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   ພວກເຮົາເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານ ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບວິກິດການຕ່າງໆ ລວມທັງ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ ໂດຍການສະໜອງຊຸດເຄື ່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ,
ເຄື່ອງໃຊ້ສຸຂະອະນາໄມ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາ
ລັບການເປັນແມ່ທ່ີປອດໄພ, ການປົກປ້ອງ, ທ່ີພັກຊ່ົວຄາວ 
ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຍິງ; ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ລວມທັງການບໍລິການຮັກ
ສາສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ- ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງ.

ທ່ານຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໝົດທຸກຄົນຢູ່ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການບໍລິການໄດ້
ແນວໃດ? ລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມີຢູ່ລຸ່ມນີ້, ປະສິດຕິພາບຂອງໂຄງການເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ ຜະດຸງຄັນ 1 ຄົນ ທີ່ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ
ໄດ້ 1,003 ຄົນ ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ $3,000 ໂດລາ ຕໍ່ປີ.
ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ  1 ຄົນ 
ທີ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໃນໄວຈະເລິນພັນໄດ້ 3,600 ຄົນ 
ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ $900 ໂດລາ ຕໍ່ປີໃນການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສິບວັນ.

ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່
ເປັນມິດຕໍ່ໄວໜຸ່ມ 1 ຄົນ ທີ່ສາມາດ
ສະໜັບສະໜູນເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ  $848 ໂດລາ.
ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງອຸປະ
ກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ 1 ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິ
ການສຸຂະພາບທາງໄກ ແລະ ສາມາດ
ເຂົ້າເຖີງແມ່ຍິງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກ
ຫີຼກທ່ີມີຂ້ໍຈຳກັດໃນການເຂ້ົາເຖິງສະຖານ
ບໍລິການສຸຂະພາບ ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ 
$2200 ໂດລາ.

ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ລັດຖະບານລັກເຊມເບີກໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼັກຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ. ນອກນ້ັນ ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: 
KOFIH, KOICA, PSI, CHAI, Plan International, ADRA, WB, SRC, PFHA, LaoPHA

  ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈຸດຕິດຕໍ່ຜູ້ທໍາອິດ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນທໍາອິດ
ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຕອບ
ໂຕ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍການສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກໃນການດູແລຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ນຳພາພວກເຂົາໂດຍຜ່ານລະບົບການສົ່ງຕໍ່ ເພື່ອຮຽກ
ຮ້ອງສິດທິ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ ຂອງພວກເຂົາ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາສະຫນັບສະ
ຫນູນລັດຖະບານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸດບໍລິການເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈຳເປັນ (MISP) 
ແມ່ນໄດ້ລວມຢູ່ໃນກົນໄກການຮັບມື.

ການຕອບໂຕ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງ
ບົນພື້ນຖານທາງເພດ (GBV)

ການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ການເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (SRH) – ລວມທັງການວາງແຜນຄອບຄົວແບບ
ສະໝັກໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ – ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນ ແມ່ນສິດທິມະນຸດ ແລະ ເປັນສ່ິງທ່ີສຳຄັນ
ໃນການຊ່ວຍຊີວິດ, ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ວຽກງານນີ້ແມ່ນແກນຫຼັກ 
ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຊ່ືອມເອົາວຽກງານນ້ີເຂ້ົາໃນກອບແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ເຊ່ືອມເຂ້ົາໃນຕົວຊ້ີວັດ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG 5.6.2 ເຊ່ິງວັດແທກເຖີງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນການສ້າງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງການ
ດູແລສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ, ໃນນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄະແນນ 96 ໃນ 100.

ສຸຂະພາບທາງເພດ
ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ເພື່ອເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ຫຼື ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ຕ.ປ.ນ 345, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: +85620 21 267777
ແຟັກ: +85620 267779
ອີເມວ: laos.office@unfpa.org 
ເວັບໄຊທ: http://lao.unfpa.org/    
ເຟສບຸກ: http://facebook.com/unfpalaos

ເພື່ອໃຫ້ໂລກນີ້ ເປັນບ່ອນທີ່
ການຖືພາທຸກຄັ້ງ ແມ່ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ
ການເກີດລູກທຸກຄັ້ງ ມີຄວາມປອດໄພ, ແລະ
ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນມີໂອກາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ
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  ແຜນງານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (SRH) ຂອງ ອົງການ UNFPA ຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນແບບເຊ່ືອມສານ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທ່ີສຸດ, ລວມທັງບັນດາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ແຜນຍຸດທະສາດສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອແກ້
ໄຂຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນປະເທດໃນການສ້າງແຜນງານຜະດຸງຄັນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການ
ກ້າວສູ່ການເປັນແມ່ ແລະ ການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ. ວຽກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ.
  ໂຄງການຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງ ອົງການ UNFPA ໃນການເຮັດໃຫ້
ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ທີ່
ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບສະໜອງ ໂດຍເລັ່ງໃສ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງສ່ວນຫຼາຍທີ່ຖືກປະໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.

  ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການໃນການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບສະໜອງ  ເພື່ອບັນລຸຄຳໝັ້ນສັນຍາແຫ່ງຊາດຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນ
ວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) 25 ໂດຍ:

  ການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜະດຸງຄັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ 
ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຂອງສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ ແລະ 
ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜະດຸງຄັນ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ
ຂອງອາຊີບຜະດຸງຄັນ, ພວກເຮົາກໍຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ
ການຕາຍຂອງເດັກຢູ່ໃນທ້ອງແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມ່ໄດ້ປະມານ 60% (The Lancet, 2020). 
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໃນການເຝິກອົບຮົມຜະດຸງ
ຄັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ມີລະບຽບຫຼັກການທີ່ເຂັ້ມແຂງ, 
ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜະດຸງຄັນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ ແລະ ຍາກທີ່ຈະໄປເຖິງ.

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນບັນດາແຂວງທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ໃນ
ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ສູງຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ມີລັກສະນະປະສົມປະສານ, ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຖືກປະໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.
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  ການເຂ້ົາເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສະໝັກໃຈແລະ ປອດໄພ ແມ່ນສິດທິມະນຸດ. ການວາງແຜນຄອບຄົວເປັນ
ຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ແລະ ຍັງເປັນປັດໃຈຫຼັກ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໃນການສະໜອງການຄຸມກຳເນີດທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບ, ເກັບກຳຂ້ໍມູນການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸກຍຸ້ສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການເຂ້ົາເຖິງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວສຳລັບທຸກຄົນ. ການລົງທຶນໜ່ຶງໂດລາໃສ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ ສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄດ້ເຖີງ 7 ໂດລາ.

  ເນ່ືອງຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ຂັດຂວາງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່. ໄດ້ມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ
ການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດບໍລິການໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການສຸຂະພາບທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, 
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ຈຳເປັນ. ນອກນັ້ນ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ຍັງຊ່ວຍຮັບປະກັນສະຫວັດດີພາບຂອງຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການເອງອິກດ້ວຍ.

 ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ເປົ້າໝາຍ SDG 3, ວຽກງານຂອງພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອ
ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການໃນການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບສະໜອງ ແລະ ຮັບປະກັນ
ການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ.

ການກ້າວສູ່ການປະຕິບັດຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ
ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ (ICPD)

ວຽກງານຜະດຸງຄັນ:

ການຕາຍຂອງແມ່ ເປັນສູນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບສະໜອງ ເປັນສູນ, ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນສູນ ໃນປີ 2030!

ການວາງແຜນຄອບຄົວ:

ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງໂທລະສັບ:

ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ:
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ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່
ກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາ

ສະພາບການ
ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່
ສູງທ່ີສຸດຢູ່ໃນພາກພ້ືນອາຊີ (185 ຄົນ ຕ່ໍ 100,000 ການ
ເກີດມີຊີວິດ, ປີ 2017). ອັດຕາສ່ວນແມ່ນສູງສຸດໃນຈຳ
ນວນປະຊາກອນທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ ແລະ ໃນບັນດາຊົນເຜ່ົາ
ທີ່ດຳລົງຊີດວິດຢູ່ເຂດພູດອຍ.
  ຄວາມຕ້ອງການ ໃນຄຸມກຳເນີດທີ່ບໍ່ຖືກຕອບສະໜອງ 
(ແມ່ຍິງຕ້ອງການຢຸດ ຫືຼ ເລ່ືອນການຖືພາ ແຕ່ບ່ໍສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດ) ສໍາລັບແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ 

ແມ່ນ 14.3% (ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 262,000 ຄົນ).
  ປະຊາກອນລາວຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງຫນ່ຶງ ແມ່ນໄວໜຸ່ມທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 25 ປີ. ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມຍັງ
ມີອັດຕາສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ - 83 ຄົນ ໃນເດັກຍິງທຸກໆ 1,000 ຄົນ ອາຍຸ 15-19 ເລີ່ມມີລູກ.
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  ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່
ການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແບບເປັນ
ມິດແກ່ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜູ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບສະ
ຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຕ່ໍກັບບັນຫາ 
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. 
ພວກເຮົາເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນການສະ
ໜອງຂ້ໍມູນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະ
ພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ, ລວມທັງການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ, ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ຜ່ານສາຍດ່ວນ
ຂອງສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


