
ទណីាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ ត (Where There Is No 
Doctor) នឌិពន្ធវោយ David Werener, 
Carol Thuman នឌិង Jane Maxwell ជា 
វ�ៀេវៅ ណណនាពីំ �ុខភាព ណែលវេ នឌិយម 
វ្បើ្រា�់  វ្រើនបផុំតវៅវលើ ពឌិភពវោក មាន 
ពត័ម៌ាន អពីំរវបៀបវ វ្ើវោេ េ ឌិនឌិរ្យ័ ពយារាល នឌិង 
បង្កា រ ជងំទូឺវៅ វោយ�ងកាត់្ ្ងនពី់ការបង្កា រ នឌិង 

សារៈ�ំខានន់នការវកៀរេរ�ហេមន។៍ ៥១២ ទពំរ័។

ទណីាណែលគ្មា ន្េរូវពទ្យវ្មាញ (Where There 

Is No Dentist) នឌិពន្ធវោយ Murray 

Dickson បង្ហា ញពរីវបៀបណែទាវំ្មាញនឌិង 
អញ្ចា ញ     វៅ ផទ្ះ នឌិងវៅ�ហេមនន៍ឌិង 
សាោវរៀន។ មានពត័ម៌ានបង្ហា ញជារូបភាព 
ពឌិសាតា រ   អំពី វ្េឿងបរ ឌិកាខា រវពទ្យវ្មាញ ការបទ៉ះវ្មាញ 
នឌិង  ការែកវ្មាញ ការបវ្ងៀនពអីនាមយ័ នឌិង 

អាហារូបត្ថម្ភ នឌិង វមវោេ វអែ�៍ នឌិង�ុខភាព មាតវ់្មាញ។ ២៣៦ 
ទពំរ័។ 

វ�ៀេវៅណណនា�ំ្មាប�់ហេមន�៍តាីអពីំ 
�ុខភាពបរ ឌិសា្ថ ន (A Community Guide 

to Environmental Health) នឌិពន្ធវោយ 
Jeff Conant នឌិង Pam Fadem ជយួ�� អ្នក 
ផ្សពវផសាយ�ុខភាពវៅទី្ករុង នឌិងជនបទ 
�កមមាជន នឌិងវមែកឹនា ំ�ហេមន ៍ឲ្យទទលួ 
បន្ុក វលើ�ុខភាពបរ ឌិសា្ថ ន ោបច់ាប ់ពី បនប្ ់

អនាមយ័ រហូតែល់ជាតឌិពុល ការ ្េប់្ េង នផរ្ងទកឹវភលៀងរហូត ែល់ 
ការ្េប់្ េង�ំោម នឌិងក�ឌិកមមា រហូត ែល់ ការបពុំលខ្យល់។ មាន 
បញចាូ ល�កមមាភាពវផ្សងៗ វ�រកតាី ណណនា ំពី រវបៀប វ្វើ នឌិងវរឿងោ៉េ 
វផ្សងៗ ផងណែរ។ ៦១៧ ទពំរ័។

កុមារពឌិការវៅក្នុងភូមឌិ (Disabled Village 

Children) នឌិពន្ធវោយ David Werner ្េប 
ែណតា ប ់ពបីញ្ហា  ពឌិការភាព ណែល វកើត មានវ្រើន បំផុត 
រប�់ កុមារ ផតាល់ នូេ វោបល់ �្មាប ់ការ សាតា រ 
�ម្បទា នឌិង ពន្យល់ ពី រវបៀប បវងកាើត�មា្ភ រជំនយួ 
ណែល  មាន តនមលទាប។ ខលមឹសារ �ំខាន ់�ងកាត់្ ្ងន ់អំពី 
រវបៀប  ជួយ�� កុមារ ពឌិការ ណ�វងរក តួនាទី នឌិងការ ទទលួ 

សាគា ល់  វៅ ក្នុង�ហេមន។៍ ៦៧២ ទពំរ័។ 

ការជយួ��កុមារែលង ់(Helping Children Who 
Are Deaf) នឌិពន្ធវោយ Darlena David, 
Devorah Greenstein នឌិង Sandy Niemann 

