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ຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງເຮັດວຽກເພື່ອ
ສຸຂະພາບເພດຍິງ

ເມື່ອເວລາ ທີ່ຊຸມຊົນຄິດເຖິງການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງບັນຫາແຕ່ລະກໍ
ລະນີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຄົນຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ແລະວຽກງານນີ້ ຕ້ອງຖືເປັນສຳຄັນ ເພື່ອປ
 ັບ
ປຸງການປ້ອງກັນ ແລະການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ທັງເປັນການຮ່ວມມກ
ື ັນ, ເພື່ອປ
 ່ຽນແປງບັນຫາ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບຂອງເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃດໜຶ່ງ. ວິທກ
ີ ານເຮັດວ
 ຽກຂອງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊຸມຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມກັນເຮັດວ
 ຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ໂດຍອາດຈະມີຈຳນວນຄົນເຂົ້າ
ມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ກຸ່ມປະຕິບັດງານໜຶ່ງດຽວ ແມ່ນບພ
ໍ່ ຽງພໍທີ່ຈະເຮັດການ
ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ມັນຍັງຕ້ອງການສ້າງຕັ້ງພ
 ັນທະມິດ ແລະຮ່ວມມືປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບບຸກຄົນ
ທີ່ມຖ
ີ ານະແຕກຕ່າງກັນ, ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນ. ເມື່ອເວລາຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ສະເໜີສະຖານະພາບ ແລະວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ, ຈຶ່ງຈະຕີລາຄາໄດ້ວ່າ
ແຕ່ລະຄົນໃ ນຊຸມຊົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜຈ
ູ້ ັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ບັນດາແມ່ຍິງບໍລິຫານຈັດການເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ
ຢູ່ໃນບົດຮຽນພາກນີ້, ພວກເຮົາກ່າວເຖິງເລື່ອງລາວຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງຢູ່ປະເທດເປຣູ ທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍ
ງານບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າເອງ. ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຫຼາຍ
ຄອບຄົວຢູ່ໃນໂຕເມືອງ ວິນກ
 າດຮູມານ ແລະວິນກາດ, ຊຶ່ງເປັນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດຢູ່ເຂດ
ພູສູງ ອັງເດດ ໃນເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມປະທະກັນດ້ວຍອາວຸດ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍເຜົາຜານ
ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະ ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ, ແລະ ມີການບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນອົບພະຍົບອອກໄປ
ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ອົບພະຍົບສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າກິຊົວ ແລະ ເປັນຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍ
 າກ
ອັບຈົນທີ່ສຸດ. ໂຮງໝໍຂອງຊຸມຊົນທີ່ເມື່ອງວິນກາດ, ກໍເປັນໂຮງໝໍທີ່ທຸກຍາກຄືກັນ, ແຕ່ວ່າພວກນາງພະຍາ
ບານ ແລະທ່ານໝໍ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຸດຄວາມສາມາດເທົ່າທີ່ພວກເຂົາເຮັດໄດ້. ເລື່ອງມີຢ
 ູ່ວ່າ ຄັ້ງໜຶ່ງມີຍິງ
ໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງທີ່ນາງຄອດລູກອອກຍາກ, ນາງພະດຸງຄັນ ແລະເພື່ອນຂອງລາວ ລົງມືຊອກຫາ
ວິທແ
ີ ກ້ໄ ຂບັນຫານີ້ ເພື່ອບ
 ໃໍ່ ຫ້ແມ່ຍິງຄົນໃດໜຶ່ງໃນຊຸມຊົນຈະເສຍຊີວິດໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼຶ ຂາດການເອົາໃຈ
ໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຕື່ມອ
 ີກ.

ບໍ່ມີຈັກເທື່ອ ທີ່ມີການເສຍຊີວິດ ສ້າງໃຫ້ເກີດກະແສຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ.
ຍັງມ
 ີເລື່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຍັງມ
 ີເດັກຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ຮູ້ດຽງສາ ເປັນເຂດທີ່ນາງໂຊເນຍເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ, ແລະ
ນາງໂຊເນຍຄົນນີ້ ເປັນເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ແຕ່ສຳລັບພວກອ້າຍຂອງນາງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະບໍ່ພໍ
ເທົ່າໃດປີ, ພວກອ້າຍຂອງນາງກໍສາມາດຮຽນເວົ້າ, ອ່ານ ແລະຂຽນພາສາສະເປນ. ຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງນາງທຸກ
ຄົນເວົ້າພາສາກິຊົວ ຊື່ງ ເປັນພາສາຂອງບັນພະບູຣຸດຂອງພວກເຂົາ.
ເມື່ອເວລານາງ ໂ ຊເນຍ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍຮູ້ນພຽງແຕ່ຕໍ່າຜ້າ ແລະ
ແຕ່ງກິນ. ນາງຍັງເປັນ ຄົນປູກແລະ ເກັບກູ້ມັນຝຣັ່ງ, ເບິ່ງແຍງ
ບັນດາສັດລ້ຽງ ແລະ ຮ້ອງເພງພາສາເຜົ່າກິຊົວ.
ເມື່ອໂຊເນຍອາຍຸໄດ້ 16 ປີ, ນາງໄດ້ແຕ່ງງານກັບ ໂຮເຊ ແລະ
ກໍໄດ້ ລູກສາວ 2 ຄົນທຳພິທີການເກີດຢູ່ກັບເຮືອນ ດ້ວຍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງນາງພະດຸງຄັນ. ເມື່ອໂ ຊເນຍ ອາຍຸ 19 ປີ ກໍຕັ້ງທ້ອງ ລູກ
ຜູ້ທີສາມໄດ້ 7 ເດືອນ. ໃນເວລານັ້ນພວກທະຫານໄດ້ບັງຄັບຄອບ
ຄົວຂອງນາງໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດນອກໂຕເມືອງ ວິນກາດຮູມານ
ຂອງປະເທດເປຣູ. ພວກທະຫານໄດ້ທໍາລາຍໄຮ່ສວນຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ຍັງໄດ້ຂ້າອ້າຍຜູ້ໜຶ່ງຂອງນາງອີກດ້ວຍ.
ທີ່ເມືອງ ວິນກ
 າດ, ໃນເວລາຕໍ່ມາບໍ່ດົນ, ນາງໂຊເນຍ ໄດ້ໄປຫານາງ ລຸກ, ນາງພະດຸງຄັນຜູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນ
ຜູຫວ
້ ັງຊ່ວຍນາງໃນການໃຫ້ກໍາເນີດເດັກທີ່ຈະເກີດໃໝ່. ສຳລັບໂຮເຊ ຜູ້ເປັນຜົວຂອງນາງ, ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່
ບ່ອນຫ່າງໄກ ເມື່ອເວລານາງໂຊເນຍ ຈະຄອດບຸດ. ມີພຽງເອື້ອຍຜົວຂອງນາງຊື່ ໂຕສາມາ ໄດ້ມາຊ່ວຍເບິ່ງ
ແຍງເດັກນ້ອຍ. ນາງພະດຸງຄັນລຸກສ, ໄດ້ຊ່ວຍນວດຄີງໃຫ້ນາງ ໂຊເນຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດນໍ້າຊາດື່ມ ເພື່ອຫວັງເຮັດ
ໃຫ້ມີການຄອດລູກງ່າຍ. ແຕ່ວ່າຫຼາຍຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປ, ນາງພະດຸງ ຄັນ ລຸກ ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ຜິດປົກກະຕິ. ນາງ ໂຊເນຍ ອິດເມື່ອຍຫຼາຍ ແລະເດັກໃນທ້ອງບໍ່ເໜັງ. ນາງປະດຸງຄັນ ລຸກສ ຮູ້ໄດ້ວ່າຕ້ອງ
ພາກັນໄປໂຮງໝໍເພື່ອກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງ ນາງ ໂ ຊເນຍ ໄວ້.
ນາງໂຊເນຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປອອກລູກທີ່ໂຮງໝໍຈັກເທື່ອ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ມີໃຜເວົ້າພາສາ ເຜົ່າກິຊົວຈັກຄົນ ແລະ
ນາງກໍເວົ້າພາສາສະເປນບໍ່ໄດ້. ແຕ່ໃນໃຈຂອງນາງ ລຸກ, ນາງບໍ່ຕ້ອງການຢາກໄປສະຖານທີ່ນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າ
ທ່ານໝໍ ແລະນາງພະຍາບານປະຈຳທີ່ນັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈ ຫຼື ຕໍານິນາງເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລານາງນໍາເອົາຄົນເຈັບ
ໄປຫາພວກເຂົາເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ແມ່ຍິງຈັດຕັ້ງເພື່ອກ
 ານປິ່ນປົວທີ່ດີຂຶ້ນ

