
ຂ�ມູນ ຂອງ ໂຄງການ
ໂດຍສັງເຂບ

ໄລຍະເວລາ: 39 ເດືອນ    

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 100 ໝູ່ບາ້ນ ຢູ� 6
ເມອືງ ຂອງ ແຂວງຄຳມວ່ນ ເຊິ�ງລວມມ:ີ

ເມອືງບວົລະພາ, ມະຫາໄຊ, ທ່າແຂກ, ຍມົມະ
ລາດ, ໄຊບວົທອງ ແລະ ຄນຸຄຳ
ເປ��າໝາຍ: ເພື�ອຍກົລະດັບຄວາມພອ້ມ ແລະ
ການເຂ��າເຖິງ ອາຫານທີ�ມຄີນຸຄ່າ ທາງໂພຊະ
ນາການ, ສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ�ເອື�ອ
ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ ການປ�ບປຸງ ໂພຊະນາການ,

ແລະ ເສີມສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມໝັ�ນຄົງທາງດ້ານ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະ
ນາການ ໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ�ງຂອງລັດ
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ວຽກງານໂຄງການ ພາຍໃຕ້ ຂ�ຈຳກັດທີ�ເກີດຈາກ
ພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກ ເຊື�ອຈຸລະໂລກສາຍ ພນັໃໝ່
ໂຄວິດ-19 (ເຊື�ອໂຄວິດ-19)
ໄຕມາດທີສອງ ຂອງ ປ� 2020 ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບ ຈາກ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ເຊື�ອໂຄ
ວິດ-19 ໃນຂອບເຂດທົ�ວໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ  ຈະມີກລໍະນີຕິດເຊື�ອ ບ�ຫຼາຍ, ແຕ່ ສປປ
ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການປ�ດເມືອງປ�ດປະເທດ ຕະຫຼອດໄລຍະ ເດືອນເມສາ ໂດຍ ລັດຖະບານ
ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ເທື�ອລະຂັ�ນໃນແຕ່ລະເດືອນ ນັບແຕ່ ເດືອນເມສາ ເປ�ນຕົ�ນມາ. ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ໂຄງການຄວາມໝັ�ນຄົງທາງດ້ານ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ� ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກຽວ່ກັບວຽກງານການຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ ເຊິ�ງປະກອບ ດ້ວຍ: ອົງການສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (HPA), ມູນນິທິ
ມະນຸດສະທຳເພື�ອ ຄົນສູ່ຄົນ (Humana FPP) ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຄຳ
ມ່ວນ (PHO) ໄດ້ໂຈະຊົ�ວຄາວວຽກງານທັງໝົດ ເຊິ�ງລວມ ເຖິງ ການລົງພາກສະໜາມ ນັບແຕ່
ຕົ�ນເດືອນເມສາ ຈົນ ເຖິງ ກາງເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ພະນັກ ງານ ຂອງ ພາກສ່ວນດັ�ງກ່າວ ກ�ໄດ້
ເຮ�ດວຽກ ຢູ� ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນ ວ່າຈະມີຄວາມທ້າ ທາຍ ແຕ່ສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ
ໄດ້ເປ�ດໂອກາດໃຫ້ຊ�ມຊົນໄດ້ພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການດ້ວຍຕົວຂອງ
ພວກເຂ�າຫລາຍຂຶ�ນ. ຜູ້ນຳຊ�ມຊົນ ສາມາດຍົກລະ ດັບ ແລະ ພິສູດໃຫ້ເຫ�ນ ເຖິງຄວາມ ສາມາດໃນ
ການນຳພາ ໃນ ວຽກງານຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ໃນຫົວ ຂ�ຂອງ ຈົດໝາຍ
ຂ່າວສະບັບນີ� , ພວກເຮ�າຈະແບ່ງປ�ນຂ�ມູນ ກ່ຽວກັບ ການປ�ບປຸງກິຈະກຳຂອງໂຄງການ ໃຫ້ ແທດ
ເໝາະ ກັບສະຖານະການຂອງ ໂຄວິດ-19, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ ໂອກາດ
ແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ໂຄງການໃນການແບ່ງປ�ນປະສົບການ ຂອງ ພວກເຂ�າ.

