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 ບດົຖະແຫງຼຂາ່ວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປອ້ງກນັ ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂ ພະຍາດອກັເສບປອດທ ື່ເກ ດ

ຈາກເຊ ື້ອຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝ ່COVID-19 

ປະຈ າວັນອງັຄານ ວນັທ  14 ກນັຍາ ປີ 2021 

ສະບາຍດ  ບັນດາທ່ານທ ື່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊມົ ແລະ ຮັບຟັງ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວນັອງັຄານ ວນັທ  14 ກນັຍາ ປີ 2021.  

- ຂ້າພະເຈົື້າ ດຣ. ລັດສະໝ  ວົງຄ າຊາວ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ຈະຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ,  ໃນທົົ່ວໂລກ 

ແລະ ບາງຂ ໍ້ແນະນ າເພິື່ມເຕ ມ.  

ຕ ໍ່ໄປ ຂາ້ພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  
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❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວນັທ  13 ກັນຍາ 

2021:  

 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝ ົດ 3,985 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 127 ຄົນ

ເຊິື່ງຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊນົ 54 ຄນົ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດນ າຜ ້ຕິດເຊ ື້ອທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ ກ ລະນ ນ າ

ເຂົື້າ ມ  73 ຄນົ ເຊງິ ມາຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 24 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງ 11 ຄົນ, ຄ າ

ມ່ວນ 30 ຄົນ, ສາລະວັນ 6 ຄົນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ 2 ຄົນ. ເຊິື່ງກວດພົບຈາກແຮງງານ

ລາວ ຫຼ  ຜ ້ທ ື່ເດ ນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນ.    

ສ າລບັການຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊນົ ຢ ູ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ແລະ ບນັດາແຂວງແມນ່ມ ລາຍ

ລະອຽດດັົ່ງນ ື້:  
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• ສະຫວັນນະເຂດ 4 ຄນົ: 

- ບ້ານອຸດົມວິໄລ 02 ຄົນ (ສາມ -ພັນລະຍາ) ມາເປັນກ າມະກອນກ ໍ່ສ້າງຢ ູ່ເຮ ອນຂອງ

ພະນັກງານແພດ ທ ື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕຶກເດັກຂອງໂຮງຫມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

- ເຈົື້າໜ້າທ ື່ຕ າຫລວດຄ້າຍຄຸມຂັງ 01 ຄົນ  

- ບ້ານຫົວເມ ອງເໜ ອ 01 ຄົນ 

• ຈ າປາສກັ 13 ຄນົ: ທັງໝົດແມ່ນຈຸ້ມກ ລະນ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມ ອງປະທຸມພອນ 

• ນະຄອນຫຼວງ 24 ຄນົ:  

- ບ້ານ ອາມອນ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ 02 ຄົນ (ພ ໍ່ ແລະ ລ ກ) 

- ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ 02 ຄົນ 
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- ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມ ອງ ສ ໂຄດ 01 ຄົນ (ນັກສຶກສາ, ແຕ່ພັກຮຽນ ເຮັດວຽກ

ເສ ມຢ ູ່ຮ້ານ Mini BigC ສາຂາແຖວທະນາຄານກາງ) 

o ຜ ້ກ່ຽວພັກຢ ູ່ຫ້ອງແຖວດຽວກັນ ກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອ ທ ື່ລາຍງານວັນທ  11 

ກັນຍາ ບ ໍ່ໄດ້ສ າຜດັໂດຍກົງ ບ ໍ່ໄດ້ພົບກັນ, ຜ ້ກ່ຽວພັກຢ ູ່ຫ້ອງເບິ 10 ແລະ ຜ ້

ຕິດເຊ ື້ອພັກຢ ູ່ຫ້ອງເບ  12  

o  ໝາຍເຫດ: ຢ ູ່ຫ້ອງນ າກັນ 3 ຄົນລວມທັງຜ ້ກ່ຽວ, ໝ ່ 2 ຄົນໄດ້ເກັບຕົວຢູ່ງ

ພ້ອມກັນ ຢ ູ່ບຶງຂະຫຍອງວັນທ  13 ກັນຍາ 2021 

- ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມ ອງ ໄຊທານ  02 ຄົນ (ທັງ 2 ຄົນແມ່ນ ຄົນໄທ, ເປັນວິຊາ

