົສະໜອງນໍາ້ແລະສະໜອງວດິຖ່າຍໃຫແ້ກ່ບາ້ນທຸກຍາກໃນຊນົນະບດົໂດຍສະເພາະຢູ່

ເຂດຈດຸສູມບູລມິະສດິ  

ເຂດຈດຸສຸມບູລມິະສດິ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9  
ກໍ່ ສາ້ງສະຖານທີ່ ສໍາລບັນໍາ້ດື່ ມທີ່ ສະອາດແລະປອດໄພ, ບ່ອນລາ້ງມ,ື ແລະ ວດິຖ່າຍ ໃນ ໂຮງໝໍນອ້ຍ ແລະ ໂຮງ

ໝໍຊຸມຊນົ ເພື່ ອກຽມພອ້ມຕອບໂຕຕ່ໍ້ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ໄພພບິດັແລະ ກລໍະນສຸີກເສນີ 

ໂຮງໝໍເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 ສາ້ງສະຖານທີ່  ສໍາລບັນໍາ້ດື່ ມທີ່ ສະອາດແລະ ປອດໄພ, ບ່ອນລາ້ງມ,ື ແລະ ວດິຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນ.  ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 4 ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ໃຫຢ້າຂາ້ແມ່ທອ້ງ ສໍາລບັ ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ.ີ   
ຕວົຊີບ້ອກ 13 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 12  ຫາ 59  ເດອືນ ທີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ.  

ຕວົຊີບ້ອກ 14 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນອ້ຍ ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ເປນັພະຍາດຖອກທອ້ງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບ. (ແຍກຕາມເພດ:ຍງິ-

ຊາຍ)  
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ຕວົຊີບ້ອກ 15 ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປ ີທີ່ ໄດຮ້ບັວກັຊນີກນັພະຍາດຄບົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ສາ້ງຄູ່ມແືນະນາໍແລະກນົໄກໃນການປະສານງານກ່ຽວກບັການກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາ

ການ 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ເຜຍີແຜ່ຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການ  ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ອບົຮມົຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການ  ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ທບົທວນ, ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ຄູ່ມ ືກ່ຽວກບັການສະໜອງຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາ 

ຫຼງັຈາກໄຕມາດທ ີ1  

ພາກສ່ວນທີ່່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັອດັຕາການມແີມ່ທອ້ງຂອງນກັຮຽນແລະຊຸມຊນົ  ນກັຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ເພີມ້ທະວກີານໃຫບໍ້ລກິານວກັຊນີກນັພະຍາດໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ ເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຍຸດຕກິານຖ່າຍຊະຊາຍໃນຊຸມຊນົ ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 10 
ໃຫຈ້ລຸະສານອາຫານເສມີ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກອື່ ນໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ດວ້ຍການ 

ຈດັກດິຈະກາໍ ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. 
ຕວົຊີບ້ອກ 21 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ກນິທາດເຫຼກັ-ອາຊດິໂຟລກິ (IFA). (ສກຶສາທກິານແລະສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກນັ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 22 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 

ຮ່ວມກນັ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ສາ້ງ ຄູ່ມແືນະນາໍແລະກນົໄກການປະສານງານກ່ຽວກບັການໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນຮ່ວມກນັ 

ລະຫວ່າງຂະແໜງການສກຶສາແລະສາທາລະນະສຸກ 
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ເຜຍີແຜ່ຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການສກຶ

ສາທກິານແລະສາທາລະນະສຸກ. 

ພາກສ່ວນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ອບົຮມົຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການໃຫບໍ້ລກິານສຸຂະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການສກຶສາ 

ທກິານແລະ ສາທາລະນະສຸກ. 

ພາກສ່ວນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ລະບບົລາຍງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ,ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ສົ່ ງເສ ີແລະຈດັກດິຈະກາໍກ່ຽວກບັໂພຊະນາການແລະ ສຸຂະພາບຮ່ວມກນັໃນໂຮງຮຽນ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ອບົຮມົໃຫຄຸ້ອະນຸບານກ່ຽວກບັການລຽ້ງດູເດກັອ່ອນແລະເດກັນອ້ຍແລະຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕ ຂອງ

ເດກັນອ້ຍຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານລວມທງັຊຸກຍູໃ້ຫໂ້ຮງຮຽນຈດັຊືອຸ້ປະກອນໃນການຕດິຕາມດວ້ຍຕນົເອງ 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 

ເປົາ້ໝາຍ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ສະໜອງທາດເຫຼກັ-ອາຊດີຟໍລກິໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຍງິຊັນ້ມດັທະຍມົພອ້ມດວ້ຍການໃຫສຸ້ຂະສກຶສາແລະຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກໂັພຊະນາການ. 
ສາທາ ແລະ ສກຶສາ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ສະໜອງຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນພອ້ມດວ້ຍການໃຫສຸ້ຂະສກຶສາແລະຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັໂພຊະນາ

ການ. 
ສາທາ ແລະ ສກຶສາ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ໂຮງຮຽນ ຕດິຕາມແລ ລາຍງານເປນັປກົກະຕກ່ິຽວກບັການໃຫຈ້ລຸະສານອາຫານເສມີແລະຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ໂຮງຮຽນທີ່ ກ່ຽວຂອງ້   

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 13   
ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ໜ່ີວຍບໍລກິານ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ ແບບເຊື່ ອມສານ ແລະ ການບໍລກິານໂພຊະນາບໍາບດັ ຢູ່

ໃນໂຮງໝໍ  

ຕວົຊີບ້ອກທ ີ24 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສຸຂະພາບ ທີ່ ໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງ ການຂາດສານ ອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM). 

(ສາທາລະນະສຸກ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM)  ໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິຮອດຂັນ້ບາ້ນ 

ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ສາ້ງລະບບົລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ ແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ໃນ

ແຕ່ລະຂັນ້ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິຮອດຂັນ້ບາ້ນ 

ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ອສບ/ສຍບ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ວຽກງານໂພຊະນາບໍາບດັ ແລະ IMAM ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 

ເຮດັການປຸກລະດມົຊຸມຊນົ ໃນຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອໃຫຮູ້ ້ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ 

ແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ພອ້ມທງັ ເຮດັການກັ່ ນຕອງ ຊອກຫາເດກັຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັຮາ້ຍແຮງ 

ແລະ ສົ່ ງຕ່ໍເດກັຂາດສານອາຫານໄປຮບັການປິ່ ນປວົຢູ່ໂຮງໝໍ ແຕ່ຫວົທ ີ

ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ປະເມນີຜນົ ວຽກງານໂພຊະນາບໍາບດັ ແລະ IMAM ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ສາ້ງ ຄູ່ມແືນະນາໍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາບໍາບດັ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ເຜຍີແຜ່ ຄູ່ມແືນະນາໍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັໂພຊະນາບໍາບດັ  ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ສບືຕ່ໍອບົຮມົ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາບໍາບ ັໃຫແ້ກ່ໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະແຂວງໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ໂຮງໝໍເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູ ້ແລະສົ່ ງເສມີວຽກງານໂພຊະນາສກຶສາແລະໂພຊະນາບໍາບດັ ດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບ  ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 ທບົທວນແລະປບັປຸງ ຄູ່ມກ່ືຽວກບັອາຫານທີ່ ດຕ່ໍ່ໍີສູຂະພາບແລະມໂີພຊະນາການ ບູກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 ສາ້ງ ສື່ ໂຄສະນາເພື່ ອກນັແລະຄວບຄຸມ ພະຍາດບ່ໍຕດິຕ່ໍ, ສາ້ງແລ ສົ່ ງເສມີວດີໂີອ ກ່ຽວກບັການອອກກາໍລງັກາຍ ບູກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 16 ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມສານ ວຽກງານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນ ວຽກງານຮກັສາສຸຂະພາບ ຂັນ້ຕົນ້ 
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ຕວົຊີບ້ອກ 29 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ ບາ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືປະກາດເປນັ ບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບ ແລະ ມກີດິຈະກາໍໂພຊະນາການແບບປະສມົປະສານ ທີ່ ມຫຼີາຍກວ່າໜຶ່ ງ

