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ປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດ 
ຈາກການທຳແທ້ງທີ່ບ
 ໍ່ປອດໄພ
ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງ ຈຶ່ງຕ້ອງການເອົາລູກອອກ?
• ບໍ່ມີຄວາມສາມາດລ້ຽງລູກຜູ້ຕໍ່ໄປ
• ຢ້ານການຕັ້ງຄັນ ຫຼື ການຄອດເດັກ ເປັນອັນຕະລາຍ

ແມ່ຍິງບາງຄົນຍັງບໍ່
ທັນກຽມຕົນທີ່ຈະ
ເປັນແມ່

• ຍ້ອນຖືກຂົ່ມຂືນ
• ຍ້ອນຕ້ອງການຮຽນຈົບກ່ອນ
• ຍ້ອນບໍ່ມີຄູ່ຄອງ
• ຍ້ອນຕ້ອງການເຮັດວຽກ

ມວນມະນຸດໃນທົ່ວໂ ລກເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງບໍ່ຄ
 ວນເສຍຊີວິດຍ
 ້ອນການອູ້ມທ້ອງ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາຄວາມທຸກໃຈ ຫຼື ຄວາມໜັກໃຈທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ
ແມ່ຍິງໃນເວລາອູ້ມທ້ອງ ແລະສິ່ງທີ່ນາງບຕ
ໍ່ ້ອງການທີ່ຈະເປັນ. ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ເມື່ອເຫັນຕົນເອງຢູ່ໃນສະ
ພາບນີ້ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະອູ້ມທ້ອງ ເມື່ອເວລາແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູອ
້ ື່ນ ເຮັດອັນໃດອັນໜຶ່ງ ເພື່ອຢ
 ຸດເຊົາການອູ້ມທ້ອງ
ຫຼືແປງເປັນປະຈຳເດືອນ ນີ້ກເໍອີ້ນວ່າ ການທຳແທ້ງ.
ການຢຸດຕິການຕັ້ງຄັນ ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບທຳມະຊາດ ຫຼື ຍ້ອນວ່າຄວາມເຈັບເປັນ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ
ເຊັ່ນ: ເມື່ອເວລາເຮັດການຢຸດຖືພາ, ບາງລາຍກໍເກີດມ
 ີອາການສະຫຼົບ ເຈັບປວດແບບຊອກຊ້ຳ ຫຼືຖືກພິດເຄມີ
ບັນຫາໜຶ່ງໃນການກະທຳເຫຼົ່ານ
 ີ້ ເອີ້ນວ່າ ການທຳແທ້ງ ຫຼື ການແທ້ງລ
 ູກແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ອາການເຕືອນຄວາມ
ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈາກທຳແທ້ງ ແລະຫຼັງຈາກເອົາລູກອ
 ອກ ແມ່ນບໍ່ຄືກັນ . ເບິ່ງໜ້າ 266
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ປົກກະຕິ ແມ່ຍິງຮູ້ຈັກວ
 ່າເວລາໃດທີ່ສິ້ນສຸດກ
 ານຕັ້ງຄ
 ັນ. ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ຍິງແ
 ຕ່ລະປະເທດໃນທົ່ວໂ ລກ
ທັງຍ
 ິງໜຸ່ມ ແລະໃຫຍ່ທໄີ່ ດ້ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ຫຼື ຍັງບ
 ໍ່ທັນໄດ້ ມີລູກ ຫຼື ບໍ່ມລ
ີ ູກ - ໄດ້ເຮັດກ
 ານທຳແທ້ງລູກ
ແບບປິດລັບ ຫຼື ປິດບັງຕໍ່ກົດໝາຍ.
ການທຳແທ້ງທີ່ປ
 ອດໄພສຳລັບແມ່ຍິງ ແຕ່ວ່າ ການແທ້ງລ
 ູກທີ່ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼວງຫຼາຍທຳນັ້ນ ກໍບປ
ໍ່ ອດ
ໄພ. ທ່ານໝໍ ອະຣຸນນາ ຢູເພຣດຕີ ຜູຊ
້ ່ວຍພວກເຮົາຂຽນບົດຮຽນພາກນີ້ ໄດ້ໃຊ້ເວລານານພໍສົມຄວນກັບ
ການຍາດໄດ້ຜນ
ົ ງານຄວາມຄບ
ື ໜາ
້ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດ ກ່ຽວກບ
ັ ການແທ້ງລກ
ູ ໃນປະເທດເນປານ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງ
ໜຶ່ງທ
 ີ່ນາງໄດ້ມາ:

ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດທີ່ປະເທດເນປານ
ເມື່ອເວລາຂ້ອຍກ້າວເຂົ້າມາເຮັດວຽກເປັນທ່ານໝໍຄັ້ງທຳອິດ ຂ້ອຍເຮັດວ
 ຽກທີ່ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ
ເດັກ ທີ່ປະເທດເນປານ. ວັນໜຶ່ງມ
 ີແມ່ຍິງທເີ່ຈັບທ
 ້ອງລູກໜັກໄດ້ນອນທີ່ຕຽງກວດຊ່ອງຄອດ ທີ່ຕັ້ງຢ
 ູ່
ຕໍ່ໜ້າຂ
 ້ອຍ ນາງ ແລະຜົວຂອງນາງ.-ໄດ້ໃຊ້ເວລາຍ່າງ 3 ຊົ່ວໂມງ ຈາກເຮືອນມາໂຮງໝໍໍ; ການເຕັ້ນຂອງ
ຫົວໃຈຊ້າ ແລະ ອ່ອນເພຍ ໃນຖານະທເີ່ປັນທ່ານໝໍໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ ຂ້ອຍກເໍຊື່ອໝັ້ນຕົນ
ເອງ ທີ່ຈ
 ະຊ່ວຍລາວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແຕ່ແລ້ວ ນາງກໍເສຍຊີວິດໃ ນຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ແລະ ແລ້ວຜົວຂອງ
ນາງກໍເລົ່າເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າສູ່ຂ້ອຍຟັງ.“
ພວກເຂົາມີລູກແລ້ວ 5 ຄົນ ແລະທັງສ
 ອງບໍ່ຕ
 ້ອງການ
ຈະມລ
ີ ູກອີກ. ແຕ່ເມື່ອລາວໄດ້ຕັ້ງຄ
 ັນອີກພວກເຂົາໄດ້ໄປ
ປີ່ນປົວ ບ້ານໃກ້ຄຽງຊາວບ້ານເວົ້າວ່າ ຜູ້ປິ່ນປົວໃຫ້
ຍຸຕິການຕັ້ງຄ
 ັນ ດ້ວຍຄ່າແຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງ
ໂດຍຜູ້ປີ່ນປົວໄດ້ໃຊ້ຢ
 າພື້ນເມືອງຢັດໃສ່ອະໄວຍະວະ
ເພດຂອງເມຍລາວໂດຍໃຊ້ໄມ້ແຍ່ເຂົ້າໄປ; ມື້ຕມ
ໍ່ າ ການ
ຕັ້ງຄ
 ັນກໍຢຸດເຊົາແຕ່ວ
 ່າເລືອດ
 ຂອງນາງຍັງໄຫຼອອກຢູ່
ແລະນາງກໍຖືຄີງໄຂ້. ສາມວັນຕມ
ໍ່ າ ນາງເຈັບຫຼ
 າຍ ແລະ
ເປັນລົມ ຜົວຂອງນາງໄດ້ຕັດສິນໃ ຈນຳເມຍເຂົ້າມາໂຮງໝໍ.
ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດລະງັບຄ
 ວາມຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງແມ່ຍິງຄົນນີ້. ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ
ຖືວ່າບ
 ໍ່ມຄ
ີ ຸນຄ່າຫຍັງ ທີ່ຈ
 ະໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກນີ້. ການແທ້ງລູກແມ່ນຜິດກ
 ົດໝາຍທີ່ປະເທດເນປານ ແລະ
ຜູ້ຍິງທີ່ທຳແທ້ງ ກໍຕ້ອງຖືກຕິດຄຸກ ແລະຕອນຄ່ຳຂ້ອຍພົບທ່ານໝໍໃຫຍ່ ແລະຂໍຄຳແນະນຳ; ເພິ່ນເວົ້າກັບ
ຂ້ອຍວ່າ ອາຣຸນນາເອີຍ ເລື່ອງນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກດອກ ພວກເຮົາເຫັນມາແລ້ວ ສາມ ຫຼື ສີ່ ກໍລະນີ
ໃນແຕ່ລະເດືອນ. ເພິ່ນໄດ້ອະທິບ
 າຍວ່າ ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ໄ ດ້ສັກຢາເອົາລູກອອກທີ່ບ
 ໍ່ປອດໄພ ທີ່ພົບເຫັນ
ໃນໂຮງໝໍ. ແຕ່ບາງກໍລະນີ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ
ເຂົາເຈົ້າເສຍຊີວິດພາຍໃນຊົ່ວໂມງນັ້ນໂລດ ແລະບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າກໍເສຍຊີວິດ ກ່ອນຈະມາຮອດໂຮງໝໍ.
ຂ້ອຍຄິດວ່າ ”ມັນຕ້ອງມີວິທທ
ີ າງ ທີ່ຈ
 ະເຮັດເພື່ອແກ້
 ໄຂປ່ຽນແປງບັນຫານີ້.”
ຢາກອ່ານເລື່ອງນາງ ອາຣຸນນາ ເພີ່ມເຕີມຈົ່ງອ
 ່ານເບິ່ງການຕໍ່ສູ້ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານສົມຄວນເພື່ອສ
 ້າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທຳແທ້ງລູກອ
 ອກທີ່ປ
 ອດໄພໃນປະເທດເນປານ ( ໜ້າ 270)

ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ບ
ີ່ ໍ່ປອດໄພ
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ມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຄື ນາງແພດ ອາຣຸນນາ ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ ແລະ
ຖືກກົດໝາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັກສາຊີວິດ ຫຼືປິ່ນປົວສຸຂະພາບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ທຳແທ້ງລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
ແຕະ່ລະວ ັນມແ
ີ ມຍິ
ົ ໂລກ
່ ງໃນທ່ ວ
ປະມານ 58.000 ຄ ົນໄດທ
້ ຳແທງ
້ ແບບ
ຜິດກ ົດໝາຍ ແລະປະມານຫຼາຍ
ກວາ່ 150 ໄດເ້ ສຍຊວ
ີ ດ
ິ

ແຕລ
ີ ຼ າຍຄ ົນຕອ
່ ະວ ັນມຫ
້ ງການ
ຢາກຮວ
ູ້ າ່ ເປັນຫຍ ັງ ແມຍິ
່ ງມ ັກຈະ
ເສຍຊວ
ີ ດ
ິ ແບບບ່ ໍຈຳເປັນ

ການສ້າງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອປ
 ້ອງກັນການແທ້ງລ
 ູກ
ຖ້າຫາກວ່າແມ່ຍິງທັງໝ
 ົດ ນຳໃຊ້ແ
 ຜນການສ້າງຄອບຄົວທີ່ປະຕິບັດໄດ້ນັ້ນ ຈະມີແມ່ຍິງທີ່ຖືພາແບບບໍ່ຕ
 ັ້ງໃ ຈ
ຫຼື ທຳແທ້ງແບບ

ບໍ່ປອດໄປ ຈະມີຈຳນວນໜ້ອຍລົງຖ້າຫາກວ່າ:
• ວິທກ
ີ ານສ້າງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນມີສຳລັບທຸກຄົນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ
• ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນສ
 າມາດເລືອກເອົາວ
 ິທກ
ີ ານແບບໃດໜຶ່ງທີ່ຕ
 ົນເອງຕ້ອງການ.
• ທັງສ
 ອງຄົນ ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຄອບຄົວ.
 ມ່ຍິງທີ່ຍັງໄ ຮ້ດຽງສາ ແລະຍິງໂສດ ມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິເສດ ໃນການຕັ້ງຄ
ແ
 ັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃ ຈ ແລະ
ເກີດມກ
ີ ານແທ້ງລ
 ູກແບບບໍ່ປອດໄພ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ ຫຼື ບໍ່ຕ
 ້ອງ
ການທຈ
ີ່ ະຕັ້ງຄ
 ັນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ ບຕ
ໍ່ ້ອງການໃຫ້ໃຜຮູ້ວ່າເຂົາໄດ້ມເີພດສຳພັນຜ່ານມາ ຫຼື ວ່າພວກເຂົາ ບໍ່
ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທຈ
ີ່ ະຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ຜູ້ທີ່ຮ່ວມເພດສຳພັນນັ້ນ ນຳໃຊ້ຖົງຢ
 າວອະນາໄມ. ຖ້າວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຖືພາ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການລໍຖ້າດົນ ທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຢ້ານຖຶກຕິສີນນິນທາ
ຫຼື ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ອາການຂອງການຕັ້ງຄ
 ັນ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແກ້ໄ ຂບັນຫາ ແລະສ້າງແຜນການຄອບຄົວມີແລ້ວ ສຳລັບແມ່ຍິງທັງ
ມວນ ເພື່ອຈ
 ະເອົາໄ ປນຳໃຊ້. ຈົ່ງເບິ່ງບົດຮຽນພາກທີ 4: ການມີເພດສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ
ບົດຮຽນພາກ 7: ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ການບໍ່ຕ້ອງການຕັ້ງຄ
 ັນ ສາມາດເຮັດດ້ວຍວິທຕ
ີ ່າງໆສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະຮັ່ງມີ ໃນປະ
ເທດຂ້າພະເຈົ້າ ເອນຊານວາດໍ ການແທ້ງລູກ ແບບໃດ ກແ
ໍ ມ່ນຜິດກ
 ົດໝາຍ ແຕ່ວ່າສຳລັບ
ແມ່ຍິງທີ່ມຖ
ີ ານະຮັ່ງມີ ພວກເຂົາໄ ດ້ເດີນທາງໄປສະຫາະລັດອະເມຣິກາ ເພື່ອທ
 ຳແທ້ງ
ແບບປອດໄພ ສຳລັບແ
 ມ່ຍິງທທ
ີ່ ຸກຍາກ ແ
 ມ່ນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະແມ່ຍິງຄົນນ
 ັ້ນ ອາດຈະເສຍ
ຊີວິດ ຫຼື ຈະບມ
ໍ່ ີລູກອີກ ຍ້ອນວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດກ
 ານແທ້ງລ
 ູກແບບບໍ່ປອດໄພ.
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ແມ່ນຫຍັງທ
 ີ່ເຮັດໃຫ້ການທຳແທ້ງປ
 ອດໄພ ຫຼືບປ
ໍ່ ອດໄພ
ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ວ່າການທຳແທ້ງລ
 ູກແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ການທຳແທ້ງລ
 ູກສ່ວນໃຫຍ່ແ
 ມ່ນບໍ່ປອດໄພ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ມີສ
 ະຖານທທ
ີ່ ຳແທ້ງລ
 ູກຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າ ແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດຊອກຫາໂຮງໝໍທີ່ສາມາດບໍລິ
ການທຳແທ້ງລ
 ູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼືວ່າຄ່າການທຳແທ້ງລ
 ູກແ
 ບບປອດໄພນັ້ນແພງໂພດ ທີ່ແມ່ຍິງຈະສາມາດ
ຈ່າຍໃຫ້ໄດ້. ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພໄດ້ ຈະໃຊ້ວ
 ິທີທເີ່ປັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອຄວບຄຸມ
ການຕັ້ງຄ
 ັນແບບບໍ່ຕັ້ງໃ ຈ. ການທຳແທ້ງລ
 ູກແບບບໍ່ປອດໄພ ສາມາດເຮັດໃ ຫ້ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດ
ຕັ້ງຄ
 ັນໄດ້ອີກ. ການຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງການທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພ ແລະບໍ່
ປອດໄພ ສາມາດກອບກູ້ເອົາຊີວິດ ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍແມ່ຍິງປົກປ້ອງສຸຂະພາບໃຫ້ມີການອຸ້ມທ້ອງໄດ້
ອີກ.

ການທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພ
ປົກກະຕິ ການຜ່າຕັດເອົາລູກອອກແບບປອດໄພ ແມ່ນປອດໄພກວ່າ ການກິນຢາ ຫຼື ສັກຢ
 າຂັບໄລ່ລູກອອກ
ເອງ, ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ຍ
 ັງບ
 ໍ່ໃຫຍ່ພຽງພໍທຈ
ີ່ ະອອກລູກແ
 ບບປອດໄພ ຫຼື ສຳລັບແ
 ມ່ຍິງທີ່ມ
 ີບັນຫາ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຊັ່ນວ່າ; ຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼື ເປັນເບົາຫວານ. ການຜ່າຕັດເອົາລູກອອກແບບປອດ
ໄພ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງສາມາດມີລູກຕ
 ໍ່ໄປອິກ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ເກີດໂ ລກມະເຮັງ. ນີ້ແມ່ນພຽງເປັນ
ນິຍາຍເທົ່ານ
 ັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ.
ການຜ່າຕັດເອົາລູກອ
 ອກທັງສ
 ອງວິທນ
ີ ີ້ ແບບປອດໄພ, ແມ່ຍິງ ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ ວ່າເປັນເວລານານປານໃດທີ່ເຂົາຕັ້ງຄ
 ັນ ເພື່ອຢ
 າກຮູ້ຈັກຕ້ອງເລີ່ມນ
 ັບ ຫຼັງຈາກມື້ທຳອິດທ
 ີ່ມີລະດູ
ປະຈຳເດືອນປົກກະຕິ.
ການດູດລູກອອກ ຫຼື ການດູດ. ເມື່ອໄດ້ມກ
ີ ານຈົກລູກອອກດ້ວຍມືດູດລູກໂດຍມື ການ
ຈົກລູກດູດລູກອອກໂດຍມື ຫຼືວ່າ (ເຮັດ MVA) ສິ່ງທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນມົດລູກຈະອອກ
ມາໂດຍເຂັມພິເສດ ຫຼື ບໍ່ກໍອອກມາໂດຍເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດນັ້ນ.
ການຈົກລ
 ູກອອກດ້ວຍມື ແມ່ນງ່າຍ ແລະປອດໄພເຖິງ 12 ອາທິດ ຫຼັງຈ
 າກ ວັນໜຶ່ງ
ທີ່ປະຈຳເດືອນຢຸດ ເມື່ອໄດ້ເຮັດ ໂດຍຜູ້ໄດ້ຝືກອົບຮົມ ແລະຊ່ຽວຊານທີ່ໃຊ້ ເຄື່ອງມື ທີ່ຖືກ
ຕ້ອງແລະສະອາດ. ສິ່ງທີ່ແຫຍ່ເຂົ້າໄປທາງໃນມົດລູກ ແມ່ນຖືເປັນການສັກເຂັມເຂົ້າໄປ ເພື່ອ
ຍ້າຍສີ່ງທີ່ເພາະເຊື້ອນັ້ນອອກໄປ. ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອ
 ົບຮົມຕ້ອງ
ຮູ້ຈັກວິທກ
ີ ານເບິ່ງບັນຫາ (ຈົ່ງເບິ່ງໜ້າ 266) ແລະສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໃຊ້ຢ
 າ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອ ປິ່ນປົວ.
ການກິນຢາ ຂັບລູກອອກ ເຊັ່ນ: ຢາມິດໂຊປະຣົດສະໂຕນ ແລະຢາມີຟິປະຣິດສະໂຕນເປັນຢາທີ່ແມ່ຍິງສາມາດ
ກິນໄດ້ໂດຍຕົນເອງ ຖ້າຫາກວ່ານາງຮູ້ຈັກວ່າເວລາໃດທີ່ຈະກິນ ຈຳນວນທີ່ຈະໃຊ້ເທົ່າໃດທີ່ຈະໃຊ້ ແລະຫວັງ
ຫຍັງຫຼັງຈ
 າກທໄີ່ ດ້ກິນຢາແລ້ວ. ນາງຍັງຕ
 ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ ເພື່ອເບິ່ງອາການອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ; ການ
ທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ສຳເລັດ. ຖ້າຫາກເຫັນວ່າບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ນາງຄວນເວົ້າກັບ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ກ່ອນຈະ
ນຳໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານີ້.
ການກິນຢາຂ້າລູກ ມີປະສິດທິຜົນ 9 ອາທິດ ( 63 ວັນ) ຫຼັງຈາກ ໜຶ່ງວັນຂອງ
ການເຊົາເປັນປະຈຳເດືອນ.
ກະລຸນາເບິ່ງ ບ່ອນໃດທີ່ແມ່ຍິງບ
 ໍ່ມີທ່ານໝໍ ເພື່ອເບິ່ງຂ
 ໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ຢາຂ້າລູກ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພ ແລະບໍ່ປອດໄພ
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ການທຳແທ້ງລ
 ູກທີ່ບປ
ໍ່ ອດໄພ
ການທຳແທ້ງລ
 ູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ ເກີດມ
 າຈາກຄວາມບໍ່ສະອາດ ໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຮັບ
ການຝຶກອ
 ົບຮົມທພ
ີ່ ຽງພໍ ການທຳແທ້ງໂ ດຍສະເພາະ ເປັນອັນຕະລາຍ ເມື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືສ
 ັກຢາ ທີ່ບໍ່ຂ້າເຊື້ອ
ໂດຍໄດ້ແທງເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ ວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ມາຈາກທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະບໍ່ຄວນປະຕິບັດມັນ
ເລີຍ.
• ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ເຄື່ອງແຫຼມຄົມ ເຊັ່ນວ່າ; ໄມ້ ເຫຼັກລວດ ຫຼື ຢາງປະລາດສະຕິກ ໃຫ້ແຕະຕ້ອງຖືກອະໄວ
ຍະວະເພດ ຫຼື ມົດລູກ. ການປະຕິບັດແນວນີ້ ຈະເຮັດໃ ຫ້ມົດລູກແຕກ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ ເລືອດໄຫຼອອກ
ບໍ່ເຊົາ ແລະຕິດ
 ເຊື້ອພະຍາດ.
•   ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ: ໃ ບໄມ້ ຮາກໄມ້ ກ້ານໄມ້ ຫຼື ເຄມີ ໃສ່
ອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ມົດລູກ. ການກະທຳເຊັ່ນນີ້ ຈະເປັນການເຜົາ ຫຼື 
ແສບອອກຮ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຕິດເຊື້ຶອພະຍາດ ແລະເລືອດໄຫຼບເໍ່ຊົາ.

• ບໍ່ຄວນໃຊ້ວັດສະດຸຕ່າງ ເຊັ່ນ ຢາຟອກສີ, ນ້ຳດ່າງ ຂີ້ເຖົ່າ, ສະບູ, ນ້ຳມັນ
ກາດ ຫຼື ເຄື່ອງລ້າງລະລາຍເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ. ແລະບໍ່ຄ
 ວນດື່ມສິ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້ອ
 ີກ

• ບໍ່ຄວນກິນຢາ ໂກຼໂຣກີນ (chloroquine) ( ຢາແກ້ພະຍາດໄຂ້ປ່າ)
ຫຼືຢາ ເອໂກເມຕຣິນ (ergrometrine) ( ເພື່ອຫ
 ້າມເລືອດຫຼັງຈ
 າກອອກ
ລູກ. ຢາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂ້າຊີວິດ ກ່ອນຈະທຳແທ້ງຈົ່ງໃ ຊ້ແ
 ຕ່ຢາມິໂຊໂປຣ
ສະໂຕນ ແລະ ຢາມີເຟປະຣິດສະໂຕນ (misoprostol and mifepristone),
ກະລຸນາເບິ່ງ ການນຳໃຊ້ຢ
 າທຳແທ້ງລ
 ູກທີ່ (ໜ້າ 250)
• ບໍ່ຄວນຕົບທ້ອງ ຫຼື ໂຢນແມ່ຍິງຕັ້ງຄ
 ັນລົງເຮືອນ ການເຮັດແບບນີ້ຈະເກີດມ
 ີອາການເຈັບ ແລະເລືອດໄຫຼ
ອອກທົ່ວຮ
 ່າງກາຍ ແລະບໍ່ສາມາດທຳແທ້ງໄ ດ້
ການໃຊ້ວິທທ
ີ ີ່ບໍ່ປອດໄພ ສາມາດເຮັດໃ ຫ້ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດ
ຫຼື ເກີດມ
 ີການເຈັບປ
 ວດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເຈັບປວດໜັກກ່ອນຈະ
ທຳແທ້ງ ຖ້າແມ່ຍິງຍັງມ
 ີຊີວິດ ແຜຊອກຊ້ຳເຫຼົ່ານີ້ ນາງອາດຖືກ
ທຳລາຍ ຢ່າງຍາວນານ ຫຼື ເປັນແຜຊໍາເຮື້ອໄປຕະຫຼອດຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ລວມທັງການເຈັບປວດຂອງອົງຄະທາດ, ຄວາມເປັນໝັນ, ທາງ
ເດີນປັດສະວະ ແລະທາງໃນຂອງຮ່າງກາຍ.
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ປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດ ຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ນຳພາຊຸມຊົນປຶກສາຫາລື ເລື່ອງການທຳແທ້ງ
ການເວົ້າຈາຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບກ
 ານທຳແທ້ງ 
ແມ່ນເປັນໄພວິບັດ. ຂ້ອຍຖາມຫາເພື່ອຄຳຄິດ
ເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໃຫ້ປະຊາຊົນຢຸດເຊົາກ
 ານ
ເວົ້າໂວຍວາຍ ໃສ່ກັນ ແລະ ກັນ ແລະໃນອາທິດ
ຜ່ານມານີ້ ທີ່ໂຮງໝໍ ຍັງມ
ຍ
ີ ິງຄົນໜຶ່ງອີກ ເກືອບ
ເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງ. ຍ້ອນວ່າໄດ້ໃຊ້ໄມ້
ແຫຍ່ເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ ພວກເຮົາໄ ດ້ຊ່ວຍຊີວິດ
ນາງ ແຕ່ວ
 ່າ ນາງຈະບໍ່ສາມາດ ຕັ້ງທ້ອງໄດ້ອີກ.

ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ມີຄ
 ວາມຮູ້ສຶກ ແລະຂໍ້
ຄິດເຫັນແບບຈິງຈັງກ່ຽວກັບ ການທຳ
ແທ້ງແຕ່ບໍ່ມີໃຜ ກ້າເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້. ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນ ຖ້າຫາກ
ນຳໃຊ້ ກິດຈະກຳ ນຳພາຫຼາຍຢ່າງ
ກັບເລື່ອງທີ່ມີການກ່ຽວພັນກັນ.

ຍັງມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ຈະເວົ້າຈາກັນກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ. ບາງວັດທະນາທຳ ແລະສາ
ສະໜາເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນຊາຕາກຳຂອງລູກໃນທ້ອງຂອງມວນມະນຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ສຳລັບພ
 ວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ຈຶ່ງຖ
 ື
ວ່າການທຳແທ້ງເປັນການຄາດຕະກຳທີ່ງ່າຍດາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຈະເປັນການສ່ຽງກຳໄປ
ຕາມ ຫຼື ວ່າການຕັ້ງທ
 ້ອງແມ່ນເປັນຜົນຈາກການຂົ່ມຂືນ ຫຼື ການຮ່ວມປະເວນີລະຫວ່າງຍິງຊາຍທີ່ຮ່ວມບິດາ
ມານດາດຽວກັນ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ເດັກໃນຄັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ. ຍັງມີການເຊື່ອຖືແບບອື່ນອີກທີ່
ວ່າ ແມ່ຍິງມ
 ີສິດທີ່ຈະເລືອກວ່າ ນາງຄວນຈະຄອດລູກ ຫຼື ບໍ່ ແລະແມ່ຍິງທັງໝ
 ົດຄວນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການທຳ
ແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ ແລະສາມາດຮັບເອົາໄດ້.
ຍັງມີການສົນທະນາກັນວ່າ ການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນການເວົ້າກ່ຽວກັບຄົນ
ເຮົາທີ່ມີເພດສຳພັນ ທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈສຳລັບຫຼາຍຄົນ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກຈະປຶກສາສົນທະນາ ກ່ຽວ
ກັບຍິງໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍິງທີ່ຍັງບ
 ໍ່ທັນແຕ່ງງານ ມັກມີເພດສຳພັນຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈ
 ະເຫັນວ
 ່າ ເປັນເພາະຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດມຄ
ີ ວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອຈ
 ະປຶກສາຫາລື
ກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບກ
 ານທຳແທ້ງ! ແຕ່ວ່າ ຜ່ານມາມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍທີ່ແ
 ມ່ຍິງຕ້ອງເສຍຊີວິດ ຈາກການທຳແທ້ງ
ທີ່ບປ
ໍ່ ອດໄພ. ພວກເຮົາຕອ
້ ງການຊອກຫາວທ
ິ ທ
ີ າງທີ່ຈະສນ
ົ ທະນາກນ
ັ ກ່ຽວກບ
ັ ບັນຫາເລື່ອງການທຳແທ້ງນ.ີ້

ການນຳພາຊຸມຊົນເພື່ອປ
 ຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ
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ກ່ອນການນຳພາການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ, ເລື່ອງສຳຄັນຕ້ອງເບິ່ງບົດຮຽນທີ່
ເກີດມາຈາກພຶດຕິກ
 ຳຂອງຕົນ ແລະການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈກັບບັນຫານີ້.
ເບິ່ງກ
 ານກະກຽມ ເພື່ອນ
 ຳພາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເພດ ແລະການມີເພດສຳພັນ (ທີ່ໜ້າ 82) ແລະ
ກິດຈະກຳຢູ່ທີ່ໃບຊ້ອນທ້າຍ ຂ ເພື່ອເບິ່ງຂ
 ໍ້ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີທທ
ີ່ ່ານຈະຊ່ວຍຕົວທ່ານເອງ ເພື່ອກ
 ະກຽມ
ການສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານ ບມ
ໍ່ ີຄວາມສະດວກໃຈກັບຫົວຂບ
ໍ້ ົດຮຽນນັ້ນ.
ການນຳໃຊ້ນ
 ິທານ ຄືນິທານທີ່ຢູ່ໃນໜ້າ 255 ແລະ ກິດຈະກຳໃນໜ້າ 256 ຫາ 261 ເພື່ອຊ
 ່ວຍຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຝຶກອ
 ົບຮົມ ປຶກສາຫາລືວ່າຍ້ອນບັນຫາຫຍັງກ
 ານທຳແທ້ງຈຶ່ງບ
 ໍ່ແມ່ນຄຳຖາມງ່າຍໆ ທີ່ມີຄຳຕອບທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ ຫຼື ຜິດ.