ຄວາມໝັ�ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
  ແລະ ໂພຊະນາການ 
ຢູ� ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳໄຕມາດ ຂອງ ອົງການ
ອົງການສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມູນນິທິ ມະນຸດສະທຳເພື�ອ ຄົນສູ່ຄົນ



ທົດລອງໂຄງສາ້ງທີ�ອີງໃສ່
ຊ�ມຊົນໃນຂັ�ນພື�ນຖານ ທີ�
ສາ້ງຕັ�ງຂື�ນ ເພື�ອຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງໂຄງການໃນໄລຍະ
ຍາວ

ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສື�ສານກັບຊ�ມຊົນ
ເຊ��ນດຽວ ກັບ ພະນັກງານວິຊາການອື�ນໆໃນທົ�ວ ໂລກ, ພະນັກງານໂຄງການ ຂອງ ອົງການ HPA ແລະ
Humana FPP ສາມາດຍົກລະດັບທັກສະ ການເຮ�ດວຽກຜ່ານລະບົບດີຈີ ຕອລ ໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະ
ເວລາການທີ�ມີມາດຕະການປ�ດເມືອງປ�ດປະເທດ ແລະ ດຳເນີນ ການປະຊ�ມພາຍໃນທີມງານ ຜ່ານລະບົບ
ອອນລາຍ. ພະນັກງານ ຂອງ ອົງການ HPA, ທີ� ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານໂພຊະນາ ການ ເຊ��ນ: ນ�າ, ສຸຂະ
ອານາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ປູກຈິດສຳນຶກທາງ ດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ການກັ�ນຕອງ ເດ�ກ
ອາຍຸຕ�າກວ່າ 5 ປ�, ຍັງ ຄົງມີການຕິດຕ�ພົວພັນ ກັບ ເຄືອຂ່າຍໃນຊ�ມຊົນ ເຊ��ນ: ອາສາສະໝັກວຽກງານໂພ
ຊະນາການປະຈຳບ້ານ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ແລະ ຄະນະກຳມະ ການ ພັດທະນາບ້ານ ຜ່ານທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ ໂປຣ ແກຣມ WhatsApp. ອົງການ Humana FPP ດຳເນີນວຽກງານ ກ່ຽວກັບ
ອົງປະກອບ ຄວາມ ໝັ�ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ຂອງ ໂຄງການ ເຊິ�ງລວມ ມີ: ການສ້າງຕັ�ງ ແລະ ການຝ�ກ
ອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ການສ້າງສວນສາທິດ ແລະ ການຕິດຕັ�ງລະບົບຊົນລະປະທານ ລວມ 
ໄປເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ-ຜັກ ແລະ ສັດ. ນອກ ຈາກນັ�ນ, ພະນັກງານ ຂອງ ອົງການ Humana FPP ຍັງໃຊ້ ໂທລະສັບ ແລະ ບໍລິການສົ�ງ
ຂ�ຄວາມທັນທີ ໃນການພົວພັນວຽກງານ ກັບ ຄະນະກຳມະການ ຂອງ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ແລະ ພະນັກງານສັດຕະວະ ແພດປະຈຳ ບ້ານ. ຕະຫຼອດໄລຍະທີ�ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ຂ�ຈຳກັດທີ� ເກີດຈາກ ເຊື�ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ອົງການ HPA ແລະ Humana FPP ສາມາດວາງທິດທາງແຜນການຮ່ວມກັບ
ຊ�ມຊົນ ແລະ ກຳນົດສິ�ງທີ� ໄດ້ຜົນ ແລະ ສິ�ງທີ�ຄວນປ�ບປຸງກ່ອນສິ�ນສຸດໂຄງການ. ນອກຈາກ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ວຽກງານໂຄງ ການ
ແລ້ວ, ອົງການ HPA ແລະ Humana FPP ຍັງ ໄດ້ແບ່ງປ�ນ ຂ�ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຊື�ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບ ຜູ້ ນຳຊ�ມຊົນ ແລະ ກວດສອບ ວ່າ ຊາວ
ບ້ານໄດ້ຮັບແຈ້ງຂ�ມູນ ກ່ຽວກັບ ອາການ ຂອງເຊື�ອພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຫຼື ບ�.

