
ຕວົຊ ີ້ວດັ  ຫລວງນ ີ້າທາ ອຸດມົໄຊ ສາລະວນັ ເຊກອງ ອດັຕະປື  
ມະນຸດວທິະຍາກ່ຽວກບັຮ່າງກາຍຂອງຄນົ  
ລາຍງານນ ີ້າຫນກັເດກັເກດິຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ 7.8 16.4 17.4 13.2 15.4 

ຂາດອາຫານຊ າເຮື ີ້ອ (ເດກັເຕັ ີ້ຍ) ຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປ   44.4 45.5 41 49.1 40.6 

ຂາດອາຫານຊ າເຮື ີ້ອ (ເດກັເຕັ ີ້ຍ) ຂອງເດກັລຸ່ມ 2 ປ   32.6 32.4 32.2 35.2 29.6 

ຂາດອາຫານຮຸນແຮງ (ເດກັຈ່ອຍຜອມ) ຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປ   7.6 5.4 12.2 10.8 10.9 

ຂາດອາຫານຮຸນແຮງ (ເດກັຈ່ອຍຜອມ) ຂອງເດກັລຸ່ມ 2 ປ   8.8 6.2 12.3 13.4 14.7 

ນ ີ້າຫນກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ເດກັລຸ່ມ 5 ປ   25.8 24.1 33.3 36.4 31.3 

ນ ີ້າຫນກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ເດກັລຸ່ມ 2 ປ   23.1 16.8 24.9 26.7 25.2 

ນ ີ້າຫນກັເກ ນມາດຕະຖານ ເດກັລຸ່ມ 5 ປ   2.7 2.1 0.9 3.2 2.7 

ນ ີ້າຫນກັເກ ນມາດຕະຖານ ເດກັລຸ່ມ 2 ປ   3.7 3.7 1.1 3.7 4 

ວດັແທກຮອບແຂນ ຕ ່ າກວ່າ 11.5 ຊງັຕ ແມດ ເດກັລຸ່ມ 5 ປ    0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 

ວດັແທກຮອບແຂນ ຕ ່ າກວ່າ 11.5 ຊງັຕ ແມດ ເດກັລຸ່ມ 2 ປ   1.3 1.1 0.5 1.1 1.3 

ແມ່ຍງິທ ່ ມ ລວງສູງຕ ່ າກວ່າ 145 ຊງັຕ ແມດ  14.9 15.5 24 24.7 15.7 

ແມ່ຍງິທ ່ ມ ມວນສານລວມຂອງຮ່າງກາຍ ນ ີ້ອຍກວ່າ 18.5  9.8 9.4 13.9 10.6 19.8 

ແມ່ຍງິທ ່ ມ ມວນສານລວມຂອງຮ່າງກາຍ ນ ີ້ອຍກວ່າ 17.0 2.2 2 3.9 2.8 4.7 

ແມ່ຍງິທ ່ ມ ມວນສານລວມຂອງຮ່າງກາຍ ຫລາຍກວ່າ 25.0 17.7 12.9 12.2 9.8 11.5 

ແມ່ຍງິທ ່ ມ ມວນສານລວມຂອງຮ່າງກາຍ ຫລາຍກວ່າ 30 2.8 1.7 2.3 1.1 1.7 

ພະຍາດເລອືດຈາງໃນເດກັນ ີ້ອຍ 
ພະຍາດເລອືດຈາງທົ່ ວໄປ <11.0g/dl 19.4 23.1 26.9 25.5 27.1 

ພະຍາດເລອືດຈາງທົ່ ວໄປ <11.0g/dl ເດກັນ ີ້ອຍ 6-24 ເດອືນ 45.6 39.2 44.3 36.6 39.3 

ພະຍາດເລອືດຈາງປານກາງສູງແຕ່ຍງັບ ່ ເຖງິຂັ ີ້ນຮຸນແຮງ (10-10.9g/dl) 11.8 14.2 18 17.5 19.9 

ພະຍາດເລອືດຈາງປານກາງສູງແຕ່ຍງັບ ່ ເຖງິຂັ ີ້ນຮຸນແຮງ (10-10.9g/dl) ໃນເດກັ 6-24 ເດອືນ 26.6 21 24.8 22 24.6 

