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1    ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ  2015  ສງັລວມຜນົຂອງການສ າຫວຼດ   



 

 

 

ຄ ຳນ ຳ 
 

ການສ າຫຼວດການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ (FNSS) ແມ່ນຕວົຢ່າງໜ ່ ງທີ່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິຜນົ ສ າເລດັທີ່

ພວກເຮາົໃດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນເປົາຫມາຍອນັດຽວກນັ. ຊີ່ ງແມ່ນເປົໍ້າໝາຍເພື່ ອຫຼຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານທຼຸກຮູບແບບ ໃນກຼຸ່ ມແມ່ຍງິ, 
ເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະ ບນັດາກຼຸ່ ມຄນົທີ່ ດ ໍ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູ ໍ້ຊນົເພື່ ອສ າເລດັເປົໍ້າໝາຍຂອງແຜນການພດັທະນາ ເສດທະກດິ
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2020 ແລະ ເປົໍ້າໝາຍແຜ່ນພດັທະນາແບບຢືນຢົງໃນປີ 2030  ແລະ ເປົໍ້າໝາຍ ຂອງສະພາ ສຼຸຂະພາບໂລກ ເພື່ ອ
ປັບປຼຸງໂພຊະການ ຂອງແມ່, ເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະເດກັອອ່ນ ໃນປີ 2025.   

ການສ າຫລວດການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນປີ 2015 ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ ແລະ 
ຫ ໍ້ອງການສູນສະຖຕິ ິຂອງກະຊວງແຜ່ນການ ແລະ ການລງົທ ນ ດ ໍ້ວຍການຮ໋ວມມື ໍ້ ຈາກການນ າຢ່າງມຍີຼຸດທະສາດ ແລະ ວຊິາການ ຂອງ
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະທກິານແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ບນັດາກະຊວງກຽ່ວຂ ໍ້ອງອື່ ນຯ. ການສ າຫລວດແມ່ນເພື່ ອເກບັກ າຂ ໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກບັສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍງິ, ເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະເດກັອ່ອນ ເຊິ່ ງຈະເປັນຂ ໍ້ມູນຫລກັໃນການຄບັເຄື່ ອນບນັດາວຽກງານການຂາດ
ອາຫານໃນ ສປປ ລາວ.   

ຜນົຂອງການສ າຫລວດນີ ໍ້ ຈະນ າໃຊ ໍ້ ແລະລາຍງານໃຫ ໍ້ ໂຄງການໂພຊະນາການ ໃນການປັບປຼຸງ ຫຼປັືບປຽ່ນຕາມຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງ
ສະພາບຕວົຈງິ.  ຜນົຂອງການສ າຫລວດນີ ໍ້ຈະເປັນຂ ໍ້ມູນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ແຜນປະ ຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານໂພຊະນາການ 2016-2020 
ແລະ ຈະຊ່ວຍໃນການເຮດັປະເມນີຜນົໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫລາຍຂະແໜງການອື່ ນໃນຕ ່ ໜ ໍ້າ. ຜນົຂອງ
ການສ າຫລວດນີ ໍ້ຈະຊ່ວຍໃຫ ໍ້ພວກເຮາົຕດິຕາມວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັມາແລ ໍ້ວນັ ໍ້ນ ວ່າໄດ ໍ້ຫຼຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ໃນ
ທຼຸກຮູບແບບແລ ໍ້ວຫຼຍືງັ.  ພວກເຮາົສາມາດເຂົ ໍ້າໃຈໄດ ໍ້ດຂີື ໍ້ນ ສ າລບັກຼຸ່ ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕ ່ ການຂາດສານອາຫານ ແລະຈະສາມາດ
ຊ່ວຍເຫຼອືເຂາົເຈ ົ ໍ້າໃຫ ໍ້ມກີານປັບປຼຸງດຂີື ໍ້ນໃນຕ ່ ໜ ໍ້າ.   

ການສ າຫລວດນີ ໍ້ຈະຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວ່າ ລດັຖະບານລາວ ມຄີວາມໝັ ໍ້ນໃຈ ແລະເອາົໃຈໃສ່ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. ພວກເຮາົມຄີວາມເຊື່ ອ
ໝັ ໍ້ນວ່າ ຫລາຍຂະແໜງການກຽ່ວຂ ໍ້ອງ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ເພື່ ອນຮ່ວມງານ ຈະຊ່ວຍຊຼຸກຍູ ໍ້ໃນການເຜຍີແຜ່ ແລະນ າໃຊ ໍ້ຜນົຂອງການ
ສ າຫລວດນີ ໍ້ ແນ່ໃສ່ເປົໍ້າໝາຍດຽວກນັເພື່ ອຫຼຼຸດຜ່ອນທຼຸກຮູບແບບ ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປັບປຼຸງສະພາບການຂາດ
ສານອາຫານ ຂອງແມ່ຍງິ, ເດກັນ ໍ້ອຍ, ເດກັອ່ອນ ແລະ ບນັດາກຼຸ່ ມຄນົທີ່ ດ ໍ້ອຍໂອກາດ   

ໃນນາມລດັຖະບານ ສປປລາວ, ຫ ໍ້ອງການສະຖຕີແີຫ່ງຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ພວກເຮາົຂ ຖເືປັນກຽດຢ່າງຍິ່ ງຕ ່ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ 
ແລະ ສ່ວນບຼຸກຄນົທີ່ ໄດ ໍ້ປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ ໍ້ການສ າຫລວດນີ ໍ້ປະສບົຜນົສ າເລດັ ໂດຍສະເພາະບນັດາກມົກອງກຽ່ວຂ ໍ້ອງ ຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຼຸກ ແລະ ຫ ໍ້ອງການສະຖຕີແີຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງແຜ່ນການ ແລະ ການລງົທນື ທີ່ ໄດ ໍ້ເປັນເຈ ົ ໍ້າການໃນການສ າຫຼວດໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້.  
ພວກເຮາົຂ ຖເືປັນກຽດຢ່າງຍິ່ ງຕ ່  ການນ າ ທີ່ ໃຫ ໍ້ທດິຊີ ໍ້ນ າ ນ າພາ ເຮດັໃຫ ໍ້ການສ າຫຼວດໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ປະສບົຜນົສ າເລດັຢ່າງຈບົງາມ ແລະ ວຊິາການ
ຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ກອງເລຂາ; ແລະບນັດາກະຊວງກ ໍ້ຽວຂ ໍ້ອງ, ພວກເຮາົຂອບໃຈມາຍງັບນັດາຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາ: ອງົການອຼຸຍນເິຊບ, ອງົການອາຫານໂລກ, ສະຫະພາບຢຼຸຣບົ ແລະ ອງົການພດັທະນາ ແລະການຮ່ວມມຂືອງປະເທດສະ
ວສີ (SDC) ທີ່ ໄດ ໍ້ປະກອບສ່ວນ ທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ແລະການເງນີ.  

ພວກເຮາົຫວງັວ່າ ຜນົຂອງການສ າຫລວດນີ ໍ້ ຈະຖກືເຜຍີແຜ່ ນ າໃຊ ໍ້ ຢ່າງກວ ໍ້າງຂວາງ ໃຫ ໍ້ບນັດາເພື່ ອນຮ່ວມງານ ຈາກລດັຖະບານລາວ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອລາຍງານໃຫ ໍ້ແກ່ຄະນະນ າ ແລະ ບນັດາໂຄງການ ເພື່ ອປັບປຼຸງສະພາບໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ.   

 

 
ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມອືງປາກ 
ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ  
ຫວົໜໍ້າກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການ 
ແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານໂພຊະນາການ 

 
 
ດຣ. ສະໄໝຈນັ ບຼຸຜາ 
ຮອງລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜໍ້າຫ ໍ້ອງການສູນສະຖຕິ ິ 
ກະຊວງແຜ່ນການ ແລະການລງົທ ນ   

 
ທ່ານນາງ ຫງົເວຍີ ກາວ 
ຜູ ໍ້ຕາງໜໍ້າອງົການອຼຸຢນເິຊບ 
ປະຈ າ ສ ປປລາວ   

    ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ  2015  ສງັລວມຜນົຂອງການສ າຫວຼດ   2 



 

 

 

ບດົສະເໝ ີແລະ ການເປັນມາ  1 



 

 

 

ບດົລາຍງາຍລວມນີ ໍ້ ແມ່ນອິ່ ງໃສ່ການສ າຫລວດການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່ ໄດ ໍ້ເຮດັການສ າ
ຫຼວດໃນປີ 2015 ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ ແລະ ຫ ໍ້ອງການສູນສະຖຕິ ິຂອງກະຊວງແຜ່ນການ ແລະການລງົທ ນ 
ດ ໍ້ວຍການຮ່ວມມື ໍ້ດ ໍ້າມຢຼຸດທະສາດ ແລະ ວຊິາການ ຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະທກິານແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານໂພຊະນາການ ແລະ 
ບນັດາກະຊວງກຽ່ວຂ ໍ້ອງ.   

