ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງ

ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015
ໍ້
ການສາຫຼ ວ ດຄົວ ເຮືອ ນຂັນແຂວງ

ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ມີຖູນາ, 2016

ໍ້
1 ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບ ການຄ າປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ຄຳນຳ
ໍ້
ການສາຫຼວດການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ (FNSS) ແມ່ ນຕົວຢ່າງໜ່ ງທີ່ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖິງຜົນ ສາເລັດທີ່
່ ອຫຼຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານທຼຸກຮູ ບແບບ ໃນກຼຸ່ ມແມ່ ຍິງ,
ໍ້
ໍ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໃນເປົາຫມາຍອັນດຽວກັນ. ຊີ່ງແມ່ ນເປົາໝາຍເພື
ພວກເຮົາໃດໍ້ຈດ
ບດ
ໍ້
ໍ້ ນ
ົ ເພື່ອສາເລັດເປົາໝາຍຂອງແຜນການພັ
ເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ບັນດາກຼຸ່ ມຄົນທີ່ດໍ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູ ຊ
ດທະນາ ເສດທະກິດ
ໍ້
ໍ້
່ ນພັດທະນາແບບຢືນຢົງໃນປີ 2030 ແລະ ເປົາໝາຍ
ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ໃນປີ 2020 ແລະ ເປົາໝາຍແຜ
ຂອງສະພາ ສຼຸ ຂະພາບໂລກ ເພື່ອ
ປັບປຼຸ ງໂພຊະການ ຂອງແມ່ , ເດັກນໍ້ອຍ ແລະເດັກອອ່ ນ ໃນປີ 2025.
ໍ້
ໍ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໃນປີ 2015 ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຼຸ ກ ແລະ
ການສາຫລວດການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ ໄດໍ້ຈດ
ບດ
ຫໍ້ອງການສູນສະຖິຕ ິ ຂອງກະຊວງແຜ່ນການ ແລະ ການລົງທນ ດໍ້ວຍການຮ໋ ວມມື ໍ້ ຈາກການນາຢ່າງມີຍຼຸດທະສາດ ແລະ ວິຊາການ ຂອງ
ໍ້ ນ
ກອງເລຂາ ຄະນະກາມະທິການແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ບັນດາກະຊວງກຽ່ວຂໍ້ອງອື່ນຯ. ການສາຫລວດແມ່ ນເພື່ອເກັບກາຂມູ
ໍ້ ນຫລັກໃນການຄັບເຄື່ອນບັນດາວຽກງານການຂາດ
ກ່ ຽວກັບສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ຍິງ, ເດັກນໍ້ອຍ ແລະເດັກອ່ ອນ ເຊິ່ງຈະເປັ ນຂມູ
ອາຫານໃນ ສປປ ລາວ.
ື ັບປຽ່ນຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງ
ຜົນຂອງການສາຫລວດນີ ໍ້ ຈະນາໃຊໍ້ ແລະລາຍງານໃຫໍ້ ໂຄງການໂພຊະນາການ ໃນການປັບປຼຸ ງ ຫຼປ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ນພືນຖານໃຫໍ້
ັ ງານແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ 2016-2020
ສະພາບຕົວຈິງ. ຜົນຂອງການສາຫລວດນີຈະເປັ
ນຂມູ
ແກ່ ແຜນປະ ຕິບດ

ໍ້
ັ ວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫລາຍຂະແໜງການອື່ນໃນຕ່ ໜໍ້າ. ຜົນຂອງ
ແລະ ຈະຊ່ ວຍໃນການເຮັດປະເມີນຜົນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ັ ມາແລໍ້ວນັນໍ້ ວ່ າໄດໍ້ຫຼຸ ຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ໃນ
ການສາຫລວດນີຈະຊ່
ວຍໃຫໍ້ພວກເຮົາຕິດຕາມວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ໄດໍ້ປະຕິບດ
ໍ້
ື ງັ . ພວກເຮົາສາມາດເຂົາໃຈໄດໍ້
ີ ນ
ື ໍ້ ສາລັບກຼຸ່ ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງ ຕ່ ການຂາດສານອາຫານ ແລະຈະສາມາດ
ທຼຸກຮູ ບແບບແລໍ້ວຫຼຍ
ດຂ
ໍ້ ມກ
່ ໜໍ້າ.
ື ເຂົາເຈົາໃຫໍ້
ີ ານປັ ບປຼຸ ງດີຂນໃນຕ
ື ໍ້
ຊ່ ວຍເຫຼອ

ໍ້
ໍ້ ເຫັນວ່ າ ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມໝັນໃຈ
ໍ້
ການສາຫລວດນີຈະຊີ
ໃຫໍ້
ແລະເອົາໃຈໃສ່ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອ
ໍ້ າ ຫລາຍຂະແໜງການກຽ່ວຂໍ້ອງ, ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອນຮ່ ວມງານ ຈະຊ່ ວຍຊຼຸກຍູໃໍ້ ນການເຜີຍແຜ່ ແລະນາໃຊໍ້ຜນ
ົ ຂອງການ
ໝັນວ່
ໍ້
ສາຫລວດນີ ໍ້ ແນ່ ໃສ່ ເປົາໝາຍດຽວກັ
ນເພື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນທຼຸກຮູ ບແບບ ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປັບປຼຸ ງສະພາບການຂາດ
ສານອາຫານ ຂອງແມ່ ຍິງ, ເດັກນໍ້ອຍ, ເດັກອ່ ອນ ແລະ ບັນດາກຼຸ່ ມຄົນທີ່ດໍ້ອຍໂອກາດ

ີ ຫ່ ງຊາດ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ, ພວກເຮົາຂຖືເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງຕ່ ບັນດາອົງການຈັດຕັງໍ້
ໃນນາມລັດຖະບານ ສປປລາວ, ຫໍ້ອງການສະຖີຕແ
ໍ້
ແລະ ສ່ ວນບຼຸ ກຄົນທີ່ໄດໍ້ປະກອບສ່ ວນເຮັດໃຫໍ້ການສາຫລວດນີປະສົ
ບຜົນສາເລັດ ໂດຍສະເພາະບັນດາກົມກອງກຽ່ວຂໍ້ອງ ຂອງກະຊວງ

ໍ້
ໍ້ .ໍ້
ີ ຫ່ ງຊາດ ຂອງກະຊວງແຜ່ນການ ແລະ ການລົງທືນ ທີ່ໄດໍ້ເປັນເຈົາການໃນການສ
ສາທາລະນະສຼຸ ກ ແລະ ຫໍ້ອງການສະຖີຕແ
າຫຼວດໃນຄັງນີ
ໍ້ າ ນາພາ ເຮັດໃຫໍ້ການສາຫຼວດໃນຄັງນີ
ໍ້
ໍ້ ປະສົ
ິ ຊີນ
ພວກເຮົາຂຖືເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງຕ່ ການນາ ທີ່ໃຫໍ້ທດ
ບຜົນສາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ວິຊາການ
ຂອງຄະນະກາມະການແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ກອງເລຂາ; ແລະບັນດາກະຊວງກ ໍ້ຽວຂໍ້ອງ, ພວກເຮົາຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຄູ່
ົ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ແລະການຮ່ ວມມືຂອງປະເທດສະ
ຮ່ ວມພັດທະນາ: ອົງການອຼຸ ຍນິເຊບ, ອົງການອາຫານໂລກ, ສະຫະພາບຢຼຸ ຣບ
ວີສ (SDC) ທີ່ໄດໍ້ປະກອບສ່ ວນ ທາງດໍ້ານວິຊາການ ແລະການເງ ີນ.
ັ ດາເພື່ອນຮ່ ວມງານ ຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ
ພວກເຮົາຫວັງວ່ າ ຜົນຂອງການສາຫລວດນີ ໍ້ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ ນາໃຊໍ້ ຢ່າງກວໍ້າງຂວາງ ໃຫໍ້ບນ
ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ເພື່ອລາຍງານໃຫໍ້ແກ່ ຄະນະນາ ແລະ ບັນດາໂຄງການ ເພື່ອປັບປຼຸ ງສະພາບໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ພູ ທອນ ເມືອງປາກ

ດຣ. ສະໄໝຈັນ ບຼຸ ຜາ

ທ່ ານນາງ ຫົງເວີຍ ກາວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຼຸ ກ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜໍ້າຫໍ້ອງການສູນສະຖິຕ ິ

ໍ້ າງໜໍ້າອົງການອຼຸ ຢນິເຊບ
ຜູ ຕ

ຫົວໜໍ້າກອງເລຂາ ຄະນະກາມະການ

ກະຊວງແຜ່ນການ ແລະການລົງທນ

ປະຈາ ສ ປປລາວ

ແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ

2

1

ບົດສະເໝີ ແລະ ການເປັນມາ

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ໍ້
ບົດລາຍງາຍລວມນີ ໍ້ ແມ່ ນອິ່ງໃສ່ ການສາຫລວດການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່ໄດໍ້ເຮັດການສາ
ຫຼວດໃນປີ 2015 ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຼຸ ກ ແລະ ຫໍ້ອງການສູນສະຖິຕ ິ ຂອງກະຊວງແຜ່ນການ ແລະການລົງທນ
ໍ້ າມຢຼຸ ດທະສາດ ແລະ ວິຊາການ ຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກາມະທິການແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ ແລະ
ດໍ້ວຍການຮ່ ວມມືດໍ້
ບັນດາກະຊວງກຽ່ວຂໍ້ອງ.