ການເຂົ້າຮ
 ່ວມຂອງຜູ້ຊາຍ ໃ ນການປຶກສາຫາລືເລື່ອງການທຳແທ້ງ
ເມື່ອເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ສຳລັບແມ່ຍິງໃນທຸກເພດໄວ ທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງຮ່ວມກັນ ມັນຍັງ
ມີຄວາມສຳຄັນກັບເພດຊາຍອີກ ໃນກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ໃນເວລາເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ຜູຊ
້ າຍກໍໄດ້ຖືກຜົນກະທົບທບ
ີ່ ໍ່ດີ ໃນການຕັ້ງທ
 ້ອງທີ່ບຕ
ໍ່ ັ້ງໃ ຈນັ້ນຄືກັນ.
ຈະແມ່ນການປຶກສາຫາລືຂັ້ນໃດ
ທ່ານສາມາດ ເຮັດກິດຈະກຳເກືອບທັງໝ
 ົດ ໃນ
ກ່ຽວກບ
ັ ການທຳແທ້ງຕ
ອ
້ ງໄດ້ຍກ
ົ ຄຳຖາມ
ບົດຮຽນພາກນີ້ ເພື່ອ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຊາຍຊ່ວຍເຫຼືອ
ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍສະເໝີ. ເພື່ອຊ
 ັກ
ກັນໃຫ້ສະບາຍໃຈຂື້ນຕື່ມໂດຍສະທະນາກ່ຽວກັບ
ຊວນໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາຮ່ວມຟັງເລື່ອງຂອງ
ການທຳແທ້ງ ແລະກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ.
ແມ່ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແມ່ຍິງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝ
 ົດຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮເູ້ຖິງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບເມຍ, ແມ່ ແລະເອື້ອຍນ້ອງຍິງຂ
 ອງພວກເຂົາ. ຍັງມີຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້
ແມ່ຍິງ ໄດ້ເຂົ້າຫາການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ ແລະເປັນສິ່ງທ
 ີ່ສຳຄັນຂອງພັນທະມິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາໃນຊຸມ
ຊົນ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕົວຈ
 ິງ ເປັນຕົ້ນກ
 ານນຳສົ່ງ ແມ່ຍິງຜູ້ຈະເດີນທາງໄປເຮັດການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດ
ໄພ..
“ຂ້ອຍຢາກຮ້າຍໃຫ້ລູກສາວ
ຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນ
ວ່ານາງຈະເຮັດແນວນີ້. ແຕ່
ປະຈຸບັນນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈ
ທີ່ວ່ານາງຕ້ອງການ ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈ
 າກຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ
ຄວນເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບ ຂອງນາງ.
ທ່ານຕ້ອງການແລກປ່ຽນ ເລື່ອງລາວ
ຂອງທ່ານ ທີ່ກ
 ອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນໃນ
ອາທິດໜ້ານີ້ ໄດ້ບໍ? ມັນອາດຈະຊ່ວຍຜູ້
ທີ່ເປັນພໍ່ຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ມ
 ີຄວາມຄິດເຫັນທີ່
ດີ ກ່ຽວກັບ ລູກສ
 າວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ເລື່ອງລາວຕ່າງໆສາມາດຊ່ວຍເລີ່ມການປຶກສາຫາລື
ການເລົ່າເລື່ອງເປັນວິທກ
ີ ານທດ
ີ່ ີ ໃນການເລີ່ມລົງມືປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ຕ້ອງການຕັ້ງຄ
 ັນ, ເຫດ
ຜົນກໍມຢ
ີ ູ່ວ່າເປັນຫຍັງແ
 ມ່ຍິງ ຈຶ່ງເລືອກເອົາວ
 ິທສ
ີ ຸດລູກ ແລະ ຫຼີກໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ພ
 ວກເຂົາເຈົ້າເຫັນ ເມື່ອ
ເກີດມກ
ີ ານແທ້ງລ
 ູກ ແບບບໍ່ປອດໄພ ທີ່ມັນພຽງເກີດຂຶ້ນ ການເລົ່າເລື່ອງ ສາມາດຊ່ວຍຄົນເຮົາຄາດຄະເນ ວ່າ
ແມ່ຍິງ ທີ່ພ
 ວກເຂົາຮູ້ຈັກ - ອາດແມ່ນເອື້ອຍ, ເພື່ອນ ຫຼື ລູກສ
 າວ-ໄດ້ປະເຊີນຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ ແລະ
ເລື່ອງເຫຼົ່ານ
 ີ້ ສາມາດຊ່ວຍ ຜູ້ຄົນເຫັນແຈ້ງວ່າ ການທຳແທ້ງວ
 ິທໃີ ດ ທີ່ເກີດບ
 ັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ກິດຈະກາ.
ໍ

		

ບາດຍ່າງໃນເກີບຂອງນາງ

1 ເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ຕັ້ງຄ
 ັນ ແລະບໍ່ຕ
 ້ອງການຢາກຕັ້ງຄ
 ັນ. ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ຕ
 ົວຢ່າງໜຶ່ງໃນຕົວ
ຢ່າງຂອງເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ຄ
 ືກັນໃນໜ້າຕໄໍ່ ປ ຫຼື ການກະກຽມເລື່ອງທີ່ອ
 າດເກີດຂ
 ຶ້ນກັບແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ
ຂອງທ່ານເອງ.
2 ບອກໃຫ້ທ
 ຸກຄົນພັບຕາ ແລະວາດຄະເນເບິ່ງພາບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ວ່າມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງໃນເລື່ອງ. ເພື່ອ
ຊ່ວຍຜູ້ຄົນ ບາດກ້າວຍ່າງໃນເກີບແ
 ມ່ຍິງ ໂດຍວາງຄຳຖາມ ດັ່ງລຸ່ມນ
 ີ້
	ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າກຳລັງຕັ້ງຄ
 ັນ
 ເຈົ້າໄດ້ບອກໃຜແລ້ວບໍ? ແມ່ນໃຜ? ໃຜທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ບອກເລີຍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບອກ ໃຜຄົນນັ້ນ
ຫຼືເປັນຫຍັງຈ
 ຶ່ງບໍ່ບອກ
 	 ເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວຫຍັງ ຫຼ
 ື ຍັງເປັນຫ່ວງກັງວົນຫຍັງ?
 	 ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດຫຍ
 ັງໄ ດ້ແດ່? ໃ ນເວລາຕັ້ງຄ
 ັນ.

3 ໃ ຊ້ເວລາສອງສາມນາທີ ເພື່ອໃ ຫ້ຜເູ້ຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນທັງໝ
 ົດກຸ່ມ ວ່າເຂົາເຈົ້າ
ຄິດຫຍັງ ຫຼື ຮູ້ສຶກຫຍັງ ໃນບົດຝຶກຫ
 ັດນີ້. ຈົ່ງເຕືອນກຸ່ມ ໂດຍສະເໝີວ່າ ຕ້ອງນັບຖື ຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ໄດ້
ແລກປ່ຽນກັນ ຂອງແຕ່ລະຄົນ ຄວນຟັງຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເວົ້າ.

ຂອງແຖມເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສ້າງເລື່ອງລາວປຶກສາຫາລືແ
 ບບປະດິດຄິດແຕ່ງ ກ່ຽວກັບການຕັ້ງ
ຄັນແບບບໍ່ຕ້ອງການ
 ພະຍາຍາມສ້າງເລື່ອງທບ
ີ່ ໍ່ມີວິທີການແກ້ໄ ຂແບບວິທກ
ີ ານດຽວ. ໂດຍມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຕົວຈ
 ິງຂອງການຕັ້ງຄ
 ັນແບບບໍ່ຕ້ອງການ. ລວມທັງຄວາມຫວັງ ແລະແຜນການຕໍ່ໜ້າໃຫ້
ແກ່ແມ່ຍິງ. ເພື່ອຜູ້ຄົນທ
 ີ່ຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຄົນທີ່ໜີບຮັດນາງ ທີ່ຈະຮັບເອົາວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂສະເພາະ
ໜ້າໃດໜຶ່ງ.
 ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຊື່ຈິງຂ
 ອງຄົນນັ້ນ ຫຼື ເອົາຕົວຢ່າງ ທີ່ເຫັນ ຈາກບຸກຄົນຕົວຈ
 ິງຜ
 ູ້ນັ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ການເຮັດ
ວິທນ
ີ ີ້ ມັນຈະເກີດມີການຕິສີນນີນທາ ຢ່າງຊອກຊ້ຳ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ
 ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບຄົນເຮົາ ທີ່ຈະຄິດພຽງປະເພດບັນຫາສະເພາະທີ່ແມ່ຍິງທຳແທ້ງ ຫຼື ຕັ້ງ
ຄັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ ຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນກັນວ່າ ການເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ທີ່
ມີອ
 າຍຸແ
 ຕກຕ່າງ, ຈາກພື້ນຖານສະພາບຊີວິດ ແລະຈາກສັງຄົມຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ.

ການນຳພາຊຸມຊົນປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ

4 ເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ ການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
				
ນາງ ດໍຣິກາ ມີລູກ 4 ຄົນ, ຢູ່ມາບນ
ໍ່ ານພໍເທົ່າໃດ ຜົວຂອງລາວໄປ
			
ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນາງ ດໍຣິກາ ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າຕົນມີການຕັ້ງຄັນ. ຍ້ອນ
			
ວ່າຜົວຂອງນາງຍັງບ
 ໍ່ທັນໄດ້ເຮັດວຽກໃນປະເທດນັ້ນ ນາງເລີຍບ
 ເໍ່ຊື່ອໝ
 ັ້ນ
			
ວ່າ ຜົວຂອງນາງຈະກັບມາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ແລະນາງເອງກໍຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່
			
ສາມາດ ຈະລ້ຽງລູກໄ ດ້. ນາງຮູ້ຈັກວ່າ ມີແມ່ຍິງທີ່ສາມາດທຳແທ້ງ ໂດຍນຳ
			
ໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ແຕ່ວ
 ່ານາງກໍຍັງຢ
 ້ານຊາວບ້ານຮູ້ນຳ. ເມື່ອສອງສາມ
			
ປີຜ່ານມາ ເພື່ອນຂອງນາງ ດໍຣິກາຄົນໜຶ່ງ ມີເລືອດຕົກອອກຈົນເສຍຊີວິດ
ຫຼັງຈ
 າກ ທີ່ທຳແທ້ງລ
 ູກໂດຍວິທີການທບ
ີ່ ໍ່ປອດໄພ ເມື່ອເພື່ອນຂອງນາງໄປໂຮງໝໍ ຕຳຫຼວດຖາມນາງ
ແລະ ປະຈຸບ
 ັນນີ້ ແຕ່ລະຄົນໃນຊຸມຊົນເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງນາງ.

ແມ່ຂອງນາງ ອາມິກາເສຍຊີວິດ ເມື່ອເວລານາງມີອາຍຸພ
 ຽງແປດປີເທົ່ານັ້ນ
ພໍ່ຂອງນາງໄດ້ສົ່ງນາງອອກໄປຢູ່ບ້ານນອກກັບແມ່ປ້າ ແລະພໍ່ລຸງ. ເປັນເວລາຫ້າປີ
ພໍ່ລຸງໄ ດ້ທຳສຳເລົາກັບນາງ ແ
 ລະບັງຄັບນາງບໍ່ໃຫ້ບອກຄົນອື່ນ. ນາງ ອາມກ
ິ າ
ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ. ນາງຂາຍດອກໄມ້ ທີ່ຕະຫຼາດ ແ
 ລະປະຢັດເງິນຫາໄດ້ທັງໝ
 ົດ
ໃຫ້ແກ່ລ
 ຸງ. ເມື່ອນາງ ອາມີກາ ມີອາຍຸ13 ປີ ນາງຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນເອງຕັ້ງຄ
 ັນ. ນາງບໍ່
ສາມາດຮັບພາລະລ້ຽງລູກຂ
 ອງພໍ່ລຸງ ແຕ່ນ
 າງກຍ
ໍ ັງຢ້ານທີ່ຈະບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້
ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນ ຫຼືການຕັ້ງຄ
 ັນຍ້ອນວ່ານ
 າງຄິດວ
 ່ານາງອາດຈະຖືກຂັບໄລ່ໜີຈາກເຮືອນ.
				
ນາງ ຊັນຊາລີ ເປັນແມ່ຂອງລູກ 2 ຄົນ ຜົວໄ ດ້ປະນາງໜໄີ ປເປັນ
			
ເວລາ 2 ເດືອນແລ້ວ ເມື່ອນາງຖືກກວດເຫັນເຊື້ອໂ ລກເອດບວກ. ນາງ
			
ຢ້ານຜົວຂອງນາງຕູ່ຫາວ່ານາງຕິດເຊື້ອໂລກພະຍາດຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະປະຕິ
			
ເສດ ທີ່ຈ
 ະກວດກາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ. ນາງ ຊັນຊາລີ ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ໃຜ
			
ຜູ້ໃດຮູ້ວ່ານາງຕິດເຊື້ອ ຍ້ອນວ່ານາງຢ້ານວິທກ
ີ ານທີ່ຄົນຈະມາປິ່ນປົວສາ
			ພະຍາດຕິດເຊື້ອນັ້ນ. ຊັນຊາລີ ນາງໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງຕັ້ງຄັນ 10 ອາທິດ
			
ແລ້ວ. ນາງຮູ້ວ່ານາງ ບໍ່ສ
 າມາດລ້ຽງດູລູກຄ
 ົນຕໍ່ໄປ ແລະນາງກໍຮູ້ສຶກໂດດ
			
ດ່ຽວດຽວດາຍ ແລະ ມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆ.
ນາງ ຣາຢາຕັ້ງຄ
 ັນ ເມື່ອນາງມີອາຍຸ 16 ປີ. ຍ້ອນຖົງຢາງອະນາໄມຂອງ
ເພື່ອນຊາຍແຕກ. ພວກເຂົາທັງສ
 ອງຮັກແ
 ພງກັນຫຼາຍ ແ
 ລະມີແຜນການທີ່ຈະສ້າງ
ຄອບຄົວ ແຕ່ພວກເຂົາຫວັງວ່າຕ້ອງຮຽນຈົບສາກ່ອນ. ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນກຽມ
ພ້ອມທີ່ຈະມີລູກນ້ອຍ. ພໍ່ແມ່ນຂອງນາງ ຣາຢາມີຄວາມໂກດເຄືອງຫຼາຍໃນຂັ້ນ
ຕົ້ນທີ່ນາງຕັ້ງຄ
 ັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາທັງສ
 ອງເຮັດວຽກ ແລະບໍ່ສາມາດທີ່
ຈະລ້ຽງລູກໄດ້ ຫລັງຈາກເດັກໄດ້ເກີດມາ.
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ສາເຫດ ແລະບັນຫາຕິດຕາມໃນການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ກ່ອນກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າກຽມການປຶກສາຫາລືສ້າງແຜນກິດຈະກຳເພື່ອປ
 ້ອງກັນ ການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ, ມັນ
ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງລົງເລິກເຖິງສາເຫດທີ່ມີການຕັ້ງຄ
 ັນແບບບຕ
ໍ່ ັ້ງໃ ຈ ເງື່ອນໄຂທີ່ແມ່ຍິງຜູ້ນັ້ນຕັ້ງຄ
 ັນ ແລະຖືພາ ແລະ
ແຕ່ລະເງື່ອນໄຂອາດແມ່ນໝາຍເຖິງນາງເອງ. ມີຫຼ
 າຍກິດຈະກຳໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້ ສາມມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສ
 ້າງກີດ
ຈະກຳນີ້ ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ ວິທີການໝູນໃຊ້ແ
 ກ້ໄຂບັນຫານຳເອົາຕົວຢ່າງຕົ້ນໄມ້ ມາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນ
ຫາເຫຼົ່ານີ້. ເພື່ອຢ
 າກໄດ້ຂໍມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາເບິ່ງບັນຫາໃນຕົ້ນໄມ້ ທີ່ໜ້າ 202.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ບັນຫາໃນຕົ້ນໄ ມ້ ເພື່ອນ
 ຳມາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄັນ ແບບບໍ່ຕ້ອງການ

ກະກຽມເລື່ອງກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຖືກຕັ້ງຄັນໂດບບໍ່ຕ້ອງການຄືດັ່ງເລື່ອງລາວທີ່ເລົ່າໃນໜ້ທີ່ຜ່ານມາ.
ກະກຽມບັນຫາຕົ້ນໄ ມ້ ແລະຂຽນການຕັ້ງຄ
 ັນແບບບໍ່ຕ້ອງການລົງໃສ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່
ຕ້ອງການ ການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ ແລະການບທ
ໍ່ ຳແທ້ງໃ ສ່ງ່າໄ ມ້