ຂະແໜງການເຂົາ້ຮ່ວມ.  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 

ສາ້ງບາ້ນໂພຊະນາການໂຕແບບໂດຍເລງັໃສ່ ທຸກບາ້ນໃນເຂດຈດຸສຸມບູລມິະສດິ ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນຄຸ່

ມແືນະນາໍ (ຄາດໝາຍປ ີ2022 ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 1 ບາ້ນ ຂອງທຸກແຂວງ / ປ ີ2023 ຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້1 ບາ້ນ 

ຕ່ໍເມອືງ / ປ ີ2025 ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 1 ບາ້ນຕ່ໍ 1 ໂຮງໝໍນອ້ຍ) 

ບາ້ນຈດຸສຸມບູລມິະສດິ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັ ຄູ່ມແືນະນາໍການສາ້ງບາ້ນໂພຊະນາການຕວົແບບໃຫຂ້ັນ້ແຂວງ, ເມອືງແລະ 

ບາ້ນ.  

ບູກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ທບົທວນ,ປບັປຸງແລ ສົ່ ງເສມີວຽກງານໂພຊະນາການໃນຂັນ້ຊຸມຊນົໂດຍການເຊື່ ອມສານ ເຂົາ້ເຂົາ້ໃນການ

ບໍລກິານສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຝາກທອ້ງ, ແລະການເກດີທີ່ ມແີພດຊໍານານຊ່ວຍເກດີ.  
ບູກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ສາ້ງຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາໜ່າງ

ຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວໃນຂັນ້ບາ້ນເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  
ບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ອບົຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການໃຫແ້ກ່ ອາສາສະໝກັບາ້ນ ແລະ ອາສາສະໝກັແມ່ຍງິບາ້ນ, ລວມທງັ

ການສາ້ງກຸ່ມແມ່ຍງິໃນບາ້ນເພື່ ອເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ.  
ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ປບັປູງ ຄຸ່ມແືນະນາໍ ກ່ຽວກບັການບໍລກິານເຄື່ ອນທີ່  ສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດກັ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນບາ້ນ

ເຂດ 2 ແລະ ເຂດ 3 

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ອບົຮມົກ່ຽວກບັຄຸ່ມແືນະນາໍ ການບໍລກິານເຄື່ ອນທີ່ ສຸຂະພາບ ແມ່ແລະເດກັແລະ ພຊະນາການໃນບາ້ນເຂດ 2 

ແລະ ເຂດ 3 

ບຸກຄະລາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການບໍລກິານເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການຂັນ້ຊຸມຊນົ ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ່ໍປ ີໃນບາ້ນເຂດ 2 ແລະ 3  ບຸກຄະລາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 
ຕດິຕາມຊຸກຍູວ້ຽກງານການບໍລກິານເຄື່ ອນທີ່ ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັແລະໂພຊະນາການໃນບາ້ນເຂດ 2 ແລະ 

ເຂດ 3 

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ລວມ: 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ:  07 

ຕວົຊີບ້ອກ:  19 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ:  82 
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II. ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້    

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ / ຕວົຊີບ້ອກ / ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ ກຸ່ມປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 5 ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອາຫານປະເພດພດືຜກັແລະໝາກໄມທ້ີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີ່ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ ຕດິພນັກບັລະບບົກະສກິາໍທີ່ ສະອາດ. (ກະສກິາໍ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 16 ຈາໍນວນຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຜ້ະລດິເພື່ ອບໍລໂິພກ ພດື-ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໂດຍຕດິພນັກບັລະບບົ ກະສກິາໍສະອາດ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ສາ້ງ, ປບັປຸງແລະເຜຍີແຜ່ບນັດານຕິກິ າແລະປຸກລະດມົໃຫຂ້ັນ້ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາຄ ແລ ເພີ່ ມຄວາມຮູດ້າ້ນໂພຊະນາການ ໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການກະສກິາໍ  

(ເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການຮຽນການສອນ ຂອງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ເຂົາ້ໃນ 5 ວທິະຍາໄລ ທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ)້. 

ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ກາໍນດົ ແລະ ຈດັສນັພືນ້ທີ່ ປູກພດືເປນັກຸ່ມການຜະລດິ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັເຕກັນກິການຜະລດິກະສກິາໍ ໃຫແ້ກ່ກຸ່ມການຜະລດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ການ

ນາໍໃຊນ້ໍ ້າ້ຊນົລະປະທານ. 
ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັເຕກັນກິກະສກິາໍ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິໃນຄວົເຮອືນໃຫມ້ອີາຫານທີ່ ຫຼາກ

ຫຼາຍ. 
ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການຜະລດິ ການນາໍໃຊເ້ມດັແນວພນັທີ່ ດ,ີ ການຈດັການດນິ, ນໍາ້ ແລະ ຝຸ່ນ (ເຮດັ

ຝຸ່ນຊວີະພາບ, ການກຽມ ດນິ, ປບັປຸງດນິ, ການບໍາລຸງຮກັສາ, ແລະ ອື່ ນໆ) 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ຕດິຕາມຄຸນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົລະບບົການຜະລດິ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັ ການຜະລດິ ແລະ ການບໍລໂິພກ ພດື-ຜກັ ແລະ ໝາກໄມທ້ີ່ ຫຼາກ

ຫຼາຍ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 
ປບັປຸງລະບບົການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນການຜະລດິ ແລະ ການບໍລໂິພກ ພດື-ຜກັ ແລະ ໝ

າກໄມທ້ີ່ ຫຼາກຫຼາຍ. 
ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 6 ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອາຫານທາດໂປຣຕນີ (ຊີນ້-ປາ) ແລະ ອາຫານທີ່ ບນັຈທຸາດແຄນຊຽມຈາກການລຽ້ງສດັນອ້ຍ ແລະ ການປະມງົ ( ການ
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ລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນໍາ້) ຂອງຊຸມຊນົ  

ຕວົຊີບ້ອກ 17 ຈາໍນວນຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຜ້ະລດິ ເພື່ ອບໍລໂິພກສດັນອ້ຍ, ປາ, ສດັນໍາ້ ແລະ ແມງໄມ ້ຈາກການລຽ້ງ  ແລະ ແຫ່ຼງທໍາມະຊາດ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ສໍາຫຼວດບນັດາບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມຮູ ້ແລະຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນການລຽ້ງສດັປກີ, ໝ,ູ 

ແບ ້ແລະ ຄວາມລຶງ້ເຄຍີການບໍລໂິພກອາຫານຂອງຊຸມຊນົ. 
ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ໃຫຄ້ວາມຮູໃ້ນດານການລຽ້ງສດັ ແບບຄອບ ຄວົ ພອ້ມດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ຖກືເ

ໝາະສມົ,ລວມທງັການປອ້ງກນັພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກສດັຕາມລະດູການ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 

ຍກົລະດບັຄວາມຮູໃ້ນຜະລດິອາຫານສດັໃຫຄ້ອບຄວົພອ້ມດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່

ຖກືເໝາະສມົ, ຕວົຢ່າງ ວທິກີານສາ້ງສວນຫຍາ້ແບບຄອບຄວົ ແລະ ຜະລດິອາຫານສດັຈາກການນ າ

ໃຊສ້ິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການປູກຝງັ ແລະ ການປອ້ງກນັພະຍາດທີ່ ມກັເກດີກບັສດັ. 

ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນການລຽ້ງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ສາ້ງແຜນຂະ ຫຍາຍ

ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການສູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍໃໝ່. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ສໍາຫຼວດສະພາບພືນ້ຖານ ແລະ ການປະເມນີສໍາລບັການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນໍາ້ອື່ ນໆ, ການຄຸມ້ຄອງ

ແຫ່ຼງນໍາ້ທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງເປນັທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງປາ ແລະ ສດັນໍາ້ອື່ ນໆ. 
ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ຈດັຝກຶອບົຮມົວຊິາການ ດາ້ການລຽ້ງສດັ, ການຫາລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນໍາ້ອື່ ນໆ, ຂະບວນການການປຸງ

ແຕ່ງແລະ ການແປຮູບຜະລດິຕະພນັອາຫານຈາກ ຊີນ້, ປາ ແລະ ສດັນໍາ້, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ. 

ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ສົ່ ງເສມີລະບບົການສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ສະໜອງເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆສໍາ

ລບັ ດາ້ນການລຽ້ງສດັນອ້ຍ ແລະ ການຫາປາ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ກາໍນດົເຂດວງັສະຫງວນ ຫຼ ືເຂດຫວງຫາ້ມເປນັລະດູການສໍາລບັການລາ້ສດັຂອງຊຸມຊນົ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 
ສາ້ງລະບຽບການໃນການຄຸມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັຈາກປາແລະສດັນໍາ້ອື່ ນໆ ທີ່ ຜະລດິໂດຍປະຊາຊນົ

ໃນບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 7 
ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການວາງແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ 

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ (ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ). (ປ່າໄມ)້ 
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ຕວົຊີບ້ອກ 18 ຈາໍນວນບາ້ນ ທີ່ ໄດ ້ຄຸມ້ຄອງ, ນາໍໃຊ ້ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກບັແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ສາ້ງແຜນການ ຈດັສນັ-ຄຸມ້ຄອງ , ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນຂັນ້ບາ້ນ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃນການນາໍໃຊແ້ລະບໍລໂິພກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນ ຂັນ້

ບາ້ນ.  
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແຜນຈດັສນັ-ຄຸມ້ຄອງ, ແລະ ພດັທະນາເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ຄູ່ມແືນະນາໍ ເຕກັນກິການປູກ ແລະ ຟືນ້ຟູເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ສາ້ງເຄອືຂ່າຍການຈດັຕັງ້ ຄຸມ້ຄອງ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ຂັນ້ບາ້ນ (ທມີງານກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຂ້ັນ້

ບາ້ນ). 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົລວມທງັບນັດາ 

ເຜົ່ າຕ່າງໆ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 8 ສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າເພີ່ ມການຜະລດິກະສກິາໍ ເພື່ ອໂພຊະນາການ (ຂະຫຍາຍເຕກັນກິກ່ຽວກບັຂະບວນການດາ້ນກະສກິາໍ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 19 
ຈາໍນວນກຸ່ມການຜະລດິ ທີ່  ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມພາລະບດົບາດ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງກຸ່ມການຜະລດິຕດິພນັກບັການຕະຫຼາດ, ການປຸງ

ແຕ່ງ, ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ການເກບັຮກັສາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ. (ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິແລະການປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຈດັການ, ການບໍລຫິານ, ການຈດັຕັງ້ກຸ່ມ, ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ, 
ເຕກັນກິການຜະລດິ, ຄຸນະພາບຂອງການແປຮູບອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສາ້ງ
ມູນຄ່າເພີ່ ມຂອງຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍໃຫແ້ກ່ ພາກລດັ, ຜູປ້ະກອບການ, ກຸ່ມການຜະລດິອື່ ນໆ. 

ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ປບັປຸງ, ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົໃນການກະກຽມອາຫານ ແລະ ຂະບວນການແປຮູບອາຫານໃຫແ້ກ່ກຸ່ມຜະລດິເພື່ ອ
ການສະໜບັສະໜນູໃຫມ້ກີານຜະລດິໃນຕະຫຼອດປ.ີ 

ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ທບົທວນ ບນັດາຂໍມູ້ນແລະຂ່າວສານ ເພື່ ອຈະນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ ກາໍນດົແຜນກດິຈະກາໍໃນການ

ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມການຜະລດິ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ສາ້ງ, ປບັປຸງ ຕະຫຼາດຊຸມຊນົ, ແລະຈດັສນັຕະຫຼາດນດັຄວາມເໝາະສມົໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມການຜະລດິກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການທີ່ ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 

ໃຫໄ້ດ ້10 ແຂວງ 20 ເມອືງ 60 ບາ້ນ 140 ກຸ່ມ, ໃນນັນ້ໃຫໄ້ດກຸ່້ມຕວົແບບ 30%  ແລະ ສາ້ງ
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 
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ຄອບຄວົຕວົແບບໃຫໄ້ດ ້20%. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ຊຸກຍູ ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ແລະ ຂະບວນການແປຮູບ ແລະ ປຸງແຕງ

ອາຫານ. ໃຫມ້ສີະມາຊກີທີ່ ເປນັແມ່ຍງິຢ່າງໜອ້ຍ 50%. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີແລະນະວດັຕະກາໍໃໝ່ເຂົາ້ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັ

ອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ດໍາເນນີການແລກປ່ຽນທດັສະນະສກຶສາ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນ ການຄຸມ້ຄອງບໍລ ິຫານ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການຕະຫຼາດຢ່າງໜອ້ຍ 50% 
ຂອງທງັໝດົ 140 ກຸ່ມກະສກິາໍເພື່ ອ ຮບັປະກນັວ່າ ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍມກີານໜນູວຽນເປນັ
ປກົກະຕໃິນຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຈດັສນັຕະຫຼາດນດັພເິສດຢ່າງໜອ້ຍເດອືນລະ 1 ຄັງ້ ໂດຍອງີ
ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ. 

ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 
ສົ່ ງເສມີຜູປ້ະກອບການໃນການລງົທນຶ, ການລງົທນຶຈາກພາກສ່ວນເອກະຊນົ, ການຄໍາ້ປະກນັສະ

ບຽງອາຫານໃນຕະຫຼາດ, ລວມທງັກະສກິາໍສະອາດ, ປູກພດືປອດສານພດິ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 ຕດິຕາມປະເມນິຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະກດິຈະກາໍຍ່ອຍ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ 

ລວມ 
ກຸ່ມກດິຈະກາໍ:  4 

ຕວົຊີບ້ອກ:  4 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ:  36 

 

 

III. ຂະແໜງການສກຶສາທກິານແລະກລິາ     

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ / ຕວົຊີບ້ອກ / ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ ກຸ່ມປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 9 
ສົ່ ງເສມີ ອາຫານ ທີ່ ມໂີພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບດ ີດວ້ຍການ ນາໍໃຊ ້ເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ ການສກຶສາລວມທງັກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ ນໆ. 
ຕວົຊີບ້ອກ 20 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ໄດເ້ຊື່ ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການຮຽນການສອນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ສບຶຕ່ໍທບົທວນ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດຂອງຊັນ້ປະຖມົສກຶສາທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນທີ່ ເຊື່ ອມສານວຽກ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, 
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ງານໂພຊະນາການ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ທບົທວນຄນື ຫຼກັສູດຊັນ້ມດັທະຍນົຕອນຕົນ້ ແລະ ຕອນປາຍ ທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ເພື່ ອເຊື່ ອມສານ

ວຽກງານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ ໃຫແ້ທດເໝາະຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຈາໍເປນັຕວົຈງິ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, 

ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ພດັທະນາສື່ ການຮຽນການສອນກ່ຽວກບັໂພຊະນາການເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍໂປສເຕ,ີ ບດັຄ າ ແລະ ສື່ ອື່ ນໆ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສູນກາງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ຄູສອນ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການ ຄູສອນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ພດັທະນາການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ສະຖາບນັວທິະຍາສາດການສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການເສື່ ອມສານຄວາມຮູໂ້ພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ 
ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສູນກາງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ຄູສອນ ຊັນ້ ປະຖມົສກຶສາ  ຄູສອນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ 

ໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັວຽກງານການຜະລດິກະສກິາໍຂອງໂຮງຮຽນ ໃຫສ້ະຖານການສກຶສາຂັນ້ຕ່າງໆ 

ລວມທງັເຂດເປົາ້ໝາຍອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, 

ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ສະໜອງແນວພນັພດື, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມອືື່ ນໆ ທີ່ ຈ າເປນັໃຫສ້ະຖານການສກຶສາຂັນ້ຕ່າງໆ ລວມທງັ

ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 
ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກບັວຽກງານການຜະລດິກະສກິາໍຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະຂັນ້ ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 
ການປະເມນີອາດຈະດໍາເນນີຂຶນ້ເພື່ ອຊອກຫາວທິພີດັທະນາສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນໃນເຂດທີ່ ເນືອ້ທີ່ ຈາໍກດັ ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາໃນເຂດເປົາ້ໝາຍທີ່

ມພີຶນ້ທີ່ ຈາໍກດັ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 
ຄວນມກີານປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນໂຮງຮຽນເພື່ ອກາໍນດົຄວາມເໝາະສມົສໍາລບັການພດັທະນາສວນຄວົ

ໃນໂຮງຮຽນ 
ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 10 ສະໜບັສະໜນູ ການໃຫ ້ຈລຸະສານອາຫານເພີມ້, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ການໃຫວ້ກັຊນິກນັພະຍາດ ແລະ ການບໍລກິານສຸຂະພາບ ອື່ ນໆ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.   

ຕວົຊີບ້ອກ 21 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນກັຮຽນຍງິຊັນ້ມດັທະຍມົທີ່ ໄດກ້ນິທາດເຫຼກັ- ອາຊດີໂຟລກິ  

(ສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກນັ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 22 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັນກັຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ ປະຖມົທີ່ ໄດກ້ນິ ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ແຍກຕາມເພດ (ຍງິ - ຊາຍ) (ສກຶສາທກິານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກລະນະ 

ຮ່ວມກນັ)   
ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການແຈກຢາຍວຕິາມນິ ອາ ສໍາລບັເດກັກ່ອນໄວຮຽນຮຽນ ເດກັກ່ອນໄວຮຽນຮຽນເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການແຈກຢາຍຢາເສມີທາດເຫຼກັໃຫ ້ແກ່ນກັຮຽນເພດຍງິຊັນ້ມດັທະຍມົ ນກັຮຽນຍງິໃນໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ 
ເດກັອາຍຸ ແຕ່ 5-14 ປ ີໃນ ແລະ ນອກ

ໂຮງຮຽນ ໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ຝກຶອບົຮມົຄູກ່ຽວກບັການແຈກຢາຍວຕິາມນິ ອາ 
ຜູອໍ້ານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ໃນໂຮງຮຽນ

ເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ຝກຶອບົຮມົຄູກ່ຽວກບັການແຈກຢາຍຢາເສມີທາດເຫຼກັ 
ຜູອໍ້ານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ໃນໂຮງຮຽນ

ເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ຝກຶອບົຮມົຄູກ່ຽວກບັການແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ດມອືງ. 

ຜູອໍ້ານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ໃນໂຮງຮຽນ

ເປົາ້ໝາຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 11 ສົ່ ງເສມີ ການສຸຂະອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ,  ແລະ ສຸຂະພບິານ ແລະ ການລາ້ງມ ືໃນໂຮງຮຽນ.  

ຕວົຊີບ້ອກ 10 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີ່ ໄດນ້າໍໃຊແ້ຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ 

(ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ). (ສກຶສາທກິານ/WASH)  

ສູນອະນາໄມສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ຈດັຫານໍາ້ສະອາດ 

ຕວົຊີບ້ອກ 11 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດນ້າໍໃຊ ້ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ດາ້ນສຸຂາພບິານ ທີ່ ໄດຖ້ກືປບັປຸງແລວ້ (ວດິຖ່າຍ). (ສກຶສາທກິານ/WASH) ສາທາລະນະສຸກ  
80% (ສໍາລບັອະນຸບານ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 12 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົ ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນາໍໃຊ ້ສະຖານທີ່ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ 

(ສກຶສາທກິານ/WASH) ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍສາທາລະນະສຸກ  
85% (ສໍາລບັອະນຸບານ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປະສານງານໃນການສະໜອງນໍາ້ສະອາດໃນໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປະສານງານໃນການກໍ່ ສາ້ງບ່ອນລາ້ງມໃືນໂຮງຮຽນ 
ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ , 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປະສານງານໃນການບໍາລຸງຮກັສາວດິຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນ 
ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ , 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ພດັທະນາການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາເພື່ ອສົ່ ງເສມີສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນລວມ

ທງັການແບ່ງປນັສື່ ໂຄສະນາດາ້ນສຸຂະພາບ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ເມອືງ , ໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຊຸມຊນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ພດັທະນາໂຮງຮຽນຕວົແບບກ່ຽວກບັວຽກງານນໍາ້ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ 
ຄະນະຮບັຜດີຊອບຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ຂັນ້

ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ສາ້ງກດິຈະກາໍແຂງຂນັກ່ຽວກບັວຽກງານນໍາ້ ແລະ ສຸຂະອານາໄມສໍາລບັນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍ 



117 
 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບດໃີນສະຖານການສກຶ

ສາກ່ອນໄວຮຽນ 

ພະນກັງານຂະແໜງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 

ແລະ ໜ່ວຍງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຜູອໍ້ານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ໃນການປະເມນີວຽກງານນໍາ້ ແລະ ສຸຂະ

ອະນາໄມດວຍ້ຕນົເອງ 
 

ຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບການປະເມນີວຽກງານນໍາ້ ແລະ ສຸ

ຂະອະນາໄມ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 
ສາ້ງຂດີຄວາມາສາມາດໃຫຜູ້ບໍ້ລຫິານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ໃນການນາໍໃຊຖ້ານຂໍ ້

ມູນວຽກງານນໍາ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
 

ພະນກັງານຂະແໜງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 

ແລະ ໜ່ວຍງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 ສາ້ງກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ພີ່ ມເຕມີນາໍໃຊສ້ື່ ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ໂປສເຕ,ີ ວດິໂີອ, ສສືງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ ຄະນະຮບັຜດີຊອບຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ,  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 12 ສະໜອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການ ໃນໂຮງຮຽນ  
ຕວົຊີບ້ອກ 23 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດສ້ະໜອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ (ສກຶສາທກິານ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ສະໜອງງບົປະມານ 800 ກບີ/ຄນົ/ຄາບ ໃຫສ້ະຖານການສກຶສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ 

