
ນາຍກົລດັຖະມນົຕຂີອບໃຈຕ ໍ່ ບນັດາຄ ໍ່ ຮໍ່ ວມມ ືທີໍ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນ
ການຕາ້ນພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະທ າອດິຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ. 

 

ທໍ່ ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ, ຖະແຫຼງການຕ ໍ່ ມວນຊນົ ໂດຍມ ີທໍ່ ານ ດຣ ບຸນກອງ ສຫີາວງົ (ຢ ໍ່ ກວ າ້ຂວາຂອງ
ທໍ່ ານ ນາຍກົ), ລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທໍ່ ານ ດຣ ຮາວເວດີ ໂຊເບລ (ຢ ໍ່ ກວ າ້ຂວາຂອງ ທໍ່ ານ ລດັຖະມນົຕ)ີ, ຮກັສາການຜ ຕ້າງ 
ໜາ້ອງົການອະນາໄມໂລກ ແລະ ບນັດາສະມາຊກິຂອງຄະນະສະເພາະກດິ ເພືໍ່ ອປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກໄ້ຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວດິ-19. ຮ ບ: KPL Lao News Agency 

ຫຼງັຈາກທີໍ່ ບ ໍ່ ມກີ ລະນຜີ ຕ້ດິເຊືອ້ໃໝໍ່  ເປັນເວລາຫຼາຍກວໍ່ າ 59 ມື ້ແລະ ຄນົເຈບັຄນົສຸດທາ້ຍກ ໍ່ ໄດອ້ອກຈາກໂຮງ
ໝ ໃນອາທດິນີ,້ ທໍ່ ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດຖ້ະແຫຼງການຕ ໍ່  ກໍ່ ຽວກບັຜນົສ າເລດັ
ຂອງການສະກດັກັນ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະທ າອດິ. ທໍ່ ານໄດຂ້ອບໃຈບນັດາຄ ໍ່ ຮໍ່ ວມມຈືາກ
ສາກນົ ທີໍ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜຸນ ໃນຂະນະດຽວກນັ ທໍ່ ານກ ໍ່ ໄດເ້ຕອືນວໍ່ າ ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຈະຍງັເປັນໄພຂົໍ່ ມຂ ໍ່  
ຈນົກວໍ່ າຈະມຢີາວກັຊນີປອ້ງກນັ. ໃນພທິດີັໍ່ ງກໍ່ າວ, ທໍ່ ານ ດຣ ບຸນກອງ ສຫີາວງົ, ລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 
ທໍ່ ານ ດຣ ຮາວເວດີ ໂຊເບລ, ຮກັສາການຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການອະນາໄມໂລກ ແລະ ບນັດາສະມາຊກິຂອງຄະນະສະເພາະ
ກດິ ເພືໍ່ ອປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກໄ້ຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ກ ໍ່ ໄດຮ້ໍ່ ວມ. 



ໃນຖະແຫຼງການ ໃນວນັທ ີ10 ມຖຸິນາ, ທໍ່ ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ໄດສ້ະແດງຄວາມຊມົເຊຍີຕ ໍ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ມາດຕະການຄວບຄຸມທີໍ່ ວໍ່ ອງໄວ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິໍ່ ງສາມາດຢຸດຕກິານແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດ.້ 
ນອກຈາກນີ,້ ທໍ່ ານຍງັໄດຊ້ມົເຊຍີຕ ໍ່ ການປະກອບສໍ່ ວນ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງມວນຊນົ ໃນການປະຕບິດັຂ ຫ້າ້ມ
ການໄປສະຖານທີໍ່ ໃດໜ ໍ່ ງ ແລະ ການປະຕບິດັກດິຈະກ າໃດໜ ໍ່ ງ.  ທໍ່ ານໄດຮ້ບັຮ ກ້ານສະໜບັສະໜຸນທີໍ່ ມປີະສດິພາບ 
ແລະ ທນັການ ຂອງບນັດາຂະແໜງການພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຄ ໍ່ ຮໍ່ ວມພດັທະນາ ໃນການຕ ໍ່ ສ ກ້ບັພະຍາດ
ໂຄວດິ-19. ຄວາມສ າເລດັເບືອ້ງຕົນ້ແມໍ່ ນມາຈາກ 6 ເງ ືໍ່ອນໄຂທີໍ່ ສ າຄນັລຸໍ່ ມນີ:້  