ພະຍາດເລອືດຈາງປານກາງ (7.0-9.9g/dl) 7.3 8.3 8.4 8 7 

ພະຍາດເລອືດຈາງປານກາງ (7.0-9.9g/dl) ໃນເດກັ 6-24 ເດອືນ 18.3 17.6 19.5 14.6 14.3 

ພະຍາດເລອືດຈາງຮຸນແຮງ (<7.0g/dl) 0.2 0.4 0.04 0 0.1 

ພະຍາດເລອືດຈາງຮຸນແຮງ (<7.0g/dl) ໃນເດກັ 6-24 ເດອືນ  0.7 0.6 0 0 0.4 

ພະຍາດເລອືດຈາງໃນແມ່ຍງິຖພືາແລະແມ່ຍງິລ ີ້ຽງລູກດ ີ້ວຍນມົແມ່ 
ພະຍາດເລອືດຈາງທົ່ ວໄປ <12.0g/dl 29.5 40.9 35.6 33.9 46 

ພະຍາດເລອືດຈາງປານກາງແຕ່ຍງັບ ່ ເຖງິຂັ ີ້ນຮຸນແຮງ (11-11.9g/dl) 14.7 19 21.7 23.4 28.1 

ພະຍາດເລອືດຈາງປານກາງອ່ອນ (8.0-10.9g/dl) 14.3 21.1 13.3 10.5 17.6 

ພະຍາດເລອືດຈາງຮຸນແຮງ (<8.0g/dl) 0.5 0.9 0.6 0 0.4 

ນ ີ້າຫນກັຂື ີ້ນເວລາຖພືາ (ສະຖາບນັການແພດແນະນ າວ່າແມ່ຍງິໃນຊ່ວງເວລາຖພືາຈະມ ນ ີ້າຫນກັເພ ີ້ມຂື ີ້ນຕາມປົກກະຕແິມ່ນລະຫວ່າງ 11 ຫາ 16 ກໂິລ  9.3 6.9 5.9 6.1 7 

ຕວົຊ ີ້ວດັຂອງການລ ີ້ຽງດູເດກັອ່ອນແລະເດກັນ ີ້ອຍ  
ເດກັອ່ອນທ ່ ເຄ ຍໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່  97.9 97.4 95.6 96 97.2 

ເດກັອ່ອນທ ່ ໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່ໃນຊົ່ ວໂມງທ າອດິຫລງັເກດິ  74 62.1 72.9 50.8 48.9 

ເດກັອ່ອນທ ່ ໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່ໃນມື ີ້ທ າອດິຫລງັເກດິ  91.2 84.9 89.1 85.4 84.9 

ເດກັອ່ອນທ ່ ໄດ ີ້ຮບັອາຫານຢ່າງອື່ ນກ່ອນທ ່ ຈະໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່  7.3 12.9 18.1 5.8 24.6 

ເດກັອ່ອນ 0-5 ເດອືນ ທ ່ ໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ 61.4 72.2 41.4 54.9 45.3 

ເດກັນ ີ້ອຍ 12-15 ເດອືນ ທ ່ ໄດ ີ້ສບືຕ ່ ກນິນ ີ້ານມົແມ່  77.9 93 61.1 77.8 80.3 

ເດກັນ ີ້ອຍ 20-23 ເດອືນ ທ ່ ໄດ ີ້ສບືຕ ່ ກນິນ ີ້ານມົແມ່  56 45 35.5 43.6 41.3 

ໄລຍະເວລາສະເລຽັຂອງການລ ີ້ຽງລູກດ ີ້ວຍນ ີ້ານມົແມ່ຂອງເດກັ 0-35 ເດອືນ 17.1 21 19.1 20.4 20.6 