ກ່ອນມີ ມາດຕະການ ປ�ດເມອືງປ�ດປະເທດ, ອົງການ HPA ໄດ້ສະໜບັສະໜູນ ການຕິດຕັ�ງລະ ບບົ ໂທລະໂຄ່ງ ຢູ� 68 ໝູ່ບ້ານ
ເປ��າໝາຍ. ໂຄງການ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຜີຍແຜຄ່ວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ຊ�ມ ຊົນ ໂດຍການປະກາດຜ່ານໂທລະໂຄ່ງຢ�າງເປ�ນປະຈຳ.
ອົງການ HPA ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຂ�ຄວາມສຳ ຄັນ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ເຊື�ອພະຍາດ ມາລາເຣຍ ໃຫ້ແກ່ ອຳນາດການປ�ກຄອງ ແລະ
ອາສາສະໝັກ ປະຈຳບາ້ນ ເຊິ�ງເປ�ນວິທີ�ເປ�ນໜຶ�ງ ຂອງ ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກຳແບບມສີວ່ນຮ່ວມ, ແລະ ສາ້ງຕັ�ງ ຄະນະກຳມະການ ຢູ�
ແຕ່ລະບ້ານ ທີ�ຮັບຜິດຊອບໃນ ການນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ. ນອກຈາກນັ�ນ, ຄະນະກຳມະການ ຍັງໄດ້ຮັບຂ�ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ເຜີຍແຜ່ຂ�ມູນກ່ຽວພະຍາດ ເຊື�ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ�ງປະກອບດ້ວຍ ມາດຕະການປ�ອງ ກັນ ແລະ ອາການ ຂອງພະຍາດດັ�ງ
ກ່າວຫຼາຍຄັ�ງຕ�ອາທິດ. ພາຍຫັຼງ ມກີານຕິດຕັ�ງໂທລະໂຄ່ງສຳເລ�ດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ�ຄວາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ�ສຳຄັນ, ຈາກການຕິດຕາມ
ອົງການ HPA ເຫ�ນວ່າ ຊ�ມຊົນມສີຽງຕອບຮັບ ທີ�ດີຫຼາຍ ຕ� ການນຳໃຊ້ ແລະ ການໄດ້ຮັບຂ�ມູນຂ່າວສານຈາກໂທລະໂຄງຊ�ມຊົນ.

ຫົວຂ�ຂ່າວທີ�ສຳຄັນ: ການຕິດຕັ�ງ ໂທລະໂຄ່ງ ຢູ� ຊ�ມຊົນ ສຳລັບ ການເຜີຍແຜ່
ວຽກງານໂພຊະນາ ການ ແລະ ຂ�ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຊື�ອພະຍາດໂຄວິດ-19
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ທ່ານນາງ ຜາສຸກ ແລະ ຜູ້ເປ�ນສາມ ີອາໄສ ຢູ� ບາ້ນຍາງໂກມ ເມອືງທ່າແຂກ, ພວກເຂ�າ ຍັງມສີວນຜກັຂະໜາດນອ້ຍ ເຊິ�ງໃຊ້ປູກ ໝາກ
ເຜ�ດ, ໝາກຖົ�ວ ແລະ ຜກັອື�ນໆ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ Humana FPP. ພວກເຂ�າ ສາມາດປ�ບປຸງລາຍໄດ້
ໂດຍການຂາຍ ພດືຜົນ ເປ�ນຕົ�ນແມນ່ ໝາກເຜ�ດ ແລະ ພວກເຂ�າ ກ�ມີເງນິຊື� ອາຫານທີ�ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ລູກທີ�ຂາດ
ສານອາຫານ, ສ່ວນພດືຜກັປະເພດອື�ນໆທີ�ປູກ ແມນ່ເພື�ອເປ�ນອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ນອກນັ�ນ ອົງການ HPA ກ�ໄດ້ເຜຍີແຜ່
ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການທີ�ດີ ແລະ ຫັຼກການອະນາໄມ ເພື�ອປ�ບປຸງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວໃຫ້ດີຂື�ນ.