1 ສະເໜີກ
 ິດຈະກຳ ແລະເລົ່າເລື່ອງທເີ່ຈົ້າກະກຽມມາ
2 ແ
 ລະຈາກນັ້ນຈຶ່ງຖາມກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ວ່າເປັນຫຍັງແ
 ມ່ຍິງຈຶ່ງຕັ້ງຄ
 ັນແບບບຕ
ໍ່ ້ອງການ?ເມື່ອສ
 ະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ເວົ້າເນື້ອຄວາມແຕກຕ່າງ ຕ້ອງຂຽນໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍໃບອື່ນ ແລະຕິດໄວ້ໃກ້ໆຮາກໄມ້ ຊ່ວຍ
ກຸ່ມຄິດກ່ຽວກັບຄ
 ວາມຄິດທພ
ີ່ ົວພັນເຖິງຮາກເຫງົ້າຂອງສາເຫດ (ຖ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນ ຈົ່ງເລົ່າເລື່ອງຫຼາຍ
ກວ່າເລື່ອງດຽວ) ແຕ່ຕ້ອງຈົດຈຳວ່າ ຕ້ອງຈັດສ
 າເຫດຕ່າງໃສ່ເຈ້ຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນຮາກເຫງົ້າ ເພື່ອສາ
ມາດເບິ່ງເຫັນງ ່າຍສາເຫດທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ ໃນການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
3 ຈົ່ງເບິ່ງໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ແມ່ຍິງໃນເລື່ອງແມ່ນມີສາມເງື່ອນໄຂ, ທີ່ງ່າໄມ້ ຄື ການທຳແທ້ງແ
 ບບບໍ່ຕ້ອງ
ການ ການທຳແທ້ງທ
 ປ
ີ່ ອດໄພ ຫຼື ບໍ່ເຮັດການແທ້ງລູກ.
4 ຈົ່ງຖາມກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາສົນທະນາກັນ ວ່າມີຫຍັງເກີດຂື້ນ ກັບແມ່ຍິງ ກັບແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ; ຄວນໃຊ້
ຄຳຖາມຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້;
 ທ່ານຄິດວ່າຊີວິດແມ່ຍິງຈະມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່ານາງບທ
ໍ່ ຳແທ້ງ ແລະໃຫ້ເດັ
 ກ
	ເກີດມາມີຊີວິດ.?
 ຈະມີຫຍັງເກີດຂ
 ຶ້ນກັບແມ່ຍິງຖ້າຫາກວ່ານາງໄດ້ຮັບການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບປ
ໍ່ ອດໄພ?
 ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແກ່ແ
 ມ່ຍິງ ຖ້າຫາກນາງໄດ້ເຮັດການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ
ຈົ່ງຂຽນຄຳຕອບໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະຕິດໃບເຈ້ຍແຜ່ນນັ້ນ ໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ໃບໄມ້.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມອາດຈະຂຽນທັງສ
 ິ່ງທີ່ດີ ແລະສິ່ງບດ
ໍ່ ີ ທີ່ເປັນຜົນອອກມາຈາກແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ. ຖ້າ
ທ່ານມີເຈ້ຍທີ່ມີສີແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານສາມາດຈັດແບ່
 ງເຈ້ຍອ
 ອກເປັນ 2 ປະເພດ, ສີໜຶ່ງຂຽນເລື່ອງສິ່ງທີ່
ດີ ແລະອີກສີໜຶ່ງຂຽນແຕ່ເລື່ອງສີ່ງທີ່ບ
ດ
ໍ່ ີ

ການນຳພາຊຸມຊົນປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບກ
 ານທຳແທ້ງ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ບັນຫາຕົ້ນໄ ມ້ເພື່ອປ
 ຶກສາສົນທະນາ ການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃ ຈ
ບໍ່ສາມາດມີ
ລູກອີກຕື່ມ
ເສຍຊີວິດ
ມີການຊຶມເຊື້ອ

ບໍ່ສາມາດ
ເຮັດວຽກ

ການ
ທຳ
ທີ່ບໍ່ປ ແທ້ງ
ອດໄພ

ຮັກເດັກ
ນັບຖືຄືກັນ
ກັບແ
 ມ່
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ການທີ່ຈະ
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ເບົາໃຈ

ລໍຖ້າຈົນ
ໃຫຍ່ເພື່ອ
ຈະມີລູກ

ຮູ້ສຶກ
ໂສກເສົ້າ

ນິ
ເງ

ມີຄວ
ບໍ່ສ
າມຫວ
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້ຖົງ ດບ
ັນແມ
ຢາ
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່
ງ
ຜ
 ຊູ້
າຍ

ສາມາດສືບ
 ຽກ
ຕໍ່ເຮັດວ

ສຳເລັດ
ການຮຽນ

ບໍ່ມ

ີແຜ

ນຄ

ອບ

ຄົວ

ູ້ຊາຍ
່ າຜ
ພະລັງງານນ້ອຍກວ

ບໍ່ມີວຽກເຮັດ

ຂົມ

ຂືນ

ຄວາ

ັນ
ກົດດ

ດ
ີເພ
ະມ
ທີ່ຈ

ັ
ພນ
ສຳ

ເພື່ອ

ານ
ຶ ສ
ກ

ຳພັນ

ຜ

້ ຍ
ອ

ຮ່າງກາຍຂຶ້ນກັບສາມີ

ີກ

ີ່ມ
ູ້ຍິງທ

ຮູ້ສຶກສຳນຶກ
ຜິດ ແລະ
ນະອາຍ

ແຜນສ້າງຄອບຄົວປະຕິບັດບໍ່ໄດ້

ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄນ
ັ
ານສ

ມີເງິນໄປ
ໂຮງໝໍ

 ະຫຼຸບສັງລວມ ຈົ່ງຖ
 າມກຸ່ມ ໃຫ້ຄ
 ິດຫາວິທີການທີ່ວ່າ ສິ່ງທ
 ີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ ຍົກຕົວຢ່າງ ທ່ານ
5 ເພື່ອສ
ຄວນຖາມ ມີຫຍັງແ
 ດ່ທຈ
ີ່ ະສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃ ຫ້ຕົ້ນໄມ້ ມີສຸຂະພາບດຂ
ີ ຶ້ນ ແລະມີໃນທາງບວກ ໃນ
ທຸກງ່າ? ຫຼືອ
 າດຈະຖາມວ່າ ວິທີໃດທີ່ຈະແກ້ໄຂສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ໃຫ້ເກີດມ
 ີການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃ ຈ.

ຈົ່ງຈຳສະເໝີວ່າ ການຕັ້ງຄ
 ັນທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃ ຈນັ້ນ ບໍ່ເປັນບັນຫາສະເໝີໄປ.
ມີແມ່ຍິງຈ
 ຳນວນຫຼາຍສົມຄວນທີ່ຍອມຮັບເອົາ ແລະບໍ່ເຄີຍຄ
 ິດທ
 ີ່ຈະທຳແທ້ງ. ມີ
ແມ່ຍິງຫຼ
 າຍສົມຄວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຖືພາ ແລະຍັງບ
 ໍ່ຕ້ອງການທຳແທ້ງ ຈະບໍ່ຈະມີ
ລູກຫຼາຍປານໃດກໍຕາມຈະມາປ່ຽນແຜນ ແລະຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ການແຍກຄວາມຈິງຈາກການຂາດຂ່າວສານຂໍ້ມູນ
ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທເີ່ຫັນຂໍ້ຄວາມທບ
ີ່ ໍ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບການແທ້ງລ
 ູກທີ່ສະແດງອາການ, ປື້ມນ້ອຍ ແລະ ຂໍ້
ຄວາມທີ່ເວບໄ ຊ. ບາງເທື່ອຜ
 ູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ານຕໍ່ການທຳແທ້ງ ທີ່ພ
 ວກເຂົາອາດ
ຈະຕົວະ ຫຼື ປົກປິດຄວາມຈິງ ຫວັງວ
 ່າຈະເວົ້ານຳກັນວ່າມກ
ີ ານທຳແທ້ງ. ຄວາມຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ
ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຊຸມຊົນໜ້ອຍລົງ. ສຳລັບສິດທີດ້ານກົດໝາຍກັບການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ. ຜູ້
ຄົນທີ່ຕ້ານກັບກ
 ານທຳແທ້ງ ບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າເຂົາເວົ້າຫຍັງທ
 ີ່ບເໍ່ປັນຄວາມຈິງ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເລົ່າຄືນ
ເລື່ອງບໍ່ຈິງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາ.
ປື້ມນ້ອຍຫົວນີ້ ອາດເວົ້າວ່າ

ຖ້າຫາກມີການທຳແທ້ງທ
 ີ່ຖືກ

ກົດໝາຍ ຈະມີຈຳນວນແມ່ຍິງ
ທຳແທ້ງຫຼ
 າຍຂື້ນ

ອັນນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ປະເທດທີ່

ເຮັດກ
 ານທຳແທ້ງຖ
ກ
ື ກົດໝາຍເປັນ

ເວລາຍາວນານມາແລ້ວ,ແມ່ຍິງຈະບໍ່
ມີການທຳແທ້ງ ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່
ເສຍຊີວິດຈ
 າກການທຳແທ້ງທ
 ີ່
ບໍ່ປອດໄພຄືກັນອີກ.

ແມ່ນແລ້ວການທຳແທ້ງທ
 ີ່ຖືກກົດໝາຍທີ່ຕ່າງປະເທດ
ໃນເມື່ອຂ້ອຍໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄ ດ້
ຍິນວ
 ່າມີແມ່ຍິງຕາຍຈາກການທຳແທ້ງ. ມັນຍັງມີເລື່ອງ
ງ່າຍກວ່າ ສຳລັບແ
 ມ່ຍິງ ແ
 ລະຜູຊ
້ າຍໃນການປ້ອງກັນ
ການຕັ້ງຄ
 ັນໂດຍການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ
 ່າທຸກສາສະໜາ ແລະຜູນ
້ ັບຖືສາສະໜາ ແມ່ນຕ້ານກັບການແທ້ງລ
 ູກ ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ນຳ
ສາສະໜາສອນວ່າ ການທຳແທ້ງເປັນການຜິດແຕ່ບໍ່ແມ່ນຈິງ. ພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາທີ່ມຄ
ີ ຸນນະທຳ ເຊື່ອວ່າ
ແມ່ຍິງມສ
ີ ິດທິທຈ
ີ່ ະທຳແທ້ງເອົາລ
 ູກອອກ ແບບປອດໄພ.

ຂ້ອຍຂື້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງໜ
 ຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກາໂຕລິກ ເພື່ອໂ ຊກ. ໂບດກາ
ໂຕລິກ ກໍຍັງສອນວ່າ ການທຳແທ້ງແ
 ມ່ນຜິດສິນທຳ. ແຕ່ໂບດກຍ
ໍ ັງສ
 ອນວ່າ
ຈິດສຳນຶກຂອງຄົນເປັນສີ່ງຕັດສີນຖ້າຫາກວ່າມີການກະທຳແທ້ງ ແມ່ນຜິດສິນ.
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຖ້າຫາກແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ ສຶກສາຢ່າງລະມັດລະວັງ ຈິດສຳນຶກ
ຂອງນາງ ແລະ ຕັດສີນແທ້ງລ
 ູກ ແມ່ນເລື່ອງທໍາມະ. ນາງສາມາດເຮັດ
ຕາມເງື່ອນໄຂຊີວິດຂອງນາງແລະນາງກໍບໍ່ຜິດສີນ.

ການແຍກຂ່າວຄວາມຈິງ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ

ກິດຈະກາ.
ໍ

		

ທັດສະນະຕ່າງໆ

ການເຮັດກ
ດ
ິ ຈະກຳນີ້ ສາມາດຊວ
່ ຍກມ
ຸ່ ໄດ້ສກ
ຶ ສາເບິ່ງທັດສະນະທແ
ີ່ ຕກຕາ່ ງກນ
ັ ກ່ຽວກບ
ັ ຫົວຂບ
ໍ້ ດ
ົ ຮຽນ
ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແ
 ລະເບິ່ງຢ່າງຮອບຄອບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີນັ້ນ ມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ.
ການຕຽມການ: ຈົ່ງຮ
 ິບໂ ຮມເອົາບົດຂຽນ, ສື່ຕ່າງໆ ແລະບົດບັນທຶກຈາກຜູ້ຄົນ ທີ່ເຊື່ອຖືວ່າການແທ້ງ
ລູກ ເປັນການຜິດສິນ ຫຼືຄິດວ່າແມ່ຍິງເອງເປັນຜູ້ຕັດສິນບັນຫາຊີວິດຂອງຕົນເອງ.

1

ອ່ານອອກສຽງເນື້ອໃນທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ (ຫຼືຈາກຕອນຕໍ່ຕອນ) ຂອງເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ເກັບກຳມາ.

2

ແຕ່ລະເລື່ອງ ຈົ່ງຖ
 າມກຸ່ມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຕອບ. ຕົວຢ່າງ: ອາດຈະເຫັນວ່າ ນີ້ເປັນການກະ
ວົນກະວາຍ ຢ້ານສັ່ນ ຫຼືເປັນການນະອາຍຜູ້ຄົນ ຕ້ອງໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ຮູບພ
 າບເພື່ອສ
 ະແດງໃຫ້
ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຄົນ.

3

ປຽບທຽບເບິ່ງຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະເໜີຂ
 ື້ນມາ ແລະເບິ່ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໂດຍນຳໃຊ້ຂຂ
ໍ້ ັດແຍ້ງທີ່ຖ
 ົກຖຽງມາຊຸກຍູ້.

4

ສະຫຼຸບ: ທ່ານຄວນແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບກຸ່ມ ເພື່ອປ
 ຽບທຽບເບິ່ງຈຸດຂ
 ອງທັດສະນະວ່າດ້ວຍ
ການແທ້ງລ
 ູກ. ຈົ່ງວ
 າງຄຳຖາມ: ຈຸດທັດສະນະແບບນີ້ ຄືກັນບໍ? ມີທ
 ັດສະນະທີ່ຄື ກັນຫຼາຍກວ່າບໍ່? ຂໍ້
ມູນຂ່າວສານນີ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຂົ້າກັບທ
 ັດສະນະກັບເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະຄົນໃກ້ຄຽງ ມີຫຼາຍນ້ອຍ
ປານໃດ? ແຫຼ່ງຂໍ້ມ
 ູນຂ່າວສານໃດແດ່ທີ່ວາງໃຈໄດ້ ຫຼືເປັນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ.

ມັນແມ່ນສິດຂອງເຈົ້າເອງ
ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຕ້ອງການທຳແທ້ງລ
 ູກ.
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ການຫຼີ້ນເກມ ເພື່ອປ
 ຶກສາຫາລືເລື່ອງຈິງ ແລະນິຍາຍເລື່ອງການແທ້ງລ
 ູກ
ເມື່ອມ
 ີຄົນເຊື່ອວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນກ່ຽວກັບກ
 ານທຳແທ້ງເປັນເລື່ອງບຈ
ໍ່ ິງ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ ການປຶກສາຫາລືກັນເລື່ອງ
ແທ້ງລ
 ູກ ກໍມ
 ີຄວາມຫຍຸ້ງຍ
 າກສັບສົນຂຶ້ນ ແ
 ລະການປຶກສາຫາລືເລື່ອງສຸຂະພາບ ໂດຍອີງໃ ສ່ ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ
ຍິ່ງເປັນບັນຫາອັນຕະລາຍ. ການຫຼີ້ນເກມ ແມ່ນການຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກອ
 ົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະ
ຫວ່າງຄວາມຈິງແລະນິຍາຍເລື່ອງການແທ້ງລ
 ູກ ຫຼືປະເພດຂໍ້ມ
 ູນທີ່ຜິດພາດອື່ນໆອີກ.
ນີ້ຄືຕົວຢ່າງ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການຫຼີ້ນເກມ ເພື່ອຊ່
 ວຍກຸ່ມນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະປຶກສາຫາລືເລື່ອງການ
ແທ້ງລ
 ູກ. ຄວາມແຕກຕ່າງ ອື່ນໆໃນເກມຫຼີ້ນແມ່ນອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ ໃນໜ້າທີ 124 ເຖິງ 125 ແລະ ໜ້າທີ 197
ເຖິງ 199.

