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ກິດຈະກໍາ ສ້າງຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ
 ເພດ ສໍາພັນ  ແລະເພດ ຍິງ ຊາຍ, ໜ້າ 42, ຈາກ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ ຫຼື  ເພດ ສໍາພັນ:  ໃຜ ເປັນ ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ Ipas, 
US, 2001  http://www.ipas/en/Resources/ipasPublications/Gender-or-sex--Who-cares-.aspx
ກ່ອງ ແຍກ ເພດ ຍິງ ຊາຍ, ໜ້າ 44 ຖອດ ຈາກ  Isofi toolkit: ເຄື່ອງມືຮຽນຮູ້ ແລະປະຕິບັດກ່ຽວກັບເພດ ແລະ 
ການຮ່ວມເພດ. ຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນລວມເບິ່ງໜ້າ 334.

ວັນໜຶ່ງໃນຊີວິດ ໜ້າ 48  ເລີ່ມ ຈາກ ສືບ ຕໍ່ ເຮັດ ດີ ທີ່ ສຸດ, ປ່ຽນ ແປງ ສິ່ງທີ່ ຕົກ ຄ້າງ:  ເຄື່ອງມື  ເພື່ອ ສ້າງ ຂະ ບວນການ 
ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ເພື່ອ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ຊຸມ ຊົນ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ເພດ ຍິງ ຊາຍ  ແລະການ ຮ່ວມ ເພດ ສໍາພັນ, International 
HIV/AIDS Alliance, ປະ ເທດ ອັງກິດ 2007 
 www.aidsalliance.org/resourses/316-257-keep-the-best-change-the-rest

 ເກ ມ ໂດ ມີ ໂນ ໜ້າ 56  ເກ ມ ເລື່ອງ ເພດ ບິງ ໂກ ໜ້າ 86  ແລະນິຍາຍ ຂອງ ສອງ ຄອບ ຄົວ ໜ້ 182 ຖອດ ຈາກ ເກ ມ  
ເພື່ອສຸຂະພາບ ສືບ ພັນຂອງ ຜູ້ ຍັງ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງສາ, ລາຍການ ເພື່ອ ເທ ກ ໂນ ໂລ ຊິ ທີ່ ເໝາະ ສົມ (PATH)US 2002
www,path.org/publications/files/gamesbook.pdf

ວິທີ ການ ສ້າງ ຄໍາ ເວົ້າ  “ຜຸ້ຂ້າ ເອງ ”How to make an “I” statement ໜ້າ 59  ແລະຈຸດ ໃດ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ມີ ຄວາມ 
ສຸກ ສັນ, ໜ້າ 89 ຄັດ ຈາກເລື່ອງເພດ ສໍາພັນ  ແລະຄວາມ ຊໍາ ນານ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ” ວິທີ ການ ດຽວ ທີ່ ຄວນ ເວົ້າ 
ສູ່ ປະຊາຊົນ ຟັງວ່າ  ພວກ ເຮົາ ຄິດ ຢ່າງ ໃດ  ແລະຮູ້ສຶກ ຢ່າງ ໃດ ” ພັນທະ ມິດນາໆ ຊາດກ່ຽວ ກັບເຊື້ອ  ເຮ ດໄອ ວີ  
ແລະໂລກ ເອດ ປະ ເທດ ອັງກິດ, 2008
www.aidsalliance.org/resources/317-our-future-teaching sexuality-and- lifeskills.

ຕ້ອງການ ປາ ຖະໜາ  ແລະບໍ່ຕ້ອງການ Want, willing, and won’t ໜ້າ 102, ຖອດ ຈາກ ເຮັດ ວິທີ ໃດ ທີ່ ຈະ 
ໄດ້ ຮ່ວມ ເພດ ແບບ ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການ -14 ການ ປຸກ ເພດ ກັບ ທ່ານໝໍ ໂດ, US 2013
http://youtu.be/xoYxd3UXU

ຕາມ ລ່າຫາ ຊັບ ສົມບັດ A Treasure Hunt, ໜ້າ 135 ຄັດ ຈາກ Fell! Think!Act! A guide to interactive 
drama for sexual and reproductive health with young people, International HIV/AIDS Alliance, 
Great Britain 2008
www.aidsalliance.org/resource/318-feel-think-act

ຜູ້ມີ ພະລັງ  ເໜຶອ ປຽບທຽບກັບ  ຜູ້ ມີ ພະລັງ ຕ່ຳ
More powerful vs less powerful, page 154, from Oakland Men’s Project,US,2003
http://www,paulkivel.com

ການ ສຶບສວນ  ແລະສອບ ສວນກ່ຽວ ກັບ ອໍານາດ ການ ປົກຄອງ ທ້ອງ ຖີ່ ນ
Group investigation about local authorities, page 172, from Talking About domestic ViolenceG 
A handbook for Village Facilitators, UNDP Cambodia and Agencia Espanola de Cooperacion 
Internacional para el Dessarrollo, 2010

ການ ເວົ້າ ແບບ ບໍ່ ຕໍາ ນິວິຈານ  ແລະບໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມນະ ອາຍ
Saying no to blaming and shamming, page 262, from abortion attitude transformation:A values 
clarification toolkit for global audiences, Ipas, US,2008
www.ipas.org/en/resources/ipas Publications/Abortion-Attitude- transformation--A- values 
clarification-toolkit-for-global-audiences-2.aspx



328

ກຸ່ມ ແລະໂຄງການທີ່ອະທິບາຍໃນປຶ້ຶ້ຶ້ຶ້ຶ້ຶ້ຶ້ມຫົວນີ້
Make a power map page 284 and Making advocacy messages that work, page 290 from mobilizing 
Communities on Young Peoples’s Health and Rights: An Advocacy Toolkit for Programme 
Managers, Family Care International, New York, 2008
www.familycareintl.org/en/resources/publications/66

ກຸ່ມ  ແລະໂຄງການ ຕ່າງໆ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້

ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຮັບ ເລື່ອງ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຕິບັດ ງານ ຂອງ ກຸ່ມ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ ດັ່ງ ມີ ບັນ ຊິ ລາຍ ຊື່ ເລື່ອງ 
ແລະຂໍ້ ມູນ ເພື່ອ ພົວພັນ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້

ອົງການ ເສັ້ນ ດ້າຍ ແດງ Red Thread unites women in
Guyana page 50 red_thread@.net.gy

ຊາວ ໜຸ່ມຊາຍ ຕໍ່ຕ້ານYoung men against machismo in 
Ecuador page 61, Cascos Rosa (Pink Helmets)
https://twitter.com/CascosRosaec

ສໍາ ມະ ນາ  ເລື່ອງ ເພດ ຍິງ ຊາຍ  ເພື່ອ ຜູ້ ຊາຍ The Gender
Seminar for man, page 62, HASIK(Harnessing 
Self-reliant Initiative and Knowledge), Quezon
City Philippines (nowebsite or email available)

 ແມ່ຍິງ ເປັນ ຜູ້ນໍາ Girls become leaders in Zimbabwe, page 66, The Girl Child Net work
www.girlchildnetworkworldwide.org

ສິດທິ ຂອງ ແມ່ໝ້າຍທີ່ ປະ ເທດ  ເຄນ ຢາ Rights of Widows in Kenya, page 71, GROOTs( Grassroots 
Organizations Operating Together in sisterhood)
grootsk@grootskenya.org

ຍຸຕິ ການ ແຕ່ ງານ ເດັກ  ທີ່ປະ ເທດ ມາລາ ວີ Ending child marriage in Malawi ໜ້າ 71 Girls Empowerment 
network (GENET)
Infor@genetmalawi.org

ຮັບ ເອົາ ແນວ ຄິດ ໃໝ່ ກ່ຽວ ກັບ ເພດ ສໍາພັນ ທີ່ ປະ ເທດ ເນ ປານ Accepting new idea about sexuality in 
Nepal, ໜ້າ 76 Aruna Uprety, RHEST
www,rhest.org.np

ຍຸຕິ ການຈໍາ ແນ ກ  ເຜົ່າ ພັນ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບທີ່ ກູ ຢາ ນາ Ending discrimination to promote health 
in Guyana“
ໜ້າ 81, SASOD, the Society against Sexual Orientation Discrimination
manager@sasod.org.gy
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ຮັກ ແພງ ທ່ານ   ແມ່ ປ້າ ຊະ ເຕນລາ ທີ່ ຊິ ມບັບ ເວ Dear Auntie Stella in Zimbabwe, ໜ້າ 85 Training and 
research Support Center (TARSC)
www.auntiestella.org/

ຊ່ວຍ ເຫຼືອຄູ່ ຜົວ ເມຍ ໃຫ້ ມີ ເພດ ສໍາພັນ ທີ່ ມີ ສຸຂະພາບ ດີ ຂຶ້ນ  ໃນ ປະ ເທດ ໄນ ເຈ ເຣຍ Helping thecouples have 
healthier sexual relation in Nigeria ໜ້າ 91, INCRESE( International Centre for Reproductive 
health and Sexual Rights)
http://increase-incese.org/

ຈັດ ກຸ່ມ ປຶກສາ ຫາລື  ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃຈຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ເພດ ທີ່ ປະທເທດ ມາລາ ວິ  ແລະ ຊໍາ ເບຍ 
Group discussion to understand differences in sexuality in Malawi and Zambia
ໜ້າ 98 Strategies for Hope,UK
www.stratshope.org/and sfh@stratshope.org

 ແມ່ຍິງ ສ້າງ ຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນ  ເພື່ອ ປຶກສາ ຫາລື ເລື່ອງການ ຮ່ວມ ເພດ ທີ່ ປາ ກິດ ສະຖານ Women build 
confidence to discuss sex in Pakistan, ໜ້າ 101, Rahnuma, Planned Parenthood
www.fpapak.org/about-us. html. Youth Helpline: 0800-44488

ວິທີ ການ ຢຽບກ້ອນ ຫີນ Stepping Stones method, ໜ້າ 104 ຍຸດ ທະ ສາດ ເພື່ອ ຄວາມ ຫວັງ Strategies 
for hope
www.starshope.org/resources/sstepping_stones_item/what-is-stepping-stones

ການ ກວດສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ  ເພື່ອ ທົດ ລອງ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສໍາພັນ ທີ່ ປະ ເທດ ປາ ປົວ ນິວ ກິ  ເນຍ Wellness 
check-ups for STI testing in Papua new Guinea, ໜ້າ117,Marie Stopes International
www.mariestopes.org

ກຸ່ມ  ແລະ  ໂຄງການ ຕ່າງໆໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້
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ລະຄອນຕຸກກະຕາ ທີ່ Lucknow, India, page 20, Breakthrough’s Rights Advocates
www.youtube.com/watch?v=j TPmNm491aM.