ຫົວຂ�ຂ່າວທີ�ສຳຄັນ: ການປູກພືດສວນຄົວເພື�ອປ�ບປຸງໂພຊະນາການຂອງ
ຊ�ມຊົນ

ພາຍຫຼັງມີການຍົກເລີກມາດຕະການປ�ດເມືອງປ�ດປະເທດບາງສ່ວນ ແລະ
ສາມາດດຳເນີນວຽກງານ ພາກສະໜາມໄດ້, ອົງການ HPA ແລະ
Humana FPP ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານ ແບບເຕ�ມຮູບແບບ. ແຜນປະຕິບັດ
ງານໄດ້ຮັບການດັດປ�ບ ເພື�ອຊົດເຊີຍໄລຍະ ເວລາພັກ ການປະຕິບັດ
ວຽກງານ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ເຈວລ້າງ
ມື ເພື�ອຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ
ໂຄງການ. ໃນການຝ�ກອົບຮົມຕ່າງໆ, ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາໂຄງການກ�ໄດ້
ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການເວ��ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ການ ລ້າງມື,
ແລະ ມີການຫຼ�ດຈຳນວນຜູ້ເຂ��າປະຊ�ມລົງ ສຳລັບ ການປະຊ�ມແຕ່ລະຄັ�ງ.
ນອກຈາກນັ�ນ, ຍັງມີ ແຫ່ຼງນ�າສະອາດທີ�ສ້າງຂຶ�ນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ສ້ອມແປງ ເພື�ອສົ�ງເສີມ ນະໂຍ ບາຍການລ້າງມືຢ�າງເປ�ນປະຈຳ. ເພື�ອ
ຮັບປະກັນການເຂ��າເຖິງນ�າສະອາດ ຂອງ ຊ�ມຊົນ ເຊິ�ງເປ�ນ ພື�ນຖານ ສຳລັບ
ສຸຂະອະນາໄມທີ�ດີ ແລະ ເພື�ອຫຼ�ດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ, ອົງການ
HPA ໄດ້ສ້ອມແປງບ�ນ�າບາດານຈຳນວນ 37 ບ� ຢູ� 13 ບ້ານ ແລະ ອົງການ
Humana FPP ໄດ້ສ້າງບ�ນ�າບາດານຈຳນວນ 39 ບ� ແລະ ການຕິດຕັ�ງ
ລະບົບນ�າຂະຫນາດນ້ອຍ 40 ແຫ່ງ ເພື�ອສະໜອງນ�າ ໃຫ້ ແກ່ ສວນສາທິດ
121 ສວນ ຂອງ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ເພື�ອການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນ�າ,
ໂຄງການ ໄດ້ສ້າງຕັ�ງ ຄະ ນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງນ�າປະຈຳບ້ານ ແລະ ດຳເນີນ
ການຝ�ກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະ ການດັ�ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ການສ້ອມ ແປງບ�ນ�າບາດານ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຝ�າຍລັດຖະບານ
ເຊ��ນ: ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ (DHO) ແລະ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ
ແລະ ປ�າໄມ້ເມືອງ (DAFO) ເພື�ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃນຕ�ໜ້າ.