ກິດຈະກາ.
ໍ

		

ກະດານເກມກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ

ການຕຽມການ: ວາງຄຳຖາມໃສ່ແຜ່ນເກມ ລວມທັງຄ
 ວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ການແທ້ງລ
 ູກ. ເປັນເລື່ອງປົກ
ກະຕິ ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະລວມທັງເລື່ອງຈິງ. ເພື່ອຢ
 າກຮູ້ກ່ຽວກັບການແທ້ງລ
 ູກເພີ່ມເຕີມ ຈົ່ງເບິ່ງ
ບົດຮຽນວ່າດ້ວຍ ສະຖານທີ່ໃດທີ່ແມ່ຍິງຂາດທ່ານໝໍ ແລະຈົ່ງທົດລ
 ອງຊອກຫາຄຳຕອບຈາກຄຳຖາມ
ລຸ່ມນ
 ີ້
 	 ເວລາໃດທີ່ແມ່ຍິງແທ້ງລ
 ູກໃນປະເທດພວກເຮົາ?
 ໃຜເປັນຜູ້ຕັດສີນ ຖ້າຫາກຈະລົງມະຕິຮ
 ່ວມກັນວ່າ, ແມ່ຍິງສາມາດແທ້ງລ
 ູກດ້ວຍຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຖືກຕ
 ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້?
 ກົດໝາຍການແທ້ງລ
 ູກ ກັບ ກົດໝາຍການສ້າງຄອບຄົວ ແລະແມ່ຍິງບ
 ໍ່ສ້າງຄອບຄົວ ແລະເດັກ
ຍິງບ
 ໍ່ຮູ້ດຽງສາ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຫຼືບໍ?
 ຢູ່ສະຖານທີ່ໃດທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປົວແບບສຸກເສີນ ຖ້າຫ
 າກວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາ
ຈາກໄດ້ແທ້ງລ
 ູກ.

ຫຼັງ

ຈົ່ງພາກັນທຳການວາງຄຳຖາມ ເພື່ອປ
 ຶກສາຫາລື ທ່ານອາດຈະໃຊ້ນິທານ ໃນໜ້າ 255 ແລະຖາມກຸ່ມ
ຄົ້ນຄວ້າວ່າແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ ຄວນເຮັດຫຍັງ ແລະຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ. ດັ່ງລ
 ຸ່ມນ
 ີ້ ແມ່ນຕົວຢ່າງຄຳຖາມ
ອື່ນໆອີກທີ່ທ
 ່ານອາດຈະນຳໃຊ້;
 ມີຫຍັງແ
 ດ່ທີ່ແມ່ຍິງຄິດ ກ່ອນຈະຕັດສີນໃຈວ່າຈະສຶບຕໍ່ ຫຼື ບໍ່ສືບຕໍ່ ຕັ້ງຄ
 ັນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃ ຈ?
 ວິທໃີ ດທີ່ນິຍາຍມີອຳນາດເໜຶອ ໃນການການຕິດສີນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບການແທ້ງລ
 ູກ? ມີ
ຫຍັງທ
 ີ່ແຕກຕ່າງທີ່ຈະເຮັດ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າສາຍພົວພັນຍິງຊ
 າຍ ມີຄວາມສະເໝີພ
 າບເພີ່ມຂ
 ຶ້ນ
ຫຼືຖ້າວ່າຜູ້ຊາຍມີອຳນາດ ເໜືອກວ່າແມ່ຍິງ?
 ມີຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງແ
 ດ່ສຳລັບເດັກຍິງບໍ່ຮູ້ດຽງສາຈະໄດ້ຮັບການແທ້ງລ
 ູກ.
ຫຼັງຈ
 າກຫຼີ້ນເກມ: ຈົ່ງຖາມສະມາຊິກຂອງກຸ່ມວ່າຄຳຖາມໃດ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພິເສດທີ່ຈ
 ະໃຫ້ຄຳຕອບ. ຍ້ອນວ່າເຫດ
ຜົນທີ່ວ່າຄວາມຈິງບໍ່ຈະແຈ້ງບໍ? ຫຼືຍ້ອນວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນ
ໃນກຸ່ມແຕກຕ່າງກັນ. ຈົ່ງບັນທຶກຫ
 ົວບົດ ແລະຄວາມເປັນ
ຫ່ວງຕ່າງໆທີ່ຈ
 ະນຳໄປສະເໜີບັນຫາ ແລະວິທີແກ້ໄ ຂບັນ
ຫາ ໃນການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃ ນຄັ້ງໜ
 ້າ.

ການແຍກຂ່າວຄວາມຈິງ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ
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ມີບາງຄັ້ງ. ມັນອາດຈະມີບັນຫາ ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝືກອົບຮົມສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ຕັ້ງຄ
 ຳຖາມ
ໂດຍທີ່ໃຊ້ສຽງດັງ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກ
 ັນກ່ຽວກັບກ
 ານທຳແທ້ງ. ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜັກສົມ
ຄວນທຈ
ີ່ ະຮບ
ັ ຟງັ ຈາກທດ
ັ ສະນະທແ
ີ່ ຕກຕາ່ ງກນ
ັ ຖ້າຫາກວາ່ ເຮົາບ
 ວ
ໍ່ າງລະບຽບຫຼກ
ັ ການ ແລະໃຫ້ການຊວ
່ ຍເຫຼືອ.
ກິດຈະກຳດັ່ງລຸ່ມນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກ
 ຸ່ມເລີ່ມອ
 ະທິບາຍຄວາມຄິດເຫັນ ແລະການຕັ້ງຄ
 ຳຖາມ. ວິທີ
ການນີ້ ສາມາດສ້າງ ໂອກາດໃຫ້ທ
 ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແລະ ຊີ້ແ
 ຈງຄວ
 າມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມ. ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້
ມູນທີ່ຜິດພາດມາເປັນບ່ອນອີງ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

		

ການຕັ້ງຈ
 ຸດຢ
 ືນ

ການຕຽມການ: ເກັບກ
 ຳ ໂດຍການເຮັດບັນຊີ ຄຳຄິດເຫັນ ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຄືກັນ, ນິຍາຍ
ແລະພືດຕິກຳ ລວມທັງການເຫັນດີ ແລະການບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ. ຈົ່ງເກັບກ
 ຳບັນຊີຄວາມ
ຄິດເຫັນໃຫ້ເທົ່າທຽມກນ
ັ ສຳລັບຄຳເວົ້າທເີ່ ຫັນດນ
ີ ຳ ແລະຄຳເວົ້າທີ່ບ
 ເໍ່ ຫັນດນ
ີ ຳ. ໃຊ້ແ
 ຜ່ນເຈ້ຍໃຫຍ່ຈ
 ຳນວນ
ສາມແຜ່ນທີ່ຂຽນວ່າ; ເຫັນດີ, ບໍ່ເຫັນດີ ແລະບໍ່ອອກສຽງ. ທ່ານຄວນແຕ້ມຮູບ ທີ່ມ
 ີໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ ໜ້າບ
 ູດ
ບື້ງ ຫຼື ໃບໜ້າບໍ່ສົນໃຈແນ່ນອນທີ່ບົນເຈ້ຍ ເພື່ອໃ ຊ້ສຳລັບສຳມະນາກອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານອອກຂຽນ
ໄດ້. ຕິດຕັ້ງເຈ້ຍທັງສາມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ.
 ຸ່ມ ຫຼັງຈາກທ່ານອ່ານແຕ່ລະປະໂຫຍກດັງໆ
 ເພື່ອໃ ຫ້ພວກເຂົາຍ່າງໄປຢືນຢຸ່ແຜ່ນເຈ້ຍ
1 ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ກ
ທີ່ເປັນຕົວແ
 ທນຂອງແນວຄວາມຄິດເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບປະໂຫຍກນັ້ນ ອ່ານປະໂຫຍກທຳອິດ ແລະ ຖາມ
ສຳມະນາກອນ ເພື່ອໄ ປຢນ
ື ໃກ້ກບ
ັ ຄຳໝາຍທີ່ສະແດງກຽ
່ ວກບ
ັ ຄວາມຄດ
ິ ເຫັນຂອງເຂົາທປ
ີ່ ະໂຫຍກນັ້ນ.

2 ຫຼັງຈ
 າກທີ່ສຳມະນາກອນໄດ້ໄປຢືນ
ຮ່ວມກັນ ໃນປະໂຫຍກໝາຍຄວາມ
ຄິດເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ຈົ່ງບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຊ່ວຍ
ເຂົາເຈົ້າປ
 ຶກສາ ສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ທັດສະນະທັງສ
 າມທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຮວ
ູ້ ່າເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດຍ້າຍໄປຫາຄວາມໝາຍຕ່າງ
ທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີ
ຄວາມປ່ຽນແປງທັດສະນະ ເມື່ອ
ເຂົາເຈົ້າໄ ດ້ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອື່ນ.

ເຫັນດີ

ບໍ່ເຫັນດີ

ບໍ່ອອກສຽງ

3 ສືບຕໍ່ດຳເນິນກິດຈະກຳນີ້ ຈົນກວ່າວ່າ
ທ່ານເຮັດສຳເລັດ ບັນຊິລາຍການ ຄວາມຄິດເຫັນ.
4 ສະຫຼຸບ ຈົ່ງຖາມກຸ່ມ ຖ້າຫາກວ່າຍັງມີຄຳຖາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະເພີ່ມ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງໂດຍການຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂ
 ອງຜູ້ອື່ນ.ກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ (ທ່ານອາດຈະເຊີນພະ
ນັກນັກງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບກ
 ານທຳແທ້ງເຂົ້າມາຮ່ວມ ເພື່ອຊ
 ່ວຍຕອບຄຳຖາມ
ຕ່າງໆ ໃ ນຕອນທ້າຍຂອງການສ້າງກິດຈະກຳ.
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ການປ້ອງກັນ ການເສຍຊວິດຈາກການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ

ສິ່ງທ
 ້າທາຍ ວ
 ິທທ
ີ າງການສົນທະນາກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ
ປະຊາຊົນໄດ້ວິພາກວິຈານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ບຖ
ໍ່ ືກ
ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ຈົບງາມກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ
ຂອງແມ່ຍິງ ເມື່ອບໍ່ມຄ
ີ ຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນນີ້ ມັນສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃ ຈ ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຈະຕັດສີນ
ແກ້ໄຂ ຫຼື ກ່າວຕິສີນນີນທາແທນທຈ
ີ່ ະເຫັນວ່າພວກເຂົາກຳ ແມ່ນມະນຸດຄືກັທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ກິດຈະກຳຕໍ່ໄປສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມໃຫ້ຄິດ ກ່ຽວກັບວິທທ
ີ າງ ທີ່ຈ
 ັບ ຕອບໂດຍປົກກະຕິແຕ່ ແນວຄິດທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ
ແກ່ແມ່ຍິງຜ
 ູ້ ທີ່ທຳແທ້ງ ແລະ ປ່ຽນທ່າທີ ຂອງຊຸມຊົນແລະ ມົນທິນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

ກິດຈະກາ.
ໍ

ເວົ້າໂດຍບໍມີການ່ຕຳນິວິຈານ ແລະອັບອາຍ

ການກະກຽມ: ກ່ອນຈະມີການກະກຽມເຮັດກິດຈະກຳແບບນີ້ ຕ້ອງມີກ
 ານກະກຽມເກັບກຳເອົາແນວ
ຄິດທີ່ເກີດມ
 ີຄວາມເຄືຶອງໃນໃຈ ຫຼື ການລົງຄວາມເຫັນວ່າ ທີ່ຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນຊຸມຊົນ. ເປັນຄຳ
ເຫັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບກ
 ານວິພາກວິຈານ ຫຼືສ
 ້າງຄວາມນະອາຍໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເຊັ່ນ:

ມີພຽງແຕ່ແມ່ຍີງທີ່ບ
 ໍ່ຮູ້ເມດຕາປານີເທົ່ານັ້ນລະທີ່ທຳແທ້ງເອົາລູກອອກ
ມີແຕ່ແມ່ຍິງທີ່ຖືກຕັ້ງຄ
 ັນ ທີ່ບ
 ໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານຈະຢູ່ກັບບ
 ັນຫານີ້ຕາມມາ
ການທຳແທ້ງເປັນຄາດຕະກອນ
ິ ຈະກຳນີ້ກບ
ັ ກມ
ຸ່ ອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າບນ
ັ ຫາໃດໜງຶ່ ທີ່ຈະແບ່ງຄໍາແລກປ່ຽນຄວາມ
1 ຈົ່ງອະທິບາຍກດ
ເຈັບໃຈ, ປະໂຫຍກຕຳນິວິຈານກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ  ແລະການແທ້ງລ
 ູກເພື່ອຈະໃຫ້ຮຽນຮູ້ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບເພື່ອໃ ຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕື່ມ, ເປີດອົກເປີດໃຈ ແ
 ລະອົດທົນ“
 ່ານໄດ້ກະກຽມ ແລະວາງຄຳຖາມໃຫ້ກຸ່ມຕອບໂດຍອາດ
2 ຍົກເອົາ 1 ໃນ ປະໂຫຍກຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ທີ່ທ
ຈະຖາມວ່າ:
 ໃຜອາດຈະເວົ້າ ຄຳເວົ້າປະເພດນີ້?
 	ເປັນຫຍັງປະໂຫຍກນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄ
 ວາມນະອາຍໃຈ, ຢ້ານກົວ ຫຼື ມິດງຽບຢູ່
 ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອ
 ົບຮົມ ຄິດວ່າເຂົາຄວນເວົ້າຢ່າງໃດ ເພື່ອຈ
 ະສຸພາບ
3 ຈົ່ງຖາມຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ
ກວ່າ, ເປັນຄວາມເມດຕາສົງສານ ຫຼື ເປັນການເປີດໃຈ.
 ວິທໃີ ດທຈ
ີ່ ະຊ່ວຍໃຫ້ຄິດເຫັນ ເລື່ອງທີ່ແມ່ຍິງວ່າເປັນຫຍັງ ແມ່ຍິງຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້
 ວິທີ່ໃດ ທີ່ພ
 ວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຜູ້ອື່ນໆໃຫ້ເຫັນໄດ້ ຈາກການທີ່ແມ່ຍິງຕັ້ງຄ
 ັນ ທັດສະນະກ່ຽວ
ກັບການທແ
ີ່ ມ່ຍິງຕັ້ງຄ
 ັນ?

ສິ່ງທ
 ້າທ
 າຍວິທກ
ີ ານທີ່ປ
 ະຊາຊົນຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການສົນທະນາ ທີ່ ບໍ່ຕຳນິວິຈານ ແລະບໍ່ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກນະອາຍ (ຕໍ່)
ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນ ”ຖ້າ
ຫາກຂ້ອຍກ່າວວ່າແມ່ຍິງ
ຜູ້ແທ້ງລ
 ູກ ແມ່ນພຽງ
ແຕ່ ເພື່ອຫຼ
 ີກເວັ້ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ?”

