
ການວາງແຜນຄອບຄວົ
ບົດນ້ີແມນ່ເວົ້າເຖິງວິທີການປ້ອງກັນການຖືພາ 
ຫຼືກະເວລາໃນການຖືພາແຕ່ລະຄ້ັງ. ວິທີການທັງໜົດ ທີໄ່ດ້ອະທິບາຍ 
ຢູ່ໃນບົດນີ້ ເປັນວິທີການທີ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໃຊໄ້ດ້ຢາ່ງປອດໄພດ.ີ

ເປນັຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມກີານວາງແຜ
ນຄອບຄວົ?
ມີຫຼາຍວິທີການທ່ີປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ 
ໃນການປ້ອງກັນການຖືພາ, ຫຼື ຊວ່ຍໃຫເ້ຈົ້າເລືອກເວລາ ທີເ່ໝາະສມົ 
ໃນການ ມລີູກ ແລະ ຈະເອົາລູກຈັກຄົນ. ເຈົ້າສາມາດຂຄໍາໍແນະນໍາ 
ກຽ່ວກັບວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ໄດ້ຈາກບຸກ ຂະ ລາ ກອນ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຄຼີນິກ, ເຊິ່ງກໍ່ມີຫຼາຍວິທີການ 
ລວມທັງແບບທີເ່ສຍຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຖືກ ຫຼື ແບບບໍເ່ສຍຄາ່ກໍ່ມ.ີ

ການວາງແຜນຄອບຄົວນີ້ ກໍ່ມຊີືເ່ອີ້ນອີກຢາ່ງໜຶ່ງວ່າ: ການຄມຸກໍາເນີດ. ບໍວ່່າເຮາົຈະເອີ້ນມນັວ່າແນວໃດກໍ່ຕ
າມ, ການວາງ ແຜນຄອບຄົວ ຫຼື ການຄມຸກໍາເນີດນີ້ ແມນ່ມີຜົນດີຫຼາຍຢາ່ງ ເຊັ່ນ:

··  ການເອົາລູກໜ້ອຍຄົນ ແມ່ນມີຜົນດີເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ເປັນແມ່ແຂງແຮງດີຫຼາຍກວ່າ 
ການມີລູກຫຼາຍ ຄົນ. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວນີ້, ເຈົ້າສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ 
ເມື່ອໃດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ ມີສຸ ຂະພາບແຂງແຮງດີພ້ອມທີ່ຈະຖືພາໄດ້.

··  ການລໍຖ້າເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອມີລູກ ແລະ ການມີໄລຍະຮ່າງເວລາລະຫວ່າງການມີລູກແຕ່
ລະຄົນ ແມ່ນສາມາດ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງລູກໆທີ່ຈະເກີດ, 
ແລະມັນກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີເວລາ, ກຳລັງກາຍ ແລະ ເງິນຄຳຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການລ້ຽງດູລູກໆຂອງເຈົ້າທີ່ໄ
ດ້ເກີດມາແລ້ວນັ້ນ.  

··  ການຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະມີລູກ ແລະ ຈະມີເມື່ອໃດ - ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນມາບອກວ່າ ເຈົ້າຄວນມີ  ຫຼື 
ບໍ່ຄວນມີ - ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ. 

··  ຖ້າວ່າເຈົ້າ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າ ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີລູກ, ເຈົ້າກໍ່ຍັງສາມາດ ມີເພດສຳພັນໄດ້ 
ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າຈະຖືພາ.

··  ການວາງແຜນຄອບຄົວ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼີກເວັ້ນຈາກການເອົາລູກອອກແບບບໍ່ປອດໄພ, 
ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ ແມ່ຍິງເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີ.

ການເວົ້າກຽ່ວກັບ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການມເີພດສາໍພັນ, ການຖືພາ — 
ບາງຄັ້ງມນັກໍເ່ປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ. ໃນປຶມ້ ຂອງ ອົງການເຮັດສະປີຣຽນ (Hesperian) “ຄູມ່ືປະຕິບດັເພື່ອສຂຸະພ
າບແມຍ່ງິ” ໄດແ້ນະນໍາ ຫຼາຍວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ທັງ ຍິງຊາຍ ຫັນໜ້າມາລມົກັນກຽ່ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆຂອງແມຍ່ິງ.
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ຜູ້ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງຕ້ອງການມລີູກຫຼາຍຄົນ ເພາະເຫດຜົນທີ່ວ່າແມນ່ຍ້ອນຢາກໃຫ້ບັນດາລູກໆຈະຊວ່ຍເຮັດ
ວຽກ ແລະ ດແູລ ພໍແ່ມ່ ໃນເວລາ ເຖົ້າແກ່ຊະລາ. ນີແ້ມນ່ຄວາມຈິງທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນບໍມ່ີກ
ານແບ່ງ ສນັປັນສ່ວນ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມຢີາ່ງເປັນທໍາ ແລະມນັເປັນເຫດຜົນທີ່ມັກພາໃຫເ້ດັກນ້ອຍເສຍ
ຊວີິດ ເມື່ອຍັງເຍາົໄວຢູ.່

ສະຖານະການແມນ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີການແບ່ງສນັປັນສ່ວນຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະ ສິດ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຢາ່ງຍຸດຕິທໍາ. ຕາມປົກກະຕແິລວ້ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມວີຽກເຮັດ
ງານທໍາ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ລະບົບ ສາທາລະນະສຸກ,   ແລະ ເພດຍິງມໂີອກາດຢາ່ງເທົ່າທຽມໃນການໄດ້
ຮັບການສຶກສາ, ມວີຽກເຮັດງານທໍາ  ແລະ ມສີິດທິ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງນັ້ນ, ປະຊາຊົນແມນ່ເລືອກທີ່ຈະມີ
ຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ. ເຫດຜົນ ສ່ວນໜຶ່ງ ກໍ່ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາ ບໍໄ່ດເ້ພິ່ງພາອາໃສລູກເຕົ້າເພື່ອສາ້ງ 
ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ແລະ ພວກເຂາົ ກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ວ່າລູກຂອງພວກເຂາົທີ່ມຈີ
ະມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະສາມາດມຊີວີິດລອດໄດ.້

ຜູ້ຄນົນ�າໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄວົກ�່ຕ�ເ່ມືອ່:

·· ມັນເປັນວິທີທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດຈ່າຍໄດ້ ຫຼືບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ.

··  ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍວິທີແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນ ຜູ້ຄົນສາມາດເລືອກໃຊ້ວິທີການ ທີ່ໄດ້ຜົນ 
ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບພວກເຂົາ. 

··  ບໍ່ມີການບັງຄັບ ຫຼື ຕົວະຍົວະໃຫ້ນຳໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ.

··  ຝ່າຍຊາຍເຂົ້າໃຈ ແລະເຊື່ອໝັ້ນໃນຜົນດີຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ, ແລະເປີດໃຈຮັບຟັງ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຝ່າຍຍິງ.

··  ທຸກຄົນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ໜຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ມີອາຍຸ, ຜູ້ທີ່ມີຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄອບຄົວ, ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ - 
ສາມາດ ນຳໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
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ການວາງແຜນຄອບຄວົແມນ່ເພື່ອໃຜ?
ຜູ້ຄົນບາງສ່ວນຄິດວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວແມນ່ສາໍລັບແມຍ່ິ
ງທີແ່ຕ່ງງານແລວ້ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າທັງຄົນທີແ່ຕ່ງງານ ແລະຍັງບໍ່ 
ທັນແຕ່ງງານຕ່າງກໍ່ມເີພດສາໍພັນ ແລະແມຍ່ິງຫຼາຍຄົນກໍ່ຢາກຈະມເີພ
ດສາໍພັນ ໄດໂ້ດຍປາດສະຈາກ ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢາ້ນວ່າຈະມລີູກ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ແມຍ່ິງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີທາງອື່ນໃຫເ້ລືອກຫຼາຍປານ
ໃດ ໃນການ ມເີພດສາໍພັນ. ເຊິ່ງແມຍ່ິງບາງຄົນກໍ່ຖືກກົດດັນ ແລ
ະບາງຄົນກໍ່ຖືກບັງຄັບໂດຍໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງເພື່ອໃຫ້ຮ່ວມເພດ. 
ຖ້າປາດສະຈາກການວາງແຜນຄອບຄົວ ຫຼື ການຄມຸກໍາເນີດແລວ້ແ
ມຍ່ິງຜູໃ້ດກໍ່ຕາມ - ບໍວ່່າຈະແຕ່ງງານ ຫຼືຍັງບໍ່ທັນ ແຕ່ງງານ, ຄົນໜຸ່ມ 
ຫຼແືກ່ - ກໍ່ລວ້ນແລວ້ແຕ່ ສາມາດທີ່ຈະຖືພາໄດ.້ ໃນຖານະທີເ່ປັນພະນັ
ກງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ໜຶ່ງ, ການແບ່ງປັນສິ່ງທີເ່ຈົ້າຮູ້ກຽ່ວກັບການວ
າງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ກັບແມຍ່ິງທຸກໆຄົນໄດ້ຮູ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສາໍຄັນ.

ນອກນັ້ນ ເຈົ້າກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຈະບອກເລົາ່ ຫຼແືບ່ງປັນສິ່ງທີເ່ຈົ້າຮູ້ກຽ່ວກັບ 
ການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍໄດເ້ຂົາ້ໃຈນໍາ. ວິທີການບາງຢາ່ງເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, 
ເຊິ່ງມນັກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ປະຕິບັດນໍາ ແລະ ຜູ້ຊາຍກໍ່ມັກຄາດຫວັງຢາກສະແດງຂໍຄ້ິດເຫັນກຽ່ວກັບວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ຜູ້ຍິງນໍາໃຊ້ນັ້ນ. ການຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ເຂົາ້ໃຈເຖິງຜົນດີຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ ສາ

ມາດຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຂາົເຈົ້າຂາ້ມຜ່ານ ຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈ ທີ່ມີກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ແລະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຂາົເຈົ້າ ເຂົາ້ໃຈໄດເ້ຖິງຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງມນັ ທີ່ 

ມີຕໍ່ພວກເຂາົເຈົ້າເຊັ່ນ ກັນ.

ການຄວາມຮູ້ຜູ້ຊາຍໃຫເ້ຂົາ້ກຽ່ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວກໍ່ຍັ
ງເຮັດໃຫ້ມນັງ່າຍຂຶ້ນສາໍລັບແມຍ່ິງເພື່ອລມົກັບຜົວ ຫຼືຄູ່ຂອງຕົນ 

ກຽ່ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ, ແລະເປັນການງ່າຍສາໍລັບພວກເຂາົທັງສ
ອງ ໃນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ວ່າຈະນໍາໃຊວ້ິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບ
ບໃດດ.ີ ພາຍຫຼັງທີໄ່ດ້ຮັບຮູເ້ຖິງຂ້ໍດີຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວແລວ້ ຖ້າວ່າ 
ຜູ້ຊາຍ ຍັງບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ນໍາໃຊ້ມນັ, ທາງຜູ້ຍິງກໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສນິໃຈເ
ອງ ຖ້າຈັ່ງໃດລາວກໍ່ຍັງຢາກໃຊ້ ວິທີການ ວາງແຜນຄອບຄົວຢູ.່ ມັນກໍ່ມວີິທີກ
ານວາງແຜນຄອບຄົວຢູ່ຫຼາຍວິທີທີ່ຜູ້ຍິງສາມາດນໍາໃຊໄ້ດໂ້ດຍທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ຮູ.້

ສອນໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈວາ່ການວາງແຜນຄອບຄວົແມນ່ເຮດັແບບໃດ ແລະ 
ຜົນຂອງມນັມຄີແືນວໃດ
ໃຫ້ອະທິບາຍວິທີ ແລະຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວຢາ່ງຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ກໍໃ່ຫ້ບອກໃຫ້ ເຂາົເຈົ້າຮູ້ ເຖິງຜົນຂາ້ງຄຽງຂອງມນັຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ເຫດຜົນຫຼັກສາໍຄັນອັນໜຶ່ງ 
ທີ່ຜູ້ຍິງຢຸດໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ ກໍ່ຍ້ອນຜົນຂາ້ງຄຽງທີ່ບໍເ່ປັນທີ່ປາດຖະໜາຂອງມນັນັ້ນ. ແຕ່ຖ້າຫາກ ລາ
ວຮູ້ວ່າຜົນຂາ້ງຄຽງຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວນັ້ັນ ມີຄແືນວໃດແດແ່ລວ້ ລາວອາດຈະຢາກສືບຕໍໃ່ຊວ້ິທີການວ
າງແຜນຄອບຄົວນັ້ນຕໍໄ່ປຈົນກວ່າຜົນຂາ້ງຄຽງນັ້ນຈະຫຼຸດລົງ.

ການຊວ່ຍເຫຼືອຄນົໜຸ່ມສາວ (ໃຫ້ຮູ້ກຽ່ວກັບການວາງແຜນຄອບຄວົ)
ຄົນໜຸ່ມສາວອາດຈະເລີມ່ ມີຄວາມຮັກ ຫຼື ມເີພດສາໍພັນກັນກ່ອນທີ່ ພວກເຂາົເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບວິທີ 
ການປ້ອງ ກັນ ການຖືພາ. ຊຸມຊົນຕ່າງໆສາມາດຊວ່ຍຄົນໜຸ່ມສາວເຫຼົ່ານີ້ ໃຫເ້ຂົາ້ເຖິງຂໍ້ມນູທີ່ຈໍາເປັນກຽ່
ວກັບ ການວາງແຜນ ຄອບຄົວ ທີເ່ຂາົເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອການຕັດສນິໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂຮງຮຽນຕ່າງໆກໍ່ສາ
ມາດຈັດການສອນນັກຮຽນ  ໃນເລື່ອງສຸຂະສຶກສາ ເຊິ່ງເນື້ອໃນບົດຮຽນກໍ່ລວມມີການປ້ອງກັນການຖືພາ
ນໍາ;  ກໍ່ສາມາດຝຶກໄວໜຸ່ມ ຜູ້ອ່າວມີອາຍຸ ແດ່ ໃຫເ້ປັນນັກສຸຂະສຶກສາ, ແລະຈັດຕາຕະລາງເວລາຕາມຄຼີນິກ 
ແລະບ່ອນອື່ນໆ ໄວ້ສະເພາະສາໍລັບ ໃຫ້ຄາໍແນະນໍາ ແລະວິທີການ ໃນການປ້ອງກັນ ການມລີູກແກໄ່ວໜຸ່ມ.  