ຈຼຸດປະສງົຂອງການສ າຫຼວດ 

ຈຼຸດປະສງົຫລກັ ຂອງການສ າຫລວດ ການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015: 

ສະໜອງຂ ໍ້ມູນດ ໍ້ານຈ ານວນ ເພື່ ອສມົທຽມກບັຂ ໍ້ມູນເບື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຄ ໍ້າປະກນັໂພຊະນາ
ການຂອງແມ່ ແລະ ເດກັນ ໍ້ອຍ 

ສະໜອງຂ ໍ້ມູນດ ໍ້ານຈ ານວນ ເພື່ ອເປັນຂ ໍ້ມູນເບື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ແກ່ແຜ່ນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານໂພຊະນາການ 2016-2020 
ເພື່ ອເຮດັການປະເມນີຜນົກະທບົໃນຕ ່ ໜ ໍ້າ 

ສະໜບັສະໜນູ ການຕດິຕາມ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັເປົໍ້າໝາຍ ສະຫະສະວດັເພື່ ອການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ເປົໍ້າໝາຍ
ແຜ່ນພດັທະນາແບບຢືນຢົງ ທີ່ ພວົພນັກບັການຄ ໍ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ ໃນ 5 ແຂວງ. 

ບນັດາຕວົຢ່າງ ແລະ ວທີກີານເຮດັການສ າຫຼວດ 

ການສ າຫລວດ ການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ແມ່ນການຊຼຸ່ ມ ສ າຫຼວດຄວົເຮອືນພານໃນ 5 ແຂວງ 
ຂອງ ສປປ ລາວ:  ຫຼວງນ ໍ້າທາ, ອຼຸດມົໄຊ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປື. ການສ າຫລວດ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງຂ ໍ໊ມູນກ່ຽວກບັ
ສະພາບໂພຊະນາການໃນຂັ ໍ້ນຄວົເຮອືນ ຂອງແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັ ແລະ ເດກັ ນ ໍ້ອຍຫລູ່ມ 5 ປີ.   
 

ການອອກແບບຕວົແທນ 

ບນັດາຕວົແທນສ າລບັການສ າຫລວດ ການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການແມ່ນໄດ ໍ້ຖກືອອກແບບ ເພື່ ອສະໜອງ
ການຄາດຄະເນໃຫ ໍ້ແກ່ຫລາຍຕວົຊີ ໍ້ວດັທີ່ ກຽວພນັກບັສະພາບຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍງິໃນຂັ ໍ້ນແຂວງ. ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດ
ຊນົນະບດົໃນແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນໄດ ໍ້ຈດັສນັ ເປັນ 2 ເຂດໃຫ່ຍ. ໃນແຕ່ລະແຂວງ (ຂງົເຂດຂດັເລອືກຕວົຢ່າງ) ເຂດສ າຫລວດໄດ ໍ້ຖກືຂດັ
ເລອືກອງິຕາມ ເຂດຕວົເມອືງ, ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ໂດຍອງິຕາມຂ ໍ້ມູນເຂດ
ສ າຫລວດຂອງພນົລະເມອືງທີ່ ຖກືຂດັເລອືກຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍນ າໃຊ ໍ້ເຕກັ ນກິ ຄວາມເປັນໄປໄດ ໍ້ຂອງອດັຕາສ່ວນ (with probabil-
ity proportional to size).  
 

ແບບສອບຖາມ 
ການສ າຫລວດນີ ໍ້ໄດ ໍ້ນ າໄຊ ໍ້ 4 ແບບສອບຖາມ: 1) ແບບສອບຖາມຄວົເຮອືນເຊື່ ງນ າໃຊ ໍ້ສ າລບັເກບັກ າຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກບັສະມາຊິກີຄວົເຮອືນ
ທງັໝດົທີ່ ອາໄສຢູ່ເປັນປົກກະຕ,ິຄວົເຮອີນ ແລະທີ່ ຢູ່ອາໄສ  2) ແບບສອບຖາມສ າລບັແມ່ຍງິ ແມ່ນນ າໃຊ ໍ້ເພື່ ອສ າພາດແມ່ຍງິອາຍຼຸ 15 
ຫາ 49 ປີທງັໝດົໃນແຕ່ລະຄວົເຮອືນ; 3) ແບບສອບຖາມສ າລບັ ເດກັອາຍຼຸຕ ່ າກວ່າ 5 ປີແມ່ນນ າໃຊ ໍ້ເພື່ ອສ າພາດແມ່ ຫລຜູື ໍ້ດູແລເດກັ 
ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນ ແລະ 4) ແບບສອບຖາມສ າລບັບ ໍ້ານ. ພໍ້ອມດຽວກນັນັ ໍ້ນກ ຍງັມແີບບຟອມລາຍງານ ສ າລບັວດັແທກລວງສູງນ ໍ້າ
ໜກັ ແລະ ເລອືກຈາງ.  

ເຊັ່ ນດຽວກນັກ ມຄີ າຖາມເພີ ໍ້ມ ສ າລບັນກັເດນີສ າຫລວດ ກຽ່ວກບັການນ າໃຊ ໍ້ເກອືໄອໂອດນີໃນເວລາແຕ່ງກນິ, ສງັເກດສະຖານທີ່ ລ ໍ້າງມື ໍ້, 
ວດັແທກລວງສູງນ ໍ້າໜກັສ າລບັເດກັນ ໍ້ອຍ ຫລູ່ມ 5 ປີ ແລະ ແມ່ຍງິໄວຈະເລນິພນັ, ວດັແທກເລອືດຂອງເດກັ 6 ຫາ 59 ເດອືນ ແລະ
ແມ່ມານ ແລະແມ່ຍງິກ າລງັໃຫ ໍ້ນມົລູກ.    

    ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ  2015  ສງັລວມຜນົຂອງການສ າຫວຼດ   4 



 

 

 

ການຝ ກອບົຮບົ ແລະ ລງົເຮດັວຽກພາກສະໜາມ 
ການຝ ກອບົຮບົໄຫ ໍ້ຄູຝ ກ ແລະອບົຮບົໄຫ ໍ້ນກັເດນີສ າຫລວດ ແມ່ນໄດ ໍ້ຈດັຂື ໍ້ນໃນເດອືນກ ລະກດົ 2015 ເຊິ່ ງລວມເອາົບດົຮຽນໃນການ
ສ າພາດ ແລະ ເນື ໍ້ອໃນຄ າຖາມ ທີ່ ມກີານຝືກຊອບ ລະຫ່ວາງນກັສ າມະນາກອນກນັເອງ ເພື່ ອໄຫ ໍ້ຊນິເຄຍີໃນການເຮດັສ າພດັ.   

ການລງົເຮດັວຽກພາກສະໜາມໄດ ໍ້ເລີ ໍ້ມແຕ່ວນັທ ີ31 ເດອືນກ ລະກດົ 2015 ແລະ ສ າເລດັໃນ ວນັທ ີ25 ເດອືນກນັຍາ 2015 ເຊິ່ ງມນັ
ແມ່ນລະດູ ທີ່ ມກີານຂດັແຄນອາຫານຫລາຍກວ່າລະດູອື່ ນ. ດັ່ ງນັ ໍ້ນ ຜນົຂອງການສ າຫລວດນີ ໍ້ ຈະເປັນຂ ໍ໊ມູນຕວົຈງິຕາມລະດູການທີ່
ຂາດແຄນ ຖໍ້າສມົທຽມໃສ່ຖານຂ ໍ້ມູນອື່ ນທີ່ ໄດ ໍ້ສ າຫລວດລະດູການແຕກຕ່າງກນັ.    
 

ການປອນຂ ໍ້ມນູ 
ການປອນຂ ໍ້ມູນແມ່ນໄດ ໍ້ນ າໄຊ ໍ້ ໄມໂກຣຊອມ ອກັແຊດສ (Microsoft Access software) ດ ໍ້ວຍຄອມແບບຕັ ໍ້ງໂຕະໂດຍນກັປອນຂ ໍ້

ມູນ. ການກວດກາຄຼຸນນະພານແມ່ນໄດ ໍ້ເຮດັຢ່າງປົກະຕ.ິ ບນັດາຄ າຖາມແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ປໍ້ອນສອງເທື່ ອ. ການປອນຂ ໍ້ມູນແມ່ນໄດ ໍ້ເລມີຕົ ໍ້ນແຕ່
ເດອືນສງິຫາ 2015 ໃນຊ່ວງເວລາລງົເກບັກ າຂ ໍ໊ມູນຢູ່ ແລະສ າເລດັໃນເດອືນ ຕຼຸລາ 2015. ບນັດາຂ ໍ້ມູນແມ່ນໄດ ໍ້ວໃິຈດ ໍ້ວຍໄຊ ໍ້ໂປຣແກຣມ 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, Version 20.  

ລດັສະນຄີວາມຮັ່ ງມ ີແມ່ນຕວົຊີ ໍ້ວດັຂອງຄວາມອຼຸດມົສມົບູນ. ເພື່ ອຈດັສນັລດັສະນຄີວາມຮັ່ ງມ,ີ ການວໃິຈຫລກັແມ່ນໂດຍການເກບັຂ ໍ້
ມູນ ກ່ຽວການນ າໄຊ ໍ້ບນັດາອຼຸປະກອນນ າໄຊ ໍ້ເຄື່ ອງຂອງທນັສະໄໝ, ຄຼຸນລກັຊະນະທີ່ ດ,ີ ນ ໍ້າ ແລະ ສຼຸຂະອະນະໄມ, ແລະ ຄຼຸນລກັຊະນະ
ອື່ ນຯ ທີ່ ພວົພນັເຖງິຄວົເຮອືນຮັ່ ງມ ີຊິ່ ງພວົພນັການນ າໄຊ ໍ້ອຼຸປະກອນແຕ່ລະຢ່າງ.  
 