ຈຼຸດປະສົງຂອງການສາຫຼວດ
ໍ້
ຈຼຸດປະສົງຫລັກ ຂອງການສາຫລວດ ການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015:
ໍ້ ນໍ້ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຄາປະກັ
ໍ້ ນດໍ້ານຈານວນ ເພື່ອສົມທຽມກັບຂມູ
ໍ້ ນເບືອງຕົ
ໍ້
ສະໜອງຂມູ
ນໂພຊະນາ
ການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ
ໍ້ ນໍ້ ໃຫໍ້ແກ່ ແຜ່ນປະຕິບດ
ໍ້ ນດໍ້ານຈານວນ ເພື່ອເປັ ນຂມູ
ໍ້ ນເບືອງຕົ
ັ ງານແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ 2016-2020
ສະໜອງຂມູ
ເພື່ອເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບໃນຕ່ ໜໍ້າ
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ັ ເປົາໝາຍ
ສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສະຫະສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ເປົາໝາຍ
ໍ້
ແຜ່ນພັດທະນາແບບຢືນຢົງ ທີ່ພົວພັນກັບການຄາປະກັ
ນສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ ໃນ 5 ແຂວງ.

ີ ານເຮັດການສາຫຼວດ
ບັນດາຕົວຢ່າງ ແລະ ວີທກ
ໍ້
ການສາຫລວດ ການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ແມ່ ນການຊ່ ຼຸ ມ ສາຫຼວດຄົວເຮືອນພານໃນ 5 ແຂວງ
ໍ້
ົ ໄຊ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື . ການສາຫລວດ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງຂໍ໊ມູນກ່ ຽວກັບ
ຂອງ ສປປ ລາວ: ຫຼວງນາທາ, ອຼຸ ດມ
ໍ້ ວເຮືອນ ຂອງແມ່ ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ເດັກ ນໍ້ອຍຫລູ່ ມ 5 ປີ .
ສະພາບໂພຊະນາການໃນຂັນຄົ

ການອອກແບບຕົວແທນ
ໍ້
ື ອອກແບບ ເພື່ອສະໜອງ
ບັນດາຕົວແທນສາລັບການສາຫລວດ ການຄາປະກັ
ນດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການແມ່ ນໄດໍ້ຖກ
ໍ້ ດທີ່ກຽວພັນກັບສະພາບຂອງເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ແມ່ ຍິງໃນຂັນແຂວງ.
ໍ້
ການຄາດຄະເນໃຫໍ້ແກ່ ຫລາຍຕົວຊີວັ
ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດ
ັ ສັນ ເປັນ 2 ເຂດໃຫ່ ຍ. ໃນແຕ່ ລະແຂວງ (ຂົງເຂດຂັດເລືອກຕົວຢ່າງ) ເຂດສາຫລວດໄດໍ້ຖກ
ື ຂັດ
ຊົນນະບົດໃນແຕ່ ລະແຂວງ ແມ່ ນໄດໍ້ຈດ
ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງ ໂດຍອິງຕາມຂມູ
ໍ້ ນເຂດ
ເລືອກອິງຕາມ ເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ
ສາຫລວດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຖືກຂັດເລືອກຢ່າງເປັ ນລະບົບ ໂດຍນາໃຊໍ້ເຕັກ ນິກ ຄວາມເປັນໄປໄດໍ້ຂອງອັດຕາສ່ ວນ (with probability proportional to size).

ແບບສອບຖາມ
ໍ້ ນາໄຊໍ້ 4 ແບບສອບຖາມ: 1) ແບບສອບຖາມຄົວເຮືອນເຊື່ງນາໃຊໍ້ສາລັບເກັບກາຂມູ
ໍ້ ນກຽ່ວກັບສະມາຊິກ
ີ ຄົວເຮືອນ
ການສາຫລວດນີໄດໍ້
່
່
່
ທັງໝົດທີອາໄສຢູ່ ເປັນປົ ກກະຕິ,ຄົວເຮີອນ ແລະທີຢູ່ອາໄສ 2) ແບບສອບຖາມສາລັບແມ່ ຍິງ ແມ່ ນນາໃຊໍ້ເພືອສາພາດແມ່ ຍິງອາຍຼຸ 15

ໍ້ ູແລເດັກ
ຫາ 49 ປີ ທງັ ໝົດໃນແຕ່ ລະຄົວເຮືອນ; 3) ແບບສອບຖາມສາລັບ ເດັກອາຍຼຸ ຕ່ າກວ່ າ 5 ປີ ແມ່ ນນາໃຊໍ້ເພື່ອສາພາດແມ່ ຫລືຜູດ
ໍ້ ຍັງມີແບບຟອມລາຍງານ ສາລັບວັດແທກລວງສູງນາໍ້
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ 4) ແບບສອບຖາມສາລັບບໍ້ານ. ພໍ້ອມດຽວກັນນັນກ
ໜັກ ແລະ ເລືອກຈາງ.
ໍ້ ສາລັບນັກເດີນສາຫລວດ ກຽ່ວກັບການນາໃຊໍ້ເກືອໄອໂອດີນໃນເວລາແຕ່ ງກິນ, ສັງເກດສະຖານທີ່ລໍ້າງມື,ໍ້
ເຊັ່ນດຽວກັນກມີຄາຖາມເພີມ
ໍ້ ກສາລັບເດັກນໍ້ອຍ ຫລູ່ ມ 5 ປີ ແລະ ແມ່ ຍິງໄວຈະເລິນພັນ, ວັດແທກເລືອດຂອງເດັກ 6 ຫາ 59 ເດືອນ ແລະ
ວັດແທກລວງສູງນາໜັ
ົ ລູກ.
ແມ່ ມານ ແລະແມ່ ຍິງກາລັງໃຫໍ້ນມ
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ໍ້
5 ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບ ການຄ າປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ການຝກອົບຮົບ ແລະ ລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ
ໍ້
ັ ເດີນສາຫລວດ ແມ່ ນໄດໍ້ຈດ
ັ ຂືນໃນເດື
ການຝກອົບຮົບໄຫໍ້ຄູຝກ ແລະອົບຮົບໄຫໍ້ນກ
ອນກລະກົດ 2015 ເຊິ່ງລວມເອົາບົດຮຽນໃນການ
ໍ້
ິ ເຄີຍໃນການເຮັດສາພັດ.
ສາພາດ ແລະ ເນືອໃນຄ
າຖາມ ທີ່ມີການຝື ກຊອບ ລະຫ່ ວາງນັກສາມະນາກອນກັນເອງ ເພື່ອໄຫໍ້ຊນ
ໍ້
ການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມໄດໍ້ເລີມແຕ່
ວັນທີ 31 ເດືອນກລະກົດ 2015 ແລະ ສາເລັດໃນ ວັນທີ 25 ເດືອນກັນຍາ 2015 ເຊິ່ງມັນ
່
ື ດັ່ງນັນໍ້ ຜົນຂອງການສາຫລວດນີ ໍ້ ຈະເປັນຂໍ໊ມູນຕົວຈິງຕາມລະດູການທີ່
ແມ່ ນລະດູ ທີມີການຂັດແຄນອາຫານຫລາຍກວ່ າລະດູອ່ ນ.
ໍ້ ນອື່ນທີ່ໄດໍ້ສາຫລວດລະດູການແຕກຕ່ າງກັນ.
ຂາດແຄນ ຖໍ້າສົມທຽມໃສ່ ຖານຂມູ

ໍ້ ນ
ການປອນຂມູ
ໍ້ ນແມ່ ນໄດໍ້ນາໄຊໍ້ ໄມໂກຣຊອມ ອັກແຊດສ (Microsoft Access software) ດໍ້ວຍຄອມແບບຕັງໂຕະໂດຍນັ
ໍ້
ການປອນຂມູ
ກປອນຂ ໍ້
ໍ້ ນແມ່ ນໄດໍ້ເລີມຕົນແຕ່
ໍ້
ໍ້ ນສອງເທື່ອ. ການປອນຂມູ
ມູນ. ການກວດກາຄຼຸ ນນະພານແມ່ ນໄດໍ້ເຮັດຢ່າງປົກະຕິ. ບັນດາຄາຖາມແມ່ ນບ່ ໄດໍ້ປອ
ໍ້ ນແມ່ ນໄດໍ້ວໃິ ຈດໍ້ວຍໄຊໍ້ໂປຣແກຣມ
ເດືອນສິງຫາ 2015 ໃນຊ່ ວງເວລາລົງເກັບກາຂໍ໊ມູນຢູ່ ແລະສາເລັດໃນເດືອນ ຕຼຸ ລາ 2015. ບັນດາຂມູ
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, Version 20.
ໍ້ ດຂອງຄວາມອຼຸ ດມ
ົ ສົມບູນ. ເພື່ອຈັດສັນລັດສະນີຄວາມຮັ່ງມີ, ການວິໃຈຫລັກແມ່ ນໂດຍການເກັບຂ ໍ້
ລັດສະນີຄວາມຮັ່ງມີ ແມ່ ນຕົວຊີວັ
ັ ດາອຼຸ ປະກອນນາໄຊໍ້ເຄື່ອງຂອງທັນສະໄໝ, ຄຼຸ ນລັກຊະນະທີ່ດີ, ນາໍ້ ແລະ ສຼຸ ຂະອະນະໄມ, ແລະ ຄຼຸ ນລັກຊະນະ
ມູນ ກ່ ຽວການນາໄຊໍ້ບນ
ອື່ນຯ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄົວເຮືອນຮັ່ງມີ ຊິ່ງພົວພັນການນາໄຊໍ້ອຼຸປະກອນແຕ່ ລະຢ່າງ.