ເມື່ອເວລານາງ ລຸກ ແລະ ນາງໂຊເນຍ ໄດ້ມາຮອດໂຮງໝໍ, ໂຮງໝໍກໍໄດ້ອັດແລ້ວ ແລະເມື່ອເວລາ
ໂຮງໝໍເປີດບໍລິການ, ພວກເຂົາກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້ານາງພະຍາບານດົນສົມຄວນ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ກວດທ້ອງຂອງ
ນາງໂຊເນຍ. ໃນທັນທີທີ່ກວດທ້ອງ, ນາງພະຍາບານກໍເວົ້າໂວຍວາຍຂື້ນໃສ່ນາງລຸກວ່າ ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງປ
ະ
ປ່ອຍໃຫ້ ນາງ ໂ ຊເນຍ ເຂົ້າມາໂຮງໝໍຊັກຊ້າແທ້, ກ່ອນ
ທີ່ຈະເຂົ້າມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ນາງລຸກ ງັບປ
 າກໄວ້
ເພາະວ່ານາງບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ນາງພະຍາບານໂວຍວາຍ
ຂຶ້ນຕື່ມ. ນາງໄດ້ຂໍຮ້ອງໂດຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ ເພື່ອຂ
 ໍຢູ່
ໃກ້ກັບນາງ ໂຊ
 ເນຍ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍວ່າມັນມີຫຍັງ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບນາງ ແລະ ຊ່ວຍນາງໃຫ້ຢູ່ບໍ່ປ່ຽວພອຍ.
ແຕ່ວ່ານາງພະຍາບານໄດ້ຕອບວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຍັງ
ກ່າວເຕືອນນາງອີກ, ນີ້ແ
 ມ່ນກົດລະບຽບຂອງໂຮງໝໍ
ຖ້າຄົນເຈັບຫາກເປັນຜູ້ຍິງ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜຜູ້ໃດ
ມາເປັນເພື່ອນ.
ນາງໂຊເນຍ ຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມີຫຍັງເກີດຂ
 ຶ້ນ. ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງທີ່ໜາວເຢັນ ແລະ ແສງໄຟ
ສະຫວ່າງສະໄຫວ, ຜູ້ຊາຍຄົນແປກໜ້າທີ່ເວົ້າພາສາ ສະເປນໄດ້ຊ່ວຍນາງຄອດລູກ. ນາງໂຊເນຍ ບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າ
ເດັກເກີດໃໝ່ເລີຍ ແລະກໍບໍ່ມີໃຜບອກນາງຈັກຄົນ ວ່າເດັກນັ້ນເປັນເພດຊາຍ ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໝໍໄດ້ອອກມາທີ່ຫ້ອງລໍຖ້າ ແລະຖາມຫາຜົວຂອງນາງໂຊເນຍ ຢູ່ໃສ. ນາງ ລຸກ ໄດ້ລາຍ
ງານວ່າຜົວຂອງນາງຢູ່ຫ່າງໄກ ແລະນາງກໍແນະນຳ ວ່ານາງເປັນນາງພະດຸງຄັນຂອງນາງໂຊເນຍເອງ, ແຕ່ວ່າ
ທ່ານໝໍກໍບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄໍາເວົ້າຂອງນາງ ຈົນກະທັ້ງ ມີນາງພະຍາບານຄົນໜຶ່ງມາແນະນຳຕົວວ່າ
ນາງເປັນໃຜ. ຈາກນັ້ນ, ນາງພະຍາບານຄົນນັ້ນ ກໍໄດ້ບອກນາງ ລຸກ ວ່າເດັກເກີດໃ ໝ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ
ແລະນາງ ໂຊເນຍ ກໍເສຍເລືອດຫຼາຍ. ເຂົາໄດ້ລາຍງານວ່າ ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ ບໍ່ມີເລືອດເພື່ອໃສ່ໃຫ້ນາງ ຫຼື ສົ່ງ
ນາງໄປປິ່ນປົວຕໍ່ ທີ່ໂຮງໝໍຂອງເຂດຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງໄກແລະໃຊ້ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງກວ່າຈະໄປຮອດ. ນາງ ລຸກ
ໄດ້ບອກທ່ານໝໍວ່າ ນາງຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສົ່ງນາງ ໂຊເນຍ ໄປຍັງໂຮງໝໍໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມີນາງພະ
ຍາບານຜູ້ໜຶ່ງຍ່າງມາຫາແລະລາຍງານທ່ານໝໍວ່າ ນາງໂຊເນຍ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ນາງ ລຸກ ໂສກເສົ້າເສຍໃຈຫຼາຍ ແຕ່ກໍຄິດ
ຢາກຮ້າຍທີ່ສຸດ. ນາງຮູ້ດີວ່າ ປະເທດເປຣູ ບໍ່ແມ່ນ
ປະເທດທີ່ຍາກຈົນເກີນໄປ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີຄອບຄົວທີ່
ທຸກຍາກຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ໂຮງໝໍ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຢູ່ທີ່ອື່ນ. ນາງຮູ້ດີວ່າ
ການຕາຍຂອງນາງ ໂຊເນຍ ແລະເດັກເກີດໃ ໝ່ນັ້ນ
ຄວນທີ່ປ້ອງກັນໄດ້
ແລະການຕາຍຂອງເດັກເກີດ
ໃໝ່ຍິ່ງບ
 ໍ່ຄວນເປັນເລີຍ. ນາງ ລຸກ ໜີຈາກໂຮງໝໍ
ໄປ
ພາງຄິດໄປກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີໃນ
ຄວາມຫວັງຂອງນາງ. ນາງຄິດສະເໝີວ່ານາງຈະປັບ
ປຸງປ່ຽນແປງໃຫ້ໄດ້ ກັບເລື່ອງທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບ
ນາງ ໂຊເນຍ ຈະບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂິຶ້ນອີກ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜຈ
ູ້ ັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ
ເມື່ອເວລາ ນາງ ລຸກ ໄດ້ກັບມາຈາກໂຮງໝໍພ້ອມກັບຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດໃ ຈ, ນາງ ໂຕມາຊາ ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນ
ຂອງນາງ ຊື່ນ
 າງໂປລາ. ນາງໂປລາ ພຽງແຕ່ໄດ້ຮຽນຈົບຊັ້ນອຸດມ
ົ ສຶກສາ ຢູ່ ເມືອງວນ
ິ ກາດແລະຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບໂຄງການຂອງຜູ້ນໍາຍິງໜຸ່ມ. ປະຈຸບັນນີ້ ນາງ ແລະ ໂຕມາຊາ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມ
ດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ໃນໂຄງການ ຊຶ່ງບໍລິຫານໂດຍອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງຈາກ
ນາງ ລຸກ, ນາງ ໂປລາ ຄິດວ່າການຕາຍຂອງນາງ ໂຊເນຍ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບບັນຫາອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ນາງ ໂຕ
ມາຕາ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າອີກຕຶ່ມກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າ, ພາຍຫຼັງການສົ່ງ
ສະການນາງ ໂຊເນຍ ແລະລູກຂອງນາງແລ້ວ.
ຂ້ອຍຄວນພາ ນາງ ໂຊເນຍ ໄປໂຮງ
ໝໍໂດຍດ່ວນ, ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ມັນຍິ່ງຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ເພາະວ່າ
ນາງຈະຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວ. ຂ້ອຍມີຄວາມ
ຢ້ານກົວທີ່ຈະໄປທີ່ນັ້ນ. ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜ
ງ່ຽງຫູຟັງຂ້ອຍຈັກຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຜິດຂອງເຈົ້າ

ດອກ ນາງ 
ລຸກເອີຍ!

ບໍ່ດອກ, ມັນແມ່ນຄວາມ
ຜິດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ເບິ່ງແຍງໝົດທຸກຄົນ
ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ.
ໝົດທຸກຄົນມີສິດເທົ່າທ
 ຽມກັນ
ໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.

ນາງ ລຸກ, ນາງ ໂຕມາຊາ ແລະນາງ ໂປລາ ຮັບຮູ້ດີວ່າ ລັດຖະບານ ຕ້ອງການໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງຄອດ
ບຸດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ. ພວກນາງຍັງເຊື່ອວ່າ ພວກນາງພະຍາບານ ແລະທ່ານໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ການປິ່ນປົວຜູ້ຍິງໝົດທຸກຄົນຢ່າງສະເໝີພາບກັນ ແລະປ່ຽມລົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມໜ້ານັບຖື, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເປັນຄົນທຸກຍາກ ແລະຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງກໍຕາມ. ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າ ຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ. ແລະ ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ພ
 ວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງພື້ນຖານສິດທິມະ
ນຸດໄດ້. ພວກນາງສ່ວນຫຼວງຫຼາຍເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະສະແດງພາລະ
ບົດບາດ. ນາງ ໂປລາ ເຂົ້າໃຈດີ ວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ນັ້ນແມ່ນ ເກັບ
ກຳແລະການເຂົ້າໃຈບັນຫາຢ່າງຄົບຖ້ວນຕື່ມ.

ແມ່ຍິງຈັດຕັ້ງເພື່ອກ
 ານປິ່ນປົວທີ່ດີຂຶ້ນ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກຜູ້ຍິງຢູ່ທໄີ່ ຮງໝໍ, ພວກນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເຮັດການປຶກ
ສາສົນທະນາກັບພວກຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ໃນອີກສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ ພວກນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່
ເພື່ືອນ ແລະເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ແລະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.

ພວກທ່ານໝໍແມ່ນຄົນມາຈາກໃນເມືອງ
ທັງໝົດ. ພວກເພິ່ນເວົ້າແຕ່ພາສາສະເປນ
ເທົ່ານັ້ນ ແລະພວກເພິ່ນເອີ້ນພວກເຮົາວ່າ
ພວກໂງ່ຈ້າຫຼ້າຫຼັງ ແລະຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ຊື່ງ
ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກ
ເຮົາເປັນຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ ແລະໂງ່ງ່າວ.

ຂ້ອຍຕັ້ງທ້ອງເມື່ອອາຍຸ 13
ປີ ທ່ານໝໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ
ຮູ້ສຶກອັບອາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອນ
ຮັບຂ້ອຍເທົ່າທີ່ຄວນ.

ພວກເພິ່ນມັກປະປ່ອຍໃຫ້
ພວກເຮົາລໍຖ້າດົນນານສະ
ເໝີ ແລະ ພວກເພິ່ນກໍໃຈຮ້າຍ
ເມື່ອພວກເຮົາຖາມພວກເພິ່ນ
ວ່າຍັງອ
 ິກດົນປານໃດທີ່ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານໝໍ.

ພວກເພິ່ນບໍ່ເຄີຍທ
 ີ່ຈະນັບ
ຖືປະເພນີຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ອຍ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມີຜູ້ຍິງຈະຄອດລູກ
ໂດຍທາງນອນກັບພື້ນ.

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍພື້ນຖານ
ຜ່ານມາເຄີຍໃຫ້ບໍລິການລ້າໆ.
ປະຈຸບັນນີ້, ເມື່ອເຈົ້າຢາກສັກຢາໜຶ່ງ
ເຂັມ, ກ່ອນອື່ນໝົດເຈົ້າຕ້ອງຊື້ ເຂັມ
ສັກຢາ ຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາ.

ພວກນາງພະຍາບານ
ບອກພວກຍິງໜຸ່ມຄື
ຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍແມ່ນຍັງ
ນ້ອຍໂພດທີ່ຈະຖາມເຖິງ
ເລື່ອງການຄຸມກໍາເນີດ.

ພວກຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍລະບຸລາຍການບັນຫາທັງຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ພວກນາງທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຢູ່ໂຮງໝໍ. ນາງ ໂຊເນຍ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງຄົນທໍາອິດທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການຂາດເລືອດ ຫຼື
ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ແລະນາງ ລຸກກໍບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງຜູ້ດຽວທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ຢາກໄປ ໂຮງໝໍ ເພາະວ່ານາງ
ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກນາງພະຍາບານ ແລະທ່ານໝໍບໍ່ເປັນຄົນທີ່ຄວນນັບຖື.
ນາງ ໂຕມາຊາ ແລະນາງ ໂປລາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ພວກນາງຕ້ອງ
ການນໍາເອົາປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາຄ້າຍຄືກັນ ແລະຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼັງຈາກໄດ້ແກ້ບັນຫາ
ເຫຼົ່ານ
 ີ້. ພວກຜູ້ຍິງທີ່ມີເງິນບໍ່ໄດ້ເພິ່ງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈາກອົງການລັດຖະບານ. ພວກນາງໄດ້ໄປ
ຫາໂຮງໝໍເອກະຊົນ. ດັ່ງນັ້ນພວກຜູ້ຍິງທີ່ຫວັງເພິ່ງພາຈາກການປັບປຸງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ນມີຈຳນວນ
ໜ້ອຍ ແລະແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນທຸກໄວອາຍຸທັງຫຼາຍ. ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ
ແລະ ຊວນເຊີນເອົາຊາວໜຸ່ມ ແລະພວກຜູ້ຍິງມາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງການ
ປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ທີ່ຈະເອື້ອອ
 ຳນວຍໃຫ້ພວກພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ປະກອບກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ.
ນາງ ໂປລາ ໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນນຳພາກອງປະຊຸມ ໂດຍການແນະນໍາຕົວນາງເອງ ແລະຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສະເໜີ
ໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນແ
 ນະນຳຕົວດັ່ງດຽວກັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າປະຊຸມສວນຫຼາຍແມ່ນຍັງມີຄວາມ
ຂີ້ອາຍ ແລະເວົ້າຈາໃນກອງປະຊຸມແບບກະຕຸກກ
 ະຕັກ, ຈາກນັ້ນ ນາງໂປລາ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ຜູ້ຍິງແຕ່ລະຄົນປິ່ນ
ໜ້າໄປເບິ່ງຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງນາງ, ເພື່ອໃ ຫ້ນາງຄົນນັ້ນເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບບັນຫາການຄອດບຸດ, ຈະເປັນປະສົບ
ການຂອງນາງເອງ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເພື່ອນຂອງນາງ ຫຼື ວ່າເລື່ອງຂອງໃຜກໍໄ ດ້ທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງນາງ.
ຈາກນັ້ນ ນາງ ລຸກໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງໝ
 ົດທເີ່ກີດຂຶ້ນກັບ ນາງ ໂຊເນຍ.
ນາງ ໂຕມາຊາ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຈຳນວນໜຶ່ງສ
 ົນທະນາຕື່ມກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ນາງ ແລະນາງ
ໂປລາ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໂຮງໝໍ ເມື່ອເວລານາງເຂົ້າໄປຂໍຄວາມເບິ່ງ
ແຍງ ແລະພວກແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍເລົ່າເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຕົນເອງ ແລະຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ.

ຂ້ອຍມັກຊ່ວຍ
ເຫຼືອເອື້ອຍຂອງ
ຂ້ອຍໃນການຄອດ
ລູກຂອງເພິ່ນ.

