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ຍິນດີຕ້ອນຮັບເດັກທີ່ເກີດໃໝ່ເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງການສະເລີ່ມສະຫລອງ. ການຕັ້ງທ້ອງ ແລະຄອດລູກ 
ເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະກ້າວເຖິງເວລາແຫ່ງຄວາມເປັນພໍ່ແມ່, ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນທັງມວນ. ໃນ 
ເວລານີ້ ວຽກບຸລິມະສິດຂອງຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນຕ້ອງຮັກສາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງ  
ມັນເປັນເຫດອັນຄວນເພື່ອສະເລີ່ມສະຫລອງຍ້ອນວ່າແມ່ ແລະເດັກເກີດໃໝ່ຈະມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ: ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າ ປະສົບການຂອງແມ່ຍີງມີສຸຂະພາບທີ່ດີໃນເວລາຕັ້ງທ້ອງ ແລະການຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ---
ສີ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ”ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຄວາມເປັນແມ່” ຊຸມຊົນທັງມວນ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ 
ເງື່ອນຕ່າງໆ ຂອງສຸຂະພາບແມ່ຍີງ. ແມ່ຍີງທັງມວນຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະທາງເຂົ້າທີ່ຍຸຕິທໍາຕໍ່ຄຸນນະ 
ພາບຂອງການດູແລສຸຂະພາບ, ອາຫານພຽງພໍ,ອາຊີບທີ່ປອດໄພ ແລະການສືກສາ. ໃນການເພີ່ມເຕີມ, ທີ່ 
ແນ່ນອນ, ແມ່ຍິງທັງມວນຕ້ອງການໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ດີໃນເວລາຕັ້ງທ້ອງ ແລະລະຫວ່າງການຄອດລູກ 
ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຄວນມີທາງເຂົ້າຫາການເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການ.

ສຸຂະພາບຜູ້ຕັ້ງຄັນ              
ແລະການຄອດລູກທີ່ປອດໄພ

ຂ້ອຍລໍຖ້າຢ່າງ 
ໜັກໃຈທີ່ຈະມີ 

ເດັກຄົນນີ້. ຂ້ອຍ 
ສົງໄສຈະເປັນ 
ຊາຍຫຼືຍີງ?

ຂ້ອຍຈະມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ 
ຖ້າຫາກເປັນຍີງ ຫຼື ຊາຍ 
ຂໍພຽງແຕ່ເຈົ້າແລະລູກມີ 

ສຸຂະພາບສົມບູນ.

ພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ກີນ 
ເຂົ້າໄດ້ດີ ແລະ ພັກ 
ຜ່ອນຂ້ອຍຈະມາ 
ກວດຄືນອີກໃນ 2  

ຫາ 3 ວັນ
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ສ້າງຄວາມປອດໄພ ແຫ່ງການເປັນແມ່ກ່ອນກ່ອນການຕັ້ງຄັນ

ການຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ແລະ ການຄອດທີ່ປອດໄພ

ການມີນາງຫມໍພະດຸງຄັນ ທີ່ມີປະສົບການໃຫ້ການດູແລກ່ອນການຄອດລູກ ແລະເຝົ້າຮັບໃຊ້ການຄອດສາ 
ມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນເລື່ອງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃຫມ່. ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດຂົ່ມ
ຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມເປັນແມ່ເຊັ່ນ: ຖ້າຫາກວ່າແມ່ເຮັດວຽກສໍາຜັດກັບສານເຄມີ, ມີເຊື້ອພະຍາດ 
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຫຼືໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຂາດແຄນອາຫານບໍາລຸງໃນລະຍະ
ທີ່ມີຊີວິດ.

ບົດຮຽນພາກນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່ວ່າແມ່ຍິງທັງມວນຕ້ອງການຫຍັງໃນລະຍະຕັ້ງທ້ອງ ແລະເວລາ 
ຄອດລູກ,  ແຕ່ວ່າຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນເວລາເລີ່ມດູແລເດັກ ແລະເວລານີ້ຈະຖືກບັງຄັບຈາກ
ຫຼາຍສີ່ງຫຼາຍຢ່າງ.

“ໃນເມື່ອບັນດາຍີງສາວໄດ້ກິນອາຫານທີ່ສົມບູນພຽງພໍເຂົາເຈົ້າຈະມີກະດູກທີ່ແຂງແກ່ນ, ກ້າມເນື້ອ 
ແໜ້ນ ແລະເລືອດແລ່ນສະດວກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອຕັ້ງຄັນທີ່ມີສຸຂະພາບດີໃນຕໍ່ໄປ.

ໃນເມື່ອຍີງສາວທັງມວນດໍາລົງຊີວິດປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ການທໍາຮ້າຍທາງເພດ ຫຼື ລົບກວນ, 
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະເພນີ ເຊັ່ນ ການຕັດອົງຄະທາດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນແມ່ຍິງ ໂດຍມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ.

ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ອຍຕັ້ງ 
ຄັນອີກແລ້ວ!ເດັກຜູ້ນີ້ 

ເປັນຄົນທີ 5 ພາຍໃນໄລ 
ຍະ 7 ປີ.  ຜົວຂອງລາວ 

ເປັນຄົນຖືສາສະໜາ 
ເຄັ່ງຄັດ, ລາວຄິດວ່າ 

ການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວແມ່ນຜິດສິນ.   

ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ວ່າແມ່ນພິ່ນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າແຕ່ຍັງເປັນເດັກ 
ພໍ່ຂອງນາງບໍ່ໃຫ້ນາງ 

ໄປໂຮງຮຽນ. ອ້າຍ ແລະ 
ພໍ່ຂອງນາງ ວ່ານາງຄວນຢູ່
ບ້ານຢູ່ເພື່ອຊ່ວຍແມ່ໃນການ

ແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ.

ພວກເຮົາກໍຕ້ອງການ
ຢາກມີເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ 

ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງການຮັກສາ 
ອາຊິບນີ້. ນອກຈາກນີ້ 

ມັນຍັງມີສີ່ງທີ່ອາເພດກັບ 
ສານເຄມີ,ທີ່ພວກເຮົາຫາຍ 

ໃຈເອົາ ໃນແຕ່ລະວັນ  

ເວົ້າເຖີງເລື່ອງອາເພດ.
ພວກເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຂ່າວກ່ຽວ 
ກັບ ນາງ ມາເຣຍບໍ? ຜົວ 
ຂອງລາວໄດ້ພາໄປໂຮງ 
ຫມໍ, ແຕ່ໂຮງຫມໍ ຍັງບໍ່ 

ທັນເປີດ. ລາວໄດ້ຄອດລູກ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໜ້າຂັ້ນໄດ.
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ໃນເວລາໃດ ແລະຖ້າຫາກວ່າ ແມ່ຍິງຕົກລົງເຫັນດີວ່າເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະເປັນແມ່, ຕໍ່ໄປເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້
ປະສົບການໃນການຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ແລະຄອດເດັກ ຖ້າເຂົາມີທາງເຂົ້າສູ່:

•  ການວາງແຜນຄອບຄົວ ຊື່ງຈະອໍານວຍໃຫ້ເຂົາຕັດສີນໃຈ ເວລາໃດ ແລະຢາກ
 ຈະມີລູກຈັກຄົນ. ສີ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າການຕັ້ງຄັນນັ້ນດ້ວຍ
 ເຈດຕະນາທີ່ຕ້ອງການ. ນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອເຂົາຈະມີເວລາ
 ພຽງພໍ ລະຫວ່າງການຕັ້ງຄັນທີ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍແມ່ຍິງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
 ອີກ ແລະນໍາສູ່ການຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ, ໂດຍແມ່ ແລະລູກມີສຸຂະພາບດີ.

•  ເຮັດວຽກງານທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຮ່າງກ່າຍແມ່ຍີງ ແລະເພື່ອ
 ພັດທະນາເດັກນ້ອຍ. ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພອໍານວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້
 ດູແລສຸຂະພາບຕົນເອງ ໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະ ປັດສະຈາກບັນຫາໃນ
 ເວລາຄອດເດັກ. ນັ່ງ ຫຼືຢືນເປັນເວລານານ, ຍົກ ແລະຖືເຄື່ອງຫນັກ, ເຮັດ
 ວຽກທີ່ສໍາຜັດກັບສານເຄມີ ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ອັນຕະລາຍ
 ອື່ນໆ ຈະກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍີງກ່ອນແລະລະຍະຕັ້ງຄັນ.

• ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ການປ້ອງກັນ ແລະບໍາບັດປີ່ນປົວ. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ 
 ເປັນຕົວການໃນການສ້າງບັນຫາແກ່ການຕັ້ງຄັນ ແລະ ການຄອດເດັກສໍາລັບແມ່ ແລະລູກ.

•  ການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີ ກ່ອນ, ໃນລະຍະ ແລະຫລັງການຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດເດັກ. ແມ່ຍິງຄວນມີສຸ 
 ຂະພາບສົມບູນກ່ອນຈະຕັ້ງຄັນ. ແມ່ຍິງຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູູແລ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະ  
 ຜູ້ໃຫ້ການດູແລທີ່ຊໍານິຊໍານານ ໃນເວລາຄອດເດັກ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງຮັກສາລາວ ແລະລູກໃຫ້ປອດໄພ;  
 ເຊັ່ນ ຮ່າງກາຍຂອງລາວກໍາລັງຢູ່ລະຍະພັກຟື້ນ) ຈາກການຄອດລູກ. ລາວຍັງຕ້ອງການຄວາມເອົາ 
 ໃຈໃສ່ດູແລທີ່ດີ ແລະ ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ.

•  ການເຂົ້າສູ່ການດູແລທີ່ສຸກເສີນ ໃນເວລາຕ້ອງການ. ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນຫຼາຍການຄອດລູກເກີດຂື້ນ 
 ໂດຍປັດສະຈາກຄວາມຕ້ອງການດ້ານຢາ ຫຼື ເຄື່ອງມືແພດທີ່ສັບສົນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ແມ່ຍິງຍັງຕ້ອງການ 
 ທີ່ຈະມີການດູແລເວລາສຸກເສີນຢູ່ໃກ້ໆ,ໃນກໍລະນີເກີດຄວາມຜີດພາດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.

ໃນເມື່ອຍິງສາວໄດ້ຮັບການສືກສາ ພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີຂື້ນ.
ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນສູງ ພວກເຂົາຮູ້ຈັກລໍຖ້າຈົນກວ່າເຂົາຈະເຕີບໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະມີ
ລູກ ແລະຮູ້ຈັກການຕັ້ງທ້ອງອອກລູກຫ່າງຫຼາຍກ່ວາ 2 ປີ ເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍ 
ພວກເຂົາໃຫ້ສົມບູນຕໍ່ໄປ.   

ໃນເມື່ອຍິງສາວຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ພວກເຂົາສາມາດເອົາ 
ໃຈໄສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຕົນເອງທັງຊີວິດ. ຍີງສາວຄວາມຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ກ່ອນເຂົາເຈົ້າ
ຈະເລີ່ມມີປະຈໍາເດືອນ ແລະກ່ອນພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມມີເພດສໍາພັນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກ 
ເຂົາຄວນວ່າການຕັ້ງຄັນເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງໃດ, ຈະນໍາໃຊ້ວິທີຄວບຄຸມການຄອດຢ່າງ
ໃດເພື່ອປ້ອງກັນຄັນ ແລະປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.

ຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນການຕັ້ງຄັນ
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ເບິ່ງແຍງໃຫ້ທີ່ດີ ໃນລະຍການຕັ້ງຄັນ
ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນທຸກໆຄົນຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະ
ການສະຫນັບສະຫນູນອຸ້ມຊູຈາກຄອບຄົວ ແລະ
ຊຸມຊົນ, ຖ້າວ່າລາວໄດ້ແຕ່ງງານແລະມີລູກແລ້ວ,
ຫຼືຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ, ໂດດດ່ຽວ,ຫຼື ຕັ້ງຄັນລູກຫົວສາວ. 
ລາວກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຫາສູ່ການດູແລຮັກ
ສາສຸຂະພາບເຫມືອນກັນ ແລະການກິນບໍາລຸງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
   
 
   ເອົາອົກເອົາໃຈນາງ ຖ້າວ່ານາງຮູ້ສຶກເຈັບໄຂ້ເມື່ອຍຫຼືຢ້ານ. ເພາະການປ່ຽນແປງ 
   ຂອງຮ່າງກາຍແມ່ຍິງໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ປ່ຽນໄປຕາມ.
   

 

   ຊ່ວຍເຫຼືອນາງ ເຮັດວຽກເຮືອນປະຈໍາວັນ ສະນັ້ນນາງຈະບໍ່ໄດ້ຍົກ ແລະຫີ້ວຂອງ 
   ຫນັກ. ເຮັດວຽກເບົາເປັນການຝືກຫັດກາຍທີ່ດີ.

ໝັ້ນໃຈວ່ານາງມີນໍ້າອາບ ຫຼື ຊັກລ້າງ ຢ່າງປົກກະຕິ.

ຫມັ້ນໃຈວ່າລາວໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນພຽງພໍ. ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ
ຄົນໜຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຫລີກເວັ້ນ ການນັ່ງ ແລະຢືນເປັນເວລາ
ນານ. ລາວຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ຖ້າວ່າລາວນອນລົງ ແລະພັກຜ່ອນ
ບາງເລັກນ້ອຍໃນເມື່ອລາວຢາກນອນ ຫຼື ເມື່ອຍ. ພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ
ເປັນການດີຕໍ່ແມ່ຍິງ 

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດຢ່າງປອດໄພ

ໃນເມື່ອເຈົ້າພ້ອມທີ່
ຈະກັບເຂົ້າໄປໂຮງ
ຮຽນຂ້ອຍຈະດູແລ

ເດັກນ້ອຍໃຫ້ ດັ່ງນັ້ນ
ເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບ

ໃບປະກາດ.

ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຄົນໜຶ່ງ ແລະຄອບຄົວນາງສາ 
ມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດລູກກັບ 
ນາງພະດຸງຄັນ ແລະຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ແລະຍັງມີປື້ມຄູ່ມື ບ່ອນທີ່ບັນດາແມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານຫມໍ
ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດຫວັງສິ່ງໃດ ໃນລະຍະຕັ້ງ 
ຄັນ, ລວມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນອາການທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ 
 ອຶດອັດໃຈ.
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ເບິ່ງແຍງກ່ອນການເກີດກັບພະນັກງານແພດທີ່ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມ
ການກວດກາສຸຂະພາບກ່ອນການຄອດ ເປັນສໍາຄັນເພື່ອຫມັ້ນໃຈວ່າເດັກພັດທະນາການ ແລະແມ່ຢູູ່ໃນສະ 
ພາບສົມບູນ. ການດູແລຮັກສາກ່ອນການຄອດທີ່ດີຮຽກຮ້ອງເຖີງການຝືກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ, ແຕ່ວ່າບໍ່ 
ເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຄື່ອງມືທີ່ມີລາຄາແພງ.

ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຄົນໜຶ່ງ ຄວນພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ມີການກວດພິສູດຕໍ່າສຸດ 3 ຫາ 4 ຄັ້ງ, ຄັ້ງທີ່ໜຶ່ງ ໄວເທົ່າ 
ທີ່ໄວໄດ້ ລາວຄິດວ່າລາວຕັ້ງຄັນ, ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຫລັງຈາກປະມານ 6 ເດືອນອາຍຸການຕັ້ງຄັນ ແລະຕໍ່ໄປ 2 ຄັ້ງອີກ
ອີກໃນລະຍະເດືອນຄອງກ່ອນຄາດຫວັງ.

ການພີສູດກ່ອນການຄອດໃຫ້ໂອກາດບັນດາແມ່ຍິງ ແລະຄູ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສະເໜີຄໍາຖາມ ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາ
ການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຖ້າວ່າມີບັນຫາ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ຈະສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ແລະພະຍາຍາມດູແລຮັກສາພວກເຂົາເຈົ້າ
ແຕ່ຕົ້ນກ່ອນພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ພະນັກງານສາທາ
ລະນະສຸກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່
ທາງເພດສໍາພັນປະກອບດ້ວຍເຊື້ອ ເຮດໄອວີ, ສະນັ້ນນາງຄວນຈະຕ້ອງຮັບ
ປະທານຢາຖ້າຈໍາເປັນ. ບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ສາມາດບອກ
ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ ແລະຄວາມຢ້ານ ແລະຊ່ວຍນາງ ແລະ 
ແຜນການຂອງຄູ່ຮັກລາວເພື່ອການຄອດທີ່ປອດໄພ.
ບັນດານາງພະດຸງຄັນໃຫ້ການດູແລຮັກສາທີ່ດີ
“ເປັນເວລາ 1.000 ປີ, ເປັນເວລາຍາວນານກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີບັນດາທ່ານໝໍ ໂຮງໝໍ, ບັນດານາງພະດຸງຄັນໄດ້
ເປັນຜູ້ຮັກສາຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພ. ສິ່ງນີ້ຄົງຍັງເປັນຄວາມຈິງເຖິງວັນນີ້.ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຊັບ ນາງພະດຸງ 
ຄັນ ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ບັນດາແມ່ຍີງສໍາເລັດກ່ອນການຄອດ ແລະ 
ການດູແລຮັກສາການຄອດລູກ. ນາງພະດຸງຄັນບາງຄົນໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມຈາກນາງພະດຸງຄັນຄົນອື່ນໆ; 
ບາງຄົນກໍ່ໄປໂຮງຮຽນ ແລະຈະໄດ້ຮັບໃປະກາດໃບປະລິຍາ. ສ່ວນຫຼາຍນາງພະດຸງຄັນເຮັດທັງສອງວຽກ. 
ບັນດານາງພະດຸງຄັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ເພາະວ່າ:

• ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ໃນບັນດາຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ພະນັກງານສາ 
 ທາລະນະສຸກແມ່ຍິງ ສາມາດບໍລິຈາກ.

• ພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍປົກກະຕິດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນບັນດາຊຸມຊົນພວກເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້,  ດັ່ງນັ້ນ ບັນດາຄອບຄົວ  
 ຮູ້ ແລະເຊື່ອໝັ້ນ.

• ພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ເວລາຫຼາຍຢູ່ກັບບັນດາແມ່ຍິງກວ່າຢູ່ກັບທ່ານໝໍ ຫຼື ພະນັກງານແພດ 
 ຄົນອື່ນໆ, ທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຂົາແຈ້ງອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ  ແລະເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ 
 ທີ່ຈໍາເປັນຂອງບັນດາແມ່ຍິງ.

• ພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍປົກກະຕິເປັນແມ່ຍິງ, ແລະແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຫຼາຍໆຄົນຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ  
 ແລະ ຖືກກວດກາດ້ວຍແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ.

• ພວກເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍບັນດາແມ່ຍີງຄອດລູກໃນວິທີຊຶ່ງເຄົາລົບນັບຖືຄວາມມຸ່ງຫວັງ  ແລະຮີດຄອງປະເພນີ 
 ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການດູແລຮັກສາທີ່ດີໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ

ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍມັກຄອດລູກກັບຂ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍມີຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວ. ຂ້ອຍ
ເຄົາລົບນັບຖືຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັກສາສາຍແຮ່ໄວ້
ແທນທີ່ຈະຖີ້ມໄປດັ່ງທີ່ໂຮງໝໍເຮັດ. ພວກເຮົາເຊື່ອຖືສິ່ງນີ້ຈະຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພແມ່ ແລະລູກຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ.
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ການກິນອາຫານທີ່ດີ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີການຕັ້ງຄັນ
ແມ່ຍິງຄົນທີ່ຮັບປະທານອາຫານໄດ້ດີ ແລະໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ດີແມ່ນມີໂອກາດຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ແລະເດັກ 
ເກີດມາກໍ່ສົມບູນ. ການຮັບປະທານອາຫານໄດ້ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ຂະຫຍາຍໂຕ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ເລືອດໄຫລອອກມາຫຼາຍຫລັງຄອດລູກ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໄດ້ໄວ.

ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍທຸກໆມື້, ພິເສດອາຫານທີ່ມີທາດເຫັລກເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, 
ປາ, ໄກ່, ໄຂ່, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວຍາວ ແລະຜັກສີຂຽວ. ຖ້າຫາກວ່າອາຫານຢູ່ໃນຄອບຄົວມີບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບທຸກ 
ຄົນ, ແມ່ຍິງຄວນໄດ້ຮັບອາຫານຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນຖ້າເປັນໄປໄດ້. ລາວຄວນ 
ໄດ້ຮັບກົດໂຟລິກ (folicacid) ກົດທີ່ໄດ້ຈາກໃບໄມ້ມີຄຸນສົມບັດຄືຢາວິຕາມິນ ບີ ກອມປະເລກ ແລະຄວນຖາມ 
ພະນັກງານແພດຜູ້ດູແລລາວວ່າ  ຖ້າລາວຕ້ອງການຈະຮັບປະທານຢາວິຕາມີນອື່ນໆ.

ອາຫານສຸຂະພາບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບປະທານປະກອບດ້ວຍ:
• ອາຫານຫລັກ(ທາດແປ້ງເຊັ່ນ ເຂົ້າ ຫຼື ມັນຕົ້ນ)
• ອາຫານຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ (ອາຫານໂປຣຕີນ
  ເຊັ່ນ ຊີ້ນ ,ທົ່ວເຫຼືອງ,ໄຂ່, ແລະ ນົມ)
• ອາຫານໃຫ້ພະລັງງານ (ໄຂມັນ ແລະໃນ
 ປະລິມານໜ້ອຍຈໍາພວກໃຫ້ທາດຫວານ
 ຈາກທໍາມະຊາດ)
• ອາຫານທີ່ເປັນສີ່ງປ້ອງກັນ (ອາຫານເຕັມໄປ
 ດ້ວຍວີຕາມີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະແຮ່ທາດ 
 ເຊັ່ນ ຫມາກໄມ້ ແລະຜັກ.

ຂໍພຽງໃຫ້ກີນອາຫານໄດ້ດີ ຈະມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ, ການກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ ຫຼື ການກິນ
ອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ທີ່ຕັ້ງຄັນ ແລະລູກໃນທ້ອງ.  
ການຂາດທາດອາຫານບໍາລຸງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດເລືອດຈາງ, ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມອ່ອນເພຍ,ຍາກທີ່ຈະ
ຕ້ານທານກັບພະຍາດຕິດເຊື້ອ ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ອື່ນໆ. ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດມາຕົວນ້ອຍ
ນໍ້າຫນັກຕໍ່າ ຫຼືເກີດມາບໍ່ສົມບູນ ແລະສາມາດເພີ່ມໂອກາດການເສຍຊີວິດຂອງລູກ ຫຼື ແມ່ໃນເວລາຄອດ ຫຼື 
ເສຍຊີວິດໂດຍກະທັນຫັນຫລັງຈາກຄອດ. 

ຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນອາດຈະແກ້ໄຂອາຫານໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ ແລະອາຫານທີ່ຈະໄດ້ມາອາດຈະແບ່ງປັນບໍ່ 
ເທົ່າກັນລະຫ່ວາງເພດຊາຍ ແລະຍິງ. ບາງຄັ້ງທໍານຽມປະເພນີ ຫຼື ການເຊື່ອຖືທີ່ເກີດກັບແມ່ຍິງຈາກການກິນ
ອາຫານທີ່ພຽງພໍ. ເບິ່ງບົດທີ 3: ເພດ ແລະສຸຂະພາບ, ເພື່ອແນວຄິດກ່ຽວກັບການຈັດວາງສິດທິແມ່ຍິງໄປ 
ກ່ອນໃນເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະຄວາມຕ້ອງການ. ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບບັນດາຊຸມຊົນ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂ 
ບັນຫາເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະຄວາມທຸກຈົນ. ເບິ່ງບາງປະຫວັດສາດ ແລະຍຸດທະສາດ ໃນ ບົດທີ 
2 : ບັນດາຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງ ເພື່ອສຸກຂະພາບຂອງບັນດາແມ່ຍິງ, ເພື່ອຜູ້ຄົນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເກີດ 
ການປ່ຽນແປງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍທຸກໆຄົນໃຫ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ສົມບູນ.

ການຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ແລະ ການຄອດລູກທີ່ປອດໄພ
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ກິດຈະກໍານີ້ ປ່ອຍໃຫ້ທຸກໆຄົນແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວ່າອາຫານທ້ອງຖີ່ນຫຍັງຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ແມ່ຍີງຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດໄດ້ຢ່າງສົມບູນ

ກະກຽມ: ເຈົ້າຈະຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນຫຍັງແດ່ ເພື່ອສ້າງຮູບຮ່າງຂອງເຮືອນນ້ອຍຫລັງໜຶ່ງເຊັ່ນ; 
ໄມ້ຂະໜາດດຽວກັນ ແລະເຈ້ຍຈໍານວນໜຶ່ງ ຫຼື ແຜ່ນຜ້າເພື່ອຫຸ້ມຮ່າງເຮືອນ. ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງການເຈ້ຍເໝືອນ 
ກັນ, ສະກ໋ອດ, ສໍ ຫຼື ປາກກາສໍາລັບຫມາຍຈຸດເພື່ອໃຫ້ຄົນແຕ້ມຕາມ, ຮູບອາຫານທີ່ເຈົ້າໄດ້ຜະລີດ ຫຼື 
ເຈົ້າຕັດອອກຈາກວະລະສານຕ່າງໆ.

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານບໍາລຸງທີ່ດີສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະຕໍ່ໄປສະເໜີຖາມວ່າ 
ສ້າງເຮືອນແຂງແກ່ນຢ່າງໃດທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານບໍາລຸງທີ່ດີເພື່ອແມ່ ແລະລູກລາວ.
 

ເຮັດວຽກພ້ອມກັນກັບກຸ່ມ ເພື່ອສ້າງເຮືອນນ້ອຍຫລັງໜຶ່ງດ້ວຍການສ້າງຮູບຮ່າງຈາກໄມ້ ແລະຫຸ້ມມັນ 
ດ້ວຍເຈ້ຍ ຫຼື ຜ້າແພຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມແຕ້ມຮູບຂອງອາຫານທ້ອງຖີ່ນ ຫຼືຮວບຮວມເອົາຮູບທັງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຕັດອອກຈາກວາລະ 
ສານ. ຫມັ້ນໃຈຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຫມາກໄມ້, ຜັກ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະອາຫານບໍາລຸງອື່ນໆ.

ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຄົນວາງອາຫານຫລັກໃສ່ຝາເປື້ອງໜຶ່ງ, ອາຫານຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ (ສານອາຫານ 
ໂປຣຕີນ) ວາງໃສ່ເປື້ອງອື່ນອີກ, ອາຫານໃຫ້ພະລັງງານ (ໄຂມັນ ແລະໃນປະລິມານນ້ອຍຂອງທາດ 
ຫວານຈາກທໍາມະຊາດໃສ່ຝາເປື້ອງອື່ນອີກ ແລະນໍ້າ ແລະນົມໄສ່ຝາເປື້ອງທີສີ່. ສະເໜີພວກເຂົາເຈົ້າ 
ເລືອກເອົາອາຫານເປັນສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນ (ຫມາກໄມ້ ແລະຜັກ) ເປັນຫລັງຄາ. ສະເໜີພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຊີ້ 
ເອົາອາຫານທີ່ໃຫ້ 5 ວິຕາມີນ ແລະແຮ່ທາດທີ່ີສໍາຄັນ  5  ຢ່າງ: ທາດເຫລັກ, ກົດໂຟລີກ ອັດຊິດ, ໄອ 
ໂອດີນ, ແຄນຊຽມ ແລະ ວີຕາມີນ ເອ ແກ່ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ. ຈົ່ງກ່າວເຕືອນເຂົາເຈົ້າວ່າອາຫານທີ່ສໍາຄັນທີ່ 
ສຸດສໍາລັບແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນເປັນອາຫານໂປຣຕີນ.

ເພື່ອສະຫຼຸບ, ໃຫ້ຫຼຽວເບີ່ງເຮືອນທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ. ຝາເບື້ອງໃດທີ່ອ່ອນທີ່ສຸດ (ມີສານອາຫານ 
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ). ມີອາຫານອື່ນໆບໍ ທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ຊຶ່ງຈະສາມາດຈັດເຂົ້າເພື່ອສ້າງໃຫ້ຝາ ແລະຫລັງຄາແຂງ 
ແກ່ນ? ບັນດາແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນກິນອາຫານນີ້ທັງໝົດບໍ? ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ກິນ? ເປັນຫຍັງ? ສະເໜີ 
ໃຫ້ກຸ່ມຄິດກ່ຽວກັບວິທີເພື່ອຈະຮັບປະກັນແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນທັງໝົດ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ກິນອາຫານທີ່ຕົນມັກ.

1

2

ກດິຈະກາໍ. ສ້າງເຮືອນເພື່ອໃຫ້ການຕັ້ງຄັນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ

3

4

ການດູແລຮັກສາທີ່ດີໃນລະຍະການຕັ້ງຄັນ

   
ເຮືອນຕ້ອງມີຝາທີ່ດີ ເພື່ອຮັບນໍ້າໜັກຂອງຫລັງຄາ, ເໝືອນ 
ກັນກັບຮ່າງກາຍແມ່ຍິງກໍ່ຕ້ອງການອາຫານທີ່ດີ ເພື່ອຄໍ້າໃຫ້ 

ລາວຢືນໄດ້ ແລະອາດສາມາດເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໄດ້

5
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ແຜນທີ່ ເພື່ອຄວາມປອດໄພແຫ່ງຄວາມເປັນແມ່
ຄວາມເປັນແມ່ຢ່າງປອດໄພຕ້ອງການເງື່ອນໄຂຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຈະສົ່ງເສີມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ 
ບັນດາແມ່ຍິງ ແລະຍິງສາວ ແລະຕ້ອງການທາງເຂົ້າຫາການດູແລຮັກສາກ່ອນການຄອດທີ່ງ່າຍ ແລະການ 
ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆ.

ສ້າງແຜນທີ່ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມ, ອີງຕາມເຂົາເຈົ້າເຫັນຫຍັງ ຫຼື ຮູ້ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນວິທີທີ່ດີ 
ວິທີໜຶ່ງເພື່ອເກັບກໍາ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ສ້າງ ແລະສົນທະນາວ່າແຜນທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນເຮົາພິ
ສູດຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ກໍາລັງແຮງຂອງຊຸມຊົນພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະຂາດສະຕິຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ 
ຍິງສາວ.. ແຜນທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນເຮົາພິສູດບັນຫາທີ່ຕ້ອງການກຽມສ້າງຄວາມເປັນຢູ່ຢ່າງປອດໄພແກ່ແມ່
ຍິງໝົດທຸກຄົນ. ທີ່ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງແຜນທີ່ຂອງຊຸມຊົນເພື່ອເບິ່ງທັງໝົດເງື່ອນໄຂ ແລະການບໍລິການ ຊຶ່ງຈະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອສຸຂະພາບຂອງບັນດາຍິງສາວ ແລະບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສິ່ງນີ້ເພື່ອ 
ເບິ່ງໄປທີ່ປະເດັນສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະ.

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດລູກທີ່ປອດໄພ

 

1

2

ກດິຈະກາໍ. ແຜນທີ່ໄປສູ່ຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພ

3

4

ກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດປະຕິບັດເໜືອຫລັກສູດຂອງກອງປະຊຸມ ຫຼື ໃນລະຍະສໍາມະນາທີ່ຍາວນານ.

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ສະເໜີຖາມຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ມັນຢ່າງໃດ. ເຈົ້າສາມາດອະທິ 
ບາຍວ່າ ແຜນທີ່ແມ່ນຮູບຂອງສະຖານທີ່---- ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຊຸມຊົນ, ປະເທດ, ໂຮງໝໍ--- ຊຶ່ງ 
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ເພື່ອສະແດງວ່າບ່ອນໃດສິ່ງຂອງທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນທົນສາມາດສະແດງເຖິງເຮືອນ, ເສັ້ນສີຟ້າສະແດງເຖິງແມ່ນໍ້າ ແລະ ເສັ້ນສີດໍາ 
ສະແດງເຖິງສະແດງເຖິງຫົນທາງ.

ຈັດຕັ້ງທີມເພື່ອເຮັດວຽກໃນສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ພ້ອມກັນຕົກລົງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຕົວຢ່າງ: ທີມອາດຈະຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍ ເພື່ອໄປເບີ່ງການບໍລິການທີ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ຢ່າງເພື່ອນມີດ ແລະ 
ສາມາດຈະເຂົ້າໄປເຖິງພະນັກງານໄດ້. ທີມອື່ນອາດຈະໄປທີ່ຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊອກຫາອາຫານ 
ປະເພດໃດເອົາເປັນປະໂຫຍດໄດ້ ແລະທີມທີ 4 ອາດຈະໄປທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ເພື່ອໄປເບິ່ງວ່າ 
ນັກຮຽນຍິງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງແດ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງເຂົາເອງ.

ຍ່າງ ແລະເວົ້າຈາ, ແຕ່ລະທີມຈະຕ້ອງຍ່າງອ້ອມຮອບໄປມາ ແລະບັນທຶກກ່ຽວບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບ 
ເຫັນ--- ສິ່ງທີ່ອາດຈະສາມາດປ້ອງກັນແມ່ຍິງ ແລະຍິງສາວຕັ້ງແຕ່ການເປັນຢູ່ທີ່ສົມບູນ ແລະກາຍ 
ມາເປັນແມ່ຢ່າງສົມບູນແຂງແຮງ. ເຮັດບັນທຶກໝົດທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ແລະສາມາດຈະເຂົ້າໄປ 
ເຖິງໄດ້ເພື່ອຈະຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແລະຍິງສາວມີສຸຂະພາບດີ ແລະສົມບູນ. ບັນດາທີມຄວນສໍາພາດປະຊາ 
ຊົນເພື່ອຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ແຕ້ມແຜນທີ່ ! ຈັດຫາເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ສໍ, ປາກກາໝາຍຈຸດ ຫຼືວັດຖຸອື່ນໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ໃນການ 
ແຕ້ມແຜນທີ່. ສະເໜີໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າພັນລະນາສູ່ກັນຟັງ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນໃນລະຍະລົງຢ້ຽມ
ຢາມ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເລີ່ມບັນລະຍາຍແຜນທີ່ໂດຍຫຍໍ້. ເພື່ອລົງມື, ທ່ານຄວນສະເໜີໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າແຕ້ມ
ວັດຖຸອັນເປັນທີ່ໝາຍລົງໃສ່ແຜນທີ່, ຕົວຢ່າງ ຂັ້ນໃດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການ, ປ້າຍໂຄສະນາ ແລະວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງອື່ນໆທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນພາຍໃນ ແລະນອກໂຮງໝໍ
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ກດິຈະກາໍ. ແຜນທີ່ໄປສູ່ຄວາມເປັນຢູ່ຢ່າງສົມບູນ

6

7

ສະເຫນີໃຫ້ແຕ່ລະທີມພັນລະນາ ແລະແຕ້ມຕາມແຜນທີ່ສີ່ງທີ່ເຂົາເຈົາໄດ້ພົບເຫັນ ຫຼືຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ສີ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ຫືຼ ເປັນສີ່ງທີ່ຊ່ວຍໄດ້ເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ທຸກເພດໄວ.. ສີ່ງນິີ້ປະກອບດ້ວຍ
ສີ່ງທີ່ມີຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບ່ອນທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍຫຼີ້ນໃນລະຍະແມ່ເຂົ້າກວດກາສຸຂະພາບກ່ອນ 
ການຄອດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ພະນັກງານປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນ: ນາງພະຍາບານຜູ້ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ອາດສາມາດປະກອບຫຼາຍສີ່ງເຊັ່ນ; 
ອາຫານ ຊື່ງຈະສະໜອງການບໍາລຸງທີ່ດີ.

ໃນຕໍ່ຫ້ນາ, ສະເໜີໃຫ້ທີມແຕ້ມວັດຖຸສີ່ງຂອງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນວ່າ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ 
ແລະຍິງສາວ ຫຼືຕໍ່ການດູແລຮັກສາສໍາລັບແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ. ອຸປະສັກດັ່ງກ່າວ ອາດສາມາດເປັນສີ່ງຂອງ 
ມີຕົວຕົນເຊັ່ນ: ຂັ້ນໄດທີ່ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແກ່ບັນດາແມ່ຍິງພິການ ທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ 
ແລະຂ້າງນອກຂອງອາຄານ ຫຼຶ ຂາດເນື້ອທີ່ ຫຼື ແປ້ນມ້າ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງສະດວກສະ 
ບາຍ. ອຸປະສັກອາດຈະເປັນສີ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດບັນດາແມ່ຍິງບາງຄົນທໍ້ຖອຍຈາກການຄົ້ນຫາການເບິ່ງ
ແຍງ.

ເອົາແຜນທີ່ມາລວມກັນ! ແຕ່ລະທີມຫ້ອຍແຜນທີ່ໃສ່ຝາ. ພະຍາຍາມຈັດວາງໃສ່ຝາໄປໃນທິດທາງທີ່ຜູ້
ຄົນທັງຫຼາຍສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເໝືອນກັນກັບຊຸມຊົນພວກເຂົາເອງ (ເຖີງແມ່ນວ່າແຜນທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ແຕ້ມ 
ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນກໍ່ຕາມ) ພວກເຈົ້າກໍ່ສາມາດແຕ້ມອາຄານຫລັງໃຫຍ່ ຫຼື ວັດຖຸອັນເປັນທີ່ໝາຍ 
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນກຸ່ມເຫັນວ່າແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃດ. ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະຄົນຕິດ
ຕາມຕໍ່ໄປໃນແຕ່ລະແຜນທີ່ຂອງກັນແລະກັນ.

ສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນທີ່. ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະທີມອະທິບາຍກ່ຽວກັບແຜນທີ່ຂອງຕົນເອງຕໍ່ກຸ່ມທີ່ຍັງ 
ເຫືຼອຢູ່. ແຕ່ລະທີມດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໝາຍ ຫືຼ ຂິດວົງມົນອ້ອມບັນດາບັນຫາ ຫືຼ ອຸປະສັກຢູ່ໃນແຜນທີ່ຂອງຕົນ 
ເອງດ້ວຍສີໜຶ່ງສີດຽວ ແລະກໍາລັງແຮງ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ທາງບວກອີກສີໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ງ່າຍ.

ສົນທະນາຈຸດດີ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ແກ່ຍິງສາວ ແລະແມ່ຍິງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ 
ກາຍມາເປັນແມ່ສົມບູນ ແລະແຂງແຮງ. ກໍາລັງແຮງດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຫຼື ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຢ່າງດີໄດ້ 
ຢ່າງໃດ?

ພີຈາລະນາອຸປະສັກໄປສູ່ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະອຸປະສັກໄປສູ່ການບໍລິການແກ່ການດູແລຮັກສາ ສໍາລັບ
ການກຽມຄໍາສັ່ງເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງບັນດາຍິງສາວ ແລະແມ່ຍິງ?

ຈາກນັ້ນ ກຸ່ມອາດຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງແຜນການລົງມືປະຕີບັດເພື່ອສ້າງຈຸດດີ ຫຼື ສະເໜີ 
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດອອກມາ. ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການແລກ
ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ຫຼື ສະຫຼຸບສັງລວມເອົາຄວາມຄິດເຫັນກັບຄົນອື່ນ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ການດູແລຮັກສາທີ່ດີໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ

   
ຂ້ອຍ ແຕ້ມບໍ່ດີປານໃດ, ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງສີ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ສືກສະບາຍ 

ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ.ພວກເຮົາຫມົດທຸກຄົນຫົວຂວັນຮູບບາງຄົນ ແລະ ໃນເມື່ອ 
ແຕ່ລະຄົນເບິ່ງ,ຢ່າງນ້ອຍພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດແຕັມໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບຂ້ອຍ,

 ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈຫຼາຍທີ່ຈະແຕ້ມເຫມືອນກັນ. 
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ເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງ ຈິ່ງເສຍຊີວິດໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະການເກີດລູກ?
ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນດີ ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີບັນຫາສໍາຄັນໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະການຄອດລູກ 
ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເກີດມີກໍລະນີສຸກເສີນ. ນາງຫມໍພະດຸງຄັນທີ່ຊໍານິຊໍານານ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມທາງດ້ານ 
ຮັກສາພະຍາບານການຄອດລູກມາແລ້ວ ຈະສາມາດຄວບຄຸມການຄອດລູກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ເປັນສ່ວນຫຼາຍ
ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ເກີດມີກໍລະນີສຸກເສີນ. ແຕ່ວ່າທຸກໆນາທີ່ຂອງທຸກໆມື້, ຢູ່ໃນບາງແຫ່ງມີແມ່ຍິງເສຍຊີວິດຈາກ 
ເຫດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັ້ງຄັນ ຫຼື ການຄອດລູກ ໃນຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ທຸກຍາກ ແລະຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄວ້ໄດ້. 

ໃນເມື່ອແມ່ຍິງເສຍຊີວິດ, ປົກກະຕິເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສາຍເຫດໂດຍຕົງການເສຍຊີວິດຂອງນາງ. ສ່ວນ 
ຫຼາຍສາເຫດໂດຍຕົງເປັນມາຕະຫຼອດຂອງການເສຍຊີວິດໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດລູກ ຍ້ອນການເສຍ 
ເລືອດຫຼາຍ, ຕິດເຊື້ອ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ແລະການຄອດລູກຍາກ. (ການຄອດຍາກເກີດຂື້ນໃນເມື່ອເດັກ
ນອນຂວາງມົດລູກ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປເຖີງເນື້ອລະຫວ່າງກະໂພກແມ່). ແຕ່ວ່າພາຍໃຕ້ບັນດາສາ 
ເຫດນີ້ ຍັງມີເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງແມ່ຍິ່ງຈິ່ງເສຍເລືອດຫຼາຍ ຫຼື ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຄອດ 
ລູກຍາກ ແລະເປັນຫຍັງລາວບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາທີ່ລາວຕ້ອງການ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດລາວ.

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ການຕັ້ງຄັນທີ່ບໍ່ປອດໄພຂອງ ວານນາ
 
ວານນາເຕີບໂຕຂື້ນໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງ 
ໃຫຍ່ກ່ອນຈະໄປເຖີງ. ນາງເປັນເດັກຍິງໜຸ່ມທີ່ສຸດ  ແລະໄດ້ກີນເຂົ້າຕາມຫລັງອ້າຍທັງ 4 ຄົນ ຕະຫຼອດ 
ມາ. ເປັນທໍາມະດາອາຫານທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ພຽງໜ້ອຍດຽວສໍາລັບນາງ. ສະນັ້ນ, ວານນາ ຈີ່ງມີຮ່າງນ້ອຍ 
ແລະຈ່ອຍ. ລາວເຮັດວຽກບ້ານຫຼາຍພາໃຫ້ລາວເມື່ອຍ. ເມື່ອລາວມີອາຍຸໄດ້ 15 ປີ, ມີຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້
ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງເວລາກັບມາຢູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້, ໄດ້ສະເຫນີຂໍໍອະນຸຍາດແຕ່ງງານກັບ 
ວານນາ. ວານນາບໍ່ມັກຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ແລະບໍ່ຕ້ອງການແຕ່ງງານ, ແຕ່ວ່າພໍ່ຂອງລາວພໍໃຈກັບຜູ້ຊາຍຄົນ
ນີ້ ເພາະຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ລ້ຽງເກືອ ແລະສະຫນັບສະຫນູນວານນາມານານແລ້ວ. ວານນາ ໄດ້ໄປຢູ່ກັບຜົວ 
ແລະຄອບຄົວທາງຜົວຂອງລາວ. ລາວເກີດລູກອອກມາເປັນລູກສາວ. ເວລານັ້ນອາຍຸລາວໄດ້ 16 ປີ. 
ເປັນການຄອດລູກທີ່ຍາກ, ວານນາເສຍເລືອດຫຼາຍ. ລາວມີອາການອ່ອນເພຍຫຼາຍເປັນເວລານານ, 
ແຕ່ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່. 

ອາຣຸນ ຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ວານນາ ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມເລື້ອຍໆ ແລະໄດ້ເອົາຊາມາຕ້ອນລາວບອກ 
ວ່າ ຊາຈະຊ່ວຍໃຫ້ ວານນາ ໜຸ່ມຂຶ້ນ. ອາຣຸນໄດ້ເວົ້າກັບ ວານນາ ກ່ຽວກັບການພັກຜ່ອນອີກຢ່າງນ້ອຍ 
2 ປີ ຈີ່ງເອົາລູກໄດ້ ແລະລາວໄດ້ສະເໜີ ວານນາວ່າຈະພາໄປສູນຮັກສາສຸກຂະພາບຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ
ບ່ອນ ອາຣຸນໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ. ແຕ່ວານນາ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະບອກຜົວຂອງລາວ 
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະລາວໄດ້ຕັ້ງຄັນອີກກ່ອນລູກສາວຂອງລາວໄດ້ 1 ປີ. ເວລານັ້ນອາຫານກໍ່ບໍ່ໄດ້ 
ມີຫຼາຍທີ່ຈະກີນ, ເພາະວ່າລູກສາວຂອງລາວຍັງນ້ອຍຢູ່, ບໍ່ມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວຜົວຂອງລາວ 
ຄິດວ່າລາວຕ້ອງການອາຫານຫຼາຍເທົ່າທີ່ມີ.
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ອາຣຸນ ເປັນຫ່ວງ ວານນາ ແລະສະເຫນີອີກວ່າຈະພາ ວານນາ ໄປທີ່ສູນຮັກສາສຸກຂະພາຍ. 
ແຕ່ແມ່ຍ່າຂອງ ວານນາ ໄດ້ບອກລາວວ່າບໍ່ຕ້ອງໄປດອກ. ມັນເປືອງເງິນ, ແມ່ຍ່າຂອງວານນາ ເວົ້າວ່າ, 
ລາວໄດ້ຍີນວ່າພະນັກງານຢູ່ໃນສູນຮັກສາສຸຂະພາບດູຖູກບັນດາແມ່ຍີງໃນຊຸມຊົນ. ຍ່າວານນາ ໄດ້ພາ 
ລາວໄປທ້ອງຖີ່ນ ຊາມານ ແທນ, ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ມີໝໍຄົນໜຶ່ງທີ່ປີ່ນປົວແບບແຜນບູຮານໄດ້ເອົາຜ້າຍັນໃຫ້ ວານ 
ນາຖືຕີດຕົວໄວ້,ຫມໍບູຮານໄດ້ບອກວ່າ ຜ້າຍັນນີ້ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງລາວ ແລະລູກຈາກອັນຕະ 
ລາຍ. ຫມໍບູຮານກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ພ້ອມເຄື່ອງແກ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຜູ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ, ເພື່ອຂໍໃຫ້ເພີ່ນມາ 
ຮັກສາ ວານນາ ພ້ອມດ້ວຍລູກຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກສະບາຍ. 

ເມື່ອວານນາ ຢູ່ໃນສະພາບເຈັບທ້ອງຄອດລູກຜູ້ທີສອງຂອງລາວ, ລາວເລີ່ມມີເລືອດຕົກກ່ອນ 
ລູກເກີດ. ອາຣຸນ ຢາກຈະພາລາວໄປໂຮງໝໍໃຫ້ໄດ້, ແຕ່ຜົວວານນາ ບໍ່ຢູ່ບ້ານລາວບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະໄປໂຮງ 
ຫມໍໄດ້, ແລະວານນາກໍ່ບໍ່ຢາກຈະໄປ ເພາະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜົວຂອງລາວ. ອາຣຸນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ 
ໃຫ້ນາຍບ້ານໃຊ້ລົດຂອງລາວໄປສົ່ງວານນາ, ແຕ່ວ່ານໍ້າມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະໄປກັບໄລຍະທາງ 30 ກີໂລ 
ແມັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ອາຣຸນໄດ້ເວົ້າກັບຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງກັນ ແລະໄດ້ຢືມເງິນເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊື້ນໍ້າມັນ ແລະ 
ຈ່າຍຄ່າໂຮງຫມໍ. ເວລານັ້ນແມ່ຍ່າຂອງວານນາ ເຫັນວານນາ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ແລະລາວຈີ່ງໄດ້ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ ວານນາໄປໂຮງຫມໍ.

ເມື່ອວານນາ ແລະອາຣຸນ ໄປເຖິງໂຮງຫມໍວານນາ ອ່ອນເພຍຫຼາຍທີ່ຈະເຫນັງຕົວ ຫຼື ຈະເວົ້າອອກ 
ມາ. ນາງພະຍາບານໄດ້ຕໍານິອາຣຸນ ທີ່ລໍຖ້າດົນນານໂພດເພື່ອພາລາວມາຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ. ນາງພະ 
ຍາບານໄດ້ຮ້າຍໃຫ້ ແລະເວົ້າວ່າວານນາ ເມື່ອຍຫຼາຍ, ດ້ວຍຄວາມງົມງວາຍຂອງຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຜ້າຍັນ.

ເປັນຫຍັງບັນດາແມ່ຍິງເສຍຊີວິດໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະ ໃນເວລາຄອດລູກ

ເມື່ອທ່ານຫມໍ ໄດ້ກວດ
ຮ່າງກາຍຂອງວານນາ, ທ່ານຫມໍ 
ບອກອາຣຸນວ່າ ວານນາຕ້ອງໄດ້ 
ຮັບການຜ່າຕັດ. ແຕ່ວ່າ ມັນຊ້າ 
ເກີນໄປແລ້ວ. ວານນາໄດ້ເສຍ 
ເລືອດຫຼາຍ ແລ້ວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ 
ອ້ອມແຂນອາຣຸນ. ອາຣຸນ ເສຍໃຈ 
ຫຼາຍ ແລະເສຍໃຈຫຼາຍທີ່ລາວ 
ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍວານນາ ໄດ້. ອາ 
ຣຸນໄດ້ຕັດສີນໃຈ ບອກກັບບັນດາ 
ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງນີ້ 
ແລະເຮັດບາງສີ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ໄດ້ນໍາມາສູ່ການ 
ເສຍຊີວິດຂອງວານນາ.

ໂຮງໝໍ
ສູນກາງ
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 ກດິຈະກາໍ. ເກມການຫຼີ້ນ “ແຕ່ວ່າ ເພາະເຫດໃດ?” 

ເພາະສາເຫດໃດວານນາ ຈີ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ? “ແຕ່ວ່າ ເພາະສາເຫດໃດ?” ເປັນຄໍາຖາມໜຶ່ງຂອງເກມ 
ການຫຼີ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຄົ້ນຄວ້າຫາຮາກຖານຂອງສາເຫດເປັນທີ່ມາຂອງບັນຫາ. ຝືກຫັດ 
ເກມການຫຼີ້ນໃນກຸ່ມດ້ວຍການເລົ່າ ຫຼືອ່ານປະຫວັດຂອງວານນາ ແລະສະເຫນີກຸ່ມເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມ
ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວ່າເພາະເຫດໃດ ວານນາຈິ່ງເສຍຊີວິດ. ຫລັງຈາກຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນແລ້ວ, ສະ 
ເຫນີ, “ແຕ່ວ່າ ເພາະສາເຫດໃດ” ເພື່ອຄົ້ນຫາສາເຫດຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງ:

ເກມການຫຼີ້ນ ເພາະສາເຫດໄດ້ສືບຕໍ່ຫຼີ້ນຕໍ່ໄປຢ່າງຍືດເຍື້ອຍາວນານເທົ່າຜູ້ຄົນຄ່ອຍຄິດຫາເຫດຜົນສໍາ 
ລັບແຕ່ລະສາເຫດ. ພວກເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ຄໍາຕອບຕາມກິດຈະກໍາ, ສ້າງຕ່ອງໂສ້ຂອງສາເຫດ, ໃນ 
ຫນ້າຕໍ່ໄປ, ເພຶ່ອຈະເຫັນໄດ້ວ່າສາເຫດເກາະຕ່ອງຕໍ່ກັນຢ່າງໃດ ແລະຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີເພື່ອຕັດຕ່ອງໂສ.

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ເພາະວ່າ
ລາວເສຍເລືອດຫຼາຍ

ແຕ່ວ່າ ເພາະສາເຫດໃດ 
ລາວຈິ່ງເສຍເລືອດຫຼາຍ? 

ເພາະສາເຫດໃດ ວານນາ 
ຈີ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ?

ເພາະວ່າລາວລໍຖ້າດົນເກີນໄປ 
ຈີ່ງໄປໂຮງຫມໍ

ແຕ່ວ່າ ເພາະສາເຫດໃດລາວ
ຈີ່ງລໍຖ້ານານຈິ່ງໄປໂຮງຫມໍ? 

ເພາະວ່າ ລາວບໍ່ມີເງີນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມີສິດໃດໆ
ໃນການຄວບຄຸມເງີນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ບໍ່ມີອໍາ
ນາດໃນການຕັດສີນໃຈ.

ແຕ່ວ່າ ເພາະສາເຫດໃດ
ລາວຈິ່ງບໍ່ມີເງິນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ອະ
ນຸຍາດຈາກຜົວຂອງລາວ?

ເພາະວ່າ ລາວ ຖືກສິດສອນແຕ່
ຍັງນ້ອຍໆວ່າບັນດາແມ່ຍີງທັງ

ຫຼາຍຕ້ອງເຊື່ອ ຜູ້ເປັນຜົວ ແລະພໍ່
 ແລະບໍ່ສາມາດຂໍຮ້ອງໃນສີ່ງທີ່

ພວກເຂົາຕ້ອງການ

ແຕ່ວ່າ ເພາະເຫດໃດ 
ລາວຈິ່ງບໍ່ອໍານາດໃນການ
ຕັດສີນໃຈກ່ຽວກັບຕົນເອງ

            ຫຼື ມີເງິນ? 

ຍ້ອນວ່ານາງບໍ່ມີເງິນ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຈາກຜົວຂອງນາງ
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ເລົ່ານິທານຂອງພວກເຈົ້າເອງກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດສາເຫດຈາກການຄອດລູກ. ເວົ້າກັບບັນດາ 
ນາງພະດຸງຄັນ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ອາດຈະຮູ້ວ່າ 
ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຊອກຫາບັນຫາທີ່ບັນດາແມ່ຍິງທັງ 
ຫຼາຍມີຢູ່ ແລະເພາະເຫດໃດພວກເຂົາຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເມື່ອເຂົາມີຄວາມຈໍາເປັນ. ດັ່ງທີ່ 
ພວກເຈົ້າຄົ້ນຄວ້າບັນຫາຂອງຄົນທົ່ວໄປ, ເອົາພວກເຂົາເຈົ້າໄປໃນປະຫວັດສາດ.

ຫຼິ້ນເກມ “ແຕ່ວ່າ ເພາະເຫດໃດ?” ເກມການຫຼີ້ນເພື່ອເບິ່ງໄປຕາມສາເຫດໃດແມ່ຍິງຢູ່ໃນນິທານໄດ້ 
ເສຍຊີວິດ. ສ້າງຕ່ອງໂສ້ຂອງສາເຫດດ້ວຍການຕັດເຈ້ຍ ຫຼື ເຈ້ຍແຂງສອດເກາະກັນໃຫ້ເປັນຂໍ້ຕ່ອງໂສ້.

ຖ້າວ່າທຸກຄົນຮູ້ວ່າຈະອ່ານ ແລະຂຽນຢ່າງໃດ, ແລ້ວສົ່ງຂໍ້ຕ່ອງໂສໃຫ້ກັນ ແລະສະເໜີຄົນຕໍ່ໄປໃຫ້ຂຽນ
ຄໍາຕອບລົງໃສ່ຂໍ້ຕ່ອງໂສ້ ຫືຼສະເໜີຄົນທັງຫຼາຍບອກຄໍາຕອບດ້ວຍ ແລະເຈົ້າກໍ່ຂຽນລົງເອງໃສ່ຂໍ້ຕ່ອງໂສ້.

ຈັດກຸ່ມສາເຫດຢູ່ຕ່ອງໂສ້ ດ້ວຍການເກາະຕ່ອງຕໍ່ແຕ່ລະສາເຫດກັບສາເຫດອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ທ່ານ 
ສາມາດເຮັດແບບນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍການສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາທັງຫຼາຍຍ່າງອ້ອມ
ໄປມາ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ສາຍພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ. ສະເໜີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກາະແຂນກັນໃນເມື່ອພວກ 
ເຂົາເຈົ້າພົບບຸກຄົນທີ່ມີສາຍພົວພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງທີ່ຂຽນໃນຕ່ອງໂສ້.

