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ເມື່ອ ເວລາ  ທີ່ຊຸມ ຊົນຄິດ ເຖິງການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ເບິ່ງບັນຫາ ແຕ່ ລະ ກໍ 
ລະນີ  ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຄົນຢ່າງ ເລິກ ເຊີ່ງ ແລະວຽກ ງານ ນີ້ ຕ້ອງ ຖື ເປັນ ສຳຄັນ  ເພື່ອ ປັບ 
ປຸງການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະການປິ່ນ ປົວສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ທັງ ເປັນ ການ ຮ່ວມ ມື ກັນ, ເພື່ອ ປ່ຽນແປງບັນຫາ 
ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບຂອງເດັກຍິງ   ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໃດໜຶ່ງ. ວິທີ ການ ເຮັດ ວຽກຂອງການຈັດຕັ້ງ 
ຂອງຊຸມຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມ ກັນ ເຮັດ ວຽກ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ,  ໂດຍ ອາດຈະມີຈຳນວນຄົນເຂົ້າ 
ມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ກຸ່ມປະຕິບັດງານໜຶ່ງ ດຽວ  ແມ່ນ ບໍ່ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ການ 
ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ມັນ ຍັງ ຕ້ອງການ ສ້າງ ຕັ້ງ ພັນທະມິດ ແລະຮ່ວມມື ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບບຸກຄົນ 
ທີ່ ມີ ຖານະ ແຕກຕ່າງກັນ, ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນ. ເມື່ອ ເວລາຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ 
ສະ ເໜີ ສະຖານະ ພາບ  ແລະວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ, ຈຶ່ງຈະ ຕີ ລາຄາ ໄດ້ ວ່າ  
ແຕ່ລະຄົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນສາມາດ ໄດ້ ຮັບຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ.

ຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງເຮັດວຽກເພື່ອ
ສຸຂະພາບເພດຍິງ
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ບັນດາແມ່ຍິງບໍລິຫານຈັດການເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ
ຢູ່ໃນບົດຮຽນພາກນີ້, ພວກເຮົາກ່າວເຖິງເລື່ອງລາວຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງຢູ່ປະເທດເປຣູ ທີ່ຊຸມ ຊົນໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍ  
ງານບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ. ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຫຼາຍ 
ຄອບຄົວຢູ່ໃນໂຕເມືອງ ວິນ ກາດ ຮູ ມານ  ແລະວິນ ກາດ , ຊຶ່ງ ເປັນ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດຢູ່ເຂດ 
ພູສູງ ອັງ ເດດ  ໃນ ເມື່ອ ບໍ່ ນານ ມາ ນີ້ ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມປະ ທະກັນດ້ວຍອາວຸດ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍ ເຜົາ ຜານ 
ເຮືອນຊານບ້ານ ຊ່ອງ ແລະ ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ, ແລະ ມີ ການບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນອົບພະຍົບອອກໄປ 
ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ອົບພະຍົບສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນ ຊົນເຜົ່າ ກິ ຊົວ ແລະ  ເປັນ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ທຸກ ຍາກ  
ອັບ ຈົນ ທີ່ ສຸດ.  ໂຮງໝໍຂອງຊຸມ ຊົນ ທີ່ ເມື່ອ ງວິນ ກາດ , ກໍ ເປັນ ໂຮງໝໍ ທີ່ ທຸກ ຍາກ ຄື ກັນ, ແຕ່ວ່າພວກນາງພະຍາ 
ບານ ແລະທ່ານໝໍ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຸດຄວາມ ສາມາດ ເທົ່າ ທີ່ ພວກ ເຂົາເຮັດໄດ້. ເລື່ອງມີ ຢູ່ ວ່າ ຄັ້ງ ໜຶ່ງ ມີຍິງ 
ໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງທີ່ ນາງຄອດລູກອອກຍາກ, ນາງພະດຸງຄັນ ແລະເພື່ອນຂອງລາວ ລົງມື ຊອກ ຫາ 
 ວິທີ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນີ້  ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ຄົນ ໃດ ໜຶ່ງ ໃນຊຸມຊົນຈະເສຍຊີວິດໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼຶ ຂາດ ການ ເອົາໃຈ 
ໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຕື່ມ ອີກ.

ບໍ່ມີຈັກເທື່ອ	ທີ່ມີການເສຍຊີວິດ	ສ້າງໃຫ້ເກີດກະແສຮຽກຮ້ອງ	ເພື່ອການປ່ຽນແປງ.	

 ຍັງ ມີ ເລື່ອງ ທີ່ ຄ້າຍ ຄື ກັນ, ຍັງ ມີ ເດັກ ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ  ເປັນ ເຂດ ທີ່ນາງ ໂຊ ເນຍເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ,  ແລະ  
ນາງໂຊ ເນຍຄົນ ນີ້  ເປັນ ເດັກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.  ແຕ່ ສຳລັບພວກອ້າຍຂອງນາງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ  ແລະບໍ່ພໍ 
ເທົ່າໃດປີ, ພວກອ້າຍ ຂອງ ນາງ ກໍ ສາມາດຮຽນເວົ້າ, ອ່ານ ແລະຂຽນພາສາສະ ເປ ນ. ຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງ ນາງທຸກ 
ຄົນເວົ້າພາສາກິ ຊົວ ຊື່ ງ ເປັນພາສາຂອງບັນພະບູຣຸດຂອງພວກເຂົາ.
 ເມື່ອ ເວລານາງ  ໂຊ ເນຍ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍຮູ້ນພຽງ ແຕ່ ຕໍ່າຜ້າ ແລະ 
ແຕ່ງກິນ. ນາງ ຍັງ ເປັນ ຄົນປູກແລະ ເກັບກູ້ມັນຝຣັ່ງ, ເບິ່ງແຍງ
ບັນດາສັດລ້ຽງ ແລະ ຮ້ອງເພງພາສາ ເຜົ່າກິ ຊົວ. 

ເມື່ອໂຊ ເນຍອາຍຸໄດ້ 16 ປີ, ນາງໄດ້ແຕ່ງງານກັບ  ໂຮ ເຊ  ແລະ 
ກໍ ໄດ້ ລູກສາວ 2 ຄົນທຳ ພິທີການເກີດຢູ່ກັບເຮືອນ ດ້ວຍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງນາງພະດຸງຄັນ.  ເມື່ອ ໂຊ ເນຍ ອາຍຸ 19 ປີ ກໍຕັ້ງທ້ອງ ລູກ 
ຜູ້ ທີ ສາມໄດ້ 7  ເດືອນ. ໃນເວລານັ້ນ ພວກທະຫານໄດ້ບັງຄັບຄອບ
ຄົວຂອງນາງໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດນອກໂຕເມືອງ ວິນ ກາດ  ຮູ ມານ 
ຂອງ ປະ ເທດ ເປຣູ. ພວກທະຫານໄດ້ທຳລາຍໄຮ່ສວນຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ຍັງໄດ້ຂ້າອ້າຍຜູ້ໜຶ່ງຂອງນາງອີກດ້ວຍ. 

ທີ່ເມືອງ ວິນ ກາດ , ໃນເວລາຕໍ່ມາບໍ່ດົນ, ນາງໂຊ ເນຍ  ໄດ້ ໄປ ຫານາງ ລຸກ, ນາງພະດຸງຄັນຜູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ ເປັນ  
ຜູ້ ຫວັງຊ່ວຍນາງໃນການໃຫ້ກຳເນີດ ເດັກທີ່ຈະເກີດໃໝ່. ສຳລັບ ໂຮ ເຊ ຜູ້ ເປັນ ຜົວ ຂອງ ນາງ, ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ 
ບ່ອນຫ່າງໄກ ເມື່ອ ເວລານາງ ໂຊ ເນຍ ຈະ ຄອດ ບຸດ. ມີ ພຽງ ເອື້ອຍ ຜົວ ຂອງນາງ ຊື່  ໂຕ ສາມາ  ໄດ້ ມາ ຊ່ວຍເບິ່ງ 
ແຍງເດັກນ້ອຍ. ນາງພະດຸງຄັນລຸກສ,  ໄດ້ຊ່ວຍນວດຄີງໃຫ້ ນາງ  ໂຊ ເນຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດນ້ຳຊາດື່ມ ເພື່ອຫວັງ ເຮັດ 
ໃຫ້ ມີ ການຄອດລູກງ່າຍ. ແຕ່ວ່າຫຼາຍຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປ, ນາງ ພະດຸ ງຄັນ ລຸກ   ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ 
ຜິດປົກກະຕິ. ນາງ  ໂຊ ເນຍ ອິດ ເມື່ອຍ ຫຼາຍ ແລະເດັກໃນທ້ອງບໍ່ເໜັງ. ນາງ ປະດຸ ງຄັນ ລຸກ ສ  ຮູ້ໄດ້ວ່າຕ້ອງ 
ພາກັນໄປ ໂຮງໝໍເພື່ອກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງ ນາງ  ໂຊ ເນຍ ໄວ້.

ນາງ ໂຊ ເນຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປອອກລູກ ທີ່ ໂຮງໝໍ ຈັກ ເທື່ອ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ມີໃຜເວົ້າພາສາ  ເຜົ່າກິ ຊົວຈັກຄົນ ແລະ 
ນາງກໍເວົ້າພາສາສະເປນບໍ່ໄດ້.  ແຕ່ ໃນ ໃຈ ຂອງນາງ  ລຸກ , ນາງບໍ່ຕ້ອງການຢາກໄປສະຖານທີ່ນັ້ນ, ຍ້ອນ ວ່າ 
ທ່ານໝໍ ແລະນາງພະຍາບານປະຈຳ ທີ່ ນັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍສົນ ໃຈ ຫຼື ຕຳນິນາງເລື້ອຍໆ ເມື່ອ ເວລານາງນຳເອົາຄົນເຈັບ 
ໄປຫາພວກເຂົາເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ເມື່ອ ເວລານາງ ລຸກ   ແລະ ນາງ ໂຊ ເນຍ ໄດ້ມາຮອດໂຮງໝໍ, ໂຮງໝໍກໍໄດ້ອັດແລ້ວ  ແລະ ເມື່ອ ເວລາ 
ໂຮງໝໍເປີດບໍລິການ, ພວກເຂົາກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້ານາງພະຍາບານດົນສົມຄວນ  ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ກ ວດທ້ອງຂອງ 
ນາງໂຊ ເນຍ.  ໃນ ທັນທີ ທີ່ ກວດ ທ້ອງ, ນາງພະຍາບານກໍ ເວົ້າ ໂວຍວາຍ ຂື້ນໃສ່ນາງ ລຸກ ວ່າ  ເປັນ ຫຍັງ ຈຶ່ງ ປະ 
ປ່ອຍ ໃຫ້ ນາງ  ໂຊ ເນຍ ເຂົ້າ ມາ ໂຮງໝໍຊັກ ຊ້າ ແທ້,  ກ່ອນ 
ທີ່ ຈະເຂົ້າມາ ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ນາງລຸກ   ງັບ ປາກ ໄວ້ 
ເພາະວ່ານາງບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ນາງພະຍາບານ ໂວຍວາຍ 
ຂຶ້ນ ຕື່ມ. ນາງໄດ້ຂໍຮ້ອງໂດຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ  ເພື່ອ ຂໍ ຢູ່ 
ໃກ້ກັບນາງ   ໂຊ ເນຍ ເພື່ອຈະ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າມັນມີຫຍັງ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບນາງ ແລະ ຊ່ວຍນາງໃຫ້ຢູ່ບໍ່ປ່ຽວພອຍ. 
ແຕ່ວ່ານາງພະຍາບານໄດ້ຕອບວ່າບໍ່ຈຳ ເປັນ ແລະ ຍັງ
ກ່າວເຕືອນນາງອີກ, ນີ້ ແມ່ນກົດລະບຽບຂອງ ໂຮງໝໍ 
ຖ້າ ຄົນ ເຈັບຫາກ ເປັນ ຜູ້ຍິງ ຈະ ບໍ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ໃຜ ຜູ້ ໃດ 
ມາ ເປັນ ເພື່ອນ.

