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 ບດົຖະແຫງຼຂາ່ວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປອ້ງກນັ ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂ ພະຍາດອກັເສບປອດທ ື່ເກ ດ

ຈາກເຊ ື້ອຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝ ່COVID-19 

ປະຈ າວັນສກຸ ວນັທ  24 ກນັຍາ ປ ີ2021 

ສະບາຍດ  ບັນດາທ່ານທ ື່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊມົ ແລະ ຮັບຟັງ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວນັສຸກ ວັນທ  24 ກັນຍາ ປ ີ2021.  

➢ ຂ້າພະເຈົື້າ ດຣ. ລັດສະໝ  ວົງຄ າຊາວ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ດຣ. ພອນປະດດິ ສງັໄຊຍະລາດ ຫວົໜ້າສນູວເິຄາະ 

ແລະ ລະບາດວທິະຍາ ຈະລາຍງານ ກຽ່ວກບັ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19

ປະຈ າວັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໂລກ 
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ຕ ໍ່ໄປ ຂາ້ພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  

❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວນັທ  23 ກັນຍາ 

2021:  

ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5,965 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 434 ຄົນ: 

- ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  28 ຄນົ ຈາກ ແຂວງ ສາລະວັນ 10 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 10 ຄົນ, 

ຈ າປາສັກ 6 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ.  

- ສ າລບັ ການຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊນົ ມ  406 ຄນົ ລາຍລະອຽດ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ື້:  

1. ນະຄອນຫຼວງ 229 ຄນົ:  
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o ພະນັກງານບ ລິສັດ Trio 141 ຄົນ 

o ພະນັກງານບ ລິສັດ Venture 51 ຄົນ 

o ບ ລິສັດ DKSH 7 ຄົນ: ພະນັກງານ 5 ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວພະນັກງານ 2 

ຄົນ (ເຮັດວຽກໂຮງງານດຽບວູ 1 ຄົນ) 

o ພະນັກງານໄອຍະການ ພ້ອມຄອບຄົວ 3 ຄົນ  

o ທະຫານຕ າຫຼວດ 2 ຄົນ 

o ບ ລິສັດໄອນິວ 1 ຄົນ 

o ບ ລິສັດໂນວາອາໄຫຼ 1 ຄົນ  

o ຕະຫຼາດທ່າງອນ 6 ຄົນ 
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o ຕະຫຼາດອົດຊ  2 ຄົນ ( 1 ຄົນ ແມ່ຄ້າ ແລະ 1 ຄົນ ແມ່ນໄປຂາຍເລກນ າ

ແມ່) 

o ບ ລິສັດເມ ອງວັງ 2 ຄົນ (ຄອບຄົວດຽວກັນ)  

o ເຫຼ ອນັື້ນ ທ ມງານກ າລັງເກັບກ າລາຍລະອຽດຂ ໍ້ມູນຕ ື່ມ 9 ຄົນ 

2.  ຄ າມ່ວນ 69 ຄນົ: ຊ ື່ງມາຈາກບ ລິສັດຄາຍຢວນ 64 ຄົນ ຄ :  

o  ທ່າແຂກ 46 ຄົນ, ນາກາຍ 1 ຄົນ, ມະຫາໄຊ 4 ຄົນ, ເຊບັື້ງໄຟ 2 ຄົນ, 

ໄຊບົວທອງ 4 ຄົນ ແລະ ຍົມມະລາດ 12 ຄົນ 

3.  ແຂວງວຽງຈນັ 49 ຄນົ: 

o  ເມ ອງ ໂພນໂຮງ  (ບ້ານ ໂພນຫ , ໂພນງາມ, ໂພນແກ້ວ, ນາຊູ) 

o  ເມ ອງໝ ື່ນ 10 ຄົນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຮ ອນດ  
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4. ຈ າປາສກັ 28 ຄນົ:  

o ເມ ອງ ບາຈຽງ 14 ຄົນ (ນິຄົມ ສວນຢາງ ບ້ານໜອງກອກ ແລະ ນິຄົມ 

ດາກລັກ ບ້ານໜອງນ ້າຂາວ) 

o  ເມ ອງປະທຸມພອນ 01 ຄົນ (ບ້ານໜອງເພາະ)  

o  ນະຄອນປາກເຊ 12 ຄົນ (ຫ້ວຍຍາງຄ າໃຕ້, ສາງນັື້ນມັນ, ໂຊກອ ານວຍ

ທົັ່ງ, ໂນນດູ,່ ພະບາດ ແລະ ໂນນສະຫວ່າງ) 

5.   ຫຼວງພະບາງ 12 ຄນົ: ຈາກ ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງນານ 