ជាវ�ៀេវៅជំនយួែល់ឪពុកមាតា យ ្េរូបវ្ងៀន នឌិង 
អ្នកណែទាកុំមារែនទវទៀតក្នុងការជយួ��កុមារែលង ់ 
ឲ្យ វរៀន�ូ្តនូេជនំាញទនំាកទ់នំងមលូោឋា ន នឌិង 
ភាសា។ មានបញចាូ លេ ឌ្ិ សីាមញ្ញៗក្នុងការវាយ 

តនមល ការសាតា បលឺ់រប�់កុមារ អភឌិេឌ ្ឍជំនាញសាតា ប ់នឌិងណ�វងយល់ពកីារ 
គ្ំ្ ទ រប�់�ហេមនែ៍ល់កុមារែលង។់ ២៥០ ទពំរ័។ 

ការជយួ��កុមារពឌិការណភ្នក (Helping Children 

Who Are Blind) នឌិពន្ធវោយ Sandy 

Niemann នឌិង Namita Jacob ជាវ�ៀេវៅ 
ជនួំយ ែល់ ឪពុក មាតា យ នឌិង អ្នកណែទា ំកុមារ ពឌិការ 
ណភ្នក ចាបពី់ វពល�្មាលែល់អាយុ ៥ឆ្្ន  ំក្នុងការ 
អភឌិេឌ ្ឍ �មត្ថភាពរប�់ពួកវេ ទាងំអ�់គ្្ន ។ 
្បធានបទរមួមាន ៖ ការវាយ តនមល  ក្មឌិត 

វមើលវ�ើញ រប�់កុមារ ការបង្កា រការពឌិការណភ្នក ការ រកំឌិល  ខលួន  វោយ  
�ុេត្ថឌិភាព ការបវ្ងៀន�កមមាភាព្មមាតាៗ នឌិង្បធានបទ វផ្សងៗ  
ជាវ្រើនវទៀត។ ១៩២ ទពំរ័។

ស�ៀវសៅស្សេងស�ៀតពីអង្គការ Hesperian 

health guides 

1919 Addison St., #304, Berkeley, CA 94704 USA

វែើម្បទីឌិញវ�ៀេវៅ �ូមទាកទ់ងតាមៈ
tel: (510) 845-4507, fax: (510) 845-0539
email: bookorders@hesperian.org
online: store.hesperian.org

�្មាបវ់�ៀេវៅ នឌិង្នធានជាវ្រើនភាសាវផ្សងវទៀត  
�ូមវបើកវមើលវេហទពំរ័វយើងខ្ុៈំ www.hesperian.org



ស�ៀវសៅ�ុខភាពស�្ីដទ�ស�ៀត ពីអង្គការ Hesperian 
ទណីាស�តាីគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ ត (Where Women Have No Doctor) នឌិពន្ធវោយ A. August Burns, 

Ronnie Lovich, Jane Maxwell នឌិង Katharine Shapiro េជឺាវ�ៀេវៅអមែល៏្អឥតវខាចា ទះមយួនន
វ�ៀេវៅ �កមមាភាព  វែើម្ប ី�ុខភាពស�តាី (Health Actions for Women) ណែលមានបញចាូ លពត័ម៌ាន 
វេជ្ជសាស�តាជួយ��ខលួនឯង រមួទាងំ   ការ ណ�វង យល់ពីមលូវហតុណែលភាព្កី្ក ការវរ ើ�វអើង នឌិងជវំនឿ េប្ប្ម ៌
កំហឌិតការទទលួរានវ�វាណែទា ំ�ុខភាព  រប�់ស�តាី។ ជាមយួនឹង�ំវណររបា�់ៗ នឌិងរូបេំនូរវ្រើនជាង 
១០០០ វ�ៀេវៅវនទះេឺជា្នធានែ ៏�ំខាន ់មយួ   �្មាប ់្េបស់�តាីណែលរងវ់លើកកម្ព�់សា្ថ នភាព �ុខភាព 
រប�់ខលួន នឌិង�្មាបប់េុគាលឌិក�ុខាភឌិរាលណែល រង ់រាន ពត័ម៌ាន បណន្ថមអពំបីញ្ហា ណែល បទ៉ះពាល់ណតស�តាី 
នឌិងវកមាង្�ី ឬណែលបទ៉ះពាល់ស�តាីខុ�ពបីុរ�។ ៥៨៧ ទពំរ័។ វរាទះពុម្ព ផសាយ  ជាវ្រើនភាសា រមួទាងំ 
ភាសាភូមា រឌិន អងវ់េល� ្េីយ៉លូ ឡាេ វនរ៉ាល់ នឌិងវអ�បាញ៉។ 