ນາງ ໂຊ ເນຍ   ຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມີ ຫຍັງ ເກີດ ຂຶ້ນ. ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງທີ່ໜາວເຢັນ ແລະ ແສງໄຟ 
ສະຫວ່າງສະໄຫວ, ຜູ້ຊາຍຄົນແປກໜ້າທີ່ເວົ້າພາສາ ສະເປນໄດ້ຊ່ວຍນາງ ຄອດ ລູກ. ນາງ ໂຊ ເນຍ ບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າ 
ເດັກ ເກີດ ໃໝ່ເລີຍ ແລະກໍບໍ່ມີໃຜບອກນາງຈັກຄົນ ວ່າ ເດັກ ນັ້ນ ເປັນເພດຊາຍ  ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໝໍໄດ້ອອກມາທີ່ຫ້ອງລໍຖ້າ ແລະຖາມຫາຜົວຂອງນາງ ໂຊ ເນຍ ຢູ່ ໃສ. ນາງ  ລຸກ    ໄດ້ລາຍ 
ງານວ່າຜົວຂອງນາງຢູ່ຫ່າງໄກ ແລະນາງກໍ ແນະນຳ ວ່າ ນາງເປັນນາງພະດຸງຄັນຂອງນາງໂຊ ເນຍ ເອງ, ແຕ່ວ່າ 
ທ່ານໝໍກໍບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄຳເວົ້າຂອງນາງ ຈົນກະທັ້ງ ມີນາງພະຍາບານຄົນ ໜຶ່ງມາ ແນະນຳ ຕົວວ່າ 
ນາງເປັນໃຜ. ຈາກນັ້ນ, ນາງພະຍາບານ ຄົນ ນັ້ນ ກໍໄດ້ບອກນາງ ລຸກ  ວ່າເດັກ ເກີດ ໃໝ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 
ແລະນາງ  ໂຊ ເນຍ ກໍເສຍເລືອດຫຼາຍ. ເຂົາໄດ້ລາຍ ງານ ວ່າ  ໂຮງໝໍ ແຫ່ງ ນີ້ ບໍ່ມີເລືອດເພື່ອໃສ່ໃຫ້ນາງ ຫຼື ສົ່ງ 
ນາງໄປປິ່ນປົວຕໍ່ ທີ່ໂຮງໝໍຂອງເຂດຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງໄກແລະໃຊ້ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງກວ່າຈະໄປຮອດ. ນາງ ລຸກ   
ໄດ້ບອກທ່ານໝໍວ່າ ນາງຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສົ່ງນາງ  ໂຊ ເນຍ ໄປຍັງໂຮງໝໍໄດ້  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ມີນາງພະ 
ຍາບານຜູ້ໜຶ່ງຍ່າງ ມາ ຫາ  ແລະລາຍ ງານທ່ານໝໍວ່າ ນາງ ໂຊ ເນ ຍ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ. 

ແມ່ຍິງ ຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ

ນາງ  ລຸກ  ໂສກເສົ້າເສຍໃຈຫຼາຍ ແຕ່ກໍຄິດ 
ຢາກຮ້າຍ ທີ່ ສຸດ. ນາງຮູ້ດີວ່າ ປະເທດເປຣູ ບໍ່ແມ່ນ 
ປະເທດທີ່ຍາກຈົນ ເກີນ ໄປ  ແຕ່ ວ່າກໍຍັງ ມີຄອບຄົວທີ່ 
ທຸກ ຍາກ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ຍັງ ໄດ້ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ 
 ໂຮງໝໍ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຢູ່ ທີ່ ອື່ນ. ນາງຮູ້ດີວ່າ 
ການຕາຍຂອງນາງ  ໂຊ ເນຍ  ແລະ ເດັກ ເກີດ ໃໝ່ ນັ້ນ  
ຄວນທີ່  ປ້ອງ ກັນ ໄດ້  ແລະການ ຕາຍ ຂອງ ເດັກ ເກີດ  
ໃໝ່ ຍິ່ງ ບໍ່ ຄວນ ເປັນ ເລີຍ. ນາງ ລຸກ  ໜີ ຈາກ ໂຮງໝໍ  
ໄປ ພາງຄິດໄປກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີ ໃນ  
ຄວາມຫວັງ ຂອງ ນາງ. ນາງຄິດ ສະ ເໝີ ວ່າ ນາງ ຈະປັບ 
ປຸງປ່ຽນແປງ ໃຫ້ໄດ້ ກັບ ເລື່ອງທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບ 
ນາງ  ໂຊ ເນຍ ຈະບໍ່ ໃຫ້ ມັນເກີດຂິຶ້ນອີກ.
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ການຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ
ເມື່ອ ເວລາ ນາງ  ລຸກ   ໄດ້ກັບມາຈາກ ໂຮງໝໍພ້ອມກັບຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດ ໃຈ, ນາງ  ໂຕ ມາ ຊາ ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນ 
ຂອງນາງ ຊື່ ນາງ ໂປລາ.  ນາງໂປລາ ພຽງ ແຕ່ ໄດ້ ຮຽນຈົບຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ ຢູ່  ເມືອງ ວິນ ກາດ  ແລະຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກັບໂຄງການຂອງຜູ້ນຳຍິງໜຸ່ມ. ປະຈຸບັນນີ້ ນາງ ແລະ  ໂຕ ມາ ຊາ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມ 
ດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ໃນໂຄງການ ຊຶ່ງບໍລິຫານໂດຍອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງຈາກ 
ນາງ  ລຸກ, ນາງ  ໂປລາ ຄິດວ່າການຕາຍຂອງນາງ  ໂຊ ເນຍ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບບັນຫາອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ນາງ  ໂຕ  
ມາ ຕາ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າອີກຕຶ່ມກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າ, ພາຍຫຼັງການສົ່ງ 
ສະການນາງ  ໂຊ ເນຍ ແລະລູກຂອງນາງແລ້ວ.

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ຂ້ອຍຄວນພາ ນາງ  ໂຊ ເນຍ  ໄປ ໂຮງ  
ໝໍ ໂດຍ ດ່ວນ, ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າ 

ມັນຍິ່ງຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ເພາະວ່າ 
ນາງຈະຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວ. ຂ້ອຍມີຄວາມ
ຢ້ານກົວທີ່ຈະໄປທີ່ນັ້ນ. ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜ

ງ່ຽງຫູຟັງຂ້ອຍຈັກຄົນຢູ່ທີ່ ນັ້ນ. 

ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຜິດຂອງເຈົ້າ
ດອກ ນາງ  
ລຸກ   ເອີຍ!

ບໍ່ດອກ, ມັນແມ່ນຄວາມ 
ຜິດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ພວກ 
ເຂົາບໍ່ເບິ່ງແຍງໝົດທຸກຄົນ 

ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ. 
ໝົດທຸກຄົນມີສິດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ 

ໃນ ການ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.

ນາງ  ລຸກ , ນາງ  ໂຕ ມາ ຊາ  ແລະນາງ  ໂປລາ ຮັບຮູ້ດີວ່າ ລັດຖະບານ ຕ້ອງການໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງຄອດ 
ບຸດຢູ່ໃນ ໂຮງໝໍ. ພວກນາງຍັງເຊື່ອວ່າ ພວກນາງພະຍາບານ ແລະທ່ານໝໍຢູ່ ໂຮງໝໍ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ການປິ່ນປົວຜູ້ຍິງໝົດທຸກຄົນຢ່າງສະເໝີພາບກັນ ແລະປ່ຽມລົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມໜ້ານັບຖື, ເຖິງແມ່ນວ່າ   
ແມ່ຍິງ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ຈະ ເປັນ ຄົນທຸກຍາກ ແລະຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງກໍຕາມ. ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າ ຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ 
ດຳລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.  ແລະ ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ ພວກ ເຂົາ ຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງພື້ນຖານສິດທິມະ 
ນຸດ ໄດ້. ພວກນາງສ່ວນຫຼວງຫຼາຍເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະສະແດງພາລະ 
ບົດບາດ. ນາງ  ໂປລາ  ເຂົ້າ ໃຈດີ ວິທີ ການ ເຮັດ ວຽກ ຕ້ອງ ມີ ຂັ້ນ ຕອນ ຕົ້ນ ຕໍ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ນັ້ນ ແມ່ນ  ເກັບ 
ກຳ  ແລະ ການເຂົ້າໃຈບັນຫາຢ່າງຄົບຖ້ວນຕື່ມ. 
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ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກຜູ້ຍິງຢູ່ທີ່ ໄຮ ງໝໍ, ພວກນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈ  ເຮັດ ການ ປຶກ 
ສາສົນທະນາກັບພວກຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ໃນອີກສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ ພວກນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ 
ເພື່ືອນ ແລະເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ແລະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.

ແມ່ຍິງ ຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ

ພວກຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍລະບຸລາຍການ ບັນຫາທັງຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ພວກນາງທີ່ 
ຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຢູ່ ໂຮງໝໍ. ນາງ  ໂຊ ເນຍ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການຂາດເລືອດ ຫຼື  
ການ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ແລະນາງ ລຸກ  ກໍບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງຜູ້ດຽວທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ຢາກໄປ  ໂຮງໝໍ ເພາະວ່ານາງ 
ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກນາງພະຍາບານ ແລະທ່ານໝໍບໍ່ເປັນຄົນທີ່ ຄວນນັບຖື.

ນາງ  ໂຕ ມາ ຊາ ແລະນາງ  ໂປລາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ພວກນາງຕ້ອງ 
ການນຳເອົາປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາຄ້າຍຄືກັນ ແລະຜູ້ທີ່ຈະ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼັງ ຈາກ ໄດ້ ແກ້ ບັນຫາ  
ເຫຼົ່າ ນີ້. ພວກຜູ້ຍິງທີ່ມີເງິນບໍ່ໄດ້ເພິ່ງການ ບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບ ຈາກອົງການລັດຖະບານ. ພວກນາງໄດ້ໄປ 
ຫາໂຮງໝໍເອກະຊົນ. ດັ່ງນັ້ນພວກຜູ້ຍິງທີ່ຫວັງເພິ່ງພາຈາກການປັບປຸງ ການ ຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ນມີຈຳນວນ 
ໜ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ໃນ ທຸກ ໄວອາຍຸທັງຫຼາຍ. ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ 
ແລະ ຊວນເຊີນເອົາຊາວໜຸ່ມ ແລະພວກຜູ້ຍິງມາແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ແລະປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງການ
ປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ທີ່ຈະ ເອື້ອ ອຳນວຍ ໃຫ້ ພວກພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 

ພວກທ່ານໝໍແມ່ນຄົນມາຈາກໃນເມືອງ 
ທັງໝົດ. ພວກເພິ່ນເວົ້າແຕ່ພາສາສະເປນ 
ເທົ່ານັ້ນ ແລະພວກເພິ່ນເອີ້ນພວກເຮົາວ່າ 
ພວກ ໂງ່ ຈ້າ ຫຼ້າ ຫຼັງ ແລະຄຳເວົ້າ ຕ່າງໆ ຊື່ ງ 

 ເປັນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກ 
ເຮົາ ເປັນ ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ ແລະໂງ່ງ່າວ.

ພວກເພິ່ນມັກ ປະປ່ອຍໃຫ້ 
ພວກເຮົາລໍຖ້າດົນນານສະ 

ເໝີ ແລະ ພວກເພິ່ນກໍໃຈຮ້າຍ 
ເມື່ອພວກ ເຮົາຖາມພວກເພິ່ນ 
ວ່າຍັງ ອິກດົນປານໃດທີ່ພວກ 
ເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານໝໍ.

ຂ້ອຍຕັ້ງທ້ອງເມື່ອອາຍຸ 13  
ປີ ທ່ານໝໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ 
ຮູ້ສຶກອັບອາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອນ 

ຮັບຂ້ອຍ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ.

ພວກເພິ່ນບໍ່ ເຄີຍ ທີ່ ຈະນັບ 
ຖືປະເພນີຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ອຍ 
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມີຜູ້ຍິງຈະຄອດລູກ 

ໂດຍທາງນອນກັບພື້ນ.

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍພື້ນຖານ  
ຜ່ານ ມາເຄີຍໃຫ້ບໍລິການລ້າໆ.  

ປະຈຸບັນນີ້, ເມື່ອເຈົ້າຢາກສັກຢາໜຶ່ງ 
ເຂັມ, ກ່ອນອື່ນໝົດເຈົ້າຕ້ອງຊື້  ເຂັມ  

ສັກ ຢາ ຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາ.

ພວກນາງພະຍາບານ 
ບອກພວກຍິງໜຸ່ມຄື 

ຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍແມ່ນຍັງ 
ນ້ອຍໂພດທີ່ຈະຖາມເຖິງ 
ເລື່ອງການຄຸມກຳເນີດ.
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ປະກອບກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ.
ນາງ  ໂປລາ ໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນນຳພາ ກອງປະຊຸມ ໂດຍການແນະນຳຕົວນາງເອງ ແລະຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສະ ເໜີ 

ໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ ແນະນຳ ຕົວດັ່ງດຽວກັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,  ແມ່ຍິງ ທີ່ ເຂົ້າ ປະຊຸມ ສວນ ຫຼາຍ ແມ່ນຍັງ ມີ ຄວາມ 
ຂີ້ອາຍ ແລະເວົ້າຈາ  ໃນ ກອງ ປະຊຸມແບບ ກະຕຸກ ກະຕັກ, ຈາກ ນັ້ນ ນາງ ໂປລາ ຈຶ່ງບອກ ໃຫ້ ຜູ້ຍິງແຕ່ລະຄົນປິ່ນ 
ໜ້າ ໄປ ເບິ່ງຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງ ນາງ,  ເພື່ອ ໃຫ້ ນາງ ຄົນ ນັ້ນ ເລົ່າ ເລື່ອງກ່ຽວກັບບັນຫາການຄອດບຸດ, ຈະ   ເປັນປະສົບ 
ການຂອງນາງເອງ ຫຼື  ເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ ເພື່ອນ ຂອງ ນາງ ຫຼື ວ່າ ເລື່ອງ ຂອງ ໃຜກໍ ໄດ້ ທີ່ຢູ່ ໃນຄອບຄົວຂອງນາງ. 
ຈາກນັ້ນ ນາງ ລຸກ  ໄດ້ ເລົ່າ ເລື່ອງ ທັງ ໝົດ ທີ່ ເກີດຂຶ້ນກັບ ນາງ  ໂຊ ເນຍ.

ນາງ  ໂຕ ມາ ຊາ ໄດ້ ແນະນຳ ໃຫ້ ພວກ ແມ່ຍິງຈຳນວນ ໜຶ່ງ ສົນທະນາ ຕື່ມ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງທີ່ນາງ ແລະນາງ 
 ໂປລາ ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ ໂຮງໝໍ  ເມື່ອ ເວລາ ນາງ ເຂົ້າ ໄປ ຂໍ ຄວາມ ເບິ່ງ 
ແຍງ  ແລະພວກ ແມ່ຍິງ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ກໍ ເລົ່າ ເລື່ອງ ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ ກັບຕົນ ເອງ  ແລະຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຕ່າງໆ.

