
ແມ່ຍິງ ແມ່ຍິງ 
ບໍ່ຄວນເຮັດວຽກໜັກບໍ່ຄວນເຮັດວຽກໜັກ

ໃນເວລາຖືພາ ໃນເວລາຖືພາ ໃຫ້ຜົວໃຫ້ຜົວ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮັດເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮັດ

ສອງຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນສອງຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນ
ໃນເວລາຖືພາໃນເວລາຖືພາ



ໃນເວລາຖືພາ ແມ່ຍິງ ຄວນກິນອາຫານໃນເວລາຖືພາ ແມ່ຍິງ ຄວນກິນອາຫານ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນທຸກໆຄາບເຂົ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນທຸກໆຄາບເຂົ້າ

ຫຼັງຈາກທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານແລ້ວຫຼັງຈາກທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານແລ້ວ
ແບ່ງອາຫານ ໄວ້ຈໍານວນໜຶ່ງແບ່ງອາຫານ ໄວ້ຈໍານວນໜຶ່ງ
ເພື່ອແມ່ທີ່ຖືພາເພື່ອແມ່ທີ່ຖືພາ
ຈະໄດ້ກິນອາຫານຕື່ມອີກຈະໄດ້ກິນອາຫານຕື່ມອີກ
ເມື່ອເວລາຫິວເມື່ອເວລາຫິວ  

ກິນເພື່ອສອງຄົນກິນເພື່ອສອງຄົນ 
ໃນເວລາຖືພາໃນເວລາຖືພາ



ແມ່ຍິງ ຄວນໄດ້ຮັບແມ່ຍິງ ຄວນໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຜົວແມ່ນຜູ້ທີ່ສໍາຄັນຜົວແມ່ນຜູ້ທີ່ສໍາຄັນ
ຕໍ່ການຈະມີສຸຂະພາບຕໍ່ການຈະມີສຸຂະພາບ

ທີ່ແຂງແຮງ ຂອງລູກນ້ອຍທີ່ແຂງແຮງ ຂອງລູກນ້ອຍ

ໃນເວລາຖືພາ ໃຫ້ຜົວໃນເວລາຖືພາ ໃຫ້ຜົວ
ພາໄປຝາກທ້ອງພາໄປຝາກທ້ອງ

ໃນເວລາຖືພາ ໃນເວລາຖືພາ 



ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ
ກ່ອນທ່ານຈະອອກຈາກບ້ານກ່ອນທ່ານຈະອອກຈາກບ້ານ

ໄປໃນໄລຍະສັ້ນ ໄປໃນໄລຍະສັ້ນ 
ໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ກ່ອນ ແລະ 

ໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ອີກໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ອີກ
ທັນທີທີ່ທ່ານກັບບ້ານທັນທີທີ່ທ່ານກັບບ້ານ

ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ mmmmmmເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ mmmmmm



ກ່ອນທ່ານຈະອອກຈາກບ້ານກ່ອນທ່ານຈະອອກຈາກບ້ານ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາລູກນ້ອຍໄປນໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາລູກນ້ອຍໄປນໍາ
ຕ້ອງບີບນໍ້ານົມແມ່ປະໄວ້ ຕ້ອງບີບນໍ້ານົມແມ່ປະໄວ້ 
ໃຫ້ລູກນ້ອຍໃຫ້ລູກນ້ອຍ

ບີບນໍ້ານົມແມ່ໄວ້ບີບນໍ້ານົມແມ່ໄວ້
ໃຫ້ລູກນ້ອຍໃຫ້ລູກນ້ອຍ
ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ



ໃນເວລາທີ່ເມຍຖືພາໃນເວລາທີ່ເມຍຖືພາ
ຜົວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຜົວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ

ວຽກງານທີ່ໜັກທຸກຢ່າງວຽກງານທີ່ໜັກທຸກຢ່າງ

ໃນເວລາຖືພາໃນເວລາຖືພາ
ເປັນຜົວທີ່ເຂັ້ມແຂງເປັນຜົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ



ຜົວຕ້ອງເປັນຜູ້ພາເມຍ ຜົວຕ້ອງເປັນຜູ້ພາເມຍ 
ໄປຝາກທ້ອງໄປຝາກທ້ອງ

ຮ່ວມກັນຮັບເອົາ ຮ່ວມກັນຮັບເອົາ 
ຄໍາແນະນໍາຈາກແພດຄໍາແນະນໍາຈາກແພດ

ເປັນຜົວ ທີ່ຫ່ວງໃຍເມຍເປັນຜົວ ທີ່ຫ່ວງໃຍເມຍ
ໃນເວລາຖືພາໃນເວລາຖືພາ



ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງ

ໄດ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໄດ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່