ການວາງແຜນຄອບຄົວແມນ່ສໍາລັບຜູ້
ໃດກ່ໍຕາມທີ່ອາດມໂີອກາດຖືພາໄດ້ - 
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຢາກຈະມີລູກໃນຕອນນ້ີ.
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3ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນຄອບຄົວ?



ແມຍ່ິງຖືພາໄດແ້ນວໃດ 

ເມື່ອຜູ້ຊາຍຫຼັ່ງນໍ້າອະສຈຸເິຂົາ້ໃນ ຫຼໃືກ້ບໍລເິວນຊ່ອງຄອດ, ຕົວເຊື້ອອະສຈຸິຂອງເພດຊາຍກໍ່ຈະເຂົາ້ໄປໃນມົ
ດລູກ ແລະທໍໄ່ຂ່ ຂອງເພດຍິງ. ໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາທີໄ່ຂຕ່ົກ,  ຕົວອະສຈຸິກໍ່ຈະເຂົາ້ໄປຫາໄຂຂ່ອງເພດຍິງເ
ພື່ອປະຕິສນົທ.ິ ຖ້າຕົວອະສຈຸິ ໄດ້ປະຕິສນົທິກັບກັບໄຂ່ທີ່ຕົກລົງມາແລວ້ມນັກໍ່ຈະຝັງຕົວເອງຢູ່ໃນມົດລູກ. 
ນີແ້ມນ່ການຖືພາ. ວິທີການຕ່າງໆ ໃນການ ວາງແຜນຄອບຄົວແມນ່ການປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ຖືພາໂດຍການປ້ອງກັນ
ບໍໃ່ຫ້ຕົວອະສຈຸເິຂົາ້ໄປໃນຊ່ອງຄອດ, ຫຼືດ້ວຍການຢຸດ ບໍໃ່ຫ້ຮາ່ງກາຍແມຍ່ິງປ່ອຍໄຂລ່ົງມາ, ຫຼືດ້ວຍການຢຸດບໍໃ່
ຫ້ນ້ໍາເຊື້ອອະສຈຸເິຂົາ້ໄປປະຕິສນົທິກັບໄຂ.່ 

ຈອມສັງວາດ (clitoris): ເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງທີ່ມີຄວ

າມຮູ້ສຶກໄວເມື່ອຖືກສໍາພັດ

ທໍ່ປັດສະວະ: 
ທໍ່ທີ່ຍຽ່ວອອກມາ

ຮູຊ່ອງຄອດ

ຮູທະວານ 

ປາກຊ່ອງຄອດ

ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ 
(ໂຄຍ)

ລູກອັນທະ (ໄຂ່ຫໍາ): 
ລູກອັນທະແມນ່ບ່ອນຜະລິດໂຕອະສຸຈິ

ນໍ້າອະສຸຈ:ິ ຂອງແຫຼວສີຂ
າວຂຸ້ນທີ່ມີຕົວອະສຸຈເິປັ
ນຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຕົວ, 

ທີໄ່ຫຼ່ຜ່ານທໍ່ສົ່ງນໍ້າເຊື້ອນີ້ ແລະ 
ອອກມາທາງອະໄວຍະວະເພດ

ຮງັໄຂ:່ ຮງັໄຂແ່ມ່ຍິງຂ້າງໃດໜຶ່ງຈະ
ປ່ອຍໄຂ່ທ່ີມຂີະໜາດນ້ອຍລົງມາຕ
າມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ປະມານເດືອນລະຄັ້ງ

ທໍ່ສົ່ງໄຂ:່ ໄຂ່ລົງມາຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ແລະ 
ເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ

ມົດລູກ: 
ບ່ອນທີ່ລູກນ້ອຍຈະເລນີເຕີບໂຕ 
ຖ້າຫາກວ່າແມ່ຍິງຖືພາ.

 

ປາກມົດລູກ

ຊ່ອງຄອດ
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
4 ການວາງແຜນຄອບຄົວ



ວິທີການວາງແຜນຄອບຄວົ
ປຶມ້ຫົວນີ້ຈະໄດເ້ວົ້າເຖິງວິທີການຕ່າງໆໃນການວາງແຜນຄອບຄົວທີໃ່ຊ້ທົ່ວໄປ. 
ສາໍລັບຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບວິທີການວາງແຜນ ຄອບຄົວໃນແບບອື່ນໆທີ່ບ່ໍຄ່ອຍໄດໃ້ຊ້ກັນ (ເຊັ່ນ: ການໃຊແ້ຜ່ນຕິດ, 
ການໃຊ້ ໄດອະແຟຣມ (diaphragm) ຫຼື ຝາປິດປາກ ມົດລູກ, ແລະວິທີການອື່ນໆ) ແມນ່ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງຢູ່ 
ບົດທີ 13 ຂອງປຶມ້ “ຜູ້ຍິງໄກແພດ” ຫຼື ເບິ່ງຢູ່ບົດທີ 17 ຂອງປຶມ້ “ຄູມ່ແືພດຜະດຸງຄັນ”, ຊຶ່ງປຶມ້ທັງສອງຫົວນີ້ 
ແມນ່ຫາອ່ານໄດ້ຈາກເວັບໄຊ້ ຂອງທາງ ອົງການເຮດສະເປຣຽນ (Hesperian).

ວິທເີລອືກວິທີການວາງແຜນຄອບຄວົ
ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບຕ່າງໆແມນ່ມຂີໍດ້ີ ແລະຂໍເ້ສຍທີແ່ຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຈຸດພເິສດ
ຂອງມນັ. ການໄດ້ລມົປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຂອງເຈົ້າ, ກັບຜູ້ຍິງອື່ນໆ ຫຼືລມົກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ 
ກຽ່ວກັບການ ວາງແຜນ ຄອບຄົວໃນແບບຕ່າງໆນັ້ນ ອາດຈະມີປະໂຫຍດຊວ່ຍເຈົ້າຕັດສນິໃຈ 
ເລືອກໃຊວ້ິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ທີ່ຖືກສາໍລັບເຈົ້າໄດ.້ ໃນເວລາເລືອກວິທີການ ວາງແຜນຄອບຄົວໃດໜຶ່ງ, 
ເຈົ້າອາດຈະຢາກພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ວິທີການວາງແຜນ ຄອບຄົວທີ່ຈະຕັດສນິໃຈເລືອກໃຊ້ນັ້ນ: 

·· ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີລູກໄດ້ດີພຽງໃດ.

·· ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ດີພຽງໃດ.

·· ຖ້າຫາກວ່າຄູ່ຂອງເຈົ້າກໍ່ເຕັມໃຈຢາກໃຫ້ໃຊ້, ຫຼື ຖ້າເຈົ້າຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແບບບໍ່ໃຫ້ຄູ່ຄອງຂອງເຈົ້າຮູ້.

·· ຖ້າມັນເປັນວິທີການທີ່ຫາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ, ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ມັນເລື້ອຍພຽງໃດ.

·· ມັນຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດ.

·· ມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງຫຼາຍບໍ.

··  ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສໃນໃຈອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: (ວິທີການນີ້ຈະເໝາະສົມບໍ, 
ຖ້າ) ເຈົ້າກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢູ່? ເຈົ້າມີລູກຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວບໍ? 

ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ
ຖ້າໃຜຜູ້ໜຶ່ງຫາກເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສາໍພັນ (ພຕພ), ການມເີພດສາໍພັນ ສາມາດແຜເ່ຊື້ອພະຍາດ 
ນັ້ນໄປຍັງຄູ່ນອນຂອງລາວໄດ.້ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດອາດຈະເຮັດໃຫເ້ກີດເປັນບາດແຜ ແລະມີອາການ 
ເຈັບຕາມອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼື ຊອ່ງຄອດ, ແລະມນັຍັງສາມາດ ເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາຮາ້ຍແຮງ 
ທີເ່ປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາ່ງກາຍ ແລະຕໍ່ລູກນ້ອຍໃນເວລາເກີດອອກມາ. ສາໍລັບຂໍ້ມນູລະອຽດໃນການລະບຸ 
ແລະປິ່ນປວົພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ແມນ່ໃຫເ້ບິ່ງໃນບົດ “ບັນຫາສຸຂະພາບລະບົບສືບພັນ 
ແລະການຕິດເຊື້ອ” (ກໍາລັງຂຽນຢູ່). ຄົນເຮາົຜູ້ໜຶ່ງສາມາດມີ ຫຼເືປັນພະຍາດຕິດທາງເພດໄດ້ 
ແລະກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນ.

ເຈົ້າມີສິດຕັດສິນໃຈເອງໃນເລື່ອງກຽ່
ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ. 

9 August 2018

5ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ



ປະເພດຂອງ ການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວ

ການປ້ອງ ກັນ 
ການມີລູກ

ປ້ອງກັນພະ 
ຍາດຕິດຕ�່ 

ທາງເພດສ�າ 
ພັນ ແລະ ເຊື້ອ 

ເອັສໄອວີ

ຄວາມຖ ີ ່ 
(ຂອງການໃຊ ້ ) ຂ�້ມູນສ�າຄັນອື່ນໆ

ຖົງຢາງອະນາໄມ
ດີ ດີທີ່ສຸດ ໃຊ້ທຸກຄັ້ງ

ມັນໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຂ້າເຊື້ອອະສຸຈິ 
ແລະ ສານນໍ້າລໍ່ລື່ນ. ໃຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທຸກໆຄັ້ງ 

ທີ່ເຈົ້າ ມເີພດສໍາພັນ.

ຢາຄຸມກໍາເນີດ-
ຢາຄຸມກໍາເນີດ 
ຊະນິດຮໂໍມນລວມ

ດີຫຼາຍ ບໍ່ ກິນທຸກມື້
ມັນຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດຖ້າຫາກກິນຢາຖືກຕ້ອງຕົງຕາມເວ
ລາ ເດີມທຸກມື.້ ຜູ້ຍິງທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ລະບໄຸວໃ້ນ

ໜ້າທ່ີ 12 ບໍ່ຄວນໃຊ້ ວິທີນີ.້

ຢາຄຸມກໍາເນີດ- 
ຢາຄຸມມີນິພິລ 
(ຢາຄຸມກໍາເນີດ ຊະນິດທີ່ມີ 
ໂປຣເຈັດສະຕິນ 
ພຽງຢ່າງດຽວ)

ດີຫຼາຍ ບໍ່ ກິນທຸກມື້
ມັນຈະໄດ້ຜົນດີກໍ່ຕໍເ່ມື່ອກິນຢາຖືກຕ້ອງຕົງຕາມເວ

ລາເດີມ ທຸກໆມື.້ ສາມາດໃຊໄ້ດໃ້ນຂະນະໃຫ້ນົມລູກ 
(ເລີ່ມກິນໄດ້ ຫຼັງຈາກລູກໄດ້ອາຍຸ 6 ອາທິດ).

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດຝັງ
(ຝັງເຂັມ) ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ 3 ຫ ຼື 5 ປ  ີ

ການຝັງຢາຄຸມ ແລະເອົາຢາຄຸມນີ້ ອອກແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ພ
ະນັກງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝຶກຝົນມາສະ
ເພາະ ແລະຕ້ອງໄດ້ ເອົາຢາ ຄຸມກໍາເນີດນີ້ມາປຽ່ນແທນ 

ໃນທຸກໆ 3 ຫຼື 5 ປີ ແລ້ວແຕ່ ຊະນິດ ຂອງຢາ.

ການສ ກັຢາ  
ຄມຸກຳເນ ດີ ດີຫຼາຍ ບໍ່ 1, 2, ຫຼື 3

ເດືອນ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາຊໍ້າ ທຸກໆ 1, 2, ຫຼື 3 ເດືອນ 

(ຂຶ້ນກັບປະເພດຢາທີ່ສັກ)

ໃສ່ຮ່ວງອະນາໄມ

ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ 5 ຫຼື 12 ປີ

ມີປະສິດທິພາບ/ໃຫ້ ຜົນເປັນເວລາ 5 ຫືຼ 12 ປີ 
(ຂຶ້ນກັບຊະນິດ ຂອງຮ່ວງອະນາໄມ). ການໃສ່ຮ່ວງ 

ແລະເອົາຮ່ວງອະນາໄມອອກ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ພະ
ນັກງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ທີໄ່ດ້ຜ່ານການຝຶກ 

ຝົນມາເປັນສະເພາະ.

ການປ່ອຍນໍ້າເຊື້ອ 
ອອກຂ້າງນອກ ຊ່ອງຄອດ

ໜ້ອຍທີ່ ສຸດ ບໍ່ ທຸກຄັ້ງ

ຜູ້ຊາຍຕ້ອງໄດ້ຖອດອະໄວຍະວະເພດອອກຈາ
ກຊ່ອງຄອດຜູ້ຍິງ ເວລາປ່ອຍນໍ້າເຊື້ອ ທຸກຄັ້ງ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາວປ່ອຍນໍ້າເຊື້ອ ຢູ່ຂ້າງນອກກໍ່ຕາມ, 
ບາງຄ້ັງນໍ້າເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ 

ອາດເຂົ້າໄປໃນ ຊ່ອງຄອດ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງ 
ມເີພດສໍາພັນກັນ ນ້ັນ, ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກ ຫຼື 

ແຜ່ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ສໍາພັນໄດ.້

 ລຽ້ງລູກດ້ວຍ ນົມແມ່ 
(ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ທໍາອິດ 
ເທົ່ານ້ັນ) ດີຫຼາຍ ບໍ່

(ໃຫ ້ ລ ກູກ ນິນ ມົແມ )່ 
ຫ າຼຍຄ ັ ້ ງ 

ໃນແຕ ລ່ະມ ື ້ 
ແລະແຕ ລ່ະຄ ືນ 

ວິທີນ້ີແມ່ນໄດ້ຜົນດີ ກໍ່ຕໍເ່ມື່ອຜູ້ຍິງທີ່ເປັນແມ່ນັ້ນໃຫ້ລູກ 
ກິນນົມຕົນ ແລະ ປະຈໍາເດືອນລາວກໍຍັງບໍ່ທັນມາເທື່ອເ

ທົ່ານັ້ນ.

