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ບດົຖະແຫຼງຂ່າວ 

ສະບາຍດ ີບນັດາທ່ານທນີບັຖ ືແລະ ຮກັແພງເຊງິກ າລງັຕດິຕາມຮບັຊມົ ແລະ ຮບັຟັງການລາຍງານ

ຂ່າວໃນມື ື້ນີ ື້, ໂດຍໄດ ື້ຮບັມອບໝາຍຈາກຄະນະສະເພາະກດິ ເພື່ ອປື້ອງກນັ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ື້ໄຂ

ການລະບາດພະຍາດCOVID-19, ແລະ ໂດຍປະຕບິດັຕາມປົກະຕປິະຈ າວນັ, ຂ ື້າພະເຈົ ື້າຈະມາ 

ລາຍງານໃຫ ື້ບນັທ່ານຮບັຊາບກ່ຽວກບັ  ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢ ່  ສປປ 

ລາວ ລວມທງັຕວົເລກການຕດິເຊື ື້ອພະ ຍາດ COVID-19ໃນທົ່ ວໂລກ ປະຈ າວນັ ວນັທ ີ 26 

ກນັຍາ ປີ 2021. 

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19  ຢ ່  ສປປ ລາວ 

ຮອດປະຈບຸນັເຫນັວ່າ ສະພາບການການຕດິເຊື ື້ອພະຍາດໂຄວດິ19 ໃນຊຸມຊນົຢ ່ ປະເທດ

ເຮາົແມ່ນມຈີ ານວນເພີ ື້ມຂ ື້ນຫຼາຍ ໃນມື ື້ວານນີ ື້ ວນັທ ີ25 ກນັຍາ 2021  ທົ່ ວປະເທດ ໄດ ື້ມກີານ

ເກບັຕວົຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊື ື້ອ COVID-19 ທງັໝດົ 4,816 ຕວົຢ່າງ, ໃນນັ ື້ນ ກວດພບົຜ ື້

ຕດິເຊື ື້ອໃໝ່ 292 ຄນົ  ( ຊຸມຊນົ = 280 ຄນົ ດນີທາງຈາກຕ່າງປະເທດ 12 ຄນົ ) ເຮດັໃຫ ື້ຕວົ

ເລກຜ ື້ຕດິເຊ ື້ອ ພະຍາດໂຄວດີ 19 ສະ ສມົໃນ ສປປ ລາວ ຮອດປະຈບຸນັ ແມ່ນ 21,819  ຄນົ,  

ເສຍຊວີດິສະສມົ 16 ຍງັສບືຕ ່ ປ່ິນປົວ 4,492 ຄນົ.  
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ວນັທ ີ25/9/2021 

  ປີ 
2020 

ປີ 2021  

ກ ລະນີ
ສະສມົ
ທງັໝດົ
ຮອດ
ປັດຈບຸນັ 

ຕດິເຊື ື້ອ
ໃນຊຸມ
ຊນົ 

ກ ລະນນີ າ
ເຂົ ື້າ 

ລວມ
ທງັໝົ
ດ 

ຕດິເຊື ື້ອ
ໃນຊຸມ
ຊນົ 

ກ ລະນີ
ນ າເຂົ ື້າ 

ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 1 6,699 6,700 1,529 5,171 7 19 14 5 1436   
ຈ າປາສກັ (CPS)   4,813 4,813 1,010 3,803 3 15 12 3 632   
ນະຄອນຫຼວງ (VCT) 35 4,657 4,692 3,059 1,633 4 138 135 3 1250   
ຄ າມ່ວນ (KHM)   2,158 2,158 793 1,365 1 86 85 1 599   
ສາລະວນັ (SRV)   1,597 1,597 78 1,519 1 7 7 0 176   
ບ ່ ແກ ື້ວ (BK) 1 967 968 961 7   2 2 0 10   
ວຽງຈນັ (VT)   234 234 219 15   16 16 0 103   

ບ ລຄິ າໄຊ (BKX)   99 99 23 76   4 4 0 19   

ຫຼວງນ ື້າທາ (LNT)   98 98 98 0   1 1 0 27   
ໄຊຍະບ ລ ີ(XYBL)   55 55 21 34         0   
ອຸດມົໄຊ (OUX)   38 38 33 5         1   
ຫຼວງພະບາງ (LPB) 3 297 300 252 48   3 3 0 211   
ຜົື້ງສາລ ີ(PSL)   7 7 7 0         1   
ເຊກອງ (SK)   6 6 6 0         2   
ຊຽງຂວາງ (XK)   24 24 24 0         20   
ອດັຕະປື (ATT)   7 7 7 0   1 1 0 5   
ໄຊສມົບ ນ (XSB)   23 23 23 0         0   
ຫວົພນັ (HP)   0 0 0 0         0   

ລວມ 40 21,779 21,819 8,143 13,676 16 292 280 12 4,492   

 

ຂ ື້ມ ນໂດຍຫຍ ື້ ກ່ຽວກບັກ ລະນຕີດິເຊື ື້ອໃໝ່ 292 ຄນົ ມດີັ່ ງນີ ື້  

o ການຕດິເຊື ື້ອໃນຊຸມຊນົມຈີ ານວນ 280 ຄນົ ຄ:ື  

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແຍກຕາມ ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງການຕດິເຊື ື້ອໃນຊຸມຊນົ ທງັໝດົ 135 ຄນົ

, ລາຍລະອຽດມດີັ່ ງນີ ື້: 
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- ພະນກັງານໂຮງງານ Trio :  63 ຄນົ 

- ພະນກັງານສາງ DKSH:  1 ຄນົ 

- ພະນກັງານທະຫານຕ າຫຼວດ:  3 ຄນົ (ຕ າຫຼວດ 2) 

- ພະນກັງານໂຮງງານໂຮຢື້າ:   1 ຄນົ 

- ພະນກັງານເດນີກ໋ອບແລກັວວິ:  1 ຄນົ 

- ສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນທມີງານກ າລງັສງັລວມຂ ື້ມ ນ 66 ຄນົ 