ການປົກຄຼຸ ມຂອງຕົວແທນ
ໍ້
ັ ເລືອກເປັນຕົວແທນໃນການສາຫລວດເທື່ອນີ,ໍ້ ພົບວ່ າ 6,550 ຄົວເຮືອນນັນໄດໍ້
ີ ູພ
ໍ້ ກ
ັ ອາໄສຢູ່ .
ໃນຈານວນ 6,710 ຄົວເຮືອນທີ່ໄດໍ້ຂດ
ມຜ
ໍ້
່
່
ື ສາພາດສາເລັດ, ຊືງອັດຕາການຕອບສາພາດໄດໍ້ບນ
ັ ລຼຸ ເຖິງ 97,5 ສ່ ວນຮໍ້ອຍ. ໃນບັນດາຄົວ
ໃນຈານວນນີ 6,387 ຄົວເຮືອນທີໄດໍ້ຖກ
ໍ້ ພຽງ 7,986 ຄັນທີ່ໄດໍ້ຕອບ
ື ສາພາດ, ໄດໍ້ມແ
ີ ມ່ ຍິງ ອາຍຼຸ 15 ຫາ 49 ປີ ຈານວນ 8,712 ຄົນທີ່ຖືກຂັດເລືອກ ໃນນັນມີ
ເຮືອນທີ່ໄດໍ້ຖກ
ໍ້ ເດັກອາຍຼຸ ຕ່ າ
ັ ລຼຸ ເຖິງ 91.7 ສ່ ວນຮໍ້ອຍ ພາຍໃນຄົວເຮືອນທີ່ຖືກສາພາດ. ໃນຫັນມີ
ສາພາດສາເລັດ, ຊ່ ງອັດຕາສ່ ວນການຕອບສາພາດໄດໍ້ບນ
ໍ້ າໃນຄ
ໍ້
ກ່ ວາ 5 ປີ ຈານວນ 4,444 ຄົນທີ່ຖືກຂັດເຫລືອເຂົ
າຖາມຄົວເຮືອນ. ພາຍໃນຄາຖາມຄົວເຮືອນມີ ເດັກ 4,290 ຄົນທີ່ໄດໍ້ສາພາດ
ັ ລຼຸ ເຖີງ 96.5 ສ່ ວນຮໍ້ອຍພາຍໃນຄົວເຮືອນທີ່ໄດໍ້ສາພາດ.
ໄດໍ້ບນ

2

ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ໍ້
7 ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບ ການຄ າປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

Summary of Findings
ສະພາບໂພຊະນາການ


ໍ້ ກຕອນເກີດ ຢູ່ລະຫວ່ າງ 32.4 ເປີ ເຊັນ
ັ າໜັ
ໃນຈານວນ 5 ແຂວງທີ່ໄດໍ້ສາຫຼວດ ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງເດັກອ່ ອນທີ່ໄດໍ້ຊ່ ງນ
່
ໍ້ ກຕອນເກີດຫຼຼຸດ 2,500 ກຼາມ ຢູ່
ເຖິງ 60.4 ເປີ ເຊັນ ແລະ ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງເດັກອ່ ອນທີຄາດຄະເນວ່ າມີນາໜັ
ລະຫວ່ າງ 15.2 ເປີ ເຊັນ ເຖິງ 21.1 ເປີ ເຊັນ.



ໍ້
ໍ້ ກຫຼຼຸດ ຢູ່ໃນເດັກແມ່ ນ
ໝົດທຼຸກແຂວງ ຍົກເວັນແຂວງອັ
ດຕະປື ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວ່ າ ອັດຕາການຂາດສານອາຫານແບບນາໜັ
ໍ້ ກຫຼຼຸດປານກາງ
ຫຼຼຸດລົງ. ເກືອບ 1 ໃນ 3 ຂອງຈານວນເດັກອາຍຼຸ ລຼຸ່ມ 5 ປີ ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ມີການຂາດສານອາຫານແບບນາໜັ

ັ ຢູ່ໃນ ໝ
ແລະ ຮຼຸ ນແຮງ (30.3 ເປີ ເຊັນ ສາລັບເພດຊາຍ, 29.6 ເປີ ເຊັນ ສາລັບເພດຍິງ) ແລະ ປະມານ 9 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ຈດ
່
ໍ້
ວດທີມີການຂາດສານອາຫານແບບນາໜັກຫຼຼຸດຮຼຸ ນແຮງ.



ໍ້ ນຂອງ LSIS 2011/12 ເຫັນວ່ າການຂາດສານອາຫານແບບເຕັຍຢູ
ໍ້ ່ ໃນເດັກ 0-59 ເດືອນ ຢູ່ທຼຸ ກແຂວງໄດໍ້ຫຼຸ ດ
ສົມທຽບໃສ່ ຂມູ
ຼ
ໍ້
ໍ້ ່ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ໄດໍ້ຫຼຸ ຼດລົງຫຼາຍກວ່ າ
ລົງຫຼາຍຍົກວັນແຂວງອັ
ດຕະປື. ການຂາດສານອາຫານແບບເຕັຍຢູ
10 ເປີ ເຊັນ.



ຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ທຼຸ ກຍາກທີ່ສຼຸ ດ 29.0 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງແມ່ ນມີຮ່າງກາຍເຕັຍໍ້ ຖໍ້າສົມທຽບໃສ່ ຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີແມ່ ນຢູ່ທີ່
8.2 ເປີ ເຊັນ.



ໍ້ ກຮ່ າງກາຍປົກກະຕິດ ີ ແລະ ອັດ ຕາ
ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ໄດໍ້ເຮັດການສາຫຼວດ ເຫັນວ່ າແມ່ ຍິງຫຼາຍກວ່ າ 2/3 ມີມວນສານນາໜັ
ສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຈ່ ອຍແມ່ ນຢູ່ ລະຫວ່ າງ 9.4 ເປີ ເຊັນ ເຖິງ 19.8 ເປີ ເຊັນ.



ປະມານ 1/4 ຂອງເດັກນໍ້ອຍແມ່ ນເປັ ນພະຍາດເລືອດຈາງ ແຕ່ ສ່ ວນຫຼາຍແມ່ ນເປັນພະຍາດເລືອດຈາງບ່ ຮຼຸ ນແຮງ. ຫຼາຍກວ່ າ
1/2 ຂອງເດັກນໍ້ອຍທີ່ມີອາຍຼຸ 6-11 ເດືອນ ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ຖໍ້າສົມທຽບໃສ່ ເດັກທີ່ມີອາຍຼຸ 48-59 ເດືອນ ແມ່ ນມີ
15.4 ເປີ ເຊັນ.



40.4 ເປີ ເຊັນ ຂອງຈານວນແມ່ ຍິງຖືພາເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ໃນຂະນະທີ່ 36.5 ເປີ ເຊັນ ຂອງຈານວນແມ່ ຍິງທີ່ລໍ້ຽງລູກ
ດໍ້ວຍນົມແມ່ ເປັ ນພະຍາດເລືອດຈາງ. ເຊິ່ງແຕກຕ່ າງຈາກການວັດແທກຮ່ າງກາຍ ອີງຕາມສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວ ອັດຕາ
ການເປັນພະຍາດເລືອດຈາງທັງໃນແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ ນມີການປ່ຽນແປງໜໍ້ອຍ.

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ພດຕິກາການໃຫໍ້ອາຫານເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ ໍ້ອຍ
 ທັງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເດັກນໍ້ອຍສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດໍ້ກນິ ນົມແມ່ ໃນໜ່ ງຊົ່ວໂມງແລກຫຼງັ ເກີດ, ແລະ ເດັກແລກເກີດ
ໍ້ ນນົມແມ່ ພາຍໃນໜ່ ງມືຫຼ
ໍ້ ງັ ເກີດ.
ຫຼາຍກວ່ າ 85 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ເລີມກິ

ໍ້
 ເດັກນໍ້ອຍອາຍຼຸ 20 - 23 ເດືອນ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ສ່ ວນຫລາຍບ່ ໄດໍ້ກນິ ນົມແມ່ ທັງຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າໍ້
ໍ້ ນໄດໍ້ກນ
ໍ້
ໍ້ ງ ມີ 80.2 ເປິ ເຊັ
ິ ນົມແມ່
ເຖິງ, ແຕ່ ຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ

 ໃນເດັກອ່ ອນທີ່ມີອາຍຼຸ 6-8 ເດືອນ ແລະ ຍັງກິນນົມແມ່ ຢູ່, 81.1 ເປີ ເຊັນ ແມ່ ນໄດໍ້ກນິ ອາຫານແຂງ, ເຄິ່ງແຂງ ຫຼ ື ອາຫານແຫຼວ;
ໍ້
ໍ້ ງ ແມ່ ນ 76.7 ເປີ ເຊັນ ແລະ 69.3 ເປີ ເຊັນ ແມ່ ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີ
ຖໍ້າສົມທຽບໃສ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ໍ້
ໍ້ ງ.
ເສັນທາງເຂົ
າເຖິ

 ໃນເດັກນໍ້ອຍທີ່ມີອາຍຼຸ 6-23 ເດືອນ, 39 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 12.9 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໄດໍ້ກນິ ອາຫານທີ່

ິ ອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນລະດັບຕ່ າສຼຸ ດ ຫຼ ື ອາ
ຖືກຕໍ້ອງ ເໝາະສົມໃນລະດັບຕ່ າສຼຸ ດ. ສັດສ່ ວນເດັກນໍ້ອຍທີ່ກິນນົມແມ່ ໄດໍ້ກນ
່
່
ໍ້
່
ຫານຢ່າງນໍ້ອຍມີ 4 ໝວດ ແມ່ ນຕາກວ່ າຄວາມຖີຂອງຄາບເຂົາໃນລະດັບຕາສຼຸ ດຫຼາຍ.