ການ ຊ່າງແປງຈັກ ຂອງໂຮງງານຕັດຫຍິບ ອິນເຕ ເມັດ ແຟຊັນ) 
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- ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມ ອງຈັນທະບ ລ  03 ຄົນ (ຄອບຄົວດຽວກັນ, ທັງໝົດບ ໍ່ມ 

ອາການ, ທັງສາມຄົນເດ ນທາງໄປຮ່ວມເຮ ອນດ  ຢ ູ່ບ້ານສາງນ ້າມັນ, ນະຄອນປາກເຊ 

ວັນທ   3-10 ກັນຍາ 2021 ພ້ອມກັນກັບ 9 ຄົນ ທ ື່ລາຍງານມ ື້ວານນ ື້, ໃນ

ຄອບຄົວມ ອ ກ 4 ຄົນ ທ ື່ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດ: ເມຍ, ລ ກອ ກ 2 ຄົນ ແລະ ແມ່ເຖົື້າ 

ທ ື່ຈະໄປກວດມ ື້ນ ື້) 

- ບ້ານ ດອນກະຊາຍ, ເມ ອງຫາດຊາຍຟອງ 4 ຄົນ (ເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ພ ໍ່ແມ່ ແລະ

ລ ກ ເດ ນທາງ ໄປເຮ ອນດ  ບ້ານສາງນ ້າມັນ, ນະຄອນປາກເຊ ເຊັົ່ນດຽວກນັ) 

- ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມ ອງ ຈັນທະບ ລ   01 ຄົນ, ອາຊ ບ: ຂັບລົດທ່ອງທ່ຽວ, ປະຫວັດ

ເດ ນທາງ ໄປເຮ ອນດ  ບ້ານສາງນ ້າມັນ, ນະຄອນປາກເຊ ໄລຍະວັນທ  4-6 ກັນຍາ 
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2021, ຊ່ວງກັບມານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທ  11 ຜ ້ກ່ຽວ ໄປຊ່ວຍວຽກ

ເຮ ອນດ  ບ້ານ ໂພນເຄັງ (ຂັບລົດຮັບສົົ່ງຄ ບາ) ແຕ່ງານສົົ່ງສະການ ແມ່ນຢ ູ່ຮ່ອງສຸພາບ 

- ບ້ານ ດົງໝາກຄາຍ 01 ຄົນ, ເພດຍິງ, ພະນັກງານຊັບພະຍາກອນນ າ້ ມ ປະຫວັດ 

ເດ ນທາງໄປເຮ ອນດ ຢ ູ່ ບ້ານສ້າງນ ້າມັນ, ນະຄອນປາກເຊ ໃນຊ່ວງຕົື້ນເດ ອນ 9, 

ຫລັງຈາກກັບມານະຄອນຫຼວງ ຊ່ວງວັນທ  7-10 ກັນຍາ ຜ ້ກ່ຽວໄປວຽກປົກກະຕິ 

(ເພ ື່ອນຮ່ວມງານທ ື່ນັົ່ງຢ ູ່ຫ້ອງດຽວກັນປະມານ 10 ຄົນ)  

o ໝາຍເຫດ: ຄົນໃນຄອບຄົວມ  5 ຄົນ , ຕິດເຊ ື້ອແລ້ວ 2 ຄົນ ຍັງແຕ່ລ ກ 3 ຄົນ 

(ອາຍຸ 15 ປີ ເພດຍິງ, ອາຍຸ 12 ປີ ເພດຊາຍ: ມ ໄຂ້ ວັນທ  10 ກັນຍາ ແລະ 

ອາຍຸ 3 ປີ ເພດຊາຍ) 
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o ວັນທ  10 ກັນຍາ: ຜ ້ກ່ຽວໄດ້ໄປຮັບເອົາລ ກຊາຍ ອາຍຸ 12 ປີ ຢ ູ່ແຂວງວຽງຈັນ 

ເມ ອງໂພນໂຮງ ບ້ານໂພນງາມ. 

