
��ລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ�ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ
ແລະ ຄວາມ��ພັນ, ເຈົ້າສາມາດ ເຂົ້າໄປສອບຖາມຢູ� 

Dr Facebook ຕາມທີ່ຢູ�: www.facebook.com/vwyfans.  
��ລັບຂ�້ມູນລາຍລະອຽດ ແລະ ການບ�ລິການເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໄປສອບຖາມ ແລະ 

ຂ���ປຶກສາໄດ�ທີ່ ສູນສຸຂະພາບພັດທະນາແມ�ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ�ມ
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

(ສີ່ແຍກໄຟແດງປາກປາສັກ/ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສີໂຄດ)
ຫຼື ໄປສະຖານທີ່ບ�ລິການດ�ານສຸຂະພາບອື່ນ
ຫຼື ໂທສາຍດ�ວນ: 1361 (��ລັບຜູ�ຍິງ)

ແລະ 137 (��ລັບຜູ�ຊາຍ)
ເພື່ອຂ�ຂ�້ມູນ ແລະ ��ປຶກສາ.

��ລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມກ�ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ

ທຸກໆຄົນ ບ�່ວ�າຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸຊ�່າໃດກ�່ຕາມ 
ລ�ວນແຕ�ມີສິດທິໃນການຊອກຫາ��ປຶກສາ
ກ�ຽວກັບວິທີຄຸມ��ເນີດ.

ມັນບ�່ແມ�ນພຽງແຕ�ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ�ຍິງ
ເທົ່ານັ້ນ. 
ແຕ�ຜູ�ຊາຍກ�່ຕ�ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນດຽວ 
ກັນ ແລະ ຕົກລົງໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມບ�່ວ�າຈະເປັນ 
ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ�ຍິງ ຫຼື ຂອງຜູ�ຊາຍ.

ແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍແມ�ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍເທົ່າກັນ.
ສະນັ້ນ, ການໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມເວລາມີເພດ��ພັນ, 
ບ�່ຕ�ອງລ�ຖ�າໃຫ�ແຟນຂອງເຈົ້າບອກ ແລະ ບ�່ຕ�ອງ 
ຄິດວ�າແຟນຂອງເຈົ້າ ຈະໄປນອນ��ຄົນອື່ນ ຫຼື 
ບ�່ເຊື່ອໃຈເຈົ້າ ຖ�າລາວມີຖົງຢາງອະນາໄມຕິດໂຕ, 
ແຕ�ທີ່ຈິງແລ�ວຍ�ອນວ�າເຂົາເຈົ້າຢາກປົກປ�ອງເຈົ້າ.

ມັນບ�່ໄດ�ໝາຍເຖິງການກີດກັນວ�າບ�່ໃຫ�ມີລູກ ແຕ�ມັນເປັນທາງເລືອກຂອງເຈົ້າ 
ໃນການຕັດສິນໃຈວ�າເມື່ອໃດເຈົ້າຈະເອົາລູກ, ເອົາຈັກຄົນ, ແລະ ຄວາມຖີ່
ຖ�າເຈົ້າໃຊ�ວິທີວາງແຜນຄອບຄົວໃນຕອນນີ້ ກ�່ບ�່ໄດ�ໝາຍຄວາມວ�າເຈົ້າຈະບ�່ 
ສາມາດມີລູກອີກ ເຈົ້າຕ�ອງຮູ�ກ�ຽວກັບສິດທິສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ ລວມທັງການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືພາ ທີ່ບ�ຕ່ັ້ງໃຈ 
ແລະ ພະຍາດຕິດຕ�ທ່າງເພດ��ພັນ ແລະຕັດສິນໃຈດ�ວຍຕົວເຈົ້າເອງ.

ຖ�າວ�າເຈົ້າ ແລະ ແຟນຂອງເຈົ້າຕົກລົງຢາກມີ 
ເພດ��ພັນ��ກັນ ແລ�ວບ�່ຢາກຖືພາ ຫຼື ຕິດເຊື້ອ 
ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ ເຈົ້າທັງສອງຕ�ອງ 
ປ�ອງກັນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຈົ້າທັງສອງ ຄວນ 

ຕ�ອງຮູ�ຂ�້ມູນ ແລະ ��ແນະ�� ກ�ຽວກັບ 
ການມີເພດ��ພັນທີ່ປອດໄພຈາກທ�ານໝ� 

ຫຼື ແພດ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີບ�ລິການຢູ�ທີ່ 
ສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄວໜຸ�ມ 

ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າ.

