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ການວາງແຜນຄອບຄົວ
ບົດນີແ
້ ມ່ນເວົ້າເຖິງວິທີການປ້ອງກັນການຖືພາ
ຫຼືກະເວລາໃນການຖືພາແຕ່ລະຄັ້ງ. ວິທີການທັງ ໜົດ ທີໄ່ ດ້ອະທິບາຍ
ຢູ່ໃນບົດນີ້ ເປັນວິທີການທີ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໃຊ້ໄດ້ຢາ່ ງປອດໄພດີ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການວາງແຜ
ນຄອບຄົວ?
ມີຫຼາຍວິທີການທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ
ໃນການປ້ອງກັນການຖືພາ, ຫຼື ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເລືອກເວລາ ທີເ່ ໝາະສົມ
ໃນການ ມີລູກ ແລະ ຈະເອົາລູກຈັກຄົນ. ເຈົ້າສາມາດຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳ
ກ່ຽວກັບວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ໄດ້ຈາກບຸກຂ
 ະລາກອນ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຄຼີນິກ, ເຊິ່ງ ກໍ່ມີຫຼາຍວິທີການ
ລວມທັງແບບທີເ່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກ ຫຼື ແບບບໍເ່ ສຍຄ່າກໍ່ມ.ີ
ການວາງແຜນຄອບຄົວນີ້ ກໍ່ມຊ
ີ ເື່ ອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ: ການຄຸມກ�ຳເນີດ. ບໍວ
່ ່າເຮົາຈະເອີ້ນມັນວ່າແນວໃດກໍ່ຕ
າມ, ການວາງ ແຜນຄອບຄົວ ຫຼື ການຄຸມກ�ຳເນີດນີ້ ແມ່ນມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ 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
ບໍ່ຄວນມີ - ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຫຼື

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

··ການວາງແຜນຄອບຄົວ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼີກເວັ້ນຈາກການເອົາລູກອອກແບບບໍ່ປອດໄພ,
ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ ແມ່ຍິງເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີ.

ການເວົ້າກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການມີເພດສ�ຳພັນ, ການຖືພາ —
ບາງຄັ້ງມັນກໍເ່ ປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ. ໃນປຶມ
້ ຂອງ ອົງ ການເຮັດສະປີຣຽນ (Hesperian) “ຄູມ
່ ືປະຕິບດ
ັ ເພື່ອສຸຂະພ
າບແມ່ຍງິ ” ໄດ້ແນະນ�ຳ ຫຼາຍວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ທັງ ຍິງຊາຍ ຫັນໜ້າມາລົມກັນກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງ.

9 August 2018

2

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຜູ້ຄົນຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ຕ້ອງການມີລູກຫຼາຍຄົນ ເພາະເຫດຜົນທີ່ວ່າແມ່ນຍ້ອນຢາກໃຫ້ບັນດາລູກໆຈະຊ່ວຍເຮັດ
ວຽກ ແລະ ດູແລ ພໍແ
່ ມ່ ໃນເວລາ ເຖົ້າແກ່ຊະລາ. ນີແ
້ ມ່ນຄວາມຈິງ ທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນບໍມ
່ ີກ
ານແບ່ງ ສັນປັນສ່ວນ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມຢ
ີ າ່ ງເປັນທ�ຳ ແລະມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ມັກພາໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍ
ຊີວິດ ເມື່ອຍັງເຍົາໄວຢູ.່

ສະຖານະການແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີການແບ່ງສັນປັນສ່ວນຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະ ສິດ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຢ່າງຍຸດຕິທ�ຳ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃນບັນດາປະເທດທີ່ມວ
ີ ຽກເຮັດ
ງານທ�ຳ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ລະບົບ ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ເພດຍິງມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມໃນການໄດ້
ຮັບການສຶກສາ, ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ມີສິດທິ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງນັ້ນ, ປະຊາຊົນແມ່ນເລືອກທີ່ຈະມີ
ຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ. ເຫດຜົນ ສ່ວນໜຶ່ງ ກໍ່ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາ ບໍໄ່ ດ້ເພິ່ງ ພາອາໃສລູກເຕົ້າເພື່ອສ້າງ
ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ແລະ ພວກເຂົາ ກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ວ່າລູກຂອງພວກເຂົາທີ່ມຈ
ີ
ະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະສາມາດມີຊວ
ີ ິດລອດໄດ້.

ຜູ້ຄນ
ົ ນ�ຳໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວກໍ່ຕເໍ່ ມືອ
່ :

··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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ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນຄອບຄົວ?

ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນເພື່ອໃຜ?
ຜູ້ຄົນບາງສ່ວນຄິດວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນສ�ຳລັບແມ່ຍິ
ງທີແ
່ ຕ່ງງານແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າທັງ ຄົນທີແ
່ ຕ່ງງານ ແລະຍັງ ບໍ່
ທັນແຕ່ງງານຕ່າງກໍ່ມເີ ພດສ�ຳພັນ ແລະແມ່ຍິງ ຫຼາຍຄົນກໍ່ຢາກຈະມີເພ
ດສ�ຳພັນ ໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກ ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ້ານວ່າຈະມີລູກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ຍິງ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີທາງອື່ນໃຫ້ເລືອກຫຼາຍປານ
ໃດ ໃນການ ມີເພດສ�ຳພັນ. ເຊິ່ງແມ່ຍິງ ບາງຄົນກໍ່ຖືກກົດດັນ ແລ
ະບາງຄົນກໍ່ຖືກບັງ ຄັບໂດຍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເພື່ອໃຫ້ຮ່ວມເພດ.
ຖ້າປາດສະຈາກການວາງແຜນຄອບຄົວ ຫຼື ການຄຸມກ�ຳເນີດແລ້ວແ
ມ່ຍິງ ຜູໃ້ ດກໍ່ຕາມ - ບໍວ
່ ່າຈະແຕ່ງງານ ຫຼືຍັງ ບໍ່ທັນ ແຕ່ງງານ, ຄົນໜຸ່ມ
ຫຼແ
ື ກ່ - ກໍ່ລວ
້ ນແລ້ວແຕ່ ສາມາດທີ່ຈະຖືພາໄດ້. ໃນຖານະທີເ່ ປັນພະນັ
ກງານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ໜຶ່ງ, ການແບ່ງ ປັນສິ່ງ ທີເ່ ຈົ້າຮູ້ກຽ່ ວກັບການວ
າງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ ທຸກໆຄົນໄດ້ຮູ້ນັ້ນເປັນສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນ.

ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນສ�ຳລັບຜູ້
ໃດກໍ່ຕາມທີ່ອາດມີໂອກາດຖືພາໄດ້ ແຕ່ຍັງ ບໍ່ທັນຢາກຈະມີລູກໃນຕອນນີ.້

ນອກນັ້ນ ເຈົ້າກໍ່ຍັງ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຈະບອກເລົາ່ ຫຼແ
ື ບ່ງ ປັນສິ່ງ ທີເ່ ຈົ້າຮູ້ກຽ່ ວກັບ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍໄດ້ເຂົາ
້ ໃຈນ�ຳ. ວິທີການບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ,
ເຊິ່ງມັນກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ ຜູ້ຊາຍ ປະຕິບັດນ�ຳ ແລະ ຜູ້ຊາຍກໍ່ມັກຄາດຫວັງຢາກສະແດງຂໍຄ
້ ິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ຜູ້ຍິງນ�ຳໃຊ້ນັ້ນ. ການຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ຊາຍ ເຂົາ
້ ໃຈເຖິງ ຜົນດີຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ ສາ
ມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຂ້າມຜ່ານ ຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈ ທີ່ມີກຽ່ ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ແລະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຂົາ
້ ໃຈໄດ້ເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງມັນ ທີ່
ມີຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນກ
 ັນ.
ການຄວາມຮູ້ຜູ້ຊາຍໃຫ້ເຂົາ
້ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວກໍ່ຍັ
ງເຮັດໃຫ້ມນ
ັ ງ່າຍຂຶ້ນສ�ຳລັບແມ່ຍິງເພື່ອລົມກັບຜົວ ຫຼືຄູ່ຂອງຕົນ
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ, ແລະເປັນການງ່າຍສ�ຳລັບພວກເຂົາທັງສ
ອງ ໃນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ວ່າຈະນ�ຳໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບ
ບໃດດີ. ພາຍຫຼັງ ທີໄ່ ດ້ຮັບຮູເ້ ຖິງຂໍດ
້ ີຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວແລ້ວ ຖ້າວ່າ
ຜູ້ຊາຍ ຍັງ ບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ນ�ຳໃຊ້ມນ
ັ , ທາງຜູ້ຍິງ ກໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເ
ອງ ຖ້າຈັ່ງໃດລາວກໍ່ຍັງຢາກໃຊ້ ວິທີການ ວາງແຜນຄອບຄົວຢູ.່ ມັນກໍ່ມວ
ີ ິທີກ
ານວາງແຜນຄອບຄົວຢູ່ຫຼາຍວິທີທີ່ຜູ້ຍິງສາມາດນ�ຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ຮ.ູ້

ສອນໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນເຮັດແບບໃດ ແລະ
ຜົນຂອງມັນມີຄແ
ື ນວໃດ
ໃຫ້ອະທິບາຍວິທີ ແລະຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະ ກໍໃ່ ຫ້ບອກໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ເຖິງ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ເຫດຜົນຫຼັກສ�ຳຄັນອັນໜຶ່ງ
ທີ່ຜູ້ຍິງຢຸດໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ ກໍ່ຍ້ອນຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບເໍ່ ປັນທີ່ປາດຖະໜາຂອງມັນນັ້ນ. ແຕ່ຖ້າຫາກ ລາ
ວຮູ້ວ່າຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວນັ້ັນ ມີຄແ
ື ນວໃດແດ່ແລ້ວ ລາວອາດຈະຢາກສືບຕໍໃ່ ຊ້ວິທີການວ
າງແຜນຄອບຄົວນັ້ນຕໍໄ່ ປຈົນກວ່າຜົນຂ້າງຄຽງນັ້ນຈະຫຼຸດລົງ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໜຸ່ມສາວ (ໃຫ້ຮູ້ກຽ່ ວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ)
ຄົນໜຸ່ມສາວອາດຈະເລີມ
່ ມີຄວາມຮັກ ຫຼື ມີເພດສ�ຳພັນກັນກ່ອນທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບວິທີ
ການປ້ອງ ກັນ ການຖືພາ. ຊຸມຊົນຕ່າງໆສາມາດຊ່ວຍຄົນໜຸ່ມສາວເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ເຂົາ
້ ເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ຈ�ຳເປັນກ່ຽ
ວກັບ ການວາງແຜນ ຄອບຄົວ ທີເ່ ຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂຮງຮຽນຕ່າງໆກໍ່ສາ
ມາດຈັດການສອນນັກຮຽນ ໃນເລື່ອງສຸຂະສຶກສາ ເຊິ່ງເນື້ອໃນບົດຮຽນກໍ່ລວມມີການປ້ອງກັນການຖືພາ
ນ�ຳ; ກໍ່ສາມາດຝຶກໄວໜຸ່ມ ຜູ້ອ່າວມີອາຍຸ ແດ່ ໃຫ້ເປັນນັກສຸຂະສຶກສາ, ແລະຈັດຕາຕະລາງເວລາຕາມຄຼີນິກ
ແລະບ່ອນອື່ນໆ ໄວ້ສະເພາະສ�ຳລັບ ໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳ ແລະວິທີການ ໃນການປ້ອງກັນ ການມີລູກແກ່ໄວໜຸ່ມ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ແນວໃດ

ນ�້ຳອະສຸຈ:ິ ຂອງແຫຼວສີຂ
າວຂຸ້ນທີ່ມີຕົວອະສຸຈເິ ປັ
ນຈ�ຳນວນຫຼາຍລ້ານຕົວ,
ທີໄ່ ຫຼ່ ຜ່ານທໍ່ສົ່ງນ�້ຳເຊື້ອນີ້ ແລະ
ອອກມາທາງອະໄວຍະວະເພດ

ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ
(ໂຄຍ)
ລູກອັນທະ (ໄຂ່ຫ�ຳ):
ລູກອັນທະແມ່ນບ່ອນຜະລິດໂຕອະສຸຈິ

ຈອມສັງວາດ (clitoris): ເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງ ທີ່ມີຄວ
າມຮູ້ສຶກໄວເມື່ອຖືກສ�ຳພັດ

ທໍ່ປັດສະວະ:
ທໍ່ທີ່ຍຽ່ ວອອກມາ

ຮູຊ່ອງຄອດ
ປາກຊ່ອງຄອດ
ຮູທະວານ
ຮັງໄຂ່: ຮັງໄຂ່ແມ່ຍິງຂ້າງໃດໜຶ່ງຈະ
ປ່ອຍໄຂ່ທີ່ມຂ
ີ ະໜາດນ້ອຍລົງມາຕ
າມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ປະມານເດືອນລະຄັ້ງ

ປາກມົດລູກ
ຊ່ອງຄອດ

ທໍ່ສົ່ງໄຂ່: ໄຂ່ລົງມາຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ແລະ
ເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ
ມົດລູກ:
ບ່ອນທີ່ລູກນ້ອຍຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຖ້າຫາກວ່າແມ່ຍິງຖືພາ.