ໍ້ ນຕາມອາຍຼຸ
ໍ້
ໍ້ ມໄດໍ້ເພີມຂ
 ການລໍ້ຽງລູກດໍ້ວຍເຕົານົ
, ເຊິ່ງຈາກ 9.9 ເປີ ເຊັນ ໃນເດັກອ່ ອນທີ່ມີອາຍຼຸ 0-5 ເດືອນ ເຖິງ 20.5 ເປີ ເຊັນ
ໃນເດັກທີ່ມີອາຍຼຸ 12-23 ເດືອນ.

ໍ້ ດ ອາຫານສົດ ແລະໄຂ່ . 28.8 ເປິ ເຊັ
ໍ້ ນໄດໍ້ກນ
ິ ອາຫານສົດ ສົມ
 ມັນມີການແຕກຕ່ າງກັນຫລາຍໃນ ການບລິໂພກອາຫານຈາກຊີນສັ
ໍ້ ນເວລາເດັກໄດໍ້ 9-11 ເດືອນ ແລະ 61.0 ເປິເຊັ
ໍ້ ນ ເວລາເດັກໄດໍ້ 18-23 ເດືອນ.
ທຽມໃສ່ 50.5 ເປິ ເຊັ

ການສື່ສານ, ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ໃນການໃຫໍ້ອາຫານເດັກນ ໍ້ອຍ
ໍ້ ງັ ສືໃນກຼຸ່ ມອາຍຼຸ 15-19 ປີ (71.6 ເປີ ເຊັນ) ສູງກວ່ າກຼຸ່ ມອາຍຼຸ 20-24 ປີ (56.9 ເປີ ເຊັນ). ອັດຕາການຮູ ໜ
ໍ້ ງັ ສືຢ່ ູ
 ອັດຕາການຮູ ໜ
ເຂດຕົວເມືອງແມ່ ນຫຼາຍກວ່ າ 90 ເປີ ເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ ນຕ່ າກວ່ າ 60 ເປີ ເຊັນ.

ົ ກັນທີ່ສຼຸ ດ. ຫຼາຍກວ່ າ 4 ໃນຈານວນແມ່ ຍິງ 5 ຄົນ ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 2 ໃນຈານວນແມ່ ຍິງ 3 ຄົນ ຢູ່
 ໂທລະທັດເປັ ນສື່ທີ່ນິຍມ
ໍ້
ໍ້ ງໄດໍ້ເບິ່ງໂທລະທັດໃນແຕ່ ລະອາທິດ. ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນມີແມ່ ຍິງ
ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ
54.9 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ເບິ່ງໂທລະທັດ.

ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ 34.8 ເປີ ເຊັນ ຂອງ
 2/3 ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ, 39.4 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ໍ້
ໍ້ ງ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບການລໍ້ຽງລູກດໍ້ວຍນົມແມ່ ຜ່ານສື່ຕ່ າງໆ.
ັ ຂມູ
ແມ່ ຍິງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ

 ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແມ່ ຍິງສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດໍ້ຮບັ ຂມູໍ້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບການລໍ້ຽງລູກດໍ້ວຍນົມແມ່ ຈາກຜູ ໍ້ ອື່ນໆ. ໃນ

ໍ້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບການລໍ້ຽງລູກດໍ້ວຍນົມແມ່ ຈາກການສື່ສານລະຫວ່ າງບຼຸ ກຄົນກັບບຼຸ ກຄົນ ເກືອບ 1/2 ລາຍ
ັ ຂມູ
ແມ່ ຍິງທີ່ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນຂ່ າວສານຈາກແພດ ຫຼ ື ອາສາສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່ຊຼຸມຊົນ.
ັ ຂມູ
ງານວ່ າ ໃນປີ ຜ່ານມາໄດໍ້ຮບ

8

ໍ້
9 ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບ ການຄ າປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ



ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ 41.1
58.7 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ, 46 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ໍ້
ໍ້ ງ ລາຍງານວ່ າ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບການໃຫໍ້ອາຫານເສີມ
ັ ຂມູ
ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ຜ່ານການສື່ສານລະຫວ່ າງບຼຸ ກຄົນກັບບຼຸ ກຄົນ.



ື ງຄວນເອົາໃຫໍ້ເດັກກິນ.
ແມ່ ຍິງຫຼາຍກວ່ າ 2/3 ທີ່ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ເຊື່ອວ່ ານົມເຫຼອ

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ລະບອບການກິນອາຫານຂອງແມ່ , ການໃຫໍ້ອາຫານເສີມ, ແລະ ການສູບຢາໃນແມ່ ຍິງ


ັ ຫຼ ື ຜູ ເໍ້ ຊິ່ງເກີດລູກມີຊວ
ີ ດ
ິ ໃນ 2 ປີ ຜ່ານມາ ໄດໍ້ກນ
ິ ອາຫານທີ່
ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ, 3/4 ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ກາລັງຖືພາໃນປະຈຼຸບນ
ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງພຽງແຕ່ 33.2
ຫຼາກຫຼາຍໃນລະດັບຕ່ າສຼຸ ດ ໃນຂະນະທີ່ມີຢ່ ູເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າຖິ
າເຖິ
ເປີ ເຊັນ ແລະ 19.5 ເປີ ເຊັນ, ຕາມລາດັບ.



ກິນອາຫານຫຼາຍກວ່ າປົກກະຕິໃນຊ່ ວງເວລາຖືກພາ ຫຼ ື ຫັງເກີດລູກ ບ່ ປະກົດເຫັນວ່ າເປັນພດຕິກາທາງວັດທະນະທາທີ່ເຜ່
ິ ອາຫານ, ຄາບ
ຫຼາຍຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ໄດໍ້ເດີນສາຫຼວດ. ຢູ່ໃນທຼຸກກຼຸ່ ມພາສາຕ່ າງໆ ແມ່ ຍິງໜໍ້ອຍກວ່ າ 1/3 ລາຍງານວ່ າໄດໍ້ກນ
ເຂົາໍ້ ແລະ ອາຫານຫວ່ າງຫຼາຍກວ່ າເກົ່າ.



ັ ອາຫານເສີມ. ແມ່ ຍິງ 61.5 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ແຂວງອຼຸ ດມ
ົ
ອີງຕາມແຂວງ ເຫັນວ່ າມີຄວາມແຕກຕ່ າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການໄດໍ້ຮບ
່
ັ ອາຫານເສີມ ໃນຂະນະທີແມ່ ຍິງຢູ່ແຂວງສາລະວັນມີພຽງແຕ່ 2.7 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ຮບ
ັ ອາຫານເສີມ.
ໄຊ ໄດໍ້ຮບ



ົ ລູກແມ່ ນພົບເຫັນ
ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ໄດໍ້ດາເນີນການສາຫຼວດ, ການບ່ ກິນອາຫານ ແລະ ຂອງແຫຼວໃດໜ່ ງໃນຊ່ ວງໃຫໍ້ນມ
ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.



ັ ພວກເຂົາສູ ບຢາ
16.6 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ກາລັງຖືພາ ລາຍງານວ່ າ ປະຈຼຸບນ

ການໃຫໍ້ຝຼຸ່ນວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ເສີມໃສ່ໃນອາຫານ ແລະ ການໃຫໍ້ຝຼຸ່ນວິຕາມິນເສີມໃນເດັກ


ົ ຕ່ າທີ່ສຼຸ ດແມ່ ນພົບເຫັນຢູ່ແຂວງເຊກອງ (67.3 ເປີ ເຊັນ) ແລະ ສູງທີ່ສຼຸ ດແມ່ ນພົບເຫັນຢູ່
ການນາໃຊໍ້ເກືອທີ່ມີທາດອີອດ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່
ແຂວງຫຼວງນາທາ
(96.6 ເປີ ເຊັນ). ບັນດາຄົວເຮືອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ິ ເກືອທີ່ມີທາດໄອໂອດິນ.
ທຼຸກຍາກ ຂໍ້ອນຂໍ້າງຈະບ່ ໄດໍ້ກນ



ໍ້ ນາໃຊໍ້ເກືອທີ່ມີທາດໄອໂອດິນ, ແລະ ໃນບັນດາຄົວເຮືອນດັ່ງກ່ າວໄດໍ້ຜ່ານ
ຫຼາຍກວ່ າ 4 ໃນ 5 ຄົວເຮືອນ ເຊື່ອວ່ າເຂົາເຈົາໄດໍ້
ການທົດສອບເກືອຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ພົບວ່ າ 90 ເປີ ເຊັນ ແມ່ ນມີທາດໄອໂອດິນ.



ໍ້ ູແລທີ່ເຄີຍຮູ ຍໍ້ ນ
ິ ກ່ ຽວກັບຝຼຸ່ ນວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ຍີ່ຫສູໍ້ ບເປີ ຄດ
ິ . ການ
ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ½ ຂອງເດັກນໍ້ອຍ ມີຜູດ
່ສືສານລະຫວ່ າງບຼຸ ກຄົນກັບບຼຸ ກຄົນ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານແພດໄດໍ້ເປັ ນແຫຼ່ ງຂມູ
່
ໍ້ ນກ່ ຽວກັບສູບເປີ ຄດ
ິ ຫຼາຍທີສຼຸ ດ.



ໍ້ ຍໄດໍ້ຍນ
ໍ້ ູແລຂອງເຂົາເຈົາເຄີ
ິ ກ່ ຽວກັບສູບເປີ ຄດ
ິ , ໄດໍ້ກນ
ິ ຝຼຸ່ ນວິຕາມິນ
ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ເດັກນໍ້ອຍ 68.3 ເປີ ເຊັນ ທີ່ຜູ ດ
ິ ຝຼຸ່ ນວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາແມ່ ນມີພຽງ
ແລະເກືອແຮ່ ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຕ່ ເດັກນໍ້ອຍທີ່ໄດໍ້ກນ
ໍ້ ່ ກິນຕາມການແນະນາ ຕ່ າສຼຸ ດແມ່ ນ 60 ຊອງ.
ແຕ່ 11.7 ເປີ ເຊັນ ເທົ່ານັນທີ



ັ ວິຕາມິນອາ ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ ນ 39.5 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ
ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງເດັກນໍ້ອຍທີ່ໄດໍ້ຮບ
64.9 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ແຂວງສາລະວັນ.



