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ບດົລາຍງານ 

ການອບົຮມົປະຖມົພະຍາບານ, ວນັທ ີ17-18/6/2019, ທີີ່ ແຂວງອດັຕະປື 

I. ສະພາບລວມ: 
• ອີງຕາມ  ຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດ ຂອງອົງການກາແດງລາວ ສະບັບ

ເລກທີ 0080/ກດລ, ລົງວັນທ ີ13/02/2019 ; 
• ອີງຕາມ ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໂຄງການຟືື້ນຟູໄພພິບັດຂອງອົງການກາແດງລາວຮ່ວມກັບສະ

ຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ປະຈ າປີ 2018-2020; 
ກອງສົົ່ງເສີມສູຂະພາບຊູມຊົນ ໄດຮັ້ບການສະໜັບສະໜນູງົບປະມານ ຈາກສະຫາພັນກາແດງແລະຊີກວົງເດືອນແດງ

ສາກົນ ຈ ີ່ງໄດ້ ຈດັຝຶກອົບຮົມ “ການປະຖົມພະຍາບານ” ໃຫແ້ກ່ພະນັກງານກາແດງ ທີີ່ແຂວງອັດຕະປື.  
ຊຸດອົບຮົມດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໄຂຂືັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 17/6/2019  ທີີ່ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍ

ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ວຽງໄຊ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກາແດງແຂວງອັດຕະປື. ຊຸດອົບຮົມໄດ້ດ າເນີນເປັນ

ເວລາ 2 ວນັ ແຕ່ວນັທີ 17 - 18 / 6 / 2019. 

II. ຈດຸປະສງົ:  
ເພືີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງ ໃນ ັ້ານວຽກງານປະຖົມພະຍາບານ. 

III. ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ທງັໝດົ  31  ທາ່ນ, ຍງີ    12  ທາ່ນ 

1. ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ:   6 ຄນົ, ຍີງ 4 ຄົນ 
➢ ທ່ານ ດຣ. ບຸນມາ ໄຊຍະສຸກ  ຫົວໜ້າກອງສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ 
➢ ທ່ານ ນ. ຈັນສຸກ ໄຊຍາວົງ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ຄູຝຶກ 
➢ ທ່ານ ດຣ. ທອງຂັນ   ຫົວໜ້າຈະແໜງສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກາແດງແຂວງວຽງຈັນ, ຄູຝຶກ 

➢ ທ່ານ ນ. ສົມຄິດ    ວິຊາການພະແນກສຸຂະພາບສຸກເສີນ, ຄູຝຶກ 

➢ ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ແສງອາລຸນເດດ ອາສາສະໝັກູ້ຊີບ ກດລ, ຄູຝຶກ 

➢ ທ່ານ ນ. ເມກອາລຸນ   ການເງີນໂຄງການ 

2. ນັກສ າມະນາກອນ:   25 ຄົນ, ຍີງ 8 ຄົນ 

- ກາແດງແຂວງອັດຕະປື  13 ທ່ານ 

- ສາທາແຂວງອັດຕະປື   02 ທ່ານ 

- ສາທາເມືອງສະໜາມໄຊ  03 ທ່ານ 

- ກາແດງ 4 ເມືອງ    04 ທ່ານ 

- ຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເມືອງສະໜາມໄຊ 03 ທ່ານ 
 
IV. ຂັັ້ນຕອນ ວທິກີານອບົຮມົ: 

 



▪ ປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອົບຮົມ. 
▪ ບັນລະຍາຍ,ນ າສະເໜີ 
▪ ລະດົມສະໝອງ 
▪ ການສາທິດ 
▪ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ 
▪ ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ 

V. ເນືັ້ອໃນ: 
• ຄວາມເປັນມາ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງກາແດງສາກົນ ແລະ ອົງການກາແດງລາວ. 
• ກາຍະວິພາກສາດ ແລະ ສາລິລະວິທະຍາ. 
• ຫຼັກການປະຖົມພະຍາບານ, ການປະເມີນອາການຜູ້ບາດເຈັບ. 

