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ມວນ ມະນຸດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກເຫັນ ວ່າ  ແມ່ຍິງບໍ່ ຄວນ  ເສຍ ຊີວິດ ຍ້ອນ ການ ອູ້ມ ທ້ອງ

ພະນັກງານສາທາລະນະ ສຸກ  ເປັນ ຜູ້ ເຂົ້າ ໃຈ ບັນຫາຄວາມທຸກ ໃຈ  ຫຼື  ຄວາມ ໜັກ ໃຈທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ 
ແມ່ຍິງ   ໃນ  ເວລາ ອູ້ມ ທ້ອງ  ແລະສິ່ງ ທີ່ ນາງ ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ຈະ ເປັນ.  ແມ່ຍິງ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ເມື່ອ ເຫັນ ຕົນ  ເອງຢູ່ໃນ ສະ 
ພາບ ນີ້ ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ  ອູ້ມ ທ້ອງ  ເມື່ອ ເວລາ ແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ ອື່ນ  ເຮັດ ອັນ ໃດ ອັນ ໜຶ່ງ  ເພື່ອ ຢຸດ ເຊົາ ການ ອູ້ມ ທ້ອງ 
ຫຼື   ແປງ ເປັນ ປະຈໍາ ເດືອນ ນີ້ກໍ ເອີ້ນ ວ່າ ການ ທໍາແທ້ງ .

ການ ຢຸດຕິ ການ ຕັ້ງຄັນ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ ແບບ ທໍາ ມະ ຊາດ ຫຼື ຍ້ອນ ວ່າຄວາມ ເຈັບ ເປັນ ຫຼື ບັນຫາ ອື່ນໆ  
ເຊັ່ນ: ເມື່ອ ເວລາ  ເຮັດ ການ ຢຸດ ຖືພາ , ບາງ ລາຍ ກໍ ເກີດ ມີ ອາການ ສະຫຼົບ  ເຈັບ ປວດ ແບບ ຊອກ ຊໍ້າ ຫຼື   ຖືກພິດເຄມີ    
ບັນຫາ ໜຶ່ງ ໃນ ການ ກະທໍາ ເຫຼົ່າ ນີ້  ເອີ້ນ ວ່າ ການ  ທໍາ ແທ້ງ ຫຼື ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ຕໍ່ ເນື່ອງ, ອາການ ເຕືອນ ຄວາມ  
ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼັງ ຈາກ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະຫຼັງ ຈາກ   ເອົາ ລູກ ອອກ  ແມ່ນ ບໍ່ຄື ກັນ .  ເບິ່ງໜ້າ 266

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງ ຈຶ່ງຕ້ອງການເອົາລູກອອກ?

• ບໍ່ມີຄວາມສາມາດລ້ຽງລູກຜູ້ຕໍ່ໄປ
• ຢ້ານການຕັ້ງຄັນ ຫຼື ການຄອດເດັກ ເປັນອັນຕະລາຍ
• ຍ້ອນຖືກຂົ່ມຂືນ
• ຍ້ອນຕ້ອງການຮຽນຈົບກ່ອນ
• ຍ້ອນບໍ່ມີຄູ່ຄອງ
• ຍ້ອນຕ້ອງການເຮັດວຽກ

ແມ່ຍິງບາງຄົນຍັງບໍ່
ທັນກຽມຕົນທີ່ຈະ 

ເປັນແມ່

ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ  
ຈາກການທໍາແທ້ງທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ
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ປົກກະຕິ  ແມ່ຍິງ ຮູ້ຈັກ ວ່າ ເວລາ ໃດ ທີ່ສິ້ນສຸດ ການ ຕັ້ງ ຄັນ. ປະຈຸ ບັນ ນີ້ ແມ່ ຍິງ ແຕ່ລະ ປະ ເທດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ 
ທັງ ຍິງ ໜຸ່ມ  ແລະ  ໃຫຍ່ທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ຄອບຄົວ ແລ້ວ  ຫຼື  ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້  ມີລູກ ຫຼື ບໍ່ ມີ ລູກ -  ໄດ້ ເຮັດ ການ ທໍາແທ້ງລູກ 
ແບບ ປິດ ລັບ ຫຼື ປິດ ບັງ ຕໍ່ ກົດໝາຍ.

ການ ທໍາ ແທ້ງທີ່ ປອດ ໄພສໍາລັບ ແມ່ຍິງ  ແຕ່ ວ່າ ການ ແທ້ງ ລູກທີ່ ແມ່ຍິງ ສ່ວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ທໍາ ນັ້ນ ກໍ ບໍ່ ປອດ 
ໄພ. ທ່ານໝໍ ອະຣຸນນາ ຢູ ເພຣດຕີ ຜູ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຮົາ ຂຽນ ບົດຮຽນ ພາກ ນີ້  ໄດ້ ໃຊ້ ເວລາ ນານ ພໍ ສົມຄວນ ກັບ 
ການ ຍາດ ໄດ້ຜົນ ງານ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ເພື່ອ  ເຮັດສໍາ ເລັດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແທ້ງ ລູກ ໃນປະ ເທດ ເນ ປານ. ນີ້ ແມ່ ນເລື່ອງ 
ໜຶ່ງ ທີ່ ນາງ ໄດ້ ມາ:

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ແມ່ຍິງ  ເສ ຍຊີວິດ ທີ່ ປະ ເທດ ເນ ປານ

ເມື່ອ ເວລາ ຂ້ອຍກ້າວ ເຂົ້າ ມາເຮັດ ວຽກ ເປັນ ທ່ານໝໍ ຄັ້ງ ທໍາ ອິດ ຂ້ອຍ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ໂຮງໝໍ ແມ່  ແລະ  
ເດັກ ທີ່ ປະ ເທດ ເນ ປານ. ວັນ ໜຶ່ງ ມີແມ່ຍິງ ທີ່ ເຈັບ ທ້ອງລູກໜັກໄດ້ ນອນທີ່ ຕຽງ ກວດ ຊ່ອງ ຄອດ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ 
ຕໍ່ໜ້າ ຂ້ອຍ ນາງ  ແລະຜົວ ຂອງ ນາງ.-ໄດ້  ໃຊ້ ເວລາ ຍ່າງ 3  ຊົ່ວໂມງ ຈາກ ເຮືອນມາ ໂຮງໝໍໍ;  ການ ເຕັ້ນ ຂອງ 
ຫົວ ໃຈຊ້າ  ແລະ ອ່ອນ ເພຍ  ໃນ ຖານະ ທີ່ ເປັນ ທ່ານໝໍ ໃໝ່ທີ່ ໄດ້ ຮຽນ ຈາກ ໂຮງຮຽນ ຂ້ອຍ ກໍ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ຕົນ 
ເອງ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ລາວ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແຕ່ ແລ້ວ  ນາງ ກໍ ເສຍ ຊີວິດ ໃນ ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ  ແລະ  ແລ້ວຜົວ ຂອງ 
ນາງ ກໍ ເລົ່າ ເລື່ອງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ສູ່ ຂ້ອຍ ຟັງ.“

ພວກ ເຂົາ ມີ ລູກ ແລ້ວ 5 ຄົນ  ແລະທັງ ສອງບໍ່ ຕ້ອງການ 
ຈະ ມີ ລູກອີກ.  ແຕ່ ເມື່ອ ລາວ ໄດ້ ຕັ້ງ ຄັນ ອີກ  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ໄປ
 ປີ່ ນປົວ ບ້ານ ໃກ້ຄຽງ ຊາວບ້ານ ເວົ້າ ວ່າ ຜູ້ ປິ່ນປົວໃຫ້ 
ຍຸຕິ ການ ຕັ້ງ ຄັນ  ດ້ວຍ ຄ່າ ແຮງ ງານ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ
ໂດຍ ຜູ້ ປີ່ ນປົວ ໄດ້ ໃຊ້ ຢາ ພື້ນ ເມືອງ ຢັດ ໃສ່ອະ ໄວ ຍະ ວະ 
ເພດຂອງ ເມຍ ລາວ ໂດຍ ໃຊ້ ໄມ້ ແຍ່ ເຂົ້າ ໄປ; ມື້ ຕໍ່ ມາ ການ 
ຕັ້ງ ຄັນ ກໍ ຢຸດ ເຊົາ  ແຕ່ ວ່າ ເລືອ ດຂອງ ນາງ ຍັງ ໄຫຼອອກ ຢູ່ 
 ແລະນາງ ກໍ ຖື ຄີງໄຂ້. ສາມ ວັນ ຕໍ່ ມາ ນາງ ເຈັບ ຫຼາຍ  ແລະ
  ເປັນ ລົມ  ຜົວ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ນໍາ ເມຍ  ເຂົ້າ ມາ ໂຮງໝໍ.

ຂ້ອຍ ບໍ່ ສາມາດ ລະງັບ ຄວາມ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງລາວ ຂອງ ແມ່ຍິງ ຄົນ ນີ້. ການ ຝຶກອົບຮົມ ຜ່ານ ມາ  
ຖື ວ່າ ບໍ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ຫຍັງ  ທີ່ ຈະ  ໃຊ້ ໄດ້ ໃນ ວຽກ ນີ້. ການ  ແທ້ງລູກ ແມ່ນ ຜິດ ກົດໝາຍ ທີ່ ປະ ເທດເນ ປານ  ແລະ 
ຜູ້ຍິງ ທີ່ ທໍາແທ້ ງກໍ ຕ້ອງ ຖືກຕິດ ຄຸກ  ແລະຕອນ ຄໍ່າ ຂ້ອຍພົບທ່ານໝໍ ໃຫຍ່   ແລະຂໍ ຄໍາ ແນະນໍາ;  ເພິ່ນ  ເວົ້າ ກັບ 
ຂ້ອຍ ວ່າ ອາຣຸນນາ ເອີຍ  ເລື່ອງ ນີ້ ມັນ ບໍ່ ແມ່ນ ເລື່ອງ ແປກດອກ ພວກ ເຮົາ ເຫັນ ມາ ແລ້ວ ສາມ ຫຼື  ສີ່ ກໍລະນີ  
ໃນ ແຕ່ລະ ເດືອນ.  ເພິ່ນ ໄດ້ ອະທິ ບາຍ ວ່າ  ແມ່ຍິງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໄດ້ ສັກ ຢາ ເອົາ ລູກ ອອກທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ  ທີ່ ພົບ ເຫັນ 
ໃນ ໂຮງໝໍ.  ແຕ່ບາງ ກໍລະນີ ພວກ ເຮົາ ສາມາ ດເຮັດ ໄດ້ພຽງ ແຕ່ ຈໍານວນ ໜ້ອຍ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແຕ່ ສ່ວນຫຼາຍ  ແມ່ນ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ເສຍ ຊີວິດພາຍ ໃນ ຊົ່ວ ໂມງ ນັ້ນ ໂລດ  ແລະບາງ ເທື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍ ເສຍ ຊີວິດ  ກ່ອນ ຈະ ມາ ຮອດ ໂຮງໝໍ. 

ຂ້ອຍ ຄິດ ວ່າ ”ມັນ ຕ້ອງ ມີ ວິທີ ທາງ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ເພື່ອ  ແກ້ ໄຂປ່ຽນ ແປງ ບັນຫາ ນີ້.”

ຢາກ ອ່ານ  ເລື່ອງນາງ  ອາຣຸນນາ  ເພີ່ມ ເຕີມຈົ່ງ ອ່ານ ເບິ່ງ ການ ຕໍ່ສູ້ ທີ່  ໃຊ້ ເວລາ ດົນ ນານ ສົມຄວນ ເພື່ອ ສ້າງ 
ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍການ ທໍາແທ້ງລູກ ອອກທີ່ ປອດ ໄພ ໃນ ປະ ເທດ ເນ ປານ ( ໜ້າ 270)
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ມີ ພະນັກງານສາທາລະນະ ສຸກ ຄື ນາງ ແພດ ອາຣຸນນາ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ຊ່ວຍ ເຫຼືອທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ  ແລະ  
ຖືກ ກົດໝາຍ  ເພາະ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາມາດ ຮັກສາ ຊີວິດ ຫຼື  ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ  ຜູ້ ທີ່ ທໍາ ແທ້ງລູກ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ການ  ສ້າງແຜນ ຄອບຄົວ  ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ການ ແທ້ງ ລູກ
ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ແມ່ຍິງ ທັງ ໝົດ ນໍາ ໃຊ້ ແຜນການ ສ້າງ ຄອບຄົວ ທີ່ ປະຕິບັດ ໄດ້ ນັ້ນ ຈະ ມີ ແມ່ຍິງ ທີ່ ຖືພາ ແບ ບບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ 
ຫຼື ທໍາ ແທ້ງ  ແບບ ບໍ່ ປອດ ໄປ ຈະ ມີຈໍານວນໜ້ອຍ ລົງ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ:

•  ວິທີ ການ ສ້າງ ແຜນ ຄອບຄົວ  ແມ່ນ ມີ ສໍາລັບ ທຸກ ຄົນ ໂດຍ ບໍ່ ຄິດ ຄ່າ
•  ແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຄົນ ສາມາດ ເລືອກ ເອົາ ວິທີ ການ ແບບ ໃດໜຶ່ງທີ່ ຕົນ ເອງ ຕ້ອງການ.
•  ທັງ ສອງ ຄົນ  ເພດ ຊາຍ  ແລະ  ເພດ ຍິງ  ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການສ້າງ ແຜນ ຄອບຄົວ.

 ແມ່ຍິງ ທີ່ ຍັງ ໄຮ້ດຽງ ສາ  ແລະຍິງ ໂສດ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ  ເປັນ ພິ ເສດ  ໃນ ການ  ຕັ້ງ ຄັນ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ຕັ້ງ ໃຈ  ແລະ  
ເກີດ ມີ ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າມີ ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບ ການ ຄຸມ ກໍາ ເນີ ດ ຫຼື ບໍ່ ຕ້ອງ 
ການ ທີ່ ຈະ ຕັ້ງ ຄັນ  ເພາະວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ  ບໍ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ໃຜ ຮູ້ ວ່າ ເຂົາ ໄດ້ ມີ ເພດ ສໍາພັນ ຜ່ານ ມາ ຫຼື  ວ່າ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ 
ມີຄວາມ ສາມາດ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ຮ້ອງ ຂໍ  ໃຫ້ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ຜູ້ທີ່  ຮ່ວມ ເພດ ສໍາພັນ ນັ້ນ ນໍາ ໃຊ້ຖົງ ຢາວອະນາ ໄມ. ຖ້າວ່າ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ຖືພາ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ຕ້ອງການ ລໍຖ້າ ດົນ  ທີ່ ຕ້ອງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ຍ້ອນ ເຂົາ ເຈົ້າ ຢ້ານ ຖຶກ ຕິ ສີນ ນິນທາ 
ຫຼື ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ຮູ້ ອາການ ຂອງ ການ ຕັ້ງ ຄັນ.

ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ  ແລະສ້າງ ແຜນການ ຄອບຄົວ ມີ ແລ້ວ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ທັງ 
ມວນ  ເພື່ອ ຈະ ເອົາ ໄປ ນໍາ ໃຊ້. ຈົ່ງ ເບິ່ງ ບົດຮຽນ ພາກທີ 4: ການ ມີ ເພດ ສໍາພັນ  ແລ ະສຸຂະພາບທາງ ເພດ   ແລະ 
ບົດຮຽນ ພາກ 7: ການ ປົກ ປ້ອງ ສຸຂະພາບ ແມ່ ຍິງກັບການວາງແຜນ ຄອບຄົວ

  ແຕ່ລະວນັມີຫຼາຍຄນົຕອ້ງການ
ຢາກຮູ້ວາ່ເປັນຫຍງັແມຍ່ງິມກັຈະ

ເສຍຊວີດິແບບບ່ໍຈຳເປັນ

 ແຕະ່ລະວນັມີແມຍ່ງິໃນທົ່ວໂລກ
ປະມານ58.000ຄນົໄດ້ທຳແທ້ງແບບ 

ຜິດກດົໝາຍແລະປະມານຫຼາຍ
ກວາ່150ໄດ້ເສຍຊວີດິ

   

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ການ ບໍ່ ຕ້ອງການ ຕັ້ງ ຄັນ ສາມາດ ເຮັດ ດ້ວຍ ວິທີ ຕ່າງໆ  ສໍາລັບ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ  ແລະຮັ່ງມີ  ໃນ ປະ 
ເທດ ຂ້າພະ ເຈົ້າ  ເອນ ຊານ ວາ ດໍ ການ ແທ້ງລູກ  ແບບ ໃດ  ກໍ ແມ່ນ ຜິດ ກົດໝາຍ  ແຕ່ ວ່າ ສໍາລັບ 

ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ຖານະ ຮັ່ງມີ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ເດີນທາງ ໄປສະ ຫາະລັດ ອະ ເມຣິກາ  ເພື່ອ ທໍາແທ້ງ 
ແບບ ປອດ ໄພ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ທີ່ ທຸກ ຍາກ  ແມ່ນບໍ່ ມີ ເງື່ອນ ໄຂ  ແລະ ແມ່ຍິງຄົນ ນັ້ນ ອາດ ຈະ ເສຍ 

ຊີວິດ ຫຼື ຈະ ບໍ່ ມີ ລູກ ອີກ ຍ້ອນວ່າ ເຂົາ ໄດ້ ເຮັດ ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ບໍ່ປອດ ໄພ.
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ແມ່ນ ຫຍັງ ທີ່  ເຮັດ ໃຫ້ການທໍາ ແທ້ງ ປອດ ໄພ  ຫຼືບໍ່ ປອດ ໄພ
ໃນ ສະຖານ ທີ່  ທີ່ ວ່າການ ທໍາແທ້ງ ລູກ ແມ່ນ ຜິດ ກົດໝາຍ ການ ທໍາແທ້ງ ລູກສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ບໍ່ ປອດ ໄພ.  ເຖິງ 
ແມ່ນ ວ່າ  ມີ ສະຖານ ທີ່ ທໍາ ແທ້ງ ລູກຢ່າງ ຖືກ ກົດໝາຍ  ແຕ່ ວ່າ  ແມ່ຍິງບໍ່ ສາມາດຊອກ ຫາ ໂຮງໝໍທີ່ ສາມາດ ບໍລິ 
ການ ທໍາ ແທ້ງ ລູກ ໄດ້ ຢ່າງ ປອດ ໄພ  ຫຼື  ວ່າຄ່າການ ທໍາ ແທ້ງ ລູກ ແບບປອດ ໄພ ນັ້ນແພງ ໂພດ ທີ່ ແມ່ຍິງຈະສາມາດ 
ຈ່າຍ ໃຫ້ ໄດ້.  ແມ່ຍິງຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ ໄດ້ ຈະ ໃຊ້ ວິທີທີ່ ເປັນ ອັນຕະລາຍ  ເພື່ອຄວບຄຸມ 
ການ ຕັ້ງ ຄັນ ແບບ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ. ການ ທໍາ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ບໍ່ ປອດ ໄພ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ເສຍ ຊີວິດ ຫຼື  ບໍ່ ສາມາດ 
ຕັ້ງ ຄັນ ໄດ້ ອີກ.  ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ  ແລະບໍ່ 
ປອດ ໄພ ສາມາດ ກອບ ກູ້ເອົາ ຊີວິດ  ແລະຍັງ ສາມາດຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ໃຫ້ ມີ ການອຸ້ມ ທ້ອງ ໄດ້ 
ອີກ.

ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ
ປົກກະຕິ  ການ ຜ່າຕັດ ເອົາ ລູກ ອອກ ແບບ ປອດ ໄພ  ແມ່ນ ປອດ ໄພ ກວ່າ ການກິນ ຢາ ຫຼື ສັກ ຢາ ຂັບ ໄລ່ລູກ ອອກ 
ເອງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງທີ່ ຍັງ ບໍ່ ໃຫຍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະ ອອກລູກ ແບບ ປອດ ໄພ ຫຼື ສໍາລັບ ແມ່ຍິງທີ່ ມີ ບັນຫາ 
ທາງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ  ເຊັ່ນ ວ່າ;  ຄວາມດັນ ເລືອດ ສູງ ຫຼື  ເປັນ ເບົາຫວານ. ການ ຜ່າຕັດ ເອົາ ລູກ ອອກ ແບບ ປອດ 
ໄພ ບໍ່ ເຮັດ ໃຫ້  ແມ່ຍິງສາມາດ ມີ ລູກ ຕໍ່ ໄປອິກ  ໃນ ຕໍ່ໜ້າ  ແລະພວກ ເຂົາ ຈະ ບໍ່ ເກີດ ໂລກ ມະ ເຮັງ. ນີ້ ແມ່ນ ພຽງ ເປັນ 
ນິຍາຍ ເທົ່າ ນັ້ນ ບໍ່ ແມ່ນ ເລື່ອງ ຈິງ.

ການ  ຜ່າຕັດ ເອົາ ລູກ ອອກ ທັງ ສອງ ວິທີ ນີ້  ແບບ ປອດ ໄພ,  ແມ່ຍິງ  ແລະພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ 
ຕ້ອງ ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ເປັນ ເວລາ ນານ ປານ ໃດ ທີ່ເຂົາຕັ້ງ ຄັນ  ເພື່ອ ຢາກ ຮູ້ຈັກຕ້ອງ ເລີ່ມ ນັບ ຫຼັງ ຈາກ ມື້  ທໍາ ອິດ ທີ່ ມີ ລະດູ 
ປະຈໍາ ເດືອນ ປົກກະຕິ.
 ການ ດູດ ລູກ ອອກ ຫຼື ການ ດູດ. ເມື່ອ ໄດ້ ມີ ການຈົກ ລູກ ອອກ ດ້ວຍ ມື ດູດ ລູກ ໂດຍ ມື ການ
ຈົກ ລູກດູດ ລູກ ອອກ ໂດຍ ມື ຫຼື ວ່າ ( ເຮັດ MVA) ສິ່ງທີ່ ບັນຈຸ ຢູ່ ໃນມົດ ລູກ ຈະ ອອກ 
ມາ ໂດຍ ເຂັມ ພິ ເສດ ຫຼື ບໍ່ ກໍ ອອກ ມາ ໂດຍ ເຄື່ອງມື ໄຟຟ້າ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ ນັ້ນ.
ການ ຈົກ ລູກ ອອກ ດ້ວຍ ມື  ແມ່ນ ງ່າຍ  ແລະ ປອດ ໄພ ເຖິງ 12 ອາທິດ  ຫຼັງ ຈາກ ວັນ ໜຶ່ງ
 ທີ່  ປະຈໍາ ເດືອນຢຸດ  ເມື່ອ ໄດ້ ເຮັດ  ໂດຍ ຜູ້ ໄດ້ ຝືກອົບຮົມ  ແລະຊ່ຽວຊານ ທີ່ ໃຊ້  ເຄື່ອງມື ທີ່ ຖືກ
ຕ້ອງ   ແລະສະອາດ. ສິ່ງທີ່ ແຫຍ່ ເຂົ້າ ໄປ ທາງ ໃນ ມົດ ລູກ  ແມ່ນ ຖືເປັນ ການ ສັກ  ເຂັມເຂົ້າ ໄປ  ເພື່ອ
 ຍ້າຍ ສີ່ ງທີ່ ເພາະ ເຊື້ ອນັ້ນອອກ ໄປ.  ພະນັກ ງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ຕ້ອງ 
ຮູ້ຈັກ ວິທີ ການ ເບິ່ງ ບັນຫາ (ຈົ່ງ ເບິ່ງ ໜ້າ 266)  ແລະສາມາດ ໃຫ້ ຄໍາ ຕອບ ໄດ້ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ  ແລະໃຊ້ ຢາ 
ທີ່ ຖືກຕ້ອງ   ເພື່ອ ປິ່ນປົວ.

ການ ກິນ ຢາ ຂັບ ລູກ ອອກ  ເຊັ່ນ: ຢາມິດ ໂຊ ປະ ຣົດສະ ໂຕນ  ແລະຢາມີ ຟິປະຣິດສະ ໂຕນ ເປັນ ຢາທີ່ ແມ່ຍິງ ສາມາດ 
ກິນ ໄດ້ ໂດຍ ຕົນ ເອງ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ນາງຮູ້ຈັກ ວ່າ ເວລາ  ໃດ ທີ່ ຈະ ກິນ  ຈໍານວນ ທີ່ ຈະໃຊ້ ເທົ່າ ໃດທີ່ ຈະ ໃຊ້  ແລະຫວັງ 
ຫຍັງຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ໄດ້ ກິນ ຢາ ແລ້ວ. ນາງ ຍັງ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ຮູ້  ເພື່ອ ເບິ່ງອາການ ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ  ເຊັ່ນ ວ່າ; ການ 
ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ສໍາ ເລັດ . ຖ້າຫາກ ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ນາງ ຄວນ ເວົ້າ ກັບ ພະນັກງານສາທາລະນະ ສຸກ ກ່ອນ ຈະ 
ນໍາ ໃຊ້ ຢາ ເຫຼົ່າ ນີ້.

 ການ ກິນຢາ ຂ້າ ລູກ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ 9 ອາທິດ ( 63 ວັນ) ຫຼັງຈາກ ໜຶ່ງ ວັນຂອງ 
ການ  ເຊົາເປັນ ປະຈໍາ ເດືອນ.

ກະລຸນາ ເບິ່ງ ບ່ອນ ໃດ ທີ່ແມ່ຍິງ ບໍ່ ມີ ທ່ານໝໍ  ເພື່ອ ເບິ່ງ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ໃຊ້ ຢາ ຂ້າ ລູກ.

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ
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•	 ບໍ່ ຄວນ ຕົບ ທ້ອງ ຫຼື  ໂຢນ ແມ່ຍິງ ຕັ້ງ ຄັນລົງ ເຮືອນ ການ ເຮັດ ແບບ ນີ້ຈະ ເກີດ ມີ ອາການ ເຈັບ  ແລະ ເລືອດ ໄຫຼ  
 ອອກ ທົ່ວ ຮ່າງກາຍ  ແລະບໍ່ ສາມາດທໍາ ແທ້ງ ໄດ້

ການ  ທໍາແທ້ງ ລູກ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ
ການທໍາ  ແທ້ງ ລູກ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ   ເກີດ ມາ ຈາກ ຄວາມ ບໍ່ ສະອາດ  ໂດຍ ພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທີ່ ພຽງພໍ ການ ທໍາ ແທ້ງ ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເປັນ ອັນຕະລາຍ  ເມື່ອ  ນໍາ ໃຊ້ ເຄື່ອງມື ສັກ ຢາ ທີ່ ບໍ່ ຂ້າ ເຊື້ອ  
ໂດຍ ໄດ້ ແທງ ເຂົ້າ ໄປ ໃນມົດ ລູກ ວິທີ ການດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້  ມາ ຈາກ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ  ແລະບໍ່ ຄວນ ປະຕິບັດ ມັນ 
ເລີຍ.

•  ບໍ່ ຄວນນໍາ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ແຫຼມ ຄົມ  ເຊັ່ນ ວ່າ;  ໄມ້   ເຫຼັກ ລວດ ຫຼື  ຢາງ ປະ ລາດ ສະຕິກ  ໃຫ້ ແຕະຕ້ອງ ຖືກ ອະ ໄວ 
ຍະ ວະ ເພດ ຫຼື  ມົດ ລູກ. ການ ປະຕິບັດ ແນວ ນີ້ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມົດ ລູກ ແຕກ  ແລະ ເປັນ ອັນຕະລາຍ  ເລືອດ ໄຫຼອອກ 
ບໍ່ ເຊົາ  ແລະຕິ ດເຊື້ອພະຍາດ.

•			ບໍ່ ຄວນ ໃຊ້ ຢາ ພື້ນ ເມືອງ:  ໃບ ໄມ້ ຮາກ ໄມ້  ກ້ານ ໄມ້ ຫຼື  ເຄມີ  ໃສ່
 ອະ ໄວ ຍະ ວະ ເພດ ຫຼື ມົດ ລູກ. ການ ກະທໍາ ເຊັ່ນ ນີ້ ຈະ ເປັນ ການ ເຜົາ ຫຼື  
 ແສບ ອອກ ຮ້ອນຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ, ຕິດ ເຊື້ຶອພະຍາດ  ແລະ ເລືອດ ໄຫຼ ບໍ່ ເຊົາ.

ແມ່ ນຫຍັງ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ  ແລະບໍ່ ປອດ ໄພ

•	 ບໍ່ ຄວນ ໃຊ້ວັດ ສະດຸ ຕ່າງ  ເຊັ່ນ ຢາ ຟອກ ສີ, ນໍ້າ ດ່າງ ຂີ້ ເຖົ່າ, ສະບູ, ນໍ້າມັນ 
 ກາດ ຫຼື  ເຄື່ອງ ລ້າງ ລະລາຍເຂົ້າ ໄປ ໃນ ມົດ ລູກ.  ແລະບໍ່ ຄວນ ດື່ມ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ  
 ນີ້ ອີກ

•	 ບໍ່ ຄວນ ກິນ ຢາ  ໂກຼ ໂຣກີ ນ  (chloroquine) ( ຢາ ແກ້ ພະຍາດ ໄຂ້ປ່າ)
 ຫຼື  ຢາ  ເອ ໂກ ເມ ຕຣິນ (ergrometrine) (  ເພື່ອ ຫ້າມ ເລືອດຫຼັງ ຈາກ ອອກ
 ລູກ. ຢາ ເຫຼົ່າ ນີ້ ສາມາດຂ້າ ຊີວິດ ກ່ອນ ຈະ  ທໍາ ແທ້ງຈົ່ງ ໃຊ້ ແຕ່ຢາມິ ໂຊ ໂປຣ
 ສະ ໂຕນ  ແລະ ຢາມີ ເຟປະຣິດສະ ໂຕນ (misoprostol and mifepristone), 
 ກະລຸນາ ເບິ່ງ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຢາ ທໍາ ແທ້ງ ລູກ ທີ່ (ໜ້າ 250)

ການ ໃຊ້ ວິທີ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ເສຍ ຊີວິດ 
ຫຼື  ເກີດ ມີ ການ ເຈັບ ປວດ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ຫຼື   ເຈັບ ປວດ ໜັກ ກ່ອນ ຈະ 
ທໍາ ແທ້ງ ຖ້າ ແມ່ຍິງຍັງ ມີ ຊີວິດ  ແຜ ຊອກ ຊໍ້າ ເຫຼົ່າ ນີ້ ນາງ ອາດ ຖືກ 
ທໍາລາຍ ຢ່າງ ຍາວ ນານ ຫຼື  ເປັນ ແຜ ຊໍາເຮື້ອ ໄປ ຕະຫຼອດ ຕໍ່ ຮ່າງກາຍ 
ລວມທັງ ການ ເຈັບ ປວດ ຂອງ ອົງຄະ ທາດ, ຄວາມ ເປັນ ໝັນ, ທາງ 
ເດີນ ປັດ ສະວະ  ແລະທາງ ໃນ ຂອງ ຮ່າງກາຍ.
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ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ເຫດຜົນທີ່ ເປັນ ບັນຫາທີ່ ຈະ ເວົ້າ ຈາ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ. ບາງ ວັດທະນາ ທໍາ  ແລະສາ 
ສະໜາ ເຊື່ອ ກັນ ວ່າ  ເປັນ ຊາຕາກໍາ ຂອງ ລູກ ໃນ ທ້ອງຂອງ ມວນມະນຸດ, ດັ່ງ ນັ້ນ  ສໍາລັບ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລ້ວ ຈຶ່ງ ຖື 
ວ່າການ ທໍາ ແທ້ງ ເປັນການຄາດ ຕະກໍາ ທີ່ ງ່າຍດາຍ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຊີວິດ ຂອງ ແມ່ຍິງຈະ ເປັນ ການ ສ່ຽງ ກໍາໄປ 
ຕາມ ຫຼື ວ່າການ ຕັ້ງ ທ້ອງແມ່ນ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ການ ຂົ່ມຂືນ ຫຼື  ການ ຮ່ວມ ປະ ເວ ນີລະຫວ່າງ ຍິງ ຊາຍ ທີ່ ຮ່ວມ ບິດາ 
ມານ ດາ ດຽວ ກັນ. ພວກ ເຂົາ ເຊື່ອ ວ່າ  ເດັກ ໃນ ຄັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປ້ອງ ກັນ. ຍັງ ມີ ການ ເຊື່ອ ຖື ແບບ ອື່ນ ອີກ ທີ່ 
ວ່າ  ແມ່ຍິງ ມີ ສິດທີ່ ຈະ ເລືອກວ່າ ນາງ ຄວນຈະ ຄອດ ລູກ ຫຼື  ບໍ່  ແລະ ແມ່ຍິງ ທັງ ໝົດຄວນ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ເຖິງການ ທໍາ 
ແທ້ງ ທີ່ປອດ ໄພ  ແລະສາມາດ ຮັບ ເອົາ ໄດ້.

ຍັງ ມີ ການ ສົນທະນາ ກັນ ວ່າ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ  ເປັນ ການ ເວົ້າກ່ຽວ ກັບ ຄົນ 
ເຮົາ ທີ່ ມີ ເພດ ສໍາພັນ ທີ່ ບໍ່ ສະບາຍ ໃຈສໍາລັບ ຫຼາຍ ຄົນ  ແລະຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ ຖ້າ ຫາກ ຈະ ປຶກສາ ສົນທະນາ ກ່ຽວ 
ກັບຍິງ ໜຸ່ມ  ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ທັນ ແຕ່ງງານ ມັກ ມີ ເພດ ສໍາພັນ ຢ່າງ ຫ້າວຫັນ.

ມັນ ເປັນ ເລື່ອງ ງ່າຍທີ່ ຈະ ເຫັນ ວ່າ  ເປັນ ເພາະ ຫຍັງມັນ ຈຶ່ງ ເກີດ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ  ເພື່ອ ຈະ ປຶກສາ ຫາລື 
ກັບ ຊຸມ ຊົນກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ!  ແຕ່ ວ່າ ຜ່ານ ມາ ມີ ຫຼາຍ ຕໍ່ ຫຼາຍທີ່ ແມ່ຍິງ ຕ້ອງ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ ງ 
ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ . ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການຊອກ ຫາ ວິທີ ທາງທີ່ ຈະ ສົນທະນາ ກັນ  ກ່ຽວ ກັບບັນຫາ ເລື່ອງ ການ ທໍາ ແທ້ງ ນີ້. 

ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ການ ເວົ້າ ຈາ ຂອງ ຂ້ອຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ  
ແມ່ນ ເປັນ ໄພ ວິບັດ. ຂ້ອຍ ຖາມ ຫາ ເພື່ອຄໍາ ຄິດ 

ເຫັນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຢຸດ ເຊົາ ການ 
ເວົ້າ ໂວຍວາຍ  ໃສ່ ກັນ  ແລະ ກັນ  ແລະໃນ ອາທິດ 
ຜ່ານ ມາ ນີ້ ທີ່ ໂຮງໝໍ ຍັງ ມີ ຍິງ ຄົນ ໜຶ່ງ ອີກ  ເກືອບ 
ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ. ຍ້ອນ ວ່າ ໄດ້ ໃຊ້ ໄມ້ 
ແຫຍ່ ເຂົ້າ  ໃນ ຊ່ອງ ຄອດ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຊ່ວຍ ຊີວິດ 
ນາງ  ແຕ່ ວ່າ ນາງ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ ຕັ້ງ ທ້ອງ ໄດ້ ອີກ.

ຄົນ ສ່ວນ ຫຼາຍ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ  ແລະຂໍ້ 
ຄິດ ເຫັນ ແບບ ຈິງ ຈັງກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ 

ແທ້ງ   ແຕ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ກ້າ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ 
ເລື່ອງ ນີ້. ຈະ ມີ ຫຍັງ ເກີດ ຂື້ນ ຖ້າຫາກ 
ນໍາ ໃຊ້ ກິດຈະກໍາ ນໍາພາ ຫຼາຍ ຢ່າງ 
ກັບ ເລື່ອງ ທີ່ ມີ ການ ກ່ຽວພັນ ກັນ .

ນໍາພາຊຸມຊົນປຶກສາຫາລື ເລື່ອງການທໍາແທ້ງ
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ກ່ອນ ການ ນໍາພາ ການປະຊຸມ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ,  ເລື່ອງ ສໍາຄັນຕ້ອງ ເບິ່ງ ບົດຮຽນ ທີ່  
ເກີດ ມາ ຈາກພຶດຕິ ກໍາ ຂອງ ຕົນ  ແລະການ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ທ່ານບໍ່ ສະບາຍ ໃຈກັບ ບັນຫາ ນີ້.  
ເບິ່ງ ການ ກະກຽມ  ເພື່ອ ນໍາພາ ການ ປຶກສາ ຫາລືກ່ຽວ ກັບ ເພດ  ແລະການມີ ເພດ ສໍາພັນ (ທີ່ ໜ້າ 82)  ແລະ 
ກິດຈະກໍາ ຢູ່ ທີ່ ໃບ ຊ້ອນ ທ້າຍ ຂ  ເພື່ອ ເບິ່ງ ຂໍ້ ຄິດ ເຫັນກ່ຽວ ກັບ ວິທີທີ່ ທ່ານ ຈະ ຊ່ວຍຕົວ ທ່ານ ເອງ  ເພື່ອ ກະກຽມ 
ການ ສົນທະນາ ໃນ ຫົວ ຂໍ້ ທີ່ ທ່ານ  ບໍ່ ມີ ຄວາມ ສະດວກ ໃຈ ກັບ ຫົວ ຂໍ້ ບົດຮຽນ ນັ້ນ.

ການ ນໍາ ໃຊ້ ນິທານ ຄື ນິທານ ທີ່ຢູ່ ໃນ ໜ້າ 255  ແລະ ກິດຈະກໍາ ໃນ ໜ້າ 256 ຫາ 261  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຜູ້ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມ ປຶກສາ ຫາລື ວ່າ ຍ້ອນ ບັນຫາ ຫຍັງ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ຈຶ່ງ ບໍ່ ແມ່ນ ຄໍາ ຖາມງ່າຍໆ ທີ່ ມີ ຄໍາ ຕອບ ທີ່ ຖືກ 
ຕ້ອງ ຫຼື ຜິດ.

ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ ຊາຍ  ໃນ ການ ປຶກສາ ຫາລື ເລື່ອງ ການ ທໍາ ແທ້ງ
 ເມື່ອ ເຫັນ ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງ ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງໃນ ທຸກ ເພດ ໄວ ທີ່ ຈະ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງຮ່ວມ ກັນ ມັນ ຍັງ 
ມີ ຄວາມ ສໍາຄັນ ກັບ ເພດ ຊາຍ ອີກ  ໃນ ກອງປະຊຸມ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ຫຼື  ໃນ ເວລາ ເຮັດ ກິດຈະກໍາ ຕ່າງ ໆ  ທີ່ ພົວພັນ ເຖິງ 
ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຜູ້ ຊາຍ ກໍ ໄດ້ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ບໍ່ ດີ  ໃນ ການ ຕັ້ງ ທ້ອງ ທີ່ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ ນັ້ນ ຄື ກັນ.