1. ສປປ ລາວ ໄດມ້ມີາດຕະການປອ້ງກນັແຕໍ່ ຫວົທ,ີ ເຫນັຄວາມອນັຕະລາຍໄວລ້ໍ່ ວງໜາ້ ແລະ ເລີໍ່ ມສະກດັກັນ້ໄວ ້
ກໍ່ ອນ ຄພືວກເຮາົເຄຍີໃຊຄ້ າເວົາ້ວໍ່ າ: “ປອ້ງກນັດກີວໍ່ າແກ”້ ຫຼ ື “ຕດັໄຟແຕໍ່ ຕົນ້ລມົ” ເປັນຕົນ້. ສະນັນ້, ຈ  ໍ່ ງໄດ ້
ອອກບນັດາມາດຕະການປອ້ງກນັໄວເ້ປັນໄລຍະໆ ຢໍ່ າງມກີານຄດິໄລໍ່ ;  

2. ການນ າຂັນ້ສ ງສຸດໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ແລະ ມກີານຊີນ້ າເປັນປົກກະຕ ິແລະ ເປັນເອກະພາບສ ງ ໃນການປະຕບິດັ
ບນັດາມາດຕະການ ແລະ ໄດຊ້ີນ້ າຢໍ່ າງຈດົຈ ໍ່ ; 

3. ທຸກການຈດັຕັງ້, ທຸກອງົການຂອງພກັ, ລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ແນວໂຮມ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ການຈດັຕັງ້
ສງັຄມົ ໄດເ້ປັນກ າລງັແຮງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາມາດຕະການທີໍ່ ລດັຖະບານວາງອອກ ຢໍ່ າງເປັນເອກະ
ພາບ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ ງແທ;້ 

4. ປະຊາຊນົທຸກຖວ້ນໜາ້ ເຂົາ້ຮໍ່ ວມຢໍ່ າງມສີະຕ ິ ດວ້ຍຄວາມເປັນເຈົາ້, ຄວາມຄວາມຕືໍ່ ນຕວົສ ງ, ລວມທງັ
ປະກອບສໍ່ ວນທາງດາ້ນວດັຖຸປັດໄຈ, ກ າລງັແຮງ ທງັກາຍ ແລະ ໃຈ ຫຼາຍຮ ບ ຫຼາຍວທິ ີທີໍ່ ກວາ້ງຂວາງ, ປະດິ
ສາ້ງ ທີໍ່ ອຸດມົສມົບ ນ ເຂົາ້ໃນການຕ ໍ່ ສ ກ້ບັພະຍາດໂຄວດິ-19 ນີ ້ຢໍ່ າງເປັນຂະບວນຟົດຟືນ້ ດວ້ຍຄວາມເປັນຈດິໜ ໍ່
ງໃຈດຽວ ແລະ ເສຍສະຫຼະ; 

5. ບນັດາໜໍ່ ວຍງານທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບ ເຊັໍ່ ນ: ຄະນະສະເພາະກດິທຸກຂັນ້, ທຸກລະດບັ, ພະຫະນະສືໍ່ ມວນຊນົ, ກ າລງັ
ປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກທຸກຂັນ້ ເປັນຕົນ້ ແພດໝ ທີໍ່ ໄດຂ້ະໜານ
ນາມວໍ່ າ: “ເປັນນກັຮບົເສືອ້ຂາວ, ຜ ປ້ະຈນັບານ, ...” ໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ຢໍ່ າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ
ສ ງ ແລະ ປະດດິສາ້ງ; 

6. ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນ ຢໍ່ າງທນັການ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ຈາກປະເທດເພືໍ່ ອນມດິ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາກນົ. 

ທໍ່ ານ ດຣ ຮາວເວດີ ໂຊເບລ, ຮກັສາການຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການອະນາໄມໂລກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດຊ້ມົເຊຍີ
ຜນົສ າເລດັ ຂອງລດັຖະບານລາວ ໃນການສະກດັກັນ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຄັງ້ທ າອດິ ຢ ໍ່ ລາວ:  

