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ພາກທີ 10
ການຖືພາ

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະມີລູກ
ການມີລູກແມ່ນການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງທຸກຄົນຄວນມີສິດທິໃນການຕັດສິນໃຈ
ດ້ວຍໂຕເອງວ່າ ລາວຕ້ອງການຈະເປັນແມ່ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ລາວຕ້ອງການເມື່ອໃດ. ແຕ່ໃນທົ່ວໂລກ 
ແມ່ຍິງມັກຖືກກົດດັນຈາກຄູ່ຄອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີລູກຫຼາຍຄົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. 

 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ສຳລັບແມ່ຍິງພິການແລ້ວ ສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມມັກຈະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ພວກ
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຖືກສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີລູກ. ແມ່ຍິງພິການຫຼາຍຄົນຖືກເຮັດໝັນໃຫ້ ເຊິ່ງຂັດກັບຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້. ຍັງມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ຖືພາແລ້ວ 
ພັດຖືກກົດດັນໃຫ້ເອົາລູກອອກ ເຖິງວ່າ ການເອົາລູກອອກນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍກໍ່ຕາມ.

 ມີຫຼາຍຄົນເຊ່ືອຢ່າງຜິດໆວ່າ ແມ່ຍິງພິການບໍ່ສາມາດເປັນແມ່ທ່ີດີ ຫຼື ລູກທີ່ເກີດຈາກລາວກໍ່ຈະ 
ພິການເຊັ່ນກັນກັບລາວ.

 ບ່ໍມີເຫດຜົນຫຍັງ ທີ່ແມ່ຍິງພິການສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດຖືພາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ໃຫ້ກຳເນີດລູກທີ່ 
ແຂງແຮງ ແລະ ເປັນແມ່ທີ່ດີ (ເບິ່ງພາກທີ 12). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍັງມີຂໍ້ຄວນລະວັງຫຼາຍຢ່າງ 
ທີ່ແມ່ຍິງພິການຄວນໃສ່ໃຈ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຫາກຖືພາ ແລະ ມີແມ່ຍິງບາງຄົນກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນໆ.

 ໃນພາກນີ້ ປະກອບມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈເຖິງການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ  
ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, ການປ່ຽນແປງນັ້ນຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມ  
ພິການ ຕ່າງໆແນວໃດ ແລະ ຈະວາງແຜນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ການຖືພາ ແລະ ການໃຫ້ກຳເນີດ 
ມີຄວາມປອດໄພ.
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ເລື່ອງຂອງ ນາໂອມີ: ວິທີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເປັນແມ ່

ເມືື່ອຂ້ອຍຍັງເປັນສາວ ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍເຄີຍສົນທະນາກ່ຽວກັບການ  
ມີລູກ, ເຂົາເຈົ້າໝົດທຸກຄົນບອກຂ້ອຍວ່າ ຍ້ອນຄວາມພິການຂ້ອຍ 
ຈະບໍ່ສາມາດຖືພາ ແລະ ຖ້າດ້ວຍປະຕິຫານຫາກເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຖືພາ  
ເຂົາເຈົ້າກໍ່ເວົ້າວ່າລູກຂອງຂ້ອຍອາດຈະເກີດໄດ້ດ້ວຍການຜ່າຕັດ ແລະ  
ອາດຈະພິການ ບໍ່ວ່າທາງໃດກໍ່ທາງໜຶ່ງ. 

 ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈແທ້ໆວ່າ ເປັນຫຍັງໝູ່ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງເວົ້າແບບນັ້ນ 
ເພາະຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນແມ່ຍິງຄືກັນກັບເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ເພາະວ່າ  
ການຍ່າງຂອງຂ້ອຍແຕກຕ່າງຈາກເຂົາເຈົ້າ, ຂ້ອຍຈິ່ງເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າ.  
ນອກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດຈາກທ່ານໝໍ ເພື່ອຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເທື່ອ.  
ຂ້ອຍເຄີຍຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າຫຼາຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍຮັກເດັກນ້ອຍ. ທຸກຄັ້ງທີ່ໝູ່ຄົນໃດໜຶ່ງຂອງຂ້ອຍ 
ໄດ້ລູກ, ຂ້ອຍກໍ່ປາຖະໜາໃຫ້ລູກນັ້ນເປັນຂອງຂ້ອຍ.

 ໃນປີ 1987 ຂ້ອຍເລີ່ມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າວ່າ ຂ້ອຍຈຳຕ້ອງໄດ້ທົດລອງ ແລະ ຫາທາງເບິ່ງວ່າ 
ຂ້ອຍຈະສາມາດມີລູກໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ທັ້ງໆທີ່ມັນເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍມີແຟນຄົນໜຶ່ງ ແລະ 
ໃນມື້ໜຶ່ງຂ້ອຍກໍ່ຄິດພຽງແຕ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈິ່ງຈະມີລູກບໍ່ໄດ້? ແລະແລ້ວມັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 27 
ເດືອນ ທັນວາ ປີ 1987 ຂ້ອຍກໍ່ຖືພາ.

 ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນເອງຖືພາ ຂ້ອຍກ່ໍມີຄວາມປື້ມປິຕິ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ມີຄວາມ 
ກັງວົນ. ເພາະຂ້ອຍເປັນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກພະຍາດໂປລີໂອ, ຂ້ອຍຈິ່ງໄປພົບກັບທ່ານໝໍ, ແພດ 
ພະຍາດຍິງ ເພື່ອພິສູດວ່າຂ້ອຍຖືພາ ແລະ ຖາມວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງບໍ່ທີ່ອາດຈະມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ແລະ ການເກີດ.

 ທ່ານໝໍຕົກໃຈຢ່າງແຮງ ເມື່ອໄດ້ຍິນວ່າຂ້ອຍຖືພາ. ກ່ອນທີ່ລາວຈະກວດຂ້ອຍລາວກໍ່ບອກ 
ຂ້ອຍວ່າ ຍ້ອນລັກສະນະການຍ່າງຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈິ່ງຈະບໍ່ສາມາດຖືພາຈົນເຕັມກຳນົດເວລາໄດ້. 
ລາວບອກວ່າ ຂ້ອຍຈະຫຼຸລູກພາຍໃນ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງການຖືພາ. ທ່ານໝໍໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ 
ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຖ້າຈົນຮອດ 3 ເດືອນ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາລູກອອກທັນທີ. ຂ້ອຍເຫັນພ້ອມ ແລະ 
ທຳການນັດໝາຍໃນວັນທີ 27 ເດືອນກຸມພາ ປີ 1988. ການເອົາລູກອອກນັ້ນ ແມ່ນແພງຫຼາຍ 
ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຫາເງິນ.

 ຂ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ບອກໃຜເທື່ອວ່າຂ້ອຍຖືພາ, ກັງວົນ ແລະ ຢ້ານພຽງໃດ. ໃນປະເທດ ເຄນຢ່າ  
ການເອົາລູກອອກແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈິ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍມີແຜນຈະເອົາ 
ລູກອອກ. ຂ້ອຍກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໝູ່ຂອງຂ້ອຍຈະມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດ. ເຂົາເຈົ້າຈະຫົວຂວັນຂ້ອຍ ຫຼື 
ຜິດຫວັງໃນໂຕຂ້ອຍບໍ່? ເພາະສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈິ່ງເກັບເລື່ອງທັງໝົດເປັນຄວາມລັບ.

 ຂ້ອຍນອນບໍ່ຫັຼບເປັນເວລາຫຼາຍຄືນ ແລະ ຮູ້ສຶກເສົ້າ ແລະ ຢ້ານຕະຫຼອດເວລາ. ອັນທຳອິດ,  
ຂ້ອຍຮັບບໍ່ໄດ້ກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ມີລູກໃນຊີວິດຂ້ອຍ.  ອັນທີ່ສອງ, ການເອົາລູກອອກ 
ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ວ່າ ມີແມ່ຍິງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເສຍຊີວິດຈາກການເອົາລູກອອກ  
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ທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ອັນທີ່ສາມ, ຂ້ອຍເຊື່ອຖືສາດສະໜາຄຣິດ ແລະ ເຊື່ອວ່າການເອົາລູກອອກແມ່ນ 
ເປັນບາບ ແລະ ອັນສຸດທ້າຍ, ຂ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ການມີລູກນອກສົມລົດເປັນເລື່ອງທີ່ 
ຮັບບໍ່ໄດ້ໃນທາງວັດທະນະທຳ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຄົງຈິນຕະນາການໄດ້ວ່າຂ້ອຍໄດ້ປະເຊີນ 
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກພຽງໃດ. 

 ແຕ່ຄືວ່າ ຊີວິດຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຂ້ອຍຈິ່ງໄດ້ຮີບໂຮມກຳລັງໃຈ ແລະ ກຽມພ້ອມສຳລັບ 
ການເອົາລູກອອກ. ເມື່ອວັນນັດໝາຍມາຮອດ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ໄປໂຮງໝໍ ແລະ ນັ່ງຢູ່ທາງນອກຂອງ 
ຫ້ອງການທ່ານໝໍ ເພື່ອລໍຖ້າໃຫ້ເອີ້ນເຂົ້າໄປ. ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຸດແສນຈະທໍລະມານໃນຊີວິດ
ຂອງຂ້ອຍ ກຳລັງໃຈຂອງຂ້ອຍໝົດໄປ ແລະ ຂ້ອຍພົບວ່າ ໂຕເອງມີຄວາມກັງວົນຄືນອີກກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າ ຂ້ອຍຈະຕາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເລີ່ມຂໍພາວັນນາເພື່ອການໃຫ້ອະໄພ 
ແລະ ກຳລັງໃຈ.

 ທັນໃດນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ຈື່ທີ່ທ່ານໝໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ແນວໃດຂ້ອຍກໍ່ຈະຫຼຸລູກພາຍໃນ 3 ເດືອນ. ສິ່ງນີ້ໄດ້  
ກະຕຸ້ນຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ສຳນຶກໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເອົາລູກອອກ.  ມັນຄົງຈະ 
ປອດໄພກ່ວາ, ຖືກກ່ວາ ແລະ ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມີມົນທິນ ຖ້າຂ້ອຍຫຼຸລູກແທນທີ່ຈະເອົາລູກອອກ. ດັ່ງນັ້ນ  
ຂ້ອຍຈິ່ງກັບບ້ານ ແລະ ຖ້າໃຫ້ລູກອອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍໄດ້ 
ຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຫຼື ບໍ່.

 ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນທຳອິດຂອງການຖືພາຂອງຂ້ອຍແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ນ້ຳໜັກຂ້ອຍຫຼຸດລົງ 
ຫຼາຍ, ບໍ່ຢາກອາຫານ ແລະ ຮາກຕະຫຼອດເວລາ. ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດໝົດແມ່ນຂ້ອຍດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບ  
ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຄາດຫວັງວ່າຈະມີສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ. ເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ 
ລູກໃນທ້ອງເໜັງເປັນເທື່ອທຳອິດ, ຂ້ອຍຢ້ານ ແລະ ຄິດວ່າເຖິງເວລາທີ່ລູກຈະເກີດມາແລ້ວ. 

 ຫຼັງຈາກເວລາຜ່ານໄປ ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານທີ່ຈະໄປກວດ ເຖິງຂ້ອຍຈະຮູ້ດີວ່າມັນຈຳເປັນ. ແຕ່ວ່າ  
ມື້ໜຶ່ງຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປສູນສຸຂະພາບທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບທ່ານໝໍຜູ້ໜຶ່ງ  
ຊຶ່ງກວດໃຫ້ຂ້ອຍ ແລະ ຮັບຮອງກັບຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍຈະຖືພາຈົນເຖິງກຳນົດ ແລະ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ 
ກຳເນີດລູກເປັນປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂ້ອຍໄປເກີດລູກໃນໂຮງໝໍ.

 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ແລະ ເລີ່ມໄປຄຼີນິກຮັບຝາກທ້ອງ ເພື່ອທຳການກວດເປັນປະຈຳ. 
ພະນັກງານຢູ່ທີ່ນັ້ນບອກກັບຂ້ອຍວ່າ ທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ດີ. ພະຍາບານໄດ້ເອົາປຶ້ມກ່ຽວກັບ 
ການຖືພາ, ການໃຫ້ກຳເນີດ ແລະ ດູແລເດັກເກີດໃໝ່ໃຫ້ຂ້ອຍອ່ານ. ສິ່ງນີ້ມັນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານທີ່ດີ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຂ້ອຍເພື່ອດຳເນີນຊີວິດຕໍ່ໄປ. ທັງໝົດທີ່ຂ້ອຍຢາກໄດ້ກໍ່ຄື 
ລູກ, ລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ລູກທີ່ເກີດມາຈະມີຮູບຮ່າງຄືແນວໃດ, ຈະພິການ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ 
ແມ່ນການຖືກເອີ້ນວ່າແມ່ ຄືກັນກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ. 

 ຂ່າວທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເຖິງທຸກໆຄົນ, ຂ້ອຍໄດ້ຖືພາຈົນຄົບກຳນົດ 9 ເດືອນ ແລະ ໃຫ້ກຳເນີດ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ລູກຜູ້ຍິງທີ່ສວຍງາມ, ແຂງແຮງ ແລະ ປັດສະຈາກຄວາມພິການ  ຫຼັງຈາກ 
ທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການເກີດ 36 ຊົ່ວໂມງ. ລູກຂອງຂ້ອຍ ຊື່ວ່າ ແອນ, ດຽວນີ້ອາຍຸໄດ້ 18 ປີ ເປັນສາວ 
ທີ່ແຂງແຮງຫຼາຍ ແລະ ກຳລັງໄປໄດ້ດີກັບການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ່ 4.

