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ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບພວກແມ່ຍິງ
ກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິກິດການຂອງຄວາມພະຍາມຍາມຕ່າງໆ
ເພື່ອຍົກລະດັບສຸຂະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິຂອງພວກເຂົາເພື່ອສຸຂະພາບ.
ພວກແມ່ຍິງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອພວກເຂົາສາມາດຕັດສີນບັນຫາພວກເຂົາເອງ ເມື່ອພວກເຂົາມີເພດສໍາພັນ
ແລະຖ້າຫາກວ່າຍາມໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການມີລູກ. ການວາງແຜນຄອບຄົວດ້ວຍການຄຸມກໍາເນີດ ຫຼື ການ
ມີເພດສໍາພັນແຕ່ບໍ່ຕັ້ງທ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ພວກແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດຕັດສີນໃຈ.
ການວາງແຜນຄອບຄົວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່,
ພວກແມ່ຍິງເຄີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີບໍ່ໃຫ້ເອົານໍ້າເຊື້ອເຂົ້າໄປໃນ
ຊ່ອງຄອດ (ບໍ່ມີການຮ່ວມເພດ) ແລະການເອົານົມໃຫ້ລູກກ
 ິນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືພາ. ພວກແມ່ຍິງຈໍານວນ
ໜຶ່ງນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຮອບປະຈຳເດືອນຂອງຕົນ ແລະເວລາທີ່ຈະຕັ້ງທ
 ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືພາ ຫຼື
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັ້ງທ້ອງໄດ້. ປະຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍວິທີຄຸມກໍາເນີດ. ໃນຈໍານວນນີ້ລວມທັງການນໍາໃຊ້ຖົງ
ຢາງອະນາໄມສໍາລັບຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ; ລະບົບຮໍໂມນ ເຊັ່ນຢາຄຸມກໍາເນີດ, ການສັກຢາ ແລະການຝັງບ້ວງ
(IUDs = inauterine devices) ແລະການຂ້າເຊື້ອຖາວອນ. ການນໍາໃຊ້ວິທີໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໃນບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ
“ການຄຸມກໍາເນີດ” “ການມີລູກຫ່າງ” ຫຼື “ ວິທີມີເພດສໍາພັນແຕ່ບໍ່ຕັ້ງທ້ອງ”
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມນະອາຍ ຫຼື ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບການຈະເວົ້າເລື່ອງການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພາະ
ວ່າການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ກໍປຽບເໝືອນການສົນທະນາກັນ
ກ່ຽວກັບການມີເພດສໍາພັນ.
ໂດຍສຸມເປົ້າໝາຍໃສ່ຄອບຄົວທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ
ຂອງແມ່ ແລະເດັກ ແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງໝົດທຸກຄອບຄົວ, ນັ້ນແມ່ນວິທີເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ນໍາໃຊ້ຮູບແຕ້ມ ເພື່ອສົນທະນາຜົນປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໄດ້ໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັນ ເປັນການດີສໍາລັບດິນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວກວ່າ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວກໍເຊັ່ນດຽວກັນພວກແມ່ຍິງທີ່ມີລູກຫ່າງ.
ການມີລູກຫ່າງແມ່ນຄວາມມີສຸຂະ
ພາບດີຂອງທັງໝົດຄອບຄົວ.

ແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງ ແລະຄູ່ຮ່ວມເພດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມ
ເພີດເພີນປາສະຈາກການກັງວົນເລື່ອງການຕັ້ງທ້ອງ.

ມີລູກໜ້ອຍຄົນ ໝາຍເຖິງມີອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ
ຕື່ມສໍາລັບທຸກໆຄົນ.

ລໍຖ້າເພື່ອຢາກມີລູກ, ພວກຄົນໜຸ່ມຕ້ອງໃຊ້
ເວລາຈົນກວ່າຈະຈົບການຮຽນ

ພວກພໍ່ແມ່ມີເວລາຫຼາຍເພື່ອພັກຜ່ອນ ແລະ
ຊ່ວຍສອນໜັງສືລູກໆ.

ເລີ່ມສົນທະນາວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ນໍາໃຊ້ຮູບແຕ້ມ ເພື່ອສົນທະນາຜົນປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ. (ຕໍ່)

1

ໂດຍປາສະຈາກການຈັບຜິດ (ທ່ານສາສາດປັບປ່ຽນໃຫ້ເປັນສະຖານະການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ) ຮຽກຮອ້ງ
ກຸ່ມ ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນບັນຫານໍາກັນ ວ່າແມ່ນສຸຂະພາບອັນໃດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໃດຂອງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ ຮູບພາບໃດທີ່ເປັນໂຕແທນຂອງມັນ.

2

ສ້າງແນວຄິດໃຫ້ກຸ່ມດ້ວຍຄໍາຖາມຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ:

• ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການຄຸມກໍາເນີດ ສໍາລັບແມ່ຍິງໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງຍັງເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່?
ສໍາລັບແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະເບິ່ງແຍງເຮືອນຊານ ແລະຄອບຄົວຂອງນາງ?

• ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການວາງແຜນຄອບຄົວ ເຮັດເພື່ອຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊອກ
ຫາອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ? ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄັບແຄບ ແລະບໍ່ສາມາດເພື່ອຍ້າຍອອກໄປ.

• ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການວາງແຜນຄອບຄົວ ເຮັດເພື່ອສະໜອງການສືບມູນມັງບ່ອນ

3

ຢູ່ອາໄສ, ມີນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນສໍາລັບໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ?
ສະເໜີໃຫ້ພວກເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ແຕ້ມຮູບຂອງພວກເຂົາເອງ ຂອງຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ຂອງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ຊຸກຍູ້ພວກເຂົາໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບທີ່ການວາງແຜນຄອບຄົວສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງ ແລະທັງໝົດໃນຊຸມຊົນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກຜູ້ຊາຍ.
ພວກຜູ້ຊາຍເກືອບທັງໝົດຕ້ອງການຢາກມີຄູ່ຄອງຂອງຕົນ ແລະພວກລູກໆມີສຸຂະພາບ, ແຕ່ພວກຜູ້
ຊາຍຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການກ່າວເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຫຼື
ບາງເທື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້ໃນທາງລົບຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດ.
ການມີໂອກາດອັນໜຶ່ງ
ເພື່ອເວົ້າ ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍນັບຖືການຕັດສີນໃຈຂອງ
ພວກແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບການມີລູກ ແລະຊຸກຍູ້ພວກເຂົາເພື່ອແບ່ງຄວາມ
ຂອບໃຈນໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບໂຮງໝໍໃໝ່
ຮັບຜິດຊອບກັບຄູ່ຄອງຂອງພວກເຂົາ ສໍາລັບການຄຸມກໍາເນີດ. ມັນ
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ກ່າວເຖິງຄູ່ຄອງຂອງ
ຂ້ອຍຈະລົມກັບເມຍຂອງຂ້ອຍກ່ຽວ
ພວກເຂົາອາດມີຄວາມພໍໃຈໃນການຮ່ວມເພດຂຶ້ນຕື່ມ ຖ້າຫາກວ່າ
ກັບເລື່ອງນີ້.
ພວກເຂົາບໍ່ກັງວົນນໍາການຕັ້ງທ້ອງ.
ໃນກິດຈະການຕໍ່ໄປນີ້ ມີກຸ່ມຫຼິ້ນເກມ
ເພື່ອສະແດງເລື່ອງຂອງ 2 ຄອບຄົວທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ
ແນວໃດ. ອັນນີ້ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ຕະຫຼົກ
ມ່ວນຊື່ນ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງດີເພື່ອໃຫ້ມີການຮ່ວມ
ຂອງພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນການສົນທະນາກັນ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

  ເກມນິທານ:  ນິທານຂອງ 2 ຄອບຄົວ

1 ຈົ່ງແຕ້ມຮູບ 2 ຮູບທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ໃຫ້ໃຫຍ່ພໍດີກັບຄົນ 4 ຄົນເພື່ອຢືນຢູ່ໃນ. ໃຫ້ກຸ່ມ
ສົມມຸດວ່າຮູບແຕ້ມນັ້ນເປັນເຮືອນ ຂອງ 2 ອ້າຍນ້ອງ.

2 ສະເໜີໃຫ້ພວກອາສາສະໝັກ ເພື່ອສະແດງຄືກັບວ່າເປັນຄູ່ແຕ່ງານ 2 ຄູ່, ແລ້ວກໍໃສ່ຊື່ໃຫ້ພວກເຂົາ.
ຢູ່ໃນເລື່ອງຂອງພວກເຮົາ, ຄູ່ແຕ່ງງານທີໜຶ່ງແມ່ນ ຈວນ ແລະ ໂຣຊາ, ແລະ ອີກຄູ່ໜຶ່ງແມ່ນ ເປໂທຣ ແລະ
ອານມາ ໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍແຕ່ລະຄູ່ ໃຫ້ໄປຢືນຢູ່ໃນ “ເຮືອນ”. ອະທິບາຍພວກທັງສອງອ້າຍນ້ອງແຕ່ງງານ
ໃນມື້ດຽວກັນ. ຫຼິ້ນດົນຕີ ແລະ ໃຫ້ທັງສອງຄູ່ເຕັ້ນລໍາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເພື່ອສະຫຼອງ!

			

ຈວນ ແລະໂຣຊາ    	 ເປໂທ ແລະອານມາ

3 ເວລານີ້, ໃຫ້ບອກກ່າວເລື່ອງລາວການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄອບຄົວກັບພວກອາສາສະໝັກໃຫ້ສະແດງບົດ
ເປັນເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ. ຕົວຢ່າງ:
ແຕ່ລະກຸ່ມມີລູກຜູ້ໜຶ່ງພາຍຫຼັງປີທໍາອິດຂອງການແຕ່ງງານ ແລະແອນ້ອຍທັງສອງເປັນເພດຍິງ. (ເຊີນ
ອາສາສະໝັກ 2 ຄົນ ເພື່ອສະແດງບົດບາດຂອງພວກແອນ້ອຍ ແລະຢືນຢູ່ໃນເຮືອນ. ທ່ານສາມາດເອົາ
ຕຸກກະຕາໜຶ່ງຕົວໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງແອນ້ອຍໃຊ້ໃນການສະແດງ)
ຈວນ ແລະໂຣຊາ ໄດ້ເວົ້ານໍາກັນກ່ຽວກັບການມີລູກຕື່ມ ແລະໄດ້ຕັດສີນໃຈທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ.
ພວກເຂົາໄດ້ໄປໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ຄຽງເພື່ອຖາມກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດ. ພະນັກງານແພດຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ອະທິ
ບາຍວິທີວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ທາງໂຮງໝໍໄດ້ສະໜອງໃຫ້
ແລະໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງ
ຈວນ ແລະໂຣຊາ ກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດອື່ນໆ ເຊັ່ນການມີຈິດສໍານຶກຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍ.
ຈວນ ແລະໂຣຊາ ໄດ້ຕັດສີນໃຈວ່າ ໂຣຊາ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ສັກຢາໃນທຸກໆ 3 ເດືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງທ້ອງ.
ໂຣຊາ ໄດ້ໄປເຮັດວຽກເຄິ່ງຕອນ ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຂອງນາງໄດ້ຊ່ວຍເບິ່ງລູກນ້ອຍຂອງນາງ.
ອານມາ ແລະເປໂທ ບໍ່ໄດ້ຕັດສີນໃຈໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດໃດໆຫຼັງລູກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາເກີດ. ພວກເຂົາ
ເຊື່ອວ່າການທີ່ມີລູກຫຼາຍຄົນແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພະເຈົ້າ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ລູກຊາຍໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ພວກເຂົາທັງສອງຕ້ອງການໃຫ້ລ້ຽງລູກຕະຫຼອດເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ, ນາງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ. ໜຶ່ງປີ
ຜ່ານໄປ, ເປໂຕ ແລະອານມາ ກໍໄດ້ລູກນ້ອຍອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນລູກຍິງ (ເຊີນອາສາສະໝັກ 1 ຄົນ
ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນເຮືອນອານມາ ແລະເປໂທໃນບົດເປັນແອນ້ອຍຜູ້ທີ 2)
ອານມາ ແລະເປໂຕ ມີລູກອີກຜູ້ໜຶ່ງໃນປີຕໍ່ມາ, ແລະເທື່ອນີ້ເປັນຜູ້ຊາຍ. (ເຊີນອາສາສະໝັກຜູ້ອື່ນອີກຄົ
ນໜຶ່ງເພື່ອຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງອານມາ ແລະເປໂຕ ໃນບົດຂອງແອນ້ອຍຜູ້ທີ 3)

ເລີ່ມສົນທະນາວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ເລື່ອງການຫຼິ້ນເກມ: ນິທານຂອງ 2 ຄອບຄົວ (ຕໍ່)

ພ້ອມດ້ວຍເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ, ອານມາ ບໍ່ຕ້ອງການມີລູກຕື່ມ, ແຕ່ວ່ານາງຢ້ານ
ບໍ່ກ້າປຶກສານໍາ ເປໂທ. ໃນປປີ 5 ຂອງການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ, ນາງ ແລະເປໂທໄດ້ລກ
ູ ນ້ອຍອີກ
ຜູໜ
້ ງຶ່ . (ເຊີນອາສາສະໝັກອີກຜູໜ
້ ງຶ່ ເພື່ອກ້າວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງອານມາ ແລະ ເປໂທໃນບົດ
ຂອງແອນ້ອຍຄົນທີ 4)
ຈວນ ແລະໂລຊາໄດ້ຕັດສີນໃຈເພື່ອມີລູກອີກຄົນໜຶ່ງ ເມື່ອລູກຄົນທໍາອິດຂອງພວກເຂົາມີອາຍຸໄດ້ 3 ປີ
(ເຊີນອາສາສະໝັກອີກຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອກ້າວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຈວນ ແລະໂລຊາ ໃນບົດຂອງແອນ້ອຍ
ຄົນທີ 3 ຂອງພວກເຂົາ).
ໃນປີທີ 6 ຂອງການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ, ເປໂທ ແລະອານມາ ໄດ້ລູກອີກຕື່ມຜູ້ໜຶ່ງ (ເຊີນອາສາສະ
ໝັກຕື່ມອີກຜູໜ
້ ງຶ່ ເພື່ອກ້າວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງ ເປໂທ ແລະອານມາ ໃນບົດຂອງແອນ້ອຍຄົນທີ 5)
ໃນວັນຄົບຮອບຫົກປີຂອງການແຕ່ງງານ, ພວກເຂົາວາງແຜນຈະຈັດງານລ້ຽງໜຶ່ງຂຶ້ນ ແລະກະກຽມ
ອາຫານຊຸດໜຶ່ງ (ທ່ານສາມາດເອົາເຂົ້າໜົມປັງທີ່ມີແປ້ງເຂົ້າຈີ່ ແລະສະເໜີໃຫ້ພວກເຂົາແບ່ງປັນກັນ)

4 ອີກເທື່ອໜຶ່ງເມື່ອເລື່ອງການຫຼິ້ນເກມໄດ້ຈົບລົງ, ທ່ານສາມາດນໍາພາກຸ່ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວ
ຄິດຂອງບຸກຄົນກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດ, ຫຼື ກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະອັນໃດທີ່ເປັນອິດທິ
ພົນຕໍ່ການສົນທະນາ. ນີ້ຄືບັນດາຄໍາຖາມທີ່ທ່ານຄວນຖາມ:

• ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງຕ້ອງການມີຄອບຄົວໃຫຍ່ ແລະບຸກຄົນອື່ນຈຶ່ງຕ້ອງການມີລກ
ູ 1 ຫາ 2 ຄົນ?.
• ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຕັດສີນໃຈ ເມື່ອໃດ ແລະຈະມີລູກຈັກຄົນ? ການຕັດສີນໃຈນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຍິງ
ແນວໃດ? ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຊາຍແນວໃດ?