ເມື່ອຜູ້ຊາຍຫຼັ່ງນ�້ຳອະສຸຈເິ ຂົາ
້ ໃນ ຫຼໃື ກ້ບໍລເິ ວນຊ່ອງຄອດ, ຕົວເຊື້ອອະສຸຈິຂອງເພດຊາຍກໍ່ຈະເຂົາ
້ ໄປໃນມົ
ດລູກ ແລະທໍໄ່ ຂ່ ຂອງເພດຍິງ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີໄ່ ຂ່ຕົກ, ຕົວອະສຸຈິກໍ່ຈະເຂົາ
້ ໄປຫາໄຂ່ຂອງເພດຍິງເ
ພື່ອປະຕິສນ
ົ ທິ. ຖ້າຕົວອະສຸຈິ ໄດ້ປະຕິສນ
ົ ທິກັບກັບໄຂ່ທີ່ຕົກລົງມາແລ້ວມັນກໍ່ຈະຝັງ ຕົວເອງຢູ່ໃນມົດລູກ.
ນີແ
້ ມ່ນການຖືພາ. ວິທີການຕ່າງໆ ໃນການ ວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນການປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຖືພາໂດຍການປ້ອງກັນ
ບໍໃ່ ຫ້ຕົວອະສຸຈເິ ຂົາ
້ ໄປໃນຊ່ອງຄອດ, ຫຼືດ້ວຍການຢຸດ ບໍໃ່ ຫ້ຮາ່ ງກາຍແມ່ຍິງ ປ່ອຍໄຂ່ລົງມາ, ຫຼືດ້ວຍການຢຸດບໍໃ່
ຫ້ນ�້ຳເຊື້ອອະສຸຈເິ ຂົາ
້ ໄປປະຕິສນ
ົ ທິກັບໄຂ່.
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ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ
ຖ້າໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ຫາກເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ (ພຕພ), ການມີເພດສ�ຳພັນ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ
ນັ້ນໄປຍັງ ຄູ່ນອນຂອງລາວໄດ້. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນບາດແຜ ແລະມີອາການ
ເຈັບຕາມອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼື ຊ່ອງຄອດ, ແລະມັນຍັງສາມາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງ
ທີເ່ ປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ ແລະຕໍ່ລູກນ້ອຍໃນເວລາເກີດອອກມາ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ລະອຽດໃນການລະບຸ
ແລະປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ “ບັນຫາສຸຂະພາບລະບົບສືບພັນ
ແລະການຕິດເຊື້ອ” (ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່). ຄົນເຮົາຜູ້ໜຶ່ງສາມາດມີ ຫຼເື ປັນພະຍາດຕິດທາງເພດໄດ້
ແລະກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນ.

ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ
ປຶມ
້ ຫົວນີ້ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງວິທີການຕ່າງໆໃນການວາງແຜນຄອບຄົວທີໃ່ ຊ້ທົ່ວໄປ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບວິທີການວາງແຜນ ຄອບຄົວໃນແບບອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ກັນ (ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ແຜ່ນຕິດ,
ການໃຊ້ ໄດອະແຟຣມ (diaphragm) ຫຼື ຝາປິດປາກ ມົດລູກ, ແລະວິທີການອື່ນໆ) ແມ່ນໃຫ້ອ່ານເບິ່ງຢູ່
ບົດທີ 13 ຂອງປຶມ
້ “ຜູ້ຍິງໄກແພດ” ຫຼື ເບິ່ງຢູ່ບົດທີ 17 ຂອງປຶມ
້ “ຄູມ
່ ແ
ື ພດຜະດຸງ ຄັນ”, ຊຶ່ງ ປຶມ
້ ທັງສອງຫົວນີ້
ແມ່ນຫາອ່ານໄດ້ຈາກເວັບໄຊ້ ຂອງທາງ ອົງ ການເຮດສະເປຣຽນ (Hesperian).

ວິທເີ ລືອກວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ
ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບຕ່າງໆແມ່ນມີຂດ
ໍ້ ີ ແລະຂໍເ້ ສຍທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຈຸດພິເສດ
ຂອງມັນ. ການໄດ້ລມ
ົ ປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຂອງເຈົ້າ, ກັບຜູ້ຍິງອື່ນໆ ຫຼືລມ
ົ ກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ກ່ຽວກັບການ ວາງແຜນ ຄອບຄົວໃນແບບຕ່າງໆນັ້ນ ອາດຈະມີປະໂຫຍດຊ່ວຍເຈົ້າຕັດສິນໃຈ
ເລືອກໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ທີ່ຖືກສ�ຳລັບເຈົ້າໄດ້. ໃນເວລາເລືອກວິທີການ ວາງແຜນຄອບຄົວໃດໜຶ່ງ,
ເຈົ້າອາດຈະຢາກພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ວິທີການວາງແຜນ ຄອບຄົວທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ນັ້ນ:

··ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີລູກໄດ້ດີພຽງໃດ.
··ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ດີພຽງໃດ.
··ຖ້າຫາກວ່າຄູ່ຂອງເຈົ້າກໍ່ເຕັມໃຈຢາກໃຫ້ໃຊ້, ຫຼື ຖ້າເຈົ້າຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແບບບໍ່ໃຫ້ຄູ່ຄອງຂອງເຈົ້າຮູ້.
··ຖ້າມັນເປັນວິທີການທີ່ຫາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ, ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ມັນເລື້ອຍພຽງໃດ.
··ມັນຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດ.
··ມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງຫຼາຍບໍ.
··ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສໃນໃຈອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: (ວິທີການນີ້ຈະເໝາະສົມບໍ,
ຖ້າ) ເຈົ້າກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢູ່? ເຈົ້າມີລູກຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວບໍ?

ເຈົ້າມີສິດຕັດສິນໃຈເອງໃນເລື່ອງກ່ຽ
ວກັ ບການວາງແຜນຄອບຄົວ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ
ປ້ອງກັນພະ
ຍາດຕິດຕໍ່
ທາງເພດສ�ຳ
ພັນ ແລະ ເຊື້ອ
ເອັສໄອວີ

ຄວາມຖ ີ ່
(ຂອງການໃຊ ້ )

ຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນອື່ນໆ

ດີ

ດີທີ່ສຸດ

ໃຊ້ທຸກ ຄັ້ງ

ມັນໄດ້ ຜົນດີທີ່ສຸດເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັ ບຢາຂ້າເຊື້ອອະສຸຈິ
ແລະ ສານນ�້ຳລໍ່ລື່ນ. ໃຫ້ໃຊ້ຖົ ງ ຢາງອະນາໄມ ທຸກໆຄັ້ງ
ທີ່ເຈົ້າ ມີເພດສ�ຳພັນ.

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ
ຊະນິດຮໍໂມນລວມ

ດີຫຼາຍ

ບໍ່

ກິນທຸກມື້

ມັນຈະໄດ້ ຜົນດີທີ່ສຸດຖ້າ ຫາກກິນຢາຖື ກ ຕ້ອງຕົງ ຕາມເວ
ລາ ເດີມທຸກມື.້ ຜູ້ຍິງ ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ໜ້າ ທີ່ 12 ບໍ່ຄວນໃຊ້ ວິທີນ.ີ້

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ຢາຄຸມມີນິພິລ
(ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ຊະນິດທີ່ມີ
ໂປຣເຈັດສະຕິນ
ພຽງຢ່າງດຽວ)

ດີຫຼາຍ

ບໍ່

ກິນທຸກມື້

ມັນຈະໄດ້ ຜົນດີກໍ່ ຕເໍ່ ມື່ອກິນຢາຖື ກ ຕ້ອງຕົງ ຕາມເວ
ລາເດີມ ທຸກໆມື.້ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະໃຫ້ນົມລູກ
(ເລີ່ມກິນໄດ້ ຫຼັງຈາກລູກໄດ້ອາຍຸ 6 ອາທິດ).

ປະເພດຂອງ ການວາງແຜນ ການປ້ອງ ກັນ
ຄອບຄົວ
ການມີລູກ

ຖົ ງ ຢາງອະນາໄມ

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດ ຝັງ
(ຝັງເຂັມ)

ການສ ກ
ັ ຢາ
ຄມ
ຸ ກຳເນ ດ
ີ

ດີທີ່ສຸດ

ບໍ່

3 ຫື 5ຼ ປ ີ

ການຝັງ ຢາຄຸມ ແລະເອົາຢາຄຸມນີ້ ອອກແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ ພ
ະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ ທີ່ ຜ່ານການຝຶກ ຝົນມາສະ
ເພາະ ແລະຕ້ອງໄດ້ ເອົາຢາ ຄຸມກ�ຳເນີດນີ້ມາປ່ຽນແທນ
ໃນທຸກໆ 3 ຫຼື 5 ປີ ແລ້ວແຕ່ ຊະນິດ ຂອງຢາ.

ດີຫຼາຍ

ບໍ່

1, 2, ຫຼື 3
ເດືອນ

ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາຊ�້ຳ ທຸກໆ 1, 2, ຫຼື 3 ເດືອນ
(ຂຶ້ນກັ ບປະເພດຢາທີ່ສັກ)

5 ຫຼື 12 ປີ

ມີປະສິດທິ ພາບ/ໃຫ້ ຜົນເປັນເວລາ 5 ຫຼື 12 ປີ
(ຂຶ້ນກັ ບຊະນິດ ຂອງຮ່ວງອະນາໄມ). ການໃສ່ຮ່ວງ
ແລະເອົາຮ່ວງອະນາໄມອອກ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ ພະ
ນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ ທໄີ່ ດ້ ຜ່ານການຝຶກ
ຝົນມາເປັນສະເພາະ.

ບໍ່

ທຸກ ຄັ້ງ

ຜູ້ຊາຍຕ້ອງໄດ້ຖອດອະໄວຍະວະເພດອອກຈາ
ກຊ່ອງຄອດຜູ້ຍິງ ເວລາປ່ອຍນ�້ຳເຊື້ອ ທຸກ ຄັ້ງ.
ເຖິ ງແມ່ນວ່າ ລາວປ່ອຍນ�້ຳເຊື້ອ ຢູ່ຂ້າງນອກກໍ່ ຕາມ,
ບາງຄັ້ງນ�້ຳເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ
ອາດເຂົ້າໄປໃນ ຊ່ອງຄອດ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງ
ມີເພດສ�ຳພັນກັນ ນັ້ນ, ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກ ຫຼື
ແຜ່ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ສ�ຳພັນໄດ້.

ດີຫຼາຍ

ບໍ່

(ໃຫ ້ ລ ກ
ູ ກນ
ິ ນມ
ົ ແມ )່
ຫ ຼາຍຄ ັ ້ ງ
ໃນແຕ ລ
່ ະມ ື ້
ແລະແຕ ລ
່ ະຄ ືນ

ວິທີນແ
ີ້ ມ່ນໄດ້ ຜົນດີ ກໍ່ ຕເໍ່ ມື່ອ ຜູ້ຍິງ ທີ່ເປັນແມ່ນັ້ນໃຫ້ລູກ
ກິນນົມຕົນ ແລະ ປະຈ�ຳເດືອນລາວກໍຍັງ ບໍ່ທັນມາເທື່ອເ
ທົ່ານັ້ນ.

ດີ

ບໍ່

ທຸກ ຄັ້ງ

ວິທີນີ້ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ຜົນດີປານໃດ ສ�ຳລັບແມ່ຍິງ ຜູ້ ທີ່ມີຮອບ
ປະຈ�ຳເດືອນບໍເ່ ປັນປົກ ກະຕິ.

ໃສ່ຮ່ວງອະນາໄມ
ດີທີ່ສຸດ

ບໍ່

ການປ່ອຍນ�້ຳເຊື້ອ
ອອກຂ້າງນອກ ຊ່ອງຄອດ
ໜ້ອຍທີ່ ສຸດ

ລ້ຽງລູກ ດ້ວຍ ນົມແມ່
(ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ທ�ຳອິດ
ເທົ່ານັ້ນ)
ການນັບຮອບ ເດືອນ/
ການຄຸມ ກ�ຳເນີດຕາມວິ
ທີ ທ�ຳມະຊາດ

ການມີເພດສ�ຳພັນ
ແບບບໍ່ຮ່ວມເພດ
(ບໍ່ສອດອະໄວຍະ
ວະເພດຊາຍ
ເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ)

ດີທີ່ສຸດ

ຂຶ້ນກັ ບກໍລະນີ

ທຸກ ຄັ້ງ

ຖ້າອະໄວຍະວະເພດຊາຍບໍໄ່ ດ້ສ�ຳພັດ ຫຼືສອດເຂົ້າໄປໃນ
ອະໄວຍະວະເພດຍິງ, ແມ່ຍິງ ກໍ່ ບໍ່ສາມາດຖື ພາໄດ້.
ການມີເພດ ສ�ຳພັນທາງທະວານໜັ ກແມ່ນແຜ່ ພະຍາ
ດຕິດຕໍ່ທາງເພດໄດ້ງ່າຍ, ການມີເພດສ�ຳພັນທາງປາກ
ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍແຜ່ ພະຍາດ ຕິດຕໍ່ ທາງເພດປານໃດ,
ແລະການມີເພດສ�ຳພັນ ດ້ວຍການສ�ຳພັດນັ້ນ ແມ່ນມີເປີ
ເຊັນໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະແຜ່ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດໄດ້.