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະມີລູກ
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ຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ຖາມກ່ອນການຖືພາ
ແມ່ຍິງທຸກຄົນຈຳຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະມີລູກຈັກຄົນ ແລະ ຈະມີເມື່ອໃດ. ອາຍຸ, 
ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງການດຳລົງຊີວິດສ່ວນຕົວ ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການ 
ຕັດສິນໃຈຂອງລາວທີ່ຈະເປັນແມ່ໄດ້.

 ກ່ອນການຖືພາ ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ຈະຄຳນຶງເຖິງບັນດາຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້:  
 • ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະມີລູກບໍ່?  
 • ຖ້າທ່ານຫາກມີລູກແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດລ້ຽງດູລູກອີກໄດ້ບໍ່? 
 • ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຟື້ນຄືນຈາກການມີລູກໃນຄັ້ງກ່ອນແລ້ວບໍ່? 
 • ທ່ານສາມາດດູແລລູກໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງບໍ່? 
 • ທ່ານມີຄູ່ ຫຼື ຄອບຄົວທີ່ຈະຊ່ວຍອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດູແລລູກບໍ່? 
 • ມີໃຜບັງຄັບທ່ານໃຫ້ມີລູກບໍ່? 
 • ການຖືພາຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມພິການຂອງທ່ານບໍ່?

ລູກຂອງຂ້ອຍຈະເກີດມາພ້ອມກັບຄວາມພິການບໍ່?
ຄວາມພິການສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ສົ່ງຕໍ່ຈາກແມ່ໄປຫາລູກ 
(ຄວາມພິການທາງສາຍເລືອດ ຫຼື ຄອບຄົວ). ແຕ່ມີຄວາມພິການ 
ບາງຢ່າງທີ່ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງລູກ, ບາງຄັ້ງຈາກພໍ່, ບາງຄັ້ງຈາກແມ່ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ຈາກທັງພໍ່ ແລະ ແມ່. 
ເບິ່ງໜ້າ 11 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຄວາມພິການບາງຢ່າງທີ່ສົ່ງຕໍ່ຜ່ານທາງຄອບຄົວ.

 ຖ້າທ່ານຄິດວ່າລູກຂອງທ່ານອາດຈະເກີດມາພ້ອມກັບຄວາມພິການໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານີ້, ມັນຈະເປັນ 
ການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຫ້າງຫາກະກຽມໃຫ້ໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີທີ່ອາດຈະເກີດມີບັນຫາ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໜຶ່ງ.

ລູກທີ່ເກີດມາຈະເປັນແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ?

ອະສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍເປັນຕົວກຳນົດວ່າ ລູກຈະເປັນຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ. ຕົວອະສຸຈິປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ  
ຂອງຜູ້ຊາຍຈະເຮັດໃຫ້ລູກເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກເປັນຜູ້ຍິງ. ມີພຽງອະສຸຈ ິ
ໜຶ່ງຕົວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະປະສົມພັນ ກັບໄຂ່ຂອງແມ່ຍິງ. ຖ້າມັນເປັນອະສຸຈິໂຕຜູ້, ລູກທີ່ເກີດມາກໍ່ຈະ 
ເປັນຜູ້ຊາຍ. ຖ້າມັນເປັນອະສຸຈິໂຕແມ່, ລູກທີ່ເກີດມາກໍ່ຈະເປັນຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຈະບໍ່ມີຄວາມ 
ແຕກຕ່າງຫຍັງລະຫວ່າງແມ່ຍິງພິການ ກັບແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ພິການ.

 ໃນຊຸມຊົນທີ່ຄອບຄົວມັກລູກຊາຍຫຼາຍກ່ວານັ້ນ, ແມ່ຍິງມັກຈະຖືກຕຳໜິຖ້າເຂົາເຈົ້າຫາກບໍ່
ໄດ້ລູກຊາຍ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳ ສຳລັບທັງ ເດັກຍິງຜູ້ທີ່ຄວນຖືກໃຫ້ຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ 
ກັບເດັກຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງເພາະວ່າ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເອງທີ່ເປັນຜູ້ກຳນົດເພດຂອງລູກທີ່ເກີດມາ. 
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ການວາງແຜນການຖືພາ ແລະ ການໃຫ້ກຳເນີດ
ໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ເກີດລູກຢູ່ບ້ານໂດຍການ  
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໝໍຕຳແຍພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການໃຫ ້
ກຳເນີດແບບນີ້ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງທັງແມ່ 
ແລະ ລູກໄດ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກໝໍຕຳແຍນັ້ນ 
ຫາກມີປະສົບການ. ສຳລັບແມ່ຍິງພິການ 
ການດູແລໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ແລະ ການ 
ເກີດລູກກັບໝໍຕຳແຍ ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ປອດໄພ ແລະ 
ແຂງແຮງ. ແຕ່ເຖິງວ່າ ໝໍຕຳແຍຈະມີຄວາມຊຳນານ, 
ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ທັງແມ່ຍິງ ແລະ ລູກຕ້ອງການ 
ການດູແລຈາກໂຮງໝໍ. 

 ແມ່ຍິງພິການບາງຄົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການເກີດຄວາມແຊກຊ້ອນ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ຮັບການດູແລທາງການແພດ ທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນໂຮງໝໍທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ໃນດ້ານນີ້ ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານຫາກ: 
 • ມີຄວາມພິການໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກບໍ່ໃຫ້ທ່ານອ້າຂາໃຫ້ອອກກ້ວາງໄດ້ ເຊັ່ນ:  
  ອຳມະພາດ, ປະດົງຂໍ່, ກ້າມເນື້ອຫົດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນລະຫວ່າງເກີດລູກ, ທ່ານຈຳເປັນ 
  ຈະຕ້ອງໄດ້ອ້າຂາອອກໃຫ້ກວ້າງເປັນເວລາ 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ ທັງການອ້າຂາດ້ວຍໂຕເອງ ຫຼື  
  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເກີດລູກດ້ວຍການຜ່າຕັດ. 
 • ເປັນແມ່ຍິງທີ່ມີສ່ວນສູງໜ້ອຍ (ເຕ້ຍ). ກະດູກຜົ້ງຊາມ ອາດຈະບໍ່ກ້ວາງພໍສຳລັບລູກທີ່ຈະ  
  ອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍປັດສະຈາກການຜ່າຕັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພາະທ່ານມີ  
  ເລືອດໜ້ອຍພາຍໃນຮ່າງກາຍ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃສ່ເລືອດ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າ  
  ທ່ານຕົກເລືອດຫຼາຍພຽງໃດໃນລະຫວ່າງເກີດລູກ.  
 • ມີບາດແຜໃນປະສາດສັນຫຼັງໃນລະດັບສູງ (ຂໍ້ T6 ຫຼື ສູງກ່ວານັ້ນ) ທ່ານກໍ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງ 
  ຕ່ໍການເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງກະທັນຫັນ ພ້ອມກັບເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ (dysreflexia),  
  ເຊິ່ງເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ  
  (ເບິ່ງໜ້າທີ 140 ຫາ 143).

ການວາງແຜນການຖືພາ ແລະ ການໃຫ້ກຳເນີດ
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ໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຖືພາ 

ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທ່ານ  ແລະ ລູກຂອງທ່ານແຂງແຮງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້,  
ໃຫ້ກິນອາຫານເປັນປະຈຳ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ກິນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ 
ຊະນິດ ໂດຍສະເພາະອາຫານຈຳພວກ  
ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດທີ່ຜິດປົກກະຕິ  
(ເບິ່ງໜ້າທີ 100 ແລະ 266). ການຮັກສາ  
ໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເຊັ່ນ: ການກິນ 
ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ,  
ບໍ່ສູບຢາ, ຫຼີກລ້ຽງຢາເສບຕິດ ແລະ ເຫຼົ້າ 
ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະວ່າບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ 
ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຖືພາ;  
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າທ່ານຖືພາ.

ການວາງແຜນການເກີດລູກ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງພິການ ຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທາງການແພດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຍາກ 
ແຕ່ແມ່ຍິງຖືພາທຸກຄົນ ກໍ່ຄວນທີ່ຈະວາງແຜນການເກີດລູກໄວ້. ທ່ານຄວນເລີ່ມທຳການກວດກ່ອນ 
ການເກີດລູກ (ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຝາກທ້ອງ) ທັນທີທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຖືພາ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, 
ພະຍາຍາມຫາໝໍຕຳແຍ, ທ່ານໝໍ ຫຼື ແພດທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເອົາໝູ່ ຫຼື ສະມາຊິກໃນ 
ຄອບຄົວໄປກັບທ່ານ ໃນເວລາໃດທີ່ທ່ານໄປກວດເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດ 
ປຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຮັບມື  
ກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດຫາຄຳແນະນຳທີ່ດີ 
ທີ່ສຸດໄດ້ຈາກໃສ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານວາງແຜນການເກີດລູກ. 
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 
 • ສະຖານທ່ີໃດທີ່ປອດໄພທ່ີສຸດ   
  ສຳລັບການເກີດລູກຂອງທ່ານ:  
  ຢູ່ບ້ານ, ຄຼີນິກສຳລັບເກີດລູກ ຫຼື  
  ໂຮງໝໍ? 
 • ທ່ານຈະມີພາຫານະໄປຫາໂຮງໝໍ  
  ຫຼື ຄຼີນິກບໍ່ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ? 

ຂ້ອຍຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ 
ໃນລະຫວ່າງທີ່ເຈົ້າຖືພາ 
ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເຈົ້າ  

ໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າ 
 ຕ້ອງການ.
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 • ຖ້າທ່ານກິນຢາເປັນປະຈຳ, ຢານັ້ນຈະມີຜົນກະທົບໃດໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບພັດທະນາການຂອງລູກບໍ່?  
  ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຢາບາງຊະນິດທີ່ທ່ານກິນ ໄປເປັນຢາອື່ນທີ່ປອດໄພກ່ວາໃນ 
  ລະຫວ່າງການຖືພາ. ໂດຍສະເພາະ ບັນຫານີ້ມັກເກີດຂຶ້ນກັບ ຢາປ້ອງກັນໂລກຊັກ  
  ກະທັນຫັນ (antiseizure medicines) ເບິ່ງໜ້າທີ 286. 
 • ຄວາມພິການຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງຂະນະຖືພາ ຫຼື ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື  
  ພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານບໍ່? 
 • ຄວາມພິການອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາໃນລະຫວ່າງການເຈັບທ້ອງເກີດລູກ ແລະ  
  ການເກີດລູກບໍ່? 
 • ບັນດາຄວາມແຊກຊ້ອນຈະສາມາດໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງປອດໄພບໍ່? 
 • ທ່ານຮູ້ວິທີການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໃນລະຫວ່າງການຖືພາ  
  (ການກິນອາການທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ) ບໍ່?

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຖິງມື້ກຳນົດເກີດລູກ

ເອົາ 9 ເດືອນກັບອີກ 7 ວັນ ສົມໃສ່ວັນທຳອິດ 
ຂອງປະຈຳເດືອນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ລູກຂອງ
ທ່ານອາດຈະເກີດໃນລະຫວ່າງເວລາໃດໜຶ່ງ
ພາຍໃນ 2 ອາທິດກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງວັນທີ່ໄດ້ຈາກ
ການສົມດັ່ງກ່າວ. 

ແມ່ຍິງສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ 
ເມື່ອໃດທີ່ລູກຂອງລາວ 
ຈະເກີດດ້ວຍການນັບ 10 
ເດືອນຈາກປະຈຳເດືອນ 
ຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
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ການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໃນລະຫວ່າງການຖືພາ

ການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໃນລະຫວ່າງການຖືພາ

ຖ້າທ່ານຫາກດູແລໂຕເອງໄດ້ດີໃນຊ່ວງໄລຍະຖືພາ, ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກຂອງທ່ານກໍ່ຈະ 
ປອດໄພ ແລະ ລູກກໍ່ຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ພະຍາຍາມ: 
 • ນອນ ແລະ ພັກຜ່ອນ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້. 
 • ໄປຮັບການກວດກ່ອນການເກີດລູກ. 
 • ຖ້າທ່ານບ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນບາດທະຍັກ, ຄວນສັກໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.  
  ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນບາດທະຍັກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງກ່ອນການເກີດລູກ. 
 • ຮັກສາຄວາມສະອາດ ດ້ວຍການອາບນ້ຳ ຫຼື ສະລ້າງເປັນປະຈຳ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດ 
  ແຂ້ວທຸກມື້. 
 • ຝຶກຫັດກາຍດ້ວຍວິທີການບີບຮັດທ້ອງນ້ອຍ, ຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
  ກ້າມຊີ້ນໃນຊ່ອງຄອດຂອງທ່ານແຂງແຮງຂຶ້ນ. ການຝຶກຫັດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ 
  ເຫຼົ່ານັ້ນກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໄວຂື້ນຫຼັງຈາກເກີດລູກ (ເບິ່ງໜ້າ 119).
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 • ດ່ືມນ້ຳ ຫືຼ ນ້ຳໝາກໄມ້ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຈອກໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ຖ່າຍປັດສະວະເລື້ອຍໆ  
  ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ໃນພົກຍ່ຽວ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ. 
 • ອອກກຳລັງກາຍທຸກໆມື້. 
 • ຄວນມີການປິ່ນປົວ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານມີພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຫຼື  
  ການຕິດເຊື້ອ ອື່ນໆ. 
 • ຫຼີກລ້ຽງການກິນຢາແຜງປັດຈຸບັນ ຫຼື ຢາຮາກໄມ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ແພດຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າທ່ານຖືພານັ້ນ  
  ຕົກລົງໃຫ້ກິນ.  
 • ຫ້າມດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ ຫຼື ຄ້ຽວຢາສູບ ເພາະບໍ່ເປັນການດີຕ່ໍກັບທ່ານ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ 
  ຕ່ໍກັບລູກນຳອີກ. 
 • ຫຼີກລ້ຽງການສຳຜັດຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າວັດຊະພືດ ຫຼື ສານເຄມີໂຮງງານ. 
 • ຢູ່ຫ່າງຈາກເດັກທີ່ມີຕຸ່ມຄັນເຕັມຕົນໂຕ. ຕຸ່ມຄັນນັ້ນ ອາດມີສາເຫດມາຈາກ 
  ໝາກແດງນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກ.  
 • ຖ້າທ່ານຫາກນຳໃຊ້ ຫຼັກການຖ່າຍອາຈົມເປັນເວລາ, ຄວນດຳເນີນຫຼັກການນັ້ນ 
  ຢ່າງເປັນປະຈຳ (ເບິ່ງໜ້າທີ 126).

ກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ
ຖ້າທ່ານຫາກຖືພາ ຫຼື ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ມີ 
ພະລັງງານ ແລະ ກຳລັງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່. ພະຍາຍາມກິນ  
ອາຫານຫຼາຍປະເພດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້: ອາຫານຫຼັກ (ຄາໂບໄຮເດຣດ ຄືອາຫານຈຳພວກນ້ຳຕານ 
ແລະ ແປ້ງ), ອາຫານສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ (ໂປຣຕິນ), ອາຫານທີ່ໃຫ້ສີສັນແກ່ຮ່າງກາຍ 
(ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ), ແລະ ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຂັບເຄື່ອນ (ໄຂມັນ, ນ້ຳມັນ ແລະ 
ນ້ຳຕານ )  ພ້ອມກັບດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆ. (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການກິນທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງ 
ໂພຊະນາການ ເບິ່ງໜ້າທີ 100).

ການປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ 
ການໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ປະກອບມີທາດເຫຼັກ ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອງທ່ານ
ແຂງແຮງນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ຖ້າແມ່ຍິງຖືພາຫາກມີເລືອດຈາງ ແລະ ມີເລືອດໄຫຼຢ່າງ 
ຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເກີດລູກ (ເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ), ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາວເຈັບໜັກ ຫຼື 
ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍ່ເປັນໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບພະຍາດເລືອດຈາງ  
ເບິ່ງໜ້າທີ 102 ຫາ 103. 
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ອາຊິດໂຟລິກ (ໂຟເລດ)

ການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອາຊິດໂຟລິກຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກມີເລືອດຈາງ ແລະ ອາດເປັນ  
ສາເຫດເຮັດໃຫ້ລູກເກີດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ເນື້ອງອກເທິງກະດູກສັນຫຼັງ ຫຼື ເນື້ອງອກ  
ໃນສະໝອງ. ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອາຊິດໂຟລິກ 
ຢ່າງພຽງພໍ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືພາ ແລະ ໃນໄລຍະ 2 ຫາ 3 ເດືອນທຳອິດ ຂອງການຖືພາ.
ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ ປະກອບມີອາຊິດໂຟລິກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ: 
 • ຜັກໃບຂຽວແກ່ 
 • ຊີ້ນ (ໂດຍສະເພາະຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆ) 
 • ຖ່ົວຊະນິດຕ່າງໆ 
 • ໃນດອກຕາເວັນ, ໝາກອຶ ແລະ  
  ໝາກບວບຕ່າງໆ 
 • ພືດທາດແປ້ງທັງໝົດ (ເຂ້ົາກ່ຳ,  
  ແປ້ງເຂົ້າບະເລ້ ໝົດເມັດຢ່າງບໍ່ໄດ້ເອົາຮຳອອກ) 
 • ປາ 
 • ໄຂ່ 
 • ເຫັດ 
ແມ່ຍິງບາງຄົນກໍ່ກິນອາຊິດໂຟລິກເປັນຢາເມັດດ້ວຍ.

ຢາເມັດອາຊິດໂຟລິກ

ກິນຢາເມັດອາຊິດໂຟລິກ 0.5 ຫາ 0.8 ມິນລີກຼາມ (500 ຫາ 800 ມິໂຄຣກຼາມ) ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.

 ແມ່ຍິງທີ່ມີ ບັນຫາໃນກະດູກສັນຫຼັງແຕ່ຕອນກຳເນີດ (spinal bifida) ຄວນກິນອາຊິດໂຟລິກ 
800 ມິໂຄຣກຼາມ ມື້ລະ 1  ຄັ້ງ.

ການມີເພດສຳພັນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
ແມ່ຍິງບາງຄົນບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີເພດສຳພັນປານໃດໃນເວລາຖືພາ ບາງຄົນກໍ່ຕ້ອງການມີ 
ເພດສຳພັນຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ. ຄວາມຮູ້ສຶກທັງສອງຢ່າງນັ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. ທັງການມີ 
ເພດສຳພັນ ແລະ ບໍ່ມີເພດສຳພັນຈະບໍ່ເປັນບັນຫາຫຍັງສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ. ການມີ 
ເພດສຳພັນ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ. 

 ບາງຄັ້ງ, ການມີເພດສຳພັນຈະບໍ່ສະດວກໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ທ່ານ ແລະ ຄູ່ນອນຂອງ 
ທ່ານສາມາດທົດລອງທ່າຮ່ວມເພດຕ່າງໆ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານຢູ່ທາງເທິງ, ຫຼື 
ຢູ່ໃນທ່ານັ່ງ ຫຼື ໃນທ່າຢືນ ຫຼື ນອນແຄງ ແຕ່ກໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມພິການຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດທົດລອງ 
ຫຼາຍທ່າທາງ ຈົນກ່ວາທ່ານຈະຫາທ່າທີ່ສ້າງຄວາມສະບາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 

ການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ແນ່ນອນວ່າ ທັງສອງຄົນສາມາດໃກ້ຊິດ ແລະ  
ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນໄດ້ 
ນອກເໜືອຈາກການຮ່ວມເພດ. 
ບາງຄູ່ກໍ່ສຳຜັດ ແລະ ບີບນວດ 
ຮ່າງກາຍໃຫ້ກັນ. ບາງຄູ່ກໍ່ສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ແລະ 
ຄວາມຝັນໃນອະນາຄົດ.

ການມີເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ 
ຖ້າທ່ານຫາກຖືພາ ແລະ ມີເພດສຳພັນ ການຫຼີກລ້ຽງການ ຕິດເຊື້ອເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນດ້ວຍການ 
ຮັບປະກັນວ່າສິ່ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ສອດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນສະອາດ. ໃນນັ້ນລວມທັງ 
ໂຄຍ ແລະ ມື. ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບແມ່ຍິງຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ  
ລວມທັງການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນຜູ້ທີ່ຖືພາຂອງລາວ.  
ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແມ່ນຫົນທາງທີ່ດີໃນການ 
ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເຮັດໄອວີ/ໂລກເອດ ພ້ອມທັງ 
ພະຍາດອື່ນໆອີກ. ເບິ່ງໜ້າທີ 231 ຫາ 235 
ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເປັນຫົນທາງ 
ທີ່ດີ ໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ 
ໃນລະຫວ່າງຖືພາ.

ເພດສຳພັນ ແລະ ການເຈັບທ້ອງເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ

ຖ້າທ່ານເຄີຍມີລູກມາກ່ອນ ແລະ ໄດ້ເກີດລູກໄວກ່ອນກຳນົດ ອາດຈະເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ 
ຮ່ວມເພດທາງຊ່ອງຄອດ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືພາໄດ້ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງມັນອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານຈາກ 
ການເກີດລູກໄວກ່ອນກຳນົດ.

9 ເດືອນຂອງການຖືພາ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການຖືພາຈະໃຊ້ເວລາ 9 ເດືອນ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະ ເຊິ່ງແຕ່ລະ 
ໄລຍະໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ເດືອນ. ໃນຊ່ວງແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນ ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງຈະຜ່ານ 
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ.
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ຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ຂອງການຖືພາ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເຖິງການເໜັງຕີງຂອງລູກ 
ໃນທ້ອງທຸກໆມື້. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ທ້ອງຂອງທ່ານກໍ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບ  
ຄວາມພິການຂອງທ່ານ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການ 
ຜ່ານພົ້ນແຕ່ລະມື້. ຖ້າທ່ານຫາກປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນລະຫວ່າງ 6 ເດືອນ ທຳອິດ, ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຍັງສືບຕໍ່ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອີກ.

 ໃນລະຫວ່າງເດືອນສຸດທ້າຍປະມານ 2 ອາທິດ ກ່ອນການເກີດລູກໃນທ້ອງມັກຈະເຄື່ອນລົງມາ  
ຢູ່ທ້ອງສ່ວນລຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລູກຫົວສາວ ແລະ ທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫາຍໃຈໄດ້ 
ສະດວກຂຶ້ນ.

ເດືອນທີ 1 ຫາ ເດືອນທີ 3
ເມື່ອທ່ານຫາກຖືພາເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ລູກໃນທ້ອງເລີ່ມເຕີບໃຫຍ່, ເຕົ້ານົມຂອງທ່ານເລີ່ມຕື່ງຂຶ້ນ ແລະ 
ອາດຈະຮູ້ສຶກເຈັບ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ມີອາການປຸ້ນທ້ອງ ແລະ 
ຮາກ. (ໃນບາງຂົງເຂດເພິ່ນເອີ້ນອາການແບບນີ້ວ່າ “ການເຈັບປ່ວຍຍາມເຊົ້າ”)

ເດືອນທີ 4 ຫາ ເດືອນທີ 6
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນເພີດເພີນກັບເດືອນທີ 4, 5, ແລະ ທີ 6 ຂອງການຖືພາ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ   
ອາການບໍ່ສະບາຍໃນທ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຢຸດຕິ, ບໍ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ມີພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ 
ກ່ວາເກົ່າ. ເວລານີ້ ຍັງເປັນເວລາທີ່ທ້ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ລູກໃນທ້ອງເລີ່ມເໜັງຕີງ ແລະ ທ່ານສາມາດ  
ຟັງສຽງເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງລູກໃນທ້ອງໄດ້.

ເດືອນທີ 7 ຫາ ເດືອນທີ 9

ການຮູ້ສຶກເຖິງການເໜັງຕີງຂອງລູກໃນທ້ອງ 
ການຮູ້ສຶກເຖິງການເໜັງຕີງຂອງລູກໃນທ້ອງຂອງແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຊ່ວງທີ່ 
ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງການຖືພາ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິງມີຄວາມພິການ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງການເໜັງຕີງຂອງລູກໃນທ້ອງໄດ້ 
ເຖິງວ່າທຳອິດ ອາດຮັບຮູ້ໄດ້ຍາກແດ່ກໍ່ຕາມ. ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນພັນລະນາວ່າ ມັນເປັນ 
ຄືກັນກັບການເໜັງຕີງແບບຕຶກຕັກ ແລະ ມີອີກຫຼາຍຄົນກໍ່ປຽບທຽບມັນຄືກັນກັບ  
ແໜ້ນທ້ອງເນື່ອງຈາກມີລົມໃນກະເພສະ ຫລື ລຳໄສ້. ແມ່ຍິງບາງຄົນກໍ່ຮູ້ສຶກ່ວາມີແນວ
ດັນຢູ່ໃນທ້ອງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ມືເພື່ອລູບຄຳການເໜັງຕີງນັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຈະຄາດຫວັງ
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ເມື່ອລູກໃນທ້ອງຈະເລີ່ມເໜັງຕີງໃນເດືອນທີ 4, ການເໜັງຕີງນັ້ນຈະເປັນໄປແບບຄ່ອຍໆ ແລະ 
ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງ ການເໜັງຕີງນັ້ນທຸກມື້. ແຕ່ພໍເຖິງເດືອນທີ 5, ທ່ານຄວນຮູ້ສຶກເຖິງການ 
ເໜັງຕີງນັ້ນທຸກໆມື້ (ບໍ່ແມ່ນການເໜັງຕີງຕະຫຼອດມື້ ມັນຈະມີຊ່ວງເວລາຢຸດລະຫວ່າງການ 
ເໜັງຕີງ). ຖ້າທ່ານຫາກມີຄວາມກັງວົນເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງການເໜັງຕີງຂອງລູກເປັນເວລາ  
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃຫ້ກິນ ຫຼື ດື່ມອັນໃດກໍ່ໄດ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນອນແຄງໃນບ່ອນທີ່ມິດງຽບເປັນ  
ເວລາປະມານ 30 ນາທີ. ໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນ ທ່ານຄວນຈະຮູ້ສຶກເຖິງການເໜັງຕີງຂອງລູກ  
ໃນທ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄັ້ງ. ຖ້າທ່ານຫາກບໍ່ຮູ້ສຶກ ຫຼື ຮັບຮູ້ເຖິງການເໜັງຕີງໃດໆ ໃຫ້ປຶກສາກັບ 
ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ແພດ.

ການຟັງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງລູກໃນທ້ອງ 
ການຟັງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງລູກໃນທ້ອງ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼັງຈາກໄດ້ປະມານ 5 ເດືອນ ແລະ 
ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນອີກ ເມື່ອການຖືພາສືບຕໍ່ໄປອີກ. ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງລູກໃນທ້ອງແມ່ນໄວ 
ແລະ ມິດງຽບຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຍິນ ແມ່ນແຕ່ສຳລັບບາງຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ  
ໃນການໄດ້ຍິນສຽງສູງກ່ວາອັດຕາສະເລ່ຍ ແລະ ມັນຍັງຍາກກ່ວາອີກ ທີ່ຈະຮູ້ສຶກເຖິງການເຕັ້ນຂອງ 
ຫົວໃຈນັ້ນ. ຜູ້ຊ່ວຍເກີດ ຫຼື ແພດ ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືຟັງ ເພື່ອຟັງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈເດັກໃນທ້ອງ. 
ມັນຍາກສຳລັບຜູ້ເປັນແມ່ ທີ່ຈະຟັງດ້ວຍໂຕເອງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ລາວຈະມີເຄື່ອງຟັງສຽງຂອງແພດ  
(ຄືກັນກັບເຄື່ອງຟັງທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບກວດຄວາມດັນເລືອດ). 

ເຄື່ອງມືຟັງຫູດຽວສາມາດນຳໃຊ້ 
ເພື່ອຟັງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ 
ເດັກໃນທ້ອງ.

ເຄື່ອງມືຟັງ 
ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ 
ເດັກໃນທ້ອງ

ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງເດັກໃນທ້ອງແມ່ນມິດງຽບ 
ແລະ ໄວ. ມັນອາດຈະມີສຽງຄືກັບສຽງໂມງເຕັ້ນຢູ່ກ້ອງ
ໝອນ ພຽງແຕ່ມັນໄວກ່ວາ. ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງ
ລູກໃນທ້ອງແມ່ນໄວກ່ວາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ປະມານສອງເທົ່າ. 
ທ່ານສາມາດຟັງດ້ວຍໂຕເອງ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງຟັງສຽງ.
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ການຫຼຸລູກແບບທຳມະຊາດ

ແມ່ຍິງພິການກໍ່ບໍ່ຈະຫຼຸລູກຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ພິການ ການຫຼຸລູກເປັນເລື່ອງທີ່ສາຫັດສຳລັບຄົນທີ່ 
ຕ້ອງການມີລູກ, ແຕ່ມັນຍິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສາຫັດໂດຍສະເພາະສຳລັບແມ່ຍິງພິການ. ຫຼາຍຄົນອາດ 
ຄິດວ່າ ແມ່ຍິງພິການບໍ່ຄວນຈະມີລູກບໍ່ວ່າແນວໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ລາວ ມີລູກລາວກໍ່ຈະ  
ປະເຊີນກັບຄວາມລັງກຽດຂອງຊຸມຊົນທີ່ລາວອາໄສຢູ່. ຖ້າລາວຫາກຫຼຸລູກ ຄົນກໍ່ຈະຄິດວ່າມັນເປັນ 
ເພາະຄວາມພິການຂອງລາວ ແລະ ລາວກໍ່ອາດຄິດເຊັ່ນນັ້ນ.

 ການຫຼຸລູກມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງການຖືພາ. ການຫຼຸລູກ  
ສາມາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຼາຍເຫດຜົນດັ່ງນີ້:  
 • ໄຂ່ ຫຼື ອະສຸຈິບໍ່ແຂງແຮງ  
 • ບັນຫາຮູບຮ່າງຂອງມົດລູກ 
 • ມີເນື້ອງອກໃນມົດລູກ 
 • ມີການອັກເສບໃນມົດລູກ ຫຼື ຊ່ອງຄອດ 
 • ການເຈັບເປັນ ເຊັ່ນ: ມາລາເຣຍ 
 • ເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ 
 • ໄດ້ຮັບສານພິດ 
 • ຂາດສານອາຫານ 
 • ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານອາລົມ ຫລື  
  ຄວາມຊອກຊຳ້

 ຖ້າທ່ານຫາກຫຼຸລູກ ໃຫ້ດູແລໂຕທ່ານເອງໃຫ້ດີເປັນເວລາ 2 ຫາ 3 ມື້ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ 
ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຫາຍເປັນປົກກະຕິໄວຂຶ້ນ. ໃຫ້ພະຍາຍາມ: 
 • ດ່ືມທາດແຫຼວໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ (ເບິ່ງໜ້າທີ 104). 
 • ພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍ. 
 • ຫຼີກລ້ຽງການເຮັດວຽກໜັກເປັນເວລາ 7 ວັນ. 
 • ອາບນ້ຳເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຫ້າມສີດລ້າງຊ່ອງຄອດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຫ້ນັ່ງໃນອ່າງນ້ຳ ຈົນກ່ວາ  
  ຈະໄດ້ 2 ຫາ 3 ວັນຫຼັງຈາກທີ່ເລືອດຂອງທ່ານຢຸດໄຫຼ. 
 • ໃຊ້ຜ້າແພ ຫຼື ແພເຊັດທີ່ສະອາດເພື່ອເຊັດເລືອດທີ່ໄຫຼອອກ ແລະ ປ່ຽນຜ້າແພ ຫຼື ແພທີ່ໃຊ ້
  ເຊັດນັ້ນເລື້ອຍໆ. 
 • ຫ້າມນຳເອົາສິ່ງໃດໜຶ່ງຍັດເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ຫ້າມຮ່ວມເພດເປັນເວລາ 
  ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດ ແລະ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ 2 ຫາ 3 ວັນ ຫັຼງຈາກທີ່ເລືອດຢຸດໄຫຼ. 
 • ຖ້າຈົນກ່ວາທ່ານຈະມີການລົງເລືອດປະຈຳເດືອນໄດ້ 3 ຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມ  
  ມີລູກອີກຄັ້ງໃໝ່. ຖ້າທ່ານຫາກຖ້າໄດ້ ໂອກາດທີ່ຈະມີການຫຼຸລູກກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ.

ການຫຼຸລູກເປັນເລື່ອງ 
ທຳມະດາ. ຖ້າມັນ  
ຫາກເກີດກັບທ່ານ 
ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ 
ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດ 
ຖືພາໄດ້ຢ່າງສົມບູນ 
ໃນອະນາຄົດ.

9 ເດືອນຂອງການຖືພາ
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 ການຫຼຸລູກ ບ່ໍວ່າຈະຊ້າ ຫຼື ໄວໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຖືພາ ສາມາດເປັນຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມ 
ເຈັບປວດທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ 
ຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານອາດຄາດຫວັງວ່າ ເມື່ອອາການເຈັບປວດທາງຮ່າງກາຍ 
ຂອງທ່ານຫາຍໄປ ທ່ານກໍ່ຈະແຂງແຮງຕາມເຄີຍ. ພວກເຂົາອາດບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ໂສກເສົ້າຫຼາຍພຽງໃດ.

 ໃຫ້ເວລາກັບຕົນເອງ ເພື່ອຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໂສກເສົ້າ ແລະ ຮ້ອງໃຫ້. ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈ 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ຄວນບັງຄັບໂຕເອງໃຫ້ “ມີຄວາມສຸກ”. ບາງຄົນອາດແນະນຳທ່ານ 
ໃຫ້ມີລູກອີກໃນທັນທີ. ໃຊ້ເວລາເພື່ອທຳຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ພ້ອມ ສຳລັບການມີລູກໃນຄັ້ງໃໝ່.

ການເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງໃນ 3 ເດືອນທຳອິດ ອາດມີສາເຫດມາຈາກການຖືພາ 
ນອກພົກ (ຖືພາຢູ່ປີກມົດລູກ). ເມື່ອປີກມົດລູກຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂຶ້ນ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການ 
ເຈັບປວດ. ຖ້າລູກໃນປີກມົດລູກຫາກໃຫຍ່ພໍ ປີກມົດລູກກໍ່ຈະແຕກ ແລະ ມີເລືອດໄຫຼ. ບັນຫານີ້ 
ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ທ່ານຈະມີເລືອດໄຫຼໃນທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ອາການເຈັບບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ

ອາການຂອງການຖືພານອກພົກ 
• ປະຈຳເດືອນບ່ໍມາ 
• ປວດທ້ອງນ້ອຍຂ້າງດຽວ 
• ມີເລືອດໄຫຼອອກຈາກຊ່ອງຄອດເລັກນ້ອຍ 
• ຮູ້ສຶກວິນວຽນ, ອ່ອນເພຍ ຫຼື ເປັນລົມ 

ການຖືພາ 
ນອກພົກ

ຖ້າທ່ານມີອາການໃດໜຶ່ງຂອງອາການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດທັນທີ.

ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຈຸດດ່າງດຳ ຫຼື ເລືອດທີ່ໄຫຼອອກມາພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງ 3 ເດືອນທຳອິດ  
ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະ ຫາກບໍ່ມີອາການເຈັບ ຫຼື ກ້າມເນື້ອປັ້ນ. 

 ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໄປໂຮງໝໍ ເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດທັນທີ ຖ້າທ່ານຫາກ: 
 • ມີເລືອດໄຫຼອອກຫຼາຍຈົນເທົ່າກັບການເປັນປະຈຳເດືອນໃນເວລາໃດໜຶ່ງຂອງການຖືພາ. 
 • ມີເລືອດໄຫຼອອກພ້ອມກັບການເຈັບ ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງຂອງການຖືພາ. 
 • ມີເລືອດໄຫຼອອກໂດຍທີ່ບ່ໍມີອາການເຈັບ ຫຼັງຈາກ 3 ເດືອນທຳອິດ. 

ເລືອດໄຫຼໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ

ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ແມ່ ຍິງພິ
ການບາງຄົນກໍ່ມີຄວາມບໍ່ສະບາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມພິການ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ມີໜ້ອຍລົງ. 

 ຄວາມບໍ່ສະບາຍບາງຢ່າງ 
ຂອງການຖືພາເຊັ່ນ: ຄວາມ 
ເມື່ອຍ ຫຼື ເຈັບຫຼັງ ແມ່ນອາການ 
ທີ່ມັກພົບເຫັນກັບແມ່ຍິງທຸກຄົນ 
ລວມທັງແມ່ຍິງພິການ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງທີ່ສ້າງ 
ຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ແມ່ຍິງພິການ ແມ່ນການທີ່ຈະຮູ້ວ່າບັນຫານັ້ນ ມີສາເຫດມາຈາກການຖືພາ 
ຫຼືວ່າ ມາຈາກຄວາມພິການຂອງລາວ. ຄວນທຳຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ  
ຂອງທ່ານ ເພື່ອທ່ານຈະສາມາດບອກໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກປົກກະຕິ. ເພາະສະນັ້ນເມື່ອທ່ານ 
ໄປພົບກັບແພດ ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຖືກຕ້ອງ.

 ຖ້າທ່ານມັກຈະມີບັນຫາໃດໜ່ຶງ ເພາະຄວາມພິການຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບ 
ປັດສະວະ ເພາະມີບາດແຜໃນປະສາດສັນຫຼັງ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານກໍ່ອາດຈະມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຖີ່ຂຶ້ນ 
ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ການປ່ຽນແປງ ແລະ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາໃດໜຶ່ງຂອງ 
ການຖືພາ ເຊິ່ງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ພັດທະນາການຂອງລູກ.

 ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ທຸກຄົນຈະປັບປ່ຽນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ  
ການຖື ພາຂອງຕົນເອງ.

 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ແມ່ຍິງພິການອາດຈະປະເຊີນ ແລະ ຄຳແນະນຳ  
ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານເປັນຄົນທ່ີຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງໂຕເອງ  
ຫຼາຍກ່ວາຄົນອ່ືນ. ດ່ັງນ້ັນ ເວລາທ່ີຖືພາຄວນໃສ່ໃຈ 

ເຖິງສ່ິງທ່ີເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສ່ິງໃດທ່ີບ່ໍເປັນປົກກະຕິ 
ສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ດ້ວຍວິທີນ້ີ ທ່ານຈະ 

ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ສ່ິງໃດໜ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນມີສາເຫດ 
ມາຈາກຄວາມພິການ ຫືຼ ການຖືພາຂອງທ່ານ.

ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ຢາກນອນໃນລະຫວ່າງ 3 ຫາ 4 ເດືອນທຳອິດຂອງການ 
ຖືພາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ ສາເຫດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆ ໃຫ້ອ່ານກ່ຽວກັບ: 
 • ພະຍາດເລືອດຈາງ (ແມ່ຍິງຢູ່ໄກແພດ: Where Women Have No Doctor ໜ້າທີ 172). 
 • ບ່ໍໄດ້ກິນອາຫານທີ່ເໝາະສົມຢ່າງພຽງພໍ (ຂາດສານອາຫານ),  
  (ແມ່ຍິງຢູ່ໄກແພດ: Where Women Have No Doctor ໜ້າທີ 165). 
 • ບັນຫາທາງດ້ານອາລົມ  
  (ແມ່ຍິງຢູ່ໄກແພດ: Where Women Have No Doctor ໜ້າທີ 416).

ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ຢາກນອນ
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ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນມີບັນຫາໃນການນອນຫຼັບໃນເວລາກາງຄືນ ໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 ອາທິດສຸດທ້າຍ 
ຂອງການຖືພາ. ບັນຫານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຖ່າຍປັດສະວະໃນເວລາ 
ກາງຄືນ ຫຼື ເພາະຂາປັ້ນ (ເບິ່ງໜ້າທີ 277 ແລະ 282) ຫຼື ເພາະລູກໃນທ້ອງເລີ່ມເໜັງຕີງ ແລະ ຖີບ. 
ພ້ອມກັນນັ້ນ ການຫາທ່ານອນທີ່ສະບາຍອາດເປັນເລື່ອງຍາກ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ພະຍາຍາມ  
ພັກຜ່ອນໃນເວລາກາງເວັນ ເພື່ອທົດແທນເວລານອນທີ່ເສຍໄປ. 

 ການຫາທ່ານອນ ຫຼື ທ່າພັກຜ່ອນທີ່ສະບາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ. ສ່ິງທີ່ຄວນເຮັດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ 
ນອນຫງາຍ ເພາະການນອນທ່ານີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມົດລູກກົດທັບເສັ້ນເລືອດຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງ ແລະ  
ອາດເປັນເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ນອກນັ້ນ ມັນຍັງສາມາດ ເປັນຕົ້ນເຫດ 
ຂອງບັນຫາການຍ່ອຍອາຫານ, ອາການເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອຫຼັງ ແລະ ການຫາຍໃຈ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ດ່ືມນ້ຳນົມອຸ່ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫືຼ ແກງຮ້ອນກ່ອນນອນ.  
 • ນອນຕັ້ງຂ້ຶນ (ເທີ້ງ) ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ເອົາສິ່ງຂອງວາງໄວ້ທາງຫັຼງ 
  ເພື່ອຄ້ຳຫົວ ແລະ ບ່າໄຫຼ່ ແລະ ເອົາຜ້າແພ ຫຼື ໜັງສືພິມ 
  ກ້ໍວາງໄວ້ກ້ອງຫົວເຂົ່າ. 
 • ນອນແຄງ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ນອນແຄງທາງເບື້ອງຊ້າຍ  
  ເຊິ່ງມັນຈະດີທີ່ສຸດຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ. ເອົາສິ່ງຂອງ 
  ທ່ີອ່ອນນຸ້ມ ເຊັ່ນ: ຜ້າແພກ້ໍ ຫຼື ໜັງສືພິມມາວາງໃສ່ລະຫວ່າງກາງຫົວເຂົ່າ ແລະ ຂໍ່ຕີນ. 
 • ກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບໂປຼຕິນຢ່າງພຽງພໍ  
  ແລະ ໃສ່ເກືອພຽງເລັກນ້ອຍໃນອາຫານ (ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ). 

ນອນຫຼັບຍາກ

ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນມີບັນຫາກັບຕີນ ແລະ ຂາໃຄ່ ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ໂດຍສະເພາະ ໃນຕອນບ່າຍ 
ຫຼື ເວລາອາກາດຮ້ອນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕີນໃຄ່ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກໃຄ່ຢ່າງ 
ຮ້າຍແຮງໃນເວລາຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ມື ແລະ ໜ້າໃຄ່ໃນເວລາໃດໜຶ່ງ ສາມາດເປັນອາການ 
ຂອງພາວະເລືອດເປັນພິດຈາກການຖືພາ (ເບິ່ງໜ້າທີ 286). 

 ເພື່ອບັນເທົາອາການຕີນ ແລະ ຂາໃຄ່ ໃຫ້ພະຍາຍາມນອນແຄງເປັນເວລາ 30 ນາທີ 2 ຫາ 
3  ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ທ່ານຈະນອນແຄງເບື້ອງໃດກໍ່ໄດ້ ເພາະພຽງແຕ່ນັ່ງແລ້ວກ່າຍຂາຂຶ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ 
ການນອນແຄງຈະດີທີ່ສຸດ. 

 ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະເລືອດເປັນພິດ ໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ 
ທ່ານໄດ້ຮັບໂປຼຕິນຢ່າງພຽງພໍ, ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ໃສ່ເກືອພຽງເລັກນ້ອຍໃນອາຫານ  
(ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ).

ຂາ ແລະ ຕີນໃຄ່
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ໃນລະຫວ່າງ 9 ເດືອນຂອງການຖືພາ ຮູບຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນແປງໄປ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຂອງທ່ານ.  
ບັນຫານີ້ມັກເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງ ເກືອບໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະພິການ ຫຼື 
ບໍ່ພິການກໍ່ຕາມ. ທ່ານອາດພົບວ່າ ທ່ານເລີ່ມເສຍການຊົງໂຕ ແລະ ລົ້ມໄດ້ງ່າຍ ຫຼື 
ທ່ານອາດມີບັນຫາໃນການກົ້ມ ແລະ ເກັບສິ່ງຂອງຂຶ້ນ. ຍ້ອນເຫດນີ້ເອງ  
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ຄວາມພິການຂອງເຂົາເຈົ້າສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ຂອງຮ່າງກາຍ ຈິ່ງໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່າງ ແລະ 
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຈົນກ່ວາຈະເກີດລູກ.

ການເຄືອນຍ້າຍ ແລະ ການຊົງຕົວ

ຖ້າຂາຂອງທ່ານ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຂາຫາກຖືກຕັດ ແລະ ທ່ານໃຊ້ຂາທຽມ ທ່ານອາດຈະພົບວ່າ
ຂາທຽມນັ້ນຈະບໍ່ພໍດີກັບພາກສ່ວນຮ່າງກາຍອີກ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະໜັກຂຶ້ນ ແລະ ຜິວ 
ໜັງຢູ່ທາງເທິງບໍລິເວນທີ່ຖືກຕັດນັ້ນຈະໃຄ່ຂຶ້ນ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ປຶກສາກັບຄົນທີ່ເຮັດຂາທຽມໃຫ້ 
ທ່ານ ເພື່ອເບິ່ງວ່າສາມາດທີ່ຈະດັດແປງໄດ້ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ໄມ້ຄ້ຳຍ່າງ 
(ໄມ້ເທົ້າ), ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງ ຫຼື ລໍ້ໂຍກ ໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານຖືພາ.

ຂາກຸດ

ແມ່ຍິງບາງຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃຊ້ລໍ້ໂຍກ  
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງ 
ຖືພາ. ທ່ານອາດຮູ້ສຶກວ່າ ການໃຊ ້
ລໍ້ໂຍກມັນຍາກ ໃນຕອນທຳອິດ 
ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຝຶກນຳໃຊ້ແລ້ວ 
ທ່ານກໍ່ຈະພົບວ່າ ມັນສະດວກ 
ສະບາຍກ່ວາການບໍ່ໄດ້ໃຊ້ 
ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກ ຫວາຍ, ໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ໄມ້. ມັດເຊືອກ 
ໃສ່ບ່ອນທີ່ຕໍ່ກັນໃຫ້ໝັ້ນ ຫຼື ໃຊ້ເຊື້ອກຝັ້ນ ຫຼື ໂບ ຫຼື ມັດດ້ວຍຢາງຈາກຢາງລົດ ຫຼື 
ຢາງໃນຢາງລົດຖີບກໍ່ໄດ້.

 ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງ ທີ່ມີ 2 ລ້ໍທາງໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຍ່າງໄດ້ດີກວ່າອຸປະກອນ 
ຊ່ວຍຍ່າງທີ່ບໍ່ມີລໍ້ ແລະ ຈະໝັ້ນທ່ຽງກວ່າອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງທີ່ມີ 4 ລໍ້.

ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າສາມາດ 
ເຮັດມາຈາກໄມ້ໃນປ່າ.

ໃຊ້ໄມ້ຄ້ຳຂີ້ແຮ້ແຂນສອກ ແມ່ນຈະດີທີ່ສຸດ    
(ເບິ່ງໜ້າທີ 110). ຖ້າຫາບໍ່ໄດ້ ເອົາງ່າໄມ ້
ມາເຮັດໄມ້ຄ້ຳຂີ້ແຮ້ເປັນຂະໜາດເຕັມກໍ່ໄດ້.

ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນລະຫວ່າງ 2-3 ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການຖືພາ

ເຖິງແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ພິການ ກໍ່ຍັງມັກພົບກັບບັນຫາຂອງການຊົງຕົວ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ 
ໃນລະຫວ່າງ 2-3 ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການຖືພາ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍິ່ງໜັກໜ່ວງຫຼາຍກ່ວາ ສຳລັບ 
ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ເປ້ຍລ່ອຍໃນພາກສ່ວນຕອນລຸ່ມຂອງຮ່າງ ກາຍ  
ຫຼື ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຄວບຄຸມກ້າມເນື້ອ. ທ້ອງຂອງທ່ານທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ 
ກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ:  ການສະລ້າງໂຕເອງ, ນຸ່ງເຄື່ອງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່
ໜຶ່ງໄປຫາອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
ການລຸກຂຶ້ນຈາກທ່ານອນຈະງ່າຍຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຫາກ:

ໝຸນໄປທາງຂ້າງ....    .... ຫັຼງຈາກນັ້ນ       .... ແລ້ວຈິ່ງລຸກ ຂຶ້ນ.

             ຄູ້ເຂົ່າຂຶ້ນ..... 
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ນອກນັ້ນ ການລຸກຢືນຂຶ້ນຄົງຈະງ່າຍຂຶ້ນ 
ຖ້າມີຕັ່ງ ຫຼື ແກັດໜັກໆໃກ້ທ່ານ 
ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບຈ່ອງດຶງ.

 ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອແບບງ່າຍດາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດຊ່ວຍແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ພິການ 
ທາງຮ່າງກາຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງ 2-3 ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການຖືພາ ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ສຸດ.

ເຄື່ອງຮອງ 
ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈັບ 

ຈາກການກົດໜີບ 
(ເບິ່ງໜ້າທີ 136)

ນຸ່ງເສື້ອຜ້າທີ່ຫຼົມໆ ທີ່ມີຢາງຮັດ, 
ຂໍເກາະ ແລະ ຫ່ວງ (ເປັນເວລໂກຣ), 

ຫຼື ສາຍເຊືອກທີ່ແກ້ໄດ້ງ່າຍ 
ມັດໄວ້ທາງດ້ານໜ້າ.

ສາຍເຊືອກທີ່ມີບ້ວງເກາະ 
ສຳລັບດຶງເພື່ອລຸກຂຶ້ນ

ລໍ້ໂຍກທີ່ມີຮູ 
ສຳລັບຖ່າຍ

ຕຽງທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ 
ທີມ່ສີວ່ນສງູເທົາ່ກບັລໍໂ້ຍກ 

ແລະ ບ່ອນນັ່ງຖ່າຍ
ຊາມ ຫຼື ງ້ຽງສຳລັບເກັບປັດສະວະ  
ຫຼື ອາຈົມ. ຄວນຖອກຖິ້ມທຸກຄັ້ງ 

ຫຼັງຈາກທີ່ນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ.

ອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຫົດໂຕຂອງກ້າມເນື້ອ ທີ່ເຈັບຫຼາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະເກີດ 
ຢູ່ບໍລິເວນບີແຄ່ງ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນກາງຄືນ. ຖ້າທ່ານຫາກຈັບບາຍບໍລິເວນ 
ທີ່ປັ້ນນັ້ນ ຈະຮູ້ສຶກຄືກັນກັບວ່າມັນ ແມ່ນກ້ອນຊີ້ນແຂງ. ຂາປັ້ນອາດມີສາເຫດ 
ມາຈາກການຂາດທາດແຄນຊຽມ (calcium) ໃນອາຫານ.

ກ້າມເນື້ອປັ້ນ

ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ບ່ໍໃຫ້ຢຽດນີ້ວຕີນລົງທາງລຸ່ມ ເຖິງຈະຢູ່ໃນທ່າຢຽດຂາກໍ່ຕາມ. 
 • ໃຫ້ຫັດຢຽດກ້າມເນື້ອຢ່າງເປັນປະຈຳ (ເບິ່ງໜ້າທີ 104 ຫາ 112). 
 • ກິນອາຫານທີ່ມີທາດແຄນຊຽມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ນົມ, ເນີຍ, ນົມ ສົ້ມ, ໝາກງາ ແລະ  
  ຜັກໃບຂຽວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ກິນໝາກ ກ້ວຍນຳ. 

 • ນອນແຄງແລ້ວເອົາສິ່ງຂອງທີ່ອ່ອນນຸ້ມ ເຊັ່ນ: ຜ້າແພກໍ້ ຫຼື  
  ໜັງສື ພິມໃສ່ຫວ່າງກາງຫົວເຂົ່າ ແລະ ຂົດຂາຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ. 
 • ບໍ່ໃຫ້ນອນຢຽດ ຫຼື ນອນຫົ່ມຜ້າທີ່ໜັກ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເໜັບຜ້າຫ່ົມ 
  ແໜ້ນໆອ້ອມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

 ຖ້າຕີນ ຫຼື ຂາຂອງທ່ານຫາກປ້ັນ: 

ຊີ້ນີ້ວຕີນຂຶ້ນ 
ທາງເທິງ,

ບໍ່ແມ່ນ 
ລົງທາງລຸ່ມ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ກໍ່ໃຫ້ນວດບໍລິເວນຂາ

ຈຸ່ມຂາລົງໃນນ້ຳອຸ່ນ ຫຼື ເອົາແພຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນໃສ່ບໍລິເວນຂາປັ້ນນັ້ນ ອາດຈະຊ່ວຍບັນເທົາໄດ້.

