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ຂ ໍ້ກ ານດົວ່າດ ໍ້ວຍ 
ການບ ລຈິາກຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດ 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດສະບບັເລກທ ີ01/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ08 ເມສາ 2000. 
- ອງີຕາມ ດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ020/ ນຍ, ລງົວນັທ ີ19/03/99 ວ່າ ດ ໍ້ວຍການສໍ້າງຕັ ໍ້ງ 

ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ . 
- ອງີຕາມ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ ໍ້ານຢາຂ ໍ້ 6.31 ກ່ຽວກບັຢາຊ່ວຍເຫຼ ອຫລໍ້າ. 
- ອງີຕາມ ການສະເໜຂີອງກມົອາຫານ ແລະ ຢາ.  

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສາທາລະນະສຸກອອກຂ ໍ້ກ ານດົ : 
 ໝວດທ ີI 
ຫລກັການລວມ 

ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍ 
1. ຈດຸປະສງົ 
ເພ ່ ອຄຸ ໍ້ມຄອງການບ ລຈິາກຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕາມຈດຸປະສງົຂອງຜູ ໍ້ບ 

ລຈິາກ ແລະສາມາດນ າໄປໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ໃນການຮກັສາສຸຂະພາບ ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງຜູ ໍ້ຮບັ. 
2. ລະດບັຄາດໝາຍ 
ຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດທີ່ ບ ລຈິາກນັ ໍ້ນຕ ໍ້ອງມຄຸີນນະພາບດ ີ , ສົ່ ງເຖງິສະຖານທີ່  ຫຼ  ບຸກຄນົທີ່ ຕ ໍ້ອງການຢ່າງ

ວ່ອງໄວ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດ.ີ 
 ໝວດທ ີII 

ການກ ານດົກ່ຽວກບັການບ ລຈິາກ 
ມາດຕາ 2.  ການບ ລຈິາກຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດ 

ການບ ລຈິາກຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດ ປະກອບດໍ້ວຍຈ ານວນ ຫຼ  ເປນັຊຸດທີ່ ມຈີດຸປະສງົ  ເພ ່ ອນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າ
ໃນການຮກັສາສຸຂະພາບ ໂດຍບ ່ ໄດ ໍ້ເສຍຄ່າ ແລະ ບ ່ ແມ່ນຮູບແບບຂອງການຄໍ້າ, ໂດຍທົ່ ວໄປແລໍ້ວແມ່ນມາຈາກອງົ
ການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງລດັ,ເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. 

ມາດຕາ 3.  ການຮບັເອາົການບ ລຈິາກ 
ການບ ລຈິາກສາມາດປະຕບິດັໄດ ໍ້ ກ ຕ ່ ເມ  ່ ອໄດ ໍ້ຮບັການເຫນັດ ີລະຫວ່າງຜູ ໍ້ບ ລຈິາກກບັຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ

ເທົ່ ານັ ໍ້ນ.  
ມາດຕາ 4.  ເນ ໍ້ອໃນຂອງການຕກົລງົເຫນັດ ີ

ການຕກົລງົເຫນັດທີີ່ ກ່າວໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາ 3 ຂອງຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້ ຕ ໍ້ອງປະກອບດໍ້ວຍເນ ໍ້ອໃນ ດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ໍ້: 
ກ.  ຊ ່ ຂອງຢາປວົພະຍາດ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດ 



 - ສ າລບັຢາປວົພະຍາດໃສ່ຊ ່ ການຄ ໍ້າ ແລະ ຊ ່ ເອກະພາບສາກນົ ສ າລບັອຸປະກອນການແພດ ຫຼ  ສິ່ ງຂອງອ ່ ນໆ ໃຫ ໍ້ພນັ
ລະນາລກັສະນະທົ່ ວໄປ ແລະ ຊ ່ ການຄ ໍ້າ( ເຊັ່ ນ:ກ ໍ້ອງຖ່າຍລງັສສີ າລບັນ າໃຊ ໍ້ໃນຂະແໜງທນັຕະແພດຍີ່ ຫ ໍ້ “ 
Philips “ ຫຼ  “ Dentogram “ ເປນັຕົ ໍ້ນ ) . 