ຈະ ແມ່ນ ການ ປຶກສາ ຫາລື ຂັ້ນ ໃດ
ກ່ຽວ ກັບການ ທໍາ ແທ້ງ ຕ້ອງ ໄດ້ ຍົກ ຄໍາ ຖາມ
ກ່ຽວ ກັບບົດ ບາດ ຍິງ ຊາຍສະ ເໝີ.  ເພື່ອ ຊັກ 
ຊວນໃຫ້ ຜູ້ ຊາຍ ເຂົ້າ ມາ ຮ່ວມ ຟັງເລື່ອງ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ  ເພື່ອໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ແມ່ຍິງ. 
ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ທັງ ໝົດ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ເຖິງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຮ່ວມ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼື ສິ່ງ ທີ່ ອາດ 
ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນກ່ຽວ ກັບ ເມຍ,  ແມ່  ແລະເອື້ອຍ ນ້ອງ ຍິງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ຍັງ ມີ ຜູ້ ຊາຍ ຫຼາຍ ຄົນ ໄດ້ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃຫ້ 
ແມ່ຍິງ   ໄດ້ເຂົ້າ ຫາ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ  ແລະ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ສໍາຄັນຂອງ ພັນທະ ມິດທີ່ ເຂົ້າ ຮ່ວມສົນທະນາ ໃນ ຊຸມ 
ຊົນ  ແລະ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຕົວ ຈິງ  ເປັນ ຕົ້ນ ການ ນໍາ ສົ່ງ  ແມ່ຍິງ ຜູ້ ຈະ ເດີນທາງ ໄປ ເຮັດ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ 
ໄພ..

ການ ນໍາພາ ຊຸມ ຊົນ ເພື່ອ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບການ ທໍາ ແທ້ງ

   
ທ່ານ ສາມາດ  ເຮັດ ກິດຈະກໍາ ເກືອບ ທັງ ໝົດ  ໃນ 
ບົດຮຽນ ພາກ ນີ້  ເພື່ອ ໃຫ້ ກຸ່ມ ຜູ້ ຊາຍ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 

ກັນ ໃຫ້ ສະບາຍ ໃຈ ຂື້ນ ຕື່ມ  ໂດຍ ສະ ທະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ  
ການ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ.

“ຂ້ອຍ ຢາກຮ້າຍ ໃຫ້ ລູກ ສາວ 
ຂອງ ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ ບໍ່ ຄິດ ບໍ່ ຝັນ 
 ວ່າ ນາງ ຈະ ເຮັດ ແນວ ນີ້.  ແຕ່ 
ປະຈຸ ບັນ ນີ້  ຂ້ອຍ ຮູ້ສຶກ ເສຍ ໃຈ 

ທີ່ ວ່າ ນາງ ຕ້ອງການ ການ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ຈາກ ຂ້ອຍ   ແລະຂ້ອຍ ກໍ 

ຄວນ ເປັນ ຫ່ວງ ເປັນ ໃຍ ກ່ຽວ ກັບ 
ສຸຂະພາບ ຂອງ ນາງ. 

ທ່ານ ຕ້ອງການ ແລກປ່ຽນ ເລື່ອງລາວ 
ຂອງ ທ່ານ  ທີ່ ກອງ ປະຊຸມ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ 
ອາທິດ ໜ້າ ນີ້  ໄດ້ ບໍ? ມັນ ອາດ ຈະ ຊ່ວຍຜູ້ 
ທີ່ ເປັນພໍ່ ຄົນ ອື່ນໆ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຄິດ  ເຫັນທີ່ 
ດີ ກ່ຽວ ກັບ  ລູກ ສາວ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ
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ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ສາມາດຊ່ວຍເລີ່ມ ການ ປຶກສາ ຫາ ລື

ການ ເລົ່າ ເລື່ອງ ເປັນ ວິທີ ການ ທີ່ ດີ  ໃນ ການ ເລີ່ມ ລົງມື ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ບໍ່ ຕ້ອງການຕັ້ງ ຄັນ,  ເຫດ 
ຜົນ ກໍ ມີ ຢູ່ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງ ເລືອກ ເອົາ ວິທີ ສຸດ ລູກ  ແລະ  ຫຼີກໄພ ອັນຕະລາຍ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຫັນ  ເມື່ອ 
ເກີດ ມີ ການ ແທ້ງ ລູກ  ແບບ ບໍ່ ປອດ ໄພ ທີ່ ມັນ ພຽງ  ເກີດ ຂຶ້ນ ການ ເລົ່າ ເລື່ອງ ສາມາດ ຊ່ວຍຄົນ ເຮົາ ຄາດ ຄະ ເນ ວ່າ 
ແມ່ຍິງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຮູ້ຈັກ - ອາດ ແມ່ນ ເອື້ອຍ,  ເພື່ອນ ຫຼື ລູກ ສາວ- ໄດ້ ປະ ເຊີນ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ດຽວ ກັນ  ແລະ 
ເລື່ອງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ສາມາດ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຄົນ ເຫັນ ແຈ້ງວ່າ ການ ທໍາ ແທ້ງ ວິທີ ໃດ ທີ່ ເກີດ ບັນຫາ ຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແມ່ຍິງ

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

 ກດິຈະກາໍ.                  ບາດຍ່າງ ໃນ ເກີບ ຂອງ ນາງ 
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 ເລົ່າ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ ຕັ້ງ ຄັນ  ແລະບໍ່ ຕ້ອງການ  ຢາກ ຕັ້ງ ຄັນ. ທ່ານຄວນ ນໍາ ໃຊ້ ຕົວຢ່າງ ໜຶ່ງ ໃນຕົວ 
ຢ່າງ ຂອງ ເລື່ອງ ຕ່າງໆທີ່ ຄື ກັນ ໃນ ໜ້າ ຕໍ່ ໄປ  ຫຼື ການ ກະກຽມເລື່ອງທີ່ ອາດ ເກີດ ຂຶ້ນກັບ ແມ່ຍິງ ໃນ ຊຸມຊົນ 
ຂອງ ທ່ານ ເອງ.

ບອກ ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ພັບ ຕາ  ແລະວາດ ຄະ ເນ  ເບິ່ງ ພາບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ ວ່າ ມີ ແມ່ຍິງ ຄົນ ໜຶ່ງ ໃນ ເລື່ອງ.  ເພື່ອ 
ຊ່ວຍ ຜູ້ ຄົນ ບາດກ້າວ ຍ່າງ ໃນ ເກີບ ແມ່ຍິງ  ໂດຍ ວາງ ຄໍາ ຖາມ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້

�  ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ແນວ ໃດ   ໃນເວລາທີ່ ເຈົ້າ ຮູ້ ວ່າ ເຈົ້າ ກໍາລັງ ຕັ້ງ ຄັນ

�	 ເຈົ້າ ໄດ້ ບອກ ໃຜ ແລ້ວ ບໍ?  ແມ່ນ ໃຜ?  ໃຜ ທີ່ ເຈົ້າ ຈະ ບໍ່ ບອກ ເລີຍ?  ເປັນ ຫຍັງ ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ບອກ  ໃຜ ຄົນ ນັ້ນ  
 ຫຼື   ເປັນ ຫຍັງ ຈຶ່ງ ບໍ່ ບອກ

�	  ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຫຍັງ  ຫຼື ຍັງ ເປັນ ຫ່ວງ ກັງວົນ ຫຍັງ?

�	  ເຈົ້າ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ ໄດ້ ແດ່?  ໃນ ເວລາ ຕັ້ງ ຄັນ.

 ໃຊ້ ເວລາ ສອງ ສາມ ນາທີ  ເພື່ອ ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມຝຶກ ອົບຮົມ  ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ຮ່ວມ ກັນ ທັງ ໝົດ ກຸ່ມ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ຄິດ ຫຍັງ ຫຼື  ຮູ້ສຶກ ຫຍັງ  ໃນ ບົດ ຝຶກ ຫັດ ນີ້. ຈົ່ງ ເຕືອນ ກຸ່ມ  ໂດຍສະ ເໝີ ວ່າ ຕ້ອງ ນັບຖື ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ທີ່ ໄດ້ 
ແລກປ່ຽນ ກັນ  ຂອງແຕ່ລະຄົນ ຄວນ ຟັງ ຫຼາຍ ກວ່າ ທີ່ ຈະ ເວົ້າ.

ຂອງ ແຖມເພີ່ມ ເຕີມ  ເພື່ອສ້າງ ເລື່ອງ ລາວປຶກສາ ຫາລື ແບບປະດິດ ຄິດ ແຕ່ງ ກ່ຽວ ກັບການຕັ້ງ 
ຄັນ ແບບບໍ່ຕ້ອງການ

�	 ພະຍາຍາມສ້າງເລື່ອງ ທີ່ ບໍ່ ມີວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ແບບ ວິທີ ການດຽວ.  ໂດຍ ມີ ການສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ  
 ຫຍຸ້ງຍາກ ຕົວ ຈິງຂອງ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ແບບ ບໍ່ ຕ້ອງການ. ລວມທັງ ຄວາມ ຫວັງ  ແລະແຜນການ ຕໍ່ໜ້າ  ໃຫ້  
 ແກ່ ແມ່ຍິງ.  ເພື່ອຜູ້ຄົນ ທີ່ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ຄົນ ທີ່ ໜີບ ຮັດນາງ  ທີ່ຈະ ຮັບ ເອົາ ວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ສະ ເພາະ  
 ໜ້າ ໃດ ໜຶ່ງ.

�	 ບໍ່ ຄວນ ນໍາໃຊ້ ຊື່ ຈິງ ຂອງ ຄົນນັ້ນ ຫຼື  ເອົາ ຕົວຢ່າງ ທີ່ ເຫັນ ຈາກ ບຸກຄົນ ຕົວ ຈິງ ຜູ້ນັ້ນ ຢູ່ໃນ ຊຸມ ຊົນ. ການ ເຮັດ  
 ວິທີ ນີ້ ມັນ ຈະ ເກີດ ມີ ການ ຕິ ສີນ ນີນທາ ຢ່າງ ຊອກ ຊໍ້າ  ແລະ ບໍ່ ເຂົ້າ ໃຈ ກັນ

�	 ມັນ ເປັນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ ສໍາລັບ ຄົນ ເຮົາ ທີ່ ຈະ ຄິດ ພຽງ ປະ ເພດ ບັນຫາ ສະ ເພາະ  ທີ່ ແມ່ຍິງທໍາ ແທ້ງ ຫຼື  ຕັ້ງ  
 ຄັນ  ໂດຍ ບໍ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ມັນ ເກີດ ຂື້ນ. ດັ່ງ ນັ້ນ  ຕ້ອງ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ກັນ ວ່າ ການ ເລົ່າ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງ ທີ່  
 ມີ ອາຍຸ ແຕກ ຕ່າງ, ຈາກ ພື້ນຖານ ສະພາບ ຊີວິດ  ແລະຈາກ  ສັງຄົມ ຊັ້ນ ຄົນຕ່າງໆ.
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4  ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ

ການ ນໍາພາ ຊຸມ ຊົນ ປຶກສາ ສົນທະນາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ

    ນາງ ດໍຣິກາ ມີ ລູກ 4 ຄົນ, ຢູ່ ມາ ບໍ່ ນານພໍ ເທົ່າ ໃດ  ຜົວ ຂອງ ລາວ  ໄປ 
   ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ຕ່າງ ປະ ເທດ , ນາງ ດໍຣິກາ  ໄດ້ ຮູ້ສຶກ ວ່າຕົນ ມີ ການ ຕັ້ງຄັນ. ຍ້ອນ  
   ວ່າ ຜົວ ຂອງ ນາງ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ປະ ເທດ ນັ້ນ  ນາງ ເລີຍ ບໍ່ ເຊື່ອ ໝັ້ນ  
   ວ່າ ຜົວ ຂອງ ນາງ ຈະ ກັບ ມາ ໄດ້ ຫຼື  ບໍ່  ແລະນາງ ເອງ ກໍ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ຕົນ ເອງ ບໍ່  
   ສາມາດ ຈະ ລ້ຽງ ລູກ ໄດ້. ນາງ ຮູ້ຈັກ ວ່າ ມີ ແມ່ຍິງ ທີ່ ສາມາດ ທໍາ ແທ້ງ  ໂດຍ ນໍາ  
   ໃຊ້ຢາ ພື້ນ ເມືອງ  ແຕ່ ວ່ານາງ ກໍ ຍັງ ຢ້ານຊາວບ້ານ ຮູ້ ນໍາ.  ເມື່ອສອງ ສາມ  
   ປີຜ່ານມາ  ເພື່ອນ ຂອງ ນາງ ດໍຣິກາ ຄົນ ໜຶ່ງ  ມີ ເລືອດຕົກອອກ ຈົນ ເສຍ ຊີວິດ 
ຫຼັງ ຈາກ  ທີ່ ທໍາ ແທ້ງ ລູກ ໂດຍ ວິທີການ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ  ເມື່ອ ເພື່ອນ ຂອງ ນາງ ໄປ ໂຮງໝໍ  ຕໍາຫຼວດ ຖາມ ນາງ  
ແລະ ປະຈຸ ບັນ ນີ້  ແຕ່ລະຄົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຂອງ ນາງ.
 

 ແມ່ ຂອງ ນາງ  ອາ ມິ ກາ  ເສຍ ຊີວິດ  ເມື່ອ ເວລາ ນາງ ມີ ອາຍຸ ພຽງ ແປດ ປີເທົ່າ ນັ້ນ
ພໍ່ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ສົ່ງ ນາງ ອອກ ໄປ ຢູ່ ບ້ານນອກ ກັບ ແມ່ ປ້າ  ແລະພໍ່ລຸງ.  ເປັນ ເວລາຫ້າ ປີ 
ພໍ່ລຸງ ໄດ້ ທໍາ ສໍາ ເລົາກັບນາງ  ແລະບັງຄັບ ນາງ  ບໍ່ ໃຫ້ ບອກ ຄົນ ອື່ນ. ນາງ ອາ ມິ ກາ 
ບໍ່ ໄດ້ ໄປ ໂຮງຮຽນ. ນາງ ຂາຍ ດອກ ໄມ້ ທີ່ ຕະຫຼາດ  ແລະປະຢັດ  ເງິນ ຫາ ໄດ້ ທັງ ໝົດ 
ໃຫ້ ແກ່ ລຸງ.  ເມື່ອນາງ ອາ ມີ ກາ ມີອາຍຸ  13 ປີ ນາງ ຈຶ່ງ ຮູ້ ວ່າ ຕົນ ເອງຕັ້ງ ຄັນ. ນາງ ບໍ່ 
ສາມາດ ຮັບ ພາລະ ລ້ຽງ ລູກ ຂອງ ພໍ່ລຸງ  ແຕ່ ນາງ ກໍ ຍັງ ຢ້ານ ທີ່ ຈະບອກ ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້  
ກ່ຽວ ກັບ ການ ຂົ່ມຂືນ ຫຼື  ການ ຕັ້ງ ຄັນ  ຍ້ອນວ່າ ນາງ ຄິດ ວ່າ  ນາງ ອາດ ຈະ ຖືກ ຂັບ ໄລ່ ໜີ ຈາກ ເຮືອນ.

    ນາງ ຊັນ ຊາ ລີ   ເປັນ ແມ່ ຂອງ ລູກ 2 ຄົນ ຜົວ ໄດ້ ປະນາງ ໜີ ໄປ ເປັນ  
   ເວລາ 2  ເດືອນ ແລ້ວ  ເມື່ອ ນາງ ຖືກ ກວດ ເຫັນ ເຊື້ອ ໂລກ ເອດບວກ . ນາງ  
   ຢ້ານ ຜົວ ຂອງ ນາງ ຕູ່ ຫາ ວ່າ ນາງ ຕິດ ເຊື້ ອ ໂລກພະຍາດ ຈາກ ຜູ້ ອື່ນ  ແລະປະຕິ  
   ເສດ ທີ່ ຈະ ກວດ ກາ ສຸຂະພາບ ຂອງຕົນ ເອງ. ນາງ ຊັນ ຊາລີ ບໍ່ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ ໃຜ  
   ຜູ້ ໃດ ຮູ້ ວ່າ ນາງ ຕິດ ເຊື້ອ ຍ້ອນ ວ່າ ນາງ ຢ້ານ ວິທີ ການທີ່ ຄົນ ຈະ ມາ ປິ່ນປົວ ສາ 
    ພະຍາດຕິດ ເຊື້ອ ນັ້ນ. ຊັນ ຊາລີ ນາງ ໄດ້ ຮູ້ ວ່າ ຕົນ ເອງ ຕັ້ງຄັນ 10 ອາທິດ  
   ແລ້ວ. ນາງ ຮູ້ ວ່າ ນາງ ບໍ່ ສາມາດ ລ້ຽງ ດູ ລູກ ຄົນ ຕໍ່ ໄປ  ແລະນາງ ກໍ ຮູ້ສຶກ ໂດດ 
   ດ່ຽວດຽວ ດາຍ  ແລະ ມີ ຄວາມຢ້ານ ກົວຕ່າງໆ.

ນາງ ຣາຢາ ຕັ້ງ ຄັນ  ເມື່ອ ນາງ ມີ ອາຍຸ 16 ປີ.  ຍ້ອນ ຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມຂອງ
 ເພື່ອນ ຊາຍ  ແຕກ. ພວກ ເຂົາ ທັງ ສອງ ຮັກ ແພງ ກັນ ຫຼາຍ  ແລະມີ ແຜນການ ທີ່ ຈະ ສ້າງ 
ຄອບຄົວ  ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ຫວັງ ວ່າ ຕ້ອງ ຮຽນ ຈົບ ສາກ່ອນ. ພວກ ເຂົາ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ກຽມ
ພ້ອມ ທີ່ ຈະ ມີ ລູກນ້ອຍ. ພໍ່ ແມ່ນຂອງ ນາງ ຣາຢາ  ມີ ຄວາມ ໂກດ ເຄືອງ ຫຼາຍ ໃນ ຂັ້ນ
 ຕົ້ນທີ່ ນາງ ຕັ້ງ ຄັນ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ ພວກ ເຂົາ ທັງ ສອງ ເຮັດ ວຽກ  ແລະບໍ່ ສາມາດ ທີ່ 
ຈະ ລ້ຽງ ລູກ ໄດ້ ຫລັງ ຈາກ ເດັກ ໄດ້ ເກີດ ມາ.
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 ກດິຈະກາໍ. ບັນຫາ ໃນ ຕົ້ນ ໄມ້  ເພື່ອ ນໍາ ມາ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບການຕັ້ງ ຄັນ ແບບ ບໍ່ ຕ້ອງການ

1

2

3

ກະກຽມ  ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ຕັ້ງ ຄັນ ໂດ ບບໍ່ ຕ້ອງການ ຄື ດັ່ງ ເລື່ອງລາວ ທີ່ ເລົ່າ ໃນ ໜ້ທີ່ ຜ່ານ ມາ. 
ກະກຽມບັນຫາ ຕົ້ນ ໄມ້  ແລະຂຽນ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ແບບ ບໍ່ ຕ້ອງການ ລົງ ໃສ່ຕົ້ນ ໄມ້  ແລ ະການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ 
ຕ້ອງການ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ  ແລະການ ບໍ່ ທໍາ ແທ້ງ ໃສ່ງ່າ ໄມ້

ສະ ເໜີ ກິດຈະກໍາ  ແລະເລົ່າເລື່ອງ ທີ່ ເຈົ້າ ກະກຽມ ມາ

 ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ຖາມ ກຸ່ມ ຄົ້ນຄວ້າ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງ ຕັ້ງ ຄັນ ແບບ ບໍ່ ຕ້ອງການ?  ເມື່ອ ສະມາຊິກ ຂອງ 
ກຸ່ມ ຄົ້ນຄວ້າ  ເວົ້າ ເນື້ອ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຕ້ອງ ຂຽນ ໃສ່ ແຜ່ນ ເຈ້ຍ ໃບ ອື່ນ  ແລະຕິດ ໄວ້ ໃກ້ໆ ຮາກ ໄມ້ ຊ່ວຍ 
ກຸ່ມ ຄິດ  ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຄິດ ທີ່ ພົວພັນເຖິງ ຮາກ ເຫງົ້າ ຂອງ ສາ ເຫດ (ຖ້າ ເຫັນ ວ່າ ຈໍາ ເປັນ ຈົ່ງ ເລົ່າ ເລື່ອງຫຼາຍ 
ກວ່າ ເລື່ອງ ດຽວ )  ແຕ່ ຕ້ອງ ຈົດ ຈໍາ ວ່າ ຕ້ອງຈັດ ສາ ເຫດ ຕ່າງ ໃສ່ ເຈ້ຍທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ຢູ່ ໃນ ຮາກ ເຫງົ້າ  ເພື່ອສາ 
ມາດ ເບິ່ງ ເຫັນ ງ່າ ຍສາ ເຫດ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ໃນ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ.