• ການປະຕິບັດການຊ່ວຍຂັັ້ນພືັ້ນຖານ (CPR) 
• ບາດແຜ, ບາດແຜໄຟໃໝ້, ການຫ້າມເລືອດ, 
• ການເປັນລົມ, ການຊັກ, ຊ໊ອກ,  
• ສານພິດ, ພິດຈາກງູກັດ 
• ການບາດເຈັບຂອງກະດຸກ, ຂ ໍ່ກະດູກ, ຂ ໍ່ເຄືີ່ອນ, ຂ ໍ່ພິກ. 
• ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ ແລະ ນ າສົົ່ງຄົນເຈັບໄປສະຖານທີີ່ປອດໄພ 

VI. ຜນົໄດຮ້ບັ: 
• ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຂະບວນການກາແດງສາກົນ ແລະ ອົງການກາແດງ

ລາວ; 
• ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກການປະຖົມພະຍາບານ; 

• ໄດ້ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖີງຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຂັັ້ນພືັ້ນຖານ (CPR), 

• ໄດຮ້ຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເປັນລົມ, ເປັນວີນ, ເປັນຊ໊ອກ, …. 

• ໄດຮ້ຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເບືັ້ອງຕົນໃນກ ລະນີຖືກສານພິດ, ພິດຈາກງູ ; 

• ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ ລະນີມີສີີ່ງແປກປອມເຂົັ້າຮ່າງກາຍ; 
• ໄດຮ້ຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈການເຄືີ່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ 
• ໄດສ້າທິດຕົວຈີງ ແລະ ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງໃນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້: CPR, ການແຄ້ນ, ການຊ໊ກ,…. 
• ຜົນການປະເມີນ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການອົບຮົມ:  

o ກ່ອນອົບຮົມ 51 % 

o ຫຼັງອົບຮົມ 82 % 

VII. ສະຫຼບຸຕລີາຄາ: 
1) ຂ ໍ້ສະດວກ/ຈຸດດີ: 

▪ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີັ້ນ າຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກໂຄງການ; 

▪ ໄດຮ້ັບການອ າຄວາມສະດວກຈາກອົງການກາແດງແຂວງອັດຕະປື ໃນການກະກຽມ ດ້ານສະຖານທີີ່, 

ບຸກຄະລາກອນ ໃນຊຸດອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ; 
▪ ຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ມີການກະກຽມ  ມີປະສົບການດີພ ສົມຄວານ. 
▪ ນັກສ າມະນາກອນຈາກກາແດງແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ເຂົັ້າຮ່ວມແຕ່ຕົັ້ນຈົນຮອດປາຍ 
▪ ນັກສ າມະນາກອນທຸກຄົນໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມກະຕືລລືົັ້ນໃນການຄົັ້ນຄ້ວາ, ແລກປ່ຽນບົດ

ຮຽນ, ການຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຂອງການອົບຮົມໄດເ້ປັນຢ່າງດີ. 
▪ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງີນຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ. 



2) ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ/ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: 
• ການກະກຽມຂອງຜູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກຍັງບ ໍ່ທັນສົມບູນແບບ ເນືີ່ອງຈາກຄູຝຶກຈ ານວນນ ີ່ງແມ່ນ

ມາຈາກກາແດງແຂວງ. 
• ຍັງມີນັກສ າມະນາກອນຈ ານວນໜ ີ່ງຍັງບ ໍ່ທັນເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ, ຍັງມີ

ລັກສະນະຈົງຈຽມ . 
 
VIII. ຂ ໍ້ສະເໜ:ີ  

• ສະເໜີໃຫ້ກາແດງແຂວງອັດຕະປື ສືບຕ ໍ່ກະກຽມ ແລະ ຈັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຢູ່ບ້ານ
ເປ ື້າໝາຍໂຄງການຢູ່ເມືອງສະໜາມໃຊ. 

• ໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມສືບຕ ໍ່ຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ແກ້ພະນັກງານ ແລະ ອາ
ສາສະໝັກ ໃນພືໜທີີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ.- 

IX. ງບົປະມານນ າໃຊກ້ານອບົຮມົ: 

- ແຜນງົບປະມານ:  31.100.000         ກີບ 

- ຈ່າຍຕົວຈີງ:                  ກີບ (ການເງີນຍັງສະຫຼຸບ) 

- ເຫຼືອ:                   ກີບ 
 
 

                                                                  ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດອົບຮົມ 
 

 
                                                                            ຈັນສຸກ ໄຊຍາວົງ 
 

 

 
   

 
 
 