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 

ນກັຮຽນ ຊັນ້ອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ

ເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ສະໜອງອາຫານ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ນກັຮຽນ ຊັນ້ອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ສະໜອງເບຍ້ລຽ້ງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົ່ າ ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ສະໜອງເບຍ້ລຽງນກັຮຽນໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ 

ນກັຮຽນຊັນ້ປໍກຽມ, ປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 

ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 

ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, 

ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມອືງ 

ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປົາ້ໝາຍ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 

ການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການບໍລຫິານໂຄງການ, ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ການລາຍງານໃຫແ້ກ່ພະນກັງານສູນ

ການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງຜູ ້

ທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານອາຫານທ່ຽງ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ 

ບາ້ນ/ໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ປບັປຸງຫອ້ງອ່ານ, ສື່ ການຮຽນ ແລະ ກດິຈະກ າເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນໃນລະຫວ່າງພກັທ່ຽງ ຈາໍນວນນກັຮຽນຊັນ້ອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົ

ສກຶສາ ທີ່ ໄດຮ້ບັອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ພດັທະນາລະບບົການລາຍງານທາງການເງນິຈາກລະດບັໂຮງຮຽນເຖງິກະຊວງ ມບີດົລາຍງານ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ຝກຶອບົຮມົວຽກງານໂພຊະນາການ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການແປຮູບອາຫານ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ 

ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຊຸມຊນົ ເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີສະພາບໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສກຶສາ ມບີດົລາຍງານ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 
ພດັທະນາຄູ່ມແືນະນາໍ ການສົ່ ງເສມີອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ທີ່ ປອດໄພ ແລະ ຖກືຫຼກັໂພຊະນາການ ໃນສະຖານ

ການສກຶສາ 
ຄະນະຮບັຜດິຊອບສູນກາງ, 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 12 
ຝກຶອບົຮມົການນາໍໃຊຄູ່້ມແືນະນາໍ ການສະໜອງອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ທີ່ ປອດໄພ ແລະ ຖກືຫຼກັໂພຊະນາການ

ໃຫແ້ກ່ຂັນ້ແຂວງ 
ຄະນະຮບັຜດີຊອບຂັນ້ ແຂວງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 13 

ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົຫ່າງໄກ ກ່ຽວກບັການບໍລຫິານໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຄະນະຮບັຜດິຊອບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ 

ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຊຸມຊນົ ເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 14 
ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ກ່ຽວກບັໃນການບໍລຫິານໂຄງການອຫານ

ທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ 

ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຊຸມຊນົ ເຂດເປົາ້ໝາຍ 

ລວມ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ:  4 

ຕວົຊີບ້ອກ:  7 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ:  41 

 

 

IV. ຫຼາຍຂະແໜງການ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ / ຕວົຊີບ້ອກ / ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 14 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັ, ການປກົຄອງ, ການຄຸມ້ຄອງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການໃນທຸກ

ລະດບັ.(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 25 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການຂັນ້ແຂວງແລະ ຂັນ້ເມອືງ (PNCs / DNCs) ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຢ່າງ ໜອ້ຍ2ເທື່ ອຕ່ໍປ.ີ  

ຕວົຊີບ້ອກ 26 ຈາໍນວນນະໂຍບາຍ, ດໍາລດັ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍໃໝ່ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການທີ່ ໄດຖ້ກືພດັທະນາແລະເຜຍີແຜ່. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງນະໂນບາຍ, ເອກະສານນຕິກິາໍຕ່າງໆ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແລະ ເຊື່ ອມສານການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການເຂົາ້

ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ປບັປຸງພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຂໍແ້ນະນາໍ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານ ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຄະນະ

ກາໍມະການ ດາ້ນໂພຊະນາການໃນແຕ່ລະຂັນ້  
 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ເຜຍີແຜ່ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກາໍມະການ ດາ້ນໂພຊະນາການໃນແຕ່ລະຂັນ້  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງບນັດາ້ນນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນ າກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຕ່ລະຂະແໜງການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ຈດັກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະກາໍມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ  
 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 15 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນ ມະນຸດ ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ໃນທຸກຂັນ້.(ຫຼາຍຂະ 
ແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 27 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງຜູປ້ະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການ (ຈດຸປະສານງານດາ້ນໂພຊະນາການ) ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງແລະເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການ ອບົຮມົດາ້ນ

ໂພຊະນາການ. (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 28 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງພະນກັງານລດັທງັໝດົ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົດາ້ນໂພຊະນາການ. 

(ແຍກຕາມເພດ:ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ທບົທວນຄນື, ປບັປຸງ ບນັດາເອກະສານນຕິກິ າ, ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ແຜນການກ່ຽວກບັການປບັປຸງຄວາມສາມາດຂອງແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການໃນຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັ ບນັດາເອກະສານນຕິກິາໍ, ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງຄວາມສາມາດ ຂອງແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ເຊື່ ອມສານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ຂອງ ບນັດາສະຖາບນັ, ແລະສຸມໃສ່ຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ   

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ຈດັຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະສານງານ ໂພຊະນາການໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ  
 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ຈດັຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ໃຫຜູ້ບໍ້ລຫິານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜ

ງການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ຈດັຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ ກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫແ້ກ່ຫຼາຍຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງໃນແຕ່ລະຂັນ້ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດນການຝກຶ

ອບົຮມົໃນໄລຍະສັນ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ທດັສະນະສກຶສາ, ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ສໍາມະນາ, ອບົຮມົ, ກອງປະຊຸມ)  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ແລະທກັສະຂອງພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັ ໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດຍການຝກຶອບົຮມົໃນ ໄລຍະຍາວ 

ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາເອກ)  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ສາ້ງພະນກັງານ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ກ່ຽວກບັວຽກງານ ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການເຝົາ້ລະວງັ ດາ້ນໂພຊະນາການ  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 17 
ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊກ້ອບຜນົໄດໃ້ນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການລາຍງານໂພຊະນາການຢ່າງເປນັປກົກະຕ,ິ ການເຝົາ້ລະວງັ, ການ
ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດ, ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ  ແລະ ພາກປະຕບິດັທີ່ ດ.ີ (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 30 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງໜ່ວຍງານໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີ່ ໄດລ້າຍງານເປນັປກົກະຕກ່ິຽວກບັໂພຊະນາການໂດຍຂະແໜງການ (ສາທາລະນະສຸກ 

, ສກຶສາທກິານ, ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 31 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທຸກຄນົ ທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ (ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ) ທີ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົໂດຍສະເພາະກ່ຽວ

ກບັການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ການປະເມນີແລະການຮຽນຮູ ້(MEAL). (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ພດັທະນາກອບຜນົໄດຮ້ບັແບບໜຶ່ ງດຽວ, ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການໃຫກ້ອງເລ

ຂາຄະນະກາໍມະທກິານແຫ່ງຊາດ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ສາ້ງ ຄູ່ມແືນະນາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມກ່ືຽວກບັລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ດາ້ນໂພຊະນາການ ລວມທງັແບບຟອມ ແລະ ຄູ່ມໃືນ