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ຂ້ອຍມັກຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເອື້ອຍຂອງ 

ຂ້ອຍໃນການຄອດ 
ລູກຂອງເພິ່ນ.

ຂ້ອຍມີລູກສາມຄົນ ແລະ
ທັງໝົດໄດ້ເກີດຢູ່ເຮືອນ 

ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.

ຂ້ອຍຕົກເລືອດຢູ່ເປັນເວລາດົນເຕີບ ພາຍ 
ຫຼັງທີ່ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍເກີດ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ 
ຂອງຂ້ອຍເສຍຊີວິດຈາກຕົກເລືອດ ພາຍຫຼັງ  
ຈາກ ການ ຄອດລູກຄົນທີສອງ. ຂ້ອຍມີຄວາມ 
ຢ້ານກົວໃນເວລານີ້, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ທາງ 

ໂຮງໝໍຈະສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້.

ພວກແມ່ຍິງ ຕົກລົງເຫັນ ດີຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຍົກລະດັບການເບິ່ງແຍງຜູ້ຍິງ ທີ່ໂຮງໝໍ.  
ພວກນາງໄດ້ກ່າວເຖິງເວລາທີ່ ຈະເຮັດ ວຽກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ ແລະພວກນາງໄດ້ເຫັນດີ  ໃນການແບ່ງເວລາເບິ່ງແຍງ 
ເດັກ ແລະແຕ່ງກິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ຍິງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ນາງ  ໂປລາ ໄດ້ສະເໜີສືບ 
ຕໍ່ວຽກອີກ ຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ການປະຊຸມຂອງພວກນາງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ແຕ່ ລະຄົນແນ່ໃຈທີ່ມີສິດສຽງ 
ແລະພາລະ ໜ້າ ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກນາງໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳພາໃນການປຶກສາ 
ຫາລືກັນ. ພວກນາງໄດ້ຕົກລົງເອີ້ນຊື່ກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນວ່າ ສຽງແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ  ເພື່ອ ເຊີນຊວນ 
 ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຈາກຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ໃນຂະນະ ເດີນທາງ ກັບເຮືອນ, ນາງ ລຸກ   ໄດ້ ລົມກັບນາງ  ໂປລາ ວ່າ ກອງປະຊຸມມື້ນີ້ ໄດ້ ດຳ ເນິນ ໄປ ເປັນ ຢ່າງ 
ດີ. ທຸກໆຄົນ ໄດ້ສະ ເໜີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ນາງ ໂປລາ ອະທິບາຍວ່າ 
ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ໂດຍດີ ຍ້ອນ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ດີຄື:

ມີການສ້າງວາລະກອງປະຊຸມລ່ວງໜ້າ.•	

ທົບທວນວາລະກອງປະຊຸມກັບກຸ່ມ ແລະປ່ຽນແປງວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ຖ້າຫາກ ມີຄວາມຕ້ອງການ.•	

ໄດ້ຄັດເລືອກບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ເພື່ອນຳພາກອງປະຊຸມ ແລະອີກຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອກຳກັບເວລາ.•	

ເຫັນພ້ອມກັບກົດລະບຽບ ສຳລັບການປະຊຸມ (ເບິ່ງໜ້າ 84),•	

ປະ ເມີນ ກອງ ປະຊຸມ ຫຼັງ ຈາກ ສຳ ເລັດ.•	

ສຳລັບແນວຄິດກ່ຽວກັບເຮັດແນວໃດເພື່ອວາງແຜນ ໃຫ້ການປະຊຸມມີຜົນສຳເລັດ ເບິ່ງຢູ່ເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍ B: ການປະຊຸມທີ່ດີຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ ເຖິງຕອນຈົບ, ໜ້າ 305 ຫາ 306.

ການສົນທະນາສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ສຽງ ແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ  ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ເປີດການປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ພາຍຫຼັງ 
ການປະກອບກຸ່ມຂຶ້ນ. ນາງ ລຸກ  ເປັນຜູ້ນຳພາການປະຊຸມນີ້ ແລະໄດ້ສະ ເໜີໃຫ້ທຸກໆຄົນແນະນຳຕົນເອງອີ
ກເທື່ອໜຶ່ງ, ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍໄດ້ມີຜູ້ຍິງໜ້າໃໝ່ຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມ. ນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອາສາສະໝັກ 
ທົບ ທວນຄືນ  ເລື່ອງ ທີ່ ໄດ້ສົນທະນາກັນໃນການປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງ ແລະນາງກໍໄດ້ເຊີນເອົາຜູ້ທີ່ມາໃໝ່ ເພື່ອ 
ແລກປ່ຽນປະສົບການ ວ່າ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ, ຖ້າຫາກວ່າມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ 
ແຕກຕ່າງເພີ່ມເຕີມ. ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍປະຫຼາດໃຈທີ່ວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ 
ໂຮງໝໍ. ພວກນາງປະຫຼາດໃຈວ່າ ຄວນ ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອ ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຕ່າງໆ ນີ້.       

ນາງ  ໂປລາ ໄດ້ສະ ເໜີ ໃຫ້ ກຸ່ມ ເຮັດ ກິດຈະກຳ ໜຶ່ງ  ທີ່ມີຮູບແບບຂອງບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຮ່ວມ ກັນ.  
ນາງໄດ້ຂຽນແຕ່ລະບັນຫາໃສ່  ແຜ່ນ ເຈ້ຍ ແຂງ ນ້ອຍ ແລະຕິດໄວ້ເທິງຝາ. ຈາກນັ້ນ ນາງກໍໄດ້ຊັກຖາມບັນຫາທີ່ 
ຄ້າຍຄືກັນ ເຫຼົ່ານັ້ນ ວ່າມັນເປັນດ້ວຍເຫດໃດ. ການເຫັນບັນຫາທັງຫຼາຍທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 
ພວກແມ່ຍິງຄິດກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກນາງທັງຫຼາຍ  ໃນ ການ ປິ່ນປົວ ເບິ່ງ ແຍງຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ. ແນໃສ່ 
ແບບສະບັບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນ ຈາກນັ້ນ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງບັນຫາໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ  ຂາດເຂີນຢາຫ້າມເລືອດ ບໍ່ມີທ່ານໝໍຜູ້ຍິງ

ພະນັກງານບໍ່ຮູ້ປະເພນີ ບໍ່ມີລົດ ຮັບ ໃຊ້ສຸກເສີນ ບໍ່ມີທ່ານໝໍເວລາກາງຄືນ
ຫຼືວັນທິດ

ພະນັກງານບໍ່ເວົ້າພາສາ
ພວກເຮົາ

ບໍ່ມີເລືອດແຮ ໄວ້ ໃຊ້ ໃນ 
ຍາມສຸກເສີນ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ ເດີນທາງ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດ
ຕາມຄົນເຈັບ

ແມ່ຍິງ ຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ
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ກຳນົດບັນຫາເພື່ອຈະ	ເຮັດ	ວຽກສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍ.
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳ, ພວກເຂົາໄດ້ທວນຄືນຜົນ ໄດ້ ຮັບ  ແລະສັງເກດ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຫຼາຍ ບັນຫາ ທີ່  
ພົວພັນ ກັບແມ່ຍິງ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈາກການເບິ່ງແຍງຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ ດ້ວຍ 
ເຫດວ່າການບໍ່ການ ປິ່ນປົວ ແບບ ບໍ່ນັບຖື ກັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ. ບັນຫາອື່ນໆກໍແມ່ນການຂາດແຄນ 
ການສະໜອງຢາຂັ້ນພື້ນຖານ. ທຸກໆຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ບັນຫາ ເຫຼົ່າ ນີ້ ແມ່ນ ຈຸດ ສຸມ ທີ່ ຄວນ ແກ້ ໄຂ  ແລະກໍ ຄວນ 
ຮຽນຮູ້ບັນຫາອື່ນໆອີກ.

ພາຍຫຼັງການອະທິບາຍ, ນາງ  ໂຕ ມາ ຊາ ໄດ້ຖາມພວກແມ່ຍິງວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການປະ 
ຊຸມແນວໃດ. ພວກແມ່ຍິງທັງໝົດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພໍໃຈໃນກິດຈະກຳ ແລະການອະທິບາຍບັນຫາ.  
ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງເປັນ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາໃຫ່ຍ. ມັນຍັງຊ່ວຍ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ເຂົ້າ ໃຈ ໃນ ການ ຕ້ອນຮັບຂອງ ໂຮງໝໍ  ແລະການ ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກສະບາຍສຳລັບແມ່ຍິງທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ກຸ່ມແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຂົາຄວນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ, ເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນກັບກຸ່ມອື່ນໆຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ນາງ  ໂປລາ ຮູ້ດີວ່າ ວຽກງານນີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ, 
ເພື່ອຈະ ເຫັນບັນຫາ ແລະການອະທິບາຍ. ດັ້່ງນັ້ນ, ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກັນອອກ
ແນວຄວາມຄິດ ໂດຍການເວົ້າເຖິງສຸຂະພາບຂອງພວກກຳມະກອນ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ, 
ນາຍຄູ ແລະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມຊຸມຊົນອື່ນໆ.

ພວກເຂົາໃຫ້ຜູ້ຍິງນອນ 
ລົງກັບພື້ນ ໃນ ເວລາ ຄອດ 
ລູກ.ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ 

ນັ້ນລະຄື ບັນຫາ.

ພວກເຮົາສາມາດຕື່ມໃສ່ “ຕ້ອງນອນ 
ລົງກັບພື້ນ”   ເປັນ ສີ່ ງທີ່ເໜາະ ສົມ 

ບໍ ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້  ແມ່ຍິງ 
ຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ ?

ແມ່ນ ແລ້ວ ມັນ ເໝາະ ສົມ ສຳລັບພວກພະ 
ນັກງານທີ່ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ຜູ້ ບໍ່ນັບຖືປະເພນີຂອງ 
ພວກເຮົາ. ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ 

ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາມັກວິທີການເກີດແບບ 
ນັ່ງຄູ້  ເຂົ່າ ດັ່ງ ທີ່ ແມ່ ພວກ ເຮົາ ເຄີຍ ເຮັດ ມາ.

ເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບ 
ພວກຜູ້ຍິງທີ່ ຕັ້ງ ທ້ອງ ຜູ້ ທີ່ 
ຍັງ ມີ ຄວາມ ອຶດ ອັດ ໃຈ ໃນ 

ການເບິ່ງແຍງ?

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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	ເກັບ	ກຳຂໍ້ມູນ	ເພີ່ມ	ເຕີມ

ນາງ ມາຣິ ໂອ, ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກ 
 ໃຫ້ໂຮງໝໍ  ໄດ້ ກາຍ ເປັນສະຖານ  

ແບບ ເປັນ ເພື່ອນ ມິດ ແລະ 
ປອດໄພ  ໃນ ການ ຄອດ ບຸດ. ຢາກ 
ຂໍ ຖາມ ວ່າ ທ່ານ ເຮັດ ໄດ້ ຢ່າງ ໃດ? 

ນາງ ລຸກ  ເວົ້າກັບນາງ ມາຣິ 
ໂອ, ຜູ້ ທີ່ ເປັນນາງພະຍາບານ 
ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍລັດ 
ຖະບານ ປະເທດເປຣູ ສ້າງ  
ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ໃຫ້ແມ່ຍິງ 
ໃນ ຫຼາຍ ສະຖານ ທີ່ ກໍ ຄື ຢູ່ເຂດ 
 ເມືອງ ວິນ ກາດ ສາມາດຄອດ 
ລູກ ແບບປອດໄພ.

ດີ ຫຼາຍ! ມັນເປັນຂະບວນການ 
ທີ່ຍາວນານ ແລະ ຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ 
ເຮັດພຽງຜູ້ດຽວ. ພວກເຮົາໄດ້ 
ນຳເອົາພວກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນ 
ເມືອງ, ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທ້ອງ 

ຖິ່ນ, ນາງພະຍາບານ ແລະ 
ທ່ານໝໍ ຈາກ ໂຮງໝໍມາແລກ 
ປ່ຽນຄວາມ ຄິດ ເຫັນວ່າ ຄວນ  

ເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂຮງໝໍໄດ້ຕ້ອນ 
ຮັບພວກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນ 

ເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນກໍເຮັດໄດ້ດີ! 
ປະຈຸບັນມີພວກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ 
ພື້ນເມືອງມາໃຊ້ບໍລິ ການຮັກ 

ສາແມ່ຍິງຖືພາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ກິບສະ ເປ, ທ່ານຈະໄປ 
ເວົ້າເລື່ອງສິດທິມະນຸດຂອງ 

ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 
ໃນກຸ່ມຂອງພວກເຮົາໄດ້ບໍ?

ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີ, ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງເປຣູ 
ລະບຸໄວ້ວ່າໝົດທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸ 
ຂະພາບ. ພວກເຮົາສາມາດອະທິບາຍ ວ່າມີອຸປະ 

ສັກ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການລ່ວງ 
ລະເມີດສິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງອຳນາດຕໍ່ 
ລອງໃນການໂຕ້ແຍ່ງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຮັກສາ 

ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ.