ການນັບຮອບ ເດືອນ/
ການຄຸມ ກໍາເນີດຕາມ ວິ 
ທີທໍາມະຊາດ ດີ ບໍ່ ທຸກຄັ້ງ  ວິທີນ້ີບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນດີປານໃດ ສໍາລັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີຮອບ

ປະຈໍາເດືອນບໍເ່ປັນປົກກະຕ.ິ

ການມເີພດສໍາພັນ 
ແບບບໍ່ຮ່ວມເພດ 
(ບໍ່ສອດອະໄວຍະ 
ວະເພດຊາຍ 
ເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ)

ດີທີ່ສຸດ ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ ທຸກຄັ້ງ

ຖ້າອະໄວຍະວະເພດຊາຍບໍໄ່ດ້ສໍາພັດ ຫຼືສອດເຂົ້າໄປໃນ 
ອະໄວຍະວະເພດຍິງ, ແມ່ຍິງກໍ່ບໍ່ສາມາດຖືພາໄດ.້ 

ການມເີພດ ສໍາພັນທາງທະວານໜັກແມ່ນແຜ່ພະຍາ
ດຕິດຕໍ່ທາງເພດໄດ້ງ່າຍ, ການມເີພດສໍາພັນທາງປາກ 

ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍແຜ່ພະຍາດ ຕິດຕໍ່ ທາງເພດປານໃດ, 
ແລະການມເີພດສໍາພັນ ດ້ວຍການສໍາພັດນັ້ນ ແມ່ນມເີປີ

ເຊັນໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະແຜ່ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດໄດ.້

ການເຮັດໝັນ ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ ຄັ້ງດຽວ
ເມື່ອຜູ້ຊາຍ ຫຼືຜູ້ຍິງເຮັດໝັນແລ້ວ, 

ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຖືພາ ຫຼື 
ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫໃ້ຜຖືພາໄດ້ອີກ.
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ຂ້ອຍບໍ່ຢາກມາເຮັດຫຍັງຫ
ຍຸ້ງຍາກຕ່ືມອີກໃນແຕ່ລະມື.້

ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເອົາສິ່ງຂອງຫ
ຍັງມາຍັດໃສໃ່ນຊ່ອງຄອດ 
ຫຼືມົດລູກຂອງຂ້ອຍ.

 ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ການຝັງຢາຄຸມ, 
ການສັກຢາຄຸມ, ໃສ່ຮ່ວງ.
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການກິນຢາຄຸມ, 
ການນັບຮອບເດືອນ.

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ກິນຢາ, ການຝັງຢາຄຸມ, 
ໃຫ້ຜູ້ຊາຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ການນັບຮອບເດືອນ.
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ຖົງຢາງອະນາໄມສໍາລັບຜູ້ຍິງ, 
ການໃສ່ຮ່ວງ

ຄົນເຮາົເລືອກວິທີການຄມຸກໍາເນີດທີແ່ຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບສະຖານະພາບຕົວຈິງຂອງພວກເຂາົເຈົ້າ.

ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພໍແ່ມ່
ຂ້ອຍຮູ້ວາ່ຂ້ອຍກໍາລັງໃຊວ້ິ
ທີການຄມຸກໍາເນີດ.

ຂອ້ຍບ ໍ່ຕອ້ງການມີລູກ
ຕ ື່ມອີກແລວ້. 

ລຽ້ງລູກສອງຄ ົນນ ີ້ກ ໍ່ພຽ
ງພແໍລວ້ສ�ລັບຂອ້ຍ. 

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ການສັກຢາ, 
ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການກິນຢາຄຸມກໍາເນີດ

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ການຝັງຢາຄຸມກໍາເນີດ, 
ການສັກຢາຄຸມ, ການໃສ່ຮ່ວງ, ການເຮັດໝັນຊາຍ 
ຫຼືຍິງ.
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການນັບຮອບເດືອນ

ຂ້ອຍຢາກຈະເອົາລູກອີ
ກຈັກຄນົໜຶ່ງພາຍໃນເ
ວລາອີກປະມານໜຶ່ງປ,ີ 
ແຕ່ຈະບໍເ່ອົາຕອນນີເ້ທື່ອ.

ຂ້ອຍໄດ້ມເີພດສາໍພັນກັບຍິງຄນົອື່ນ 
ແລະ ຢາກປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ເມຍຂ້ອຍຕິດ
ເຊື້ອເອັສໄອວ.ີ

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ຖົງຢາງອະນາໄມ, 
ການກິນຢາຄຸມກໍາເນີດ, ການນັບຮອບເດືອນ
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການຝັງຢາຄຸມກໍາເນີດ, 
ການສັກຢາຄຸມ, ໃສ່ຮ່ວງ, ການເຮັດໝັນ.

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງທີ່
ມເີພດສໍາພັນ
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການມເີພດສໍາພັນໂດຍບໍໃ່ຊ້ຖົງຢ
າງອະນາໄມ. 

ຄນົຮັກຂອງຂ້ອຍໃຊວ້ິທີກາ
ນສັກຢາຄຸມກໍາເນີດ ແລະ 
ພວກເຮາົໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ.

ພວກເຮາົໃຊວ້ິທີການນັບຮອບເດືອນ 
ແລະໃນລະຫວາ່ງມືໄ້ຂ່ຕົກ 
ພວກເຮາົໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືພາ.

ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດນໍາໃຊວ້ິທີການຄມຸກໍາເນີດໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງວິທີການ.
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ຖົງຢາງອະນາໄມ
ຖົງຢາງອະນາໄມແມນ່ຖົງຢາງບາງທີໃ່ສ່ປົກຫຸ້ມອະໄວຍະວະເພດຊາຍໃນຂະນະມີ
ເພດສາໍພັນ. ຖົງຢາງອະນາໄມ ຈະເກັບກັກນໍ້າອະສຈຸິຂອງຜູ້ຊາຍໄວ,້ ເພາະສະນັ້ນ 
ຕົວອະສຈຸິຈິ່ງບໍ່ສາມາດເຂົາ້ໄປໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາໄດ.້ 
ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແມນ່ເປັນວິທີການຄມຸກໍາເນີດທີ່ປອດໄພ ແລະ 
ບໍມ່ີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງ. 

ນອກນີ້ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຍັງເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດ
ຕໍ່ ທາງເພດສາໍພັນ, ລວມທັງເຊືອ້ເອັສໄອວີ ນໍາ. ເຖິງແມນ່ວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງໃຊວ້ິທີການຄມຸກໍາເນີດແບບອື່ນຢູ່ກໍ່ຕ
າມ, ເຈົ້າກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເຈົ້າ ແລະ ຄູ່ຂອງເຈົ້າຈາກການຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ທ
າງເພດໄດ.້ 

ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເປັນວິທີການຄມຸກໍາເນີດພຽງຢາ່ງດຽວ ທີ່ມີປະສິດທິຜົ
ນທັງໃນການປ້ອງກັນການຖືພາ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສາໍພັນ. ແຕ່
ວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງໄດໃ້ຊ້ມນັທຸກຄັ້ງທ່ີມເີພດສາໍພັນ.

ບີບປາຍຖົງຢາງອະນາໄມໄວແ້ລ້ວກໍ່ສວມຖົງຢາງອະນາໄມໃສ່ອະໄວຍະວ
ະເພດຊາຍທີ່ກໍາລັງແຂງຕົວນັ້ນ ແລວ້ ຈາກນັ້ນກໍ່ຮູດສ່ວນທີ່ກໍໄ້ວ້ນັ້ນເຂົາ້ໄປໃ
ຫ້ກວມເອົາໝົດຈົນຮອດກົກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ. ປາຍຖົງຢາງອະນາໄມ ທີ່

ຈົ່ງໃຫ້ຫຼົມໆໄວ້ນັ້ນແມນ່ເພື່ອໄວ້ຮອງຮັບນໍ້າເຊື້ອອະສຈຸ.ິ (ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າບໍຈ່ົ່ງໃຫ້ປາຍຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຫຼົມໄວ້ຮັບນໍ້າເຊື້ອອະສຈຸ,ິ ຖົງຢາງອະນາໄມອາດຈະຂາດໄດ.້)

ຫຼັງຈາກເຖິງຈຸດສຸດຍອດ (ຫຼືຫຼັ່ງນໍ້າອະສຈຸ)ິ ແລວ້, ໃນຂະນະທີ່ອະໄວຍະວະເພດຍັງແຂງ
ຕົວຢູ,່ ຈັບຄຶງຂອບຖົງ ຢາງອະນາໄມ ໄວ້ກັບອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ເພື່ອບໍໃ່ຫ້ມນັຫຼຸດອອກ 
ໃນຂະນະທີ່ຖອດເອົາອະໄວຍະວະເພດ ອອກຈາກຊອ່ງຄອດ. ຈາກນັ້ນຈິ່ງຖອດຖົງຢາງອ
ອກຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ. (ເອົາຖົງຢາງອະນາໄມ ທີໃ່ຊແ້ລ້ວນັ້ນ ຖິ້ມໃສຖ່ັງຂີເ້ຫຍື້ອ - 
ບໍໃ່ຫ້ຖິ້ມມນັໄປທົ່ວທີບ!) ໃຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີເ່ຈົ້າມເີພດສາໍພັນ.

ຖົງຢາງອະນາໄມສ�າລັບແມຍ່ິງ
ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງແມຍ່ິງແມນ່ຈະໃສເ່ຂົາ້ໄປຂາ້ງໃນຊ່ອງຄອດ 
ແລະຂອບທາງນອກປົກປາກຊອ່ງຄອດເອົາໄວ.້ ມນັມຂີະໜາດ 
ໃຫຍ່ກວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍຂາດງ່າຍ. 
ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງແມຍ່ິງ ສາມາດ ປ້ອງກັນ ເຊື້ອເອັາໄອວີ 
ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດອື່ນໆໄດ.້ ໃນເວລາມເີພດສາໍພັນ 
ແມນ່ບໍໃ່ຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ຖົງຢາງອະນາໄມສາໍລັບຜູ້ຍິງພ້ອມກັນ (ໃຫເ້ລືອກໃຊຊ້ະນິດດຽວເ
ທົ່ານັ້ນ). 

ຂອບວ ົງແຫວນທາງດາ້ນໃນ 
ໃຫ ້ໃສເ່ຂ ົ້າໄປໃນຊອ່ງຄອດ.

ຂອບວ ົງແຫວນທາງດາ້ນນອກ 
ແມນ່ປະຢູນ່ອກຊອ່ງຄອດ. 
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ຢາຂາ້ເຊືອ້ອະສຈຸິ
ຢາຂາ້ເຊື້ອອະສຈຸມິີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຊະນິດເປັນໂຟມ, ຢາເມັດ, ຄມີ, ເຈວລ (ເປັນວຸ້ນ) ຫຼື ເປັນແຜ່ນແປ, 
ເຊິ່ງຈະ ລະລາຍຕົວ ໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ອະສຈຸ,ິ  ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກມນັຈິ່ງບໍ່ສາມາດເຂົາ້ໄປປະຕິສນົທິ
ກັບໄຂໄ່ດ.້

ເອົາຢາຂ້າເຊື້ອອະສຈຸໃິສເ່ຂົາ້ໄປໃນຊ່ອງຄອດກ່ອນເວລາຈະມີການຮ່ວມເພດ.  ຢານີ້ພຽງຢາ່ງດຽວ 
ແມນ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນດີ ປານໃດ, ແຕ່ມນັເປັນການປ້ອງກັນບໍໃ່ຫເ້ກີດການຖືພາໄດ້ດເີປັນພເິສດ ເມື່ອໃຊຄ້ຽງຄູ່ກັບ
ການໃສຖົ່ງຢາງອະນາໄມ. ຢາຂາ້ ເຊື້ອອະສຈຸິ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ຫຼື ເຊືອ້ເອັສໄອວີ ໄດ.້

ຢາຄມຸກ�າເນີດ
ຢາຄຸມກໍາເນີດແມນ່ມຮີໂໍມນທີ່ຄາ້ຍຄືກັນກັບຮໂໍມນທໍາມະຊາດທີ່ມຢີູ່ໃນຮາ່ງກາຍຂອງແມຍ່ິງ. 
ພວກມນັປ້ອງກັນການຖືພາ ໂດຍການຢຸດຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຮວຍໄຂ່ບໍໃ່ຫ້ປ່ອຍໄຂອ່ອກມາ. 
ຢາຄຸມກໍາເນີດມສີອງປະເພດຫຼັກ ຄ:ື ຢາຄມຸ ກໍາເນີດ ຊະນິດຮໂໍມນລວມ  ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຮໂໍມນສອງຊະນິດ 
ຄ:ື ຮໂໍມນ ແອັດສໂຕຣເຈນ (estrogen) ແລະ ໂປຣແກັດສຕິນ (progestin); ແລະ ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດດຽ່ວ 
(minipills) ຊຶ່ງມີ ຮໂໍມນໂປຣແກັດສຕິນ ພຽງຢາ່ງດຽວ. ຍີ່ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນຢາຄມຸກໍາເນີດທີ່ມັກໃຊ້ກັ
ນທົ່ວໄປແມນ່ຢູ່ໜ້າ 22. ຢາຄມຸກໍາເນີດ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ ການຕິດເຊືອ້ເອັສໄອວີ  ຫຼື ເຊື້ອພະຍາດ 
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນອື່ນໆໄດ.້ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕເຈົ້າເອງຈາກເຊືອ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການໃຊຢ້າຄຸ
ມກໍາເນີດນັ້ນ ກໍໃ່ຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມນໍາອີກ.

ຜູ້ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງກໍເ່ລືອກໃຊວ້ິທີການກິນຢາຄມຸກໍາເນີດ ເພາະວ່າມນັຊວ່ຍໃຫ້ຮອບວຽນປະຈ
ຳເດືອນ ມາເປັນປົກກະຕິຂຶ້ນ, ດ່ັງນັ້ນ ພວກເຂາົຈຶ່ງຮູໄ້ດ້ຢາ່ງແນ່ນອນວ່າຊວ່ງໃດປະຈໍາເດືອນພ
ວກເຂາົຈະມາ. ຢາຄມຸກໍາເນີດຍັງຊວ່ຍໃຫເ້ລືອດ ປະຈໍາເດືອນມາໃນປະລມິານໜ້ອຍລົງ, ແລະ 
ຊວ່ຍລົດຜ່ອນອາການເຈັບປວດ ແລະປັ້ນມົດລູກ.

ຢາຄຸມກໍາເນີດບ່ໍໄດ້ພາໃຫເ້ກີດມະເຮງັ.

