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 ບດົຖະແຫງຼຂາ່ວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປອ້ງກນັ ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂ ພະຍາດອກັເສບປອດທ ື່ເກ ດ

ຈາກເຊ ື້ອຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝ ່COVID-19 

ປະຈ າວັນພດຸ ວນັທ  15 ກນັຍາ ປ ີ2021 

ສະບາຍດ  ບັນດາທ່ານທ ື່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊມົ ແລະ ຮັບຟັງ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວນັພດຸ ວນັທ  15 ກນັຍາ ປ ີ2021.  

ຂ້າພະເຈົື້າ ດຣ. ສ ສະຫວາດ ສຸດທານ ລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, 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  14 ກັນຍາ 

2021:  

ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝ ົດ 5,233 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 223 ຄົນ

ເຊິື່ງຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊນົ 158 ຄນົ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດນ າຜ ້ຕິດເຊ ື້ອທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ 

ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  65 ຄນົ ຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 27 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງ 19 ຄົນ, 

ຈ າປາສັກ 9 ຄົນ, ຄ າມ່ວນ 4 ຄົນ, ສາລະວັນ 3 ຄົນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ 3 ຄົນ ເຊິື່ງກວດ

ພົບຈາກແຮງງານລາວ ຫຼ  ຜ ້ທ ື່ເດ ນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນ.    
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ສ າລບັການຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊນົ ຢ ູ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ແລະ ບນັດາແຂວງແມນ່ມ ລາຍ

ລະອຽດດັົ່ງນ ື້:  

• ນະຄອນຫຼວງ 2 ຄນົ: 

- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 29 ປີ, ບ້ານນາທົົ່ມ, ເມ ອງໄຊທານ , ອາຊ ບ: ພະນັກງານ ປກສ, ບ ໍ່

ມ ພະຍາດປະຈ າໂຕ, ໄດ້ສັກວັກຊ ນຄົບໂດສ. ຜ ້ກ່ຽວປະຈ າການຢ ູ່ສ ນຈ າກັດບ ລິເວນ 

ມຊ ແຕ່ວັນທ  6 ຫາ 31 ສິງຫາ 2021 ( ວັນທ  30 ສິງຫາ 2021 ຜ ້ກ່ຽວກວດບ ໍ່

ພົບເຊ ື້ອ ແຕ່ໝ ່ຂອງຜ ້ກ່ຽວ ກວດພົບເຊ ື້ອ ). ວັນທ  1 ກັນຍາ 2021 ເຂົື້າຈ າກັດ

ບ ລິເວນຢ ູ່ສ ນທ ື່ຄະນະສະເພາະກິດກ ານົດໄວ້ ຈົນມາຮອດ ວັນທ  14 ກັນຍາ ໄດ້ເກບັ

ຕົວຢູ່າງກວດຄັື້ງທ  2 ຈ ື່ງພົບເຊ ື້ອ.  
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- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 58 ປີ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມ ອງໄຊທານ , ອາຊ ບ: ພະນັກງານ ປກສ, 

ບ ໍ່ມ ພະຍາດປະຈ າໂຕ, ໄດ້ສັກວັກຊ ນຄົບໂດສ. ຜ ້ກ່ຽວເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບຜ ້

ຕິດເຊ ື້ອ.  

o ວັນທ  6 ຫາ 8 ກັນຍາ ຜ ກ້່ຽວເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຢ ູ່ຫ້ອງການ ມ 

ເພ ື່ອນຮ່ວມງານ 10 ກວ່າຄົນ  

o ວັນທ  11 ຫາ 12 ກັນຍາ ຢ ູ່ບ້ານ 

o ວັນທ  13 ກັນຍາ ມາການປົກກະຕິ  

o ວັນທ  14 ກັນຍາ ຄອບຄົວ (ພັນລະຍາຕິດເຊ ື້ອ) ຈ ື່ງໄດ້ໄປກວດ ແລະ ພົບເຊ ື້ອ  

• ຄ າມວ່ນ 17 ຄນົ:  

- ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 4 ຄົນ  
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- ບ້ານ ນາຫຍາຫວາຍ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 3 ຄົນ  

- ບ້ານ ດົງມ່ວງໄຂ່, ເມ ອງ ທາ່ແຂກ 2 ຄົນ  

- ບ້ານ ສັນຕິສຸກ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 2 ຄົນ  

- ບ້ານ ຈອມແກ້ວ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 1 ຄົນ  

- ບ້ານ ຈອມເພັດ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 1 ຄົນ  

- ບ້ານ ຈອມທອງ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 1 ຄົນ  

- ບ້ານ ສຸກສະຫວັນ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ 3 ຄົນ  

➢  ເຂດສຽ່ງ/ສະຖານທ ື່ ທ ື່ຜ ຕ້ດິເຊ ື້ອໄດເ້ດ ນທາງໄປ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ:  
- ຫ້ອງການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງ 
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➢  ປະຈຸບັນ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົື້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປ ິ່ນປົວຢ ູ່

ສະຖານທ ື່ປ ິ່ນປວົທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ້.  

➢  ມາຮອດມ ື້ນ ື້ ພວກເຮົາມ ຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 17,905 ຄນົ, ເສຍຊ ວິດ

ສະສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປ ິ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,266  ຄົນ.  