ກດິຈະກາໍ. ສ້າງພັນທະນາການແຫ່ງສາເຫດ

1

2

3

4

ໃຫ້ໂອກາດຄົນທັງຫຼາຍເວົ້າກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງຕົນເອງ. ເຈົ້າອາດສາມາດຖາມຕອນໃດຂອງນິ 
ທານທີ່ເຕືອນເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນກັບບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເຈົ້າຮູ້ ເຈົ້າສາມາດຍ່າງອ້ອມໄປມາຢູ່ໃນ 
ວົງມົນ ແລະໃຫ້ໂອກາດທຸກເພື່ອ ຫຼືບາງຄົນຕ້ອງການເວົ້າເປັນຄູ່ສອງຄົນ ແລະຈິ່ງເຂົ້າມາແລກປ່ຽນ 
ໃນກຸ່ມໃຫຍ່ທັງໝົດ.

ຕັດຕ່ອງໂສ້!ເບິ່ງໄປແຕ່ລະຂໍ້ຕາມຕ່ອງໂສ້ ແລະຕັ້ງຄໍາຖາມເຊັ່ນ: “ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າວ່າພວກເຮົາ
ຕັດຂໍ້ທີ່ຮຽກວ່າ ຕັ້ງຄັນບໍ່ຜ່ານການກວດເຊັກ?” ກັບຂໍ້ຕ່ອງໂສ້ທີ່ຕັດອອກໄປ, ການເສຍຊີວິດເກີດຈາກ
ການເສຍເລືອດໃນລະຍະເຈັບທ້ອງຄອດລູກມີທ່າທາງເກີດຂຶ້ນໄດ້ນ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອທາງແພດຊ້າເກີນໄປ. ຕ່ອງໂສ້ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ເຂັ້ມແຂງເທົ່າແຕ່ກ່ອນ. ຖ້າເຈົ້າສາມາດລົງມື
ຕັດຂໍ້ບາງຈໍານວນອອກໄປ, ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ມີປະສົບການດ້ານຄວາມເປັນແມ່ຢ່າງປອດໄພຈະມີຫຼາຍຕື່ມ.

ເສຍຊີວິດຈາກເສຍເລືອດ

ລະຍະເຈັບທ້ອງເກີດລູກ ໜຸ່ມເກີນໄປ

ແຕ່ງງານແລ້ວ

ຜົວບໍ່ຄາດຄິດເຖີງ
ອັນຕະລາຍ

ອະນຸຍາດຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕ້ອງການກໍາລັງໃຈຈາກຜົວ

ເພື່ອບໍລິການສຸຂະພາບ

ບໍ່ມີເງີນ

ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນພະນັກ
ງານສາທາບໍ່ມີເງີນເພື່ອຍານພາຫະນະ

ຊ້າເກີນເກີນໄປ

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງແພດ

ບໍ່ຄວບຄຸມກໍາເນີດ

ຕັ້ງທ້ອງບໍ່ຜ່ານການກວດ

ຕັ້ງທ້ອງໄວເກີນໄປ

5

6

ເປັນຫຍັງບັນດາແມ່ຍິງເສຍຊີວິດໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະ ໃນເວລາຄອດລູກ



224

   

ຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກແມ່ຍິງ
ວທີິທາງດຽວທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນນິທານ. ສະເໜີໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມເລົ່ານິທານ 
ກັບການປ່ຽນແປງ ຊຶ່ງອາດຈະຊ່ວຍຊີວິດແມ່ຍິງໄດ້. ບັນດາກຸ່ມນ້ອຍໆສາມາດສະເໜີບັນດາຂໍ້ແກ້ໄຂທີ່ 
ແຕກຕ່າງໆກັນ. ເຈົ້າອາດສາມາດສະເໜີຖາມ ໂດຍສະເພາະບັນດາຜູ້ຊາຍຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢ່າງ 
ໃດ. ເພື່ອຊ່ວຍກຸ່ມໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ, ເບິ່ງກິດຈະກໍາ “ຄວາມສຸກບັ້ນປາຍ” ສະແດງບົດບາດ 
(ຫນ້າ 153).

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ວິທີການອື່ນເພື່ອເບິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍ ແລະຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາ. ຈົ່ງເບິ່ງກິດຈະກໍາຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ທີ່ໜ້າ 256.

ຖ້າວ່າເຈົ້າເປັນ 
ຜູ້ໜຶ່ງຈາກຄົນທັງ 
ຫຼາຍໃນນິທານ 

ເຈົ້າຈະເຮັດ 
ຢ່າງໃດເພື່ອຊ່ວຍ 

ວານນາ

ດີຫຼາຍ, ທຸກຄົນຮູ້ 
ວ່າຂ້ອຍແຕ່ງກີນເກັ່ງ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຂ້ອຍເປັນ 
ແມ່ຍ່າ ວານນາ. ຂ້ອຍ
ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈ
ວ່າລາວໄດ້ມີອາຫານ 
ພຽງພໍທີ່ຈະກີນໃນ 

ລະຍະຕັ້ງຄັນ.

ຖ້າວ່າຂ້ອຍເປັນນາງ 
ຫມໍພະດຸງຄັນ, ຂ້ອຍ 
ຕ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມ 
ວານນາ ຢູ່ທີ່ເຮືອນ 
ລາວກ່ຽວກັບສຸຂະ 

ພາບຂອງລາວໃນລະ 
ຍະຕັ້ງຄັນ.

ຖ້າຂ້ອຍເປັນພໍ່ 
ຂອງ ວານນາ ຂ້ອຍ 
ຈະບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ລາວ 

ແຕ່ງງານໃນໄວ 
ຫນຸ່ມໂພດ.

ຖ້າຂ້ອຍເປັນ
ພໍ່ລາວ, ຂ້ອຍຈະ 

ຕ້ອງຟັງຄວາມວານ 
ນາ ແລະບໍ່ຄວນ 

ບັງຄັບໃຫ້ລາວແຕ່ງ 
ງານເລີຍ!

ຂ້ອຍໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນຫາ ກິດຈະກໍາຕົ້ນໄມ້,ແຕ່ວ່າ ແທນທີ່ຈະຂຽນບັນດາສາເຫດ 
ກ່່ຽວກັບແມ່ຍິງເສຍຊີວິດລົງໄສ່ຮາກຕົ້ນໄມ້, ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນສາເຫດດັ່ງກ່າວລົງໃສ່ 
ແຜ່ນເຈ້ຍສີນໍ້າຕານ ແລະວາງລົງໃສ່ອ້ອມຕີນຕົ້ນໄມ້. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຫລຽວເຫັນເຫມືອນ 
ໃບໄມ້ຫຼົ່ນ. ຫລັງຈາກພວກເຮົາສຸມແນວຄິດຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາ, ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນຂໍ້ແກ້ໄຂ

ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍສີຂຽວສົດໃສ່ທີ່ພວກເຮົາຈະວາງລົງໃສ່ງ່າໄມ້, 
ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີຮູບຮ່າງສົມບູນ!
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 ກດິຈະກາໍ.      ລົງຄະແນນດ້ວຍຈ້ຳຈຸດດ໋ອດຕ່າງໆ 

1

2

3

4

5

ກຸ່ມອາດຈະຄິດເຫັນຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ສີ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະປ່ຽນແປງ. ບາງຄັ້ງ 
ມັນກໍ່ມີຫຼາຍແນວຄິດໂພດ, ມັນຮູ້ສືກວ່າມີຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ! ມັນອາດຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕັດສີນໃຈທີ່ຈະ 
ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໃດ ຫຼື ຈະໃຊ້ພະລັງສຸມໃສ່ຫຍັງເພື່ອຈະຈັດຕັ້ງເຮັດວຽກ.

ກິດຈະກໍານີ້ເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ວ່ອງໄວ ແລະເພີດເພີນ ເພື່ອອໍານວຍໃຫ້ທຸກໆຄົນແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ
ວ່າສີ່ງໃດເປັນແນວຄິດສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ວຽກນີ້ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ງ່າຍ ຖ້າຫາກກຸ່ມຮູ້ຈັກສ້າງແຜນການ ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃນແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ທ່ານຫ້ອຍໃສ່ຝາ, ສ້າງບັນຊີຂໍ້ຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອສ້າງກິດຈະກໍາທີ່ຈະປະ
ຕິບັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດລູກປອດໄພທີ່ສຸດ. ຫມັ້ນໃຈທີ່ຈະຂຽນໃຫ້ໂຕໜັງສືໃຫຍ່ພໍ 
ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນສາມາດເຫັນໄດ້.

ທົບທວນຄືນບັນຊີໃນກຸ່ມ ເພື່ອເບີ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ຄິດເຫັນທັງໝົດໄດ້ຖືກປະກອບເຂົ້າ ແລະເພີ່ມເຂົ້າ 
ບາງຢ່າງທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ວາງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບບັນຊີເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄິດເຫັນທັງໝົດ.

ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມເບິ່ງໄປໃນບັນຊີ ແລະຄິດກ່ຽວກັບ: ວ່າແມ່ນກິດຈະກໍາໃດ ທີ່ຈະສ້າງເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນ 
ຫາຢູ່ໃນຊຸມຊົນ? ແລະແມ່ນກິດຈະກໍາໃດ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດໂດຍອິງໃສ່ວັດສະດຸທ້ອງ
ຖີ່ນທີ່ມີຢູ່? ແລະແມ່ນກິດຈະກໍາໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອແມ່ຍິງ?

ແຈກແຜ່ນເທບ (tape) ທີ່ມີ 5 ສີຈຸດດ໋ອດ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ, (ຫືຼ ຕັດເຈ້ຍສີເປັນສີ່ຫລ່ຽມນ້ອຍໂດຍໃຊ້ແຜ່ນ
ເທບຕິດຢູ່ດ້ານຫລັງ ແລະສະເຫນີໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າວາງຈຸດດ໋ອດໜຶ່ງໃສ່ຈຸດໜຶ່ງຂອງ 5 ຄວາມຄິດເຫັນ 
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຄິດວ່າສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຫຼາຍແນວຄິດຢູ່ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນ 
ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນແຜ່ນຈຸດດ໋ອດລົງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົງຄະແນນ.

ໃນເມື່ອບັນດາຈຸດທັງຫມົດໄດ້ຖືກວາງເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຫ້ອຍຢູ່ຝາ, ກວດເບິ່ງເຊັ່ນ; ກຸ່ມແນວຄິດໃດໄດ້ 
ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະກຸ່ມໃດບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ສົນທະນາໃນເລື່ອງຜົນ 
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຈຸດ ອາດສາມາດຊ່ວຍກຸ່ມເລືອກວ່າຈຸດໃດເປັນຈຸດສຸມ.

ຫລັງຈາກ ລົງຄະແນນສຽງໂດຍຈໍ້າຈຸດດ໋ອດແລ້ວ, ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສົມບູນ. ຖ້າວ່າທ່ານຍັງ
ບໍ່ຕົກລົງ,ທ່ານຄວນປຶກສາສົນທະນາຕື່ມອີກ ແລະລົງຄະແນນສຽງຮອບໃໝ່ໃນບາງຈຸດ, ທ່ານຄວນ 
ຕົກລົງເຫັນດີ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ເບິ່ງກິດຈະກໍາ, ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໜ້າ 26) ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກ່ຽວກັບວຽກທີ່ຊຸມຊົນ ໃນປະເທດ ເປຣູ ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ ເພື່ອປັບປຸງສົ່ງເສີມການ
ດຸແລຮັກສາແກ່ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ.

ເປັນຫຍັງບັນດາແມ່ຍິງເສຍຊີວິດໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ແລະ ໃນເວລາຄອດລູກ
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ຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງສໍາລັບພວກແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ ມີທາງເຂົ້າຫາເຖິງການດູແລຮັກສາມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ. ມັນປະກອບດ້ວຍ 
ຜູ້ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະບ່ອນໃດທີ່ມີໂຮງຫມໍຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ມັນຍັງມີຄວາມຫມາຍໃນ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແມ່ຍິງສ້າງແຜນກວດກາສຸຂະພາບ ກ່ອນຄອດຢ່າງປົກກະຕິ ແລະຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະພາຕົນ
ເອງໄປໂຮງຫມໍໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະລວມທັງການກໍານົດບັນຫາ ແລະແກ້ໄຂສິ່ງກີດ 
ຂວາງທີ່ແມ່ຍິງປະເຊີນໜ້າ ເພື່ອໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາຢ່າງດີ.

ແຜນສໍາລັບການຄອດ.
ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຄວນຕັດສີນໃຈວ່າຕົນເອງຢາກຈະຄອດລູກຢູ່ໃສ ແລະຄອດລູກຢ່າງໃດ, ແຕ່ວ່າລາວກໍ່ຍັງຕ້ອງ 
ການ ການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນ ແລະການສະໜັບສະໜູນຈາກພະນັກງານສາທາລະ 
ນະສຸກຜູ້ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ລາວ ພ້ອມກັນກັບການຄອດລູກຢູ່ໃນຫຼາຍຄອບຄົວ, ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດໃຫ້ຜູ້ 
ຊາຍເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ແມ່ຍ່າ ແລະບັນດາຜູ້ອາວຸໂສທາງດ້ານຄອບຄົວໃນການສ້າງແຜນຄອດ. ບຸກ 
ຄົນດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຢູ່ໃກ້ໆ, ຈະສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ແລະອາດສາມາດຄວບຄຸມການເງີນຂອງ 
ຄອບຄົວ ຫຼື ຍານພາຫະນະ.

ບາງຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວສ້າງແຜນຄອດລູກ:

• ການຄອດລູກຈະມີຂຶ້ນຢູ່ໃສ?ລາວຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການບໍ? ເທົ່າໃດ? ຜູ້ໃດຈະຈ່າຍໃຫ້?
• ວັດສະດຸ ຫຼື ເຄື່ອງມື ຫຍັງທີ່ຕ້ອງການ ແລະຜູ້ໃດຈະສະຫນອງໃຫ້?
• ລາວຈະໄປໂຮງຫມໍໄດ້ຢ່າງໃດ? ລາວຕ້ອງການຍານພາຫະນະບໍ? ເປັນລາຄາເທົ່າໃດ? ຜູ້ໃດຈະເປັນ 

 ຄົນຈ່າຍ?
• ຜູ້ໃດຈະມາດູແລລູກຄົນອື່ນໆຂອງລາວ, ການເກັບກ່ຽວ, ສັດລ້ຽງຂອງລາວໃນເວລາລາວເຈັບທ້ອງ 

 ຄອດລູກ ແລະພັກຟື້ນ (ຟື້ນຕົວ) ຫລັງຈາກຄອດ?

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດຢ່າງປອດໄພ

ຂ້ອຍຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງແຕ່ລະ 
ຄົນຄິດກ່ຽວກັບວ່າລາວ  

ຢາກຈະຄອດຢ່າງໃດ ໂດຍໄດ້ 
ແນະນໍາລາວໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ 

ລາວເຂົ້າມາກວດກາສຸຂະພາບ.

ຂ້ອຍກະກຽມໃຫ້ບັນດາແມ່ຍິງ 
ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ 
ພວກເຂົາກຽມພ້ອມໝົດທຸກ 

ຢ່າງໃນເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄປຄອດລູກ    

ຂ້ອຍຄິດວ່າແມ່ຍິງມີບັນຫາ 
ບາງເລັກນ້ອຍໃນລະຍະຄອດ 

ລູກໃນເມື່ອລາວສ້າງແຜນຄອດ
ແລະຮູ້ຄວາມຄາດຫວັງ.
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ການກະກຽມສໍາລັບບັນດາກໍລະນີການສຸກເສີນ
ແມ່ຍິງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫາກມີສະພາວະສຸກເສີນໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ຫຼື ຄອດລູກ. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ແມ່ຍິງມີ 
ຄວາມຈໍາເປັນໄດ້ຮັບການດູແລທາງການແພດພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ. ການວາງແຜນສໍາລັບພາວະສຸກເສີນ 
ໝາຍຄວາມວ່າສາມາດລົງມືປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຊ່ວຍຊີວິດແມ່ຍິງ ແລະລູກຂອງລາວ. ໃນ 
ລະຍະອາທີດສຸດທ້າຍຂອງການຕັ້ງຄັນ, ຖ້າໂຮງໝໍຢູ່ຫ່າງໄກໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຈິ່ງໄປເຖິງ, ແມ່ຍິງສາມາດ 
ອາໄສຢູ່ເຮືອນເພື່ອນ ຫຼື ສາມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ໂຮງຫມໍ.

ການຊັກຊ້າ 4 ປະການ
ບາງບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນລະຍະຕັ້ງຄັນ ຫຼື ຄອດລູກ ອາດສາມາດກາຍມາເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.ການ 
ຊັກຊ້າ 4 ປະການທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ 
ຂື້ນ. ການຊັກຊ້າດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງຈໍາກັດເວລາໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ຍິງລອດພົ້ນຈາກການເສຍຊີວິດ:

• ການຊັກຊ້າໃນການເຫັນອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຄົນເຮົາອາດຈະຮູ້ໄດ້ພຽງພໍກ່ຽວກັບການຄອດ 
 ລູກ ແລະອາການຂອງອັນຕະລາຍໃນລະຍະຄອດລູກ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜິດພາດ, ດັ່ງ 
 ນັ້ນເຂົາເຈົ້າລົງມືຊ້າທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ. ເບິ່ງຫນ້າ 238 ເຖິງ 240 ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາການທີ່ເປັນອັນ 
 ຕະລາຍ.

• ການຊັກຊ້າຈາກການໃຊ້ເວລານານໃນການຕັດສີນໃຈເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ. ຄົນເຮົາອາດຈະຮູ້ວ່າມີບາງສິ່ງ 
 ບາງຢາ່ງຜດິພາດ, ແຕເ່ຂາົເຈົ້າບໍ່ຕດັສີນໃຈຢາ່ງໄວວາພຽງພ ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼອື. ຫຼາຍຄນົຍັງບໍ່ມຄີວາມ 
 ພ້ອມສໍາລັບພາວະສຸກເສີນ. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມີຍານພາຫະນະ ຫຼື ເງິນເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ທ່ານຫມໍ ຫຼື ຄ່າ 
 ໂຮງໝໍ.

• ການຊັກຊ້າຈາກການໃຊ້ເວລານານ ກ່ອນຈະໄປເຖິງໂຮງໝໍ. ໂຮງໝໍອາດຈະຢູ່ຫ່າງໄກ ຫຼືການເດີນ 
 ທາງຕ້ອງໃຊ້ເວລານານໂພດເພາະເຫດຜົນອື່ນໆ.

• ການຊັກຊ້າໃນການໃຫ້ການດູແລຮັກສາຢູ່ໃນໂຮງໝໍ. ໂຮງໝໍອາດຈະບໍ່ມີເຄື່ອງມືສະໜອງການແພດ  
 ຫຼືພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ. ມັນຕ້ອງການຊ່ອຍຊີວິດບັນດາແມ່ຍິງ. ບາງທີບັນຫາຕິດ 
 ຕໍ່ພົວພັນໂດຍສະເພາະນາງພະຍາບານ ແລະທ່ານໝໍບໍ່ເວົ້າພາສາຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ. ພະນັກງານສາ 
 ທາລະນະສຸກຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຍິງດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ມັກຈະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລໍ 
 ຖ້າດົນນານເພື່ອການດູແລ.