- ກຸ່ມຕະຫລາດ ດົງໝາກຄາຍ , ເມ ອງໄຊທານ  ທັງໝົດ 06 ຄົນ (ເຊ ື່ອມໂຍງກັບຜ  ້

ຂາຍຜັກ ຕະຫລາດດອນໜ ນ ທ ື່ລາຍງານຕິດເຊ ື້ອ ໃນອາທິດຜ່ານມາ) 

o ບ້ານ ດ່ານຊ້າງ, ບ້ານ ໂນແສງຈັນ ແລະ ບ້ານ ລາດຄວາຍ 

• ຄ າມວ່ນ 9 ຄນົ:  

- ເມ ອງໜອງບົກ 7 ຄົນ: ບ້ານ ດົງບ ນ 1 ຄົນ, ບ້ານ ດົງຂວາງ 1 ຄົນ ແລະ ບ້ານໂພນ

ເມ ອງ 5 ຄົນ 

- ເມ ອງມະຫາໄຊ: ບ້ານໂພນສະອາດ 2 ຄົນ 
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• ສາລະວັນ 4 ຄນົ:  ທັງໝົດເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ຢ ູ່ບ້ານນາໂດນ, ເມ ອງສາລະວັນ ຊ ື່ງໄດ້

ພົວພັນໃກ້ຊິດກັບພະນັກງານທ ື່ຕິດເຊ ື້ອ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທ  05 ກັນຍາ 2021. 

➢  ເຂດສຽ່ງ/ສະຖານທ ື່ ທ ື່ຜ ຕ້ດິເຊ ື້ອໄດເ້ດ ນທາງໄປ ປະຈ າວນັທ  14 ກັນຍາ 2021 

- ພະແນກຊັບພະຍາກອນນະຄອນຫຼວງ ດົງໝາກຄາຍ (ລະຫວ່າງວັນທ  7 ຫາ ວັນທ  
10/9/21) 
- ຮ້ານອາເມຊອນ ສາຂາທາດຫຼວງ (ວັນທ  11/9/21) 
- ຮ້ານໂປກິ ເກົາຫຼ ຢ ູ່ແຖວ ດົງໂດກ (ວັນທ  11/9/21) 
- ບ ລິສັດຮຸ່ງອາລຸນ ສາຂາບ້ານທ່າດິນແດງ (ວັນທ  13/9/21) 
- ຮ້ານ Mini BigC ສາຂາແຖວທະນາຄານກາງ (ສະຖານທ ື່ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອເຮັດວຽກ) 

- ບ ລິສັດ ອິນຕິເມດ ແຟຊັນ (Intimate fashion ເປັນໂຮງງານຕັດຫຍິບ) ບ້ານໄຊ

ສະຫວ່າງ, ເມ ອງ ໄຊທານ  (ສະຖານທ ື່ື່ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອເຮັດວຽກ) 
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➢  ປະຈຸບັນ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົື້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປ ິ່ນປົວຢ ູ່

ສະຖານທ ື່ປ ິ່ນປວົທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ້.  

➢  ມາຮອດມ ື້ນ ື້ ພວກເຮົາມ ຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 17,682 ຄນົ, ເສຍຊ ວິດ

ສະສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປ ິ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,414  ຄົນ.  

➢  ສ າລບັ ບາ້ນ ທ ື່ຖ ກກ ານດົເປນັບາ້ນແດງໃໝໃ່ນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ມ  3 
ບາ້ນ:  

ເມ ອງ ບາ້ນ 
ຈ ານວນ
ປະຊາກອນ  

ຈ ານວນ
ກ ລະນ ໃໝ ່

ວນັເລ ື່ມຕົື້ນນບັ
ເປນັເຂດແດງ 

ວນັທ ສິື້ນສຸດການ
ເປນັເຂດແດງ  

ໄຊເສດຖາ ຄ າສະຫວາດ  2 13/9/2021 27/9/2021 
ສ ສັດຕະນາກ ດອນນົກຄຸ້ມ 2,646 2 13/9/2021 27/9/2021 
ຫາດຊາຍຟອງ ດອນຂາຊ້າຍ 1,149 4 13/9/2021 27/9/2021 
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• ຜ ທ້ ື່ມ ຈດຸປະສງົຢາກກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໂຄວດິ-19 ສ າລັບ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ຢ ູ່