➢  ສ າລບັ ບາ້ນ ທ ື່ຖ ກກ ານດົເປນັບາ້ນແດງໃໝໃ່ນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ມ  7 
ບາ້ນ: 

ເມ ອງ ບາ້ນ 

ຈ ານວນ
ປະຊາກອນ  

ຈ ານວນ
ກ ລະນ ໃ
ໝ ່

ວນັເລ ື່ມຕົື້ນນບັ
ເປນັເຂດແດງ  

ວນັທ ສິື້ນສຸດ
ການເປນັເຂດ

ແດງ   
ໄຊເສດຖາ ອາມອນ 2,501 2 14/9/2021 28/9/2021 
ຈັນທະບ ລ  ຫ້ວຍຫົງ 1.136 2 14/9/2021 28/9/2021 
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ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ 356 3 14/9/2021 28/9/2021 
ສ ໂຄດຕະບອງ ດົງນາໂຊກ-ໃຕ້ 3,133 2 14/9/2021 28/9/2021 

ໄຊທານ  

ໄຊສະຫວ່າງ 2.949 2* 14/9/2021 28/9/2021 

ດົງໝາກຄາຍ 2.756 1* 14/9/2021 28/9/2021 
ດ່ານຊ້າງ 
 

4.422 3 14/9/2021 28/9/2021 

 ກ ລະນ ທ ື່ບ ໍ່ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງການຕິດເຊ ື້ອໄດ້ 

 

• ຜ ທ້ ື່ມ ຈດຸປະສງົຢາກກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໂຄວດິ-19 ສ າລັບ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ຢ ູ່

ຈດຸເກບັຕວົຢູ່າງບ ງຂະຫຍອງ 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 
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ຖານທ ື່ທ ື່ກ ານົດໄວ້.  

➢ ການເຝົົ້າລະວງັຢ ູ່ຕາມຈດຸຜາ່ນແດນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 

• ວັນທ  14 ກັນຍາ 2021 ມ ຜ ເ້ດ ນທາງເຂົື້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ າ

ນວນ ທັງໝົດ 1,984 ຄົນ.  

• ປັດຈບຸັນ ທົົ່ວປະເທດມ ສ ນຈ າກດັບ ລິເວນທ ື່ຍັງເປີດຢ ູ່ 93 ສ ນ ແລະ 54 ໂຮງແຮມ

, ມ ຜ ຈ້ າກດັບ ລິເວນ 8,137 ຄົນ.  

➢  ຕ ໍ່ໄປນ ື້ ຂາ້ພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕດິເຊ ື້ອໃນທົົ່ວໂລກ:  

• ປັດຈບຸັນ ທົົ່ວໂລກ ມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 226, 571,533 

(471,706 ໃໝ່), ເສຍຊິວດິທັງໝົດ 4,661,184 (8,520 ໃໝ່), ປີິ່ນປົວຫາຍ
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ດ  203,241,477 (595,649 ໃໝ່). ສ າລັບ 3 ອັນດບັ ປະເທດທ ື່ມ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອ 

ແລະ ເສຍຊິວິດຫຼາຍກວ່າໝ ່ໃນໂລກ ກ ໍ່ຍັງແມ່ນ ສະຫະລັດອາເມລກິາ, ອນິເດຍ 

ແລະ ບຣາຊວິ.  

• ບນັດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕດິຈອດກບັ ສປປ ລາວ 

- ປະເທດທ ື່ລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ື້ອຫຼາຍກ່ວາໝ ່ແມ່ນ   ປະເທດໄທ ເຊິື່ງມ ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ ່  

11,786 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 136 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ສສ 

ຫວຽດນາມ ມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ 10,508 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 

276 ຄົນ.  
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➢ ບນັດາທ່ານທ ື່ນບັຖ  ແລະ ຮກັແພງທງັຫາຼຍ 

• ດັົ່ງທ ື່ຮ ້ກັນວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງສ ບຕ ໍ່ລະບາດ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບໃນທົົ່ວໂລກ ແລະ 

ສປປ ລາວ;  

• ເພ ື່ອສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕັດວົງຈອນຂອງການລະບາດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ຈ ື່ງຂ ຮຽກຮ້ອງ

ມາຍັງ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຈົົ່ງພ້ອມໃຈກັນຮ່ວມມ  ປະຕິບັດມາດຕະການທ ື່ຄະນະ

ສະເພາະກິດວາງອອກ ຢູ່າງເຂັື້ມງວດ ເຊັົ່ນ: ງົດການເດ ນທາງໄປໃນເຂດທ ື່ມ ການລະບາດ, 

ເຂດທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງ ແລະ ແອອັດ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໝັົ່ນລ້າງມ ເລ ື້ອຍໆ, ໃສ່ຜ້າ

ປ ດປາກ-ດັງ ເມ ື່ອອອກຈາກບ້ານ ແລະ ການສັກວັກຊ ນໃຫ້ຄົບ ຍັງຖ ວ່າ ເປັນມາດຕະການ

ປ້ອງກັນການຕິດເຊ ື້ອໂດຍພ ື້ນຖານ ເປັນວິທ ທ ື່ດ ທ ື່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍັງຈະສ ບຕ ໍ່

ປະຕິບັດ ຈົນກວ່າສະພາບຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິ.  
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ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າພດຸ ວນັທ  15 ກນັຍາ ປ ີ

2021 ຂອງຂາ້ພະເຈົື້າ ໄດສ້ ື້ນສດຸພຽງເທົົ່ານ ື້, ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທາ່ນ 

ທ ື່ໄດຕ້ດິຕາມຮບັຟງັ ແລະ ຮບັຊມົ.  

(ຂ ຂອບໃຈ) 