ໄລຍະເວລາສະເລຽັຂອງການລ ີ້ຽງລູກດ ີ້ວຍນ ີ້ານມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຂອງເດກັ 0-35 ເດອືນ 3.5 4.6 0.7 3 1.9 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ໄດ ີ້ກນິທງັນ ີ້ານມົແມ່ແລະໄດ ີ້ກນິອາຫານປະເພດອ່ອນໆ, ເຄິ່ ງອອ່ນ ຫ ືປະເພດແຂ ີ້ນ  64.1 65.3 51.9 62.2 65.2 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ຍງັໄດ ີ້ກນິທງັນ ີ້ານມົແມ່ ແລະກນິອາຫານທ ່ ຫລາກຫລາຍໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າ  33.5 25 9.4 20.3 19.1 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ຍງັໄດ ີ້ກນິທງັນ ີ້ານມົແມ່ ແລະກນິອາຫານໃນຈ ານວນຄັ ີ້ງທ ່ ໄດ ີ້ກນິໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າ  78.9 94.4 69.5 76.2 73.5 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ຍງັໄດ ີ້ກນິທງັນ ີ້ານມົແມ່ ແລະລ ີ້ຽງດູ(ກນິອາຫານ) ໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າທ ່ ຍອມຮບັໄດ ີ້  27.5 22.3 6.8 16.1 15.2 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່ແລ ີ້ວແລະກນິອາຫານທ ່ ຫລາກຫລາຍໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າ 68.9 53.7 42.5 44.9 45.7 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່ແລ ີ້ວແລະກນິອາຫານໃນຈ ານວນຄັ ີ້ງທ ່ ໄດ ີ້ກນິໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າ  51.2 33.3 40.3 47.3 48 

ເດກັນ ີ້ອຍ 6-23 ເດອືນ ທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ກນິນ ີ້ານມົແມ່ແລ ີ້ວ ແລະລ ີ້ຽງດູ(ກນິອາຫານ) ໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າທ ່ ຍອມຮບັໄດ ີ້  35.6 14.3 10.8 11 20 

ເດກັນ ີ້ອຍ 0-23 ເດອືນ ທ ່ ລ ີ້ຽງດ ີ້ວຍນ ີ້ານມົປຸງແຕ່ງ (ກນິໃສ່ຂວດນມົ)  15.3 13 20.2 16.1 22 

ເດກັນ ີ້ອຍ 0-23 ເດອືນ ທ ່ ຜູ ີ້ລ ີ້ຽງດູລ ີ້າງມກ່ືອນປຸງແຕ່ງອາຫານ  92.5 87 90.8 90.4 95.6 

ເດກັນ ີ້ອຍ 0-23 ເດອືນ ໄດ ີ້ລ ີ້າງມ ໃຫ ີ້ກ່ອນກນິອາຫານ   82.2 74 69.1 73.7 86.3 

ເດກັນ ີ້ອຍ ທ ່ ຜູ ີ້ລ ີ້ຽງດູລ ີ້າງມກ່ືອນຈະປີ້ອນເຂົ ີ້າເດກັ   94.1 90.5 89.6 88.2 94.6 

ເດກັນ ີ້ອຍ 0-23 ເດອືນ ໄດ ີ້ກນິອາຫານທ ່ ແຍກຈານສະເພາະເດກັ    59.5 21.5 43.4 46.1 44.6 

ເດກັນ ີ້ອຍ 0-23 ເດອືນ ໃຊ ີ້ມໃືນການກນິອາຫານ  46.4 83.1 68.8 63.4 41.4 

 

 

 

ສ ປປ ລາວ 

ການສ າຫວຼດກ່ຽວກບັການຄ ີ້າປະກນັດ ີ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ ປ  2015 
ບນັດາຜນົ ຂອງການສ າຫຼວດຄວົເຮອືນຂັ ີ້ນແຂວງ 

ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ີ້າປະກນັດ ີ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ (FNSS) ໄດ ີ້ດ າເນ ນໃນປ  2015 
ໂດຍກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ (ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ) ພາຍໃຕ ີ້ທດິຊ ີ້ນ າ
ທ ່ ມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຊິາການ ຈາກເລຂານຸການຂອງ
ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດ ີ້ານໂພຊະນາການ ແລະ 
ບນັດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ. ການສ າຫຼວດກ່ຽວກບັການຄ ີ້າ
ປະກນັດ ີ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການເທື່ ອນ ີ້ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອ ງໃສ່ວທິ ວທິະຍາຂອງການສ າຫຼວດ 
MICS 5.  