ການປົກຄຼຸມຂອງຕວົແທນ 
ໃນຈ ານວນ 6,710 ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດ ໍ້ຂດັເລອືກເປັນຕວົແທນໃນການສ າຫລວດເທື່ ອນີ ໍ້, ພບົວ່າ 6,550 ຄວົເຮອືນນັ ໍ້ນໄດ ໍ້ມຜູີ ໍ້ພກັອາໄສຢູ່. 
ໃນຈ ານວນນີ ໍ້ 6,387 ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດ ໍ້ຖກືສ າພາດສ າເລດັ, ຊື່ ງອດັຕາການຕອບສ າພາດໄດ ໍ້ບນັລຼຸເຖງິ 97,5 ສ່ວນຮ ໍ້ອຍ. ໃນບນັດາຄວົ
ເຮອືນທີ່ ໄດ ໍ້ຖກືສ າພາດ, ໄດ ໍ້ມແີມ່ຍງິ ອາຍຼຸ 15 ຫາ 49 ປີຈ ານວນ 8,712 ຄນົທີ່ ຖກືຂດັເລອືກ ໃນນັ ໍ້ນມພີຽງ 7,986 ຄນັທີ່ ໄດ ໍ້ຕອບ
ສ າພາດສ າເລດັ, ຊ ່ ງອດັຕາສ່ວນການຕອບສ າພາດໄດ ໍ້ບນັລຼຸເຖງິ 91.7 ສ່ວນຮ ໍ້ອຍ ພາຍໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສ າພາດ. ໃນຫັ ໍ້ນມເີດກັອາຍຼຸຕ ່ າ
ກ່ວາ 5 ປີຈ ານວນ 4,444 ຄນົທີ່ ຖກືຂດັເຫລື ໍ້ອເຂົ ໍ້າໃນຄ າຖາມຄວົເຮອືນ. ພາຍໃນຄ າຖາມຄວົເຮອືນມ ີເດກັ 4,290 ຄນົທີ່ ໄດ ໍ້ສ າພາດ 
ໄດ ໍ້ບນັລຼຸເຖງີ 96.5 ສ່ວນຮ ໍ້ອຍພາຍໃນຄວົເຮອືນທີ່ ໄດ ໍ້ສ າພາດ.  
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Summary of Findings 
ສະພາບໂພຊະນາການ 

 ໃນຈ ານວນ 5 ແຂວງທີ່ ໄດ ໍ້ສ າຫຼວດ ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງເດກັອ່ອນທີ່ ໄດ ໍ້ຊັ່ ງນ ໍ້າໜກັຕອນເກດີ ຢູ່ລະຫວ່າງ 32.4 ເປີເຊນັ  
ເຖງິ 60.4  ເປີເຊນັ  ແລະ ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງເດກັອ່ອນທີ່ ຄາດຄະເນວ່າມນີ ໍ້າໜກັຕອນເກດີຫຼຼຸດ 2,500 ກາຼມ ຢູ່
ລະຫວ່າງ 15.2  ເປີເຊນັ ເຖງິ 21.1 ເປີເຊນັ.  

 
 ໝດົທຼຸກແຂວງ ຍກົເວັ ໍ້ນແຂວງອດັຕະປື ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວ່າ ອດັຕາການຂາດສານອາຫານແບບນ ໍ້າໜກັຫຼຼຸດ ຢູ່ໃນເດກັແມ່ນ

ຫຼຼຸດລງົ.  ເກອືບ 1 ໃນ 3 ຂອງຈ ານວນເດກັອາຍຼຸລຼຸ່ ມ 5 ປີ ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ມກີານຂາດສານອາຫານແບບນ ໍ້າໜກັຫຼຼຸດປານກາງ 
ແລະ ຮຼຸນແຮງ (30.3  ເປີເຊນັ ສ າລບັເພດຊາຍ, 29.6  ເປີເຊນັ ສ າລບັເພດຍງິ) ແລະ ປະມານ 9 ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ຈດັຢູ່ໃນ   ໝ
ວດທີ່ ມກີານຂາດສານອາຫານແບບນ ໍ້າໜກັຫຼຼຸດຮຼຸນແຮງ.   

 
 ສມົທຽບໃສ່ຂ ໍ້ມູນຂອງ LSIS 2011/12 ເຫນັວ່າການຂາດສານອາຫານແບບເຕັ ໍ້ຍຢູ່ໃນເດກັ 0-59 ເດອືນ ຢູ່ທຼຸກແຂວງໄດ ໍ້ຫຼຼຸດ

ລງົຫຼາຍຍກົວັ ໍ້ນແຂວງອດັຕະປື. ການຂາດສານອາຫານແບບເຕັ ໍ້ຍຢູ່ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ໄດ ໍ້ຫຼຼຸດລງົຫຼາຍກວ່າ 
10 ເປີເຊນັ.  

 
 ຢູ່ໃນຄອບຄວົທີ່ ທຼຸກຍາກທີ່ ສຼຸດ 29.0 ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິແມ່ນມຮ່ີາງກາຍເຕັ ໍ້ຍ ຖໍ້າສມົທຽບໃສ່ຄອບຄວົທີ່ ຮັ່ ງມແີມ່ນຢູ່ທີ່  

8.2 ເປີເຊນັ.  
 

 ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ ໄດ ໍ້ເຮດັການສ າຫຼວດ ເຫນັວ່າແມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າ 2/3 ມມີວນສານນ ໍ້າໜກັຮ່າງກາຍປົກກະຕດິ ີແລະ ອດັ ຕາ
ສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຈ່ອຍແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 9.4  ເປີເຊນັ ເຖງິ 19.8  ເປີເຊນັ. 

 
 ປະມານ 1/4 ຂອງເດກັນ ໍ້ອຍແມ່ນເປັນພະຍາດເລອືດຈາງ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນພະຍາດເລອືດຈາງບ ່ ຮຼຸນແຮງ. ຫຼາຍກວ່າ 

1/2 ຂອງເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ມອີາຍຼຸ  6-11 ເດອືນ ເປັນພະຍາດເລອືດຈາງ ຖໍ້າສມົທຽບໃສ່ເດກັທີ່ ມອີາຍຼຸ 48-59 ເດອືນ ແມ່ນມ ີ
15.4  ເປີເຊນັ. 

 
 40.4  ເປີເຊນັ ຂອງຈ ານວນແມ່ຍງິຖພືາເປັນພະຍາດເລອືດຈາງ ໃນຂະນະທີ່  36.5  ເປີເຊນັ ຂອງຈ ານວນແມ່ຍງິທີ່ ລ ໍ້ຽງລູກ

ດ ໍ້ວຍນມົແມ່ເປັນພະຍາດເລອືດຈາງ. ເຊິ່ ງແຕກຕ່າງຈາກການວດັແທກຮ່າງກາຍ ອງີຕາມສະພາບເສດຖະກດິຄອບຄວົ ອດັຕາ
ການເປັນພະຍາດເລອືດຈາງທງັໃນແມ່ ແລະ ເດກັ ແມ່ນມກີານປ່ຽນແປງໜໍ້ອຍ.  
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ພ ດຕກິ າການໃຫ ໍ້ອາຫານເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນ ໍ້ອຍ 

 ທງັຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ເດກັນ ໍ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ ໍ້ກນິນມົແມ່ໃນໜ ່ ງຊົ່ ວໂມງແລກຫຼງັເກດີ, ແລະ ເດກັແລກເກດີ
ຫຼາຍກວ່າ 85 ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ເລີ ໍ້ມກນິນມົແມ່ພາຍໃນໜ ່ ງມື ໍ້ຫຼງັເກດີ.    

 
 ເດກັນ ໍ້ອຍອາຍຼຸ  20 - 23 ເດອືນ ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ສ່ວນຫລາຍບ ່ໄດ ໍ້ກນິນມົແມ່ ທງັຢູ່ໃນເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າ

ເຖງິ, ແຕ່ຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ມ ີ80.2 ເປິໍ້ເຊນັໄດ ໍ້ກນິນມົແມ່ 
 
 ໃນເດກັອ່ອນທີ່ ມອີາຍຼຸ 6-8 ເດອືນ ແລະ ຍງັກນິນມົແມ່ຢູ່, 81.1 ເປີເຊນັ ແມ່ນໄດ ໍ້ກນິອາຫານແຂງ, ເຄິ່ ງແຂງ ຫຼ ືອາຫານແຫຼວ; 

ຖໍ້າສມົທຽບໃສ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແມ່ນ 76.7 ເປີເຊນັ ແລະ 69.3 ເປີເຊນັ ແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມີ
ເສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ.  