 “ການໂຕຕ້ອບຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ໍ່ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະທ າອດິ ໄດກ້າຍເປັນແບບຢໍ່ າງທີໍ່ດ.ີ 
ລດັຖະບານໄດເ້ຫນັຄວາມອນັຕະລາຍຂອງພະຍາດນີແ້ຕໍ່ ຫວົທ ີແລະ ນ າໃຊວ້ທິກີານທີໍ່ຖກືຕອ້ງ ເພືໍ່ອຢຸດຕກິານລະບາດ
ຂອງພະຍາດດັໍ່ ງກໍ່ າວ. ສິໍ່ ງເຫຼ ົໍ່ ານີ ້ໄດຊ້ໍ່ ວຍຊວີດິຄນົຫຼາຍຊວີດິໂດຍບ ໍ່ ຕອ້ງສງົໄສ. ອງົການອະນາໄມໂລກ ຮ ສ້  ກເປັນກຽດທີໍ່
ໄດຮ້ໍ່ ວມເຮດັວຽກກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກດິ ເພືໍ່ອການປອ້ງກນັ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ແກໄ້ຂ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະເວລາທີໍ່ຫຍຸງ້ຍາກ ແຕໍ່ ກ ໍ່ ໄດຮ້ບັຜນົສ າເລດັດ.ີ ເຖງິຢໍ່ າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄດືັໍ່ ງ



ທໍ່ ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ໄດກ້ໍ່ າວວໍ່ າ: ນີເ້ປັນພຽງຄວາມສ າເລດັເບືອ້ງຕົນ້. ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຍງັຄງົລະບາດຢ ໍ່ ໃນຫຼາຍ
ປະເທດໃນທົໍ່ວໂລກ. ພວກເຮາົຕອ້ງໄດສ້ບືຕ ໍ່ ກະກຽມສ າລບັການລະບາດຮອບໃໝໍ່ .” 

ນອກຈາກນີ,້ ທໍ່ ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຍງັໄດຢ້ າ້ເຕອືນກບັມວນຊນົວໍ່ າ: 

 “ປະຈບຸນັ ແລະ ຕ ໍ່ໜາ້ ພວກເຮາົກ ໍ່ຍງັຢ ໍ່ ໃນສະພາບການທີໍ່ທາ້ທາຍ ແລະ ຫຼ ໍ່ ແຫຼມຫຼາຍດາ້ນ ທີໍ່ບ ໍ່ ອາດຈະປະໝາດ, ລະ
ເຫຼງີ ແລະ ເຜຕີວົໄດ ້ເປັນອນັຂາດ. ພວກເຮາົ ຕອ້ງພອ້ມກນັມສີະຕລິະວງັຕວົໃຫສ້ ງກວໍ່ າເກົໍ່ າ, ສບືຕ ໍ່ ປະຕບິດັຄ າສັໍ່ ງ, ຄ າ
ແນະນ າ ແລະ ແຈງ້ການ ທີໍ່ອອກມາຢໍ່ າງເຂັມ້ງວດ. ລດັຖະບານ ຈະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີສະຖານະການ ທຸກໆໄລຍະ 
ເພືໍ່ອຈະມກີານປັບປຸງ ແລະ ປໍ່ ຽນແປງ ໄປຕາມສະຖາບການ ຢໍ່ າງສມົເຫດສມົຜນົ ເພືໍ່ອສາ້ງໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ຜ ້
ປະກອບ ໄດດ້ າລງົຊວີດິ ທ າມາຫາກນິ ແລະ ດ າເນນີກດິຈະການ ຢໍ່ າງເປັນປົກກະຕ ິໄວເທົໍ່ າທີໍ່ຈະໄວໄດ.້ ເຖງິຢໍ່ າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ພວກເຮາົຕອ້ງໄດຕ້ດັສນິໃຈ ປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ ດວ້ຍທຸກກ າລງັແຮງ ແລະ ດວ້ຍມາດຕະການທີໍ່ ເໝາະສມົ 
ເພືໍ່ອບ ໍ່ ໃຫພ້ະຍາດ COVID-19 ກບັຄນືມາລະບາດອກີຮອບ 2 ຫຼ ືຮອບຕ ໍ່ ໆໄປໄດ.້” 

ທໍ່ ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ຍງັໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫແ້ຕໍ່ ລະຄນົ, ແຕໍ່ ລະຄອບຄວົ, ແຕໍ່ ລະການຈດັຕັງ້ແຕໍ່ ເທງິລງົລຸໍ່ ມ 
ໃຫໃ້ຊໂ້ອກາດນີ ້ປັບວຖິຊີວີດິ ຫຼ ືເວົາ້ອກີຢໍ່ າງໜ ໍ່ ງວໍ່ າ ການດ າລງົຊວີດິແບບໃໝໍ່  ‘new normal’ ໂດຍໃຫມ້ສີະຕລິະວງັ
ຕວົຫຼາຍຂ ນ້, ກາ້ວໜາ້ ທນັສະໄໝ ສວີໄິລຫຼາຍຂ ນ້, ປະຢັດມດັທະຍດັ ແລະ ມລີະບຽບວໄິນຫຼາຍຂ ນ້ ເພືໍ່ ອບ ໍ່ ໃຫພ້ະຍາດ
ໂຄວດິ-19 ກບັມາສ ໍ່ ສງັຄມົເຮາົເປັນຮອບທ ີ2 ອກີ. 

