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ເນ ື້ອໃນທ ີ່ ສ ຳຄນັ
 ອດັຕຳຂອງເດກັລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອ (ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບ

ເຕ ື້ຍ) ແມີ່ ນ 33 ເປ ເຊນັ. 

 ມ ຄວຳມແຕກຕີ່ ຳງກນັຢີ່ ຳງຊດັເຈນໃນບນັດຳ 18 ແຂວງທ ີ່ ວປະເທດ. ອດັຕຳກຳນ
ຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອທ ີ່ ຕ ີ່ ຳທ ີ່ ສ ດ ແມີ່ ນຢ ີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (13,6 
ເປ ເຊນັ) ແລະ ມ ອດັຕຳສ ງສ ດແມີ່ ນຢ ີ່ ແຂວງຜ ື້ງສຳລ  (54 ເປ ເຊນັ).

 8 ແຂວງໃນບນັດຳ 18 ແຂວງທງັໝ ດ ມ ອດັຕຳກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອໃນ
ລະດບັທ ີ່ ສ ງ (≥ 40 ສີ່ ວນຮ ື້ອຍ).

 ເດກັນ ື້ອຍໃນເຂດຊ ນນະບ ດທ ີ່ ບ ີ່ ມ ເສັ ື້ນທຳງເຂ ື້ຳເຖງິ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນກ ີ່ ມທ ກຍຳກທ ີ່ ສ ດ 
ແລະ ໃນກ ີ່ ມທ ີ່ ມ ແມີ່ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັກຳນສກຶສຳ ມ ຈ ຳນວນຫຼຳຍກວີ່ ຳ ເດກັນ ື້ອຍທ ີ່

ອຳໄສຢ ີ່ ໃນເຂດຕ ວເມ ອງທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນກ ີ່ ມຮັີ່ ງມ ທ ີ່ ສ ດ ແລະ ໃນກ ີ່ ມທ ີ່ ມ ແມີ່ ໄດ ື້ຮບັກຳນ
ສກຶສຳສ ງເຖງິ 3 ເທ ີ່ ຳ. 

 ອດັຕຳສີ່ ວນຮ ື້ອຍຂອງເດກັລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ຂຳດສຳນອຳຫຳນກະທນັຫນັ (ຂຳດສຳນ
ອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ) ແມີ່ ນ 9 ສີ່ ວນຮ ື້ອຍ.

 6 ແຂວງ ໃນຈ ຳນວນ 18 ແຂວງທງັໝ ດ ມ ອດັຕຳເດກັນ ື້ອຍລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ມ ພຳວະ
ຂຳດສຳນອຳຫຳນຮ ນແຮງ (ມ ນ ື້ຳໜກັຕ ີ່ ຳເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ລວງສ ງ) ເພ ີ່ ມຂຶ ື້ນ. 

ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອ (ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບ
ເຕ ື້ຍ) ແມີ່ ນເດກັທ ີ່ ມ ລວງສ ງບ ີ່ ໄດ ື້ມຳດຕະຖຳນເມ ີ່ ອ
ທຽບໃສີ່ ອຳຍ ຂອງເດກັ. ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອ 
ແມີ່ ນກຳນຫລ ື້ມເຫລວໃນກຳນຈະເລ ນເຕ ບຂອງເດກັ 
ທງັທຳງດ ື້ຳນຮີ່ ຳງກຳນ ແລະມນັສະຫມອງ, ມນັແມີ່ ນ
ຜ ນຂອງກຳນບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັສຳນອຳຫຳນທ ີ່ ພຽງພ ເປນັ
ໄລຍະເວລຳຍຳວນຳນຊ ີ່ ຳເຮຶ ື້ອ ຫລ  ບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັສຳນ
ອຳຫຳນທ ີ່ ພຽງພ ຢ ີ່ ເລ ື້ອຍໆ.

ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອ

ນ ື້ຳຫນກັເກ ນ ຫລ  ໂລກອື້ວນ ແມີ່ ນເດກັທ ີ່ ມ ນ ື້ຳ
ຫນກັຫລຳຍເກ ນໄປເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ລວງສ ງຂອງເດກັ. 
ຮ ບແບບຂອງກຳນຂຳດໂພຊະນຳກຳນແນວນ ື້ ແມີ່ ນ
ເປນັຜ ນເນ ີ່ ອງມຳຈຳກກຳນໃຊື້ພະລງັງຳນ (ແຄໂລລ ) 
ຫນ ື້ອຍເກ ນໄປເມ ີ່ ອປຽບທຽບໃສີ່ ກບັກຳນກນິເຂ ື້ຳໄປ 
(ອຳຫຳນແລະເຄ ີ່ ອງດຶີ່ ມ) ແລະມນັເຮດັໃຫ ື້ມ ຄວຳມ
ສີ່ ຽງສ ງທ ີ່ີ່ ຈະເປນັພະຍຳດທ ີ່ ບ ີ່ ຕດິຕ ີ່  ໃນອະນຳຄ ດ.

ນ ື້ຳຫນກັເກ ນ ຫລ  ໂລກອື້ວນ

ເປ ເຊນັ ເດກັນ ື້ອຍລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ເຕ ມໃຫຍີ່ ຊ ື້ຳ

ເປ ເຊນັ ເດກັນ ື້ອຍລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ມ ນ ື້ຳໜກັເກ ນ

ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນກະທນັຫນັ (ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ) 
ແມີ່ ນເດກັທ ີ່ ມ ນ ື້ຳຫນກັຕ ີ່ ຳ ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ອຳຍ ຂອງເດກັ. ກຳນ
ຂຳດສຳນອຳຫຳນກະທນັຫນັ ຫລ ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບ
ຈີ່ ອຍຜອມ ແມີ່ ນຜ ນມຳຈຳກກຳນສ ນເສຍນ ື້ຳຫນກັຢີ່ ຳງໄວວີ່ ຳ 
ຫລ  ມ ກຳນຫລ ື້ມເຫລວທ ີ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ໄດ ື້ນ ື້ຳຫນກັຂ ື້ ື້ນ. ເດກັທ ີ່
ຂຳດສຳນອຳຫຳນກະທນັຫນັ ແບບປຳນກຳງ ຫລ  ແບບຮ ນແຮງ 
ຈະມ ຄວຳມສີ່ ຽງຕ ີ່ ກຳນເສຽັຊ ວດິເພ ື້ມສ ງຂ ື້ນ ແຕີ່ ວີ່ ຳ ກຳນ
ປິີ່ ນປ ວທນັເວລຳສຳມຳດຮກັສຳຫຳຍໄດ ື້

ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ

ເປ ເຊນັ ເດກັນ ື້ອຍລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ຈີ່ ອຍຜອມ

ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບນ  ື້ຳຫນກັບ ີ່ ໄດ ື້
ມຳດຕະຖຳນ ອຳດແມີ່ ນມຳຈຳກທງັ 2 ຮ ບແບບ
ຂອງກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນ ຊຶີ່ ງຈະລວມເອ ຳທງັ 
ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນຊ ຳເຮ ື້ອ ແລະ ກຳນຂຳດ
ສຳນອຳຫຳນກະທນັຫນັ 

ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບນ  ື້ຳ
ຫນກັບ ີ່ ໄດ ື້ມຳດຕະຖຳນ

ເປ ເຊນັ ເດກັນ ື້ອຍລ ີ່ ມ 5 ປ  ທ ີ່ ມ ນ ື້ຳໜກັຕ ີ່ ຳ

ສ.ປ.ປ ລຳວ
ກຳນສ ຳຫຼວດດດັຊະນ ໝຳຍສງັຄ ມລຳວ 2017

ສະພຳບໂພຊະນຳກຳນຂອງເດກັນ ື້ອຍ
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ຕຳມອຳຍ ພຳຍໃນເດ ອນ

ພຳວະເຕ ື້ຍ ນ ື້ຳໜກັເກ ນ ຈີ່ ອຍຜອມ ນ ື້ຳໜກັຕ  ຳ

ເປ ເຊນັເດກັນ ື້ອຍທ ີ່ ນ ື້ຳໜກັຕ ີ່ ຳ, ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບເຕ ື້ຍ, ຈີ່ ອຍຜອມ, ນ ື້ຳໜກັເກ ນ, ຕຳມກ ີ່ ມອຳຍ  ພຳຍໃນເດ ອນ