ການເຮ�ດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມປອດໄພ ຈາກ ເຊື�ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19
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ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ວຽກງານຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ
ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບຄວາມໝັ�ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງ ໂຄງການ (ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1), ອົງການ Humana FPP ສືບຕ�ເຮ�ດວຽກ
ກ່ຽວກັບ ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການຄຸ້ມຄອງບ�ນ�າ ແລະ ການແຈກຢາຍສັດລ້ຽງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ພະນັກງານໂຄງການກ�ໄດ້ລົງຕິດຕາມ
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບ ສວນສາທິດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມຈຳເປ�ນ. ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບ ປະຕິທິນລະດູການ, ອົງການ Humana

FPP ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບການກະກຽມໃນການປູກພືດ, ຜັກ ໃນໄລຍະລະດູຝ�ນ ຈຳນວນ 1 ສວນ ຕ�ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ການ
ກະກຽມການປູກເຂ��າ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບການເພີ�ມຜົນຜະລິດເຂ��າ (SRI).

ອົງການ HPA, ທີ�ກຳລັງສຸມໃສ່ວຽກງານ ເພື�ອປ�ບປຸງ ໂພ
ຊະນາການ ຂອງ ຊ�ມຊົນ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມງານຝ�າຍລັດຖະບານ (ຜົນໄດ້ ຮັບທີ 2 ແລະ
3), ໄດ້ດຳເນີນການຝ�ກອົບຮົມ ທົບທວນ ສຳລັບ ອາສາ
ສະໝັກວຽກງານໂພ ຊະນາການປະຈຳບ້ານ ແລະ ດຳເນີນ
ການສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຮ່ວມກັບ ບັນດາແມ່ ຂອງ
ເດ�ກທີ�ຂາດສານອາຫານ. ໃນປະຈຸບັນ ອົງການ ແມ່ນກຳລັງ
ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກັ�ນຕອງຄັ�ງທີສາມ ສຳລັບ ເດ�ກອາຍຸຕ�າ
ກວ່າ 5 ປ� ດ້ວຍການວັດແທກຄວາມສູງ, ນ�າໜັກ ແລະ
ຮອບແຂນ. ພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມຄືນກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ໂປລ
ແກລມ WHO ANTHRO ຂອງ ອົງການອານາໄມໂລກ
ເພື�ອປະເມີນພາວະໂພຊະນາການ ໃນເດ�ກອາຍຸຕ�າກ່ວາ 5 ປ�.

ທ່ານນາງ ຂວັນຕາ ເຊິ�ງເປ�ນ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມຊາວກະ
ກະສິກອນ ລາວໄດ້ຮັບໄກ່ ຈຳນວນ 5 ໂຕ ຈາກ ໂຄງການ
ກອງທຶນຫມູນວຽນສັດລ້ຽງ, ນາງ ຂັວນຕາ ໃຫ້ຄຳໝັ�ນ
ສັນຍາວ່າຈະມອບລູກສັດທີ�ເກີດໃຫມໃ່ນຄັ�ງທຳອິດ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວອື�ນ.ທີ�ຢູ�ໃນຊ�ມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ�ໄດ້ຮັບ ລູກ
ສັດດັ�ງກ່າວ ກ�ຈະຕ້ອງເຮ�ດແບບດຽວກັນ ຫຼານສາວຂອງ
ທ່ານນາງ ຂວັນຕາ ແມນ່ໜຶ�ງໃນເດ�ກທີ�ຂາດ ສານອາຫານ
ທີ�ໂຄງການໃຫ້ການຕິດຕາມ,ປະເມນີພາວະໂພຊະນາການໃນ
ແຕ່ລະໄຕມາດ
ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື�ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບ
ສານອາຫານທີ�ຄົບຖ້ວນ.

ຫົວຂ�ຂ່າວທີ�ສຳຄັນ: ປະສົບການ ຂອງ ທ່ານນາງ ຂວັນຕາ
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ຕິດຕ�ພວກເຮ�າໄດ້ທີ�:

ຈົດ ໝາຍ ຂ່າວສະບັບນີ�� ໄດ້ຖືກຈັດພິມອອກມາພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື�ອຫາແລະໃຈຄວາມຂອງສິ�ງພິມດັ�ງກ່າວນີ�ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບເປ�ນໜຶ�ງດຽວຂອງອົງການ ສຸຂະພາບແລະຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
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