ສານລ�ລ່ືນ່
ເພື່ອຮັກສາຖົງຢາງອະນາໄມບໍໃ່ຫ້ຈີກຂາດ, ແມນ່ໃຫໃ້ຊສ້ານແຫຼວລໍ່ລືນ່ສູດນໍ້າ, ເຊັ່ນ: ນໍ້າລາຍ 
ຫຼື ນໍາ້ເຈວເຄວາຍ (K-Y Jelly). ບໍໃ່ຫໃ້ຊ້ນໍ້າມນັປຸງແຕ່ງອາຫານ, ນໍ້າມນັທາຜິວເດັກນ້ອຍ, 
ນໍ້າມນັແຮ່ທາດບໍາລຸງຜິວ, ຄມີວາດສະລນີ (Vaseline), ໂລຊັນທາຜິວ ຫຼື ເນີຍ ທາໃສຖ່ົງຢາງອະນາໄມ 
ເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນຈາກນໍ້າມນັເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເປາະບາງ ແລະສາມາດຈີກຂາດໄດ.້ 
ສານນໍ້າລໍ່ລືນ່ຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍມີການຮ່ວມເພດທີ່ມີ ຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຫຼອດ/ສະ ແລັງ (ສ� ລ ັບສີດໂຟມ 
(foam) ເຂ ົ້າໃນຊອ່ງຄອດ)

ຢາຂາ້ເຊ
ື້ອອະສຸຈິ
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ຢາຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມ 
(ຢາຄມຸກ�າເນີດທີ່ມີທັງ ຮ�ໂມນແອັດສໂຕຣເຈນ (estrogen) 
ແລະ ໂປຣແກັດສຕນິ (progestin))
ໃນຢາຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆແມນ່ມສີ່ວນປະສມົຂອງຮໂໍມນທັງສອງຊະນິດນີໃ້ນປະລິ
ມານທີແ່ຕກຕ່າງກັນ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ໜ້າ 21 ແລະ 22). ໃນຢາເມັດຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມ 
ທົ່ວໄປຂະໜາດເມັດມາດຕະຖານ ແມນ່ມຮີໂໍມນ ໂປຣແກັດສຕິນ 1 ມລີີກຼາມ (mg) ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ແລະ 
ມຮີໂໍມນແອັດສໂຕຣເຈນ 30 ຫຼື 35 ມໂີກຣກຼາມ (mcg) ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ:  ເອຕິນິລ ເອັດສຕຣາດໂິອລ (ethinyl 
estradiol), ຫຼື 50 ມໂີກກຼາມ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ເມສຕຣາໂນລ (mestranol).

ຢາຄຸມກໍາເນີດບາງຊະນິດແມນ່ປະກອບມີພຽງແຕ່ຮໂໍມນ ໂປຣແກັດສຕິນ ຢາ່ງດຽວ. ສາໍລັບຂໍ້ມນູລະອຽດກຽ່
ວກັບຢາເຫຼົ່ານີ້ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ໜ້າທີ 14.

ຢາຄຸມກໍາເນີດແມນ່ມີປະສິດພາບຫຼາຍ ຖ້າກິນຕົງຕາມເວລາເດີມທຸກມື.້ ມນັເປັນຢາທີ່ປອດໄພ 
ສາໍລັບແມຍ່ິງ ເກືອບໝົດທຸກຄົນ.

ວິທີການກິນຢາຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມ
ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າແນໃ່ຈແລວ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ຖືພາ, ເຈົ້າສາມາດເລີມ່ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດເວລາໃດກໍໄ່ດ.້ ຢາຄມຸກໍາເນີດຈ
ະບໍ່ປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະກິນມນັໄປໄດ້ປະມານໜຶ່ງອາທິດເສຍກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນໄລຍະ 7 ມື້ 
ທໍາອິດ ຫັຼງຈາກເລີມ່ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດ, ແມນ່ໃຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການມເີພດສາໍພັນ.

ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດມືລ້ະໜຶ່ງເມັດທຸກໆມືເ້ພື່ອປ້ອງກັ
ນການຖືພາ, ເຖິງແມນ່ວ່າ ເຈົ້າບໍມ່ເີພດສາໍພັນ ໃນມືນ້ັ້ນກໍ່ຕາມ. ພະຍາຍາ
ມກິນຢາໃຫ້ຕົງຕາມເວລາດຽວກັນໃນທຸກໆມື.້ ຖ້າວ່າເຈົ້າເອົາຢາໄວໃ້ກ້ບ່ອ
ນເຈົ້ານອນ, ມນັອາດຈະຊວ່ຍໃຫ້ເຈົ້າ ບໍ່ລມືທີ່ຈະກິນມນັກ່ອນນອນທຸກຄືນ. 
ຢາຄຸມກໍາເນີດຮໂໍມນລວມສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມນ່ບັນຈໃຸນແຜງໆລະ 28 ຫຼື 
21 ເມັດ.

ຜົນຂາ້ງຄຽງຂອງຢາຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມທີ່ອາດເກີດຂຶນ້ໄດ້
ຜົນກະທົບຂາ້ງຄຽງຂອງຢາຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມແມນ່ບໍ່ອັນຕະລາຍ 
ແຕ່ຜົນຂ້າງຄຽງບາງຢາ່ງ ອາດເຮັດໃຫເ້ກີດ ຄວາມ ລາໍຄານໃຈໄດ.້ ແຕໂ່ດຍປົກກະຕແິລວ້ພວກມນັກໍ່ບັນເທົາລົງ 
ຫຼື ຫາຍດີພາຍຫຼັງກິນຢາໄດ້ປະມານສາມເດືອນ. ການປຽ່ນ ໃຊຢ້າຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ບາງຄັ້ງກໍ່ຊວ່ຍບັນເທົາ ຫຼແືກ້ບັນຫາ
ຜົນຂ້າງຄຽງດັ່ງກ່າວໄດ.້

ອາລ ົມມີການປຽ່ນແປງ 
ເຊ ັ່ນ: ໂສກເສ ົ້າ ຫຼື ງ ຸດງິດ

ປຸ ນ້ທອ້ງປວດຮາກ

ເຈັບຫ ົວ

ເຈັບຂດັໜາ້ເອິກ 
ເຕ ົ້ານ ົມຂະຫຍາຍໃຫຍຂ່ ຶ້ນ

ມເີລືອດອອກເລັກ
ນ້ອຍໃນຊ່ວງລະຫ
ວ່າງຮອບປະຈໍາເດື
ອນຕາມປົກກະຕິ 
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
10 ການວາງແຜນຄອບຄົວ



ການໃຊຢ້າຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມແມນ່ມສີາມວິທີ
ການໃຊແ້ບບກິນ 28 ວັນ: ໃຫ້ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດທີ່ມຮີໂໍມນລວມ ເປັນເວລາ 21 ວັນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ໃນເວລາ 7 ວັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນແຜງນັ້ນ (ຢາເມັດເຫຼືອໃນແຜງນັ້ນແມນ່ບໍມ່ຮີໂໍມນຫຍັງ) ຫຼື ບໍ່ກິນຢາ 7 ເມັດ 
ທີເ່ຫຼືອນັ້ນກໍໄ່ດ.້ ໃນຊວ່ງເວລາເຈັດວັນດັ່ງກ່າວຂອງແຕ່ລະເດືອນ ເຈົ້າຈະລົງເລືອດຄືກັບເປັນປະຈໍາເດືອນຕາມ
ປົກກະຕ.ິ

ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຢາຄຸມ ແຜງ 28 ເມັດ, ໃຫ້ກິນມນັທຸກມື້ໆລະ 
1 ເມັດ. ຢາ 7 ເມັດ ສຸດທ້າຍທີເ່ຫຼືອນັ້ນ 
ເປັນພຽງຢາເຕືອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຕືອນເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ລືມ
ກິນຢາຄຸມໃນແຕ່ລະມື້ - ພວກມນັບໍມ່ີຮໂໍມນຫຍັງ. 
ຢາ 7 ເມັດສຸດທ້າຍ ນີແ້ມນ່ຈະມີສີ 
ທີແ່ຕກຕ່າງຈາກຢາເມັດອື່ນໆໃນແຜງ.

ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຢາຄຸມ ແຜງ 21 ເມັດ, 
ໃຫ້ກິນມນັທຸກມື້ໆລະ 1 ເມັດ ເປັນເວລາ 
21 ມື້ - ກິນຢາໃນແຜງໃຫ້ໝົດທຸກເມັດ. 
ແລ້ວກໍ່ພັກບໍ່ກິນຢາຕໍເ່ປັນເວລາ 7 ມ້ື. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ຈຶ່ງເລີ່ມຕ້ົນກິນແຜງໃໝ່ຕໍ.່ 

ການໃຊແ້ບບກິນເປັນຊວ່ງຍາວ: ກິນຢາຄມຸທີ່ມຮີໂໍມນຕິດຕໍ່ກັນ 84 ວັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຢຸດພັກ 7 ວັນ. 
ບາງຄັ້ງຢາຄມຸ ໃນແຜງໜຶ່ງ ມເີຖິງ 91 ເມັດ (84 ເມັດມຮີໂໍມນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດ ແມນ່ຢາເຕືອນເພື່ອກັນລມື 
ຊຶ່ງບໍມ່ຮີໂໍມນ). ໃນຊວ່ງເວລາ 7 ວັນນັ້ນ ເຈົ້າຈະລົງເລືອດຄືກັບເປັນປະຈໍາເດືອນຕາມປົກກະຕິ 
ແຕ່ຈະເປັນໃນທຸກ 3 ເດືອນ. ອາດຈະມີການລົງເລືອດ ເລັກນ້ອຍ  ແຕ່ມນັຈະຈາງຫາຍໄປຫຼັງຈາກ 2-3 
ເດືອນຕ່ໍຈາກນັ້ນ.

ການໃຊແ້ບບກິນຕ�ເ່ນື່ອງ: ການກິນຢາຄມຸຕໍເ່ນື່ອງກັນທຸກໆມືໂ້ດຍບໍມ່ີການຢຸດພັກ. 
ຖ້າຫາກເກີດມີການລົງເລືອດ ທ່ີຜິດ ປົກກະຕ,ິ ກໍໃ່ຫ້ຢຸດພັກການກິນຢາຄມຸໄວ້ກ່ອນ 3 ຫຼື 4 ວັນ ເພື່ອປ່ອຍເວລ
າໃຫເ້ລືອດລົງເປັນປົກກະຕິຈັກສອງສາມມື້ກ່ອນ, ແລວ້ຈິ່ງເລີມ່ກິນຢາຄມຸນັ້ນຕໍໄ່ປທຸກໆມື.້

ວິທີການກິນຢາຄມຸທີ່ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນີເ້ປັນວິທີການທີ່ປອດໄພ. ທຸກຄົນທີໃ່ຊຢ້າຄມຸຮໂໍມນລວມ 
ຄວນຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກລມືກິນຢາ 1 ເມັດ ຫຼື ຫຼາຍເມັດ. ຫາກເຈົ້າລມືກິນຢາ 
ຄວນປະຕິບັດດັ່ງຕໍໄ່ປນີ:້

ຖ້າເຈົ້າລມືກິນຢາ 1 ຫຼື 2 ເມັດ, ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດ ທັນທີທີ່ຄິດໄດ.້ ຫັຼງຈາກນັ້ນກໍໃ່ຫ້ກິນເມັດຢາຕໍ່ໆໄປຕາມປົກ
ກະຕ.ິ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ເຈົ້າໄດ້ກິນຢາ 2 ເມັດ.

ຖ້າເຈົ້າລມືກິນ 3 ເມັດ, 3 ມື້ຕິດຕ່ໍກັນ, ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດ ທັນທີທີ່ຄິດໄດ.້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃ່ຫ້ກິນຢາເມັດຕໍ່ໆໄປຕ
າມປົກກະຕ.ິ ໃຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຄຽງຄູໄ່ປນໍາຈົນກວ່າປະຈໍາເດືອນເຈົ້າຈະມາ, ຫຼື ບໍໃ່ຫ້ມເີພດສາໍພັນຈົນກ
ວ່າຈະກິນຢາໄດ້ ຄົບ 7 ມື້ ຕິດຕໍ່ກັນ.

ຖ້າປະຈໍາເດືອນບໍມ່າຕາມເວລາ ແລະເຈົ້າເອງກໍ່ລມືກິນຢາຄມຸໄປຫຼາຍເມັດ, ກໍໃ່ຫເ້ຈົ້າກິນຢາຄມຸໄປຕາມປົ
ກກະຕ,ິ ແຕໃ່ຫ້ກວດເບິ່ງວ່າຖືພາຫຼືບໍ.່ ຖ້າຜົນການກວດພົບວ່າເຈົ້າຖືພາ ໃຫ້ຢຸດກິນຢາຄມຸກໍາເນີດ.

ການເຊາົກິນຢາຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມ
ເຈົ້າສາມາດຢຸດ ຫຼື ເຊົາກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຕອນໃດ ຫຼເືວລາໃດກໍໄ່ດ.້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ເຈົ້າອາດສາມາດຖືພາໄດ້ທັນທ,ີ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຍັງບໍ່ຢາກມລີູກເທື່ອ, ກໍໃ່ຫໃ້ຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື 
ໃຊວ້ິທີປ້ອງກັນອ່ືນແທນ.
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11ຢາຄຸມກໍາເນີດ



ຜູ້ທີ່ບ�່ຄວນກິນຢາຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມ
ຜູ້ຍິງບາງຄົນມີບັນຫາສຸຂະພາບທີເ່ຮັດໃຫ້ມນັບໍ່ປອດໄພສາໍລັບພວກເຂາົໃນການໃຊຢ້າຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມ.  
ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ກິນຢາຄມຸນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີອາການດັ່ງຕໍໄ່ປນີ:້ 

··  ຄວາມດັນເລືອດສູງຫຼາຍ (160/110 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ). ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມດັນເລືອດສູງ 
ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ “ພະຍາດຫົວໃຈ” (ກຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

·· ເປັນພະຍາດເບົາຫວານມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ.

·· ຖ້າເຈົ້າມີອາຍຸຸຸຫຼາຍກວ່າ 35 ປີ ແລະ ສູບຢາ.

··  ເຈັບຫົວໄມເກຣນ (migraines) (ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ພ້ອມມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ) 
ຖ້າຫາກເປັນຮ່ວມກັບອາການມືນຊາ ຫຼື ມີບັນຫາສາຍຕາຢ່າງຮຸນແຮງ.

·· ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງຕັບ ຫຼື ມະເຮັງມົດລູກ. ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນບົດ “ມະເຮັງ” (ກຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

·· ພະຍາດຖົງນ້ຳບີ.

··  ມີປະຫວັດເສັ້ນເລືອດສະໝອງແຕກ ຫຼື ເສັ້ນເລືອດສະໝອງອຸດຕັນ (ທີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເປັນອຳມະພາດ).

·· ພາວະເສັ້ນເລືອດດຳມີການອຸດຕັນ (ເຊິ່ງມັນມັກພາໃຫ້ເກີດມີອາການເຈັບ ຮ້ອນຕາມຂາຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ).

·· ພະຍາດຕັບ ຫຼືຕັບອັກເສບ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນ ບົດ “ເຈັບທ້ອງ”, ໜ້າ 17). 

ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບໃດໜຶ່ງໃນບັນຫາສຸຂະພາບທີໄ່ດ້ກ່າວມາໃນຂາ້ງເທິງນີ້ 
ແມນ່ສາມາດໃຊ້ ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດດຽ່ວ ທີ່ມຮີໂໍມນໂປຣແກັດສຕິນພຽງຢາ່ງດຽວ (ເບິ່ງໃນ ໜ້າ 14) ຫຼື 
ໃຊວ້ິທີການ ຝັງຢາຄມຸທີ່ມຮີໂໍມນໂປຣແກັດສຕິນພຽງຢາ່ງດຽວ ຫຼື ສັກຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດຮໂໍມນໂປຣແກັດສ
ຕິນຢ່າງດຽວ ກໍໄ່ດ້ (ເບິ່ງໃນໜ້າ 15), ເຊິ່ງມນັກໍເ່ປັນວິທີການທີ່ປອດໄພ. ສາໍລັບຜູ້ຍິງທີເ່ປັນມະເຮງັເຕ້ົານົມ ຫຼື 
ມະເຮງັມົດລູກ ແມນ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ ວິທີການຄມຸກໍາເນີດທີໃ່ຊຢ້າຄມຸກໍາເນີດທີ່ມຮີໂໍມນ, ແຕ່ຄວນໃຊວ້ິທີການວາງແ
ຜນຄອບຄົວແບບອື່ນແທນ.

ຢາທີ່ມີຜົນກະທົບຕ�່ຢາຄມຸກ�າເນີດຮ�ໂມນລວມ
ຢາຣແີຟັມປີຊິນ (Rifampicin - ຢາສາໍລັບປິ່ນປວົວັນນະໂລກ), ຢາຣໂີຕນາເວຍຣ (ritonavir - ຢາຕ້ານເຊື້ອ 
HIV), ແລະຢາປົວພະຍາດຊັກບ້າໝູ ບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ຢາຄມຸກໍາເນີດມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ. 
ຖ້າເຈົ້າກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ຢູ,່ ແມນ່ໃຫໃ້ຊ້ ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບອື່ນແທນການກິນຢາຄມຸ. ສາໍລັບຜູ້
ຍິງທີ່ສັກຢາອິນຊລູນິເພື່ອປິ່ນປວົພະຍາດເບາົຫວານອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຽ່ນປະລມິານຢາອິນຊລູນິ 
ຫຼັງຈາກທີເ່ລີມ່ກິນຢາຄມຸ.

ຜູ້ທີ່ຄວນຄິດພິຈາລະນາໃຊວ້ິທີການຄມຸກ�າເນີດແບບອື່ນຖ້າເປນັໄປໄດ້
ມນັມີບັນຫາສຸຂະພາບແມຍ່ິງອີກບາງຢາ່ງ ທີເ່ຮັດໃຫ້ການກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມນີເ້ປັນວິທີການທີ່ບໍເ່
ໝາະສມົ. ການນໍາໃຊວ້ິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບອື່ນແທນນ້ັນ ແມນ່ຈະປອດໄພຫຼາຍກວ່າສາໍລັບຜູ້ຍິງ 
ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເຫຼົ່ານີ:້

··  ຄວາມດັນເລືອດສູງ (ຫຼາຍກວ່າ 140/90). ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມດັນເລືອດສູງ ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ 
“ພະຍາດຫົວໃຈ” (ກຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

··  ຖ້າເຈົ້າມີອາຍຸຸຸຫຼາຍກວ່າ 35 ປີ ແລະມີອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ (migraines) (ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ 
ພ້ອມມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ).

ຖ້າຜູ້ຍິງທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບໃດໜຶ່ງໃນຂາ້ງເທິງນີ້ ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມ, 
ແມນ່ໃຫ້ຕິດຕາມ ອາການຂອງລາວ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ບັນຫາທີ່ລາວເປັນຢູ່ນັ້ນບໍເ່ປັນແຮງຂຶ້ນ. 
ຖ້າຫາກວ່າບໍມ່ີຫຍັງປຽ່ນແປງ, ກໍໃ່ຫ້ລາວ ໃຊຢ້າຄມຸກໍາເນີດຮໂໍມນລວມນັ້ນຕໍໄ່ປໄດ.້ ຖ້າບັນຫາຂອງລາວທີເ່ປັ
ນຢູ່ນັ້ນເປັນແຮງຂຶ້ນ, ລາວຄວນຢຸດໃຊຢ້າຄມຸກໍາເນີດ ຮໂໍມນລວມ ນັ້ນທັນທ.ີ
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ການຄມຸກ�າເນີດແບບສຸກເສນີ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮ່ວມເພດໂດຍບໍໄ່ດ້ຄມຸກໍາເນີດ ຫຼືວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຈີກຂາດ ທ່ານກໍຍັງສາມາດປ້ອ
ງກັນບໍໃ່ຫ້ທ່ານຖືພາໄດໂ້ດຍການກິນຢາຄມຸກໍາເນີດ. ສິ່ງນີເ້ອີ້ນວ່າການຄມຸກໍາເນີດແບບສຸກເສນີ ແລະ 
ມນັກໍຈະໄດ້ຜົນໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາ 5 ວັນທໍາອິດຫຼັງຈາກທີ່ຮ່ວມເພດ, ຍິ່ງທ່ານກິນຢານັ້ນໄວເທົ່າໃດ ມັ
ນກໍຍ່ິງຈະປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ດ.ີ  ຢາດັ່ງກ່າວມນັຈະເຮັດໃຫໄ້ຂຕ່ົກຊ້າ ດັ່ງນັ້ນມນັກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຖືພາ. 
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖືພາແລວ້ ຢານັ້ນມນັກໍບໍ່ສາມາດຢຸດການຖືພາໄດ.້ ການຄມຸກໍາເນີດແບບສຸກເສນີແມ່
ນມີຄວາມປອດໄພສາໍລັບທຸກຄົນ. 

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດພເິສດສາໍລັບການຄມຸກໍາເນີດແບບສຸກເສນີແມນ່ມຢີູ່ຫຼາຍປະເທດ (ເບິ່ງໜ້າ 23). 
ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ກິນ 1 ຫຼື 2 ເມັດ - ໃຫ້ອ່ານຄາໍແນະນໍາໃຫ້ລະອຽດ. 

ຖ້າຫາກວ່າຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດພເິສດນີ້ບໍມ່ີ ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດທົ່ວໄປກໍສາມາດໃຊໄ້ດ້ (ເບິ່ງໜ້າ 
23-24). ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດມນິິພິລແມນ່ມສີ່ວນປະກອບ levonorgestrel ຫຼື norgestrel ເລັກນ້ອຍ 
(ຢາທັງສອງນີແ້ມນ່ຢາໃນກຸ່ມ progestin) ດັ່ງນັ້ນ, ການກິນ 40 ຫຼື 50 ເມັດແມນ່ຂື້ນກັບປະລມິານຂອງຮໍ
ໂມນທີ່ມຢີູ່ໃນເມັດນັ້ນ ເຊິ່ງມນັຈະມີປະລມິານເທົ່າກັນກັບຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດພເິສດ (ເບິ່ງໜ້າ 23-24). 

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດມນິິພິລ     ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດມນິິພິລ

                  28 ເມັດ + 12 ເມັດ = 40 ເມັດ

               40 ເມັດຊະນິດມນິິພິລແຕ່ລະເມັດມີ  
               0.0375 ມກ ຂອງ levenorgestrel = 1 ເມັດຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນມີ 1.5 ມກ ຂອງ levenorgestrel

ສາໍລັບຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສົມແມນ່ມີບາງຊະນິດທີ່ສາມາດໃຊເ້ປັນຍາຄມຸກໍາເນີດແບບສຸ
ກເສນີໄດ້ - ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າຢາດເຫຼົ່ານັ້ນມສີ່ວນປະກອບຫຍັງແດ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກິນຫຼາຍປານໃດ 
(ຕາມປົກກະຕແິມນ່ກິນ 4 ຫຼື 5 ເມັດທໍາອິດ ແລວ້ກິນໃນຂະໜາດເທົ່າເດີມອີກ 12 ຊົວ່ໂມງຕໍ່ມາ,  ເບິ່ງໜ້າ 
24)

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຊວ່ຍຄົນກິນຢາຄມຸຊະນິດສຸກເສນີແລວ້ ທ່ານກໍສາມາດຊອກວິທີວາງແຜນຄອບຄົວ
ທີ່ຈະດີສາໍລັບລາວ. 

ຢີ່ຫ�້ທີ່ທາ່ນເລອືກ
ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ

ກິນຄັ້ງດຽວ
Levonorgestrel 1.5 mg
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ຢາຄມຸກຳເນ ດີຊະນດິມນິ ພິ ລິ (ມ ພີຽງ Progestin ຢ ່າງດຽວ)
ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດນີ້ບໍມ່ສີ່ວນປະກອບຂອງ estrogen, ມນັມແີຕ່ progestin ຢາ່ງດຽວ. ມນັມີຄວາມປອດ
ໄພສໍາລັບຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົໄດ້ ແລະ ມນັກໍຍັງມີຜົນຂາ້ງຄຽງໜ້ອຍ
ກວ່າຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົ. ໃນຄົນທີ່ກໍາລັງລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດມນິິພິລບໍເ່ຮັດໃຫ້
ນໍາ້ນົມແມ່ໜ້ອຍລົງ. ຜູ້ຍິງທີ່ກິນຢາຄມຸຊະນິດນີ້ອາດມີປະຈໍາເດືອນບໍເ່ປັນປົກກະຕເິຊັ່ນ: ປະຈໍາເດືອນມາໜ້ອຍ 
ຫຼືບໍມ່າເລີຍ.  

ທຸກໆເມັດຂອງຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດມນິິພິລມີປະລິມານຂອງຮໂໍມນເທົ່າກັນ.  
ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດທຸກໆມື.້

ວິທີກິນຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດມນິິພິລ
ໃຫ້ກິນເມັດທໍາອິດໃນມື້ທໍາອິດທ່ີທ່ານເປັນປະຈໍາເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໃໍຫ້ກິນ 1 ເມັດຕໍ່ມືໃ້ນເວລາດຽວກັນເຖິງ
ວ່າທ່ານຈະບໍໄ່ດ້ຮ່ວມເພດກໍຕາມ. ເມື່ອທ່ານກິນໝົດແຜງແລວ້ ກໃໍຫ້ທ່ານເລີມ່ກິນເມັດໃໝໃ່ນແຜງໃໝເ່ລີຍເຖິ
ງວ່າປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານຈະບ່ໍມາກໍຕາມ. ຫ້າມລມືກິນຢາແມແ້ຕ່ 1 ມື.້ ຢາແຕ່ລະເມັດຢູ່ໃນແຜງນັ້ນມີປະລິ
ມານຂອງ progestin ເທົ່າກັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານລມືກິນຢາແມນ່ໃຫ້ທ່ານກິນໄດ້ທັນທີທີ່ທ່ານຄິດອອກ. ຫຼັງຈາ
ກນັ້ນກໃໍຫ້ທ່ານກິນເມັດຕໍໄ່ປຕາມປົກກະຕເິຖິງວ່າທ່ານຈະໄດ້ກິນ 2 ເມັດໃນມືນ້ັ້ນກໍຕາມ. ໃຫໃ້ສຖ່ົງຢາງອະນ
າໄມເມື່ອທ່ານຮ່ວມເພດ ຫຼື ບໍໃ່ຫ້ຮ່ວມເພດພາຍໃນ 7 ວັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍໄ່ດ້ກິນຢາ ຫຼືກິນຢາຊາ້ (ເວລາ) 
ປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານອາດມາໜ້ອຍ. 

ຜົນຂາ້ງຄຽງທີ່ອາດພົບໄດ້
ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເລື້ອຍຂອງຢາຄມຸກໍາເນີດທີ່ປະກອບດ້ວຍ progestin ຢາງດຽວ ແມນ່ມີການປຽ່
ນແປງຂອງປະຈໍາເດືອນໃນແຕ່ລະເດືອນ. ທ່ານອາດມີປະຈໍາເດືອນມາເມື່ອໃດກໄໍດ້ທີ່ບໍໄ່ດ້ຄາດຄິດ. 
ປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານອາດບໍມ່າເລີຍ. ສິ່ງນີ້ບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ. ຜົນຂາ້ງຄຽງອື່ນທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດແ້ມນ່ນໍາ້
ໜັກເພີ່ມ, ເຈັບຫົວ ແລະ ເປັນສິວ.

ຢາອື່ນໆທີ່ຜົນ (ປະຕິກິລຍິາ) ກັບຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດມນິິພິລ
ຢາ rifampicin (ຢາປວົພະຍາດວັນນະໂລກ), ຢາ ritonavir (ຢາປວົເຊື້ອ ເອັສ-ໄອ-ວ)ີ ແລະ ຢາປວົພະຍາດຊັ
ກບາ້ໝູບາງຊະນິດແມນ່ເຮັດໃຫ້ຢາຄມຸກໍາເນີດມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ ແມນ່ໃ
ຫ້ທ່ານໃຊວ້ິທີການຄມຸກໍາເນີດວິທີອື່ນ. ຜູ້ຍິງທີ່ສັກຢາ ອິນຊລູນິ ປວົພະຍາດເບາົຫວານອາດຈະໄດ້ປັບຂະໜາດ
ຂອງຢາຫຼັງຈາກທີເ່ລີມ່ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດ.

ການຢຸດກິນຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດມນິິພິລ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຖືພາ ຫຼືຢາກປຽ່ນວິທີຄມຸກໍາເນີດ ທ່ານສາມາດຢຸດກິນຢາຄມຸກໍາເນີດເມື່ອໃດກໄໍດ.້  
ທ່ານຈະສາມາດມລີູກໄດ້ທັນທີທີ່ທ່ານຢຸດກິນຢາຄມຸ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຖືພາກໃໍຫ້ທ່ານໃຊວ້ິ
ທີຄມຸກໍາເນີດວິທີອື່ນໄດເ້ລີຍ.

9 August 2018

 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
14 ການວາງແຜນຄອບຄົວ



ຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ຄືກັນກັບຢາຄມຸກໍາເນິດຊະນິດມນິິພິລ, ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ 
ສັກແມນ່ປະກອບດ້ວຍຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວ ແຕ່ມນັດີຢູ່ທີ່ວ່າຜູ້ຍິງບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງ
ຈື່ວ່າຈະໄດ້ກິນຢາທຸກມື.້  ການຝັງ ແລະ ການສັກຢາຄມຸກໍາເນີດແມນ່ເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເກັບ
ໄວເ້ປັນເລືື່ອງສ່ວນຕົວ.  ບໍວ່່າຈະເປັນຢາຊະນິດຝັງ ຫຼືສັກແມນ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດ
ທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາໍພັນໄດເ້ຊັ່ນ: ເອັສ-ໄອ-ວ.ີ 

ວິທີການຝັງ ຫຼືສັກຢາຄມຸກ�າເນີດ
ການຝັງຢາຄມຸກໍາເນີດແມນ່ຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະຝັງທໍ່ຢາງນ້ອຍລົງກ້ອງຜິວໜັ
ງຢູແ່ຂນ. ມນັປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ 3-5 ປີ ໂດຍຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຢາ. 