ຕ ວຊ ື້ບອກ ກຳນວດັແທກຮີ່ ຳງກຳຍທ ີ່ ຂຳດສຳນອຳຫຳນ ຕຳມອຳຍ 

ຕ ວຊ ື້ບອກ ກຳນວດັແທກຮີ່ ຳງກຳຍທ ີ່ ຂຳດສຳນອຳຫຳນ ຕຳມອຳຍ 

ກຳນສ ຳຫຼວດຕ ວຊ ື້
ບອກຫຼຳຍດ ື້ຳນ



ສະພຳບໂພຊະນຳກຳນຂອງເດກັນ ື້ອຍ: ຕຳມກ ີ່ ມຂ ື້ມ ນທ ີ່ ໄດ ື້ແຍກ

ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບເຕ ື້ຍ

ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບເຕ ື້ຍ ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບນ  ື້ຳຫນກັບ ີ່ ໄດ ື້
ມຳດຕະຖຳນ ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ

% ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບເຕ ື້ຍ
(ລະດບັກຳງ ແລະ ຮ ນແຮງ)

% ນ ື້ຳໜກັຕ ີ່ ຳ
(ລະດບັກຳງ ແລະ ຮ ນແຮງ)

% ຈີ່ ອຍຜອນ
(ລະດບັກຳງ ແລະ ຮ ນແຮງ)

% ຈີ່ ອຍຜອນ
(ຂຳດສຳນອຳຫຳນຢີ່ ຳງຮ ນແຮງ)

ລະດບັຊຳດ 33.0 21.1 9.0 3.0

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 13.8 8.9 5.5 1.8

ຜ ື້ງສຳລ 54.0 27.7 8.9 4.5

ຫຼວງນ ື້ຳທຳ 34.1 19.3 3.0 1.4

ອ ດ ມໄຊ 42.7 24.2 6.2 1.6

ບ ີ່ ແກ ື້ວ 34.7 20.0 4.0 0.7

ຫຼວງພະບຳງ 41.3 25.0 8.9 3.2

ຫ ວພນັ 40.7 24.9 16.4 8.3

ໄຊຍະບ ລ 25.1 18.5 19.1 8.4

ຊຽງຂວຳງ 46.3 21.4 5.0 1.8

ແຂວງວຽງຈນັ 33.0 20.1 6.6 2.3

ບ ລຄິ ຳໄຊ 29.9 14.5 5.6 1.6

ຄ ຳມີ່ ວນ 29.7 23.3 9.8 2.3

ສະຫວນັນະເຂດ 28.4 20.2 10.4 2.9

ສຳລະວນັ 42.9 28.6 12.5 3.0

ເຊກອງ 49.9 34.8 8.0 2.9

ຈ ຳປຳສກັ 24.6 21.3 9.0 2.7

ອດັຕະປ 29.6 25.9 15.0 4.2

ໄຊສ ມບ ນ 44.0 21.1 5.8 1.1

ຂ ມ ນພຳກພ ື້ນກີ່ ຽວກບັຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບເຕ ື້ຍ, ນ ື້ຳໜກັເກ ນ, ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ

ຕ ວເມ ອງ, 22
ຮັີ່ ງມ ທ ີ່ ສ ດ, 14 ສ ງກີ່ ຳວ, 17 ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ, 14

ຊ ນນະບ ດ, 37

ທ ກຍຳກທ ີ່ ສ ດ, 48
ບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັກຳນສກຶສຳ, 

45
ຜ ື້ງສຳລ , 54

0

20

40

60

80

100
ເຂ
ດພ

 ື້ ນທ
 ີ່

ກ ີ່ ມ
ຮັີ່ ງ
ມ 

ກ ີ່ ມ
ທ ີ່ ແ

ມີ່ ໄ
ດື້

ຮບັ
ກຳ
ນສ

ກຶ
ສຳ ແຂ

ວງ

ເປ
 ເຊ
ນັ

ລະດບັຊຳດ

A Statistical Snapshot of the Nutritional Status of Children: LSISII 2017 – 2

ກຳນສ ຳຫຼວດດດັຊະນ ໝຳຍສງັຄ ມລຳວຄັ ື້ງທ  2 (LSIS-II) 
ແມີ່ ນກຳນສ ຳຫຼວດຄ ວເຮ ອນໃນທ ີ່ ວປະເທດ ເຊິີ່ ງນ ຳໃຊ ື້ເຄ ີ່ ອງມ ສ ຳ
ຫຼວດຕ ວຊ ື້ບອກຫຳຼຍດ ື້ຳນ (MICS) ໄດ ື້ຖ ກຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ແຕີ່
ປ  2017 ທ ີ່ ຜີ່ ຳນມຳ ໂດຍ ສ ນສະຖຕິແິຫີ່ ງຊຳດ, ກະຊວງ ແຜນ 
ກຳນ ແລະກຳນລ ງທນຶ ແລະທ ີ່ ເປນັສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງ ແຜນງຳນ
MICS ສຳກ ນ. ກຳນສ ຳຫຼວດນ ື້ ໄດ ື້ຮບັກຳນຊີ່ ວຍເຫຼ  ອດ ື້ຳນວຊິຳ
ກຳນຈຳກ ອ ງກຳນ ຢ ນ ເຊບັ, ແລະໄດ ື້ຮບັທ ນຈຳກລດັຖະບຳນ 
ແລະອ ງກຳນຈດັຕັ ື້ງສຳກ ນ ເຊັີ່ ນ ອ ງກຳນ ຢ ນ ເຊບັ, ອ ງກຳນ

ສະຫະປະຊຳຊຳດກອງທນຶສ ຳລບັປະຊຳກອນ, ສະຫະພນັເອ ຣ ບ, 
ລດັຖະບຳນປະເທດລ ກຊ ຳບວກ,ອ ງກຳນພດັທະນຳສຳກ ນຂອງ
ສະຫະລດັອຳເມລກິຳ, ອ ງກຳນຮີ່ ວມມ ສຳກ ນປະເທດສະວດິສ
ແລນ, ອ ງກຳນອຳຫຳນໂລກ, ອ ງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດເພ ີ່ ອກຳນ
ພດັທະນຳ, ອ ງກຳນອະນຳໄມໂລກ, ອ ງກຳນຮີ່ ວມມ ສຳກ ນຍ ີ່ ປ ີ່ ນ. 
ພ ື້ອມນ ື້, ຍງັໄດ ື້ຮບັດຳນຊີ່ ວຍເຫຼ  ອດ ື້ຳນວຊິຳກຳນຈຳກປະເທດ 
ອ ງກຳນ USAID ໃນກຳນຝກຶອ ບຮ ມສ ຳລຄັ ຝກຶ, ຜ ື້ເດ ນສ ຳຫຼວດ 
ແລະກຳນວໄິຈກີ່ ຽວກບັພະຍຳດເລ ອດຈຳງ. 

ຈ ດປະສ ີ່ ງຂອງບ ດສງັລວມໂດຍຫຍ ື້ນ ື້ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອເຜ ຍແຜີ່ ບນັຫຳທ ີ່
ຄ ື້ນພ ບໄດ ື້ຈຳກກຳນສ ຳຫວຼດ ແລະບນັດຳຄ ນລກັຊະນະຂອງ
ຕ ວຢີ່ ຳງເກບັ ຂອງ LSIS II, 2017. ບນັດຳຂ ື້ມ ນສຳມຳດເບ ີ່ ງໃນ
ຕຳຕະລຳງ TC.18.
ລຳຍລະອຽດຂອງຂ ື້ມ ນສະຖຕິໂິດຍຫຍ ື້ ແລະບ ດລຳຍງຳນສງັ 
ລວມຜ ນກຳນວໄິຈ ແລະອ ີ່ ນໆ ແມີ່ ນສຳມຳດເຂ ື້ຳເບ ີ່ ງໃນເວບໄຊ 
mics.unicef.org/surveys.

ຕ ວເມ ອງ, 7
ຮັີ່ ງມ ທ ີ່ ສ ດ, 6 ສ ງກວີ່ ຳ, 7

18-23 ເດ ອນ, 9

ຊ ນນະບ ດ, 10
ທ ກຍຳກທ ີ່ ສ ດ, 12 ບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັກຳນສກຶສຳ, 

11 6-11 ເດ ອນ, 11
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ລະດບັຊຳດ

ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ

ເປ ເຊນັເດກັ ອຳຍ ຕ ີ່ ຳກວີ່ ຳ 5 ປ  ທ ີ່ ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບເຕ ື້ຍ, ຕຳມຄ ນລກັສະນະພ ື້ນຖຳນ ເປ ເຊນັເດກັ ອຳຍ ຕ ີ່ ຳກວີ່ ຳ 5 ປ  ທ ີ່ ຂຳດສຳນອຳຫຳນແບບຈີ່ ອຍ, ຕຳມຄ ນລກັສະນະພ ື້ນຖຳນ