ຈົ່ງ ເບິ່ງ ໂດຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ  ແມ່ຍິງ ໃນ ເລື່ອງ ແມ່ນ ມີ ສາມ ເງື່ອນ ໄຂ, ທີ່ ງ່າ ໄມ້  ຄື ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ບໍ່ ຕ້ອງ 
ການ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ ຫຼື ບໍ່  ເຮັດ ການ  ແທ້ງລູກ.

ຈົ່ງ ຖາມ ກຸ່ມ ຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາ ສົນທະນາ ກັນ ວ່າ ມີ ຫຍັງ ເກີດ ຂື້ນ ກັບ ແມ່ຍິງ ກັບ ແຕ່ລະ ເງື່ອນ ໄຂ; ຄວນ ໃຊ້ 
ຄໍາ ຖາມ ຕ່າງໆ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້;

�	 ທ່ານ ຄິດ ວ່າ  ຊີວິດ ແມ່ຍິງ ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງແນວໃດ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ນາງ ບໍ່ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະໃຫ້  ເດັກ 
  ເກີດ ມາ ມີ ຊີວິດ.?

�	 ຈະ ມີ ຫຍັງ ເກີດ ຂຶ້ນກັບ ແມ່ຍິງ  ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ນາງ ໄດ້ ຮັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ?

�	 ຈະ ມີ ຫຍັງ ເກີດ ຂຶ້ນ ແກ່ ແມ່ຍິງ  ຖ້າ ຫາກ ນາງໄດ້ ເຮັດ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ

ຈົ່ງ ຂຽນ ຄໍາ ຕອບ ໃສ່ ແຜ່ນ ເຈ້ຍ  ແລະຕິດ ໃບ ເຈ້ຍ ແຜ່ນ ນັ້ນ  ໃສ່ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ໃບ ໄມ້.

ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ປະຊຸມ ອາດ ຈະ ຂຽນທັງ ສິ່ງທີ່ ດີ  ແລະສິ່ງ ບໍ່ ດີ ທີ່ ເປັນ ຜົນ ອອກ ມາ ຈາກ ແຕ່ລະ ເງື່ອນ ໄຂ. ຖ້າ 
ທ່ານ ມີເຈ້ຍ ທີ່ ມີສີ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ທ່ານ ສາມາດ ຈັດ  ແບ່ງເຈ້ຍ ອອກ ເປັນ  2  ປະ ເພດ , ສີ ໜຶ່ງ ຂຽນ ເລື່ອງ ສິ່ງ ທີ່ 
ດີ  ແລະອີກ ສີ ໜຶ່ງ ຂຽນ ແຕ່ ເລື່ອງ ສີ່ ງທີ່ ບໍ່ ດີ

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ສາ ເຫດ  ແລະບັນຫາ ຕິດຕາມ ໃນ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ

ກ່ອນ ກຸ່ມ ຄົ້ນຄວ້າກຽມ ການ ປຶກສາ ຫາລື ສ້າງ ແຜນ ກິດຈະກໍາ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ, ມັນ 
ຕ້ອງ ໄດ້ ເບິ່ງ ລົງ ເລິກ ເຖິງ ສາ ເຫດ ທີ່ ມີ ການ ຕັ້ງ ຄັນແບບ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ  ເງື່ອນ ໄຂທີ່ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ນັ້ນ ຕັ້ງ ຄັນ  ແລະຖືພາ ແລະ 
ແຕ່ລະ ເງື່ອນ ໄຂ ອາດ ແມ່ນ ໝາຍ ເຖິງ ນາງ ເອງ. ມີ ຫຼາຍ ກິດຈະກໍາໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້ ສາມ ມາດ ນໍາ ໃຊ້ ເພື່ອ ສ້າງ ກີດ 
ຈະ ກໍາ ນີ້ ນີ້ ແມ່ນ ຕົວຢ່າງ   ວິທີການໝູນ ໃຊ້ ແກ້ ໄຂ ບັນຫານໍາ ເອົາ ຕົວຢ່າງ ຕົ້ນ ໄມ້ ມາ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບບັນ 
ຫາເຫຼົ່າ ນີ້.  ເພື່ອ ຢາກ ໄດ້ ຂໍ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກະລຸນາ ເບິ່ງ ບັນຫາ ໃນ ຕົ້ນ ໄມ້ ທີ່ ໜ້າ 202.
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ກດິຈະກາໍ. ບັນຫາ ຕົ້ນ ໄມ້ ເພື່ອ ປຶກສາ ສົນທະນາ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ

ເພື່ອ ສະຫຼຸບ ສັງ ລວມ ຈົ່ງ ຖາມ ກຸ່ມ  ໃຫ້ ຄິດ ຫາ ວິທີການທີ່ວ່າ ສິ່ງ ທີ່ ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຍົກ ຕົວຢ່າງ ທ່ານ 
ຄວນ ຖາມ ມີ ຫຍັງ ແດ່ ທີ່ ຈະ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້  ເພື່ອ ໃຫ້ ຕົ້ນ ໄມ້ ມີ ສຸຂະພາບ ດີ ຂຶ້ນ  ແລະມີ ໃນທາງ ບວກ  ໃນ 
ທຸກ ງ່າ? ຫຼື ອາດ ຈະ ຖາມ ວ່າ ວິທີ ໃດ ທີ່ ຈະ ແກ້ ໄຂ ສາ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ທີ່  ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ.

ຈົ່ງ ຈໍາ ສະ ເໝີ ວ່າ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ ນັ້ນ ບໍ່ ເປັນ ບັນຫາ ສະ ເໝີ ໄປ. 
ມີ ແມ່ຍິງ ຈໍານວນ ຫຼາຍ ສົມຄວນທີ່ ຍອມຮັບ ເອົາ  ແລະບໍ່ ເຄີຍ ຄິດ ທີ່ ຈະທໍາ ແທ້ງ. ມີ 

ແມ່ຍິງ ຫຼາຍ ສົມຄວນທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ ຖືພາ  ແລະຍັງ ບໍ່ຕ້ອງການ ທໍາ ແທ້ງ ຈະ ບໍ່ ຈະ ມີ 
ລູກ ຫຼາຍ ປານ ໃດ ກໍ ຕາມຈະ ມາ ປ່ຽນ ແຜນ  ແລະຊີວິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ

5

ບໍ່ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແຕ່ ມີ ລູກ

ທໍາ ແທ້ງ ໂດຍ 
ຄູ່ຮ່ວມ ຮັກ

ບັງ ຄັບ ໃຫ້ 

ແຕ່ງງານ

ບໍ່ ສາມາດ 
ເຮັດ ວຽກ

ອອກ ຈາກ 

ໂຮງຮຽນ

ນັບຖື ຄື ກັນ  
ກັບ ແມ່

ຮັກເດັກ

ເສຍ ຊີວິດ

ມີ ການ ຊຶມ ເຊື້ອ

ບໍ່ ສາມາດ ມີ 
ລູກ ອີກ ຕື່ມ ມີ ເງິນ ໄປ 

ໂຮງໝໍ

ຮູ້ສຶກ ສໍານຶກ 
ຜິດ  ແລະ 
ນະ ອາຍ

ກາ
ນ ທ

ໍາ ແ
ທ

້ງ
 ທ

ີ່ ບໍ່ ປ
ອດ

 ໄພ

ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ

ຮູ້ສຶກ
 ເບົາ ໃຈ ສາມາດ ສືບ  

ຕໍ່ ເຮັດ ວຽກ

ສໍາ ເລັດ  

ການ ຮຽນ
ຮູ້ສຶກ 

ໂສກ ເສົ້າ
ລໍຖ້າ ຈົນ 
ໃຫຍ່ ເພື່ອ 
ຈະ ມີ ລູກການ ບໍ່ ຕ້ອງ 

ການ ທີ່ ຈະ  
ຕັ້ງ ທ້ອງ

ແຜນ ສ້າງ ຄອບຄົວ ປະຕິບັດ ບໍ່ ໄດ້
ບໍ່ ມີ ແຜນ ຄອບຄົວ

ມີ ຄວາມ ຫວັງ ທີ່ ຈະ ເປັນ ແມ່

ບໍ່ ສາມາດ ບອກ ຜູ້ ຊາຍ

 ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ

ການ ນໍາພາ ຊຸມ ຊົນ ປຶກສາ ສົນທະນາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ

ບໍ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັ ງຄນັ

ຜູ້ຍິງທີ່ມີການສຶກສານ້ອຍ

ຄວາມ
ກົດດັ

ນທີ ຈະມີ
ເພດ

ສຳພ
ນັ

ຂົມຂືນ

ບໍ່ມ
ີວຽ

ກ
ເຮ

ັດ

ມີເພ
ດສ

ຳພັ
ນເ
ພື ອ

ເງິນ

ຮ່າງກ
າຍຂຶ້ນກ

ັບສາມີ

ພ
ະລັງງານນ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ
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ການແຍກຄວາມຈິງຈາກການຂາດຂ່າວສານຂໍ້ມູນ
ເປັນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິທີ່ ເຫັນ ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ ບໍ່ຊັດ ເຈນ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ແທ້ງ ລູກທີ່ ສະ ແດງ ອາການ, ປື້ ມນ້ອຍ  ແລະ ຂໍ້ 
ຄວາມ ທີ່ ເວ ບ ໄຊ. ບາງ ເທື່ອ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມ ອາດ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຕ້ານ ຕໍ່ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ທີ່ ພວກ ເຂົາ ອາດ 
ຈະ ຕົວະ ຫຼື ປົກ ປິດ ຄວາມ ຈິງ ຫວັງ ວ່າ  ຈະ ເວົ້າ ນໍາ ກັນວ່າ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ. ຄວາມ ຂີ້ ຕົວະກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ 
ຍັງ  ເຮັດ ໃຫ້ມີການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ໜ້ອຍ ລົງ. ສໍາລັບ ສິດ ທີ ດ້ານ ກົດໝາຍກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ປອດ ໄພ. ຜູ້ 
ຄົນ ທີ່ ຕ້ານ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ບໍ່ ອາດ ຈະ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ ເຂົາ ເວົ້າ ຫຍັງ ທີ່ ບໍ່ ເປັນຄວາມ ຈິງ. ພວກ ເຂົາ ພຽງ ແຕ່ ເລົ່າຄືນ 
ເລື່ອງ ບໍ່ ຈິງ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຍິນ ໄດ້ ຟັງ ມາ.

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ມີ ຫຼາຍ ຄົນ ຄິດ ວ່າ ທຸກ ສາສະໜາ  ແລະຜູ້ ນັບຖື ສາສະໜາ  ແມ່ນ ຕ້ານ ກັບ ການ ແທ້ງ ລູກ ຍ້ອນ ວ່າ ຜູ້ນໍາ 
ສາສະໜາສອນ ວ່າ ການ ທໍາ ແທ້ງ ເປັນ ການ ຜິດ ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນ ຈິງ. ພວກ ທີ່ ນັບຖື ສາສະໜາທີ່ ມີ ຄຸນ ນະ ທໍາ  ເຊື່ອ ວ່າ 
ແມ່ຍິງ ມີ ສິດທິທີ່ ຈະ ທໍາ ແທ້ງ ເອົາ ລູກອອກ ແບບ ປອດ ໄພ.

ປື້ ມນ້ອຍ ຫົວ ນີ້ ອາດ ເວົ້າ ວ່າ 
ຖ້າ ຫາກ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ຖືກ 
ກົດໝາຍ ຈະ ມີ ຈໍານວນ ແມ່ຍິງ 

ທໍາ ແທ້ງ ຫຼາຍ ຂື້ນ

ອັນ ນັ້ນ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ. ປະ ເທດ ທີ່ 
ເຮັດ ການ ທໍາ ແທ້ງ ຖື ກກົດໝາຍ ເປັນ 
ເວລາ ຍາວ ນານ ມາ ແລ້ວ,  ແມ່ຍິງຈະ ບໍ່ 
ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະພວກ ເຂົາ ຈະ ບໍ່ 

ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ 
ບໍ່ ປອດ ໄພ ຄື ກັນອີກ.

ແມ່ນ ແລ້ວ  ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ຖືກ ກົດໝາຍທີ່ຕ່າງ ປະ ເທດ 
ໃນ ເມື່ອ ຂ້ອຍ ໄປ ຮຽນ ຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດ  ແລະຂ້ອຍ ບໍ່ ເຄີຍ ໄດ້ 
ຍິນ ວ່າ  ມີ ແມ່ຍິງ ຕາຍ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ. ມັນ ຍັງ ມີ ເລື່ອງ 
ງ່າຍ ກວ່າ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ຊາຍ ໃນ ການ ປ້ອງ ກັນ 

ການ ຕັ້ງ ຄັນ ໂດຍ ການວາງແຜນ ຄອບຄົວ.

ຂ້ອຍ ຂື້ນ ກັບ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ໜຶ່ງ ທີ່ ເອີ້ນ ວ່າ ກາ ໂຕ ລິກ  ເພື່ອ ໂຊກ.  ໂບດ ກາ 
ໂຕ ລິກ ກໍ ຍັງສອນ ວ່າ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແມ່ນ ຜິດ ສິນ ທໍາ.  ແຕ່  ໂບດ ກໍ ຍັງ ສອນ ວ່າ 

ຈິດ ສໍານຶກ ຂອງ ຄົນ ເປັນ ສີ່ ງຕັດ ສີນ  ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມີ ການ ກະທໍາ ແທ້ງ  ແມ່ນ ຜິດ ສິນ. 
ພວກ ເຮົາ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ວ່າ ຖ້າ ຫາກ ແມ່ຍິງ ຄົນ ນັ້ນ ສຶກສາ ຢ່າງ ລະມັດລະວັງ ຈິດ ສໍານຶກ

 ຂອງ ນາງ  ແລະ ຕັດ ສີນ  ແທ້ງ ລູກ  ແມ່ນ  ເລື່ອງ ທໍາມະ. ນາງ ສາມາດ ເຮັດ 
ຕາມ  ເງື່ອນ ໄຂ ຊີວິດ ຂອງ ນາງ  ແລະນາງ ກໍ ບໍ່ ຜິດ ສີນ.
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ການ ເຮັດ ກິດຈະກໍາ ນີ້ ສາມາດ ຊ່ວຍ ກຸ່ມໄດ້ ສຶກສາ ເບິ່ງທັດສະນະ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ກ່ຽວ ກັບຫົວ ຂໍ້ບົດຮຽນ 
 ທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ເບິ່ງ ຢ່າງຮອບ ຄອບວ່າ  ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ນໍາ ສະ ເໜີ ນັ້ນ  ມີ ທັດສະນະທີ່ແຕກ ຕ່າງ ກັນຢ່າງ ໃດ.

ການ ຕຽມ ການ:  ຈົ່ງ ຮິບ ໂຮມ ເອົາບົດ ຂຽນ , ສື່ຕ່າງໆ  ແລະບົດ ບັນທຶກຈາກ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ເຊື່ອ ຖື ວ່າການ ແທ້ງ 
ລູກ  ເປັນ ການ ຜິດ ສິນ ຫຼື  ຄິດ ວ່າແມ່ຍິງ ເອງ ເປັນ ຜູ້ ຕັດ ສິນ ບັນຫາຊີວິດ ຂອງຕົນ ເອງ.

ອ່ານ ອອກສຽງ ເນື້ອ  ໃນ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ (ຫຼື ຈາກ ຕອນ ຕໍ່ ຕອນ) ຂອງ ເນື້ ອໃນ ທີ່ ໄດ້ ເກັບ ກໍາມາ.

 ແຕ່ລະ ເລື່ອງ ຈົ່ງ ຖາມ ກຸ່ມ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ  ແລະຕອບ. ຕົວຢ່າງ : ອາດ ຈະ ເຫັນ ວ່າ ນີ້ ເປັນ ການ ກະ 
ວົນກະວາຍ ຢ້ານ ສັ່ນ ຫຼື ເປັນ ການ ນະ ອາຍ ຜູ້ ຄົນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ໃຊ້ ໄດ້ ຫຼື ຮູບ ພາບ ເພື່ອ ສະ ແດງ ໃຫ້ 
ເຫັນ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ຜູ້ ຄົນ.

ປຽບທຽບ ເບິ່ງ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ ງ ຫຼື ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ສະ ເໜີ ຂື້ນມາ  ແລະ ເບິ່ງ ແຫຼ່ງທີ່ ມາ ຂອງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 
ໂດຍ ນໍາ ໃຊ້ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ ງທີ່ ຖົກ ຖຽງມາ ຊຸກຍູ້.

ສະຫຼຸບ: ທ່ານ ຄວນ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ຮ່ວມກັບ ກຸ່ມ  ເພື່ອ ປຽບທຽບ ເບິ່ງ ຈຸດ ຂອງ ທັດສະນະວ່າ ດ້ວຍ 
ການ ແທ້ງ ລູກ. ຈົ່ງ ວາງ ຄໍາ ຖາມ: ຈຸດ ທັດສະນະ  ແບບນີ້ ຄື ກັນ ບໍ? ມີ ທັດສະນະທີ່ ຄື ກັນຫຼາຍ ກວ່າ ບໍ່? ຂໍ້ 
ມູນ ຂ່າວສານ ນີ້  ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ເຂົ້າ ກັບ ທັດສະນະ ກັບ ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ  ແລະຄົນ ໃກ້ ຄຽງ ມີ ຫຼາຍ ນ້ອຍ 
ປານ ໃດ?  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃດ ແດ່ທີ່ ວາງ ໃຈ ໄດ້ ຫຼື  ເປັນ ໜ້າ ເຊື່ອ ຖື ທີ່ ສຸດ.

ການແຍກ ຂ່າວ ຄວາມ ຈິງ ຈາກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຜິດພາດ

ກດິຈະກາໍ.                 ທັດສະນະຕ່າງໆ 

1

2

3

4

ມັນ ແມ່ນ ສິດ ຂອງ ເຈົ້າ ເອງ 
ຖ້າ ຫາກ ວ່າ  ເຈົ້າ ຕ້ອງການທໍາ ແທ້ງ ລູກ.



260

 
 
 

ກດິຈະກາໍ.     ກະດານ ເກ ມກ່ຽວ ກັບການ ທໍາແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ 

ການ ຫຼີ້ນ ເກ ມ  ເພື່ອ ປຶ ກສາ ຫາລື ເລື່ອງ ຈິງ  ແລະນິຍາຍ  ເລື່ອງການ ແທ້ງ ລູກ
 ເມື່ອ ມີ ຄົນ ເຊື່ອ ວ່າ  ສິ່ງທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງເປັນ ເລື່ອງ ບໍ່ ຈິງ. ດັ່ງ ນັ້ນ  ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ ເລື່ອງ 
ແທ້ງ ລູກ ກໍ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ ສັບສົນ ຂຶ້ນ  ແລະການ ປຶກສາ ຫາລື ເລື່ອງ ສຸຂະພາບ   ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຜິດພາດ 
ຍິ່ງ ເປັນບັນຫາ  ອັນຕະລາຍ. ການ ຫຼີ້ນ ເກ ມ  ແມ່ນການ ຊ່ວຍ ຜູ້  ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ລະ 
ຫວ່າງຄວາມ ຈິງ  ແລະນິຍາຍ  ເລື່ອງ ການ ແທ້ງ ລູກ ຫຼື  ປະ ເພດຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຜິດພາດອື່ນໆ ອີກ.