ໄວໜຸ�ມສ�ວນຫຼາຍມັກຖືກກົດດັນໃນເວລາທີ່ໝຸ�ເພື່ອນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າມີເພດ��ພັນກັບແຟນ. ແຕ�ມັນເປັນເລື່ອງ 
ປົກກະຕິທີ່ເຈົ້າຍັງບ�່ທັນພ�ອມທີ່ຈະມີເພດ��ພັນ 
ແລະ ຄວນປະຕິເສດມັນ ສະ! ໃຊ�ເວລາເຮັດ 
ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກເຮັດ ແລະ ຄວນຮູ�ໄວ�ວ�າເຮົາ 
ສາມາດມີແຟນເມື່ອໃດກ�່ໄດ� ໃນເມື່ອເຮົາ 
ພ�ອມ, ການເປັນແຟນກັນບ�່ໄດ�ໝາຍ 
ຄວາມວ�າຕ�ອງມີເພດ��ພັນກັນ.

ເຈົ້າສາມາດໄປສູນສຸຂະພາບພັດທະນາແມ�ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ�ມນະຄອນຫຼວງເພື່ອຂ�ຂ�້ມູນ 
ແລະ ປຶກສາກ�ຽວກັບການຄຸມ��ເນີດ ຫຼື ບ�່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຍັງສາມາດໂທເຂົ້າສາຍດ�ວນ ເພື່ອ 
ຊ�ວຍໃຫ�ເຈົ້າຕັດສິນໃຈເລືອກວິທີຄຸມ��ເນີດໄດ�ຢ�າງຖືກຕ�ອງ ແລະ ປອດໄພ.
ເຈົ້າບ�່ຕ�ອງຢ�ານທີ່ຈະໃຊ�ບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຂົາເຈົ້າເປັນກັນເອງ, 

ໝາຍຄວາມວ�າ:
• ເພິ່ນປິດລັບ ແລະ ເຈົ້າສາມາດປຶກສາກັບທ�ານໝ�ກ�ຽວກັບວິທີຄຸມ��ເນີດດ�ວຍຕົວ 

ທ�ານເອງ.
• ມີທ�ານໝ� ແລະ ແພດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ເຈົ້າສາມາດປຶກສາໄດ� ເພິ່ນບ�ລິການແບບ 

ປິດລັບ ເປັນກັນເອງ ແລະ ໃຫ�ກຽດ.
• ສະຖານທີ່ເຂົ້າຫາກ�່ສະດວກ ແລະ ຊອກຫາງ�າຍ
•  ເຈົ້າສາມາດໄປເວລາໃດກ�່ໄດ�ທີ່ເຈົ້າຕ�ອງການ
• ມີວິທີຄຸມ��ເນີດຫຼາຍແບບທີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາບ�່ແພງ
•  ມີບ�ລິການປ�ອງກັນ ແລະ ຮັກສາປິ່ນປົວພະຍາດບ�່ເສຍຄ�າ 
• ການບ�ລິການໃຫ�ກັບແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍແມ�ນສະເໝີພາບກັນ ແລະ ເຈົ້າຍັງສາມາດ 

ພາແຟນເຈົ້າໄປ��ກັນໄດ�ອີກ.
•  ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງ ແລະ ປອດໄພ