ການເຮັດໝັນ

ດີທີ່ສຸດ

ບໍ່

ຄັ້ງ ດຽວ

ເມື່ອ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜູ້ຍິງເຮັດໝັນແລ້ວ,
ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຖື ພາ ຫຼື
ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໃຜຖື ພາໄດ້ອີກ.
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ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຄົນເຮົາເລືອກວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບສະຖານະພາບຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຂ້ອຍບໍ່ຢາກມາເຮັດຫຍັງ ຫ

ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເອົາສິ່ງຂອງຫ

ຍຸ້ງ ຍາກຕື່ມອີກໃນແຕ່ລະມື.້

ຍັງມາຍັດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດ
ຫຼືມົດລູກຂອງຂ້ອຍ.

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ການຝັງ ຢາຄຸມ,
ການສັກຢາຄຸມ, ໃສ່ຮ່ວງ.
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການກິນຢາຄຸມ,
ການນັບຮອບເດືອນ.

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ກິນຢາ, ການຝັງ ຢາຄຸມ,
ໃຫ້ ຜູ້ຊາຍໃຊ້ຖົງ ຢາງອະນາໄມ, ການນັບຮອບເດືອນ.
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ຖົງ ຢາງອະນາໄມສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ,
ການໃສ່ຮ່ວງ

ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່

ຂ້ອຍບ ຕ
ໍ່ ້ອງການມີລູກ

ຂ້ອຍຮູ້ວາ
່ ຂ້ອຍກ�ຳລັງໃຊ້ວິ

ຕມ
ື່ ອີກແລ້ວ.

ງພໍແລ້ວສຳ�ລັ ບຂ້ອຍ.

ທີການຄຸມກ�ຳເນີດ.

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ການສັກຢາ,
ໃສ່ຖົງ ຢາງອະນາໄມ
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ການຝັງ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ,
ການສັກຢາຄຸມ, ການໃສ່ຮ່ວງ, ການເຮັດໝັນຊາຍ
ຫຼືຍິງ.
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການນັບຮອບເດືອນ

ຂ້ອຍຢາກຈະເອົາລູກອີ

ຂ້ອຍໄດ້ມເີ ພດສ�ຳພັນກັ ບຍິງ ຄົນອື່ນ

ກຈັກຄົນໜຶ່ງ ພາຍໃນເ

ແລະ ຢາກປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເມຍຂ້ອຍຕິດ

ວລາອີກ ປະມານໜຶ່ງ ປີ,

ເຊື້ອເອັສໄອວີ.

ແຕ່ຈະບໍເ່ ອົາຕອນນີເ້ ທື່ອ.

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ຖົງ ຢາງອະນາໄມ,
ການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ, ການນັບຮອບເດືອນ
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການຝັງ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ,
ການສັກຢາຄຸມ, ໃສ່ຮ່ວງ, ການເຮັດໝັນ.

ລ້ຽງລູກສອງຄົ ນນ ີ້ ກ ພ
ໍ່ ຽ

ເຈົ້າອາດຈະເລືອກໃຊ້ວິທ:ີ ໃຊ້ຖົງ ຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ ທີ່
ມີເພດສ�ຳພັນ
ເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນ: ການມີເພດສ�ຳພັນໂດຍບໍໃ່ ຊ້ຖົງ ຢ
າງອະນາໄມ.

ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດນ�ຳໃຊ້ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງວິທີການ.
ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການນັບຮອບເດືອນ

ຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍໃຊ້ວິທີກາ

ແລະໃນລະຫວ່າງມືໄ້ ຂ່ຕົກ

ນສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ແລະ

ພວກເຮົາໃຊ້ຖົງ ຢາງອະນາໄມ

ພວກເຮົາໃຊ້ຖົງ ຢາງອະນາໄມ

ເພື່ອປ້ອງກັນການຖື ພາ.

ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຖົງຢາງອະນາໄມ
ຖົງຢາງອະນາໄມແມ່ນຖົງຢາງບາງທີໃ່ ສ່ປົກຫຸ້ມອະໄວຍະວະເພດຊາຍໃນຂະນະມີ
ເພດສ�ຳພັນ. ຖົງຢາງອະນາໄມ ຈະເກັບກັກນ�້ຳອະສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍໄວ້, ເພາະສະນັ້ນ
ຕົວອະສຸຈິຈິ່ງ ບໍ່ສາມາດເຂົາ
້ ໄປໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາໄດ້.
ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແມ່ນເປັນວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ປອດໄພ ແລະ
ບໍມ
່ ີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງ.
ນອກນີ້ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຍັງເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດ
ຕໍ່ ທາງເພດສ�ຳພັນ, ລວມທັງເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ ນ�ຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າກ�ຳລັງໃຊ້ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດແບບອື່ນຢູ່ກໍ່ຕ
າມ, ເຈົ້າກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເຈົ້າ ແລະ ຄູ່ຂອງເຈົ້າຈາກການຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ທ
າງເພດໄດ້.
ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເປັນວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດພຽງຢ່າງດຽວ ທີ່ມີປະສິດທິຜົ
ນທັງໃນການປ້ອງກັນການຖືພາ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ. ແຕ່
ວ່າຜູ້ຊາຍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມນ
ັ ທຸກຄັ້ງ ທີ່ມເີ ພດສ�ຳພັນ.
ບີບປາຍຖົງຢາງອະນາໄມໄວ້ແລ້ວກໍ່ສວມຖົງຢາງອະນາໄມໃສ່ອະໄວຍະວ
ະເພດຊາຍທີ່ກ�ຳລັງແຂງຕົວນັ້ນ ແລ້ວ ຈາກນັ້ນກໍ່ຮູດສ່ວນທີ່ກໄໍ້ ວ້ນັ້ນເຂົາ
້ ໄປໃ
ຫ້ກວມເອົາໝົດຈົນຮອດກົກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ. ປາຍຖົງຢາງອະນາໄມ ທີ່
ຈົ່ງໃຫ້ຫຼົມໆໄວ້ນັ້ນແມ່ນເພື່ອໄວ້ຮອງຮັບນ�້ຳເຊື້ອອະສຸຈ.ິ (ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າບໍຈ
່ ົ່ງໃຫ້ປາຍຖົງຢາງອະນາໄມ
ຫຼົມໄວ້ຮັບນ�້ຳເຊື້ອອະສຸຈ,ິ ຖົງຢາງອະນາໄມອາດຈະຂາດໄດ້.)
ຫຼັງຈາກເຖິງຈຸດສຸດຍອດ (ຫຼືຫຼັ່ງນ�້ຳອະສຸຈ)ິ ແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ອະໄວຍະວະເພດຍັງແຂງ
ຕົວຢູ,່ ຈັບຄຶງຂອບຖົງ ຢາງອະນາໄມ ໄວ້ກັບອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ເພື່ອບໍໃ່ ຫ້ມນ
ັ ຫຼຸດອອກ
ໃນຂະນະທີ່ຖອດເອົາອະໄວຍະວະເພດ ອອກຈາກຊ່ອງຄອດ. ຈາກນັ້ນຈິ່ງຖອດຖົງຢາງອ
ອກຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ. (ເອົາຖົງຢາງອະນາໄມ ທີໃ່ ຊ້ແລ້ວນັ້ນ ຖິ້ມໃສ່ຖັງຂີເ້ ຫຍື້ອ ບໍໃ່ ຫ້ຖິ້ມມັນໄປທົ່ວທີບ!) ໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃໝ່ທຸກຄັ້ງ ທີເ່ ຈົ້າມີເພດສ�ຳພັນ.

ຖົງຢາງອະນາໄມສ�ຳລັບແມ່ຍິງ
ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງແມ່ຍິງແມ່ນຈະໃສ່ເຂົາ
້ ໄປຂ້າງໃນຊ່ອງຄອດ
ແລະຂອບທາງນອກປົກປາກຊ່ອງຄອດເອົາໄວ້. ມັນມີຂະໜາດ
ໃຫຍ່ກວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍຂາດງ່າຍ.
ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງແມ່ຍິງ ສາມາດ ປ້ອງກັນ ເຊື້ອເອັາໄອວີ
ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດອື່ນໆໄດ້. ໃນເວລາມີເພດສ�ຳພັນ
ແມ່ນບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ສ�ຳລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ
ຖົງຢາງອະນາໄມສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ ພ້ອມກັນ (ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຊະນິດດຽວເ
ທົ່ານັ້ນ).

ຂອບວ ົ ງແຫວນທາງດ ້ານໃນ
ໃຫ ້ໃສ່ເຂ າົ້ ໄປໃນຊ່ອງຄອດ.
ຂອບວ ົ ງແຫວນທາງດ ້ານນອກ
ແມ ນ
່ ປະຢູ ນ
່ ອກຊ່ອງຄອດ.
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ສານລໍລ
່ ນ
ື່
ເພື່ອຮັກສາຖົງຢາງອະນາໄມບໍໃ່ ຫ້ຈີກຂາດ, ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ສານແຫຼວລໍ່ລນ
ື່ ສູດນ�້ຳ, ເຊັ່ນ: ນ�້ຳລາຍ
ຫຼື ນ�ຳ
້ ເຈວເຄວາຍ (K-Y Jelly). ບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ນ�້ຳມັນປຸງແຕ່ງອາຫານ, ນ�້ຳມັນທາຜິວເດັກນ້ອຍ,
ນ�້ຳມັນແຮ່ທາດບ�ຳລຸງ ຜິວ, ຄີມວາດສະລີນ (Vaseline), ໂລຊັນທາຜິວ ຫຼື ເນີຍ ທາໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ
ເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນຈາກນ�້ຳມັນເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເປາະບາງ ແລະສາມາດຈີກຂາດໄດ້.
ສານນ�້ຳລໍ່ລນ
ື່ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍມີການຮ່ວມເພດທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢາຂ້າເຊືອ
້ ອະສຸຈິ
ຢາຂ້າເຊື້ອອະສຸຈມ
ິ ີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຊະນິດເປັນໂຟມ, ຢາເມັດ, ຄີມ, ເຈວລ (ເປັນວຸ້ນ) ຫຼື ເປັນແຜ່ນແປ,
ເຊິ່ງຈະ ລະລາຍຕົວ ໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ຂ້າເຊືອ
້ ອະສຸຈ,ິ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກມັນຈິ່ງ ບໍ່ສາມາດເຂົາ
້ ໄປປະຕິສນ
ົ ທິ
ກັບໄຂ່ໄດ້.
ເອົາຢາຂ້າເຊື້ອອະສຸຈໃິ ສ່ເຂົາ
້ ໄປໃນຊ່ອງຄອດກ່ອນເວລາຈະມີການຮ່ວມເພດ. ຢານີ້ພຽງຢ່າງດຽວ
ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນດີ ປານໃດ, ແຕ່ມນ
ັ ເປັນການປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເກີດການຖືພາໄດ້ດເີ ປັນພິເສດ ເມື່ອໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບ
ການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຢາຂ້າ ເຊື້ອອະສຸຈິ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ຫຼື ເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ ໄດ້.