ນາງ  ເຢດສ ເຊ ເນ ຍ, ນັກສຶກສາຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ 
ຜູ້ໜຶ່ງ, ໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ  ລູຍ ກິບສະ  ເປ, 
ນາຍຄູສອນປະຫວັດສາດຜູ້ໜຶ່ງ. ລາວຊ່ວຍເຫຼືອ 
ກຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາກໍມີສິດພື້ນຖານໃນ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ.

ແມ່ຍິງ ຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ
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ສ້າງ	ແຜນການ	ປະຕິບັດ	ງານ
ທາງກຸ່ມໄດ້ສືບຕໍ່ເພື່ອພົບປະກັນເປັນປົກະຕິ  ແລະແລກປ່ຽນທັດສະນະ ຕ່າງໆ. ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພື່ອ 
ແນໃສ່ຈຸດສຸມຂອງການປັບປຸງເບິ່ງແຍງພວກແມ່ຍິງຖືພາ ແລະແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາ 
ໄດ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວກຽມພ້ອມຕັດສິນໃຈ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ເພື່ອເຮັດວຽກນອກ ຈາກອາຊີບຂອງ 
ຕົນ ດ້ວຍການປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ພວກເຂົາກຽມພ້ອມເພື່ອເຮັດແຜນກິດຈະ ກຳໜຶ່ງ.

ເລືອກເຟັ້ນວ່າເອົາກິດຈະກຳໃດ. ພວກແມ່ຍິງໄດ້ເຮັດບັນຊີ ຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ  
ເພື່ອຍົກລະດັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນວ່າ ກິດ 
ຈະກຳອັນໃດດີ ທີ່ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ ໂຮງໝໍ  ເພື່ອຕ້ອນຮັບພວກແມ່ຍິງທີ່ຖືພາທຸກໆຄົນຢ່າງສະດວກສະບາຍ   
ແລະ ນບັທງັພວກແມຍິ່ງຊນົ ເຜົ່າພື້ນເມອືງ. ພວກເຂາົໄດພ້ຈິາລະນາ ເລອືກເອາົກດິຈະກຳທີ່ຈະເຮດັໄດງ້າ່ຍກບັ 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາມີແລ້ວ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖື ສຳຄັນກັບກິດຈະກຳໃດທີ່ຈະປັບປຸງ ວິທີ ການຮັກສາ 
ສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງທັງໝົດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງໝົດ.

ດວ້ຍມຫີຼາກຫຼາຍແນວຄດິ ແລະຄວາມເຫນັ, ມນັເປນັບນັຫາໃນການຕັດສິນໃຈ.  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ ການສ້າງ 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈພາຍໃນກຸ່ມ, ອາດມີການບໍ່ເຫັນດີນຳກໍເປັນໄດ້ ແລະ ກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ການລົງຄະແນນ ໂດຍ 
ຂີດ ເສັ້ນ ດອດ (ໜ້າ225) ສາມາດ ສ້າງ ຄວາມ ເປັນ ເອກະ ພາບ ຮ່ວມກັນ.

ຈັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ	 ແລະໄລຍະຍາວ. ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ກຸ່ມໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບການທີ່ຄວນຈະເຮັດຫຍັງ 
ໃຫ້ສຳເລັດໃນຂະນະທີ່ມີເວລາທີ່ເຫຼືອໜ້ອຍ (ບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ) ແລະຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງທີ່ໃຊ້ໃນເວ
ລາໜຶ່ງປີ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍ (ບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ). ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ວາດມະໂນພາບເບິ່ງວ່າ 
ຈະເປັນພວກແມ່ຍິງປະເພດໃດ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຫາກໄດ້ຮັບຜົນ
ສຳເລັດຂອງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ຫຼືວ່າຜົນໄດ້ຮັບອັນໃດທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ.

ເປ້ົາໝາຍ ຕອ້ງການຄວາມສຳເລັດແບບໃດ?

ໄລຍະສ ັນ້.
ຕອ້ງການພະນກັງານປະຈຳໂຮງໝໍເຂ້ົາໃຈ
ແລະນບັຖວືດັທະນະທຳແລະຮດີຄອງປະເພນີ

ໄລຍະຍາວ

ແມຍ່ງິຊນົເຜ່ົາພ້ືນເມອືງເຂ້ົາມາຄອດລກູຢູ່ໂຮງໝໍຍອ້ນວາ່:
-ພະນກັງານສາມາດເວ້ົາພາສາຊນົເຜ່ົາຂອງພວກເຂົາ.
-ພວກເຮົາສາມາດນຸງ່ເຄື່ ອງເອົາເອງ

ບໍລກິານສຂຸະພາບຄບົວງົຈອນໃຫ້ແກ່ແມຍ່ງິທກຸໄວອາຍຸ

ເວລາເຮັດວຽກຂອງໂຮງໝໍ ຕອ້ງເໝາະສມົກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົ

ມີແພດໝໍທ່ີໄດ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົທ່ີດ,ີ ມີເລືອດ ແລະ
ຍກຸຢາປະຈຳສາງໂດຍຕະຫຼອດ

ພະແນກສາທາລະນະສກຸຕອ້ງເຮັດວຽກຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງແມຍ່ງິ ແລະນບັຖສືດິພວກເຂົາໃນ
ການປ່ິນປວົ

ສາ້ງສນູປ່ິນປວົສຂຸະພາບແມຍ່ງິທ່ີປອດໄພ ແລະ
ສາມາດນຳໃຊ້ແບບຍນືຍງົໂດຍຊຸມຊນົ ແລະໂຮງໝໍ.
ແມຍ່ງິຖພືາແມນ່ບ່ໍໄດເ້ສຍເງນິ

-ລດົຮບັສ ົ່ງຄນົເຈບັສກຸເສນີທອ້ງຖິ່ນ

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ເຮັດແຜນການລະອຽດ	 ເພື່ອສຳເລັດເປົ້າໝາຍ. ການມີເປົ້າໝາຍລະອຽດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສີນໃຈ 
 ສ້າງແຜນຍດຸທະສາດ   ຊຶ່ງພວກເຂາົຄວນຕດິຕາມການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໃນວຽກງານຂອງຕນົ.  ຍດຸທະສາດໜຶ່ງ 
ແມ່ນມີ ຫຼາຍ ບາດກ້າວ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສຸດ ທ້າຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າ 
ວ່າທ່ານແຕ່ງກິນເພື່ອເຮັດງານດອງຂະໜາດ ໃດໜຶ່ງ, ທ່ານຈະຕ້ອງວາງແຜນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງການ 
ຄິດກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານ, ມີອາຫານຫຍັງແດ່ທີ່ຈະໃຫ້ແຂກກິນ ແລະພຽງພໍກັບແຂກ ແລະມີວຽກ 
ຫຍັງແນ່ທີ່ຈະມອບໃຫ້ໃຜເຮັດ. ດ້ວຍວ່າມີການວາງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ດີ, ທ່ານກໍສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ດ້ວຍການທີ່ມີອາຫານທີ່ແຊບນົວສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.

ກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ສຽງ ແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ  ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງອຸປະສັກທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນ 
ການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຂອງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ພິຈາລະນາເລື່ອງຄົນ 
ແລະແຫຼ່ງວັດຖຸທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.

ຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແຜນລະອຽດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ໂດຍການຈັດລຽງອັນດັບໜ້າວຽກຕ່າງໆ ແລະ 
ກຳນົດເສັ້ນຕາຍ ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມໄດ້ມີ 
ວຽກ ຮັບຜິດຊອບຂອງ ໃຜ ມັນ. ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງ ເພື່ອທົບທວນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະ 
ຄັ້ງເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມແຜນການໄດ້ດີປານໃດ.

ສຽງແມ່ຍິງວິນ ກາດ  ໄດ້ຕົກລົງເອົາບາດກ້າວທຳອິດຂອງພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບທ່ານໝໍ ທີ່ ໂຮງ 
ໝໍ ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ. ພວກເຂົາໄດ້ວາງແຜນ ເພື່ອສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນ ແລະສະເໜີການປ່ຽນ 
ແປງຕ່າງໆຢູ່ ໂຮງໝໍ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍເຮັດແນວໃດເຮັດໃຫ້ມີພວກ 
ພະນັກງານເຂົ້າໃຈ ແລະນັບຖືປະເພນີຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຄາດຫວັງວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດວຽກ 
ເປັນກຸ່ມ ແລະໄດ້ກະກຽມແຜນການປະຕິບັດ ງານທີ່ດີ ໂດຍມີບົດ ສະ ເໜີລະອຽດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ 
ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາ.

ກຸ່ມໄດ້ເຫັນດີ ເພື່ອເລືອກ ເອົາຄະນະກຳມະການກຸ່ມນ້ອຍປະກອບດ້ວຍ 5 ຄົນ ເພື່ອວາງແຜນປະຊຸມ. 
ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ ນາງ ໂປລາ ເພື່ອປະສານງານກັບຄະນະກຳມະການ ແລະໂຕ ມາ ຊາ ໄດ້ອາສາສະໝັກເພື່ອ 
ສະເໜຂີໍ້ສະເໜຂີອງກຸມ່. ພວກເຂາົຮອ້ງຂ ໍ ເຢດ ເຊ ເນຍ ໃຫເ້ວົ້າກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ ການໃຫກ້ານບລໍກິານ 
ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມ ແລະຮ້ອງຂໍນຳ ອາ ລິ ເຊຍ, ແມ່ຍິງທີ່ຕັ້ງຄັນລູກຄົນທີສາມຂອງນາງ ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ຕ່າງໆ ທີ່ພົບພໍ້ບັນຫາໃນການຕັ້ງຄັນ ແລະການຮັກສາສຸຂະພາບສຸກເສີນຢູ່ ໂຮງໝໍ.

ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ?
ມີບາດກ້າວຫຍັງແນ່ທີ່ພວກເຮົາຈະນໍາມາເຮັດ?
ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ?
ມີແຫຼ່ງຫຍັງແນ່ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເຮັດ
ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ?
ແມ່ນໃຜທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກນໍາ?
ແມ່ນໃຜຈະເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າແຜນການໄດ້ຈະນໍາພາໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດ?
ພວກເຮົາຈະຄາດຫວັງຫຍັງແນ່ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ຖ້າຫາກ
ວ່າບາດກ້າວນີ້ມີຜົນສໍາເລັດ? ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ 
ວ່າແຜນການແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້?

ແຜນການອັນໜຶ່ງ 
ຕອບຄໍາຖາມຂອງແຕ່ 

ລະຄໍາຖາມ ຂອງ 
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ

ແມ່ຍິງ ຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ
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ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ:	ເຂົ້າພົບພະນັກງານສູນຮັກສາສຸຂະພາບ
ນາງ ພະດຸ ງຄັນ ລຸກ  ຮູ້ວ່ານາງ ມາຣິ ໂອ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບທ່ານໝໍ  ໂມຣາ, ສະນັ້ນ ທ່ານໝໍ.  ໂມຣາ   
ໄດ້ ເວົ້າ ກັບ ນາງ ມາຣິ ໂອວ່າ ຖ້າຢາກຈັດກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້. ລາວກໍ ໄດ້ ເຫັນ ດີ ນຳ  ແລະສອງທີດຕໍ່ມາຄະນະກຳ 
ມະການສຽງແມ່ຍີງ ເມືອງ ວິນກາດ ໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ໝໍ  ໂມຣາ ຢູ່ຫ້ອງການທີ່ໂຮງໝໍ. ດຣ.  ໂມຣາ ກໍ່ໄດ້ເຊີນ ນາງ 
ພະຍາບານ ຟະ ລໍ ເຣດ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ, ໃນທີ່ປະຊຸມ  ນາງ  ໂປລາ  ໄດ້ເລີ ມຕົ້ນລາຍ ງານ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ  ແລະ  
ໃຫ້ ນາງ ລຸກ   ສະຫຼຸບເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ
ໃຫ້ ແກ່ນາງ  ໂຊ ເນຍ  ໃນ ການ ອອກລູກ. ນາງ  ໂປລາ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ໄປວ່າ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ມີ ການສ້າງ ຕັ້ງ ສຽງແມ່ຍິງ  ເມືອງ ວິນ ກາດ . .
ອາລີ ເຊຍ ແລະ ເຢດ ເຊ ເນຍ ທັງສອງກໍ່ໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນ ແລະຕໍ່ມາ ນາງ  
ໂຕ ມາ ຊາ ກໍ່ໄດ້ອ່ານ ບົດ ສະ ເໜີ ໂຄງການ ຂອງ ກຸ່ມ ຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍ ນ້ຳ ສຽງ ທີ່ ໜັກ ແໜ້ນ..
       