ບາງທີ ນາງອາດຈະ

ເປັນຄົນຕິດຢາ ຫຼືຕ້ອງ
ການເຊົາຮຽນ

ຂ້ອຍບຄ
ໍ່ ີດເລີຍວ່າ ມັນຈະ
ເປັນການຖືກຕ້ອງສຳລັບຂ້ອຍ
ທີ່ຈະມີຄວາມເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງຜູ້
ລູກອອກ ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ້
ເຫດຜົນແລະຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຕ່າງໆຂອງນາງ

4 ຈາກນັ້ນຈົ່ງຖາມກຸ່ມໃຫ້ຄິດຫາວິທີການໃດໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ແລະປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ໃນຊຸມ
ຊົນດຽວ ເພື່ອໃ ຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ທທ
ີ່ ຳແທ້ງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ໂດຍການນັບຖື ແລະຄວາມອິດູຕົນມີຫຍັງທ
 ີ່
ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອົດທົນໄດ້ ແລະເຂົ້າໃຈ ຕາມວິທທ
ີ າງທີ່ຄິດ ແລະສາມາດເວົ້າຈາ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ?
ເພື່ອຈ
 ຳພວກໜຶ່ງ ນີ້ອາດຕຄ
ີ ວາມໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນເລື່ອງສ່ວນຕົວສູປ
່ ວງຊົນ ເພື່ອຈ
 ະໃຫ້
ໄປເຖິງຜູ້ຍິງຄົນອື່ນຮ
 ູ້ນຳ. ບາງກຸ່ມກໍຈັດລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ວິດ
 ໂອ
ີ ທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນ ຄວາມຈິງທ
 ັງ
ໝົດ ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ເຮັດກ
 ານແທ້ງລ
 ູກ (ລະອຽດເບິ່ງ ທ່ານໝໍ ອາຣຸນາ ຢູເພຣດຕີ ເລື່ອງລາວຂອງ
ເພິ່ນທີ່ ໜ້າ 270.)
ເລື່ອງອື່ນ ແມ່ນພົວພັນ ເຖິງການກະທຳ ທາງດ້ານການເມືອງ ເຊັ່ນວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນ
ຫຼື ປິດປະຕູຫ້ອງການລັດຖະບານ. ບາງເທື່ອກໍໃ ຊ້ ພາບສິລະປະ ປ້າຍໃຫຍ່ ຫຼື ອ່ານບົດກອນ ຄຳ
ຂວັນກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງທ
 ີ່ແມ່ຍິງເຮັດຫ. ມັນອາດ ຈະມີຄວາມໝາຍ ສັ້ນໆ ເພື່ອຈ
 ະໂຄສະນາອອກ
ໄປ ເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນ ຄຳຄິດເຫັນ ທີ່ບ
 ໍ່ຄວນ, ເຈັບໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການຊີວິດແ
 ມ່ຍິງ.
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ການປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດ ຈາກການແທ້ງລ
 ູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ

ປ້ອງກັນຊີວິດໂດຍມີການເບິ່ງແຍງ ກ່ອນການທຳແທ້ງ
ການແທ້ງລ
 ູກທີ່ປອດໄພໂດຍຜຊ
ູ້ ຳນານງານແມ່ນຫາຍາກທີ່ຈະເກີດອ
 ັນຕະລາຍ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 250 ເພື່ອເບິ່ງຕ
 ື່ມ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການທຳແທ້ງທ
 ປ
ີ່ ອດໄພ)
ປະການໃດກໍຕາມມັນກໍຍັງມ
 ີການທຳແທ້ງຫຼ
 າຍຄັ້ງທ
 ີ່ບໍ່
ປອດໄພ ແລະມີການເຈັບປວດ, ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະເລືອດໄຫຼແບບອັນຕະລາຍ. ການຮັກສາຕົນເອງ
ກ່ອນການທຳແທ້ງ ເອີ້ນວ
 ່າ ພີ ເອ ຊີ (PAC) ການຮັກສາຕົນເອງກ່ອນການທຳແທ້ງ. ເປັນວິທກ
ີ ານຮັກສາ
ແບບສຸກເສິນສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້;

 ີວິດ
ສາຊ
ມ່ນຊ່ວຍຮັກ
ທຳແທ້ງ ແ
ນ
າ
ກ

ນ
ອ
່
ປິ່ນປົວກ
ກ
 ົດໝາຍ
ັນການຜິດ
ປ

ເ
ນ
ວ
ຄ

ໍ່
ບ
້ງ
ການທຳແທ
ນ
ບກ່ອນກາ
ສາສຸຂະພາ
ກ
ັ
ຮ

ນ
າ
ກ

່
ຕ
ແ
ກົດໝາຍ.
ັນວິທີທີ່ຖືກ
ທຳແທ້ງເປ

ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍ
ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

ແມ່ຍິງຕ້ອງຮມີການປິ່ນປົວແບບສຸກເສີນໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ
ບັນຫາໜຶ່ງທ
 ີ່ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກ ການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພ
 ວກເຂົາ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເຂົາ
ໃຊ້ເວລາລໍຖ້ານ
 ານໂພດທີ່ຈະໄດ້ຮັບກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອ. ມັນມຫຼ
ີ າຍສິ່ງທີ່ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການໃຫ້
ກຳລັງໃ ຈເພື່ອປ
 ິ່ນປົວ ໂດຍບຊ
ໍ່ ັກຊ້າ.
ເພື່ອຮ
 ຽນຮເຫດຜົ
ູ້
ນທັງໝ
 ົດວ່າເປັນຫຍັງ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຊັກ
ຊ້າ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ທຳແທ້ງທ
 ີ່ບປ
ໍ່ ອດໄພ, ທົດລອງແປງປື້ມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຊັກຊ້າ ທັງ 4 ທີ່ໜ້າ 227.

ຊ່ວຍກອບກູເ້ອົາຊີວິດ ໂດຍການຮັກສາດູແລກ່ອນການທຳແທ້ງ
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ກິດຈະກຳດັ່ງລຸ່ມນີ້ ການນຳໃຊ້ລ
 ະຄອນສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນ ໃນການທີ່ແມ່ຍິງໄດ້
ຮັບການປິ່ນປົວ ທີ່ນາງຕ້ອງການໄວ. ຖ້າຫາກວ່າ ນາງເຫັນອາການເຕືອນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼັງ
ຈາການທຳແທ້ງທ
 ບ
ີ່ ໍ່ປອດໄພ. ຍັງມີວິທກ
ີ ານທີ່ດີ ສຳລັບກ
 ຸ່ມເພື່ອຮ
 ຽນຮູ້ຕື່ມ ກ່ຽວກັບອາການເຕືອນແບບ
ອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈາກການທຳແທ້ງ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍ. ວິທີການນີ້ເອີ້ນວ່າ ການຫຼີ້ນລະຄອນຄືນໃໝ່
ຍ້ອນວ່າເລື່ອງທີ່ຈ
 ະຫຼີ້ນຄືນນັ້ນເປັນຄັ້ງທີສອງ ຄວນຈະຖາມຜູ້ຊົມວ່າວິທີໃດທີ່ຈະຊ່ວຍແມ່ຍິງໄດ້. ຈົ່ງເບິ່ງ
ກິດຈະກຳ ມ່ວນຊື່ນ ສີ້ນ
 ສຸດຄວາມມ່ວນຊື່ນ ບົດບາດສະແດງເພື່ອຄ
 ິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ (ໜ້າ 153)

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການຫຼີ້ນລະຄອນຄືນ : ການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດ ຫຼັງຈາກການທຳແທ້ງ.

ການຕຽມການ. ສ້າງນະຄອນສະຖານະການ ສຳລັບອາການອັນຕະລາຍແຕ່ລະຢ່າງ ອາຫານເລືອດ
ໄຫຼບໍ່ເຊົາ ລາງຕິດເຊື້ອພະຍາດ ລາງສະຫຼົບໄປ ແລະລາງເຈັບ. ສ້າງສະຖານະການຕົວຈິງ ສຳລັບຊຸມ
ຊົນຂອງທ່ານ ແຕ່ ບໍ່ຕ
 ້ອງໃສ່ຊື່ຂອງບຸກຄົນຕົວຈ
 ິງ ຕົວຢ່າງ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄົນຕົວຈ
 ິງ ໃ ນຊຸມຊົນ.

1 ສະເໜີກິດຈະກຳ ແລະ ທວນຄືນ ກັບກ
 ຸ່ມກ່ຽວກັບອ
 າການອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈ
 າກທຳແທ້ງ ແລະ ມີຫຍ
 ັງ
ກ່ຽວກັບ ອາການນັ້ນໆ (ລະອຽດເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບຂມ
ໍ້ ູນນີ້)
 ບ່ງກຸ່ມນ້ອຍ 3 ຫຼື 4 ຄົນອອກເອົາໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ສະຖານະກາຍ ເພື່ອສ
 ະແດງ:ອະທິບາຍໃຫ້ພ
 ວກທີ່
2 ແ
ຈະຫຼີ້ນນະຄອນເລື່ອງນັ້ນສອງເທື່ອ. ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບກນຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 ະຕ້ອງເສຍຊີວິດ. ຄັ້ງທີສອງ ຜູ້
ຊົມ ຈະກ້າວເຂົາມາຊ່ວຍນາງ. ຈົ່ງເຕືອນວ່າ ແຕ່ລະຄົນເປັນຜູ້ສາມາດເຮັດການປິ່ນປົວ ແມ່ຍິງໃນລະ
ຄອນ ໂດຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ ຄຳເວົ້າ ຕັດສິນ ຫຼືຄຳເວົ້າທີ່ເຈັບໃຈກັນ.
 າກຫຼີ້ນລະຄອນແຕ່ລະສະຖານະການ ຜູ້ສະແດງເຊົາຫຼີ້ນ ແລະຖາມຜຊ
ູ້ ົມ ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງ
3 ຫຼັງຈ
ທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດຂອງນາງ?

4 ເລີ່ມສະແດງລະຄອນຄັ້ງທີສອງແຕ່ຕ
 ້ອງນຳໃຊ້ກຸ່ມທີ່ສະເໜີວິທກ
ີ ານຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຍິງນ
 ັ້ນ. ຜູ້ຄົນໃນຜູ້ຊົມ
ທີ່ອອກຄວາມຄິດເຫັນ ຈະເປັນຜູ້ສະແດງຊ່ວຍດຳເນີນງານ ຫຼື ປິ່ນປົວຜູ້ຍິງ
 ັງລວມ ຈົ່ງຖາມຄົນວ່າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງກ
 ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານຊ່ວຍບັນຫາຫຼົງຈ
 າກທຳແທ້ງແ
 ລ້ວ. ທ່ານ
5 ເພື່ອສ
ຄວນຖາມກຸ່ມກ່ຽວກັບວິທນ
ີ ີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ບໍໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ

ກຸ່ມພວກເຮົາຄະນະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ສະແດງລະຄອນ
ເພື່ອກ
 ຸ່ມຜູ້ຊາຍ ເພາະວ່າ ເວລາແມ່ຍິງມີບັນຫາສຸກເສີນ, ມັນອາດຈະ
ແມ່ນຜຊ
ູ້ າຍ ໃນເຮືອນຂອງນາງເອງ ຜູ້ທີ່ມີເງິນ ຫຼືຜູທ
້ ີ່ຕັດສ
 ີນ
ຕົກລົງນຳພານາງໄປໂຮງໝໍ
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ການປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງ ທີ່ບ
 ໍ່ປອດໄພ

ອາການຫຼັງຈ
 າກທຳແທ້ງ ຫຼືອອກລູກຜິດພາດ
ບັນຫາອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດທັງ 2 ຢ່າງນີ້ສາມາດເກີດກ
 ັບແມ່ຍິງ ຫຼັງຈ
 າກທຳແທ້ງ ຫຼື ເອົາລູກອອກແບບ
ຜິດພາດແລ້ວແມ່ນອາການເລືອດໄຫຼ ແລະຕິດເຊື້ອ. ບັນຫາທັງສ
 ອງຢ່າງນີ້ສາມາດເກິດຂື້ນ ເມື່ອເນື້ອເຍື່ອຍັງ
ຕົກຄ
 ້າງຢູ່ໃນມົດລູກ ຫຼື ວ່າມ
 ົດລູກຖືກສີກຂາດ ຫຼື ຖືກແທ້ງລ
 ູກໂດຍເຄື່ອງມືແຫຼມຄົມ. ການຕິດເຊື້ອຂອງມົດ
ລູກອ
 າດຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອມີບາງສີ່ງທີ່ນ
 ຳເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະວະເພດຂອງແມ່ຍິງທີ່ບ
ສ
ໍ່ ະອາດພຽງພໍ ”ການ
ສັກຢາ” ແມ່ຍິງທີ່ມີອາການຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານ
 ີ້ອາດຈະເສຍຊີວິດໄ ວ ຖ້າຫາກວ່ານາງບໍ່ໄ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
ຊ່ວຍໃນທັນທີທັນໃ ດນັ້ນຢ່າງທັນການ. ເມື່ອເວລາຄົນເຮົາຮູ້ເຫັນອາການ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຮີບຟ້າວຊ່ວຍ
ແມ່ຍິງໄ ດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປົວ ຕາມທີ່ຕ້ອງການໃນເວລານັ້ນໂລດ.

ຈະປິ່ນປົວຢ່າງໃດ!
ເມື່ອທ
 ່ານຮູ້ອາການອັນຕະລາຍ ຂອງແຕ່ລະບັນຫາສຸຂະພາບ ນີ້ແ
 ມ່ນສີ່ງທີ່ທ
 ່ານ ຕ້ອງເຮັດໃນຂະນະ ທີ່ທ່ານ
ຈະນຳສົ່ງນາງໄປເພື່ອປ
 ິ່ນປົວ.
ເລືອດຕົກໜັກຈາກອະໄວຍະວະເພດ: ດູດຊືມເອົາເລືອດ
ຫຼາຍກວ່າສອງແຜ່ນຊືມເລືອດ ໃ ນຊົ່ວໂມງດຽວ ແລະ
ຍາວໄປອີກ 2 ຊົ່ວໂມງ. ເລືອດໄຫຼຊ້າ ຈະຊືມອອກເທື່ອ
ລະໜ້ອຍ ສເີລືອດແດງອ່ອນ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຢູ່.
ຈະເຮັດຫຍັງ:ເພື່ອຊ
 ່ວຍແມ່ຍິງຫ້າມເລືອດ
ຈົ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນາງນັ່ງລ
 ົງແບບນັ່ງຕ
 ອບໝອບ.
ວິທກ
ີ ານນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກແ
 ຫ້ງໄດ້.
ເມື່ອເວລານຳສົ່ງແມ່ຍິງ, ລູບໃຕ້ທ້ອງນ້ອຍ
ນາງແບບໜັກມືແດ່ ພຽງແຕ່ເທິງກະດູ

ກຂະ
ໂມມ,ໃນເມື່ອເວລາ ນາງນອນຫງາຍ ຫຼື
ນັ່ງຫ້າມເລືອດ. ວິທນ
ີ ີ້ຈະຊ່ວຍມົດລູກຖຶກບີບ
ຮັດໄວ້ ( ຫົດເຂົ້າເອງ) ແ
 ລະມີເລືອດອອກໜ້ອຍ
ລົງ(ຈົ່ງເບິ່ງໜ
 ້າ 251 ສະຖານທີ່ແມ່ຍິງບມ
ໍ່ ີທ່ານໝໍ.

ເຮົາຄວນນຳພາແມ່ຍິງ ທີ່ມີອາການແບບນີ້ໄປ
ກະລີນ
 ິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ ຢ່າງກະທັນຫັນ.

ອາການທີ່ຊືມເຊື້ອ: ອາການເປັນໄຂ້ ເກິນກວ່າ 38 ອົງສາ (100.4F) ໄຂ້ໜາວ, ເຈັບທ້ອງ, ມີກ
 ິ່ນເໝັນຈາກອະ
ໄວຍະວະເພດ ຫຼືອ່ອນເພຍ.
ຈະເຮັດຫຍັງ: ຈົ່ງໃ ຫ້ຢາແກ່ແມ່ຍິງສຳລັບ ການຊືມເຊືອຕໍ່ມ
 ົດລູກ. ເບິ່ງໜ້າ 256 ສະຖານທີ່ທີ່ແມ່ຍິງບໍ່
ມິທ່ານໝໍ.
ການເອົາລູກອອກບໍ່ໄດ້ ແລະການທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພ ປົກກະຕິແມ່ນບໍ່
ເກີດບັນຫາທາງສຸຂະພາບ ແຕ່ເມື່ອການຕັ້ງຄ
 ັນໄດ້ສີ້ນສຸດດ້ວຍເຫດຜົນ
ໃດໆກໍຕາມ, ສ່ວນອາການອັນຕະລາຍກໍມີຄ້າຍຄືກັນ.