ຂ. ປະລມິານ ຫຼ  ຈ ານວນຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັທີ່ ຈະສະໜອງ. 
ຄ. ຮູບແບບຂອງຢາ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງຢາ (ເຊັ່ ນ: ຢາເມດັ 50 ມກ, ຢາສກັ 100 ມກ ແລະ ອ ່ ນໆ ) ຫຼ  ກ ານດົໝ

າຍເຕກັນກິສະເພາະຂອງສນິຄ ໍ້າ (ເຊັ່ ນ: ຟມິຖ່າຍຮູບຍີ່ ຫ ໍ້ Kodak ຊະນດິ XR 245). 
ງ. ຫວົໜ່ວຍມດັຫ ່  (ເຊັ່ ນ: ກບັ ຫຼ  ຖງົ 1000 ເມດັ, ຫ ່ ສ າລບັໃຊ ໍ້ສ່ວນຕວົ ແລະ ອ ່ ນໆ...) 
ຈ. ອາຍຸການນ າໃຊ ໍ້ຂອງແຕ່ລະຢາ ຫຼ  ຂອງຜະລດິຕະພນັໃດໜ ່ ງທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊ ໍ້ສັ ໍ້ນ(ຕວົຢ່າງ :ຟມີຮູບ, ຊຸດບົ່ ງມະຕິ

ພະຍາດເປນັຕົ ໍ້ນ). 
ສ. ການຄາດຄະເນເວລາ ແລະ ເສັ ໍ້ນທາງທີ່ ຈະສົ່ ງສນິຄ ໍ້າມາຮອດ  ສປປລາວ ຫຼ  ປາຍທາງບ່ອນທີ່ ຮບັການບ ລຈິາກ.  
ຊ. ບນັຫາອ ່ ນໆ ທີ່ ຍກົຂ ໍ້ນໂດຍຜູ ໍ້ບ ລຈິາກ ຫຼ  ຜູ ໍ້ທີ່ ຈະຮບັການບ ລຈິາກເຊັ່ ນ : 

ເອກະສານທີ່ ສະແດງວ່າຜະລດິຕະພນັເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນ ສາມາດຂາຍໄດ ໍ້ຢ່າງຖ ກຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດຕົ ໍ້ນກ າເນດີ
ຂອງການບ ລຈິາກ. 

ມາດຕາ 5.  ການນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ການກວດກາ  
    ການບ ລຈິາກພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດ ໍ້ຕກົລງົກນັແລ ໍ້ວນັ ໍ້ນ ຈະອະນຸຍາດໃຫໍ້ນ າເຂົ ໍ້າມາໃນ ສປປ ລາວໄດ ໍ້, ກ ຕ ່
ເມ  ່ ອ ມກີານຕກົລງົເຫນັດຕີາມທີ່ ໄດ ໍ້ລະບຸໄວ ໍ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້. ໃນເວລາຢາ ຜະລດິຕະພນັການແພດ
ມາຮອດດ່ານສປປລາວ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການກວດກາຈາກເຈົ ໍ້າໜໍ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກປະຈ າດ່ານ.  