ປັບປຸງທາງເຂົ້າສູ່ການດູແລຮັກສາສໍາລັບບັນດາແມ່ຍິງ

ນໍາໃຊເ້ກມການຫຼີ້ນເຊນ່ “ແຕວ່າ່ ເພາະເຫດໃດ” 
(ຫ້ນາ 222) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງແຕ່ລະປະການຂອງສີ່ປະການຂອງ 
ການຊັກຊ້າ ແລະຮູ້ສຶກອ່ອນແຮງຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ. ໃນ 
ເມື່ອເຈົ້າສະເໜີຖາມ, “ແຕ່ວ່າ ເພາະເຫດໃດຄົນເຮົາ 
ບໍ່ມອງເຫັນອັນຕະລາຍ” ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ, 
“ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ອາການສະແດງອອກຂອງອັນ 
ຕະລາຍ” ເຈົ້າສາມາດເລີ່ມເປີດເຜີຍສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ 
ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນຊອກຫາວິທີ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.
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ບັນດາອຸປະສັກ ເພື່ອກຽມການເກີດ ແລະການເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ
ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບໃນເວລາເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ? ມັນມີຫຼາຍ 
ເຫດຜົນ ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ດີກ່ອນການຄອດ, ບໍ່ມີແຜນສໍາລັບສະພາວະສຸກເສີນ ຫຼື 
ຖ້າດົນນານໂພດ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການດູຮັກສາທາງການແພດ ໃນເມື່ອສຸຂະພາບເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະ
ລາຍ. ບໍ່ໃຫ້ປະຫວັດສາດຊໍ້າຮອຍ! ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍຊີວີດ ຮຽກຮ້ອງເພື່ອການປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ (ໜ້າ 
18) ແລະວານນາຕັ້ງຄັນຢ່າງບໍ່ປອດໄພ (ໜ້າ 220) ປະກອບດ້ວຍເຫດຜົນສາມັນຊົນທົ່ວໄປ. ຢູ່ໃນນິທານ 
ນັ້ນ, ແມ່ຍິງທັງສອງຄົນນັ້ນບໍ່ກ້າຫານທີ່ຈະໄປສະຖານທີ່ພະຍາບານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ, ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ຫຼື 
ໂຮງຫມໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ສະດວກສະບາຍໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ແລະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພະນັກງານສາ 
ທາລະນະສຸກທີ່ບໍາບັດ, ປີ່ນປົວພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະນັບຖື.

ຖ້າຫາກວ່າບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າບໍ່ກ້າ ຫຼື ບໍ່ຍອມໄປສູນຮັກສາສຸກຂະພາບ ຫຼື ໂຮງໝໍ ໃ
ຫ້ພະຍາຍາມຊອກຫາທາງອອກວ່າເປັນຫຍັງ. ໃນເມື່ອເຈົ້າຮູ້ເຫດຜົນ, ເຈົ້າອາດສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 
ບັນດາຜູ້ນໍາ ແລະບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນສູນຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ 
ໄວ້ວາງໃຈຈາກຊຸມຊົນ.

ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສາມາດເປັນຫົນທາງທີ່ດີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມເບິ່ງເລິກໄປເຫັນອຸປະສັກທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຈະຮັກສາແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນໃຫ້ໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ທີ່ນິີ້ມີບາງຕົວຢ່າງ 
ຂອງສະພາບການທີ່ອາດສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງລະຄອນ ແລະຫນ້າທີ່ປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ເປັນຫຍັງ 
ບັນດາແມ່ຍິງບໍ່ເຂົ້າໄປສູ່ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ. (ເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດເພື່ອກຽມບົດເລື່ອງຮູບເງົາເດີນໜ້າກັບ 
ເວລາ).ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ປະຕິບັດ, ເບິ່ງໜ້າທີ່ປະຕິບັດເພື່ອປຶກສາສົນທະນາ ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງເພດ(ໜ້າ 146) ແລະສິດສອນກັບການຫຼີ້ນລະຄອນ (324 ເຖິງ 326).

ຍິງສາວອາຍຸ 15 ປີ ຮູ້ສືກວ່າຕົນເອງຕັ້ງຄັນ ແລະລາວຢ້ານວ່າຈະມີຫຍັງຂຶ້ນໃນເມື່ອພໍ່ແມ່ຮູ້ຈັກ. 
ນາງພະຍາບານຄົນປະຈໍາຢູ່ສູນຮັກສາສຸກຂະພາບເປັນຄົນຖືສາສະໜາເຄັ່ງຄັດ ແລະບອກກັບພໍ່ແມ່ຍິງ 
ເມື່ອເວລາລູກສາວຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອຮຽນຮູ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຄົນໜຶ່ງ. ລາວມີລູກ 5 ຄົນແລ້ວ. ຜົວຂອງລາວໜີໄປຕ່າງປະເທດ, ນາງພະຍາຍາມ 
ຊອກຫາເງິນມາໃຫ້ຄອບຄົວ ເພາະວ່າຢູ່ບ້ານບໍ່ສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້. ລາວບໍ່ໄດ້ມີເງື່ອນທີ່ 
ຈະສາມາດສົ່ງເງິນມາໃຫ້ຄອບຄົວເທື່ອ, ເມຍຂອງລາວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ອາຫານການ 
ກິນພຽງພໍເພື່ອລ້ຽງລູກ. ລາວບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາກັບການຄອດລູກຄົນອື່ນໆຂອງລາວ, ດັ່ງນັ້ນລາວຫວັງ 
ວ່າທຸກຢ່າງຈະຜ່ານໄປໂດຍດີ ກັບການຄອດລູກຄົນນີ້.

ທ່ານອາດຈະກຽມນິທານໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ຫຼືຫຼີ້ນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເລື່ອງນິທານຂອງ 
ນາງ ວານນາ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄັນແບບບໍ່ປອດໄພ (ຫນ້າ 220)

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດຢ່າງປອດໄພ
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 ກດິຈະກາໍ.      ການສະແດງບົດບາດ ເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍີງຕັ້ງຄັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
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ແບ່ງປັນຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆຫຼາຍກຸ່ມ ປະກອບດ້ວຍປະມານກຸ່ມລະ 5 ຄົນ ແລະສະເໜີ 
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເວລາ 15 ຫາ 20 ນາທີໃນການກຽມເພື່ອເກມການຫຼີ້ນ ແຕ່ລະເກມປະມານ 5 ນາທີ.

ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດຂອງກຸ່ມຕົນເອງແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອື່ນໆ. ສະໜັບສະໜູນແຕ່ລະຄົນ 
ໃຫ້ໄດ້ຫຼີ້ນໜຶ່ງພາກ.

ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມກຽມລະຄອນຕະຫຼົກ ທີ່ທ່ານສາມາດສະເຫນີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດຫາຄໍາຖາມດັ່ງນີ້:

• ແມ່ຍິງຢາກຈະໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວຢ່າງໃດ ຈາກພະນັກງານຢູ່ໃນສູນຮັກສາສຸຂະພາບ? ລາວ 
 ຢາກຈະໄດ້ຮັບການປປີ່ນປົວແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນໆບໍ? ແມ່ຍິງໂສດຈະໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ 
 ຢ່າງໃດ?

• ລາວອາດຈະລໍຖ້າດົນປານໃດ ເພື່ອທີ່ຈະພົບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ? ສູນຮັກສາສຸຂະ 
 ພາບເປີດເຮັດວຽກຈັກໂມງ?

• ຄ່າບໍລິການເປັນເງິນເທົ່າໃດ? ສໍາລັບການບໍລິການອັນດຽວກັນທຸກຄົນຈ່າຍເທົ່າກັນບໍ? ພະນັກ 
 ງານຫວັງເອົາສີນບົນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມບໍ?

• ສູນຮັກກສາສຸຂະພາບຕັ້ງຢູ່ໄກປານໃດ?

• ສູນຮັກສາສຸຂະພາບມີຮູບຮ່າງແບບໃດ? ການຕອບສະໜອງເປັນຢ່າງໃດ?

• ແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນພໍໃຈກັບໃຜສໍາລັບການດູແລຮັກສາກ່ອນ, ໃນລະຍະ ແລະຫລັງການຄອດລູກ? 
 ເປັນຫຍັງບັນດາແມ່ຍິງຈິ່ງພໍໃຈກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ?

ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ປະກອບລາຍການລະຄອນຂອງຕົນ.

ເມື່ອເວລາຕົວສະແດງທັງຫຼາຍໄດ້ກ້າວອອກບົດບາດທ່າທາງ, ສົນທະນາວ່າມີອຸປະສັກຫຍັງແດ່ ທີ່ກີດ 
ກັ້ນແມ່ຍິງຈາກການຊອກຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ

ສະຫຼຸບກິດຈະກໍານີ້ດ້ວຍ ຫົວ, ຫົວໃຈ, ມື (ຫ້ນາ 236). ສິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງອອກວ່າ ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງດ້ວຍສຶກສາຫາຄວາມຄິດ (ຫົວ), ມອງເຫັນຄວາມຮູ້ສືກ (ຫົວໃຈ), ພິຈາລະນາວ່າ 
ຈະເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບມັນ. ໃນກໍລະນີນີ້ ທ່ານຢາກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພິສູດການປ່ຽນແປງໃຫ້ 
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາທີ່ 
ເຂົາຕ້ອງການງ່າຍຂຶ້ນ.

ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ການດູແລຮັກສາ ສໍາລັບແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ

   
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດຢ່າງເປັນກັນເອງ ແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແມ່ຍິງທັງ 
ຫຼາຍກ່ຽວກັບປະສົບການຢູ່ໃນສູນຮັກສາສຸກຂະພາບ. ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນນິ 

ທານຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ ແລະແລກປ່ຽນນິທານກັບສາມາຊິກຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່. ພວກເຮົາຮອບຄອບ ບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ຊື່ຈິງຂອງແມ່ທັງຫຼາຍ. ມັນເປັນອໍາ 
ນາດເພື່ອຮັບຟັງຫລັກຖານຂອງແມ່ຍິງເວົ້າອອກມາ ກ່ຽວກັບວ່າເປັນພວກເຂົາ 

ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສືກບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາ.
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ບັນດາບັນຫາສຸຂະພາບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງການເບິ່ງແຍງພິເສດ
ແມ່ຍິງຄວນພະຍາຍາມມາຄອດລູກຢູ່ທີ່ສູນການແພດ ຫຼື ໂຮງຫມໍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານການ 
ກວດກາສຸຂະພາບຢ່າງປົກກະຕິໃນລະຍະຕັ້ງຄັນໂດຍບໍ່ມີອາການອັນຕະລາຍ.ໃນນີ້ປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິງທີ່ມີ:

• ອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 17 ປີ ຫຼື ສູງກ່ວາ 35 ປີ.
• ເຄີຍຄອດລູກມາຫຼາຍກ່ວາ 5 ຄັ້ງ.
• ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ມີພະຍາດເລືອດຈາງ (ນໍ້າໜັກເມັດເລືອດຕໍ່າຂາດທາດເຫລັກ) ເພາະເຂົາເຈົ້າກິນອາຫານ 

 ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ.
• ໂລກເບົາຫວານ (ມີທາດນໍ້າຕານຫຼາຍໂພດໃນເສັ້ນເລືອດ)
• ບັນຫາຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດລູກທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ: ການເສຍເລືອດຢ່າງຮຸນແຮງ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ຫຼື  

 ເຈັບທ້ອງຄອດດົນນານ ຫຼື ຄອດຍາກ.
• ຄອດລູກຜ່ານມາດ້ວຍວິທີ່ຜ່າຕັດອອກ.

ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວີ ອາດສາມາດຄອດລູກໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງໝໍເພື່ອໃຫ້ລູກລາວ ເກີດອອກ 
ມາຢ່າງປອດໄພ.

ການຄອດລູກດ້ວຍວີທີຜ່າຕັດ (ພະແນກຜ່າຕັດຄອດ, ພະແນກຊີ)
ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍສາມາດຄອດລູກດ້ວຍວິທີທໍາມະຊາດ, ຜ່ານຊ່ອງຄອດຂອງແມ່. ແຕ່ວ່າວິທີນີ້ພາຍໄຕ້ເງື່ອນ
ໄຂທີ່ແນ່ນອນ, ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍແກ່ແມ່ ຫຼື ລູກໄດ້ເຊັ່ນ: ເມື່ອທ່າຂອງເດັກເປັນທ່າທີ່ຍາກຢູ່ໃນທ້ອງ 
ແມ ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດຜ່ານອອກມາທາງຊ່ອງຄອດຂອງແມ່ໄດ້ ຫຼື ເມື່ອເວລາແມ່ເສັຍເລືອດ, ຄວາມດັນໂລຫີດ 
ສູງ ຫຼື ຕິດເຊື້ອຢ່າງຮຸນແຮງ, ຖ້າຫາກວ່າເປີດຊ່ອງຄອດແມ່ໂດຍວິທີຜ່າຕັດຫາກຮູຍັງນ້ອຍຫຼາຍ. ໃນເມື່ອອາ
ການສັບສົນແບບນີ້ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ແມ່ ແລະລູກຂອງລາວທີ່ຈະຜ່ານໄປຫາການເຈັບທ້ອງຄອດ 
ແລະ ຄອດລູກແບບປົກກະຕິ, ການຜ່າທ້ອງແມ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອຈະສາມາດເອົາເດັກອອກມາ.

ພະແນກ C ບາງຄັ້ງມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດແມ່ ແລະລູກ. ແຕ່ວ່າກໍລະນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາ 
ເລື້ອຍໆເພາະເປັນວິທີທ່ີງ່າຍສໍາລັບທ່ານໝໍ ແລະໂຮງໝໍ--- ບໍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ--- ແລະທ່ານໝໍທີ່ສາມາດຄວບ 
ຄຸມທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ກຸ່ມຂອງຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພພວກເຮົາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການຄອດລູກໃນພະແນກ C
ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະເດັກ. ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ, ກໍ່ສາມາດ

ຊ່ວຍຊີວິດຄົນໄດ້, ແຕ່ວ່າປອດໄພທີ່ສຸດສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກຄວນຄອດລູກຜ່ານຊ່ອງ 
ຄອດແມ່. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ອັດຕາສ່ວນທີ່ຮັບໄດ້ຂອງພະແນກ C ຢູ່ໃນ 13 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ. ພວກເຮົາຕົກລົງຕິດຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງແຕ່ລະທ່ານໝໍ ແລະໂຮງໝໍ ແລະຕໍ່ 

ໄປຈະໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນທົ່ວສັງຄົມ.. ໃນເວລາຜ່ານມາ,ເຄີ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນແມ່ຍິງຄອດລູກ

ດ້ວຍວິທີຜ່າຕັດ! ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ, ມີໜ້ອຍກວ່າ ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ຂອງຈໍານວນແມ່ຍິງຄອດລູກດ້ວຍ
ວິທີຜ່າຕັດ---- ແລະແມ່ ແລະລູກໄດ້ຮັບພົບບັນຫາສັບສົນພຽງເລັກນ້ອຍ. 

CC

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະການຄອດຢ່າງປອດໄພ
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ຮອຍຈີກຂາດໃນຊ່ອງຄອດຫລັງຈາກຄອດລູກ: ການບາດເຈັບທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
ແມ່ຍິງບາງຄົນຜູ້ມີອາຍຸຍືນ, ທໍລະມານກັບການຄອດລູກຍາກ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈາກຄວາມເຈັບປວດທີ່ 
ຮຽກວ່າ ຮອຍຈີກຂາດໃນຊ່ອງຄອດແມ່ຍິງ. ຮອຍຈີກຂາດເປັນຮູຢູ່ໃນຊ່ອງຄອດແມ່ຍິງເກີດຈາກຫົວຂອງເດັກ 
ດັນຢ່າງແຮງຢູ່ຈຸດເກົ່າເປັນເວລານານ. ພາຍຫລັງຄອດລູກແລ້ວ, ປັດສະວະ ຫຼື ອາຈົມຮົ່ວຜ່ານ
ຮູ ແລະໄຫລອອກຈາກຮ່າງກາຍແມ່ຍິງຜ່ານຊ່ອງຄອດ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາ
ມາດຄວບຄຸມການຮົ່ວ. ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍທີ່ມີຮູຈີກປົກກະຕິກັກຕົວໄວ້ຢູ່ແຕ່ເຮືອນ. ພວກ
ເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫລວງຫຼາຍຖືກປະລະຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຖືກປະນາມຢູ່ຊຸມຊົນ.

ໂຊກດີ, ຮູຈີກສາມາດປົວແປງໄດ້ດ້ວຍການຜ່າຕັດ. ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ຮູຈີກ
ເກີດຂື້ນໄດ້ຍາກໃນສະຖານທີ່ບັນດາແມ່ຍີງຕັ້ງຄັນໄດ້ຮັບການກວດກາສຸຂະພາບຢ່າງ
ສະໝໍ່າສະເໝີ ກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມ ແລະຄອດລູກ
ຢູ່ໃນສະຖານພະຍາບານທີ່ມີເຄື່ອງມືປະກອບທີ່ດີ ຫຼື ໂຮງຫມໍ ຖ້າການເຈັບທ້ອງ
ຄອດລູກເປັນເວລາດົນນານ. ຮູຈີກໃນສ່ອງຄອດປະກົດເຫັນເລື້ອຍໆໃນສະ
ຖານທີ່ຍິງສາວ ແຕ່ງງານໃນໄວຫນຸ່ມຫຼາຍ ແລະຕັ້ງຄັນກ່ອນໃຫຍ່ເຕັມສາວ,
ແລະໃນສະຖານທີ່ມີການຜ່າຕັດອະໄວຍະວະເພດເປັນປະຈໍາ.

ປັບປຸງສົ່ງເສີມທາງເຂົ້າສູ່ການດູແລຮັກສາສໍາລັບແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ

ຮູຈີກສ້າງໃຫ້ເກີດປັດສະວະ ແລະອາຈົມ 
ຮົ່ວໄຫລອອກມາຕາມຊ່ອງຄອດ

ປ້ອງກັນຮູຈີກໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ປົວແປງຊີວິດກາເປັນຢູ່ໃນປະເທດ  ປາກິດສະຖານ 
ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດ ປະເທດປາກິດສະຖານ ໄດ້ເຈັບປວດດ້ວຍຄວາມລະອາຍໃຈທີ່ມີຮູຈີກໃນ 
ຊ່ອງຄອດເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ປັດຈຸບັນນີ້ ບັນດາທ່ານໝໍ ແລະແພດພະດຸງຄັນ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢູ່ໃນ
ບັນດາຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າໃຈສາເຫດຕົວຈິງຂອງບັນຫາ ແລະຍຸຕິຄວາມ
ເຊື່ອນິທານບອກວ່າ ຮູຈີກໃນສ່ອງຄອດເປັນເລື້ອງສາບແຊ່ງ. ທ່ານໝໍ ເຊກຊາ 
ຊີວິດໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍ ກູຊີ ກັອດ ສໍາລັບບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນ ກາຣາຈີ ແລະ 
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ການສຶກສາທົ່ວສາທາລະນະເພື່ອສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນການດູແລຮັກສາແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າພັນຄົນ ທີ່ຖືກທໍລະມານ
ຈາກຮູຈີກໃນຊ່ອງຄອດ. ນັກສະແດງຍິງ ຊີມາ ກີມານີ, ນໍາໃຊ້ລະຄອນຊຸມ
ຊົນເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຮູຈີກໃນຊ່ອງຄອດ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງ
ແມ່ ແລະເພື່ອອະທິບາຍໃນເລື່ອງການບໍາບັດເພື່ອປົວແປງຮູຈີກ.

ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນຮູຈີກໃນຊ່ອງຄອດແຕ່ຫົວທີ, 
ຜົນປະກົດອອກມາໃນບັນດາແມ່ຍິງສ່ວນນ້ອຍຖືກທໍລະມານຈາກບັນຫານີ້. 
ການສືກສາຊຸມຊົນ ແລະສົນທະນາມວນຊົນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ອັບອາຍຂາຍຫນ້າໄດ້ເຫມືອນກັນ. ນາງແພດພະດຸງຄັນ ແລະນາຍບ້ານທັງ
ຫຼາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປູກຈິດສໍານຶກຕໍ່ຮູຈີກໃນສ່ອງຄອດ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍ
ມາເປັນວຽກຕໍ່ສູ້ລະດັບຊາດ ແລະສາກົນ ເພື່ອສິດທິແມ່ຍິງ ແລະສິດທິມະ
ນຸດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊໍານິຊໍານານຢ່າງເຂັ້ມ
ແຂງເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນແມ່ຢ່າງປອດໄພ ແລະສິດທິແມ່ຍິງຢູ່ໃນປະເທດ  
ປາກິດສະຖານ. ວຽກອັນດຽວກັນນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິແມ່ຍິງ ແລະກຽດຕິ
ຍົດຂອງມະນຸດໄດ້ເກີດຂື້ນໃນ 40 ປະເທດອື່ນໆ ຢູ່ໃນ    ປະເທດອາຟຣິກ
ກາ, ເອເຊຍຕາວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະຕາເວັນອອກກາງ.

ຢູ່ໃນປະເທດອູກັນດາ, ມີ 
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນການແລ່ນ 10 ກີໂລແມັດ 
ເພື່ອດືງດູດເອົາຄວາມສົນ 
ໃຈຕ່ໍບັນຫາສຸຂະພາບສາ 
ເຫດຈາກຮູຈີກໃນຊ່ອງຄອດ
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ຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັກສາຄວາມເປັນແມ່ຢ່າງປອດໄພ

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ຖ້າຂ້ອຍສາມາດໃຫ້ຄໍາເນາະນໍາຢ່າງໜຶ່ງ, ຢາກຈະໃຫ້ເປັນດັ່ງ: ບໍ່ຄວນປ່ອຍປະບັນດາຜູ້ຊາຍ.
ພວກເຮົາຄິດຕະລອດ “ໂອ ຕັ້ງທ້ອງ, ມັນເປັນເລື່ອງຂອງແມ່ຍິງ” ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີ

ທີ່ຍາກຊຶ່ງບັນຫາກໍ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍເທົ່າໃດຖ້າວ່າບັນດາຜູ້ຊາຍບໍ່ຮຽນຮູ້ເຫມືອນກັນກ່ຽວ 
  ກັບຄອດລູກແລະເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮິດຄອງປະເພນີບາງຄັ້ງເວົ້າວ່າຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄອດລູກ.ອັນນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ 
ແລ້ວ. ເຖິງວ່າມີຄົນສະເໜີວ່າຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນມີຫນ້າໃນເວລາຄອດລູກກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງມີຫຼາຍວິທີທີ່ສໍາຄັນທີ່ຜູ້
ຊາຍສາມາດອູ້ມຊູແມ່ຍິງໃນລະຍະຕັ້ງທ້ອງ, ກະກຽມເພື່ອຄອດລູກ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາວະສຸກເສີນ.

ຜູ້ຊາຍສາມາດ ເປັນຄູ່ກັບແມ່ຍິງເພື່ອຄອດລູກຢ່າງປອດໄພທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ:
• ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕັ້ງທ້ອງຢ່າງປອດໄພ ແລະຄອດລູກ ແລະສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈແມ່ຍິງ 

 ຊຶ່ງປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
• ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອັນຕະລາຍຂອງການຕັ້ງທ້ອງ ແລະຄອດລູກ ແລະມີຫຍັງຈະເຮັດກ່ຽວກັບ 

 ເລື່ອງນີ້ ແລະປະຢັດເງິນເພື່ອຈ່າຍໃນພາວະສຸກເສີນເຊັ່ນນໍ້າມັນລົດ ແລະຄ່າໂຮງໝໍ.
• ແນ່ໃຈວ່າແມ່ຍີງຕັ້ງທ້ອງມີອາຫານພຽງພໍທີ່ຈະກິນ ແລະພັກຜ່ອນແຕ່ລະມື້ ແລະ ຕິດຕາມລາວໄປ 

 ກວດໃນລະຍະຕັ້ງທ້ອງ.
• ຮຽນຮູ້ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ເພື່ອຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດໃນເວລາເຈັບທ້ອງຄອດລູກ (ເຊັ່ນ ການຜ່ອນ 

 ຄາຍ, ວິທີການຫັນໃຈ , ຫຼື ນວດ) ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລາວດ້ວຍວິທີນີ້ໃນລະຍະຄອດລູກ.
• ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍເທົ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ແລະສ້າງແຜນອື່ນໆເພື່ອເຮັດວຽກ (ວຽກເຮືອນ, ດູແລລູກ,  

 ວຽກຮົ້ວສວນ) ໃນເວລາ 2 ຫາ 3 ທິດ ຫລັງຈາກຄອດລູກ. ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈະສາມາດປົວແປງ  
 ແລະຮຽກເຫື່ອແຮງກັບຄືນມາ. 

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມີຫນ້າໃນເວລາ ລູກຂອງ 
ຂ້ອຍເກີດແຕ່ວ່າໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ນ້ອງສາວ
ຢູ່ກັບ ເມຍຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ປະຢັດ 
ເງິນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ.

ພໍ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖ້າຢູ່ຮ້ານເຄື່ອງດື່ມ
ກັບຫມູ່ລາວໃນເວລາຂ້ອຍເກີດ 

ແຕ່ວ່າສໍາລັບລູກຂ້ອຍແລ້ວ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງການຢູ້ຄຽງຂ້າງເມຍຂ້ອຍ

ຕະຫຼອດເວລາການເກີດ

ຂ້ອຍສັນນິຖານວ່າຄອດລູກ
ເປັນວຽກຂອງແມ່ຍິງ ແລະຂ້ອຍ 
ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຮັດກັບ ແຕ່ວ່າ  
ເພື່ອນຍິງໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງ 
ຮຽນໃນເລື້ອງການຄອດລູກ
ຊື່ງເປັນວຽກສໍາລັບຜູ້ຊາຍ. 
ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ 

ອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ 
ເມື່ອເວລາຖົງນໍ້າລາວແຕກແຕ່ 
ການຄອດລູກຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 
ເທື່ອ, ຂ້ອຍໄດ້ຂັບລົດພາລາວ 

ໄປໂດຍກົງເຖິງໂຮງໝໍ

ເມື່ອນ້ອງສາວຂ້ອຍໄປຄອດ 
ລູກ ຕາມສາຍທາງຂອງບໍລິສັດ
ທີ່ລາວເຮັດວຽກມີຄົນແປກໜ້າ
ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ບ່ອນຈອດລົດເມ
ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອລາວສິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້
ຂ້ອຍຄິດ ແຕ່ລະຄົນຄວນມີຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບອາການທີ່ຈະຄອດລູກ 
ແລະອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
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ພວກຜູ້ຊາຍສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະສົບການໃຫ້ກໍາເນີດຂອງພວກແມ່ຍິງ
ເຮັດແນວພວກຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍຈະສາມາດເປັນຄວາມຫວັງ ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໃນການຄອດ 
ລູກ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເປັນໄປກ່ຽວກັບການຄອດລູກ? ຫົນທາງດຽວຈະຕອ້ງສິດສອນທັງ 
ສອງເພດ, ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ແລະແມ່ຍິງທັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຄອດລູກປະກອບດ້ວຍຮູບເງົາ ຫຼື ລະຄອນກ່ຽວ 
ກັບການຄອດລູກ ແລະປຶກສາສົນທະນາ. ສາຍຮູບເງົາ ຫຼື ລະຄອນກ້ອມກ່ຽວກັບການເກີດ ແລະປຶກສາ 
ສົນທະນາກັນ ຮູບເງົາ ຫຼື ລະຄອນກ້ອມ ຍັງສາມາດສະແດງໃຫ້ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼາຍ 
ວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາແມ່ຍິງເຈັບທ້ອງຄອດລູກ.

ກິດຈະກໍາຢູ່ໃນ 2 ໜ້າຕໍ່ໄປ, ປາໃນຖັງນໍ້າ  (a fishbowl) ກ່ຽວກັບປະສົບການດ້ານການຄອດລູກ, 
ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ຟັງແມ່ຍິງຮອບວຽນແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຕົນໃນການຄອດລູກ. ຫລັງຈາກ 
ການສົນທະນາແລ້ວ, ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງຈາກກັນ ແລະກັນ, ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍເປັນຄົນທີ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາຄອດລູກ..

ນໍາບັນດາຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາພົວພັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນແມ່

ແມ່ຍິງມູສະລິມທັງຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິໃຫ້ເວົ້າກັບຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຄອດລູກ ແລະ 
ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນການກະທໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດ. ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍວິທີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ 

ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມ. ພວກ 
ເຮົາໄດ້ຝືກອົບຮົມຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກັບຜູ້ສູດມົນ ເພື່ອໄຫວ້ວອນຫາພະເຈົ້າອິມາມ.

ອັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂບດຂອງຊາວອີດສະລາມຈະອູ້ມຊູວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຮີດຄອງວັດທະນາທໍາ
ຂອງຂ້ອຍແລ້ວ, ມັນເປັນ 

ເລື່ອງຫນ້າລະອາຍແກ່ຜູ້ຊາຍ
ທີ່ຈະຮັບຟັງກ່ຽວກັບ, ເລື່ອງ 

ສ່ວນຕົວເພດຍີງ ເຊັ່ນ; ກິດຈະ 
ກໍາການຄອດລູກ ຈາກແມ່ຍິງ 

ທັງຫຼາຍທີ່ພວກເຂົາຮູ້.

ຄັ້ງທີໜຶ່ງ, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກນີ້ ພຽງ
ເພື່ອຢາກເປີດເຜີຍແນວຄວາມຄິດ 

ອອກຕື່ມ ແລະມີຊາຍໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
ແຕ່ພາຍຫຼັງມາ ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ປຶກສາ
ສົນທະນາຊື່ງກັນແລະ ກັນກ່ຽວກັບ 

ກິດຈະກໍານີ້ ແລະພ້ອມກັບການອະນຸ 
ຍາດຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ 

ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແລກປ່ຽນສີ່ງທີ່ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ມາກັບຜູ້ຊາຍອື່ນໆ.
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ເອົາເຂົ້າມາລວມກັນເປັນກຸ່ມ ຢູ່ໃນວົງມົນປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ 4 ຫາ 6 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຄີຍ 
ຄອດລູກມາແລ້ວ.(ທ່ານຄວນພົບປະເຂົາເຈົ້າກ່ອນເພື່ອກະກຽມ)

ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍສາມາດຈັດວົງມົນອ້ອມວົງມົນແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ຫຼື ແຍກຝ່າຍດ້ວຍຜ້າກັ້ງ ຫຼື ສິ່ງກັ້ນກາງ
ອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ທັງສອງກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ:

 

ນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມບາງຂໍ້ທີ່ທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງ ໃຫ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບປະສົບການດ້ານ
ການຄອດລູກ:

• ເປັນຫຍັງ ການຄອດລູກຂອງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້?
• ເຈົ້າໄດ້ຈັດການຢ່າງໃດ ກັບການເຈັບປວດຈາກການຄອດລູກ? ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງ?
• ຄົນອື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າຢ່າງໃດໃນລະຍະຄອດລູກ?
• ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຄຸນຄ່າ ຫຼື ຄວາມພໍໃຈຫຍັງກ່ຽວກັບການຄອດລູກ? ມີຫຍັງເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ?
• ການຄອດລູກປ່ຽນແປງເຈົ້າຢ່າງໃດ?
• ໃນການຄອດລູກຂອງເຈົ້າໄດ້ມີຜູ້ຊາຍຢູ່ນໍາຊ່ວຍດູແລເຈົ້າ ຫຼື ອູ້ມຊູອັນໃດອັນໜຶ່ງບໍ? ພວກເຂົາ 

 ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງ?
• ໄດ້ຂາດການອູ້ມຊູສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ຊາຍ ທີ່ກະທົບຕໍ່ການຄອດລູກຂອງເຈົ້າບໍ? ເປັນຢ່າງ 

 ໃດ?
• ຖ້າຫາກເຈົ້າມີສະພາວະສຸກເສີນໃນລະຍະການຄອດ
 ລູກຂອງເຈົ້າ, ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່
 ຫຍັງໃນຕັດສີນໃຈຊ່ວຍເຫຼືອ?

ຫລັງຈາກ 30 ນາທີ ຜ່ານໄປ ດັ່ງນັ້ນແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍຢຸດ ແລະຫົວໜ້າກຸ່ມຍິງສະເຫນີໃຫ້ຜູ້
ຊາຍທັງຫຼາຍເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງ ແລະລາວກໍ່ສະເໜີຖາມ
ວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄໍາເວົ້າຫຍັງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ຫົວໜ້າກຸ່ມ ກໍ່ສະເຫນີຄໍາຖາມຂອງຜູ້ຊາຍທັງ
ຫຼາຍ ແລະປ່ອຍແມ່ຍິງທັງຫຼາຍໃຫ້ຄໍາຕອບ.

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ກດິຈະກາໍ.    ອ່າງລ້ຽງປ່າອັນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບປະສົບການການໃຫ້ກໍາເນີດຂອງພວກແມ່ຍິງ

1

2

3

4

5

ຂ້ອຍຈະນໍາພາການ 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບ 

ການຄອດລູກກັບບັນ 
ດາແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ.

ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ, ກະລຸນາ 
ຟັງໃຫ້ດີໂດຍບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ 

ຫຍັງ. ທ່ານກໍຈະມີຜຽນຈະ
ເວົ້າຂອງທ່ານເຫມືອນກັນ.

6
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 ກດິຈະກາໍ.               “ປາໃນອ່າງ” ກ່ຽວກັບປະສົບການດ້ານຄອດລູກ (ຕໍ່) 

7

8

ຖ້າວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍຢູ່ໃນ 2 ວົງມົນ, ຕ້ອງການສັບປ່ຽນກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າ
ມາຢູ່ໃນວົງມົນຮອບໃນ ແລະຈະໄດ້ສ້າງຄໍາເວົ້າ. ຄັ້ງນີ້ ຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍເປັນຜູ້ຮັບຟັງ. ທີ່ນີ້ ມີຄໍາຖາມບາງ
ຂໍ້ທີ່ພວກເຈົ້າອາດຈະຖາມຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍວ່າ:

• ຮູ້ສືກເປັນແນວໃດທີ່ຈະກາຍເປັນພໍ່ຄົນໃນຄັ້ງທໍາອິດ? ຊີວິດເຈົ້າປ່ຽນແປງຢ່າງໃດກັບຄວາມເປັນພໍ່?
• ເຈົ້າຢູ່ໃສໃນລະຍະລູກຂອງເຈົ້າເກີດອອກມາ?
• ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄອດລູກຂອງເຈົ້າບໍ? ຢ່າງໃດ ຫຼື ເປັນຫຍັງບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ?
• ເຈົ້າໄດ້ສະຫລອງການເກີດລູກເຈົ້າບໍ? ຢ່າງໃດ ຫຼື ເປັນຫຍັງບໍ່ສະຫລອງ?
• ເຈົ້າຮູ້ສືກຫຍັງກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າໄດ້ຜ່ານປະສົບການໃນລະຍະຄອດລູກ?

ປ່ຽນການສົນທະນາມາເປັນຄໍາຖາມທົ່ວໄປ. ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງທັງຄິດຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍຈະສາ 
ມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະຍະຄອດລູກໄດ້ຢ່າງໃດ?

ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ຖາມພວກແມ່ຍິງວ່າ: ພວກຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເຄີຍອູ້ມຊູ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍສົມຄວນ 
ໃນລະຍະກ່ອນຄອດ, ເວລາທີ່ພວມຄອດ ຫຼື ຫລັງການຄອດລູກຢ່າງໃດ? ຄວາມປະພຶດປະຕິບັດ ຫຼື  
ແນວຄິດປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່? ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາ, ຜູ້ຊາຍຄວນສະແດງບົດບາດຫຍັງເພື່ອໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ?

ແລະຕໍ່ໄປ ໃຫ້ຖາມພວກຜູ້ຊາຍວ່າ: ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການຫຍັງເປັນສີ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກ 
ການຄອດລູກ?  ຜູ້ຊາຍອາດສາມາດເປັນຄົນອູ້ມຊູຫລັງຈາກຄອດລູກໄດ້ຢ່າງໃດ? ມີສິ່ງອື່ນໃດຢູ່ໃນ 
ຊຸມຊົນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊັ່ນ ການເປັນຜູ້ສະແດງບົດບາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄອດເດັກ?

ທ່ານຄວນຍຸຕິການໍາໃຊ້ກິດຈະກໍາ, ຫົວ, ຈິດໃຈ ແລະມື ທີ່ອະທິບາຍໃນໜ້າຕໍ່ໄປ.

ນໍາເອົາຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງຄວາມເປັນແມ່

ນາງແພດພະດຸງຄັນ 
ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍ 
ໄປກວດສຸຂະພາບ 

ກັບເພື່ອນຍິງຂອງຂ້ອຍ 
ແຕ່ວ່ານາງບໍ່ຕ້ອງ 
ການຂ້ອຍເລີຍ

ໃນຕອນຕົ້ນ, ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງ
ການໄປເລີຍ. ແຕ່ແລ້ວຂ້ອຍ 

ຈຶ່ງຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາ 
ທັງສອງ ຕ່າງກໍເປັນບິດາ 

        ມານດາຂອງເດັກ! 

ເມຍຂອງຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີ່ຂ້ອຍໄດ້ 
ໄປໂຮງໝໍກັບລາວ. ລາວເວົ້າວ່າ, ມັນ 
ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງສະບາຍຂື້ນ 

ແລະລາວກໍ່ບໍ່ອິດເມື່ອຍ.