ຂ້ອຍມີລູກສາມຄົນ ແລະ
ທັງໝົດໄດ້ເກີດຢູ່ເຮືອນ
ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.

ຂ້ອຍຕົກເລືອດຢູ່ເປັນເວລາດົນເຕີບ ພາຍ
ຫຼັງທີ່ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍເກີດ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ
ຂອງຂ້ອຍເສຍຊີວິດຈາກຕົກເລືອດ ພາຍຫຼັງ
ຈາກການຄອດລູກຄົນທີສອງ. ຂ້ອຍມີຄວາມ
ຢ້ານກົວໃນເວລານີ້, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ທາງ
ໂຮງໝໍຈະສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້.

ພວກແມ່ຍິງຕົກລົງເຫັນດີຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຍົກລະດັບການເບິ່ງແຍງຜູ້ຍິງ ທີ່ໂຮງໝໍ.
ພວກນາງໄດ້ກ່າວເຖິງເວລາທີ່ຈະເຮັດວ
 ຽກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ ແລະພວກນາງໄດ້ເຫັນດີ ໃນການແບ່ງເວລາເບິ່ງແຍງ
ເດັກ ແລະແຕ່ງກິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ຍິງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ນາງ ໂປລາ ໄດ້ສະເໜີສືບ
ຕໍ່ວຽກອີກຄ
 ັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ການປະຊຸມຂອງພວກນາງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແ
 ຕ່ລະຄົນແນ່ໃຈທີ່ມີສິດສຽງ
ແລະພາລະໜ້າທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກນາງໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການປຶກສາ
ຫາລືກັນ. ພວກນາງໄດ້ຕົກລົງເອີ້ນຊື່ກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນວ່າ ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ເພື່ອເຊີນຊວນ
ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຈາກຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແມ່ຍິງຈັດຕັ້ງເພື່ອກ
 ານປິ່ນປົວທີ່ດີຂຶ້ນ

ໃນຂະນະເດີນທາງກັບເຮືອນ, ນາງ ລຸກ ໄດ້ລົມກັບນາງ ໂປລາ ວ່າ ກອງປະຊຸມມື້ນີ້ໄດ້ດຳເນິນໄປເປັນຢ່າງ
ດີ. ທຸກໆຄົນ ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ນາງໂປລາ ອະທິບາຍວ່າ
ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປໂດຍດີ ຍ້ອນໄດ້ວາງແຜນທີ່ດີຄື:
• ມີການສ້າງວາລະກອງປະຊຸມລ່ວງໜ້າ.
• ທົບທວນວາລະກອງປະຊຸມກັບກຸ່ມ ແລະປ່ຽນແປງວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ຖ້າຫາກມີຄວາມຕ້ອງການ.
• ໄດ້ຄັດເລືອກບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ເພື່ອນໍາພາກອງປະຊຸມ ແລະອີກຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອກໍາກັບເວລາ.
• ເຫັນພ້ອມກັບກົດລະບຽບ ສໍາລັບການປະຊຸມ (ເບິ່ງໜ້າ 84),
• ປະເມີນກອງປະຊຸມຫຼັງຈ
 າກສຳເລັດ.
ສໍາລັບແນວຄິດກ່ຽວກັບເຮັດແນວໃດເພື່ອວາງແຜນ ໃຫ້ການປະຊຸມມີຜົນສໍາເລັດ ເບິ່ງຢູ່ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ B: ການປະຊຸມທີ່ດີຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ ເຖິງຕອນຈົບ, ໜ້າ 305 ຫາ 306.

ການສົນທະນາສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ເປີດການປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ພາຍຫຼັງ
ການປະກອບກຸ່ມຂຶ້ນ. ນາງ ລຸກ ເປັນຜູ້ນໍາພາການປະຊຸມນີ້ ແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທຸກໆຄົນແນະນໍາຕົນເອງອີ
ກເທື່ອໜຶ່ງ, ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍໄດ້ມີຜູ້ຍິງໜ້າໃໝ່ຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມ. ນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອາສາສະໝັກ
ທົບທວນຄືນ ເລື່ອງທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນໃນການປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງ ແລະນາງກໍໄດ້ເຊີນເອົາຜູ້ທີ່ມາໃໝ່ ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນປະສົບການ ວ່າດ້ວຍການໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ, ຖ້າຫາກວ່າມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ
ແຕກຕ່າງເພີ່ມເຕີມ. ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍປະຫຼາດໃຈທີ່ວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່
ໂຮງໝໍ. ພວກນາງປະຫຼາດໃຈວ່າ ຄວນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອສ
 າມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນີ້.
ນາງ ໂປລາ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມເຮັດກ
 ິດຈະກຳໜຶ່ງ ທີ່ມີຮູບແບບຂອງບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຮ່ວມກັນ.
ນາງໄດ້ຂຽນແຕ່ລະບັນຫາໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍແຂງນ້ອຍ ແລະຕິດໄວ້ເທິງຝາ. ຈາກນັ້ນ ນາງກໍໄດ້ຊັກຖາມບັນຫາທີ່
ຄ້າຍຄືກັນເຫຼົ່ານັ້ນ ວ່າມັນເປັນດ້ວຍເຫດໃດ. ການເຫັນບັນຫາທັງຫຼາຍທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້
ພວກແມ່ຍິງຄິດກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກນາງທັງຫຼາຍ ໃນການປິ່ນປົວເບິ່ງແຍງຢູ່ທໂີ່ ຮງໝໍ. ແນໃສ່
ແບບສະບັບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນ ຈາກນັ້ນ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງບັນຫາໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ
ພະນັກງານບໍ່ຮູ້ປະເພນີ
ພະນັກງານບໍ່ເວົ້າພາສາ
ພວກເຮົາ
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດ
ຕາມຄົນເຈັບ

ຂາດເຂີນຢາຫ້າມເລືອດ
ບໍ່ມີລົດຮັບໃຊ້ສຸກເສີນ
ບໍ່ມີເລືອດແຮໄວ້ໃຊ້ໃນ
ຍາມສຸກເສີນ

ບໍ່ມີທ່ານໝໍຜູ້ຍິງ
ບໍ່ມີທ່ານໝໍເວລາກາງຄືນ
ຫຼືວັນທິດ
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ
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ຊຸມຊົນເປັນຜຈ
ູ້ ັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ພວກເຂົາໃຫ້ຜູ້ຍິງນອນ
ລົງກັບພື້ນໃນເວລາຄອດ
ລູກ.ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ
ນັ້ນລະຄື ບັນຫາ.

ພວກເຮົາສາມາດຕື່ມໃສ່ “ຕ້ອງນອນ
ລົງກັບພື້ນ” ເປັນສີ່ງທີ່ເໜາະສົມ
ບໍກັບບັນຫາທເີ່ຮັດໃ ຫ້ແມ່ຍິງ

ຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ?

ແມ່ນແລ້ວ ມັນເໝາະສົມ ສຳລັບພວກພະ
ນັກງານທີ່ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ຜູ້ບໍ່ນັບຖືປະເພນີຂອງ
ພວກເຮົາ. ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາມັກວິທີການເກີດແບບ
ນັ່ງຄູເຂົ່
້ າ ດັ່ງທີ່ແມ່ພ
 ວກເຮົາເຄີຍເຮັດມາ.

ເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບ
ພວກຜູ້ຍິງທີ່ຕ
 ັ້ງທ
 ້ອງ ຜູທ
້ ີ່
ຍັງມ
 ີຄວາມອຶດອັດໃຈໃນ
ການເບິ່ງແຍງ?

ກຳນົດບັນຫາເພື່ອຈະເຮັດວຽກສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍ.
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ສໍາເລັດກິດຈະກໍາ, ພວກເຂົາໄດ້ທວນຄືນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່
ພົວພັນກ
 ັບແມ່ຍິງ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈາກການເບິ່ງແຍງຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ດ້ວຍ
ເຫດວ່າການບໍ່ການປິ່ນປົວແບບບໍ່ນັບຖື ກັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ. ບັນຫາອື່ນໆກໍແມ່ນການຂາດແຄນ
ການສະໜອງຢາຂັ້ນພື້ນຖານ. ທຸກໆຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດສ
 ຸມທີ່ຄວນແກ້ໄຂ ແລະກໍຄວນ
ຮຽນຮູ້ບັນຫາອື່ນໆອີກ.
ພາຍຫຼັງການອະທິບາຍ, ນາງ ໂຕມາຊາ ໄດ້ຖາມພວກແມ່ຍິງວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການປະ
ຊຸມແນວໃດ. ພວກແມ່ຍິງທັງໝົດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພໍໃຈໃນກິດຈະກຳ ແລະການອະທິບາຍບັນຫາ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາໃຫຍ່. ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈໃນການ ຕ້ອນຮັບຂອງໂຮງໝໍ ແລະການອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກສະບາຍສໍາລັບແມ່ຍິງທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ກຸ່ມແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຂົາຄວນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ, ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນກັບກຸ່ມອື່ນໆຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ນາງ ໂປລາ ຮູ້ດີວ່າ ວຽກງານນີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ,
ເພື່ອຈະເຫັນບັນຫາ ແລະການອະທິບາຍ. ດັ້່ງນັ້ນ, ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກັນອອກ
ແນວຄວາມຄິດ ໂດຍການເວົ້າເຖິງສຸຂະພາບຂອງພວກກຳມະກອນ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ,
ນາຍຄູ ແລະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມຊຸມຊົນອື່ນໆ.

ແມ່ຍິງຈັດຕັ້ງເພື່ອກ
 ານປິ່ນປົວທີ່ດີຂຶ້ນ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ນາງ ມາຣິໂອ, ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກ
ໃຫ້ໂຮງໝໍ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານ 
ແບບເປັນເພື່ອນມິດ ແລະ
ປອດໄພ ໃນການຄອດບຸດ. ຢາກ
ຂໍຖາມວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ຢ່າງໃດ?

ນາງ ລຸກ ເວົ້າກັບນາງ ມາຣິ
ໂອ, ຜູ້ທເີ່ປັນນາງພະຍາບານ
ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍລັດ
ຖະບານປະເທດເປຣູ
ສ້າງ
ແຜນຍຸ ດ ທ ະສ າດໃ ຫ້ ແ ມ່ ຍິ ງ
ໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ ກໍຄືຢູ່ເຂດ
ເມືອງ ວິນກາດ ສາມາດຄອດ
ລູກແບບປອດໄພ.

ທ່ານ ກິບສະເປ, ທ່ານຈະໄປ
ເວົ້າເລື່ອງສິດທິມະນຸດຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ໃນກຸ່ມຂອງພວກເຮົາໄດ້ບໍ?

ດີຫຼາຍ! ມັນເປັນຂະບວນການ
ທີ່ຍາວນານ ແລະ ຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້
ເຮັດພຽງຜູ້ດຽວ. ພວກເຮົາໄດ້
ນໍາເອົາພວກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນ
ເມືອງ, ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທ້ອງ
ຖິ່ນ, ນາງພະຍາບານ ແລະ
ທ່ານໝໍ ຈາກໂຮງໝໍມາແລກ
ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ຄວນ
ເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂຮງໝໍໄດ້ຕ້ອນ
ຮັບພວກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນ
ເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນກໍເຮັດໄດ້ດີ!
ປະຈຸບັນມີພວກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ
ພື້ນເມືອງມາໃຊ້ບໍລິການຮັກ
ສາແມ່ຍິງຖືພາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີ, ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງເປຣູ
ລະບຸໄວ້ວ່າໝົດທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸ
ຂະພາບ. ພວກເຮົາສາມາດອະທິບາຍ ວ່າມີອຸປະ
ສັກ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການລ່ວງ
ລະເມີດສິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງອໍານາດຕໍ່
ລອງໃນການໂຕ້ແຍ່ງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ.