6.   ບ ໍ່ແກ້ວ 6 ຄນົ:  

o ຈາກ ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ 04 ຄົນ 
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o  ບ້ານຄ້ວານ, ເມ ອງ ຕົື້ນເຜ ື້ງ 02 ຄົນ 

7.   ສະຫວນັນະເຂດ 3 ຄນົ:  

o ຜູ້ທ  1 ນັກສຶກສາແພດ, ບ້ານດົງດ າດວນ, ນະຄອນໄກສອນ 

o ຜູ້ທ  2 ອາຊ ບ ຊິບປີີ້ງ, ບ້ານເຊໂນ, ເມ ອງອຸທຸມພອນ  

o ຜູ້ທ  3 ເຈົື້າໜ້າທ ື່ ປກສ ເມ ອງອຸທຸມພອນ ຢູູ່ບ້ານວົງພັນສ  

8.   ອດັຕະປື 4 ຄນົ 

o ເມ ອງ ສາມັກຄ ໄຊ 03 ຄົນ (ບ້ານ ສາມັກຄ ໄຊ, ບ້ານ ເຊຂະໜາມ ແລະ 

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ) 

o ບ້ານ ໄຊສ , ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ 01 ຄົນ 
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9.   ສາລະວນັ 3 ຄນົ:  

o ບ້ານໂພນແກ້ວ, ເມ ອງສາລະວັນ 02 ຄົນ ( 1 ຄົນ ເປັນພະນັກງານແພດ 

ເຮັດວຽກ ຢູູ່ພະແນກກາຍະບ າບັດຂອງໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ) 

o ອ ກ 01 ແມ່ນ ພະນັກງານ ການຄ້າເມ ອງສາລະວັນ (ສາມ -ພັນລະຍາ) 

10. ຫລວງນ ້າທາ 2 ຄນົ (ເປັນຄົນຈ ນທັງໝົດ) 

11. ອດຸມົໄຊ 1 ຄນົ 

 

➢ ປະຈຸບັນ ຜູຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົື້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປ ິ່ນປົວຢູູ່ສະຖານທ ື່

ປ ິ່ນປົວທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ.້  
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➢  ມາຮອດມ ື້ນ ື້ ພວກເຮົາມ ຕົວເລກຜູຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 21,080 ຄນົ, ເສຍຊ ວິດສະ

ສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປ ິ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,508 ຄົນ.   

➢ ເຂດສຽ່ງທ ື່ຜູຕ້ດິເຊ ື້ອໄດເ້ດ ນທາງໄປ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ:  

- ໂຮງງານ ອານປີ,  ບ້ານ ໜອງທາເໜ ອ, ເມ ອງຈັນທະບລູ  

- ໂຮງງານ ທຣ ໂອ, ບາ້ນ ສ ເກ ດ, ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ 

- ໂຮງງານເວັນເຈ , ບ້ານ ສ ວິໄລ, ເມ ອງ ໄຊທານ  

- ຕະຫຼາດ ທ່າງ່ອນ 

- ໂຮງງານນ ້າດ ື່ມ ຄຣິດສະຕອນ 

- ບ ລິສັດ ເມ ອງວັງ 
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- ບ ລິສັດ DKSH 

- ຕະຫຼາດໂອຊ  

 

➢   ປດັຈບຸນັ ບາ້ນທ ື່ຍງັເປນັເຂດແດງ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ມ  69 ບາ້ນ  

➢   ບາ້ນໃໝທ່ ື່ກ ານດົເປນັເຂດແດງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມ  11 ບາ້ນ ໃນ 5

ເມ ອງ:   

o ເມ ອງໄຊທານ : ບ້ານ ນາທົັ່ມ ແລະ ສົມສະຫວັນ 

o ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ: ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້ 

o ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ: ບ້ານ ສິມມະໂນ 

o ເມ ອງ ສ ໂຄດຕະບອງ: ບ້ານ ໜອງບົວທອງເໜ ອ ແລະ ນາເລົັ່າ 
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o ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ: ນາຊາຍທອງເໜ ອ, ປັກແຮດ, ອ ໄລເໜ ອ, ດົງຫຼວງ, ແລະ 

ນາຄູນ 

 

➢  ຜູທ້ ື່ມ ຈດຸປະສງົຢາກກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໂຄວດິ-19 ສ າລັບ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ

ແມນ່ມ : 

 1) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເດ ື່ນກິລາໃນຮົັ່ມ ບຶງຂະຫຍອງ 

2) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເມ ອງໄຊເສດຖາ ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ 

3) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ມສ ເຈົື້າອະນຸວົງ 

4) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເຄ ື່ອນທ ື່ຕາມໂຮງງານ 3 ກຸ່ມ 
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5) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ ແມ່ນຢູູ່ ໂຮງໝໍເມ ອງ 

6) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເມ ອງ ໄຊທານ  ແມ່ນຢູູ່ ມສ ຕານມ ໄຊ 

7) ນອກຈາກນ ື້ ຍັງມ ບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງ 

ເຊິື່ງທັງ 7 ທ ມແມ່ນໃຫບ້ ລກິານບັນດາທ່ານທຸກວັນຕອນເຊົື້າ 9:00–12:00 ໂມງ 

(ວັນຈັນ ຫາ ວັນອາທິດ) ແລະ ຍັງມ ທ ມງານເກບັຕົວຢູ່າງເຄ ື່ອນທ ື່ໄປເກັບໃນ

ສະຖານທ ື່ທ ື່ມ ການລາຍງານຄົນຕິດເຊ ື້ອ. 

• ສ າລັບແຂວງ ແມ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໄດ້ຢູູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼ  ສະ 

ຖານທ ື່ທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ທ ມງານໜ່ວຍເຄ ື່ອນທ ື່ ທ ື່ລົງເກັບຕົວຢູ່າງ ໃນເຂດທ ື່ມ ການ

ລະບາດໃນຊຸມຊົນ. 
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• ການໃຫ້ບ ລິການ ສັກວັກຊິນຍັງສ ບຕ ໍ່ ຄ ເກົັ່າ ຈຸດທ  1) ຢູູ່ ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ, 

2) ຢູູ່ວັດຈ ນ ບ້ານດົງປາແລບ, 3) ໂຮງໝເໍມ ອງ 9 ຕົວເມ ອງ, ສ າລບັບ້ານແດງ ຈະ

ມ ທ ມເຄ ື່ອນທ ື່ລົງໃຫ້ບ ລິການໃນເຂດບ້ານຂອງທ່ານ.  

➢ ການເຝົີ້າລະວງັຢູູ່ຕາມຈດຸຜາ່ນແດນ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ 

• ວັນທ  23 ກັນຍາ 2021 ມ ຜູເ້ດ ນທາງເຂົື້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ າ

ນວນ ທັງໝົດ 1,642 ຄົນ.  

• ປັດຈບຸັນ ທົັ່ວປະເທດມ ສູນຈ າກດັບ ລິເວນທ ື່ຍັງເປີດຢູູ່ 118 ສູນ ແລະ 55 

ໂຮງແຮມ, ມ ຜູຈ້ າກດັບ ລິເວນ 7,095 ຄົນ.  
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➢ ຕ ໍ່ໄປ ຂ ຮຽນເຊ ນ ທ່ານ ດຣ. ພອນປະດດິ ສງັໄຊຍະລາດ ຫົວໜາ້ສນູວເິຄາະ ແລະ ລະບາດ

ວທິະຍາ ລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ສະພາບການລະບາດ ແລະ ການເຂົື້າເຖງິການກວດວເິຄາະ

....... ຂ ຮຽນເຊ ນ: 

................................................................................................ 

➢  ຕ ໍ່ໄປນ ື້ ຂາ້ພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕດິເຊ ື້ອໃນທົັ່ວໂລກ:  

• ປັດຈບຸັນ ທົັ່ວໂລກມ ລາຍງານຜູຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ ກ ລະນ ຢັີ້ງຢືນຕິດເຊ ື້ອທັງ 

ໝົດ 231,343,006 (499,903 ໃໝ່), ເສຍຊວິິດທັງໝົດ 4,741,429 

(8,425 ໃໝ່), ປີິ່ນປົວຫາຍດ  207,988,341 (447,356 ໃໝ່). ສ າລັບ 3 

ອັນດັບ ປະເທດທ ື່ມ ຜູຕ້ິດເຊ ື້ອ ແລະ ເສຍຊິວິດຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ກ ໍ່ຍັງແມ່ນ 

ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊວິ.  
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• ບນັດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕດິຈອດກບັ ສປປ ລາວ:  

ປະເທດທ ື່ລາຍງານຜູ້ຕິດເຊ ື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ປະເທດໄທ ເຊິື່ງມ ຜູຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ 

13,256 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 131 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ 

ສສ ຫວຽດນາມ ມ ລາຍງານຜູຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ 9,472 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 

236 ຄົນ. 