ຂ້ອຍອອກເຮັດວຽກ 
ນອກ ຢູ່ໃນເມືອງຕະ 

ຫຼອດຂ້ອຍຮ້ອງຂໍຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອ້າຍຂ້ອຍ.
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ຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດຮຽນນີ້ ເປັນການນໍາພາທີ່ດີເພື່ອປິດການສໍາມະນາ ຫຼື ການປຶກສາສົນທະນາ.  
ມັນສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ແລະແລກປ່ຽນສີ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ (ຫົວ) ແລະ 
ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສືກຢ່າງໃດ (ຫົວໃຈ) ກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປຶກສາສົນທະນາໄປແລ້ວ. ສໍາລັບພາກທີ່ 
ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງແຕກ 
ຕ່າງ ຫຼືມີສິ່ງໃດປ່ຽນແປງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເສີມສ້າງມັນ (ມື). ຊຶ່ງເລື່ອງທີ່ບໍ່ໃຊ້ເວລາ ຫຼືວັດຖຸສິ່ງ 
ຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ການຕັ້ງທ້ອງທີ່ສົມບູນ ແລະຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ເຊີນກຸ່ມເຂົ້າມາ ນັ່ງ ຫຼື ຢືນຢູ່ໃນວົງມົນ  ແລະສະແດງພາບອອກມາຢ່າງງຽບໆ ປະມານໜຶ່ງນາທີກ່ຽວກັບ 
ການປຶກສາສົນທະນາ ຫຼື ການສໍາມະນາ.

ສະເຫນີຄໍາຖາມທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ມີຫຍັງເກີດຂື້ນໃນລະຍະການສໍາມະນາ ຫຼື ກອງປະຊຸມ? 
ໃຊ້ຄວາມຄິດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ. ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໜຶ່ງ ຫືຼສອງນາທີ ເພື່ອສະແດງອອກ 
ຢ່າງງຽບໆຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້. ຕໍ່ໄປສະເຫນີໃຫ້ 3 ຫຼື 4 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອແລກປ່ຽນຊື່ງກັນ ແລະ 
ກັນໃນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນກຸ່ມ. (ຖ້າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນຕ້ອງການແລກປ່ຽນ, ມັນກໍ່ດີ 
ສະເໝີ ຖ້າວ່າມັນເປັນກາລະເວລາ!)

ຕໍ່ໄປ ໃຫ້ສະເໜີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ທຸກຄົນໃຊ້ແນວຄິດກ່ຽວກັບພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນສິ່ງໜຶ່ງ
ຈາກການສໍາມະນາ ແລະການສົນທະນາ. ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມ 1 ຫາ 2 ນາທີ ເພື່ອສະແດງອອກຢ່າງງຽບໆ
ຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້. ຕໍ່ໄປໃຫ້ສະເຫນີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 3 ຫາ  
4 ຄົນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ສໍານຶກ ໃນລະຍະສໍາມະນາ ຫຼື ສົນທະນາ.
(ມັນດີທີ່ສຸດແລ້ວທີ່ໃຫ້ອາສາສະໝັກແທນ
ທີ່ຈະຮ້ອງຂໍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ສະບາຍໃຈໃນການແລກປ່ຽນ).

ຕໍ່ໄປ, ສະເຫນີ ໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ແນວຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດ ເພາະວ່າສິ່ງໃດທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາແລ້ວໃນມື້ນີ້. ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 1 ຫຼື 2 ນາທີ ເພື່ອສະແດງອອກຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້. ຕໍ່ໄປ 
ສເໜີຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 3 ຫຼື 4 ຄົນ ຫຼື ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢາກຈະເວົ້າໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າສົມຄວນເຮັດ. 

ກດິຈະກາໍ.           ຫົວ, ຫົວໃຈ ແລະມື (ວິຊາຄວາມຮູ້, ນໍ້າໃຈ ແລະຄວາມຊໍານານງານ) 

1

2

3

ຂ້ອຍຮູ້ສືກສະບາຍໃຈເມື່ອ 
ໄດ້ຍິນນິທານເລື່ອງຄອດລູກ 

ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ 
ຈື່ຈໍາ ຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຫັນ 

ລູກສາວຂອງຂ້ອຍທີ່ໄດ້ເກີດ 
ອອກມາ.  

ຂ້ອຍຈະເວົ້າກັບອ້າຍຂ້ອຍ. ເມຍຂອງ 
ລາວຕັ້ງທ້ອງ ແລະຂ້ອຍຈະບອກລາວກ່ຽວ
ກັບສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງກະກຽມ ຕົວຢ່າງໃດ 

ເພື່ອໄປໂຮງໝໍໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.
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ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄອດລູກ ແລະອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ຢູ່ປະເທດອັບຟະການິດສະຖານ, ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ແມ່ຍິງໃນເວລາຄອດລູກ  
ແລະຍາກທີ່ຈະຊ່ວຍກະກຽມເພື່ອແມ່ຍິງ. ແຕ່ວ່າກຸ່ມໜຶ່ງຂອງຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ມາຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນກ່ຽວ
ກັບການຄອດລູກ ສໍາລັບຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປ່ຽນແປງ. ຄູຝຶກໄດ້ນໍາໃຊ້ໄພ້ທີມີ 
ຮູບເພື່ອສິດສອນໃນເລື່ອງອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ເພື່ອຝຶກ 
ການຕັດສິນໃຈໄວໃນລະຍະຄອດລູກ. ຢູໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່,ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ເອົາຈິງໃນເມື່ອພວກ 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ທັງໝົດ--- ເຖິງແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງ “ເມຍ” ຫຼື “ແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ”

 ຢູ່ຫ້ອງຮຽນ, ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍກໍ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງນິທານ
ຂອງ 2 ຄອບຄົວ.ມີໜຶ່ງຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້
ການວາງແຜນຄອບຄົວ.ພວກເຂົາເຈົ້າມີລູກທຸກໆປີ,
ແລະການຄອດລູກໃນຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ກັບແມ່ຍີງຄົນໜຶ່ງທີ່ຄອດລູກ 
2 ຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ລາວໄດ້ເສຍເລືອດຈາກເລືອດໄຫລ
ອອກບໍ່ເຊົາຊື່ງຍາກທີ່ຈະຢຸດພາຍຫລັງເດັກເກີດອອກ
ມາ.ເພາະຂາດໂອກາດທີ່ຈະກອບກູ້ເຫື່ອແຮງກໍາລັງ
ຂອງລາວລະຫວ່າງຄອດລູກ, ລາວຈິ່ງອ່ອນແຮງຫຼາຍ.
ໃນເມື່ອແມ່ຍີງຄົນນີ້ໄດ້ຄອດລູກຄົນທີ 8 ລາວໄດ້ເກີດ
ເຈັບປ່ວຍຢ່າງຫນັກຫລັງຈາກຄອດລູກ ແລະກໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.

ເລື່ອງນອື່ນໆໄດ້ຖືກເລົ່າກັນວ່າ ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ແລະຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຄົນໃດໄດ້ນໍາໃຊ້ການວາງແຜນຄອບ 
ຄົວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລໍຖ້າຈັກສອງສາມປີ ຫລັງຈາກຄອດລູກຄົນທີໜຶ່ງແລ້ວເພື່ອຈະມີຄົນຕໍ່ໄປ. ລູກພວກ 
     ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້, ແມ່ກໍ່ມີສຸຂະພາບ 
       ສົມບູນ ແລະແຂງແຮງ. ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍສາມາດເຫັນ 
           ໄດ້ວ່າຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໄດ້ມີຄອບຄົວສອງປະ 
      ເພດ ຊຶ່ງຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ມີຫນ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິ 
        ບັດໃນການໂອ້ລົມພັນລະຍາຂອງຕົນເອງ 
         ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະນໍາ 
       ໃຊ້ບາງແບບແຜນຂອງການຄຸມກໍາເນີດ.  
            ສໍາລັບກິດຈະກໍາເພື່ອສົມທຽບ 2 ຄອບ 
      ຄວົ,  ເບິ່ງນທິານເກມການຫຼີ້ນ: ເລື່ອງເລົ່າລຂືອງ  
      2 ຄອບຄົວ(ໜ້າ 182)

ພາກທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນເມື່ອຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ແລກປ່ຽນນິທານ 
ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຢ່າງບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃດ. ຜູ້
ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ຮຽນແບບໄພ້ຂອງຄູຝືກອົບຮົມ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ພັນລະຍາຕົນເອງເຫັນ, ບັນດາຄອບ 
ຄົວ ແລະຄົນໃກ້ຄຽງ ເພື່ອສົນທະນາອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາ. ໃນເມື່ອບາງ
ຄົນໃນຈໍານວນແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ເຈັບທ້ອງຄອດລູກເປັນເວລານານ ແລະເກີດອາການຂອງການເຈັບທ້ອງກົດ
ຫນ່ວງຊັກຊ້າ, ຜູ້ຊາຍໄດ້ມີຄວາມພ້ອມ ແລະຕັດສິນໃຈຢ່າງໄວວາ ເພື່ອເດີນທາງຍາວໄກໄປໂຮງໝໍ.

ນໍາເອົາຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງຄວາມເປັນແມ່
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ອາການຕິດເຊື້ອ (ເປັນໄຂ້, ໜາວ, ກິ່ນເຫມັນອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ) ຕິດເຊື້ອໃນ
ມົດລູກເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ.ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວຫຼື ແມ່ສາມາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ໃບໜ້າ ແລະມືບວມ, ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ໜ້າມືດຕາລາຍວິນວຽນ. 
ບັນຫານີ້, ຕາມມາດ້ວຍຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເປັນອາການສັ່ນເຊັນ ອິຄລາມ
ເຊຍສາມາດຂ້າແມ່ໄດ້.

ຮຽນຮູ້ປ້າຍສັນຍານອັນຕະລາຍ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍຊູຖ້າວ່າ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ອາການທັງຫຼາຍໝາຍເຖິງຊີວິດ
ຂອງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນລະຍະຕັ້ງທ້ອງ, ຄອດລູກ, ຫຼື 2 ອາທິດຕົ້ນ ຫລັງຈາກ 
ເກີດລູກແລ້ວ. ຮຽນຮູ້ອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເພື່ອສະພາ 
ວະສຸກເສີນ.

ອາການອັນຕະລາຍໃນລະຍະຕັ້ງທ້ອງ
ຊ່ວຍພາແມ່ຍິງໄປສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ຫຼື ໂຮງໝໍໂດຍໄວຖ້າລາວມີ:

ເລືອດໄຫລອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ. ໃນຫົວທີທີ່ຕັ້ງທ້ອງ, ສິ່ງນີ້ເປັນອາການລຸລູກ
(ສູນເສຍການຕັ້ງທ້ອງ) ຫຼື ລ່ວງມານານໃນການຕັ້ງທ້ອງ, ສາເຫດຈາກແຮ່ລຸດ
ອອກຈາກມົດລູກ.

ການຕັ້ງທ້ອງຢ່າງສົມບູນ ແລະຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ການເຈັບປວດທີ່ຮຸນແຮງ ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນ, ມີ ຫຼື ບໍ່ມີເລືອດໄຫລ 
ອອກມາ. ສາເຫດນີ້ເກີດຈາກຕັ້ງທ້ອງນອກພົກ. ສິ່ງນີ້ສາ 
ມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍຊີວິດໄດ້.

ອາການສັ່ນເຊັນໄປທົ່ວ ຫຼື ເປັນລົມ (ອີຄລາມເຊຍ).
ແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງມີອາການສັ່ນເຊັນໄປທົ່ວ ຫຼື ຄົນໝົດສະຕິຕ້ອງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງແພດໂດຍໄວເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດແມ່.

ຢູ່ເມືອງ ອົວສາຄາ, ປະເທດເມກຊີໂກ, ທຸກຄົນຟັງວິທິຍຸ, ດັ່ງນັ້ນ 
ກຸ່ມປົກປ້ອງຄວາມເປັນແມ່ໄດ້ສ້າງລະຄອນສັ້ນເປັນຕອນຕິດຕໍ່ກັນ. ແຕ່ລະເລື່ອງ

ກ່ຽວກັບອາການອັນຕະລາຍຕ່າງໆຂອງການຕັ້ງທ້ອງ ແລະແຕ່ຄັ້ງແມ່ເຮືອນ 
ຫຼື ຄົນໃກ້ຄຽງພາລາວໄປໂຮງໝໍ ແລະຊ່ວຍຊີວິດລາວ. ລະຄອນຈົບລົງພ້ອມກັບ

ລາງວັນກ່ຽວກັບການເຮັດຢ່າງໃດຈະມີການຕັ້ງທ້ອງຢ່າງສົມບູນ. 
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ເຈັບຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະຄົງທີ່ໃນບໍລິເວນໜ້າທ້ອງ, ແຕກຕ່າງຈາກອາການປັ້ນເຈັບທ້ອງເກີດລູກ. ອັນນີ້ ໝາຍ 
ຄວາມວ່າສາຍແຮ່ (ຫລັງຈາກຄອດລູກ) ຫຼຸດອອກຈາກມົດລູກ, ຊຶ່ງສາມາດຂ້າແມ່ ຫຼື ລູກໄດ້.

ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະສັ່ນເຊັນ. ເປັນອາການຂອງອີຄລາມເຊຍ.
ແມ່ມານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍທາງແພດດ່ວນ.

ເຈັບທ້ອງເກີດລູກດົນນານຫຼາຍ. ເຈັບທ້ອງເກີດລູກຢ່າງນານກວ່າ 1 ມື້ ຫຼື 1 ຄືນ
(12 ຊົ່ວໂມງ), ຫຼື ດົນຢູ່ກ່ວາ 2 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ມີອາການຫຍັງບົ່ງບອກວ່າເດັກ
ຈະເກີດໃນໄວໆເປັນອາການເຈັບທ້ອງເກີດລູກກົດໜ່ວງຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທັງ
ສອງແມ່ລູກເສຍຊີວິດໄດ້.

ອາການເປັນອັນຕະລາຍໃນລະຍະເຈັບທ້ອງຄອດລູກ ແລະຄອດລູກ

ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງກັບອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນລະຍະເຈັບທ້ອງຄອດລູກ ລາວມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເຖິງ 
ໂຮງໝໍໃຊ້ເວລາຕໍ່າກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແມ່ ຫຼືລູກສາມາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ຮຽນຮູ້ອາການເປັນຕະລາຍ

ເລືອດອອກຫຼາຍ. ເລືອດປູມອອກມາທັນທີທັນໃດ ຫຼື ກະແສເລືອດໄຫລ 
ອອກມາຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາ ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ສະມາຊິກຄອບຄົວສອງ
ຄົນຕ້ອງໄປພ້ອມແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ ເພື່ອເອົາເລືອດອອກຕື່ມໃຫ້ລາວໃນກໍ
ລະນີຈໍາເປັນ.

ແຂນ ຫຼື ຂາ ອອກມາກ່ອນ. 
ອັນນີ້ຫມາຍເຖິງເດັກນອນໃນທ່າຕັ້ງທີ່ເປັນທ່າທີ່ຜິດ
ສໍາລັບການຄອດລູກ.

ພົກນໍ້າຄາວປາແຕກ, ແຕ່ວ່າລູກຍັງບໍ່ທັນອອກເທື່ອ. ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ, ການເກີດ
ລູກຄວນເກີດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກພົກນໍ້າແຕກ. ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງແພດ ຖ້າວ່າການເຈັບທ້ອງເກີດລູກຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ ໃນ12 ຊົ່ວໂມງ 
ຫລັງຈາກພົກນໍ້າແຕກ.

ນໍ້າຄາວປາເປັນສີ ຂຽວ ຫຼື ສີ ນໍ້າຕານ (ເຫຼືອງ). ອັນນີ້ໝາຍເຖິງເດັກຂີ້ອອກຢູ່
ໃນມົດລູກ. ເດັກນ້ອຍອາດຈະຫັນໃຈລໍາບາກ ຫຼື ຕິດເຊື້ອເພາະວ່າອາຈົມເຂົ້າໄປໃນ
ປາກ ຂອງລາວ.
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ອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫລັງຈາກຄອດລູກ

ອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ອາດຈະປະກົດຂື້ນມາໄດ້ເວລາໃດເວລາໜຶ່ງ ໃນລະຍະ 2 ອາທິດ ຕົ້ນໆ ຫລັງຈາກ 
ແມ່ເກີດລູກແລ້ວ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍ:

ມີເລືອດໄຫລອອກມາຫຼາຍ ຫຼື ກະແສເລືອດໄຫລອອກຄົງທີ່. ອັນນີ້ສາມາດເກີດຈາກຊ່ອງຄອດ ຫຼື ມົດລູກ 
ຈີກ, ແຕ່ວ່າສາເຫດສ່ວນຫຼາຍຈາກເລືອດໄຫລອອກຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫລັງຈາກເກີດລູກ “ເລືອດຄ້າງ” ຫຼື 
“ສາຍແຮ່ແຂງກະດ້າງ” . ອັນນີ້ ເກີດຂື້ນໃນເມື່ອສາຍແຮ່ (ຫລັງຈາກເກີດລູກ) ຫຼື ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນສ່ວນນ້ອຍໆ 
ຂອງສາຍແຮ່, ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນມົດລູກ.

ອາການຕິດເຊື້ອ (ມີໄຂ້, ຫນາວ, ມີກີ່ນເຫມັນອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ). ການຕິດເຊື້ອທາງມົດລູກເປັນສີ່ງ 
ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ອາດສາມາດໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວອີກ, ລູກ ຫຼື ແມ່ 
ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ວິນວຽນ, ອ່ອນເພຍ, ປວດຮາກ, ເປັນລົມ. ເປັນປົກກະຕິສໍາລັບແມ່ຍິງມີອາການເມື່ອຍຫຼາຍ ຫລັງຈາກເກີດ 
ລູກ, ແຕ່ວ່າ ຖ້າລາວຮູ້ສຶກວິນວຽນ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍ (ໄຂ້), ລາວອາດມີເລືອດໄຫລອອກຢູ່ຂ້າງໃນ (ຮຽກ 
ວ່າເລືອດຕົກໃນ).

ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະສັ່ນເຊັນ (eclampsia) ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເຫມືອນກັນຫລັງເກີດລູກແລ້ວ. ຄວນ 
ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫຼືອທາງແພດໂດຍດ່ວນ.

ການຕັ້ງທ້ອງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຢຸດເລືອດ
ໄຫລອອກໄດ້. ພວກເຮົາ 

ຄວນພາກັນໄປໂຮງໝໍໄດ້ແລ້ວ.

ຂ້ອຍຈະໄປປຸກອ້າຍ 
ຂ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ລາວ 

ຂັບລົດພາພວກເຮົາໄປ.

ໄວໆ

ຂ້ອຍຈະເບິ່ງ
ແຍງເດັກນ້ອຍໃຫ້.
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ເກມການຫຼີ້ນນິ້ເປັນທາງສະໜຸກໜຶ່ງ ສໍາລັບກຸ່ມຄົນທີ່ຮຽນຮູ້ອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ສໍາລັບສະພາວະ 
ສຸກເສີນໃນລະຍະຕັ້ງທ້ອງ, ຄອດລູກ ແລະ 2 ທິດ ຫລັງຈາກເດັກເກີດອອກມາ.