ນີ້ ຄື ຕົວຢ່າງ  ທີ່ ຈະ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ການ ຫຼີ້ນ ເກ ມ  ເພື່ອ  ຊ່ວຍ ກຸ່ມ ນ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນຮູ້  ແລະປຶກສາຫາ ລືເລື່ອງ ການ 
ແທ້ງ ລູກ. ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ອື່ນໆ ໃນ ເກ ມຫຼີ້ນ ແມ່ນ ອະທິບາຍ  ໃຫ້ ຮູ້ ໃນໜ້າທີ 124  ເຖິງ 125  ແລະ ໜ້າ ທີ 197  
ເຖິງ 199.

ການປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ການ ຕຽມ ການ: ວາງ ຄໍາ ຖາມ ໃສ່ ແຜ່ນ ເກ ມ ລວມທັງ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດຕໍ່ ການ ແທ້ງ ລູກ. ເປັນ ເລື່ອງ ປົກ 
ກະຕິ  ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ  ແລະລວມທັງ ເລື່ອງ ຈິງ.  ເພື່ອ ຢາກ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແທ້ງ ລູກ ເພີ່ມ ເຕີມ ຈົ່ງ ເບິ່ງ 
ບົດຮຽນ ວ່າ ດ້ວຍ ສະຖານ ທີ່ ໃດ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຂາດ ທ່ານໝໍ  ແລະຈົ່ງທົດ ລອງຊອກ ຫາ ຄໍາ ຕອບ ຈາກ ຄໍາ ຖາມ 
ລຸ່ມ ນີ້

�   ເວລາ ໃດ ທີ່ ແມ່ຍິງ  ແທ້ງ ລູກ ໃນ ປະ ເທດ ພວກ ເຮົາ?
�		ໃຜ ເປັນ ຜູ້ ຕັດ ສີນ ຖ້າຫາກ ຈະ ລົງມະຕິ ຮ່ວມ ກັນ ວ່າ,  ແມ່ຍິງ ສາມາດແທ້ງ ລູກ ດ້ວຍ ຄວາມ ປອດ ໄພ   

 ແລະ ຖືກ ຕ້ອງຕາ ມກົດໝາຍ ໄດ້?
�		ກົດໝາຍ ການ ແທ້ງ ລູກ ກັບ ກົດໝາຍ ການ ສ້າງ ຄອບຄົວ  ແລະ ແມ່ ຍິງ ບໍ່ສ້າງ ຄອບຄົວ  ແລະ ເດັກ  

 ຍິງ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ ມີ ຄວາມ ໝາຍຄື ກັນ  ຫຼື ບໍ?
�		ຢູ່ ສະຖານ ທີ່ ໃດທີ່ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ ແບບ ສຸກ ເສີນ  ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ບັນຫາ ຫຼັງ  

 ຈາກ ໄດ້ ແທ້ງ ລູກ.

ຈົ່ງ ພາກັນ ທໍາ ການ ວາງ ຄໍາ ຖາມ  ເພື່ອ ປຶກສາ ຫາລື ທ່ານ ອາດ ຈະ ໃຊ້ນິທານ  ໃນ ໜ້າ 255  ແລະຖາມ ກຸ່ມ 
ຄົ້ນຄວ້າ ວ່າ  ແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຄົນ ຄວນ ເຮັດ ຫຍັງ  ແລະຍ້ອນ ເຫດຜົນ ຫຍັງ. ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້  ແມ່ນ ຕົວຢ່າງ ຄໍາ ຖາມ 
ອື່ນ ໆ ອີກທີ່ ທ່ານ ອາດ ຈະ ນໍາ ໃຊ້;

�		ມີ ຫຍັງ ແດ່ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຄິດ ກ່ອນ ຈະ ຕັດ ສີນ ໃຈ ວ່າ ຈະ ສຶບຕໍ່ ຫຼື ບໍ່ ສືບ ຕໍ່ ຕັ້ງ ຄັນ ໂດຍ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ?
�		ວິທີ ໃດ ທີ່ ນິຍາຍ ມີ ອໍານາດ ເໜຶອ  ໃນ ການ ການ ຕິດ ສີນ ໃຈ ຂອງ ແມ່ຍິງ ກ່ຽວ ກັບການ ແທ້ງ ລູກ? ມີ  

 ຫຍັງ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ທີ່ ຈະ ເຮັດ  ຖ້າ ຫາກ  ເຫັນ ວ່າສາຍ ພົວພັນຍິງ ຊາຍ ມີ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  
 ຫຼື  ຖ້າວ່າ ຜູ້ ຊາຍ ມີ ອໍານາດ   ເໜືອກວ່າ ແມ່ຍິງ?

�		ມີ  ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຍັງ ແດ່  ສໍາລັບ ເດັກ ຍິງ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແທ້ງ ລູກ.

ຫຼັງ ຈາກ ຫຼີ້ນ ເກ ມ: ຈົ່ງ ຖາມ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມວ່າ ຄໍາ ຖາມ ໃດ 
ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ພິ ເສດທີ່ ຈະ ໃຫ້ ຄໍາ ຕອບ. ຍ້ອນ ວ່າ ເຫດ
ຜົນ ທີ່ ວ່າຄວາມ ຈິງບໍ່ ຈະ ແຈ້ງ ບໍ? ຫຼືຍ້ອນ ວ່າ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ 
ໃນ ກຸ່ມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ຈົ່ງບັນທຶກ ຫົວ ບົດ  ແລະຄວາມ ເປັນ 
ຫ່ວງຕ່າງໆທີ່ ຈະ ນໍາ ໄປສະ ເໜີ ບັນຫາ  ແລະວິທີ ແກ້ ໄຂບັນ
ຫາ  ໃນ ການ  ເປີດ ຊຸດຝຶກ ອົບຮົມ ໃນ ຄັ້ງ ໜ້າ.
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ມີ ບາງ ຄັ້ງ. ມັນ ອາດ ຈະມີບັນຫາ  ເມື່ອ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຊຸດ ຝືກອົບຮົມສະ ເໜີ  ແນວຄວາມ ຄິດ ຫຼື ຕັ້ງ ຄໍາ ຖາມ  
ໂດຍທີ່ ໃຊ້ ສຽງ ດັງ  ໃນ ຫົວ ຂໍ້ ທີ່ ມີຄວາມຂັດ ແຍ່ງ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ.  ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກໜັກສົມ 
ຄວນ ທີ່ ຈະ ຮັບ ຟັງ ຈາກ ທັດສະນະ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ເຮົາ ບໍ່ ວາງລະບຽບ ຫັຼກການ  ແລະ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫືຼອ.

ກິດຈະກໍາ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້  ສາມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ກຸ່ມ ເລີ່ມ ອະທິບາຍ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະການ ຕັ້ງ ຄໍາ ຖາມ. ວິທີ 
ການ ນີ້ ສາມາດສ້າງ   ໂອກາດ ໃຫ້ ທ່ານ ໄດ້ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ   ແລະ ຊີ້ ແຈງ ຄ ວາ ມຄິດ ເຫັນ ເພີ່ມ ເຕີມ.  ໂດຍ ນໍາ ໃຊ້ຂໍ້ 
ມູນ ທີ່ ຜິດພາດມາ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ.

ການແຍກ ຂ່າວ ຄວາມ ຈິງ ຈາກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຜິດພາດ

 ກດິຈະກາໍ.                 ການ ຕັ້ງ ຈຸດ ຢືນ 
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3

4

ການ ຕຽມ ການ:  ເກັບ ກໍາ  ໂດຍ ການ ເຮັດບັນຊີ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ສະ ແດງ ເຖິງຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ຄື ກັນ, ນິຍາຍ  
ແລະພືດ ຕິ ກໍາ ລວມທັງ ການ ເຫັນ ດີ  ແລະການ ບໍ່ ເຫັນ ດີຕໍ່ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ .  ຈົ່ງ ເກັບ ກໍາບັນຊີຄວາມ  
ຄິດ ເຫັນ ໃຫ້ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ສໍາລັບ ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ເຫັນ ດີ ນໍາ  ແລະຄໍາ ເວົ້າທີ່ ບໍ່ ເຫັນ ດີ ນໍາ.  ໃຊ້ ແຜ່ນ ເຈ້ຍ ໃຫ່ຍ ຈໍານວນ 
ສາມ ແຜ່ນທີ່ ຂຽນວ່າ;  ເຫັນ ດີ, ບໍ່ ເຫັນ ດີ  ແລະບໍ່ ອອກສຽງ. ທ່ານຄວນ ແຕ້ມ ຮູບ ທີ່ ມີໜ້າ ຍິ້ມ ແຍ້ມ ໜ້າ ບູດ 
ບື້ງ  ຫຼື  ໃບໜ້າ  ບໍ່ສົນ ໃຈ ແນ່ນອນທີ່ ບົນ ເຈ້ຍ  ເພື່ອ ໃຊ້ ສໍາລັບ  ສໍາ ມະ ນາກ ອນ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ອ່ານ ອອກຂຽນ 
ໄດ້. ຕິດ ຕັ້ງ ເຈ້ຍທັງ ສາມ ທີ່  ຫ້ອງ ປະຊຸມ.

ອະທິບາຍ ໃຫ້  ແກ່ ກຸ່ມ ຫຼັງ ຈາກ ທ່ານ ອ່ານ ແຕ່ລະ ປະ ໂຫຍ ກດັງ ໆ   ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາຍ່າງ ໄປຢືນ ຢຸ່ ແຜ່ນເຈ້ຍ  
ທີ່ ເປັນ ຕົວ ແທນ ຂອງ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ເຂົາ ເຈົ້າກ່ຽວ ກັບປະ ໂຫຍ ກນັ້ນ  ອ່ານ ປະ ໂຫຍ ກທໍາ ອິດ  ແລະ ຖາມ   
ສໍາ ມະ ນາກ ອນ  ເພື່ອ ໄປ ຢືນ ໃກ້ ກັບ ຄໍາ ໝາຍທີ່ ສະ ແດງ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ເຂົາ ທີ່ ປະ ໂຫຍ ກນັ້ນ.

ຫຼັງ ຈາກ ທີ່  ສໍາ ມະ ນາກ ອນ ໄດ້ ໄປ ຢືນ
 ຮ່ວມ ກັນ  ໃນ ປະ ໂຫຍ ກໝາຍ ຄວາມ 
ຄິດ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລ້ວ ຈົ່ງ ບອກ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ
 ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ແລະຊ່ວຍ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ປຶກສາ ສົນທະນາກ່ຽວ ກັບ 
ທັດສະ ນະ ທັງ ສາມ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ.
ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກ ເຂົາ ຮູ້ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ສາມາດ ຍ້າຍ ໄປ ຫາ ຄວາມ ໝາຍ ຕ່າງ 
ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ໄດ້ ຖ້າຫາກ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ 
ຄວາມ ປ່ຽນ ແປງ ທັດສະນະ  ເມື່ອ
 ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຟັງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ອື່ນ.

ສືບ ຕໍ່ ດໍາ ເນິນ  ກິດຈະກໍາ ນີ້ ຈົນ ກວ່າ ວ່າ 
ທ່ານ ເຮັດ ສໍາ ເລັດ ບັນ ຊິ ລາຍການ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ.

ສະຫຼຸບ ຈົ່ງ ຖາມ ກຸ່ມ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ຍັງມີຄໍາຖາມ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ອາດ ຈະ ເພີ່ມ  ຫຼື ຖ້າ ຫາກ ວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ 
ຮຽນ ຮູ້ ບາງ ຢ່າງ ໂດຍ ການ ຟັງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ອື່ນ.ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ (ທ່ານ ອາດ ຈະ ເຊີນພະ 
ນັກ ນັກ ງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ເຂົ້າມາ  ຮ່ວມ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ 
ຕ່າງໆ  ໃນ ຕອນ ທ້າຍ ຂອງ ການ ສ້າງ ກິດຈະກໍາ.

ເຫັນ ດີ ບໍ່ ເຫັນ ດີ ບໍ່ ອອກສຽງ
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ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ  ວິທີ ທາງການສົນທະນາກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ
ປະຊາຊົນ ໄດ້ ວິພາກ ວິຈານ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍກ່ຽວ ກັບ ສີ່ ງທີ່ບໍ່ ຖືກ  ແລະສິ່ງທີ່ ບໍ່ ຈົບງາມກ່ຽວ ກັບການ ທໍາ ແທ້ ງ 
ຂອງ ແມ່ຍິງ  ເມື່ອ ບໍ່ ມີ ຄໍາ ຖາມ ກ່ຽວ ກັບຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ນີ້ ມັນ ສາມາດ ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ  ແກ່ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຈະຕັດ ສີນ 
ແກ້ ໄຂ ຫຼື ກ່າວ ຕິ ສີນ ນີນທາແທນ ທີ່ ຈະ ເຫັນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ກໍາ  ແມ່ນ ມະນຸດ ຄື ກັທີ່ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ. 
ກິດຈະກໍາ ຕໍ່ ໄປ ສາມາດ ຊ່ວຍ ກຸ່ມ ໃຫ້ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ທາງ ທີ່ ຈັບ ຕອບ ໂດຍ ປົກກະຕິ ແຕ່  ແນວ ຄິດ ທີ່ ບໍ່ ຍຸຕິ ທໍາ 
ແກ່ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະ ປ່ຽນທ່າ ທີ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ມົນທິນກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ນີ້

ການ ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

 ກດິຈະກາໍ.            ເວົ້າໂດຍບໍມີການ່ ຕໍາ ນິວິຈານ  ແລະອັບ ອາຍ 

1

2

3

ການ ກະກຽມ: ກ່ອນ ຈະ ມີ ການ ກະກຽມ ເຮັດກິດຈະກໍາ ແບບ ນີ້  ຕ້ອງມີ ການ ກະກຽມ ເກັບ ກໍາ ເອົາ ແນວ 
ຄິດ ທີ່ເກີດ ມີ ຄວາມ ເຄື ຶອງ ໃນ ໃຈ ຫຼື ການ ລົງ ຄວາມ ເຫັນ ວ່າ ທີ່ ຖື ເປັນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ ໃນ ຊຸມ ຊົນ.  ເປັນຄໍາ 
ເຫັນ ປົກກະຕິ ກ່ຽວ ກັບ ການ ວິພາກ ວິຈານ ຫຼື ສ້າງ ຄວາມ ນະ ອາຍ ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ ເຊັ່ນ:

ມີ ພຽງ ແຕ່ ແມ່ ຍີ ງທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ເມດ ຕາປາ ນີ ເທົ່າ ນັ້ນ ລະ ທີ່ ທໍາ ແທ້ງ ເອົາ ລູກ ອອກ

ມີ ແຕ່ ແມ່ຍິງ ທີ່ ຖືກ ຕັ້ງ ຄັນ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ແຕ່ງງານ ຈະ ຢູ່ ກັບ ບັນຫາ ນີ້ ຕາມ ມາ

ການ ທໍາ ແທ້ງ ເປັນ ຄາດຕະກອນ

ຈົ່ງ ອະທິບາຍ ກິດຈະກໍາ ນີ້ ກັບ ກຸ່ມ ອະທິບາຍ ໃຫ້ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ບັນຫາ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ ຈະ ແບ່ງ ຄໍາ ແລກປ່ຽນຄວາມ  
ເຈັບ ໃຈ, ປະ ໂຫຍ ກຕໍາ ນິວິຈານກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງ   ແລະການ ແທ້ງ ລູກເພື່ອ ຈະ ໃຫ້ ຮຽນ ຮູ້ ຄວາມ ຮັບຜິດ 
ຊອບ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ໃຈ ຕື່ມ,  ເປີດ ອົກ ເປີດ ໃຈ  ແລະ ອົດທົນ“

ຍົກ   ເອົາ 1  ໃນ ປະ ໂຫຍ ກຕ່າງໆ ທັງຫຼາຍ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ກະກຽມ  ແລະວາງ ຄໍາ ຖາມໃຫ້ ກຸ່ມ ຕອບ ໂດຍ ອາດ 
ຈະ ຖາມ ວ່າ:

�	 ໃຜ ອາດ ຈະ ເວົ້າ ຄໍາ ເວົ້າ ປະ ເພດ ນີ້?

�   ເປັນ ຫຍັງ  ປະ ໂຫຍ ກນີ້  ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ ແມ່ຍິງມີ ຄວາມ ນະ ອາຍ ໃຈ, ຢ້ານ ກົວ ຫຼື ມິດ ງຽບ ຢູ່

ຈົ່ງ ຖາມ ຄໍາ ຖາມ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄິດວ່າ ເຂົາ ຄວນ ເວົ້າ ຢ່າງ ໃດ  ເພື່ອ ຈະ ສຸພາບ 
ກວ່າ,  ເປັນຄວາມ ເມດ ຕາ ສົງສານ ຫຼື  ເປັນ ການ ເປີດ ໃຈ .

�  ວິທີ ໃດ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ຄິດ ເຫັນ  ເລື່ອງ ທີ່ ແມ່ຍິງ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ  ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ແບບ ນີ້

�  ວິ ທີ່ໃດ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ສາມາດ ຊ່ວຍ ຜູ້ ອື່ນໆ ໃຫ້ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ ການ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຕັ້ງ ຄັນ ທັດສະນະ ກ່ຽວ  
 ກັບ ການ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຕັ້ງ ຄັນ?
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ຈາກ ນັ້ນ  ຈົ່ງ ຖາມ ກຸ່ມ ໃຫ້ ຄິດ ຫາ ວິທີການ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ສາມາດຮູ້  ແລະ ປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ  ໃນ ຊຸມ 
ຊົນ ດຽວ  ເພື່ອ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ ທໍາ ແທ້ງໄດ້ ຮັບ ການ ເບິ່ງ  ແຍງ  ໂດຍ ການ ນັບຖື  ແລະຄວາມ ອິດູ ຕົນ  ມີ ຫຍັງ ທີ່ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ອົດທົນ ໄດ້  ແລະເຂົ້າ ໃຈ ຕາມ ວິທີ ທາງ ທີ່ ຄິດ  ແລະສາມາດ ເວົ້າ ຈາ 
ສົນທະນາກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ?

ເພື່ອ ຈໍາພວກ ໜຶ່ງ ນີ້ ອາດ ຕີ ຄວາມໝາຍວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ເລື່ອງ ສ່ວນ ຕົວສູ່ ປວງ ຊົນ  ເພື່ອ ຈະ ໃຫ້ 
ໄປ ເຖິງຜູ້ຍິງ ຄົນ ອື່ນ ຮູ້ ນໍາ. ບາງ ກຸ່ມ ກໍ ຈັດ ລາຍການ ວິທະຍຸ ຫຼື ວິ ດີ  ໂອ ທີ່ ສາມາດ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຈິງ ທັງ 
ໝົດ ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງທີ່ ເຮັດ ການ ແທ້ງ ລູກ (ລະອຽດ ເບິ່ງ ທ່ານໝໍ ອາຣຸນາ ຢູ ເພຣດຕີ ເລື່ອງລາວ ຂອງ 
ເພິ່ນ ທີ່ ໜ້າ 270.)

ເລື່ອງ ອື່ນ  ແມ່ນ ພົວພັນ  ເຖິງ ການ ກະທໍາ ທາງ ດ້ານ ການ ເມືອງ  ເຊັ່ນ ວ່າ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ການ ເດີນ ຂະ ບວນ 
ຫຼື ປິດ ປະຕູ ຫ້ອງການ ລັດຖະບານ. ບາງ  ເທື່ອກໍ ໃຊ້ ພາບ ສິລະ ປະ ປ້າຍ ໃຫຍ່ ຫຼື  ອ່ານ ບົດ ກອນ  ຄໍາ 
ຂວັນກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ແມ່ຍິງ ເຮັດຫ. ມັນ ອາດ ຈະ ມີ ຄວາມ ໝາຍ ສັ້ນໆ  ເພື່ອ ຈະ ໂຄສະນາ ອອກ 
ໄປ  ເມື່ອ ເວລາ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ຍິນ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ບໍ່ ຄວນ,  ເຈັບ ໃຈກ່ຽວ ກັບ ສະຖານະ ການ ຊີວິດ ແມ່ຍິງ.

ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ວິທີ ການທີ່ ປະຊາຊົນ ຈະ ສົນທະນາກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ 

ກດິຈະກາໍ.      ການ ສົນທະນາ ທີ່ ບໍ່ ຕໍາ ນິວິຈານ  ແລະບໍ່ ເກີດ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ນະ ອາຍ (ຕໍ່)

4

ຈະ ມີ ຫຍັງ ເກີດ ຂື້ນ ”ຖ້າ 
ຫາກ ຂ້ອຍ ກ່າວ ວ່າ ແມ່ ຍິງ 

ຜູ້ ແທ້ງ ລູກ  ແມ່ ນພຽງ 
 ແຕ່  ເພື່ອ ຫຼີກ ເວັ້ນຄວາມ 

ຮັບຜິດຊອບ?”

ບາງ ທີ ນາງ ອາດ ຈະ 
ເປັນ ຄົນ ຕິດ ຢາ ຫຼື ຕ້ອງ

ການເຊົາ ຮຽນ

ຂ້ອຍ ບໍ່ ຄີ ດ ເລີຍ ວ່າ ມັນ ຈະ
 ເປັນ ການ ຖືກຕ້ອງ ສໍາລັບ ຂ້ອຍ 
ທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມ ເຫັນ ວ່າ  ແມ່ຍິງ ຜູ້ 

ລູກ ອອກ ຍ້ອນ ວ່າຂ້ອຍ ບໍ່ ຮູ້ 
ເຫດຜົນ   ແລະຄວາມ ຫຍຸ້ງ 

ຍາກ ຕ່າງ ໆ ຂອງ ນາງ
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ປ້ອງກັນ ຊີວິດໂດຍມີການເບິ່ງແຍງ ກ່ອນ ການ ທໍາແທ້ງ 
ການ ແທ້ງ ລູກ ທີ່ ປອດ ໄພ ໂດຍ ຜູ້ ຊໍາ ນານ ງານ   ແມ່ນ ຫາ ຍາກ ທີ່ ຈະ ເກີດ ອັນຕະລາຍ ( ເບິ່ງ ໜ້າ 250  ເພື່ອ ເບິ່ງ ຕື່ມ 
ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ)  ປະການ ໃດ ກໍ ຕາມມັນ ກໍ ຍັງ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ ບໍ່ 
ປອດ ໄພ  ແລະມີ ການ ເຈັບ ປວດ , ຕິດ ເຊື້ອພະຍາດ  ແລະ ເລືອດ ໄຫຼ  ແບບອັນຕະລາຍ. ການ ຮັກສາ ຕົນ ເອງ 
ກ່ອນການ ທໍາ ແທ້ງ  ເອີ້ນ ວ່າ  ພີ  ເອ ຊີ (PAC) ການ ຮັກສາ ຕົນ ເອງ ກ່ອນ ການ ທໍາ ແທ້ງ.  ເປັນ ວິທີ ການ ຮັກສາ 
ແບບ ສຸກ ເສິນສໍາລັບ ການ ແກ້ ໄຂບັນຫາ ເຫຼົ່າ ນີ້;

ການ ປ້ອງ ກັນການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ແທ້ງ ລູກ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ປິ່ນປົວ ກ່ອນ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ແມ່ນ ຊ່ວຍ ຮັກສາ ຊີວິດ

ການ ທໍາ ແທ້ງ ບໍ່ ຄວນ ເປັນ ການ ຜິດ ກົດໝາຍ  

ແຕ່ ການ ຮັກສາສຸຂະພາບ ກ່ອນ ການ 

ທໍາ ແທ້ງ ເປັນວິທີ ທີ່ ຖືກ ກົດໝາຍ.

ຂ້ອຍ ບໍ່ ເຄີຍ 

ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ນີ້

 ແມ່ຍິງ ຕ້ອງ ຮມີການປິ່ນປົວແບບ ສຸກ ເສີນ  ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຊັກ ຊ້າ

ບັນຫາ ໜຶ່ງ ທີ່ ແມ່ຍິງ ເສຍ ຊີວິດ ຫຼັງ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ  ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ ພວກ ເຂົາ ຫຼື  ຄອບຄົວ ຂອງ ເຂົາ  
ໃຊ້ ເວລາລໍຖ້າ ນານ ໂພດທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ມັນ ມີ ຫຼາຍ ສິ່ງ ທີ່ ຊຸມ ຊົນສາມາດ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຫຼື ການໃຫ້ 
ກໍາລັງ ໃຈເພື່ອ ປິ່ນປົວ ໂດຍ ບໍ່ ຊັກ ຊ້າ.

 ເພື່ອ ຮຽນ ຮູ້  ເຫດຜົນ ທັງ ໝົດ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ປະຊາຊົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທີ່ ຊັກ 
ຊ້າ ຫຼັງຈາກ  ໄດ້ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ, ທົດ ລອງ  ແປງ ປື້ ມປືກສາ ຫາລືກ່ຽວ ກັບ ການ ຊັກ ຊ້າ ທັງ 4 ທີ່ ໜ້າ 227.
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ກິດຈະກໍາ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້ ການ ນໍາ ໃຊ້ ລະຄອນ ສາມາດ ຊ່ວຍ ກຸ່ມ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ສໍາຄັນ  ໃນ ການ ທີ່ ແມ່ຍິງ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ ທີ່ ນາງ ຕ້ອງການ ໄວ. ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ນາງ ເຫັນອາການ ເຕືອນ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ສຸຂະພາບ ຫຼັງ  
ຈາ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ຍັງ ມີ ວິທີ ການທີ່ ດີ ສໍາລັບ ກຸ່ມ ເພື່ອ ຮຽນ ຮູ້ ຕື່ມ ກ່ຽວ ກັບອາການ ເຕືອນ ແບບ 
ອັນຕະລາຍ ຫຼັງ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະ ວິທີ ການທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ. ວິທີການນີ້ເອີ້ນ ວ່າ ການ ຫຼີ້ນລະຄອນ ຄືນ ໃໝ່ 
ຍ້ອນ ວ່າ ເລື່ອງທີ່ ຈະ ຫຼີ້ນຄືນ ນັ້ນ ເປັນ ຄັ້ງ ທີ ສອງ  ຄວນຈະ ຖາມ ຜູ້ ຊົມ ວ່າ ວິທີ ໃດ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ໄດ້. ຈົ່ງ ເບິ່ງ 
ກິດຈະກໍາ ມ່ວນ ຊື່ນ ສີ້ ນສຸດ ຄວາ ມມ່ວນ ຊື່ນ ບົດບາດສະ ແດງ ເພື່ອ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ (ໜ້າ 153)

ຊ່ວຍ ກອບກູ້ ເອົາ ຊີວິດ  ໂດຍ ການ ຮັກສາ ດູ ແລກ່ອນ ການ ທໍາ ແທ້ງ

ກດິຈະກາໍ.            ການ ຫຼີ້ນລະຄອນ ຄືນ : ການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອຊີວິດ ຫຼັງ ຈາກການ ທໍາ ແທ້ງ. 

1

2

3

ການ ຕຽມ ການ. ສ້າງ ນະຄອນສະຖານະ ການ ສໍາລັບ ອາການ ອັນຕະລາຍ ແຕ່ລະ ຢ່າງ  ອາຫານ ເລືອດ 
ໄຫຼບໍ່ ເຊົາ ລາງ ຕິດ ເຊື້ອ ພະຍາດ ລາງ ສະຫຼົບ ໄປ  ແລະລາງ ເຈັບ. ສ້າງ ສະຖານະ ການຕົວ ຈິງ ສໍາລັບ ຊຸມ 
ຊົນຂອງທ່ານ  ແຕ່ ບໍ່ ຕ້ອງ ໃສ່ຊື່ ຂອງ ບຸກຄົນ ຕົວ ຈິງ ຕົວຢ່າງ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັບ ຄົນ ຕົວ ຈິງ  ໃນ ຊຸມ ຊົນ.

ສະ ເໜີ ກິດຈະກໍາ  ແລະ ທວນຄືນ ກັບ ກຸ່ມກ່ຽວ ກັບ ອາການ ອັນຕະລາຍ ຫຼັງ ຈາກ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະ ມີ ຫຍັງ 
ກ່ຽວ ກັບ ອາການ ນັ້ນໆ (ລະອຽດ ເບິ່ງ ໜ້າ ຕໍ່ ໄປ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ນີ້)

 ແບ່ງ ກຸ່ມ ນ້ອຍ 3 ຫຼື 4 ຄົນອອກ ເອົາ ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ ສະຖານະ ກາຍ  ເພື່ອ ສະ ແດງ:ອະທິບາຍ ໃຫ້ ພວກ ທີ່ 
ຈະ ຫຼີ້ນນະຄອນ ເລື່ອງ ນັ້ນ ສອງ ເທື່ອ .  ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ກນຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈະ ຕ້ອງ ເສຍ ຊີວິດ. ຄັ້ງ ທີ ສອງ ຜູ້ 
ຊົມ ຈະ ກ້າວ ເຂົາ ມາ ຊ່ວຍ ນາງ. ຈົ່ງ ເຕືອນ ວ່າ  ແຕ່ລະຄົນ ເປັນ ຜູ້ສາມາດ ເຮັດ ການ ປິ່ນປົວ  ແມ່ຍິງ ໃນລະ 
ຄອນ  ໂດຍ ຄວາມ ເຫັນ ອົກ ເຫັນ ໃຈ  ແລະ ບໍ່ ຕ້ອງ ນໍາ ໃຊ້ ຄໍາ ເວົ້າ ຕັດສິນ ຫຼື  ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ເຈັບ ໃຈ ກັນ.

ຫຼັງ ຈາກ ຫຼີ້ນລະຄອນ ແຕ່ ລະສະ ຖານະ ການ ຜູ້ ສະ ແດງ ເຊົາ ຫຼີ້ນ  ແລະຖາມ ຜູ້ ຊົມ ພວກ ເຮົາ ຄວນ ເຮັດຫຍັງ 
ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ຊີວິດ ຂອງ ນາງ?

ເລີ່ມ ສະ ແດງ ລະຄອນ ຄັ້ງ ທີ ສອງ ແຕ່ ຕ້ອງ ນໍາ ໃຊ້ ກຸ່ມ ທີ່ ສະ ເໜີ ວິທີ ການ ຊ່ວຍ ຊີວິດ ຜູ້ຍິງ ນັ້ນ. ຜູ້ ຄົນ ໃນ ຜູ້ ຊົມ 
ທີ່ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ສະ ແດງ ຊ່ວຍ ດໍາ ເນີນ ງານ ຫຼື  ປິ່ນປົວ ຜູ້ຍິງ

 ເພື່ອ ສັງ ລວມ ຈົ່ງ ຖາມ ຄົນ ວ່າ ໄດ້ ຮຽນຮູ້ ຫຍັງ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ຊ່ວຍ ບັນຫາ ຫຼົງ ຈາກ ທໍາ ແທ້ງ ແລ້ວ. ທ່ານ 
ຄວນ ຖາມ ກຸ່ມ  ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ນີ້ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ ບໍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຂົາ ເຈົ້າ

4

5

ກຸ່ມ ພວກ ເຮົາ ຄະນະ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ  ໄດ້ ສະ ແດງ ລະຄອນ
  ເພື່ອ ກຸ່ມ ຜູ້ ຊາຍ  ເພາະວ່າ  ເວລາ ແມ່ຍິງມີ ບັນຫາ ສຸກ ເສີນ, ມັນ ອາດ ຈະ 

ແມ່ນ ຜູ້ ຊາຍ  ໃນ ເຮືອນ ຂອງ ນາງ ເອງ ຜູ້ ທີ່ ມີ ເງິນ ຫຼື  ຜູ້ ທີ່ ຕັດ ສີນ 
ຕົກລົງ ນໍາພາ ນາງ ໄປ ໂຮງໝໍ
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ອາການ  ຫຼັງ ຈາກທໍາ ແທ້ງ ຫຼື    ອອກລູກ ຜິດພາດ
ບັນຫາ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ທີ່ ສຸດທັງ 2 ຢ່າງນີ້ ສາມາດ ເກີດ ກັບ ແມ່ຍິງ  ຫຼັງ ຈາກ ທໍາ ແທ້ງ ຫຼື   ເອົາ ລູກອອກ ແບບ 
ຜິດພາດ ແລ້ວ ແມ່ນ ອາການ ເລືອດ ໄຫຼ  ແລ ະຕິດ ເຊື້ອ. ບັນຫາ ທັງ ສອງ ຢ່າງ ນີ້ ສາມາດ ເກິ ດຂື້ນ  ເມື່ອ ເນື້ອ ເຍື່ອຍັງ 
ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ໃນ ມົດ ລູກ ຫຼື ວ່າ ມົດ ລູກ ຖືກ ສີກ ຂາດ ຫຼື  ຖືກ ແທ້ງ ລູກໂດຍ ເຄື່ອງມື ແຫຼມ ຄົມ. ການ ຕິດ ເຊື້ອ ຂອງ ມົດ 
ລູກ ອາດ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ  ເມື່ອ ມີ ບາງ ສີ່ ງທີ່ ນໍາ ເຂົ້າ ໄປ ໃນອະ ໄວ ຍະ ວະ ເພດ ຂອງ ແມ່ຍິງທີ່ ບໍ່ ສະອາດ ພຽງພໍ ”ການ 
ສັກ ຢາ”  ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ອາການຂອງ ບັນຫາ ເຫຼົ່າ ນີ້ ອາດ ຈະ ເສຍຊີວິດ ໄວ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ນາງບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ 
ຊ່ວຍ ໃນ ທັນທີ ທັນ ໃດ ນັ້ນ ຢ່າງ ທັນ ການ.  ເມື່ອ ເວລາຄົນ ເຮົາ ຮູ້ ເຫັນ ອາການ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ຮີບ ຟ້າວ ຊ່ວຍ 
ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ ຕາມ ທີ່ ຕ້ອງການ ໃນ ເວລາ ນັ້ນ ໂລດ.

ຈະ ປິ່ນປົວ ຢ່າງ ໃດ!
 ເມື່ອ ທ່ານ ຮູ້ ອາການ ອັນຕະລາຍ ຂອງ ແຕ່ ລະ ບັນຫາ ສຸຂະພາບ  ນີ້ ແມ່ນ ສີ່ ງທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງ ເຮັດ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ທ່ານ  
ຈະ ນໍາ ສົ່ງ ນາງ ໄປ ເພື່ອ ປິ່ນປົວ.

 ເລືອດ ຕົກ ໜັກ ຈາກ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ເພດ: ດູດ ຊືມ ເອົາ ເລືອດ 
ຫຼາຍ ກວ່າ ສອງ ແຜ່ນ ຊືມ ເລືອດ  ໃນ ຊົ່ວ ໂມງ ດຽວ  ແລະ 
ຍາວ ໄປ ອີກ 2 ຊົ່ວ ໂມງ.  ເລືອດ ໄຫຼ ຊ້າ ຈະ ຊືມອອກ ເທື່ອ
 ລະ ໜ້ອຍ  ສີ ເລືອດ ແດງ ອ່ອນ ຍັງ ເປັນ ອັນຕະລາຍ ຢູ່.

ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ:   ເພື່ອ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ຫ້າມ ເລືອດ
  ຈົ່ງ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ນາງ ນັ່ງ ລົງແບບນັ່ງ ຕອບໝອບ. 
ວິທີ ການ ນີ້ ສາມາດຊ່ວຍ ໃຫ້ ມົດ ລູກ ແຫ້ງ  ໄດ້. 
ເມື່ອ ເວລາ ນໍາ ສົ່ງ ແມ່ຍິງ, ລູບ ໃຕ້ ທ້ອງນ້ອຍ 
ນາງ  ແບບ ໜັກ ມື ແດ່ ພຽງ ແຕ່ ເທິງ  ກະດູກ ຂະ 
ໂມມ,   ໃນເມື່ອ ເວລາ ນາງ ນອນຫງາຍ ຫຼື  
ນັ່ງ ຫ້າມ ເລືອດ. ວິທີ ນີ້ຈະ ຊ່ວຍ ມົດ ລູກ ຖຶກບີບ 
ຮັດ ໄວ້ ( ຫົດ ເຂົ້າ ເອງ)  ແລະມີ ເລືອດ ອອກ ໜ້ອຍ
 ລົງ(ຈົ່ງ ເບິ່ງ ໜ້າ 251 ສະຖານ ທີ່ ແມ່ຍິງ ບໍ່ ມີ ທ່ານໝໍ.

ອາການ ທີ່ ຊືມ ເຊື້ອ: ອາການ ເປັນ ໄຂ້  ເກິ ນກວ່າ 38 ອົງສາ (100.4F)  ໄຂ້ ໜາວ,  ເຈັບທ້ອງ, ມີ ກິ່ນ ເໝັນ ຈາກ ອະ 
ໄວ ຍະ ວະ ເພດ ຫຼື  ອ່ອນ ເພຍ.

ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ: ຈົ່ງ ໃຫ້ ຢາ ແກ່ ແມ່ຍິງ ສໍາລັບ  ການ ຊືມ ເຊືອຕໍ່ ມົດລູກ.  ເບິ່ງ ໜ້າ 256 ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ແມ່ຍິງ ບໍ່ 
ມິທ່ານໝໍ.

ການ ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ເຮົາ ຄວນ ນໍາພາ ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ອາການ ແບບ ນີ້ໄປ 
ກະລີ ນິກ ຫຼື  ໂຮງໝໍ ຢ່າງ ກະທັນຫັນ.

ການ  ເອົາ ລູກ ອອກ ບໍ່ ໄດ້  ແລະ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ ປົກກະຕິ ແມ່ນ ບໍ່ 
ເກີດ ບັນຫາ ທາງ ສຸຂະພາບ  ແຕ່ ເມື່ອ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ໄດ້ ສີ້ ນສຸດ ດ້ວຍ ເຫດຜົນ 

ໃດໆ ກໍ ຕາມ , ສ່ວນອາການ ອັນຕະລາຍ ກໍມີ ຄ້າຍ ຄື ກັນ.
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ລາງ ເທື່ອ ເກີດ ອາການ ສະຫຼົບ: ຄີງ ເຢັນ, ອ່ອນ ເພຍ ຫຼື  ໜັງ ຊຸ່ມ, ຫາຍ ໃຈ ໄວ (ຫຼາຍ ກວ່າ 30 ຄັ້ງ ຕໍ່ ນາທີ); ຫົວ 
ໃຈ ເຕັ້ນ ໄວ (ຫຼາຍ ກວ່າ 100 ຄັ້ງ ຕໍ່ ນາທີ). ການ ເຈັບ ເປັນ ແບບ ຜິດ ປົກກະຕິ ການ ວິນ ວຽນ ຫຼື  ເຈັບຫົວ ເບົາ  
ແລະມີ ສະຕິ ສັບສົນ ຫຼື ອາ ລົມ ຜິດ ປົກກະຕິ (ໜ້າ ມຶ ດວິນວຽນ)

ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ: ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ນອນ ລົງ ວາງ ຕີນ ໃຫ້ ສູງ ກົ່ວ ຫົວ ປົກ ຕົວ ນາງ ດ້ວຍ ຜ້າ ຫົ່ມ ຫຼື  ແຜ່ນ ແພ  ແລະ 
ຊ່ວຍ ໃຫ້ ນາງ ຢູ່ ແບບ ມິດ ງຽບ. ຖ້າ ຫາກ ນາງ ສາມາດ ດື່ມ ຈົ່ງ ເອົາ ນໍ້າ ໃຫ້ ນາງ ຈິບ ນ້ອຍ ໜຶ່ງ  ຫຼື ຜິວ ນໍ້າ ໃສ່. ຖ້າ 
ຫາກ ນາງ ຍັງ ຂາດ ສະຕິ  ຈົ່ງວາງ ຕົວ ນາງ ລົງ ອີກໃຫ້ ລະດັບຫົວນອນ ຕໍ່າ ຕື່ມ. ຂູດຫຼັງ  ແລະຂູດ ໄປ ໃນ ທາງ ຂ້າງ 
ດຽວ.  ແຕ່ ຕ້ອງ ຈົດ ຈໍາວ່າ ເບື້ອງ ຕີນ ສູງ ກວ່າ ເບື້ອງ ຫົວສະ ເໝີ.