ການຫົດຈັງຂອງກ້າມເນື້ອ

ອາການເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນການຕຶງ ຫຼື ເຄັ່ງຂຶ້ນຂອງກ້າມເນື້ອ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ 
ຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍ. ມັນມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກັບຄົນທີ່ເປັນອຳມະພາດທາງສະໝອງ ຫຼື ມີ 
ບາດແຜປະສາດສັນຫຼັງ. ແມ່ຍິງທີ່ມີອາການເຈັບເປັນເຫຼົ່ານີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເກີດການຈັງ 
ໃນລະຫວ່າງການເຈັບທ້ອງເກີດລູກ (ເບິ່ງໜ້າທີ 301). 

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ບ່ໍໃຫ້ດຶງ ຫືຼ ເນັ້ນບໍລິເວນກ້າມເນື້ອທີ່ເຄັ່ງຕຶງນັ້ນໂດຍກົງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອີກ. 
 • ຍົກ ຫຼື ຄ້ຳບໍລິເວນທີ່ຈັງນັ້ນແບບເບົາໆ ຈົນກ່ວາກ້າມເນື້ອນ້ັນຈະຜ່ອນຄາຍ.



279

 • ໃຊ້ຜ້າແພຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນໂທມໃສ່ບໍເວນກ້າມເນື້ອຫົດຈັງ ຫຼື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ນັ່ງ ຫຼື ນອນຢຽດ  
  ໃນນ້ຳອຸ່ນ. ລະວັງບໍ່ໃຫ້ຜິວໜັງຖືກລວກ ຫຼື ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ  
  ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານຫາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ກັບຄວາມເຢັນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຜ່ານທາງ 
  ຜິວໜັງ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບລູກໃນທ້ອງໄດ້. 
 • ການອອກກຳລັງກາຍ ດ້ວຍການຢຽດຄ່ອຍໆ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງໃນແຕ່ລະມື້ ສາມາດຊ່ວຍ 
  ຫຼຸດຜ່ອນອາການຕຶງຂອງກ້າມເນື້ອ. 
 • ການຝຶກຮັບນ້ຳໜັກ ເຊັ່ນ ການລຸກຢືນຂຶ້ນ ກໍ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ກ້າມເນື້ອແຂງແຮງ ແລະ  
  ຫຼຸດຜ່ອນອາການຕຶງຂອງກ້າມເນື້ອ.

ການນັ່ງໃນນ້ຳທີ່ອຸ່ນ ແລະ ສະອາດ  
ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ກາມເນື້ອຈັງນັ້ນ 
ຜ່ອນຄາຍ.

ຖ້າວ່າຫຼັງ ຫຼື ທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫາກໄດ້ຮັບ  
ຜົນກະທົບຈາກກ້າມເນື້ອຈັງ ໃຫ້ວາງສິ່ງຂອງ 
ອັນໃດໜຶ່ງໃສ່ກ້ອງຫົວ ແລະ ບ່າໄຫຼ່ ເພື່ອໃຫ້ 
ງໍໄປທາງໜ້າໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ເກີດການຜ່ອນຄາຍຂອງຄວາມກະດ້າງ 
ໃນທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ.

ສິ່ງສຳຄັນ ອີງໃສ່ຫຼັກການໂດຍທົ່ວໄປ: ຫ້າມນວດບໍລິເວນທີ່ມີກ້າມເນື້ອຈັງ. ໃນບາງປະເທດ, 
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໝໍບຳບັດກໍ່ຍັງນວດ ຫຼື ຄັ້ນເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອຈັງນັ້ນ ຜ່ອນຄາຍ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າການນວດເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອທີ່ປັ້ນ ຫຼື ກ້າມເນື້ອຕຶງທີ່ມີສາເຫດອື່ນ, 
ແຕ່ສຳລັບຄວາມຫົດຈັງແລ້ວ ການນວດມັກຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມເນື້ອ.

ແມ່ຍິງຖືພາສ່ວນໃຫຍ່ ເຖິງຈະພິການ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ ມັກຈະມີອາການເຈັບຫຼັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງ 
ອາທິດໃກ້ຈະຮອດກຳນົດເກີດລູກ ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ທ້ອງໃຫຍ່ ແລະ ໜັກຫຼາຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ 
ມັນເປັນເພາະກ້າມເນື້ອບໍລິເວນທ້ອງຢືດອອກ ແລະ ອ່ອນເພຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ດັ່ງນັ້ນ 
ກ້າມເນື້ອຫຼັງ ຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ.

 ແມ່ຍິງທີ່ພິການບາງຢ່າງ ທາງຮ່າງກາຍ ມີທ່າທີວ່າຈະມີອາການເຈັບຫຼັັງທີ່ຮຸນແຮງກ່ວາ ແລະ 
ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງການຖືພາ. ແມ່ນແຕ່ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງ 
ຮ່າງກາຍຍັງມັກມີອາການເຈັບຫຼັງເລື້ອຍໆ ໃນເວລາຖືພາ.

ອາການເຈັບຫຼັງ

ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ຫັນໃຈຍາກ
ເມື່ອລູກໃນທ້ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ມັນຈະດັນກັບປອດຂອງແມ່ ແລະ ແມ່ກໍ່ຈະມີພື້ນທີ່ 
ໃນຊ່ວງເອິກທີ່ໃຊ້ຫາຍໃຈແຄບລົງ ອັນນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບການຖືພາ.  
ແຕ່ວ່າແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມພິການບາງຢ່າງທາງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ຮູບຮ່າງເຕ້ຍ 
(ຫຍອດ) ຫຼື ກ້າມເນື້ອເອິກເປ້ຍລ່ອຍ ອາດຈະປະເຊີນກັບການຫັນໃຈທີ່ບໍ່  
ພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການຖືພາໄວກ່ວາແມ່ຍິງປົກກະຕິອື່ນໆ. ລູກໃນທ້ອງຈະຮັບ  
ອົກຊີແຊນຈາກປອດຂອງແມ່ ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ຍິງຖືພາຕ້ອງຮັກສາປອດໃຫ້ບໍລິສຸດ  
ແລະ ແຂງແຮງເພື່ອໃຫ້ລູກທີ່ກຳລັງມີພັດທະນາການນັ້ນ ໄດ້ຮັບອົກຊີແຊນ 
ເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ອອກກຳລັງກາຍກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກການຖືພາແລ້ວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອ 
  ສັນຫຼັງຕອນລຸ່ມໄດ້ຫົດຢຽດ ແລະ ແຂງແຮງ ແລະ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ກ້າມທ້ອງແຂງແຮງ. 
 • ນ່ັງຕັ່ງທີ່ມີຫຼັງເອື່ອຍຊື່. 
 • ພັກຜ່ອນ, ນວດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນປວດນັ້ນອຸ່ນຂຶ້ນ ຈະສາມາດຊ່ວຍ 
  ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຫຼັງ. 

ແພຍຶດອາດຊ່ວຍຄ້ຳທ້ອງໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຈ່ອງດຶງກ້າມເນື້ອຫຼັງຫຼາຍ 
ເກີນໄປ. 
• ພັນຜ້າແພຝ້າຍບາງໆທີ່ສະອາດ, ຍາວປະມານ 4 ຫາ 5 ຟຸດ  
 (1 ແມັດ) ອ້ອມທ້ອງຂອງທ່ານແບບນີ້. 
• ບ່ໍໃຫ້ພັນຈົນແໜ້ນເກີນໄປ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະບາຍ. 
• ທ່ານສາມາດຮັກສາບໍ່ໃຫ້ແພນັ້ນຫຼຸຸດດ້ວຍການໃຊ້ເຂັມຂັດໄວ້  
 ຫຼື ເໜັບສົ້ນຂອງຜ້າແພນັ້ນເຂົ້າ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ນອນຕັ້ງຂ້ຶນ (ເທີ້ງ) ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກ 
  ສະບາຍຂຶ້ນຖ້າເອົາສິ່ງຂອງວາງໄວ້ກ້ອງຫົວເຂົ່າ. 
 • ດ່ືມນ້ຳເລ້ືອຍໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຈອກຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ 
  ນ້ຳມູກໃນປອດແຫຼວຂຶ້ນ ແລະ ຈະຖືກຂັບອອກ 
  ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ນ້ຳມູກໃນປອດສາມາດເປັນສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອ.  
 • ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເປັນປະຈຳ. 
 • ຖ້າທ່ານໄອອອກເປັນຂີ້ກະເທິ (ນ້ຳມູກພ້ອມກັບນ້ຳໜອງ), ໃຫ້ໄປພົບແພດ ເພາະທ່ານ 
  ອາດຈຳຕ້ອງໄດ້ກິນຢາເຊ່ັນ ຢາຕ້ານເຊື້ອ. ແພດສາມາດຊວຍທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າ  
  ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຫຼື ຢາຊະນິດໃດອີກ ທີ່ປອດໄພທີ່ຈະກິນ ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ.



281

ສິ່ງສຳຄັນ ຖ້າວ່າແມ່ຫາກມີບັນຫາໃນການຫັນໃຈ, ອ່ອນເພຍ ແລະ ເມື່ອຍ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ພຽງພໍ 
ຕະຫຼອດເວລາ ຄວນຈະໄປພົບແພດ. ລາວອາດມີບັນຫາທາງດ້ານຫົວໃຈ ແລະ ຕ້ອງການການ 
ດູແລທາງການແພດ ຫຼື ລາວອາດຈະເປັນໂລກເລືອດຈາງ (ເບິ່ງໜ້າທີ 102-103), 
ຂາດສານອາຫານ, ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ລາວອາດຊຶມເສົ້າ (ເບິ່ງໜ້າທີ 61-62).

ອາການເຈັບ ແລະ ປວດຕາມຂໍ່ກະດູກ 
ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງຖືພາຈະນຸ້ມນວນ ແລະ ຍືດຍຸ່ນເພື່ອໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ 
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງລູກ ແລະ ສ້າງຄວາມພ້ອມສຳລັບການໃຫ້ກຳເນີດ. ໃນບາງຄັ້ງຂໍ່ຂອງລາວ 
ຈະຍານ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບໍລິເວນສະໂພກ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ 
ບັນຫານີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການຖືພາ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ ແລະ ຈະດີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ກຳເນີດລູກ. 

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ພັກບໍລິເວນຂ່ໍທີ່ປວດ ເໜັງຕີງໜ້ອຍໜຶ່ງຕະຫຼອດເວລາ ເພ່ືອບ່ໍເຮັດໃຫ້ຂໍ່ນັ້ນແຂງກະດ້າງ  
  ແຕ່ຄວນໃຫ້ເໜັງຕີງຄ່ອຍໆ. 
 • ການໃຊ້ຄວາມເຢັນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນໃສ່ບໍລິເວນຂໍ່ທີ່ປວດ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດ  
  ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເໜັງຕີງໄປມາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມເຢັນຈະໄດ້ຜົນດີ  
  ກວ່າສຳລັບຂໍ່ອັກເສບອອກຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນຂໍ່ ທ່ີເຈັບ ແລະ ກະດ້າງ. ໃຫ້ທົດລອງ 
  ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າ ວິທີໃດໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກຕໍ່ກັບ  
  ສ່ິງທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນຜ່ານທາງຜິວໜັງ ຄວນລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ ຫຼື ເຢັນຈົນເກີນໄປ. 

ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ການໃຊ້ຄວາມເຢັນ: ໃຊ້ຜ້າແພ ຫຼື ແພເຊັດຫໍ່ນ້ຳກ້ອນແລ້ວໂທມໃສ່ປະມານ 10 ຫາ 15 ນາທີ. 

ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ: ໃຊ້ຜ້າແພໜາຈຸ່ມ ລົງນ້ຳຮ້ອນສະອາດ (ບິດນ້ຳສ່ວນເກີນ 
ອອກ) ແລ້ວຫໍ່ອ້ອມບໍລິເວນຂໍ່ທີ່ເຈັບ. ປົກຜ້າແພນັ້ນດ້ວຍຖົງຢາງ 
ແລະ ຫໍ່ດ້ວຍແພໜາ ຫຼື ຜ້າເຊັດໜ້າທີ່ແຫ້ງເພື່ອຮັກສາ
ຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອແພນັ້ນເລີ່ມເຢັນລົງກໍ່ໃຫ້ເອົາອອກ, 
ຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳຮ້ອນ ແລ້ວເຮັດຊ້ຳຄືນຄືເກົ່າອີກ. 

ຫືຼ ເທນ້ຳຮ້ອນໃສ່ແກ້ວ (ເຊຣາມິກ, ຢາງ ຫຼື ແກ້ວ),  
ອັດຝາໃຫ້ແໜ້ນ, ຫໍ່ດ້ວຍຜ້າແພ ແລະ ວາງໃສ່ 
ບໍລິເວນທີ່ເຈັບ.

 • ກິນຢາພາຣາເຊຕາໂມນ (ອາເຊຕາມີໂນແຟນ) 500 ມິນລີກຣາມທຸກໆ 3 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງ  
  ເພື່ອບັນເທົາອາກການປວດ. ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍກ່ວາ 8 ເມັດ (4000 ມິນລີກຣາມ)  
  ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຄວາມຮ້ອນຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບ 
ແລະ ແຂງກະດ້າງຂອງຂໍ່.

ປັດສະວະຮົ່ວໄຫຼ (ຍ່ຽວຢອດ) 
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນພົບວ່າ ການຄວບຄຸມການມີຍ່ຽວຢອດຍິ່ງຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເມື່ອທ້ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ. 
ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ແມ່ຍິງທີ່ພິການທາງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຄວບຄຸມກ້າມເນື້ອ 
ແລະ ເປັນເປ້ຍລ່ອຍ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໃນພາກສ່ວນຕອນລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍ ມັກຈະມີບັນຫາ
ກັບການມີຍ່ຽວຢອດຫຼາຍກ່ວາແມ່ຍິງໂດຍທົ່ວໄປ. 