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ເຜຍີແຜ່ ຄູ່ມແືນະນາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືກ່ຽວກບັລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົດາ້ນໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາ

ຫານ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ຈດັຝກຶອບົຮມົ ຄູ່ມແືນະນາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືກ່ຽວກບັ ລະບບົ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການ ປະເມນີຜນົ ດາ້ນໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັ

ສະບຽງອາຫານ ໃຫພ້ະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນແຕ່ລະຂັັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 

ທບົທວນ, ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົເຝົາ້ລະວງັ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນທົ່ ວປະເທດ (ໃຫມ້ກີານ ລາຍງານທີ່ ຄບົຖວ້ນແລະຊດັ

ເຈນ) 

 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ,ີ ທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜ

ງການ ສໍາລບັ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 
ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ສາ້ງບດົແລະແຜນກ່ຽວກບັການສກຶສາແລະຄົນ້  ຄວ້າ ດາ້ນໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃນຫຼາຍຂະແໜ

ງການ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານການສກຶສາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ ດາ້ນໂພຊະນາການແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໃຫຫຼ້າຍຂະແໜງການ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ (ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜນົຂອງການສໍາຫຼວດ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 
ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງສາ້ງແຜນທີ່ ປກົຄຸມ (Mapping) ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ,ການເງນິ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 ທບົທວນ, ປບັປຸງຖານຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢ່າງເປນັລະບບົ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 12 ສາ້ງຂໍແ້ນະນາໍ, ຄູ່ມ,ື ກນົໄກ, ເຄື່ ອງມ ືກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຖານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 13 ແຕ່ງຕັງ້ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານຂໍ ້ມູ້ນຂ່າວສານລວມທງັການຄຸມ້ຄອງຖານຂໍມູ້ນ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 14 ອບົຮມົພະນກັງານ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກບັວຽກງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົລວມທງັ ການເຝົາ້ລະວງັ ແລະ ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 15 ສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ຈາໍເປນັ ສໍາລບັວຽກງານລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 16 ສາ້ງ Website, ຄງັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ວາລະສານໂພຊະນາການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 17 ຈດັກອງປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັການຕດິຕາມ ປະເມນີຜນົດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 18 ທບົທວນກາງສະໄໝ ແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ປ ີ2021-2025 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 19 ປະເມນີຜນົຄນືຮອບສຸດທາ້ຍຂອງ ແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ປ ີ2021-2025 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 20 
ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແບບສະໜບັສະໜນູຂອງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ປ ີ2021-2025 ຂອງ ແຕ່ລະ

ຂະແໜງການ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 21 
ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແບບສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ປ ີ2021-2025 ຮ່ວມກນັກບັຫຼາຍ

ຂະແໜງການ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 22 
ແລກປ່ຽນ ແລະ ນາໍໃຊ ້ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງ ຫຼາຍຂະແໜງການ ຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ເໝາະສມົ ໂດຍສະເພາະ ຈາກໂຄງການສາ້ງຖານ

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂ່າວສານດາ້ນໂພຊະນາການແຫ່ຼງຊາດ (NIPN), DHIS2, SUN CSA ແລະ ອື່ ນໆ.  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 23 ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັ ສະພາບໂພຊະນາການໃນແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 24 ເຮດັການປະເມນີສະພາບໂພຊະນາການ ແລະວເິຄາະສະພາບໂພຊະນາການຈາກການວເິຄາະມວນສານຂອງຮ່າງກາຍ (BMI) ໃນ ແມ່ ແລະ ເດກັ ອາຍຸ 6 

ເດອືນ ຫາ 2 ປ ີແລະ ນກັຮຽນປະຖມົໂດຍໃຊວ້ທິກີານ isotope  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 18 
ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ, ການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານດາ້ນການເງນິ ທງັພາກລດັ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງ

ການດາ້ນພດັທະນາ (ODA)ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກຂັນ້ (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 
ຕວົຊີບ້ອກ 32 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງ ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດລ້າຍງານດາ້ນການເງນິກ່ຽວກບັໂພຊະນາການແຕ່ລະຂະ ແໜງ (ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶ
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ສາທກິານ, ກະສກິາໍ). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ທບົທວນ, ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງ ຄູ່ມ ືແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັ ຄູ່ມ ືແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ຈດັຊຸດອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ຂໍແ້ນະນາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມຕ່ືາງໆ.  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໂພຊະນາການໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມສາມາດສົ່ ງບດົລາຍງານທາງ

ດາ້ນການເງນິທີ່ ມຄຸີນະພາບ ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ.  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ສົ່ ງບດົລາຍງານການເງນິກ່ຽວກບັວຽກໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິແລະ ເປນັລະບບົຂອງທຸກໆໄຕມາດໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 19 ເພີ່ ມການລງົທນຶ ທາງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົພາຍໃນປະເທດສໍາລບັວຽກງານໂພຊະນະການ ເພື່ ອແນ່ໃສ່ຄວາມຍນືຍງົ.(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 33 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງການໃຊຈ່້າຍດາ້ນໂພຊະນາການທງັໝດົຈາກການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການດາ້ນການພດັທະນາ 

(ODA). (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ປະເມນີການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດ ເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ, ລວມທງັ ການເຮດັແຜນທີ່  ກ່ຽວກບັການລງົທນຶພາຍໃນປະເທດ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ສາ້ງນະໂຍບາຍ ຄຸ່ມກືານແນະນາໍ ກ່ຽວກບັການລງົທນຶ ເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ເຜຍີແຜ່ ນະໂຍບາຍຄຸ່ມກືານແນະນາໍ ກ່ຽວກບັການລງົທນຶ ເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ປຸກລະດມົ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູກ່ຽວກບັການລງົທນຶເພີ່ ມ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ,  ຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ ປອດໄພ.  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ຂໍການສະໜບັສະໜນູຈາກການນາໍ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ອງົການສາກນົ ແລະ ຊຸມຊນົ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ສະເໜໃີຫທ້າງກະຊວງການເງນິລະບຸສາລະບານການຈ່າຍສໍາລບັວຽກງານໂພຊະນາການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ສກຶສາຂອງຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການສາ້ງກນົໄກໃນການລງົທນຶຮ່ວມສະເພາະຂອງໂພຊະນາການແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 ຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີ, ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ການລງົທນຶ ພາຍໃນປະເທດ ເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 20 

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບີດັ ແຜນງານແບບປະສມົປະສານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລກິານທນັເວລາ, ມປີະສດິທພິາບ, ແລະ 
ປະສດິທຜິນົຂອງກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ ເພື່ ອຕອບໂຕພ້າວະສຸກເສນີຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ແລະ ສຸມໃສ່ເຫດການໄພພບິດັໃນບ່ອນທີ່ ມກັ
ເກດີຂຶນ້,ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ສ່ຽງ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 34 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພະນກັງານລດັທຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ,ແລະ ເມອືງ,ທີ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົສະເພາະກ່ຽວກບັ

ໂພຊະນາການໃນໄພພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີ. (ແຍກຕາມເພດ: ຍງິ - ຊາຍ) (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກນົໄກ ແລະ ຄຸ່ມແືນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ຄວາມພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ , ແລະ ພາວະສຸກເສນີ ລວມທງັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້

ອາກາດ 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 
ສາ້ງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນາໍ, ແລະ ເຄື່ ອງມ ືຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມກນັ ສໍາລບັວຽກງານທີ່ ພວົພນັກບັໂພຊະນາການ ເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ 

ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ ດາ້ນໂພຊະນາການ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ເຮດັການສໍາຫຼວດແບບໄວຂອງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ວາງແຜນສໍາລບັ ໂພຊະນາການເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີສໍາລບັຫຼາຍພາກສ່ວນ

ຮ່ວມກນັ.   