ຈດຸເກບັຕວົຢູ່າງບງຶຂະຫຍອງ ເຊິື່ງເປີດໃຫບ້ ລິການບນັດາທ່ານທຸກວັນ (ວັນຈັນ ຫາ 

ວັນອາທິດ) ໃນຕອນເຊົື້າ ເວລາ 9:00-12:00 ໂມງ ແລະ ຍັງມ ທ ມງານເກັບ

ຕົວຢູ່າງເຄ ື່ອນທ ື່ໄປເກັບໃນສະຖານທ ື່ທ ື່ມ ການລາຍງານຄົນຕິດເຊ ື້ອ. 

• ສ າລັບແຂວງ ແມ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໄດ້ຢ ູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼ  ສະ 

ຖານທ ື່ທ ື່ກ ານົດໄວ້.  

➢ ການເຝົົ້າລະວງັຢ ູ່ຕາມຈດຸຜາ່ນແດນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 

• ວັນທ  13 ກັນຍາ 2021 ມ ຜ ເ້ດ ນທາງເຂົື້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ າ

ນວນ ທັງໝົດ 1,486 ຄົນ.  
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• ປັດຈບຸັນ ທົົ່ວປະເທດມ ສ ນຈ າກດັບ ລິເວນທ ື່ຍັງເປີດຢ ູ່ 93 ສ ນ ແລະ 54 ໂຮງແຮມ

, ມ ຜ ຈ້ າກດັບ ລິເວນ 5,705 ຄົນ.  

➢  ຕ ໍ່ໄປນ ື້ ຂາ້ພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕດິເຊ ື້ອໃນທົົ່ວໂລກ:  

• ປັດຈບຸັນ ທົົ່ວໂລກ ມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 225,993,987 

(397,752 ໃໝ່), ເສຍຊິວດິທັງໝົດ 4,651,371 (6,483 ໃໝ່), ປີິ່ນປົວຫາຍ

ດ  202,645,828 (661,107 ໃໝ່). ສ າລັບ 3 ອັນດບັ ປະເທດທ ື່ມ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອ 

ແລະ ເສຍຊິວິດຫຼາຍກວ່າໝ ່ໃນໂລກ ກ ໍ່ຍັງແມ່ນ ສະຫະລັດອາເມລກິາ, ອນິເດຍ 

ແລະ ບຣາຊວິ.  

• ບນັດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕດິຈອດກບັ ສປປ ລາວ 
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- ປະເທດທ ື່ລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ື້ອຫຼາຍກ່ວາໝ ່ແມ່ນ   ປະເທດໄທ ເຊິື່ງມ ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ ່  

12,583 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 132 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ສສ 

ຫວຽດນາມ ມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ 11,172 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 

274 ຄົນ.  

ບນັດາທ່ານທ ື່ນບັຖ  ແລະ ຮກັແພງທງັຫາຼຍ 

• ທ່າອ່ຽງການລະບາດຂອງພະຍາດນ ື້ ຢ ູ່ໃນທົົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຍັງບ ໍ່ທັນ

ເປັນທ ື່ໄວ້ວາງໃຈ, ຫຼາຍແຂວງ ມ ການລະບາດຢ ູ່ໃນລະດັບ 2 ພ້ອມມ ທ່າອ່ຽງທ ື່ຈະກ້າວໄປ

ຫາລະດັບ 3 ນັື້ນກ ໍ່ຄ  ລະດັບສ ງສຸດ;  