ປ້ອງກັນຊີວິດ ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງຮັກສາກ່ອນການທຳແທ້ງ
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ລາງເທື່ອເກີດອາການສະຫຼົບ: ຄີງເຢັນ, ອ່ອນເພຍ ຫຼືໜັງຊຸ່ມ, ຫາຍໃຈໄວ (ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງຕໍ່ນາທີ); ຫົວ
ໃຈເຕັ້ນໄວ (ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄັ້ງຕ
 ໍ່ນາທີ). ການເຈັບເປັນແບບຜິດປ
 ົກກະຕິ ການວິນວຽນ ຫຼື ເຈັບຫົວເບົາ
ແລະມີສະຕິສັບສົນ ຫຼື ອາລົມຜິດປົກກະຕິ (ໜ້າມຶດວິນວຽນ)
ຈະເຮັດຫຍັງ: ຊ່ວຍແມ່ຍິງນອນລົງວາງຕີນໃຫ້ສູງກ
 ົ່ວຫົວ ປົກຕົວນ
 າງດ້ວຍຜ້າຫົ່ມ ຫຼື ແຜ່ນແພ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ນາງຢູ່ແບບມິດງຽບ. ຖ້າຫາກນາງສາມາດດື່ມ ຈົ່ງເອົານ
 ້ຳໃຫ້ນາງຈິບນ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ຜິວນ
 ້ຳໃສ່. ຖ້າ
ຫາກນາງຍັງຂ
 າດສະຕິ ຈົ່ງວາງຕົວນ
 າງລົງອ
 ີກໃຫ້ລະດັບຫົວນອນຕ່ຳຕື່ມ. ຂູດຫຼັງ ແລະຂູດໄປໃນທາງຂ້າງ
ດຽວ. ແຕ່ຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າເບື້ອງຕີນສູງກວ່າເບື້ອງຫົວສະເໝີ.
ອາການຂອງການເຈັບຢໃູ່ ນຕົວ: ເກີດມອ
ີ າການເຈັບຈ
 ຸກຫຼາຍຢູ່ໃນທ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ເວລາທີ່ ທີມ
 ີການເໜັງ
ຕີງ; ເກີດອ
 າການທ້ອງປັ້ນ ຫຼື ແຂງ ແລະທ່ານບໄໍ່ ດ້ຍິນສຽງໃດໆຫຼື ສຽງພືມພຳຢູ່ພາຍໃນ: ຕົວຮ້ອນ, ມີ
ອາການສຸນສຽວ ແລະອາການຮາກ; ອາດຈະເຈັບບ
 ່າເບື້ອງດຽວ ຫຼື ທັງສອງເບື້ອງ.
ຈະເຮັດຫຍັງ: ບໍ່ຄວນເອົາຫຍັງເຂົ້າປາກແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ; ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານ ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ນ
 ້ຳດື່ມ ແລະບໍ່
ໃຫ້ນ້ຳໃດໆ! - ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ເວລາບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຈະໄປເຖີງໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່ຂອງນາງ
ສາມາດຜ່າຕັດ. ຖ້າຫາກວ່າ ການທີ່ຈະໄປຫາໂຮງໝໍເກິນກົ່ວ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈົ່ງເອົານ້ຳ ຫຼືນ້ຳທະເລໃຫ້ດື່ມ ແຕ່ບໍ່
ໃຫ້ອາຫານທີ່ແຂງເດັດຂາດ ເພາະວ່າອາຫານທີ່ມີໃນທ້ອງຈະເກີດອາການປຸນທ້ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ເມື່ອເວລາທີ່ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ ໄດ້ຮັບກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຍິ່ງໃ ຫຍ່
ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຊ
 ່ວຍກອບກູ້ເອົາຊ
 ີວິດ ເພື່ອຈ
 ະຮຽນຮູ້ອີກຕ
 ື່ມກ່ຽວກັບການທີ່ຈະປາດເອົາລູກອ
 ອກ ແລະວິທີ
ການຂອງມັນ ຈົ່ງເບິ່ງສ
 ະຖານທີ່ ທີ່ແ
 ມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານໝໍ ຫຼື ປື້ມ
 ຄູ່ມຂ
ື ອງນາງພະດຸງ ຄັນ. ທ່ານສາມາດອ່ານໜ້າ
336 ຫາ ໜ້າ 337 ທີ່ບ່ອນຈະໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 ມ່ຍິງຫ
ແ
 ົວສາວໂດຍສະເພາະທົ່ວໄ ປແລ້ວມ
 ັກຈະເກີດບັນຫາທີ່ສ້າງ
ຄວາມອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ປາດເອົາລູກອ
 ອກ ແຕ່ວ່າພວກໝູ່ເຮົາບໍ່ຮູ້
ຈັກ ການເບິ່ງແ
 ຍງກ່ອນການປະສູດ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຮູ້ ແ
 ລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການເບິ່ງແຍງທີ່ມີຄວາມເມດຕາ ແລະນັບຖື.

ທີ່ກອງປະຊຸມ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຮ
 ັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນການປາດລູກອອກ
ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ການປາດລູກອ
 ອກແບບອັນຕະລາຍ ແລະ
ບໍ່ປ
 ອດໄພ ແລະເປັນຍ້ອນວິທີການໃດ ທີ່ມັນບໍ່ຄືກັບກ
 ານທຳແທ້ງ ພວກ
ເຮົາໄ ດ້ເປີດຫຼາຍກອງປະຊຸມ ແລະປຶກສາສົນທະນາ ເພື່ອຍ
 າດເອົາຄວາມ
ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງການນຳສາສະໜາ ໃນທ້ອງຖີ່ນ.
ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມສ
 ົນທະນາເຖີງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ
ວາງແຜນຄອບຄົວໃຫ້ແ
 ກ່ຄູ່ຜົວເມຍ ແລະ ໃຊ້ວິທກ
ີ ານຄຸມກຳເນີດນອກ
ການແຕ່ງງານ. ວຽກນີ້ແມ່ນໄດ້ເປີດປະຕູ ເພື່ອປ
 ືກສາສົນທະນາການເກີດ
ມີກ
 ານຕັ້ງຄ
 ັນ ແບບບໍ່ຕັ້ງໃ ຈ ແ
 ລະ ຄວາມຕ້ອງການເບິ່ງແຍງແບບສຸກເສີນ.
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ການປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງ ທີ່ບ
 ໍ່ປອດໄພ

ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຫຼັງຈ
 າກທຳແທ້ງ
ແມ່ຍິງອ
 າດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແຂງແຮງ ຫຼັງຈ
 າກແທ້ງລ
 ູກ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ນາງຈະຮູ້ວິທີຕັດສິນທ
 ີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບນາງ ແລະຄອບຄົວຂອງນາງ.
ແມ່ຍິງຈ
 ຳນວນໜຶ່ງ ອາດຈະຮູ້ສຶກປະສົມໂສກເສົ້າ, ເສົ້າ ໂສກເສົ້າ
ຜິດພາດ ນະອາຍ ແລະມີຄວາມຮັກ. ມັນເປັນເລືື່ອງປົກກະຕິ ສຳລັບ
ແມ່ຍິງ ທີ່ຈ
 ະມີຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະທຸກໃ ຈ ເມື່ອເວລາສີ້ນສຸດການ
ຕັ້ງຄ
 ັນ ຍ້ອນວ່າບສ
ໍ່ າມາດຮັບຜິດຊອບໄດ້. ການຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ
ເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອງອຳ ແລະປ້ອງກັນຕົວນ
 າງບໍ່ໃຫ້ມີຫຍັງ
ທີ່ບໍ່ດີ ເກີດຂຶ້ນ ແ
 ມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຍັງຊອກຫາວິທີ່ທີ່ຈະຊ່ວຍ ໂດຍການ
ລົມກັບເພື່ອນຍິງຄົນອື່ນ ຜູ້ທີ່ເຄີຍມ
 ີປະສົບການຄືກັນ.
ການຈັດຕັ້ງພ
 ິທີ ເພື່ອສ
 ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫຍັງເກີດຂ
 ຶ້ນ ທີ່ຈະ
ຊ່ວຍແມ່ຍິງໄປເບິ່ງປະສົບການ ແລະມີຫຍັງຈ
 ະເກິດ
 ຂຶ້ນກັບຊ
 ີວິດ. ຕົວຢ່າງ ການປິດບັງ ແລະການຈູດອຸປະ
ກອນທີ່ພົວພັນກ
 ັບການທຳແທ້ງ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ປົກປິດ. ໃນບາງຊຸມຊົນແມ່ຍິງອາດຈະປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ໄປ
ຢ້ຽມຢາມສະຖານທສ
ີ່ ັກສິດ ແລະເຮັດທານ.

ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ການທຳແທ້ງແບບປອດໄພຮັບໃຊ້ປະຈຳ
ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ. ເວລາທຳແທ້ງທີ່ຜ
 ິດກ
 ົດໝາຍ ຫຼື ເວລາທີ່ເກືອດຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄ
 ັດ
ແລະກຸ່ມທີ່ມີອານາດຕ້ານກັບກົດໝາຍ ການປ່ຽນແປງເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ແຕ່ເມື່ອເວລາໄດ້ປ່ຽນແປງກົດ
ມາຍແລ້ວ ແລະໃນຕົວຈ
 ິງແ
 ມ່ຍິງສາມາດປອດໄພ ແລະທຳແທ້ງແ
 ບບຖືກກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ ໃນຫຼາຍ
ສະຖານທີ່ ທີ່ຍັງເຮັດຜິດກົດໝາຍທັງໝົດ. ໃນເວລາບໍ່ດົນນານຜ່ານມາ.
ມີຫຼາຍຄົນ ຕ້ອງການຍຸດຕິອັນຕະລາຍ ທີ່ ເກີດໂດຍການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບປ
ໍ່ ອດໄພ. ວິທີການທີ່ພວກເຂົາ
ຈັດການກັນເຮັດປົກກະຕິແມ່ນຂຶ້ນກັບແມ່ນຫຍັງທ
 ີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອປ
 ່ຽນແປງຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ. ບາງຄົນ
ເລີ່ມໂ ດຍການຊ່ວຍແມ່ຍິງກ່ອນຈະທຳແທ້ງ. ການສຶກສາສີ່ງອື່ນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍແມ່ຍິງ ເພື່ອທ
 ຳແທ້ງແ
 ບບ
ປອດໄພ ແລະມີຫຼາຍຄົນເຮັດວຍກເພື່ອວ
 ່າ ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າການປ້ອງກັນ ການຕັ້ງຄ
 ັນແບບບໍ່ຕັ້ງ
ໃຈ

ການລົມໂ ທລະສັບ ຮັອດລາຍ ເພື່ອກ
 ານແທ້ງລ
 ູກແບບປອດໄພ.
ເມື່ອແມ່ຍິງລົມກ
 ັນທາງຮອດລາຍ
ໃນບາງປະເທດ-ລວມປາ
ກິດສະຖານ, ອິນໂດເນເຊຍ ເອກວາດໍ ແລະເປຣູ - ເພື່ອແ
 ລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທາງໂທລະສັບ ເຖິງແມ່ຍິງທີ່ຕ
 ້ອງການຈະຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້
ຢາ ເພື່ອທ
 ຳແທ້ງ ແບບປອດໄພ.

ການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃ ຫ້ມກ
ີ ານທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພມີໄວ້ຮັບໃຊ້ສ
 ະເໝີ
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ຍິງໜ
 ຸມນຳໜ້າພາທາງ - ມູນນິທິ ມາຣິອາ
ໃນປີ 2007 ທີ່ເມືອງ ແມກຊິກໂກ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍ, ເປັນເມືອງດຽວທີ່ແມ່ຍິງສາມາດແທ້ງລ
 ູກ
ແບບປອດໄພ ແລະຖືກກົດໝາຍ, ສາມາດທຳແທ້ງເມື່ອມ
ກ
ີ ານຕັ້ງຄ
 ັນ ພາຍໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ 12 ອາທິດ
ຂອງການຕັ້ງຄ
 ັນນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທິດທາງ. ທີ່ເຂດອື່ນໆ ໃນປະເທດແມກຊິໂກ ແມ່ຍິງ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຖືກກັກຂັງໃນຄຸກເປັນເວລາຍາວນານ ຍ້ອນວ່າເຂົາໄດ້ແທ້ງລ
 ູກແບບ
ຜິດກົດໝາຍ. ແຕ່ແ
 ມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກໃນແມກຊິໂກ ຍັງບ
ສ
ໍ່ າມາດມີເງິນຈ່າຍພຽງພໍ ໃຫ້ແ
 ກ່ຄ່າທຳແທ້ງທ
 ີ່
ປອດໄພ ແລະແມ່ຍິງໃນທົ່ວປ
 ະເທດ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂ
 ໍ້ດີທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າມາເມືອງຫຼວງແລະຈ່າຍຄ່າທຳ
ແທ້ງໃ ຫ້ແ
 ກ່ທ່ານໝໍ
ຍ້ອນຄວາມບຍ
ໍ່ ຸຕິທຳນີ້ ໃນປີ 2009 ຍິງສ
 າວສອງຄົນໄດ້
ສ້າງຕັ້ງມ
 ູນນິທີຊ່ວຍເຫຼືອການແທ້ງລ
 ູກ ມາຣິອາ ເພື່ອສ
 ັງຄົມຍຸຕິທຳ
ເພື່ອຊ
 ່ວຍໃຫ້ເຮັດການແທ້ງລ
 ູກທີ່ປອດໄພແດ່ແມ່ຍິງທ
 ັງມ
 ວນ. ການ
ໃຫ້ການບໍລິການ ຂອງກອງທຶນ ມາຣິອາທີ່ເອົາໃຫ້ລວມມີ
• ຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າທຳແທ້ງສ
 ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຈ່າຍຊ່ວຍທັງໝົດ
• ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ແມກຊິໂກຊິຕີຢູກ
່ ັບແ
 ມ່ຍິງມາກ່ອນ ໃນໄລຍະ
ແລະ ຫຼັງຈາກການແທ້ງລ
 ູກ
• ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງດູແລແຕ່ກ່ອນ ລະຫວ່າງ ແລະຫຼັງຈ
 າກເຮັດການແທ້ງລ
 ູກ.
•	 ໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຮັອດລາຍເພື່ອປະເມີນເບິ່ງເງື່ອນໄຂ
ນັບແຕ່ມ
 ື້ສ້າງຕັ້ງ ມຸນນິທນ
ີ ີ້ ສາມາດຊ່ວຍແມ່ຍິງ 1.500 ຄົນ ທົ່ວຕາໜ່າງອົງການອາສາສະໝັກ
ທົ່ວແ
 ມກຊິໂ ກ ນອກຈາກການບໍລິການການທຳແທ້ງ ຍັງມ
 ີການບໍລິການອື່ນໆອີກທີ່ເຂົ້າຫາແມ່ຍິງ
ມູນິທີ ເມເຣຍ ຍັງເຮັດການທຳແທ້ງ ທີ່ເຫັນ ແລະຂະຫຍາຍກວ້າງການຊ່ວຍທີ່ເຫັນ ແລະອົງການ ມູນິທີ
ເຂົາມີຜົນສຳເລັດ ທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກອົງການຂອງສາສະໜາທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນກົດໝາຍທີ່
ຕ້ານກັບການແທ້ງລ
 ູກ ແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບແມ່ຍິງ

ການປ້ອງກັນແມ່ຍິງ ແ
 ລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ວິທກ
ີ ານທີ່ດີ ທັງແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ແທ້ງລ
 ູກ ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບປະຊາຊົນ ຜູ້
ທີ່ແລກປ່ຽນຄວາມຄດ
ິ ເຫັນທຄ
ີ່ ກ
ື ນ
ັ ຄົນຜທ
ູ້ ເີ່ ຮັດການຈັດຕງັ້ ຊ່ວຍແມ່ຍງິ ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ການແທ້ງລກ
ູ ແບບປອດໄພ.
ມັນປະເຊິນໂອກາດ ລະຫວ່າງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະເຮັດສງທີ່ເຂົາເຊື່ອວ່າ ເປັນສິ່ງຖ
 ືກ
ຕ້ອງເກືອບທຸກປ
 ະເທດ ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ທກ
ີ່ ານແທ້ງລູກທ
 ີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະບາງທີ່ກບ
ໍ ໍ່ມີ. ຕ້ອງຖືເປັນສງ
ສຳຄັນທີ່ກົດໝາຍເວົ້າ ຄວາມໝາຍທຖ
ີ່ ືກຕ້ອງກ່ຽວກບັບການແທ້ງລ
 ູກໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະເຂົ້າໃຈສິ່ງ
ຈະຕາມມາ ຖ້າຫາກມີການລະເມີດກົດໝາຍ- ສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະຜູທ
້ ີ່ຊ່ວຍນາງ.
ໃນປະເທດຟິລິບປ
 ິນການແທ້ງລ
 ູກແມ່
 ນຜິດກົດໝາຍ ເປັນການຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍ ທີ່ຈ
 ະມີການທຳແທ້ງທ
 ີ່ປອດໄພ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳ ລະຫວ່າງເພື່ອນ ແລະອົງການເຄືອຂ່າຍ ແລະພວກເຮົາຊ່ວຍຄົນ
ດ້ວຍວິທີການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຜ່ານອິນເຕີເນ
 ັດ.
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ການປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງ ທີ່ບ
 ໍ່ປອດໄພ