ນາງ ເຢດສເຊເນຍ, ນັກສຶກສາຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ
ຜູ້ໜຶ່ງ, ໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ ລູຍ ກິບສະເປ,
ນາຍຄູສອນປະຫວັດສາດຜູ້ໜຶ່ງ. ລາວຊ່ວຍເຫຼືອ
ກຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາກໍມີສິດພື້ນຖານໃນ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານ
ທາງກຸ່ມໄດ້ສືບຕໍ່ເພື່ອພົບປະກັນເປັນປົກະຕິ ແລະແລກປ່ຽນທັດສະນະຕ່າງໆ. ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພື່ອ
ແນໃສ່ຈຸດສຸມຂອງການປັບປຸງເບິ່ງແຍງພວກແມ່ຍິງຖືພາ ແລະແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາ
ໄດ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວກຽມພ້ອມຕັດສິນໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ເພື່ອເຮັດວຽກນອກ ຈາກອາຊີບຂອງ
ຕົນ ດ້ວຍການປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ພວກເຂົາກຽມພ້ອມເພື່ອເຮັດແຜນກິດຈະກຳໜຶ່ງ.
ເລືອກເຟັ້ນວ່າເອົາກິດຈະກຳໃດ. ພວກແມ່ຍິງໄດ້ເຮັດບັນຊີ ຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ
ເພື່ອຍົກລະດັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນວ່າ ກິດ
ຈະກຳອັນໃດດີ ທີ່ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍ ເພື່ອຕ້ອນຮັບພວກແມ່ຍິງທີ່ຖືພາທຸກໆຄົນຢ່າງສະດວກສະບາຍ
ແລະ ນັບທັງພວກແມ່ຍງິ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ. ພວກເຂົາໄດ້ພຈ
ິ າລະນາ ເລືອກເອົາກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໄດ້ງາ
່ ຍກັບ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາມີແລ້ວ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືສຳຄັນກັບກິດຈະກຳໃດທີ່ຈະປັບປຸງວິທກ
ີ ານຮັກສາ
ສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງທັງໝົດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງໝົດ.
ດ້ວຍມີຫຼາກຫຼາຍແນວຄິດ ແລະຄວາມເຫັນ, ມັນເປັນບັນຫາໃນການຕັດສິນໃຈ. ເຖິງແ
 ມ່ນວ
າ
່ ການສ້າງ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈພາຍໃນກຸ່ມ, ອາດມີການບໍ່ເຫັນດີນຳກໍເປັນໄດ້ ແລະ ກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ການລົງຄະແນນໂດຍ
ຂີດເສັ້ນດອດ (ໜ້າ225) ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ.
ຈັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ. ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ກຸ່ມໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບການທີ່ຄວນຈະເຮັດຫຍັງ
ໃຫ້ສຳເລັດໃນຂະນະທີ່ມີເວລາທີ່ເຫຼືອໜ້ອຍ (ບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ) ແລະຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງທີ່ໃຊ້ໃນເວ
ລາໜຶ່ງປີ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍ (ບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ). ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ວາດມະໂນພາບເບິ່ງວ່າ
ຈະເປັນພວກແມ່ຍິງປະເພດໃດ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຫາກໄດ້ຮັບຜົນ
ສຳເລັດຂອງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ຫຼືວ່າຜົນໄດ້ຮັບອັນໃດທີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ.
ເປົ້າໝາຍ

ຕອ
ຄວາມ
ສຳ
ເລັ ດແບບ
ໃດ?
້ ງການ

ໄລຍະສນ.
ັ້

້ ເມືອງເຂົາ້ ມາຄອດລູກຢູໂ
ແມຍິ
່ ງຊ ົນເຜົ່າພືນ
່ ຮງໝໍ ຍອ
້ ນວາ່ :
- ພະນ ັກງານສາມາດເວົ້າພາສາຊ ົນເຜົ່ າຂອງພວກ
ເຂົາ.

ຕອ
ພະນ ັກງານ
ປະຈຳໂຮງໝໍ ເຂົ້າໃຈ
້ ງການ
ແລະນ ັບຖວ
 ລະຮີດຄອງ
ປະ
ເພນີ
ື ັດທະນະທຳ ແ

- ພວກເຮົາສາມາດ
ນງຸ ່ ເຄື່ ອງ
ເອົ າເອງ

ໄລຍະ
ຍາວ
ພະແນກສາທາລະນະສກ
ຸ ຕອ
້ ງເຮັ ດວ ຽກຕາມຄວາມ
ຕອ
ຂອງ
ແມຍິ
ແລະນ ັບຖືສດ
ເຂົາໃນ
ິ ພວກ
້ ງການ
່ ງ
ການ
ປ່ ິ ນປົວ
ສາ້ ງສູນປິ່ ນປົວສຸຂະພາບ
ແມຍິ
ໄພ
ແລະ
່ ງທ່ ີປອດ
ສາມາດ
ນຳໃຊແ
ຍນ
ຊຸມຊ ົນ ແລະໂຮງໝໍ .
ື ຍ ົງໂດຍ
້ ບບ
ແມຍິ
່ ງຖືພາແມນບໍ່
່ ໄດເ້ ສຍເງິນ
- ລ ົດຮ ັບສ່ງົ ຄ ົນເຈັບສຸກເສີນທອ
້ ງຖິ່ ນ

ບໍລກ
ຫແ
ຸ ໄວອາຍຸ
ິ ານສຸຂະພາບຄ ົບວ ົງຈອນ ໃ
້ ກແ່ ມຍິ່ ງທກ
ເວລາເຮັດວຽກຂອງໂຮງໝໍ
ຕອ
້ ງການຂອງຊຸມຊ ົນ

ຕອ
ເໝາະສ ົມກ ັບຄວາມ
້ ງ

ມີແພດ
ໝໍທ່ ີໄດຮ
ຝຶກອ ົບຮ ົມທ່ ີດ,ີ ມີເລືອດ ແລະ
້ ັບການ
ຍຸກຢາ
ປະຈຳ
ສາງ
ໂດຍ
ຕະຫຼ ອດ

ແມ່ຍິງຈັດຕັ້ງເພື່ອກ
 ານປິ່ນປົວທີ່ດີຂຶ້ນ

ເຮັດແຜນການລະອຽດ ເພື່ອສຳເລັດເປົ້າໝາຍ. ການມີເປົ້າໝາຍລະອຽດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສີນໃຈ
ສ
າ
້ ງແຜນຍຸດທະສາດ ຊຶ່ງພວກເຂົາຄວນຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນວຽກງານຂອງຕົນ. ຍຸດທະສາດໜຶ່ງ
ແມ່ນມີຫຼ
 າຍບາດກ້າວທຈ
ີ່ ະຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າ
ວ່າທ່ານແຕ່ງກິນເພື່ອເຮັດງານດອງຂະໜາດໃດໜຶ່ງ, ທ່ານຈະຕ້ອງວາງແຜນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງການ
ຄິດກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານ, ມີອາຫານຫຍັງແດ່ທີ່ຈະໃຫ້ແຂກກິນ ແລະພຽງພໍກັບແຂກ ແລະມີວຽກ
ຫຍັງແນ່ທີ່ຈະມອບໃຫ້ໃຜເຮັດ. ດ້ວຍວ່າມີການວາງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ດີ, ທ່ານກໍສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ດ້ວຍການທີ່ມີອາຫານທີ່ແຊບນົວສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.
ກຸ່ມແມ່ຍິງ ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງອຸປະສັກທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຂອງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ພິຈາລະນາເລື່ອງຄົນ
ແລະແຫຼ່ງວັດຖຸທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.
ຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແຜນລະອຽດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ໂດຍການຈັດລຽງອັນດັບໜ້າວຽກຕ່າງໆ ແລະ
ກໍານົດເສັ້ນຕາຍ ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມໄດ້ມີ
ວຽກຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜມັນ. ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງ ເພື່ອທົບທວນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະ
ຄັ້ງເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມແຜນການໄດ້ດີປານໃດ.
ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ?
ມີບາດກ້າວຫຍັງແນ່ທີ່ພວກເຮົາຈະນໍາມາເຮັດ?
ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ?
ມີແຫຼ່ງຫຍັງແນ່ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເຮັດ
ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ?

ແຜນການອັນໜຶ່ງ
ຕອບຄໍາຖາມຂອງແຕ່
ລະຄໍາຖາມ ຂອງ
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ

ແມ່ນໃຜທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກນໍາ?
ແມ່ນໃຜຈະເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າແຜນການໄດ້ຈະນໍາພາໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດ?
ພວກເຮົາຈະຄາດຫວັງຫຍັງແນ່ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ຖ້າຫາກ
ວ່າບາດກ້າວນີ້ມີຜົນສໍາເລັດ? ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ
ວ່າແຜນການແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້?

ສຽງແມ່ຍງິ ວິນກ
 າດ ໄດ້ຕກ
ົ ລົງເອົາບາດກ້າວທໍາອິດຂອງພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ພບ
ົ ກັບທ່ານໝໍ ທີ່ໂຮງ
ໝໍ ທ່ານໝໍ ໂມຣາ. ພວກເຂົາໄດ້ວາງແຜນ ເພື່ອສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນ ແລະສະເໜີການປ່ຽນ
ແປງຕ່າງໆຢູໂ່ ຮງໝໍ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍເຮັດແນວໃດເຮັດໃຫ້ມີພວກ
ພະນັກງານເຂົ້າໃຈ ແລະນັບຖືປະເພນີຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຄາດຫວັງວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດວຽກ
ເປັນກຸ່ມ ແລະໄດ້ກະກຽມແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ດີ ໂດຍມີບົດສະເໜີລະອຽດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ທ່ານໝໍ ໂມຣາ
ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາ.
ກຸ່ມໄດ້ເຫັນດີ ເພື່ອເລືອກເອົາຄະນະກໍາມະການກຸ່ມນ້ອຍປະກອບດ້ວຍ 5 ຄົນ ເພື່ອວາງແຜນປະຊຸມ.
ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ ນາງໂປລາ ເພື່ອປະສານງານກັບຄະນະກໍາມະການ ແລະໂຕມາຊາ ໄດ້ອາສາສະໝັກເພື່ອ
ສະເໜີຂສ
ໍ້ ະເໜີຂອງກຸມ
່ . ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍ ເຢດເຊເນຍ ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ການໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ
ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມ ແລະຮ້ອງຂໍນຳ ອາລິເຊຍ, ແມ່ຍິງທີ່ຕັ້ງຄັນລູກຄົນທີສາມຂອງນາງ ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ທີ່ພົບພໍ້ບັນຫາໃນການຕັ້ງຄັນ ແລະການຮັກສາສຸຂະພາບສຸກເສີນຢູ່ໂຮງໝໍ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜຈ
ູ້ ັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານສູນຮັກສາສຸຂະພາບ
ນາງພະດຸງຄັນ ລຸກຮູ້ວ່ານາງ ມາຣິໂອ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບທ່ານໝໍ ໂມຣາ, ສະນັ້ນ ທ່ານໝໍ. ໂມຣາ
ໄດ້ເວົ້າກັບນ
 າງ ມາຣິໂອວ່າ ຖ້າຢາກຈັດກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້. ລາວກໍໄດ້ເຫັນດນ
ີ ຳ ແລະສອງທີດຕໍ່ມາຄະນະກຳ
ມະການສຽງແມ່ຍີງ ເມືອງ ວິນກາດ ໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ໝໍ ໂມຣາ ຢູ່ຫ້ອງການທີ່ໂຮງໝໍ. ດຣ. ໂມຣາ ກໍ່ໄດ້ເຊີນ ນາງ
ພະຍາບານ ຟະລໍເຣດ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ, ໃນທີ່ປະຊຸມ ນາງ ໂປລາ ໄດ້ເລີມຕົ້ນລາຍງານ ວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ
ໃຫ້ນາງ ລຸກ ສະຫຼຸບເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃຫ້ແກ່ນາງ ໂຊເນຍ ໃນການອອກລູກ. ນາງ ໂ ປລາ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ໄປວ່າ
ແມ່ຍິງຢູ່ໃນເວລາອອກລູກ ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການສ້າງຕັ້ງ ສຽງແມ່ຍິງ ເມືອງວິນກາດ. .
ຍາດນຸ່ງຖືຕາມແບບປະເພນີພວກເຮົາ ແລະມີ
ອາລີເຊຍ ແລະເຢດເຊເນຍ ທັງສອງກໍ່ໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນ ແລະຕໍ່ມາ ນາງ 
ເພື່ອນເວົ້າພາສາ ຊົນເຜົ່າກ
 ິຊົວ ຕີດຕາມມາ
ໂຕມາຊາ ກໍ່ໄດ້ອ່ານ ບົດສະເໜີໂຄງການ ຂອງກຸ່ມຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ
ນຳສະເໝີ. ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຄວນໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດ ຖ້າພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະຍ່າງ ແລະ
ການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍນ້ຳສຽງທໜ
ີ່ ັກແໜ້ນ..
ຄູ້ເຄົ່າອອກລູກຕ
 າມທພ
ີ່ ວກເຮົາຕ້ອງການ.
							