2. ຄ າມ່ວນ 85 ຄນົ:  

- ກ າມະກອນບ ລສິດັຄາຍຢວນ 83 ຄນົ;  

- ຊຸມຊນົທົ່ ວໄປ 2 ຄນົ  

3. ແຂວງວຽງຈນັ 16 ຄນົ: 

- ເມອືງໂພນໂຮງ ມ ີ10 ຄນົ (ບ ື້ານໂພນຫ  ມ ີ03 ຄນົ; ບ ື້ານໂພນແກ ື້ວ ມ ີ02 ຄນົ; ບ ື້ານ

ນາແພງ 1 ຄນົ, ບ ື້ານໂນນສະຫວາດ 1 ຄນົ, ນ ື້າລນິ 1 ຄນົ, ບ ື້ານຊ່າງໃຫ່ຍ 1 ຄນົ ແລະ 

ບ ື້ານນາໂພພະລາດ 1 ຄນົ)  

- ເມອືງວງັວຽງ ມ ີ03 ຄນົ (ບ ື້ານຂນັໜາກ ມ ີ02 ຄນົ ແລະ ບ ື້ານວຽງແກ ື້ວ ມ ີ01 ຄນົ) 

- ເມອືງວຽງຄ າ ມ ີ03 ຄນົ (ບ ື້ານໂພນໝ)ີ 

4. ສະຫວນັນະເຂດ 14 ຄນົ: 

-  ຄ ື້າຍຄຸມຂງັຫຼກັຫກົ 3 ຄນົ ( ພະນກັງານຕ າຫລວດ 02 ຄນົ, ນກັໂທດ 01 ຄນົ) 
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-  ນກັບວດ 01 ຄນົ (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 18 ປີ) ຢ ່ ວດັໂພໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ ແລະ ຍງັບ ່

ຮ ື້ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງການຕດິເຊື ື້ອ 

- ພະນກັງານແພດ ມ ີ01 ຄນົ, ເຮດັວຽກຢ ່ ເມອືງອາດສະພອນ ຊື່ ງເຂົ ື້າປະຈ າສ ນຫຼກັ 9 

ແລະ ຢ ່ ຊ່ວງກກັໂຕພາຍຫຼງັອອກປະຈ າການ 

- ພະນກັງານທະຫານຄ ື້າຍ 644, ບ ື້ານຈະເລນີສຸກ, ເມອືງອຸທຸມພອນ ມ ີ01 ກ ລະນ ີ 

-  ຜ ື້ປະຈ າຢ ່  ມສ ພນິ ຂື ື້ນກບັເມອືງອຸທຸມພອນ 06 ຄນົ: (ພະນກັງານຕ າຫລວດ ມ ີ

03 ຄນົ, ນາຍບ ື້ານ ມ ີ02 ຄນົ, ພະນກັງານປົກຄອງເມອືງ ມ ີ01 ຄນົ) 

-  ປະຊາຊນົບ ື້ານວງົພນັສ,ີ ເມອືງອຸທຸມພອນ ມ ີ02 ຄນົ (ເພດຊາຍ 41 ປີ ແລະ ເພດ

ຍງິ 29 ປີ) ຊື່ ງເປັນຄນົໃນຄອບຄວົຂອງພະນກັງານຕ າຫລວດ ທີ່ ຕດິເຊື ື້ອຜ່ານມາ. 

5. ຈ າປາສກັ 12 ຄນົ: ຊື່ ງມາຈາກເມອືງປະທຸມພອນທີ່ ເຄຍີລາຍງານຜ່ານມາ 

6. ສາລະວນັ 7 ຄນົ:  

- ບ ື້ານນາເຫຼກັ 04 ຄນົ, ຊື່ ງມາຈາກຄອບຄວົຕດິເຊື ື້ອທີ່  ຜ່ານມາ,  

- ບ ື້ານໂພນແກ ື້ວ ມ ີ03 ຄນົ ຄອບຄວົດຽວກນັກບັພະນກັງານແພດກາຍຍະບ າບດັໂຮງໝ 

ແຂວງສາລະວນັ ທຕີດິເຊື ື້ອຜ່ານມາ. 

7. ບ ລຄິ າໄຊ 4 ຄນົ:  

- ບ ື້ານຫ ື້ວຍໄຮ,  ເມອືງປາກກະດງີ ມ ີ03 ຄນົ (1. ເພດຍງິ ອາຍຸ 08 ປີ ອາຊບີນກັຮຽນ;

2.  ເພດຍງິ ອາຍຸ 73 ປີ, 3. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 37 ປີ ອາຊບີ ເຮດັນາ) ເປັນຄອບຄວົຜ ື້

ຕດິເຊື ື້ອຜ່ານມາ 
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- ບ ື້ານໄຊສະຫວ່າງ, ເມອືງທ່າພະບາດ ມ ີ01 ກ ລະນ ີ(ເພດຍງິ, ອາຍຸ 30 ປີ, ອາຊບີ: 

ພະນກັງານທະຫານ)  

8. ຫຼວງພະບາງ 3 ຄນົ: ທງັໝດົແມ່ນໄດ ື້ພວົພນັໃກ ື້ຊດິກບັກ ລະນຕີດິເຊື ື້ອຢ ່ ບ ື້ານດຽວກນັ ຊື່ ງ

ຢ ່ ບ ື້ານ ໜອງຂຽວ, ເມອືງງອຍ. 

