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ຈົດໝາຍຂ່າວ ໂຄງການ SCALING  
Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3:  
Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance 

ສະບັບ ທີ 2 – ເດືອນມີນາ 2019 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ! 
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂ້ົາສູ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາ 6 ເດືອນສະບັບທີ 
2 ຂອງພວກເຮົາ! ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນ້ີ ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂ່າວສານໃໝ່ ແລະ 
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານ
ໂພສະນາການ (SCALING) ໃຫ້ດີຂ້ຶນ, ຊ່ຶງແມ່ນອົງການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ 
(Save the Children), ອົງການ CARE, ຄະນະກ ໍາມະການຮ່ວມມືກັບ
ປະເທດລາວ (CCL) ແລະ ກອງທຶນສໍາລັບ ເດັກນ້ອຍ (ChildFund) ເປັນຜູ້
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ 
ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຮ່ວມມື ເພ່ືອສ່ົງເສີມວຽກງານໂພຊະນາ
ການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ (PIN).       

ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພ່ືອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການ ຂອງ
ໄວໜຸ່ມຍິງ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ແລະ ເດັກນ້ອຍທ່ີມີ
ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຢູ່ໃນ 14 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອມີຄື: ຫຼວງພຣະບາງ, 
ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໄດ້ດໍາເນີນການໄປຕາມແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 
(NNSAP) ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຕ່າງໆທ່ີສອດຄ່ອງ. ໂຄງການນ້ີ ເລ່ີມດໍາເນີນການ ນັບແຕ່ ເດືອນທັນວາ 2017 ຈົນເຖິງ ເດືອນ
ທັນວາ 2021.          

ໃນຊ່ວງໄລຍະນ້ີ, ຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບວຽກໂຄງການລວມມີ: ການເຮັດສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນທຽບຖານກ່ຽວກັບການຄູ້ມຄອງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ, 
ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງໂຄງການ, ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສ່ືສານເພ່ືອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ານໂພຊະນາການ ໃນຫົວຂ້ໍທີ່ວ່າ 
“ສັນຍາຂອງພວເຮົາ”  ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 2 ນ້ີ ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງລາຍງານປະເດັນສໍາຄັນຫັຼກກ່ຽວກັບຜົນສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາ
ການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ 2 ໂຄງການ SCALING ແລະ NUSAP. 

ເນັ້ນໜັກໃສ່ການລາຍງານຜົນສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນທຽບຖານ 
ການສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ 2 ໂຄງການ SCALING ແລະ NUSAP ໄດ້ດໍາເນີນໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາ, 2018 ຊ່ືງກວມເອົາ 
9 ເມືອງໃນ 4 ແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ SCALING. ໂດຍສະເລ່ຍ ມີຈໍານວນ 195 ຄົວເຮືອນ/ເມືອງ ທ່ີມີລູກນ້ອຍອາຍູລູ່ມ 5 ປີຖືກຄັດເລືອກ
ເຂ້ົາຮ່ວມໃຫ້ຂ້ໍມູນໂດຍການສໍາພາດ ເຊ່ີງມີຕົວຢ່າງຄົວເຮືອນທັງໝົດ 1,756 ຄົວເຮືອນ. 

ກະລຸນາເບ່ີງຂ້ໍມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບຜົນສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຂ້ໍມູນເຜ່ີມເຕີມກະລຸນາຕິດຕ່ໍພົວພັນນໍາ ທ່ານ ແກ້ວສຸດາ ອໍຢາ, ທີປຶກ
ສາຝ່າຍ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການ ໂດຍກົງ ຜ່ານທາງອີເມວ: Keosouda.orya@savethechildren.org 
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ທິດທາງແຜນການຂອງໂຄງການ 6 ເດືອນຕ່ໍໜ້າ (ເດືອນ ເມສາ-ກັນຍາ 2019) 
ແຜນກິດຈະກໍາໂຄງການໄລຍະ 6 ເດືອນຕ່ໍໜ້າຂອງແຕ່ລະແຂວງ 

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຜ້ົງສາລີ 
1. ສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນທຽບຖານເດັກໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນຕ້ົນໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 
2. ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສ່ືສານເພ່ືອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ສັງ

ຄົມ ດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂ້ັນເມືອງໃນເດືອນ ມີນາ 
ແລະ ມິຖູນາ 

3. ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກລັດກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບສ່ົງເສີມ 
ດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນເດືອນເມສາ 

4. ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແບ່ງເບົາພາລະແມ່ຍິງຢູ່ຂ້ັນບ້ານໃນ
ເດືອນ ມີນາ ແລະ ມິຖູນາ 