ຫຼອດ/ສະແລັງ (ສຳ�ລ ັບສີດໂຟມ
(foam) ເຂ າົ້ ໃນຊ່ອງຄອດ)

ຢາ

ຂາ້

ເຊ

ອື້ ອ

ຸຈິ

ະສ

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດແມ່ນມີຮໂໍ ມນທີ່ຄາ້ ຍຄືກັນກັບຮໍໂມນທ�ຳມະຊາດທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ.
ພວກມັນປ້ອງກັນການຖືພາ ໂດຍການຢຸດຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຮວຍໄຂ່ບໃໍ່ ຫ້ປ່ອຍໄຂ່ອອກມາ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດມີສອງປະເພດຫຼັກ ຄື: ຢາຄຸມ ກ�ຳເນີດ ຊະນິດຮໍໂມນລວມ ຊຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍຮໍໂມນສອງຊະນິດ
ຄື: ຮໍໂມນ ແອັດສໂຕຣເຈນ (estrogen) ແລະ ໂປຣແກັດສຕິນ (progestin); ແລະ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດດ່ຽວ
(minipills) ຊຶ່ງມີ ຮໍໂມນໂປຣແກັດສຕິນ ພຽງຢ່າງດຽວ. ຍີ່ຫໍ້ ຜະລິດຕະພັນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມັກໃຊ້ກັ
ນທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໜ້າ 22. ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ ການຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ ຫຼື ເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນອື່ນໆໄດ້. ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕເຈົ້າເອງຈາກເຊືອ
້ ພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການໃຊ້ຢາຄຸ
ມກ�ຳເນີດນັ້ນ ກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມນ�ຳອີກ.
ຜູ້ຍິງຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ກໍເ່ ລືອກໃຊ້ວິທີການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ເພາະວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ຮອບວຽນປະຈ
ຳເດືອນ ມາເປັນປົກກະຕິຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູໄ້ ດ້ຢາ່ ງແນ່ນອນວ່າຊ່ວງໃດປະຈ�ຳເດືອນພ
ວກເຂົາຈະມາ. ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດ ປະຈ�ຳເດືອນມາໃນປະລິມານໜ້ອຍລົງ, ແລະ
ຊ່ວຍລົດຜ່ອນອາການເຈັບປວດ ແລະປັ້ນມົດລູກ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດບໍໄ່ ດ້ພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ
(ຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມີທັງ ຮໍໂມນແອັດສໂຕຣເຈນ (estrogen)
ແລະ ໂປຣແກັດສຕິນ (progestin))
ໃນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆແມ່ນມີສ່ວນປະສົມຂອງຮໍໂມນທັງສອງຊະນິດນີໃ້ ນປະລິ
ມານທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ໜ້າ 21 ແລະ 22). ໃນຢາເມັດຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ
ທົ່ວໄປຂະໜາດເມັດມາດຕະຖານ ແມ່ນມີຮໂໍ ມນ ໂປຣແກັດສຕິນ 1 ມີລີກຼາມ (mg) ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ແລະ
ມີຮໂໍ ມນແອັດສໂຕຣເຈນ 30 ຫຼື 35 ມີໂກຣກຼາມ (mcg) ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ເອຕິນິລ ເອັດສຕຣາດິໂອລ (ethinyl
estradiol), ຫຼື 50 ມີໂກກຼາມ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ເມສຕຣາໂນລ (mestranol).
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດບາງຊະນິດແມ່ນປະກອບມີພຽງແຕ່ຮໂໍ ມນ ໂປຣແກັດສຕິນ ຢ່າງດຽວ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ລະອຽດກ່ຽ
ວກັບຢາເຫຼົ່ານີ້ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ໜ້າທີ 14.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດແມ່ນມີປະສິດພາບຫຼາຍ ຖ້າກິນຕົງ ຕາມເວລາເດີມທຸກມື.້ ມັນເປັນຢາທີ່ປອດໄພ
ສ�ຳລັບແມ່ຍິງ ເກືອບໝົດທຸກຄົນ.

ວິທີການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ
ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າແນ່ໃຈແລ້ວວ່າເຈົ້າບໍ່ຖືພາ, ເຈົ້າສາມາດເລີມ
່ ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດເວລາໃດກໍໄ່ ດ້. ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຈ
ະບໍ່ປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະກິນມັນໄປໄດ້ປະມານໜຶ່ງອາທິດເສຍກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນໄລຍະ 7 ມື້
ທ�ຳອິດ ຫຼັງຈາກເລີມ
່ ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ, ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການມີເພດສ�ຳພັນ.
ເຈົ້າຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດມືລ
້ ະໜຶ່ງເມັດທຸກໆມືເ້ ພື່ອປ້ອງກັ
ນການຖືພາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າບໍມ
່ ເີ ພດສ�ຳພັນ ໃນມືນ
້ ັ້ນກໍ່ຕາມ. ພະຍາຍາ
ມກິນຢາໃຫ້ຕົງ ຕາມເວລາດຽວກັນໃນທຸກໆມື.້ ຖ້າວ່າເຈົ້າເອົາຢາໄວ້ໃກ້ບ່ອ
ນເຈົ້ານອນ, ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າ ບໍ່ລມ
ື ທີ່ຈະກິນມັນກ່ອນນອນທຸກຄືນ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນບັນຈຸໃນແຜງໆລະ 28 ຫຼື
21 ເມັດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມທີ່ອາດເກີດຂຶນ
້ ໄດ້
ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງຂອງຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມແມ່ນບໍ່ອັນຕະລາຍ
ແຕ່ຜົນຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມ ລ�ຳຄານໃຈໄດ້. ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນກໍ່ບັນເທົາລົງ
ຫຼື ຫາຍດີພາຍຫຼັງ ກິນຢາໄດ້ປະມານສາມເດືອນ. ການປ່ຽນ ໃຊ້ຢາຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ຊວ
່ ຍບັນເທົາ ຫຼແ
ື ກ້ບັນຫາ
ຜົນຂ້າງຄຽງດັ່ງ ກ່າວໄດ້.
ອາລ ົ ມມີ ການປ ່ຽນແປງ
ເຊ ນ
ັ່ : ໂສກເສ າົ້ ຫຼື ງ ຸ ດງິ ດ

ເຈັບຂ ດ
ັ ໜ ້າເອິກ
ເຕ າົ້ ນ ົ ມຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂ ນ
ຶ້

ເຈັບຫ ົ ວ

ມີເລືອດອອກເລັກ
ນ້ອຍໃນຊ່ວງລະຫ
ວ່າງຮອບປະຈ�ຳເດື
ອນຕາມປົກ ກະຕິ

ປຸ ້ນທ ້ອງປວດຮາກ
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ການໃຊ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມແມ່ນມີສາມວິທີ
ການໃຊ້ແບບກິນ 28 ວັນ: ໃຫ້ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນລວມ ເປັນເວລາ 21 ວັນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ໃນເວລາ 7 ວັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນແຜງນັ້ນ (ຢາເມັດເຫຼືອໃນແຜງນັ້ນແມ່ນບໍມ
່ ຮ
ີ ໂໍ ມນຫຍັງ) ຫຼື ບໍ່ກິນຢາ 7 ເມັດ
ທີເ່ ຫຼືອນັ້ນກໍໄ່ ດ້. ໃນຊ່ວງເວລາເຈັດວັນດັ່ງ ກ່າວຂອງແຕ່ລະເດືອນ ເຈົ້າຈະລົງເລືອດຄືກັບເປັນປະຈ�ຳເດືອນຕາມ
ປົກກະຕິ.
ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຢາຄຸມ ແຜງ 28 ເມັດ, ໃຫ້ກິນມັນທຸກມື້ໆລະ
1 ເມັດ. ຢາ 7 ເມັດ ສຸດທ້າຍທີເ່ ຫຼືອນັ້ນ
ເປັນພຽງຢາເຕືອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຕືອນເຈົ້າບໍໃ່ ຫ້ລືມ
ກິນຢາຄຸມໃນແຕ່ລະມື້ - ພວກມັນບໍມ
່ ີຮໂໍ ມນຫຍັງ.
ຢາ 7 ເມັດສຸດທ້າຍ ນີແ
້ ມ່ນຈະມີສີ
ທີແ
່ ຕກຕ່າງຈາກຢາເມັດອື່ນໆໃນແຜງ.
ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຢາຄຸມ ແຜງ 21 ເມັດ,
ໃຫ້ກິນມັນທຸກມື້ໆລະ 1 ເມັດ ເປັນເວລາ
21 ມື້ - ກິນຢາໃນແຜງໃຫ້ໝົດທຸກເມັດ.
ແລ້ວກໍ່ ພັກ ບໍ່ກິນຢາຕໍເ່ ປັນເວລາ 7 ມື.້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນກິນແຜງໃໝ່ຕ.ໍ່

ການໃຊ້ແບບກິນເປັນຊ່ວງຍາວ: ກິນຢາຄຸມທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນຕິດຕໍ່ກັນ 84 ວັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຢຸດພັກ 7 ວັນ.
ບາງຄັ້ງຢາຄຸມ ໃນແຜງໜຶ່ງ ມີເຖິງ 91 ເມັດ (84 ເມັດມີຮໂໍ ມນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດ ແມ່ນຢາເຕືອນເພື່ອກັນລືມ
ຊຶ່ງ ບໍມ
່ ຮ
ີ ໂໍ ມນ). ໃນຊ່ວງເວລາ 7 ວັນນັ້ນ ເຈົ້າຈະລົງເລືອດຄືກັບເປັນປະຈ�ຳເດືອນຕາມປົກກະຕິ
ແຕ່ຈະເປັນໃນທຸກ 3 ເດືອນ. ອາດຈະມີການລົງເລືອດ ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມນ
ັ ຈະຈາງຫາຍໄປຫຼັງຈາກ 2-3
ເດືອນຕໍ່ຈາກນັ້ນ.
ການໃຊ້ແບບກິນຕໍເ່ ນື່ອງ: ການກິນຢາຄຸມຕໍເ່ ນື່ອງກັນທຸກໆມືໂ້ ດຍບໍມ
່ ີການຢຸດພັກ.
ຖ້າຫາກເກີດມີການລົງເລືອດ ທີ່ຜິດ ປົກກະຕິ, ກໍໃ່ ຫ້ຢຸດພັກການກິນຢາຄຸມໄວ້ກ່ອນ 3 ຫຼື 4 ວັນ ເພື່ອປ່ອຍເວລ
າໃຫ້ເລືອດລົງເປັນປົກກະຕິຈັກສອງສາມມື້ກ່ອນ, ແລ້ວຈິ່ງເລີມ
່ ກິນຢາຄຸມນັ້ນຕໍໄ່ ປທຸກໆມື.້
ວິທີການກິນຢາຄຸມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີເ້ ປັນວິທີການທີ່ປອດໄພ. ທຸກຄົນທີໃ່ ຊ້ຢາຄຸມຮໍໂມນລວມ
ຄວນຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກລືມກິນຢາ 1 ເມັດ ຫຼື ຫຼາຍເມັດ. ຫາກເຈົ້າລືມກິນຢາ
ຄວນປະຕິບັດດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ:້
ຖ້າເຈົ້າລືມກິນຢາ 1 ຫຼື 2 ເມັດ, ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດ ທັນທີທີ່ຄິດໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃ່ ຫ້ກິນເມັດຢາຕໍ່ໆໄປຕາມປົກ
ກະຕິ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ເຈົ້າໄດ້ກິນຢາ 2 ເມັດ.
ຖ້າເຈົ້າລືມກິນ 3 ເມັດ, 3 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ, ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດ ທັນທີທີ່ຄິດໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃ່ ຫ້ກິນຢາເມັດຕໍ່ໆໄປຕ
າມປົກກະຕິ. ໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຄຽງຄູໄ່ ປນ�ຳຈົນກວ່າປະຈ�ຳເດືອນເຈົ້າຈະມາ, ຫຼື ບໍໃ່ ຫ້ມເີ ພດສ�ຳພັນຈົນກ
ວ່າຈະກິນຢາໄດ້ ຄົບ 7 ມື້ ຕິດຕໍ່ກັນ.
ຖ້າປະຈ�ຳເດືອນບໍມ
່ າຕາມເວລາ ແລະເຈົ້າເອງກໍ່ລມ
ື ກິນຢາຄຸມໄປຫຼາຍເມັດ, ກໍໃ່ ຫ້ເຈົ້າກິນຢາຄຸມໄປຕາມປົ
ກກະຕິ, ແຕ່ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າຖືພາຫຼືບ.ໍ່ ຖ້າຜົນການກວດພົບວ່າເຈົ້າຖືພາ ໃຫ້ຢຸດກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ.

ການເຊົາກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ
ເຈົ້າສາມາດຢຸດ ຫຼື ເຊົາກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຕອນໃດ ຫຼເື ວລາໃດກໍໄ່ ດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເຈົ້າອາດສາມາດຖືພາໄດ້ທັນທີ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຍັງ ບໍ່ຢາກມີລູກເທື່ອ, ກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື
ໃຊ້ວິທີປ້ອງກັນອື່ນແທນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ
ຜູ້ຍິງ ບາງຄົນມີບັນຫາສຸຂະພາບທີເ່ ຮັດໃຫ້ມນ
ັ ບໍ່ປອດໄພສ�ຳລັບພວກເຂົາໃນການໃຊ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ.
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນຢາຄຸມນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີອາການດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ:້

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

··ເປັນພະຍາດເບົາຫວານມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ.
··ຖ້າເຈົ້າມີອາຍຸຸຫຼາຍກວ່າ 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).
ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບໃດໜຶ່ງໃນບັນຫາສຸຂະພາບທີໄ່ ດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້
ແມ່ນສາມາດໃຊ້ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດດ່ຽວ ທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນໂປຣແກັດສຕິນພຽງຢ່າງດຽວ (ເບິ່ງໃນ ໜ້າ 14) ຫຼື
ໃຊ້ວິທີການ ຝັງຢາຄຸມທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນໂປຣແກັດສຕິນພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼື ສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຮໍໂມນໂປຣແກັດສ
ຕິນຢ່າງດຽວ ກໍໄ່ ດ້ (ເບິ່ງໃນໜ້າ 15), ເຊິ່ງມັນກໍເ່ ປັນວິທີການທີ່ປອດໄພ. ສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ ທີເ່ ປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຫຼື
ມະເຮັງມົດລູກ ແມ່ນບໍ່ຄວນໃຊ້ ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດທີໃ່ ຊ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນ, ແຕ່ຄວນໃຊ້ວິທີການວາງແ
ຜນຄອບຄົວແບບອື່ນແທນ.

ຢາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ
ຢາຣີແຟັມປີຊິນ (Rifampicin - ຢາສ�ຳລັບປິ່ນປົວວັນນະໂລກ), ຢາຣີໂຕນາເວຍຣ (ritonavir - ຢາຕ້ານເຊື້ອ
HIV), ແລະຢາປົວພະຍາດຊັກບ້າໝູ ບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ.
ຖ້າເຈົ້າກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ຢ,ູ່ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບອື່ນແທນການກິນຢາຄຸມ. ສ�ຳລັບຜູ້
ຍິງ ທີ່ສັກຢາອິນຊູລນ
ິ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານອາດຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນປະລິມານຢາອິນຊູລນ
ິ
ຫຼັງຈາກທີເ່ ລີມ
່ ກິນຢາຄຸມ.

ຜູ້ທີ່ຄວນຄິດພິຈາລະນາໃຊ້ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດແບບອື່ນຖ້າເປັນໄປໄດ້
ມັນມີບັນຫາສຸຂະພາບແມ່ຍິງອີກບາງຢ່າງ ທີເ່ ຮັດໃຫ້ການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມນີເ້ ປັນວິທີການທີ່ບເໍ່
ໝາະສົມ. ການນ�ຳໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບອື່ນແທນນັ້ນ ແມ່ນຈະປອດໄພຫຼາຍກວ່າສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ
ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເຫຼົ່ານີ:້

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

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

ຖ້າຜູ້ຍິງ ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບໃດໜຶ່ງໃນຂ້າງເທິງນີ້ ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມ,
ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕາມ ອາການຂອງລາວ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ບັນຫາທີ່ລາວເປັນຢູ່ນັ້ນບໍເ່ ປັນແຮງຂຶ້ນ.
ຖ້າຫາກວ່າບໍມ
່ ີຫຍັງ ປ່ຽນແປງ, ກໍໃ່ ຫ້ລາວ ໃຊ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຮໍໂມນລວມນັ້ນຕໍໄ່ ປໄດ້. ຖ້າບັນຫາຂອງລາວທີເ່ ປັ
ນຢູ່ນັ້ນເປັນແຮງຂຶ້ນ, ລາວຄວນຢຸດໃຊ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດ ຮໍໂມນລວມ ນັ້ນທັນທີ.
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ການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮ່ວມເພດໂດຍບໍໄ່ ດ້ຄມ
ຸ ກ�ຳເນີດ ຫຼືວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຈີກຂາດ ທ່ານກໍຍັງສາມາດປ້ອ
ງກັນບໍໃ່ ຫ້ທ່ານຖືພາໄດ້ໂດຍການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ. ສິ່ງນີເ້ ອີ້ນວ່າການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນ ແລະ
ມັນກໍຈະໄດ້ຜົນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 5 ວັນທ�ຳອິດຫຼັງຈາກທີ່ຮ່ວມເພດ, ຍິ່ງ ທ່ານກິນຢານັ້ນໄວເທົ່າໃດ ມັ
ນກໍຍິ່ງຈະປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ດ.ີ ຢ
 າດັ່ງ ກ່າວມັນຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຕົກຊ້າ ດັ່ງນັ້ນມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຖືພາ.
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖືພາແລ້ວ ຢານັ້ນມັນກໍບໍ່ສາມາດຢຸດການຖືພາໄດ້. ການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນແມ່
ນມີຄວາມປອດໄພສ�ຳລັບທຸກຄົນ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດພິເສດສ�ຳລັບການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນແມ່ນມີຢູ່ຫຼາຍປະເທດ (ເບິ່ງ ໜ້າ 23).
ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ກິນ 1 ຫຼື 2 ເມັດ - ໃຫ້ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃຫ້ລະອຽດ.
ຖ້າຫາກວ່າຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດພິເສດນີ້ບມ
ໍ່ ີ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດທົ່ວໄປກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ
23-24). ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລແມ່ນມີສ່ວນປະກອບ levonorgestrel ຫຼື norgestrel ເລັກນ້ອຍ
(ຢາທັງສອງນີແ
້ ມ່ນຢາໃນກຸ່ມ progestin) ດັ່ງນັ້ນ, ການກິນ 40 ຫຼື 50 ເມັດແມ່ນຂື້ນກັບປະລິມານຂອງຮໍ
ໂມນທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນເມັດນັ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະມີປະລິມານເທົ່າກັນກັບຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດພິເສດ (ເບິ່ງ ໜ້າ 23-24).
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລ

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລ

ຢີ່ຫໍ້ທ
ຢາ ຄ

ີ່ທາ່ ນ
ເລອ
ື

ຸມກ�ຳ
ເນີດ
ສຸກ
ກ
Lev
ono ິນຄັ້ງ ດຽ ເສີນ
ວ
rge
st re
l 1.5
mg

ກ

28 ເມັດ + 12 ເມັດ = 40 ເມັດ
40 ເມັດຊະນິດມິນິພິລແຕ່ລະເມັດມີ
0.0375 ມກ ຂອງ levenorgestrel = 1 ເມັດຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນມີ 1.5 ມກ ຂອງ levenorgestrel

ສ�ຳລັບຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມແມ່ນມີບາງຊະນິດທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຍາຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸ
ກເສີນໄດ້ - ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າຢາດເຫຼົ່ານັ້ນມີສ່ວນປະກອບຫຍັງແດ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກິນຫຼາຍປານໃດ
(ຕາມປົກກະຕິແມ່ນກິນ 4 ຫຼື 5 ເມັດທ�ຳອິດ ແລ້ວກິນໃນຂະໜາດເທົ່າເດີມອີກ 12 ຊົວ
່ ໂມງຕໍ່ມາ,ເບິ່ງ ໜ້າ
24)
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຊວ
່ ຍຄົນກິນຢາຄຸມຊະນິດສຸກເສີນແລ້ວ ທ່ານກໍສາມາດຊອກວິທີວາງແຜນຄອບຄົວ
ທີ່ຈະດີສ�ຳລັບລາວ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ຢາຄ ມ
ຸ ກຳເນ ດ
ີ ຊະນ ິດມ ນ
ິ ພ
ິ ິລ (ມ ພ
ີ ຽງ Progestin ຢ ່າງດຽວ)
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດນີ້ບມ
ໍ່ ສ
ີ ່ວນປະກອບຂອງ estrogen, ມັນມີແຕ່ progestin ຢ່າງດຽວ. ມັນມີຄວາມປອດ
ໄພສ�ຳລັບຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມໄດ້ ແລະ ມັນກໍຍັງມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍ
ກວ່າຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມ. ໃນຄົນທີ່ກ�ຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລບໍເ່ ຮັດໃຫ້
ນ�ຳ້ນົມແມ່ໜ້ອຍລົງ. ຜູ້ຍິງ ທີ່ກິນຢາຄຸມຊະນິດນີ້ອາດມີປະຈ�ຳເດືອນບໍເ່ ປັນປົກກະຕິເຊັ່ນ:ປະຈ�ຳເດືອນມາໜ້ອຍ
ຫຼືບມ
ໍ່ າເລີຍ. 

ທຸກໆເມັດຂອງຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລມີປະລິມານຂອງຮໍໂມນເທົ່າກັນ.
ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດທຸກໆມື.້

ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລ
ໃຫ້ກິນເມັດທ�ຳອິດໃນມື້ທ�ຳອິດທີ່ທ່ານເປັນປະຈ�ຳເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ກິນ 1 ເມັດຕໍ່ມໃື້ ນເວລາດຽວກັນເຖິງ
ວ່າທ່ານຈະບໍໄ່ ດ້ຮ່ວມເພດກໍຕາມ. ເມື່ອທ່ານກິນໝົດແຜງແລ້ວ ກໍໃຫ້ທ່ານເລີມ
່ ກິນເມັດໃໝ່ໃນແຜງໃໝ່ເລີຍເຖິ
ງວ່າປະຈ�ຳເດືອນຂອງທ່ານຈະບໍມ
່ າກໍຕາມ. ຫ້າມລືມກິນຢາແມ້ແຕ່ 1 ມື.້ ຢາແຕ່ລະເມັດຢູ່ໃນແຜງນັ້ນມີປະລິ
ມານຂອງ progestin ເທົ່າກັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານລືມກິນຢາແມ່ນໃຫ້ທ່ານກິນໄດ້ທັນທີທີ່ທ່ານຄິດອອກ. ຫຼັງຈາ
ກນັ້ນກໍໃຫ້ທ່ານກິນເມັດຕໍໄ່ ປຕາມປົກກະຕິເຖິງວ່າທ່ານຈະໄດ້ກິນ 2 ເມັດໃນມືນ
້ ັ້ນກໍຕາມ. ໃຫ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນ
າໄມເມື່ອທ່ານຮ່ວມເພດ ຫຼື ບໍໃ່ ຫ້ຮ່ວມເພດພາຍໃນ 7 ວັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍໄ່ ດ້ກິນຢາ ຫຼືກິນຢາຊ້າ (ເວລາ)
ປະຈ�ຳເດືອນຂອງທ່ານອາດມາໜ້ອຍ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດພົບໄດ້
ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເລື້ອຍຂອງຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ປະກອບດ້ວຍ progestin ຢາງດຽວ ແມ່ນມີການປ່ຽ
ນແປງຂອງປະຈ�ຳເດືອນໃນແຕ່ລະເດືອນ. ທ່ານອາດມີປະຈ�ຳເດືອນມາເມື່ອໃດກໍໄດ້ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຄາດຄິດ.
ປະຈ�ຳເດືອນຂອງທ່ານອາດບໍມ
່ າເລີຍ. ສິ່ງນີ້ບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍ. ຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ແມ່ນນ�ຳ້
ໜັກເພີ່ມ, ເຈັບຫົວ ແລະ ເປັນສິວ.

ຢາອື່ນໆທີ່ຜົນ (ປະຕິກິລຍ
ິ າ) ກັບຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລ
ຢາ rifampicin (ຢາປົວພະຍາດວັນນະໂລກ), ຢາ ritonavir (ຢາປົວເຊື້ອ ເອັສ -ໄອ-ວີ) ແລະ ຢາປົວພະຍາດຊັ
ກບ້າໝູບາງຊະນິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໃ
ຫ້ທ່ານໃຊ້ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດວິທີອື່ນ. ຜູ້ຍິງ ທີ່ສັກຢາ ອິນຊູລນ
ິ ປົວພະຍາດເບົາຫວານອາດຈະໄດ້ປັບຂະໜາດ
ຂອງຢາຫຼັງຈາກທີເ່ ລີມ
່ ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດ.

ການຢຸດກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຖືພາ ຫຼືຢາກປ່ຽນວິທີຄມ
ຸ ກ�ຳເນີດ ທ່ານສາມາດຢຸດກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດເມື່ອໃດກໍໄດ້.
ທ່ານຈະສາມາດມີລູກໄດ້ທັນທີທີ່ທ່ານຢຸດກິນຢາຄຸມ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຖືພາກໍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ວິ
ທີຄມ
ຸ ກ�ຳເນີດວິທີອື່ນໄດ້ເລີຍ.
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ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ຄືກັນກັບຢາຄຸມກ�ຳເນິດຊະນິດມິນິພິລ, ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ
ສັກແມ່ນປະກອບດ້ວຍຮໍໂມນ progestin ຢ່າງດຽວ ແຕ່ມນ
ັ ດີຢູ່ທີ່ວ່າຜູ້ຍິງ ບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງ
ຈື່ວ່າຈະໄດ້ກິນຢາທຸກມື.້ ການຝັງ ແລະ ການສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເກັບ
ໄວ້ເປັນເລືື່ອງສ່ວນຕົວ.ບໍວ
່ ່າຈະເປັນຢາຊະນິດຝັງ ຫຼືສັກແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດ
ທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນໄດ້ເຊັ່ນ: ເອັສ -ໄອ-ວີ.

