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ຮອບປະຈຳ� ເ ດືອນຂອງແມ່ຍງິ

 ມ່ຍິງໃນຊວ
ແ
່ ງໄວຈະເລີນພ
 ັນຈ
 ະເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນໆລ
 ະໜຶ່ງ ຄັ້ງ , ເມື່ອເ ວລາແມ່ຍິງເ ປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນຈະມີເ ລືອດ
ໄຫຼອອກຈາກຮາ່ ງກາຍຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດເປັນເ ວລາສອງສາມມ.ື້ ເ ຊິ່ງຂະບວນການເສຍເລືອດນີ້ເອີ້ນວ່າກ
 ານ
ເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນ, ຫຼືໄລຍະປະຈ�ຳເດືອນ. ຍ
 ້ອນວ່າມ
ນ
ັ ມ
 ີລັກສ
 ະນະຮູບແ
 ບບເຊັ່ນດຽວກັນເກີດຂ
 ຶ້ນໃ
 ນແຕ່ລະ
ເດືອນ, ສະນັ້ນຈ
 ງຶ່ ເ ອີ້ນວ
 ່າຮອບປະຈ�ຳເ ດືອນ. ແມ່ຍິງສ
 ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈ
 ະເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນໃນທຸກໆ 28 ວັນ. ແຕ່
ວ່າແມ່ຍິງບ
 າງຄົນກ
 ໍ່ເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນໃນທຸກໆ 20 ວັນຫຼືບາງຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນເລື້ອຍແມ່ນເ ປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ
ໃນທຸກໆ 45 ວັນ.

ມົດລ
 ູກ
ຮັງໄ
 ຂ່

ຊ່ອງຄອດ

ຮງັ ໄ
 ຂ່ຂອງແມ່ຍິງແ
 ຕ່ລະຄົນຜ
 ະລິດໄ
 ຂ່
ອອກມາເດືອນລະຄັ້ງ . ຖ
 ້າໄ
 ຂ່ຖືກປ
 ະຕິ
ສົນທິລາວອາດຈະຖື ພາໄດ້. ຖ້າບ
 ໍ່ມີການ
ປະຕິສົນທ
 ິ, ລ
 າວກໍ່ ຈະເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ
ຕາມປົກກະຕິ.

ການເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນແມ່ນເ ປັນສິ່ງທ
 �ຳມ
 ະດາສຳ
� ລ
 ັບຊ
 ີວິດຂ
 ອງແມ່ຍິງຄ
 ົນໜ
 ຶ່ງ. ການໄດ້ຮູ້ກຽ່ ວກັບ
ວ່າຮອບປະຈ�ຳເ ດືອນມີຜົນກ
 ະທົບແນວໃດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍແລະວິຖີການປ່ຽນແປງຂອງປະຈ�ຳເດືອນໃນຊວ
່ ງເວ
ລາຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ຜູ້ໜຶ່ງນັ້ນສາມາດຊວ
່ ຍໃຫ້ເຈົ້າໄ
 ດ້ຮູ້ວ່າເມື່ອໃ
 ດເຈົ້າກ
 �ຳລ
 ັງຖ
 ື ພາ, ແລະມນ
ັ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ເຈົ້າຕິດຕ
 າມແລະປ້ອງກັນບ
 ັນຫ
 າສຸຂະພາບຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນໄດ້. ຍ
 ິ່ງໄ
 ປກວ່ານັ້ນການທີ່ທັງຝ
 ່າຍຍິງແ
 ລະ
ຊາຍຮັບຮແ
ູ້ ລະເຂົາ
້ ໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກຽ່ ວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນນັ້ນມນ
ັ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນດາວິທີການວາງແຜນຄອບ
ຄົວຕ່າງໆໄດ້ຮັບຜົນດ
 ີທີ່ສຸດ(ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນບົດ: ກ
 ານວາງແຜນຄອບຄົວ).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ

ຮໍໂມນແລະຮອບປະຈໍາເດືອນ
ຮໍໂມນແອດສໂ
 ຕຼເຈັນ (estrogen) ຫຼືຮໍໂມນເພດຍິງແລະຮໍໂມນໂປຼແຈັດສ
 ເ ຕີຣອນ (progesterone) ໃນ
ຮ່າງກາຍແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນຮັງໄຂ່ແລະປະລິມານຮໍໂມນແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນມີການປ່ຽນແປງ
ໄປຕາມຊວ
່ ງເວລາຂອງຮອບປະຈໍາເດືອນ. ໃນເຄິ່ງ ທໍາອິດຂ
 ອງຮອບປະຈ�ຳເດືອນແມ່ນເ ປັນຊ
ວ
່ ງທີ່ຮງັ ໄຂ່ຜະ
ລິດຮໍໂມນແອດສໂ
 ຕຼເຈັນ (estrogen) ອອກມາເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງ ພາໃຫ້ຝາຜະໜັງຊັ້ນໃ
 ນຂອງມົດລ
 ູກໜ
 າ
ຂຶ້ນດ
 ້ວຍເລືອດແລະເນື້ອເ ຍື້ອ. ຝ
 າຜະໜັງຂ
 ອງມົດລ
 ູກທ
 ີ່ໜາຂຶ້ນນັ້ນແ
 ມ່ນເ ພື່ອເປັນບ
 ່ອນຮອງຮັບການເຕີບ
ໂຕຂອງເດັກຫາກວ່າແ
 ມ່ຍິງຜ
 ູ້ນັ້ນເກີດຖ
 ື ພາໃນຊວ
່ ງເດືອນດັ່ງກ
 ່າວນັ້ນ. ເມື່ອຜ
 ະໜັງໂ
 ພງມົດລ
 ູກພ
 ້ອມແລ້ວຮັງ
ໄຂ່ກໍ່ຈະປ່ອຍໄຂ່ອອກມາເຊິ່ງກ
 ານປ່ອຍໄຂ່ອອກມານີ້ເອີ້ນວ່າການຕົກໄຂ່.ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຂ່ກໍ່ຈະເຄື່ອນລົງມ
 າ
ຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ໄປຫາມົດລູກ. ໃນເວລານີ້ຫາກໄຂ່ທີ່ຕົກລ
 ົງມ
 ານັ້ນໄ
 ດ້ປະຕິສນ
ົ ທິແລ້ວລາວກໍຈະສາມາດຖືພາໄດ້.
ຖ້າວ່າແມ່ຍິງ ຜູ້ນີ້ມເີ ພດສໍາພັນກ
 ່ອນໜ້າເ ວລາໄຂ່ຕົກນ
 ັ້ນບໍ່ດົນ, ເຊື້ອອະສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍອາດຈະເຂົາ
້ ປະສມ
ົ 
ກັບໄຂ່ຂອງລາວໄດ້. ເ ຊິ່ງຂ
 ະບວນການນີເ້ ອີ້ນວ່າການປະຕິສນ
ົ ທ
 .ິ
ໃນຊວ
່ ງໄລຍະ 14 ມື້ສຸດທ
 ້າຍຂອງຮອບປະຈ�ຳເ ດືອນ, ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ ກໍ່ຍັງ ຜະລິດຮ
 ໍໂມນໂປຼແຈັດ
ເຕີຣອນ (progesterone) ນ
 �ຳເຊັ່ນກ
 ັນ. ຮໍໂມນໂປຼແຈັດເ ຕີຣອນພາໃຫ້ຜະໜັງຊ
 ັ້ນໃ
 ນມົດລ
 ູກມີຄ
 ວາມພ້ອມ
ເພື່ອຮອງຮັບກ
 ານຖື ພາເຊັ່ນກ
 ັນ. ໃນຮອບປະຈ�ຳເ ດືອນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍໄຂ່ທີ່ຕົກມ
 າແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການປະຕິສນ
ົ 
ທິ, ສະນ
 ັ້ນຜະໜັງຊ
 ັ້ນໃ
 ນຂອງມົດລ
 ູກທ
 ີ່ກຽມເພື່ອຮ
 ອງຮັບກ
 ານຖື ພານັ້ນກ
 ໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລະເມື່ອຮັງໄ
ຂ
ຢ
່ ຸດກ
 ານ
ຜະລິດຮໍໂມນແອດສໂ
 ຕຼເຈັນແລະໂປຼແຈັດເ ຕີຣອນພາຍຫຼັງໄ
 ຂ່ຕົກແ
 ລ້ວຜະໜັງຊ
 ັ້ນໃ
 ນມົດລ
 ູກກ
 ໍ່ເລີມ
່ ສ
 ະຫຼາຍ
ຕົວໄປກາຍເປັນເລືອດປະຈ�ຳເ ດືອນໄຫຼອອກມາທາງຊ່ອງຄອດຂອງແມ່ຍິງ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເ ຖິງກ
 ານເລີມ
່ 
ຕົ້ນຂອງປະຈ�ຳເດືອນໃນຮອບໃໝ່. ພ
 າຍຫຼັງ ເລືອດປະຈ�ຳເ ດືອນອອກໄປແລ້ວ, ຮັງໄ
 ຂ່ຈະເລີມ
່ ຜ
 ະລິດຮ
 ໂໍ ມນແອດ
ສໂຕຼເຈັນ (estrogen)ອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນຄ
 ືກັນກ
 ັບໃນຮອບປະຈ�ຳເດືອນທີ່ເຄີຍເ ປັນຜ່ານມາແລະຜະໜັງ ໃນມົດ
ລູກກເໍ່ ລີມ
່ ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນເ ຊັ່ນກ
 ັນ.

ຮອບປະຈຳເດ ອ
ື ນ

ຫຼັງຈ
 າກຫາກໍ່ເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ
ທໍ່ສົ່ງໄ
ຂ
່

ຮັງໄ
 ຂ່

ມົດລ
 ູກ

ຜະໜັງຊ
 ັ້ນ
ໃນຂອງມົດ
ລູກ

ເລືອດ

ຊ່ວງໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳ
ເດືອນນັ້ນແມ່ນເ ວລາ
ທີ່ຜະໜັງຊ
 ັ້ນໃ
 ນມົດລ
 ູກ
ສະຫຼາຍຕົວອອກມາ

ຊ່ອງຄອດ
ເມື່ອໄຂ່ຖືກປ
 ່ອຍ
ອອກຈາກຮງັ ໄ
 ຂ່(
ການຕົກໄຂ່) ຜ
 ະໜັງມ
 ົດລ
 ູກ
ໜາຂຶ້ນ

ໄຂ່

ໃ
 ນເວລາ 5 ມື້ຫຼັງ
ຈາກໄຂ່ຕົກ, ຜະໜັງ
ມົດລ
 ູກ ແມ່ນໜາ
ຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເ ກົ່າ
ສ
 �ຳລ
 ັບແ
 ມ່ຍິງສ
 ່ວນຫຼາຍຮອບປະຈ�ຳເດືອນແມ່ນໃ
 ຊ້ເວລາປະມານ 28 ວັນ - ຄືກັນກ
 ັ ບຮ
 ອບວຽນຂອງດວງຈັນ
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ປະຈຳເດືອນ

ປະຈ�ຳເດືອນ
ສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃ
 ໝ່ແມ່ນເ ລີມ
່ ເ ປັນປະຈ�ຳເ ດືອນເມື່ອພ
 ວກເຂົາມ
 ີອາຍຸປະມານ 12 ປີ, ບາງຄົນກ
 ໍ່ເປັນໄ
 ວຫຼືບາງ
ຄົນກໍ່ເປັນຊ
າ
້ . ສ�ຳລ
 ັບປ
 ີທ�ຳອ
 ິດກ
 ານເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນອາດຈະເປັນໄ
 ລຍະສນ
ັ້ ໆແລະອາດຈະມາບໍ່ສະໜ�່ຳສະເໝີ
ບາງເດືອນກເໍ່ ປັນບາງເດືອນກໍ່ບໍ່ເປັນນີ້ຖື ວ່າແ
 ມ່ນເ ປັນທ�ຳມ
 ະດາ.
ສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃ
 ໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄ
 ດ້ຍິນຫຼືບໍ່ຮູ້ກຽ່ ວ
ກັບການເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນມາກ່ອນອາດຈະຄິດ
ວ່າມີຄວາມຜິດປ
 ົກກ
 ະຕິບາງຢາ່ ງເກີດຂ
 ຶ້ນໃ
 ນ
ຮ່າງກາຍພວກເຂົາໃນເວລາທເີ່ ລີມ
່ ເ ປັນປ
 ະຈ�ຳ
ເດືອນ. ສ
 ະນັ້ນຫ
 າກໄດ້ບອກພວກເຂົາໄ
 ດ້ຮູ້ແລະ
ເຂົ້າໃຈໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບກ
 ານເປັນປ
 ະ
ຈ�ຳເດືອນສາວນ້ອຍເຫຼົ່ານ
 ີ້ກໍ່ຈະມີຄວາມສະບາຍ
ໃຈແລະໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກັບສ
 ິ່ງທ
 ີ່ຈະເກີດຂ
 ຶ້ນກ
 ັບ
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເມື່ອເ ວລາການເປັນປ
 ະຈ�ຳ
ເດືອນມາເຖິງ.