9. ບ ່ ແກ ື້ວ 2 ຄນົ: ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 

10. ຫລວງນ ື້າທາ 1 ຄນົ: ບ ື້ານ ວຽງຄ າ, ເມອືງນ ື້າທາ, ຜ ື້ກ່ຽວ ກບັຄອບຄວົເດນີທາງຈາກ

ຫຼວງນ ື້າທາໃນວນັທ ີ17/09/2021 ມາແຂວງວຽງຈນັ ບ ື້ານໂພນໝໄີຕ ື້  ໃກ ື້ຕະຫຼາດ ເພື່ ອ

ສົ່ ງສະການແມ່ເສຍຊວີດິ. ຢ ່ ເຮອືນດ ີນບັແຕ່ວນັທ ີ17/09/2021 ຮອດວນັທ ີ

22/09/2021 ເປັນເວລາ 06 ວນັ,  ວນັທ ີ24/09/2021 ເວລາ 9 ໂມງໄດ ື້ເຂົ ື້າໄປ

ເກບັຕວົຢ່າງກວດໂຄວດິຢ ່ ໂຮງໝ ແຂວງຄັ ື້ງທ ີ1 ຜນົກວດບ ່ ຈະແຈ ື້ງ, ໄດ ື້ກບັມາເກບັຕວົຢ່າງ

ອກີ ວນັທ ີ25/09/2021 ແລ ື້ວໃຫ ື້ຜນົບວກ.  

11. ອດັຕະປື 1 ຄນົ: ເພດຍງິ, ອາຍຸ 37 ປີ; ພະນກັງານຖະແຫຼງຂ່າວແຂວງ. 

ປະຈບຸນັ ຜ ື້ຕດິເຊື ື້ອໃໝ່ທງັໝດົ ໄດ ື້ເຂົ ື້ານອນຕດິຕາມປ່ິນປົວຢ ່ ສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວທີ່ ກ ານດົໄວ ື້ຂອງແຂວງ.  

o ສ່ວນການຕດີເຊື ື້ອໃນຜ ື້ທີ່ ເດນີທາງເຂົ ື້າປະເທດມຈີ ານວນ 12 ຄນົ ຄ:ື ນະຄອນຫຼວງ 03 ຄນົ 

ສະຫວນັນະເຂດ 05 ຄນົ, ຈ າປາສກັ 02 ຄນົ, ຄ າມ່ວນ 01 ຄນົ,ແລະ ອດັຕະປື 01 ຄນົ  , 

ເຊິ່ ງທງັໝດົນັ ື້ນແມ່ນໄດ ື້ມກີານເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ສົ່ ງໄປຈ າກດັບ ລເິວນຢ ່ ສ ນຈ າກດັບ ລ ິ

ເວນຂອງແຕລະແຂວງ ແລະ ເມື່ ອຜນົກວດຕວົຢ່າງເປັນບວກພວກກ່ຽວໄດ ື້ ຖກືນ າສົ່ ງໄປ

ປ່ີນປົວຢ ່ ສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວ ທີ່  ແຂວງກ ານດົໄວ ື້ເປັນສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວຄນົເຈບັທີ່ ຕດິເຊື ື້ອ  
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ການບ ລກິານເກບັຕວົຢ່າງ ເພື່ ອກວດຫາເຊື ື້ອ ໂຄວດີ-19  

➢ ສ າລບັຢ ່ ບນັດາແຂວງແມ່ນທ່ານສາມາດໄປເກບັຕວົຢ່າງເພື່ ອກວດຊອກຫາເຊື ື້ອພະຍາດ

ໂຄວດິ19ໄດ ື້ຢ ່ ໂຮງໝ ແຂວງ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ທາງຄະນະສະເພາະກດິກ ານດົຢ ່ ພາຍໃນແຂວງ 

ນອກຈາກຈດຸກວດຄງົທີ່ ແລ ື້ວຖື້າຫາກມກີານລະບາດໃນຊຸມຊນົທມີງານເຝົື້າລະວງັຂອງ

ແຂວງກ ຈະມກີານຊອກຄົ ື້ນຫາກ ລະນຜີ ື້ຕດິເຊື ື້ອແບບບຸກໂດຍການເຄື່ ອນທີ່ ໄປເກບັຕວົ 

ຢ່າງ ຢ ່ ສະຖານທີ່  ເຊິ່ ງມຜີ ື້ຕດິເຊື ື້ອໃໝ່ ແລະ ເຂດທີ່ ມກີານລະບາດໃນຊຸມຊນົ    

➢ ສ າລບັຢ ່ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັມລີາຍລະອຽດ ດັ່ ງນິ ື້: 

• ຈດຸກວດຄງົທີ່   

o ສະໝານກລິາໃນຮົ່ ມ ບ ງຂະຫຍອງ 

o ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ, ເມອືງໄຊເສດຖາ 

o ມສ ເຈົ ື້າອະນຸວງົ, ເມອືງ ຈນັທະບ ລ ີ

ທຸກຈດຸກວດ ຄງົທີ່ ແມ່ນໃຫ ື້ບ ລກິານເກບັຕວົຢ່າງ ທຸກວນັ (ວນັຈນັ ຫາ ອາທດິ) ເວລາ9:00–11:30 ໂມງ  

• ທມີກວດເຄື່ ອນທີ່   

o 01 ທມີ ຂອງສາທາເມອືງໄຊທານ ີ , 01 ທມີ ຂອງສາທາ ເມອືງ ສສີດັຕະນາກ   

01 ທມີ ຂອງສາທາເມອືງສໂີຄດຕະບອງ ແມ່ນເຄື່ ອນທີ່ ເກບັຕວົຢ່າງ ຕາມຈດຸທີ່

ມກີານລະບາດ ພາຍໃນເມອືງຂອງຕນົ ,   

o ສາທາເມອືງນາຊາຍທອງ  ແມ່ນມ ີ02 ທມີ:  