➢ ບນັດາທ່ານທ ື່ນບັຖ  ແລະ ຮກັແພງທງັຫາຼຍ 

• ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນທົັ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາແມ່ນ

ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ, ຫຼາຍບ້ານ, ຫຼາຍເມ ອງ, ຫຼາຍແຂວງ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາ

ໂຮງງານ, ບັນດາບ ລິສັດຕ່າງໆ ທ ື່ມ ພະນັກງານເຮັດວຽກໜາແໜ້ນ ພ້ອມທັງ ບ ໍ່
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ຮັດກຸມໃນການປະຕິບັດມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ທ ື່ທາງຄະນະສະເພາະກິດ

ວາງອອກ;  

• ການປ້ອງກັນທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ຍັງແມ່ນ ຮຽກຮ້ອງໝົດທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດມາດຕະການທ ື່ທາງພັກ-ລັດຖະບານ ກ ໍ່ຄ ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ວາງອອກ

ຢູ່າງເຄັັ່ງຄັດ ເປັນຕົື້ນ ໃນສະພາບປັດຈບຸັນນ ື້ ເຊິື່ງກ າລັງມ ການລະບາດຢູູ່ໃນຊຸມ

ຊົນເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ມ ການປະຕິບັດມາດຕະການລ໋ອກດາວ. ສະນັື້ນ, ຈຶື່ງຂ 

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພ ໍ່ແມ່, ພ ື່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນ ຈົັ່ງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຢູ່າງເຂັື້ມງວດ, ຖ້າ

ບ ໍ່ມ ຄວາມຈ າເປັນ ບ ໍ່ໃຫ້ອອກຈາກເຮ ອນ, ຖ້າມ ຄວາມຈ າເປັນອອກຈາກເຮ ອນ 

ໃຫໃ້ສ່ຜ້າປ ດປາກ-ດັງ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໝັັ່ນລ້າງມ ເລ ື້ອຍໆດ້ວຍນ ້າສະອາດໃສ່
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ສະບູ ຫຼ  ເຈວລ້າງມ ຂ້າເຊ ື້ອທ ື່ມ ທາດເຫົຼື້າ 70% ຂ ື້ນໄປ. ການປະຕິບັດທັງໝົດນ ື້ 

ກ ໍ່ແມ່ນເພ ື່ອປົກປອ້ງ, ຮັກສາຊິວິດ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດ;  

• ຜັດປູ່ຽນພະນັກງານມາປະຈ າການ, ບ ໍ່ໂຮມຊຸມນຸມກັນ, ບ ໍ່ຊຸມແຊວກັນເປັນກຸ່ມ, 

ຫຼ ກເວັື້ນການເດ ນທາງໄປສະຖານທ ື່ສ່ຽງ, ສະຖານທ ື່ແອອັດ, ຮັກສາມາລະຍາດໃນ

ການໄອ-ຈາມ, ອະນາໄມຂ້າເຊ ື້ອຈຸດທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ເຊັັ່ນ: ຮາວຂັື້ນໃດ - ບ່ອນ

ຈັບປະຕູ - ລ ໂມດ ອ ື່ນໆ ຍັງແມ່ນສິື່ງທ ື່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພ ື່ອ

ໃຫພ້ວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ ປອດໄພຈາກເຊ ື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19;  

• ການສັກວັນຊ ນຍັງມ ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ສ າຄັນທ ື່ສຸດໃນການໂຕ້ຕອບຕ ໍ່ການ

ລະບາດ ເພາະວ່າມັນສາມາດ ຊ່ວຍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມຮຸນແຮງເມ ື່ອທ່ານຕິດເຊ ື້ອ 
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ແລະ ການເສຍຊ ວິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊ ນຄົບແລ້ວກ ໍ່

ຕາມ  ແຕທ່່ານຍັງມ ໂອກາດຕິດເຊ ື້ອໄດ້ເຊັັ່ນກັນ. ສະນັື້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານ 

ພ້ອມພາກັນໄປຮັບວັກຊ ນຕາມຈຸດທ ື່ໄດ້ແຈ້ງບອກໃນຂາ້ງເທິງ ຫຼ  ຖ້າຕ້ອງການຂ ໍ້

ມູນເພ ື້ມເຕ ມອ ື່ນໆ ກ່ຽວກັບພະຍາດ ສາມາດໂທປຶກສາ 165 ແລະ 166 ເພ ື່ອ

ຂ ຄ າແນະນ າ.  

 

ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າສກຸ ວນັທ  24 ກນັຍາ ປ ີ

2021 ຂອງພວກຂາ້ພະເຈົື້າ ໄດສ້ ື້ນສດຸພຽງເທົັ່ານ ື້, ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາ

ທາ່ນ ທ ື່ໄດຕ້ດິຕາມຮບັຟງັ ແລະ ຮບັຊມົ. 

(ຂ ຂອບໃຈ) 


