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 ບດົຖະແຫງຼຂາ່ວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປອ້ງກນັ ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂ ພະຍາດອກັເສບປອດທ ື່ເກ ດ

ຈາກເຊ ື້ອຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝ ່COVID-19 

ປະຈ າວັນພະຫັດ ວັນທ  16 ກັນຍາ ປ ີ2021 

ສະບາຍດ  ບັນດາທ່ານທ ື່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊມົ ແລະ ຮັບຟັງ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວນັພະຫດັ ວນັທ  16 ກນັຍາ ປີ 2021.  

ຂ້າພະເຈົື້າ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວນັ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ຈະຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ,  ໃນທົົ່ວໂລກ 

ແລະ ບາງຂ ໍ້ແນະນ າເພິື່ມເຕ ມ. 
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ຕ ໍ່ໄປ ຂາ້ພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  

❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວນັທ  15 ກັນຍາ 

2021:  

ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝ ົດ 5,270 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 154 ຄົນ: 

- ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  23 ຄນົ ຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 10 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງ 5 ຄົນ, 

ຈ າປາສັກ 3 ຄົນ, ຄ າມ່ວນ 3 ຄົນ ແລະ ສາລະວັນ 2 ຄົນ ເຊິື່ງກວດພົບຈາກແຮງງານ

ລາວ ຫຼ  ຜ ້ທ ື່ເດ ນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນ.    

- ຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊນົ 131 ຄນົ ແມນ່ມ ລາຍລະອຽດດັົ່ງນ ື້:  

• ຄ າມວ່ນ 58 ຄນົ:  
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- ກຸ່ມທ  1: ບ້ານນາໄກ່ເຂຍ, ເມ ອງທ່າແຂກ ແມ່ນກຸ່ມທ ື່ມ ອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈ 

10 ຄົນ. 

- ກຸມ່ທ  2: ຄ້າຍຄຸມຂັງເມ ອງທ່າແຂກ  (ສ າຜັດກັບຕ າຫລວດ) ມ  01 ຄົນ; 

- ກຸມ່ທ  3 ຈາກ 4 ເມ ອງຄ : ເມ ອງທ່າແຂກ 20 ບ້ານ, ເມ ອງ ມະຫາໄຊ 02 ບ້ານ, 

ເມ ອງເຊບັື້ງໄຟ 03 ບ້ານ ແລະ ເມ ອງໄຊບົວທອງ 01 ບ້ານ. 

• ສະຫວັນນະເຂດ 22 ຄນົ:  

- ຈາກສະຖານທ ື່ຂຸມຄັງ 17 ຄົນ 

- ພະນັກງານບ ລິສັດເອຄອນ 5 ຄົນ 

o  ເພດຍິງ, ອາຍຸ 31 ປີ, ບ້ານຫົວເມ ອງໃຕ້, ນະຄອນໄກສອນ 

o  ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 29 ປີ, ບ້ານໄຊຍະພ ມ, ນະຄອນໄກສອນ 
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o  ເພດຊາຍ,ອາຍຸ 29 ປີ, ບ້ານ ໂພນສ ງ, ນະຄອນໄກສອນ  

o  ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 30 ປີ, ບ້ານ ໂພນທັນ, ໄຊບ ລ  

o  ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 29 ປີ, ບ້ານອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນໄກສອນ   

• ຈ າປາສກັ 20 ຄນົ: ທັງໝົດມາຈາກນະຄອນປາກເຊ 

• ຫຼວງພະບາງ 13 ຄນົ:  

- ກຸ່ມທ  1: ມ  09 ຄົນ ຈາກ ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງນານ, ໄດ້ຈ າກັດບ ລິເວນ ຢ ູ່ສ ນ

ເມ ອງນານ ແຕ່ວ່າ ໄດ້ພົວພັນໃກ້ຊິດກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອຢ ູ່ບ້ານໂພນໄຊ ທ ື່ໄດ້ລາຍງານ

ໃນວັນທ  12 ກັນຍາ 2021. 