▪ 01 ທມີ ປະຈ າຢ ່ ບ ື້ານ ຫ ື້ວຍນ ື້າເຢັນ ຈນົຮອດວນັພຸດ ທ ີ29 ກນັຍາ 2021 
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▪ 01 ທມິ ເຄື່ ອນທີ່ ໄປເກບັຕວົຢ່າງຕາມສ ນຈ າກດັບ ລເິວນພາຍໃນເມອືງ 

o 02 ທມີ ຂອງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄປຊ່ວຍທຸກ

ເມອືງໃນການເກບັຕວົຢ່າງຢ ່ ສະຖານທີ່ ມກີານລະບາດ 

ຈ ານວນບື້ານແດງຢ ່ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ທົ່ ວປະເທດມ ີ214 ບ ື້ານ, ຈາກ 10 ແຂວງ ແລະ 32 ເມອືງ   

o ສ າລບັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມ ີ84 ບ ື້ານ ບ ື້ານ ທີ່ ກ ານດົເປັນເຂດແດງໃໝ່ໃນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ວນັທ ີ25 ກນັຍາ 2021 ມ ີ09  ບື້ານ ໃນ 5 ເມອືງ:   

o ເມອືງໄຊທານ ີ1: ບ ື້ານ ໄຮ່ 

o ເມອືງ ໄຊເຊດຖາ 1: ບ ື້ານ ໂພນທອງ 

o ເມອືງ ສໂີຄດຕະບອງ 4: ບ ື້ານ ໃໝ່, ໜອງບ ກເໝອື, ຫ ື້ວຍຫ ື້ອມ ແລະ ໂພນ

ສະຫວາດໄຕ ື້ 

o ເມອືງ ນາຊາຍທອງ 2: ບ ື້ານ ໄຊມຸງຄຸນ ແລະ ຫວົຊ ື້າງ 

o ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ1 : ບ ື້ານ ສະຫ່ວາງ 

ການເດນີທາງເຂົ ື້າມາ ສປປ ລາວ ຕາມຈດຸຜ່ານແດນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

 ວນັທ ີ25 ກນັຍາ 2021 ມຜີ ື້ເດນີທາງຜ່ານດ່ານເຂົ ື້າມາ ສປປ ລາວ ຈ ານວນ ທງັໝດົ 1,127 ຄນົ, 

ທຸກຄນົເດນີທາງເຂົ ື້າມາທງັໝດົ ແມ່ນໄດ ື້ຖກືເກບັຕວົຢ່າງກວດຊອກຫາເຊື ື້ອພະຍາດໂຄວດີ-19  ແລະ ນ າ

ສົ່ ງເຂ ື້ົ ື້າໄປຈ າກດັບ ລເິວນຢ ່ ສ ນຈ າກດັບ ລເິວນ ຫຼໂືຮງແຮມຈ າກດັບ ລເີວນ ທີ່ ຄະນະສະເພາະກດິກ ານດົໄວ ື້

ຈນົຄບົກ ານດົຈື່ ງອອກມາເຄອີນໄຫວໃນສງັຄມົໄດ ື້ ,  
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ຮອດປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດມສີ ນຈ າກດັບ ລເິວນທີ່ ເປີດນ າໃຊ ື້ຢ ່ ທງັໝດົ 118 ສ ນ ແລະ 55ໂຮງແຮມ, 

ມຜີ ື້ຈ າກດັບ ລເິວນທງັໝດົ 7,356 ຄນົ.( ສ ນ 5,464 ຄນົ ໂຮງແຮມ 1,892 ຄນົ ) 

ສະພາບຕດິເຊື ື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢ ່ ໃນໂລກ ແລະ ປະເທດໃກ ື້ຄຽງ ,  

ປະຈບຸນັ ໃນທົ່ ວໂລກ ຍງັສບືຕ ່ ມລີາຍງານກ ລະນຕີດິເຊື ື້ອໃໝ່ ແລະ ເສຍຊວີດິໃໝ່ ທຸກວນັ ເຮດັໃຫ ື້ຕວົ

ຜ ື້ຕດິເຊື ື້ອສະສມົໃນທົ່ ວໂລກມຈີ ານວນ ທງັໝດົ 232,244,656 ຄນົ ( ໃໝ່ 375,786 ຄນົ ) , ມີ

ຈ ານວນຜ ື້ເສຍຊວິດິສະສມົທງັໝດົ 4,756,468 (5,877 ຄົນ) , ປ່ີນປົວຫາຍດ ີ208,851,939  

3 ປະເທດ ທີ່ ມ ີກ ລະນຜີ ື້ຕດິເຊື ື້ອສ ງກວ່າໝ ່ ໃນໂລກ 

ລ/ດ ປະເທດ 
ກ ລະນຕີດິເຊື ື້ອ ເສຍຊວິດີ 

ສະສມົທງັໝດົ ໃໝ່ ສະສມົທງັໝດົ ໃໝ່ 
1 ອາເມຣກິາ 43,724,933 53,443 706,054 761 
2 ອນິເດຍ 33,651,221 28,149 446,948 258 
3 ບຣາຊວິ 21,343,304 15,688 594,246 548 

 
05 ປະເທດທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັ ສປປ ລາວ 
 
ລ/ດ 
 

ປະເທດ 
ກ ລະນຕີດິເຊື ື້ອ ເສຍຊວິດີ 

ສະສມົທງັໝດົ ໃໝ່ ສະສມົທງັໝດົ ໃໝ່ 
1 ໄທ 1,549,285 11,975 16,143 127 
2 ຫວຽດນາມ 746,678 9,706 18,400 180 
3 ມຽນມ ື້າ 456,620 1,546 17,465 52 
4 ກ າປ ເຈຍ 108,257 816 2,218 21 
5 ຈນີ 95,986 38 4,636   
 ບນັດາທ່ານ ທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ  
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• ໂດຍອງີຕາມການລາຍງານຕວົເລກການຕດິເຊື ື້ອພະຍາດໂຄວດິ 19 ຢ ່  ສປປລາວ ໃນແຕ່ລະວນັ 