ເປັນພໍ່ທີ່ປະເສີດເປັນພໍ່ທີ່ປະເສີດ
ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ



ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ ພຽງຢ່າງດຽວໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ ພຽງຢ່າງດຽວ

ເມື່ອເວລາທີ່ແມ່ອອກຈາກບ້ານ ເດັກກໍຕ້ອງ ເມື່ອເວລາທີ່ແມ່ອອກຈາກບ້ານ ເດັກກໍຕ້ອງ 
ໄດ້ກິນແຕ່ນໍ້ານົມແມ່ ທີ່ບີບໄວ້ໃຫ້ເດັກເທົ່ານັ້ນໄດ້ກິນແຕ່ນໍ້ານົມແມ່ ທີ່ບີບໄວ້ໃຫ້ເດັກເທົ່ານັ້ນ

ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 
ທີ່ບີບໄວ້ໃຫ້ເດັກທີ່ບີບໄວ້ໃຫ້ເດັກ
ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ



ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບີບໄວ້ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ເຖິງນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບີບໄວ້ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ເຖິງ

4 ຊົ່ວໂມງ ໃນຈອກທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຝາປິດ4 ຊົ່ວໂມງ ໃນຈອກທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຝາປິດ

ຊ່ວຍກັນເກັບຮັກສາ ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບີບໄວ້ຊ່ວຍກັນເກັບຮັກສາ ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບີບໄວ້

ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມສຸຂະອະນາໄມ  

ການເກັບຮັກສາ ນໍ້ານົມແມ່ການເກັບຮັກສາ ນໍ້ານົມແມ່
ທີ່ບີບໄວ້ທີ່ບີບໄວ້
ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ



ເດັກຕ້ອງໄດເດັກຕ້ອງໄດ້ກິນນໍ້ານົມແ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ ພຽງຢ່າງດຽວ ມ່ ພຽງຢ່າງດຽວ 
ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດ ຈົນຮອດອາຍຸໄດ້ 6 ເດືອນຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດ ຈົນຮອດອາຍຸໄດ້ 6 ເດືອນ

ບໍ່ໃຫ້ຫຍໍ້າເຂົ້າປ້ອນ, ບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍກິນນໍ້າບໍ່ໃຫ້ຫຍໍ້າເຂົ້າປ້ອນ, ບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍກິນນໍ້າ
ແລະ ອາຫານອື່ນໆຕື່ມແລະ ອາຫານອື່ນໆຕື່ມ 

ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ບໍ່ໃຫ້ອາຫານອື່ນ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ອາຫານອື່ນ ຕ້ອງ
ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ



ເຮົາສາມາດເອົາອາຫານ ເຮົາສາມາດເອົາອາຫານ 
ຄາບເຂົ້າປະຈໍາວັນຂອງຄອບຄົວ ຄາບເຂົ້າປະຈໍາວັນຂອງຄອບຄົວ 
ມາບົດໃຫ້ມຸ່ນ, ຫຼື ແຕະ ມາບົດໃຫ້ມຸ່ນ, ຫຼື ແຕະ 
ເພື່ອໃຫ້ເດັກກິນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເດັກກິນໄດ້

ລວມທັງ ອາຫານປະເພດຊີ້ລວມທັງ ອາຫານປະເພດຊີນ້ນ

ສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍ ສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍ 
ໃຫ້ເດັກກິນອາຫານໃຫ້ເດັກກິນອາຫານ
ເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 9 ເດືອນເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 9 ເດືອນ



ເຮັດໃຫ້ຄາບເຂົ້າຂອງເດັກ ເປັນແບບມ່ວນຊື່ນ ທັງຍົວະທັງອອຍ ຫຼື ເປັນແບບຫຼິ້ນເກມ ເຮັດໃຫ້ຄາບເຂົ້າຂອງເດັກ ເປັນແບບມ່ວນຊື່ນ ທັງຍົວະທັງອອຍ ຫຼື ເປັນແບບຫຼິ້ນເກມ 
ຫຼື ແບບຮ້ອງເພງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກ ໄດ້ກິນອາຫານໃຫ້ໝົດຫຼື ແບບຮ້ອງເພງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກ ໄດ້ກິນອາຫານໃຫ້ໝົດ

ເຮັດໃຫ້ການກິນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ການກິນອາຫານ 
ເພີດເພີນມ່ວນຊື່ນເພີດເພີນມ່ວນຊື່ນ



ລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄັ້ງ ກ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄັ້ງ ກ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ
ກ່ອນກິນເຂົ້າ ຫຼື ກ່ອນຈະປ້ອນເຂົ້າເດັກກ່ອນກິນເຂົ້າ ຫຼື ກ່ອນຈະປ້ອນເຂົ້າເດັກ

ລ້າງມືລ້າງມື



ເພີ່ມປະລິມານອາຫານຂອງເດັກ ເພີ່ມປະລິມານອາຫານຂອງເດັກ 

ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕາມໄວອາຍຸຂອງເດັກ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕາມໄວອາຍຸຂອງເດັກ 

ແລະ ໃຫ້ເດັກ ໄດ້ກິນອາຫານແລະ ໃຫ້ເດັກ ໄດ້ກິນອາຫານ

ຈາກຖ້ວຍ ຂອງລາວເອງສະເພາະຈາກຖ້ວຍ ຂອງລາວເອງສະເພາະ

ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ 
ຢ່າງພຽງພໍກັບໄວອາຍຸຢ່າງພຽງພໍກັບໄວອາຍຸຸ
ເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນ  



ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ
ປະເພດຊີ້ນທຸກໆມື້ປະເພດຊີ້ນທຸກໆມື້

ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ 
ປະເພດຊີ້ນປະເພດຊີ້ນ
ເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນ  



ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ 
ໃຫ້ເດັກກິນ ນອກຈາກ 3 ຄາບໃຫ້ເດັກກິນ ນອກຈາກ 3 ຄາບ
ເຊັ່ນ ຈໍາພວກໝາກໄມ້ເຊັ່ນ ຈໍາພວກໝາກໄມ້
ສາລີ ຫຼື ໝາກອຶສາລີ ຫຼື ໝາກອຶ

ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເພີ່ມອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນ



ໃຫ້ອາຫານເດັກ ໃຫ້ອາຫານເດັກ 
ໃນເວລາດຽວກັນກັບໃນເວລາດຽວກັນກັບ
ທີ່ຄອບຄົວກິນທີ່ຄອບຄົວກິນ

ຫຼັງຈາກຄາບເຂົ້າແລ້ວ ຫຼັງຈາກຄາບເຂົ້າແລ້ວ 
ໃຫ້ເດັກ ໃຫ້ເດັກ 
ໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່

ກິນເຂົ້າພ້ອມກັນກັບຄອບຄົວກິນເຂົ້າພ້ອມກັນກັບຄອບຄົວ
ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນ



ທຸກໆມື້, ທຸກໆມື້, 
ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ 
ປະເພດຊີ້ນ ຜັກ ແລະ ປະເພດຊີ້ນ ຜັກ ແລະ 
ໝາກໄມ້ ໝາກໄມ້ 
ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ

ອາຫານຫຼາກຫຼາຍເປັນສິ່ງອາຫານຫຼາກຫຼາຍເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນສໍາຄັນ  
ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນ



ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມ ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມ 
ທີ່ມີປະໂຫຍດ ທີ່ມີປະໂຫຍດ 

ຕໍ່ຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນຕໍ່ຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ

ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມທີ່ມີປະໂຫຍດ ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມທີ່ມີປະໂຫຍດ 
ແລະ ຖືກຕ້ອງແລະ ຖືກຕ້ອງ

ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນ



ການໃຫ້ໝາກໄມ້ການໃຫ້ໝາກໄມ້
ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ

ຜັກ ແລະ ຊີ້ນ ແກ່ເດັກ ຜັກ ແລະ ຊີ້ນ ແກ່ເດັກ 
ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງ 

ບໍ່ໃຫ້ເດັກເຈັບປ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເດັກເຈັບປ່ວຍ
    

ປົກປ້ອງປົກປ້ອງ 



ອາຫານປະເພດຊີ້ນ ອາຫານປະເພດຊີ້ນ 
ຈະຊ່ວຍ ຈະຊ່ວຍ 

ເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນ
ຂອງເດັກ ຂອງເດັກ 

ໃຫ້ແຂງແຮoງໃຫ້ແຂງແຮoງ

ແຂງແຮງແຂງແຮງ



ເພື່ອໃຫ້ເດັກແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກແຂງແຮງ 
ສຸຂະພາບດີ ແລະ ສຸຂະພາບດີ ແລະ 
ສະຫຼຽວສະຫຼາດສະຫຼຽວສະຫຼາດ

ເລືອກນໍ້ານົມແມ່ເທົ່ານັ້ນ ເລືອກນໍ້ານົມແມ່ເທົ່ານັ້ນ 



ຄອບຄົວຜາສຸກ ພ້ອມກັນພັດທະນາຄອບຄົວຜາສຸກ ພ້ອມກັນພັດທະນາ