ທ່ານ ໝໍ  ໂມຣາ ແລະນາງ ພະຍາບານ ຟັງ ດ້ວຍ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈຕໍ່ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວຂອງບັນດາແມ່ຍິງທັງ 
ຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ອ່ານຈົບລົງ. ທ່ານ.  ໂມຣາ ຮູ້ສຶກເສຍ ໃຈທີ່ບັນດາແມ່ຍິງບໍ່ພໍ ໃຈຕໍ່ການບໍລິການຂອງ 
ໂຮງໝໍ ແຕ່ທ່ານບໍ່ມີເວລາເພື່ອສົນທະນາໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດໄດ້. ນາງພະຍາບານ ຟະ ລໍ ເຣດ ໄດ້ 
ເວົ້າວ່າບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງເປັນຍ້ອນພວກແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະນາງພະຍາບານ ຟະ ລໍ ເຣດ 
ຍັງໄດ້ຕຳນິວິຈານ ນາງ ລຸກ ແລະໝໍພະດຸງຄັນ ຄົນ ໜຶ່ງ ໃນການນຳພາແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນເຂົ້າມາສູນຮັກສາສຸຂະ 
ພາບຊ້າເກີນໄປເພື່ອໄດ້ການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ນາງ  ໂປລາ ໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນ ແລະເວົ້າວ່າກົດລະບຽບຂອງ ໂຮງໝໍ ປະຕິເສດສິດທິແມ່ຍິງທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ໂຮງໝໍ.  
ທ່ານ  ໂມຣາ ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈ. ລາວເວົ້າຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງວ່າຂາດການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະສະໜັບ 
ສະ ໜູນ ຈາກພາກລັດ, ລາວຫາໂອກາດຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະນຳພາໃຫ້ ໂຮງໝໍໄປໄດ້ຕະຫຼອດ.ຈາກນັ້ນລາວກໍ່ປີດ 
ກອງປະຊຸມ.

ແມ່ຍິງຢູ່ໃນເວລາອອກລູກ ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸ 
ຍາດນຸ່ງຖືຕາມແບບປະເພນີພວກ ເຮົາ ແລະມີ 
ເພື່ອນເວົ້າພາສາ ຊົນ ເຜົ່າ ກິ ຊົວ ຕີດຕາມມາ 

ນຳສະເໝີ. ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຄວນໄດ້ຮັບອະນຸ 
ຍາດ ຖ້າພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະຍ່າງ ແລະ  

ຄູ້ ເຄົ່າອອກລູກ ຕາມ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການ.

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ການ	ປະ	ເມີນ	ຜົນ	ການປະຕິບັດງານ
ສຽງ ແມ່ຍິງ ວິນ ກາດ  ຮູ້ສຶກວ່າການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນຂອງພວກເຂົາຫຼົ້ມ ແຫຼວ. ພວກເຂົາທຳໄດ້ດີທາງດ້ານ 
ເກັບ ກຳຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບັນຫາແມ່ຍິງພື້ນເມືອງ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນທີ່ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລ້ວເມື່ອກອງປະຊຸມໄດ້ປີດລົງໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ແລະພວກເຂົາບໍ່ອາດສາມາດມອງເຫັນເສັ້ນທາງ 
ໄປຂ້າງຫນ້າໄດ້.ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາ. ນາງ  ໂຕ ມາ ຊາ ໄດ້ໃຫ້ກຳລັງ ໃຈແກ່ກຸ່ມໃນການຕີລາ 
ຄາການປະຕິບັດງານຂອງຕົນເອງ ໄປໃນທາງດຽວກັນກັບແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ 
ຂອງຕົນເອງ ແລະການປ່ຽນແປງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ.

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານແພດ

ປັບປຸງແຜນປະຕິບັດງານ:
ພາຍຫຼັງການຕີລາຄາກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັບທ່ານໝໍ  ໂມຣາ ແລະນາງພະຍາບານຟະ ລໍ ເຣດ, ກຸ່ມໄດ້ 
ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ມັນ ອາດ ຈະ ບໍ່ ຫຼົ້ມ ແຫຼວທັງຫມົດ. ພວກເຂົາໄດ້ທວນຄືນ ເບິ່ງ ບົດສະເໜີ  ໂດຍ ຮັບ ເອົາ ທັດສະນະຂອງ  
ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ ແລະສຸມ ໃສ່ ເລື່ອງ ສິດ ທິວ່າ ດ້ວຍການ ປິ່ນປົວ. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ  ເພື່ອຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາຕັດສິນຮັບເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປແກ່ພວກເຂົາເອງ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ ເຊື່ອຖືໃນການປ່ຽນ 
ແປງທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ ສະ ເໜີນັ້ນ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຫັນໄດ້ໜ້າ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ໂຮງໝໍກັບ ຊຸມ ຊົນ. ສຽງ 
ແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ   ໄດ້ ລະດົມ ສະໝອງ ເພື່ອ ເກັບ ກຳ ບັນຫາທີ່ ພວກ ເຂົາ ປະ ເຊີນ  ແລະຕົກລົງ ກັນ ວ່າ ຕ້ອງ 
  ເພີ່ມພັນທະ ມິດຜູ້ ທີ່ ຈະ ເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ ມາ ຮ່ວມ ປະຊຸມ ນຳ ພວກ ເຂົາ ອີກ.

ໃນເມື່ອເກີດມີຄວາມຂັດແຍ້ງໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ.
ຂ້ອຍພະຍາຍາມສຳລວມໃນສີ່ງທີ່ ເຮົາມີຮ່ວມກັນ...ໃນ 
ກອງປະຊຸມນື່ງ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າໃນການຂາດຊັບພະ
ຍາກອນດ້ານສຸຂະພາບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນເສຍ 
ຄວາມຕັ້ງໃຈ.ດຣ  ໂມຣາ ກໍ່ເສຍຄວາມຕັ້ງໃຈໄປດວ້ຍ.

ພວກເຮົາທັງຫຼາຍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານສາ
ທາລະນະ ສຸກ ເພື່ອຂໍໃຫ້ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງລັດສະໜັບສະ 
ໜູນສິດທິຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ

1.  ຂະບວນການ ພວກ ເຮົາ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເປັນ ກຸ່ມ ໄດ້ ຢ່າງ ໃດ?
2.		 ເປົ້າຫມາຍ: ພວກເຮົາຕ້ອງການ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ຫຍັງ?
  ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຜູ້ໃດມານຳພາ?
3.	 ຜົນໄດ້ຮັບ: ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຫຍັງ?
4. ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ?
5. ສິ່ງໃດທີ່ ເຮັດບໍ່ໄດ້? ມີອຸປະສັກຫຍັງ? ພວກ ເຮົາ ຈະ ຊ່ວຍ ກັນ 
 ຜ່ານ ຜ່າ ອຸ ປະ ສັກ ເຫຼົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຢ່າງ ໃດ?
6. ພວກ ເຮົາ ຈະສາມາດທຳສິ່ງໃດໃຫ້ສຳເລັດອີກຕໍ່ໄປໃນຄັ້ງຫນ້າ?
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ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພັນທະມິດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ
ໃນຫຼາຍທິດຕໍ່ມາ, ສຽງ ແມ່ຍິງ ວິນ ກາດ  ໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄິດກັບພັນທະມິດຜູ້ ທີ່ ເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍພວກ 

ເຂົາມາແລ້ວ.

 ເຈົ້າສາມາດລົມກັບ ທ່ານ ໝໍ.  
 ໂມຣາ  ແລະສາມາດຮູ້ເຫັນ 
 ບັນຫາ ຂອງ ລາວ  ໃນ ຖານະ ທີ່ 
ລາວເປັນ ຜຸ້ອຳນວຍ ການຂອງ 
ໂຮງໝໍ ໄດ້ ບໍ?

ແນ່ນອນ ແລະຂ້ອຍກໍສາມາດເກັບ 
ກຳຂໍ້ມູນໄດ້ອີກຕື່ມ ກ່ຽວກັບກົດ 
ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍສິດ  ເພື່ອ ຮັກສາ ສຸຂະ 
ພາບຂອງຄົນເປຣູ  ແລະຍັງ ຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບ ງົບປະມານ ຂອງ ລັດ ທີ່ ໃຊ້ ໃນ 
ໂຮງໝໍ  ແລະ  ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ  ແຜນ ຍຸດ 
ທະ ສາດ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍີງ.

ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ  ໄດ້ເວົ້າ ໃຫ້ ຮູ້
ວ່າລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດປະ 

ຕິບັດ ຕາມພັນທະທັງ ໝົດ  
ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ດູ ແລ ໂຮງໝໍ   
ໃຫ້ ສືບ ຕໍ່ ປະຕິບັດ ງານ ໄດ້.

ຂ້ອຍຮູ້ ທ່ານ ເຈົ້າ 
 ເມືອງ ເປັນ ຢ່າງ ດີ. 

ຜ່ານມາ ລາວ ຮູ້ ວິທີ ຈັດ 
ຕັ້ງ ບໍລິຫານ ດີ, ທ່ານ  

ອາດ ຈະ ຊ່ວຍ
ຢູລິ ໂອ, ເຈົ້າ ເຄີຍ ຈັດ ຕັ້ງ 

ນຳພາອົງການຈັດຕັ້ງຊາວ 
ນາ ຄອບຄົວພວກເຂົາຈະໄດ້ 

ຜົນປະໂຫຍດຖ້າພວກເຂົາເຂົ້າ 
 ຮ່ວມ ໂຄງການ ຂອງ ພວກ ເຮົາ 
ໃນ ການ ປັບປຸງ ການ ປິ່ນປົວ          

ແມ່ຍິງທີ່ ໂຮງໝໍ ພວກເຂົາຍັງ ກັງວົນວ່າ ແມ່ຍິງ ເຂົາ ຈະ ເວົ້າ  
ຢ່າງ ໃດ  ຕໍ່ໜ້າ ປວງ ຊົນ   ເພື່ອພວກ ເຂົາ ຕ້ອງ 

ການ  ໃຫ້ ມີການ ປິ່ນປົວ ຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ.

ພວກເຮົາຄີດວ່າ ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ  
ບົດ ສະ ເໜີ ໂຄງການ ຂອງ ສຽງແມ່ຍີງ. ນີ້ ເດ!  
ບົດ ສະ ເໜີ!  ເຫັນ ວ່າ ມັນ ເປັນ ແນວ ໃດ! ຢູ່ ທີ່ ນີ້ 

ເອງ! ມັນ ເປັນຈັງ ໃດ!

ບໍ່ ແມ່ນ ຄົນ ແຕ່ລະຄົນ  ທີ່ ທ່ານ ພົບ -
ພໍ້ ຈະ ເປັນ ພັນທະ ມິດ ນຳ ເຈົ້າ.  ແຕ່ ກໍ ບໍ່ 
ເປັນ ຫຍັງ,  ເຈົ້າ ກໍ ບໍ່ ຄວນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ແຕ່ 
ລະຄົນ ເຂົ້າ ເປັນ ພັນທະ ມິດກໍ ໄດ້.  ແຕ່  
ວ່າຈຳນວນຄົນ ທ່ີ ຈະ ມາ ຮ່ວມ ກັບ 
ຝ່າຍ ທ່ານ ມັນ ຄ່ອຍ ຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເທື່ອ 
ເລັກ ເທື່ອ ນ້ອຍ ດອກ.

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ຈັດຕັ້ງການສົນທະນາກັບຊຸມຊົນ	
ດ້ວຍການຊ່ວຍຈາກພັນທະມິດພວກເຂົາ, ສຽງແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ  ໄດ້ເປີດກອງ ປະຊຸມ ປຶກສາ 

ຫາລື ກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ໂຮງໝໍ ທີ່ ເມືອງວິນ ກາດ . ພວກເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເຊີນພະນັກງານ 
ສາທາລະນະສຸກ,ໝໍພະດຸງຄັນ, ຜູ້ສະໜັນ ສະ ໜູນ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນທັງຫຼາຍຈາກເມືອງວິນກາດ ແລະ 
ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກອງປະຊູມ.

ທ່ານ ເຈົ້າ ເມືອງໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມາກ່າວຕຳໜິວິຈານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີບັນຫາ, 
ແຕ່ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງໃຫ້ ໂຮງໝໍ ສືບ ຕໍ່ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ຕົນ ໄດ້ ດີ ຂຶ້ນຢ່າງ ເໝາະສົມ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງ 
ແຕ່ລະຄົນ,ລວມມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອີກດ້ວຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ເຈົ້າ ເມືອງ ພະຍາຍາມ ເຕົ້າ ໂຮມ 
ຊຸມ ຊົນໃຫ້ເປັນໜຶ່ງ ດຽວ ກໍ ຕາມ,ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນດີ. ເພາະສາເຫດມາຈາກປະສົບການຜ່ານມາ, 
ບາງຄົນຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ທ່ານ ເຈົ້າ ເມືອງ ຫຼື ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ. ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ຄົນບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງໃນເມື່ອແມ່ຍິງ ສະ ເໜີ 
ຄວາມ ຄິດ ເຫັນຂຶ້ນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ພວກ ຍິງ ໜຸ່ມ  ແມ່ນ ມີ ທາງ ເລືອກ ຫຼາຍ  ແລະວິທີທີ່ ຈະ ມີ ລູກ.  ແຕ່ ຢ່າງ 
ໃດ ກໍ ຕາມ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ປະຊຸມ ກໍ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ວ່າການ ເບິ່ງ ແຍງ ແມ່ຍິງ ທີ່ ຖື ພາເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ ບຸລິມະສິດ. ທ່ານ 
ເຈົ້າ ເມືອງໄດ້ຮັບປະກັນທີ່ຈະໃຊ້ງົບປະມານເມືອງອີກຕື່ມເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ. ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວນາ 
ໄດ້ ກ່າວວ່າ ຄວນ ຈັດ ຕັ້ງ ໃຫ້ ມີອາສາສະໝັກຈາກບ້ານໃກ້ຄຽງ ເພື່ອ ສ້າງ ຕັ້ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະບົວລະບັດ 
ຮັກສາ. ພວກ ນາຍຄູແມ່ນ ສ້າງ ອຸປະກອນ ສຶກສາ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ. ພະນັກ ງານ ການ ທະຫານ ທີ່ຢູ່ ຄ້າຍ ໃກ້ 
ຮັບປາກ ວ່າ ຈະຊວ່ຍດ້ານຂົນສົ່ງສຸກເສີນ ແລະ ສ້າງຄັງເກັບເລືອດທີ່ປອດໄພ.