ທ່ານ ໝໍ ໂມຣາ ແລະນາງ ພະຍາບານ ຟັງດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃ ຈຕໍ່ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວຂອງບັນດາແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ອ່ານຈົບລົງ. ທ່ານ. ໂມຣາ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່ບັນດາແມ່ຍິງບໍ່ພໃໍ ຈຕໍ່ການບໍລິການຂອງ
ໂຮງໝໍ ແຕ່ທ່ານບໍ່ມີເວລາເພື່ອສົນທະນາໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດໄດ້. ນາງພະຍາບານ ຟະລໍເຣດ ໄດ້
ເວົ້າວ່າບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງເປັນຍ້ອນພວກແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະນາງພະຍາບານ ຟະລເໍຣດ
ຍັງໄດ້ຕຳນິວິຈານ ນາງ ລຸກ ແລະໝໍພະດຸງຄັນຄົນໜຶ່ງ ໃນການນຳພາແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນເຂົ້າມາສູນຮັກສາສຸຂະ
ພາບຊ້າເກີນໄປເພື່ອໄດ້ການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ນາງ ໂປລາ ໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນ ແລະເວົ້າວ່າກົດລະບຽບຂອງໂຮງໝໍ ປະຕິເສດສິດທິແມ່ຍິງທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງໝໍ.
ທ່ານ ໂມຣາ ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈ. ລາວເວົ້າຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງວ່າຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສະໜັບ
ສະໜູນ ຈາກພາກລັດ, ລາວຫາໂອກາດຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະນຳພາໃຫ້ໂຮງໝໍໄປໄດ້ຕະຫຼອດ.ຈາກນັ້ນລາວກໍ່ປີດ
ກອງປະຊຸມ.

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານແພດ

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ
ສຽງແມ່ຍິງ ວິນກ
 າດຮູ້ສຶກວ່າການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນຂອງພວກເຂົາຫຼົ້ມແຫຼວ. ພວກເຂົາທຳໄດ້ດີທາງດ້ານ
ເກັບກ
 ຳຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບັນຫາແມ່ຍິງພື້ນເມືອງ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລ້ວເມື່ອກອງປະຊຸມໄດ້ປີດລົງໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ແລະພວກເຂົາບໍ່ອາດສາມາດມອງເຫັນເສັ້ນທາງ
ໄປຂ້າງຫນ້າໄດ້.ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາ. ນາງ ໂຕມາຊາ ໄດ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ກຸ່ມໃນການຕີລາ
ຄາການປະຕິບັດງານຂອງຕົນເອງ ໄປໃນທາງດຽວກັນກັບແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງຕົນເອງ ແລະການປ່ຽນແປງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ.
ໃນເມື່ອເກີດມີຄວາມຂັດແຍ້ງໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ.
ຂ້ອຍພະຍາຍາມສຳລວມໃນສີ່ງທີ່ ເຮົາມີຮ່ວມກັນ...ໃນ
ກອງປະຊຸມນື່ງ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າໃນການຂາດຊັບພະ
ຍາກອນດ້ານສຸຂະພາບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນເສຍ
ຄວາມຕັ້ງໃຈ.ດຣ ໂມຣາ ກໍ່ເສຍຄວາມຕັ້ງໃຈໄປດວ້ຍ.
ພວກເຮົາທັງຫຼາຍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານສາ
ທາລະນະສກ
ຸ ເພື່ອຂໍໃຫ້ອງົ ການຈດ
ັ ຕ
 ງັ້ ຂ
 ອງລັດສະໜັບສະ
ໜູນສິດທິຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ

1. ຂະບວນການ ພວກເຮົາຈະເຮັດວ
 ຽກຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໄດ້ຢ່າງໃດ?
2. ເປົ້າຫມາຍ: ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດສຳເລັດຫຍ
 ັງ?
ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຜູ້ໃດມານຳພາ?
3. ຜົນໄດ້ຮັບ: ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຫຍັງ?
4. ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ?
5. ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້? ມີອຸປະສັກຫຍັງ? ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍກັນ
ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?
6. ພວກເຮົາຈ
 ະສາມາດທຳສິ່ງໃດໃຫ້ສຳເລັດອີກຕໍ່ໄປໃນຄັ້ງຫນ້າ?

ປັບປຸງແຜນປະຕິບັດງານ:
ພາຍຫຼັງການຕີລາຄາກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັບທ່ານໝໍ ໂມຣາ ແລະນາງພະຍາບານຟະລເໍຣດ, ກຸ່ມໄດ້
ຮັບຮູ້ວ່າ ມັນອາດຈະບໍ່ຫຼົ້ມແຫຼວທັງຫມົດ. ພວກເຂົາໄດ້ທວນຄືນເບິ່ງບົດສະເໜີ ໂດຍຮັບເອົາທັດສະນະຂອງ
ທ່ານໝໍ ໂມຣາ ແລະສຸມໃສ່ເລື່ອງສິດທິວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊ່ວຍ
ພວກເຂົາຕັດສິນຮັບເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປແກ່ພວກເຂົາເອງ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍ ໂມຣາ ເຊື່ອຖືໃນການປ່ຽນ
ແປງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສະເໜີນັ້ນ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຫັນໄດ້ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງໝໍກັບຊຸມຊົນ. ສຽງ
ແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ໄດ້ລະດົມສະໝອງເພື່ອເກັບກຳບັນຫາທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນ ແລະຕົກລົງກັນວ່າຕ້ອງ
ເພີ່ມພັນທະມິດຜູ້ທີ່ຈະເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ທ
 ່ານໝໍ ໂມຣາ ມາຮ່ວມປະຊຸມນຳພວກເຂົາອີກ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພັນທະມິດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ
ໃນຫຼາຍທິດຕໍ່ມາ, ສຽງແມ່ຍິງ ວິນກ
 າດ ໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄິດກັບພັນທະມິດຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍພວກ
ເຂົາມາແລ້ວ.

ແນ່ນອນ ແລະຂ້ອຍກໍສາມາດເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນໄດ້ອີກຕື່ມ ກ່ຽວກັບກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍສິດ ເພື່ອຮ
 ັກສາສຸຂະ
ພາບຂອງຄົນເປຣູ ແລະຍັງຮູ້ກ່ຽວ
ກັບງົບປະມານຂອງລັດ ທີ່ໃຊ້ໃນ
ໂຮງໝໍ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໃນ ແຜນຍຸດ
ທະສາດເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍີງ.

ເຈົ້າສາມາດລົມກັບ ທ່ານ ໝໍ.
ໂມຣາ ແລະສາມາດຮູ້ເຫັນ
ບັນຫາ ຂອງລາວ ໃນຖານະທີ່
ລາວເປັນຜຸ້ອຳນວຍການຂອງ
ໂຮງໝໍໄດ້ບໍ?

ທ່ານໝໍ ໂມຣາ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຮູ້
ວ່າລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດປະ
ຕິບັດຕາມພັນທະທັງໝ
 ົດ 
ເພື່ອຄ
 ຸ້ມຄອງດູແລໂຮງໝໍ 
ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້.
ຢູລິໂອ, ເຈົ້າເຄີຍ ຈັດຕັ້ງ
ນຳພາອົງການຈັດຕັ້ງຊາວ
ນາ ຄອບຄົວພວກເຂົາຈະໄດ້
ຜົນປະໂຫຍດຖ້າພວກເຂົາເຂົ້າ
ຮ່ວມໂຄງການຂອງພວກເຮົາ
ໃນການປັບປຸງການປິ່ນປົວ
ແມ່ຍິງທີ່ໂ ຮງໝໍ

ຂ້ອຍຮູ້ ທ່ານເຈົ້າ
ເມືອງເປັນຢ່າງດີ.
ຜ່ານມາ ລາວຮວ
ູ້ ິທຈ
ີ ັດ
ຕັ້ງບ
 ໍລິຫານດີ, ທ່ານ
ອາດຈະຊ່ວຍ

ພວກເຂົາຍັງກັງວົນວ່າແມ່ຍິງເຂົາຈະເວົ້າ
ຢ່າງໃດຕໍ່ໜ້າປ
 ວງຊົນ ເພື່ອພວກເຂົາຕ້ອງ
ການໃຫ້ມີການປິ່ນປົວຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ.
ພວກເຮົາຄີດວ່າ ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ
ບົດສະເໜີໂຄງການ ຂອງ ສຽງແມ່ຍີງ. ນີ້ເດ!
ບົດສະເໜີ! ເຫັນວ່າມັນເປັນແນວໃດ! ຢູ່ທີ່ນີ້
ເອງ! ມັນເປັນຈັງໃດ!

- ບໍ່ແມ່ນຄົນແຕ່ລະຄົນ ທີ່ທ
 ່ານພົບ
ພໍ້ ຈະເປັນພັນທະມິດນຳເຈົ້າ. ແຕ່ກ
 ໍບໍ່
ເປັນຫຍັງ, ເຈົ້າກໍບໍ່ຄວນທຈ
ີ່ ະໃຫ້ແຕ່
ລະຄົນເຂົ້າເປັນພັນທະມິດກໍໄດ້. ແຕ່
ວ່ າ ຈຳນວນຄົ ນ ທ່ີ ຈ ະມ າຮ່ ວ ມກັ ບ
ຝ່າຍທ່ານ ມັນຄ່ອຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອ
ເລັກເທື່ອນ
 ້ອຍດອກ.