• ຍ�ອນວ�າການມີເພດ��ພັນເປັນເລື່ອງ��ມະຊາດ  ເຊິ່ງແຕ�ລະຄົນມີສິດທິໃນ 
     ການມີເພດ��ພັນ
• ຍ�ອນວ�າໄວໜຸ�ມລາວຜູ�ທີ່ແຕ�ງງານ ແລະ ບ�່ແຕ�ງງານລ�ວນແຕ�ມີເພດ��ພັນ
• ຍ�ອນວ�າໄວໜຸ�ມລາວຢູ�ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
 ຕົວເມືອງກ�່ມີເພດ��ພັນ
• ຍ�ອນວ�າຖ�າເຈົ້າຕ�ອງການມີເພດ��ພັນໃນຕອນນີ້ ຫຼື ໃນອະນາຄົດ, 
 ເຈົ້າຕ�ອງຮູ�ວິທີປ�ອງກັນຕົວເຈົ້າເອງ ແລະ ແຟນຂອງເຈົ້າ 
 ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບດີ
• ຍ�ອນວ�າເຈົ້າມີສິດທິໃນການຮຽນຮູ�ວິທີ
 ປ�ອງກັນການຖືພາແບບບ�່ຕັ້ງໃຈ ແລະ 
 ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ
• ຍ�ອນວ�າເຈົ້າຕ�ອງຮູ�ກ�ຽວກັບຜົນ
 ທີ່ຕາມມາຖ�າເຈົ້າບ�່ໃຊ�ວິທີ
     ວາງແຜນຄອບຄົວ 
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“ຂ�ອຍໄດ�ລົມກັບພ�່ແມ�ຂ�ອຍ

ກ�ຽວກັບການໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມ”

ແຕ� ເພິ່ນ ບອກວ�າ 
“ການໃຊ�ວິທີຄຸມ��ເນີດ

ແມ�ນຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຜູ�ຍິງຕົ໋ວ?”

“ແມ�ນຫວາ, 
ແຕ�ຂ�ອຍວ�າ 

ມັນບ�່ແມ�ນດ�ອກ”

Vhlsdia dka§uqkwhlnekxkfEldrkwmx̂]adbNcdivc[DpW}xd<japfHfhB]bGe?

!!! ເລືອກ
ແລະ ຕັດສິນໃຈ
ດ�ວຍຕົວເຈົ້າເອງ!!!

JtK
xpjqfe<qiaDpgVlfHq

e<tivHcA}gx

§hkwhln JtK Jzawlswhln
Bkdxpjqfe<qiaRbcxdiawhln

ShlsVhlsdiaJacGf?

§hkwhlnnisvmgBkd
xpjqfe<qiajDugl ShlsjRifJacGf?

dkacksJQaWlvWocXknj§[srnis?jjthcdbNcdivBkW}xd<japf
             divWckxRivQ[fElvjf½?

jViarniswhlnFygsShlsR]hdbNcdivdkacksJQaWlvWoc?



www.facebook.com/vwyfans.
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Vhlsdia dka§uqk whlnekxkfEldrkwmx̂]adbNcdivc[DpW}xd<japfHfhB]bGe?
JtK

xpjqfe<qiaDpgVlfHq
e<tivHcA}gx

§hkwhln JtK Jzawlswhln
Bkdxpjqfe<qiaRbcxdiawhln

ShlsVhlsdiaJacGf?

§hkwhlnnisvmgBkd
xpjqfe<qiajDugl ShlsjRifJacGf?

dkacksJQaWlvWocXknj§[srnis? jjthcdbNcdivBkW}xd<japf
             divWckxRivQ[fElvjf½?

jViarniswhlnFygsShlsR]hdbNcdivdkacksJQaWlvWoc?



1.  ການຖືພາທີ່ບ�່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ການຖືພາຖີ່ ເກີດມີຄວາມສ�ຽງໃນການເກີດລູກ, ແຕ�ງງານ 
ກ�ອນໄວອັນຄວນ, ເອົາລູກອອກທີ່ບ�່ປອດໄພ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.

2.  ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ ລວມທັງ ເອດສ�ໄອວີ/ເອດສ�

ເຈົ້າມີສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງວິທີຄຸມ��ເນີດທີ່ປອດໄພ. ສະນັ້ນ, 
ຖ�າເຈົ້າບ�່ຢາກກາຍເປັນພ�່ແມ�ໃນເວລາ ນີ້ເທື່ອ, ຫຼື ຢາກສະລ�ການຖືພາ ຫຼື 
ຢາກປ�ອງກັນພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ, ເຈົ້າສາມາດລ�ຖ�າຈົນກວ�າ ເຈົ້າພ�ອມ ຫຼື 
ສາມາດໃຊ�ວິທີຄຸມ��ເນີດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ເຈົ້າຍັງສາມາດຊອກຫາ��ປຶກສາ ແລະ ບ�ລິການກ�ຽວກັບວິທີຄຸມ��ເນີດ ເມື່ອເຈົ້າມີບັນຫາ 
ຫຼື ເວລາທີ່ ເຈົ້າມີ��ຖາມກ�ຽວກັບ ການເຕີບໂຕຂອງຮ�າງກາຍ ແລະ ການເປັນປະ��ເດືອນ 
ຄວາມ��ພັນລະຫວ�າງໝູ�ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ການມີເພດ��ພັນ