ອງົການອະນາໄມໂລກ ກ າລງັເຮດັວຽກຮໍ່ ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພອ້ມກບັກະຊວງອືໍ່ ນໆ ແລະ ຄ ໍ່
ຮໍ່ ວມພດັທະນາ ເພືໍ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນວຽກງານປອ້ງກນັພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ພະຍາດອືໍ່ ນໆ ເຊິໍ່ ງປະກອບມີ
ວຽກງານລຸໍ່ ມນີ:້ 

• ສບືຕ ໍ່ ພດັທະນາລະບບົເຕອືນໄພໃຫວ້ໍ່ ອງໄວ ເພືໍ່ ອກວດພບົການລະບາດຂອງພະຍາດທາງລະບບົຫາຍໃຈ ທີໍ່
ອາດເປັນໄປໄດ.້ 

• ເພີໍ່ ມຄວາມສາມາດໃຫທ້ົໍ່ ວທຸກແຂງ ໃນການຊອກຫາ ແລະ ກກັກນັຜ ທ້ີໍ່ ອາດຈະມເີຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19.  
• ອບົຮມົແພດ-ໝ  ກໍ່ ຽວກບັວທິຮີກັສາ ແລະ ປິໍ່ ນປົວຄນົເຈບັທີໍ່ ອາດຈະມພີະຍາດໂຄວດິ-19. 
• ເພີໍ່ ມຄວາມສາມາດຂອງຫອ້ງວເິຄາະ ຢ ໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເພືໍ່ ອກວດຫາພະຍາດໂຄວດິ-19. 
• ປະຕບິດັມາດຕະການສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້ ເພືໍ່ ອປອ້ງກນັການແຜໍ່ ເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-

19 ລະຫວໍ່ າງຄນົຕ ໍ່ ຄນົ ຢ ໍ່ ໃນບນັດາສ ນບ ລກິານສຸຂະພາບ, ສ ນກກັກນັ ແລະ ດໍ່ ານສາກນົ. 
• ຮໍ່ ວມມກືບັຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ສ ນກາງອງົການພະພຸດທະສາດສະໜາ ເພືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນ

ຄວາມຢາ້ນກວົ ແລະ ການແບໍ່ ງແຍກ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກບັພະຍາດໂຄວດິ-19, ຟືນ້ຟ ຄວາມຕອ້ງການໄປຮບັການ
ບ ລກິານສຸຂະພາບທີໍ່ ສ າຄນັ ແລະ ລະບຸການລະບາດຂອງພະຍາດທາງລະບບົຫາຍໃຈໃນອະນາຄດົໃຫໄ້ດໄ້ວ. 

• ສາ້ງສາງເກບັຮກັສາເຄືໍ່ ອງປອ້ງກນັສໍ່ ວນບຸກຄນົ. 
• ໂດຍອງີໃສໍ່ ຜນົສ າເລດັເບືອ້ງຕົນ້, ໃຫ ້ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ສບືຕ ໍ່ ກະກຽມສ າລບັ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນຄັງ້ຕ ໍ່ ໄປ.  



ຫຼາຍຄ ໍ່ ຮໍ່ ວມພດັທະນາໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜຸນວຽກງານຂາ້ງເທງິຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ອງົການອະນາໄມໂລກ. ຄ ໍ່ ຮໍ່ ວມມເືຫຼົໍ່ ານີປ້ະກອບມປີະເທດອດົສະຕາລ,ີ ຈນີ, ຍີໍ່ ປຸໍ່ ນ, ສະຫະພາບເອຣີບົ, ສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼ,ີ ລຸກຊ າບວກ, ສະວດິເຊແີລນ, ສະຫະຣາຊອານາຈກັອງັກດິ, ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ຫວຽດນາມ. 

ອໍ່ ານບດົຖະແຫຼງການຂອງທໍ່ ານ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ[ເປັນພາສາລາວ]. 

 