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 
ຈດັພມິ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນາໍ, ແລະ ເຄື່ ອງມ ືທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ສໍາລບັຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມກນັ ເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ 

ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ຈດັອບົຮມົກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນາໍ, ແລະ ເຄື່ ອງມ ືສໍາລບັຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມກນັ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ ແລະ 

ເຫດການສຸກເສນີ. 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູຮ່້ວມກບັຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ ອໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັ ຫຼ ືເຫດການສຸກເສນີ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນືແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ເປນັຂາດສານອາຫານໃນເຂດໄພພບິດັ ຫຼ ືເຫດການສຸກເສນີຜູທ້ີ່ ໄດຖ້ກືປິ່ ນປວົ ຫຼ ືສົ່ ງຕ່ໍ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 8 
ສມົທບົກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ມກີດິຈະກາໍ ກ່ຽວກບັການຕອບໂຕຕ່ໍ້ໄພພບິດັ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ ເພື່ ອສາ້ງແຜນ ແລະ ລງົຊ່ວຍເຫຼອື ເຂດທີ່ ມໄີພພບິດັ ຫຼ ື

ເຫດການສຸກເສນີ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 9 
ເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົາ້ກບັບນັດາໂຄງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເພື່ ອສາ້ງຄວາມກຽມພອ້ມ ໃນການກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ ້ຕ່ໍໄພພບິດັ 

ແລະ ກລໍະນສຸີກເສນີ, ລວມທງັ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ລະບບົນໍາ້ ແລະ ສຸຂາພບິານ ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ເປນັຕົນ້. (ຄວາມພອ້ມຂອງອາຫານ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 10 ສາ້ງບດົລາຍງານຮ່ວມກນັນາໍຫຼາຍຂະແໜງການ  ໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັ ຫຼເືຫດການສຸກເສນີ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 11 ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົຮ່ວມກບັຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານ ກະກຽມ ແລະ ໂຕຕ້ອບ ຕ່ໍ ໄພພບິດັ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 12 
ສາ້ງແຜນສະໜອງວດັຖຸ, ອຸປະກອນ, ອາຫານເສມີ ແລະ ອາຫານເສມີແລະ ອາຫານທາງການແພດ ທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອແຮໄວ ້ໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັ ແລະ 

ເຫດການສຸກເສນີ  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 21 
ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນການຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສໍາລບັເພີ່ ມທະວິວີຽກງານກ່ຽວກບັ ການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ຂອງ ສງັຄມົ 

(SBCC) (ຫຼາຍພາກສ່ວນ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 35 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານກ່ຽວກບັການສື່ ສານເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ ຄວາມເຄຍີຊນິຂອງສງັຄມົຂອງ

ຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ພດຶຕກິາໍ ແລະ ພາກປະຕບິດັທີ່ ດ ີທາງດາ້ນໂພຊະນາການ.(ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 

ທບົທວນ, ປບັປຸງ, ສາ້ງຍຸດທະສາດຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍແ້ນະນ າ ແລະ ຄູ່ມກ່ືຽວກບັການສື່ ສານປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າ ແລະສງັຄມົຂອງ ຫຼາຍ

ພາກສ່ວນ(SBCC),ເພື່ ອແກໄ້ຂການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ- ໂພຊະນາການຕ່ໍາ, ໂພຊະນາການເກນີ (ນໍາ້ໜກັເກນີ ແລະ ໂລກອວ້ນ), ແລະການຂາດ

ຈລຸະສານອາຫານ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ເຜຍີແຜ່ ຍຸດທະສາດຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມ,ືຂໍແ້ນະນາໍ ກ່ຽວກບັການສື່ ສານປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະສງັຄມົ (SBCC) 
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ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 
ຈດັອບົຮມົກ່ຽວກບັຄູ່ມຂືອງການສື່ ສານການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍແລະສທັາງດາ້ນສງັຄມົ  ໃຫຫຼ້າຍພາກສ່ວນ ໃນແຕ່ລະຂັນ້, ລວມທງັ ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ ແລະ 

ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 ຈດັຊຸດອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ການບໍລໂິພກອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ໃຫຂ້ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ລວມທງັ ການສາທດິການປຸງແຕ່ງອາຫານ.  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 ທບົທວນ, ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງເຄື່ ອງມທຸືກຊະນດິ ກ່ຽວກບັ ການສກຶສາ ແລະ ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ພາສາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ.   

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 ສະໜອງຂໍມູ້ນ, ຄວາມຮູ,້ ພາກປະຕບິດັ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການແລະ ການສື່ ສານປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍທາງດາ້ນສງັຄມົ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ປະເມນີຜນົ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານການສື່ ສານປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍທາງດາ້ນສງັຄມົ ຮ່ວມກບັຫຼາຍຂະແໜງການ  

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ 22 
ພດັທະນາ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ຄວາມສະເໝພີາບ ຂອງ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເຂົາ້ໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍໂພ

ຊະນາການ ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະໃນທຸກຂັນ້. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ຕວົຊີບ້ອກ 36 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງບນັດາແຂວງແລະເມອືງທີ່ ໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະໂພຊະນາການແລະໄດສ້ົ່ ງເສມີຄວາມສະ ເໝ ີພາບລະຫວ່າງ 

ຍງິ-ຊາຍ ໃນກຸ່ມກດິຈະກາໍດາ້ນໂພຊະນາການ. (ຫຼາຍຂະແໜງການ) 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 1 ສາ້ງຄູ່ມແືນະນາໍຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 2 ເຜຍີແຜ່ຄູ່ມແືນະນາໍຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 3 ຈດັອບົຮມົຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັຄູ່ມແືນະນາໍຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 4 

ສາ້ງເຄື່ ອງມໂືພຊະນາການທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊນົເຜົ່ າ ເພື່ ອ ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ

ກ່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສຸມໃສ່ ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ ໂດຍການຮ່ວມມ ືຂອງ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ 

ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົອື່ ນໆ.   

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 5 
ຜະລດິ ແລະ ແຈກຢາຍ ຂໍມູ້ນ ແລະ ສື່  ກ່ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ທງັການພມິອອກ ແລະ ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງ

ທາງທີ່ ເໝາະສມົ, ລວມທງັຖະແຫຼງຂ່າວ-ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 6 
ສໍາຫຼວດຮ່ວມກນັຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການປກົປອ້ງທາງດາ້ນສງັຄມົ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ, ແລະພດັທະນາ ແລະ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຫຼກັເພື່ ອແກໄ້ຂສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົ  

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 7 ປະເມນີ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ  

ລວມ 

ກຸ່ມກດິຈະກາໍ:  8 

ຕວົຊີບ້ອກ:  11 

ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ  78 
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ຂະແໜງການ ກຸ່ມກດິຈະກາໍ ຕວົຊີບ້ອກ ກດິຈະກາໍຍ່ອຍ 

ສາທາລະນະສຸກ 
7  

(1 ແມ່ນຮ່ວມກບັສກຶສາ) 
19 

(5 ແມ່ນສກຶສາ) 82 

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ 4 4 35 

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
4 

(1 ແມ່ນຮ່ວມກບັສາທາລະນະສຸກ) 
7  

(5 ແມ່ນສາທາລະນະສຸກ) 41 

ຫຼາຍຂະແໜງການ 8 11 78 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3. ຕວົຢ່າງຂອງໂຄງການຂອງສະມາຊກິ SUN CSA) (ກນັຍາ 2020) 

ຕວົຢ່າງເຫຼົ່ ານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິລະດບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງໂຄງການໂພຊະນາການໂດຍທາງກງົ ແລະ ໂດຍທາງອອ້ມຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ສາກນົ. ນີບ່ໍ້ແມ່ນ

ບນັຊລີາຍຊື່ ທີ່ ສມົບູນແບບ. 