• ຜູ້ຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການມີລູກຊາຍ ຫຼື ລູກຍິງ? ປະຕິກິລິຍາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ທາງເພດຕໍ່ການຕັດສີນໃຈຂອງພວກເຂົາແນວໃດກ່ຽວກັບການມີລູກ?

• ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອບຄົວແນວໃດ

ເພື່ອໃຫ້ມີອາ
ຫານພຽງພໍ ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກລູກໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາດ້ວຍສຸຂະພາບທີ່ດີແນວໃດ?

5 ເພື່ອສະຫຼຸບ ທ່ານສາມາດຖາມກຸມ
່ ສໍາລັບແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວແນວ
ໃດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ແລະຄູ່ຜົວເມຍ ເພື່ອຕັດສີນໃຈ ເມື່ອ
ໃດ ແລະມີລູກຈັກຄົນແນວໃດ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສິ່ງທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຕ້ອງການຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບມັນ
ການສົນທະນາກັບຄູ່ຄອງຄົນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດແມ່ນມີຄວາມງ່າຍດາຍ ຖ້າ
ຫາກວ່າແມ່ຍິງຫາກຮູ້ວິທີປະຕິບັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ບົດບາດໃນການປະຕິບັດ. ການທີ່ມີພວກແມ່ຍິງຮູ້ຈັກວິ
ທີປະຕິບັດໃນພາລະກິດຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍານີ້ ມີເລື່ອງຕະຫຼົກຂົບຂັນຫຼາຍ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຝຶກສົນທະນາເລື່ອງການຄຸມກໍາເນີດ

1 ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມຄິດກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກຜູ້ຊາຍອາດບໍ່ຕ້ອງການສົນ
ທະນາເລື່ອງການຄຸມກໍາເນີດ, ຫຼື ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາອາດເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບການທີ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ.
2 ຈາກນັ້ນສະເໜີໃຫ້ຄູ່ພວກແມ່ຍິງສອງສາມຄູ່ເພື່ອກະກຽມການສະແດງບົດບາດໃນສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງເວົ້າເຖິງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນາງເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຄຸມກໍາເນີດ ແລະພະຍາຍາມເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຊາຍພໍແນ່ໃຈ
ໃນການຮ່ວມມື.
ການມີລູກຫຼາຍ,
ຜູ້ຊາຍກໍໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຄົາລົບຫຼາຍ!

ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າມີ
ລູກໜ້ອຍ ໝາຍຄວາມ
ວ່າມີອາຫານຫຼາຍສໍາລັບ
ລູກແຕ່ລະຄົນ.

3 ພາຍຫຼັງແຕ່ລະບົດບາດໄດ້ຖືກສະແດງ, ເຊີນພວກແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ເບິ່ງການສະແດງມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງໃດທີ່ພວກ
ເຂົາຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ. ແມ່ນຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງຫຍັງທີ່ແນ່ທີ່ຄິດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການຈູງໃຈຜູ້ຊາຍ? ນີ້ຄື
ໂຕຢ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ:
• ການມີເພດສໍາພັນຈະເປັນຜົນດີຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ກັງວົນນໍາການຕັ້ງທ້ອງ.
• ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາລໍຖ້າມີລູກຄົນຕໍ່ໄປ, ຂ້ອຍຈະມີການປະກອບສ່ວນໃນຄອບຄົວ.
• ຖ້າທ່ານຕັ້ງທ້ອງໃນເວລານີ້, ທ່ານສາມາດຖືກຍຸຕິການຮຽນ ແລະເຮັດວຽກເຕັມເວລາ.
• ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນມີລູກຫຼາຍເພື່ອຄວາມພູມໃຈກໍໄດ້-ຈົ່ງຄິດເບິ່ງວ່າທ່ານຈະມີຄວາມພູມໃຈແນວໃດເມື່ອ
ລູກໆຂອງທ່ານເກີດຂຶ້ນມາດີຢູ່ໃນໂລກ, ເພາະວ່າພວກເຮົາສາມາດສົ່ງພວກເຂົາເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້.
• ມີລູກໃນທຸກໆປີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຖົ້າກ່ອນອາຍຸ. ມັນບໍ່ເປັນການດີສໍາລັບຂ້ອຍເພື່ອຢູ່ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ
ມີສຸຂະພາບທີ່ດີບໍ່ແມ່ນບໍ່?

ເລີ່ມສົນທະນາວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກຸ່ມພວກແມ່ຍິງປ່ຽນແປງແນວຄິດຂອງພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ເນປານ
ພວກແມ່ຍິງຢູ່ປະເທດເນປານໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ກຸ່ມບົດບາດຂອງຊຸມຊົນ” (Community Action Groups)
ບ່ອນຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ພົບປະເພື່ອໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ ແລະຊອກຫາບົດສະຫຼຸບ
ບັນດາບັນຫາຂອງຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການ
ອ່ານການຂຽນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງທຶນປະຢັດຂຶ້ນ ຊຶ່ງພວກແມ່ຍິງສາມາດກູ້ຢືມໄດ້
ເມື່ອຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຕ້ອງການເງິນ ເພື່ອການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຢາປົວພະຍາດ ແລະກໍລະນີສຸກເສີນ
ຕ່າງໆ. ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງພວກກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໃຈ
ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອພວກແມ່ຍິງ ໄດ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ.

ພວກແມ່ຍງິ ທັງຫຼາຍຍັງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູກ
້ ຽ
່ ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວອີກດ້ວຍ ແລະໃນເວລາ
ຕໍ່ມາ ພວກຜູ້ຊາຍກໍຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການມີລູກຫ່າງ ກັບພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນສະຖານ
ທີ່ໆພວກເຂົາຮວມກັນ ເຊັ່ນ; ຮ້ານນໍ້າຊາ, ງານບຸນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະປ້າຍຈອດລົດເມ. ເມື່ອຄໍາເວົ້າໄດ້ກະ
ຈາຍອອກໄປກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະການມີລູກຫ່າງ, ມັນໄດ້ກາຍມາເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແລະ
ກໍຮບ
ັ ໄດ້ສໍາລັບພວກແມ່ຍງິ ເພື່ອວາງແຜນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຮ່ວມກັບພວກສາມີຂອງພວກນາງ.
ກ່ອນອື່ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຖາມສະມາຊິກຄອບຄົວ
ຜູ້ໜຶ່ງ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ
ເພື່ອເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມ ແມ່ນ
ແຕ່ສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆ
ເຊັ່ນການຂາຍໄກ່ໜຶ່ງໂຕ.

ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ພວກເຮົາສາມາດ
ເຮັດການຕັດສີນໃຈກ໋ຽວກັບສິ່ງໃດ
ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໄດ້, ເຊັ່ນວ່າ
ພວກເຮົາຈະມີລູກຈັກຄົນແນວໃດ
ແລະເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາຄວນ
ຈະໄປໂຮງຮຽນ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວຮຸ່ນ ສໍາລັບການຄຸມກໍາເນີດ.

ພວກໄວຮຸນ
່ ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍອັນ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ພວກຍິງໜຸ່ມໄດ້ຖືກກົດດັນສະເໝີເພື່ອມີເພດສໍາພັນ ຫຼື ມີແອນ້ອຍກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະມີ
ຄວາມພ້ອມ. ພວກຍິງໜຸມ
່ ຈໍານວນໜຶ່ງຮູສ
້ ກ
ຶ ພ້ອມກັບການຮ່ວມເພດ ແຕ່ວາ
່ ບໍ່ພອ
້ ມທີ່ຈະເປັນແມ່. ພວກໄວຮຸນ
່
ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງການມັນ ແລະສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໂດຍສະ
ເພາະຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກສໍາລັບພວກຍິງໜຸມ
່ ເພື່ອຄະຍັ້ນຄະຍໍໃຫ້ຄຮ
ູ່ ວ
່ ມເພດຂອງພວກນາງໃຫ້ໃຊ້ຖງົ ຢາງອານາໄມ.
  ພວກພໍ່ແມ່ມີຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈສະເໝີ ໃນການເວົ້າກັບພວກລູກສາວຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການມີ
ເພດສໍາພັນ, ການຖືພາ ແລະການຄຸມກໍາເນີດ. ສາສະໜາ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ພວກແມ່ຍງິ ທີ່ບໄໍ່ ດ້ແຕ່ງງານມີເພດສໍາພັນ ມັນຍັງເປັນການຫຍຸງ້ ຍາກສໍາລັບພວກແມ່ຍງິ ໜຸມ
່ ທັງຫຼາຍ
ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງທ້ອງ. ແຕ່ວ່າ ການເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍກັບພວກໄວຮຸ່ນກ່ຽວກັບການວາງ
ແຜນຄອບຄົວ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອມີເພດສໍາພັນກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະມີຄວາມພ້ອມ.
ແທນທີ່ຈະເປັນການຊຸກຍູ້ ເຊັ່ນການສົນທະນາກໍສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມນັບຖື,
ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ການຮູ້ຈັກການວາງແຜນຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ພວກຍິງໜຸ່ມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ຂຶ້ນຕື່ມໃນສາຍສໍາພັນ ແລະສາມາດຄຸ້ມຄອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ສໍາລັບແນວຄິດເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງຢູ່ໃນ
ພາກທີ 4 ການມີສະເໜທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບໃນເພດສໍາພັນ.
ບັນດາກິດຈະກໍາທັງຫຼາຍ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສົນທະນາກັນລະຫວ່າງພວກຄົນໜຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ໃນທີ່
ສຸດກໍສາມາດນໍາໄປສູ່ບົດສະຫຼຸບຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງທ້ອງກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ
ການການຕັ້ງທ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໄດ້.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຕູ້ແກ້ວປາ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ສົນທະນາເລື່ອງການຄຸມກໍາເນີດ.

ກິດຈະກໍາອ່າງລ້ຽງປາອັນໜຶ່ງ
ສາມາດເປັນວິທີທາງທີ່ດີ
ສໍາລັບພວກຊາວໜຸ່ມ
ແລະຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອຮັບ
ຟັງຄວາມສົນໃຈ ແລະ
ຄວາມຄິດເຫັນຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ. ຊາວໜຸ່ມສາມາດ
ປັບປ່ຽນກິດຈະກໍາ “ອ່າງລ້ຽງ
ປາ”ກ່ຽວກັບປະສົບການຕ່າງໆ
(ໜ້າ 234). ຍົກໂຕຢ່າງ, ການເລີ່ມ
ຕົ້ນໂດຍໃຫ້ມີກຸ່ມໜຶ່ງຂອງພວກຜູ້ຊາຍ
ແລະແມ່ຍິງໜຸ່ມນັ່ງຮວມກັນຢູ່ໃນວົງມົນ
ອັນໜຶ່ງພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມຂອງພວກຜູ້ໃຫຍ່
ນັ່ງເປັນວົງມົນອ້ອມພວກເຂົາ.

1 ສະເໜີໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນວົງມົນໃຫ້ກ່າວເຖິງວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຂົ້າໄປຫາເລື່ອງຄຸມກໍາເນີດຊຶ່ງງສໍາ
ຄັນກັບສຸຂະພາບຂອງພວກຍິງໜຸ່ມໃນປະຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ. ຊຸກຍູ້ພວກເຂົາໃຫ້ສົນທະນາປະສົບ
ການຂອງພວກເຂົາ(ຫຼືປະສົບການຂອງພວກຄົນໜຸ່ມອື່ນໆ) ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ແລະນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
2 ຕໍ່ໄປສະເໜີໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່ກ່າວເຖິງວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນ. ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຂົາ
ເພື່ອຖາມຄໍາຖາມຂອງພວກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກພວກຊາວໜຸ່ມ.
3 ຫຼັງຈາກນັ້ນສອງສາມນາທີ, ໃຫ້ກຸ່ມປ່ຽນບ່ອນກັນ, ສະເໜີໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອກ່າວເຖິງປະສົບການ
ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
3 ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເພື່ອກ່າວເຖິງວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນມາ
ຖາມຄໍາຖາມພວກຜູ້ໃຫຍ່.

ແລະໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາເພື່ອ

3 ເພື່ອສັງລວມ, ສະເໜີຖາມຄໍາຖາມແຕ່ລະກຸ່ມ ທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຈະຊ່ວຍພວກເຂົາກ່ຽວກັບປະສົບການ
ຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກມາກ່ອນນີ້? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນບາງສິ່ງ
ບາງຢ່າງທີ່ກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນນໍາກັນ?
ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງບັນດາ
ຄວາມແຕກຕ່າງປິ່ນອ້ອມຂອງການເຂົ້າເຖິງ ແລະການນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ?

ເລີ່ມສົນທະນາວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສົ່ງເສີມການບໍລິການຂອງຊາວໜຸ່ມຢ່າງເປັນມິດ.
ໂດຍການປະຕິບັດງານເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງເປັນມິດແກ່
ຊາວໜຸ່ມ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດ
ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກຍິງໜຸ່ມ ແລະພວກ
ຜູ້ຊາຍຈະໄດ້ມີວິທີທາງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານກ່ຽວກັບການຄຸມກໍເນີດ, ສຸຂະພາບ
ທາງເພດທີ່ດີ, ປ້ອງກັນ STIs. ດັ່ງໂຕຢ່າງ
ທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

•

•
•

•
•
•

ໂຮງໝໍ

ເວລາຂອງຄົນໜຸ່ມ 5 ຫາ 9 ໂມງແລງ

ການວາງສະແດງດ້ານ

ສຸຂະພາບ/ວັນເສົາ 9 ຫາ 3 ສໍາມະນາ
ການມີເພດສໍາພັນຢ່າງປອດໄພ

ບໍ່!
ໝາຍເຖິງວ່າ
ບໍ່!
ທັງໝົດກ່ຽວກັບ STIs

ເຮັດການບໍລິການໃຫ້ມີຢູ່ກັບສະ
ຖານທີ່ ບ່ອນທີ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ມັກໄປ
ມາແລ້ວເຊັ່ນວ່າ ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ
ແລະສູນຊຸມຊົນຕ່າງໆ.
ຈອງເວລາໄວ້ “ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມເທົ່າ
ນັ້ນ” ຢູໃນໂຮງໝໍໃນເວລາບ່າຍ, ຕອນ
ແລງ ຫຼື ວັນສຸດສັບປະດາທັງຫຼາຍ.
ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈຂຶ້ນອີກ ພວກຄົນໜຸ່ມ
ທີ່ພວກພະນັກງານແພດຈະໃຫ້ການ
ເບິ່ງແຍງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວມນັບ
ຖື ແລະ ຈະບໍ່ເອົາຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊາບນໍາ.

ພວກຊາວໜຸ່ມເພີ່ມການໃຊ້ບໍລິການທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ການຈັດຕັ້ງການບໍຣິການກັບທີ່ພວກເຂົາຮູ້
ສຶກສະດວກສະບາຍ ແລະເປັນໄລຍະເວລາທີ່ສະດວກຕໍ່ພວກເຂົາ.

ຝຶກອົບຮົມພວກຄົນໜຸ່ມໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການ.
ສະເໜີໃຫ້ພວກຄົນໜຸ່ມ ເພື່ອປະດັບປະດາສະຖານທີ່, ສະໜອງດົນຕີໃຫ້ໃນເວລາ “ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ
ເທົ່ານັ້ນ”, ແລະສ້າງສະຖານທີ່ໆເປັນຂອງພວກເຂົາເອງ.
ສ້າງໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ການຄຸມກໍາເນີດໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ ຫຼື ຄ່າບໍລິການຕໍ່າເທົາທີ່ຈະຕໍ່າໄດ້.