ອາການ ຂອງ ການ ເຈັບ ຢູ່ ໃນ ຕົວ:  ເກີດ ມີ ອາການ ເຈັບ ຈຸກ ຫຼາຍ ຢູ່ ໃນ ທ້ອງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເວລາ ທີ່ ທີ ມີການ ເໜັງ 
ຕີງ;  ເກີດ ອາການ ທ້ອງ ປັ້ນ ຫຼື  ແຂງ  ແລະທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ໃດໆ ຫຼື  ສຽງ ພື ມພໍາຢູ່ ພາຍ ໃນ: ຕົວຮ້ອນ, ມີ 
ອາການສຸນ ສຽວ  ແລະອາການຮາກ;  ອາດ ຈະ ເຈັບ ບ່າ ເບື້ອງ ດຽວ ຫຼື ທັງ ສອງ ເບື້ອງ.

ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ:  ບໍ່ ຄວນ ເອົາ ຫຍັງ ເຂົ້າ ປາກ ແມ່ຍິງ ຄົນ ນັ້ນ; ບໍ່ ຕ້ອງ ໃຫ້ ອາຫານ ບໍ່ ຕ້ອງ ໃຫ້ ນໍ້າດື່ມ  ແລະບໍ່ 
ໃຫ້ ນໍ້າ ໃດໆ! - ຖ້າ ຫາກເຫັນ ວ່າ  ເວລາ ບໍ່ ເກີນ 2 ຊົ່ວ ໂມງ ທີ່ ຈະ ໄປ ເຖີງ ໂຮງໝໍ ບ່ອນ ທີ່ ສະຖານ ທີ່ ຂອງ ນາງ 
ສາມາດ ຜ່າຕັດ. ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ການ ທີ່ ຈະ ໄປ ຫາ ໂຮງໝໍ ເກິ ນກົ່ວ 2 ຊົ່ວ ໂມງ ຈົ່ງ ເອົາ ນໍ້າ ຫຼື  ນໍ້າ ທະ ເລ ໃຫ້ ດື່ມ  ແຕ່ ບໍ່ 
ໃຫ້ ອາຫານ ທີ່ ແຂງ ເດັດຂາດ  ເພາະວ່າ ອາຫານ ທີ່ ມີ ໃນ ທ້ອງ ຈະ ເກີດ ອາການ ປຸ້ນທ້ອງ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ.

 ເມື່ອ ເວລາ ທີ່ ແມ່ຍິງ ຄົນ ນັ້ນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ແລ້ວ  ແມ່ນ ຄວາມ ສາມາດ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ 
ເປັນ ໄປ ໄດ້ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ກອບ ກູ້ ເອົາ ຊີວິດ  ເພື່ອ ຈະ ຮຽນ ຮູ້ ອີກ ຕື່ມ ກ່ຽວ ກັບ ການທີ່ ຈະ ປາດ ເອົາ ລູກ ອອກ  ແລະວິທີ 
ການ ຂອງ ມັນ ຈົ່ງ ເບິ່ງ ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ແມ່ຍິງ ບໍ່ມີ ທ່ານໝໍ ຫຼື ປື້ ມຄູ່ ມື ຂອງ ນາງ ພະດຸ ງຄັນ. ທ່ານ ສາມາດ ອ່ານໜ້າ 
336 ຫາ ໜ້າ 337  ທີ່ ບ່ອນ ຈະ ໄດ້ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ.

ປ້ອງ ກັນ ຊີວິດ ດ້ວຍ ການ ເບິ່ງ ແຍງ ຮັກສາ ກ່ອນ ການ ທໍາ ແທ້ງ

 ແມ່ຍິງ ຫົວ ສາວ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ ມັກ ຈະ ເກີດ ບັນຫາ ທີ່ ສ້າງ 
ຄວາມ ອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ ປາດ ເອົາ ລູກ ອອກ  ແຕ່ ວ່າ ພວກ ໝູ່ ເຮົາ ບໍ່ ຮູ້
ຈັກ ການ ເບິ່ງ ແຍງ ກ່ອນ ການ ປະສູດ . ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງການ ຄວາມ ຮູ້  ແລະ 

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ໃນ ການ ເບິ່ງ ແຍງ ທີ່ມີ ຄວາມ ເມດ ຕາ  ແລະນັບຖື .

ທີ່ ກອງ ປະຊຸມ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ກ່ອນ ການ ປາດ ລູກ ອອກ 
ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ລົມ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປາດ ລູກ ອອກແບບອັນຕະລາຍ  ແລະ 
ບໍ່ ປອດ ໄພ  ແລະເປັນ ຍ້ອນວິທີການ ໃດ  ທີ່ ມັນ ບໍ່ຄື ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ພວກ 
ເຮົາ ໄດ້ ເປີດ ຫຼາຍ ກອງ ປະຊຸມ  ແລະປຶກສາ ສົນທະນາ  ເພື່ອ ຍາດ ເອົາ ຄວາມ 

ໄວ້ ເນື້ອ ເຊື່ ອໃຈ ຂອງ ການ ນໍາ ສາສະໜາ  ໃນ ທ້ອງ ຖີ່ ນ.
ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ເລີ່ມ ສົນທະນາ ເຖີງຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ການ

ວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ່ ຜົວ ເມຍ  ແລະ  ໃຊ້ ວິທີ ການ ຄຸມ ກໍາ ເນີ ດນອກ 
ການ ແຕ່ງງານ. ວຽກ ນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ ເປີດ ປະຕູ  ເພື່ອ ປືກສາ ສົນທະນາການ ເກີດ 
ມີ ການ ຕັ້ງ ຄັນ  ແບບ ບໍ່ ຕັ້ງ ໃຈ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ເບິ່ງ ແຍງ ແບບ ສຸກ ເສີນ.
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ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແມ່ຍິງ ຫຼັງ ຈາກ ທໍາ ແທ້ງ

ແມ່ຍິງ ອາດ ຈະມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ແຂງ ແຮງ ຫຼັງ ຈາກ ແທ້ງ ລູກ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ 
ນາງ ຈະ ຮູ້  ວິທີ ຕັດສິນ ທີ່ ຖືກຕ້ອງສໍາລັບ ນາງ  ແລະຄອບຄົວ ຂອງ ນາງ.
  ແມ່ຍິງ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ ອາດ ຈະ ຮູ້ສຶກປະສົມ ໂສກ ເສົ້າ,  ເສົ້າ  ໂສກ ເສົ້າ 
ຜິດພາດ ນະ ອາຍ  ແລະມີ ຄວາມ ຮັກ. ມັນ ເປັນ ເລືື່ອງປົກກະຕິ ສໍາລັບ 
ແມ່ຍິງ ທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມ ໂສກ ເສົ້າ   ແລະທຸກ ໃຈ  ເມື່ອ ເວລາ ສີ້ ນສຸດ ການ
 ຕັ້ງ ຄັນ  ຍ້ອນ ວ່າ ບໍ່ ສາມາດຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ . ການ ຮູ້ສຶກ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແມ່ນ 
ເປັນ ປົກກະຕິ  ແຕ່ຕ້ອງ ໄດ້ ເຊື່ອງອໍາ  ແລະປ້ອງກັນ ຕົວ ນາງບໍ່ ໃຫ້ ມີ ຫຍັງ
ທີ່ ບໍ່ ດີ  ເກີດ ຂຶ້ນ  ແມ່ຍິງ ສ່ວນ ຫຼາຍຍັງ ຊອກ ຫາ ວິ ທີ່ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ  ໂດຍ ການ
 ລົມ ກັບ ເພື່ອນ ຍິງ ຄົນ ອື່ນ ຜູ້ ທີ່ ເຄີຍ ມີ ປະສົບ ການ ຄື ກັນ.

ການຈັດ ຕັ້ງ ພິທີ  ເພື່ອ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນວ່າ ມີ ຫຍັງເກີດ ຂຶ້ນ ທີ່ ຈະ
 ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງໄປ ເບິ່ງ ປະສົບ ການ  ແລະມີ ຫຍັງ ຈະ ເກິ ດຂຶ້ນ ກັບ ຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ ການ ປິດ ບັງ  ແລະການຈູດອຸປະ 
ກອນທີ່ ພົວພັນ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ເປັ ນສັນຍາ ລັກທີ່ ປົກ ປິດ.  ໃນ ບາງ ຊຸມ ຊົນ ແມ່ຍິງ ອາດ ຈະ ປູກ ຕົ້ນ ໄມ້ ຫຼື  ໄປ 
ຢ້ຽມຢາມ ສະຖານ ທີ່ ສັກສິດ  ແລະ ເຮັດ ທານ.

ການຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ການທໍາແທ້ງແບບປອດໄພຮັບໃຊ້ປະຈໍາ

ການ ປ່ຽນ ແປງ ກົດໝາຍໃຊ້ ເວລາ ຫຼາຍ ປີ.  ເວລາ ທໍາ ແທ້ງທີ່ ຜິດ ກົດໝາຍ  ຫຼື  ເວລາ ທີ່ ເກືອດ ຫ້າມ ທີ່ ເຄັ່ງ ຄັດ 
ແລະກຸ່ມ ທີ່ ມີ ອານາ ດຕ້ານ ກັບ ກົດໝາຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ເປັນ ໄປ ບໍ່ ໄດ້.  ແຕ່ ເມື່ອ ເວລາ ໄດ້ ປ່ຽນ ແປງ ກົດ 
ມາຍ ແລ້ວ  ແລະໃນ ຕົວ ຈິງ ແມ່ຍິງ ສາມາດ ປອດ ໄພ  ແລະທໍາ ແທ້ງ ແບບ ຖືກ ກົດໝາຍໃນ ປະຈຸ ບັນ  ໃນ ຫຼາຍ 
ສະຖານ ທີ່ ທີ່ ຍັງ ເຮັດ ຜິດ ກົດໝາຍທັງ ໝົດ. ໃນ ເວລາ ບໍ່ ດົນ ນານ ຜ່ານ ມາ.

ມີ ຫຼາຍ ຄົນ ຕ້ອງການ ຍຸດຕິ ອັນຕະລາຍ ທີ່  ເກີດ ໂດຍ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ວິທີ ການທີ່ ພວກ ເຂົາ 
ຈັດການ ກັນ ເຮັດປົກກະຕິ ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບແມ່ນ ຫຍັງ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຂົາ ເຈົ້າ. ບາງ ຄົນ  
ເລີ່ມ ໂດຍ ການ  ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງກ່ອນ ຈະ ທໍາ ແທ້ງ. ການ ສຶກສາ ສີ່ ງອື່ນກ່ຽວ ກັບ ການ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ  ເພື່ອ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ 
ປອດ ໄພ  ແລະມີຫຼາຍຄົນ ເຮັດ ວຍກ ເພື່ອ ວ່າ  ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ຊາຍ  ໃຫ້ ຮູ້ວ່າການ ປ້ອງ ກັນ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ແບບ ບໍ່ ຕັ້ງ 
ໃຈ

ການ ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ການ ລົມ ໂທລະ ສັບ ຮັອດ ລາຍ  ເພື່ອ ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ປອດ ໄພ.

 ເມື່ອ ແມ່ຍິງລົມ ກັນ ທາງຮອດ ລາຍ  ໃນ ບາງ ປະ ເທດ-ລວມປາ 
ກິດ ສະຖານ, ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ  ເອກ ວາດໍ  ແລະ ເປຣູ -  ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ ມູນ 
ຂ່າວສານທາງໂທລະສັບ  ເຖິງ ແມ່ຍິງທີ່ ຕ້ອງການ ຈະ ຮູ້ຈັກ ການ ນໍາ ໃຊ້ 
ຢາ  ເພື່ອ ທໍາ ແທ້ງ  ແບບ ປອດ ໄພ.
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ຍິງ ໜຸ່ມນໍາໜ້າພາ ທາງ - ມູນ ນິທິ ມາ ຣິ ອາ
ໃນ ປີ 2007 ທີ່ ເມືອງ   ແມກ ຊິກ ໂກ  ໄດ້ ຜ່ານ ກົດໝາຍ,  ເປັນ ເມືອງ ດຽວ ທີ່ ແມ່ຍິງ ສາມາດ ແທ້ງ ລູກ 

ແບບ ປອດ ໄພ  ແລະຖືກ ກົດໝາຍ, ສາມາດ ທໍາ ແທ້ງ ເມື່ອ ມີ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ພາຍ ໃນ ໄລຍະບໍ່ ເກີນ 12 ອາທິດ  
ຂອງ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ນີ້  ແມ່ນ ບາດກ້າວທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ທິດ ທາງ. ທີ່ ເຂດ ອື່ນໆ ໃນປະ ເທດ  ແມກ ຊິ ໂກ  ແມ່ຍິງ 
ຈໍານວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ  ໄດ້ ເສຍ ຊີວິດ ຫຼື ຖືກ ກັກ ຂັງ ໃນ ຄຸກ ເປັນ ເວລາ ຍາວ ນານ  ຍ້ອນ ວ່າ ເຂົາ ໄດ້ ແທ້ງ ລູກ  ແບບ 
ຜິດ ກົດໝາຍ.  ແຕ່ ແມ່ຍິງ ທີ່ ທຸກ ຍາກ ໃນ  ແມ ກຊິ ໂກ  ຍັງ ບໍ່ ສາມາດ ມີ ເງິນ ຈ່າຍ ພຽງພໍ   ໃຫ້ ແກ່ ຄ່າ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ 
ປອດ ໄພ  ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ  ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ຂໍ້ ດີ ທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  ເຂົ້າ ມາ ເມືອງ ຫຼວງ  ແລະຈ່າຍ ຄ່າ ທໍາ 
ແທ້ງ ໃຫ້ ແກ່ ທ່ານໝໍ

ຍ້ອນຄວາມ ບໍ່ ຍຸຕິ ທໍາ ນີ້  ໃນ  ປີ 2009 ຍິງ ສາວ ສອງ ຄົນ ໄດ້ 
ສ້າງ ຕັ້ງ ມູນ ນິທີຊ່ວຍ ເຫຼືອ ການ ແທ້ງ ລູກ ມາຣິອາ  ເພື່ອ ສັງຄົມ ຍຸຕິ ທໍາ 
 ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຮັດ ການ ແທ້ງ ລູກ ທີ່ ປອດ ໄພແດ່ ແມ່ ຍິງ ທັງ ມວນ.  ການ 
ໃຫ້ການ ບໍລິການ ຂອງ ກອງ ທຶນ ມາຣິອາ  ທີ່ ເອົາ ໃຫ້ ລວມມີ 

• ຊ່ວຍ ຈ່າຍຄ່າ ທໍາ ແທ້ງ ສ່ວນ ໃດ ໜຶ່ງ ຫຼື ຈ່າຍ ຊ່ວຍທັງ ໝົດ
•  ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເມືອງ  ແມ ກຊິ ໂກ ຊິ ຕີ  ຢູ່ ກັບ ແມ່ຍິງມາ ກ່ອນ  ໃນ ໄລຍະ
   ແລະ ຫຼັງ ຈາກ ການ ແທ້ງ ລູກ
•  ຊ່ວຍ ເບິ່ງ ແຍງ ດູ ແລແຕ່ ກ່ອນ ລະຫວ່າງ  ແລະຫຼັງ ຈາກ ເຮັດ ການ ແທ້ງ ລູກ.
•  ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ຮັອດລາຍ  ເພື່ອ ປະ ເມີນ ເບິ່ງ ເງື່ອນ ໄຂ

ນັບ ແຕ່ ມື້ ສ້າງ ຕັ້ງ ມຸນນິທີ ນີ້  ສາມາດ ຊ່ວຍ ແມ່ ຍິງ 1.500 ຄົນ ທົ່ວ ຕາໜ່າງອົງການອາສາ ສະໝັກ 
ທົ່ວ ແມ ກຊິ ໂກ ນ ອກ ຈາກ ການ ບໍລິການ ການ ທໍາ ແທ້ງ ຍັງ ມີການ ບໍລິການ ອື່ນໆ ອີກ ທີ່ ເຂົ້າ ຫາ ແມ່ຍິງ  
ມູນິທີ  ເມ ເຣຍ ຍັງ ເຮັດ ການ ທໍາ ແທ້ ງ ທີ່ ເຫັນ  ແລະຂະຫຍາຍກວ້າງ ການ ຊ່ວຍ ທີ່ ເຫັນ  ແລະອົງການ ມູນິທີ 
ເຂົາ ມີ ຜົນສໍາ ເລັດ ທຶນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ອົງການ ຂອງ ສາສະໜາ ທີ່ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ເປັນ  ກົດໝາຍ ທີ່ 
ຕ້ານ ກັບ ການ ແທ້ງ ລູກ  ແມ່ນ ວ່າ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງສໍາລັບ ແມ່ຍິງ 

ການຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ ມີ ໄວ້ ຮັບ ໃຊ້ ສະ ເໝີ

ການ ປ້ອງ ກັນ ແມ່ຍິງ  ແລະພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ
ວິທີ ການ ທີ່ ດີ ທັງ ແມ່ຍິງຜູ້ ທີ່ ແທ້ງ ລູກ  ແລະພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ ຕ້ອງ ສ້າງ ເຄືອຂ່າຍກັບປະຊາຊົນ ຜູ້ 
ທີ່ ແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ຄື ກັນ ຄົນ ຜູ້ ທີ່ ເຮັດ ການຈັດ ຕັ້ງ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ປອດໄພ.

ມັນ ປະ ເຊິ ນ ໂອກາດ ລະຫວ່າງ ການ ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍ  ແລະ ເຮັດ ສິ່ງທີ່ ເຂົາ ເຊື່ອ ວ່າ ເ ປັນ ສິ່ງ ຖືກ 
ຕ້ອງເກືອບ ທຸກ ປະ ເທດ ມີ ຫຼາຍ ສະຖານ ທີ່ທີ່ ການ ແທ້ ງລູກ ທີ່ ຖືກ ກົດໝາຍ  ແລະບາງ ທີ່ ກໍ ບໍ່ ມີ. ຕ້ອງ ຖື ເປັນ  ສິ່ງ 
ສໍາຄັນທີ່ ກົດໝາຍ ເວົ້າ ຄວາມ ໝາຍ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວ ກບັບການ ແທ້ງ ລູກ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ  ແລະເຂົ້າ ໃຈ ສິ່ງ 
ຈະ ຕາມ ມາ ຖ້າ ຫາກມີ ການລະ ເມີດ ກົດໝາຍ- ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ  ແລະຜູ້ ທີ່ ຊ່ວຍ ນາງ.

ໃນ ປະ ເທດ ຟິລິບ ປິນການ ແທ້ງ ລູກ  ແມ່ນ ຜິດ ກົດໝາຍ  ເປັນ ການ ຫຍຸ້ງຍາກ
 ຫຼາຍ ທີ່ ຈະ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ປອດ ໄພ  ເພາະສະນັ້ນ ພວກ ເຮົາ ໃຫ້ ຄໍາ

 ແນະນໍາ ລະຫວ່າງ ເພື່ອນ  ແລະອົງການ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະພວກ ເຮົາ ຊ່ວຍ ຄົນ 
ດ້ວຍວິທີການ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ຜ່ານ ອິນ ເຕີ  ເນ ັດ.
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ການ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ບົດຮຽນ ພາກ ນີ້ ຢູ່ ໜ້າ ທີ 248 ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ແລກປ່ຽນເລື່ອງຂອງ ທ່ານໝໍ ອາຣຸນາ  ນາງ 
ເປັນ ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ເຮັດ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພທີ່ ປະ ເທດ ເນ ປານ  ເມື່ອ  ເວລາ ນາງບໍ່ ສາມາດ ຊ່ວຍ ຊີວິດ 
ຂອງ ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ ຄົນ ໜຶ່ງ ຜູ້ ທີ່ມີ ຄວາມ ເຈັບ ເປັນ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ບໍ່ ປອດ ໄພ ນີ້ ແມ່ນ ເລື່ອງ ຂອງ ທ່ານໝໍ 
ອາຣຸນາ ຢູ ເພ ຣດຕີ.