ຜູ້ຊາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນເຊື້ອ ເຮດໄອວີ ທີ່ປະເທດຕັງຊານີ Men and HIV prevention in Tanzania, 
pge 126. The CHMPION Project, Engender health
\www.engenderhealth.org/our=work/major-projects/champion,php

ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມງານ Men as Partners( MAP) , page 129, Engender Health, South Africa
www.engenderhealth.org/our-work/gender/men-as –partners,php

ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກເພື່ອຊີວິດ Sister for Life microfinance project in South Africa, page 136
www.wits.ac.za/academic/helth/publichealth/radar/soxialinterventions/10453/intervention_
With-micrafinace_for_ aids_gender_equity.html

ສົນທະນາສາຍຕົງ Straight talk media and sexual health in Uganda, page 138, straight talk
\httpstraight talk foundation.org/
Email. stratalk@ straight-talk.or.ug

ລາຍການອອກອາກາດ ຂອງໂຮງຮຽນ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ທາງເພດ
School based programs promote sexual health in Colombia, gat 139, profamulia
www.profamilia.org

ບົດຮຽນ ຈາກໂຄງການຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ ປະເທດ ອວກແລນ
Lessons from the Oakland Men’s Project, ປະກອບ ມີ 157 ໜ້າ
www.paulkivel.com/

Critical thinking helpa boys question gender injustice in Nigeria, ປະກອບ ມີ 158 ໜ້າ. 
Conscientizing
Male Adolescent (CMA)
\No longer active but manual can be downloaded from
www.popcouncil.org/luploads/pdfs/qcq/qcq14pdf

ຂະບວນຜ້າພັນຄໍສີຂາວ
The White Ribbon Campaign, ປະກອບ ມີ 161 ໜ້າ
Canada:www whiteribbon.ca/
South Africa: white ribbon.coza/
India: www.ektamarurai.org/white-ribbon-Campaign/
Breakthrough India, ປະກອບ ມີ 162 ໜ້າ
www.breakthrough.tv/

ປູນໂຕດ ເດີ  ອັງກູອັນໂຕຣ ທີ່ ປະເທດ ນິກາຣາກົວ
Puntos de Encuentro in Nicaragua, ປະກອບ ມີ 163 ໜ້າ
www.puntos.org.ni/index.php/es/

ກຸ່ມ  ແລະ  ໂຄງການ ຕ່າງໆ ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້
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ສຽງລຸກຮື້ ທີ່ອູກັນດາ Raising Voices, Uganda,ປະກອບ ມີ 163 ໜ້າ
http://raisingvoices.org/

ໂຮງລະຄອນ ອາມບັດ Ambush Theatre in South Africa, ປະກອບ ມີ 164 ໜ້າ, Sonke Gender 
Justice Network
www.genderjustice.org.za

ຜ່ານສາຍຕາພວກເຮົາ “Through Our Eyes” video about vviolence and rape, ປະກອບ ມີ 165 ໜ້າ
www.commint.com/cp
Community- radio-africa/content/through-our-eyes

ກໍາມະກອນຈັດຕັ້ງເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຂອງເສັ້ນທາງທີ່ ສີ ລັງກາ
Wokers organize for safe streets in Sri Lanka, ປະກອບ ມີ 169 ໜ້າ, Katunayake Free Trade 
Zone Workers
Union( KFYZWU?
ftzunion@wow,lk

ແມ່ຍິງຂ້າມເພດ ປ້ອງກັນການທໍາຮ້າຍ ທີ່ໂກລົມເບຍ 
Transgender women prevent violenc in Colombia, ປະກອບ ມີ 170 ໜ້າ. Santarmaria 
Fundacion
\www.sfcolobia.org
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ລາຍການ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອຢັບຢັ້ງ ວົງ ຈອນ ການ ທໍາຮ້າຍທີ່ ນະຄອນ ຫລວງໄນ ໂຣບີ, ປະທດ ເຄນ ຢາ
School program to stop the cycle of violence in Nairobi, Kenya ປະກອບ ມີ 171 ໜ້າ, Rehma 
Ta Allah Community development Group
http://rehmataallah.org

ລະ ບົບຂອງ ອົງການ ສານ ເອກະລາດ ທີ່ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ Independent court systems in India, ປະກອບ 
ມີ 175 ໜ້າ Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA)
http://bmmaindia.org

ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ປ່ຽນ ແປງ ແນວ ຄິດ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ປະ ເທດ  ເນ ປານ Women’s group changes men’s opinions in 
Nepal, ປະກອບ ມີ 185  ໜ້າ Nepal Red Cross Society (NRCS)
http://cedpa.org/files/691_file_nepal_reward.pdf

 ວາງແຜນການ ຄອບຄົວ  ແລະ ວັດທະນະທໍາ  ແລະ ຮິດຄອງ ຂອງ ຊົນ ເຜົ່າ ທີ່ ປະ ເທດ  ອີກົວດໍ Family planning 
and indigenous culture and traditions in Ecuador, ປະກອບ ມີ 208 ໜ້າ ,Jambi Huasi( House of 
Health) GlobeMed at Loyala University
Loyala@globemed.org

 ເຮັດ ວຽກ ການ ຜູ້ນໍາ ຊຸມ ຊົນ  ຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນ ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ ທີ່ ປະ ເທດ ກາ ນາ, ພາກ ຕາ ເວັນ ຕົກ 
ຂອງອາ ຟຣິກກາ Working with community leaders supports family planning in Ghana, West 
Africa, ປະກອບ ມີ 209 ໜ້າ The Navrongo Community-based Health Planning and Service
Fred Binka:fred.binka@gmail.com,James Phillips:jfp2113@columbia.edu

ຜູ້ ຊາຍຮຽນ ຮູ້ເລ່ື່ອງການ ເກີດ  ແລະ ອາການ ອັນຕະລາຍ ທີ່ ອັບຟະກາ ນິດ ສະຖານ Men learn about the 
birth and danger signs in Afghanistan, ປະກອບ ມີ 237 ໜ້າ, Birth Life Saving Skills (BLISS)
 www.mercy/.se/projects/afghanistan/bliss-national-program

ການ ເສຍ ຊີວິດຂອງ ຄວາມ ເປັນ ແມ່  ແລະການ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ  ໃນ ປະ ເທດ  ເນ ປານ Maternal 
deaths and the struggle for safe abortion in Nepal, ໜ້າ 248  ແລະ ໜ້າ 270,Rural Health 
Education Services Trust(RHEST)
www.rhest.org.np

ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ ຕ້ອງການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ແມ ກຊິ ໂກ Helping women who need abortions in Mexico, ໜ້າ 
269, MARIA Fund for Social Justice
\www.foundationnow.org/funds/maria-fondo-de-aboro-y-justici -social

ແມ່ຍິງ ຂົນຂວາຍຊຶ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ  ເພື່ອ ປະຊຸມ  ເລື່ອງຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ສໍາ ຫລັບ ພວກ ເຂົາທີ່ ປະ 
ເທດ ອິນ ເດຍ Women mobilize to meet their health needs in India. ໜ້າ 276, Self Employed 
Women’s Association(SEWA)
www.sewa.org

ຊື່ ຂອງກຸ່ມ  ແລະໂຄງການ ຕ່າງໆ  ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້
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ຜູ້ ຊາຍ ຊາວ ເຄີ ດ ສໍາ ລັບ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ, Kurd Men
 for Equality ໜ້າ 291,
www.facebook.com/KurdmenForEquality

ສື່ສານ ສັງຄົມປະດິດ ສ້າງເຂດ ປອດ ໄພ ສໍາ ຫລັບ ແມ່ຍິງທີ່ 
ປະ ເທດ ອິຢິບ Social media to create saf zones 
for women in Egypt, ໜ້າ 291 ,HarrassMap
http://harassmap.org/en/

ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຄົນ ພິການອອກ ແບບທາງ, ການ ເຂົ້າ ເຖິງ 
ຕົວ ເມືອງ ເພີ່ມຂຶ້ນDisability activist design a more 
accessible city, ໜ້າ 293, Freedom of Movement Society
www.disabilityworld.org/01-03_02/aqccess/russia.shtml

ການ ລົບ ລ້າງ ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນ ພັດທະນາ ປັບປຸງ ການ ບໍລິການ ສຸຂະພາບທີ່ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ People’s 
Health Tribunals improve health services in India, ໜ້າ 294, Jan Swasthya Abhiyan (USA)
www.pacsindia.org/jan -swatha-abhiyan

ສິດ ທີປົກ ປ້ອງ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກນ້ອຍ  ໃນ ປະ ເທດ ເນ ປານ Protecting Women and Children’s Rights in 
Nepal, ໜ້າ 303,Foundation for women, Law and Development (FWLD)
www.fwld.org

ຊື່ ຂອງກຸ່ມ  ແລະໂຄງການ ຕ່າງໆ  ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້

ອົງການອອກທະບຽນສະຫະກອນ
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ບ່ອນ ສອບ ຖາມ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ
ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້  ເປັນ ອົງການ ທີ່ ພິມ ເຜີຍ ແຜ່ ອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນທາງ ອິນ ເຕີ ເນ ດທີ່  
ເປັນ ຂ່າວສານ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສໍາຄັນສໍາ ຫັລບ ແມ່ຍິງ  ແລະກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆ.  ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຮິບ ໂຮມ ຫົວ ຂໍ້ ບົດຮຽນຕ່າງໆ   
ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ໃຫ້ ຫຼາຍ ເທົ່າ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ແລະຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກ ງານຕ່າງໆ ໃນ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ 
ອຸປະກອນ. ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ມີ ໄວ້ ແລວ ທີ່ ຈະ ອັດ ເອົາຈາກ ບັນ ຊິ ທາງ ດ້ານ ເວ ບ ໄຊ  ແລະຍັງ ມີ ບົດຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ 
ເລື່ອງ ນີ້ທີ່ ໜ້າ  ເຟ ດ ບຸກ.

ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ຍັງ ຢາກ ໄດ້ ຂໍ້ ມູນ ການ ສຶກສາ ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ  ແລະສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ເພີ້ ມ ເຕີມ ກະລຸນາຕິດ ຕໍ່ 
www.hesrian.org ທີ່ ມີ ໃນ ອອນ ລາຍ ຕະຫຼອດ ເວລາ  ແລະດາວ ໂລດ ເອົາ ໄດ້ ບົດຮຽນ ຕ່າງໆຫຼາຍ ກວ່າ 30 
ພາສາ. 2 ໜ້າ ສຸດ ທ້າຍ ຂອງ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ສາມາດ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບສະຖານ ທີ່ທີ່ ແມ່ຍິງ ບໍ່ ມີ ທ່ານໝໍ, ຄູ່ ມື ສໍາລັບ 
ນາງ ປະດຸ ງຄັນ. ປື້ ມຄຸ່ມື ສໍາລັບ ແມ່ຍິງກັບ ຄວາມ ພິການ, ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ພະນັກງານ ສາທາ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້  ແລະ 
ບົດຮຽນ ຫົວ ຂໍ້ ອື່ນໆ ຈາກອົງການເຮ ດສະ ເປີຣຽນ.