 
 ໃນເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ມອີາຍຼຸ 6-23 ເດອືນ, 39 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ 12.9 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົໄດ ໍ້ກນິອາຫານທີ່

ຖກືຕ ໍ້ອງ ເໝາະສມົໃນລະດບັຕ ່ າສຼຸດ. ສດັສ່ວນເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ກນິນມົແມ່ ໄດ ໍ້ກນິອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນດິໃນລະດບັຕ ່ າສຼຸດ ຫຼ ືອາ 
ຫານຢ່າງນ ໍ້ອຍມ ີ4 ໝວດ ແມ່ນຕ ່ າກວ່າຄວາມຖີ່ ຂອງຄາບເຂົ ໍ້າໃນລະດບັຕ ່ າສຼຸດຫຼາຍ. 

 
 ການລ ໍ້ຽງລູກດ ໍ້ວຍເຕົ ໍ້ານມົໄດ ໍ້ເພີ ໍ້ມຂ ໍ້ນຕາມອາຍຼຸ, ເຊິ່ ງຈາກ 9.9 ເປີເຊນັ ໃນເດກັອ່ອນທີ່ ມອີາຍຼຸ 0-5 ເດອືນ ເຖງິ 20.5 ເປີເຊນັ 

ໃນເດກັທີ່ ມອີາຍຼຸ  12-23 ເດອືນ.  
 
 ມນັມກີານແຕກຕ່າງກນັຫລາຍໃນ ການບ ລໂິພກອາຫານຈາກຊີ ໍ້ນສດັ ອາຫານສດົ ແລະໄຂ່. 28.8 ເປິໍ້ເຊນັໄດ ໍ້ກນິ ອາຫານສດົ ສມົ

ທຽມໃສ່ 50.5 ເປິໍ້ເຊນັເວລາເດກັໄດ ໍ້ 9-11 ເດອືນ ແລະ 61.0 ເປິໍ້ເຊນັ ເວລາເດກັໄດ ໍ້ 18-23 ເດອືນ.  

ການສື່ ສານ, ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ ິໃນການໃຫ ໍ້ອາຫານເດກັນ ໍ້ອຍ  

 ອດັຕາການຮູ ໍ້ໜງັສໃືນກຼຸ່ ມອາຍຼຸ 15-19 ປີ (71.6  ເປີເຊນັ) ສູງກວ່າກຼຸ່ ມອາຍຼຸ 20-24 ປີ (56.9  ເປີເຊນັ). ອດັຕາການຮູ ໍ້ໜງັສຢູ່ື
ເຂດຕວົເມອືງແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊນັ ໃນຂະນະທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົແມ່ນຕ ່ າກວ່າ 60 ເປີເຊນັ.  

 
 ໂທລະທດັເປັນສື່ ທີ່ ນຍິມົກນັທີ່ ສຼຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 4 ໃນຈ ານວນແມ່ຍງິ 5 ຄນົ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ 2 ໃນຈ ານວນແມ່ຍງິ 3 ຄນົ ຢູ່

ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິໄດ ໍ້ເບິ່ ງໂທລະທດັໃນແຕ່ລະອາທດິ. ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນມແີມ່ຍງິ 
54.9  ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ເບິ່ ງໂທລະທດັ.  

 
 2/3 ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 39.4  ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ 34.8 ເປີເຊນັ ຂອງ

ແມ່ ຍງິຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ໄດ ໍ້ຮບັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການລ ໍ້ຽງລູກດ ໍ້ວຍນມົແມ່ຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ.  
 
 ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ແມ່ຍງິສ່ວນໃຫຍ່ໄດ ໍ້ຮບັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການລ ໍ້ຽງລູກດ ໍ້ວຍນມົແມ່ຈາກຜູ ໍ້ ອື່ ນໆ. ໃນ

ແມ່ຍງິທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການລ ໍ້ຽງລູກດ ໍ້ວຍນມົແມ່ຈາກການສື່ ສານລະຫວ່າງບຼຸກຄນົກບັບຼຸກຄນົ ເກອືບ 1/2 ລາຍ
ງານວ່າ ໃນປີຜ່ານມາໄດ ໍ້ຮບັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກແພດ ຫຼ ືອາສາສະໝກັເຮດັວຽກຢູ່ຊຼຸມຊນົ.  
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 58.7  ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 46 ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ 41.1  
ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ລາຍງານວ່າ ໄດ ໍ້ຮບັຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການໃຫ ໍ້ອາຫານເສມີ
ຜ່ານການສື່ ສານລະຫວ່າງບຼຸກຄນົກບັບຼຸກຄນົ. 

 
 ແມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າ 2/3 ທີ່ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ເຊື່ ອວ່ານມົເຫຼອືງຄວນເອາົໃຫ ໍ້ເດກັກນິ. 

9    ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ  2015  ສງັລວມຜນົຂອງການສ າຫວຼດ   



 

 

 

ລະບອບການກນິອາຫານຂອງແມ່, ການໃຫ ໍ້ອາຫານເສມີ, ແລະ ການສູບຢາໃນແມ່ຍງິ  

 ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 3/4 ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ກ າລງັຖພືາໃນປະຈຼຸບນັ ຫຼ ືຜູ ໍ້ເຊິ່ ງເກດີລູກມຊີວີດິໃນ 2 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ ໍ້ກນິອາຫານທີ່
ຫຼາກຫຼາຍໃນລະດບັຕ ່ າສຼຸດ ໃນຂະນະທີ່ ມຢູ່ີເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າຖງິ ແລະ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິພຽງແຕ່ 33.2 
ເປີເຊນັ ແລະ 19.5  ເປີເຊນັ, ຕາມລ າດບັ.  

 
 ກນິອາຫານຫຼາຍກວ່າປົກກະຕໃິນຊ່ວງເວລາຖກືພາ ຫຼ ືຫງັເກດີລູກ ບ ່ ປະກດົເຫນັວ່າເປັນພ ດຕກິ າທາງວດັທະນະທ າທີ່ ເຜ່

ຫຼາຍຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ ໄດ ໍ້ເດນີສ າຫຼວດ. ຢູ່ໃນທຼຸກກຼຸ່ ມພາສາຕ່າງໆ ແມ່ຍງິໜໍ້ອຍກວ່າ 1/3 ລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ກນິອາຫານ, ຄາບ
ເຂົ ໍ້າ ແລະ ອາຫານຫວ່າງຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ.  

 
 ອງີຕາມແຂວງ ເຫນັວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການໄດ ໍ້ຮບັອາຫານເສມີ. ແມ່ຍງິ 61.5 ເປີເຊນັ ຢູ່ ແຂວງອຼຸດມົ

ໄຊ ໄດ ໍ້ຮບັອາຫານເສມີ ໃນຂະນະທີ່ ແມ່ຍງິຢູ່ແຂວງສາລະວນັມພີຽງແຕ່ 2.7 ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ຮບັອາຫານເສມີ.   
 
 ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການສ າຫຼວດ, ການບ ່ ກນິອາຫານ ແລະ ຂອງແຫຼວໃດໜ ່ ງໃນຊ່ວງໃຫ ໍ້ນມົລູກແມ່ນພບົເຫນັ

ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. 
 
 16.6 ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ກ າລງັຖພືາ ລາຍງານວ່າ ປະຈຼຸບນັພວກເຂາົສູບຢາ  

ການໃຫ ໍ້ຝຼຸ່ ນວຕິາມນິ ແລະ ເກອືແຮ່ເສມີໃສ່ໃນອາຫານ ແລະ ການໃຫ ໍ້ຝຼຸ່ ນວຕິາມນິເສມີໃນເດກັ    

 ການນ າໃຊ ໍ້ເກອືທີ່ ມທີາດອອີດົຕ ່ າທີ່ ສຼຸດແມ່ນພບົເຫນັຢູ່ແຂວງເຊກອງ (67.3  ເປີເຊນັ) ແລະ ສູງທີ່ ສຼຸດແມ່ນພບົເຫນັຢູ່
ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ (96.6  ເປີເຊນັ). ບນັດາຄວົເຮອືນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ ບນັດາຄວົເຮອືນທີ່
ທຼຸກຍາກ ຂ ໍ້ອນຂ ໍ້າງຈະບ ່ໄດ ໍ້ກນິເກອືທີ່ ມທີາດໄອໂອດນິ.  

 
 ຫຼາຍກວ່າ 4 ໃນ 5 ຄວົເຮອືນ ເຊື່ ອວ່າເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ເກອືທີ່ ມທີາດໄອໂອດນິ, ແລະ ໃນບນັດາຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້ຜ່ານ

ການທດົສອບເກອືຢູ່ໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ພບົວ່າ 90 ເປີເຊນັ ແມ່ນມທີາດໄອໂອດນິ.  
 
 ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ ½ ຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ ມຜູີ ໍ້ດູແລທີ່ ເຄຍີຮູ ໍ້ຍນິກ່ຽວກບັຝຼຸ່ ນວຕິາມນິ ແລະ ເກອືແຮ່ ຍີ່ ຫ ໍ້ສູບເປີຄດິ. ການ

ສື່ ສານລະຫວ່າງບຼຸກຄນົກບັບຼຸກຄນົ ເຊັ່ ນ: ພະນກັງານແພດໄດ ໍ້ເປັນແຫຼ່ ງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັສູບເປີຄດິຫຼາຍທີ່ ສຼຸດ.  
 
 ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ ເດກັນ ໍ້ອຍ 68.3 ເປີເຊນັ ທີ່ ຜູ ໍ້ດູແລຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າເຄຍີໄດ ໍ້ຍນິກ່ຽວກບັສູບເປີຄດິ, ໄດ ໍ້ກນິຝຼຸ່ ນວຕິາມນິ 

ແລະເກອືແຮ່ໃນ 6 ເດອືນຜ່ານມາ, ແຕ່ເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ໄດ ໍ້ກນິຝຼຸ່ ນວຕິາມນິ ແລະ ເກອືແຮ່ ໃນ 6 ເດອືນຜ່ານມາແມ່ນມພີຽງ
ແຕ່ 11.7 ເປີເຊນັ ເທົ່ ານັ ໍ້ນທີ່ ກນິຕາມການແນະນ າ ຕ ່ າສຼຸດແມ່ນ 60 ຊອງ.  

 
 ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັວຕິາມນິອາ ໃນ 6 ເດອືນຜ່ານມາ ແມ່ນ 39.5 ເປີເຊນັ ຢູ່ ແຂວງອດັຕະປື ແລະ 

64.9  ເປີເຊນັ ຢູ່ ແຂວງສາລະວນັ.  
 
 ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ເດກັນ ໍ້ອຍໜໍ້ອຍວ່າ 1/2 ໄດ ໍ້ຮບັຢາຂ ໍ້າແມ່ທ ໍ້ອງໃນ 6 ເດອືນຜ່ານມາ 
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ການດູແລແມ່ ແລະ ການໃຫ ໍ້ຝຼຸ່ ນວຕິາມນິ ແລະ ເກອືແຮ່ເສມີ  

 ໃນແມ່ຍງິທີ່ ມອີາຍຼຸ 15-49 ປີ, 19.1 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ, 27.3 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມີ
ເສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ, ແລະ 36.9 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ໄດ ໍ້ຮບັ ຫຼ ືຊື ໍ້ທາດເຫຼກັເພີ່ ມໃນແຕ່ລະອາທດິ 

 
 ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສ າຫຼວດ LSIS 2011/12 ແລະ FNSS 2015 ເຫນັວ່າ ອດັຕາການໄປຝາກທ ໍ້ອງຢາງໜໍ້ອຍ 1 ຄັ ໍ້ງ ກບັ

ແພດທີ່ ມປີະສບົການ ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ ເຮດັການສ າຫຼວດ ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຼຸງຢ່າງຊດັເຈນ. ໃນປີ 2011/2012, 4 ໃນຈ ານວນ 
5 ແຂວງ ອດັຕາການປົກຄຼຸມແມ່ນຕ ່ າກວ່າ 50 ເປີເຊນັ. ຮອດປີ 2015, ອດັຕາການປົກຄຼຸມໃນ 5 ແຂວງແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 70 
ເປີເຊນັ.  

 
 ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງແມ່ຍງິທີ່ ໄດ ໍ້ໄປຝາກທ ໍ້ອງຢ່າງນ ໍ້ອຍ 4 ຄັ ໍ້ງ ໄດ ໍ້ເພີ່ ມຂ ໍ້ນລະຫວ່າງ ປີ 2011/2012 LSIS ແລະ ປີ 2015 

FNSS. ເພີ່ ມຂ ໍ້ນຫຼາຍທີ່ ສຼຸດແມ່ນຢູ່ແຂວງອຼຸດມົໄຊ ເຊິ່ ງມອີດັຕາການປົກຄຼຸມເພີ່ ມຂ ໍ້ນເກອືບ 50 ເປີເຊນັ. 
 
 ມພີຽແຕ່ 25 ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ໜໍ້ອຍກວ່າ 10 ເປີເຊນັ ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ໄດ ໍ້ຮບັການ

ບ ລ ິການຫຼກັສາມຢ່າງ ຄ:ື ກວດຄວາມດນັເລອືດ, ກວດປັດສະວະ ແລະ ກວດເລອືດ.   
 
 ອງົປະກອບຂອງການບ ລກິານຝາກທ ໍ້ອງທີ່ ພບົເຫນັຫຼາຍທີ່ ສຼຸດແມ່ນ ການຊັ່ ງນ ໍ້າໜກັ,  ເຊິ່ ງມແີມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງທີ່ ຢູ່ທງັ

ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ຮບັການບ ລກິານດັ່ ງກ່າວ.   
 
 ການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາແມ່ນຖເືປັນທ າມະດາຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ເຊິ່ ງມແີມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ຮບັຄ າປ ກສາກ່ຽວກບັ

ການກນິທາດເຫຼກັເສມີຄແືນວໃດ, ການໄດ ໍ້ຮບັນ ໍ້າໜກັເພີ່ ມ/ການກນິອາຫານ, ການລ ໍ້ຽງລູກດ ໍ້ວຍນມົແມ່, ແລະ ການໃຫ ໍ້
ອາຫານເສມີ. ການບ ລກິານໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາຢູ່ເຂດຊນົນະບດົແມ່ນຕ ່ າກວ່າເຂດຕວົເມອືງ.   

 
 ຈ ານວນມແີມ່ຍງິທີ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ຮບັ ຫຼ ືຊື ໍ້ທາດເຫຼກັມາກນິເສມີ ແມ່ນໜໍ້ອຍກວ່າແມ່ຍງິທີ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ໄປຝາກທ ໍ້ອງ

ຢ່າງໜໍ້ອຍໜ ່ ງຄັ ໍ້ງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ອດັຕາການປົກຄຼຸມຂອງການກນິທາດເຫຼກັເສມີແມ່ນ 69.5 
ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 43.8 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ, ແລະ  36.2 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມີ
ເສັ ໍ້ນ ທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ. 

 
 ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງແມ່ຍງິທີ່ ກນິທາດເຫຼກັເສມີ 90 ເມດັ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 13.9 ເປີເຊນັ ຢູ່ແຂວງອດັຕະປື ເຖງິ 37.9 

ເປີເຊນັ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ. 
 
 ການກນິຢາຂ ໍ້າແມ່ທ ໍ້ອງໃນຊ່ວງເວລາຖພືາແມ່ນພບົເຫນັໜໍ້ອຍ, ໃນທົ່ ວ 5 ແຂວງ ມແີມ່ຍງິໜໍ້ອຍກວ່າ 6 ເປີເຊນັ ລາຍງານວ່າ

ໄດ ໍ້ກນິຢາຂ ໍ້າແມ່ທ ໍ້ອງໃນຊ່ວງຖພືາຄັ ໍ້ງສຼຸດທ ໍ້າຍ.  
 
 ສມົທຽບ ໃສ່ປີ 2011/12 LSIS,  ການໄປເກດີລູກຢູ່ສະຖານທີ່ ບ ລກິານສາທາລະນະສຼຸກຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ເຫນັວ່າເພີ່ ມຂ ໍ້ນ. ຄື

ກນັກບັການໄປຝາກທ ໍ້ອງ, ຢູ່ແຂວງອຼຸດມົໄຊແມ່ນປະຕບິດັໄດ ໍ້ດທີີ່ ສຼຸດ ເຊິ່ ງມອີດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງແມ່ຍງິທີ່ ໄປເກດີລູກຢູ່
ສະຖານທີ່ ບ ລກິານສາທາລະ ນະສຼຸກເພີ່ ມຂ ໍ້ນເກອືບ 30 ເປີເຊນັ.   

 
 ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ມແີມ່ຍງິໜໍ້ອຍກວ່າ 1 ໃນ 4 ໄດ ໍ້ຮບັ ຫຼ ືຊື ໍ້ຢາທາດເຫຼກັໄປກນິເສມີພາຍຫຼງັເກດີລູກ.  

11    ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ  2015  ສງັລວມຜນົຂອງການສ າຫວຼດ   



 

 

 

ການເຈບັເປັນຂອງເດກັ ແລະ ການໃຫ ໍ້ອາຫານເດກັສະເພາະ  

 ໃນສອງອາທດິຜ່ານມາກ່ອນການສ າຫຼວດ ມເີດກັນ ໍ້ອຍເພດຊາຍ 10.7 ເປີເຊນັ ແລະ ເດກັນ ໍ້ອຍເພດຍງິ 9.3 ເປີເຊນັ ເປັນ
ພະຍາດຖອກທ ໍ້ອງ, 3.5 ເປີເຊນັ ແລະ 2.8 ເປີເຊນັ ມອີາການອກັເສບປອດຮຼຸນແຮງ, ແລະ 18.2 ເປີເຊນັ ແລະ 17.1 
ເປີເຊນັ ມໄີຂ ໍ້ເປັນໄລຍະ.  

 
 ສ າລບັເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ເປັນພະຍາດຖອກທ ໍ້ອງ ແລະ ໄດ ໍ້ໄປຮບັການປ່ິນປົວຢູ່ສະຖານບ ລກິານສາທາລະນະສຼຸກ ຫຼ ືພບົແພດແມ່ນ 

81.9 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 56.7 ເປີເຊນັ ແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ໃນຂະນະທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່

ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແມ່ນຢູ່ທີ່  39.0 ເປີເຊນັ. 
 
 ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ເຫນັວ່າເດກັນ ໍ້ອຍອາຍຼຸລຼຸ່ ມ 5 ປີ ທີ່ ເປັນພະຍາດຖອກທ ໍ້ອງໄດ ໍ້ດື່ ມນ ໍ້າຫຼາຍກວ່າປົກກະຕ ິມຈີ ານວນໜໍ້ອຍກວ່າ 

10 ເປີເຊນັ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ ໍ້ດື່ ມນ ໍ້າໜ ໍ້ອຍກວ່າປົກກະຕ.ິ ເດກັນ ໍ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ ໍ້ສບືຕ ່ ກນິອາຫານ ແຕ່ໄດ ໍ້ກນິໜໍ້ອຍກວ່າ
ປົກກະຕ.ິ  

 
 ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ເຫນັວ່າ ເດກັນ ໍ້ອຍທີ່ ເປັນພະຍາດຖອກທ ໍ້ອງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງ (1/2) ໄດ ໍ້ດື່ ມນ ໍ້າທະເລຝຼຸ່ ນ ຫຼ ືທາດແຫຼວທີ່ ປຼຸງ

ແຕ່ງຢູ່ເຮອືນຄດືັ່ ງທີ່ ໄດ ໍ້ແນະນ າ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ທງັຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົມເີດກັຈ າ ນວນໜໍ້ອຍທີ່ ສຼຸດ
ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັທາດສງັກະສເີພີ່ ມ (zinc) ແລະ ໜໍ້ອຍກວ່າ 10 ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ຮບັນ ໍ້າທະເລຝຼຸ່ ນ ແລະ ທາດສງັກະສ.ີ  

 ໂດຍລວມ, ອງີຕາມການລາຍງານຂອງຜູ ໍ້ດູແລເດກັ, ມເີດກັນ ໍ້ອຍ 20.6 ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ຮບັການກວດສະພາບໂພຊະນາການຈາກ
ພະນກັງານແພດ   

 
 ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ແລະ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ 1/2 ຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ ໄດ ໍ້ກນິອາຫານສະເພາະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດອາຫານເສມີ

ສ າເລດັຮູບ  

ນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສຼຸຂະອະນາໄມ  

 ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ແຫຼ່ ງນ ໍ້າສະອາດ - 87.1 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 81.8 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມີ
ເສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ 82.4 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ. 

 
 ອດັຕາການປົກຄຼຸມຂອງແຫຼ່ ງນ ໍ້າສະອາດຢູ່ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາເກອືບປົກຄຼຸມທົ່ ວທຼຸກບ່ອນ ໃນປີ 2011/2012 ແລະ ບ ່ ມກີານ

ປ່ຽນແປງທີ່ ສ າຄນັໃນປີ 2015. ສ່ວນ 4 ແຂວງທີ່ ເຫຼອືແມ່ນມກີານນ າໃຊ ໍ້ແຫຼ່ ງນ ໍ້າສະອາດເພີ່ ມຂ ໍ້ນ.   
 
 65.7 ເປີເຊນັ ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ບ ່ ມແີຫຼ່ ງນ ໍ້າສະອາດໃຊ ໍ້ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ນ ໍ້າທີ່ ຜ່ານການທ າຄວາມສະອາດທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງເໝາະສມົ, 

ເກອືບໝດົທຼຸກຄວົເຮອືນແມ່ນໄດ ໍ້ຕົ ໍ້ມນ ໍ້າກນິ. 
 
 89.0 ເປີເຊນັ ຂອງປະຊາກອນທີ່ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງໃຊ ໍ້ວດິຖ່າຍປະເພດໃຊ ໍ້ນ ໍ້າລ ໍ້າງ ແລະ ບ ່ ໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ຮ່ວມກບັຄອບຄວົອື່ ນ ສມົ

ທຽບໃສ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນ 46.2 ເປີເຊນັ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນ 32.8 
ເປີເຊນັ. 

 
 ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ໃນປີ 2011/2012 ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຊມົໃຊ ໍ້ວດິຖ່າຍປະເພດໃຊ ໍ້ນ ໍ້າລ ໍ້າງສູງທີ່ ສຼຸດ ແລະ ບ ່

ມຫີຍງັປ່ຽນແປງໃນປີ 2015. ໃນບນັດາແຂວງອື່ ນໆການນ າໃຊ ໍ້ວດິຖ່າຍປະເພດໃຊ ໍ້ນ ໍ້າລ ໍ້າງເພີ່ ມຂ ໍ້ນ ແຕ່ປີ 2011/2012 ເຖງິ 
ປີ 2015.   

 
 ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ອຍຂອງການຖ່າຍຊະຊາຍແມ່ນ 7.7 ເປີເຊນັ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ, 48.3 ເປີເຊນັ ແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມີ

ເສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ 63.9 ເປີເຊນັ ແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ. 2/3 ຂອງປະຊາກອນຢູ່ແຂວງສາລະ
ວນັດ າລງົຊວີດິຢູ່ໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖ່າຍຊະຊາຍ.  

 
 85 ເປີເຊນັ ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຮັ່ ງມ ີມນີ ໍ້າສະອາດໃຊ ໍ້ ແລະ ມວີດິຖ່າຍປະເພດໃຊ ໍ້ນ ໍ້າລ ໍ້າງ ສມົທຽບໃສ່ຄວົເຮອືນທຼຸກຍາກແມ່ນ 

16 ເປີເຊນັ. 
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 ໜໍ້ອຍກວ່າ 10 ເປີເຊນັ ໃນຈ ານວນເດກັນ ໍ້ອຍຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ອາຈມົຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຖິ ໍ້ມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຫຼກັອະນາໄມ 
 
 83.8 ເປີເຊນັ ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງມສີະບູ ຫຼ ືສິ່ ງທ າຄວາມສະອາດອື່ ນໆຢູ່ໃນຄວົເຮອືນ, ສມົທຽບໃສ່ເຂດຊນົ ນະ

ບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນ 65 ເປີເຊນັ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນ 53.1 ເປີເຊນັ. ແມ່ຍງິຫຼາຍກວ່າ 
93 ເປີເຊນັ ລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ລ ໍ້າງມໃືສ່ສະບູຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຫຼກັອະນາໄມ. 

 
 ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງແມ່ຍງິ 86 ເປີເຊນັ ລາຍງານວ່າເຄຍີໄດ ໍ້ສື່ ສານລະຫວ່າງບຼຸກຄນົກບັບຼຸກຄນົກ່ຽວກບັການລ ໍ້າງມ,ື ສມົທຽບໃສ່

ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນ 76.2 ເປີເຊນັ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ ່ ມເີສັ ໍ້ນທາງເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນ 77.1 ເປີເຊນັ.  

ການດູແລເດກັແຕ່ເຍາົໄວ ແລະ ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ  

 ເດກັເພດຊາຍ 15.7 ເປີເຊນັ ແລະ ເດກັເພດຍງິ 17.3 ເປີເຊນັ ທີ່ ມອີາຍຼຸ  36-59 ເດອືນ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໂຄງການສ ກສາແກ່ເດກັ
ແຕ່ເຍາົໄວ. 

 
 ໃນ 3 ມື ໍ້ ກ່ອນການສ າຫຼວດ, ໜໍ້ອຍກວ່າ 1/2 ຂອງເດກັທີ່ ມອີາຍຼຸ 36-59 ເດອືນ ມສີະມາຊກິຜູ ໍ້ໃຫຍ່ທີ່ ຢູ່ໃນຄວົເຮອືນໄດ ໍ້

ເຮດັກດິຈະກ າທີ່ ສົ່ ງເສມີການຮຽນ ແລະ ຄວາມກຽມພໍ້ອມເຂົ ໍ້າຮຽນ 4 ຢ່າງ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ.  
 
 ໃນ 3 ມື ໍ້ ກ່ອນການສ າຫຼວດ, ມເີດກັນ ໍ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ຖກືຈອບອອຍ/ຍວົະໃຫ ໍ້ກນິອາຫານ. ເດກັນ ໍ້ອຍ 78.5 

ເປີເຊນັ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາໄດ ໍ້ຖກືຈອບອອຍ/ຍວົະໃຫ ໍ້ກນິອາຫານ ສມົທຽບໃສ່ແຂວງສາລະວນັແມ່ນ 50.8 ເປີເຊນັ 
 
 22.3 ເປິໍ້ເຊນັຂອງເດກັຊາຍ ແລະ 21.2 ເປິໍ້ເຊນັເດກັຍງິແມ່ນໄດ ໍ້ຢູ່ແບບໂດດດຽວ ຫລຢູ່ືນ າເດກັທີ ໍ້ມອີາຍຼຸຕ ່ າກວ່າ 10 ປີ

ຫລາຍກ່ວານ ໍ້່ ງຊົ່ ວໂມງ ໃນກ່ອນໜໍ້ານ ໍ້່ ງອາທດິ ຂອງການສ າຫລວດ.  
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ການຄ ໍ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ 

 ບນັດາຄວົເຮອືນສ່ວນຫຼາຍ ຈະມລີະດບັຂອງການບ ລໂິພກອາຫານທີ່  ‘ຍອມຮບັໄດ ໍ້’. ໃນແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ, ອດັຕະປື ແລະ 
ອຼຸດມົໄຊ, ຄວົເຮອືນຈ ານວນຫຼາຍກ່ວາ 85 ເປີເຊນັ ຖກືຈດັຢູ່ໃນກຼຸ່ ມທີ່  “ຍອມຮບັໄດ ໍ້”. ແຂວງສາລະວນັ ໄດ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັ
ວ່າ ການບ ລໂິພກອາຫານທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ດ ີແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັສູງກວ່າໝູ່  (14.3 ເປີເຊນັ ຈາກຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສ າຫຼວດ) ແລະ ການ
ບ ລໂິພກອາຫານຂັ ໍ້ນຕ ່ າສຼຸດຕາມມາດຕະຖານ (25.8 ເປີເຊນັ). 