ການ ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ  ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ

ການ ຕໍ່ສູ້ ທີ່ ຍາວ ນານ  ເພື່ອ  ເຮັດ ໃຫ້ການທໍາ ແທ້ງ ຖືກ ກົດໝາຍ  ແລະປອດ ໄພ ທີ່ ປະ ເທດ ເນ ປານ.

ການ ເສຍ ຊີວິດຂອງ ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ ຄົນ ນັ້ນ  ເຮັດໃຫ້ ຂ້ອຍ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທຸກ ຍາກກັບ ການ ຕັ້ງ ຄັນ  
ແບບ ບໍ່ ຕ້ອງການມີ ເງື່ອນ ໄຂ ໜ້ອຍ ຫຼາຍ. ຂ້ອຍ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ແລກປ່ຽນ ເລື່ອງລາວກ່ຽວ ກັບ ແມ່ຍິງ ຄົນນັ້ນ  
ແລະ  ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງ ກົດໝາຍ  ເພື່ອ ໃຫ້ ແມ່ຍິງມີ ສິດ ທໍາ ແທ້ງແບບ ປອດ ໄພ  ແລະຖືກ ຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍ ເມື່ອ ເວລາ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ. ຂ້ອຍ ຂຽນ ບົດ ສະ ເໜີໃຫ້ ແກ່ໜັງສື ພິມຈໍານວນ  ໜຶ່ງ  ແລະໄດ້ 
ຮັບ ຈົດໝາຍຕອບ ມາ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ  ແຕ່ ຂ້ອຍ ກໍ ສືບ ຕໍ່ ຂຽນ ໂດຍ ທີ່ ໄດ້ ເລົ່າ ເລື່ອງກ່ຽວ ກັບ ຜູ້ຍິງທີ່ ເສຍ ຊີວິດ  
ແລະ ຜູ້ ຄັດຄ້ານ  ຕໍ່ ແມ່ຍິງ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ຂາດ ຄວາມ ເປັນ ທໍາ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ປະ ເຊີນ ໜ້າ ຢູ່.

 ໃນ ປີ 1990 ຂະ ບວນການເພື່ອປະຊາທິປະ ໄຕ ໃນ ປະ ເທດ ເນ ປານ  ໄດ້ ມີ ການ ປປ່ຽນ ແປງຫຼາຍ ສິ່ງ 
ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ມີ ການ ເດີນ ຂະ ບວນ ບົນ ທ້ອງ ຖະໜົນ ຫຼາຍ ຄັ້ງພວກ ເຮົາມີສະພາ ໃໝ່  ແລະລັດຖະທໍາ ມະນູນ  
ໃໝ່. ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ໜັງສືພິມ  ແລະສະຖານີ ວິທະຍຸທັງ ໝົດ ແມ່ນ ຄວບ ຄຸມ  ໂດຍ ລັດຖະບານ. ດຽວ ນີ້ ຍັງ ມີ 
ຫຼາຍໜັງສືພິມ ໃໝ່  ແລະລາຍການ ວິທະຍຸ  ແລະ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ ກໍ ມີຄວາມປະສົງ ທີ່ ຈະ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ທໍາ ແທ້ງ.  ເປັນ ເວລາ ທີ່ ເໝາະ ສົມກັບການ ປ່ຽນ ແປງ ກົດໝາຍ

 ໃນ ເວລາ ນັ້ນ ຂ້ອຍ ພົບ ກັບ ນັກ ໜັງສື ພິມ ຊາຍ ຄົນ ນັ້ນ ມີ ຊື່ວ່າ ກຸດຣາຍ ຜູ້ທີ່ ເປັນ ຄົນ ສໍາຄັນ ໃນ ການ 
ໂຮມ ຊຸມນຸມ. ລາວ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ຈະ ພິມ ບົດ ສະ ເໜີ ຫຼາຍ ບົດ  ແຕ່ ຍັງ ສົ່ງ ນັກ ຂ່າວລົງ ໄປ ເອົາ ຂ່າວ ຕາ ມ ບ້ານ 
ຕ່າງໆ   ລາວ ໄດ້ ຮັບ ຂ່າວ ການ ເສຍ ຊີວິດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ອີກ ດ້ວຍ. ຜູ້ ຊາຍ ຜູ້ ທີ່ເມຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ເສຍ 
ຊີວິດ  ໄດ້ ເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງສູ່ ປວງ ຊົນ ຟັງ. ການ ໂຮມ ຊຸມນຸມ ອື່ນໆ ອີກຍັງ ມີ ນັກ ການ ເມືອງຜູ້ ມີ ຊື່ວ່າ ຊູ ນີນ ຜູ້ 
ທີ່ ເວົ້າ ໃຫ້ ກຽດແກ່ ສິດ ແມ່ຍິງ  ແລະການ ທໍາ ແທ້ງ. ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ເພດ ຊາຍ  ໄດ້ ຊ່ວຍ 
ໃຫ້ ມີ ຫຼາຍ ຄົນ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ  ແລະເຫັນ ວ່າ ບັນຫາ ນີ້ ບໍ່ ແມ່ນ ເປັນ ພຽງ ແຕ່ 
ວຽກ ແມ່ຍິງ ເທົ່າ ນັ້ນ ຜູ້ຊາຍ ກໍ ແມ່ນ  ເສຍຄື ກັນ  ເພາະ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຖືກ ທໍລະມານ ຈາກ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຂອງ 
ເມຍ ລູກ ສາວ  ເອື້ອຍນ້ອງ  ແລະ ເພື່ອນ ເຂົາ ເຈົ້າ.

ຂ້ອຍ ຍັງ ໄດ້  ເວົ້າ ເຜີຍ ແຜ່ຂ່າວ ຜ່ານທາງ ວິທະຍຸ 
ອີກ. ຕົກ ມາ ຮອດ ມື້ໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກ ທີ່ ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ເລື່ອງ 
ລາວ ເລື່ອງ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຂອງ ແມ່ຍິງ ຂ້ອຍ ຍັງ ໄດ້ ຮັບ 
ຂ່າວ ນິທານ ຂອງ ຂ້ອຍ ອີກ ຂ້ອຍ ບັນຍາຍ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ແທ້ງ ລູກ  ເທື່ອ ຂ້ອຍ ຄົ້ນ ພົບ ວ່າ ຂ້ອຍ ຕັ້ງຄັນ ໄດ້ 6  
ເດືອນ ຫຼັງ ຈາກ ຄອດ ລູກ ຜູ້ ທໍາ ອິດ  ແລະຂ້ອຍ ເວົ້າ ວ່າ 
ຖາຫາກ ລັດຖະບານ ຕ້ອງການ ຢາກ ຈັບ ຂ້ອຍ . ຂ້ອຍ 
ຍິນ ດີ ທີ່ ຈະ ໄປ.  ເປັນ ຫຍັງ ເພີ່ນ ບໍ່ ຈັບ ພວກແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ 
ເປັນ ທ່ານໝໍ  ເພື່ອ ທໍາ ການ ທໍາ ແທ້ງ ຫຼື  ແທ້ງ ລູກ,  ເປັນ 
ຫຍັງ ຈຶ່ງ ມາ ຈັບ ແຕ່ ແມ່ ຍິງ ຊາວບ້ານ  ແລະທໍາລາຍ 
 ຊີວິດ ພວກ ເຂົາ.
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ຂ້ອຍ ຄິດ ວ່າ ປະຊາຊົນ ທັງຫຼາຍ  ຕ້ອງການ ຢາກ ຈະ ເຫັນ ຊາຕາກໍາ  ແມ່ຍິງ ຜູ້ ເສຍ ຊີວິດ ຫຼື ຖືກ ໄປ ຈໍາ 
ຄຸກ  ແລະ ຂ້ອຍ ກໍ ເລີ່ມ ເກັບ ກໍາ ຂໍ້ ມູນ ເກັບ ກໍາ ຮູບ ແມ່ ຍິງ  ແລະເລື່ອງລາວ ຂອງ ເຂົາ.  ແນ່ນອນ ຂ້ອຍ ກໍ ຂໍອະ 
ນຸຍາດ ຈາກເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ  ສາກ່ອນ. ກິດຈະກໍາ ອື່ນໆ ທີ່ ເຫັນ ວ່າ  ເປັນ ຫຍັງ ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງ ເສຍ 
ຊີວິດ  ແລະລົງ ສໍາ ຫຼວດວ່າ  ມີ ຄົນ ປ່ຽນ ແປງ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ການ ທໍາ ແທ້ງ. ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ນໍາ 
ສະ ເໜີ ທີ່ມີ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຂອງ ນັກ ການ ເມືອງ  ແລະຊ່ຽວຊານ ສາທາລະນະ ສຸກ   ໂດຍ ໄດ້ ເວົ້າວ່າ ຖ້າ ຫາກ 
ວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ການ ປິ່ນປົວ ໃນ ການຍັບ ຢັ້ງ ຈາກ ການ ເສຍ ຊີວິດ ໃນ ເວລາ ຄອດ ລູກ  ແລະຈາກ ນັ້ນ ພວກ ເຂົາ 
ຍັງ ຕ້ອງການ ຍຸຕິ ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ບໍ່ ປອດ ໄພ. ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ພວກ ເຂົາ ເຫັນ ດີ ຄວນ ປ່ຽນ ແປງ  ແຕ່ ວ່າ 
ກົດໝາຍຍັງ ບໍ່ ທັນ  ໄດ້ ຮ່າງ ອອກ ມາ.

ເປັນ ເວລາ ດົນ ນານ ທີ່ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ທໍາ ການ  ແລກປ່ຽນ 
ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຮ່ວມກັບ ປະຊາຊົນ  ເພື່ອ ກຽມຮ່າງ ກົດໝາຍ
ວ່າ ດ້ວຍການ ທໍາ ແທ້ງ ເປັນ ການ ຖືກ ກົດໝາຍ. ບາດກ້າວ
 ທໍາ ອິດ ພວກ ເຮົາ ສະ ເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍ  ແຕ່ ບໍ່ ສາມາດ 
ຜ່ານ ໄດ້.  ແລະຕໍ່ ມາ ຕົກ ມາ ຮອດ ປີ 1999 ພວກ
 ເຮົາພະຍາຍາມ ອີກ ພວກ ເຮົາ ສະ ເໜີ ວ່າ ແມ່ຍິງ
 ຄວນ ສາມາດ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ  ແຕ່ ມື້ ຕັ້ງ 
ຄັນ ເຖິງ 12 ອາທິດຂອງ ການ ຕັ້ງ ຄັນ. ຖ້າ ຫາກ
 ແມ່ຍິງ ຖືກ ຂົ່ມຂືນ ຫຼື ວ່າ ຖ້າ ຫາກ ແມ່ຍິງມີ ບັນຫາ
ເຫດຜົນ ທາງ ດ້ານ  ແນວ ຄິດ  ແລະຮ່າງກາຍ  ທີ່ ຈະ
 ເຮັດ ໃຫ້ການ ຕັ້ງ ຄັນ ເປັນ ອັນຕະລາຍ ນາງກໍສາ
ມາດ ທໍາ ແທ້ງ   ໄດ້ ແຕ່ ມື້ ຕັ້ງ ຄັນ ເຖິງ 18  ອາທິດ. 
ຫຼັງ ຈາກ ສະມາຊິກ ສະພາ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ອໍານາດປ່ຽນ
ຕໍາ ແໜ່ ງຂອງ ເຂົາ  ແລະ ກົດໝາຍ ກໍ ຖືກ ຜ່ານ.

ປະຈຸ ບັນ ນີ້ ການ ທໍາ ແທ້ງ ເປັນ ເລື່ອງ ທີ່ ປອດ ໄພ  ແລະຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ  ທີ່ ປະ ເທດ ເນ ປານ  
ແຕ່ ກໍ ຍັງ ມີ ຫຼາຍວຽກ ທີ່ ຈະ ເຮັດ.  ເມື່ອ ເວລາ ຂ້ອຍ ລົງ ໄປ ເຮັດ ວຽກທີ່ ຂັ້ນ ບ້ານທີ່ ຫ່າງ ໄກຈາກ ຕົວ ເມືອງ ຍັງ ມີ 
ທ່ານໝໍ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ ຍັງ ຄິດ ວ່າການ ທໍາ ແທ້ງ ສາມາດ ອະນຸຍາດ ພຽງ ແຕ່ ການ ຕັ້ງ ຄັນ ໂດຍ ການ ຖືກ ຂົ່ມຂືນ 
ເທົ່າ ນັ້ນ ຫຼື  ເມື່ອ ເວລາ ຜົວ ຍິນ ດີ ນໍາ. ວຽກຂອງ ພວກ ເຮົາປະຈຸ ບັນ ໄດ້ ຂະຫຍາຍ ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ແມ່ຍິງ ມີ ສິດ ຖືກ 
ກົດໝາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແທ້ງ ລູກ ແບບ ປອດ ໄພ ອີກ. ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຜັກ ດັນ ໃຫ້ ລັດຖະບານ  ເປີດ ຊຸດ ຝຶກ 
ອົບຮົມ  ເພື່ອ ໃຫ້ ທ່ານໝໍ ແລະນາງພະຍາບານ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ວິທີ ແທ້ ງລູກແບບ ປອດ ໄພ ອີກ.  ໄປ ຄຽງ ຄູ່ກັນ ນັ້ນ 
ພວກ ເຮົາ ຍັງ ຕ້ອງການ  ໄວ ໜຸ່ມ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ການ ສ້າງ ແຜນ ຄອບຄົວ  ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ 
ທໍາ ແທ້ງ.

ການຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ ມີ ໄວ້ ຮັບ ໃຊ້ ສະ ເໝີ
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ວິທີການໃຫ້ການປຶກສາ ເພື່ອການແທ້ງລູກແບບປອດໄພ ແລະຖືກກົດໝາຍ
 ໂດຍ ປົກກະຕິ ແລ້ວ ບໍ່ມີ ວິທີ ການໃດໜຶ່ງ ໃດ ດອກ ທີ່ ຈະ ນໍາ ມາ ເຖິງ ຄວາມ
 ສໍາ ເລັດ ໄດ້.  ມັນ ມີ ຫຼາຍ ວິທີການ ທີ່ ກຸ່ມ ຄົນ ຈະ ເອົາ ອອກ ມາ ນໍາ ໃຊ້  ເພື່ອ 
ຕໍ່ສູ້  ໃຫ້ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ໂດຍ ປອດ ໄພ  ແລະຖືກ ກົດໝາຍ

ຈົ່ງ ພາກັນ ປຶກສາ ຫາລື ການ  ເສຍ ຊີວິດ ດ້ວຍ ການ ອອກລູກ -  ແມ່ຍິງ  ເສຍ
ຊີວິດ ຍ້ອນ ວ່າ ຕັ້ງ ຄັນ - ບໍ່ ໄດ້ ທໍາ ແທ້ງ

 ແລກປ່ຽນ ເລື່ອງ ລາວ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຈິງ  ເຊັ່ນ ເລື່ອງ ແມ່ຍິງ ທີ່ເສຍ
 ຊີວິດ ຫຼື ຖືກ ຄຸກ ຍ້ອນ ວ່າ  ເຮັດ ການ ທໍາ ແທ້ງ

     ເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາລັບບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ແປງປັນທັດສະນະຊຶ່ງ 
     ກັນແລະກັນ. ບຸກຄົນກໍຈະໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະອຸ້ມຊູຊຶ່ງກັນ  
     ແລະກັນ ແລະພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການ.

     ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາຜູ້ຊາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນ 
     ການເປີດສົນທະນາກ່ຽວກັບການທໍາແທ້ງ.

ນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ, ບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ. ຢູ່ປະ 
ເທດເນປານບຸກຄົນສ່ວນຫຼາຍພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າທໍາແທ້ງທີ່ບໍ່ປອດໄພ, ຜິດກົດໝາຍ ”ແທນທີ່ຈະເປັນໄປຕາມ 
ກົດໝາຍປອດໄພ,”  ໃນບາງປະເທດບຸກຄົນສ່ວນຫຼາຍຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ຄໍາວ່າ “ແທ້ງ” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່
ການຕິດຕາມປະຈໍາເດືອນ. ໃນເມື່ອແມ່ຍິງປະຈໍາເດືອນບໍ່ມາ ກໍຄວນເຂົ້າພົບແພດ ເພື່ອແພດຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ປະຈໍາເດືອນມາ.

ທຸກຢ່າງຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມເວລາ, ມັນເປັນໂອກາດໃນທາງການ
ເມືອງເຊັ່ນ: ຂະບວນການເຫັນດ້ວຍກັບປະຊາທິປະໄຕ, ໃນເມື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນ.

      ການທໍາແທ້ງເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອທໍາແທ້ງຖືກຕ້ອງ 
      ຕາມກົດໝາຍ ບັນດາທ່ານໝໍ ແລະພະນັກງານ 
      ສາທາລະນະສຸກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ມີ 
      ກອງທຶນ ແລະບັນດາແມ່ຍິງຕ້ອງຮູ້ຈັກສະຖານທີ່ 
      ທໍາແທ້ງທີ່ປອດໄພ.

ການ ປ້ອງ ກັນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຈາກ ການ ທໍາ ແທ້ງ ທີ່ ບໍ່ ປອດ ໄພ
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ແຜນ ຄອບຄົວ: ການ ສ້າງ ແຜນ  ຄອບຄົວ  ແມ່ນ ມີ ໄວ້  ເພື່ອ ໃຫ້ ແມ່ຍິງ ທໍາ ແທ້ງໜ້ອຍ ລົງ  ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອ ປ່ຽນ 
ແປງ ທັດສະນະຊຸມ ຊົນ ທີ່ ປະຕິ ເສດ  ແມ່ຍິງ ມີ ສິດຕັດສິນ ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ

ນໍາ ໃຊ້ ຢາ ເມັດ  ເພື່ອ ທໍາ ແທ້ງ  ແລະເພື່ອ ກໍລະ ນີສຸກ ເສີນ  ກ່ອນ ການ ທໍາ ແທ້ງ 
ປິ່ນປົວ ຮັກສາ  ຕ້ອງ ຮູ້ຈັກ ວິທີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຢາ  ແລະຮູ້ ວ່າ ມີ ຢູ່ ໃສ ຄໍາ ແນະ  ນໍາ 
ກ່ຽວ ກັບຂໍ້ ມູນ ນີ້ ແມ່ນ ມີ ແລ້ວ  ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ  ແລະພະນັກງານ ສາທາລະນະ ສຸກ 
ຂັ້ນຊຸມ ຊົນ.

       ການ ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ  ແມ່ນ ມີ  
      ໄວ້ແລ້ວ ສໍາລັບ ເດັກ ຍິງ  ແລະຊາຍ. ດັ່ງ ນັ້ນ  ພວກ ເຂົາຈະ ມີ ຄວາມ ຮູ້  
       ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ຈະ ເລືອກ ແບບ ທີ່ ດີ  ໄດ້ ຄື ຜູ້ ໃຫຍ່.

ການຈັດ ຕັ້ງ ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ການ ທໍາ ແທ້ງ ແບບ ປອດ ໄພ ມີ ໄວ້ ຮັບ ໃຊ້ ສະ ເໝີ

ຢ່າ ຍອມ ມັນ ຖ້າວ່າ ການ ພະຍາຍາມ ຄັ້ງ ທໍາ ອິດ  
ຫາກ ບໍ່ ສໍາ ເລັດ ຈົ່ງ ສືບ ຕໍ່ ທົດ ລອງ ແບບ ວິທີ ອື່ນໆ  

ໃນ ທີ່ ສຸດ ທ່ານ ກໍ ຈະ  ໄດ້ຊະນະ .