ມີຜົນດີຄືແນວໃດ? ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�
ຜົນດີ. > ແມ�ຍິງ 2 
ໃນ 100 ຄົນຖືພາໃນ 
5 ປີ.
ສາມາດກຸ�ມໄດ�ເຖິງ
5-10 ປີ ຂ້ຶນກັບແຕ�
ລະແບບ ແລະ ສາ
ມາດເອົາອອກໄດ�ທຸກ
ເວລາ

ໄດ�ຜົນສະເໝີເວລາ
ທີ່ໃສ�ຢູ�. 

ເຈົ້າບ�່��ເປັນຕ�ອງໃຊ�
ວິທີຄຸມ��ເນີດອື່ນ
ໃນເວລາທີ່ໃສ�ຮວງຢູ�

ເມື່ອຖອດຮ�ວງອອກ 
ເຈ້ົາກ�ສ່າມາດຖືພາ
ໄດ�ປົກກະຕິ

ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�ຜົນດີ 
ຖ�າ��ໃຊ�ຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມ
��ແນະ��. > ແມ�ຍິງ 1 
ໃນ 100 ຄົນຖືພາໃນ 1 ປີ. 

ມີປະໂຫຍດຕ�ແ່ມ�ຍິງທ່ີບ�່
ສາມາດໃຊ�ຮ�ໂມນຍິງ ຫືຼ 
ຢາເມັດປະສົມ

ແມ�ຍິງທ່ີມີອາຍຸ 25ປີຂ້ຶນໄປ 
ສາມາດໃຊ�ໄດ�

ສາມາດໃຊ�ໄດ�ໃນຊ�ວງເວລາ
ໃຫ�ນົມລູກ.

ວິທີຄຸມ��ເນີດບ�ໃ່ຫ�
ຖືພາອີກວິທີໜ່ຶງ
ແບບຖາວອນຄືການ
ເຮັດໝັນຍິງ ແລະ 
ໝັນຊາຍ. ແຕ�ໄວ
ໜຸ�ມບ�ໃ່ຊ�ວິທີນ້ີເນ່ືອງ
ຈາກເຂົາເຈ້ົາຍັງຕ�ອງ
ການຖືພາ ຫືຼ ສະລ�
ການຖືພາ ແລະ ຍັງ
ຢາກຖືພາໃນຕ�ໜ່�າ. 

ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�ຜົນດີ. 
> ແມ�ຍິງ 4 ໃນ 1000 ຄົນ
ຖືພາໃນ 2 ປີ. 

ບ��່�ເປັນຕ�ອງໃຊ�ວິທີຄຸມ
��ເນີດອ່ືນໃນຊ�ວງເວລາ
ສັກຢາ.

ສາມາດໃຊ�ໄດ�ໃນຊ�ວງ
ເວລາໃຫ�ນົມລູກ.

98% ໄດ�ຜົນດີຖ�າໃສ�ຢ�າງ
ຖືກຕ�ອງ. ແມ�ຍິງ 2 ໃນ
100 ຄົນຖືພາໃນໜ່ຶງປີ.

ມີ��ໜ�າຍຕາມຄຣິນິກ 
ແລະ ຮ�ານຂາຍຢາ/ຮ�ານ
ຄ�າທ່ົວໄປ ລາຄາປະຢັດ

ສະດວກສະບາຍ��ລັບ
ມີເພດ��ພັນບາງຄ້ັງຄາວ 

ຫ�າມໃຊ�ຜະລິດຕະພັນ
ທ່ີປະສົມນ��ມັນເຊ່ັນ 
ນ��ມັນຊຸ�ມຊ່ືນ ຫືຼ ຄີມທາ
ໂຕໃສ�ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ເພາະມັນຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ�ຫ�ດໄດ�

ມີທຸກຂະໜາດ, 
ທຸກແບບ ແລະ ກ່ິນ

95% ໄດ�ຜົນດີຖ�າໃຊ�
ຖືກວິທີຕາມ��ແນະ��. 
ແມ�ຍິງ 5 ໃນ 100 ຄົນ
ຖືພາໃນໜ່ຶງປີ.