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະນໍາພາການເຄື່ອນໄຫວ ແລະເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.
ຍົກໂຕຢ່າງ, ກຸ່ມຄົນໜຸ່ມຄວນຈັດຕັ້ງການເຕັ້ນລໍາ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນບ້ານທໍາຄວາມສະອາດ ເພື່ອນໍາເອົາ
ຜູ້ຄົນມາພ້ອມໆກັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຄວາມມ່ວນຊື່ນ ບ່ອນທີ່ການບໍຣິການສຸຂະພາບຄວນຈະ
ຕ້ອງມີໄວ້ບໍລິການ. ພວກຄົນໜຸ່ມມີແນວຄວາມຄິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະພະລັງງານຢ່າງມາກມາຍ. ພວກເຂົາ
ອາດມາຮ່ວມພ້ອມກັບແນວຄິດທີ່ໂດດເດັ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຫັນ ແຕ່ວ່າ, ວິທີນີ້ຈະເຮັດພວກເຂົາຈະມາ
ກັນເກືອບວ່າພ້ອມພຽງກັນທັງໝົດ ໃນການເຂົ້າມາຮ່ວມເພີ່ມເຕີມຂອງພວກຄົນຢ່າງແນ່ນອນ. ມີຫຼາຍແນວ
ຄິດ ສໍາລັບການບໍລິການຊາວໜຸ່ມຢ່າງເປັນມິດ ຢູ່ໃນພາກທີ 4: ການມີເພດສໍາພັນທີ່ດີ ແລະການຮ່ວມ
ເພດທີ່ມີສຸຂະພາບ ແລະພາກທີ 5: ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໃນການຮ່ວມເພດ.
ກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປນີ້ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານສົ່ງເສີມການສົນທະນາລະຫວ່າງຄົນໜຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວ້ຮຸ່ນທັງຫຼາຍ ແລະບັນດາອຸປະສັກ ເພື່ອເບິ່ງແຍງ ແລະຈິນຕະນາການເຖິງຄວາມປ່ຽນ
ແປງສໍາລັບການບໍລກ
ິ ານດ້ານສຸຂະພາບ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຂອງພວກຊາວໜຸມ
່ ທັງໝົດ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຂ້າມນໍ້າ ຫ້ວຍເພື່ອສຸຂະພາບ

1 ສ້າງຈິນຕະນາການແມ່ນໍ້າສາຍໜຶ່ງ ຢູ່ທາງກາງຂອງແມ່ນໍ້າບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ນໍ້າໃຊ້
ກ້ອນຫີນ, ເຊືອກ, ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງຊິ້ນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວ. ສະເໜີພວກຄົນໜຸ່ມເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນຄົ້ນຄິດ
ກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງພວກໄວຮຸນ
່ ທັງຫຼາຍຕ້ອງການຄວາມສໍາເລັດທາງເພດ ແລະການຖອດແບບການ
ບໍລິການສຸຂະພາບແຫ່ງການສືບພັນ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານໆແທ້ງລູກ ແລະຍັງເປັນແນວໂນ້ມກ່ຽວກັບການມີເພດສໍາພັນ ແລະທາງເລືອກຂອງຊີວດ
ິ ,
ແລະເປັນຫຍັງສາຍນໍ້າຈຶ່ງແບ່ງພວກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະພວກຄົນໜຸ່ມ.

ພວກເຮົາມີຮ່າງຄີງເປັນຍິງແລ້ວ,
ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ຢາກຖືພາ. ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອເບິ່ງຕົນເອງໃນຄວາມເປັນຜູ້ຍິງ.

ພວກເຮົາຢາກມີສິດເວົ້າກັບ
ພວກຜູໃ້ ຫຍ່ຜທ
ູ້ ຈ
ີ່ ະບໍ່ໄດ້ພພ
ິ າກ
ສາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງ
ການຮູ້ຂໍ້ມູນ ແລະຄໍາຕອບໂດຍ
ກົງຕໍ່ຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາ.

ບໍ່ມີໃຜບອກໃຫ້ພວກເຮົາວ່າ
ເຮັດແນວໃດເພື່ອເວົ້າກັບພວກ
ຄົນໜຸ່ມກ່ຽວກັບເລື່ອງ, ຂ້ອຍ
ບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນກະທັ້ງຖ້າຫາກ
ວ່າອັນນັ້ນມັນຖືກກົດໝາຍ.

ມັນມີຫຼາຍສິ່ງ
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ສ່ຽງ
ໃນມື້ເຫຼົ່ານີ້, ຂ້ອຍບໍ່
ຮູ້ວ່າຈະບອກແນວ
ໃດແກ່ລູກໆຂອງ
ຂ້ອຍ.

2 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກແມ່ຍິງໄດ້, ແຕ່ບາງຄັ້ງ
ຄາວພວກຜູ້ໃຫຍ່ກໍຕ້ອງການຢິບຍື່ນຊຶ່ງການຊ່ວຍຊີວິດ ເພື່ອຊ່ວຍພວກຄົນໜຸ່ມໃຫ້ຂ້າມຜ່ານໄປໄດ້.
ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມ ເພື່ອຄິດກ່ຽວກັບບັນດາອຸຸປະສັກ ຫຼື ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງພວກໄວຮຸ່ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ຫຼື
ບໍ່ເຂົ້າໄປຫາສູນສຸຂະພາບ (ໂຮງໝໍ) ເພື່ອຮັບການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ເຊັ່ນວ່າການຄຸມກໍາເນີດ,
ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຫຼື ການກວດກາ STI. ສໍາລັບອຸປະສັກແຕ່ລະຢ່າງ, ຈົ່ງຖາມວ່າ “ແຕ່ເປັນ
ຫຍັງ” ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ກຸ່ມເພື່ອຄິດເຖິງອຸປະສັກຕ່າງໆ.
ບໍມີການໃຫ້ການ

ຕ້ອງການ

ບໍຣິການຫຼັງ

ການອະນຸຍາດ

ເວລາຮຽນ.

ຈາກພໍ່ແມ່.

ບໍ່ມີການເປັນ
ສ່ວນຕົວ.

ບໍ່ມີການກວດ
ກາບໍ່ເສຍເງິນ
ສໍາລັບ STIs.

ພວກຄົນໜຸ່ມບໍ່ຮູ້
ວ່າພວກເຂົາມີສິດ
ເຮັດໃຫ້ມີຜົນປະ
ຕິບັດໄດ້.

ເລີ່ມສົນທະນາວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການຂ້າມແມ່ນໍ້າ ເພື່ອສະແຫວງຫາສຸຂະພາບ (ຕໍ່)

3

ເມື່ອບັນດາອຸປະສັກທັງຫຼາຍໄດ້ຂຽນລົງໃສ່ບັດແລ້ວ, ປະກອບເປັນ 2 ກຸ່ມ ແລະເອົາບັດເຄິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ແຕ່
ລະກຸ່ມ. ເວລານີ້ກຸ່ມຈະຕ້ອງໄດ້ປະສົມກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຄົນໜຸ່ມທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນແຕ່ຝ່າຍ
ຂອງແມ່ນໍ້າແຫ່ງຈິນຕະນາການ.

4

ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມໜຶ່ງອ່ານໜຶ່ງໃນບັນດາບັດອຸປະສັກຂອງຕົນດ້ວຍສຽງດັງໆໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ອີກຝັ່ງໜຶ່ງຂອງ
ແມ່ນໍ້າ. ອີກກຸ່ມໜຶ່ງຈະຕ້ອງສະແດງອອກມາດ້ວຍບົດສະຫຼຸບອັນໜຶ່ງ ຫຼື “ເໝືອນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ”. ເມື່ອ
ພວກເຂົາມີບົດສະຫຼຸບທີ່ດີອັນໜຶ່ງ ພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ສະແດງອອກ ແລະຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມອື່ນເຫັນດີນໍາ
ທີ່ເຫັນວ່າມັນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາ
ສາມາດໂຍນໝາກບານໄໝພົມຂ້າມແມ່ນໍ້າໃຫ້
ພວກກຸ່ມອື່ນ. ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງ
ຂອງແມ່ນໍ້າ ປ່ຽນຜຽນກັນຮຽກຮ້ອງສະແດງ
ອອກເຖິງບັນດາອຸປະສັກ ແລະການເຂົ້າມາ
ໂດຍມີບົດສະຫຼຸບຕ່າງໆ. ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້
ກ່າວໃຫ້ຖືໄໝພົມໄວ້ຢ່າງເປັນສັດສ່ວນ
ຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເວລາຈົບເກມ
ກໍຈົບບໍລິບູນ, ເສັ້ນໄໝພົມກໍຂ້າມແມ່
ນໍ້າກັບຄືນ ເໝືອນກັບສາຍໃຍເສັ້ນໜຶ່ງ
ຫຼື ວ່າຂົວ!
ເມື່ອກຸ່ມທັງຫຼາຍໄດ້ຕັ້ງຊື່ບົດສະຫຼຸບ
ຕ່າງໆ, ທ່ານສາມາດຂຽນຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນ
ລົງໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ທຸກໆຄົນສາ
ມາດແນມເຫັນ.

5

ເມື່ອບົດສະຫຼຸບທັງຫຼາຍສໍາລັບບັນດາບັດອຸປະສັກຕ່າງໆໄດ້ຖກ
ື ລະບຸໄວ້, ຖາມຄືນວ່າມີແນວຄວາມຄິດ
ໃໝ່ສໍາລັບບັນດາບົດສະຫຼຸບບໍ ແລະຈາກນັ້ນກໍແມ່ນການປິດກິດຈະກໍາ. ສະເໜີໃຫ້ທຸກຄົນສະທ້ອນ
ຄວາມເຫັນຕໍ່ກັບຄວາມໝາຍຂອງຂົວທີ່ໄດ້ໃຊ້ປະກອບ.

6

ຈາກນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ທັງໝົດກຸ່ມໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ີອທີ່ພວກຄົນ
ໜຸ່ມຈະສາມາດນໍາໃຊ້ທຸກໆການບໍລິການຢູ່ທີ່ສູນສຸຂະພາບ (ໂຮງໝໍ). ທົບທວນຄືນບົດສະຫຼຸບທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະໃຫ້ເວລາແກ່ກຸ່ມເພື່ອສົນທະນາກັນ ຊຶ່ງບົດສະຫຼຸບໃດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ ຫຼື ທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຊຸກຍູ້ທັງສອງຝ່າຍທັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຄົນໜຸ່ມເພື່ອຄິດກ່ຽວກັບວ່າເຮັດແນວໃດທີ່
ພວກເຂົາຄວນຈະສະແດງອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ວິທກ
ີ ານສໍາລັບການປ້ອງກັນ ການຖືພາ
ເມື່ອພວກແມ່ຍິງຕ້ອງການການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືພາ ສາມາດຕັດສີນໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດ
ເມື່ອພວກເຂົາສາມາດເລືອກໄດ້ຈາກຫຼາຍວິທີ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ວ່າຈະນໍາໃຊ້ວິທີໃດ ແລະວິທີປ້ອງກັນແນວໃດທີ່ດີ ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ. ພວກຜູ້ຊາຍຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນການວາງແຜນຄອບຄົວຕື່ມອີກ ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະນໍາໃຊ້ພວກມັນ
ແນວໃດ.
ເພື່ອການນໍາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດທີ່ຖືກວິທີ, ພວກແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຂອງພວກເຂົາ. ບາດກ້າວທໍາອິດ ແມ່ນການຮຽນຮູ້
ແຫ່ງການກໍາເນີດ,ການເຮັດວຽກຂອງກາຍອິນຊີຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍແນວໃດ, ຄວາມສົມບູນຂອງ
ພວກແມ່ຍິງແມ່ນໄດ້ຕິດພັນກັບການມີປະຈໍາເດືອນແນວໃດ ແລະແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄລຍະການຕິດ
ຕໍ່ສໍາພັນກັນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ີມເຕີມ, ເບິ່ງຢູ່ພາກ 4: ການມີເພດສໍາພັນ ແລະການຮ່ວມເພດແບບມີສຸຂະພາບ
ແລະຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ພວກແມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານໝໍ ພາກທີ 4
ແມ່ຍິງຄົນໃດໜຶ່ງຜູ້ທີ່ເລີ່ມມີປະຈໍາເດືອນ ສາມາດນໍາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດໄດ້. ພວກຜູ້ຍິງແຕກຕ່າງກັນພໍ
ໃຈໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ຕ່າງກັນ ໃນເວລາທີ່ຕ່າງກັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຍົກໂຕຢ່າງ,
ແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງອາດພໍໃຈວິທີດຽວເມື່ອນາງຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ
ແລະກ່ອນໜ້າທີ່ນາງຈະມີລູກຫຼາຍຄົນ ວິທີໜຶ່ງອີກ
ໃນຂະນະທີ່ນາງໃຊວິທີ “ມີລູກຫ່າງ” ທີ່ນາງຕ້ອງມີ
ແລະອີກວິທີໜຶ່ງກໍຄືນາງໄດ້ຕັດສີນໃຈບໍ່ເອົາລູກອີກ.
ໂຊກບໍ່ດີ, ມີພວກແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດ
ປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງໄດ້ເມື່ອພວກນາງຕ້ອງການ
ເພາະວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮຽນ
ຮູ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດ.

ຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ດີເລີດ ແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຜົນ ແລະແມ່ນແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງສະບາຍ.
ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ 4 ໜ້າຕໍ່ໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງວິທນ
ີ ໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງຕັດ
ສີນໃຈອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ອາດເປັນສິ່ງດີເລີດສໍາລັບນາງ.
ທຸກໆວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ແມ່ນມີຜົນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເວລາທັງໝົດຂອງແມ່ຍິງ
ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ. ອັນນີ້ສາມາດຕີຄວາມໝາຍຂອງການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ນາງມີເພດສໍາພັນ ຫຼື ກິນຢາຄຸມກໍາເນີດສະເໝີໃນເວລາດຽວໃນທຸກໆມື້. ພະນັກ
ງານແພດຜູ້ທີ່ມີປະສົບການສາມາດຊ່ວຍແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ໃນການການຕັດສີນໃຈເອົາວິທີການໃດທີ່ຈະນໍາ
ໃຊ້.

ວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ

ຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງໃນວິທີທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ວິທີທີ່ສະກັດກັ້ນ ຕັນນໍ້າອະສຸຈິຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົ້າໄປໃນຮັງໄຂ່ຂອງແມ່ຍິງ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແຕ່
ລະເທື່ອທີ່ມີການຮ່ວມເພດກັບແມ່ຍິງ. ພວກມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງທ້ອງ ແລະ
ປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ.
ຖົງຢາງອະນາໄມທັງຫຼາຍແມ່ນວິທດ
ີ ຽວທີ່ປອ
້ ງກັນໄດ້ທງັ ສອງຢ່າງ ທັງການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງສະ
ໜອງການປ້ອງກັນຕ້ານກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ລວມທັງເຮດຊໄອວີອກ
ີ ດ້ວຍ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຮວ
່ ມ
ກັນທັງຖົງຢາງອະນາໄມກັບການຢຸດຂອງຮໍໂມນ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຜົນຂອງວິທີຄຸມກໍາເນີດຕ່າງໆຢ່າງໄດ້ຜົນ.