ການ ສ້າງ ແຜນ ໂຄງການ,ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະປະ 
ເມີນ ຜົນ
Project Planning, Training and evaluation

ສູນ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລ ະຊັບພະຍາກອນ ອາຊີ ປາຊີ ຟິກ ສໍາ 
ຫລັບ ແມ່ຍິງ Arrow (Asian-Pacific resource 
& research Centre for Women ມີ ສໍານັກງານ 
ຢູ່ ກົວລາລໍາ ເປີ ປະ ເທດ ມາ ເລ ເຊຍ ອົງກາ ນນີ້  ເປັນ ຜູ້  
ຜະລິດອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມຕົວ ຈິງ  ແລະ ແນ ໃສ່ ຊັບ 
ພະຍາກອນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ປະຕິບັດ  ແລະສົ່ງ ເສີມການ  
ພິມ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນກັບ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ອື່ນໆ Arrow  
for Change (AFC)  ໄດ້ ພິມ ເຜີຍ ແຜ່ ເປັນ ພາສາ  
ອັງກິດ ສອງ ຄັ້ງ ຕໍ່ ປີ, ສຸມ ໃສ່ບັນຫາທີ່ ພົວພັນ ສຸຂະ 
ພາບ, ການ ຮ່ວມ ເພດ   ແລະສິດ
www.arrow@arrow.org.my

ສະມາຄົມ ສິດ  ແມ່ຍິງ ໃນ ການ ພັດທະນາ AWID: As 
sociation for Women’s Rights in Develo 
pment

 ເປັນ ສະມາຄົມ ອົງການ ສາກົນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ 
ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ຍິງ ຊາຍ, ການ ພັດທະນາ ແບບ 
ຍຶນຍົງ  ແລະສິດ ມະນຸດ ຊົນຂ ອງ ແມ່ຍິງ ທີ່ ຢຸ່ ເວ ບໄຂ  
ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ ທັນ ເວລາ ໃນ ກິດຈະ 
ກໍາ  ທີ່ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ເພດ ຍິງໃນ ທົ່ວ ໂລກ 
www.awid.org

ການ ນັບ ໄຊຊະນະ ຂອງ ພວກ ເຮົາ: ປື້ ມ ແນະນໍາ ຝຶກ  
ອົບຮົມກ່ຽວ ກັນ ການ ສຶກສາທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ແລະ ການຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ Counting our Victories: A training 
Guide on Popular Education and organizing  
ໂດຍ ດີ ໄນ ນາ ໂດ by Denise Nadeau

ເປັນ ປື້ ມ ແນະນໍາ ທີ່ ຊ່ວຍກຸ່ມ ຊຸມ ຊົນ  ໃນ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ 
ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ, ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  
ໃຫ້ ແກ່ ແນວ ຄິດ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ  
ເຮັດ ວຽກ ໂດຍ ມີ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ກຸ່ມ ອື່ນໆ. ສາມາດ 
ດັດ ປັບ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ທ້ອງ 
ຖີ່ ນ.

“Repeal the Deal Production: media
\Resources for Moblization, Canada, 1966
http://208.89.55.99/devel/wp-content/
uploads/CountingOurVictories,2001.pdf

ການ ສ້າງ ຕັ້ງ   ແຜນ ງານ ສຸຂະພາບ ຊຸມ ຊົນ Setting Up  
Community Health Programmes,  ໂດຍ ເທດ 
ລັງ ແກ ດສະ ທີ by Ted Lankeste  ເປັນ ປື້ ມຄູ່ ມື ທີ່ 
ອະທິບາຍ ຢ່າ ງລະອຽດ  ແລະຂຽນ ງ່າຍ  ໂດຍ ມີ ເນື້ອ 
ຫາກ ວມ ເອົາຫລັກການ ພື້ນຖານ  ໃນ ການ ເບິ່ງ ແຍງ 
ສຸຂະພາບຂອງ ຊຸມ ຊົນ,  ເປັນ ລາຍການ ເພື່ອ ສ້າງ ແຜນ 
 ແລະປະ ເມີນ ຜົນ, ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ລາຍການ ເພື່ອ ສຸຂະ 
ພາບ ຢ່າງ ພິ ເສດ  ແລະການ ຄຸ້ມ ຄອງ ພະນັກ ງານ  
ແລະ ການ ເງິນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຜົນ  ໄດ້ ຮັບ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ
Hesperian Guides
www.hesperian.org
Email:bookorders@hesperian.org

ບ່ອນ ສອບ ຖາມ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ
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ຊ່ວຍ ຜູ້ ສູງ ອາຍຸສາກົນ HelpAge International

ມີ ຈົດໝາຍ ເຫດ ແຈກ ໃຫ້ ລ້າຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ ປີ. ມີ ອົງ 
ການ ເຂືອ ຄ່າ ຍຫຼາຍ ກວ່າ 50 ອົງກາ ນ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ,  
ເຮັດ ວຽກເພື່ອ ປັບປຸງຄຸນ ນະພາ ບຊີວິດ ຂອງ ຜູ້  ເຖົ້າ 
ແກ່ ເກີນ ໄປ
www.helpfage.org
Email:info@helpage.org

ອົງການ ເຄື່ອນ ໄຫວລະຫວ່າງ ຊາດ Mobility Intern 
ational USA (MIUSA)

ເປັນ ອົງການ ຂອງຄົນ ພິການ ທີ່ ບໍ່ ຫາ ຜົນ ກໍາ ໄລ  ເຮັດ 
ວຽກ ເພື່ອ ຄວາມ ກ້າວໜ້າ ຂອງ ສິດ ທິຂອງ ປະຊາຊົນ 
ກັບຄົນ ພິການ ໃນ ທົ່ວ  ໂລກ . ກິດຈະກໍາ ຮວມມີ ລາຍ 
ການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຕ່າງໆກັບ ນານາ ຊາດ  ເພື່ອ 
 ຝຶກ ອົບຮົມ ຜູ້ນໍາ   ໃຫ້ ຮູ້ ບັນຫາ ແມ່ຍິງທີ່ ເປັນ ຄົນພິການ
www.miusa.org

ຮ່າງກາຍ ພວກ ເຮົາເອງ Our bodies, Ourselves

ມີ ປື້ ມ ເກົ່າ ແກ່  ໂດຍ ອະທິບາຍ ໃຫ້ ເຫັນສຸຂະພາບ ແມ່ 
ຍິງ  ແລະແປ ເປັນ 25 ພາສາ. ທີ່ ເວ ບ ໄຊມີ ການ ສັງ  
ຮວມຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ພົວພັນ ເຖິງ ສຸຂະ 
ພາບ  ແມ່ ຍິງ
www.ourbodiesourselves.org

ສຸຂະພາບ ເພື່ອອົງຄະ ທາດສືບ ພັນ Reproductive 
Health Matters
ມີຈົດໝາຍ ເຫດ ສາກົນ ທີ່ ພິມ ເປັນ ພາສາ ອັງກິດ  
ແລະ 7 ພາສາ  ໂດຍ ມີ ເນື້ອ ຫາ ກ່ຽວ ກັບ  ເພດ  ແລະ 
ສຸຂະພາບ ອົງຄະ ທາດ ສືບ ພັນ  ແລະ ສິດ ທີ  ເຊິ່ງ  ແຈກ 
 ລ້າ  ໃຫ້ ແກ່ອົງການຈັດ ຕັ້ງ  ໃນ ປະ ເທດ ພວມພັດທະ 
ນາ. ບັນຊີ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ  ໃນ ທົ່ວ ໂລກ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ 
ຄວາມ ເປັນອັນ ດຽວ  ໃນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງສຸຂະພາບ ຂອງ 
ການ ຮ່ວມ ເພດ  ແລະ ອົງຄະ ທາດ ສືບ ພັນ  ແລະ ສິດ ທີ 
ເພື່ອ ໝົດ ທຸກ ຄົນ
www.rhmjournal.org.uk
For other languages,see
www.rhmjournal.org.uk/translation/

ບ່ອນ ສອບ ຖາມ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ

ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມ ລາຄາ ຖືກ 
Teaching-aids at Low Cost

ປື້ ມຕ່າງໆ ວິ ດີ ໂອ, ອຸປະກອນ ການ ສິດສອນ  ແລະ  
ເຄື່ອງມືການ ແພດແບບ ບໍ່ ສັບສົນ ຂາຍ ໃນ ລາຄາຕໍ່າ 
ຫຼື ບໍ່ ເກັບ ຄ່າ
www.talcuk.org
Email: info@talcuk.org

ການ ຝືກອົບຮົມ ເພື່ອປະຕິ ຮູບ  ໂດຍ  ແອນ ນີ ຮົບ  ແລະ 
ຊານ ລີ ຕິ ມ ແມ

Training for Transformation by Anne Hope 
and Sally Timmere

ປື້ ມ ແນະນໍາ ເພື່ອ ການ ສຶກສາ  ແລະພະນັກງານພັດ 
ທະນາ ຊມຸ ຊນົ, ປະກອບ ມ ີກດິຈະກໍາຕາ່ງໆ  ແລະ ຂາ່ວ 
ສານ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ  ຊອກ ຫາ ບັນຫາ ຕົ້ນຕໍ.  ແນວ ຄິດສໍາ 
ລັບ ການ ສຶກສາ ຜູ້ ໃຫຍ່  ພະນັກງານ ພັດທະນາ ສັງຄົມ 
ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ 
ການ ສ້າງ ຄວາມ ຍຸຕິ ທໍາ  ໃນ ສັງຄົມ ແບບ ສ້າງສັນ
Hesperian Health Guide
\www.hesperia.org
Email: bookorders@ Hesperian.org

ເພດ ຍິງ ຊາຍ Gender

ການ ຈບັ ຈອ່ງຜູ ້ຊາຍ       ແລະ ເດກັຊາ ຍ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ບດົບາດ 
 ຍິງ ຊາຍ

Engaging Men and Boys in Gender

ປະຕ ິຮບູ:  ຄຸມ່ ືການ ສຶກສາ ເປນັ ກຸມ່   Transformation: 
The Groups Education Manual

ປື້ ມຄູ່ ມືເພື່ອ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ຜູ້ ຊາຍ  ເພື່ອ ວາງ ຄໍາ ຖາມ 
ກ່ຽວ ກັບທັດສະນະ ທີ່ ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບກ່ຽວ ກັບ ເພດ 
ຊາຍ  ແລະປົກ ປ້ອງພຶດຕິ ກໍາທີ່ ບໍ່ເປັນ ສຸຂະພາບ  ໂດຍ 
ໃຫ້ ຜູ້ ຊາຍກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ  ແລະຄອບຄົວ  ມີ ການ ສ່ຽງ 
ໄພ. ກິດຈະກໍາ  ເພື່ອ ນໍາ ໃຊ້ ກັບ ເພດ ຊາຍ ທຸກ ໄວ ອາຍຸ  
ແລະກຸ່ມກັບ ເພດ ຊາຍ  ແລະເພດ ຍິງ  ແລະສາມາດ 
ດັດ ປັບ ນໍາ ໃຊ້  ໄດ້ ງ່າຍ
www.acquireproject.org/achieve/
Files/70_engage_men_as_partner/7.2_
Resource/7.2.3_tools/Group_Education_
Manual_final.pdf
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ກຸ່ມ Engender health

ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມ ເປັນແນວຄິດລິເລີ່ມ ມີເອກະສານ 
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ພົວພັນ ກັບ 
ຄວາມເປັນເພດ  ແລະສຸຂະພາບສືບພັນ ເພື່ອປ້ອງກັນ 
ການຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວິ  ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ  
ລະອຽດເບິ່ງ www.engenderhealth.org/pubs/
gender/ppasa-manual.php.

ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ the MenEngage Glabal  
Alliance – ທີ່ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກ 
ຊາຍໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກຄວາມສະເໝີ 
ພາບຂອງເພດ ແລະການປ້ອງກັນການທາລຸນ
www.engenderhealth.org/our-work/gender/
menenggage.php

ISOFI Toolkit: Inner Space Outer Faces 
Initiative

ກິດຈະກໍາສໍາລັບຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເພດ ແລະ  
ການມີເພດສໍາພັນ, ເປັນບົດຮຽນທີ່ສາມາດປັບປຸງ 
ນໍາໃຊ້ ເພື່ອກໍານົດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ

Cooperative for assistace and Relief Every 
where, Ic (CARE)

www.icw.org/files/publication/ISOFI- Toolkit-
Tool for learning-and-action-on-gender and 
sexuality.pdf

ກຸ່ມໂປຣມູນໂດ Promundo

ສໍານັກງານຢູ່ປະເທດເບຣຊິນ ກຸ່ມນີ້ ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມ 
ການເບິ່ງແຍງດູແລ, ບໍ່ທໍາລາຍ ແລະເປັນກຸ່ມທີ່ປະ 
ກອບດ້ວຍເພດຊາຍ ແລະພົວພັນກັບເລື່ອງເພດ ນາ 
ນາຊາດ. ພິມເຜີຍແຜ່ ເພື່ອຊາວໜຸ່ມ (ອາຍຸປະມານ 
15   ຫາ   24  ປີ) ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເຮັດວຽກກ່ຽວ 
ກັບສັກສີຂອງຄວາມເປັນເພດ ສາຍພົວພັນທາງເພດ,  
ການມີເພດສໍາພັນ ສຸຂະພາບສືບພັນ, ຄວາມເປັນ 
ພໍ່ແມ່ ເຊື້ອເຮດໄອວິ ແລະຫົວຂໍ້ບົດຮຽນອື່ນໆ ມີ 
ເປັນພາສາປອກຕຸຍການ ສະເປນ ແລະອັງກິດ  ລະ 
ອຽດເບິ່ງຕື່ມ: program H Manual: woking with 
Young men. Program.M Manual: Working with 
Young women
www.pronundo.org.br/en/publications-for-
youth/

ແມ່ຍິງປະຈໍາສູນ  Women at the center

ເປັນອົງການທີ່ສະໜອງຄູຝືກ ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ຖ້າຫາກວ່າໂຄງການນັ້ນ ເປັນວຽກການແພດ 
ທີ່ສຸມໃສ່ແມ່ຍິງ ອີງໃສ່ສິດທີ ແລະສາມາດປະສົມປະ
ສານກັບການບໍລິການອື່ນໆ.
www.genderhealth.org/files/uploads/YMM.
CHANGE. Info. MaternityCare._FINAL.pdf 

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອບໍລິການຊາວໜຸ່ມຢ່າງເພື່ອນມິດ

Youth friendly services Training manual

ມີປື້ມແນະນໍາ ເພື່ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການທາງ 
ດ້ານສຸຂະພາບ ໃນການຊື້ຂາຍຈໍາກັດແກ່ອົງການ 
ເລດສະບຽນພວກເກ, ຮ່ວມສອງເພດ ແລະ ບຸກຄົນ 
ຂ້າມເພດ

ທີ່ຢູ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ກູຢານາ Guyana

www.sasod.org.gy/pdf-ministru-health-lgbt-
training-manual

ການຮ່ວມເພດສໍາພັນ Sexualiality

ທັງໝົດ ແມ່ນຫລັກສູດດຽວ

ປື້ມແນະນໍາ ແລະກິດຈະກໍາ ເພື່ອເຮັດວຽກກັບຍິງ 
ໜຸ່ມ ແລະຊາຍໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການມີເພດສໍາພັນ, ຊຸດ 
ໜຶ່ງມີປື້ມສອງຫົວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກທັງຫຼາຍ ແລະ 
ສາມາດດັດປັບເຂົ້າໄດ້ໃນທຸກກິດຈະກໍາ.

“ທີ່ຢຸ່ 

www.popcouncil.org/publications/
books/2010_itsALLOne.asp
The Pleasure Project

ເປັນໂຄງການນາໆຊາດທີ່ໃຫ້ການສຶກສາທາງເພດ
ໂດຍມີອຸດົມການຂອງຕົນວ່າ”ການມີເພດສໍາພັນທີ່
ປອດໄພແມ່ນການມີເພດສໍາພັນທີ່ດີ. ກຸ່ມນີ້ເຮັດໜ້າ 
ທີ່ຈັດສະໜອງອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ 
ອາຈານ ແລະມີສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມອື່ນໆ  ທີ່ເຮັດ 
ວຽກ ການສຶກສາ ທີ່ໃຊ້ແນວຄິດໃໝ່ ໃນທົ່ວໂລກ 
ທີ່ຢູ່ຂອງກຸ່ມ

http://thepleasureproject.oorg/

ບ່ອນ ສອບ ຖາມ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ



337

ໃຫ້ການແຈ້ງຂ່າວທາງບວກ ໂດຍ Andrea Irvin

ເປັນເຄື່ອງມື ສ້າງແຜນການສຶກສາເລື່ອງເພດສໍາພັນ 
ຜະລິດໂດຍຄະນະປະສົມສຸຂະພາບແມ່ຍິງສາກົນ,  
ເໝາະສົມໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເດັກນັກຮຽນອາຍຸ  
10 ປີ ຫາ 19 ປີ. ປັບເຂົ້າໃຈງ່າຍ ປະດິດສ້າງແຕ່ລະ 
ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນມີການພົວພັນຊຶ່ງກັນ  ແລະກັນ ເຊັ່ນບົດ 
ຮຽນກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງເພດ ສຸຂະພາບໃນການ 
ຮ່ວມເພດ  ບັນຫາມົນທີນ ແລະຮ່ວມເພດສໍາພັນ
ທີ່ຢູ່ http/iwhc.org/resource/positively-informed-
lesson-plans-guidance-sexuality-educator-
advocates

ສິດທິ ແລະຄວາມປາດຖະໜາ  Rights and desires: 
A Facilitator’s Manual to health Sexuality 
ຮຽບຮາງໂດຍ Aziza ແລະ Sunita Menon.

ເປັນປື້ມຄູ່ມືສິດສອນ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາກອນ ແລະຄູຝຶກ  
ເພື່ອນໍາພາກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບສາຍພົວ 
ພັນທາງເພດ, ເພດ ແລະການຮ່ວມເພດ ລວມທັງ 
ປື້ມແນະນໍາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນລະຫວ່າງລັດ ແລະເອກະຊົນ ໃນການຮ່ວມ 
ເພດ.
ທີ່ຢູ່ Breakthrough, new Delhi, India
\http://breakthrough.tv/wp/wp/-content/
\files_mf/1330806968rights_and_desire.pdf

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະເຊື້ອ ເຮດໄອວີ 
STIs and HIV

ມີປື້ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ເຊື້ອເຮດໄອວີ, 
ໂລກເອດ  ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ ເພື່ອນໍາເອົາໄປ 
ໃຊ້ ລວມທັງມີປື້ມ ແລະບົດຮຽນສໍາລັບຄູຝຶກ ທຸກ 
ລະດັບຂອງປະສົບການ,
www.aidsalliance.org

ບາດກ້າວເພື່ອການມີເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພຂຶ້ນ ເປັນ 
ການເລີ່ມຕົ້ນສົນທະນາ; ເປັນປື້ມແນະນໍາເພື່ອອາສາ 
ສະໝັກຊຸມຊົນ.
Steps to Making Sexsafer: Starting discus 
sions A Guide for community-basedVolunteers

ອ່ານງ່າຍເປັນຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄູຝືກໃໝ່ ແລະຜູ້ມີປະສົບ 
ການແລ້ວ
ທີ່ຢູ່ healthlink worldwide
http://aidsaction.net/pdf/steps-to making-sex 
safer.pdf.

ຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມຫວັງ Strategies for hope:  
Resource for community –based HIV preven 
tion, care and support

ຜະລິດປື້ມເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມີປື້ມ  
ແລະຟິມ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຊື້ອ 
ເຮດໄອວີ. ສາມາດດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫວັງເພື່ອເຊື່ອໝັ້ນ
www,stratshope.org
\Also available from TALC ( Teaching-aids at 
Low Cost? www.talcuk.org

ການທໍາຮ້າຍ ແມ່ຍິງທົ່ວໂລກ Violence

Girls’ globe

ມີເຄືອຂ່າຍໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາຂອງໂລກທີ່ພົວພັນກັບສິດທີ, ສຸຂະພາບ ແລະ  
ການຮ່ວມພະລັງຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ, ລວມທັງ 
ການ ປອ້ງກນັ ການທໍາລາຍ,   ການແຕງ່ງານຂອງເດກັ 
ແລະເຊື້ອ ເຮດໄອວິ.