ນີ້ສະແດງວ່າເ ຈົ້າ
ໃຫຍ່ເປັນສ
 າວແລ້ວ.
ຂ້ອຍຈະສະແດງໃຫ້ເຈົ້າຮ
 ູ້
ວິທີໃຊ້ຜ້າອະນາໄມແນວ
ໃດເພື່ອຮ
 ັກສ
 າຄວາມສະ
ອາດເວລາເຮົາເປັນປ
 ະ
ຈ�ຳເດືອນ. ແລ້ວຈາກນັ້ນ
ພວກເຮົາກໍ່ມາເຮັດອ
 າ
ຫານທີ່ເຈົາ້ ມກ
ັ ກິນແລງນ�ຳ
ກັນເ ນາະ.

 ານເປັນປະຈ�ຳເ ດືອນແມ່ນສ
ກ
ນ
ັ ຍ
 ານທ
 ີ່
ຊີ້ບອກວ່າສ
 າວນ້ອຍຂຶ້ນໃ
 ໝ່ສາມາດຖືພາໄດ້. ແຕ່
ອັນທີ່ຈິງແລ້ວລາວສາມາດຖືພາໄດ້ໃນໄລຍະສອງ
ສາມເດືອນກ່ອນໜ້າປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນຄັ້ງທ
 �ຳອ
 ິດຂອງ
ລາວຈະມາ, ເພາະວ່າຮ
 ງັ ໄ
 ຂ່ເລີມ
່ ປ
 ່ອຍໄຂ່ອອກມາ
ກ່ອນໜ້າການເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນນັ້ນແ
 ລ້ວ. (ເພື່ອ
ຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບກ
 ານຖື ພາແລະວິທີການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ໃຫ້ເບິ່ງບ
 ົດກ
 ານວາງແຜນຄອບຄົວ). ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຮ
 າ່ ງກາຍຂອງສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃ
 ໝ່ຈະມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຖື ພາ, ມັນກ
 ໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ການຖື ພາຈະປອດໄພສຳ
� ລ
 ັບລ
 າວແລະລາວມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເປັນແ
 ມ່ຄົນແ
 ລ້ວ. ສອນໃຫ້ພວກເດັກຍ
 ິງທ
 ີ່ຈະ
ເຂົ້າສູ່ໄວສາວຮູ້ຈັກວ
 ່າກ
 ານຖື ເກີດຂຶ້ນແ
 ນວໃດແລະຮູ້ເຖິງວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບຕ່າງໆ. ໃ
 ຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ມີການວາງແຜນຄອບຄົວໄວ້ສຳ� ລ
 ັບສ
 າວນ້ອຍເຫຼົ່ານ
 ັ້ນ.

ເດັກສາວທຸກໆຄນ
ົ ຕ
 ້ອງການຜູ້ໃຫ່ຍທ
 ີ່ເຂົາເຈົາ້ ເຊືອ
່ ໃ
 ຈໄດ້ຫຼືວາ່ ພ
 ະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກເ ພື່ອ
ເວົາ້ ລມ
ົ ເລືອ
່ ງພັດທ
 ະນາການຂອງຮາ່ ງກາຍເຂົາເຈົາ້ .
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ

ການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນໄລຍະເປັນປະຈ�ຳເ ດືອນ
ເ ດັກສາວແລະແມ່ຍິງ ໝົດທຸກຄ
 ົນແມ່ນຈ
 ະຮູ້ສຶກສ
 ະບາຍເນື້ອສ
 ະບາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນຊວ
່ ງເວລາເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນ
ເມື່ອພ
 ວກເຂົາເ ຈົ້າສ
 າມາດຮັກສ
 າຄວາມສະອາດໄດ້. ສິ່ງນ
 ີ້ຈ
 ະຊວ
່ ຍໃຫ້ບັນດ
 າເດັກສ
 າວທັງຫ
 ຼາຍສາມາດໄປໂຮງ
ຮຽນໄດ້ບໍ່ຂາດແລະຊວ
່ ຍໃຫ້ແມ່ຍ
 ິງທ
 ັງ ຫຼາຍສາມາດເຮັດກ
 ິດຈ
 ະກ�ຳຕ
 ່າງໆໄດ້ຕາມປົກກ
 ະຕິເຊັ່ນກ
 ັນ. ການອາບ
ນ�້ຳແລະປຽ່ ນຜ້າອານາໄມເລື້ອຍໆຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນກ
 ານຕິດເ ຊື້ອ. ສະນັ້ນໃ
 ນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນຄວນປະຕິ
ບັດດ
 ັ່ງນ
 :ີ້
• ໃຊ້ຜ້າແຫ້ງສະອາດ, ຜ້າອ
 ະນາໄມ, ຫຼືຜ້າອ
 ະນາໄມແບບສອດໃສ່ໃນຊອ
່ ງຄອດ (ແທມປອນ), ແລະແຕ່ລະ
ມືແ
້ ມ່ນໃຫ້ປຽ່ ນມນ
ັ ຫ
 ຼາຍໆຄັ້ງ
• ອາບນ�ຳ້ທຸກໆມແ
ື້ ລະລາ້ ງທ�ຳຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະເພດ
• ຊັກລ
 າ້ ງເຄື່ອງນຸ່ງດ
 ້ວຍນໍ້າ
ຮ
 ້ອນແລະສະບ,ູ ແລະຖ້າເ ປັນໄ
 ປໄດ້ໃຫ້ຕາກ
ແດດໃຫ້ແຫ້ງ ດີກ່ອນຈະນ�ຳເອົາໄ
 ປໃຊ້ອີກ.

ຜ້າອະນາໄມ

ຜ້າອະນາໄມແບບສອດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດ
ເດັກສ
 າວຫຼືແມ່ຍິງ ພິການບາງຄົນອ
 າດ
ຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເ ປັນພ
 ິ
ເສດເມື່ອເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນ.