• ການຈັດລະດັບຂອງການແຜ່ລະບາດ ປະກອບມ : ລະດບັ ສ ນ, ລະດບັ 1, ລະດບັ 2 ແລະ 

ລະດບັ 3 ດັົ່ງນ ື້: 
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• ສ າລັບ ເຂດແດງ ແລະ ເຂດເຫຼ ອງ ແມ່ນ ມ ການແບ່ງດັົ່ງນ ື້: 

o ບາ້ນເຂດແດງ: ບ້ານທ ື່ມ ການລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ື້ອຢູ່າງໜ້ອຍ 1 ກ ລະນ  ທ ື່ບ ໍ່

ສາມາດລະບຸແຫ່ຼງທ ື່ມາຂອງການຕິດເຊ ື້ອໄດ້ ຫຼ  ບ ໍ່ມ ປະຫວັດເຊ ື່ອມໂຍງກັບ

ກ ລະນ ອ ື່ນໆ ຫຼ  ການຕິດເຊ ື້ອແບບເປັນຈຸມ້ ຫຼ  ມ ການລາຍງານຫຼາຍກ່ວາ 2 

ກ ລະນ ຂ ື້ນໄປໃນໄລຍະ 14 ວັນທ ື່ຜ່ານມາ; 

o ບາ້ນເຂດເຫຼ ອງ: ແມ່ນບ້ານທ ື່ສິື້ນສຸດການເປັນບ້ານເຂດແດງ ແຕຕ່້ອງສ ບຕ ໍ່ເຝົົ້າ

ລະວັງຢູ່າງໃກ້ຊິດ; 
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• ສະນັື້ນ ການປະຕິບັດມາດຕະການທ ື່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ມ ຄວາມຈ າເປັນທ ື່ສຸດ ທ ື່

ຈະຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັື້ງປະຕບິັດຢູ່າງເຄັົ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະ ຫຼ ກເວັື້ນການເດ ນທາງໄປ

ສະຖານທ ື່ສ່ຽງ, ສະຖານທ ື່ແອອັດ ເຊັົ່ນ: ເຮ ອນດ , ເຮ ອນກ າ, ພິທ ການທາງປະເພນ  ແລະ 

ສາດສະໜາ, ງານດອງ, ຮ້ານອາຫານ-ບັນເທິງ ອ ື່ນໆ, ບ ໍ່ໃຫຊຸ້ມແຊວກັນເປັນກຸ່ມ, ການ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມ ເລ ື້ອຍໆດ້ວຍສະບ  ແລະ ນ ້າສະອາດ ຫຼ  ເຈວ

ລ້າງມ ທ ື່ມ ທາດເຫົຼື້າ 70 ຂ ື້ນໄປ, ຮັກສາມາລະຍາດໃນການໄອ-ຈາມ, ຖ້າຫາກທາ່ນຮ ້ 

ສ ກວ່າ ເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ຕ້ອງຈ າກັດບ ລິເວນຕົນເອງທັນທ  ພ້ອມທັງໄປກວດຊອກຫາເຊ ື້ອ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນກວດຈະເປັນລົບກ ໍ່ຕາມ ຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຈ າກັດບ ລິເວນຕົນເອງ ຈົນຄົບ

ກ ານົດ 14 ວນັ ຫຼ  ກັບມາກວດຄ ນ ຖ້າວ່າມ ອາການຜິດປົກກະຕິ;  
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• ການດ າລງົຊິວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ (new normal) ຍັງເປັນສິື່ງສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນຂອງ

ພວກເຮົາທຸກຄົນ, ພ້ອມທັງ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສາມັກຄ  ເພ ື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າວິກິດນ ື້ໄປ

ດ້ວຍກັນ ຈຶື່ງສາມາດກັບມາດ າລົງຊ ວິດປົກກະຕິໄດ້ໂດຍໄວ.   

• ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທາ່ນທ ື່ຕດິຕາມຊມົ, ຮບັຟງັ, ຂ ໃຫບ້ນັດາທ່ານ

ຈົົ່ງມ ພາລະນາໄມສມົບ ນ ແລະ ປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 

ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າອງັຄານ ວນັທ  14 

ກັນຍາ ປ ີ2021 ຂອງຂາ້ພະເຈົື້າ ໄດສ້ ື້ນສດຸພຽງເທົົ່ານ ື້.  

(ຂອບໃຈ) 