ເລີ ື້ມແຕ່ຕ  ົ້ນເດອືນກນັຍາ 2021 ເຫັນວາ່ຈ  ານວນການຕິດເຊືົ້ອໃນຜ ົ້ເດນີທາງເຂ ົ້າ

ປະເທດ ແລະ ແຮງງານທ່ີເດນີທາງຈາກປະເທດໃກົ້ຄຽງແມນ່ມທີາ່ອຽ່ງຫ ຼຸດລ  ງແຕ່

ສງັເກດເຫນັວ່າ ຈ ານວນຕວົເລກ ຜ ື້ຕດິເຊື ື້ອໃນຊຸມຊນົແມ່ນ ມຈີ ານວນເພີ ື້ມຂ ື້ນຫຼາຍ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ຢ ່ ແຂວງຈ  າປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຄ  າມວ່ນ ແລະຮອດກາງ

ເດອືນ ກນັຍາ 2021 ການຕິດເຊືົ້ອໃນຊຸມຊ  ນຢ ນ່ະ ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແມ່ນເພີ ື້ມຂ ື້ນສ ງ 

ແລະ ກາຍເປັນແຂວງທີ່ ມຈີ ານວນຜ ື້ຕດິເຊື ື້ອໃນຊ ມຊນົສ ງກວ່າທຸກແຂວງ ພ ື້ອມດຽກນັກ ມີ

ການລາຍງານການຕດິເຊື ື້ອໃນຊຸມຊນົຢ ່ ອກີຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ສມົທຽບ

ການຕດີເຊື ື້ອ ເດອືນ ສຫິາ ແລະເດອືນກນັຍານີ ື້ ເຫນັວ່າ  

  ສງິຫາ   ກນັຍາ    

ນ າເຂົ ື້າ 6,596 80% 1,871 30%  
ຊຸມຊນົ 1,652 20% 4,369 70%  
ລວມ  8,248  6,240   

 

• ເຊິ່ ງສາຍເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ື້ພະຍາດມກີານລະບາດຂອງພະບາດໃນ ໃນຊຸມຊນົ ກ ແມ່ນຍ ື້ອນການ

ເດນີທາງໄປມາລະຫວ່າງທ ື້ອງຖນິຫາທ ື້ອງຖິ່ ນນ ງ-ທ ື້ອງຖີ່ ນນ ່ ງ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ ື້ອງຖິ່ ນທີ່

ມກີານລະ ບາດຂອງພະຍາດໃນຊຸມຊນົ, ແລະ ການດ າເນນີບາງກດິຈະກ າໃນສງັຄມົແມ່ນ ຍງັບ ່

ປະຕບິດັມາດຕະການ ສະກດັກັ ື້ນ ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ໄດ ື້ຢ່າງຖກືຕ ື້ອງ 

ແລະ ຮດັກຸມເທົ່ າທຄີວນ ພ ື້ອມດຽວກນັ ກ ່ ແມ່ນຍ ື້ອນເກດີມກີານຕດິເຊື ື້ອໃນໂຮງງານເຊິ່ ງເປັນ
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ສະຖານທີ່  ທີ່ ມກີ າມະກອນຈ ານວນຫຼາຍກວ່າ 1,00 ຄນົ ເຮດັໃຫ ື້ພະຍາດແຜ່ອອກໄປສ ່ ຊຸມຊນົ 

ແລະ ຂະຫຍາຍເປັນວງົກ ື້ວາງຢ່າງໄວວາ  

• ຕ ່ ກບັສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃນປະເທດ ທີ່ ກ່າວມານັ ື້ນ, ລດັຖະບານ ກ ຄ ື ຄະນະ

ສະເພາະກດິ ໄດ ື້ມຄີວາມຕດັສນິໃຈສ ງ ໃນການວາງມາດຕະການ ສະກດັກັ ື້ນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄປຄຽງຄ ່ ກນັກບັການປະເມນີສະຖານະການ ແລະ ວາງມາດຕະ 

ການໃຫ ື້ສອງຄ່ອງ ແທດເໝາະ ກບັສະພາບການລະບາດຕວົຈງິ ຂອງພະຍາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

ແລະ ໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ ເຊິ່ ງມກີານ ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ບາງ ມາດຕະການຢ່າງເຂັ ື້ມງວດ ແລະຮດັ 

ກຸມທີ່ ສຸດພ ື້ອມດຽວກນັ ກ ່ ມກີານຜ່ອນ ຜນັບາງ ມາດຕະການເພື່ ອຫຼຸດຜ່ນຜນົກະທບົຕ ່ ເສດຖະ

ກດີສງັຄມົ ແລະ ການດ າລງົຊວີດີປະຈ າວນັ ຂອງປະຊາຊນົໃນປະເທດ  

• ແລະ ຄດືັ່ ງທີ່ ກ່າວໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນ ເນື່ ອງຈາກວ່າໃນກາງເດອືນ ກນັຍາ 2021 ສະພາບການຕດິເຊື ື້ອ

ໃນຊຸມຊນົຢ ່ ໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັມ ີຈ ານວນ ເພີ ື້ມຂ ື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລດັຖະບານຈ ່ ງໄດ ື້ມີ

ທດິຊີ ື້ນ າໃຫ ື້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັປະຕບິດັມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ື້ໄຂການລະບາດ  

ພະຍາດໂຄວດີ 19 ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍການອອກ ຄ າສງັຂອງເຈົ ື້າຄອງນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັສະບບັເລກທ ີ 016\ຈນວ ລງົວນັທ ີ 19 ກນັຍາ 2021 ເຊງິມກີ ານດົໃນການຈດັຕັ ື້ງ

ປະຕບິດັ ແຕ່ວນັທ ີ 19-30 ກນັຍາ 2021 ແລະ ຍງັມອບໃຫື້ ຄະນະສະເພາະກດີຂັ ື້ນສຸນກາງ  

ທບົກບັ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຮບີຮ ື້ອນຮບັມ ືແລະ ແກ ື້ໄຂສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ

ໃນຄັ ື້ງນີ ື້, ເປັນຕົ ື້ນ ແມ່ນ ໃຫ ື້ເລັ່ ງຊອກຫາຜ ື້ຕດິເຊື ື້ອ ແລະ ຜ ື້ສ າພດັໃກ ື້ຊດິໃຫ ື້ໄດ ື້ໂດຍໄວ, ໃຫ ື້

ມກີານ ເພີ ື້ມຈດຸກວດຊອກຫາເຊື ື້ອພະຍາດໂຄວດິ 19 ແລະ ເພີ ື້ມຈດຸການໃຫ ື້ວກັຊນີ, ຈດັໃຫ ື້
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ມ ີໜ່ວຍເຄື່ ອນທີ່ ກວດຫາເຊື ື້ອພະຍາດ ແລະ ໜ່ວຍເຄື່ ອນທີ່ ໃຫ ື້ວກັຊນິແກ່ປະຊາຊນົໃນສງັຄມົ 

ພ ື້ອມທງັໃຫ ື້ເອາົໃຈໃສ່ ໃນການ ກະກຽມ, ປັບປຸງ ແລະ ຈດັສນັໃຫ ື້ມສີະຖານທີ່ ຈ າກດັບ ລເິວນ

ເພື່ ອໃຫ ື້ຜ ື້ສ າພດັໃກ ື້ຊດິ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງໄດ ື້ຖກືຈ າກດັບ ລເິວນຄບົຕາມກເວລາຂອງມາດຕະການ

ທີ່ ຄະນະສະເພາະກດິໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້  ແລະ ຕ ື້ອງຈດັສນັໃຫ ື້ມສີະຖານທີ່ ປ່ິນປົວ, ໂຮງໝ ພາກສະ

ໜາມ ໃຫ ື້ພຽງພ ສ າລບັຮອງຮບັຜ ື້ຕດິເຊື ື້ອພະຍາດໂຄວດິ 19, ເຊິ່ ງທງັໝດົນັ ື້ນ ແມ່ນສະແດງໃຫ ື້

ເຫນັວ່າລດັຖະບານເຫນັສ າຄນັ ແລະ ມຄີວາມ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ສຸຂະພາບ 

ຂອງປະຊາຊນົລາວຂອງພວກເຮາົທຸກຄນົເພື່ ອໃຫ ື້ປອດໄພຈາກ ພະຍາດໂຄວດີ 19  

• ໃນໂອກາດນີ ື້ ຕາງໜື້າກອງເລຂາດ ື້ານວຊິາການ ຂອງຄະນະສະເພາະກດິຂ ສະແດງຄວາມຂອບ 

ໃຈ ແລະ ຮ ື້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສ ງຕ ່ ພະນກັງານແພດໝ  ລວມທງັພະນກັງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຂອງທຸກຂະແໜງ ການທີ່ ໄດ ື້ ເສຍສະຫຼະ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການ ປະຕບິດັໜື້າທີ່ ຂອງ ຕນົ

ຢ່າງຕັ ື້ງໜ ື້າ ເພື່ ອປົກປື້ອງ ສຸຂະພາບ ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ປະຊາຊນົ ຈາກພະ ຍາດໂຄວດິ19ທີ່

ກ າລງັລະບາດໃນປະເທດຂອງພວກເຮາົ  

• ດັ່ ງນັ ື້ນເພື່ ອເປັນກ າລງັໃຈໃຫ ື້ແກ່ຂອງບຸກຄະລາກອນທຸກຂະແໜງການທີ່ ປະຕບິດັໜື້າທີ່ ຢ່າງບ ່ ຮ ື້

ອດິເມອ່ືຍ ນັ ື້ນຂ ື້າພະເຈົ ື້າກ ່ ຂ ຮຽກຮ ື້ອງ ມາຍງັພ ່ ແມ່ປະຊາຊນົ ພວກເຮາົທຸກຄນົ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນຜ ື້ທີ່ ຢ ່ ແຂວງທີ່ ມລີາຍງານ ການຕດິເຊື ື້ອພະຍາດໃນຊຸມຊນົຈ ານວນຫຼາຍ ຈົ່ ງໄດ ື້ ມຄີວາມ

ສາມກັຄ ິເປັນຈດິນ ່ ງໃຈດຽວກນັ ແລະ ໃຫ ື້ການຮ່ວມມໃືນການປະຕບິດັຕາມມາດຕະ ການສະ 

ກດັກັ ື້ນ ຄວບຄຸມການລະຍາດຂອງພະຍາດທີ່ ຄະນະສະເພາະກດິວາງອອກ ຢ່າງເຂັ ື້ມງວດ ,  

ຮດັກຸມ, ທຸກຄນົຈົ່ ງໄດ ື້ ມຄີວາມ ເອື ື້ອເຟືື້ອເພື່ ອແຜ່ ເຊງີກນັ ແລະ ກນັ ບ ່ ວ່າທາງດ ື້ານນ າໃຈ, 
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ວດັຖຸປັດໃຈ,ເຫື່ ອແຮງ ຂ ໃຫ ື້ໄດ ື້ດ າເນນີດ ື້ວຍຄວາມສະງບົ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ ື້ອຍ ພ ື້ອມ

ດຽວກນັນັ ື້ນ ກ ຂ ໃຫ ື້ບນັດາທ່ານ ຕດິຕາມ, ເປັນຫ ເປັນຕາຊ່ວຍເຈົ ື້າໜ ື້າທີ່  ຫາກພບົ ການກະທ າ

ທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງ ເຊິ່ ງ ເປັນການລະເມດີຕ ່ ມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກດິ ສ ນກາງ ແລະ

ແຂວງ ວາງອອກ ( ການລກົລອບເຂົ ື້າເມອືງ ແບບບ ່ ຖກືຕ ື້ອງ , ການຊຸມແຊວ ໃນສະຖານທີ່

ຕ່າງໆ ເກນີຈ ານວນທີ່ ກ ານດົໃນມາດຕະການ  ແລະການກະທ າອື່ ນໆທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກລັມາດ

ຕະການທີ່ ວາງອອກ ….)  ກ ຈ ິ່ ງໄດ ື້ ຮບີຟື້າວ ລາຍງານໃຫ ື້ ເຈ ົ ື້າໜ ື້າທີ່  ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງ 

ທ ື້ອງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ ຊາບໂດຍ ທນັທ ີເພື່ ອຈະໄດ ື້ແກ ື້ໄຂ ຢ່າງທນັການ  

• ສ າລບັ ບນັນດາ ທ່ານທີ່  ຢ ່ ໃນສະຖາທີ່ ຈ າກດັບ ລເິວນ ແລະສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວ ໃນຂອບເຂດ 

ທວົປະເທດ ກ ຂ ໃຫ ື້ມຄີວາມອດົທນົ ແລະ ຮກັແພງສາມກັຄກີນັ ສບືຕ ່ ປະຕບິດັຕາມລະບຽບ

ຫຼກັການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນສະຖານທີ່ ຈ າກດັບ ລເິວນ ແລະ ສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວ ທີ່ ຄະນະ

ສະເພາະກດິວາງອອກໃຫື້ຖກືຕ ື້ອງ ແລະ ຄບົຖື້ວນ, ເມອືຈ າກດັບ ລເິວນ ແລະ ປ່ິນປົວ ຄບົກ າ 

ນດົ ແລ ື້ວກ ຈະໄດ ື້ຮບັອະນຸ ຍາດໃຫ ື້ກບັຄນືບ ື້ານເພື່ ອໄປຫາຄອບຄວົຢ່າງປອດໄພ ແລະ ກ ບ ່ ມີ

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະນ າເອາົເຊື ື້ອພະຍາດມາແຜ່ ໃສ່ຄນົໃນຄອບຄວົ, ຊ ມຊນົທີ່ ທ່ານອາໃສຢ ່   ແລະ 

ທຸກຄນົໃນສງຄມົ  

• ຄຽງຄ ່ ກບັການປະຕບີດັມາດຕະການສະກດັກັ ື້ນ ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ຢ່າງ

ເຂັ ື້ມງວດລດັຖະບານ ສປປລາວ ຍງັເອາົໃຈໃສ່ ແລະເລັ່ ງໃນການໃຫ ື້ວກັຊນີໃຫ ື້ແກ່ປະຊາຊນົ

ໃຫ ື້ໄດ ື້ຫຼາຍທີ່ ສຸດເພື່ ອສາມາດບນັລຸຕາມແຜນ ການທີ່ ວາງໄວ ື້, ຄໃືຫ ື້ການສກັວກັຊນີແກ່ປະຊາ 

ຊນົໄດ ື້ປົກຄຸມຢ່າງໜື້ອຍ50% ຂອງພນົ ລະ ເມອືງໃນປະເທດ  ໃນປີ 2021   
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• ດັ່ ງນັ ື້ນຂ ໃຫ ື້ບນັດາກ ່ ມເປົື້າໝາຍແຕ່ລະແຂວງຈົ່ ງໄດ ື້ພ ື້ອມໃຈກນັໄປຮບັວກັຊນິເພື່ ອໃຫ ື້ສາມາດ 

ບນັລຸຕາມຕວົເລກເປົື້າໝາຍການປົກຄຸມດ ື້ວຍວກັຊນິໃນແຕ່ລະແຂວງ, ເມອື ປະຊາຊນົໃນທຸກ

ແຂວງໄດ ື້ຮບັວກັຊນີຕາມຄາດໝາຍ ນັ ື້ນກ ໝາບເຖງີ ສປປລາວ ເຮາົກ ່ ຈະສາ ມາດບນັລຸຄາດ   

ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ື້ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຈບັເປັນຮ ນແຮງ, ການເຂົ ື້ານອນໂຮງໝ  ແລະການ

ເສຍຊວີດິຍ ື້ອນພະຍາດໂຄວດິ 19 

• ຮອດ ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດແມ່ນສາມາດສກັວກັຊນີ ໄດ ື້ດັ່ ງນີ ື້  

o ເຂມັທ ີ1 ໄດ ື້ 2,915,317 ຄດິເປັນເປີເຊນັ 39.73 % 

o ທຸກເຂັ ື້ມທີ່ ແນະນ າ ໄດ ື້ 2,008,738 ຄດິເປັນ ເປີເຊນັ 27.38 % 

• ການໄດ ື້ຮບັວກັຊນີຄບົ ແມ່ນຈະເປັນການສ ື້າງພ ມຄຸ ື້ມກນັ ຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທຈີະ

ຕດິເຊື ື້ອພະຍາດ ໂຄວດິ 19 , ແຕວກັຊນີທີ່ ໃຊ ື້ໃນປະຈບຸນັຍງັບ ່ ມວີກັຊໃີດ ທີ່ ສາມາດປື້ອງກນັ ພະຍາດ 

ໂຄວດິ 19 ໄດ ື້ 100%  ດັ່ ງນັ ື້ນ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະໄດຮບັວກັຊນີແລ ື້ວ ແຕ່ພວກເຮາົ  ຕອ ື້ງຍງັສບືຕ ່  

ປະຕບິດັ ມາດຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງໃນສງັຄມົ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການ ປື້ອງກນັຕນົເອງ ຢ່າງ

ເຂັ ື້ມງວດ  ເພື່ ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຕເຮາົເອງ ແລະທຸກຄນົໃນສງັຄມົ  

• ສ າລບັຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັສະຖານທີ່ ໃຫ ື້ວກັຊນີ ມຄີ ື: 

1. ໂຮງໝ  ສ ນກາງ  
2. ໂຮງໝ  ເມອືງ 9 ຕວົເມອືງ 
3. ສ ນການຄ ື້າລາວໄອເຕກັ 
4. ວດັຈນີ ບ ື້ານ ດງົປາແລບ ເມອືງຈນັທະບ ລ ີ(ເປີດ ວນັຈນັ ຮອດ ວນັສຸກ) 