ການເປັນປະຈ�ຳເ ດືອນແລະກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳວ
ນ
ັ ຕາ່ ງໆ
ຍັງມີຄວາມເຊື່ອກຽ່ ວກັບກ
 ານເປັນປະຈໍາເດືອນແລະສິ່ງທ
ແ
ີ່ ມ່ຍິງ ຄວນຫຼືບໍ່ຄວນເຮັດຄ
ແ
ື ນວໃດໃນຊ່ວງໄລຍະ
ເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນ. ຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບກ
 ານເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນຫຼາຍໆຢາ່ ງໄດ້ຖືກໃ
 ຊ້ເພື່ອບ
 ໍ່ໃຫ້ໃຫ້ເດັກ
ສາວແລະແມ່ຍິງເ ຂົາ
້ ມ
 າມີບົດບ
 າດສໍາຄັນໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢາ່ ງເຕັມທ
 .ີ່ ແມ່ຍິງ ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕົວແຕກຕ່າງໄປຈາກປົກກ
 ະຕໃິ ນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ. ສ
 ິ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຖ
 ືກຕ້ອງສໍາລັບແມ່ຍິງ ທຸກຄົນ:
ອາຫານ:ແມ່ຍິງສ
 າມາດຮັບປ
 ະທານອາຫານໄດ້ທຸກຊ
 ະນິດໃ
 ນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ. ຖ້າວ
 ່າອ
 າຫານນັ້ນດີມີ
ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂ
 ະພາບແລ້ວພວກມນ
ັ ກ
 ໍ່ເປັນອ
 າຫານທີ່ດີມີປະໂຫຍດແລະປອດໄພສຳ� ລ
 ັບຍ
 ິງ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະເປັນ
ປະຈ�ຳເ ດືອນສາມາດກິນໄ
 ດ້ເຊັ່ນກ
 ັນ. ຖ້າວ
 ່າລ
 າວປະຈ�ຳເ ດືອນມາຫຼາຍ, ໃຫ້ກິນອ
 າຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກເ ຊິ່ງສາ
ມາດຊວ
່ ຍປ້ອງກັພາວະເລືອດຈາງໄດ້ (ໃຫ້ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມໃ
 ນໜ້າ 8 ອາຫານດີພາໃຫ້ສຸຂະພາບດ)ີ .
ການອອກກ�ຳລ
 ັງກາຍ:ການເຮັດກ
 ິດຈ
 ະກ�ຳຕ່າງໆຕາມປົກກ
 ະຕແ
ິ ລະການອອກກ�ຳລ
 ັງກ
 າຍແມ່ນດ
 ີສຳ� ລ
 ັບແ
 ມ່ຍິງ
ໃນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນ. ຍ
 ິ່ງໄ
 ປກວ່ານັ້ນການອອກກໍາລ
 ັງຍ
 ັງ ອາດຊວ
່ ຍບັນເ ທົາອ
 າການເຈັບຫຼືອາການປັ້ນ
ທ້ອງປະຈ�ຳເດືອນໄດ້.
 ານອາບນຳ
ກ
� :້ ການອາບນ�ຳ້ໃນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນແມ່ນດ
 ີຕໍ່ສຸຂະພາບເພາະວ່າການຮັກສ
 າໃຫ້ອະໄວຍະວະ
ເພດສະ
ອ
 າດຢສ
ູ່ ະເໝີນັ້ນສາມາດຊວ
່ ຍປ້ອງກັນກ
 ານຕິດເ ຊື້ອໄ
 ດ້.
ເພດສຳ� ພັນ:ໃນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນແມ່ຍິງສ
 າມາດມີເພດສຳ� ພ
 ັນໄ
 ດ້ຕາມປົກກ
 ະຕິ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າຫາກ
ຄູ່ນອນນັ້ນມີເຊື້ອເອດສໄອວີ (HIV), ອ
 ັດຕ
 າສຽ່ ງໃນການຕິດເ ຊື້ອກ
 ໍ່ອາດສູງຂ
 ຶ້ນ.
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ຄວາມກັງວົນແລະບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເປັນປະຈຳເດືອນ

ຄວາມກັງວນ
ົ ແລະບນ
ັ ຫາຕາ່ ງໆກ່ຽວກັບການເປັນປະ
ຈ�ຳເດືອນ
ອາການເຈັບ
 າການເຈັບທ
ອ
 ້ອງເປັນອ
 າການທ�ຳມ
 ະດາທີ່ເກີດຂຶ້ນກ
 ່ອນແລະໃນໄລຍະການເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ, ແລະມນ
ັ ບ
 ໍ່ໄດ້ມີ
ອັນຕະລາຍຫຍັງ. ແມ່ຍິງບ
 າງຄົນຈ
 ະຮູ້ສຶກເ ມື່ອຍຫຼືອາລມ
ົ ມ
 ີການປຽ່ ນແປງ, ເຈັບຫ
 ົວຫຼືຖອກທ້ອງນ�ຳ. ອາການ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານ
 ັ້ນແ
 ມ່ນມ
 ສ
ີ າເຫດມາຈາກການປຽ່ ນແປງຂອງຮໍໂມນໃນຊວ
່ ງທ້າຍຂອງຮອບປະຈ�ຳເ ດືອນ (ສາມາດ
ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມໜ້າ2).