ສາມາດໃສ�ໄດ�ທຸກເວລາ
ກ�ອນມີເພດ��ພັນ.

ສະດວກສະບາຍ��ລັບ
ມີເພດ��ພັນບາງຄ້ັງ
ຄາວ 

ສາມາດໃຊ�ກັບຜະລິດຕະ
ພັນທ່ີປະສົມນ��ມັນ.

ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�ຜົນດີ. 
> ແມ�ຍິງ 1 ໃນ 1000 ຄົນ
ຖືພາ ໃນ 3 ປີ.

ໃຊ�ໄດ�ເຖິງ 3 ປີ ແຕ�ສາ
ມາດຖອດອອກກ�ອນໄດ�

ບ�່��ເປັນຕ�ອງໃຊ�ຄຸມ
��ເນີດອື່ນໃນເວລາ
ທີ່ຝັງເຂັມຢູ�

ເມ່ືອຖອດເຂັມອອກ ກ�່
ສາມາດຖືພາໄດ�ປົກກະຕິ

ປະເພດຂອງແຕ�ລະວິທີ ວິທີປ�ອງກັນ. ວິທີປ�ອງກັນ. ວິທີແບບຍາວນານ. ວິທີແບບຖາວອນ.ວິທີປ�ອງກັນແບບໄລຍະສ້ັນ
ໂດຍໃຊ�ຮ�ໂມນ.

ວິທີປ�ອງກັນແບບໄລຍະ
ຍາວ ແຕ�ເອົາອອກໄດ�
ຖ�າຕ�ອງການມີລູກ.

ວິທີປ�ອງກັນແບບໄລຍະ
ຍາວ ແຕ�ເອົາອອກໄດ�
ຖ�າຕ�ອງການມີລູກ.

ໄດ� ໄດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ�
ສາມາດ ປ�ອງກັນພະຍາດ

ຕິດຕ�ທ່າງເພດ��ພັນ

dkaW}xd<japfGajctke}djepa:

ວິທີຄຸມ��ເນີດ ຖົງຢາງອະນາໄມຜູ�ຊາຍ ຖົງຢາງອະນາໄມຜູ�ຍິງ ຝັງເຂັມຄຸມ��ເນີດ ສັກຢາຄຸມ��ເນີດ ຮ�ວງອະນາໄມ ການເຮັດໝັນຍິງ/ຊາຍ
ຢາເມັດ Progestogen-only 

(POP) ກ�ລະນີເຈົ້າມີເພດ��ພັນທີ່ບ�່ໄດ�ໃຊ�ຖົງຢາງ
ອານາໄມ ຫຼື ໃຊ�ແລ�ວເກີດຖົງຢາງອະນາໄມຈີກຂາດ, 

ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ບອກແຟນຂອງເຈົ້າ!ເຈົ້າສາມາດໄປເອົາຢາຄຸມ
��ເນີດສຸກເສີນໄດ�ຢູ�ສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄວໜຸ�ມ ເພື່ອປ�ອງກັນ

ບ�່ໃຫ�ຖືພາ, ແຕ�ມັນບ�່ສາມາດປ�ອງກັນການຕິດ
ພະຍາດທາງເພດ��ພັນໄດ�!

ຢາຄຸມ��ເນີດສຸກເສີນນີ້ຈະໄດ�ຜົນ ຖ�າກິນພາຍໃນ 3 ມື້ ຫຼັງຈາກມີເພດ��ພັນ. 
ສະນັ້ນຕ�ອງຮີບດ�ວນໄປຫາໝ� ເພື່ອເອົາຢາຄຸມ��ເນີດສຸກເສີນ.

       ແຕ�ລະວິທີຂອງການຄຸມ��ເນີດໃນຕາຕະລາງໜ�ານີ້ ທຸກວິທີບ�່ສາມາດ
       ປ�ອງກັນພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນໄດ� ຍົກເວັ້ນການໃສ�ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຕ�ອງໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ.
ເຈົ້າສາມາດເລືອກໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມຍິງ ຫຼື ຊາຍກ�່ໄດ�ເວລາມີເພດ��ພັນ. ວິທີຮັບຮູ�

ການຄຸມ��ເນີດ, ການຖອດອອກ ແລະ ນ��ຢາຂ�າອະສຸຈິ ແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ�ມີລູກໄດ�!