ການສັກຢາຄມຸກໍາເນີດແມນ່ຜູ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະສັກຄັ້ງໜຶ່ງທຸກໆ 1, 2 ຫຼື 3 
ເດືອນໂດຍຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຢາ.

ການຝັງ ແລະ ການສັກຢາຄມຸກໍາເນີດແມນ່ເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເກັບໄວເ້ປັນເລືື່ອງສ່ວນຕົ
ວພ້ອມກັນນັ້ນຜູ້ຍິງກໍບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງຈື່ວ່າຕ້ອງໄດ້ກິນ ຢາທຸກມື.້  ຢາຝັງທຸກຊະນິດ ແລະ 
ຢາສັກບາງຊະນິດແມນ່ມີພຽງແຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວ. ຢາສັກຊະນິດໜື່ງທີເ່ປັນຢ
າສັກທຸກເດືອນນ້ັນມີທັງຮໂໍມນ progestin ແລະ estrogen ດັ່ງນ້ັນຢາຊະນິດນີແ້ມນ່ບໍ່ຄ

ວນໃຊໃ້ນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົໄດ.້ (ເບ່ິງໜ້າ 12). ຜູ້ຍິງສາມາດຢຸດຢາສັກ ຫຼື ເອົາຢ
າຝັງອອກໄດ້ທຸກເວລາທີ່ລາວຕ້ອງການມລີູກ. ບໍວ່່າຈະເປັນຢາຝັງ ຫຼືຢາສັກແມນ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດທີ່
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໄດເ້ຊັ່ນ: ເອັສ-ໄອ-ວ.ີ

ຜົນຂາ້ງຄຽງທີ່ສາມາດພົບໄດໃ້ນຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ການສັກຢາຄມຸກໍາເນີດທຸກໆເດືອນອາດມີຜົນຂາ້ງຄຽງຄາ້ຍຄືກັນກັບການກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົ 
(ໜ້າທີ 10). ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ຊະນິດສັກທີ່ມີພຽງແຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວແມນ່ມີຜົນຂາ້ງ
ຄຽງຄືກັນກັບຢາກິນຊະນິດມນິິພິລທີ່ມີພຽງແຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວ. 

ຢາອື່ນໆທີ່ຜົນ (ປະຕິກິລຍິາ) ກັບຢາຄມຸຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ຢາ rifampicin (ຢາປວົພະຍາດວັນນະໂລກ), ຢາ ritonavir ແລະ ຢາປວົພະຍາດຊັກບາ້ໝູບາງຊະນິດແມນ່ເ
ຮັດໃຫ້ຢາຄມຸມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ ແມນ່ໃຫ້ທ່ານໃຊວ້ິທີການຄມຸກໍາເນີດວິທີ
ອື່ນ. ຜູ້ຍິງທີ່ສັກຢາ ອິນຊລູນິ ປວົພະຍາດເບາົຫວານອາດຈະໄດ້ປັບຂະໜາດຂອງຢາຫຼັງຈາກທີເ່ລີມ່ກິນຢາຄມຸ.

ການຢຸດຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ເພື່ອຈະຢຸດຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດຝັງແມນ່ໃຫ້ຜູໃ້ຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມານັ້ນ
ເປັນຜູເ້ອົາອອກໃຫ.້  ຜູ້ຍິງຈະສາມາດມລີູກໄດ້ທັນທີທີເ່ອົາຢາຄມຸກໍາເນີດອອກ. ເພື່ອຢຸດຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດ
ສັກແມນ່ໃຫ້ຢຸດສັກເລີຍ. ມນັອາດຈະໃຊເ້ວລາດົນກ່ອນທີ່ຈະມລີູກໄດ້ຫຼັງຈາກຢຸດສັກຢາ ແຕ່ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍສາ
ມາດຖືພາໄດ້ພາຍໃນ 1 ປ.ີ 
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15ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ



ການໃສ່ອຸປະກອນເຂົາ້ໃນມດົລກູ (ໃສຮ່ວ່ງ)
ການໃສ່ຮ່ວງແມນ່ການເອົາຢາງພຣາດຕິກນ້ອຍ ຫຼືຢາງທີ່ປະສມົກັບທອງແດງເຂົາ້ໄປໃນ
ມົດລູກໂດຍຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ. ມນັປ້ອງກັນບໍໃ່ຫໂ້
ຕອະສຈຸເິຂົາ້ໄປປະສມົພັນກັບໄຂ່ ແລະ ມນັກໍຍັງປ້ອງກັນບໍໃ່ຫໄ້ຂ່ຝັງໂຕລົງໃນມົດລູກ. ສາໍ
ລັບຂ້ໍມນູກຽ່ວກັບການໃສ່ຮ່ວງໃຫເ້ບິ່ງບົດທີ 21 ໃນປືມ້ສາໍລັບປະດຸງຄັນຢູ່ໃນ ເຮັດພິຣຽນ 
Hesperian. 

ການໃສ່ຮ່ວງແມນ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີຫຼາຍ ແລະ ມນັກໍສາມາດຢູ່ໃນມົດລູກໄດ້ດົນເຖິງ 5 ຫຼື 12 ປີ 
ໂດຍຂື້ນກັບຊະະນິດຂອງຢາ. ການໃສ່ຮ່ວງບໍໄ່ດ້ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເອັສ-ໄອ-ວີ ຫຼືພະຍາດຕິດເຊືອ້ທາງເພ
ດສາໍພັນອື່ນໆ.  

ການໃສ່ຮ່ວງແມນ່ມີຄວາມປອດໄພທັງຜູ້ຍິງທີເ່ຄີຍຖືພາມາກ່ອນແລວ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍເ່ຄີຍຖືພາມາກ່ອນ.  
ການໃສ່ຮ່ວງແມນ່ສາມາດໃສໄ່ດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຜູ້ຍິງບໍໄ່ດ້ຖືພາຢູ່ ແລະ ບໍມ່ີການຕິດເຊື້ອຢູ່ຊ່ອງຄອດ 
ຫຼືມີພະຍາດຕິດເຊືອ້ທາງເພດສາໍພັນ. ຮ່ວງສາມາດເອົາອອກເມື່ອໃດກໄໍດໂ້ດຍຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່
ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ. ຫຼັງຈາກທີເ່ອົາຮ່ວງອອກ ຜູ້ຍິງກໍສາມາດມລີູກໄດ້ທັນທ.ີ 

ເມື່ອໃສ່ຮ່ວງເຂົາ້ໄປແລວ້ມນັເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຮ່ວງຈະອອກມາ ແຕ່ມນັກເໍປັນໄປໄດ.້ 
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສາຍຮ່ວງວ່າມນັຍັງຕິດຢູ່ປາກມົດລູກຕໍ່ອອກມາຊ່ອງຄອດ ແລະ 
ຈັບເບິ່ງເດືອນລະຄັ້ງ ແຕ່ບໍໃ່ຫ້ດຶງມນັ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈັບສາຍຮ່ວງໄດ້ ຫຼືທ່ານຄິດວ່າຮ່
ວງມນັອອກແມນ່ບໍໃ່ຫ້ທ່ານຮ່ວມເພດ.  ຫຼໃືຫໃ້ສຖ່ົງຢາງອະນາໄມຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ກວ
ດກັບຜູໃ້ຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. 

ຜົນຂາ້ງຄຽງທີ່ພົບໄດຈ້າກການໃສ່ຮ່ວງ
ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເລື້ອຍແມນ່ເຈັບທ້ອງປະຈໍາເດືອນພ້ອມກັບມເີລືອດອອກຫຼາຍຂື້ນ. 
ມນັອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ມນັກໍບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ ແລວ້ມນັກໍຈະດີຂື້ນຫຼັງຈາກ 3-2 
ເດືອນ. ຮ່ວງບາງຊະນິດປະກອບມີ ຮໂໍມນ progestin ເຊິ່ງມນັຈະຊວ່ຍຫຼຸດອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ 
ເລືອດປະຈໍາເດືອນກໍອອກໜ້ອຍລົງ. ຮ່ວງທີ່ມສີ່ວນປະກອບຂອງຮໂໍມນ progestin ແມນ່ຈະມີຜົນຂາ້ງຄຽງຄື
ກັນກັບຢາຄມຸຊະນິດມນິິພິລ (ເບິ່ງໜ້າ 14). 

ໃຜທີ່ບ�່ຄວນໃສ່ຮ່ວງ

··  ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ຫຼືມະເຮັງມົດລູກ. ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມບໍ່ຄວນໃສ່ຮ່ວງທີ່ມີສ່ວນປະກອ
ບຂອງ ຮໍໂມນ progestin ແຕ່ກໍສາມາດໃສ່ຮ່ວງທີ່ເປັນສາຍທອງແດງຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ.

··  ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນລົງຂາວ, ໜອງໃນທ່ຽມ (chlamydia) ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍ. ສຳລັບຂໍ້ມູນລົງຂາວ, 
ໜອງໃນທ່ຽມ (chlamydia) ເພີ່ມເຕີມແມ່ນເບິ່ງບົດ ບັນຫາທາງດ້ານອະໄວຍະວະສືບພັນ ແລະ 
ການຕິເຊື້ອ (ກຳລັງຂຽນຢູ່). ສຳລັບຂໍ້ມູນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 16 
“ການຕິດເຊື້ອພາຍໃນຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍ.” ໃນບົດເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ພະຍາດແມ່ກາຝາກ. 
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ການລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົແມ່
ເມື່ອແມລ່ຽ້ງລູກດ້ວຍນໍາ້ນົມແມ່ ຮາ່ງກາຍແມຈ່ະຜະລິດຮໂໍມນທີ່ປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ຖືພາເ
ປັນເວລາ 2-3 ເດືອນ.  ການລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມຈ່ະປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ກໍຕໍເ່ມື່ອ:

·· ເດັກອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 6 ເດືອນ

ແລະ

··  ທ່ານໃຫ້ແຕ່ລູກກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວ - ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອາຫານ ຫຼືເຄື່ອງດື່ມອື່ນ ພ້ອມກັນນັ້
ນທ່ານກໍຍັງປ້ອມນົມລູກເລື້ອຍໆທັງເວັນ ແລະ ຄືນ.

ແລະ 

·· ທ່ານບໍ່ມີປະຈຳເດືອນຕັ້ງແຕ່ເກີດລູກມາ

ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໃຫ້ລູກກິນອາຫານ ຫຼືທ່ານມີປະຈໍາເດືອນ ການລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ກໍຈະບໍ່ຊວ່ຍປ້ອງກັນກາ
ນຖືພາ. 

ການເລີມ່ຄມຸກ�າເນີດຫຼັງຈາກທີເ່ກີດລກູ
ມນັເປັນເລື່ອງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບສາໍລັບຜູ້ຍິງທີເ່ກີດລູກເພື່ອລຖໍ້າຈົນຮາ່ງກາຍຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິກ່ອ
ນທີ່ຈະຮ່ວມເພດ. ເມື່ອທ່ານເລີມ່ມີການຮ່ວມເພດອີກ ແລະ ທ່ານກໃໍຫ້ລູກທ່ານກິນນົມທ່ານຢາ່ງດຽວພ້
ອມກັນນ້ັນປະຈໍາເດືອນທ່ານກໍຍັງບໍ່ທັນມາ, ການໃຫ້ນົມລູກສາມາດປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ທ່ານຖືພາໄດເ້ຖິງ 6 
ເດືອນຫຼັງເກີດລູກ (ເບິ່ງຂາ້ງລຸມ່). ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍໄ່ດ້ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫຼໃືຫ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້
ທ່ານສາມາດມລີູກໄດ້ພາຍໃນເດືອນທໍາອິດຫຼັງຈາກເເກີດລູກ. ຫຼັງຈາກທີເ່ກີດລູກແລວ້ ທັງຜົວ-ເມຍສາມາ
ດໃຊ້ຖົງຢາງອານະໄມເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາໍພັນ ແລະ ບໍໃ່ຫ້ຖືພາ. ແມ່ທີ່ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົ
ມແມສ່າມາດຝັງຢາຄມຸກໍາເນີດ, ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດມນິິພິລ ຫຼືສັກຢາຄມຸກໍາເນີດທີ່ມສີ່ວນປະກອບ
ຂອງຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວເມື່ອອາຍຸລູກໄດ້ 6 ອາທິດ. 

ແມ່ທີ່ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມສ່າມາດເລີມ່ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົ ຫຼືສັກຢາຄມຸກໍາເນີດທູກໆເດື
ອນເມື່ອອາຍຸລູກໄດ້ 6 ເດືອນ. ຖ້າແມ່ທີ່ບໍໄ່ດ້ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມແ່ມນ່ສາມາດເລີມ່ວິທີຄມຸກໍາເນີດວິທໃີ
ດກໄໍດ້ຫຼັງຈາກເກີດລູກໄດ້ 4 ອາທິດ. ແມສ່່ວນຫຼາຍສາມາດໃສ່ຮ່ວງ ຫຼເືຮັດໝັນພາຍໃນ 2 ມື້ຫຼັງເກີດລູກ 
ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ 2-3 ອາທິດ. 
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ການຮັບຮູ້ (ຄາດເດາົ)ວາ່ຈະສາມາດມລີກູໄດ້ 
(ການນັບຮອບປະຈ�າເດືອນ)
ຜູ້ຍິງສາມາດຖືພາໄດແ້ຕໃ່ນຊວ່ງໄລຍະເວລາທີ່ສາມາດມລີູກໄດ.້ ເມື່ອໄຂໄ່ດ້ຕົກລົງມາຈາກຮງັໄຂ່ຫ
າທໍ່ສ່ົງໄຂ່ ແລະ ມົດລູກ. ໄລຍະນີແ້ມນ່ໃຊເ້ວລາຫຼາຍມື້ ແລະ ກເໍກີດຂື້ນເດືອນລະຄັ້ງ. ລາວສາມາດ
ປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ມລູີກໄດໂ້ດຍການບໍ່ຮ່ວມເພດໃນຊວ່ງນີ.້ (ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຜົວເມຍກໍາລັງຕ້ອງການມລີູກ 
ພວກເຂົາກໍສາມາດຮ່ວມເພດໃນຊວ່ງນີ້ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫໂ້ອກາດມລີູກຫຼາຍຂື້ນ)

ວິທີນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນໄດແ້ມນ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງມຮີອບປະຈໍາເດືອນປົກກະຕິ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຮອບປ
ະຈໍາເດືອນຂອງລາວໃຫໄ້ດ.້ ຜູ້ຊາຍກໍຕ້ອງເຕັມໃຈຊວ່ຍເຊັ່ນກັນເພື່ອໃຫ້ວິທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຜົນເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະ
ທີ່ສາມາດມລີູກໄດ້ພວກເຂາົຕ້ອງບໍ່ຮ່ວມເພດ. ພວກເຂາົສາມາດມເີພດສາໍພັນວິທີອື່ນເຊັ່ນ: ຮ່ວເພດທາງປາກ 
ຫຼືສາໍພັນເອົາ. ຫຼືພວກເຂາົສາມາດໃສຖ່ົງຢາງອະນາໄມໃນຊວ່ງນ້ີ. 