ວິທີສະກັດກັ້ນ
ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວ
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ໄດ້ຜົນດີເມື່ອໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບການສະກັດກັ້ນຂອງການຫຼັ່ງນໍ້າອ

				

ສຸຈິ ແລະນໍ້າຫຼໍ່ລ້ຽງ. ມີໄວ້ບໍລິການເກືອບທຸກບ່ອນໃນລາຄາ

			

ຖົງຢາງອານາໄມສໍາ 			
ພວກແມ່ຍິງ

ດີ

ຫ້າມໃຊ້ພ້ອມກັນກັບຖົງຢາງອະນາໄມຂອງພວກຜູ້ຊາຍ

ບ້ວງໃສ່ມົດລູກ
			
ດີ
						
						
						

ໄດ້ຜນ
ົ ດີຫຼາຍເມື່ອເວລາໃຊ້ໃນການຫຼັ່ງນໍ້າອະສຸຈ.ິ ໄດ້ຜນ
ົ ດີກຕ
ໍ ໍ່
ເມື່ອນໍາໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພ/ງແພດອະທິ
ບາຍ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ຈະຕ້ອງການປ່ຽນແທນ
ໃນທຸກໆ 5 ປີ

ວິທີຢຸດຮໍໂມນ ຊົ່ວຄາວຂອງຮັງໄຂ່ຂອງພວກແມ່ຍິງຈາກການປ່ອຍອອກຈາກຮັງໄຂ່. ເມື່ອແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງ
ນໍາໃຊ້ການຢຸດຮໍໂມນ, ຮັງໄຂ່ຂອງນາງຈະຜະລິດໄຂ່ອີກ ແລະນາງສາມາດຕັ້ງທ້ອງໄດ້ ຈົນກວ່າວ່ານາງຈະ
ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ວິທີໜຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງໄປ. ການຢຸດຮໍໂມນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີປະຈໍາເດືອນເປັນປົກກະຕິ ແລະຮູ້ສຶກ
ເຈັບໃນໄລຍະທີ່ແມ່ຍິງມີຮອບເດືອນ. ສົນທະນາກັບພະນັກງານແພດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານວ່າຈະນໍາໃຊ້ຖືກ
ຕ້ອງແນວໃດ ແລະທາງດ້ານໃດທີ່ໄດ້ຜົນ.

ວີທີຢຸດຮໍໂມນ
ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ
		

ການປ້ອງກັນຈາກການ
ຕັ້ງທ້ອງ

ການປັກເຂັມອັດທໍ່ຮັງໄຂ່		
ດີທີ່ສຸດ
					
ການສັກຢາ

			

ດີຫຼາຍ

ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ 			
ດີຫຼາຍ
						

ຂໍ້ມູນທີສໍາຄັນອື່ນໆ

ມີຜົນສໍາລັບ3ຫາ5ປີ ຕ້ອງເອົາໃສ່ ແລະເອົາອອກໂດຍ
ພະນັກງານແພດທີ່ໄດ້ຝຶກມາໂດຍສະເພາະ
ມີຜົນສໍາລັບ 1ຫາ2 ຫຼື 3 ເດືອນອີງຕາມແຕ່ລະຊະນິດ
ຈະໄດ້ຜົນດີເມື່ອກິນມື້ລະເມັດໃນເວລາດຽວກັນ ໂດຍບໍ່
ໃຫ້ຂາດຈັກເມັດ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

IUDs (intrauterine devices) ແມ່ນເຄື່ອງມືຢາງປັກລົງໃນມົດລູກຂອງແມ່ຍິງ. IUDs ເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າ
ອາສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍຈາກການເພາະພັນ (ປະຕິສົນທິ) ກັບໄຂ່ຂອງແມ່ຍິງ. IUDs ອັນໜຶ່ງສາມາດຢູ່ບ່ອນປັກໄວ້
ໄດ້ຫຼາຍປີ. ເມື່ອເວລາໄດ້ນໍາເອົາມັນອອກໄປແລ້ວ, ແມ່ຍິງກໍສາມາດຕັ້ງທ້ອງໄດ້.

IUDS
ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ 		
			

ການປ້ອງກັນຈາກ
ການຕັ້ງຄັນ

ຂໍ້ມູນທີ່ສໍຄັນອື່ນໆ

IUD
			
ດີທີ່ສຸດ
						

ມີຜົນແຕ່ 5 ເຖິງ 12 ປີ, ອີງຕາມຊະນິດຂອງມັນ. ຕ້ອງໄດ້ປັກ
ໃສ່ແລະເອົາອອກໂດຍພ/ງແພດທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມມາພິເສດ

ວິທີຖາວອນ ແມ່ນການຜ່າຕັດທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ກັບສໍາລັບໄຂ່ຂອງແມ່ຍິງປະຕິສົນທິໂດຍນໍ້າ
ອາສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍ. ການຜ່າຕັດສໍາລັບຜູ້ຊາຍເອີ້ນວ່າ “ເຮັດໝັນຊາຍ” (vasectomy) ການເຮັດກັບຜູ້ຍິງມັກ
ເອີ້ນກັນວ່າ “ເຮັດໝັນຍິງ” (sterilization) ຫຼື “ຕັນທໍ່ນໍ້ອາສຸຈິ” (tubal ligation)

ວິທີຖາວອນ
ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວ 		
			

ການປ້ອງກັນການ ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ
ການຕັ້ງທ້ອງ

ການເຮັດໝັນຊາຍ 		
ດີທີ່ສຸດ
					
					

ແມ່ຍິງຈະບໍ່ສາມາດມີລູກເລີຍພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ວ່າ
ການຜ່າຕັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງໃນການມີເພດ
ສໍາພັນ, ມີຄວາມພໍໃຈ ຫຼື ສາມາດມີເພດສໍາພັນໄດ້ປົກກະຕິ.

ວິທີທໍາມະຊາດ ແມ່ນວິທີທາງທີ່ຫ້າມເອົາອະໄວຍະວະເພດຊາຍສອດເຂົ້າ (ສອດອະໄວຍະວະເພດ
ຊາຍເຂົ້າໃນໂຍນີ) ເມື່ອແມ່ຍິງມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ. ມີເພດສໍາພັນໂດຍປະສະຈາກການສອດເຂົ້າໃນ
ແມ່ນການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງຕະຫຼອດ.
ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວ 		
			

ວິທີທໍາມະຊາດ

ການປ້ອງກັນຈາກ
ການຕັ້ງທ້ອງ

ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ

ການຮ່ວມເພດໂດຍ 			
ດີທີ່ສຸດ
ປະສາຈາກການສອດ
			
ເຂົ້າໃນ (ອະໄວຍະວະ
			

ການມີເພດສໍາພັນບໍ່ສໍາພັດກັບ STIsໃດໆ. ການມີເພດສໍາພັນ
ທາງປາກແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ STIs.ການມີເພດສໍາ
ພັນທາງທວານໜັກງ່າຍຕໍ່ການຕິດເຊື້ອHIV ແລະເຊື້ອSTIs ຄານ

ໃຫ້ນົມລູກ(ໃນໄລຍະ			
ດີຫຼາຍ
6 ເດືອນທໍາອິດ
			

ນໍາໃຊ້ວິທີນີ້,ແມ່ຍິງຕ້ອງໃຫ້ລູກຂອງນາງກິນນົມແມ່ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນ
ນໍ້າ, ສໍາລັບ 6 ເດືອນທໍາອິດ, ແລະ ປະຈໍາເດືອນຂອງນາງຈະຍັງບໍ່!

					

ທັນກັບມາເທື່ອ.

ຮຽນຮູ້ຄວາມສົມບູນ 			
ດີ
(ໄຂ່ສຸກ)
			
					
					

ແມ່ຍິງຕ້ອງຮູ້ເມື່ອນາງສົມບູນ, ແລະນາງບໍ່ຕ້ອງມີເພດສໍາພັນໂດຍ
ການສອດອະໄວຍະວະເພດເຂົ້າໃນໄລຍະເວລາສົມບູນຂອງນາງ.
ພວກແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼືບ້ວງຢາງໃນມື້ຕົກ
ໄຂ່ແທນທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການມີເພດສໍາພັນ

ຖອດອອກ
			
ໜ້ອຍຫຼາຍ
(ອະໄວຍະວະເພດ
			
ເພດອອກ) 				

ເປັນໄປໄດ້ຍາກເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນ. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຊາຍຖອດ (ອະໄວ
ອາໄວຍະວະ) ອອກນອກມີນໍ້າຈໍານວນໜຶ່ງອາດເເຂົ້າໄປໃນໂຍນີໃນ
ໄລະຍຮ່ວມເພດ, ຊຶ່ງສາມາດມີຜົນຕໍ່ການຕັ້ງທ້ອງ.

ບໍ່ເອົາເຂົ້າໃນໂຍນີ) 				

ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມສະເໝີໃນເວລາມີເພດສໍາພັນທາງທວານໜັກ

ວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ

ນີ້ຄືບັນດາໂຕຢ່າງຂອງສະພາບການ ແລະວິທີຕ່າງໆທີ່ພວກແມ່ຍິງອາດຕ້ອງການ
ຂ້ອຍຕ້ອງການ

ຮັກສາໃຫ້ມີປະຈໍາ
ເດືອນປົກກະຕິ.

ທ່ານອາດມັກ: ວິທີສະກັດກັ້ນ IUD
ທ່ານອາດຫຼີກລ່ຽງ: ການປັກເຂັມ, ການສັກຢາ

ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ພໍ່
ແມ່ຂອງຂ້ອຍຮູ້ວ່າ
ຂ້ອຍໃຊ້ວິທີການ
ຄຸມກໍາເນີດ.

ທ່ານອາດມັກ: ການສັກຢາ, ວິທີສະກັດກັ້ນ
ທ່ານອາດຫຼີກລ່ຽງ: ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ, ການປັກເຂັມ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກມີ
ເພດສໍາພັນໃນເວລາ
ໃດກໍໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກ
ການເວັ້ນວັກ.

ທ່ານອາດ ມັກການ: ການຢຸດຮໍໂມນ
ທ່ານອາດ ຫຼີກລ່ຽງ: ການສະກັດກັ້ນ, ວິທີທໍາ
ມະຊາດ

ຂ້ອຍຕ້ອງການມີ
ລູກພາຍໃນໜຶ່ງປີ.

ທ່ານອາດມັກ: ການສະກັດກັ້ນ, ຢາເມັດຄຸມກໍາ
ເນີດ, ວິທີທໍາມະຊາດ.
ທ່ານອາດຫຼີກລ່ຽງ: ການປັກເຂັມ, ການສັກຢາ
IUD, ການຂ້າເຊື້ອໂລກ

ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການ
ເຮັດຫຍັງບາງສິ່ງ
ຢ່າງໃນທຸກໆມື້.

ທ່ານອາດມັກ: ການປັກເຂັມ, IUD
ທ່ານອາດຫຼີກລ່ຽງ: ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ, ວິທີທໍາ
ມະຊາດ
ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການເອົາ
ສິ່ງຂອງໃສ່ໃນໂຍນີ ຫຼື
ມົດລູກຂອງຂ້ອຍ.

ທ່ານອາດມັກ: ວິທີການຢຸດຮໍໂມນ, ຖົງຢາງ
ອະນາໄມຊາຍ, ວີທີທໍາມະຊາດ.
ທ່ານອາດ ຫຼີກລ່ຽງ: ຝັງບ້ວງຄຸມກໍເນີດ, ຖົງ
ຢາງອະນາໄມຍິງ, IUD
ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງ
ການມີລູກຕື່ມ.

ທ່າອາດ ມັກການ: ຂ້າເຊື້ອໂລກ, ການປັກເຂັມ,
ການສັກຢາ
ທ່ານອາດ ຫຼີກລ່ຽງ: ວິທີທໍາມະຊາດ, ການສະ
ກັດກັ້ນ, ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ.
ຂ້ອຍຄິດວ່າຄູ່ຄອງຂອງ
ຂ້ອຍມີເພດສໍພັນກັບ
ຍິງອື່ນ ແລະອາດແຜ່ເຊື້ອ
STI ມາຍັງຂ້ອຍ.

ທ່ານອາດມັກ: ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຊາຍ
ຫຼືຍິງ
ທ່ານອາດຫຼີກລ່ຽງ: ການມີເພດສໍາພັນໂດຍບໍ່ມີ
ຖົງຢາງອະນາໄມ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຄູ່ຄອງຂອງຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງ
ການຢາກເປັນຜູ້ມີສ່ວນ
ແກ້ໄຂໃນການນໍາໃຊ້ວິທີ
ວາງແຜນຄອບຄົວ.

ຂ້ອຍໃຫ້ນົມລູກຂອງຂ້ອຍ.
ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຢາກມີລູກ
ອີກຜູ້ໜຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ.

ທ່ານອາດມັກການໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມຊາຍ ຫຼືຍງິ ,
ການໃສ່ບ້ວງຢາງ, ການປັກເຂັມ, IUD, ຢາຄຸມກໍາ
ເນີດເມັດນ້ອຍ, ສັກຢາແບບປະຖົມປະຖານເທົ່າ
ນັ້ນ.ທ່ານອາດຫຼີກລ້ຽງ: ການກິນຢາເມັດຄວບ
ຄຸມ, ໃຫ້ລູກກິນນົມຈົນກວ່າແອນ້ອຍຈະມີອາຍຸ 6
ເດືອນ ຫຼືປະຈໍາເດືອນກັບຄືນມາ.

ທ່ານອາດຕ້ອງການຖົງຢາງອະນາໄມຍິງ, ວິທີ
ການຢຸດຮໍໂມນ, IUD.
ທ່ານອາດຫຼີກລ່ຽງ ຖົງຢາງອະນາໄມຊາຍ, ວິທີ
ທໍາມະຊາດ

ການຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ
ແມ່ຍິງສາມາດນໍາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດແບບສຸກເສີນໄດ້ (ຊຶ່ງຍັງເອີ້ນວ່າ EC) ຢູ່ໃນບາງບ່ອນໂດຍມີຊື່ສະ
ເພາະວ່າແຜນ ຂ.(Plan B)ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ ພາຍຫຼັງມີການກະທໍາກິດໂດຍປາສະຈາກການນໍາໃຊ້
ວິທີຄຸມກໍາເນີດ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າວິທີໄດ້ໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໂຕຢ່າງ, EC ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າຖົງຢາງ
ອານາໄມຫາກມີຮູນ້ອຍໆ ຫຼື ຮອຍຂາດທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງເສຍຫາຍ. ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຖົງຢາງນັ້ນຂາດໃນ
ໄລຍະຮ່ວມເພດ. ຫຼື ວ່າຖ້າຫາກແມ່ຍິງໄດ້ລືມກິນຢາພາຍໃນໜຶ່ງວັນ.
ແຜນ ຂ. ແມ່ນຢາຄວາມແຮງສູງຂອງຮໍໂມນດຽວກັນໃນຢາຄຸມກໍາເນີດທັງຫຼາຍ, ກິນພຽງຄັ້ງດຽວ,
ເຖິງ 5 ວັນພາຍຫຼັງການປະຕິບັດພາລະກິດ. ມັນຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອກິນຕື່ມຈໍານວນໜຶ່ງຂອງຊະນິດ
ຢາຄຸມກໍາເນີດປົກກະຕິຖ້າຫາກວ່າ ແຜນ ຂ. ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນ. ວິທີຂອງ EC ອື່ນ ແມ່ນ ວິທີຂອງ IUD ຝັງ
ໂດຍພະນັກງານແພດທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມພິເສດພາຍໃນ 5 ວັນພາຍຫຼັງໄດ້ຮ່ວມກະທໍາກິດ.
ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເລື່ອງ EC ດີ ແລະ ສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການຢາກໃຊ້.
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ-ໂດຍສະເພາະພວກໄວຮຸ່ນ-ໄດ້ຖືກກົດດັນ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ມີການຮ່ວມເພດໂດຍປາສະຈາກ
ການຍິນຍອມຂອງພວກນາງ ຫຼື ບໍ່ມີແຜນປ້ອງກັນຫຍັງ. EC ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ
ໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຖືກຂືນໃຈ. ໂຊກບໍ່ດີປານໃດ, ທີ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ EC ບໍ່ມີຫຼາຍບ່ອນ. ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
EC ບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງປຶກສາກັບພວກພະນັກງານແພດ, ນາຍຄູ ແລະຜູ້ນໍາ
ຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສົນໃຈໃນການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ໂດຍສະເພາະທ່າມກາງພວກໄວລຮຸ່ນ
ທັງຫຼາຍ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີແບບສຸກເສີນ, ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 335 ຫາ 336 ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ ຈະຫາ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ໃສ ແລະພາກ ທີ 13: ການວາງແຜນຄອບຄົວຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ ສະຖານທີ່ ທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານໝໍ.
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການວາງແຜນອັນໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ
ແລະພະນັກງານແພດຜູ້ທີ່ອາດອະທິບາຍໃຫ້ພວກແມ່ຍິງພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຂືນໃຈ,
ໃຫ້ຮູ້ຈັກເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ.

ວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ

ຄວາມຈິງ ແລະເລື່ອງເລົ່າສະໄໝບູຮານ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ເລື່ອງລາວສະໄໝບູຮານ, ກິດຕິສັບຕ່າງໆ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດ ກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດຈໍານວນໜຶ່ງ
ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານກົວໂພດເພື່ອຈະທົດລອງ, ແມ່ນກະທັ້ງຖ້າຫາກພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດ. ຜູ້ຄົນຕ້ອງ
ການຂໍ້ມູນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງພວກເຂົາສາມາດເລືອກເຟັ້ນວີທີອັນໜຶ່ງໂດຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ. ທ່ານສາມາດນໍາ
ໃຊ້ບັນດາໂຕຢ່າງໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນໜ້ານີ້ເພື່ອສ້າງເລື່ອງຕະຫຼົກອັນໜຶ່ງ, ບົດການສະແດງ, ຫຼື ເກມຫຼິ້ນຕ່າງໆທີ່ສາ
ມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຈໍາແນກອອກຄວາມເປັນຈິງ ຈາກຄວາມເລົ່າລືທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນມາ.
ເລື່ອງເລົ່າ: ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງກ່າວວ່າຢາຄຸມກໍາເນີດເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງເຈັບປ່ວຍ.
ຄວາມຈິງ: ພວກແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າເຈັບປ່ວຍຍ້ອນວ່າຢາຄຸມກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ວ່າ
ພວກແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງມີອາການເຈັບຫົວ ຫຼື ວິນຫົວເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນການກິນຢາທໍາ
ອິດ. ຄວາມຮູ້ສຶກອັນນີ້ປົກກະຕິຈະເຊົາເອງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກິນຢາສໍາລັບ 2 ເດືອນ. ແມ່ຍິງບໍ່
ສາມາດປຽນຊະນິດຢາໄດ້ສະເໝີທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດຫຍັງໝົດ.
ເລື່ອງເລົ່າ: ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ວິທກ
ີ ານວາງແຜນຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍງິ ມີຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ໜ້ອຍ
ຫຼື ຕັ້ງທ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ພາຍຫຼັງທີ່ເຊົາໃຊ້ຢາ.
ຄວາມຈິງ: ມີວິທີວາງແຜນຄອບຄົວຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງເປັນໝັນແມ່ນວິທີການຜ່າ
ຕັດທີ່ “ຕັນທໍ່ຢາງ ຫຼື ການເອົາບ້ວງຢາງອອກ. ພວກແມ່ຍິງໝົດທຸກຄົນສາມາດຕັ້ງທ້ອງທັນ
ທີ ພາຍຫຼັງທີ່ເຊົາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດແນວອື່ນ. ພວກແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງອາດຈະບໍ່ເປັນໝັນ
ສໍາລັບພາຍໃນສອງສາມເດືອນ ພາຍຫຼັງການຢຸດກິນຢາຮໍໂມນ.
ເລື່ອງເລົ່າ: ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງກ່າວວ່າພວກແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດຕັ້ງທ້ອງໄດ້ໃນໄລຍະມີປະຈໍາເດືອນ.
ຄວາມຈິງ: ພວກແມ່ຍິງສາມາດຕັ້ງທ້ອງໄດ້ທຸກເວລາໃນໄລຍະມີຮອບເດືອນຂອງພວກນາງ, ໂດຍສະ
ເພາະ ຖ້າຫາກວ່າປະຈໍາເດືອນຂອງພວກເຂົາບໍ່ມາເປັນປົກກະຕິມາພາຍໃນທຸກໆ 28 ວັນ.
ເລື່ອງເລົ່າ: ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງກ່າວວ່າການລ້າງໂຍນີ, ການອາບນໍ້າຮ້ອນ ຫຼື ອາບນໍ້າທັນທີພາຍຫຼັງການ
ຮ່ວມເພດແລ້ວ, ຫຼື ຢືນຂຶ້ນສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງທ້ອງໄດ້.
ຄວາມຈິງ: ທັງໝົດນັ້ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງໄດ້ຈັກຢ່າງ.
ເລື່ອງເລົ່າ: ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງກ່າວວ່າການເຮັດໝັນຊາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູຊາຍຫຼຸດຜ່ອນ ແລະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຄູ່ນອນມີຄວາມສຸກໄດ້ເມື່ອເວລາພວກເຂົາຮ່ວມເພດກັນ.
ຄວາມຈິງ: ການເຮັດໝັນຊາຍພຽງແຕ່ເປັນການຢຸດບໍ່ໃຫ້ນໍ້າອາສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍຫຼັ່ງອອກມາເທົ່ານັ້ນ.
ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ຫຼື ຄວາມສາມາດເພື່ອຮ່ວມເພດຫຍັງເລີຍ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ວິທທ
ີ ຕ
ີ່ ະຫຼົກ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວກຸ່ມໜຶ່ງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸກໆຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ວິທີ
ແນວໃດອາດເປັນວິທີທີ່ດີ່ສຸດສໍາລັບພວກແມ່ຍິງ ໃນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄັ້ງ, ການສົນທະນາ
ຫຍໍ້ໆກັບວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢູ່ໃນບັນດາກຸ່ມທີ່ລວມທັງພວກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ພວກແມ່ເຖົ້າຜູ້ທີ່ເຄີຍ
ໄດ້ຜ່ານອຸປະສັກຕ່າງໆ ເພື່ອການນໍາໃຊ້ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວມາແລ້ວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າແມ່ຍິງແນ່ໃຈ

ວ່ານາງບໍ່ຕ້ອງການມີລູກອີກເລີຍ,
ນາງສາມາດເຮັດ IUD ໄດ້ບໍ?

ມັນຈະຢູ່ໄດ້ດົນນານຕະຫຼອດເວລາ

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນມາ
ວ່າ ມັນເປັນການ
ງ່າຍກວ່າຫຼາຍສໍາ
ລັບພວກຜູ້ຊາຍ
ທີ່ຈະມີການຜ່າຕັດ.

ຫຼື ນາງຄວນຈະມີການຜ່າຕັດ.

ກິດຈະກໍາໃດກໍຕາມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມ Sexy Bingo (ໜ້າ 86) ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະ
ດວກສະບາຍໃນການເວົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວໃນກຸ່ມໜຶ່ງ.

ການຊີ້ແຈງວິທີທີ່ີແຕກຕ່າງກັນ.
ວິທີທາງດຽວເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ
ການຄຸມກໍາເນີດ ແມ່ນການເຊີນພະນັກ
ງານແພດ ເພື່ອມາຊີ້ແຈງວິທີທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນທີ່ມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.ທຸກໆຄົນ
ສາມາດແນມເຫັນ ແລະສໍາຜັດໄດ້ໃນທຸກໆ
ເລື່ອງ ແລະແບ່ງປັນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້
ຂອງແຕ່ລະເລື່ອງ ແລະມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່
ແນວໃດ. ພະນັກງານແພດສາມາດເວົ້າ
ກ່ຽວກັບແຕ່ລະວິທີ ມັນເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງ
ກັນການຕັ້ງທ້ອງ ແລະສາມາດຕອບຄໍາ
ຖາມໃນແຕ່ລະຫົວເລື່ອງ. ພະນັກງານ
ແພດຍັງສາມາດສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມເພື່ອຄິດ
ກ່ຽວກັບຊະນິດໃດຂອງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວທີ່ອາດເປັນວິທີທີ່ດີເລີດສໍາລັບ
ສະຖານະການສະເພາະ. ກະດານຫຼິ້ນເກມ

ວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ

ກະດານຫຼິ້ນເກມຂອງຄອບຄົວໜຶ່ງ

ກະດານຫຼິ້ນເກມອັນໜຶ່ງສາມາດເຮັດວິທທ
ີ າງໃຫ້ຂບ
ົ ຂັນ ສໍາລັບກຸມ
່ ໜຶ່ງໄດ້ເພື່ອສົນທະນາທັງສອງຢ່າງ
ຄວາມຈິງຂອງວິທີຄຸມກໍາເນີດ ແລະບັນດາເຫດຜົນຕ່າງໆວ່າ ເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງແຕກຕ່າງກັນອາດຕ້ອງ
ການວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການສົນທະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະກະດານຫຼິ້ນເກມຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ດັ່ງນີ້:
• ທົດລອງວ່າພວກເຂົາຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບວິທີການແຕກຕ່າງຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ.
• ຂຸດຄົ້ນເຫດຜົນທັງຫຼາຍເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງອາດຕ້ອງການວິທີ່ີແຕກຕ່າງກັນ.
• ຝຶກຝົນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພວກແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງການຄຸມກໍາເນີດ.
• ຊອກຫາຊ່ອງທາງວ່າພວກແມ່ຍິງຕ້ອງການຮຽນຫຍັງເພີ່ມເຕີມ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ກະດານຫຼິ້ນເກມການວາງແຜນຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ

ເພື່ອກະກຽມ:
ຕົວຢ່າງກະດານຫຼິ້ນເກມຢູ່ໃນ 2 ໜ້າຂ້າງໜ້າ ສະແດງຕົວຢ່າງຕ່າງໆຂອງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ
ຂອງສຸຂະພາບ ແລະການສົນທະນາບັນດາຄໍາຖາມ. ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງ
ທ່ານເອງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະລວມເອົາທັງເລື່ອງເລົ່າ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ທ່ານ (ເບິ່ງໜ້າ 195 ສໍາລັບເຫດຜົນ)

ເພື່ອຫຼິ້ນ:
ເມື່ອຄະນະຫຼິ້ນເກມ ຫຼື ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ເລີ່ມຄໍາຖາມການສົນທະນາ (ເຮັດເຄື່ອງໝາຍ“?”), ສະເໜີໃຫ້ພວກ
ເຂົາເພື່ອແນະນໍາຕໍ່ກຸມທັງໝົດກຸ່ມ 1 ຫຼື 2 ວິທີການແກ້ໄຂຕໍ່ສະຖານະການຢູ່ເທິງບັດ ແລະຈາກນັ້ນອະທິ
ບາຍເປັນຫຍັງພວກເຂົາຄິດວິທີການແກ້ໄຂອັນໜຶ່ງທີ່ອາດດີກວ່າອັນອື່ນ. ເຊີນພວກອື່ນຢູ່ໃນກຸ່ມເພື່ອ
ເຮັດການແນະນໍາອີກດ້ວຍ. ເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າສູ່
ດ້ວຍເຫດນີ້, ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຄໍາຖາມແຫ່ງຄວາມຈິງອັນໜຶ່ງ (ເຮັດເຄື່ອງ
ແຕ່ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດ
ຂ້
ອຍຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ການວາງ
ຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ Zuhir
ໝາຍ “ ”) ໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ
ແຜນຄອບຄົ
ວໂດຍປາສະຈາກ
ບໍ່ຕ້ອງການລໍຖ້າຈົນກວ່າ
ແລະສະເໜີພວກອື່ນໆຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ແມ່ນກະທັ້ງບອກສາມີຂອງ
Hayat ຮຽນຈົບກ່ອນທີ່
ເຫັນດີນໍາ. ພາຍຫຼັງການຫຼິ້ນເກມແລ້ວ, ເຊີນ
ນາງ! Hayat ຄວນໃຊ້ການ
ພວກເຂົາຈະມີລູກນ້ອຍ?
ສັກຢາ ຫຼື ການຝັງບ້ວງຢາງ
ພວກນັກຫຼິ້ນ ເພື່ອກ່າວເຖິງບາງສິ່ງຢ່າງທີ່
ແລະບໍ່ມີໃຜຮູ້ນໍາ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກິດຈະກໍາ. ຖາມຄືນ
ວ່າຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາຫາກມີຄໍາຖາມອື່ນ
ອີກບໍ່ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸມກໍາເນີດ ທີ່ກຸ່ມ
ຕ້ອງການເພື່ອສົນທະນາ ຫຼື ຮຽນຮູຕ
້ ມ
ື່
ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້. ນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມຕອບ
ເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອວາງແຜນກິດຈະກໍາອື່ນໆ.
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198 ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ກິດຈະກາ.
ໍ

		

ກະດານຫຼິ້ນເກມການວາງແຜນຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ

ຄໍາຖາມຕ່າງໆສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມການການວາງແນຄອບຄົວ
ຄໍາຖາມຄວາມຈິງດ້ານສຸຂະພາບສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມ
(ກິດຈະກໍາ)ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີແຕກຕ່າງ
ສໍາລັບການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ (ບັນດາຄໍາຕອບ
ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນທີ່ນີ້, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງເອົາຄໍາຕອບ
ເຫຼົ່ານັ້ນໃສ່ໃນບັດຂອງທ່ານ. ແທນທີ່ຈະເຮັດ
ແນວນັ້ນ, ຈົ່ງຂຽນໃສ່ໃນເຈ້ຍອີກຕ່າງຫາກ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈົດຈໍາໄດ້)

ອັນໃດຂອງວິທີການວາ
ງແຜນ
ຄອບຄົວທີ່ເຮັດໄດ້ດີກວ່
າເພື່ອປ້ອງ
ກັນການຕັ້ງທ້ອງ?
ການຖອດອອກ ຫຼື ໃສ
່ຖົງອະນາໄມ
(ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຖົ
ງຢາງອະນາໄມ)

ຕື່ມຂໍ້ຄິດເຫັນໃສ່ເຊັ່ນວ່າ;
“ບໍ່ຕ້ອງການຕັ້ງທ້ອງ,
ຍ້າຍກັບຄືນ4 ຊ່ອງ 4 ຫຼ່ຽມ”
ຫຼື “ເວົ້າກັບຄູ່ນອນກ່ຽວກັບ
ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຍ້າຍໄປທາງ
ໜ້າ 2ຊ່ອງ 4ຫຼ່ຽມ”

ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດຕັ້ງທ້ອງ
ໄດ້ຖ້າຫາກວ່ານາງມີເພດສໍາພັນໃນ
ໄລຍະການມີປະຈໍາເດືອນຂອງນາງ.

ການເຮັດໝັນ (ການເຮັດໝັນສໍາລັບ
ຜູ້ຊາຍ) ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍ
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອຮ່ວມເພດ?

ຖືກ ຫຼື ຜິດ?  
(ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຜິດ)

ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
(ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຜິດ)

ວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ

ກິດຈະກາ.
ໍ

		

ກະດານຫຼິ້ນເກມການວາງແຜນຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ (ຕໍ່)

ຄໍາຖາມສົນທະນາ ໃຫ້ບັນລະຍາຍສະຖາ
ນະການຂອງຊີວິດຈິງ ແລະພິຈາລະນາເຫດ
ຜົ ນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ ວ່ າ ເປັ ນ ຫຍັ ງ ພວກແມ່ ຍິ ງ
ອາດພໍ ໃ ຈກັ ບ ວິ ທີ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ຂອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ. ບໍ່ມີຄໍາຕອບອັນໃດຖືກ
ຫຼືຜິດຕໍ່ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ
ສົນທະນາສະຖານະການກັນເປັນກຸ່ມ.