ທ່ານໝໍ  ໂມ ຣາ, ພວກເຮົາກໍ ມີ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຄື ກັນ ກັບ ທ່ານເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊຸມ 

ຊົນພວກເຮົາ. ທ່ານມີໂອກາດ ເຮັດ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ໃຫຍ່. ພວກ ເຮົາ ຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ຢ່າງ ໃດ  ແລະເພື່ອ 

ຈະ ເຮັດ ວຽກ ໄປ ເຖິງ ເປົ້າ ໝາຍ ດຽວ ໃຫ້ ໄດ້.

ຂ້ອຍຄີດວ່າຄວາມກັງວົນເຈົ້າ ແລະຂ້ອຍເຫັນ 
ໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍີງບໍ່ຕ້ອງການເຂົ້າມາ ໂຮງ 
ໝໍ. ຂ້ອຍ ຕ້ອງການ ຢາກ ໃຫ້ ຄົນ ເຂົ້າ ມາ ໄດ້ ຮູ້ສຶກ ວ່າ 
ໄດ້ ຮັບການ ຕ້ອນຮັບ ທີ່ ດີ  ເພາະວ່າ ໂຮງໝໍ ແມ່ນ ຂອງ 
ຊຸມ ຊົນ. ຈົ່ງ ພາກັນ ຊອກ ຫາວິທີ ທາງ ທີ່ ດີ  ເພື່ອ ພວກ 

ເຮົາສາມາດ ເຮັດ ວຽກ  ຮ່ວມ ກັນ .

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານແພດ
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ບໍລິຫານຈັດການເພື່ອການປ່ຽນແປງຍາວນານ	
ໃນຫຼາຍອາທີດ ແລະຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາ. ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ  ໄດ້ ສະໜັບສະໜູນການ ປຶກສາສົນທະນາລະຫວ່າງ 
ບັນດານາຍແພດ ແລະນາງພະຍາບານປະຈຳ ໂຮງໝໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ການປຽ່ນແປງ,  ເຖິງ 
ແມ່ນ ວ່າ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສຽງ ແມ່ຍິງ  ເມືອງ ວິນ ກາດ  ໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາຄິດ ວ່າ  ເລື່ອງ ສຸຂະພາບ ແມ່ນສິດ 
ທິຂອງມະນຸດ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ນຳພາບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ຈັນຍາບັນຕໍ່ການປີ່ນປົວ ແລະຮັກ 
ສາຊີວີດຄົນ. ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງວ່າ ວຽກນີ້ຕ້ອງ ພັດທະນາ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈດີ ຕໍ່ ທັດ 
ສະນະຂອງແມ່ຍີງ ທີ່ ເປັນ ເຜົ່າ ຊົນ ກິ ຊົວ. ນາງພະຍາບານ ຟະລໍ ເຣດ ໄດ້ສະ ເໜີທ່ານໝໍ  ໂມຣາ ເຊື້ອເຊີນ ອົງ 
ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສຽງ ແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ  ເຂົ້າມາຮ່ວມການສົນທະນາເລື່ອງແນວທາງປ່ຽນແປງ ຮ່ວມ ກັບພະ 
ນັກງານທຸກ ຄົນ ປະຈຳ ໂຮງໝໍ.

ຕະລອດການສົນທະນາອັນຍືດເຍື້ອ, ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສຽງ ແມ່ຍິງ  ເມືອງ ວິນ ກາດ  ແລະພະນັກງານ 
ສາທາລະນະສຸກ ຄ່ອຍໆໄດ້ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ເປົ້າຫມາຍດຽວ ກັນ 
ແລະກ່ອນ ອື່ນ ໝົດ ເກັບ ຄ່າ ນ້ອຍ  ແລະລາຄາ ຕໍ່າ ເຊັ່ນ ຕໍ່ ເວລາ ເຮັດ ວຽກ  ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ ກັບ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ 
ຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາໄດ້ຈ້າງນາງພະຍາບານ ແລະຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຮູ້ສອງພາສາ  ແລະຕ້ອງ ປະຈຳການ 
ເພື່ອ ແປ ພາສາ ກິ ຊົວ  ແລະພາສາ ສະ ເປ ນ ພວກເຂົາຍັງ ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມພະນັກງານທີ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ  ຄວນເຮັດແນວໃດທີ່ຈະພາໃຫ້ພວກ ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ  ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ທີ່ ດີ ຈາກ ການ ຕ້ອນຮັບ  ແລະ  
ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ.

ຍິນ	ດີ	ຕ້ອນຮັບ	ແລະສະຖານທີ່ປອດ	ໄພແກ່ການຄອດລູກ
ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສຽງ ແມ່ຍິງ  ເມືອງ ວິນ ກາດ  ແລະ ກຸ່ມອາສາສະໝັກຊຸມຊົນໄດ້ທາສີຫ້ອງເກີດລູກຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ, 
ຕິດ ຕັ້ງຜ້າກັ້ງໃສ່ຫ້ອງພີເສດ ແລະໄດ້ສ້າງເກົ້າອີ້ສຳລັບນັ່ງຄອດລູກ,  ແທນ ທີ່ຈະ ປ່ອຍ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ນັ່ງ ຄູ້ ເຂົ່າ 
ອອກລູກ ແບບດັ້ງເດີມ.ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ  ໄດ້ປຽ່ນແປງກົດລະບຽບ, ດັ່ງນັ້ນບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າມາຄອດລູກ 
ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຸ່ງຖືເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ມີທາງເລືອກ ດ້ານການກິນ ແລະດື່ມ, ເຂົາເຈົ້າ 
    ສາມາດມີເພື່ອນຝູງຕິດຕາມມາດ້ວຍ, ຊຶ່ງແມ່ນຄູ່ຄອງ ແລະ ໝໍ ຕຳແຍ 
      ຂອງເຂົາເອງ. ນາງ ພະຍາບານ ຟະ ລໍ ເຣດ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມ  
           ແກ່ບັນດາ ທ່ານໝໍ ແລະນາງພະຍາບານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພວກ 
           ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກຂຶ້ນຕື່ມໃນການປ່ຽນແປງຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

          ໃນ ເມື່ອ ບໍ່ ນານ ມາ ນີ້ ທ່ານໝໍ  ໂມຣາ  ໄດ້ເຊີນ ນາງ ລຸກ   
     ແລະນາງພະດຸງຄັນອື່ນໆ ທີ່ ເຄີຍ ໄດ້ ຊ່ວຍ ການ ຄອດ ເດັກ ທີ່  
     ໂຮງໝໍ. ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ວິທີ ການ ນີ້ຈະ ຊ່ວຍາທ່ານໝໍ ແລະນາງ 
     ພະຍາບານຮັບ ຮູ້ ຮີດຄອງ ປະ ເພນີຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ແມ່ 
     ຍິງ ຄອດລູກມີສຸຂະພາບດີ. ທ່ານຍັງ ຮັບ ຮູ້ ວ່າການ ປະຕິ ບັດ 
     ແບບນີ້ ມັນ ຍັງ ເປັນ ການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ ນາງພະດຸງຄັນ,  
     ທ່ານໝໍແລະນາງພະຍາບານ ເພື່ອເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ 
     ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ  ແລະຍັງ ເປີດໂອກາດແກ່ ນາງພະດຸງຄັນ 
     ທັງຫຼາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ເອົາປະສົບການໃໝ່  ໃນ ການ ຄອດ ລູກ ທີ່ 
     ປອດໄພ..

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ
ໃນມໍ່ໆມານີ້ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸມຊົນໄດ້ປິດລົງ, ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສຽງ ແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນ ກາດ ສ ໄດ້ຊ່ວຍ
ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຊຸມຊົນຜູ້ຫນຸ່ມນ້ອຍ ແລະ 
ອາວຸ ໂສ, ພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກ ແລະບັນດາຜູ້ນຳທ້ອງຖີ່ນ. ຄະນະກຳມະການດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ໄດ້ເຮັດວຽກງານຢູ່ກັບສູນລວບລວມແຜນການຊຸມຊົນໂດຍດ່ວນ ແລະສ້າງ” ຕຶກຄວາມເປັນແມ່ທີ່ ປອດ ໄພ”, 
ດັ່ງນັ້ນພວກແມ່ຍິງ ທີ່ຢູ່ ຫ່າງ ໄກສາມາດພັກເຊົາຢູ່
ພ້ອມຄອບຄົວໃນລະຍະອາທິດສຸດທ້າຍການ
ຕັ້ງຄັນເພື່ອກຽມຄອດ.

ດ້ວຍການຊ່ວຍຈາກອົງການ  ແຄ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແນະນຳພາກລັດ
ໃຫ້ສົ່ງທ່ານໝໍມາອີກຕື່ມ ເພື່ອ ໂຮງໝໍສາ
ມາດເປີດບໍລິການ ໄດ້ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
ຕໍ່ວັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີວັດສະດຸ
ການແພດ ແລະ ເລືອດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ 
ເພາະຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ແມ່ຍິງ 
ທັງຫຼາຍ ຈິ່ງໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມ ກັບຄອບຄົວເຂົ້າມາປີ່ນປົວຢູ່ກັບ ໂຮງໝໍເປັນຢ່າງດີ, ຈຳນວນ ແມ່ຍິງ  ແລະຄອບ 
ຄົວເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ ມາກຽມຄອດ ແລະຄອດລູກ ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະພວກ ເຂົາ ຍັງ ເອົາລູກນ້ອຍເຂົ້າມາ ເພື່ອສັກຢາ 
ວັກແຊງ. ບັນດາຜູ້ຊາຍກໍຄື ກັນ ພວກ ເຂົາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນດູແລແມ່ຍິງ ໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ, 
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ການຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງໄປດ້ວຍ. ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ສຶກສະບາຍ ໃຈໃນເມື່ອ 
ໄດ້ຮັບການດູແລຢູ່ ໂຮງໝໍ ແລະໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາໃນເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ ແກ່ຕົນເອງຢ່າງເຫມາະສົມ. ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນກັບສິດທິແມ່, ວັດທະນະທຳ ແລະກຽດສະງ່າງາມໄດ້ຖືກເຊີດຊູ, ແມ່ຍິງສ່ວນ ຫຼາຍ ໄດ້ ເລືອກ ເອົາ ໂຮງ 
ໝໍ ເປັນ ສະຖານ ທີ່ ຄອດ ລູກ. ການລ່ວງເວລາແມ່ນແນໃສ່ສິດທິແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ໂຮງໝໍ. ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ 
ຕັ້ງຄັນ ແລະລູກເຂົາເຈົ້າຢູ່ເມືອງວິນກາດ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງໄວວາ, ຊຶ່ງທັງ ໝົດ ນີ້ ມັນ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ປັບປຸງ 
ສຸຂະພາບເພດ ຍິງ ເທົ່າ ນັ້ນ ແຕ່ຫາກ ຍັງ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງ ເພດ ຊາຍທຸກ ໄວ ອາຍຸ ອີກ ດ້ວຍ..

ສຽງແມ່ຍິງ	ແລະຕຳເເໜ່ງການນຳພາ
ຊຸມຊົນ ວິນ ກາດ ຮູ ຍ ແມນ  ໄດ້ ລົງ ຄະ ແນນ ສຽງເປີດງົບປະມານຂອງ ຕົນ ເອງ ເພາະສະນັ້ນ ທຸກໆປີໃດໄດ້ມີມູນ
ຄ່າງົບສະເພາະຄ້ຳປະກັນໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ເມືອງ ຍັງ ເລືອກ ຕັ້ງ ຄະນະ 
ປະຈຳ ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາວຽກ ງານ ຄຸ້ມ ຄອງ ດູ ແລສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ດ້ວຍເຈຕະນາດັ່ງກ່າວບັນດາແມ່ຍິງ 
ຈາກເມືອງ ວິນກາດ ໄດ້ຖືກຜັດປ່ຽນຂຶ້ນເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງການນຳ ແລະໄດ້ອອກສຽງນຕັດສິນກ່ຽວ ກັບ 
 ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະຕໍ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າເອງ.

ບັນຫາສິ່ງ	ທ້າ	ທາຍ	ອື່ນໆ
ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ໄດ້ຮັບຜົນງານ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ, ແຕ່ກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ ຢ່າງ ຫຼວງ 
ຫຼາຍ. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະການເຄື່ອນທີ່ຢູ່ອາໄສຍັງເປັນອຸປະສັກແກ່ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງຍັງ ມີ ຢູ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ຄວາມ ນັບຖື, ບາງຄົນຍັງຄິດວ່າ ພວກເຂົາຄວນສຸມ ໃສ່ ການ ລ້ຽງ ດູ ລູກ ອີກ ຕື່ມ. 
ອົງການສຽງແມ່ຍິງ ເມືອງ ວິນກາດ ໄດ້ຮູ້ດີ ວ່າ  ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທ້າ ທາຍ ເຫຼົ່າ ນີ້ ມັນ ຍັງ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ສືບ ຕໍ່ 
ເຮັດ ການຈັດ ຕັ້ງ ອີກ ຕໍ່ ໄປ..