ແຜ�ນພັບນີ້ແມ�ນ��ລັບໃຫ�ຂ�້ມູນທົ່ວໄປກ�ຽວກັບວິທີຄຸມ��ເນີດ. ຖ�າເຈົ້າມີ��ຖາມ ຫຼື ຂ�້ຂ�ອງໃຈ 
ໃຫ�ໄປຖາມທ�ານໝ�, ຫຼື ໄປສູນຮັກສາສຸຂະພາບແມ�ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ�ມນະຄອນຫຼວງ/ 
ສະຖານທີ່ບ�ລິການດ�ານ ສຸຂະພາບ ຫຼື ໂທສາຍດ�ວນເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ປຶກສາ.

ເມື່ອແຟນເຈົ້າເວົ້າວ�າ: 

ຖ�າເຈົ້າຮັກຂ�ອຍ
ເຈົ້າກ�່ຕ�ອງມີ

ເພດ��ພັນ��ຂ�ອຍ

ເຈົ້າບ�່ຕ�ອງຢ�ານ
ຂ�ອຍຈະເຮັດຄ�ອຍໆ 
ແລະ ລະມັດລະວັງ

ຄົນອື່ນເຂົາ
ເຈົ້າກ�່ເຮັດຄືກັນ

ຄວາມສ�ຽງຂອງການມີເພດ��ພັນເກີດມາຈາກການບ�່ໃຊ�ຖົງຢາງອານາໄມ 
ເພື່ອຄຸມ��ເນີດ ແລະ ມີເພດ��ພັນກັບຫຼາຍຄົນ. ການດື່ມ ຫຼື 
ເສບຂອງມຶນເມົາ ເຊັ່ນ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ຢາເສບຕິດທຸກຢ�າງ 
ສາມາດເຮັດໃຫ�ເຈົ້າມີເພດ��ພັນທີ່ບ�່ປອດໄພ.

“ການມີລູກໝາຍເຖິງຄວາມປອດໄພ��ລັບ 
ຄອບຄົວຂອງຂ�ອຍໃນອານາຄົດ”

ເຈົ້າຄວນຄິດໃຫ�ດີກ�ຽວກັບການເປັນພ�່ແມ� ຍ�ອນວ�າ 
ຖ�າກາຍເປັນພ�່ແມ�ແລ�ວ ເຈົ້າຕ�ອງມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າສາມາດກາຍເປັນພ�່ແມ�ໄດ�ທຸກ 
ເວລາທີ່ເຈົ້າຕ�ອງການ, ແຕ�ເຈົ້າບ�່ສາມາດກັບມາເປັນ 
ໄວໜຸ�ມອີກຄັ້ງ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຕ�ອງຄິດໃຫ�ດີກ�ຽວກັບ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການຖືພາ.

“ຖົງຢາງອະນາໄມເຮັດໃຫ�ການມີ
ເພດ��ພັນບ�່ຄັກ”

ໃນປະຈຸບັນຖົງຢາງອະນາໄມມີຫຼາຍຮູບ
ແບບທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ເຈົ້າສາມາດເລືອກ 
ຫາແບບທີ່ເຈົ້າມັກ ແລະ ເໝາະກັບເຈົ້າ.

ຜູ�ຍິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ�ສູງທີ່ຈະມີລູກໃນຊ�ວງຕົກໄຂ�, ແຕ� 
ເຈົ້າບ�່ສາມາດຮູ�ໄດ�ວ�າມັນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ. ເພາະວ�ານ�� 
ອະສຸຈິຂອງເພດຊາຍສາມາດຢູ�ໄດ�ຮອດ 7 ມ້ື, ໃນລະຫວ�າງ 
ທ່ີນ�າ້ອະສຸຈິປ�ອຍເຂ້ົາໄປຈ�ານວນ 300 ລ�ານໂຕ ທ່ີປ�ອຍເຂ້ົາ 
ໄປຮ�າງກາຍຂອງຜູ�ຍິງ ແລະ ມີພຽງອະສຸຈິໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ 
ສາມາດເຮັດໃຫ�ຖືພາ. ສະນັ້ນຢ�າກົດດັນໃຫ�ໂຕເອງມີເພດ�� 
ພັນເມ່ືອເຈ້ົາຍັງບ�ທັ່ນ ພ�ອມ ຫືຼ ໃຊ�ວິທີຄຸມ��ເນີດທ່ີ ຖືກຕ�ອງ 
ກ�ອນມີເພດ��ພັນ.

