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ອົດສະຕຣາລ ີໄດ້ສະເໜສີາລະຄະດໃີໝ ່ຂອງທມີແພດຜ່າຕັດ - ຟ ນ້ຟຮູາ່ງກາຍ ແລະ ມອບຊວີດິໃໝ ່

 

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈອນ ວິນລຽມສ ໌(ຢ່ ູທາງກາງຟາກຊ້າຍມ ) ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ເອກ

ສະຫວ່າງ ວງົວິຈິດ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ຢ່ ູທາງກາງຟາກຂົວມ ) ໄດ້ເປີດຕົວສາລະຄະດີໃໝ່. 

ຮູບພາບ: ບາດ ເວີວີຈ໌ 

 

ມ ້ນ້ີ ພະນະທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ໌, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນະ

ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮ່ວມ

ກັນເປີດຕົວສາລະຄະດີໃໝ່ ເພ ່ອ ສ່ົງເສີມ ໂຄງການລິເລ່ີມຂອງ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ດ້ານ ການຜ່າຕັດ

ຕົບແຕ່ງປົວແປງ ບາດແຜ ໃຫ້ຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ. 

 

ສາລະຄະດີດ່ັງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວຽກງານອັນພ້ົນເດ່ັນ ຂອງ ທີມແພດຜ່າຕັດ Interplast ຈາກ ອົດ

ສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼ ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ ສອງທົດສະຫັວດ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼ ອ ທ າການ 

ຜ່າຕັດປົວແປງຕົບແຕ່ງ ບາດແຜ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖ ກໄຟໃໝ້ ນ າ ້ຮ້ອນລວກ ຢູ່ ເຂດ ຊົນນະບົດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍ

ໂອກາດ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ. 

 



 

 

 

ທີມແພດ ຜ່າຕັດ Interplast ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ເພ ່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ ທີມແພດຜ່າຕັດຂອງ 

ສປປ ລາວ. 

 

ສາລະຄະດີດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮັບທຶນ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼ ອໂດຍກົງ, ຊ່ຶງ ໄດ້ຖ່າຍທ າຢູ່ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍ ຜູ້ຖ່າຍທ າຟີມ ທີ່ຍັງໜຸ່ມ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ, ຊ ່ ທ່ານ 

ນາງ ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ (ກິໂນ່) ທີ່ເປັນ ອະດີດນັກສຶກສາ ຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ. 

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຫວັງວ່າ ສາລະຄະດີດ່ັງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄົນ

ລາວຫຼາຍກ່ວາເກ່ົາ ໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບໂອກາດ ໃນການ ເຂ້ົາເຖິງ ການບ ລິການຜ່າຕັດ ຟ ້ນຟູຮ່າງກາຍ ແລະ 

ສ້າງຊີວິດໃຫມ່ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ. 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວເພ່ີມອີກວ່າ “ຍ້ອນໄດ້ເຫັນ ວຽກງານຂອງ ທີມງານແພດ ຜ່າຕັດ Interplast ,

ຂ້າພະເຈ້ົາ ຊົມເຊີຍໃນຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະ ທຸ່ມເທຂອງທີມງານດ່ັງກ່າວ. ພ້ອມນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ

ຫຼາຍ ຕ ່ ໝາກຜົນອັນດີເລີດ ທີ່ ທີມແພດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ມາຫຼາຍ ກ່ວາ ສອງທົດສະຫວັດໃນການ 

ຜ່າຕັດ ຟ ້ນຟູຮ່າງກາຍ, ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການ ກັບຄ ນມີຊີວິດໃໝ່.” 

“ທີມແພດຜ່າຕັດ Interplast ໄດ້ມອບຄວາມຫວັງ, ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການ ເລ່ີມຕ້ົນຊີວິດໃໝ່ ຂອງຜູ້ທີ່

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ.” 

 

ທີມແພດ ຜ່າຕັດ Interplast ໄດ້ສ່ົງແພດອາສາສະໝັກດ້ານ ຜ່າຕັດ ປົວແປງບາດແຜ, ທ່ານຫມ  ວາງຢາສະ 

ຫລົບ ແລະ ພະຍາບານ ມາ ສປປ ລາວ ສອງຄ້ັງຕ ່ປີ ເພ ່ອ ຜ່າຕັດ ແລະ ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ

ກັບ ການຖ ກໄຟໃໝ້ ນ າ ້ຮ້ອນລວກ ແລະ ການປ່ິນປົວ. 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວເພ່ີມອີກວ່າ ທີມແພດ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສ້າງ ຄວາມພາກພູມໃຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່

ໄດ້ ເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ທີມງານແພດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການ ຜ່າຕັດ ປົວແປງບາດແຜ. 

 

ສາລະຄະດີດ່ັງກ່າວ ຈະໄດ້ສາຍຢູ່ ທາງ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ໃນມ ່ໆນ້ີ ເພ ່ອ ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ແກ່ 

ຄົນລາວ ທີ່ ອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫີຼກ ຜູ້ທີ່ຍາກຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ດ້ານການແພດ. 

 

ທີມແພດ ຜ່າຕັດ Interplast ອົດສະຕຣາລີ ນິວຊີແລນ ແມ່ນອົງການຈັດຕ້ັງ ທີ່ບ ່ມີຜົນກ າໄລ. ທີມແພດ 

ຜ່າຕັດ Interplast ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ັງແຕ່ປີ 1995 

ເພ ່ອປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດ ຂອງຄົນພິການ ເນ ່ອງມາຈາກ ປາກແວ່ງ/ເພດານໂວ່ ແລະ ໄຟໃໝ້ ນ າ ້ຮ້ອນ

ລວກ. 

 



 

 

 

 

ສອບຖາມຂ ້ມູນເພີ່ມຕ ່ມທີ:່ ມິ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ ່ມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 

ໂທ:  021 353 800 ຕ ່ 125, ມ ຖ  020 2223 8299 

 

 

 

 

 