 
 ຄະແນນການບ ລໂິພກອາຫານແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ ອງີຕາມທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຖານະຄອບຄວົ. ຈ ານວນຄວົເຮອືນທີ່ ຕັ ໍ້ງຢູ່ໃນເຂດ

ຕວົເມອືງ ມລີະດບັການບ ລໂິພກອາຫານທີ່  ‘ຍອມຮບັໄດ ໍ້’ ເຖງິ 91.5  ເປີເຊນັ ເມື່ ອທຽບກບັ 73 ເປີເຊນັ ໃນເຂດ
ຊນົນະບດົ. 90 ເປີເຊນັ ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຮັ່ ງມທີີ່ ສຼຸດ ມລີະດບັການບ ລໂິພກອາຫານທີ່  ‘ຍອມຮບັໄດ ໍ້’ ເມື່ ອທຽບກບັ 60.5 
ເປີເຊນັ ຂອງບນັຄວົເຮອືນທີ່ ທຼຸກຍາກທີ່ ສຼຸດ. 

 
 ແຂວງສາລະວນັ ໄດ ໍ້ລາຍງານເຖງິຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາການບ ລໂິພກອາຫານທີ່ ມຕີວົເລກສູງ  ກວ່າໝູ່  ແລະ ຢູ່

ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ແມ່ນມຕີວົເລກຕ ່ າກວ່າໝູ່ . ຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາການບ ລ ິໂພກອາຫານ ທີ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານຫຼາຍກ່
ວາໝູ່  ແລະ ເລື ໍ້ອຍກ່ວາໝູ່  ແມ່ນ ‘ການຂ ໍ້ນກບັອາຫານທີ່ ມກັໜໍ້ອຍກວ່າ ແລະ ອາຫານທີ່ ມລີາຄາຖກືກວ່າ’. ສ່ວນຍຼຸດທະ
ສາດທີ່ ພບົໜໍ້ອຍແມ່ນ ‘ການຫຼຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຄາບອາຫານທີ່ ຮບັປະທານຕ ່ ວນັລງົ’. 

 
 ບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ຕັ ໍ້ງຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ບ່ອນທີ່ ບ ່ ມຖີະໜນົຫນົທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ມດີດັສະນດີ ໍ້ານຍຼຸດທະສາດໃນການຮບັມກືບັ

ບນັຫາທີ່ ຫຼຼຸດລງົໄດ ໍ້ສູງກວ່າໝູ່  ເມື່ ອທຽບກບັຄວົເຮອືນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົບ່ອນທີ່ ມຖີະໜນົຫນົທາງເຂົ ໍ້າເຖງິ ແລະ ເຂດຕວົ
ເມອືງ. ຄ່າດດັສະນຂີອງຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາການບ ລ ິໂພກອາຫານ ແມ່ນຍງັມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍ ອງີຕາມ
ຖານະຄວາມຮັ່ ງມ,ີ ພບົເຫນັຄ່າດດັສະນດີັ່ ງກ່າວສູງທີ່ ສຼຸດໃນກຼຸ່ ມຜູ ໍ້ທຼຸກຍາກທີ່ ສຼຸດ ເມື່ ອທຽບກບັຄວົເຮອືນທີ່ ຮັ່ ງມທີີ່ ສຼຸດ. 

 
 ສ າລບັຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາການດ າລງົຊວີດິໃນ 5 ແຂວງດັ່ ງກ່າວ ເຫນັວ່າ  ເປີເຊນັຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ລາຍ

ງານກ່ຽວກບັຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາ ‘ຄວາມເຄັ່ ງຕ ງ’ ແມ່ນສູງກວ່າກ ລະນລີາຍງານກ່ຽວກບັຍຼຸດທະສາດການຮບັມື
ກບັບນັຫາ ‘ວກິດິການ’ ແລະ ‘ພາວະສຼຸກເສນີ’. ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ອດັຕະປື ໄດ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັ ເປີເຊນັທີ່ ສູງກວ່າໝູ່
ຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການ ດ າເນນີຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາການດ າລງົຊວີດິ. 

 
 ບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ຕັ ໍ້ງຢູ່ເຂດຕວົເມອືງແມ່ນມແີນວໂນ ໍ້ມທີ່ ຈະເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັ ຫາການດ າລງົຊວີດິ

ໜໍ້ອຍກວ່າ ຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ຕ ່ ກບັຄວົເຮອືນທີ່ ຮັ່ ງມ,ີ ຄວົເຮອືນທີ່ ທຼຸກຍາກທີ່ ສຼຸດໄດ ໍ້ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິ 
ເປີເຊນັທີ່ ສູງທີ່ ສຼຸດຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນການດ າເນນີຍຼຸດທະສາດການຮບັມກືບັບນັຫາການດ າລງົຊວີດິ 

 
 ໃນທງັໝດົ 5 ແຂວງທີ່ ຖກືສ າຫຼວດ, ແຂວງເຊກອງ ມ ີເປີເຊນັສູງກວ່າໝູ່  (51.2 ເປີເຊນັ) ໃນບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ລາຍງານວ່າ

ບ ່ ມອີາຫານພຽງພ ກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງຄວົເຮອືນ. ສ່ວນແຂວງສາລະວນັ ແລະ ອດັຕະປື ກ ່ ມ ີເປີເຊນັສູງເຊັ່ ນດຽວກນັ 
(35.2 ເປີເຊນັ ແລະ 30.7 ເປີເຊນັ ຕາມລ າດບັ). ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຈ ານວນເດອືນທີ່ ບນັ ດາຄວົເຮອືນຂາດແຄນອາຫານແມ່ນ
ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 3 – 4 ເດອືນ ໃນທຼຸກໆແຂວງ. 

 
 ບນັຫາການຂາດແຄນອາຫານໄດ ໍ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂ ໍ້ນ ໃນບາງກຼຸ່ ມເສດຖະກດິສງັຄມົ (ຄວົເຮອືນທີ່ ທຼຸກຍາກທີ່ ສຼຸດ, ຄວົ

ເຮອືນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ, ກຼຸ່ ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ໃຊ ໍ້ພາສາມອນ - ຂະແມ). rural households, Mon-Khmer ethno-

linguistic group). 
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ການກະສກິ າ 

 ແຂວງອຼຸດມົໄຊ ໄດ ໍ້ລາຍງານ ເປີເຊນັທີ່ ສູງກວ່າໝູ່ ຂອງຄວົເຮອືນ (93.6 ເປີເຊນັ) ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຄ າແນະນ າ/ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັວທິກີານ
ໃນການລ ໍ້ຽງສດັ ແລະ/ຫຼ ືການປູກຝັງໃນໄລຍະສາມປີທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ ແມ່ນມ ີເປີເຊນັຕ ່ າກ່ວາໝູ່  (56.8 
ເປີເຊນັ). ການລາຍງານກ່ຽວກບັແຫຼ່ ງຂ ໍ້ມູນໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນສູນກະສກິ າຂອງພາກລດັ, ຈາກນັ ໍ້ນກ ່ ແມ່ນໂທລະພາບ, ໜງັສື
ພມິ ແລະ ພ ່ ຄ ໍ້າແມ່ຄ ໍ້າແມ່ນໜໍ້ອຍທີ່ ສຼຸດ. ສ າລບັການນ າໃຊ ໍ້ຂ ໍ້ມູນເຂົ ໍ້າໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ, ຄວົເຮອືນສ່ວນໃຫຍ່ມກັຈະນ າ
ໃຊ ໍ້ຂ ໍ້ມູນທີ່ ພວກເຂາົໄດ ໍ້ຮບັເລື ໍ້ອຍໆ, ຕວົຢ່າງ: ການປູກພດື. 

 
 ການລ ໍ້ຽງສດັຖວ່ືາເປັນເລື່ ອງປົກກະຕທິົ່ ວໄປໃນ 5 ແຂວງດັ່ ງກ່າວ ໂດຍມ ີເປີເຊນັຄວົເຮອືນທີ່ ລາຍງານວ່າມກີານລ ໍ້ຽງສດັເພີ່ ມ

ຂ ໍ້ນຈາກ 76 ເປີເຊນັ (ອດັຕະປື) ເປັນ 86 ເປີເຊນັ (ສາລະວນັ). ໃນທຼຸກກຼຸ່ ມເສດຖະກດິສງັຄມົ, ມຄີວົເຮອືນຫຼາຍກວ່າ 60 
ເປີເຊນັ ໄດ ໍ້ລາຍງານວ່າການລ ໍ້ຽງສດັແມ່ນບ ລຫິານຈດັການໂດຍແມ່ຍງິ (ສະມາຊກິເພດຍງິໃນຄວົເຮອືນ). ປະເພດສດັທີ່
ຖກືນ າມາລ ໍ້ຽງຫຼາຍທີ່ ສຼຸດແມ່ນ ໄກ່, ໝ,ູ ເປັດ, ງວົ ແລະ ຄວາຍ. 

 
 ມພີຽງອດັຕາສ່ວນຈ ານວນສ່ວນໜໍ້ອຍຂອງສດັລ ໍ້ຽງ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການສດີຢາປໍ້ອງກນັພະຍາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄກ່ ແລະ ເປັດ. 
 
 ມພີຽງ 20 ເປີເຊນັ ຫາ 30 ເປີເຊນັ ຂອງຄວົເຮອືນຢູ່ໃນ 5 ແຂວງດັ່ ງກ່າວ ມກີານຂາຍສດັລ ໍ້ຽງ. ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນທີ່ ຜ່ານ

ມາ, ແຂວງອດັຕະປືມ ີເປີເຊນັຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຂາຍສດັເພີ່ ມຂ ໍ້ນພຽງເລກັໜໍ້ອຍ ເມື່ ອທຽບກບັບນັດາແຂວງອື່ ນໆ. 
 
 ຄວົເຮອືນທີ່ ຕັ ໍ້ງຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຄວົເຮອືນທີ່ ມຖີານະດກີວ່າ ແມ່ນມກັຈະມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍສດັລ ໍ້ຽງ ພ ໍ້ອມທງັມີ

ລາຍຮບັສູງຂ ໍ້ນເລື ໍ້ອຍໆ ເມື່ ອທຽບກບັຄວົເຮອືນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີ່ ທຼຸກຍາກກວ່າຕາມລ າດບັ. ລາຍຮບັທີ່ ໄດ ໍ້
ຈາກການຂາຍສດັລ ໍ້ຽງສູງສຼຸດແມ່ນໄດ ໍ້ຈາກການຂາຍງວົ ແລະ ຄວາຍ, ຕ ່ ມາກ ່ ແມ່ນການຂາຍປາ. 

 
 ມຄີວົເຮອືນສ່ວນໜໍ້ອຍທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັລູກສດັ (ສດັນ ໍ້ອຍ) ຈ ານວນໜ ່ ງ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງໃນການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງໂຄງການໃນທຼຸກ

ແຂວງທີ່ ດ າເນນີການສ າຫຼວດ, ເຊິ່ ງມປີາ ແລະ ກບົເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງ ລວມເຖງິຄວົເຮອືນທີ່
ຮັ່ ງມທີີ່ ສຼຸດ ລາຍງານວ່າໄດ ໍ້ຮບັລູກປາ ແລະ ລູກກບົ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເມື່ ອທຽບກບັຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ທີ່ ທຼຸກ
ຍາກກວ່າ. 

 
 ໃນບນັດາແຂວງທີ່ ຖກືສ າຫຼວດ, ແຂວງເຊກອງ ໄດ ໍ້ລາຍງານ ເປີເຊນັທີ່ ສູງທີ່ ສຼຸດຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຜະລດິສດັ ລ ໍ້ຽງໄດ ໍ້ປະມານ 

31 ເປີເຊນັ. ແລະ  ເປີເຊນັທີ່ ຕ ່ າທີ່ ສຼຸດແມ່ນ 3.5 ເປີເຊນັ ເຊິ່ ງພບົຢູ່ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ. ປະເພດຊີ ໍ້ນແຫ ໍ້ງ ແມ່ນຈະຂາຍໄດ ໍ້ດກີ
ວ່າໄຂ່, ເຖງິແມ່ນວ່າໄຂ່ຈະເປັນຜະລດິຕະພນັທາງກະສກິ າທີ່ ຜະລດິອອກມາຫຼາຍທີ່ ສຼຸດກ ່ ຕາມ. 

 

 ສ າລບັການໃຊ ໍ້ນ ໍ້າຊນົລະປະທານເຂົ ໍ້າໃນການປູກພດື, ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ມ ີເປີເຊນັສູງກ່ວາໝູ່  15.4 ເປີເຊນັ ໃນຂະນະທີ່  
ເປີເຊນັ ຕ ່ າກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຢູ່ແຂວງອດັຕະປື 2.8 ເປີເຊນັ. ການໃຊ ໍ້ນ ໍ້າຊນົລະປະ ທານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການປູກ
ພດື ແລະ ຜກັສວນຄວົ/ໜານແປງຜກັ. 

 

15    ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ໍ້າປະກນັດ ໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ  2015  ສງັລວມຜນົຂອງການສ າຫວຼດ   



 

 

 

 ຄວົເຮອືນເກອືບທງັໝດົທີ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການສ າຫຼວດໄດ ໍ້ລາຍງານວ່າ ສະມາຊກິເພດຍງິໃນຄອບຄວົເປັນຜູ ໍ້ບ ລ ິຫານຈດັການສວນ
ຜກັ, ການລາຍງານ ເປີເຊນັທີ່ ສູງກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ 80.5 ເປີເຊນັ ຢູ່ແຂວງອດັຕະປື ຂະນະທີ່ ຕ ່ າ ກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ສາລະວນັ 65.5 
ເປີເຊນັ. 

 
  ເປີເຊນັຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືໃນຮູບແບບແນວພນັພດື, ປຼຸ໋ ຍຊວີະພາບ ແລະ ຢາຂ ໍ້າແມງ ໄມ ໍ້ແມ່ນຈາກ 0.8 

ເປີເຊນັ ເປັນ 5.6 ເປີເຊນັ ໃນແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ແລະ ເຊກອງ ຕາມລ າດັບັ. ຄວົເຮອືນທີ່ ທຼຸກຍາກແມ່ນຂ ໍ້ອນຂ ໍ້າງໄດ ໍ້ຮບັການ
ຊ່ວຍເຫຼອືຫຼາຍກວ່າຄວົເຮອືນທີ່ ຮັ່ ງມ.ີ 

 
 ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ, ມຫີຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊນັ ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົໄດ ໍ້ລາຍງານວ່າ ມກີານປູກພດື. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່

ແລ ໍ້ວແມ່ນການປູກເຂົ ໍ້າ. ຮອງມາກ ່ ແມ່ນສາລ,ີ ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນແຂວງອຼຸດມົໄຊກ ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານວ່າມ ີເປີເຊນັສູງກ່ວາໝູ່  67.1 ເປີເຊນັ 
ເມື່ ອທຽບກບັ ເປີເຊນັທີ່ ຕ ່ າທີ່ ສຼຸດທີ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານໃນແຂວງສາລະວນັ ເຊິ່ ງມພີຽງແຕ່ 13.4 ເປີເຊນັ. ສ່ວນຄວົເຮອືນໃນແຂວງ
ອຼຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງອດັຕະປື ໄດ ໍ້ລາຍງານ ເປີເຊນັທີ່ ສູງທີ່ ສຼຸດ (24.6 ເປີເຊນັ ແລະ 24.1 ເປີເຊນັ ຕາມລ າດບັ) ໃນການປູກ
ຜກັຊະນດິ ‘ອື່ ນໆ’. 

 

 ຫຼາຍຄວົເຮອືນໄດ ໍ້ລາຍງານເຖງິອດັຕາທີ່ ສູງກ່ວາໝູ່ ໃນການໃຊ ໍ້ ປຼຸ໋ ຍເຄມ ີສ າລບັສວນຜກັໃນຄວົເຮອືນ, ຕາມດ ໍ້ວຍການປູກພດື
ແລະ ສວນໝາກໄມ ໍ້. ສາລະວນັມ ີເປີເຊນັສູງກ່ວາໝູ່  ໃນການໃຊ ໍ້ປຼຸ໋ ຍທຼຸກຊະນດິ ທງັໃນສວນຜກັຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ການປູກ
ພດື.    

 
 ການໃຊ ໍ້ຢາຂ ໍ້າແມງໄມ ໍ້ ແມ່ນໃຊ ໍ້ໜ ໍ້ອຍກ່ວາການໃຊ ໍ້ປຼຸ໋ ຍ, ເຊິ່ ງຄວົເຮອືນຈ ານວນສ່ວນຫຼາຍ ລາຍງານວ່າ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຢາຂ ໍ້າແມງໄມ ໍ້ 

ສ າລບັສວນຜກັໃນຄວົເຮອືນ, ຕາມດ ໍ້ວຍການປູກພດື.  
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ຮູບພາບມີ່ໄດ ໍ້ມາ : UNICEF/LAOS/2012/Noorani 

                           UNICEF/LAOS/2015/Noorani 

ເອກກະສານນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ຈດັພມີໂດຍການຊ່ວຍເຫລອືຂອງອງົການອຼຸຍນເິຊບ.  

ຕໍ້ອງການຂ ໍ້ມູນເພີ ໍ້ມເຕມີ ສາມາດຕດິຕ ່  ກອງເລຂາຂອງຄະນະກ າມາທກິານ ແຫ່ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ, ເບໂີທ 
021 212096, ສູນໂພຊະນາການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ. 
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