ເພື່ອກະກຽມການຫຼີ້ນເກມ:
ມອບອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ (ເບິ່ງບັນຊີຢູ່ໃນໜ້າ 283 ເຖິງ 240) ແລະສະເໜີໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າກະກຽມລະຄອນສັ້ນ (ຫຼີ້ນ) ເພື່ອສະແດງອອກອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ອະທິບາຍວ່າກຸ່ມທີ່
ເຫຼືອຢູ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງລະຄອນຕະລົກ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະເດົາອາການໃດໄດ້ຖືກແຜ່ອອກ.
ຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມນໍາໃຊ້ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ໃນການຫຼີ້ນລະຄອນ (ເຊັ່ນ; ຖົງມືທີ່ຍັດ 
ດ້ວຍຝ້າຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມືບວມ, ສີແດງ ຫຼື ເຄື່ອງຫມາຍສະແດງເຖິງເລືອດ ຫຼື ກໍ້ແພເໝືອນ 
ເດັກເກີດໃໝ່). ແຕ່ລະຄົນສາມາດສະເຫນີຄົນອື່ນໆເພື່ອເຂົ້າໃນລະຄອນ.

ເລີ່ມຫຼີ້ນລະຄອນ:
ແຕ່ລະຄົນປະກອບລະຄອນສັ້ນໆ ໃນຂະນະດຽວກຸ່ມທີ່ເຫຼຶອກໍ່ເບິ່ງການສະແດງ. ຄັ້ງດຽວທີ່ລະຄອນໄດ້ 
ຈົບລົງ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມທີ່ເຫຼືອໄດ້ເຫັນລະຄອນສາກນີ້ ໄດ້ມີຄໍາຮຽກຮ້ອງ ການຄາດຄະເນຂອງເຂົາຕໍ່ 
ອາການອັນຕະລາຍໃດ ທີ່ໄດ້ຖືກວິຈານອອກມາກັບລະຄອນ, ຖ້າຫາກວ່າ ກຸ່ມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຕື່ມພວກ
ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະເໜີຄໍາຖາມ ແລະຄົນທີ່ໄດ້ປະກອບລະຄອນຕະຫຼົກໄດ້ຕອບຄໍາຖາມ “ແມ່ນ” ຫຼື “ບໍ່”
ຕໍ່ຄໍາຖາມສະເໜີໃຫ້. ຄັ້ງດຽວທີ່ກຸ່ມ ຄາດຄະເນອາການອັນຕະລາຍຖືກຕ້ອງ, ທຸກຄົນໄດ້ຕົບມືໃຫ້ ແລະ 
ຂອບໃຈນໍານັກສະແດງທັງຫຼາຍ.

ສືບຕໍ່ຫຼີ້ນຈົນກ່ວາທຸກຄົນໄດ້ປະກອບລະຄອນຕະຫຼົກອີກຕໍ່.

ຮຽນຮູ້ອາການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ແມ່ນຫນ້າ
ເຈົ້າບໍ 

ບວມຄືກັນ?

ແມ່ນອາການ
ຈະເລີ່ມສັ່ນເຊັນບໍ?

ກດິຈະກາໍ.   ເກມການທວາຍດ້ວຍເລື່ອງຟົດຟື້ນ: ມັນແມ່ນກໍລະນີສຸກເສີນ 
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ຂໍ້ແກ້ໄຂຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການຄອດລູກ
ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊຸມຊົນທັງຫຼາຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຄອດລູກປອດໄພ ຄືຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ 
ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການດູແລທາງແພດໃນສະພາວະສຸກເສີນ ເມື່ອເວລາພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ທີ່ນີ້ມີ 
ບາງແນວຄິດທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາແມ່ຍິງ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນເມື່ອເວ
ລາມີການຄອດລູກໃນສະພາວະສຸກເສີນ.

ຈັດຕັ້ງຄະນະກໍາມະທິການດ້ານສຸຂະພາບໃນສະພາວະສຸກເສີນ.
ຄະນະກໍາມະການ ສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປະກອບ
ດ້ວຍບັນດານາງແພດພະດຸງຄັນ, ນາງພະຍາບານ, 
ທ່ານໝໍ, ສາມີ, ແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ, ນາຍຄຸ ແລະເຈົ້າ
ຂອງທຸລະກິດຜູ້ທີ່ຈະປະຊຸມກັນ ເພື່ອເບິ່ງການ
ບໍລິການໃຫ້ແນ່ນອນວ່າໄດ້ຜົນ ແລະພຽງພໍສໍາລັບ
ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍທີ່ຕັ້ງທ້ອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ການຕັ້ງທ້ອງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ

ຈັດຕັ້ງການຂົນສົ່ງໃນສະພາວະສຸກເສີນ
ບັນດາຄົນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ 
ເປັນເຈົ້າຂອງລົດ, ລົດຂົນສົ່ງ ຫຼືຍານພາຫະນະອື່ນໆ 
ມີຖ້ຽວຂອງໃຜມັນ ເປັນປະຈໍາ ເພື່ອນໍາສົ່ງບັນດາແມ່ຍິງ 
ໄປໂຮງໝໍ.  ບາງຊຸມຊົນໄດ້ປະກອບລົດຈັກ ລາກລົດພວງ 
ເພື່ອນໍາສົ່ງແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງທັງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປໂຮງໝໍ.

ສ້າງຕັ້ງກອງທືນກູ້ຢືມໃນສະພາວະສຸກເສີນ. ແຕ່ລະຄອບຄົວໃຫ້ 
ເງິນກ້ອນນ້ອຍອຸດຫນູນ, ດັ່ງນັ້ນ ກອງທືນຈິ່ງເປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ເພື່ອໃຫ້ແກ່ການກູ້ຍືມໃນສະພາວະສຸກເສີນ. ຄະນະກໍາມະການ 
ດ້ານສຸຂະພາບ ໃນສະພາວະສຸກເສີນຕັດສີນຊີ້ຂາດໃນການນໍາ 
ໃຊ້: ຈ່າຍເພື່ອການດູແລ, ປີ່ນປົວທາງການແພດ, ນໍ້າມັນລົດ, 
ການນໍາສົ່ງ ຫຼືສີ່ງອື່ນໆ. ຄະນະກໍາມະການຕັດສີນເລື່ອງເງິນທີ່ 
ຈະຕ້ອງສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ກອງທືນໃນເວລາໃດ ແລະຢ່າງໃດ. ກອງທືນສຸກເສີນ
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ເຮືອນຂອງຄວາມເປັນແມ່ທີ່ປອດໄພ. ຖ້າວ່າຊຸມຊົນຫາກຢູ່ຫ່າງ
ໄກຫຼາຍຈາກໂຮງໝໍ, ບາງຄັ້ງຫົນທາງບໍ່ດີ, ແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງທັງ
ຫຼາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດ ໃນລະຍະອາທິດສຸດ
ທ້າຍຂອງການຕັ້ງຄັນ. ຖ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກມີສະຖານທີ່
ພັກເຊົາໃກ້ໂຮງໝໍທີ່ສຸດ. ຖ້າຫຼາຍຊຸມຊົນສາມາດເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລະບົບ
ການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງລັດ, ພວກເຂົາເຈົ້າອາດສາມາດ
ຈ່າຍຄ່າເຮືອນຫລັງນ້ອຍ ຫຼື ເຊົ່າຫ້ອງໃກ້ໆໂຮງໝໍຢູ່ໃນເມືອງ
ໃຫ້. ໃນເວລານັ້ນແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງກໍ່ສາມາດໄປໂຮງໝໍໄດ້ໄວ
ຖ້າຫາກວ່າເກີດສະພາວະສຸກເສີນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການຄອດລູກ

ການບໍລິຈາກເລືອດຢ່າງປອດໄພ. ຫົວໜ້າຊົນເຜົ່າຄົນໜຶ່ງ 
ຢູ່ປະເທດ ອີນເດຍ ມີພີ່ນ້ອງຄົນໜຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນເມື່ອ 
ນາງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອດ. ໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ຄຽງບໍ່ມີການສະ
ໜອງທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກບັນດາຫົວໜ້າຊຸມຊົນໃນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເພື່ອບໍລິຈາກ 
ເລືອດ ແລະຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາບໍລິຈາກເລືອດປະຈໍາປີ. 
ບັນດາຫົວໜ້າໄດ້ສະເໜີເຍົາວະຊົນທ້ອງຖີ່ນ ນໍາພາຄວາມ 
ພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້. ປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍຄົນບໍລິຈາກເລືອດ. 
ເລືອດທັງຫມົດນີ້ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ, ດັ່ງນັ້ນ 
ທຸກຄົນຮັບຮູ້ວ່າປອດໄພ. ດ້ວຍການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້, ຊຸມ 
ຊົນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດແມ່ຍິງທັງຫຼາຍທີ່ເສຍເລືອດຫຼາຍ 
ໃນລະຍະຄອດລູກ. ເປັນເພາະວຽກຕົ້ນຕໍນີ້,  ໃນໄລຍະ 15 
ປີຜ່ານມາ ໂຮງໝໍໄດ້ມີການສະໜອງເລືອດກຽມພ້ອມໃນ 
ສະພາວະສຸກເສີນ.

ຖົງແພດປະຈໍາຊຸມຊົນ. ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຫາກຮູ້ຈັກຊ່ວຍຄອດ 
ລູກໃນສະພາວະສຸກເສີນ, ດັ່ງນັ້ນ ຊຸມຊົນຄວນຊື້ອຸບປະກອນການແພດພື້ນ 
ຖານ ແລະຮັກສາມັນໄວ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງອຸປະກອນ 
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດມີບາຫຼອດແທກອຸນນະພູມຄົນໄຂ້, ເຄື່ອງແທກຄວາມດັນ 
ເລືອດ, ຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປີ່ນປົວອາການອັກເສບຈາກການຕິດເຊື້ອ, ຢາເພື່ອ 
ຊ່ວຍການເປັນລົມ ແລະຢາເພື່ອຊ່ວຍຢຸດເລືອດໄຫລອອກຢ່າງແຮງ ຫລັງຈາກ 
ການຄອດລູກເຊັ່ນ;  ອົກຊີໂຕຊີນ (oxytocin) ແລະ ມີໂຊໂປຣສໂຕລ (miso-
prostol). ເບິ່ງປື້ມສໍາລັບນາງແພດພະດຸງຄັນ ຫຼື ສະຖານທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານໝໍ  
ເພື່ອຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຈໍາພວກນີ້.
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ມີຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງເວົ້າອອກມາເພຶ່ອເຂົ້າຫາການຂົນສົ່ງສຸກເສີນຢູ່ໃນປະເທດ ຕັນຊາເນຍ
ໃນບ້ານໜຶ່ງຂອງຊາວຕັນຊາເນຍ, ມີຍິງຄົນໜຶ່ງມີອາຍຸ 14 ປີ ຊື່ນາງ ເທຣິເຊຍໄດ້ຕັ້ງທ້ອງ. ເທຣີ 

ເຊຍຍັງບໍ່ທັນເຕັມສາວເທື່ອ, ລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະກາຍເປັນແມ່ທີ່ໜຸ່ມ. ນາງພະຍາບານຢູ່ສູນ
ຮັກສາສຸຂະພາບຮູ້ວ່າ ການຄອດລູກອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຕົວລາວ ແລະລູກ ເພາະວ່າກະໂທ້ຍ 
ກົ້ນຂອງລາວແຄບຫຼາຍ ສໍາລັບລູກຈະຜ່ານອອກມາໄດ້. ພະນັກງານສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ໄດ້ບອກ 
ຄອບຄົວຂອງລາວວ່າ ລາວຄວນໄປຄອດລູກຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເຂດ ໃນກໍລະນີລາວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າ
ຕັດເພື່ອເອົາລູກອອກ. ດັ່ງນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ເກັບຮັກສາເງິນໄວ້ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ..

ແຕ່ວ່າ ໃນເມື່ອລາວໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ການເຈັບທ້ອງຄອດລູກ, ລາຄານໍ້າມັນໄດ້ປັບຕົວຂື້ນ ແລະຄອບ 
ຄົວບໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບບໍ່ຍອມຮັບລາວ ເອົາລາວ 
ຂີ່ລົດຂົນຄົບເຈັບ, ເຖິງແມ່ນຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງນາງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ລາວໄດ້ຕໍານິຄອບຄົວຂອງນາງໃນ
ການລໍຖ້າໄປໂຮງໝໍ ແລະເວົ້າວ່າ “ເປັນຄວາມຮັບຜີດຊອບຂອງເຈົ້າຖ້າວ່າລາວຕາຍ” ເລຂາບ້ານ, ອາບ 
ດາລາ ຊາດີກີ ອາຊີດ, ໄດ້ຍິນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເລີຍໄດ້ຂາຍລົດຖີບເພື່ອຊ່ວຍຊື້ນໍ້າມັນລົດໃຫ້ພຽງພໍແກ່
ລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບ, ແລ້ວລາວກໍໄປໂຮງໝໍພ້ອມນາງ ແລະຄອບຄົວຂອງນາງ. 
ເມື່ອມາຮອດໂຮງໝໍ, ເທຣີເຊຍໄດ້ເຂົ້າມາພະແນກຜ່າຕັດຄອດ, ແຕ່ວ່າ ລູກຂອງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ. 
ເທຣີເຊຍບໍ່ຟື້ນຕົວໄດ້ ຈາກການຄອດລູກ ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດພາຍຫລັງ 2-3 ອາທິດຕໍ່ມາ.

ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາ, ສາມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງກຽດຕິຍົດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຫມູ່ບ້ານ ແລະໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າ
ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນແມ່ຢ່າງປອດໄພ. ອາບດາລາໄດ້ເວົ້າອອກມາ, 
ໂດຍຕໍານິວິຈານ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ໃນເລື່ອງດໍາເນີນການ
ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍາປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຊ້ການບໍລິການລົດຂົນສົ່ງ
ຄົນເຈັບ. ການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງກຽດຕິຍົດໄດ້ເຊີນເຈົ້າໜ້າສາທາລະນະສຸກ
ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ປະຕິເສດການການຊ່ວຍເຫຼືອ ເທຣີເຊຍໄດ້ຢ່າງ
ໃດ.ຍ້ອນເລື້ອງນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນຂອງສູນໄດ້ຮັບປະກັນວ່າລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບຂອງສູນບໍ່ໄດ້ເກັບ
ຄ່າບໍລິການສໍາລັບແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ ແລະເດັກນ້ອຍໃນພາວະສຸກເສີນ. ຊາວບ້ານທັງ
ຫຼາຍກໍ່ພາກັນດີໃຈແລະມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາຂອບໃຈຂ້ອຍທີ່ໄດ້ເວົ້າເລື່ອງນີ້ອອກມາ.

ອາບດາລາໄດ້ຖືກເຊີນໄປເວົ້າຢູ່ໃນສານປະຊາຊົນຊັ້ນຕົ້ນຂອງ ຕັນຊາເນຍກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງຍິງສາວ ແລະແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ. ລາວໄດ້ຖືກສໍາພາດຈາກນັກສື່ຂ່າວ ໄດ້ເວົ້າທາງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ. 
ມີຜູ້ຄົນຂ້າມປະເທດເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ວ່າລາວໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບສິ່ງອັນຕະລາຍຂອງຍິງສາວ ແລະ 
ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍທີ່ເຜີຍແຜ່ເລື່ອງຄອດລູກທຸກໆມື້. ອາບດາລາ ເວົ້າວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະດຶງດູດເອົາ
ຄວາມສົນໃຈມາໃຫ້ຂ້ອຍເອງ, ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ມີໂອກາດບອກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ໃນກໍລະນີຂອງ 
ເທຣີເຊຍ. ຂ້ອຍພໍໃຈທີ່ໄດ້ເວົ້າໃນຂັ້ນສານ, ເພາະວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງທີ່ 
ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ມາກ່ອນ. ຂ້ອຍຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນີ້ເພື່ອບອກກັບຄົນອື່ນໆໃນໝູ່ບ້ານ. ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ 
ຄົນທັງຫຼາຍຄິດວ່າຂ້ອຍສ້າງຄວາມສັບສົນ, ໂດຍສະເພາະ ຄົນທີ່ບໍ່ເປັນພະນັກງານຂອງສູນຮັກສາສຸຂະ 
ພາບ. ເມຍຂ້ອຍ, ລູກຂ້ອຍ, ຂ້ອຍໄວ້ໃຈຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໃນເມື່ອພວກຂ້ອຍເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາຄ້າຍຄືກັນນີ້ຫາກເກີດຂຶ້ນອີກ, ຂ້ອຍຕ້ອງເວົ້າອອກມາອີກແນ່ນອນ, ເພື່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງບັນດາແມ່ຍິງຂອງບ້ານຂອງພວກເຮົາ.

ການຕັ້ງຄັນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຄອດລູກຢ່າງປອດໄພ
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ນັບຕັ້ງແຕ່ ອາບດາລາໄດ້ໃຫ້ຫລັກຖານ, ໄດ້ເກີດມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມເປັນແມ່
ລະດັບຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການເມືອງຂອງປະເທດຕັນຊາເນຍ ປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນທາງແຜນຍຸດທະສາດ 
ແຫ່ງຊາດ, ຮຽກຮ້ອງຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບທັງໝົດ ໃຫ້ການສະໜອງບໍລິການການຄອດ 
ລູກ ແລະເດັກເກີດໃໝ່ ເປັນວຽກສຸກເສີນ ໃນປີ 2015. ເຖິງແມ່ນວ່າການພັດທະນາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ໄດ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອປ່ຽນແປງຍັງຊ້າຢູ່. ຄວາມເປັນແມ່ຢ່າງປອດໄພຍັງ 
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຢູ່ໃນປະເທດ ຕັນຊາເນຍ ດັ່ງທີ່ເວົ້າກັນວ່າ ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຍັງຈ່າຍສິນບົນ ເພື່ອໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຢາ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກທາງສຸຂະພາບ ແລະພົບກັບຄວາມຂາດແຄນວັດສະດຸການ 
ຄອດລູກພື້ນຖານ ແລະຢາປົວພະຍາດ. ກົດໝາຍເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ 
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວທັງຫຼາຍ ຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອຍົກສູງລະບຽບຫຼັກການ 
ໃໝ່ຢູ່.

ການແກ້ໄຂບັນຫາຊຸມຊົນເພື່ອສາ້ງຄວາມປອດໄພແກ່ການຄອດລູກ

ຖ້າຫາກວ່າ ສິ່ງນັ້ນສາມາດເກີດຂຶ້ນ 
ໄດ້ໃນປະເທດ ຕັນຊາເນຍ, ມັນກໍ່ສາມາດ 
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເໝືອນກັນ ໃນປະເທດແມັກ 
ຊີໂກ. ຂ້ອຍຈະກັບຄືນໄປຫາຊຸມຊົນຂອງ 
ຂ້ອຍເພື່ອເວົ້າກັບພວກຜູ້ຊາຍ. ກ່ຽວກັບ 

ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນ 
ຄວາມແນ່ນອນ ວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ມີແມ່ຍິງເສຍ 

ຊີວິດ ໃນເວລາຄອດລູກ