ຮອດປິດ Hot Peaches

ເປັນປື້ມແນະນໍາ  ປະກອບມີ 110 ພາສາ ຂອງການ 
ທໍາຮ້າຍພາຍໃນຄອບຄົວ, ທາງຮອດລາຍ, ພັກພາ 
ອາໄສເຮືອນທີ່ປອດໄພ, ສູນການສ່ຽງ ແລະອົງການ 
ຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ.
ທີ່ ຢູ່ www.hotpeachespages.net/

ບ່ອນ ສອບ ຖາມ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ
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ສຽງ ລຸກ ຮື້ ຂື້ນ Raising voices

ເປັນ ອົງການ ທີ່ ຮຽກຮ້ອງ ອົງການ ຜູ້ ກໍາ ອໍານາດ   ໃກ້ 
ພັດທະນາ ຮູບ ແບບ ການ ພົວພັນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ລະ 
ຫວ່າງ ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ຊາຍ  ເດັກ ນ້ອຍ ຍິງ  ແລະເດັກ  
ນ້ອຍ ຊາຍ. ມີ ປື້ ມຝຶກ ອົບຮົມ ຫຼາຍ ສະບັບ  ເພື່ອ ໃຫ້  
ດາວ ໂລດ ເອົາ ເອກະສານ ຕ່າງ  ໂດຍ ບໍ່ ຄິດ ຄ່າທີ່ ຫໍສະ 
ໝຸດ, ລວມທັງ ເອກະສານການ ປຸກລະດົມ ເຄື່ອນ ໄຫວ  
ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນການ ທໍາຮ້າຍ ພາຍ ໃນ 
ຄອບຄົວ. ຍັງ ມີປື້ ມ ແນະນໍາ ເພື່ອ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ  ໃນ 
ພາກ ຕາ ເວັນ ອອກ  ແລະຕາ ເວັນ ຕົກ ຂອງ ອາຟຣິກກາ 
ທີ່ ສາມາດ ດັດ ປັບນໍາ ໃຊ້ ໄດ້ ງ່າຍ  ເພື່ອ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ທ້ອງ ຖີ່ ນ.
Website:http:// raising voices.org/about/
Library:http://raisingvoices.org/resources/
Email: Info@raisingvoices.org

ຂະ ບວນການ ຍຸຕິ ທໍາ ບົດ ບາຍຍິງ ຊາຍ ຊົນ ເກ 
Sonke Gender justice Campaign’s one Man 
Can Toolkit

ມີ ເອກະສານ ກ່ຽວ ກັບ  ແນວ ຄວາມ ຄິດ ທີ່ ແທ້ ຈິງ  ແລະ 
ການ ກະທໍາ ສາມາດດາວ ໂລດ ເອົາ ໄດ້ ເປັນ ພາ ສາ 
ອັງກິດ ຝຣັ່ງ  ແລະ ໂຊ ຊາ (Xhosa)  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຊາຍ  
ແລະ ເດັກ ຊາຍ  ໃນ ການ ສີ້ ນສຸດການ ທໍາຮ້າຍ ພາຍ 
ໃນ  ແລະທາງ ເພດ  ແລະ ເປັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາ ມມີ 
ສຸຂະພາບ ທີ່ ເໝາະ ສົມ ໃນ ການ ພົວພັນ ທາງ ເພດ ໃຫ້ 
ແກ່ທັງ ສອງ ຝ່າຍຄື ຜູ້ ຊາຍ  ແລະ ແມ່ຍິງ ສາມາດ  ໃຫ້ 
ຄວາມສຸກ ແກ່ ກັນ ໄດ້
www.genderjustice.org.za/toolkits/

ວີ ເດ V-Day

 ເປັນ ຂະ ບວນຂອງ ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ທົ່ວ ໂລກ  ເພື່ອ ຢັບ 
ຢັ້ງ ການ ທໍາຮາ້ຍແມຍ່ງິ  ແລະ ເດກັ ຍງິ, ລວມມກີານ ຂົ່ມ 
ຂືນກຸ່ມ ອັນຕະພານ, ການ ຮ່ວມ ເພດ ຂອງ ລູກ ພໍ່ ແມ່  
ດຽວ ກັນ, ການ ທໍາ ໃຫ້ ເສື່ອ ມ ເສຍ ອົງຄະທາ ດຂອງ 
ເພດ ຍິງ  ແລະການ ເປັນ ທາດ ທາງ ເພດ ຂະ ບວນວິ ເດ 
ຍັງ ຈັດ ເທດສະການ ຕ່າງໆ  ເພື່ອ ເພີ່ມທະວີ ການ ປູກ 
ຈິດ ສໍານຶກ ,  ເພີ່ມເງິນ  ແລະຍົກ ສູງ ນໍ້າ  ໃຫ້ ແກ່ ອົງການ 
ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ທີ່ ຕໍ່ຕ້ານກັບ ພວກທໍາລາຍ ທາງ ເພດ.
www.vday.org/home

ຂະ ບວນຜ້າພັນ ຄໍສີຂາວ White Ribbon Campaign

 ເປັນ ຂະ ບວນການ ລະດັບ ໂລກ ຂອງ ຜູ້ ຊາຍ  ແລະ ເດັກ 
 ຊາຍ ທີ່ ເຮັດ ວຽ ເພື່ອ ຢັບຢັ້ງ ການ ທໍາຮ້າ ຍ ແມ່ຍິງ  ແລະ  
ເດັກ ຍິງ  ແລະ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ສົ່ງ ເສີມຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ 
ຍິງ ຊາຍ, ການ ມີ ເພດ ສໍາພັນ  ແລະ ທັດສະນ ະໃໝ່ 
ຂອງ ຄວາມ ເປັນ ຜູ້ ຊາຍ.
\www.white ribbon.ca/

ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ Family Planning

  ເປັນ ຊຸດໃບ  ແຈ້ງ ຂ່າວ  ເພື່ອ  ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ 
ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ Cue cards for counseling 
on family planning

 ເປັນ ເອກະສານສາມາດ ອ່ານ ໄດ້ ງ່າ ຍ  ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ 
ການ ວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ.  ເອກະສານຊຸດ ໜື່ງນໍາ ໃຊ້  
ສໍາ ຫລັບ ຜູ້ ໃຫຍ່  ແລະອີກຊຸດ ໜຶ່ງ ນໍາ ໃຊ້ ກັບ ຜູ້ ຍັງ ບໍ່  
ຮູ້ ດຽງ ສາ. ສາມາດ ດັດ ປັບ ເຂົ້າ ກັບ ທ້ອງ ຖິ່ນທີ່ ຕ້ອງ 
ການ ໄດ້  ແລະມີ ເປັນ ທັງ ພາສາ ອັງກິດ  ແລະຝຣັ່ງ
www.pathfinder.org/publications-tools/cue-
cards-for-counselling-adults.html
www.pathfinder.org/publication-tools/
Cue-cards-for-counselling-adolescents-on-
contraceception.html

ຄຸມ ກໍາ ເນີ ດສຸກ ເສີນ Emegency contraception

ຄຸມ ກໍາ ເນີ ດສຸກ ເສີນ ໂດຍ ໃຊ້ ຢາເມັດ  ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ 
ການ ຕັ້ງ ທ້ອງ ຫຼັງ ຈາກ ການ ຮ່ວມ ເພດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ປ້ອງ 
ກັນ.  ເວ ບ ໄຊ ນີ້ ມີ ຂ່າວ ເປັນ ພາສາ ອາຣັບ ອັງກິດ 
ຝຣັ່ງ  ແລະສະ ເປ ນ, ມີ ຊື່ ບໍລິສັດ ຜູ້ ຜະລິດ ຂອງ ຢາ ໃຊ້ 
ສຸກ ເສີນ ໂດຍ ສະ ເພາະ (planB)  ເພື່ອ ເກືອບ ທຸກ ປະ 
ເທດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ແລະຍັງ ໄດ້ອະທິບາຍ ວິທີ ການ  ໃຊ້ 
ຢາຄຸມ ກໍາ ເນີ ດ  ເປັນ ປະຈໍາທີ່ສາມາດ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ກໍລະນີ 
ຄຸມ ກໍາ ເນີ ດ ໃນ ເວລາສຸກ ເສີນ
www.not-2-late.com
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ຂໍ້ ມູນ ຕົ້ນຕໍ ເພື່ອ ສ້າງ ແຜນ ຄອບຄົວ.

ບົດຮຽນ  10 ພາກທີ່ ອ່ານ ເຂົ້າ ໃຈງ່າຍ  ເປັນ ບົດຮຽນ 
ທີ່ ໃຫ້ ພື້ນຖານ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ຕ່າງໆ ໃນ 
ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ.  ແຕ່ ລະ ບົດຮຽນ ສາມາດ 
ອັດ ດາວ ໂລດ ໄດ້  ເພື່ອ ນໍາ ໃຊ້ ເປັນ ຂໍ້ ມູນ ສ່ວນ ຕົວ
www,fphandbook.org/
factsforfamilyplanning

 ໄອ ຊິ ກະ ເລີ ແບ ດ ICyclebeads

 ໃຊ້ ສະມາດ ໂຟນ ແອບ  ເພື່ອ ນັນບວັນ ( ເປັນ ວິທີ ນັບວັນ  
ທີ່ ມາດຕະຖານ)  ເພື່ອ ວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ ກັບ ໄອ 
ໂຟນ,  ໄອ ໂຟດ ທັດ,  ໄອ ແປດ ຫຼື ອັງ ຕະລວດ  ໂຟນ

www.cyclebeads.com/period-tracker-app

ສະຫາະພັນ ສ້າງ ແຜນ ຄວາມ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ນາໆ ຊາດ 
(IPPF)

 ເປັນ ສະຫະ ພັນ ສ້າງ ແຜນ ຄອບຄົວ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ ມີ 
ຫ້ອງການ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ແລະ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ທຸກ 
ປັດ ໄຈ ໃນ ການ ສ້າງ ແຜນ ຄອບຄົວ ທາງ ເວ ບ ໄຊ

www.ippf.org

Email:info@ippf.org

ສ້າງ ແຜນການ ຄວາມ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ planned Parenthood

ອົງການ ນີ້  ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ ເວ ບ ໄຊ  ໃນ ທາງ ເລິກ ງ່າຍ 
ເພື່ອ ທໍາ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກັບ ວິທີ ການ ຕ່າງໆ  ໃນ ການ 
ວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ.

 www.plannedparenthood.org/health-info/birth-
control/

ການ ເອົາ ລູກ ອອກ

Abortion,Attitude,Transformation: 
A Values Clarification Toolkit for Global 
Audiences, by Katherine L. Turner and Kimbely 
Chapman Page

 ເປັນ ເຄື່ອງມື ສ້າງ ກິດຈະກໍາ  ແລະອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຄູ ຝຶກ ດ້ານ ສຸຂະພາບ, ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທີ່ ດີ  ເພື່ອ ເຂົ້າ ການ ປາດ ເອົາ ລູກ ອອກ ດ້ວຍ 
ຄຸນ ນະພາ ບສູງ ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ  ແລະສິດທິ ໃນ ການ 
ຮ່ວມ ເພດ ສໍາພັນ  ແລະ ການ ສືບ ພັນ.

www.ipas.org/-/MEDIA/fILES/PAS%20

Publications/VALCLARE08.ashx

 ໄ ອ  ປ າ ດ  ສ  ເ ຮັ ດ  ວ ຽ ກ  ປ້ ອ ງ  ກັ ນ  ກ າ ນ  ສູ ນ 
ເສຍ ຊີວິດ  ແລະບາດ ເຈັບ ຈາກ ການ  ເອົາ 
ລູກ ອອກ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ສ້າງ  ແລະແຈກ 
 ຢາຍ ເຄື່ອງມື ຝຶກ ອົບຮົມ  ເຂັມ ສັກ ຢາ  ເອມວິ ເອ  ແລະ 
ອຸປະກອນ ອື່ນໆ .  ໄອ ປາດ ມີ ຫ້ອງການ ຕັ້ງ ຢູ່ ຫຼາຍ 
ແຫ່ງ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ.

www.ipas.org

ອົງການ ມາ ເຣຍ  MARIA fondo de aborto para 
la justicia social ( Mexico)

ອົງການ ມາ ເຣຍ  ແມ່ນ ອົງການ ທີ່ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແມ່ຍິງ ໃຫ້ 
ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍລິການ ການ ເອົາ ລູກ ອອກ ແບບ ປອດ 
ໄພ  ແລະຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ.

www.redbalance.org/maria]

Emailmaria.balance@gmail.com

Telephone 01800-8327311 or (00152?