ວິທີການຝັງ ຫຼືສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດ
ການຝັງຢາຄຸມກ�ຳເນີດແມ່ນຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະຝັງ ທໍ່ຢາງນ້ອຍລົງ ກ້ອງຜິວໜັ
ງຢູແ
່ ຂນ. ມັນປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ 3-5 ປີ ໂດຍຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຢາ.
ການສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດແມ່ນຜູ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະສັກຄັ້ງ ໜຶ່ງ ທຸກໆ 1, 2 ຫຼື 3
ເດືອນໂດຍຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຢາ.
ການຝັງ ແລະ ການສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເກັບໄວ້ເປັນເລືື່ອງສ່ວນຕົ
ວພ້ອມກັນນັ້ນຜູ້ຍິງ ກໍບຈ
ໍ່ �ຳເປັນຕ້ອງຈື່ວ່າຕ້ອງໄດ້ກິນ ຢາທຸກມື.້ ຢາຝັງ ທຸກຊະນິດ ແລະ
ຢາສັກບາງຊະນິດແມ່ນມີພຽງແຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວ. ຢາສັກຊະນິດໜື່ງ ທີເ່ ປັນຢ
າສັກທຸກເດືອນນັ້ນມີທັງຮໍໂມນ progestin ແລະ estrogen ດັ່ງນັ້ນຢາຊະນິດນີແ
້ ມ່ນບໍ່ຄ
ວນໃຊ້ໃນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມໄດ້. (ເບິ່ງ ໜ້າ 12). ຜູ້ຍິງສາມາດຢຸດຢາສັກ ຫຼື ເອົາຢ
າຝັງອອກໄດ້ທຸກເວລາທີ່ລາວຕ້ອງການມີລູກ. ບໍວ
່ ່າຈະເປັນຢາຝັງ ຫຼືຢາສັກແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດທີ່
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນໄດ້ເຊັ່ນ: ເອັສ -ໄອ-ວີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ການສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດທຸກໆເດືອນອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງຄ້າຍຄືກັນກັບການກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມ
(ໜ້າທີ 10). ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ຊະນິດສັກທີ່ມີພຽງແຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວແມ່ນມີຜົນຂ້າງ
ຄຽງຄືກັນກັບຢາກິນຊະນິດມິນິພິລທີ່ມີພຽງແຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວ.

ຢາອື່ນໆທີ່ຜົນ (ປະຕິກິລຍ
ິ າ) ກັບຢາຄຸມຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ຢາ rifampicin (ຢາປົວພະຍາດວັນນະໂລກ), ຢາ ritonavir ແລະ ຢາປົວພະຍາດຊັກບ້າໝູບາງຊະນິດແມ່ນເ
ຮັດໃຫ້ຢາຄຸມມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານໃຊ້ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດວິທີ
ອື່ນ. ຜູ້ຍິງ ທີ່ສັກຢາ ອິນຊູລນ
ິ ປົວພະຍາດເບົາຫວານອາດຈະໄດ້ປັບຂະໜາດຂອງຢາຫຼັງຈາກທີເ່ ລີມ
່ ກິນຢາຄຸມ.

ການຢຸດຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ
ເພື່ອຈະຢຸດຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດຝັງແມ່ນໃຫ້ ຜໃູ້ ຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມານັ້ນ
ເປັນຜູເ້ ອົາອອກໃຫ້.ຜູ້ຍິງຈະສາມາດມີລູກໄດ້ທັນທີທເີ່ ອົາຢາຄຸມກ�ຳເນີດອອກ. ເພື່ອຢຸດຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດ
ສັກແມ່ນໃຫ້ຢຸດສັກເລີຍ. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກ່ອນທີ່ຈະມີລູກໄດ້ຫຼັງຈາກຢຸດສັກຢາ ແຕ່ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍສາ
ມາດຖືພາໄດ້ພາຍໃນ 1 ປີ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ການໃສ່ອຸປະກອນເຂົາ້ ໃນມົດລູກ (ໃສ່ຮວ
່ ງ)
ການໃສ່ຮ່ວງແມ່ນການເອົາຢາງພຣາດຕິກນ້ອຍ ຫຼືຢາງທີ່ປະສົມກັບທອງແດງເຂົາ
້ ໄປໃນ
ມົດລູກໂດຍຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ. ມັນປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ໂ
ຕອະສຸຈເິ ຂົາ
້ ໄປປະສົມພັນກັບໄຂ່ ແລະ ມັນກໍຍັງ ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ໄຂ່ຝັງໂຕລົງໃນມົດລູກ. ສ�ຳ
ລັບຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບການໃສ່ຮ່ວງໃຫ້ເບິ່ງ ບົດທີ 21 ໃນປືມ
້ ສ�ຳລັບປະດຸງ ຄັນຢູ່ໃນ ເຮັດພິຣຽນ
Hesperian.
ການໃສ່ຮ່ວງແມ່ນໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີຫຼາຍ ແລະ ມັນກໍສາມາດຢູ່ໃນມົດລູກໄດ້ດົນເຖິງ 5 ຫຼື 12 ປີ
ໂດຍຂື້ນກັບຊະະນິດຂອງຢາ. ການໃສ່ຮ່ວງບໍໄ່ ດ້ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເອັສ -ໄອ-ວີ ຫຼືພະຍາດຕິດເຊືອ
້ ທາງເພ
ດສ�ຳພັນອື່ນໆ.
ການໃສ່ຮ່ວງແມ່ນມີຄວາມປອດໄພທັງ ຜູ້ຍິງ ທີເ່ ຄີຍຖືພາມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີ່ບເໍ່ ຄີຍຖືພາມາກ່ອນ.
ການໃສ່ຮ່ວງແມ່ນສາມາດໃສ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຜູ້ຍິງ ບໍໄ່ ດ້ຖືພາຢູ່ ແລະ ບໍມ
່ ີການຕິດເຊື້ອຢູ່ຊ່ອງຄອດ
ຫຼືມີພະຍາດຕິດເຊືອ
້ ທາງເພດສ�ຳພັນ. ຮ່ວງສາມາດເອົາອອກເມື່ອໃດກໍໄດ້ໂດຍຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່
ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ. ຫຼັງຈາກທີເ່ ອົາຮ່ວງອອກ ຜູ້ຍິງ ກໍສາມາດມີລູກໄດ້ທັນທີ.
ເມື່ອໃສ່ຮ່ວງເຂົາ
້ ໄປແລ້ວມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຮ່ວງຈະອອກມາ ແຕ່ມນ
ັ ກໍເປັນໄປໄດ້.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສາຍຮ່ວງວ່າມັນຍັງ ຕິດຢູ່ປາກມົດລູກຕໍ່ອອກມາຊ່ອງຄອດ ແລະ
ຈັບເບິ່ງເດືອນລະຄັ້ງ ແຕ່ບໃໍ່ ຫ້ດຶງມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈັບສາຍຮ່ວງໄດ້ ຫຼືທ່ານຄິດວ່າຮ່
ວງມັນອອກແມ່ນບໍໃ່ ຫ້ທ່ານຮ່ວມເພດ. ຫຼໃື ຫ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ກວ
ດກັບຜູໃ້ ຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບໄດ້ຈາກການໃສ່ຮ່ວງ
ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເລື້ອຍແມ່ນເຈັບທ້ອງປະຈ�ຳເດືອນພ້ອມກັບມີເລືອດອອກຫຼາຍຂື້ນ.
ມັນອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ມນ
ັ ກໍບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍ ແລ້ວມັນກໍຈະດີຂື້ນຫຼັງຈາກ 3-2
ເດືອນ. ຮ່ວງບາງຊະນິດປະກອບມີ ຮໍໂມນ progestin ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ
ເລືອດປະຈ�ຳເດືອນກໍອອກໜ້ອຍລົງ. ຮ່ວງທີ່ມສ
ີ ່ວນປະກອບຂອງຮໍໂມນ progestin ແມ່ນຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຄື
ກັນກັບຢາຄຸມຊະນິດມິນິພິລ (ເບິ່ງ ໜ້າ 14).

ໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໃສ່ຮ່ວງ

··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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ການເລີມ
່ ຄຸມກ�ຳເນີດຫຼັງຈາກທີເ່ ກີດລູກ
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ ທີເ່ ກີດລູກເພື່ອລໍຖ້າຈົນຮ່າງກາຍຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິກ່ອ
ນທີ່ຈະຮ່ວມເພດ. ເມື່ອທ່ານເລີມ
່ ມີການຮ່ວມເພດອີກ ແລະ ທ່ານກໍໃຫ້ລູກທ່ານກິນນົມທ່ານຢ່າງດຽວພ້
ອມກັນນັ້ນປະຈ�ຳເດືອນທ່ານກໍຍັງ ບໍ່ທັນມາ, ການໃຫ້ນົມລູກສາມາດປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ທ່ານຖືພາໄດ້ເຖິງ 6
ເດືອນຫຼັງເກີດລູກ (ເບິ່ງຂ້າງລຸມ
່ ). ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍໄ່ ດ້ລຽ້ ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫຼໃື ຫ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້
ທ່ານສາມາດມີລູກໄດ້ພາຍໃນເດືອນທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເເກີດລູກ. ຫຼັງຈາກທີເ່ ກີດລູກແລ້ວ ທັງ ຜົວ -ເມຍສາມາ
ດໃຊ້ຖົງຢາງອານະໄມເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ ແລະ ບໍໃ່ ຫ້ຖືພາ. ແມ່ທີ່ລຽ້ ງລູກດ້ວຍນົ
ມແມ່ສາມາດຝັງຢາຄຸມກ�ຳເນີດ, ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດມິນິພິລ ຫຼືສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມສ
ີ ່ວນປະກອບ
ຂອງຮໍໂມນ progestin ຢ່າງດຽວເມື່ອອາຍຸລູກໄດ້ 6 ອາທິດ.
ແມ່ທີ່ລຽ້ ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ສາມາດເລີມ
່ ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມ ຫຼືສັກຢາຄຸມກ�ຳເນີດທູກໆເດື
ອນເມື່ອອາຍຸລູກໄດ້ 6 ເດືອນ. ຖ້າແມ່ທີ່ບໄໍ່ ດ້ລຽ້ ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແມ່ນສາມາດເລີມ
່ ວິທີຄມ
ຸ ກ�ຳເນີດວິທໃີ
ດກໍໄດ້ຫຼັງຈາກເກີດລູກໄດ້ 4 ອາທິດ. ແມ່ສ່ວນຫຼາຍສາມາດໃສ່ຮ່ວງ ຫຼເື ຮັດໝັນພາຍໃນ 2 ມື້ຫຼັງເກີດລູກ
ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ 2-3 ອາທິດ.

ການວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍວິທີທຳ� ມະຊາດ
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
ເມື່ອແມ່ລຽ້ ງລູກດ້ວຍນ�ຳ້ນົມແມ່ ຮ່າງກາຍແມ່ຈະຜະລິດຮໍໂມນທີ່ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຖືພາເ
ປັນເວລາ 2-3 ເດືອນ.ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຈະປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ກໍຕເໍ່ ມື່ອ:

··ເດັກອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 6 ເດືອນ
ແລະ

··ທ່ານໃຫ້ແຕ່ລູກກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວ - ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອາຫານ ຫຼືເຄື່ອງດື່ມອື່ນ ພ້ອມກັນນັ້
ນທ່ານກໍຍັງປ້ອມນົມລູກເລື້ອຍໆທັງເວັນ ແລະ ຄືນ.