ຊື່ ຂອງອງົກອນ ຊື່ ໂຄງການ ແຂວງຕ່າງໆ 
ວນັທີ່

ເລີ່ ມ 
ວນັສິນ້

ສຸດ 
ຂະ ແໜງ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆ ຜູໃ້ຫທ້ນຶຕ່າງໆ 

ງບົປະມານຂອງ

ໂຄງການ 
APL+ ເອາົໃຈໃສ່ເບິ່ ງແຍງແລະ

ຊ່ວຍເຫຼອືຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ເຮສ

ໄອວ/ີພະຍາດເອດ  
(HIV/AIDS) 

ບ່ໍແກວ້, ຫຼວງພະບາງ, 
ຫວົພນັ, ຫຼວງນໍາ້ທາ 

2011 2025 HIV/AIDS ແມ່ແລະເດກັທີ່

ຕດິເຊືອ້ HIV / 
AIDS 

ກອງທນຶໂລກ 13 ລາ້ນກບີ / ປ ີ/ 
ແຂວງ 

CoDA ໂຄງການໂພຊະນາການ

ຕ່າງໆ 
ສະຫວນັນະເຂດ 2018-

2020 
2020-
2021 

ສາທາລະນະສຸກ, 
ສກຶສາ, ກະສກິາໍ, 
ສະຫະພນັແມ່ຍງິ

ລາວ 

ຊາວບາ້ນ EU, MCNV, Plan, 
Oxfam, GIZ 

EUR 219,825 ສໍາ ລບັ 

1 ໂຄງການ 

Catholic Relief 
Services (CRS) 

LEAPS II ສະຫວນັນະເຂດ 2016 2021 ສກຶສາທກິານ ແລະ 
WASH 

ເດກັນອ້ຍໃນ
ໂຮງຮຽນ 

US Department of 
Agriculture (USDA) 

28.4 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ 

SDA ຫຼວງພະບາງ ການກະສກິາໍ ແບບຍນືຍງົ, 
ການປະມງົ ແລະຄວາມ 

ໝັນ້ ຄງົດາ້ນສະບຽງ

ອາຫານ 

ຫຼວງພະບາງ 2020 2021 ກະສກິາໍ ຊາວນາ GEF, UNDP 20,000ໂດລາ
ສະຫະລດັ 

World Renew ELECT ຜົງ້ສາລ ີ 2019 2024 ສາທາລະນະສຸກ, 
ສກຶສາ, ກະສກິາໍ, 
WASH, ການສາ້ງ
ຂດີຄວາມສາມາດ 

ຊຸມຊນົເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ 
TEAR, ອື່ ນໆ ປະມານ 300,000 ໂດ

ລາສະຫະລດັ/ປ ີ

World Renew GROW ຫຼວງພະບາງ 2020 2025 ສາທາລະນະສຸກ, 
ສກຶສາ, ກະສກິາໍ, 
WASH, ການສາ້ງ

ຊຸມຊນົເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ 
TEAR, ອື່ ນໆ ປະມານ 200,000 ໂດ

ລາສະຫະລດັ/ປ ີ
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ຂດີຄວາມສາມາດ 
Plan 
International 

ໂຄງການສາທາລະນະສຸກ 

, ໂພຊະນາການແລະ 
WASH ລວມເຂົາ້ກນັ 

ອຸດມົໄຊແລະສາລະວນັ 2020 2022 ສາທາລະນະສຸກ, 
WASH 

ປະຊາຊນົໃນບາ້ນ

ເປົາ້ ໝາຍ 
ອງົການແຜນ ປະມານ 1.4 ລາ້ນໂດລາ 

ສະຫະລດັ /ປ ີ

SEADA ໂຄງການກະສກິາໍ ອນິຊີ

ຕ່າງໆແລະໂຄງການ

ກະສກິາໍ ແບບຍນືຍງົ 

ແຂວງວຽງຈນັ, ຫຼວງນໍາ້
ທາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 

2018 2021 ກະສກິາໍ ຊາວນາ Bread for the World, 
Misereor, others 

NA 

SNV ການເສມີສາ້ງໂພຊະນາ

ການໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົຊາວ

ກະສກິອນເຂດເນນີສູງ 

(ENUFF) 

ຫວົພນັແລະອຸດມົໄຊ 2016 2024 ໂພຊະນາການ, 
WASH, ກະສກິາໍ, 
ການປກົຄອງ 

ແມ່ຍງິໃນໄວ

ຈະເລນີພນັ, 
ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປ,ີ 
ສະມາຊກິໃນຄວົ
ເຮອືນ, ຊາວນາ 

ອງັການຊ່ງວຍຮ່ວມມໃືນ

ການພດັທະນາຂອງ

ປະເທດ ສະວດ ິSwiss 
Agency for 
Development 
Cooperation (SDC) 

ປະມານ 15 ລາ້ນ ຝຣັ່ ງ 

ງສະວດິ ສໍາລບັໝດົ

ໄລຍະຂອງໂຄງການ  

CHIas ການຮ່ວມມເືພື່ ອປບັປຸງ

ຄວາມຍດືຍຸນແລະປບັປຸງ

ຄວາມປອດໄພດາ້ນໂພຊະ

ນາການຂອງຊນົເຜົ່ າ 

Kado, ສຸກສາລາຂອງ 
Kinae  

ສາລະວນັ 2021 2021 ໂພຊະນາການ ສາທາລະນະສຸກ, 
ກະສກິາໍ, ສກຶສາ, 
WASH, ເພດ, 
ໂພຊະນາການ 

EU 25,000 ເອໂີຣ 

ອງົການສຸພານມິດິ

ສາກນົ 
World Vision 
International 

ເລັ່ ງໃສ່ດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ

ໂພຊະນາການເພື່ ອ
ສຸຂະພາບທີ່ ດ ີ(AHAN) 

ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະ
ວນັ, ອດັຕະປ ື

2019 2021 ສາທາລະນະສຸກ, 
ກະສກິາໍ, ສກຶສາ, 
WASH, ເພດ, 
ໂພຊະນາການ 

ແມ່ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ, 
ຊາວນາ, 
ພະນກັງານ

ສາທາລະນະສຸກ  

EU ແລະພະແນກການ
ຕ່າງປະເທດແລະການຄາ້ 
(DFAT), ອສົຕຣາລ ີ

11 ລາ້ນ ເອໂີຣ 

Helvetas ໂຄງການໂພຊະນາການ

ຕ່າງໆ 
ເມອືງຫຼວງພະບາງ, 
ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, 
ແຂວງບ່ໍແກວ້ 

2016 2024 ກະສກິາໍ, 
ສາທາລະນະສຸກ , 
ຊບັພະຍາກອນ ທໍາ 

ມະຊາດ 

 EU 4 ລາ້ນ ເອໂິຣ ສໍາ ລບັ

ໄລຍະເວລາທງັໝດົ 

ຂອງໂຄງການ 
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