ໝວດທ ີIII 
ພນັທະໃນການບ ລຈິາກ 

ມາດຕາ 6.  ພນັທະຂອງຜູ ໍ້ບ ລຈິາກ 
 1. ການກະກຽມການບ ລຈິາກ 
    ຢາປວົພະຍາດ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັການແພດທີ່ ຈະບ ລຈິາກນັ ໍ້ນ ຕ ໍ້ອງມອີາຍຸການນ າໃຊ ໍ້ຢ່າງຕ ່ າ 12   ເດ ອນຂ ໍ້ນໄປ ນບັ
ແຕ່ມ ໍ້ນ າເຂົ ໍ້າມາ ສປປ ລາວ (ຍກົເວັ ໍ້ນກ ລະນພີເິສດ). ຜະລດິຕະພນັການແພດບາງຊະ ນດິສາມາດນ າໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ຫຼາຍປ,ີ ຖໍ້າ
ແມ່ນຜະລດິຕະພນັການແພດມ ສອງ ຕ ໍ້ອງມໃີບຢັ ໍ້ງຢ ນວ່າຜະລດິຕະພນັເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນຍງັຢູ່ໃນສະພາບດ ີ ແລະ ໃຊ ໍ້ງານໄດ ໍ້. ຜູ ໍ້ບ 
ລຈິາກຕ ໍ້ອງສະໜອງແຕ່ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສາມາດຊອກຫາເຄ ່ ອງອາໄຫ່ຼ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງໄດ ໍ້. 
2. ການຕດິສະຫຼາກ ຫຼ  ປໍ້າຍໃສ່ຫບີຫ ່ ໃຫຍ່ 
• ການຕດິສະຫຼາກ ຄວນບົ່ ງບອກເຖງິລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ ໍ້ຜະລດິ ແລະ 

ອາຍຸການນ າໃຊ ໍ້; 
• ເມ ່ ອໃດຢາ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັການແພດທີ່ ບນັຈໃຸນຫວົໜ່ວຍມດັຫ ່ ນ ໍ້ອຍແຕ່ຖ ກມດັຫ ່ ຄ ນໃນຫບີໃຫຍ່, ຕໍ້ອງຂຽນສະ

ຫລາກເປນັພາສາອງັກດິ ຫຼ  ພາສາຝຣັ່ ງໃສ່ຂ ໍ້າງນອກຂອງຫບີຫ ່ ໃຫຍ່; 
• ເມ ່ ອໃດຢາຫາກສະໜອງໃນຫວົໜ່ວຍມດັຫ ່ ສະເພາະໃຫ ໍ້ຄນົເຈບັໂດຍກງົ, ຢາເຫລົ່ າ ນັ ໍ້ນຕ ໍ້ອງຕດິສະຫລາກສະເພາະ

ແຕ່ລະກບັ, ດແີທ ໍ້ຄວນຕດິສະຫຼາກເປນັພາສາລາວ ຍີ່ ງເປນັການດ;ີ 
• ເມ ່ ອໃດຫາກມກີານສະໜອງຜະລດິຕະພນັການແພດ, ການສະໜອງນັ ໍ້ນຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວ່າ ຄູ່ມ  ການນ າໃຊ ໍ້ຍງັຄບົ

ຖໍ້ວນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນຍງັສາມາດນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາໄດ ໍ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
3. ຊຸດການຜະລດິ 

         ຢາທີ່ ບ ລຈິາກ ຄວນຢູ່ໃນຊຸດຜະລດິດຽວກນັ. 



4. ການຫຸ ໍ້ມຫ ່  
         ຢາ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັການແພດທີ່ ບ ລຈິາກ ຕ ໍ້ອງຫຸ ໍ້ມຫ ່ ເປນັຢ່າງດ ີເພ ່ ອປໍ້ອງກນັການກະທບົ,  

ຖ ກຄວາມຊຸ່ມ ຫຼ  ແສງແດດ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ຢາ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັການແພດດັ່ ງກ່າວຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດເີມ  ່ ອໄປເຖງິຜູ ໍ້
ຮບັ; 

ຢາ ແລະ ສິ່ ງຂອງບາງຊະນດິທີ່ ມຄີວາມຈ າເປນັຕ ໍ້ອງຫຸ ໍ້ມຫ ່  ແລະ ເກບັມ ໍ້ຽນຮກັສາຢູ່ໃນເງ  ່ອນໄຂພເິສດ ເຊັ່ ນ: ນ ໍ້າຢາ
ບົ່ ງມະຕ ິແລະ Vaccine ຕໍ້ອງເກບັຮກັສາໄວ ໍ້ໃນອຸນຫະພູມຕ ່ າ ແລະ ຢູ່ໃນສະຫຼາກຕ ໍ້ອງບົ່ ງບອກຈະແຈ ໍ້ງກ່ຽວກບັເງ  ່ອນ
ໄຂການເກບັຮກັສາ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ . 
5. ເຄ ່ ອງອາໄຫ່ຼປ່ຽນແທນ 
   ສິ່ ງຂອງທີ່ ບ ລຈິາກຫາກເປນັເຄ ່ ອງອຸປະກອນການແພດ ຫຼ  ເຄ ່ ອງຈກັ, ເພ ່ ອຮບັປະກນັອາຍຸການນ າໃຊ ໍ້ໃຫ ໍ້ຍາວນານ, 
ຄວນປະກອບເຄ ່ ອງອາໄຫ່ຼປ່ຽນແທນທີ່ ຈ າເປນັນັ ໍ້ນໃຫ ໍ້ພ ໍ້ອມ. 