524354 in Mexico

ມາຣິສະ ຕົບ  ແອ ງ  ແຕກ ນາ ຊອນ ນານ  (Marie Stopes  
International)

ເປັນ ອົງການ ທີ່ ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນ  ແລະການ ບໍລິການ  
ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ທາງ ດ້ານ ການ ຮ່ວມ ເພດ ລວງມທັງ 
ການ ເອົາ  ເດັກ ອອກ  ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ.

www.marriestopes.org.uk/
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ບົດຮຽນ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ມີ ເພດ ສໍາພັນ  ແລະ ສຸຂະພາບ 
ການ ສຶບພັນ Sexual and Reproductive health 
Matters

 ເປັນ ພາສາ ອົວດູ (urdu)  ແລະອັງກິດ   ເປັນ ເອກະສານ  
ແບບ ສ່ວນ ຕົວ, ກະຈາຍທາງ ອອນ ລາຍ ຕະຫຼອດ 24  
ຊົ່ວ ໂມງ ຊ່ວຍ ບໍລິການ ປະຈໍາ ວັນ ໃນ ປະ ເທດ ປາ ກິດ 
 ສະຖານ  ໂດຍ ການ ແຈກ  ໃຫ້ລ້າ  ແລະປອດ ໄພ.  ເພື່ອ 
ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ, ມີ ອີ ແມວ  ແລະ  
ໂທລະສັບ  ແລະການ ປ່ອຍ ຂ່າວ  ແລະພະນັກງານ 
ສາທາ ໜຶ່ງ ຄົນ ຈະ ຄອຍ ຮັບ ບໍລິການ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ 
ໂມງ
www.srhmatters.org
Email: advice@srhmatters.org
Telephone 0800-22-333 toll-free

 ແມ່ຍິງ ທາງ ກະ ແສ ຟອງ Women on Wave

ສໍານັກງານ ຕັ້ງ ຢູ່ ປະ ເທດເນ ດ ເທີ ແລນ.  ເວ ບ ໄຊ ນີ້ ໃຫ້  
ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ໂດຍ ນໍາ ໃຊ້ ຢາ (miso 
prostol) ມີ ເອກະສານ ເປັນ ພາສາ  ເຢຍລະ ມັນ ອັງກິດ  
ຟາ ຊິ ຝຣັ່ງ  ໂປ ໂລ ຍ, ປອກຕຸຍ ການ  ແລະພາສາ ສະ ເປ ນ. 
ນອກ ນີ້ ຍັງ ມີບັນຊີ ເອກະສານວ່າ ດ້ວຍ ການວາງ 
ແຜນ ຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ , ການ ທໍາ ແທ້ງ, ສິດ 
 ຂອງ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ລວມທັງ ບັນຊີ ໂທລະສັບ ຜ່ານ 
ຮັອດ ລາຍ  ໃນ ທົ່ວ ໂລກ
www.womenonwaves

 ແມ່ຍິງ ໃນ ເວ ບ Women on Web

  ໃຫ້ ຂ່າວສານອອນ ລາຍ  ໃນ ການ ບໍລິການ ທໍາ ແທ້ງ  
ສາມາດ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ເພື່ອ ເຂົ້າ ເຖິງການ 
 ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ (ການ ນໍາ ໃຊ້ ຢາກິນ  ໄມ ຟິປຣິດ 
ສະ ໂຕນ  ແລະໄມ ໂຊ ໂປຣດສະ ໂຕນ ) (with pills 
mifepristone and misoprostol)  ເພື່ອ ຫຼຸດ ຜ່ອນ 
ການ ເສຍ ຊີວິດຍ້ອນ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

www.womenonweb.org

ສິດ ທີ ຂອງ ແມ່ຍິງ  ແລະການ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ
Women’s Rights and advocacy

ການ ສ້າງ ເອກະສານ ຝຶກ ອົບຮົມ  ເພື່ອຮວມພະລັງ  
ໃນ ການ ປະຕິບັດ ງານ Creating Resources for 
Empovement in Action (CREA)

ມິ ສໍານັກງານ ຕັ້ງ ຢູ່ ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ  ແລະປະຕິບັດ 
ໜ້າ ທີ່ໃນ ເຂດ ຕອນ ໃຕ້ ຂອງ ໂລກ,  ເປັນອົງການ ຊີ້  
ນໍາ ນໍາພາ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ເພື່ອ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  
ໃຫ້ ແກ່ ການ ນໍາພາ ແມ່ຍິງ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ທີ່ ກ່ຽວ 
ພັນ ກັນ ກັບການ ມີ ເພດ ສໍາພັນ, ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ, 
ການ ທໍາຮ້າຍ ທາງ ເພດ, ການ ກໍ່ສ້າງ ຂະ ບວນການ  
ແລະເຮັດ ວຽກກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ ສືບ ພັນ ລວມທັງ 
ວຽກກໍານົດສິດ ທິ  ແລະການຈັດ ຕັ້ງ ໃຫ້ມີ ການ ໃຫ້ ຄໍາ 
ປຶກສາ  ກ່ຽວ ກັບແນວ ຄິດ ລິ ເລີ່ມ ໃໝ່. ອົງການນີ້ ຍັງ 
ແຈກຢາຍ ເອກະສານ ການ ສຶກສາ  ເປັນ ພາສາ ຮິນ ດີ  
ແລະອັງກິດ ໃນ ເວ ບ ໄຊ.
www.creaworld.org

ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງເຄືອ ຂ່າຍຕ່າງໆໃນ ທົ່ວ ໂລກ ຂອງ ໂຄງ 
ການ ທີ່ ປະຕິບັດ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ເພດ.
Blobal Network of Sex Work Projects: 
Promoting health and Human Rights

 ເປັນ ອົງການ ທີ່ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ໃຫ້ ແກ່ ເຄືອ ຂ່າ ຍ  
ຂອງ ພະນັກງານ  ແພດ ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ແນະນໍາກ່ຽວ ກັບ 
ເລື່ອງ ເພດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ   ແລະສິດ ທິຂອງ ມະນຸດຂອງ 
ກອງ ປະຊຸມ ຂັ້ນ ປະ ເທດ  ແລະສາກົນ.  ເອກະສານ 
ລວມມີ ພາສາ ຈີນ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ ຣັດ ເຊຍ  ແລະປອກ 
ຕຸຍ ການ
www.nswp.org

ເຂົ້າ ຕົງ ຈຸດ: ການ ສ້າງ ແຜນ ທີ່  ເພື່ອ  ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາ  ແກ່  
ການ ສ້າງ ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ
Straight to the Point: Mapping and 
Adovocacy Strategy

ມີ ປື້ ມ ແນະນໍາ ວິທີ ການສ້າງ ແຜນການ ແບບ ສາມ ບາດ 
ກ້າວ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງຊຸມ ຊົນ ໃນ ການ ພັດ 
ທະນາ ແຜນການ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ.  ເປັນ ເອກະສານທີ່  
ສາມາດ ຊ່ວຍວຽກ ງານ ໃນຂະ ແໜງ ການສາທາລະ 
ນະ ສຸກ   ແລະຄວາມ ຍຸຕິ ທໍາ ຂອງ ສັງຄົມຂອງ ລັດ. ປື້ ມ 
ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ລວມມີ ພາສາ ອັງກິດ,  ຝຣັ່ງ  ແລະປອກຕຸຍ 
ການ.
www.pathfinder.org/publications-tools/
Puplication-series/straight-to-the-point
Capacity-Building-Tools.html
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ແມ່ຍິງ ພົວພັນ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ
 ເປັນ ອົງການ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ ມີຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່  
ເປັນ ພາສາ ອັງກິດ  ແລະສະ ເປ ນ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ທາງ  
ດ້ານ ກົດໝາຍທີ່ ພົວພັນ ເຖິງ ສິດ ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ໃນ ສະ 
ຖານ ທີ່  ໃນ ປະ ເທດທີ່ ພວ ມປະຕິບັດ  ແລະມີ ຄວາມ 
ເປັນ ກຽດ ແດ່ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຊຸມ ຊົນ
www.womenlinkworldwide.org
ອົງການ ຕິດຕາມ ກວດກາ  ແມ່ຍິງ Womenwatch
 ເປັນອົງການໜຶ່ງ ຂອງ  ສປຊ ທີ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ  
 ແຫຼ່ງຂ່າວສານ ຈາກ ທົ່ວ ໂລກ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ສະ ເໝີ 
ພາບ ຍິງ ຊາຍ  ແລະການ ຮ່ວມ ພະລັງ ອໍານາດຂອງ 
ແມ່ຍິງ
www.un.org/womenwatch
 ໂລກ  ຊີບພະຈອນ:  ເປັນ ອົງການ ເຕົ້າ ໂຮມ ສຽງ ແມ່ຍິງ 
ໃນ ທົ່ວ ໂລກ 
World Pulse Briging Women a global Voice
 ເປັນ ເຄືອ ຂ່າ ຍອີງ ໃສ່ ເວ ບ ທີ່ ສາມາດ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ກັບ  
ແມ່ຍິງ ໃນ ທົ່ງ ໂລກ  ແລະອະນຸຍາດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  
ແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ 
ຫາທີ່ ກະທົບ ໃສ່ ເພດ ຍິງ
www.worldpulse.org
ກົດໝາຍ ລະຫວ່າງ ຊາດ ວ່າ ດ້ວຍ  ສິດ ທິມະນຸດ  ແລະ  
ແມ່ຍິງສາກົນ International human rights law 
and women’s rights
ອົງການ ທີ່  ເປັນ ເຄຶ ອຂ່າຍ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ເຮັດ ວຽກ ສົ່ງ 
ເສີມຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກົດໝາຍ ລະຫວ່າງ ຊາດ  ແລະວິທີ 
ການ ນໍາ ໃຊ້ກົດໝາຍ ມະນຸດ ຫຼື  ກົດໝາຍ ແມ່ຍິງ ສັນ 
ຍາ  ໃນ ຂະ ບວນການ ຕໍ່ສູ້ ໃນ ແຕ່ລະ ປະ ເທດ
ສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍສິດ ມະນຸດ Human Rights Agreements
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInternet/
Pages/ universHunmanRightsInstruments.
Aspx
ສິດ ທີ ມະນຸດ ໂດຍ ສັງ ເຂ ບ Human right in brief
http://hrbrief.org/