ການເລີ່ມຕົ້ນບົດຮຽນພາກນີ້ ຢູ່ໜ້າທີ 248 ພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນເລື່ອງຂອງທ່ານໝໍ ອາຣຸນາ ນາງ
ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດການທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພທີ່ປະເທດເນປານ ເມື່ອເວລານາງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ
ຂອງແມ່ຍິງໜ
 ຸ່ມຄົນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຈັບເປັນ ຈາກການທຳແທ້ງແ
 ບບບໍ່ປອດໄພ ນີ້ແມ່ນເລື່ອງຂອງທ່ານໝໍ
ອາຣຸນາ ຢູເພຣດຕີ.
ການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານ ເພື່ອເຮັ
 ດໃ ຫ້ການທຳແທ້ງຖ
 ືກກົດໝາຍ ແລະປອດໄພທີ່ປະເທດເນປານ.
ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮັບຮູ້ວ່າແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກກັບການຕັ້ງຄ
 ັນ
ແບບບໍ່ຕ້ອງການມີເງື່ອນໄຂໜ້ອຍຫຼາຍ. ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈແລກປ່ຽນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ
ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອປ
 ່ຽນແປງກົດໝາຍ ເພື່ອໃ ຫ້ແມ່ຍິງມີສິດທຳແທ້ງແບບປອດໄພ ແລະຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍເມື່ອເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ຂ້ອຍຂຽນບົດສະເໜີໃຫ້ແກ່ໜັງສືພິມຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະໄດ້
ຮັບຈົດໝາຍຕອບມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຂ້ອຍກໍສືບຕໍ່ຂຽນໂດຍທີ່ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງທີ່ເສຍຊີວິດ
ແລະຜູ້ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກ ຂາດຄວາມເປັນທຳ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າຢູ່.
ໃນປີ 1990 ຂະບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດເນປານ ໄດ້ມີການປປ່ຽນແປງຫຼາຍສິ່ງ
ຫຼັງຈ
 າກທີ່ມີການເດີນຂະບວນ ບົນທ້ອງຖະໜົນຫຼາຍຄັ້ງພວກເຮົາມີສະພາໃໝ່ ແລະລັດຖະທຳມະນູນ
ໃໝ່. ກ່ອນໜ້ານີ້ ໜັງສືພິມ ແລະສະຖານີວິທະຍຸທັງໝ
 ົດແມ່ນຄວບຄຸມ ໂດຍລັດຖະບານ. ດຽວນີ້ ຍັງມີ
ຫຼາຍໜັງສືພິມໃ ໝ່ ແລະລາຍການວິທະຍຸ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງກໍມີຄວາມປະສົງ ທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການ
ທຳແທ້ງ. ເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມກັບການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ
ໃ ນເວລານັ້ນ ຂ້ອຍພົບກັບນ
 ັກໜັງສືພິມ ຊາຍຄົນນັ້ນມີຊື່ວ່າ ກຸດຣາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນສຳຄັນໃນການ
ໂຮມຊຸມນຸມ. ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ຈະພິມບົດສະເໜີຫຼາຍບົດ ແຕ່ຍັງສ
 ົ່ງນ
 ັກຂ່າວລົງໄ ປເອົາຂ່າວຕາມບ້ານ
ຕ່າງໆ ລາວໄດ້ຮັບຂ
 ່າວການເສຍຊີວິດກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງອ
 ີກດ
 ້ວຍ. ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ເມຍເຂົາເຈົ້າເສຍ
ຊີວິດ ໄດ້ເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງສູປ
່ ວງຊົນຟັງ. ການໂຮມຊຸມນຸມອື່ນໆອີກຍັງມີນັກການເມືອງຜູມ
້ ຊ
ີ ື່ວ່າ ຊູນີນ ຜູ້
ທີ່ເວົ້າໃ ຫ້ກຽດແກ່ສິດແມ່ຍິງ ແລະການທຳແທ້ງ. ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຈາກເພດຊາຍ ໄດ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮກ
ູ້ ່ຽວກັບການທຳແທ້ງທ
 ີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະເຫັນວ່າບັນຫານີ້ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່
ວຽກແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຊາຍກໍແມ່ນເສຍຄືກັນ ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍລະມານຈາກ ການເສຍຊີວິດຂອງ
ເມຍ ລູກສາວ ເອື້ອຍນ້ອງ ແ
 ລະເພື່ອນເຂົາເຈົ້າ.
ຂ້ອຍຍັງໄດ້ ເວົ້າເຜີຍແຜ່ຂ່າວຜ່ານທາງວິທະຍຸ
ອີກ. ຕົກມ
 າຮອດມື້ໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທໄີ່ ດ້ແລກປ່ຽນເລື່ອງ
ລາວເລື່ອງການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ຂ້ອຍຍັງໄ ດ້ຮັບ
ຂ່າວນິທານຂອງຂ້ອຍອີກ
ຂ້ອຍບັນຍາຍກ່ຽວກັບ
ການແທ້ງລ
 ູກ ເທື່ອຂ
 ້ອຍຄົ້ນພົບ ວ່າຂ້ອຍຕັ້ງຄັນໄດ້ 6
ເດືອນ ຫຼັງຈາກຄອດລູກຜູ້ທຳອິດ ແລະຂ້ອຍເວົ້າວ່າ
ຖາຫາກລັດຖະບານ ຕ້ອງການຢາກຈັບຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ
ຍິນດີທີ່ຈະໄປ. ເປັນຫຍັງເພີ່ນບໍ່ຈັບພວກແມ່ຍິງຜູ້ທີ່
ເປັນທ່ານໝໍ ເພື່ອທ
 ຳການທຳແທ້ງ ຫຼື ແທ້ງລ
 ູກ, ເປັນ
ຫຍັງຈ
 ຶ່ງມາຈັບແຕ່ແມ່ຍິງຊາວບ້ານ
ແລະທຳລາຍ
ຊີວິດພວກເຂົາ.

ການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃ ຫ້ມກ
ີ ານທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພມີໄວ້ຮັບໃຊ້ສ
 ະເໝີ

ຂ້ອຍຄິດວ່າ ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍຕ້ອງການຢາກຈະເຫັນຊາຕາກຳແມ່ຍິງຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຖືກໄປຈຳ
ຄຸກ ແລະຂ້ອຍກໍເລີ່ມເກັບກຳຂໍ້ມູນເກັບກຳຮູບແ
 ມ່ຍິງ ແລະເລື່ອງລາວຂອງເຂົາ. ແນ່ນອນ ຂ້ອຍກໍຂໍອະ
ນຸຍາດຈາກເຂົາເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າສາກ່

ອນ. ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນຫຍັງແ
 ມ່ຍິງຈຶ່ງເສຍ
ຊີວິດ ແລະລົງສຳຫຼວດວ່າ ມຄ
ີ ົນປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງການທຳແທ້ງ. ພວກເຮົາໄດ້ນຳ
ສະເໜີທ
 ີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກການເມືອງ ແລະຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າຖ້າຫາກ
ວ່າພວກເຂົາມີການປິ່ນປົວໃນການຍັບຢັ້ງຈາກການເສຍຊີວິດໃນເວລາຄອດລູກ ແລະຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາ
ຍັງຕ້ອງການຍຕ
ຸ ກ
ິ ານແທ້ງລກ
ູ ແບບບປ
ໍ່ ອດໄພ. ຄວາມຄດ
ິ ເຫັນພວກເຂົາເຫັນດຄ
ີ ວນປຽ
່ ນແປງ ແຕ່ວາ
່ 
ກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮ່າງອອກມາ.
ເປັນເວລາດົນນານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພື່ອກຽມຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ
 ້ວຍການທຳແທ້ງເປັນການຖືກກົດໝາຍ. ບາດກ້າວ
ທຳອິດ ພວກເຮົາສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ແຕ່ບສ
ໍ່ າມາດ
ຜ່ານໄດ້. ແລະຕໍ່ມາ ຕົກມາຮອດປີ 1999 ພວກ
ເຮົາພະຍາຍາມອີກ ພວກເຮົາສະເໜີວ່າແມ່ຍິງ
ຄວນສາມາດທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພ ແຕ່ມື້ຕັ້ງ
ຄັນເຖິງ 12 ອາທິດຂອງການຕັ້ງຄ
 ັນ. ຖ້າຫາກ
ແມ່ຍິງຖ
 ືກຂົ່ມຂືນ ຫຼືວ
 ່າ ຖ້າຫາກແມ່ຍິງມີບັນຫາ
ເຫດຜົນທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະຮ່າງກາຍ ທ
 ີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ
 ັນເປັນອັນຕະລາຍ ນາງກໍສາ
ມາດທຳແທ້ງໄດ້
 ແຕ່ມ
 ື້ຕັ້ງຄ
 ັນເຖິງ 18ອາທິດ.
ຫຼັງຈ
 າກສະມາຊິກສະພາຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມ
 ີອຳນາດປ່ຽນ
ຕຳແໜ່ງຂອງເຂົາ ແລະກົດໝາຍກໍຖືກຜ່ານ.
ປະຈຸບັນນີ້ ການທຳແທ້ງເປັນເລື່ອງທີ່ປອດໄພ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ປະເທດເນປານ
ແຕ່ກ
 ໍຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຈະເຮັດ. ເມື່ອເວລາຂ້ອຍລົງໄປເຮັດວຽກທີ່ຂັ້ນບ້ານທີ່ຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ ຍັງມ
 ີ
ທ່ານໝໍຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງຄ
 ິດວ
 ່າການທຳແທ້ງສ
 າມາດອະນຸຍາດພຽງແຕ່ການຕັ້ງຄ
 ັນໂດຍການຖືກຂົ່ມຂືນ
ເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ເມື່ອເວລາຜົວຍິນດີນຳ. ວຽກຂອງພວກເຮົາປະຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍຄຳເວົ້າທີ່ແມ່ຍິງມີສິດຖ
 ືກ
ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການແທ້ງລ
 ູກແບບປອດໄພອີກ. ພວກເຮົາໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ລັດຖະບານ ເປີດຊຸດຝ
 ຶກ
ອົບຮົມ ເພື່ອໃ ຫ້ທ່ານໝໍແລະນາງພະຍາບານໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທແ
ີ ທ້ງລູກແບບປອດໄພອີກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ
ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການ ໄວໜຸມໄດ້ຮຽນຮກ
ູ້ ານສ້າງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອບ
 ໃໍ່ ຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄ
 ວາມຕ້ອງການ
ທຳແທ້ງ.
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ການປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດຈາກການທຳແທ້ງ ທີ່ບ
 ໍ່ປອດໄພ

ວິທີການໃຫ້ການປຶກສາ ເພື່ອການແທ້ງລູກແບບປອດໄພ ແລະຖືກກົດໝາຍ
ໂ ດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບໍ່ມີວິທກ
ີ ານໃດໜຶ່ງໃດດອກທີ່ຈະນຳມາເຖິງຄວາມ
ສຳເລັດໄດ້. ມັນມີຫຼາຍວິທີການ ທີ່ກຸ່ມຄົນຈະເອົາອ
 ອກມານຳໃຊ້ ເພື່ອ
ຕໍ່ສູ້ ໃຫ້ມກ
ີ ານທຳແທ້ງໂ ດຍປອດໄພ ແລະຖືກກົດໝາຍ
ຈົ່ງພ
 າກັນປຶກສາຫາລື ການເສຍຊີວິດດ້ວຍການອອກລູກ - ແມ່ຍິງເສຍ
ຊີວິດຍ້ອນວ່າຕັ້ງຄ
 ັນ - ບໍ່ໄດ້ທຳແທ້ງ
 ລກປ່ຽນເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຈິງ ເຊັ່ນເລື່ອງແມ່ຍິງທີ່ເສຍ
ແ
ຊີວິດ ຫຼື ຖືກຄ
 ຸກ ຍ້ອນວ່າ ເຮັດການທຳແທ້ງ
					
					
					

ເຂົ້າຮ່ວມງານສຳລັບບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ແປງປັນທັດສະນະຊຶ່ງ
ກັນແລະກັນ. ບຸກຄົນກໍຈະໄດ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະອຸ້ມຊູຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ ແລະພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການ.

					
					

ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາຜູ້ຊາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າມີໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນ
ການເປີດສົນທະນາກ່ຽວກັບການທຳແທ້ງ.

ນຳໃຊ້ພາສາທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ, ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ພາສາທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ. ຢູ່ປະ
ເທດເນປານບຸກຄົນສ່ວນຫຼາຍພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າທຳແທ້ງທີ່ບໍ່ປອດໄພ, ຜິດກົດໝາຍ ”ແທນທີ່ຈະເປັນໄປຕາມ
ກົດໝາຍປອດໄພ,”ໃນບາງປະເທດບຸກຄົນສ່ວນຫຼາຍຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ຄຳວ່າ “ແທ້ງ” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່
ການຕິດຕາມປະຈຳເດືອນ. ໃນເມື່ອແມ່ຍິງປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ ກໍຄວນເຂົ້າພົບແພດ ເພື່ອແພດຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ປະຈຳເດືອນມາ.
ທຸກຢ່າງຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມເວລາ, ມັນເປັນໂອກາດໃນທາງການ
ເມືອງເຊັ່ນ: ຂະບວນການເຫັນດ້ວຍກັບປະຊາທິປະໄຕ, ໃນເມື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນ.

						
						
						
						
						

ການທຳແທ້ງເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອທຳແທ້ງຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ບັນດາທ່ານໝໍ ແລະພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ມີ
ກອງທຶນ ແລະບັນດາແມ່ຍິງຕ້ອງຮູ້ຈັກສະຖານທີ່
ທຳແທ້ງທີ່ປອດໄພ.

ການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃ ຫ້ມກ
ີ ານທຳແທ້ງແ
 ບບປອດໄພມີໄວ້ຮັບໃຊ້ສ
 ະເໝີ

273

ແຜນຄອບຄົວ: ການສ້າງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນມີໄວ້ ເພື່ອໃ ຫ້ແມ່ຍິງ ທຳແທ້ງໜ້ອຍລົງ ເຮັດວ
 ຽກເພື່ອປ
 ່ຽນ
ແປງທັດສະນະຊຸມຊົນທີ່ປະຕິເສດ ແມ່ຍິງມສ
ີ ິດຕັດສິນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ

ນຳໃຊ້ຢ
 າເມັດ ເພື່ອທ
 ຳແທ້ງ ແ
 ລະເພື່ອກໍລະນີສຸກເສີນ ກ່ອນການທຳແທ້ງ
ປິ່ນປົວຮັກສາ ຕ
 ້ອງຮູ້ຈັກວ
 ິທກ
ີ ານນຳໃຊ້ຢ
 າ ແລະຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃສ ຄຳແນະນຳ
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມີແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ແ
 ມ່ຍິງ ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ຂັ້ນຊຸມຊ
 ົນ.

				
				
				

ການເຮັດວຽກເພື່ອໃ ຫ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ສຸຂະພາບທາງເພດແມ່ນມີ
ໄວ້ແລ້ວສຳລັບເດັກຍິງ ແລະຊາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານ ຈະເລືອກແບບທີ່ດີ ໄດ້ຄືຜູ້ໃຫຍ່.

ຢ່າຍອມມັນ ຖ້າວ່າການພະຍາຍາມຄັ້ງທ
 ຳອິດ 
ຫາກບໍ່ສຳເລັດ ຈົ່ງສືບຕໍ່ທົດລອງແບບວິທອ
ີ ື່ນໆ 
ໃນທີ່ສຸດທ່ານກຈ
ໍ ະໄດ້ຊະນະ.