ດ ີ້ານວຊິາການແມ່ນໄດ ີ້ກະກຽມໂດຍອງົການອຸຍນ ເຊບັ 
ແລະ ອງົການອາຫານໂລກ. ໄດ ີ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ
ທາງດ ີ້ານການເງນິຈາກສະຫະພາບເອ ຣບົ, ອງົການອຸຍນ 
ເຊບັ (UNICEF), ອງົການອາຫານໂລກ (WFP), ແລະ 
ການຮ່ວມມພືດັທະ ນາຂອງສວດິ (SDC).  



ຕວົຊ ີ້ວດັ  ຫລວງນ ີ້າທາ ອຸດມົໄຊ ສາລະວນັ ເຊກອງ ອດັຕະປື  
ໂພຊະນາການແມ່  
ແມ່ຍງິທ ່ ໄດ ີ້ກນິອາຫານທ ່ ຫລາກຫລາຍໃນຂັ ີ້ນຕ ່ າ 47 33.2 36.4 36.5 40.5 

ຄ່າສະເລັ່ ຽຫມວດອາຫານທ ່ ໄດ ີ້ບ ລໂິພກ  4.5 4 4.1 4.1 4.4 

ແມ່ຍງິຖພືາແລະແມ່ລູກອ່ອນ ໄດ ີ້ກນິອາຫານເພ ີ້ມຂື ີ້ນແລະໄດ ີ້ກນິອາຫານຫວ່າງຕື່ ມ  26 30.5 13.3 24.9 34.8 

ການສື່ ສານ  
ແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ທ ່ ໄດ ີ້ອ່ານຫນງັສພື ມ ຢ່າງນ ີ້ອຍອາທດິລະຄັ ີ້ງ  7.6 8.2 3.7 7.8 10.9 

ແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ທ ່ ໄດ ີ້ຟັງວທິະຍຸ ຢ່າງນ ີ້ອຍອາທດິລະຄັ ີ້ງ  13.1 20.9 22.5 18.9 27.9 

ແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ທ ່ ໄດ ີ້ເບ ່ ງໂທລະພາບ ຢ່າງນ ີ້ອຍອາທດິລະຄັ ີ້ງ  80.9 69.6 63.2 68.8 74.2 

ແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ທ ່ ໄດ ີ້ຮບັຂ ີ້ມູນຂ່າວສານເລື່ ອງລ ີ້ຽງລູກດ ີ້ວຍນ ີ້ານມົແມ່ຈາກສື່ ຕ່າງໆ  43.9 48.2 35.5 41.4 54.9 

ຄວາມຮູ ີ້ແລະທດັສະນະຄະຕກ່ິຽວກບັການລ ີ້ຽງດູເດກັອ່ອນແລະເດກັນ ີ້ອຍຂອງຜູ ີ້ລ ີ້ຽງດູເດກັ  
ຄວາມຮູ ີ້ຂອງແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ໃນເລື່ ອງ ການໃຫ ີ້ອາຫານແຫລວແກ່ເດກັໃນເມື່ ອເດກັອາຍຸໄດ ີ້ຮອດ 6 ເດອືນແລ ີ້ວ   41.6 39.8 39.7 45 39 

ຄວາມຮູ ີ້ຂອງແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ໃນເລື່ ອງການໃຫ ີ້ອາຫານແກ່ເດກັໃນເມື່ ອເດກັອາຍຸໄດ ີ້ຮອດ 6 ເດອືນແລ ີ້ວ   50.4 42.7 42.4 53.1 40.2 

ຄວາມຮູ ີ້ຂອງແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ໃນເລື່ ອງໄລຍະເວລາໃຫ ີ້ລູກກນິນມົແມ່ຈນົຮອດ 24 ເດອືນ    12.2 16.9 28.8 25.3 17.8 

ຄວາມເຊື່ ອຂອງແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ວ່າຄວນຢຸດ ສູບຢາ ໃນເວລາຖພືາ  86.6 68.7 72.6 67.8 73.1 

ຄວາມເຊື່ ອຂອງແມ່ຍງິ 15-49 ປ  ວ່າແມ່ຍງິສາມາດສູບຢາໄດ ີ້ໃນເວລາຖພືາ  3.7 13.1 8.5 15.4 17.5 