• ແລະການໄປຮບັວກັຊນີໃນໄລຍະປະຕບິດັມາດຕະການຈ າກດັການສນັ ຈອນນິ ື້ແມ່ນປະຕບີດັຄ ື
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o ທ່ານຈະໄປສກັເຂມັ 1 ກ ຂ ອະນຸຍາດອ ານາດການປົກຄອງບ ື້ານເພື່ ອອອກໃບຍັ ື້ງຢືນໃຫ ື້

ໃນກ ລະນບີ ່ ຢ ່ ໃນບ ື້ານແດງ  

o ທ່ານຈໄຸປສກັເຂມັ 2 ກ ຂ ໃຫ ື້ ເອາົບດັຂຽວທີ່ ສກັເຂມັ1 ແລ ື້ວ ໄປຢັື້ງຢືນຕ ່ ເຈ ົ ື້າໜ ື້າທີ່

ປະຈ າດ່ານ  

o ສ າລບັບ ື້ານແດງ ແມ່ນຈະມທີມີແພດໄປໃຫ ື້ບ ລກິານສກັວກັຊນີຢ ່ ບ ື້ານ  

o ແລະຂ ໃຫ ື້ທາງອ ານາດການປົກຄອງບ ື້ານ ແລະ ເຈ ົ ື້າໜ ື້າທີ່ ປະຈ າດ່ານກວດຈົ່ ງອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກແກ່ຜ ື້ຈະໄປຮບັວກັຊນີ ປື້ອງກນັ ໂຄວດີ 19 ດ ື້ວຍ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ື້ການສກັ

ວກັຊນີ ປົກຄຸມໄດ ື້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ື້  

•  ຂ ື້າພະເຈົ ື້າເຊື່ ອໝັ ື້ນວ່າ  ບນົນພີ ື້ນຖານ ການຮ່ວມມ,ື ການສາມກັຄ ີເປັນຈດິນື່ ງໃຈດຽວກນັ 

ຮ່ວມກນັປະຕບີດັຕາມມາດຕະ ການສະ ກດັກັ ື້ນ ຄວບຄຸມການລະຍາດຂອງພະຍາດ ທີ່ ຄະນະ

ສະເພາະກດີວາງອອກ ຢ່າງເຂັ ື້ມງວດ ແລະ ຮດັກຸມ ຂອງພ ່ ແມ່ປະຊາຊນົ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ

ໃນສງັຄມົ ພວກເຮາົທຸກຄນົ ຈະສາມາດຂ ື້າມຜ່ານສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໃນຊຸມຊນົ

ທີ່ ກ າລງັປະສບົຢ ່ ໃນປະຈບຸນັນີ ື້ໄປໄດ ື້ , ເພາະວ່າ ການຈະເຮດັໃຫ ື້ ພະຍາດໂຄວດິ 19 ໝດົໄປ 

ຫຼກືາຍ ເປັນ 0 ກ ລະນ ີນັ ື້ນ ແມ່ນຕ ື້ອງໃຊເວລາໄລຍະນ ່ ງ,  ພວກເຮາົຕ ື້ອງໄດ ື້ສບືຕ ່  ຮ່ວມມື

ກນັເພື່ ອເຮດັໃຫ ື້ສະພາບການຕດິເຊື ື້ອພະຍາດໂຄວດີ 19 ຄ່ອຍໆ ຫຼຸດລງົເທື່ ອລະກ ື້າວ ຈນົຢ ່ ໃນ

ລະດບັທສີາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ ື້  ແລະ ເຮດັໃຫ ື້ສາມາດກ ື້າວໄປສ ່ ການ

ດ າລງົຊວີດີປົກກະຕແີບບໃໝ່ໃນສງັຄມົໃຫ ື້ໄດ ື້ ໄດຍໄວ  
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• ກ່ອນຈະຈບົການລາຍງານມື ື້ນີ ື້ເພື່ ອເປັນການຫຼກີລ ື້ຽງການຮບັຂ ື້ມ ນຂ່າວສານທີ່  ບ ່ ຖກືຕ ື້ອງ ຂ ແຈ ື້ງໃຫ ື້

ຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດຕດິຕາມ ຂ ື້ມ ນຂ່າວສານທີ່ ຖກືຕ ື້ອງ ແລະ ເປັນທາງການ ໄດ ື້ທາງ:  

o ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໜງັສພືມິ ແລະສື່ ຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ  

o ນອກຈາກນີ ື້ຍງັມເີວບັໄຊ ື້ຂອງຄະນະສະເພາະກດິເພື່ ອປື້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະແກ ື້ໄຂ 

ການລະບາດ ພະຍາດໂຄວດິ-19 ກ ່ ຄcືovid19.gov.la ແລະ ກມົຄວບຄຸມພະຍາດ

ຕດິຕ ່ ,ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  cdc.gov.la 

o ເຟດບຸກຂອງສ ນຂ່າວສານການແພດແລະສຸຂະສ ກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

o ແລະສາມາດໂທສອບຖາມ ສາຍດ່ວນ 165 ຫຼ ື 166 ສ າລບັສ ນກາງ ແລະສາຍດ່ວນ

ແຂວງ (ລະຫດັແຂວງ ຕາມດ ື້ວຍ 165 ຫຼ ື166).  

ມາຮອດນີ ື້ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າວນັທ ີ26 ກນັຍາ  ປີ 2021 ຂອງ

ຂ ື້າພະເຈົ ື້າ ພ ື້ອມດ ື້ວຍຜ ື້ແປພາສາ ແລະ ທມີງານ ໄດ ື້ສີ ື້ນສຸດພຽງເທົ່ ານີ ື້. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ມາຍງັບນັດາທ່ານທີ່ ຕດິຕາມຊມົ ແລະ ຮບັຟັງ (ຂອບໃຈ) 

 

 

 