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານແພດ

ຈັດຕັ້ງການສົນທະນາກັບຊຸມຊົນ
ດ້ວຍການຊ່ວຍຈາກພັນທະມິດພວກເຂົາ, ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືກ
 ັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະໂຮງໝໍທີ່ເມືອງວິນກາດ. ພວກເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເຊີນພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ,ໝໍພະດຸງຄັນ, ຜູ້ສະໜັນສະໜູນ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນທັງຫຼາຍຈາກເມືອງວິນກາດ ແລະ
ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກອງປະຊູມ.
ທ່ານເຈົ້າເມືອງໄດ້ກາ
່ ວຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມາກ່າວຕຳໜິວຈ
ິ ານຜູໃ້ ດຜູໜ
້ ງຶ່ ທີ່ມບ
ີ ນ
ັ ຫາ,
ແຕ່ເພື່ອຊອກຫາວິທທ
ີ າງໃຫ້ໂຮງໝໍສບ
ື ຕໍ່ເຮັດໜາ
້ ທີ່ຂອງຕນ
ົ ໄດ້ດີຂນ
ຶ້ ຢ່າງເໝາະສົມກບ
ັ ຄວາມຕອ
້ ງການຂອງ
ແຕ່ລະຄົນ,ລວມມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອີກດ້ວຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເຈົ້າເມືອງພະຍາຍາມເຕົ້າໂຮມ
ຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນໜຶ່ງດຽວກໍຕາມ,ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນດີ.
ເພາະສາເຫດມາຈາກປະສົບການຜ່ານມາ,
ບາງຄົນຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ທ່ານໝໍ ໂມຣາ. ຍັງມຫຼ
ີ າຍຄົນບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງໃນເມື່ອແມ່ຍິງສະເໜີ
ຄວາມຄິດເຫັນຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຍິງໜ
 ຸ່ມ ແມ່ນມີທາງເລືອກຫຼາຍ ແລະວິທີທຈ
ີ່ ະມີລູກ. ແຕ່ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ ຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກໍຕົກລົງເຫັນດີ ວ່າການເບິ່ງແຍງແມ່ຍິງທີ່ຖພ
ື າເປັນເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດ. ທ່ານ
ເຈົ້າເມືອງໄດ້ຮັບປະກັນທີ່ຈະໃຊ້ງົບປະມານເມືອງອີກຕື່ມເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ. ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວນາ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວນຈັດຕັ້ງໃ ຫ້ມີອາສາສະໝັກຈາກບ້ານໃກ້ຄຽງເພື່ອສ
 ້າງຕັ້ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະບົວລະບັດ
ຮັກສາ. ພວກນາຍຄູແມ່ນສ້າງອຸປະກອນສຶກສາເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ. ພະນັກງານການທະຫານທີ່ຢູ່ຄ້າຍໃກ້
ຮັບປາກວ່າ ຈະຊວ່ຍດ້ານຂົນສົ່ງສຸກເສີນ ແລະ ສ້າງຄັງເກັບເລືອດທີ່ປອດໄພ.
ທ່ານໝໍ ໂມ ຣາ, ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຕ້ອງການ
ຄືກັນກັບທ່ານເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊຸມ
ຊົນພວກເຮົາ. ທ່ານມີໂອກາດເຮັດການປ່ຽນແປງ
ໃຫຍ່. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານຢ່າງໃດ ແລະເພື່ອ
ຈະເຮັດວຽກໄປເຖິງເປົ້າໝາຍດຽວໃຫ້ໄດ້.

ຂ້ອຍຄີດວ່າຄວາມກັງວົນເຈົ້າ ແລະຂ້ອຍເຫັນ
ໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍີງບໍ່ຕ້ອງການເຂົ້າມາໂຮງ
ໝໍ. ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄ
 ົນເຂົ້າມ
 າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ
ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ ເພາະວ່າໂ ຮງໝໍແມ່ນຂອງ
ຊຸມຊົນ. ຈົ່ງພາກັນຊອກຫາວິທທ
ີ າງທີ່ດີ ເພື່ອພ
 ວກ
ເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
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ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ບໍລິຫານຈັດການເພື່ອການປ່ຽນແປງຍາວນານ
ໃນຫຼາຍອາທີດ ແລະຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາ. ທ່ານໝໍ ໂມຣາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປຶກສາສົນທະນາລະຫວ່າງ
ບັນດານາຍແພດ ແລະນາງພະຍາບານປະຈຳໂຮງໝໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ການປຽ່ນແປງ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 ຽງແມ່ຍິງ ເມືອງວິນກາດ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຄິດວ່າ ເລື່ອງສຸຂະພາບແມ່ນສິດ
ທິຂອງມະນຸດ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ນຳພາບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ຈັນຍາບັນຕໍ່ການປີ່ນປົວ ແລະຮັກ
ສາຊີວີດຄົນ. ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງວ່າ ວຽກນີ້ຕ້ອງພັດທະນາ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຕ
 ໍ່ທັດ
ສະນະຂອງແມ່ຍີງ ທີ່ເປັນເຜົ່າຊົນ ກິຊ
 ົວ. ນາງພະຍາບານ ຟະລໍເຣດ ໄດ້ສະເໜີທ່ານໝໍ ໂມຣາ ເຊື້ອເຊີນ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສ
 ຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ເຂົ້າມາຮ່ວມການສົນທະນາເລື່ອງແນວທາງປ່ຽນແປງ ຮ່ວມກັບພະ
ນັກງານທຸກຄົນປະຈຳໂຮງໝໍ.
ຕະລອດການສົນທະນາອັນຍືດເຍື້ອ, ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງສ
 ຽງແມ່ຍິງ ເມືອງວິນກາດ ແລະພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ຄ່ອຍໆໄດ້ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ເປົ້າຫມາຍດຽວກັນ
ແລະກ່ອນອື່ນໝົດເກັບຄ
 ່ານ້ອຍ ແລະລາຄາຕ່ຳເຊັ່ນ ຕໍ່ເວລາເຮັດວຽກ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາໄດ້ຈ້າງນາງພະຍາບານ ແລະຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຮູ້ສອງພາສາ ແລະຕ້ອງປະຈຳການ
ເພື່ອແ
 ປພາສາກິຊົວ ແລະພາສາ ສະເປນ ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມພະນັກງານທີ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຄວນເຮັດແນວໃດທີ່ຈະພາໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມ ມຄ
ີ ວາມຮູ້ສຶກທີ່ດຈ
ີ າກການຕ້ອນຮັບ ແລະ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະສະຖານທີ່ປອດໄພແກ່ການຄອດລູກ
ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 ຽງແມ່ຍິງ ເມືອງວິນກາດ ແລະ ກຸ່ມອາສາສະໝັກຊຸມຊົນໄດ້ທາສີຫ້ອງເກີດລູກຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ,
ຕິດຕັ້ງຜ້າກັ້ງໃສ່ຫ້ອງພີເສດ ແລະໄດ້ສ້າງເກົ້າອີ້ສຳລັບນັ່ງຄອດລູກ, ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ແ
 ມ່ຍິງ ນັ່ງຄູ້ເຂົ່າ
ອອກລູກແ
 ບບດັ້ງເດີມ.ທ່ານໝໍ ໂມຣາ ໄດ້ປຽ່ນແປງກົດລະບຽບ, ດັ່ງນັ້ນບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າມາຄອດລູກ
ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຸ່ງຖືເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ມີທາງເລືອກ ດ້ານການກິນ ແລະດື່ມ, ເຂົາເຈົ້າ
				
ສາມາດມີເພື່ອນຝູງຕິດຕາມມາດ້ວຍ, ຊຶ່ງແມ່ນຄູ່ຄອງ ແລະ ໝໍຕຳແຍ
				
ຂອງເຂົາເອງ. ນາງ ພະຍາບານ ຟະລເໍຣດ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມ
				
ແກ່ບັນດາ ທ່ານໝໍ ແລະນາງພະຍາບານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພວກ
				
ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກຂຶ້ນຕື່ມໃນການປ່ຽນແປງຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

ໃນເມື່ອບ
ນ
ໍ່ ານມານີ້ ທ່ານໝໍ ໂມຣາ ໄດ້ເຊີນ ນາງ ລຸກ
ແລະນາງພະດຸງຄັນອື່ນໆ ທີ່ເຄີຍໄ ດ້ຊ່ວຍການຄອດເດັກ ທີ່
ໂຮງໝໍ. ທ່ານຄິດວ່າ ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍາທ່ານໝໍ ແລະນາງ
ພະຍາບານຮັບຮູ້ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອຊ
 ່ວຍແມ່
ຍິງຄ
 ອດລູກມີສຸຂະພາບດີ. ທ່ານຍັງຮັບຮູ້ວ່າການປະຕິບັດ
ແບບນີ້ ມັນຍັງເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ ນາງພະດຸງຄັນ,
ທ່ານໝໍແລະນາງພະຍາບານ ເພື່ອເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ
ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະຍັງເປີດໂອກາດແກ່ ນາງພະດຸງຄັນ
ທັງຫຼາຍໄດ້ຮຽນຮູເ້ ອົາປະສົບການໃໝ່ ໃນການຄອດລກ
ູ ທີ່
ປອດໄພ..

ການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕົ້ນ: ເຂົ້າພົບພະນັກງານແພດ

ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ
ໃນມໍ່ໆມານີ້ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸມຊົນໄດ້ປິດລົງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 ຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດສ ໄດ້ຊ່ວຍ
ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຊຸມຊົນຜູ້ຫນຸ່ມນ້ອຍ ແລະ
ອາວຸໂສ, ພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກ ແລະບັນດາຜູ້ນຳທ້ອງຖີ່ນ. ຄະນະກຳມະການດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ໄດ້ເຮັດວຽກງານຢູ່ກັບສູນລວບລວມແຜນການຊຸມຊົນໂດຍດ່ວນ ແລະສ້າງ” ຕຶກຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພ”,
ດັ່ງນັ້ນພວກແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສາມາດພັກເຊົາຢູ່
ພ້ອມຄອບຄົວໃນລະຍະອາທິດສຸດທ້າຍການ
ຕັ້ງຄັນເພື່ອກຽມຄອດ.
ດ້ວຍການຊ່ວຍຈາກອົງການ ແຄ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແນະນຳພາກລັດ
ໃຫ້ສົ່ງທ່ານໝໍມາອີກຕື່ມ ເພື່ອໂຮງໝໍສາ
ມາດເປີດບໍລິການໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
ຕໍ່ວັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີວັດສະດຸ
ການແພດ ແລະ ເລືອດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ
ເພາະຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ແມ່ຍິງ
ທັງຫຼາຍ ຈິ່ງໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມກັບຄອບຄົວເຂົ້າມາປີ່ນປົວຢູ່ກັບໂຮງໝໍເປັນຢ່າງດີ, ຈຳນວນແມ່ຍິງ ແລະຄອບ
ຄົວເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາກຽມຄອດ ແລະຄອດລູກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະພວກເຂົາຍັງເອົາລູກນ້ອຍເຂົ້າມາ ເພື່ອສັກຢາ
ວັກແຊງ. ບັນດາຜູ້ຊາຍກໍຄືກັນ ພວກເຂົາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນດູແລແມ່ຍິງ ໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ,
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ການຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງໄປດ້ວຍ. ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນເມື່ອ
ໄດ້ຮັບການດູແລຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາໃນເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ ແກ່ຕົນເອງຢ່າງເຫມາະສົມ. ເຊັ່ນ
ດຽວກັນກັບສິດທິແມ່, ວັດທະນະທຳ ແລະກຽດສະງ່າງາມໄດ້ຖືກເຊີດຊູ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເລືອກເອົາໂຮງ
ໝໍເປັນສະຖານທຄ
ີ່ ອດລກ
ູ . ການລ່ວງເວລາແມ່ນແນໃສ່ສດ
ິ ທິແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າມາໂຮງໝໍ. ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍງິ
ຕັ້ງຄັນ ແລະລູກເຂົາເຈົ້າຢູ່ເມືອງວິນກາດ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງໄວວາ, ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງ
ສຸຂະພາບເພດຍິງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງປ
 ັບປຸງສຸຂະພາບຂອງເພດຊາຍທຸກໄວອາຍຸອ
 ີກດ້ວຍ..

ສຽງແມ່ຍິງ ແລະຕຳເເໜ່ງການນໍາພາ
ຊຸມຊົນ ວິນກາດຮຍ
ູ ແມນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເປີດງົບປະມານຂອງຕົນເອງ ເພາະສະນັ້ນ ທຸກໆປີໃດໄດ້ມີມູນ
ຄ່າງົບສະເພາະຄ້ຳປະກັນໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຍັງເລືອກຕັ້ງຄ
 ະນະ
ປະຈຳ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງດແ
ູ ລສຸຂະພາບແມ່ຍິງ. ດ້ວຍເຈຕະນາດັ່ງກ່າວບັນດາແມ່ຍິງ
ຈາກເມືອງ ວິນກາດ ໄດ້ຖືກຜັດປ່ຽນຂຶ້ນເຮັດວຽກໃນຕໍາແໜ່ງການນໍາ ແລະໄດ້ອອກສຽງນຕັດສິນກ່ຽວກັບ
ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະຕໍ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າເອງ.