ການກວດທ ີ້ອງແມ່ມານ ແລະສະຖານທ ່ ເກ ດລູກ  
ແມ່ມານທ ່ ໄດ ີ້ຮບັການກວດທ ີ້ອງ 4 ຄັ ີ້ງ ຫລຫືລາຍກວ່າ  62.2 61.2 48.8 51.1 40.4 

ແມ່ມານທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ຮບັການກວດທ ີ້ອງ  7.2 4.8 9.4 5.4 9.6 

ແມ່ຍງິທ ່ ເກດິລູກຢູ່ສະຖານບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ  56.8 50.5 42.4 38.9 28.1 

ແມ່ຍງິທ ່ ເກດິລູກຢູ່ເຮອຶນ  41.9 48.8 52.9 60.1 71.3 

ສານອາຫານ  
ຄວົເຮອືນ ທ ່ ມ ເກອື ໄອໂອດນິ  (Iodized >0 PPM)  96.6 83.3 90.9 67.3 79.1 

ເດກັ 6-59 ເດອືນ ທ ່ ໄດ ີ້ຮບັຢາວຕິາມນິເອ ໃນ 6 ເດອືນທ ່ ຜ່ານມາ  54.9 63.6 64.9 42.8 39.5 

ເດກັ 6-59 ເດອືນ ທ ່ ໄດ ີ້ຮບັຢາ ຂ ີ້າແມ່ທ ີ້ອງ ໃນ 6 ເດອືນທ ່ ຜ່ານມາ  50.9 40.7 55.5 28.1 34.7 

ແມ່ມານທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ກນິຢາ ທາດເຫລກັ ໃນໄລຍະການຖພືາ  39.2 54.7 57.5 59.9 57.1 

ແມ່ມານທ ່ ໄດ ີ້ກນິຢາ ທາດເຫລກັ ໜ ີ້ອຍກວ່າ 90 ເມດັ ໃນໄລຍະການຖພືາ  16.2 10.7 17.1 14.8 27.5 

ແມ່ມານທ ່ ໄດ ີ້ກນິຢາ ທາດເຫລກັ ຫລາຍກວ່າ 90 ເມດັ ໃນໄລຍະການຖພືາ  37.9 26.6 22.1 22.1 13.9 

ແມ່ຍງິທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ກນິຢາ ທາດເຫລກັ ຫລງັເກດິລູກ   77.8 85.1 83.4 80 90.4 

ແມ່ຍງິທ ່ ໄດ ີ້ກນິຢາ ທາດເຫລກັ ຫລາຍກວ່າ 45 ເມດັ ຫລງັເກດິລູກ   4 1.4 2 2.8 2.2 

ນ ີ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ຄວົເຮອືນທ ່ ໄດ ີ້ຊມົໃຊ ີ້ນ ີ້າດື່ ມຈາກແຫລ່ງທ ່ ໄດ ີ້ປັບປຸງແລ ີ້ວ (ນ ີ້າດື່ ມໄດ ີ້ມາດຕະຖານ)  95.8 81.1 80.8 79.6 77 

ຄວົເຮອືນທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ຊມົໃຊ ີ້ນ ີ້າດື່ ມຈາກແຫລ່ງທ ່ ໄດ ີ້ປັບປຸງແລ ີ້ວ (ນ ີ້າດື່ ມບ ່ ໄດ ີ້ມາດຕະຖານ)  4.2 18.9 19.2 20.4 23 

ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນທ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ຊມົໃຊ ີ້ນ ີ້າດື່ ມຈາກແຫລ່ງທ ່ ໄດ ີ້ປັບປຸງແລ ີ້ວ (ນ ີ້າດື່ ມບ ່ ໄດ ີ້ມາດຕະຖານ)   46.8 72.2 63.1 69 61.7 