ວິທີນີ້ສາມາດເປັນວິທີໜື່ງທີ່ດີສາໍລັບຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມລີູກຫຼາຍ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຮອບປະຈໍາເດືອນກໍມີການ
ປຽ່ນແປງຢາ່ງຄາດເດົາບໍໄ່ດ້ ແລະ ຄົນກໍບໍ່ຕິດຕາມຮອບປະຈໍາເດືອນໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນການໃຊວ້ິທີນີ້ກໍຍັງຖືພາເປັນ
ສ່ວນໃຫ່ຍ. ການນັບຮອບປະຈໍາເດືອນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງເພດສາໍພັນໄດເ້ຊັ່ນ: ເອັສ-ໄອ-ວີ 
ເຊິ່ງມນັສາມາດຕິດໄດ້ທຸກໄລຍະ. 

ວິທໃີຊ້ການນັບຮອບປະຈ�າເດືອນ
ໃຫ້ນັບມືຮ້ອບປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານເປັນເວລາ 2-3 ເດືອນ. ໃຫເ້ລີມ່ນັບມື້ທ
ຳອິດຂອງປະຈໍາເດືອນ.  ມືສຸ້ດທ້າຍຂອງຮອບເດືອນແມນ່ມືສຸ້ດທ້າຍກ່ອນມເີ
ລືອດອອກອີກຄັ້ງ. ຖ້າປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານມມີື້ທີ່ຄືກັນໃນແຕ່ລະຮອບ ແລະ 
ຮອບເດືອນຂອງທ່ານກໍຢູ່ລະຫວ່າງ 26-30 ວັນ ວິທີນີ້ສາມາດໃຊໄ້ດ້ຜົນ.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ນັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານໄດ້ 2-3 ເດືອນ 
ແລະ ກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າມນັສາໍໝໍ່າສະເໝີ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍສ
າມາດນໍາໃຊວ້ິທີນີໄ້ດ.້ ໃຫ້ຫຼີກລຽ້ງການຮ່ວມເພດໃນມື້ທີ 8 ຫາ 19 
ຂອງແຕ່ລະຮອບປະຈໍາເດືອນ. ຫຼໃືຫໃ້ຊ້ຖົງຢາອະນາໄມແທນ. ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຜົ
ນດີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈືໃ່ຫ້ດີວ່າມນັຜ່ານໄປຈັກມືແ້ລວ້. ຖ້າຫາກວ່າຮອບປະຈໍາເ
ດືອນທ່ານປຽ່ນແມນ່ໃຫໃ້ຊວ້ິທີອື່ນຈົນກວ່າຮອບປະຈໍາເດືອນທ່ານຈະມາສະ
ໝໍ່າສະເໝເີປັນເວລາຫຼາຍເດືອນອີກຄັ້ງ. 

ຮາ່ງກາຍຂອງຜູ້ຍິງຜະລິດນໍາເ້ມືອກປຽກຢູ່ໃນຊອ່ງຄອດໃນຊວ່ງໄລຍະເ
ວລາທີ່ຈະສາມາດມລີູກໄດເ້ພື່ອຊວ່ຍໃນຕົວອະສຈຸເິຂົາ້ເຖິງມົດລູກ. ດັ່ງນັ້ນກ
ານກວດເບິ່ງເຍື່ອເມືອກທຸກມື້ອາດຊວ່ຍໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າລາວຢູ່ໃນໄລບະເວລາ
ທີ່ຈະສາມາດມລີູກໄດ.້

 

ໃສ, ປຽກ, ນໍາເ້ມືອກໝື່ນ 
 = ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະສາມາດມີລູກໄດ.້

 ຂາວ, ແຫ້ງ, ນໍາເ້ມືອກໜຽວ  
= ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້

ປະຈໍາເດືອນຂ້ອຍມາ 8 ມື້ຜ່ານມາ 
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົບໍ່ສາມາດຮ່ວມ
ເພດມືນ້ີໄ້ດ້ ຫຼື 10 ມື້ທາງໜ້າ.  
ຂ້ອຍຈະໄປຫາເອື້ອຍຂ້ອຍດີກວາ່. 
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ການເອົາອອກ, ການຖອດອອກ (ການປອ່ຍນ�າ້ອະສຈຸິອອກນອກ)
ເມື່ອຜູ້ຊາຍຖອດອະໄວຍະວະເພດຊາຍອອກຈາກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຍິງກ່ອນທີ່ລາວຈະລັງ່ນໍາ້ອະສຈຸິ ພວກ
ເຂົາກໍຈະສາມາດຫຼີກລຽ້ງບໍໃ່ຫ້ຖືພາໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຊາຍນັ້ນຄວບຄມຸໄດ້ດີ ແລະ ກເໍຕັມໃຈປະຕິບັດ. ມນັຈະ
ບໍໄ່ດ້ຜົນດໃີນຜູ້ຊາຍທີ່ມີການຫຼັ່ງນໍາ້ອະສຈຸິທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄມຸໄດ.້ ເຖິງແມວ້່າຜູ້ຊາຍຈະເຮັດແບບນັ້ນແລວ້ກໍ
ຕາມ ມນັກໍຍັງມນີໍາ້ອະສຈຸິຈໍານວນໜື່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວອະສຈຸິອອກມາຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາດ ແລະ 
ກໍສາມາດມລີູກໄດ.້ ໃນຄົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມລີູກແທແ້ລວ້ ວິທີດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍເ່ປັນວິທີທາງເລືອກທີ່ດ.ີ ການຖອດ
ອະໄວຍະວະເພດອອກບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສາໍພັນໄດ.້ 

ການມເີພດສ�າພັນໂດຍບ�ຮ່່ວມເພດ
ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະສະນິດກັບຄົນຜູໃ້ດຜູ້ໜື່ງເພື່ອມເີພດສາໍພັນທີ່ໜ້າພໃໍຈ ແລະ 
ສະແດງຄວາມຮັກຜ່ານການຮ່ວມເພດ. ຫຼາຍຄູ່ຝຶກຊ້ອມການຮ່ວມເພດທາງປາກ: 
ໃຊ້ປາກເພື່ອເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ແລະ ຍິງມີຄວາມສຸກ. ທ່ານຈະບໍມ່າມ
າດຖືພາໄດໂ້ດຍວິທີນີ.້ ການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາໄດເ້
ຊັ່ນກັນ. ແຕ່ທ່ານກໍຍັງສາມາດສົ່ງເຊືອ້ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນໄດ້ຜ່ານກາ
ນຮ່ວມເພດທາງປາກ ແລະ ຮູທະວານເຊັ່ນ: ເອັສ-ໄອ-ວ.ີ ການນໍາໃຊ້ມເືພື່ອໃຫ້ຜູໃ້ດຜູ້ໜື່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພ
ດແມນ່ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ. ມນັບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາ ແລະ ສົ່ງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນໄດ.້ 

ການເຮດັໜັນ, ການຜາ່ຕັດ
ສະລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມລີູກຫຼາຍ 
ການເຮັດໜັນແມນ່ມີຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງເປັນການຜ່າຕັດທີ່ງ່
າຍສາໍລັບທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ໃນຫຼາຍປະເທດການຜ່າຕັດ
ເຮັດໜັນນີ້ແ້ມນ່ບໍໄ່ດເ້ສຍຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ. ໃຫ້ສອບຖາມຢູ່ທີ່ສນູບໍ
ລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ການເຮັດໝັນແມນ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ
ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນໄດ.້

ສາໍລັບຜູ້ຍິງການຜ່າຕັດນີເ້ອີ້ນວ່າການມັດທໍ່ສົ່ງໄຂ. ອີກວິ
ທີໜຶ່ງແມນ່ການປາດນ້ອຍໆຜ່ານທາງດ້ານລຸມ່ຂອງໜ້າທ້ອງ
ບ່ອນທີ່ທໍ່ສົ່ງໄຂຕໍໃ່ສ່ຮງັໄຂ່ (ຮງັໄຂແ່ມນ່ບ່ອນທີໄ່ຂ່ຖືກຜະລິດ) 
ເຊິ່ງມນັສາມາດຕັດແລວ້ກໍປິດໄວ.້ ປົກກະຕແິລວ້ມນັກໍສ
າມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ ຫຼືສນູໃຫ້ບໍ່ລິກ
ານດ້ານສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບນອນ. 
ການຜ່ານຕັດນີ້ບໍໄ່ດ້ມີຜົນຕໍ່ປະຈໍາເດືອນຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການຮ່ວມເພດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ສືກກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດດີຂື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວບໍໄ່ດ້ມີຄວາ
ມກັງວົນວ່າຈະຖືພາ. 

 ສາໍລັບຜູ້ຊາຍການຜ່ານຕັດນີເ້ອີ້ນວ່າການຕັດທໍ່ສົ່ງອະ
ສຈຸ.ິ ມນັກໍສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ ຫຼືສູ
ນໃຫ້ບໍ່ລິການດ້ານສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດໃ້ສ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບນອນ. ການຜ່າຕັດນີ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ວ່ອງໄວກວ່າການຜ່າຕັດຂອງຜູ້ຍິງ. ແກ່ນອັນທະບໍໄ່ດ້ຖືກຕັດອອກ ແລະ ການຜ່າຕັດນີ້ກໍບໍມ່ີຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາ
ດໃນການຮ່ວມເພດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ.

ປາດນ້ອຍໆຢູ່ບ່ອນນີ້

ປາດນ້ອຍໆຢູ່ບ່ອນນີເ້ຮັດໃ
ຫ້ສາມາດຕັດທໍ່ສົ່ງຈາກແກ່
ນອັນທະແລ້ວປິດມນັ. 
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ວິທີຕາ່ງໆທີ່ບ�ໄ່ດ້ຜົນ
ວິທເີຫຼົ່ານ້ີແມນ່ບໍໄ່ດ້ປະໂຫຍດ ຫຼເືປັນຜົນຮາ້ຍ:

··  ການຍ່ຽວຫຼັງຈາກຮ່ວມເພດແມ່ນບໍ່ເປັນຜົນຮ້າຍ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການຖືພາ. ນຳ້ຍ່ຽວແມ່ນອອກຈາກຈາ
ກຄົນລະຮູກັນກັບຊ່ອງຄອດ. 

··  ໃສ່ສະໝຸນໄພ, ຕົ້ນໄມ້, ສານເຄມີ ຫຼືບາງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຄອດແຫ້ງບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການຖືພາ. ແຕ່ມັນສາມາ
ດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຊ່ອງຄອດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ. 

··  ການລ້າງຊ່ອງຄອດຫຼັງຈາກຮ່ວມເພດແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການຖືພາ. ຕົວອະສຸຈິແມ່ນເຄື່ອນໄຫວໄວຫຼາຍ 
ແລະ ບາງໂຕກໍອາດເຂົ້າເຖິງມົດລູກແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະຖືກລ້າງອອກ. ການລ້າງສາມາດພັດໂຕອະສຸຈິເຂົ້າໄປໃນ
ມົດລູກ. 

·· ຂອງດີ (ຂອງຂັງ) ແລະ ການສູດມົນແມ່ນປ້ອງກັນການຖືພາບໍ່ໄດ້. ຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ວິທີນີ້ຖືພາໄດ້. 
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ການວາງແຜນຄອບຄວົ: 
ຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດກິນ
ຢາຄມຸກ�າເນີດຊະນິດກິນ
ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດກິນສ່ວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍ 1 ຫຼື 2 ຮໂໍມນເຊິ່ງຄາ້ຍຄືກັນກັນຮໂໍມນປົກກະຕິທີ່ຮາ່ງກາຍ
ຜະລິດ. ຮໂໍມນເຫຼົ່ານີເ້ອີ້ນວ່າ:  estrogen ແລະ progestin.

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດກິນແມນ່ມີຫຼາຍຄວາມແຮງແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກໍມີຫຼາຍຢີ່ຫໍ.້ 3 
ຊະນິດທໍາອິດຂອງຢາຄມຸສະແດງໃຫເ້ຫັນ ດ້ານລຸມ່ນີ້ມີທັງຮໂໍມນ estrogen ແລະ progestin 
(ເບ່ິງຢາຄມຸຊະນິດປະສມົໜ້າທີ 10) ແລະ ຊະນິດທີ 4 ແມນ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວ (ເບິ່ງຢາຄມຸກໍາ
ເນີດຊະນິດມນິິພິລໜ້າທີ 14).

ຊະນິດຂອງຮໂໍມນ estrogen ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ແມນ່ ethyinyl estradiol. ຂະໜາດສ່ວນໃຫ່ຍແມນ່ 35 
mcg (ໄມໂຄຣກຣາມ). ຂະໜາດສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຮໂໍມນ progestin ທີ່ມຢີູຢ່າຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົແມນ່ 
0.1 mg (ມລິິກຣາມ). 

ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຜູ້ຍິງທີ່ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຈະມີປະຈໍາເດືອນມາໜ້ອຍກວ່າທີ່ບໍໄ່ດ້ກິນຢາ. ມນັອາດຈະເປັນຜົ
ນດໂີດຍສະເພາະແມນ່ຄົນທີ່ມເີລືອດຈາງ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ບໍມ່ີປະຈໍາເດືອນ ຫຼືປະຈໍາເດືອນມາໜ້ອຍຫຼາ
ຍເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼືບໍແ່ມນ່ອາການສນົຂອງຢາ ລາວສາມາດລອງປຽ່ນປຽ່ນໄປເປັນຢາຢີ່ຫໍ້ອື່ນທີ່ມສີ່ວນປ
ະກອບຂອງ estrogen ຫຼາຍກວ່າ.

ຢາຄຸມກໍາເນີດທຸກຊະນິດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດຖ້າຫາກວ່າກິນຢາຕົງເວລາທຸກໆມ.ື 
ພວກມນັຍັງເຮັດໃຫ້ຈືໄ່ດ້ງ່າຍ. ມນັມີຄວາມສາໍຄັນຫຼາຍທີ່ກິນຢາຄຸມກໍາເນີດທີ່ມຮີໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວໃຫ້
ຕົງເວລາທຸກໆມືເ້ນື່ອງຈາກວ່າຢານີ້ມນັມໂີອກາດເຮັດໃຫ້ຖືພາໄດ້ຖ້າຫາກວ່າລມືກິນຢາພຽງ 1 ເມັດ.

ຢາຄຸມກໍາເນີດແຜງໜຶ່ງ 28 ເມັດແມນ່ໃຫ້ກິນມືລ້ະ 1 ເມັດ ແລະ ເລີມ່ແຜງໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ກິນໝົດແຝງແລວ້. 
ໃນແຜງ 28 ເມັດນັ້ນອາດຈະມີ 21 ເມັດທີ່ປະກອບມຮີໂໍມນກັບອີກ 7 ເມັດທີ່ບໍມ່ຮີໂໍມນ ແຕເ່ປັນເມັດເຕືອນ. 
ຢາເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ (ເອີ້ນວ່າ: ຢາປອມ) ແມນ່ເພື່ອເຕືອນບໍໃ່ຫ້ລມືກິນຢາ. ຢາຄມຸ 28 ເມັດບາງຊະນິດມແີຕເ່
ມັດທີ່ມຮີໂໍມນເປັນສ່ວນປະກອບອບ. ຢາຄມຸທີ່ມີ 21 ເມັດແມນ່ໃຫ້ກິນມືລ້ະເມັດຫຼັງຈາກນັ້ນກໃໍຫ້ຖ້າຮອດ 
7 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະເລີມ່ແຝງໃໝ່ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນິທີ່ທ່ານກິນຢາຄມຸຕໍເ່ນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຈໍາເດືອນມາໜ້ອຍ 
ເບິ່ງໜ້າ 11).
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ຢາຄຸມກ�າເນີດຊະນິດປະສົມທີ່ມຂີະໜາດຂອງຮ�ໂມນມີການປຽ່ນແປງ

ຢາຄຸມກໍາເນີດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຮໂໍມນປະສົມລະຫວ່າງ estrogen ແລະ progestin 
ທີ່ມີການປຽ່ນແປງໃນໜື່ງເດືອນ.  ເມື່ອຄວາມແຮງມີການປຽ່ນແປງ ມນັມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງກິນໃຫ້ຖືກ. 

ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊືດ່ັ່ງນີ:້ Gracial, Logynon, Qlaira, Synphase, Trinordiol, Trinovum, Triquilar, Triphasil. 

ຢາຄຸມກ�າເນີດຊະນິດປະສົມທີ່ມຂີະໜາດຂອງຮ�ໂມນຄົງທີ:່ ທັງ estrogen ແລະ progestin

ຢາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ estrogen (ປົກກະຕິມີ 35 ໄມໂຄຣກຣາມ) ແລະ progestin (ປົກກະຕິມີ 0.1 ໄມໂຄຣກຣາມ). 
ຢາຄຸມກໍາເນີດໃນແຜງ 28 ເມັດນັ້ນມີ 21 ເມັດທີ່ມີຮໂໍມນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດທີເ່ປັນຢາປອມ. ຢາຄຸມກໍາເນີດແຜງ 21 
ເມັດແມນ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ. ໃນຢາຄຸມກໍາເນີດແຜງ 21 ເມັດແມນ່ມີປະລິມານຂອງຮໂໍມນແມນ່ເທົ່າກັນໃນທຸກໆເມັດ.

ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊືດ່ັ່ງນີ:້ Alesse, Cilest, Diane, Femoden, Gynera, Harmonet, Norinyl, Ortho-Novum, 
Ovysmen

ຢາຄຸມກ�າເນີດຊະນິດປະສົມທີ່ມຂີະໜາດຂອງຮ�ໂມນຄົງທີ:່ ມີ progestin ຫຼາຍກວ່າ estrogen

ຢາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ progestin ຫຼາຍ (0.15 ມິລິກຣາມ) ແລະ estrogen ໜ້ອຍກວ່າ (30 ໄມໂຄຣກຣາມ). 
ຢາຄຸມກໍາເນີດໃນແຜງ 28 ເມັດນັ້ນມີ 21 ເມັດທີ່ມີຮໂໍມນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດທີເ່ປັນຢາປອມ. ຢາຄຸມກໍາເນີກແຜງ 21 
ເມັດແມນ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ. ໃນຢາຄຸມກໍາເນີດແຜງ 21 ເມັດແມນ່ມີປະລິມານຂອງຮໂໍມນແມນ່ເທົ່າກັນໃນທຸກໆເມັດ. ຢາເ
ຫຼົ່ານ້ີຈະໄດ້ຜົນດໃີນຄົນທີ່ມີປະຈໍາເດືອມາຫຼາຍ ຫຼືຜູ້ທີ່ມີອາການເຈັບເຕ້ົານົມກ່ອນທີ່ຈະເປັນປະຈໍາເດືອນ. 

ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊືດ່ັ່ງນີ:້ Lo-Femenal, Lo/Ovral, Microgynon, Microvlar, Nordette

ຢາຄຸມກ�າເນີທີ່ມແີຕ່ progestin ຢາ່ງດຽວ (ຢາຄຸມກ�າເນີກຊະນິດມນິິພິລ)

ຢາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມແີຕ່ progestin ຢາ່ງດຽວ ແລະ ກໍມແີຜງ 28 ເມັດ. ທຸກໆເມັດແມນ່ມີປະລິມານຂອງຮໂໍຮນ 
progestin ເທົ່າກັນ.

ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊືດ່ັ່ງນີ:້ Femulen, Microlut, Micronor, Micronovum, Neogest , Microval, Ovrette, Exluton
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ການວາງແຜນຄອບຄວົແບບສຸກເສນີ 
(ຢາຄມຸກ�າເນີດສຸກເສນີ)
ທ່ານສາມາດກິນຢາຄມຸກໍາເນີດສຸກເສນີ ຫຼືຢາຄມຸກໍາເນີດຢີ່ຫໍ້ທົ່ວໄປທີ່ປ້ອງກັນການຖືພາພາຍໃນ 5 ວັ
ນຫຼັງຈາກຮ່ວມເພດທີ່ບໍໄ່ດ້ປ້ອງກັນ. ຈໍານວນທີ່ທ່ານຕ້ອງກິນແມນ່ຂື້ນຢູ່ທີ່ວ່າມຮີໂໍມນຫຍັງ ແລະ 
ປະລມິານເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະເມັດ. ພາບທີ່ສະແດງນີ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢີ່ຫ້ອງບາງຢີ່ຫໍ້ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ. ກ່ອນທີ່
ທ່ານຈະກິນມນັໃຫ້ທ່ານແນໃ່ຈກ່ອນວ່າທ່ານຮູ້ວ່າມນັເປັນຢາຊະນິດໃດ ແລະ ມີປະລມິານຂອງຮໂໍມນເທົ່າໃດ. ຮູ
ບພາບສະແດງໃຫເ້ຫັນປະລມິານຂອງຮໂໍມນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ກິນຈັກເມັດເພື່ອໃຫໄ້ດ້ປະລິ
ມານທີ່ຕ້ອງການ. ມນັມີຫຼາຍຢີ່ຫໍ້ຂອງຢາຄມຸ ແລະ ບາງຢີ່ຫໍແ້ມນ່ມີຫຼາຍກວ່າໜື່ງຊະນິດ. 

ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຄມຸກໍາເນີດສຸກເສນີທີ່ພົບເລື້ອຍແມນ່ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ ຫຼເືຈັບທ້ອງ 
ແຕ່ມນັກໍຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກມື້ 1 ຫຼື 2 ມື.້ ປະຈໍາເດືອນທີ່ມາໜ້ອຍກເໍປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ຫຼືມີການປຽ່ນແປ
ງບໍ່ຄົງທີແ່ຕ່ລະເດືອນ. ເມື່ອນໍາໃຊວ້ິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສຸກເສນີ ຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດພເິສດ 
ຫຼືຢາຄມຸກໍາເນີດທີ່ມີທີ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວທີີເ່ໝາະສມົ (ຖືກຕ້ອງ)  ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຂາ້ງຄຽງໜ້ອຍກວ່
າການໃຊຢ້າຄມຸກໍາເນີດຊະນິດປະສມົທົ່ວໄປ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮາກອອກພາຍໃນ 1 ຊົວ່ໂມງຫຼັງກິນຢາແມນ່ທ່າ
ນຕ້ອງໄດ້ກິນໃໝໃ່ນຂະໜາດເທົ່າເດີມ. ບໍໃ່ຫ້ກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດສຸກເສນີປະສມົກັນຫຼາຍຢາທີແ່ຕກຕ່າງ
ກັນ ຫຼືກິນຢາຄມຸກໍາເນີດຊະນິດອ່ືນໃສເ່ນື່ອງຈາກມນັຈະເຮັດໃຫ້ບ່ໍໄດ້ຜົນ. 

ວິທີກິນຢາຄມຸກ�າເນີດສ�າລັບການວາງແຜນຄອບຄວົແບບສຸກເສນີ

ວິທີກິນຢາຄຸມກ�າເນີດຊະນິດພເິສດສ�າລັບການຄຸມກ�າເນີດແບບສຸກເສີນ

ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 1.5 mg (1500 mcg) ຂອງ 
levonogestrel (NorLevo 1.5, ແຜນ  B ຂັ້ນຕອນໜື່ງ, ເມັດທີ່ມີຮໂໍມນ 
1-) 

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 1 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel

ກິນຄັ້ງລະ 1 ເມັດຕໍ່ມື້

ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 30 mg ulipristal acetate (ella, 
ellaOne)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 1 ເມັດ = 30 mg ulipristal acetate

ກິນຄັ້ງລະ 1 ເມັດຕໍ່ມື້

ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 0.75 mg (750 mcg) levonorgestrel 
(NorLevo 0.75, Optinor, ເມັດທ່ີມີຮໂໍມນ, ເມັດທີ່ມີຮໂໍມນ 2-, ແຜນ B)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 2 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel

ກິນຄັ້ງລະ 2 ເມັດຕໍ່ມື້

ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 0.05 mg (50 mcg) ethinyl 
estradiol and 0.25 mg (250 mcg) levonorgestrel (Tetragynon, 
Neogynon, Nordiol) 

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 4 ເມັດ = 0.2 mg (200 mcg) ethinyl estradiol 
and 1.0 mg (1000 mcg) levonorgestrel

ຄັ້ງທໍາອິດກິນ 
2 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12 
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 2 
ເມັດ
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23ການວາງແຜນຄອບຄົວ: ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດກິນ



ວິທີກິນຢາຄຸມກ�າເນີດຊະນິດປະສົມສ�າລັບການຄຸມກ�າເນີດແບບສຸກເສີນ

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດປະສົມ 28 ເມັດຢູ່ໃນແຝງທີ່ມີ 28 ເມັດນັ້ນແມນ່ໃຫໃ້ຊໃ້ນຈໍານວນ 21 ເມັດທີ່ມີປະລິມານລຸ່ມນີ້ 
ແຕ່ບໍໃ່ຫໃ້ຊ້ 7 ເມັດສຸດທ້າຍເພາະວ່າມນັອາດແມນ່ຢາປອມ ແລະ ກໍບໍມ່ີສ່ວນປະກອບຂອງຮໂໍມນ. 

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດປະສົມປະກອບມີ 0.03 mg (30 mcg) ethinyl 
estradiol and 0.15 mg (150 mcg) evonorgestrel (Anna, 
Combination 3, Gestrelan, Microgynon, Microgynon30-, 
Nordette, Roselle)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 8 ເມັດ = 0.24 mg (240 mcg) ethinyl estradiol 
and 1.2 mg (1200 mcg) levonorgestrel

ຄັ້ງທໍາອິດກິນ 
4 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12 
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 4 
ເມັດ

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດປະສົມປະກອບມີ 0.03 mg (30 mcg) ethinyl 
estradiol and 0.3 mg (300 mcg) norgestrel (Lo-Femenal, 5Lo/
Ovral)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 8 ເມັດ = 0.24 mg (240 mcg) ethinyl estradiol 
and 2.4 mg (2400 mcg) norgestrel

ຄັ້ງທໍາອິດກິນ 
4 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12 
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 4 
ເມັດ

ຢາຄຸມກໍາເນີດຊະນິດປະສົມປະກອບມີ 0.02 mg (20 mcg) ethinyl 
estradiol and 0.1 mg (100 mcg) levonorgestrel (Alesse, Loette, 
Lutera, Miranova)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 10 ເມັດ = 0.2 mg (200 mcg) ethinyl estradiol 
and 1 mg (1000 mcg) levonorgestrel

ຄັ້ງທໍາອິດກິນ 
5 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12 
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 5 
ເມັດ

ວິທີກິນຢາຄຸມກ�າເນີດທີ່ມແີຕ່ຮ�ໂມນ progestin ຢາ່ງດຽວສ�າລັບການຄຸມກ�າເນີດແບບສຸກເສີນ

ໃນແຝງຂອງຢາຄຸມກໍາເນີດທີ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວ ທຸກໆເມັດແມນ່ມີປະລິມານຂອງຮໂໍມນເທົ່າກັນ

ວິທີກິນຢາຄຸມກໍາເນີດທີ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວປະກອບດ້ວຍ 
0.075 mg (75 mcg) norgestrel (Ovrette, Minicon)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 40 ເມັດ = 3 mg (3000 mcg) norgestrel

ກິນຄັ້ງລະ 40 ເມັດຕໍ່ມື້

(ກິນຫຼາຍເມັດແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ)

ວິທີກິນຢາຄຸມກໍາເນີດທີ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວປະກອບດ້ວຍ 
0.0375 mg (37.5 mcg) levonorgestrel (Neogest, Norgeal)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 40 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel

ກິນຄັ້ງລະ 40 ເມັດຕໍ່ມື້

(ກິນຫຼາຍເມັດແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ)

ວິທີກິນຢາຄຸມກໍາເນີດທີ່ມແີຕ່ຮໂໍມນ progestin ຢາ່ງດຽວປະກອບດ້ວຍ 
0.03 mg (30 mcg) levonorgestrel (Microlut, Microval, Nortrel)

ປະລິມານທັງໝົດໃນ 50 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel

ກິນຄັ້ງລະ 50 ເມັດຕໍ່ມື້

(ກິນຫຼາຍເມັດແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ)
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