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆ
ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ ໄດ້ຮັບຜົນງານຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຢູຢ
່ ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະການເຄື່ອນທີ່ຢູ່ອາໄສຍັງເປັນອຸປະສັກແກ່ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງຍັງມີຢູ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖື, ບາງຄົນຍັງຄິດວ່າ ພວກເຂົາຄວນສຸມໃສ່ການລ້ຽງດລ
ູ ູກອີກຕື່ມ.
ອົງການສຽງແມ່ຍິງເມືອງ ວິນກາດ ໄດ້ຮູ້ດີວ່າ ເພື່ອແ
 ກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່
ເຮັດການຈັດຕັ້ງອ
 ີກຕ
 ໍ່ໄປ..
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ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ການບໍລິຫານຈັດການເປັນແນວທາງ
ຕາມປະສົບການຂອງແມ່ຍິງຢູ່ ວິນກາດ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດກຳລັງໃ ຈ, ກຳນົດເວລາ ແລະຕ້ອງການຄວາມອົດທົນ. ທຸກໆບາດກ້າວຕະລອດເສັ້ນທາງປະຕິບັດ
ງານຈະນຳບົດຮຽນໃໝ່ໆທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ ແລະບັນຫາໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນແກ້ໄຂ. ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານ
ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຮັບເອົາແນວຄີດ ແລະນໍາໃຊ້ເພື່ອຫັນປ່ຽນໃນເມື່ອພົບກັບບັນຫາ. ດັ່ງທີ່ມີບຸກຄົນເຂົ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານດ້ານປ່ຽນແປງ, ມີທ່າທາງວ່າຂໍ້ຂັດແຍ້ງກໍ່ເກີດຂຶ້ນອີກຕື່ມ. ແຕ່ມີບຸກຄົນເຂົ້າ
ມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຈະສ້າງໂອກາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເໝືອນກັນແກ່ແນວຄິດໃຫມ່ທີ່ຈະອອກມາມີບົດບາດ,
ພັນທະມິດໃຫມ່ກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະແລກປ່ຽນກັບຄວາມຊໍານິຊໍານານໃຫມ່ໆ.
ສຽງແມ່ຍິງ ເມືອງວິນກາດສ ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໄປຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະຫຼາຍເວທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາກິດຈະການ ແລະຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນຈະຮັບກິດຈະການຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາ
ຢໍ້າຫຼາຍໆຄັ້ງການປະຕິບດ
ັ ງານບັດການນີ້ ແລະກັບທຸກໆຂັ້ນຕອນພວກເຂົາກໍໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງເພື່ອເບິ່ງບັນຫາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂ, ອຸປະສັກທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບ, ການແກ້ໄຂທີ່ມີທາງອອກ ແລະ
ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະສົບການ
ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະສົບການໃນຊີ
ວິດຂອງ ການຕັ້ງຄ
 ັນ 
ແລະ ການຄອດລູກ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ມີຫຍ
ັງເກີດຂື້ນກັບ ນາງໂຊເນຍ
ແລະນາງພະດຸງ ຄັນ ລູກ. ພວກເຮົາໄດ້ຖ
າມແມ່ຍີງຄົນອື່ນໆ
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ.

ພວກເຮົາເອງກັບການຕັ້ງຄັນແລະການພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ
ລຳພັງໂຕລາວຄົນດຽວ,ແມ່ຍີງຜູ້ດຽວບໍ່ອາດສາມາດສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງອັນໃດອັນໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ແຕ່ວ່າເມື່ອໄດ້ລວມ
ກັນເປັນກຸ່ມແລ້ວ, ພວກເຮົາອາດສາມາດເຂັ້ມແຂງພໍ ທີ່ຈະສ້າງ
ສີ່ງໃ ດໜຶ່ງ ໃຫ້ປ່ຽນແປງໄດ້.

ລົງມືເຮັດກິດຈະກຳ ແລະວິເຄາະປະສົບການ
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າແມ່ຍີງຫຼາຍຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ຍິງ
ພື້ນເມືອງທຸກຈົນ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄືກັນໃນດ້ານການ
ດູແລສຸຂະພາບ. ລອງສັງເກດເບິ່ງສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືຂອງພວກເຮົາໄດ້
ຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈບັນຫາແຕ່ລະປະເພດແຕກຕ່າງກັນ,
ແລະ ໝູນວຽນຢູ່ສະເໝີ.
ແລະ ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳ
ເອົາຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາໄດ້ພົບ ພັນທະມີດ ຜູ້
ທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາຮຽນຮູ້ອີກຕື່ມກ່ຽວກັບສິດ
ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ.

ການຈັດຕັ້ງແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງ

ແຜນປະຕິບັດງານ
ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາສີ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເພື່ອສຸມໃ ສ່ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ.ພວກເຮົາຄິດວ່າເປົ້າ
ຫມາຍໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ ທີ່ຕ້ອງການເຮັດສຳ
ເລັດ ແ
 ລະປຶກສາຫາລື ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ຈະນຳໃຊ້

ລົງມືປະຕິບັດງານ

ພວກເຮົາເລີ່ມລົງມື ບາດ
ກ້າວເລີ່ມຕົ້ນ - ໂດຍພວກ
ເຮົາຂເໍຂົ້າພົບພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ

ປະເມິນ
 ກິດຈະກຳ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈາກປະສົບການ
ພວກເຮົາໄດ້ຕີລາຄາປະສົບການຂອງພວກເຮົາກັບກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງທີນື່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມີນຕີລາຄາກິດຈະກຳ
ນັ້ນເພື່ອທວນຄືນຍຸດທະສາດແລະເປົ້າຫມາຍພວກເຮົາໄດ້ຮຽນ
ຮູ້, ເຕີບໂ ຕຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງແຕ່ລະກິດຈະກຳເລື້ອຍໆໄປ.

ແຕ່ລະກິດຈະກຳທີ່ພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ປະສົບການໃຫມ່,ແລະແຕ່ລະຄັ້ງພວກ
ເຮົາຈະປະເມີນຕີລາຄາ,ແລະ ເບິ່ງຜ
 ົນງານ ທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນຄືຮູບຂົດລວດ.
ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະວິ
ເຄາະປະສົບການ

ເລີມຕົ້ນຈາກ
ປະສົບການ

ແຜນປະຕິບັດງານ

ລົງມືປະບັດ

ປະເມີນຜົນງານ
ແລະ ຜົນໄດ້ຈາກ
ປະສົບການ

ຫຼາຍຄົນຈັດຕັ້ງຊຸມ
ຊົນກ້າວຜ່ານຂັ້ນຕອນ
ເຫຼົ່ານີ້ ຍ້ອນວ່າຂັ້ນ
ຕອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຊ້ຳ
ຄື ນ ແ ລ້ ວ ຊ້ ຳ ຄື ນ ອີ ກ .
ຜູ້ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແມ່ອີງ
ໃສ່ ຂັ້ນຕອນແບບຂົດ
ລວດນີ້.
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ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ກິດຈະກຳເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິການ
ໃນທຸກໆບາດກ້າວ ເພື່ອໄ ປຕາມທິດທາງ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດີນໄປຂ້າງໜ້າ
ເມື່ອມ
 ີການຈັດຕັ້ງຢ
 ູ່ໃນຊຸມຊົນ.ກິດຈະກຳໃດທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ສີ່ງ ທີ່ທ
 ່ານຕ້ອງການຢາກໄດ້.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະສົບການ. ຕົວຢ່າງ, ບາງກິດຈະກຳທີ່ຄວນເຮັດ:
• ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ. ເບີ່ງ: ວິທີການນຳໃຊ້ຮູບແ
 ຕ້ມເພື່ອປຶກສາສົນທະນາ
ເລື່ອງຜົນໄດ້ຈາກການວາງແຜນຄອບຄົວ (ທີ່ປື້ມຫນ້າທີ 180); ແລະ ກ. ການຍ່າງດ້ວຍເກີບລາວເອງ
(ຫນ້າ 254) .
• ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃຫ້ຮູ້ສືກສະບາຍ ຍົກເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນມາເພື່ອສົນທະນາ.
ເບິ່ງ: ພາບຈຳລອງ ກ່ຽວກັບ ການສືບພັນ (ຫນ້າ 78); ເກມບີງໂ ກ ກ່ຽວກັບເພດ (ຫນ້າ 86); ສູດໃດ
ແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມ
 ີຄວາມສຸກ, ຫນ້າ 89; ຮ່ວມເພດກັນໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ (ຫນ້າ 131); ເກມ
ນິທານ: ນິຍາຍເລື່ອງສອງຄອບຄົວ (ຫນ້າ 182).
• ເປີດເຜີຍໃນສີ່ງທີ່ ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຮູ້.
ເບິ່ງ:ຄຳຖາມທີ່ເປັນຄວາມລັບ (ຫນ້າ 109) ມີກຳລັງແຮງ ກັບ ກຳລັງອ່ອນ (ຫນ້າ 154); ກະດານ
ເກມ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ (ຫນ້າ 197); ແລະ ເກມທວາຍກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນປະກອບ. ມັນ
ແມ່ນວຽກສຸກເສີນເລື່ອງໜຶ່ງ (ຫນ້າ 241)
• ຊ່ວຍເຫຼືຶອຊຸມຊົນ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.
ເບິ່ງ:ຕາມລ້າຫາຊັບສ
 ົມບັດ ເພື່ອຊ
 ອກຫາ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ສງີ່ ປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອ
ພະຍາດທາງເພດສຳພັນ (ຫນ້າ 135); ໜ່ວຍສຶກສາສຳຫຼວດ ເບິ່ງ ພາລະໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ທ້ອງຖີ່ນ (ຫນ້າ 172); ແຜນທີ່ໄປຫາ ອາຄານ ດູແລຄວາມເປັນແມ່ ທີ່ປອດໄພ (ຫນ້າ 218);ແລະ ຖັງ
ປາ ກ່ຽວກັບປະສົບກ
 ານໃນການຄອດລູກ (ຫນ້າ 234).

ກິດຈະກຳທີ່ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າແກ່ການຈັດຕັ້ງ.

ລົງມືສ້າງຂື້ນ ຫຼື ວິເຄາະປະສົບການ ຕົວຢ່າງ ກິດຈະກຳ ທີ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມໄດ້.
• ສຶກສາເບິ່ງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະສົບການ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບັນຫາ.
ເບິ່ງ: ຄວາມດຸນດ່ຽງນໍ້າຫນັກ (ໜ້າ 54) ການຫລີ້ນເກມໂດມີນໂນ (ໜ້າ 56); ສຳລັບຜູ້ຊາຍ ເພດ
ແມ່ນຫຍັງ? ສຳລັບຜູ້ຍິງ ເພດແແມ່ນຫຍັງ? (ໜ້າ 94); ແລະລະຄອນການຕີດເຊື້ອຜ່ານທາງເພດສຳ
ພັນ (ໜ້າ123)
• ຕີດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອເບິ່ງສາເຫດ ຂອງບັນຫາ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ເບິ່ງ: ບັນຫາທີ່ຕົ້ນໄ ມ້ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ (ຫນ້າ 202) ສ້າງຕ່ອງ
ໂສ້ຂອງສາເຫດ. (223) ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ. (ໜ້າ 229)
• ເບິ່ງແ
 ນວຄິດໃນວິທີທາງໃໝ່ ໃນການຕິດຕາມວັດຖຸສິ່ງຂອງ. ເບິ່ງ: ກ່ອງກ່ຽວກັບເພດ (ໜ້າ 44);
ການປ່ຽນແປງລະບຽບການຕ່າງໆ(ໜ້າ 65); ໂລກແຫ່ງການໂຄສນາ - ແມ່ຍິງທີ່ປ
 ຸກເລື່ອງເພດສຳພັນ
ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຊາຍແທ້ (ໜ້າ 68) ແລະພະລັງທີ່ຟື້ນຄືນມາອີກ (ໜ້າ 156)
• ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ທັດສະນະ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ເບິ່ງ: ໂອປາຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຫນຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ເວົ້າເຖີ່ງການຄຸມກຳເນີດໜ້າ 186); ນາໆທັດສະນະ (ໜ້າ
153) ແ
 ລະຈຸດຢ
 ືນ (ໜ້າ 261)
• ຄາດຄະເນ ເບິ່ງຄວາມປຽ່ນແປງ
ເບິ່ງ: ຈະເກີດຫຍັງຂ
 ື້ນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີກ່ອງກ່ຽວກັບເພດຍິງຊາຍ (ໜ້າ 46); ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮົາ
(ໜ້າ 51); ການປ່ຽນແປງນິທານ, ການປ່ຽນແປງຊິວິດ (ໜ້າ 96); ການສະແດງບົດບາດ
“ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ” ເພື່ອຈະຄິດເຖິງການປ່ຽນແປງ (ໜ້າ 153); ຂ້າມແມ່ນໍ້າໄປຫາສຸຂະພາບ
(ໜ້າ 188); ແລະ ຄາດຄິດເອົາວິທີການບໍລິການເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ (ໜ້າ 278).