ແຕ່ວ່າໂຮງໝໍຂອງນາງຂາດ
ເນົາມີໃຊ້ຢາຄຸມກໍາເນີດ.
ັກງານບອກ
ການສະໜອງຢາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ພະນ
ຖົງຢາງອະ
ຕ່
ແ
ະມີ
ຈ
ໝໍ
ນາງວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປທາງໂຮງ
ທີ່ສະໜັບ
ອ
ື
ຍເຫຼ
ວ
ໆຊ່
ການ
ງ
ອົ
າ
ວ່
ນາໄມເທົ່ານັ້ນ ເພາະ
ີດອັນອື່ນ
ກໍາເນ
ມ
ຸ
ຄ
ີ
ທ
ງວິ
ະໜອ
ສ
ໍ່
ຈະບ
່
ູ
ສະໜູນໂຮງໝໍຢ
ງນາງບໍ່ມັກ
ໃຫ້. ເນົາມີຮູ້ດີວ່າພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນບ້ານຂອ
ີ່ງໜຶ່ງກ່ຽວ
ໃດສ
ງ
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ນາງຕ້ອງເຮັດສິ່
ສ.
ໃ
່
ຢູ
ນ
ກັບບັນຫານີ້, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຕົ້
ອັນໃດ?
ທ່ານຄິດແນວໃດວ່າ ເນົາມີ ຄວນຈະເຮັດ
?
ງ
ເປັັນຫຍັ

ມາເລຍຮັກເພື່ອນຊາຍຂອງນາງຈັອກ
ຫຼາຍນາງໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາ
ເປັນເວລແຮມປີ
ແລະຫວ່າງມໍ່ໆນີ້ໄດ້ຕັດສີນໃຈມີເພດສໍາພັນ
ກັບເຂົາເປັນເທື່ອທໍາອິດ. ພວກເຂົານໍາໃຊ້ວິທີການຖອດອອກ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມາເລຍ ໄດ້ພະຍາຍາມຖາມ ຈັອກ ກ່ຽວກັບວິທີຄຸມ
ກໍາເນີດແນວໃດທີ່ພວກເຂົາຄວນໃຊ້ໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ວ່າ ຈັອກ
ໄດ້ບອກນາງວ່າ ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງທີ່ໃຊ້
ການຄຸມກໍາເນີດບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ.

ທ່ານຄິດວ່າ ມາເລຍ ຄວນເຮັດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?

ລາຕາ ແລະຣາດໄດ້ແຕ່ງງານກັນຫວ່າງມໍ່ໆນີ້ ຣາດ ໄດ້ມີເພດສໍາ
ພັນກັບພວກແມ່ຍິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼາຍຄົນ. ລາຕາ ຄິດວ່າລາວ
ຍັງມີການຮ່ວມເພດກັບພວກນາງງາມເມືອງຢູ່ ເມື່ອເຂົາໄດ້ອອກ
ໄປຂ້າງນອກກັບໝູ່ຂອງເຂົາ. ລາຕາ ໄດ້ໃສ່ບ້ວງຄຸມກໍາເນີດເພື່ອ
ປ້ອງກັນໂຕນາງເອງຈາກ STIs ແລະຕັ້ງທ້ອງ. ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນາງ
ຕ້ອງການມີແອນ້ອຍກັບຣາດ.
ທ່ານຄິດວ່າ ລາຕາ ຄວນເຮັດແນວໃດໃນເວລານີ້ທີ່ນາງຕ້ອງການ
ມີແອນ້ອຍ? ເປັນຫຍັງ?
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສ້າງຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ມັນຄວນຈະເປັນແນວໃດສໍາລັບຊຸມຊົນໜຶ່ງ ເພື່ອມີການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ? ພວກແມ່ຍິງ
ແລະຜູ້ຊາຍໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງພວກໄວ້ຮຸ່ນຄວນຈະເຂົ້າເຖິງຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
ກ່ຽວກັບວິທີການຄຸມກັບເນີດທຸກຊະນິດ. ການບໍລິການໆວາງແຜນຄອບຄົວຈະເປັນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະມີໄວ້
ເພື່ອພວກແມ່ຍິງໝົດທຸກຄົນໄດ້-ແຕ່ງງານແລ້ວແລະຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ-ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການ. ການບໍລິ
ການໆວາງແຜນຄອບຄົວຈະເຮັດວິທີທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ, ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງສາມາດໃຊ້ຊະນິດ
ການຄຸມກໍາເນີດທີ່ນາງພໍໃຈ ແລະເປັນທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນາງ. ໃນທີ່ສຸດຂໍ້ມູນ ແລະການ
ບໍລິການທັງຫຼາຍຄວນຫຍັບເຂົ້າໃກ້ທຸກໆຄົນລວມທັງຊາວໜຸ່ມ, ພວກແມ່ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ
ພວກທີ່ຢູ່ອາໄສຫ່າງໄກຈາກສູນປິ່ນປົວ (ໂຮງໝໍ).
ໜ້າຕໍ່ໄປຈະໃຫ້ແນວຄິດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ
ວາງແຜນຄອບຄົວກັບແມ່ຍິງທຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງບົດບາດເພື່ອເຮັດການເຂົ້າເຖິງການ

ມີພຽງແຕ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະໃສ່ບ້ວງ
ຢາງອະນາໄມເທົ່ານັ້ນທີ່ມີໄວ້ບໍລິການ
ຢູ່ໂຮງໝໍ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການໃຊ້ຢາຄຸມ
ກໍາເນີດ! ຫຼາຍຄົນຄວນຈະໃຊ້ການບໍລິການໆ
ວາງແຜນຄອບຄົວ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາໄດ້
ໃຫ້ທາງເລືອກຕ່າງໆຕື່ມ.

ຮຽນຮູ້ກັບປະສົບການຂອງພວກແມ່ຍິງ.
ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ, ທ່ານສາ
ມາດເລີ່ມ ໂດຍການຖາມພວກແມ່ຍິງກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກນາງ ໃນການນໍາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດ.
ຖ້າຫາກວ່າພວກແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງມີປະສົບການໄປໃນທາງບວກ, ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພວກ
ແມ່ຍິງອື່ນໆເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ. ການໄດ້ຮັບຟັງຈາກພວກແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ພໍໃຈກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົາໃຊ້
ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ນໍາເອົາເລື່ອງເລົ່າບູຮານ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດ. ອັນນີ້ສາມາດຊຸກຍູ້
ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງເພື່ອໃຫ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະພິຈາລະນາເບິ່ງຖ້າຫາກວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວເໝາະສົມ
ກັບສະຖານະການຂອງພວກເຂົາເອງ.
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກໄວຮຸ່ນໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະວິທີການຄຸມກໍາເນີດຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຈາກການຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ໂດຍການສອບຖາມກ່ຽວກັບຊະນິດຂອງວິທີຄຸມກໍາເນີດແນວໃດທີ່ໄວ້ບໍລິການ ແລະ
ລາຄາເທົ່າໃດ. ບ່ອນໃດທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະການບໍລິການການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ.

ສ້າງການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ

ນີ້ຄືບັນດາຄໍາຖາມຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້
ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຕ່າງໆຂອງພວກແມ່ຍິງ.
• ການບໍລິການໃຫ້ຂໍ້ມູນວິທີການຄຸມກໍາເນີດມີຄວາມ
ສະດວກທີ່ເອົາມາໄດ້ ແລະໃຊ້ງ່າຍບໍ?
• ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບພວກແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານ
ແລ້ວເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ມູນ ແລະສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບການ
ຄຸມກໍາເນີດ? ເປັນຫຍັງ?
• ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບພວກໄວຮຸ່ນ ຫຼື ພວກແມ່ຍິງ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ມູນ ແລະການສະໜອງໃຫ້
ສໍາລັບການຄຸມກໍາເນີດ? ເປັນຫຍັງ?
• ພວກຜູ້ຊາຍເກືອບທັງໝົດມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ?
• ລັດຖະບານສົ່ງເສີມ ຫຼື ກີດກັນການວາງແຜນຄອບຄົວແນວໃດ? ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈເພື່ອກ່າວເຖິງການທີ່ມີ
ຜູ້ຄົນຫຼາຍຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອເວລາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້.

ສົນທະນາອຸປະສັກຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ຫຼັງຈາກການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະສົບການທັງຫຼາຍຂອງວພວກແມ່ຍິງ, ມັນໜ້າຈະເປັນການຈະແຈ້ງທີ່
ມີຫຼາຍເຫດຜົນເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ?
ບັນຫາກິດຈະກໍາຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນວິທີທາງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກຸ່ມໜຶ່ງສົນທະນາບັນດາອຸປະສັກຕໍ່ການວາງ
ແຜນຄອບຄົວ ແລະເບິ່ງການເວົ້າລ່າຍ (ຕົວະ) ຫຼື ບັນຫາຮາກຫຍ້າທີ່ຫຼີກລ່ຽງຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ການຄຸມກໍາ
ເນີດ. ການເຮັດໃຫ້ບັນຫາຮາກຫຍ້າຕ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນມີການຕິດພັນແນວໃດ ຈາກນັ້ນກໍ
ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນເພື່ອພິສູດວ່າແມ່ນບັນຫາໃດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຖະແຫຼງອອກ ແລະການກະທໍາອັນ
ໃດທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດເພື່ອປະຕິບັດ.

ບັນຫາຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນໄມ້ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກວິທີທາງ. ມັນອາດສາມາດເປັນ

ໄດ້ດັ່ງເຊັ່ນ ການເຮັດດ້ວຍຕົນເອງທີ່ແຕ່ລະຄົນສໍາເລັດດ້ວຍພວກເຂົາເອງ. ຂ້ອຍມັກຈະ
ຫ້ອຍບັນຫາຕົ້ນໄມ້ (ກິດຈະກໍາ)ທີ່ຄົບຖ້ວນເໝືອນງານສິລະປະໜຶ່ງໃສ່ໃນຝາຂອງ

ໂຮງໝໍທີ່ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຂຶ້ນ. ຜູ້ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງສ້າງພັນທະມິດ

ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງສຸຂະພາບ; ສາມາດເອີ້ນພວກມັນວ່າ “ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງການແກ້ບັນຫາ” ຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່າ
ນີ້ສະແດງການແກ້ບັນຫາຕໍ່ກັບບັນຫາຢູ່ໃນຮາກຫຍ້າ ແລະຄວາມສໍາຄັນຢູ່ທີ່ໃບຂອງມັນ.
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ບັນຫາຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນ ເພື່ອສົນທະນາກັນເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ເພື່ອກະກຽມ:
ແຕ້ມຮູບຕົ້ນໄມ້ລົງໃສ່ໃນແຜ່ນເຈັ້ຍໃຫຍ່ແຜ່ນໜຶ່ງ, ເສື້ອຜ້າ,
ກະດານດໍາ (ເກົ່າ), ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງເປື້ອນເປິ. ປ່ອຍໃຫ້ກິ່ງ
ງ່າຕ່າງໆ ແລະຮາກທໍາມະດາ ແລະປ່ອຍໃຫ້ເປົ່າວ່າງ.
ກຽມເຈ້ຍຫຼາຍໆແຜ່ນ (ຂະໜາດພໍດີ 1/2) ເພື່ອຂຽນ
ແນວຄິດກ່ຽວກັບສາເຫດ ຫຼື ອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລະ
ຄວາມສໍາຄັນທັງຫຼາຍທີ່ຂາດການການວາງແຜນ
ຄອບຄົວນໍາອີກດ້ວຍ. ຜູ້ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງໃຊ້ເຈ້ຍບັນທຶກ
ທີ່ມີກາວ ເພາະວ່າມັນງ່າຍຕໍ່ການຍ້າຍໄປມາຮອບໆ.
ຂຽນບັນຫາສຸຂະພາບລົງໃສ່, ໃນກໍລະນີນີ້ “ບໍ່ມີການວາງ
ແຜນຄອບຄົວ” ຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້.

1 ແນະນໍາຕົ້ນໄມ້ ແລະແນວຄິດຂອງສາເຫດຂອງຮາກຫຍ້າ ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມຫາກບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບແນວ
ຄິດສາເຫດຂອງຮາກຫຍ້າ, ທ່ານອາດນໍາໃຊ້ໂຕຢ່າງຂອງຫຍ້າຮົກເຮື້ອ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການ
ຫຼົກຫຍ້າຮົກເຮື້ອ ອອກຈາກຮາກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສວນແປນ.
2 ສົນທະນາເຖິງການເວົ້າລ່າຍ ຫຼື ສາເຫດຂອງຮາກຫຍ້າ. ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາກ່າວເຖິງສາເຫດ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ຫຼື ອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົບພໍ້ ເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ການ
ຄຸມກໍາເນີດເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. (ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍສາເຫດ
ນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດກຽມເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ພາບປະກອບ ຂອງສາເຫດຈໍານວນໜຶ່ງ ຫຼື ອຸປະສັກເພື່ອເຂົ້າ
ເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ແລະສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ສະທ້ອນເຖິງເລື່ອງລາວນັ້ນ)
ຈົ່ງຂຽນແນວຄິດຂອງພວກຄົນກ່ຽວກັບບັນດາສາເຫດຢູເ່ ທິງເຈ້ຍທີ່ທາ
່ ນສາມາດຕິດໄວ້ເທິງ ຫຼື ຮອບຮາກ
ໄມ້ດ້ວຍໃຊ້ແຖບກາວ (ເທັບ) ຫຼື ວາງໄວ້ເທິງດິນໃກ້ໆກັບຮາກໄມ້. ໃຫ້ໂອກາດແກ່ທຸກໆຄົນເພື່ອໃສ່ຊື່ທີ່
ເປັນສາເຫດ ຫຼື ນໍາໄປສູ່ການຂາດຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ.
3 ກຸ່ມບັນຫາຮາກຫຍ້າ. ອ່ານໃຫ້ອອກສຽງດັງໆຂອງສາເຫດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ກຸ່ມ
ໄດ້ຄິດອອກມາ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມເວົ້າກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະເອົາອັນໜຶ່ງທີ່ມີການກ່ຽວເນື່ອງ
ຫຼາຍກວ່າໝູ່ຕໍ່ແຕ່ລະອັນພ້ອມໆກັນໃສ່ໃນຮາກໄມ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເບິ່ງໄປຍັງກຸ່ມຕ່າງໆຂອງ
ບັນດາອຸປະສັກທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມ ໄດ້ເຫັນລະດັບຊັ້ນຂອງສາເຫດຂອງຮາກຫຍ້າ.
ຕິດໂບຮາກຫຍ້າໂດຍໃສ່ຊື່ລະດັບຊັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ອີກວິທີທາງໜຶ່ງເພື່ອເຮັດວິທີນີ້ແມ່ນການຕິດໂບຕໍ່ໄປໃຫ້ຮາກໄມ້ຕາມເວລາທີ່ມີ. ເມື່ອຜູ້ຄົນໄດ້ໃສ່
ຊື່ໃຫ້ອຸປະສັກທັງຫຼາຍຕໍ່ກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ, ເອົາພວກມັນໄວ້ໃກ້ກັບຮາກໄມ້ທີ່ມີການກ່ຽວ
ເນື່ອງທີ່ສຸດ. (ເບິ່ງໜ້າ 204 ສໍາລັບຊະນິດສາເຫດຂອງບັນຫາຂອງຮາກໄມ້).