5. ສ້າງຕ້ັງກຸ່ມທ້ອນເງີນຂ້ັນບ້ານໃນເດືອນມີນາ ແລະ ມິຖູນາ 
6. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລົງສໍາຫຼວດວຽກງານການຕະຫຼາດນ້ໍາ, ສູຂະພິ

ບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ມິຖູນາ 

1. ສ້າງຕ້ັງກຸ່ມທ້ອນເງີນຂ້ັນບ້ານ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແບ່ງ
ເບົາພາລະແມ່ຍິງຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ເມືອງບູນເໜືອ ແລະ ເມືອງຜ້ົງສາລີ 

2. ທີມງານໂຄງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ CCL 
ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກດ້ານວຽກງານການສ່ືສານເພ່ືອ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ານໂພຊະນາການ SBCC ຢູ່
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນເດືອນ ມີນາ 

3. ດໍາເນີນວຽກງານ SBCC ຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ພ້ອມທັງຄັດເລືອກ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂ້ັນບ້ານໂດຍຜູ້ຊຽວຊານໂຄງ
ການ SCALING  

4. ສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນທຽບຖານເດັກໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ຕອນຕ້ົນໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 

5. ກ່ໍສ້າງລະບົບນ້ໍາລີນ 2 ແຫ່ງຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ເມືອງບູນເໜືອ ແລະ 
ອີກ 2 ແຫ່ງຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ເມືອງຜ້ົງສາລີ 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫົວພັນ 
1. ດໍາເນີນວຽກງານການສື່ສານເພ່ືອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ສັງຄົມ 

ດ້ານໂພຊະນາການ SBCC ຢູ່ 4 ເມືອງ ເດືອນ ມີນາ-ພຶດສະພາ 
2. ສ້າງຕ້ັງກຸ່ມທ້ອນເງີນຂ້ັນບ້ານ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແບ່ງ

ເບົາພາລະແມ່ຍິງຢູ່ 7 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເດືອນ ເມສາ-ກັນຍາ   
3. ດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລົງສໍາຫຼວດວຽກງານການຕະຫຼາດນ້ໍາ, ສູຂະ

ພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ມິຖູນາ 
4. ສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນທຽບຖານເດັກໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນຕ້ົນໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 

1. ສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນທຽບຖານເດັກໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ຕອນຕ້ົນໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 

2. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບລາຍງານຂໍ້ມູນ DHIS2 ໂດຍ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນເດືອນ ມີນາ  

3. ກ່ໍສ້າງລະບົບນໍ້າລີນຢູ່ 2 ບ້ານເປ້ົາໝາຍໃນເດືອນ ພຶດສະພາ  
4. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຕ້ັງກຸ່ມທ້ອນເງີນຂ້ັນບ້ານຢູ່ 15 ບ້ານເປົ້າ 

ໝາຍ ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ  
5. ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແບ່ງເບົາພາລະແມ່ຍິງຢູ່ຂ້ັນບ້ານເປ້ົາໝາຍ

ໂຄງການ ເດືອນ ເມສາ-ພຶດສະພາ 
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6. ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກດ້ານວຽກງານ SBCC ຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ໃນເດືອນ ເມສາ-ພຶດສະພາ 

 

 

ເພ່ືອສະເໜີຮັບເອົາຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາສ່ົງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ມາຍັງພວກເຮົາ, ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ໄປ
ຍັງ ທ່ານ ຫູມພັນ ສຸລິວົງໄຊ ໂດຍທາງອີເມວ: houmphanh.soulivongxay@savethechildren.org.  

ຈົດໝາຍຂ່າວນ້ີ ຈັດພິມຂ້ືນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.  ເນື້ອຫາຂອງຈົດໝາຍຂ່າວ ແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ 
ອົງການ ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ຈະບ່ໍໝາຍເຖິງ ທັດສະນະຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. 

ຂ່າວຮູບພາບກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ SCALING 

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໂຄງ
ການທາງສື່ ອອນລາຍ 

 (Social Media) 
 

 

 

ທີມງານໂຄງການ SCALING ແລະ ແພດສຸກສາລາວັດແທກຮອບ
ແຂນຂອງເດັກເພ່ືອສຶກສາພາວະການຂາດສານອາຫານໃນເດັກໃນຊ່ວງ
ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ຫຼວງພະບາງ 

ເພ່ືອຕິດຕາມຂ່າວສານໃໝ່ໆຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, 
ກະລຸນາຕິດຕາມຜົນງານຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ EU 
pages ທາງ Facebook: @SavetheChildreninLaos,  
@CAREinLaos, @CCLinLaos, ແລະ @Childfund, 
@europeaid ແລະ @EUinLaos. 