វ�ៀេវៅណណនាអំំពី�ុខភាព�្មាបស់�តាីណែលមានពឌិការភាព (A Health Handbook for Women 

with Disabilities) នឌិពន្ធវោយ Jane Maxwell, Julia Watts Belser នឌិង Darlena David។ 
ការវរ ើ�វអើងពី�ងគាមវោយសារពឌិការភាព នឌិង ការ ណែទាមំឌិន្េប់្ គ្នជ់ាវរឿយៗេឺជាឧប�េគ្ា ំ រំវពាទះ   
�ុខភាព វ្រើនជាងពឌិការភាពវៅវទៀត។ វ�ៀេវៅណណនា ំវនទះ ផតាល់ នូេែំបនូាមា ន នឌិងវោបល់ជា មូលោឋា ន 
ពសី�តាីពឌិការជំុេ ឌិញពឌិភពវោក នឌិងជយួ��ស�តាីពឌិការវលើកកម្ព�់�ុខភាព ការឲ្យ តនមល ខលួនឯង �មត្ថភាព 
ណែទា ំខលួនឯង នឌិងរូលរមួក្នុង�ហេមនរ៍ប�់ពកួវេ។ ស�តាីពឌិការ នឌិងអ្នកណែទាពំកួវេនងឹរាន  វ�ើញ 
វោបល់អំពកីារណែទា�ុំខភាពណែលអំវណាយផលរំវពាទះជនពឌិការ ការេឌិតេូរវែើម្បតី្មរូេការ ្បចានំែ្ង 
ការមាន ទនំាកទ់នំង ផលូេវភទ្បកបវោយ�ុខភាព នឌិង�ុេត្ថឌិភាព ការពនយារកំវណើ ត ការមាននផវ្ពាទះ 
នឌិង �្មាលកូន ការ ការពារ ទល់នងឹហឌិងសានឌិងរវំោភ នឌិងការវោទះ្សាយសាល កសា្ន ម�ងគាម 
នឌិង អំវពើវរ ើ�វអើ�។ ៤០៦ ទពំរ័។ វរាទះពុម្ពផសាយជាវ្រើនភាសា រមួទាងំភាសាអងវ់េល� 
នឌិងវអ�បាញ៉ផងណែរ។

រូលរមួក្នុងការផ្ល �់បតាូរ�ុខភាពស�តាី! ពឌិភាកសាពី្ នធាន�ុខភាពស�តាីរប�់អងគាការ Hesperian ណរករណំលក�មា្ភ រ ឯកសារ 
រប�់អ្នក នឌិង ណ�វងយល់ អពំី្ ពតឹតាឌិការណ៍�ុខភាពស�តាីវៅវពលខាងមខុ �ូមទ�្សនាវេទឌិកា�ុខភាពស�តាីរប�់វយើងខ្ុ ំ 
តាមរយៈអា�យោឋា នវេហទពំរ័ http://healthactions.hesperian.org

វែើម្បទីឌិញវ�ៀេវៅទាងំវនទះ នឌិងវ�ៀេវៅវផ្សងៗ ជាវ្រើន 
វទៀតណែលទាកទ់ងនងឹ�ុខភាពស�តាី នឌិងជនំាញឆមាប  
�ូមទាកទ់ងតាម: http://store.hesperian.org ឬ
អុីណមល៉ : bookorders@hesperian.org

ណ�វងយល់ពីឯកសារ�ុខភាពស�តាីជាវ្រើនភាសា នឌិង 
វ្រើន  ទ្មង ់វៅទពំរ័្នធានតាមភាសារប�់អងគាការ 
Hesperian ណែលមានអា�យោឋា ន: 
http://hesperian.org/
books-and-resources/language-list/
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