- ກຸ່ມທ  2: ມ  03 ຄົນ ຈາກບ້ານຫ້ວຍແລ, ເມ ອງງອຍ, ອາຊ ບ: ກ າມະກອນ (ທັງ 

03 ຄົນ) ແລະ ເດ ນທາງມາຈາກນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທ  01 ກັນຍາ 
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2021, ເຂົື້າສ ນເມ ອງງອຍ ແລະ ໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງ 03 ຄັື້ງ, ຊ ື່ງຄັື້ງທ  03 ແມ່ນ ເກັບ

ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນກວດພົບເຊ ື້ອ.  

- ກຸ່ມທ  3: ມ  01 ຄົນ ຢ ູ່ບ້ານທ່າລ ື່, ເມ ອງນານ, ຊ ື່ງພົວພັນກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອ ຢ ູ່ບ້ານ

ດຽວກັນ. 

• ນະຄອນຫຼວງ 9 ຄນົ:  

- ໜອງທາເໜ ອ 02 ຄົນ  

-  ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ 01 ຄົນ  

-  ຕາດທອງ 01 ຄົນ  
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-  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ອິນເຕ ເມດ ແຟຊັນ  03 ຄົນ (ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ ເມ ອງໄຊທານ  

02 ຄົນ; ແລະ ດອນໜ ນ 01 ຄົນ) 

-  ບ້ານ ດ່ານຊ້າງ 01 ຄົນ (ລ ກຊາຍກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອທ ື່ແມ່ຂາຍເຄ ື່ອງຢ ູ່ຕະຫລາດດ່ານ

ຊ້າງ ແລະ ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນທ  14 ກັນຍາ 2021). 

-  ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມ ອງຈັນທະບ ລ   01 ຄົນ, ເປັນລ ກຊາຍ ຂອງກຸ່ມ ທ ື່ໄປເຮ ອນດ  

ພ ື່ນ້ອງ ຢ ູ່ບ້ານສ້າງນ ໍ້າມັນ, ນະຄອນປາກເຊ ໃນວັນທ  05 ກັນຍາ 2021 

• ບ ໍ່ແກ້ວ 6 ຄນົ: ເມ ອງຕົື້ນເຜິື້ງ 05 ຄົນ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 01 ຄົນ 

• ຫຼວງນ ໍ້າທາ 2 ຄນົ: ທັງໝົດຄົນສັນຊາດຈ ນ ທ ື່ເຄ ຍເຮັດວຽກ ຢ ູ່ ເຂດ ພິເສດ

ສາມຫລ່ຽມຄ າ 
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• ສາລະວັນ 1 ຄນົ ຈາກ ບ້ານໂນນເດ ື່ອ, ເມ ອງເລົົ່າງາມ, ເປັນຜ ້ສ າຜັດໄກ້ສິດ ກັບສາມ  ທ ື່

ຕິດເຊ ື້ອ ແລະ ຖ ກລາຍງານ ໃນວັນທ  9 ກັນຍາ 2021. 

➢ ເຂດສຽ່ງ/ສະຖານທ ື່ ທ ື່ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໄດເ້ດ ນທາງໄປ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:  
- ບ ລິສັດ ອານພ ລາວ ແອງແຕກນາຊົງນານ ຈ າກັດຜ ້ດຽວ (ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ) ບ້ານ
ຫນອງທາເຫນ ອ, ເມ ອງ ຈັນທະບ ລ  

- ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ ອິນທິເມດ ແຟຊັນ, ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມ ອງໄຊທານ , 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
- ຮ້ານ D-mart ພະຂາວ 

- ວັນທ  6 ກັນຍາ 2021 ໄປຕ ໍ່ເອກະສານຢ ູ່ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ  
- ວັນທ  7 ກັນຍາ 2021 ໄປກວດຢ ູ່ ຄລິນິກ ຫ້ວຍຫົງ 
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➢  ປະຈຸບັນ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົື້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປ ິ່ນປົວຢ ູ່

ສະຖານທ ື່ປ ິ່ນປວົທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ້.  