ັ ຢາຂໍ້າແມ່ ທໍ້ອງໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເດັກນໍ້ອຍໜໍ້ອຍວ່ າ 1/2 ໄດໍ້ຮບ
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ໍ້
11 ການສາຫຼ ວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ການດູແລແມ່ ແລະ ການໃຫໍ້ຝຼຸ່ນວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ເສີມ


ໍ້
ໍ້ ງ, 27.3 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ
ໃນແມ່ ຍິງທີ່ມີອາຍຼຸ 15-49 ປີ , 19.1 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ງ, ແລະ 36.9 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ໄດໍ້ຮບ
ັ ຫຼ ື ຊືທາດເຫຼ
ັ ເພີ່ມໃນແຕ່ ລະອາທິດ
ເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ກ



ຢູ່ໃນລະຫວ່ າງການສາຫຼວດ LSIS 2011/12 ແລະ FNSS 2015 ເຫັນວ່ າ ອັດຕາການໄປຝາກທໍ້ອງຢາງໜໍ້ອຍ 1 ຄັງໍ້ ກັບ
ັ ການປັ ບປຼຸ ງຢ່າງຊັດເຈນ. ໃນປີ 2011/2012, 4 ໃນຈານວນ
ແພດທີ່ມີປະສົບການ ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທີ່ເຮັດການສາຫຼວດ ໄດໍ້ຮບ
5 ແຂວງ ອັດຕາການປົກຄຼຸ ມແມ່ ນຕ່ າກວ່ າ 50 ເປີ ເຊັນ. ຮອດປີ 2015, ອັດຕາການປົກຄຼຸ ມໃນ 5 ແຂວງແມ່ ນຫຼາຍກວ່ າ 70
ເປີ ເຊັນ.

ໍ້
 ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງແມ່ ຍິງທີ່ໄດໍ້ໄປຝາກທໍ້ອງຢ່າງນໍ້ອຍ 4 ຄັງໍ້ ໄດໍ້ເພີ່ມຂນລະຫວ່
າງ ປີ 2011/2012 LSIS ແລະ ປີ 2015
ໍ້ າຍທີ່ສຼຸ ດແມ່ ນຢູ່ ແຂວງອຼຸ ດມ
ໍ້ ອບ 50 ເປີ ເຊັນ.
ົ ໄຊ ເຊິ່ງມີອດ
ັ ຕາການປົກຄຼຸ ມເພີ່ມຂນເກື
FNSS. ເພີ່ມຂນຫຼ



ັ ການ
ມີພຽແຕ່ 25 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ໜໍ້ອຍກວ່ າ 10 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ ຍິງທີ່ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ ໄດໍ້ຮບ
ັ ສາມຢ່າງ ຄື: ກວດຄວາມດັນເລືອດ, ກວດປັດສະວະ ແລະ ກວດເລືອດ.
ບລິ ການຫຼກ



ໍ້ ກ, ເຊິ່ງມີແມ່ ຍິງຫຼາຍກວ່ າເຄິ່ງໜ່ ງທີ່ຢູ່ທັງ
ອົງປະກອບຂອງການບລິການຝາກທໍ້ອງທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຼຸ ດແມ່ ນ ການຊັ່ງນາໜັ
ັ ການບລິການດັ່ງກ່ າວ.
ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດລາຍງານວ່ າໄດໍ້ຮບ



ັ ຄາປກສາກ່ ຽວກັບ
ການໃຫໍ້ຄາປກສາແມ່ ນຖືເປັນທາມະດາຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ເຊິ່ງມີແມ່ ຍິງຫຼາຍກວ່ າເຄິ່ງໜ່ ງລາຍງານວ່ າໄດໍ້ຮບ
່
ໍ້ ກເພີມ/ການກິນອາຫານ, ການລໍ້ຽງລູກດໍ້ວຍນົມແມ່ , ແລະ ການໃຫໍ້
ັ ເສີມຄືແນວໃດ, ການໄດໍ້ຮບ
ັ ນາໜັ
ການກິນທາດເຫຼກ
ອາຫານເສີມ. ການບລິການໃຫໍ້ຄາປກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ ນຕ່ າກວ່ າເຂດຕົວເມືອງ.



ໍ້
ັ ຫຼ ື ຊືທາດເຫຼ
ັ ມາກິນເສີມ ແມ່ ນໜໍ້ອຍກວ່ າແມ່ ຍິງທີ່ໄດໍ້ລາຍງານວ່ າໄດໍ້ໄປຝາກທໍ້ອງ
ຈານວນມີແມ່ ຍິງທີ່ໄດໍ້ລາຍງານວ່ າໄດໍ້ຮບ
ກ
ັ ເສີມແມ່ ນ 69.5
ຢ່າງໜໍ້ອຍໜ່ ງຄັງໍ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ອັດຕາການປົກຄຼຸ ມຂອງການກິນທາດເຫຼກ

ໍ້
ໍ້ ງ, ແລະ 36.2 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີ
ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ, 43.8 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ໍ້ ງ.
ເສັນໍ້ ທາງເຂົາເຖິ



ັ ເສີມ 90 ເມັດ ແມ່ ນຢູ່ ລະຫວ່ າງ 13.9 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເຖິງ 37.9
ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງແມ່ ຍິງທີ່ກິນທາດເຫຼກ
ໍ້
ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງນາທາ.



ການກິນຢາຂໍ້າແມ່ ທໍ້ອງໃນຊ່ ວງເວລາຖືພາແມ່ ນພົບເຫັນໜໍ້ອຍ, ໃນທົ່ວ 5 ແຂວງ ມີແມ່ ຍິງໜໍ້ອຍກວ່ າ 6 ເປີ ເຊັນ ລາຍງານວ່ າ
ໍ້ ດທໍ້າຍ.
ິ ຢາຂໍ້າແມ່ ທໍ້ອງໃນຊ່ ວງຖືພາຄັງສຼຸ
ໄດໍ້ກນ



ໍ້ ຄື
ສົມທຽບ ໃສ່ ປີ 2011/12 LSIS, ການໄປເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບລິການສາທາລະນະສຼຸ ກຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ເຫັນວ່ າເພີ່ມຂນ.
ົ ໄຊແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ໄດໍ້ດທ
ີ ່ ສຼຸີ ດ ເຊິ່ງມີອດ
ັ ຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງແມ່ ຍິງທີ່ໄປເກີດລູກຢູ່
ກັນກັບການໄປຝາກທໍ້ອງ, ຢູ່ແຂວງອຼຸ ດມ
ໍ້ ອບ 30 ເປີ ເຊັນ.
ສະຖານທີ່ບລິການສາທາລະ ນະສຼຸ ກເພີ່ມຂນເກື



ໍ້
ັ ຫຼ ື ຊືຢາທາດເຫຼ
ັ ໄປກິນເສີມພາຍຫຼງັ ເກີດລູກ.
ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ມີແມ່ ຍິງໜໍ້ອຍກວ່ າ 1 ໃນ 4 ໄດໍ້ຮບ
ກ

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ການເຈັບເປັນຂອງເດັກ ແລະ ການໃຫໍ້ອາຫານເດັກສະເພາະ


ໃນສອງອາທິດຜ່ານມາກ່ ອນການສາຫຼວດ ມີເດັກນໍ້ອຍເພດຊາຍ 10.7 ເປີ ເຊັນ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍເພດຍິງ 9.3 ເປີ ເຊັນ ເປັນ
ພະຍາດຖອກທໍ້ອງ, 3.5 ເປີ ເຊັນ ແລະ 2.8 ເປີ ເຊັນ ມີອາການອັກເສບປອດຮຼຸ ນແຮງ, ແລະ 18.2 ເປີ ເຊັນ ແລະ 17.1
ເປີ ເຊັນ ມີໄຂໍ້ເປັ ນໄລຍະ.



ສາລັບເດັກນໍ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທໍ້ອງ ແລະ ໄດໍ້ໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານບລິການສາທາລະນະສຼຸ ກ ຫຼ ື ພົບແພດແມ່ ນ
ໍ້
ໍ້ ງ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່
81.9 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ, 56.7 ເປີ ເຊັນ ແມ່ ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
ໍ້
ໍ້ ງ ແມ່ ນຢູ່ທີ່ 39.0 ເປີ ເຊັນ.
ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ

ໍ້ າຍກວ່ າປົກກະຕິ ມີຈານວນໜໍ້ອຍກວ່ າ
ື າຫຼ
 ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ເຫັນວ່ າເດັກນໍ້ອຍອາຍຼຸ ລຼຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທໍ້ອງໄດໍ້ດ່ ມນ
ໍ້ ອຍກວ່ າປົກກະຕິ. ເດັກນໍ້ອຍສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດໍ້ສບ
ື າໜໍ້
ື ຕ່ ກິນອາຫານ ແຕ່ ໄດໍ້ກນ
ິ ໜໍ້ອຍກວ່ າ
10 ເປີ ເຊັນ, ສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນໄດໍ້ດ່ ມນ
ປົກກະຕິ.