 ເມື່ອລູກໃນທ້ອງ ແລະ ທ້ອງຂອງແມ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ລູກໃນທ້ອງອາດໜີບພົກຍ່ຽວ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີ 
ພື້ນທີ່ເກັບປັດສະວະໜ້ອຍລົງ. ບັນຫານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ປັດສະວະຮົ່ວໄຫຼອອກ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນເວລາທີ່ແມ່ຍິງໄອ ຫຼື ຈາມ. ໃນບາງຄັ້ງ ປັດສະວະກໍ່ໄຫຼອອກແບບກະທັນຫັນ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະຈຳ 
ແນກໄດ້ວ່າ ມັນແມ່ນປັດສະວະ ຫຼື “ຖົງນ້ຳ” ແຕກ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການດົມກິ່ນວ່າ 
ມັນແມ່ນປັດສະວະ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າບັນຫານີ້ຫາກເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ເຝົ້າສັງເກດເບິ່ງສັນຍານຂອງການເກີດລູກ
ອັນອື່ນອີກ ແລະ ຂໍຄຳແນະນຳຈາກແພດ ຫຼື ໝໍຕຳແຍ.
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 ແມ່ຍິງບາງຄົນກໍ່ປ່ຽນໄປໃຊ້ທ່ໍລະບາຍປັດສະວະທີ່ສາມາດປະໄວ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖອດອອກ.  
ແຕ່ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ທໍ່ລະບາຍ ປັດສະວະຊະນິດນີ້ ເພາະມັນອາດຈະຍາກເວລາ 

ປ່ຽນກັບຄືນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເກີດລູກ. ນອກນັ້ນ ກ້າມເນື້ອທີ່ທຳການ 
ຄວບຄຸມພົກຍ່ຽວ ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະ “ລືມ” ວິທີການອົດກັ້ນ 
ປັດສະວະໄວ້ພາຍໃນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ການທີ່ສວມໃສ່ທໍ່ລະບາຍປັດສະວະ 
ຕະຫຼອດເວລາຈະເປັນການເພີມຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດເຊື້ອໃນພົກຍ່ຽວ.

    ຖ້າທ່ານມີບັນຫາກັບການມີຍ່ຽວຢອດໃນຕອນກາງຄືນ  
ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຊັບ ຫຼື ເອົາຊາມ, ຄຸ ຫຼື ສິ່ງບັນຈຸອື່ນໆໄວ້ໃກ້ໆ 
ສຳລັບຖ່າຍປັດສະວະໃສ່. ລໍ້ໂຍກທີ່ມີຮູ ສຳລັບຖ່າຍ 
ອາດເປັນທາງແກ້ທີ່ດີ (ເບິ່ງໜ້າທີ 281). 

 ຖ້າກ້າມເນື້ອຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຂອງທ່ານຫາກໃຊ້ໄດ້  
ໃນບາງຄັ້ງ “ການຝຶກບີບຄັ້ນກ້າມເນື້ອ” (ເບິ່ງໜ້າທີ 119)  
ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອບໍລິເວນພົກຍ່ຽວແຂງແຮງ
ຂຶ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນທາງດ້ານປັດສະວະ 
ເບິ່ງໜ້າ 119 ຫາ 125.

ຖ້າທ່ານຫາກໃຊ້ທໍ່ລະບາຍປັດສະວະເປັນປະຈຳ ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍປັດສະວະໃຫ້ສືບຕໍ່  
ນຳໃຊ້ ຖ້າມັນບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກພົບວ່າ ການສວມທໍ່ລະບາຍປັດສະວະຍາກ  
ເກີນກວ່າຄັ້ງຜ່ານໆມາ ໃຫ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຜ້າຊັບທີ່ໜາ ເພື່ອເຊັດປັດສະວະ. ຜ້າຊັບເຫຼົ່ານີ້ 
ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ, ລ້າງ ແລະ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງເລື້ອຍໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການຄັນຄາຍ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຂອງ 
ຜິວໜັງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ (ເບິ່ງໜ້າທີ 132 ຫາ 135). ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜ້າຊັບນັ້ນ 
ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງກ່ອນການນຳໃຊ້ທຸກຄັ້ງ.

ຂ້ອຍພວມຝຶກ 
ການຄວບຄຸມກ້າມເນື້ອ  

ແລະ ເອກາເອເຕ  
ກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້.

ຖ່າຍໜັກຍາກ (ອາການທ້ອງຜູກ) 
ແມ່ຍິງຖືພາຫຼາຍຄົນ ມີບັນຫາ ໃນການຖ່າຍອາຈົມແຂງ. ການຖືພາສາມາດເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ເຮັດ 
ວຽກຊ້າລົງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍອາຈົມຍາກຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ເບິ່ງໜ້າທີ 128 ສຳລັບຂໍ້ມູນ 
ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນການຖ່າຍອາຈົມຍາກ.

 ແມ່ຍິງທີ່ໃຊ້ຫັຼກການ “ຖ່າຍເປັນເວລາ” (ເບິ່ງໜ້າທີ 127) ເພື່ອຖ່າຍອາຈົມ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ຖ່າຍອາຈົມຖີ່ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ອາຈົມແຂງທີ່ບໍ່ໄດຮັບການຖ່າຍອອກ ສາມາດພາໃຫ້ 
ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ ພ້ອມກັບເຈັບຫົວຮຸນແຮງ (dysreflexia) ເຊິ່ງມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ 
(ເບິ່ງໜ້າທີ 140 ຫາ 143). 

ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງການຖືພາ
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ຄຳເຕືອນ! ແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ຄວນກິນຢາທີ່ເອີ້ນວ່າ ຢາລະບາຍ ຫຼື ຢາຖ່າຍທ້ອງ ເພື່ອແກ້ການ 
ຖ່າຍໜັກຍາກ. ຢາເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ເຄັ່ງ ຫຼື ຫົດ ແລະ ອາດເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງ 
ເກີດລູກໄວເກີນຄວນ ແລະ ບາງຄັ້ງມັນອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ຄວນສະລ້າງລຳໄສ້ດ້ວຍນ້ຳ (ສີດນ້ຳລ້າງເຂົ້າທາງຮູທະວານ) 
ເຊິ່ງມັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການເກີດລູກເລີ່ມຂຶ້ນໄວເກີນຄວນ.

ລິດສະດວງທະວານ 
ລິດສະດວງທະວານແມ່ນເສັ້ນເລືອດທີ່ພອງໃຄ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມຮູທະວານ. ມັນມັກຈະ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ, ແສບ ຫຼື ມີເລືອດໄຫຼອອກ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປວດ 
ຫຼາຍ. ບາງຄັ້ງ ລິດສະດວງທະວານມີລັກຊະນະຄ້າຍຄືກັບ “ຕຸ່ມເລືອດ” ໃຫຍ່. ເມື່ອເວລາທີ່ມີ 
ອາການຖ່າຍຍາກ ການເບັ່ງຖ່າຍອາຈົມ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລິດສະດວງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ 
ທັງທີ່ພິການ ແລະ ບໍ່ພິການ ເປັນລິດສະດວງທະວານໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືພາ. ການນັ່ງເປັນເວລາ
ດົນມັກຈະເຮັດໃຫ້ລິດສະດວງທະວານຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ:  
 • ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລິດສະດວງທະວານແວບລົງ, ເອົາແພທີ ່
  ສະອາດຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳຢາທາໃຫ້ແຜແຫ້ງ  
  ທ່ີເຮັດຈາກພືດ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນຮາເຊວ ຫຼື ຕະ ບອງເພັດ,  
  ແລ້ວທາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ປວດ. 
 • ໃຊ້ໝອນຮອງນັ່ງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໜີບ. 
 • ພະຍາຍາມເໜັງຕີງທຸກໆຊ່ົວໂມງ. 
 • ຖ້າທ່ານນອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໃຫ້ພະຍາຍາມ  
  ນອນແຄງ ແລະ ໃຫ້ໃຜຜູ້ໜ່ຶງຊ່ວຍທ່ານ 
  ປ່ຽນທ່ານອນເລື້ອຍໆ. 
 • ນ່ັງ ຫຼື ເອ່ືອຍຫຼັງໂດຍການກ່າຍຕີນ ແລະ ຂາສູງຂຶ້ນ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນ 
  ໄດ້ສະ ດວກຂຶ້ນ ແລະ ຫາຍຈາກລິດສະດວງທະວານໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງປຶ້ມແມ່ຍິງຢູ່ໄກແພດ: Where Women Have No Doctor   
ໜ້າທີ 70)
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ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມັກພົບເຫັນ
ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມັກພົບເຫັນ

ການຕິດເຊື້ອໃນພົກຍ່ຽວ 
ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ແມ່ຍິງທັງໝົດມັກຈະມີການຕິດເຊື້ອ 
ໃນພົກຍ່ຽວຫຼາຍກ່ວາໃນເວລາອື່ນໆ. ເມື່ອມົດລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນ 
ມັນຈະໜີບພົກຍ່ຽວ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ປັດສະວະທັງໝົດ 
ໄຫຼອອກ. ເຊື້ອພະຍາດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນປັດສະວະ 
ທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອ.

 ແມ່ຍິງພິການ ເຊັ່ນ ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຄວບຄຸມກ້າມເນື້ອ ແລະ 
ເປ້ຍລ່ອຍ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໃນພາກສ່ວນຕອນລຸ່ມ  
ຂອງຮ່າງກາຍ ມັກຈະມີບັນຫາກັບການຍ່ຽວຢອດ ແລະ 
ຕິດເຊື້ອໃນພົກຍ່ຽວ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຫຼາຍກ່ວາແມ່ຍິງອື່ນໆ. 
ບັນຫາທາງດ້ານພົກຍ່ຽວ ເປັນສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມ  
ດັນເລືອດສູງກະທັນຫັນພ້ອມກັບເຈັບຫົວຮ້າຍແຮງ  
(ເບິ່ງໜ້າທີ 140 ຫາ 143). 

 ແມ່ຍິງທີ່ນຳໃຊ້ທໍ່ລະບາຍປັດສະວະແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ຖອດອອກອາດຈະພົບວ່າ ປັດສະວະຢຸດໄຫຼ 
ອອກ. ບັນຫານີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນ ຖ້າລູກໃນທ້ອງທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຫາກໜີບທໍ່ລະບາຍປັດສະວະ  
ແລະ ຢັບຢັ້ງການໄຫຼຂອງປັດສະວະ. ຖ້າທ່ານຫາກສາມາດດູແລການຕິດເຊື້ອໃນພົກຍ່ຽວໃນທັນທີ,  
ທ່ານກໍ່ອາດຈະສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ ດັ່ງເຊັ່ນ ການຕິດເຊື້ອໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ 
ເຈັບທ້ອງເກີດລູກໄວກ່ອນກຳນົດ. ເຝົ້າລະວັງເບິ່ງບັນດາສັນຍານ ຂອງການຕິດເຊື້ອ ແລະ ໃຫ້ໄປ 
ພົບແພດຫາກຈຳເປັນ.  
 
ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງປັດສະວະ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຖືພາ: 
 • ດ່ືມນ້ຳ ຫືຼ ນ້ຳໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 8 ຈອກຕ່ໍວັນ. 
 • ຮັກສາອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ສະອາດ. 
 • ຖ່າຍປັດສະວະຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ. 
 • ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນການນຳໃຊ້ທໍ່ລະບາຍປັດສະວະ. 
 • ອະນາໄມທໍ່ລະບາຍປັດສະວະເລື້ອຍຂຶ້ນ (ເບິ່ງໜ້າທີ 118 ຫາ 124)

ຖ້າທ່ານຫາກໄດ້ເນັ້ນທ້ອງຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ  
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປັດສະວະໄຫຼອອກ ທ່ານກໍ່ສາມາດ 
ສືບຕໍ່ເຮັດແບບນີ້ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືພາຢູ່  
ເພາະມັນຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ.
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ວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ທ່ານດື່ມນ້ຳພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ ແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມສັງເກດເບິ່ງສີຂອງປັດສະວະ. 
ຖ້າມັນເປັນສີເຫຼືອງແກ່ ທ່ານອາດຈະດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ. ປັດສະວະຄວນຈະເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນເກືອບ 
ຄືກັນກັບນ້ຳ. ການດື່ມຊາ ຫຼື ກາເຟຫຼາຍຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ ເພາະວ່າສານຄາເຟອີນໃນຊາ ແລະ  
ກາເຟຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍທາດແຫຼວຫຼາຍກ່ວາການໄດ້ຮັບທາດແຫຼວ.

 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອໃນພົກຍ່ຽວ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ  
ເບິ່ງໜ້າ 124 ຫາ 126.