ມາດຕາ 7. ພນັທະຂອງຜູ ໍ້ຮບັບ ລຈິາກ 
1. ຕໍ້ອງປະຕບິດັຕາມເນ ໍ້ອໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດ ໍ້ຕກົລງົກນັແລ ໍ້ວ; 
2.  ຕໍ້ອງສົ່ ງສິ່ ງຂອງທີ່ ບ ລຈິາກນັ ໍ້ນໄປເຖງິສະຖານທີ່  ຫຼ   ທ ໍ້ອງຖິ່ ນບ່ອນທີ່ ເປນັເປົ ໍ້າໝາຍຂອງການບ ລຈິາກ; 
3. ຮບັປະກນັການຍກົເວັ ໍ້ນພາສ ີແລະ ຄ່າຜ່ານດ່ານທາງການຕ່າງໆ (ໃນກ ລະນກີານບ ລຈິາກຈາກ ຕ່າງ ປະເທດ ); 
4. ຕໍ້ອງລາຍງານໃຫໍ້ຜູ ໍ້ບ ລຈິາກຊາບ ພາຍຫຼງັໄດ ໍ້ຮບັພາຍໃນ 90 ວນັ. 

ມາດຕາ 8. ຈດຸປະສານງານຂອງການບ ລຈິາກ 
    ຈດຸປະສານງານຂອງການບ ລຈິາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນກມົອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.   



ໝວດທ ີIV 
ການຍ ໍ້ອງຍ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີ 

ມາດຕາ 9. ການຍ ໍ້ອງຍ ຕ ່ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຜີນົງານ. 
     ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັ ໍ້ງໃດຫນ ່ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫາກໄດ ໍ້ປະຕບິດັ 
     ຕາມເນ ໍ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້ ຈະໄດ ໍ້ຮບັການພຈິາລະນາຍ ໍ້ອງຍ  ແລະ ຊມົເຊຍີຕາມຄວາມ     
     ເໝາະສມົ. 

ມາດຕາ 10. ມາດຕະການຕ ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີ. 
ບຸກຄນົ , ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັ ໍ້ງໃດຫນ ່ ງ ຫາກບ ່ ປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້ ຈະໄດ ໍ້ຖ ກກ່າວເຕ ອນ ແລະ 

ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຜນົເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂ ໍ້ນຈາກການບ ລຈິາກນັ ໍ້ນ. 

ໝວດທ ີV 
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

 
ມາດຕາ 11. ມອບໃຫໍ້ກມົອາຫານແລະຢາ, ກມົປີ່ ນປວົ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັ, ເຂດພເິສດ ແລະ 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງອ ່ ນໆ ຈົ່ ງພ ໍ້ອມກນັຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
 
ມາດຕາ 12 ຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມ ໍ້ລງົລາຍເຊນັເປນັຕົ ໍ້ນໄປ. ຂ ໍ້ກ ານດົ ຫຼ  ແຈ ໍ້ງການຕ່າງໆ ທີ່ ປະກາດໃຊ ໍ້ໃນເມ ່ ອ

ກ່ອນຫາກຂດັກບັຂ ໍ້ກ ານດົສະບບັນີ ໍ້ ລ ໍ້ວນແຕ່ຖ ກລບົລ ໍ້າງ.   
 

    ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສາທາລະນະສກຸ 

 