ໍ້
ື າທະເລຝຼຸ່
ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ເຫັນວ່ າ ເດັກນໍ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທໍ້ອງຫຼາຍກວ່ າເຄິ່ງໜ່ ງ (1/2) ໄດໍ້ດ່ ມນ
ນ ຫຼ ື ທາດແຫຼວທີ່ປຼຸ ງ
ັ ່ ໄດໍ້ແນະນາ. ແຕ່ ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ ທັງຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດມີເດັກຈາ ນວນໜໍ້ອຍທີ່ສຼຸ ດ
ແຕ່ ງຢູ່ເຮືອນຄືດ່ ງທີ
ໍ້
ັ ທາດສັງກະສີເພີ່ມ (zinc) ແລະ ໜໍ້ອຍກວ່ າ 10 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ຮບ
ັ ນາທະເລຝຼຸ່
ທີ່ໄດໍ້ຮບ
ນ ແລະ ທາດສັງກະສີ.

ໍ້ ູແລເດັກ, ມີເດັກນໍ້ອຍ 20.6 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ຮບ
ັ ການກວດສະພາບໂພຊະນາການຈາກ
ໂດຍລວມ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຜູ ດ
ພະນັກງານແພດ

ໍ້
ົ ໄຊ 1/2 ຂອງເດັກນໍ້ອຍ ໄດໍ້ກນ
ິ ອາຫານສະເພາະ ສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນປະເພດອາຫານເສີມ
 ຢູ່ແຂວງຫຼວງນາທາ
ແລະ ແຂວງອຼຸ ດມ
ສາເລັດຮູ ບ

ໍ້
ນາສະອາດ
ແລະ ສຼຸ ຂະອະນາໄມ


ໍ້
ປະຊາກອນສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດໍ້ນາໃຊໍ້ແຫຼ່ ງນາສະອາດ
- 87.1 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ, 81.8 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ
ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ 82.4 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງ.
ເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ



ໍ້
ໍ້
່ ແຂວງຫຼວງນາທາເກື
ອັດຕາການປົກຄຼຸ ມຂອງແຫຼ່ ງນາສະອາດຢູ
ອບປົກຄຼຸ ມທົ່ວທຼຸກບ່ ອນ ໃນປີ 2011/2012 ແລະ ບ່ ມີການ
່ ມຂນ.
ໍ້
ໍ້
ື ແມ່ ນມີການນາໃຊໍ້ແຫຼ່ ງນາສະອາດເພີ
ປ່ຽນແປງທີ່ສາຄັນໃນປີ 2015. ສ່ ວນ 4 ແຂວງທີ່ເຫຼອ

ໍ້
ໍ້ ່ ຜ່ານການທາຄວາມສະອາດທີ່ຖືກຕໍ້ອງເໝາະສົມ,
 65.7 ເປີເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ບ່ ມີແຫຼ່ ງນາສະອາດໃຊໍ້
ໄດໍ້ນາໃຊໍ້ນາທີ
ໍ້ ນ.
ົ ໍ້ າກິ
ເກືອບໝົດທຼຸກຄົວເຮືອນແມ່ ນໄດໍ້ຕມນ



ໍ້ າງ ແລະ ບ່ ໄດໍ້ໃຊໍ້ຮ່ວມກັບຄອບຄົວອື່ນ ສົມ
ິ ຖ່າຍປະເພດໃຊໍ້ນາລໍ້
89.0 ເປີ ເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທີ່ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງໃຊໍ້ວດ
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນ 46.2 ເປີ ເຊັນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນ 32.8
ທຽບໃສ່ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ
ເປີ ເຊັນ.



ໍ້
ໍ້ າງສູງທີ່ສຼຸ ດ ແລະ ບ່
ິ ຖ່າຍປະເພດໃຊໍ້ນາລໍ້
ຢູ່ແຂວງຫຼວງນາທາ
ໃນປີ 2011/2012 ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ຊົມໃຊໍ້ວດ
່
່
ໍ້
ໍ້ າງເພີມຂນ ແຕ່ ປີ 2011/2012 ເຖິງ
ິ ຖ່າຍປະເພດໃຊໍ້ນາລໍ້
ມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນປີ 2015. ໃນບັນດາແຂວງອືນໆການນາໃຊໍ້ວດ
ປີ 2015.



ອັດຕາສ່ ວນຮໍ້ອຍຂອງການຖ່າຍຊະຊາຍແມ່ ນ 7.7 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ, 48.3 ເປີ ເຊັນ ແມ່ ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ
ໍ້
ໍ້ ງ ແລະ 63.9 ເປີ ເຊັນ ແມ່ ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງ. 2/3 ຂອງປະຊາກອນຢູ່ ແຂວງສາລະ
ເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ
ິ ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນທີ່ຖ່າຍຊະຊາຍ.
ວັນດາລົງຊີວດ



ໍ້
ໍ້ າງ ສົມທຽບໃສ່ ຄົວເຮືອນທຼຸ ກຍາກແມ່ ນ
ິ ຖ່າຍປະເພດໃຊໍ້ນາລໍ້
85 ເປີ ເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຮັ່ງມີ ມີນາສະອາດໃຊໍ້
ແລະ ມີວດ
16 ເປີ ເຊັນ.
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ໍ້
13 ການສາຫຼ ວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ
ໍ້ ຖມຖື
ິ ໍ້ ກຕໍ້ອງຕາມຫຼກ
ັ ອະນາໄມ
 ໜໍ້ອຍກວ່ າ 10 ເປີເຊັນ ໃນຈານວນເດັກນໍ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ອາຈົມຂອງເຂົາເຈົາໄດໍ້

 83.8 ເປີ ເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງມີສະບູ ຫຼ ື ສິ່ງທາຄວາມສະອາດອື່ນໆຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ, ສົມທຽບໃສ່ ເຂດຊົນ ນະ
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນ 65 ເປີ ເຊັນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນ 53.1 ເປີ ເຊັນ. ແມ່ ຍິງຫຼາຍກວ່ າ
ບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ
ື ຕໍ້ອງຕາມຫຼກ
ັ ອະນາໄມ.
93 ເປີ ເຊັນ ລາຍງານວ່ າໄດໍ້ລາໍ້ ງມືໃສ່ ສະບູຖກ
ື
 ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງແມ່ ຍິງ 86 ເປີ ເຊັນ ລາຍງານວ່ າເຄີຍໄດໍ້ສ່ ສານລະຫວ່
າງບຼຸ ກຄົນກັບບຼຸ ກຄົນກ່ ຽວກັບການລໍ້າງມື, ສົມທຽບໃສ່
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນ 76.2 ເປີ ເຊັນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ່ ມີເສັນທາງເຂົ
ໍ້
ໍ້ ງແມ່ ນ 77.1 ເປີ ເຊັນ.
ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັນທາງເຂົ
າເຖິ
າເຖິ

ການດູແລເດັກແຕ່ເຍົາໄວ ແລະ ການສກສາກ່ ອນໄວຮຽນ


ໍ້ ວມໂຄງການສກສາແກ່ ເດັກ
ເດັກເພດຊາຍ 15.7 ເປີ ເຊັນ ແລະ ເດັກເພດຍິງ 17.3 ເປີ ເຊັນ ທີ່ມີອາຍຼຸ 36-59 ເດືອນ ໄດໍ້ເຂົາຮ່
ແຕ່ ເຍົາໄວ.



ໃນ 3 ມື ໍ້ ກ່ ອນການສາຫຼວດ, ໜໍ້ອຍກວ່ າ 1/2 ຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຼຸ 36-59 ເດືອນ ມີສະມາຊິກຜູ ໃໍ້ ຫຍ່ ທີ່ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນໄດໍ້
ໍ້
ເຮັດກິດຈະກາທີ່ສົ່ງເສີມການຮຽນ ແລະ ຄວາມກຽມພໍ້ອມເຂົາຮຽນ
4 ຢ່າງ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່ າ.



ື ຈອບອອຍ/ຍົວະໃຫໍ້ກນ
ິ ອາຫານ. ເດັກນໍ້ອຍ 78.5
ໃນ 3 ມື ໍ້ ກ່ ອນການສາຫຼວດ, ມີເດັກນໍ້ອຍຫຼາຍກວ່ າ 60 ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ຖກ
ໍ້
ື ຈອບອອຍ/ຍົວະໃຫໍ້ກນ
ິ ອາຫານ ສົມທຽບໃສ່ ແຂວງສາລະວັນແມ່ ນ 50.8 ເປີ ເຊັນ
ເປີ ເຊັນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນາທາໄດໍ້
ຖກ



ໍ້ ນຂອງເດັກຊາຍ ແລະ 21.2 ເປິເຊັ
ໍ້ ນເດັກຍິງແມ່ ນໄດໍ້ຢ່ ູແບບໂດດດຽວ ຫລືຢ່ ູນາເດັກທີມີ
ໍ້ ອາຍຼຸ ຕ່ າກວ່ າ 10 ປີ
22.3 ເປິເຊັ
່ ໍ້ ່
່ ໍ້
ຫລາຍກ່ ວານງຊົວໂມງ ໃນກ່ ອນໜໍ້ານງອາທິດ ຂອງການສາຫລວດ.