➢  ມາຮອດມ ື້ນ ື້ ພວກເຮົາມ ຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 18,059 ຄນົ, ເສຍຊ ວິດ

ສະສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປ ິ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,108  ຄົນ.  

➢  ສ າລບັ ບາ້ນທ ື່ຖ ກກ ານດົເປນັ ບາ້ນແດງໃໝ ່ປະຈ າວນັທ  16 ກນັຍາ 2021 ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມ  1 ບາ້ນ ຄ  ບາ້ນໜອງທາເໜ ອ, ເມ ອງຈນັທະບ ລ   

 

- ບາ້ນທ ື່ຍງັເປນັເຂດແດງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມ  19 ບາ້ນ 

- ບາ້ນທ ື່ຍງັເປນັເຂດແດງ ໃນແຂວງບ ໍ່ແກວ້ ມ  4 ບາ້ນ  
- ບາ້ນທ ື່ຍງັເປນັເຂດແດງ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມ  23 ບາ້ນ  
- ບາ້ນທ ື່ຍງັເປນັເຂດແດງ ໃນແຂວງຄ າມວ່ນ ມ  45 ບາ້ນ  
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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  15 ກັນຍາ 2021 ມ ຜ ເ້ດ ນທາງເຂົື້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ າ

ນວນ ທັງໝົດ 1,814 ຄົນ.  
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• ປັດຈບຸັນ ທົົ່ວປະເທດມ ສ ນຈ າກດັບ ລິເວນທ ື່ຍັງເປີດຢ ູ່ 112 ສ ນ ແລະ 55 

ໂຮງແຮມ, ມ ຜ ຈ້ າກດັບ ລິເວນ 7,624 ຄົນ.  

➢  ຕ ໍ່ໄປນ ື້ ຂາ້ພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕດິເຊ ື້ອໃນທົົ່ວໂລກ:  

• ປັດຈບຸັນ ທົົ່ວໂລກມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 227,190,094 

(537,993 ໃໝ່), ເສຍຊິວດິທັງໝົດ 4,671,892 (9,761 ໃໝ່), ປີິ່ນປົວຫາຍ

ດ  203,857,066 (5615,589 ໃໝ່). ສ າລັບ 3 ອັນດັບ 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 ່  

13,798 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 144 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ສສ 

ຫວຽດນາມ ມ ລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ 10,585 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 

250 ຄົນ.  

 

➢ ບນັດາທ່ານທ ື່ນບັຖ  ແລະ ຮກັແພງທງັຫາຼຍ 

• ສະພາບການຕິດເຊ ື້ອຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນປະເທດພວກເຮົາ ໂດຍລວມແລ້ວ 

ແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງຫຸຼດລົງ ເນ ື່ອງຈາກ ກ ລະນ ນ າເຂົື້າຈາກແຮງງານຫຸຼດລົງ ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ 

ການຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນຢ ູ່ບາງແຂວງແມ່ນເພິື່ມຂຶື້ນ ເປັນຕົື້ນ ແຂວງຈ າປາສັກ, ສະຫວັນນະ



12 

 

ເຂດ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕ ໍ່ກັບສະພາບການດັົ່ງກ່າວ, ຄະນະສະເພາະກິດ 

ໄດ້ປະເມ ນ ພ້ອມທງັ ຕ ລາຄາສະພາບ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງການລະບາດ ຈຶື່ງໄດ້ອອກແຈງ້ການ 

ໃນການສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ສະບັບເລກທ  1177/ຫສນຍ, ລົງວັນທ  15 

ກັນຍາ 2021 ເຊິື່ງແຈ້ງການດົ່ັງກ່າວ ກ ໍ່ແມ່ນການສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດຄ າສັົ່ງສະບັບເລກທ  15/ນຍ