ການປິ່ນປົວ
• ໃຫ
 ້ກິນຢາໄອບູໂພຣເຟັນ (ibuprofen) ຫຼືຢາແກ້ປວດຊະນິດບ
 ໍ່ແຮງປານ
ໃດ.
• ຖູຫຼືວ່ານ
 ວດທ້ອງນ້ອຍຫຼືວ່າຫ
 ຼັງສວ່ນລ
ມ
ຸ່
• ໃຊ້ແກ້ວນ�ຳ້ຮ້ອນຫຼືພາຊະນະທີ່ສາມາດບັນຈ
 ນ
ຸ �ຳ້ຮ້ອນໄດ້, ແລະເອົາມ
 າວາງ
ໃສ່ເທິງ ທ້ອງນ້ອຍຫຼືວ່າຫ
 ຼັງສ
 ວ່ນລ
ມ
ຸ່ . ຫຼືວ່າໃ
 ຊ້ຜ້າໜ
 າຈຸບນ
 �ຳ້ຮ້ອນແລ້ວເອົາ
ມາວາງປົກບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍກໍ່ໄດ້.
• ອອກກ�ຳລ
 ັງກ
 າຍຫຼືຍາ່ ງ. ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວໄປມາສາມາດຊວ
່ ຍບັນເ ທົາອ
 າ
ການເຈັບປ
 ວດທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກ
 ັນ.
ມັນມ
 ີວິທີການປິ່ນປົວແບບພື້ນບ
 າ້ ນແລະການປິ່ນປົວແບບຕ່າງໆສຳ
� ລັບປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ ອາການເຈັບທ
 ້ອງປະຈ�ຳ
ເດືອນ. ຖ້າວ
 ່າວ
 ິທີການປິ່ນປົວຕ່າງໆເຫຼົ່ານ
 ັ້ນບ
 ໍ່ສາມາດຊ່ວຍບັນເ ທົາຫຍັງໄ
 ດ້ຫຼາຍ, ເຈົ້າກ
 ໍ່ສາມາດປຽ່ ນມາລອງ
ກິນຢ
 າຄມ
ຸ ກ
 �ຳເ ນີດຊ
 ະນິດຮ
 ໍໂມນລວມທີ່ມຂ
ີ ະໜາດຕ�ຳເ່ ປັນເ ວລາ 6 ຫາ 12 ເດືອນ. ບາງຄັ້ງຮ
 ໍໂມນໃນຢາຄມ
ຸ ກ
 �ຳ
ເນີດຈະຊວ
່ ຍຫຼຸດຜ
 ່ອນອາການເຈັບໄດ້. ເບິ່ງໜ
 ້າ 9 ແລະ22 ການວາງແຜນຄອບຄົວ.
ຫາກມີອາການເຈັບຢ
 ູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເມື່ອບ
 ໍ່ໄດ້ເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນແມ່ນເປັນສ
 ິ່ງທ
 ີ່ຜິດປ
 ົກກ
 ະຕ.ິ ມັນອ
 າດ
ຈະມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເ ຊື້ອ (ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມຢູ່ໜ້າ 16 ໃນບົດການເຈັບທ
 ້ອງ, ຖອກທ້ອງແລະພະ
ຍາດແມ່ກາຝາກ (ແມ່ທ້ອງ)), ການຖື ພານອກມົດລ
 ູກ (ລູກນອກພົກ) (ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມຢ
 ູ່ໜ້າ 10 ໃນບົດ
ການເຈັບທ
 ້ອງ, ຖອກທ້ອງແລະພະຍາດແມ່ກາຝາກ (ແມ່ທ້ອງ)), ມະເຮັງ (ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ຢູ່ບົດກ
 ຽ່ ວກັບມ
 ະເຮັງ, ທີ່ກ�ຳ
ລັງຂ
 ຽນຢູ່), ຫຼືມີບັນຫ
 າອື່ນໆອີກໃຫ້ໄປພົບແ
 ພດໝ.ໍ

ເປັນປະຈ�ຳເດືອນບໍ່ປົກກະຕິ
ການເປັນປ
 ະຈ�ຳເດືອນຕາມປົກກ
 ະຕິແມ່ນມ
ນ
ັ ຈ
 ະເລີມ
່ ເ ປັນໃ
 ນໄລຍະເວລາປະມານດຽວກັນໃນທຸກໆເດືອນແລະ
ມັນເ ປັນປ
 ະມານ 5 ມື.້ ແຕ່ວ່າມ
ນ
ັ ກ
 ະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລ
 ະຫວ່າງແມ່ຍິງແ
 ຕ່ລະຄົນເ ພາະບາງຄົນເ ປັນ
ປະຈ�ຳເ ດືອນໃທຸກໆ 35 ມື,້ ແຕ່ບ
 າງຄົນແ
 ມ່ນເ ປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນທຸກໆ 24 ມື.້ ແມ່ຍິງບ
 າງຄົນແ
 ມ່ນບ
 ໍ່ເປັນປ
 ະ
ຈ�ຳເດືອນເປັນເ ວລາຫຼາຍເດືອນ. ບາງຄົນມ
 ີຮອບປະຈ�ຳເດືອນສນ
ັ້ ແລ້ວສອງສາມເດືອນຕໍ່ມາກໍຈະມີຮອບປະຈ�ຳ
ເດືອນຍາວຂຶ້ນ. ສິ່ງເ ຫຼົ່ານ
 ີ້ແມ່ນເ ປັນສ
 ິ່ງ ທ�ຳມະດາສຳ
� ລ
 ັບແ
 ມ່ຍິງເ ພາະວ່າຮ
 າ່ ງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນແ
 ມ່ນມ
 ີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ.
ການສັກຢາແລະກິນຢ
 າຄມ
ຸ ກ
 �ຳເ ນີດສ
 າມາດຊວ
່ ຍໃຫ້ການເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິໄດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ

ການລົງເລືອດຫຼືປະຈ�ຳເດືອນມາຫຼາຍໂພດ
ແມ່ຍິງບ
 າງຄົນລ
 ົງເ ລືອດຫຼາຍເກີນໄ
 ປ, ຫຼືເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນກິນເ ວລາຫຼາຍ
 ກວ່າໜ
 ຶ່ງອາທ
 ິດ. ການເສຍເລືອດ
ຫຼາຍນີ້ອາດພາໃຫ້ເກີດພ
 າວະເລືອດຈາງເຊິ່ງຈ
 ະເຮັດໃ
 ຫ້ຮາ່ ງກາຍອ່ອນເພຍແລະອິດເ ມື່ອຍໄດ້. ແມ່ຍິງທ
 ີ່
ຕິດເຊືອ
້ ເອດສໄອວີແລະປະຈ�ຳເ ດືອນມາຫຼາຍເກີນໄ
 ປມີຄວາມອາດສາມາດມີພາວະເລືອດຈາງໄດ້ຫຼາຍ. ໃຫ້
ກິນອ
 າຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກຫ
 ຼາຍເຊັ່ນ:ຊີ້ນ, ໝາກຖົ່ວ, ໄຂ່, ຜັກທ
 ີ່ມີສີຂຽວເຂັ້ມຕ
 ່າງໆ. ເຊິ່ງມັນສ
 າມາດຊວ
່ ຍທົດ
ແທນສານອາຫານທີ່ຮາ່ ງກາຍໄດ້ສນ
ູ ເ ສຍໄປໃນໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ. ສ�ຳລັບຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມກ່ຽວກັບພ
 າວະ
ເລືອດຈາງ, ເ ບິ່ງໃນໜ້າ 8 ໃນບົດອາຫານດີພາໃຫ້ສຸຂະພາບດ.ີ ການກິນອາຫານເສີມທ
 າດເຫຼັກແ
 ມ່ນເ ປັນປ
 ະ
ໂຫຍດຫຼາຍແກ່ຮາ່ ງກາຍ (ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມຢ
 ູ່ໜ້າ 39 ໃນບົດອາຫານດີພາໃຫ້ສຸຂະພາບດ)ີ .
ການລົງເ ລືອດຫຼາຍໃນລະຫວ່າງໄລຍະເປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນສາມາດເປັນສ
 ິ່ງບ
 ົ່ງຊ
 ີ້
ວ່າມີກ້ອນເເບົາ້ ຫ
 ຼືຕິ່ງເນື້ອເ ກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນມົດລ
 ູກ (ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມຢ
 ູ່ໜ້າ 7).
ຖ້າວ່າເຈົ້າກົງວົນໃຈກັບການເປັນປະຈ�ຳເດືອນທີ່ຮຸນແຮງນັ້ນ, ການສັກຢາຄມ
ຸ ກ�ຳ
ເນີດແລະກິນຢ
 າຄມ
ຸ ກ
 �ຳເ ນີດເປັນປະຈ�ຳທຸກມ
 ື້ອາດຈະຊວ
່ ຍເຈົ້າໄ
 ດ້. ໃຫ້ໄປປຶກສ
 າກັ
ບແພດໝໍຫຼືພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກຜູ້ທີ່ມີປະສົບກ
 ານໃນເລື່ອງນີ.້