ແລະ

··ທ່ານບໍ່ມີປະຈຳເດືອນຕັ້ງແຕ່ເກີດລູກມາ
ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໃຫ້ລູກກິນອາຫານ ຫຼືທ່ານມີປະຈ�ຳເດືອນ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ກໍຈະບໍ່ຊວ
່ ຍປ້ອງກັນກາ
ນຖືພາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ການຮັບຮູ້ (ຄາດເດົາ)ວ່າຈະສາມາດມີລກ
ູ ໄດ້
(ການນັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນ)
ຜູ້ຍິງສາມາດຖືພາໄດ້ແຕ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສາມາດມີລູກໄດ້. ເມື່ອໄຂ່ໄດ້ຕົກລົງມາຈາກຮັງໄຂ່ຫ
າທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ແລະ ມົດລູກ. ໄລຍະນີແ
້ ມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ ແລະ ກໍເກີດຂື້ນເດືອນລະຄັ້ງ. ລາວສາມາດ
ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ມລ
ີ ູກໄດ້ໂດຍການບໍ່ຮ່ວມເພດໃນຊ່ວງນີ.້ (ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າຜົວເມຍກ�ຳລັງ ຕ້ອງການມີລູກ
ພວກເຂົາກໍສາມາດຮ່ວມເພດໃນຊ່ວງນີ້ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດມີລູກຫຼາຍຂື້ນ)
ວິທີນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ແມ່ນຜູ້ຍິງ ຕ້ອງມີຮອບປະຈ�ຳເດືອນປົກກະຕິ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຮອບປ
ະຈ�ຳເດືອນຂອງລາວໃຫ້ໄດ້. ຜູ້ຊາຍກໍຕ້ອງເຕັມໃຈຊ່ວຍເຊັ່ນກັນເພື່ອໃຫ້ວິທີ່ດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຜົນເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະ
ທີ່ສາມາດມີລູກໄດ້ພວກເຂົາຕ້ອງບໍ່ຮ່ວມເພດ. ພວກເຂົາສາມາດມີເພດສ�ຳພັນວິທີອື່ນເຊັ່ນ: ຮ່ວເພດທາງປາກ
ຫຼືສ�ຳພັນເອົາ. ຫຼືພວກເຂົາສາມາດໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມໃນຊ່ວງນີ.້
ວິທີນີ້ສາມາດເປັນວິທີໜື່ງ ທີ່ດີສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມີລູກຫຼາຍ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຮອບປະຈ�ຳເດືອນກໍມີການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງຄາດເດົາບໍໄ່ ດ້ ແລະ ຄົນກໍບໍ່ຕິດຕາມຮອບປະຈ�ຳເດືອນໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ວິທີນີ້ກໍຍັງຖືພາເປັນ
ສ່ວນໃຫ່ຍ. ການນັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງເພດສ�ຳພັນໄດ້ເຊັ່ນ: ເອັສ -ໄອ-ວີ
ເຊິ່ງມັນສາມາດຕິດໄດ້ທຸກໄລຍະ.

ວິທໃີ ຊ້ການນັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນ
ໃຫ້ນັບມືຮ
້ ອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງທ່ານເປັນເວລາ 2-3 ເດືອນ. ໃຫ້ເລີມ
່ ນັບມື້ທ
ຳອິດຂອງປະຈ�ຳເດືອນ.ມືສ
້ ຸດທ້າຍຂອງຮອບເດືອນແມ່ນມືສ
້ ຸດທ້າຍກ່ອນມີເ
ລືອດອອກອີກຄັ້ງ. ຖ້າປະຈ�ຳເດືອນຂອງທ່ານມີມື້ທີ່ຄືກັນໃນແຕ່ລະຮອບ ແລະ
ຮອບເດືອນຂອງທ່ານກໍຢູ່ລະຫວ່າງ 26-30 ວັນ ວິທີນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜົນ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ນັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງທ່ານໄດ້ 2-3 ເດືອນ
ແລະ ກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າມັນສ�ຳໝ�່ຳສະເໝີ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍສ
າມາດນ�ຳໃຊ້ວິທີນໄີ້ ດ້. ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການຮ່ວມເພດໃນມື້ທີ 8 ຫາ 19
ຂອງແຕ່ລະຮອບປະຈ�ຳເດືອນ. ຫຼໃື ຫ້ໃຊ້ຖົງຢາອະນາໄມແທນ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົ
ນດີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈໃື່ ຫ້ດີວ່າມັນຜ່ານໄປຈັກມືແ
້ ລ້ວ. ຖ້າຫາກວ່າຮອບປະຈ�ຳເ
ດືອນທ່ານປ່ຽນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ວິທີອື່ນຈົນກວ່າຮອບປະຈ�ຳເດືອນທ່ານຈະມາສະ
ໝ�່ຳສະເໝີເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນອີກຄັ້ງ.

ປະຈ�ຳເດືອນຂ້ອຍມາ 8 ມື້ຜ່ານມາ
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮ່ວມ
ເພດມືນ
້ ໄີ້ ດ້ ຫຼື 10 ມື້ທາງໜ້າ.
ຂ້ອຍຈະໄປຫາເອື້ອຍຂ້ອຍດີກວ່າ.

ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງ ຜະລິດນ�ຳ້ເມືອກປຽກຢູ່ໃນຊ່ອງຄອດໃນຊ່ວງໄລຍະເ
ວລາທີ່ຈະສາມາດມີລູກໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນຕົວອະສຸຈເິ ຂົາ
້ ເຖິງມົດລູກ. ດັ່ງນັ້ນກ
ານກວດເບິ່ງເຍື່ອເມືອກທຸກມື້ອາດຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າລາວຢູ່ໃນໄລບະເວລາ
ທີ່ຈະສາມາດມີລູກໄດ້.

ໃສ, ປຽກ, ນ�ຳ້ເມືອກໝື່ນ
= ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະສາມາດມີລູກໄດ້.

ຂາວ, ແຫ້ງ, ນ�ຳ້ເມືອກໜຽວ
= ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້
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ການເອົາອອກ, ການຖອດອອກ (ການປ່ອຍນ�ຳ້ອະສຸຈິອອກນອກ)
ເມື່ອຜູ້ຊາຍຖອດອະໄວຍະວະເພດຊາຍອອກຈາກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຍິງ ກ່ອນທີ່ລາວຈະລັງ່ນ�ຳ້ອະສຸຈິ ພວກ
ເຂົາກໍຈະສາມາດຫຼີກລ້ຽງບໍໃ່ ຫ້ຖືພາໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຊາຍນັ້ນຄວບຄຸມໄດ້ດີ ແລະ ກໍເຕັມໃຈປະຕິບັດ. ມັນຈະ
ບໍໄ່ ດ້ຜົນດີໃນຜູ້ຊາຍທີ່ມີການຫຼັ່ງນ�ຳ້ອະສຸຈິທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ເຖິງແມ້ວ່າຜູ້ຊາຍຈະເຮັດແບບນັ້ນແລ້ວກໍ
ຕາມ ມັນກໍຍັງມີນ�ຳ້ອະສຸຈິຈ�ຳນວນໜື່ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວອະສຸຈິອອກມາຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາດ ແລະ
ກໍສາມາດມີລູກໄດ້. ໃນຄົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມີລູກແທ້ແລ້ວ ວິທີດັ່ງ ກ່າວກໍຍັງ ບໍເ່ ປັນວິທີທາງເລືອກທີ່ດ.ີ ການຖອດ
ອະໄວຍະວະເພດອອກບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສ�ຳພັນໄດ້.

ການມີເພດສ�ຳພັນໂດຍບໍຮ
່ ່ວມເພດ
ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະສະນິດກັບຄົນຜູໃ້ ດຜູ້ໜື່ງເພື່ອມີເພດສ�ຳພັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ແລະ
ສະແດງຄວາມຮັກ ຜ່ານການຮ່ວມເພດ. ຫຼາຍຄູ່ຝຶກຊ້ອມການຮ່ວມເພດທາງປາກ:
ໃຊ້ປາກເພື່ອເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ແລະ ຍິງມີຄວາມສຸກ. ທ່ານຈະບໍມ
່ າມ
າດຖືພາໄດ້ໂດຍວິທີນ.ີ້ ການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາໄດ້ເ
ຊັ່ນກັນ. ແຕ່ທ່ານກໍຍັງສາມາດສົ່ງເຊືອ
້ ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນໄດ້ຜ່ານກາ
ນຮ່ວມເພດທາງປາກ ແລະ ຮູທະວານເຊັ່ນ: ເອັສ -ໄອ-ວີ. ການນ�ຳໃຊ້ມເື ພື່ອໃຫ້ ຜໃູ້ ດຜູ້ໜື່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພ
ດແມ່ນມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ. ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືພາ ແລະ ສົ່ງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນໄດ້.

ການເຮັດໜັນ, ການຜ່າຕັດ
ສະລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມີລູກຫຼາຍ
ການເຮັດໜັນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງເປັນການຜ່າຕັດທີ່ງ່
າຍສ�ຳລັບທັງ ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ໃນຫຼາຍປະເທດການຜ່າຕັດ
ເຮັດໜັນນີແ
້ ມ່ນບໍໄ່ ດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃຫ້ສອບຖາມຢູ່ທີ່ສນ
ູ ບໍ
ລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ການເຮັດໝັນແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ
ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນໄດ້.
ສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ ການຜ່າຕັດນີເ້ ອີ້ນວ່າການມັດທໍ່ສົ່ງໄຂ. ອີກວິ
ທີໜຶ່ງແມ່ນການປາດນ້ອຍໆຜ່ານທາງດ້ານລຸມ
່ ຂອງໜ້າທ້ອງ
ບ່ອນທີ່ທໍ່ສົ່ງໄຂຕໍໃ່ ສ່ຮງັ ໄຂ່ (ຮັງໄຂ່ແມ່ນບ່ອນທີໄ່ ຂ່ຖືກ ຜະລິດ)
ເຊິ່ງມັນສາມາດຕັດແລ້ວກໍປິດໄວ້. ປົກກະຕິແລ້ວມັນກໍສ
າມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ ຫຼືສນ
ູ ໃຫ້ບໍ່ລິກ
ານດ້ານສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບນອນ.
ການຜ່ານຕັດນີ້ບໄໍ່ ດ້ມີຜົນຕໍ່ປະຈ�ຳເດືອນຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການຮ່ວມເພດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ສືກກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດດີຂື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວບໍໄ່ ດ້ມີຄວາ
ມກັງວົນວ່າຈະຖືພາ.

ປາດນ້ອຍໆຢູ່ບ່ອນນີ້

ປາດນ້ອຍໆຢູ່ບ່ອນນີເ້ ຮັດໃ
ຫ້ສາມາດຕັດທໍ່ສົ່ງຈາກແກ່
ນອັນທະແລ້ວປິດມັນ.

ສ�ຳລັບຜູ້ຊາຍການຜ່ານຕັດນີເ້ ອີ້ນວ່າການຕັດທໍ່ສົ່ງອະ
ສຸຈ.ິ ມັນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ ຫຼືສູ
ນໃຫ້ບໍ່ລິການດ້ານສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບນອນ. ການຜ່າຕັດນີ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ວ່ອງໄວກວ່າການຜ່າຕັດຂອງຜູ້ຍິງ. ແກ່ນອັນທະບໍໄ່ ດ້ຖືກຕັດອອກ ແລະ ການຜ່າຕັດນີ້ກໍບມ
ໍ່ ີຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາ
ດໃນການຮ່ວມເພດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ວິທີຕາ່ ງໆທີ່ບໄໍ່ ດ້ຜົນ
ວິທເີ ຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນບໍໄ່ ດ້ປະໂຫຍດ ຫຼເື ປັນຜົນຮ້າຍ:

··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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ການວາງແຜນຄອບຄົວ:
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດກິນ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດກິນ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດກິນສ່ວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍ 1 ຫຼື 2 ຮໍໂມນເຊິ່ງ ຄ້າຍຄືກັນກັນຮໍໂມນປົກກະຕິທີ່ຮາ່ ງກາຍ
ຜະລິດ. ຮໍໂມນເຫຼົ່ານີເ້ ອີ້ນວ່າ:estrogen ແລະ progestin.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດກິນແມ່ນມີຫຼາຍຄວາມແຮງແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກໍມີຫຼາຍຢີ່ຫ.ໍ້ 3
ຊະນິດທ�ຳອິດຂອງຢາຄຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ດ້ານລຸມ
່ ນີ້ມີທັງຮໍໂມນ estrogen ແລະ progestin
(ເບິ່ງຢາຄຸມຊະນິດປະສົມໜ້າທີ 10) ແລະ ຊະນິດທີ 4 ແມ່ນມີແຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວ (ເບິ່ງຢາຄຸມກ�ຳ
ເນີດຊະນິດມິນິພິລໜ້າທີ 14).
ຊະນິດຂອງຮໍໂມນ estrogen ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນ ethyinyl estradiol. ຂະໜາດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ 35
mcg (ໄມໂຄຣກຣາມ). ຂະໜາດສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຮໍໂມນ progestin ທີ່ມຢ
ີ ຢ
ູ່ າຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມແມ່ນ
0.1 mg (ມິລິກຣາມ).
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຜູ້ຍິງ ທີ່ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຈະມີປະຈ�ຳເດືອນມາໜ້ອຍກວ່າທີ່ບໄໍ່ ດ້ກິນຢາ. ມັນອາດຈະເປັນຜົ
ນດີໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ມເີ ລືອດຈາງ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຍິງ ທີ່ບມ
ໍ່ ີປະຈ�ຳເດືອນ ຫຼືປະຈ�ຳເດືອນມາໜ້ອຍຫຼາ
ຍເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼືບແ
ໍ່ ມ່ນອາການສົນຂອງຢາ ລາວສາມາດລອງປ່ຽນປ່ຽນໄປເປັນຢາຢີ່ຫໍ້ອື່ນທີ່ມສ
ີ ່ວນປ
ະກອບຂອງ estrogen ຫຼາຍກວ່າ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດທຸກຊະນິດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດຖ້າຫາກວ່າກິນຢາຕົງເວລາທຸກໆມື.
ພວກມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຈໄື່ ດ້ງ່າຍ. ມັນມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍທີ່ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວໃຫ້
ຕົງເວລາທຸກໆມືເ້ ນື່ອງຈາກວ່າຢານີ້ມນ
ັ ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ຖືພາໄດ້ຖ້າຫາກວ່າລືມກິນຢາພຽງ 1 ເມັດ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດແຜງໜຶ່ງ 28 ເມັດແມ່ນໃຫ້ກິນມືລ
້ ະ 1 ເມັດ ແລະ ເລີມ
່ ແຜງໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ກິນໝົດແຝງແລ້ວ.
ໃນແຜງ 28 ເມັດນັ້ນອາດຈະມີ 21 ເມັດທີ່ປະກອບມີຮໂໍ ມນກັບອີກ 7 ເມັດທີ່ບມ
ໍ່ ຮ
ີ ໂໍ ມນ ແຕ່ເປັນເມັດເຕືອນ.
ຢາເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ (ເອີ້ນວ່າ: ຢາປອມ) ແມ່ນເພື່ອເຕືອນບໍໃ່ ຫ້ລມ
ື ກິນຢາ. ຢາຄຸມ 28 ເມັດບາງຊະນິດມີແຕ່ເ
ມັດທີ່ມຮ
ີ ໂໍ ມນເປັນສ່ວນປະກອບອບ. ຢາຄຸມທີ່ມີ 21 ເມັດແມ່ນໃຫ້ກິນມືລ
້ ະເມັດຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຖ້າຮອດ
7 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະເລີມ
່ ແຝງໃໝ່ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນິທີ່ທ່ານກິນຢາຄຸມຕໍເ່ ນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຈ�ຳເດືອນມາໜ້ອຍ
ເບິ່ງ ໜ້າ 11).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມທີ່ມຂ
ີ ະໜາດຂອງຮໍໂມນມີການປ່ຽນແປງ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຮໍໂມນປະສົມລະຫວ່າງ estrogen ແລະ progestin
ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນໜື່ງເດືອນ. ເມື່ອຄວາມແຮງມີການປ່ຽນແປງ ມັນມີຄວາມສ�ຳຄັນທີ່ຕ້ອງກິນໃຫ້ຖືກ.
ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊດ
ື່ ັ່ງນີ:້ Gracial, Logynon, Qlaira, Synphase, Trinordiol, Trinovum, Triquilar, Triphasil.