ແຜນເພື່ອທຳກິດຈະກຳ. ຕົວຢ່າງ , ກິດຈະກໍາສາມາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມ.
• ຄິດວ່າແ
 ມ່ນໃຜແດ່ທີ່ຕ້ອງການມີການພົວພັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມເພື່ອກໍ່ສ້າງຄວາມສະໜັບສະໜູນ.ເບີ່ງ:
ບົດບາດກະດານສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງການວາງແຜນຄອບຄົວ (ໜ້າ 206); ສ້າງແຜນທີ່ພະລັງ
ແຮງ (ຫນ້າ 259);ສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຄີດເຫັນ (ໜ້າ 288).
• ສ້າງແຜນ
ເບິ່ງ: ສ້າງແຜນກິດຈະກຳ (ຫນ້າ 26); ໄປຮອດຄວາມຝັນຂອງທ່ານເອງ. (ຫນ້າ 67) ບົດບາດຂອງຜູ້
ລໍຖ້າ (ຫນ້າ 160); ລະດົມສະໝອງເພື່ອຊ
 ອກຫາວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂບັນຫາ (ຫນ້າ 205); ລົງຄະແນນສຽງ
ແບບເປັນຈຸດ. (ຫນ້າ 225); ເລືອກເຟັ້ນເອົາບ
 ັນຫາ ຫຼືຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະແຕ່ງຈ
 ົດໝາຍ
ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ສຳລັບວຽກນັ້ນ (ໜ້າ 290).
• ຮຽນຮູ້ ແລະໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃຫມ່ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລົງມືປະຕິບັດ. ເບິ່ງ: ພາກປະຕິບັດເວົ້າເຖິງການ
ຮ່ວມເພດກັບຄູ່ຄອງ (ຫນ້າ 100); ທວາຍເກມຫຼີ້ນດ້ວຍຂອງຫຼີ້ນ: ມັນເປັນເລື່ອງກໍລະນີສຸກເສີນ (ຫນ້າ
241); ບໍ່ຈ
 ຳເປັນທີ່ຈະຕຳນິຕຊ
ິ ົມ ແລະເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ (ຫນ້າ 262) ແລະສະແດງລະຄອນຄືນໃໝ່: ການ
ຊ່ວຍກອບກູ້ເອົາຊີວິດຫຼັງຈາກເອົາລູກອອກ (ຫນ້າ 265).
ຕີລາຄາ ແລະເບິ່ງຜ
 ົນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກຳ.
ເບິ່ງ: ສົ່ງຜັກກະລຳປີໃຫ້ (ຫນ້າ 24); ຄວາມຮູ້, ນ້ຳໃຈ ແ
 ລະຄວາມຊຳນານງານ (ຫນ້າ 236).
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ຊຸມຊົນເປັນຜຈ
ູ້ ັດຕັ້ງຄ
 ຸ້ມຄອງວຽກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ

ລົງມືປະຕິບັດ
ທຸກຄົນ

ເພື່ອສຸຂະພາບບັນດາແມ່ຍິງຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ບັນດາແມ່ຍິງຈາກສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກ
 າດ ໄດ້ຖືກຫັນປ່ຽນດ້ວຍປະສົບການລວມຫມູ່ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເອງ. ຮວມກັນລົງມືປະຕິບັດໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຮູ້ອອກສຽງໃນພື້ນທີ່ດຳລົງຊີວິດຕົນເອງ. ພວກເຂົາ
ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນຮູ້ສຶກໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງຕໍ່ຕົນເອງ
ແລະຄວາມສາມາດ.ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະທຳໃຫ້ພໍ່ຫຼື
ຜົວເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າການປ່ຽນແປງມີຂຶ້ນເພື່ອສິ່ງທີ່ດີ. ແຕ່ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບ້ານເຮືອນໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປເປັນ
ລຳດັບໃນເມື່ອບັນດາຜົວເຂົາເຈົ້າ ແລະບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າມີຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳ
ພາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກມີຄຸນຄ່າ ແລະໄດ້ຢືນຢັນ ແລະເລີ່ມຕົ້ນອອກມາໃຊ້ບົດບາດ ແລະຫນ້າທີ່ຢ່າງເຂັ້ມ
ແຂງໃນການຕັດສິນບັນຫາຄອບຄົວ ແລະການດຳລົງຊີວິດ.
ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ ແຕ່ລະບາດກ້າວໃນການປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມ, ບັນດາສາມາຊິກ
ສຽງແມ່ຍີງວິນກາດເມືອງໄດ້ມີແນວຄິດໃຫມ່ກ່ຽວກັບອຳນາດ. ແຕ່ກ່ອນພວກເຂົາເຄີຍຖາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ ແລະ
ໄດ້ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າແຕ່່ລະຄົນໄດ້ສິດອອກສຽງເທົ່າທຽມກັນ. ບັນດາແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານອອກ
ຂຽນເປັນ ຫຼືເວົ້າພາສາ ສະເປນ ບໍ່ໄດ້, ທຸກຄົນສຳນືກໄດ້ໃນແນວຄິດເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າເຫມືອນກັນກັບແນວ
ຄິດຂອງຄົນອື່ນ ຫຼາຍເວລາຜ່ານໄປ, ກໍ່ໄດ້ມີຊາວຫນຸ່ມເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນພະລັງຊຸມຊົນດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລວມແກ່ຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ນຳຊຸມຊົນ. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງເປັນບົດ
ຮຽນສຳຄັນທີ່ບັນດາແມ່ຍິງໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການປະຕິບັດງານດ້ານຈັດຕັ້ງລວບລວມໃນຊຸມຊົນມີ:
•

ຄຸນຄ່າຂອງຄົນປຽບເຫມືອນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.ຊອກຫາເຂົາເຈົ້າຢ່າທຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ຊອກຫາເຮົາ! ສົນທະນາໂອ້ລົມກັບບັນດາແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໂດຍປົກກະຕິລວມຕົວກັນເຊັ່ນ ຕະຫຼາດ,ບ່ອນລົດເມຈອດ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ
ບໍໍ່ນໍ້າ(ແຫຼ່ງນໍ້າ).ໃຫ້ເຄົາລົບນັບຖືແນວຄວາມຄິດຄົນອື່ນ,ປະເພນີ, ແລະການຕັດສີນໃຈ.

•

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

•

ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.ຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທີ່ເຈົ້າມີຢູ່. ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຄົນອື່ນຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຂົາເຈົ້າເອງ.

•

ລວມຫຼາຍໆກຸ່ມເຂົ້າກັນ. ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກພັນທະມິດ; ລວມທັງເພດຊາຍ, ຊາວ
ໜຸ່ມເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ຜູ້ນຳພາຊຸມຊົນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສ
 ັງຄົມ ແລະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຂ
 ອງ
ລັດ. ກະກຽມການສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄ ດ້ວ
າ
່ ແ
 ຕ່ລ
 ະຊວ
ີ ດ
ິ ສ
 າມາດປບ
ັ ປຸງໄ ດ້ໂ ດຍການເຮັດວ
 ຽກ
ຮ່ວມກັນ ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍດຽວກັນ..

ລົງມືປະຕິບັດງານເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍີງເພື່ອປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ

ບັນດາແນວຄິດນ້ອຍໆສາມາດນຳພາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ໄດ້.
ການປ່ຽນແປງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຊຸມຊົນໜຶ່ງ,ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະດົນບັນດານ ກໍໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນ
ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ບາງເທື່ອຄວາມພະຍາຍາມຈາກກຸ່ມນ້ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນຂະບວນການປ່ຽນ
ແປງໃນທົ່ວໂ ລກກເໍປັນໄດ້.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດເປຣູນຳມາໃຊ້ປະເພນີແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າກິຊົວ. ສຽງແມ່ຍິງເມືອງວິນກາດ
ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງກຸ່ມໃນປະເທດ ເປຣູ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳແມ່ຍິງຜທ
ູ້ ີ່ຖືພາ ແລະດູແລການຄອດລູກ ທີ່ຍັງເຄົາ
ລົບນັບຖືວດ
ັ ທະນະທຳ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຂອງແມ່ຍງິ ເຜົ່າຊ
ນ
ົ ກິຊ
ວ
ົ . ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ແລະພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າການດຳລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງສາມາດປົກປ້ອງການບໍລິການທີ່ສະດວກໃຈ,
ການຍິນດີຕ້ອນຮັບແ
 ມ່ຍິງທັງໝ
 ົດ ແລະໂດຍການປະສົມປະສານຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານທາງແພດ ແລະຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງແມ່ຍິງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນບາງສ່ວນຂອງປະເທດເປຣູສາ
ມາດເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມປະເພນີໃນລະຫ່ວາງການຄອດລູກໃນໂຮງໝໍ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະ
ໜອງຕັ່ງນັ່ງຄອດລູກ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານແພດທຸກຄົນຈະຕ້ອງຖືກຝືກອົບຮົມ ເພື່ອຈະໄດ້ຕອບ
ສະຫນອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ “ການຄອດເດັກໃນທ່າຢືນ” ໄດ້ມີການສ້າງອາຄານຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພ
ຫຼາຍກ່ວາ 500 ເຂດຊຸມຊົນ. ປັດຈຸບັນນີ້ ບັນມີແມ່ຍິງຊົນນະບົດຊົນເຜົ່າ ກິຊົວ ທີ່ເຂົ້າໂຮງໝໍເພື່ອການຮັກ
ສາເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະມີແມ່ຍິງເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດການຄອດລູກໜ້ອຍລົງ.

ແນວຄິດນ້ອຍໆ ອາດສາມາດນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ (ປະຕິຮູບ)
ນັກເຄື່ອນໄຫວຂັ້ນພື້ນຖານ ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານແພດໝໍ,ບັນດາຜູ້ນຳດ້ານການເມືອງ,ແລະ
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ
ໃຫ້ແກ່ສະພາເພື່ອສ
 ິດທິຂ
 ອງມະນຸດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ
ໄດ້ສ້າງມະຕິວ
 ່າດ້ວຍຄວາມເປັນແມ່ທປ
ີ່ ອດໄພ. ນິທານ ຕ່າງໆ ຂອງຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊົນ ວິນກາດ
ຮົວມານ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ບຸກຄົນທັງຫຼາຍວ່າ ການປ້ອງກັນແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ເສຍຊີວິດ ໃນເວລາຖືພາ
ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ແຕ່ຫາກຍັງເປັນການລະເມີດສິດແມ່ຍິງອີກດ້ວຍ.
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