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານແພດ
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ການບໍລິຫານຈັດການເປັນແນວທາງ
ຕາມປະສົບການຂອງແມ່ຍິງຢູ່ ວິນ ກາດ  ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈັດ ຕັ້ງຊຸມຊົນ ແມ່ນຂະ ບວນການ ໜຶ່ງ ທີ່ ເຮັດ 
ໃຫ້ ເກີດ ກຳລັງ ໃຈ, ກຳນົດ ເວລາ  ແລະຕ້ອງການ ຄວາມ ອົດທົນ. ທຸກໆບາດກ້າວຕະລອດເສັ້ນທາງປະຕິບັດ 
ງານຈະນຳບົດຮຽນໃໝ່ໆທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ ແລະບັນຫາໃໝ່ທີ່ຈຳ ເປັນ ແກ້ ໄຂ. ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານ
ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຮັບເອົາແນວຄີດ ແລະນຳໃຊ້ເພື່ອຫັນປ່ຽນໃນເມື່ອພົບ ກັບບັນຫາ. ດັ່ງທີ່ມີບຸກຄົນເຂົ້າມາມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານດ້ານປ່ຽນແປງ, ມີທ່າທາງວ່າຂໍ້ຂັດແຍ້ງກໍ່ເກີດຂຶ້ນອີກຕື່ມ. ແຕ່ມີບຸກຄົນເຂົ້າ 
ມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຈະສ້າງໂອກາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເໝືອນກັນແກ່ແນວຄິດໃຫມ່ທີ່ຈະອອກມາມີບົດບາດ, 
ພັນທະມິດໃຫມ່ກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະແລກປ່ຽນກັບຄວາມຊຳນິຊຳນານໃຫມ່ໆ.    

ສຽງແມ່ຍິງ  ເມືອງ ວິນ ກາດ ສ ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໄປຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະຫຼາຍເວທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາກິດຈະການ ແລະຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນຈະຮັບກິດຈະການຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາ 
ຢ້ຳຫຼາຍໆຄັ້ງການປະຕບິດັງານບດັການນີ້  ແລະກບັທກຸໆຂັ້ນຕອນພວກ ເຂາົກໄໍດທ້ຳຄວາມເຂົ້າໃຈຢາ່ງເລກິ 
ເຊິ່ງ ເພື່ອ ເບິ່ງບັນຫາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂ, ອຸປະສັກທີ່ເຂົາ ເຈົ້າ ພົບ, ການແກ້ໄຂທີ່ມີທາງອອກ ແລະ 
ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະສົບການ

ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະສົບການໃນຊີວິດຂອງ ການ ຕັ້ງ ຄັນ  ແລະ ການ ຄອດ ລູກ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບ ນາງ ໂຊ ເນຍ ແລະນາງ ພະດຸ ງຄັນ ລູກ. ພວກເຮົາໄດ້ຖາມແມ່ຍີງຄົນອື່ນໆ 
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ.

ພວກເຮົາເອງກັບການຕັ້ງຄັນແລະການພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ 
ລຳພັງໂຕລາວຄົນດຽວ,ແມ່ຍີງຜູ້ດຽວບໍ່ອາດສາມາດສ້າງຄວາມ 
ແຕກຕ່າງອັນໃດອັນໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ແຕ່ວ່າ ເມື່ອ ໄດ້ລວມ 
ກັນເປັນກຸ່ມ ແລ້ວ, ພວກເຮົາອາດສາມາດເຂັ້ມແຂງພໍ ທີ່ຈະສ້າງ 

ສີ່ງ ໃດ ໜຶ່ງ  ໃຫ້ປ່ຽນແປງໄດ້.

ລົງມື	ເຮັດ	ກິດຈະກຳ	ແລະວິເຄາະປະສົບການ

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າແມ່ຍີງຫຼາຍຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ຍິງ 
ພື້ນເມືອງທຸກຈົນ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຄືກັນໃນດ້ານການ 

ດູແລສຸຂະພາບ. ລອງ ສັງ ເກດເບິ່ງສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືຂອງພວກເຮົາໄດ້ 
ຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈບັນຫາແຕ່ລະປະເພດແຕກຕ່າງກັນ, 

  ແລະ ໝູນວຽນ ຢູ່ ສະ ເໝີ.

ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ ເກັບ ກຳ 
ເອົາຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາໄດ້ພົບ ພັນທະມີດ ຜູ້

ທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາຮຽນຮູ້ອີກຕື່ມກ່ຽວກັບສິດ 
ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ.

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ແຜນປະຕິບັດງານ

ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາສີ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ 
ເພື່ອສຸມ ໃສ່ ໃນວຽກ ງານ ການ ຈັດ ຕັ້ງ.ພວກເຮົາຄິດວ່າເປົ້າ 

ຫມາຍ ໄລຍະສັ້ນແລະ ໄລຍະຍາວ ທີ່ ຕ້ອງການ ເຮັດ ສຳ 
ເລັດ  ແລະປຶກສາ ຫາລື ສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ ຈະ ນຳ ໃຊ້

ລົງມືປະຕິບັດງານ ພວກເຮົາເລີ່ມລົງມື ບາດ 
ກ້າວ ເລີ່ມຕົ້ນ -  ໂດຍ ພວກ 
ເຮົາ ຂໍ ເຂົ້າພົບພະນັກງານ 

ສາທາລະນະ ສຸກ

ປະ	ເມິ	ນກິດຈະກຳ	ແລະຜົນ	ໄດ້	ຮັບ	ຈາກປະສົບການ

ພວກເຮົາໄດ້ຕີລາຄາປະສົບການຂອງພວກເຮົາກັບກອງປະຊຸມ 
ຄັ້ງທີນື່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນ ຂອງ ການ ປະເມີນຕີລາຄາກິດຈະກຳ  

ນັ້ນເພື່ອທວນຄືນຍຸດທະສາດແລະເປົ້າຫມາຍພວກເຮົາໄດ້ຮຽນ
ຮູ້,  ເຕີບ ໂຕ ຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງແຕ່ລະກິດຈະກຳ ເລື້ອຍໆ ໄປ.

ແຕ່ລະກິດຈະກຳທີ່ພວກເຮົາຈະ 
ໄດ້ປະສົບການໃຫມ່,ແລະແຕ່ລະຄັ້ງພວກ 

ເຮົາຈະປະ ເມີນຕີລາຄາ,ແລະ  ເບິ່ງ ຜົນງານ ທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄື ຮູບ ຂົດ ລວດ.

ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະວິ 
ເຄາະປະສົບການ

ເລີມຕົ້ນຈາກ
ປະສົບການ

ລົງມືປະບັດ

ປະ ເມີນຜົນງານ 
ແລະ ຜົນ ໄດ້ຈາກ
ປະສົບການ

ແຜນປະຕິບັດງານ 

ຫຼາຍຄົນຈັດ ຕັ້ງຊຸມ 
ຊົນກ້າວຜ່ານ ຂັ້ນ ຕອນ 
ເຫຼົ່າ ນີ້  ຍ້ອນວ່າຂັ້ນ 
ຕອນນີ້ຕ້ອງ ໄດ້ ເຮັດ ຊ້ຳ 
 ຄືນ  ແລ້ວຊ້ຳຄືນອີກ.  
ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງຊຸມຊົນ  ແມ່ ອີງ  
ໃສ່ ຂັ້ນ ຕອນ ແບບຂົດ 
ລວດນີ້. 
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ກິດຈະກຳ	ເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິການ
ໃນທຸກໆບາດກ້າວ  ເພື່ອ ໄປ ຕາມ ທິດ ທາງ, ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ໃນປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດີນໄປຂ້າງໜ້າ  
ເມື່ອ ມີ ການຈັດ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ.ກິດຈະກຳໃດທີ່ທ່ານນຳໃຊ້   ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບ ສີ່ ງທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການ ຢາກ ໄດ້.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະສົບການ.	ຕົວຢ່າງ,	ບາງ	ກິດຈະກຳ	ທີ່	ຄວນ	ເຮັດ:

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ. ເບີ່ງ: ວິທີ ການ ນຳ ໃຊ້ຮູບ ແຕ້ມເພື່ອປຶກສາສົນທະນາ •	
ເລື່ອງຜົນໄດ້ຈາກການວາງແຜນຄອບຄົວ (ທີ່ ປື້ ມຫນ້າທີ 180); ແລະ  ກ. ການຍ່າງດ້ວຍເກີບລາວເອງ 
(ຫນ້າ 254) .

ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃຫ້ຮູ້ສືກສະບາຍ•	  ຍົກ ເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນ ມາເພື່ອສົນທະນາ.
 ເບິ່ງ: ພາບ ຈຳລອງ ກ່ຽວ ກັບ  ການ ສືບ ພັນ (ຫນ້າ 78);  ເກ ມບີ ງ ໂກ ກ່ຽວ ກັບ ເພດ (ຫນ້າ 86); ສູດ ໃດ 

ແດ່ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ມີ ຄວາມສຸກ, ຫນ້າ 89; ຮ່ວມ  ເພດ ກັນ ໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ (ຫນ້າ 131);  ເກ ມ 
ນິທານ: ນິຍາຍເລື່ອງສອງຄອບຄົວ (ຫນ້າ 182).

ເປີດເຜີຍໃນສີ່ງທີ່	ມີ	ຫຼາຍຄົນ	ໄດ້ຮັບຮູ້.•	
 ເບິ່ງ:ຄຳຖາມທີ່ເປັນຄວາມລັບ (ຫນ້າ 109) ມີກຳລັງແຮງ ກັບ ກຳລັງອ່ອນ (ຫນ້າ 154);  ກະດານ  

ເກ ມ ກ່ຽວ ກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ (ຫນ້າ 197); ແລະ  ເກ ມທວາຍ ກັບ ເຄື່ອງ ຫຼິ້ນປະກອບ. ມັນ 
ແມ່ນ ວຽກສຸກເສີນ ເລື່ອງ ໜຶ່ງ (ຫນ້າ 241)

ຊ່ວຍເຫຼືຶອຊຸມ	ຊົນ		ເກັບ	ກຳຂໍ້ມູນ	ເພີ່ມ	ເຕີມ	ແລະ	ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.•	
 ເບິ່ງ:ຕາມ ລ້າຫາ ຊັບ ສົມບັດ  ເພື່ອ ຊອກ ຫາ  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຊຸມ ຊົນນຳ ໃຊ້ ສີ່ ງປ້ອງ ກັນ ການ ຕິດ ເຊື້ອ 

ພະຍາດ ທາງເພດສຳພັນ (ຫນ້າ 135); ໜ່ວຍສຶກສາສຳ ຫຼວດ  ເບິ່ງ ພາລະ ໜ້າ ທີ່ຂອງອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ທ້ອງຖີ່ນ (ຫນ້າ 172); ແຜນທີ່ໄປຫາ ອາຄານ ດູ ແລຄວາມເປັນແມ່ ທີ່ ປອດ ໄພ (ຫນ້າ 218);     ແລະ ຖັງ 
ປາ ກ່ຽວ ກັບປະສົບ ການ ໃນ ການ ຄອດ ລູກ (ຫນ້າ 234).

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ລົງມືສ້າງຂື້ນ	ຫຼື	ວິເຄາະປະສົບການ ຕົວຢ່າງ ກິດຈະ ກຳ ທີ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມໄດ້.
ສຶກສາ	ເບິ່ງສາຍ	ພົວພັນ•	 ລະຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະສົບການ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ບັນຫາ.

 ເບິ່ງ: ຄວາມດຸນດ່ຽງນ້ຳຫນັກ (ໜ້າ 54) ການຫລີ້ນ ເກ ມໂດມີນໂນ (ໜ້າ 56); ສຳລັບຜູ້ຊາຍ ເພດ 
ແມ່ນຫຍັງ? ສຳລັບຜູ້ຍິງ ເພດແແມ່ນຫຍັງ? (ໜ້າ 94); ແລະລະຄອນການຕີດເຊື້ອຜ່ານທາງ ເພດສຳ 
ພັນ (ໜ້າ123)

ຕີດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ	ເພື່ອ	ເບິ່ງສາເຫດ	ຂອງບັນຫາ•	  ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
 ເບິ່ງ: ບັນຫາ ທີ່ ຕົ້ນ ໄມ້ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ  (ຫນ້າ 202) ສ້າງຕ່ອງ 

ໂສ້ຂອງສາເຫດ. (223) ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ໄດ້ຮັບການ ເບິ່ງ ແຍງ. (ໜ້າ 229)

ເບິ່ງ	ແນວ	ຄິດ	ໃນ	ວິທີທາງໃໝ່•	  ໃນການຕິດຕາມວັດຖຸສິ່ງຂອງ. ເບິ່ງ: ກ່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເພດ (ໜ້າ 44); 
ການປ່ຽນແປງລະບຽບການ ຕ່າງໆ(ໜ້າ 65); ໂລກແຫ່ງການໂຄສນາ -  ແມ່ຍິງທີ່ ປຸກ ເລື່ອງເພດສຳພັນ 
ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ ເປັນ ຊາຍ ແທ້ (ໜ້າ 68) ແລະພະລັງ ທີ່ ຟື້ນ ຄືນມາ ອີກ (ໜ້າ 156)

ທຳ	ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ	ທັດສະນະ	ທີ່	ແຕກ	ຕ່າງກັນ	•	
 ເບິ່ງ:   ໂອປາຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຫນຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ເວົ້າເຖີ່ງການຄຸມ ກຳ ເນີ ດໜ້າ 186); ນາໆທັດສະນະ (ໜ້າ 

153)  ແລະຈຸດ ຢືນ (ໜ້າ 261)

ຄາດ	ຄະ	ເນ		ເບິ່ງ	ຄວາມປຽ່ນແປງ	•	

 ເບິ່ງ: ຈະ ເກີດ ຫຍັງ ຂື້ນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີກ່ອງ ກ່ຽວ ກັບເພດຍິງ ຊາຍ (ໜ້າ 46);  ເສັ້ນ ທາງຂອງ ພວກ ເຮົາ 
(ໜ້າ 51); ການປ່ຽນແປງນິທານ, ການປ່ຽນແປງຊິວິດ (ໜ້າ 96); ການສະ ແດງ ບົດບາດ 
“ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ”  ເພື່ອ ຈະ ຄິດ ເຖິງ ການ ປ່ຽນແປງ (ໜ້າ 153); ຂ້າມແມ່ນ້ຳໄປຫາສຸຂະພາບ 
(ໜ້າ 188); ແລະ ຄາດຄິດ ເອົາ ວິທີການ ບໍລິການ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ (ໜ້າ 278).