ຄະນະ ຕິດຕາມ ກວດກາ  ແມ່ຍິງ ສາກົນ  ໃນ ຂົງ ເຂດ 
ອາ ຊິ ປາຊີ ຟິກ
Internationa women’s Rights Action watch
Asia Pacific( IRAW)
www.iwraw-ap.org
ໂຄງການສິດ ທິແມ່ຍິງນາໆ ຊາດ International 
Women’s Rights Project( IWRP)
http:// iwrp.org
ອົງການ  ແລນ ດີ ຊາ Landesa
www.landesa.org
ອົງການ ມາດ ເຕຣີ MADRE
www.madre.org
ຄະນະ ກໍາມະການ  ແລະລະບົບ ການ ສິດ ທີ ມະນຸດຊົນ  
ຂອງ ສປຊ 
UN human Rights system and committee
www.ohchr.og/EN/HRBodies/Pages/
HumanRightsBodies.aspx
 ແມ່ຍິງ ສປຊ UN Women: ສູນ ຄວາມ ຮູ້ ທີ່ ບໍລິສຸດ  
ເພື່ອ ຢຸດຕິ ການ ທໍາຮ້າຍ ແມ່ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຍິງ Virtual 
Knowledge Center to End Violence against 
Women and girlds
http://www.endvannow.org/en/articles/B84-
what-is international-humanrightsadvocacy.html
ຄະນະ ກໍາມະການ ຊົ່ວຄາວ ວ່າ ດ້ວຍ ຜູ້ ປ້ອງ ກັນ ສິດ 
ທິ ມະນຸດ ຊົນ  ແມ່ຍິງ Women’s Human Rights 
defenders 
International Coaliation (WHRDIC)
Httpdefendingwomen-defendingrights.org
 ໂຄງການ ສ້າງເອກະສານ ສິດ ທີ ມະນຸດ  ແມ່ຍິງ 
women’s Human Rights Resources Pro 
gramme ( WHRR)
www;law-lib.utoronto.ca/Diana/mainpage.htm
 ລາຍ ງານ  ແລະຄືອ ຂ່າຍການ ລາຍ ງານ ແມ່ຍິງ ສປຊ 
Women’s UN report Program and Network 
(WUNRN)
www.wunrn.com
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  “ປື້ ມຝຶກ ອົບຮົມທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ   ສະຖານ 
  ທີ່ ບໍ່ ມີ ທ່ານໝໍ (Where There is  
  no Doctor) ຮຽບຮາງ  ໂດຍ ທ່ານ   
  ເດ ວິດ  ແວກ ເນີ, ກາ ໂຣນ ທູ  ແມນ  
   ແລະຈັນ ມັກ ແວວ,  ເປັນປື້ ມທີ່ ນໍາ  
  ໃຊ້ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ໂດຍ ປະ 
ກອບ ມີ ເນື້ອ ຫາ ການ ວິ ເຄາະ ພະຍາດ, ການປິ່ນປົວ  
ແລະປ້ອງ ກັນ ພະຍາດທົ່ວ ໄປ  ໂດຍ ຖື ເອົາ ວຽກ ງານ 
ປ້ອງ ກັນ ເປັນ ສໍາຄັນ  ແລະຄວາມ ສໍາຄັນຂອງ ການ ປຸກ 
ລະດົມ ຂົນຂວາຍ ຊຸມ ຊົນ ປະກອບ ມີ 512 ໜ້າ

  ຊື່ ປື້ ມພະນັກງານ ນຳພາວຽກ ສາ 
  ທາລະນະ ສຸກ ແລະຄວາມ ປອດ  
  ໄພ (Workers Guide to Health 
  and Safety) ຮຽບຮຽງ ໂດຍ  ໂຕດ   
  ໄຈ ເລີ, ມີຣຽມ ລາຣາ ມີ ໂລ ຍ  ແລະ  
   ແມ ກກີ  ໂຣບິນ,  ເພື່ອ ສ້າງ ວິຊາ ຊີບ  
  ແບບ ປອດ ໄພ  ແລະການ ເຂົ້າ ເຖິງ 
ສຸຂະພາບຂອງ ຜູ້ ທີ່ ກະທົບ ຈາກ ອັນຕະລາຍ ຕ່າງໆ_ 
ພະນັກງານ ພວກ ເຂົາ ເອງ  ແລະອຸປະກອນ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ທີ່ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ ສໍາ ຫລັບ ພະນັກງານ ຝຶກ ອົບຮົມ, ຜູ້ ຄຸ້ມ 
ຄອງ ດູ ແລ ວຽກ ງານ  ແລະຄະນະ ກໍາມະການ ຮັກສາ 
ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແລະບົດຮຽນ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ 
ການຄອດ  ເດັກ

  ຊື່ປື້ ມ  ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທັນຕາ ແພດ  
  (Where There is No dentist ) 
  ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ເມີ ໄຣ ດີກ ເຊິ ນ,   
  ແນະນໍາ ວທິ ີການຮກັສາ ແຂວ້   ແລະ   
  ເຫືອກທີ່ ບ້ານ  ແລະໃນ ຊຸມ ຊົນ   
  ແລະ ໂຮງຮຽນ. ມີ ເນື້ອ ຫາ ລະອຽດ  
  ມີ ຄໍາ ແນະນໍາ ອະທິບາຍອຸປະກອນ 
 ປິ່ນປົວ ແຂ້ວການ ໃສ່, ການ ຖົມ ແລະການ ຖອນ ແຂ້ວ,  
ການ ສຸຂະ ອານາ ໄມ  ແລະອາຫານ ການ ກິນ, ເຊື້ອ ພະ 
ຍາດ  ເຮ ດ ໄອ ວີ  ແລະສຸຂະພາບ ປາກ ປະກອບ ມີ  236 
ໜ້າ

  ຊື່ ປື້ ມ:  ຊຸມ ຊົນ ນໍາພາ ການ ຮັກສາ  
  ສຸຂະພາບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ A commity  
  Guide to Environment Health  
  ຮຽບຮຽງ ໂດຍ   ເຈ ຟ ໂກ ນັນ  ແລະ  
  ປາມ ຟາ ແດ ມ, ຊ່ວຍ ຜູ້ ສົ່ງ ເສີມ  
  ສຸຂະພາບ ພາຍ ໃນ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ  
ຊ ົນນະ ບົດ, ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແລະຜູ້ນໍາ ຊຸມ ຊົນ ເພື່ອ ຮັກ 
ສາ ສຸຂະພາບ ສີ່ ງ ແວດ ລ້ອມຈາກ ຫ້ອງ ນໍ້າ  ເຖິງ ການ ເປັນ  
ພິດ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຍອດ ນໍ້າ ເຖິງການ ບໍາບັດ ນໍ້າ ເປື້ອນ  
ແລະກະສິກໍາ ເຖິງ ອາກາດ ມີ ພິດ ລວມທັງ ກິດຈະກໍາ 
ວິທີ ໃຫ້ການ ແນະນໍາ  ແລະ ເລົ່າ ນີທານ ປະກອບ ມີ  
617. ໜ້າ

  ຊື່ ປື້ ມ: ການ ຊ່ວຍ ເຫຼຶອພະນັກງານ  
  ແພດ ໃຫ້ ໄດ້ ຮຽນ  (Helping Health 
  Workers Learn) ຮຽບຮຽງ ໂດຍ  
   ເດ ວິດ  ແວກ ເນີ  ແລະບິ ນ  ໂບວ ເວີ,  
   ເປັນ ປື້ ມຄູ່ ມື ທີ່ ຂາດ ບໍ່ ໄດ້  ເພື່ອ ໃຊ້   
  ໃນການສຶກສາ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ   ແບບ  
  ສະໜຸກ   ແລະມີ ປະສິດ ທີ ຜົນ.  ໃນ 
 ປື້ ມນີ້ຍັງ ມີກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆ  ເທັກ ນິກວິຊາ ການ  ແລະຂໍ້ 
ຄິດ ເຫັນ ຕ່າງໆ ເພື່ອ ອຸປະກອນ ການ ສອນ ລາຄາ ຕ່ຳ  
ແລະ ສະ ເໜີ ຍຸດ ທະ ສາດ  ເພື່ອ ການ ປະກອບສ່ວນ 
ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ສຶກສາ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ປະກອບ ມີ 640 ໜ້າ. 

   ຊື່ ປື້ ມ ເດັກ ບ້ານ ຄົນ ພິການ (Disa 
  bled Village Children)  ໂດຍ   
  ເດ ວິດ,  ເນື້ອ ຫາກ ວມ ເອົາ ຄວາມ  
  ເປັນ  ເດັກ ພິການ  ໂດຍ ໃຫ້ ຂໍ້ ສະ ເໜີ  
  ແນະ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຟື້ນ ຟູ ສຸຂະພາບ  
   ແລະ ອະທິບາຍ ວິທີ ການ  ໃຊ້ ເຄື່ອງ  
  ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລາຄາ ຕໍ່າ.  ໂດຍ ສຸມ ໃສ່  
ຈະ  ໃຊ້ວິທີ ໃດທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ເດັກ ພິການ ຮູ້ຈັກ ພາລະ ບົດ 
ບາດຂອງ ຕົນ  ແລະ ເປັນ ຄົນ ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ຍອມຮັບ ປະກອບ  
ມີ 672 ໜ້າ.

ຫົວ ຂໍ້ ບົດຮຽນ ຕ່າງໆທີ່ ເອົາ ມາ ຈາກ ປື້ ມ ຄູ່ ມື  ແນະນໍາ ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ຂອງ ອົງການ ເຮ ດສະປິຣຽນ;
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  ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ເດັກ  ຫູໜວກ   
  (Helping Child Who Are Deaf  
  ຂຽນ ໂດຍດາ ລິ ນາ  ເດ ວິດ,  ດິ ໂວ 
  ຣາດ ກຣິນສະ ຕຽນ  ແລະຊັນ ດີ  
  ໄນ ອີ ມານ ຊ່ວຍ ພໍ່ ແມ່ ນາຍຄູ  ແລະ 
  ຜູ້ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ່າງໆ  ເພື່ອ 
ຊ່ວຍ ເດັກ ຫູໜວກ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ທັກສາ  ໃນ ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວ 
ພັນຂັ້ນພື້ນຖານ  ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ພາສາ. ລວມທັງວິທີ ການ 
ງ່າຍດາຍ  ເພື່ອ ເຂົ້າ ເຖິງການ ໄດ້ ຍິນ, ການພັດທະນາ 
ທັກສະ  ໃນ ການ ຟັງ  ແລະຊອກ ຫາການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ 
ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ເດັກ ຫູໜວກ ປະກອບ ມີ 250 ໜ້າ.

  ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ເດັກ ຕາບອດ  
  (Helping Children Who Are  
  Blind) ຂຽນ ໂດຍ ຊັນ ດີ  ໄນ ອີ ມານ   
  ແລະນາ ມິ ຕາ ລາ ໂກບ, ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
   ພໍ່ ແມ່    ແລະຜູ້ ໃຫ້ການ ເບິ່ງ ແຍງ ເດັກ 
   ພິການ ຕາ ນັບ ແຕ່ ມື້ ເກີດ   ເຖິງ 5 ປີ   
  ເພື່ອ ພັດທະນາ ຄວາມ ສາມາດ 
ຂອງ ເຂົາ. ຫົວ ຂໍ້ ບົດຮຽນ ລວມມີ ຫຼາຍ ປານ ໃດ ທີ່ ເດັກ 
ສາມາດ  ແນມ ເຫັນ  ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ບອດ, ສາມາດ ຍ້າຍ 
ໂຕ ເອງ ໄດ ້ແບບ ປອດ ໄພ,    ສາມາດ ໄປ ເຖງິ ກດິຈະກໍາ ປກົ 
ກະຕິ  ແລະ ກິດຈະກໍາ ອື່ນໆ ປະກອບ ມີ 192 ໜ້າ.

Hesperian Health guide
 1919 Addison,#304 Berkeley,CA 94704 
USA

ເພື່ອ ຊື້ ປື້ ມ
Tel(510)84507,fax(510)845-0539
Email : bookorders@hesperian.org
Online:store.hesperian.org

ເຂົ້າ Website  ເພື່ອ ສັ່ງ ຊື້ ປື້ ມ  ແລະອຸປະກອນ ການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ຕ່າງໆ, ມີ ຫຼາຍ ພາສາ  www.hesperian.org
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ຫົວ ຂໍ້ບົດຮຽນການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງຈາກ ປື້ ມ ແນະນໍາ ສຸຂະພາບຂອງ ອົງການ  ເຮ ດຊປິຣຽນ

ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທ່ານໝໍ (Where Women Have No Doctors) ຮຽບຮຽງ ໂດຍ  
A. August Burns, Ronnie Lovich, Jane Maxwell and Katharine Shapiro,  ເປັນ 
ເພື່ອ ນຕດິຕາມ ທີ່ ດ ີ ເພື່ອ ເຂົ້າ ເຖງິ ກດິຈະກໍາ ເພື່ອ ສຸຂະພາບສໍາ ຫລບັ ແມຍິ່ງ , ປະກອບ ການ 
 ປະສົມ ປະສານຂໍ້ ມູນ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຕົນ ເອງ ກັບ ການ ເຂົ້າ ໃຈບັນຫາທາງ ຄວາມທຸກ ຍາກ,  
ການຈໍາ ແນ ກຊົນ ຊັ້ນ ວັນນະ  ແລະ ການ ເຊື່ອ ຖື ດ້ານ ວັດທະນະທໍາ ທີ່ ກໍາຈັດ ແກ່ ສຸຂະພາບ 
ແມ່ຍິງ  ແລະການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ປິ່ນປົວ.  ໄດ້ ຖືກ ຂຽນ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງປະກອບຫຼາຍ ກວ່າ 1  
ພັນ ຮູບ ແຕ້ມ ເປັນ ປື້ມຝຶກ ອົບຮົມ ທີ່ ມີ ຂໍ້ຄວາມ ສໍາຄັນ ຫຼາຍ ເພື່ອ ແມ່ຍິງ ທັງ ມວນ, ຜູ້ ທີ່ ຕ້ອງ 
ການ ເບິ່ງ ແຍງ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຕົນ  ແລະ  ແກ່ ພະນັກງານ ແພດ ຜູ້ ທີ່ຕ້ອງການ ຂໍ້ ມູນ 
ຄວາມ ຮູ້ ເພີ້ ມ ເຕີມ ໃນ ການ ເບິ່ງ ບັນຫາ ທີ່ ກະທົບ ໃສ່ ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຍິງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ຫຼື 

ກະທົບ ໃສ່ ແມ່ຍິງ ດ້ວຍ ວິທີ ການ ຕ່າງ ໆ ຈາກ ຜູ້ ຊາຍ. ປະກອບ ມີ 587 ໜ້າ

ປື້ ມ ສໍາ ຫລັບ ນາງ ພະດຸ ງຄັນ  (A Book Midwives)   ຮຽບຮຽງໂດຍ  Susan Klein,Suellen 
Miller and Fiona Thomson,  ເປັນ  ເອກະສານ ປະກອບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໂດຍ ບໍ່ ຄິດ ຄ່າ  
ແລະ  ໃຊ້ ເປັນ ຂໍ້ ອ້າງ ອີງ ຕົວ ຈິງສໍາ ລັບນາງ ພະດຸ ຄັນ  ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ ການ ເບິ່ງ   
ແຍງ ດູ ແລແມ່ຍິງ ທີ່ ພວ ມຖືພາ, ການ ຄອດ ລູກ  ແລະອ່ື່ນໆນອກ ໄປ ກວ່າ ນີ້.  ໄດ້ ແຕ່ງ ຂຶ້ນ 
ໂດຍ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຫຼາຍ ສິບ ຊຸມ ຊົນ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ນາງ ພະດຸ ງ 
ຄັນ, ຄຸ ຝຶກ  ແລະຊ່ຽວຊານ ການ ແພດ.  ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ຍັງ ໄດ້ປຶກສາ ຫາລືກ່ຽວ ກັບ ວຽກ 
ປ້ອງ ກັນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ດູ ແລ  ແລະ ເບິ່ງ ແຍງ ຜູ້ຖືພາ  ແລະການ ຄອດ ບຸດທີ່ ສັບສົນ, ລວມມີ 
ເຊື້ອພະຍາດ  ເຮ ດໄອ ວີ  ໃນ ເວລາ ຕັ້ງ ຄັນ, ການ ເກີດ, ການ ລ້ຽງ ລູກ ດ້ວຍ ນົມ ແມ່  ແລະຂໍ້ 
ມູນ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ ກວ້າງຂວາງ  ໃນ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ຜູ້ ສຶບພັນ ປະກອບ ມີ 525 ໜ້າ

       ມີ ຫຼາຍ ພາສາ ລວມມີ ພາສາ ອັງກິດ  ເນ ປານ, ສະ ເປ ນ  ແລະ ອູ ດີ (Urdu)

ປື້ ມ ຄູ່ ມື ວຽກ ສາທາລະນະ ສຸກ ສໍາລັບ  ແມ່ ຍິງ  ແລະ ຜູ້ ເສຍອົງຄະ (A health Hanbook 
for Women and Disabilities) ຂຽນ ໂດຍ Jane Maxwell,Julia Watts Belser and 
Darlena David ຄວາມ ນະ ອາຍ ສັງຄົມ ຂອງ ການ ເປັນ ຄົນ ພິການ  ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ດູ ແລ 
ຢ່າງ ພຽງພໍ  ເປັນ ສິ່ງທີ່ ກີດຂວາງຢ່າງ ໃຫຍ່ ຫຼວງ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບຫຼາຍ ກວ່າການ ເປັນ ຄົນ 
ພິການ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ປື້ ມຫົວ ນີ້ ສາມາດ ໃຫ້ ຄໍາ ແນະນໍາ ໃນ ຂັ້ນ ພື້ນຖານ  ແລະຂໍ້ ສະ ເໜີ  
ແນະນໍາ ຕ່າງໆຈາກ ແມ່ຍິງ ພິການ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ແລະ ສາມາດ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ພິການ  ເພື່ອ 
ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ , ກຽດ ສັກ ສີ  ແລະຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ເບິ່ງ ແຍງ ດູ ແລ  
ພວກ ເຂົາ ເອງ  ແລະປະກອບ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມໃນ ຊຸມ ຊົນພວກ ເຂົາ.  ແມ່ຍິງ ພິການ 

ຕ່າງໆ  ແລະຜູ້ ໃຫ້ການ ເບິ່ງ ແຍງ ພວກ ເຂົາຈະ ຊອກ ຫາຂໍ້ ສະ ເໜີ  ແນະນໍາກ່ຽວ ກັບ ຜູ້ ພິການ ທີ່ ເປັນ ເພື່ອນ  ໃນ 
ການ ປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບ ,  ເບິ່ງ ແຍງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ປະຈໍາ ວັນມີ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ  ແລະມີ ຄວາມ ພົວພັນ ທາງ 
ເພດ ທີ່ ປອດ ໄພ , ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວການ ຕັ້ງ ຄັນ  ແລະການ ເກີດ . ການ ປ້ອງ ກັນການ ທໍາຮ້າຍ  ແລະ ກະ 
ທໍາ ຊໍາ ເລົາ  ແລະ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ນະ ອາຍ ໃນ ສັງຄົມ  ແລະການຈໍາ ແນ ກ ເພດ  ແລະ ຊັ້ນ ວັນນະທີ່ປະກອບ ມີ 406. ໜ້າ
ປື້ ມຫົວ ນີ້ ມີ ຫຼາຍ ພາສາ ມີ ທັງພາສາ ອັງກິດ  ແລະສະ ເປ ນ
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ການ ເຂົ້າ ຮ່ວ ມປະຕິ ຮູບ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ Join in the transformation of women health ປຶກສາ ຫາລື  
ເອກະສານ ຂອງ ອົງການ  ເຮ ດສະ ປີຣຽນ ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພບ ແມ່ຍິງ ,  ແລກປ່ຽນ ເອກະສານ ສຸຂະພາບ ກັບ ທ່ນ  
ແລະ ຮຽນ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບງານ ຕ່າງໆ ວ່າ ດ້ວຍ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ-  ໄປ ຢ້ຽມຢາມ ກອງ ປະຊຸມ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ ຂອງ 
ພວກ ເຮົາ ທີ່ http://healthactions.hesperian.org

ຕ້ອງການ ສັ່ງ ຊື້ ເອກະສານ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແລະເອກະສານ ອື່ນໆກ່ຽວ
 ກັບ ສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່ຍິງ  ແລະ ນາງ ພະດຸ ງຄັນ ຈົ່ງ ເຂົ້າ ຫາ 
http://store.hesperian.org or
Email bookorders@hesperian.org

ການ ຄົ້ນຄວ້າ ຫາເຄື່ອງມື ຝຶກ ອົບຮົມ ສໍາ ລັບ ສຸຂະພາບ
 ແມ່ຍິງມີ ຫຼາຍ ພາສາ  ແລະແບບ ຟອມຕ່າງໆ ທີ່ ແຫຼ່ງ
ເອກະສາ ນຕ່າງ ໆ ຂອງ ເຮ ດສະ ປີຣຽນ ທີ່ ໜ້າ ພາສາ.
Httphesperian.org
Books-and-resources/language-list

ປື້ມແນະນຳ
ສຸຂະພາບ  ເຮ ດຊປິຣຽນ

1919 Addison st., #304, Berkeley, CA 94704USA
tel: (510)845-4507, fax: (510) 845-0539
www. hesperian.org