ສ້າງການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ບັນຫາຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນໜຶ່ງ ເພື່ອສົນທະນາກັນເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ.(ຕໍ່)

4 ໃຫ້ເບິ່ງຄວາມສໍາຄັນທັງຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມເພື່ອຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນທັງຫຼາຍ ຂອງການຂາດການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວສໍາລັບພວກແມ່ຍິງ, ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະຊຸມຊົນ. ຄວາມສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນປຽບເໝືອນໃບໄມ້ໄດ້
ແລະຈາກນັ້ນໃສ່ໄວ້ເທິງງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້.
ທ່ານສາມາດສະເໜີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈັດຕັ້ງເຮັດກິ່ງງ່າ
ຕ່າງໆໂດຍການນໍາເອົາບັນດາແນວຄິດທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ.
ເພື່ອຊຸມຊົນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ການສຶກ
ສາໜ້ອຍ

ມີດິນໜ້ອຍ
ທີ່ຈະແບ່ງປັນ

ເພື່ອຄອບຄົວ

ຂາດ
ເຂີນນ້ຳ

ບໍ່ມີອາຫານ
ພຽງພໍ

ມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນ
ຫຼາຍເພື່ອ
ຊ່ວຍວຽກ

ເຮືອນ

ຫາວຽກ

ແອອັດ

ເຮັດຍາກ

ສຳລັບແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ
ສຸຂະພາບບໍ່ດີ
ຖ້າຫາກມີການຕັ້ງ

ສ່ຽງໄພ

ທ້ອງຫຼາຍໂພດ

ບໍ່ມີ

ຕໍ່ສຸຂະພາບຖ້າ

ການວາງແຜນ

ຕັ້ງຄັນແຕ່ຍາມ
ໜຸ່ມໂພດ

ຄອບຄົວ
ຜົວຄັດຄ

້ານ

ເອ
ລືອ
ກ
ີທາ
ງເ
ບໍ່ມ

ຄຸ້ມ

ານ

ີກ
ບໍ່ມ

ເງິນ

ານ

ງກ

ຄອ

ົາວ
ິທີກ

ານ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ວິທີການ
ບໍ່ມ

ແມ່ຍ

ີຂໍ້ມ

ິງບໍ່ມ

ູນກ

່ຽວ

ກັບ

ວິທ

ີອຳນ

າດ

ີກາ

ນ
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ສາ

ສຶກ

ານ

ັບກ
ດ້ຮ

ບໍ່ໄ

ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສາເຫດຕົ້ນຕໍໃນການເຂົ້າເຖິງ ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ຈົ່ງລວມບັນດາອຸປະສັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼືວ່າເຫດຜົນຮວມເຂົ້າກັນໃນລະດັບຊັ້ນຕ່າງໆ (ນໍາໃຊ້ບັນຫາ
ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ກິດຈະກໍາອື່ນໆ) ສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມເລີ່ມຄິດກ່ຽວກັບວິທີທາງເພື່ອຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງເພື່ອ
ວາງແຜນຄອບຄົວ.

ຄວາມຮູ້ສຶກ

ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ສັງຄົມ

ດ້ານວັດທະນະທຳ

ານເມືອງ

ອຸປະສັກທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ອາດມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້. ພວກແມ່ຍິງອາດຍັງບໍ່
ເຫັນດີຈາກການນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ ຖ້າຫາກວ່າຊຸມຊົນ
ພິຈາລະນາວ່າພວກເດັກນ້ອຍ-ໂດຍສະເພາະເດັກຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມ
ສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບຄອບຄົວ.

ດ້ານເສດຖະກິດ

ອຸປະສັກທາງດ້ານການເມືອງ. ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານບໍ່ສົ່ງເສີມ
ການບໍລິການໆວາງແຜນຄອບຄົວຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ
ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ວິທີໃຫ້ການບໍລິການ. ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນທັງຫຼາຍບໍ່ເຫັນດີ
ນໍາການວາງແຜນຄອບຄົວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຍາກ.

ທາງດ້ານກ
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ອຸປະສັກທາງດ້ານສັງຄົມ. ປ່ຽນແປງບົດບາດທາງເພດຍາກ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມເລື້ອຍໆວ່າ ພວກແມ່ຍິງ
ບໍ່ສາມາດເຮັດການຕັດສີນໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງນາງເອງ
ແລະພວກຜູຊ
້ າຍເຊື່ອວ່າການນໍາໃຊ້ການ
ຄຸມກໍາເນີດເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຊາຍຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງ. ພວກໄວຮຸ່ນອາດບໍ່ສາມາດເວົ້າກັບພວກພໍ່ແມ່,
ນາຍຄູ, ແລະພະນັກງານແພດຂອງພວກເຂົາ ແລະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການມີເພດສໍາພັນ, ການຮ່ວມເພດ
ທີ່ມີອະນາໄມ ແລະການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ.
ອຸປະສັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫຼື ສາດສະໜາ. ການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍກຸ່ມສາດສະໜາ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະການຄຸມກໍາເນີດ
ໄດ້. ພວກພະນັກງານແພດອາດເຂົ້າໃຈ ຫຼື ນັບຖືວັດທະນະທຳ ແລະປະເພນີຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການວາງ
ແຜນຄອບຄົວ.
ອຸປະສັກທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ. ຖ້າຫາກວ່າການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອເຂົ້າເຖິງ, ພວກແມ່ຍິງອາດຈະບໍ່ມີ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ ແລະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້. ຢູ່ໃນບັນດາຊຸມຊົນທັງຫຼາຍການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ແມ່ນສູງ, ພວກແມ່ຍິງໃນ
ຄວາມຫວັງຂອງເຂົາອາດຮູສ
້ ກ
ຶ ວ່າພວກນາງຕ້ອງການມີລກ
ູ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງຈະລອດຊີວດ
ິ .
ອຸປະສັກທາງດ້ານອາລົມ. ພວກແມ່ຍິງອາດຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ ຫຼື ການຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ
ເໜືອການຕັດສີນໃຈທັງຫຼາຍທີ່ກະທົບເຖິງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກແມ່ຍິງອາດບໍ່ເຊື່ອຖືພະນັກງານແພດ
ເພື່ອເບິ່ງແຍງພວກເຂົາໃຫ້ດີ ແລະຕໍ່ຄວາມນັບຖືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາກໍເປັນໄດ້.
ອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຊີວະວິທະຍາ. ພວກແມ່ຍິງມັກມີບັນຫາສຸຂະພາບ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງມີ
ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຊຶ່ງອາດບໍ່ເຂົ້າເຖິງວິທີທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດສໍາລັບພວກນາງກໍເປັນໄດ້.

ລະບຸບັນດາທາງອອກ ເພື່ອຍົກລະດັບການດຳເນີນງານ.
ການເບິ່ງບັນຫາທີ່ເປັນການເວົ້າຕົວະ, ຈາກນັ້ນ ກຸມ
່ ໜຶ່ງສາມາດຍົກບັນຫາຂຶ້ນດ້ວຍຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື
ການປະຕິບັດຕ່າງໆທີ່ສາມາດຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງ
ເພື່ອການຄຸມກໍາເນີດສໍາລັບພວກແມ່ຍິງໝົດທຸກ
ຄົນ. ເພື່ອເລືອກເຟັ້ນການປະຕິບັດ ວ່າອັນໃດເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດສຸມເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ມີ
ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກ
ແມ່ຍິງ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະໃນຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສ້າງການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການໂຍນໄໝພົມ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອແກ້ໄຂຕ່າງໆ

ເພື່ອແນະນໍາກິດຈະກໍາ, ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມເພື່ອເບິ່ງ “ບັນຫາກິດຈະກໍາຕົ້ນໄມ້” (ໜ້າ 202 ຫາ 203)
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈບັນດາອຸປະສັກ ແລະເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງບໍ່ໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ,
ລວມທັງບັນຫາຕົ້ນຕໍ. ອະທິບາຍທີ່ກິດຈະກໍານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະດົມຂໍ້ຄິດເຫັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນໄດ້. (ອີງຕາມບັນຫາກິ່ງງ່າຂອງ“ບັນຫາ
ຕົ້ນໄມ້”) ສໍາລັບກິດຈະກໍານີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍ “ຄວາມສໍາຄັນ” ໃບໄມ້ທັງຫຼາຍ ຈາກຕົ້ນໄມ້ກ່ອນ
ອື່ນໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດປ່ຽນແທນໃບໄມ້ທັງຫຼາຍໂດຍ “ຂໍ້ແກ້ໄຂຕ່າງ”.
1 ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມຢືນຢູ່ໃນວົງມົນອັນໜຶ່ງ. ຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມຈະຢືນຢູ່ນອກວົງມົນ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ສະເໜີ

ໃຫ້ຄົນໜຶ່ງຖືສົ້ນຂອງໝາກບານໄໝພົມ ແລະສະເໜີໃຫ້ຄົນໆນັ້ນ ເພື່ອຕັ້ງຊື່ໜຶ່ງຂອງບັນດາອຸປະສັກ
ທັງຫຼາຍຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ. ຈາກນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ຄິດຫາຂໍ້ແກ້ໄຂອັນ
ໜຶ່ງຕໍ່ອຸປະສັກນັ້ນໆ.

ົ້ ໄໝພົມ ແລະໂຍນໝາກບານໄໝ
2 ຄົນທໍາອິດຖືສນ

ພົມໄປຍັງບຸກຄົນຜູທ
້ ມ
ີ່ ແ
ີ ນວຄິດສໍາລັບຂໍ້ແກ້ໄຂອັນ
ໜຶ່ງ. ສະເໜີໃຫ້ຄນ
ົ ນັ້ນບັນລະຍາຍຂໍ້ແກ້ໄຂ ແລະ
ໃຫ້ກາ
່ ວຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າມັນສາມາດເຮັດໃນລະ
ດັບສ່ວນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ຊຸມຊົນ. ສະເໜີ
ຖາມຖ້າຫາກວ່າຍັງມີໃຜອີກທີ່ມີແນວຄິດອັນໃດ
ອັນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດກ່າວເຖິງອຸປະສັກໃນລະດັບອື່ນ
ອີກ (ສ່ວນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ) ທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ກຽມພ້ອມລະບຸອອກມາ. ບຸກຄົນທີສອງໃຫ້ຖືສົ້ນ
ໄໝພົມ ແລະໂຍນໝາກບານໄປໃຫ້ຄົນຕໍ່ໄປ ຜູ້ຊຶ່ງ
ຈາກນັ້ນຈະແລກປ່ຽນແນວຄິດອີກອັນໜຶ່ງ.

3 ເມື່ອຂໍ້ແກ້ໄຂຕ່າງໆໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ແລ້ວ, ໃຫ້ຂຽນລົງໃນເຈ້ຍແຜ່ນໜຶ່ງ (ທີ່ສາມາດຕັດເປັນຮູບຮ່າງຂອງໃບ

ໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການ). ຕິດໃບໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນໃສ່ໃນຕົ້ນໄມ້ໃນບໍລິເວນງ່າຕ່າງໆທີ່ແທນໃຫ້
ການປະຕິບັດລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ຫຼື ຊຸມຊົນ.

4 ສະເໜີໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ ກຳນົດອຸປະສັກເພື່ອການວາງແຜນຄອບຄົວອື່ນອີກອັນໜຶ່ງ. ຈາກນັ້ນ ຜູ້

ອື່ນໆເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄິດສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ອຸປະສັກອັນໃໝ່. ສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາຈົນກວ່າວ່າ
ກຸ່ມໄດ້ສ້າງໃຍໄໝພົມແລ້ວ ແລະໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມໄດ້ຕັ້ງຊື່ບໍ່ວ່າອຸປະສັກ ຫຼື ຂໍ້ແກ້ໄຂອັນໜຶ່ງ.

່ ລະດັບແຖວຂອງການປະຕິບດ
ັ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທພ
ີ່ ວກເຂົາສາມາດ
5 ເພື່ອລົງຄວາມເຫັນ, ໃຫ້ສະທ້ອນກັບກຸມ

ນໍາເອົາທັງ 3 ລະດັບ, ແລະບົນຄວາມໝາຍຂອງສາຍໃຍໄໝ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນມາ. ວາງເສັ້ນ
ໃຍໄໝພົມລົງໜ້າດິນ ແລະເຂົ້າອ້ອມບັນດາຂໍ້ແກ້ໄຂທັງຫຼາຍ (ໃບໄມ້) ເທິງຕົ້ນໄມ້. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາ
ມາດໃຊ້ການລົງຄະແນນດ້ວຍໃຊ້ຈດ
ຸ ຕ່າງໆ (ໜ້າ 225) ເພື່ອເລືອກວ່າການປະຕິບດ
ັ ໃດທີ່ຕອ
້ ງເຮັດກ່ອນ
ແລະກິດຈະກໍາໃດເຮັດເປັນແຜນປະຕິບັດອັນໜຶ່ງ. (ໜ້າ 26).

205

206

ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ການປ່ຽນແປງທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ຢູ່ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ແຜນປະຕິບັດອັນໜຶ່ງຈະລວມເອົາບັນດາຍຸດທະສາດ ເພື່ອປ່ຽນແປງແນວຄິດທີ່
ເປັນລົບກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ. ອັນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເປັນພິເສດເມື່ອຫາກມີອຸປະສັກທາງດ້ານການ
ເມືອງ, ຄວາມເຊື່ອເກົ່າແກ່ ແລະວັດທະນະທຳ, ຫຼື ເຫດຜົນທາງສາສະໜາ ທີ່ບມ
ໍ່ ໃີ ນພວກແມ່ຍງິ ໝົດທຸກຄົນ.

ການທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອເກົ່າແກ່.
ມີແນວຄິດດ້ານລົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວຈາກຄວາມເຊື່ອເກົ່າແກ່ ຫຼື ເຊື່ອວ່າ
ການຄຸມກໍາເນີດບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີຄຸມກໍາເນີດ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຕັ້ງຄໍາຖາມເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ແລະຄິດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ. ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນພາກນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ແມ່ນໃຜມີອໍານາດເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນ?
ທັດສະນະຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຄໍາເຫັນທາງດ້ານການເມືອງສາມາດແຊກແຊງສິດທິຂອງພວກ
ແມ່ຍິງ ເພື່ອວາງແຜນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປນີ້,
ບົດບາດການສະແດງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງບັນຫາຢ່າງໃກ້ຊິດໄດ້ວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ມີອໍານາດຢ່າງແທ້ຈິງ
ເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ທາງເລືອກຂອງພວກແມ່ຍິງ. ທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ກິດຈະກໍານີ້ ເພື່ອເປັນການໂຕ້ວາທີ,
ຕັ້ງບັນດາຄໍາຖາມຄວາມເຊື່ອຖືທແ
ີ່ ຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະສົນທະນາເຮັດແນວ
ໃດເພື່ອໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ການປະເຊີນໜ້າຢ່າງທ້າທາຍ ຫຼື ຖະແຫຼງທັດສະນະທາງລົບອອກມາ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ບົດບາດສະແດງໃນກະດານສົນທະນາ ວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ

1 ເຮັດບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາອຸປະສັກທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະບັນຊີບັນດາ

ທັດສະນະຕ່າງໆອັນໜຶ່ງ ແລະຄວາມເຊື່ອທັງຫຼາຍທີ່ສາມາດເປັນທັງດ້ານບວກ ແລະດ້ານລົບທີ່ມີອິດທິ
ພົນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງ. ໃຫ້ເລືອກເອົາ 3 ຫາ 5 ອຸປະສັກຈາກບັນຊີລາຍ
ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການສະແດງບົດບາດ.

2 ສະເໜີໃຫ້ 3 ຫາ 4 ຄົນສະແດງບົດບາດຂອງຜູ້ຄົນ ຜູ້ຊຶ່ງມີຄວາມເຫັນສະເພາະ ຫຼື ທີ່ຕ້ານກັບການວາງ

ແຜນຄອບຄົວ. ອະທິບາຍໃຫ້ພວກນັກສະແດງທີ່ສະແດງບົດບາດທີ່ພວກເຂົາສະແດງ ບໍ່ແມ່ນຮຽນ
ແບບຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າເປັນການເວົ້າເຖິງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຈາກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງສະເພາະ ຫຼື ສະຖາບັນໃດ
ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດເຫັນອັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ສະເໜີໃຫ້ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ນັ່ງເທິງໂຕະ ຫຼື
ຢືນເປັນແຖວ ແລະລະບຸແຕ່ລະຄົນດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍຈໍາ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ.

3 ສະເໜີໃຫ້ 2 ຫາ 3 ຄົນເພື່ອສະແດງບົດບາດຂອງນັກໜັງສືພິມ ຜູ້ຊຶ່ງຈະຖາມໃນກະດານຄໍາຖາມກ່ຽວ

ກັບການວາງແຜນຄອບຕົວ. ກະກຽມຄໍາຖາມຈໍານວນໜຶ່ງກັບພວກນັກໜັງສືພິມກ່ອນທີ່ການສະແດງ
ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ກະດານການສະແດງບົດບາດການສົນທະນາອັນໜຶ່ງ ຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ(ຕໍ່)

4 ມີພວກນັກໜັງສືພິມເລີ່ມກິດຈະກໍາ ໂດຍໃຊ້ຜຽນຂອງຕົນຖາມບັນດາຄໍາຖາມທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ແລ້ວ.

ເປັນຫຍັງລັດຖະບານສະ
ໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ໂຮງໝໍເພື່ອການວາງ
ແຜນຄອບຄົວໃນປະເທດ
ຂອງພວກເຮົາ?

ພວກເຮົາເສຍເງິນທຸກເທື່ອ ເມື່ອມີ
ກໍາມະກອນເຮັດວຽກຊ້າລົງເພາະ
ນາງຕັ້ງທ້ອງ. ນາງໄດ້ອອກຈາກ
ງານໄປ, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍຕ້ອງ
ຈ້າງຄົນຜູ້ໃໝ່ຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນ
ການຝຶກອີກ....

ການສຶກສາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການມີ
ເພດສໍາພັນ ແລະການວາງແຜນຄອບຄົວ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕື່ມຂຶ້ນ. ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກນັກ
ສຶກສາຢຸດຮຽນກາງຄັນ ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາຕັ້ງທ້ອງ.
ພວກແອນ້ອຍແມ່ນຂອງ
ຂວັນຈາກພະເຈົ້າ! ໃນຄວາມ
ຄິດຂອງຂ້ອຍ, ລັດຖະບານບໍ່
ຄວນຈະມາຫຍຸ້ງກ່ຽວອັນທີ່
ເອີ້ນວ່າການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ

5 ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູຟັງເພື່ອຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆ ຫຼື ໃຫ້ຄໍາເຫັນຢູ່ໃນການສົນທະນາ.
6 ພາຍຫຼັງການສະແດງບົດບາດ, ໃຫ້ຍ້າຍພວກນັກສະແດງເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ເຄື່ອງຊ່ວຍຈໍາ ແລະ

ກັບຄືນມາຍັງກຸ່ມເດີມ. ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມເພື່ອສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກໍາ. ຕໍ່ໄປນີ້ຄືຄໍາຖາມຈໍານວນໜຶ່ງ ທ່ານ
ອາດນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາພາການສົນທະນາ.

• ແມ່ນຈຸດຄໍາເຫັນໃດ ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນຄອບຄົວສໍາລັບພວກແມ່ຍງິ ຈໍານວນໜຶ່ງ? ແມ່ນ
ແມ່ຍິງຊຸມໃດທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນນີ້? ເປັນຫຍັງ?
• ທັດສະນະໃດທີ່ນໍາເອົາພວກແມ່ຍງິ ມີຄວາມຕ້ອງການໃນເບື້ອງຕົ້ນ? ທັດສະນະເຫຼົ່ານີ້ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບ
ແນວໃດຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງພວກແມ່ຍງິ
ເພື່ອເຮັດການຕັດສີນໃຈຂອງພວກນາງເອງກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດ?
• ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ແນວຄິດທັງຫຼາຍທີ່ເປັນຄໍາຖາມ ຫຼື ການຂັດຂວາງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວແນວໃດ?
• ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດແນວໃດກັບບັນດາແນວຄິດໃໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້
ການປ່ຽນແປງ?

ເພື່ອເຮັດວຽກງານສໍາລັບ
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ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ຍິງກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສະແຫວງຫາພວກຜູ້ນໍາ ຜູ້ຊຶ່ງສາມາດເປັນພັນທະມິດໄດ້.
ນໍາໃຊ້ກິດຈະກໍາໜຶ່ງເຊັ່ນການເຮັດແຜນທີ່ອໍານາດ (ໜ້າ 284) ເພື່ອຊ່ວຍລະບຸອໍານາດເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອແຜ່
ຂະຫຍາຍທັດສະນະຕ່າງໆ ແລະການເຂົ້າເຖິງເພື່ອວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະເພື່ອພັດທະນາບັນດາຍຸດທະ
ສາດສໍາລັບການເຮັດແນວໃດເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມສະໜັບສະໜູນ ແລະເຮັດຮ່ວມກັບພັນທະມິດທັງຫຼາຍ.
ນີ້ຄືໂຕຢ່າງຈໍານວນໜຶ່ງຂອງວິທີທາງທີ່ພວກກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເຮັດຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ ກັບຜູ້ນໍາທາງ
ສາສະໜາ ແລະຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດການຄຸມກໍາເນີດຢ່າງມີຜົນກວ້າງຂວາງພຽງພໍ.
ເຮັດວຽກກັບຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ. ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງນໍາໃຊ້ການສິດສອນສາສະໜາ ຫຼື ການຂຽນເພື່ອ
ເວົ້າວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນຜິດ. ແຕ່ວ່າ ຫຼາຍສາສະໜາຢູ່ໃນໂລກສະໜັບສະໜູນການມີລູກຫ່າງ,
ເພາະວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະຊີວິດຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະ. ອັນ
ນີ້ເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບຜູ້ຄົນໃນຄວາມເຊື່ອຖືທັງຫຼາຍ, ລວມທັງມຸດສະລິມ ແລະກາໂຕລິກທັງຫຼາຍ.
ທ່ານສາມາດສ້າງການສະໜັບສະໜູນເລື້ອຍໆສໍາລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ໂດຍການຮຽກຮ້ອງ
ພວກຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຜູ້ ຊຶ່ງເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເພື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບອັນນີ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ເມື່ອຜູ້ຄົນ
ທັງຫຼາຍໄດ້ຍນ
ິ ແລ້ວວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວ ບໍ່ໄປຕ້ານກັບການສອນສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ, ມັນອາດ
ສາມາດເປັນການໂລ່ງໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງອັນໜຶ່ງ. ການສະແຫວງຫາວິທີທາງເພື່ອເຮັດວຽກ ພາຍໃນກຸ່ມຄົນທີ່
ເຊື່ອໃນສາສະໜາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນ
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມສະເໝີ ຫຼາຍກວ່າການຄາດຫວັງຜູ້ຄົນເພື່ອວາງເສີຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງຄວາມເຊື່ອ
ຂອງພວກເຂົາ.

ການເຊື່ອມໂຍງການວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍວັດທະນະທໍາພື້ນເມືອງ ແລະປະເພນີ
ບັນດາຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ ອາດບໍ່ໄວ້ໃຈກັບການບໍລິການໆວາງແຜນຄອບຄົວ ເພາະວ່າໂຄງການຈໍາ
ນວນໜຶ່ງໄດ້ກົດດັນຄວາມເຊື່ອເລື່ອງເກົ່າແກ່ ແລະພວກແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກເພື່ອໃຊ້ວິທີທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ເພື່ອ
ໃຫ້ເປັນການເຮັດໃຫ້ເປັນໝັນ. ແຕ່ວາ
່ ພວກຜູນ
້ ໍາຫົວບູຮານໄດ້ພບ
ົ ວິທທ
ີ າງ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວເຂົ້າສູ່ການບໍລິການສຸຂະພາບໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ໃນວິທີທາງທີ່ສົ່ງເສີມພວກແມ່ຍິງເພື່ອໃຫ້ເລືອກວິທີ
ທາງການຄຸມກໍາເນີດທີ່ພວກເຂົາພໍໃຈນໍາ.
ອີກໂຕຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນໂຮງໝໍຢູ່ປະເທດເອກວາດໍ ເອີ້ນວ່າ Jambi Huasi ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ “ເຮືອນ
ສຸຂະພາບ” (House of Health) ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ (Quechua language). ພະນັກງານແພດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ
ເວົ້າພາສາ Quechua ແລະພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ ແລະນັບຖືປະເພນີການຢຽວຢາຕ່າງໆ ແລະການເຊື່ອຖື.
ໂຮງໝໍມີວິທີການປິ່ນປົວຂອງທ້ອງຖິ່ນອັນໜຶ່ງດ້ວຍພະນັກງານແພດ ແລະສວນຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ. ຮ້ານຂາຍ
ຢາແຈກຢາຍທັງສອງຢ່າງປະເພນີ ແລະຢາ
ຂອງຕາເວັນຕົກ. Jambi Huasi ເຊື່ອມໂຍງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວເຂົ້າໃນລະບຽບຂອງ
ການບໍລິການຕ່າງໆສໍາລັບພວກແມ່ຍິງ, ເດັກ
ນ້ອຍ ແລະຄອບຄົວທັງຫຼາຍ. ຄູ່ສົມລົດໄດ້ເລີ່ມ
ການມີລູກຫ່າງສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະຈໍານວນຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງມີຜົນ. ເພາະວ່າ
ປະເພນີວັດທະນະທໍາ ແມ່ນໄດ້ຖືກເຄົາລົບນັບຖື,
ພວກແມ່ຍິງ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືກັບພວກຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ເພື່ອໄຂເວທີສົນທະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ໂຄງການພື້ນຖານການວາງແຜນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະການໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ໃນປະເທດການ, ອາ
ຟຣິກກາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນຕື່ມຂຶ້ນຢູ່ Navrongo ເທດສະບານຂອງຊຸມ
ຊົນທີ່ເຂດຊົນນະບົດແຫ່ງໜຶ່ງ. ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ໂຄງການນີ້ ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ດ້ານສັງຄົມປະເພນີ ແລະຍັງໄດ້ນໍາເອົາພວກນາງພະຍາບານມາຈາກໂຮງໝໍເມືອງເພື່ອມາຢູ່ ແລະເຮັດວຽກ
ກັບຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ. ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການສົນທະນາຂອງຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິຂຶ້ນ ຜູ້ຊຶ່ງຈະໄດ້ເວົ້າຢ່າງສຸ
ພາບອ່ອນໂຍນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງແຕ່ລະຄົນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສຸຂະພາບ-ຂອງພວກຊາວໜຸ່ມ, ຄົນແກ່, ແມ່ຍິງໜຸ່ມ,
ແມ່ຍິງແກ່ ແລະພວກຜູນ
້ ໍາຂອງຊຸມຊົນ. ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ທພ
ີ່ ວກເຂົາໄດ້ສນ
ົ
ທະນາກັນ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄວນຈະເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ພວກແມ່ຍງິ ໄດ້ເວົ້າວ່າ
ພວກນາງປາຖະໜາຢາກມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອ
ການບໍລກ
ິ ານທີ່ໄດ້ຖກ
ື ສະໜອງໃຫ້ ແລະຕ້ອງການຢາກເຮັດໃຫ້
ພວກຜູ້ຊາຍມີຄວາມຮູ້ສຶກງ່າຍຂຶ້ນຕື່ມ. ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ກ່າວເຖິງ
ສະຖານະພາບກັບການມີລູກຫຼາຍຄົນ, ການຂາດການຄຸ້ມຄອງ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການປຶກສາກ່ຽວ
ກັບການມີລູກຫ່າງ ແລະຢ້ານວ່າແມ່ຍິງເມື່ອໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວແລ້ວຈະໜີຈາກຜົວຂອງນາງໄປ.
ພວກຈັດຕັ້ງ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ຄົນ ອາດມີຄວາມປາຖະໜາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ເສຍລູກໆໄປດ້ວຍການເຈັບປ່ວຍ. ບັນຫານີ້ກໄໍ ດ້ກາຍມາເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງ
ໂຄງການສຸຂະພາບ ແລະເມື່ອພວກນາງພະຍາບານໄດ້ເບິ່ງແຍງພວກຜູ້ຊາຍທີ່ເຈັບປ່ວຍ, ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບ
ການເຊື່ອຖື ແລະກໍສາມາດເພື່ອອະທິບາຍທາງເລືອກຂອງການຄຸມກໍາເນີດ ແລະຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ຄວາມສົນ
ໃຈຂອງພວກຜູ້ຊາຍໄດ້. ສາຍສໍາພັນຂອງພວກນາງພະຍາບານ ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕົວກັບບັນດາຄອບຄົວຍັງໄດ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໃຈກາງທ່າມກາງຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາ
ໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ໂຄງການ Navrongo ເຊື່ອມຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ-ພວກຫົວໜ້າ, ຜູ້ອາວຸໂສ, ຫົວໜ້າຄອບ
ຄົວ ແລະກຸມ
່ ຜູນ
້ ໍາຊຸມຊົນຕ່າງໆ. ການນັບຖືນໄີ້ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກຫົວໜ້າ ແລະຜູອ
້ າວຸໂສໄດ້ຖກ
ື ເຊື້ອເຊີນ
ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຂອງໂຄງການ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານປະເພນີ ຫຼື ກອງປະຊຸມຂອງມວນຊົນ, ບ່ອນຊຶ່ງການ
ສົນທະນາທັງຫຼາຍໄດ້ຖືກບັນທຶກເກັບກໍາໄວ້. ພວກຈັດຕັ້ງຄວນຈະ ອະທິບາຍຕໍ່ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ສົນໃຈ ວ່າ
ແມ່ນວິທີຄຸມກໍາເນີດທັນສະໄໝແນວໃດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຕ້ອງການເກີດລູກຫ່າງຕາມປະເພນີຂອງພວກເຂົາ
ແລະໄດ້ມີພວກຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄົນ ໄດ້ບອກແກ່ພວກຜູ້ຊາຍບໍ່ໃຫ້ຜິດຖຽງກັບເມຍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ການເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານງານປະເພນີ, ໂຄງການຍັງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຫຼາຍຊຸມຊົນຕື່ມເພື່ອ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບ. ໂຄງການຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພວກຜູນ
້ ໍາຊຸມຊົນ ເພື່ອເຊື້ອເຊີນພວກແມ່ຍງິ ເພື່ອ
ເຂົ້າຮ່ວມງານປະເພນີອກ
ີ ດ້ວຍ, ກອງປະຊຸມແຫ່ງງານປະເພນີເພື່ອຖົກຖຽງບັນຫາຂອງພວກຜູຊ
້ າຍທີ່ຄອບ
ຄອງຢູ.່ ໃນເບື້ອງຕົ້ນພວກແມ່ຍງິ ກໍບພ
ໍ່ ໃໍ ຈ, ແຕ່ວາ
່ ໂຄງການໄດ້ເພີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການເຊື້ອເຊີນ
ກຸ່ມພວກແມ່ຍິງ ເຊັ່ນຄະນະນັກຮ້ອງໃນພິທີທາງສາສະໜາ ຫຼື ກຸ່ມຄົນຈາກໂບດ, ສະມາຄົມການຕະຫຼາດ
ແລະເຄືອຂ່າຍການເມືອງ. ວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນການສົນທະນາຂອງຊຸມຊົນ
ອື່ນໆໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.
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