ຖ້າວ
 ່າພ
 າຍໃນໜຶ່ງຊົ່ວ
ການໃສ່ຮ່ວງໃນມົດລ
 ູກ (IUD),ເຊິ່ງເ ປັນວ
 ິທີການຄມ
ຸ ກ
 �ຳເ ນີດອ
 ີກແ
 ບບໜຶ່ງ, ອາດ
ໂມງເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜ
 ້າ
ອະນາໄມເຖິງ 2 ອັນສະແດງ ຈະພາໃຫ້ແມ່ຍິງບ
 າງຄົນເ ປັນປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນຫຼາຍແລະເຈັບທ
 ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກ
 ະ
ວ່າປ
 ະຈ�ຳເດືອນມາຫຼາຍ ຕິ. ເບິ່ງຂ
 ໍ້ມນ
ູ ເ ພີ່ມເ ຕີມຢ
 ູ່ໜ
 ້າ 16 ໃນບົດກ
 ານວາງແຜນຄອບຄົວ. ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍ
ເກີນປ
 ົກກ
 ະຕ.ິ ໃຫ້ຂໍຄວາມ ເຫຼືອຈ
 າກແພດເມື່ອສ
 ັງເ ກດເຫັນວ່າມ
 ີອາການເສຍເລືອດຫຼາຍເກີນໄ
 ປ(ຮູ້ສຶກອ
 ່ອນ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.

ເພຍ, ວິນຫົວ, ຜິວໜັງຈ
 ືດມ້ານ).

ປະຈ�ຳເດືອນບໍ່ຄ່ອຍມາຫຼືປະຈ�ຳເ ດືອນບໍ່ມາ
ປະຈ�ຳເດືອນບໍ່ຄ່ອຍມາຫຼືປະຈໍາເດືອນບໍມ
່ າແມ່ນມ
 ີສາຍເຫດມາຈາກ:

• ຖືພາ. (ຫາກປະຈ�ຳເດືອນເຈົ້າບໍ່ມາ) ສາເຫດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງ

ຄ�ຳນຶງເ ຖິງສະເໝີກໍ່ຄືການຖືພາ - ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຈະມີອາຍຸຫຼາຍ,
ເຈົ້າມີການຮ່ວມເພດພຽງແຕ່ຄັ້ງ ດຽວ, ເຈົ້າຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ,່ ຫຼເື ຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມ
າດຖືພາໄດ້ກໍ່ຕາມ. ການກວດ(ກວດຍ່ຽວ) ເບິ່ງວ່າເຈົ້າຖືພາຫຼືບແ
ໍ່ ມ່ນວິທີການທີແ
່ ນ່
ນອນທີ່ສາມາດບອກໃຫ້ເຈົ້າຮ
 ູ້ໄດ້ວ່າເຈົ້າຖືພາແທ້ຫຼືບ.ໍ

• ການໃຫ້ນົມລູກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຈໍາເດືອນບໍມ
່ າປະມານສອງສາມເດືອນ.
• ການສັກຢ
 າຄມ
ຸ ກ�ຳເ ນີດຫຼືກິນຢ
 າຄມ
ຸ ກ
 �ຳເ ນີດບ
 າງຊະນິດສ
 າມາດເຮັດໃຫ້ປະຈໍາເດືອນບໍມ
່ າໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ແຕ່ມນ
ັ ກໍ່ບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍຫຍັງ.
• ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ
 ິງສ
 າວຫຼືມີອາຍຸສູງມັນເປັນເ ລື່ອງທໍາມະດາແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ປະຈໍາເດືອນບໍ່ຄ່ອຍມາ.
• ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍບໍວ
່ ່າຈະເປັນຄ
 ວາມກົດດ
 ັນທາງອາລົມຫຼືທາງຮ່າງກາຍມັນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົ
ບຕໍ່ການເປັນປະຈໍາເດືອນໄດ້ແຕ່ມນ
ັ ຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິເມື່ອຄວາມກົດດັນຕ່າງໆນັ້ນຫາຍໄປ.
• ການຂາດສານອາຫານ: ເມື່ອແມ່ຍິງຈ່ອຍຫຼາຍເກີນໄປ, ຮ່າງກາຍຂອງລາວຢຸດກ
 ານເປັນປະຈໍາເດືອນ. 
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ຄວາມກັງວົນແລະບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເປັນປະຈຳເດືອນ

ການລົງເລືອດໃນລະຫວ່າງຮອບປະຈ�ຳເດືອນ
ແມ່ຍິງ ບາງຄົນມ
 ີເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດເລັກໜ້ອຍໃນລະຫວ່າງຮອບປະຈໍາເດືອນຖ້າວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ ກີດຂຶ້ນ
ໜຶ່ງ ຄັ້ງ ຫຼືສອງຄັ້ງຖືວ່າບໍເ່ ປັນບັນຫາຫຍັງ. ຖ້າວ່າມັນຍັງເປັນແນວນີ້ຕໍ່ໄປຢູແ
່ ມ່ນມັນເປັນອ
 າການຂອງການຕິດເ
ຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ,ຕິດເຊື້ອປາກມົດລູກ, ຫຼືຕິດເຊື້ອໃນມົດລູກ. ສໍາລັບຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆເຫຼົ່ານີແ
້
ມ່ນສາມາດເບິ່ງຢູ່ບົດບັນຫາເລື່ອງອະໄວຍະວະສືບພັນແລະການຕິດເຊື້ອ (ທີ່ກ�ຳລ
 ັງຂ
 ຽນຢູ່).
ການມເີ ລືອດອອກໃນລະຫວ່າງຮອບປະຈໍາເດືອນຫຼາຍຜິດປ
 ົກກ
 ະຕິສາມາດເປັນອາການຂອງການ
ມີກ້ອນເບົາ້ ຫຼືຕິ່ງເນື້ອໃນມົດລູກກໍ່ເປັນໄ
 ດ້. ການກວດພາຍໃນໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ທີ່ຊ�ຳ
ນານຫຼືກວດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງອາວທຣາຊາວອາດເປັນສ
 ິ່ງຈ
 �ຳເປັນເພື່ອກວດຫາກ້ອນເບົາ້ ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທ�ຳມະ
ດາສ�ຳລັບກ້ອນເບົາ້ ຫຼືຕິ່ງເນື້ອໃ
 ນມົດລ
 ູກແມ່ນບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງປິ່ນປ
ວ
ົ ກໍ່ໄດ້ແຕ່ຖ້າວ່າພ
 ວກມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸ
ຂະພາບຕ່າງໆ,ກໍ່ສາມາດຜ່າຕັດເອົາພວກມນ
ັ ອ
 ອກໄດ້. ສ�ຳລັບກ
 ້ອນເບົາ້ ນັ້ນແ
 ມ່ນອ
 າດຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕ
 ັດອ
 ອກແຕ່
ສ�ຳລັບຕິ່ງເນື້ອນັ້ນແ
 ມ່ນໃຫ້ທ່ານໝໍ ຜູ້ທີ່ຊຳ
� ນານເອົາອ
 ອກຢູ່ຕາມຄຼີນິກກໍ່ໄດ້. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເ
ຕີມເລື່ອງກ້ອນເບົາ້ ຫຼືຕິ່ງເນື້ອໃນມົດລ
 ູກໃນປືມ
້ ຮ່າງໄກແພດ, ນອກນັ້ນກ
 ໍ່ຍັງສ
 າມາດເບິ່ງໄ
 ດ້ໃນປມ
ຶ້ ຄ
 ູ່ມຮ
ື ັກ
ສາສຸຂະພາບຂອງມູນນ
 ິທິເຮັດສະເປຍຣຽນ.
ການມເີ ລືອດອອກໃນລະຫວ່າງຮອບປະຈໍາເດືອນຫຼືການມີເລືອດອອກຂອງແມ່ຍິງທ
 ີ່ມີອາຍຸທີ່ໝົດປ
 ະຈ�ຳ
ເດືອນໄປແລ້ວສາມາດເປັນອາການຂອງການເປັນມະເຮັງໄດ້. ໃຫ້ໄປພົບແພດໝເໍ ພາະວ່າມະເຮັງ ປາກມົດລູກແ
ມ່ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຖ້າຫາກກວດພົບແຕ່ຫົວທີ (ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ໄດ້ໃນບົດພະຍາດມະເຮັງງ, ທ
 ີ່ກ�ຳລັງຂ
 ຽນ
ຢູ່).

ເມື່ອພົບມີສິ່ງທ
 ີ່ຜິດປ
 ົກກ
 ະຕິຫຼືມີອາການເຈັບ
ທ້ອງເມຶ່ອເປັນປະຈໍາເດືອນ, ຢ່າອາຍ- ໃຫ້
ໄປປຶກສານ�ຳແພດໝໍໂລດ.

 ານມເີ ລືອດອອກພາຍຫຼັງ ການຮ່ວມເພດນັ້ນແມ່ນເລື່ອງທີ່ຜິດປ
ກ
 ົກກ
 ະຕ.ິ ມັນອາດຈະມີສາເຫດມາຈາກ
ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ (ເບິ່ງໃ
 ນບົດບັນຫາເລື່ອງອະໄວຍະວະສືບພັນແລະການຕິດເຊື້ອ, ທ
 ີ່ກ�ຳລັງຂ
 ຽນ
ຢູ່) ຫຼືມະເຮັງ (ເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ໃ
 ນບົດ ມ
 ະເຮັງ, ທ
 ີ່ກ�ຳລັງ ຂຽນຢູ່). ການມເີ ລືອດອອກໃນຊອ
່ ງຄອດນັ້ນກໍ່ສາມາດເກີດ
ໄດ້ຈາກການຮ່ວມເພດທີ່ຮຸນແ
 ຮງຫຼໃື ຊ້ກ�ຳລ
 ັງ .
ເລືອດອອກໃນລະຫວ່າງການຖື ພານັ້ນແມ່ນເລື່ອງທີ່ຜິດປ
 ົກກ
 ະຕ.ິ ຖ້າເລືອດອອກຕອນ
ເລີມ
່ ຖືພາໃໝ່ມນ
ັ ສາມາດເປັນອ
 າການຂອງການລຸລູກກໍເ່ ປັນໄດ້. ຫາກເລືອດອອກຕອນຖືພາທ້ອງແກ່
ແດ່ແລ້ວນັ້ນແມ່ນສັນຍານອັນຕະລາຍຫຼາຍໆມັນແມ່ນອາການເລືອດອອກທີເ່ ກີດມ
 າຈາກສາຍແຮ່ແຍກ
ອອກຈາກມົດລູກ(ແຮ່ໂຄະກ່ອນກ�ຳນົດ). ນີແ
້ ມ່ນກໍລະນີສຸກເສີນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກແພດເພື່ອປ້
ອງກັນການຕົກເລືອດຫຼາຍຈົນພາໃຫ້ເສຍຊີວິດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ

ການໝົດປະຈໍາເດືອນ: ການສນ
ິ້ ສຸດການເປັນປະຈ�ຳ
ເດືອນ
 າມທ�ຳມະດາແລ້ວແມ່ຍິງຈະໝົດປະຈໍາເດືອນເມື່ອພວກເຂົາມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 50 ປີ. ກ່ອນ
ຕ
ການໝົດປະຈໍາເດືອນຢ່າງສນ
ິ້ ເຊີງ, ການເປັນປະຈໍາເດືອນສາມາດມາບໍເ່ ປັນປົກກະຕິ. ແມ່ຍິງ ບາງຄົນອາດຈະ
ມີເລືອດອອກໃນຊວ
່ ງລະຫວ່າງຮອບປະຈ�ຳເ ດືອນໄປເປັນເ ວລາຫຼາຍເດືອນເຊິ່ງເ ລືອດທີ່ອອກນັ້ນສ
 າມາດ
ອອກໜ້ອຍລົງ ຫຼືຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປ
 ົກກ
 ະຕິກເໍ່ ປັນໄ
 ດ້.
ສໍາລັບແມ່ຍິງ ບາງຄົນ, ອາການອື່ນໆຂອງການໝົດປະຈໍາເດືອນທີ່ສາມາດສັງເ ກດເຫັນ
ໄດ້ມີຄືອາລົມມີການປ່ຽນແປງ, ມີບັນຫາເລື່ອງການນອນ, ແລະຮູ້ສຶກອອກຮ້ອນໃນຕົນໂຕເນື່ອງຈາກການປ່ຽນ
ແປງຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍເນື້ອສະບາຍຕົວຫຼືຮູ້ສຶກໂສກເສົາ້ , ແຕ່ວ່າສໍາ
ລັບແມ່ຍິງ ຫຼາຍຄົນອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈ
 ະຄ່ອຍໜ້ອຍລົງ ຫຼືຫາຍໄປພາຍໃນສອງສາມປີ.
ໃນຊວ
່ ງເວລາແມ່ຍິງ ໝົດປະຈ�ຳເດືອນຊອ
່ ງຄອດຈະແຫ້ງແລະນ້ອຍລົງ ກວ່າປ
 ົກກ
 ະຕ.ິ ສະນັ້ນເພື່ອຊ
ວ
່ ຍ
ໃຫ້ການຮ່ວມເພດເປັນໄ
 ປດ້ວຍດແ
ີ ລະເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຈີກຂາດໃນຊ່ອງຄອດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຮ່ວມ
ເພດ; ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ສານຫຼໍ່ລນ
ື່ ທີ່ມີສ່ວນປະສມ
ົ ຂ
 ອງນ�ຳເ້ ປັນຫຼັກເຊັ່ນ: ນໍ້າລາຍຫຼືເຄ-ວາຍເຈລ (K-Y Jelly).
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຄ
ມ
ີ ຫຼືນ�ຳ້ມນ
ັ ທ
 າຜິວທາໃນຊ່ອງຄອດເພາະມນ
ັ ສ
 າມາດພາໃຫ້ເກີດກ
 ານລະຄາຍເຄືອງຊອ
່ ງຄອດ
ໄດ້. ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສ
 ານນໍ້າຫຼໍ່ລນ
ື່ ຢູ່ໜ້າ 9 ໃນບົດການວາງແຜນຄອບຄົວ.ໃນຊວ
່ ງການ
ໝົດປະຈ�ຳເ ດືອນຄຽງຄູ່ກັບການສນ
ິ້ ສ
 ຸດກ
 ານມາຂອງເລືອດປະຈໍາເດືອນນັ້ນຮັງໄຂ່ຂອງແມ່ຍິງ ກໍ່ຈະເຊົາຜະລິດ
ໄຂ່, ແລະສຸດທ້າຍ ຜ
 ູ້ຍິງຜ
 ູ້ນັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ອີກ. ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກການໝົດປະຈໍາເດືອນປະມານໜຶ່ງ ປີ,
ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງບ
 າງຄົນອາດຈະຍັງສາມາດຜະລິດໄຂ່ໄດ້ແລະແມ່ຍິງ ຜູ້ນັ້ນກໍ່ຍັງສາມາດຖືພາໄດ້ໃນຊ່ວງ
ເວລາຫຼາຍເດືອນຫຼັງ ໝົດປະຈ�ຳເດືອນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິງໃນບາງປະເທດຮູ້
ສຶກໂສກເສົາ້ ເສຍໃຈຫຼັງຈ
 າກທີ່ຮາ່ ງກາຍ
ຂອງຕົນສນ
ິ້ ສ
 ຸດຄ
 ວາມສາມາດມີລູກ,ແຕ່
ໃນວັດທະນະທໍາຂອງຫຼາຍໆປະເທດເຫັນ
ວ່າການໝົດປະຈ�ຳເດືອນແມ່ນຈະກາຍ
ເປັນບ
 ຸກຄົນອ
 ະວຸໂສທີ່ເປັນທ
 ີ່ນັບໜ້າຖ
 ື
ຕາໃນຊຸມຊົນ.

ການປິ່ນປວ
ົ ດ້ວຍຮໍໂມນທົດແທນ
ໃນອາດີດແພດໝໍໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ແມ່ຍິງ ກິນຢາທີ່ປະກອບມີຮໂໍ ມນແອດສໂ
 ຕຼເຈັນ (estrogen) ແລະໂປຼ
ແຈັດສເ ຕີຣອນ (progesterone) ເພື່ອຊ
ວ
່ ຍບັນເ ທົາອ
 າການຂອງການໝົດປ
 ະຈ�ຳເ ດືອນ. ນີ້ເອີ້ນວ
 ່າ
ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນທົດແ
 ທນ(HRT). ໃນປະຈບ
ຸ ັນມ
ນ
ັ ເ ປັນທ
 ີ່ຮູ້ຈັກນ�ຳກ
 ັນແ
 ລ້ວວ່າການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍ
ໂມນທົດແທນ(HRT) ແມ່ນບ
 ໍ່ປ
 ອດໄພແລະຍັງເ ພີ່ມອ
 ັດຕ
 າສຽ່ ງໃນການເປັນມ
 ະເຮັງເ ຕົ້ານ
 ົມ, ພະຍາດຫົວ
ໃຈ, ເລືອດກ້າມໃນເສັນ
້ ເ ລືອດ (ມີການອຸດຕັນຂອງເສັນ
້ ເລືອດ) ແລະເສັນ
້ ເ ລືອດໃນສະໝອງຕັນ ຫຼແ
ື ຕກ.
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