ໂລກຊັກກະທັນຫັນ (ໂລກບ້າໝູ) 
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ແມ່ຍິງທີ່ເປັນໂລກບ້າໝູ ຈະມີອາການຊັກກະທັນຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ 
ຫຼື ໜ້ອຍລົງ ໃນຊ່ວງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືພາ. ຖ້າທ່ານເປັນໂລກຊັກກະທັນ ຫັນ, ທ່ານຈະຮູ້ດີທີ່ສຸດວ່າ 
ທ່ານມີອາການຊັກເລື້ອຍໆພຽງໃດ ແລະ ຮຸນແຮງພຽງໃດ. ຢາກັນໂລກຊັກກະທັນຫັນບາງຊະນິດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຟນີໂຕອິນ (phenytoin “diphenylhydantoin, Dilantin”) ອາດຈະເປັນ
ການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເກີດ ເມື່ອແມ່ຍິງຖືພາຫາກກິນຍາຊະນິດນີ້.
ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຢຸດກິນຢາກັນໂລກຊັກກະທັນຫັນໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານຖືພາ ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ 
ອາການຊັກຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຊີວິດ.  ປຶກສາກັບແພດ ຫຼື ທ່ານໝໍຜູ້ທີ່  
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂລກບ້າໝູ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຢາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ກິນ.  
ເຟັນໂນບາບີຕານ (Phenobarbital 
“phenobarbitone, Luminal”) 
ອາດຈະເປັນຢາກັນໂລກ 
ຊັກກະທັນຫັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ 
ສຳລັບກິນໃນລະຫວ່າງຖືພາ.

ເລືອດເປັນພິດໃນລະຫວ່າງການຖືພາ 
ຂາ ແລະ ຂໍ່ຕີນໃຄ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນເລື່ອງປົກ ກະຕິຂອງການຖືພາ. ແຕ່ວ່າແຂນ ແລະ ໜ້າໃຄ່  
ສາມາດເປັນສັນຍານຂອງເລືອດເປັນພິດໃນລະຫວ່າງຖືພາ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າທ່ານຫາກເຈັບຫົວ, 
ຕາລາຍ ຫຼື ປວດບໍລິເວນທ້ອງນຳ. ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນແບບກະທັນຫັນ, ເລືອດດັນສູງ ແລະ 
ພ້ອມກັນນັ້ນ ການມີທາດໂປຼຕິນຫຼາຍໃນປັດສະວະກໍ່ເປັນສັນຍານຂອງເລືອດເປັນພິດ. ເລືອດ 
ເປັນພິດສາມາດເປັນສາເຫດຂອງອາການຊັກ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທັງທ່ານ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ 
ເສຍຊີວິດໄດ້. ອາການຊັກນີ້ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກອາການຊັກທີ່ມີສາເຫດມາຈາກໂລກບ້າໝູ 
(ເບິ່ງໜ້າທີ 286). 
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ທ່ານອາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງເລືອດເປັນພິດ ຖ້າທ່ານ ຫຼື ແມ່  
ຫຼື ເອືື້ອຍນ້ອງຂອງທ່ານຫາກເຄີຍມີເລືອດເປັນພິດ ຫຼື ຖ້າຫາກ 
ທ່ານຖືພາເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ທ່ານຫາກຖືພາເປັນຄັ້ງທຳອິດກັບຄູ່ 
ຄົນໃໝ່. ເລືອດເປັນພິດຍັງມັກເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມດັນ 
ເລືອດສູງ, ເປັນໂລກເບົາຫວານ, ມີບັນຫາທາງດ້ານໝາກໄຂ່ຫຼັງ, 
ເຈັບຫົວຮ້າຍແຮງ, ແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸສູງກ່ວາ 35 ປີ ແລະແມ່ຍິງທີ່ 
ຖືພາລູກຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນ.

 ຖ້າທ່ານຫາກມີອາການໃດໜ່ຶງຂອງເລືອດເປັນພິດ, ໃຫ້ໄປພົບ 
ໝໍຕຳແຍ ຫຼື ແພດ ຜູ້ທີ່ສາມາດກວດ ກ່ຽວກັບອາການເຫຼົ່ານີ້.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
 • ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ນອນເທິງຕຽງ, ກິນອາຫານທີ່ດີ, ມີໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະ  
  ແມ່ນອາຫານທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂປຼຕິນ ແຕ່ໃຫ້ໃສ່ເກືອໃນອາຫານພຽງເລັກນ້ອຍ. ຫຼີກລ້ຽງ 
  ການກິນອາຫານເຄັມ. ຢ່າໃສ່ແປ້ງນົວ. 
 • ຖ້າທ່ານຫາກບໍ່ດີຂຶ້ນໂດຍໄວ ຫຼື ຖ້າຫາກມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ ຫຼື ອາການໃຄ່ຢູ່ໜ້າ   
  ຫາກເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ມີອາການຊັກ, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດໂດຍດ່ວນ  
  ເພາະຊີວິດຂອງທ່ານກຳລັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.

ອາການເຈັບທີ່ເກີດຈາກການໜີບ (ແຜຕຽງ) 
ແມ່ຍິງທີ່ນັ່ງ ຫຼື ນອນເກືອບຕະຫຼອດເວລາ ອາດຈະເກີດບາດແຜຈາກການໜີບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ 
ຖ້າວ່າການນັ່ງ ຫຼື ນອນນັ້ນ ຫາກໃຊ້ເວລາດົນໂດຍທີ່ບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ຫຼື ປ່ຽນທ່ານອນ. ບາດແຜ
ນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະກັບແມ່ຍິງທີ່ເປັນເປ້ຍລ່ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງອາການປວດ. 
ໃນເມື່ອທ່ານຖືພາ ນ້ຳໜັກສ່ວນເກີນຍິ່ງເພີ່ມການໜີບໃສ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເປັນ 
ບ່ອນທີ່ອາການບາດເຈັບນັ້ນມັກຈະເກີດຂຶ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: 
ພະຍາຍາມເຄື່ອນເໜັງ ຫຼື ປ່ຽນທ່ານອນ ຫຼື ທ່ານັ່ງໃຫ້ເລື້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງ 
ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ກວດເບິ່ງຜິວໜັງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີອາການເຈັບຈາກການໜີບຖີ່ຂຶ້ນກ່ວາເວລາກ່ອນທີ່ທ່ານ 
ຖືພາ. ເບິ່ງໜ້າທີ 138 ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນອາການເຈັບຈາກການກົດໜີບ.

ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມັກພົບເຫັນ



288 ພາກທີ 10: ການຖືພາ

ເຮັດໄອວີ/ໂລກເອດ ແລະ ການຖືພາ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີການຮັກສາ ເຮັດໄອວີ/ໂລກເອດ ໃຫ້ຫາຍດີໄດ້, ແຕ່ກໍ່ມີຢາທີ່ສາມາດ  
ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ເຮັດໄອວີ/ໂລກເອດ ດຳລົງຊີວິດໄດ້ດົນຂື້ນ. ພວກມັນເປັນຢາຊະນິດ 
ດຽວກັນກັບຢາທີ່ມີຊື່ວ່າ (ເອອາຣວີ: ARVs) ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ໃຫ້ມີການ 
ແຜ່ເຊື້ອ ເຮັດໄອວີ ໄປຫາລູກໃນລະຫວ່າງຖືພາ, ເກີດ ຫຼື ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໃຫ້ນ້ຳນົມລູກ 
(ເບິ່ງໜ້າທີ 447 ຫາ 453). 
 ຖ້າທ່ານຫາກມີເຊື້ອ ເຮັດໄອວີ ແລະ ພວມຖືພາ, ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດ 
ຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບການດູແລການຖືພາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອເຮັດໄອວີ 
ອາດຈະມີບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຖືພາ ດັ່ງເຊັ່ນ: 
 • ຫຼຸລູກ. 
 • ມີໄຂ້ ແລະ ຕິດເຊື້ອ. 
 • ການຕິດເຊື້ອເຫັດ (yeast) ຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ, ປາກ ຫຼື ທ້ອງ. 
 • ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. 
 • ບັນຫາຫຼັງການເກີດ ເຊັ່ນ ການຕົກເລືອດ ແລະ ການຕິດເຊ້ືອ. 
 ພະຍາຍາມຊອກຫາເບິ່ງວ່າ ມີຢາປິ່ນປົວໄວ້ໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ ຫຼື ບ່ໍ ເພື່ອປ້ອງກັນລູກຈາກການ 
ໄດ້ຮັບເຊື້ອ ເຮັດໄອວີ ຫຼື ປິ່ນປົວລູກແຕ່ຫົວທີ. ຖ້າມີສູນສຸຂະພາບທີ່ມີອຸປະກອນພຽບພ້ອມ 
ໃກ້ກັບຂົງເຂດທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ ດີທີ່ສຸດ ທ່ານຄວນເກີດລູກຢູ່ທີ່ສູນສຸຂະພາບແຫ່ງນັ້ນ.

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ສິ່ງທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສາມາດເຮັດໄດ້:  
 • ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະ  
  ການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ. 
 • ມອງການຖືພາໃນແງ່ດີ. 
 • ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາ 
  ໄດ້ຮັບການດູແລກ່ອນການເກີດ ແລະ    
  ໄປກວດກັບພວກເຮົາ. 
 • ເປັນທີ່ເພ່ິງໄດ້ໃນທຸກເວລາ.

ແມ່ຍິງພິການກໍ່ມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ  
ກ່ຽວກັບການຖືພາພໍໆກັບ ແມ່ຍິງ 
ຄົນອື່ນໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງການ 
ການຖືພາທີ່ມີຄວາມສົມບູນ  
ແລະ ໃຫ້ກຳເນີດລູກທີ່ແຂງແຮງ.
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ສິ່ງທີ່ໝໍຕຳແຍ, ທ່ານໝໍ ແລະ ແພດຄົນອື່ນໆ ສາມາດເຮັດໄດ້:

ແພດສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ ຖ້າພວກເຮົາຫາກໄປພົບກັບເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ຫົວທີທີ່ພວກເຮົາຖືພາ ຫຼື  
ແມ່ນແຕ່ກ່ອນພວກເຮົາຖືພາ. ເພາະວ່າມີທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ, ໝໍຕຳແຍ ແລະ ແພດອື່ນໆ  
ພຽງຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ມີປະສົບການໃນການດູແລແມ່ຍິງພິການ, ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເພິ່ນຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດສຳລັບພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມພິການ 
ຂອງພວກເຮົາອາດຈະ (ອາດຈະບໍ່) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຖືພາແນວໃດ. ແພດຍັງສາມາດ: 
 • ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນທີ່ແມ່ຍິງພິການອາດຈະ (ອາດຈະບໍ່)  
  ປະເຊີນ ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. 
 • ຮັບຮູ້ໃນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ບໍ່ສັນນິຖານວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ 
  ເກີດລູກຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ພຽງເພາະຄວາມພິການໃດໜຶ່ງທີ່ແມ່ຍິງມີ  
  ນ້ັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມົດລູກຂອງລາວໃຊ້ການບໍ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງລາວ  
  ແລະ ຂາຈະເປັນລ່ອຍ, ແຕ່ມົດລູກຂອງລາວຍັງສາມາດຫົດໂຕ ແລະ ດັນລູກໃຫ້ອອກໄດ້. 
 • ຈັດຕັ້ງກຸ່ມໃຫ້ກັບແມ່ຍິງພິການ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການກິນທີ່ມີໂພຊະນາການ,  
  ຢາ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. 
 • ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການດູແລທາງສຸຂະພາບໄດ້ງ່າຍ  
  ໃນລະຫວ່າງຖືພາ.
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ແມ່ຍິງພິການໃນປະເທດ ອູການດາ ຍົກສູງສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງ 
ສາທາລະນະສຸກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 
ອົງການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງແມ່ຍິງພິການ (Disabled Women’s  
Network and Resource Organization: DWNRO) ໃນປະເທດ ອູການດາ  
ໄດ້ດຳເນີນການ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີເຮັດວຽກທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ມີຄວາມຕື່ນໂຕ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງພິການ. ຄວາມກັງວົນອັນຫຼັກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ  
ເມື່ອມີການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບແມ່ຍິງພິການທີ່ຖືພາ ຈາກພະນັກງານໃນໂຮງໝໍ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ 
ຈະສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ບໍ່ກັບໄປກວດກ່ອນການເກີດອີກ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າ 
ກໍ່ອາດຈະມີບັນຫາກັບການຖືພາໃນພາຍລຸນມາ ຫຼື ມີບັນຫາກັບການເກີດ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ 
ສາມາດປ້ອງກັນດ້ວຍການກວດຢ່າງເປັນປະຈຳ. 

 DWNRO ໄດ້ຈັດສຳມະນາໃນລະດັບພາກພື້ນສຳລັບທ່ານໝໍ ແລະ ໝໍຕຳແຍກ່ຽວກັບ  
ການຂາດສິດທິໃນການນຳໃຊ້ຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ ແລະ ບໍລິການໃນໂຮງໝໍ ດັ່ງເຊັ່ນ ການດູແລ 
ຫຼັງການເກີດ, ຊິງຊັ່ງນ້ຳໜັກ, ໂຕະນອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບກວດ ແລະ ຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະ 
ສື່ສານກັບແມ່ຍິງຫູໜວກ ແລະ ຕາບອດໄດ້. ໂຮງໝໍບາງແຫ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ 
ເປັນທີ່ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ  
ແລະ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ກຸ່ມແມ່ຍິງ 
ຫູໜວກໄດ້ຝຶກສອນພາສາໃບ ້
ໃຫ້ກຸ່ມໝໍຕຳແຍ. ປະຈຸບັນນີ້ 
DWNRO ກຳລັງດຳເນີນ 
ການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ  
ພິການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້  
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດມີ 
ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ກັບ 
ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

ຊາຣາ ເຂົ້າມາໃນເລີຍ. 
ຂ້ອຍພ້ອມກວດ 
ໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວ.

ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າ 
ແມ່ຍິງຄືລາວ 
ກໍ່ມີລູກໄດ້.