, ລົງວັນທ  21 ເມສາ 2021 ແລະ ແຈ້ງການສະບັບເລກທ  1094/ຫສນຍ, ລົງວັນທ  31 

ສິງຫາ 2021 ສ າລັບໄລຍະ 15 ວັນຕ ໍ່ໜ້າ ຈົນໄປເຖິງວັນທ  30 ກັນຍາ 2021;  

• ເນ ື້ອໃນຫັຼກ ຂອງແຈ້ງການ ດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ຍັງສ ບຕ ໍ່ ປະຕິບັດມາດຕະການທ ື່ໄດ້ ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງ

ການ 1094/ຫສນຍ, ແຕ່ມ ບາງມາດຕະການຜ່ອນຜັນໃໝ່ ເຊັົ່ນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ

ກິນນອນ ທ ື່ບ ໍ່ມ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຄ -ອາຈານ ດ າເນ ນ

ການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ໂດຍໂຮງຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
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ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່າງເຂັື້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະ

ສະເພາະກິດຂັື້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;  

• ສ າລັບ ມາດຕະການຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ທ ື່ລະເມ ດມາດຕະການປ້ອງ

ກັນ, ຄວບຄຸມສະກັດກັື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທ ື່

ລັດຖະບານ, ຄະນະສະເພາະກິດ, ກະຊວງ-ອົງການຂັື້ນສ ນກາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 

ບັນດາແຂວງວາງອອກ ແມ່ນໃຫ້ດ າເນ ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມ

ແຕ່ກ ລະນ ໜັກ ຫຼ  ເບົາ;  

• ບັນດາທ່ານ ທ ື່ນັບຖ  ແລະ ຮັກແພງ ການຕິດເຊ ື້ອໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນວ່າ ເກ ດ

ຈາກການໄປຮ່ວມງານຊາປະນາກິດສົບ, ເກ ດມ ການແຜ່ເຊ ື້ອສ ່ຄົນອອມຂ້າງ ແລະ ຄົນໃນ

ຄອບຄົວ ເມ ື່ອກັບຈາກງານດັົ່ງກ່າວ ເຊິື່ງສາເຫດກ ໍ່ມາຈາກງານດັົ່ງກ່າວ ຂາດມາດຕະການ
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ປ້ອງກັນການຕິດເຊ ື້ອ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເຂັື້ມງວດ ເຊັົ່ນ: ການວັດແທກອຸນຫະພ ມ, ການ

ຈ າກັດຈ ານວນຄົນເຂົື້າຮ່ວມກິນທານ, ການຮັບປະທານອາຫານ ລວມທັງ ກິດຈະກ າອ ື່ນໆ ທ ື່

ບ ໍ່ມ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ. ສະນັື້ນ, ຄະນະສະເພາະກິດ ຈຶື່ງໄດ້ອອກຄ າແນະນ າເພິື່ມເຕ ມ 

ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງານຊາປະນາກິດສົບ, ສະບັບເລກທ  4291/ສພກ, ລົງວັນທ  

15 ກນັຍາ 2021;  

• ການໃສ່ຜ້າປ ດປາກ-ດັງ, ການກວດຊອກຫາເຊ ື້ອ ແລະ ການສັກວັກຊ ນ ກ ໍ່ຍັງແມ່ນມາດ

ຕະການຫັຼກ ແລະ ຕົື້ນຕ  ໃນການສະກັດກື້ັນ, ຢຸດຢັົ້ງການແຜ່ລະບາດ.  
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ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າພະຫດັ ວນັທ  16 ກນັຍາ ປ ີ

2021 ຂອງຂາ້ພະເຈົື້າ ໄດສ້ ື້ນສດຸພຽງເທົົ່ານ ື້, ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທາ່ນ 

ທ ື່ໄດຕ້ດິຕາມຮບັຟງັ ແລະ ຮບັຊມົ.  

(ຂ ຂອບໃຈ) 