ເຮອືນທ ່ ບ ່ ມ   ແຫລ່ງນ ີ້າກນິໃນຄວົເຮອືນ  22 15.7 25.9 23.5 25.5 

ຜູ ີ້ທ ່ ໄປເອາົນ ີ້າກນິ ແມ່ນແມ່ຍງິຜູ ີ້ໃຫຍ່  81.8 86.9 75.5 68.1 68.2 

ຜູ ີ້ທ ່ ໄປເອາົນ ີ້າກນິ ແມ່ນເດກັຍງິ ລຸ່ມ 15 ປ    4.3 8.9 6.4 9.7 5.3 

ຜູ ີ້ທ ່ ໄປເອາົນ ີ້າກນິ ແມ່ນເດກັຊາຍ ລຸ່ມ 15 ປ    0.4 0.6 1 4 1.3 

ຄວົເຮອືນທ ່ ນ າໃຊ ີ້ວດິຖ່າຍທ ່ ໄດ ີ້ຮບັການປັບປຸງແລ ີ້ວ 66.2 61.7 31.3 58.1 55.3 

ຖ່າຍຊະຊາຍ  31.3 30.7 66.2 31.2 40.9 

ເປ ເຊນັຂອງເດກັນ ີ້ອຍທ ່ ອາຈມົຂອງເຂາົຖກືເກບັມ ີ້ຽນຢ່າງປອດໄພ  27.3 12.7 4.7 12.5 12.1 

ເປ ເຊນັຂອງເດກັນ ີ້ອຍທ ່ ອາຈມົຂອງເຂາົຖກືເກບັມ ີ້ຽນບ ່ ປອດໄພ, ຊະຊາຍ  29.2 60.3 42.7 39 27.9 

ຄວົເຮອືນທ ່ ມ ບ່ອນໄວ ີ້ລ ີ້າງມທື ່ ສງັເກດເຫນັໄດ ີ້   59.8 45.1 21.8 24.2 61.7 

ຄວົເຮອືນທ ່ ມ ບ່ອນໄວ ີ້ລ ີ້າງມສືະເພາະ ແລະມ ນ ີ້າ, ສະບູ ແລະອຸປະກອນລ ີ້າງມ ື  59.8 32.8 38.3 20.3 64.9 

ການຮກັສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ ແລະການສກຶສາ       

ເດກັອາຍຸ 36-59 ເດອືນ ແມ່ນໄດ ີ້ເຂົ ີ້າຮຽນໃນສະຖານສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ 21.9 20.3 9.2 23.1 17.7 

ເດກັທ ່ ສະມາຊກິໃນເຮອືນຜູ ີ້ໃຫຍ່ໄດ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມເຮດັທງັ 4 ກດິຈະກ າຫລຫືລາຍກວ່າ  40.2 42.5 30.5 51 39.1 

ເດກັລຸ່ມ 5 ປ  ທ ່ ຜູ ີ້ດູແລຜູ ີ້ໃຫຍ່ຊຸກຍູ ີ້ໃຫ ີ້ກ ນ  78.5 59.6 50.8 77.6 61.2 

ເດກັລຸ່ມ 5 ປ  ທ ່ ປະໃຫ ີ້ຢູ່ຜູ ີ້ດຽວ ໃນອາທດິກ່ອນການສ າຫລວດ  3.1 13.4 2.3 5.4 6.2 

ເດກັລຸ່ມ 5 ປ  ທ ່ ຢູ່ໃນການເບິ່ ງແຍງຂອງເດກັອ ກຜູ ີ້ຫນຶ່ ງທ ່ ມ ອາຍຸຍງັນ ີ້ອຍກວ່າ 10 ປ  ໃນອາທດິຜ່ານມາ 11.9 31.4 11.5 24.7 23.3 

ເດກັລຸ່ມ 5 ປ  ທ ່ ໄດ ີ້ຮບັການເອາົໃຈໃສ່ດູແລຢ່າງບ ່ ພຽງພ  ໃນອາທດິທ ່ ຜ່ານມາ  13.2 34.5 12.7 26.7 24.7 

ກະສກິ າ      

ຄວົເຮອືນທ ່ ມ ສດັລ ີ້ຽງ ໃນ 12 ເດອືນທ ່ ຜ່ານມາ  85.4 78.8 86.1 78 75.7 

ຄວົເຮອືນທ ່ ມ ສວນແລະໄດ ີ້ປູກຝັງ ໃນ 12 ເດອືນທ ່ ຜ່ານມາ  93.5 96.7 97.6 95.5 93.3 

 

ແຫລ່ງຂ ີ້ມູນ: ຂ ີ້ມູນທງັຫມດົແມ່ນໄດ ີ້ມາຈາກ ການສ າຫລວດການຄ ີ້າປະກນັສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ ສປປ ລາວ 2015  