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມທີ່ມຂ
ີ ະໜາດຂອງຮໍໂມນຄົງ ທີ:່ ທັງ estrogen ແລະ progestin
ຢາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ estrogen (ປົກ ກະຕິມີ 35 ໄມໂຄຣກຣາມ) ແລະ progestin (ປົກ ກະຕິມີ 0.1 ໄມໂຄຣກຣາມ).
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດໃນແຜງ 28 ເມັດນັ້ນມີ 21 ເມັດທີ່ມີຮໂໍ ມນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດທີເ່ ປັນຢາປອມ. ຢາຄຸມກ�ຳເນີດແຜງ 21
ເມັດແມ່ນມີແຕ່ຮໂໍ ມນ. ໃນຢາຄຸມກ�ຳເນີດແຜງ 21 ເມັດແມ່ນມີປະລິມານຂອງຮໍໂມນແມ່ນເທົ່າກັນໃນທຸກໆເມັດ.
ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊດ
ື່ ັ່ງນີ:້ Alesse, Cilest, Diane, Femoden, Gynera, Harmonet, Norinyl, Ortho-Novum,
Ovysmen

ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມທີ່ມຂ
ີ ະໜາດຂອງຮໍໂມນຄົງ ທີ:່ ມີ progestin ຫຼາຍກວ່າ estrogen
ຢາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ progestin ຫຼາຍ (0.15 ມິລິກຣາມ) ແລະ estrogen ໜ້ອຍກວ່າ (30 ໄມໂຄຣກຣາມ).
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດໃນແຜງ 28 ເມັດນັ້ນມີ 21 ເມັດທີ່ມີຮໂໍ ມນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດທີເ່ ປັນຢາປອມ. ຢາຄຸມກ�ຳເນີກແຜງ 21
ເມັດແມ່ນມີແຕ່ຮໂໍ ມນ. ໃນຢາຄຸມກ�ຳເນີດແຜງ 21 ເມັດແມ່ນມີປະລິມານຂອງຮໍໂມນແມ່ນເທົ່າກັນໃນທຸກໆເມັດ. ຢາເ
ຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຜົນດີໃນຄົນທີ່ມີປະຈ�ຳເດືອມາຫຼາຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາການເຈັບເຕົ້ານົມກ່ອນທີ່ຈະເປັນປະຈ�ຳເດືອນ.
ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊດ
ື່ ັ່ງນີ:້ Lo-Femenal, Lo/Ovral, Microgynon, Microvlar, Nordette

ຢາຄຸມກ�ຳເນີທີ່ມແ
ີ ຕ່ progestin ຢ່າງດຽວ (ຢາຄຸມກ�ຳເນີກຊະນິດມິນິພິລ)
ຢາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີແຕ່ progestin ຢ່າງດຽວ ແລະ ກໍມແ
ີ ຜງ 28 ເມັດ. ທຸກໆເມັດແມ່ນມີປະລິມານຂອງຮໍໂຮນ
progestin ເທົ່າກັນ.
ບາງຢີ່ຫໍ້ມີຊດ
ື່ ັ່ງນີ:້ Femulen, Microlut, Micronor, Micronovum, Neogest , Microval, Ovrette, Exluton
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ການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສຸກເສີນ
(ຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນ)
ທ່ານສາມາດກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນ ຫຼືຢາຄຸມກ�ຳເນີດຢີ່ຫໍ້ທົ່ວໄປທີ່ປ້ອງກັນການຖືພາພາຍໃນ 5 ວັ
ນຫຼັງຈາກຮ່ວມເພດທີ່ບໄໍ່ ດ້ປ້ອງກັນ. ຈ�ຳນວນທີ່ທ່ານຕ້ອງກິນແມ່ນຂື້ນຢູ່ທີ່ວ່າມີຮໂໍ ມນຫຍັງ ແລະ
ປະລິມານເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະເມັດ. ພາບທີ່ສະແດງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢີ່ຫ້ອງບາງຢີ່ຫໍ້ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ. ກ່ອນທີ່
ທ່ານຈະກິນມັນໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈກ່ອນວ່າທ່ານຮູ້ວ່າມັນເປັນຢາຊະນິດໃດ ແລະ ມີປະລິມານຂອງຮໍໂມນເທົ່າໃດ. ຮູ
ບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນປະລິມານຂອງຮໍໂມນທັງ ໝົດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ກິນຈັກເມັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິ
ມານທີ່ຕ້ອງການ. ມັນມີຫຼາຍຢີ່ຫໍ້ຂອງຢາຄຸມ ແລະ ບາງຢີ່ຫແ
ໍ້ ມ່ນມີຫຼາຍກວ່າໜື່ງຊະນິດ.
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນທີ່ພົບເລື້ອຍແມ່ນເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ ຫຼເື ຈັບທ້ອງ
ແຕ່ມນ
ັ ກໍຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກມື້ 1 ຫຼື 2 ມື.້ ປະຈ�ຳເດືອນທີ່ມາໜ້ອຍກໍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ຫຼືມີການປ່ຽນແປ
ງບໍ່ຄົງ ທີແ
່ ຕ່ລະເດືອນ. ເມື່ອນ�ຳໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສຸກເສີນ ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດພິເສດ
ຫຼືຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມີທີ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວທີເີ່ ໝາະສົມ (ຖືກຕ້ອງ)ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່
າການໃຊ້ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມທົ່ວໄປ.ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮາກອອກພາຍໃນ 1 ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງ ກິນຢາແມ່ນທ່າ
ນຕ້ອງໄດ້ກິນໃໝ່ໃນຂະໜາດເທົ່າເດີມ. ບໍໃ່ ຫ້ກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດສຸກເສີນປະສົມກັນຫຼາຍຢາທີແ
່ ຕກຕ່າງ
ກັນ ຫຼືກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດອື່ນໃສ່ເນື່ອງຈາກມັນຈະເຮັດໃຫ້ບໄໍ່ ດ້ຜົນ.

ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດສ�ຳລັບການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສຸກເສີນ
ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດພິເສດສ�ຳລັບການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 1.5 mg (1500 mcg) ຂອງ
levonogestrel (NorLevo 1.5, ແຜນ B ຂັ້ນຕອນໜື່ງ, ເມັດທີ່ມີຮໂໍ ມນ
1-)

ກິນຄັ້ງລະ 1 ເມັດຕໍ່ມື້

ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 1 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 30 mg ulipristal acetate (ella,
ellaOne)

ກິນຄັ້ງລະ 1 ເມັດຕໍ່ມື້

ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 1 ເມັດ = 30 mg ulipristal acetate
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 0.75 mg (750 mcg) levonorgestrel
(NorLevo 0.75, Optinor, ເມັດທີ່ມີຮໂໍ ມນ, ເມັດທີ່ມີຮໂໍ ມນ 2-, ແຜນ B)

ກິນຄັ້ງລະ 2 ເມັດຕໍ່ມື້

ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 2 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດສຸກເສີນປະກອບມີ 0.05 mg (50 mcg) ethinyl
estradiol and 0.25 mg (250 mcg) levonorgestrel (Tetragynon,
Neogynon, Nordiol)

ຄັ້ງ ທ�ຳອິດກິນ
2 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 2
ເມັດ

ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 4 ເມັດ = 0.2 mg (200 mcg) ethinyl estradiol
and 1.0 mg (1000 mcg) levonorgestrel
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ
ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມສ�ຳລັບການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນ
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມ 28 ເມັດຢູ່ໃນແຝງທີ່ມີ 28 ເມັດນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ໃນຈ�ຳນວນ 21 ເມັດທີ່ມີປະລິມານລຸ່ມນີ້
ແຕ່ບໃໍ່ ຫ້ໃຊ້ 7 ເມັດສຸດທ້າຍເພາະວ່າມັນອາດແມ່ນຢາປອມ ແລະ ກໍ ບມ
ໍ່ ີສ່ວນປະກອບຂອງຮໍໂມນ.
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມປະກອບມີ 0.03 mg (30 mcg) ethinyl

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

ຄັ້ງ ທ�ຳອິດກິນ
4 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 4

ເມັດ

ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 8 ເມັດ = 0.24 mg (240 mcg) ethinyl estradiol

and 1.2 mg (1200 mcg) levonorgestrel

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

ຄັ້ງ ທ�ຳອິດກິນ
4 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 4
ເມັດ

ຄັ້ງ ທ�ຳອິດກິນ
5 ເມັດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 12
ຊົ່ວໂມງ ກິນ 5
ເມັດ

ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 8 ເມັດ = 0.24 mg (240 mcg) ethinyl estradiol
and 2.4 mg (2400 mcg) norgestrel
ຢາຄຸມກ�ຳເນີດຊະນິດປະສົມປະກອບມີ 0.02 mg (20 mcg) ethinyl
estradiol and 0.1 mg (100 mcg) levonorgestrel (Alesse, Loette,
Lutera, Miranova)
ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 10 ເມັດ = 0.2 mg (200 mcg) ethinyl estradiol
and 1 mg (1000 mcg) levonorgestrel

ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມແ
ີ ຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວສ�ຳລັບການຄຸມກ�ຳເນີດແບບສຸກເສີນ
ໃນແຝງຂອງຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມແ
ີ ຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວ ທຸກໆເມັດແມ່ນມີປະລິມານຂອງຮໍໂມນເທົ່າກັນ
ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມແ
ີ ຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວປະກອບດ້ວຍ
0.075 mg (75 mcg) norgestrel (Ovrette, Minicon)
ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 40 ເມັດ = 3 mg (3000 mcg) norgestrel
ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມແ
ີ ຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວປະກອບດ້ວຍ
0.0375 mg (37.5 mcg) levonorgestrel (Neogest, Norgeal)
ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 40 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel
ວິທີກິນຢາຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ມແ
ີ ຕ່ຮໂໍ ມນ progestin ຢ່າງດຽວປະກອບດ້ວຍ
0.03 mg (30 mcg) levonorgestrel (Microlut, Microval, Nortrel)
ປະລິມານທັງ ໝົດໃນ 50 ເມັດ = 1.5 mg (1500 mcg) levonorgestrel

ກິນຄັ້ງລະ 40 ເມັດຕໍ່ມື້
(ກິນຫຼາຍເມັດແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ)
ກິນຄັ້ງລະ 40 ເມັດຕໍ່ມື້
(ກິນຫຼາຍເມັດແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ)
ກິນຄັ້ງລະ 50 ເມັດຕໍ່ມື້
(ກິນຫຼາຍເມັດແຕ່ມີຄວາມປອດໄພ)
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