ແຜນເພື່ອທຳກິດຈະກຳ. ຕົວຢ່າງ , ກິດຈະກຳສາມາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມ.
ຄິດ ວ່າ ແມ່ນ ໃຜ ແດ່ ທີ່ຕ້ອງການມີ ການ ພົວ ພັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມເພື່ອກໍ່ສ້າງຄວາມ ສະໜັບສະໜູນ.ເບີ່ງ:•	
ບົດບາດກະດານສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງການວາງແຜນຄອບຄົວ (ໜ້າ 206); ສ້າງແຜນທີ່ພະລັງ 
ແຮງ (ຫນ້າ 259);ສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຄີດເຫັນ (ໜ້າ 288).

ສ້າງແຜນ	•	

 ເບິ່ງ: ສ້າງແຜນກິດຈະກຳ (ຫນ້າ 26); ໄປຮອດຄວາມຝັນຂອງທ່ານເອງ. (ຫນ້າ 67) ບົດບາດ ຂອງຜູ້ 
ລໍຖ້າ (ຫນ້າ 160); ລະດົມ ສະໝອງ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ (ຫນ້າ 205); ລົງຄະ ແນນ ສຽງ  
ແບບ ເປັນ ຈຸດ . (ຫນ້າ 225);  ເລືອກ ເຟັ້ນ ເອົາ ບັນຫາ ຫຼື ຍຸດ ທະ ສາດ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ແລະ ແຕ່ງ ຈົດໝາຍ 
ໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳ ສຳລັບ ວຽກ ນັ້ນ (ໜ້າ 290).

ຮຽນຮູ້	ແລະໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃຫມ່•	  ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລົງມືປະຕິບັດ. ເບິ່ງ: ພາກປະຕິບັດເວົ້າເຖິງການ
ຮ່ວມເພດກັບຄູ່ຄອງ (ຫນ້າ 100); ທວາຍ ເກ ມຫຼີ້ນດ້ວຍ ຂອງ ຫຼີ້ນ: ມັນເປັນ ເລື່ອງກໍລະນີສຸກເສີນ (ຫນ້າ 
241); ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຈະ ຕຳ ນິຕິ ຊົມ  ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ອັບອາຍ (ຫນ້າ 262) ແລະສະແດງລະຄອນຄືນ ໃໝ່: ການ 
ຊ່ວຍ ກອບ ກູ້ ເອົາ ຊີວິດຫຼັງຈາກ ເອົາ ລູກ ອອກ (ຫນ້າ 265).

ຕີລາຄາ	ແລະເບິ່ງ	ຜົນ	ໄດ້	ຈາກ	ການ	ປະຕິບັດ	ກິດຈະກຳ.
ເບິ່ງ: ສົ່ງຜັກກະລຳປີໃຫ້ (ຫນ້າ 24); ຄວາມ ຮູ້, ນ້ຳ ໃຈ  ແລະຄວາມ ຊຳ ນານ ງານ (ຫນ້າ 236).

ກິດຈະກຳທີ່ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າແກ່ການຈັດຕັ້ງ.
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ລົງມືປະຕິບັດ	 ເພື່ອສຸຂະພາບບັນດາແມ່ຍິງຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ທຸກຄົນ

ບັນດາແມ່ຍິງຈາກສຽງແມ່ຍິງ ເມືອງວິນ ກາດ  ໄດ້ຖືກຫັນປ່ຽນດ້ວຍປະສົບການລວມຫມູ່ຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າເອງ. ຮວມກັນລົງມືປະຕິບັດໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຮູ້ອອກສຽງໃນພື້ນທີ່ດຳລົງຊີວິດຕົນເອງ. ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນຮູ້ສຶກໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງຕໍ່ຕົນເອງ ແລະຄວາມສາມາດ.ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະທຳໃຫ້ພໍ່ຫຼື 
ຜົວເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າການປ່ຽນແປງມີຂຶ້ນເພື່ອສິ່ງທີ່ດີ. ແຕ່ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບ້ານເຮືອນໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປເປັນ 
ລຳດັບໃນເມື່ອບັນດາຜົວເຂົາເຈົ້າ ແລະບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າມີຕຳແໜ່ງ ເປັນຜູ້ນຳ 
ພາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກມີຄຸນຄ່າ ແລະໄດ້ຢືນຢັນ ແລະເລີ່ມຕົ້ນອອກມາໃຊ້ບົດບາດ ແລະຫນ້າທີ່ຢ່າງເຂັ້ມ 
ແຂງໃນການຕັດສິນບັນຫາຄອບຄົວ ແລະການດຳລົງຊີວິດ.

ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມ ໃສ່  ແຕ່ ລະບາດ ກ້າວ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມ, ບັນດາສາມາຊິກ 
ສຽງແມ່ຍີງວິນ ກາດ ເມືອງໄດ້ມີແນວຄິດໃຫມ່ກ່ຽວກັບອຳນາດ. ແຕ່ກ່ອນພວກເຂົາເຄີຍຖາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ ແລະ 
ໄດ້ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າແຕ່່ລະຄົນໄດ້ສິດອອກສຽງເທົ່າທຽມກັນ. ບັນດາແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານອອກ 
ຂຽນເປັນ ຫຼືເວົ້າພາສາ ສະ ເປ ນ ບໍ່ໄດ້, ທຸກຄົນສຳນືກໄດ້ໃນແນວຄິດເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າເຫມືອນກັນ ກັບແນວ 
ຄິດຂອງຄົນອື່ນ ຫຼາຍ ເວລາ ຜ່ານ ໄປ, ກໍ່ໄດ້ມີຊາວຫນຸ່ມເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນພະລັງຊຸມຊົນດ້ານ 
ສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລວມແກ່ຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ນຳຊຸມຊົນ. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງເປັນບົດ 
ຮຽນສຳຄັນທີ່ບັນດາແມ່ຍິງໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການປະຕິບັດງານດ້ານຈັດຕັ້ງລວບລວມໃນຊຸມຊົນມີ:

ຄຸນຄ່າຂອງຄົນປຽບເຫມືອນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.ຊອກຫາເຂົາເຈົ້າຢ່າທຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ•	
ຊອກຫາເຮົາ! ສົນທະນາ ໂອ້ລົມກັບບັນດາແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢູ່ ສະຖານ ທີ່ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໂດຍປົກກະຕິລວມຕົວກັນເຊັ່ນ ຕະຫຼາດ,ບ່ອນລົດເມຈອດ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ 
ບໍໍ່ນ້ຳ(ແຫຼ່ງນ້ຳ).ໃຫ້ເຄົາລົບນັບຖືແນວຄວາມ ຄິດຄົນອື່ນ,ປະເພນີ, ແລະການຕັດສີນໃຈ.

ຊວ່ຍແມ່ຍິງໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ.ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງແມ່ຍິງ,ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສະຫຼາດ, •	
ແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສາມາດໄຈ້ແຍກຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວາງແຜນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດບໍ່ 
ແມ່ນເພື່ອສ່ວນຕົວ. ປາສະຈາກການບັງຄັບໃຫ້ແນວຄິດນຶ່ງເໝືອນແນວຄິດໃດໆນື່ງ.

ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.ຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທີ່ເຈົ້າມີຢູ່. ຊ່ວຍເຫຼືອ •	
ຄົນອື່ນຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຂົາເຈົ້າເອງ.

ລວມຫຼາຍໆກຸ່ມເຂົ້າກັນ. ຊອກ ຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກພັນທະມິດ; ລວມທັງ ເພດ ຊາຍ, ຊາວ  •	
ໜຸ່ມ ເພດ ຍິງ  ແລະ  ເພດ ຊາຍ, ຜູ້ນຳ ພາ ຊຸມ ຊົນ, ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ສັງຄົມ  ແລະອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ 
ລດັ.  ກະກຽມ ການສະ ແດງ ໃຫ ້ເຂາົ ເຈົ້າ ເຫນັ ໄດ ້ວາ່  ແຕ ່ລະ ຊວີດິ ສາມາດ ປບັປງຸ ໄດ ້ໂດຍ ການ ເຮດັ ວຽກ 
 ຮ່ວມ ກັນ  ໄປ ເຖິງ ເປົ້າ ໝາຍ ດຽວ ກັນ..

ຊຸມຊົນ ເ ປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
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ບັນດາແນວຄິດນ້ອຍໆສາມາດນຳພາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ໄດ້.
ການປ່ຽນແປງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຈາກຊຸມຊົນໜຶ່ງ,ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະດົນບັນດານ ກໍໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນ 

ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ບາງເທື່ອຄວາມພະຍາຍາມຈາກກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ ເຕີບ ໃຫຍ່ ເປັນ ຂະ ບວນການ ປ່ຽນ 
ແປງ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ ກໍ ເປັນ ໄດ້.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດເປຣູນຳມາໃຊ້ປະເພນີແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າກິ	ຊົວ.	 ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນ ກາດ   
ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງກຸ່ມໃນປະເທດ ເປຣູ ທີ່ ໄດ້ ໃຫ້ການ ແນະນຳ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ ຖື ພາ ແລະດູແລການຄອດລູກ ທີ່ ຍັງເຄົາ 
ລບົນບັຖວືດັທະນະທຳ ແລະຮດີຄອງປະເພນຂີອງແມຍ່ງິ ເຜົ່າ ຊນົ ກ ິຊວົ.  ອງົການຈດັຕັ້ງອື່ນໆ ແລະພະນກັງານ 
ສາທາລະນະສຸກ ຍັງເຫັນ ໄດ້ວ່າການດຳລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງສາມາດປົກປ້ອງການ ບໍລິການ ທີ່ ສະດວກ ໃຈ,  
ການ ຍິນ ດີ ຕ້ອນຮັບ ແມ່ຍິງ ທັງ ໝົດ  ແລະ ໂດຍ ການ ປະສົມ ປະສານຄວາມ ເປັນ ຊ່ຽວຊານ ທາງ  ແພດ  ແລະ ຮີດ 
ຄອງ ປະ ເພນີ ຂອງ ແມ່ຍິງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນບາງສ່ວນຂອງປະເທດເປຣູສາ 
ມາດເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມປະເພນີໃນລະຫ່ວາງການຄອດລູກໃນ ໂຮງໝໍ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະ 
ໜອງຕັ່ງນັ່ງຄອດລູກ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານແພດທຸກຄົນຈະຕ້ອງຖືກຝືກອົບຮົມ ເພື່ອຈະໄດ້ຕອບ 
ສະຫນອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ “ການຄອດເດັກ ໃນທ່າຢືນ” ໄດ້ມີການ ສ້າງ ອາຄານ ຄວາມ ເປັນ ແມ່ ທີ່ ປອດ ໄພ 
ຫຼາຍກ່ວາ 500  ເຂດຊຸມຊົນ. ປັດຈຸບັນນີ້ ບັນມີແມ່ຍິງຊົນນະບົດຊົນເຜົ່າ ກິ ຊົວ  ທີ່ ເຂົ້າ ໂຮງໝໍເພື່ອການຮັກ 
ສາເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະມີແມ່ຍິງເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດການຄອດລູກໜ້ອຍລົງ.

ແນວຄິດນ້ອຍໆ	ອາດສາມາດນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ	(ປະຕິຮູບ)
ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວຂັ້ນພື້ນຖານ  ໄດ້ ຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານ ແພດ ໝໍ,ບັນດາຜູ້ນຳດ້ານການເມືອງ,ແລະ 

ອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ສັງຄົມໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ ຄິດ ເຫັນ  ໃຫ້ ແກ່ ສະພາ ເພື່ອ ສິດທິ ຂອງ ມະນຸດ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ  
ໄດ້ ສ້າງ ມະຕິ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ເປັນ ແມ່ ທີ່ ປອດ ໄພ. ນິທານ ຕ່າງໆ ຂອງ ຄວາມ ເປັນ ມາຂອງຊຸມຊົນ ວິນ ກາດ 
ຮົວມານ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ບຸກຄົນທັງຫຼາຍວ່າ ການ ປ້ອງ ກັນ ແມ່ຍິງ ບໍ່ ໃຫ້ ເສຍ ຊີວິດ  ໃນ ເວລາ ຖືພາ 
ນັ້ນ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ເປັນ ເລື່ອງເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ແຕ່ຫາກຍັງ ເປັນ ການລະເມີດສິດແມ່ຍິງອີກດ້ວຍ.

ລົງມືປະຕິບັດງານເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍີງເພື່ອປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ