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ໍ້
ການຄາປະກັ
ນສະບຽງອາຫານ


ໍ້
ບັນດາຄົວເຮືອນສ່ ວນຫຼາຍ ຈະມີລະດັບຂອງການບລິໂພກອາຫານທີ່ ‘ຍອມຮັບໄດໍ້’. ໃນແຂວງຫຼວງນາທາ,
ອັດຕະປື ແລະ
ົ ໄຊ, ຄົວເຮືອນຈານວນຫຼາຍກ່ ວາ 85 ເປີ ເຊັນ ຖືກຈັດຢູ່ໃນກຼຸ່ ມທີ່ “ຍອມຮັບໄດໍ້”. ແຂວງສາລະວັນ ໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນ
ອຼຸ ດມ
ວ່ າ ການບລິໂພກອາຫານທີ່ບ່ ໄດໍ້ດ ີ ແມ່ ນຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່ າໝູ່ (14.3 ເປີ ເຊັນ ຈາກຄົວເຮືອນທີ່ຖືກສາຫຼວດ) ແລະ ການ
ໍ້ ່ າສຼຸ ດຕາມມາດຕະຖານ (25.8 ເປີ ເຊັນ).
ບລິໂພກອາຫານຂັນຕ



ໍ້ ່ ໃນເຂດ
ຄະແນນການບລິໂພກອາຫານແມ່ ນແຕກຕ່ າງກັນ ອີງຕາມທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຖານະຄອບຄົວ. ຈານວນຄົວເຮືອນທີ່ຕັງຢູ
ຕົວເມືອງ ມີລະດັບການບລິໂພກອາຫານທີ່ ‘ຍອມຮັບໄດໍ້’ ເຖິງ 91.5 ເປີ ເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບ 73 ເປີ ເຊັນ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ. 90 ເປີ ເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຮັ່ງມີທ່ ສຼຸີ ດ ມີລະດັບການບລິໂພກອາຫານທີ່ ‘ຍອມຮັບໄດໍ້’ ເມື່ອທຽບກັບ 60.5
ເປີ ເຊັນ ຂອງບັນຄົວເຮືອນທີ່ທຼຸກຍາກທີ່ສຼຸ ດ.



ັ ບັນຫາການບລິໂພກອາຫານທີ່ມີຕວ
ົ ເລກສູງ ກວ່ າໝູ່ ແລະ ຢູ່
ແຂວງສາລະວັນ ໄດໍ້ລາຍງານເຖິງຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ໍ້
່
ົ ເລກຕາກວ່ າໝູ່. ຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ັ ບັນຫາການບລິ ໂພກອາຫານ ທີ່ໄດໍ້ລາຍງານຫຼາຍກ່
ແຂວງຫຼວງນາທາ ແມ່ ນມີຕວ
ໍ້
ໍ້ ບອາຫານທີ່ມັກໜໍ້ອຍກວ່ າ ແລະ ອາຫານທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່ າ’. ສ່ ວນຍຼຸ ດທະ
ວາໝູ່ ແລະ ເລືອຍກ່
ວາໝູ່ ແມ່ ນ ‘ການຂນກັ
ສາດທີ່ພົບໜໍ້ອຍແມ່ ນ ‘ການຫຼຼຸດຜ່ອນຈານວນຄາບອາຫານທີ່ຮັບປະທານຕ່ ວັນລົງ’.



ໍ້ ່ ເຂດຊົນນະບົດ ບ່ ອນທີ່ບ່ ມີຖະໜົນຫົນທາງເຂົາເຖິ
ໍ້ ງ ມີດດ
ັ ສະນີດາໍ້ ນຍຼຸ ດທະສາດໃນການຮັບມືກບ
ັ
ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ຕັງຢູ
ໍ້ ງ ແລະ ເຂດຕົວ
ບັນຫາທີ່ຫຼຼຸດລົງໄດໍ້ສູງກວ່ າໝູ່ ເມື່ອທຽບກັບຄົວເຮືອນຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດບ່ ອນທີ່ມີຖະໜົນຫົນທາງເຂົາເຖິ

ັ ບັນຫາການບລິ ໂພກອາຫານ ແມ່ ນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັນຫຼາຍ ອີງຕາມ
ເມືອງ. ຄ່ າດັດສະນີຂອງຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ັ າວສູງທີ່ສຼຸ ດໃນກຼຸ່ ມຜູ ທ
ໍ້ ຼຸກຍາກທີ່ສຼຸ ດ ເມື່ອທຽບກັບຄົວເຮືອນທີ່ຮັ່ງມີທ່ ສຼຸີ ດ.
ຖານະຄວາມຮັ່ງມີ, ພົບເຫັນຄ່ າດັດສະນີດ່ ງກ່



ັ ບັນຫາການດາລົງຊີວດ
ິ ໃນ 5 ແຂວງດັ່ງກ່ າວ ເຫັນວ່ າ ເປີ ເຊັນຂອງບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ລາຍ
ສາລັບຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ັ ບັນຫາ ‘ຄວາມເຄັ່ງຕງ’ ແມ່ ນສູງກວ່ າກລະນີລາຍງານກ່ ຽວກັບຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມື
ງານກ່ ຽວກັບຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ິ ການ’ ແລະ ‘ພາວະສຼຸ ກເສີນ’. ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນ ເປີ ເຊັນທີ່ສູງກວ່ າໝູ່
ກັບບັນຫາ ‘ວິກດ
ໍ້
ັ ບັນຫາການດາລົງຊີວດ
ິ .
ຂອງບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນການ
ດາເນີນຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ



ໍ້ ່ ເຂດຕົວເມືອງແມ່ ນມີແນວໂນໍ້ມທີ່ຈະເຂົາຮ່
ໍ້ ວມໃນຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ັ ບັນ ຫາການດາລົງຊີວດ
ິ
ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ຕັງຢູ
່
່
່
່
່
່
ໜໍ້ອຍກວ່ າ ຄົວເຮືອນທີຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ. ຕກັບຄົວເຮືອນທີຮັງມີ, ຄົວເຮືອນທີທຼຸກຍາກທີສຼຸ ດໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖິງ
ໍ້ ວມໃນການດາເນີນຍຼຸ ດທະສາດການຮັບມືກບ
ັ ບັນຫາການດາລົງຊີວດ
ິ
ເປີ ເຊັນທີ່ສູງທີ່ສຼຸ ດຂອງຄົວເຮືອນທີ່ເຂົາຮ່



ໃນທັງໝົດ 5 ແຂວງທີ່ຖືກສາຫຼວດ, ແຂວງເຊກອງ ມີ ເປີ ເຊັນສູງກວ່ າໝູ່ (51.2 ເປີ ເຊັນ) ໃນບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ລາຍງານວ່ າ
ບ່ ມີອາຫານພຽງພກັບຄວາມຕໍ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນ. ສ່ ວນແຂວງສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ກ່ ມີ ເປີ ເຊັນສູງເຊັ່ນດຽວກັນ

(35.2 ເປີ ເຊັນ ແລະ 30.7 ເປີ ເຊັນ ຕາມລາດັບ). ຄ່ າສະເລ່ ຍຂອງຈານວນເດືອນທີ່ບັນ ດາຄົວເຮືອນຂາດແຄນອາຫານແມ່ ນ
ຢູ່ໃນລະຫວ່ າງ 3 – 4 ເດືອນ ໃນທຼຸ ກໆແຂວງ.



ບັນຫາການຂາດແຄນອາຫານໄດໍ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂນໍ້ ໃນບາງກຼຸ່ ມເສດຖະກິດສັງຄົມ (ຄົວເຮືອນທີ່ທຼຸກຍາກທີ່ສຼຸ ດ, ຄົວ
ເຮືອນຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ, ກຼຸ່ ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊໍ້ພາສາມອນ - ຂະແມ). rural households, Mon-Khmer ethno-

linguistic group).
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ໍ້
15 ການສາຫຼ ວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນ ດໍ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ການກະສິກາ


ໍ້ ນກ່ ຽວກັບວິທກ
ົ ໄຊ ໄດໍ້ລາຍງານ ເປີ ເຊັນທີ່ສູງກວ່ າໝູ່ຂອງຄົວເຮືອນ (93.6 ເປີ ເຊັນ) ທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ ຄາແນະນາ/ຂມູ
ີ ານ
ແຂວງອຼຸ ດມ
່
່
ີ ່ ານມາ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ແມ່ ນມີ ເປີ ເຊັນຕາກ່ ວາໝູ່ (56.8
ໃນການລໍ້ຽງສັດ ແລະ/ຫຼ ື ການປູກຝັ ງໃນໄລຍະສາມປີ ທຜ
ໍ້ ນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ ນສູນກະສິກາຂອງພາກລັດ, ຈາກນັນກ
ໍ້ ່ ແມ່ ນໂທລະພາບ, ໜັງສື
ເປີ ເຊັນ). ການລາຍງານກ່ ຽວກັບແຫຼ່ ງຂມູ
ໍ້ ນເຂົາໃນການປະຕິ
ໍ້
ັ ຕົວຈິງ, ຄົວເຮືອນສ່ ວນໃຫຍ່ ມັກຈະນາ
ພິມ ແລະ ພ່ ຄໍ້າແມ່ ຄໍ້າແມ່ ນໜໍ້ອຍທີ່ສຼຸ ດ. ສາລັບການນາໃຊໍ້ຂມູ
ບດ
ໍ້
ໍ້ ນທີ່ພວກເຂົາໄດໍ້ຮບ
ັ ເລືອຍໆ,
ໃຊໍ້ຂມູ
ຕົວຢ່າງ: ການປູກພືດ.



ົ
ການລໍ້ຽງສັດຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົ ກກະຕິທ່ ວໄປໃນ
5 ແຂວງດັ່ງກ່ າວ ໂດຍມີ ເປີ ເຊັນຄົວເຮືອນທີ່ລາຍງານວ່ າມີການລໍ້ຽງສັດເພີ່ມ
ໍ້
ົ ເຮືອນຫຼາຍກວ່ າ 60
ຂນຈາກ
76 ເປີ ເຊັນ (ອັດຕະປື) ເປັ ນ 86 ເປີ ເຊັນ (ສາລະວັນ). ໃນທຼຸກກຼຸ່ ມເສດຖະກິດສັງຄົມ, ມີຄວ
ເປີ ເຊັນ ໄດໍ້ລາຍງານວ່ າການລໍ້ຽງສັດແມ່ ນບລິຫານຈັດການໂດຍແມ່ ຍິງ (ສະມາຊິກເພດຍິງໃນຄົວເຮືອນ). ປະເພດສັດທີ່
ຖືກນາມາລໍ້ຽງຫຼາຍທີ່ສຼຸ ດແມ່ ນ ໄກ່ , ໝູ, ເປັດ, ງ ົວ ແລະ ຄວາຍ.



ັ ການສີດຢາປໍ້ອງກັນພະຍາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນໄກ່ ແລະ ເປັດ.
ມີພຽງອັດຕາສ່ ວນຈານວນສ່ ວນໜໍ້ອຍຂອງສັດລໍ້ຽງ ທີ່ໄດໍ້ຮບ



ມີພຽງ 20 ເປີ ເຊັນ ຫາ 30 ເປີ ເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ໃນ 5 ແຂວງດັ່ງກ່ າວ ມີການຂາຍສັດລໍ້ຽງ. ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານ
ໍ້
ມາ, ແຂວງອັດຕະປືມ ີ ເປີ ເຊັນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຂາຍສັດເພີ່ມຂນພຽງເລັ
ກໜໍ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາແຂວງອື່ນໆ.



ໍ້ ່ ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ມີຖານະດີກວ່ າ ແມ່ ນມັກຈະມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍສັດລໍ້ຽງ ພໍ້ອມທັງມີ
ຄົວເຮືອນທີ່ຕັງຢູ
ໍ້ ອຍໆ
ໍ້
ລາຍຮັບສູງຂນເລື
ເມື່ອທຽບກັບຄົວເຮືອນຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ທຼຸ ກຍາກກວ່ າຕາມລາດັບ. ລາຍຮັບທີ່ໄດໍ້
ຈາກການຂາຍສັດລໍ້ຽງສູງສຼຸ ດແມ່ ນໄດໍ້ຈາກການຂາຍງ ົວ ແລະ ຄວາຍ, ຕ່ ມາກ່ ແມ່ ນການຂາຍປາ.



ົ ເຮືອນສ່ ວນໜໍ້ອຍທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ ລູກສັດ (ສັດນໍ້ອຍ) ຈານວນໜ່ ງ ເຊິ່ງເປັ ນສ່ ວນໜ່ ງໃນການຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ຂອງໂຄງການໃນທຼຸກ
ມີຄວ
່
່
່
ແຂວງທີດາເນີນການສາຫຼວດ, ເຊິງມີປາ ແລະ ກົບເປັ ນສ່ ວນໃຫຍ່ . ຄົວເຮືອນທີຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ລວມເຖິງຄົວເຮືອນທີ່

ັ ລູກປາ ແລະ ລູກກົບ ເປັນສ່ ວນໃຫຍ່ ເມື່ອທຽບກັບຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ທີ່ທຼຸກ
ຮັ່ງມີທ່ ສຼຸີ ດ ລາຍງານວ່ າໄດໍ້ຮບ
ຍາກກວ່ າ.



ໃນບັນດາແຂວງທີ່ຖືກສາຫຼວດ, ແຂວງເຊກອງ ໄດໍ້ລາຍງານ ເປີ ເຊັນທີ່ສູງທີ່ສຼຸ ດຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຜະລິດສັດ ລໍ້ຽງໄດໍ້ປະມານ
ໍ້
ໍ້
ີ
31 ເປີ ເຊັນ. ແລະ ເປີ ເຊັນທີ່ຕ່ າທີ່ສຼຸ ດແມ່ ນ 3.5 ເປີ ເຊັນ ເຊິ່ງພົບຢູ່ແຂວງຫຼວງນາທາ.
ປະເພດຊີນແຫໍ້
ງ ແມ່ ນຈະຂາຍໄດໍ້ດກ
ວ່ າໄຂ່ , ເຖິງແມ່ ນວ່ າໄຂ່ ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນທາງກະສິກາທີ່ຜະລິດອອກມາຫຼາຍທີ່ສຼຸ ດກ່ ຕາມ.



ໍ້ ນລະປະທານເຂົາໃນການປູ
ໍ້
ໍ້
ສາລັບການໃຊໍ້ນາຊົ
ກພືດ, ແຂວງຫຼວງນາທາ
ມີ ເປີ ເຊັນສູງກ່ ວາໝູ່ 15.4 ເປີ ເຊັນ ໃນຂະນະທີ່
ໍ້ ນລະປະ ທານສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນນາໃຊໍ້ເຂົາໃນການປູ
ໍ້
ເປີ ເຊັນ ຕ່ າກ່ ວາໝູ່ແມ່ ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື 2.8 ເປີ ເຊັນ. ການໃຊໍ້ນາຊົ
ກ
ພືດ ແລະ ຜັກສວນຄົວ/ໜານແປງຜັກ.

ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ
ໍ້ ວມການສາຫຼວດໄດໍ້ລາຍງານວ່ າ ສະມາຊິກເພດຍິງໃນຄອບຄົວເປັ ນຜູ ບ
ໍ້ ລິ ຫານຈັດການສວນ
 ຄົວເຮືອນເກືອບທັງໝົດທີ່ເຂົາຮ່
ຜັກ, ການລາຍງານ ເປີ ເຊັນທີ່ສູງກ່ ວາໝູ່ແມ່ ນ 80.5 ເປີ ເຊັນ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ຂະນະທີ່ຕ່ າ ກວ່ າໝູ່ແມ່ ນຢູ່ສາລະວັນ 65.5
ເປີ ເຊັນ.



ັ ການຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ໃນຮູ ບແບບແນວພັນພືດ, ປຼຸ໋ ຍຊີວະພາບ ແລະ ຢາຂໍ້າແມງ ໄມ ໍ້ແມ່ ນຈາກ 0.8
ເປີ ເຊັນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ັ . ຄົວເຮືອນທີ່ທຼຸກຍາກແມ່ ນຂໍ້ອນຂໍ້າງໄດໍ້ຮບ
ັ ການ
ເປີ ເຊັນ ເປັນ 5.6 ເປີ ເຊັນ ໃນແຂວງຫຼວງນາທາ ແລະ ເຊກອງ ຕາມລາດັບ
ື ຫຼາຍກວ່ າຄົວເຮືອນທີ່ຮັ່ງມີ.
ຊ່ ວຍເຫຼອ

 ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍກວ່ າ 90 ເປີ ເຊັນ ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດໄດໍ້ລາຍງານວ່ າ ມີການປູກພືດ. ໂດຍສ່ ວນໃຫຍ່
ໍ້ ຮອງມາກ່ ແມ່ ນສາລີ, ພໍ້ອມນັນແຂວງອຼຸ
ໍ້
ົ ໄຊກ່ ໄດໍ້ລາຍງານວ່ າມີ ເປີ ເຊັນສູງກ່ ວາໝູ່ 67.1 ເປີ ເຊັນ
ແລໍ້ວແມ່ ນການປູກເຂົາ.
ດມ
ເມື່ອທຽບກັບ ເປີ ເຊັນທີ່ຕ່ າທີ່ສຼຸ ດທີ່ໄດໍ້ລາຍງານໃນແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ 13.4 ເປີ ເຊັນ. ສ່ ວນຄົວເຮືອນໃນແຂວງ

ົ ໄຊ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໄດໍ້ລາຍງານ ເປີ ເຊັນທີ່ສູງທີ່ສຼຸ ດ (24.6 ເປີ ເຊັນ ແລະ 24.1 ເປີ ເຊັນ ຕາມລາດັບ) ໃນການປູກ
ອຼຸ ດມ
ຜັກຊະນິດ ‘ອື່ນໆ’.


ຫຼາຍຄົວເຮືອນໄດໍ້ລາຍງານເຖິງອັດຕາທີ່ສູງກ່ ວາໝູ່ໃນການໃຊໍ້ ປຼຸ໋ ຍເຄມີ ສາລັບສວນຜັກໃນຄົວເຮືອນ, ຕາມດໍ້ວຍການປູກພືດ
ແລະ ສວນໝາກໄມ ໍ້. ສາລະວັນມີ ເປີ ເຊັນສູ ງກ່ ວາໝູ່ ໃນການໃຊໍ້ປ໋ ຼຸ ຍທຼຸກຊະນິດ ທັງໃນສວນຜັກຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ການປູກ
ພືດ.

 ການໃຊໍ້ຢາຂໍ້າແມງໄມ ໍ້ ແມ່ ນໃຊໍ້ໜອໍ້ ຍກ່ ວາການໃຊໍ້ປ໋ ຼຸ ຍ, ເຊິ່ງຄົວເຮືອນຈານວນສ່ ວນຫຼາຍ ລາຍງານວ່ າ ໄດໍ້ນາໃຊໍ້ຢາຂໍ້າແມງໄມ ໍ້
ສາລັບສວນຜັກໃນຄົວເຮືອນ, ຕາມດໍ້ວຍການປູກພືດ.
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ໍ້
ການສາຫຼວດກ່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນດໍ້າ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ປີ 2015 ສັງລວມຜົນຂອງການສາຫຼວດ

ຮູ ບພາບມີ່ໄດໍ້ມາ : UNICEF/LAOS/2012/Noorani
UNICEF/LAOS/2015/Noorani
ໍ້ ນໄດໍ້ຈດ
ັ ພີມໂດຍການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງອົງການອຼຸ ຍນິເຊບ.
ເອກກະສານນີແມ່

ໍ້ ມ ສາມາດຕິດຕ່ ກອງເລຂາຂອງຄະນະກາມາທິການ ແຫ່ ງຊາດດໍ້ານໂພຊະນາການ, ເບີໂທ
ໍ້ ນເພີມເຕີ
ຕໍ້ອງການຂມູ
021 212096, ສູ ນໂພຊະນາການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຼຸ ກ.
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