ສີ່ງທີ່ຖືກເວົ້າວ�າຜູ�ຍິງມີເພດສ�າ 
ພັນຄັ້ງດຽວບ�່ສາມາດມີລູກໄດ�ຫຼື

ວ�າຜູ�ຊາຍບ�່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດ 
(ນ�້າອະສຸຈິບ�່ທັນອອກ) ຫຼື 

ອາບນ�້າທັນທີຫຼັງມີເພດສ�າພັນນັ້ນ
ບ�່ແມ�ນຄວາມຈິງ

c[DpW}xd<japfJvvGfDpgxpB]bVKjDftkc?
c[DpW}xd<japfDisXofGaSkSKtksaPJxbaxpeKAlsB]bVKjDftkc JtK xpWckxVlfHqSmgHcA}bx

WckxebNswlsdkaxpjqfe<qiaxprnisJfb?

Qoawlsdkaxpjqfe<qiaDpgvmgVlfHq

rhkxxpjqfe<qiajfifwkf 
                   jxugljFOkvmgqhlx Tu §udvisWiv

WckxjEugl JtK WckxjwOkGFDpgQ[f
                    dbNcdivdkaW}xd<japf

ຮ�ວງອະນາໄມ

��ເນີດສຸກເສີນໄດ�ຢູ�ສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄວໜຸ�ມ ເພື່ອປ�ອງກັນ

ຢາຄຸມ��ເນີດສຸກເສີນນີ້ຈະໄດ�ຜົນ ຖ�າກິນພາຍໃນ 3 ມື້ ຫຼັງຈາກມີເພດ��ພັນ. ຢາຄຸມ��ເນີດສຸກເສີນນີ້ຈະໄດ�ຜົນ ຖ�າກິນພາຍໃນ 3 ມື້ ຫຼັງຈາກມີເພດ��ພັນ. 



1.  ການຖືພາທີ່ບ�່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ການຖືພາຖີ່ ເກີດມີຄວາມສ�ຽງໃນການເກີດລູກ, ແຕ�ງງານ 
ກ�ອນໄວອັນຄວນ, ເອົາລູກອອກທີ່ບ�່ປອດໄພ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.

2.  ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ ລວມທັງ ເອດສ�ໄອວີ/ເອດສ�

ເຈົ້າມີສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງວິທີຄຸມ��ເນີດທີ່ປອດໄພ. ສະນັ້ນ, 
ຖ�າເຈົ້າບ�່ຢາກກາຍເປັນພ�່ແມ�ໃນເວລາ ນີ້ເທື່ອ, ຫຼື ຢາກສະລ�ການຖືພາ ຫຼື 
ຢາກປ�ອງກັນພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນ, ເຈົ້າສາມາດລ�ຖ�າຈົນກວ�າ ເຈົ້າພ�ອມ ຫຼື 
ສາມາດໃຊ�ວິທີຄຸມ��ເນີດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ເຈົ້າຍັງສາມາດຊອກຫາ��ປຶກສາ ແລະ ບ�ລິການກ�ຽວກັບວິທີຄຸມ��ເນີດ ເມື່ອເຈົ້າມີບັນຫາ 
ຫຼື ເວລາທີ່ ເຈົ້າມີ��ຖາມກ�ຽວກັບ ການເຕີບໂຕຂອງຮ�າງກາຍ ແລະ ການເປັນປະ��ເດືອນ 
ຄວາມ��ພັນລະຫວ�າງໝູ�ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ການມີເພດ��ພັນ

ມີຜົນດີຄືແນວໃດ? ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�
ຜົນດີ. > ແມ�ຍິງ 2 
ໃນ 100 ຄົນຖືພາໃນ 
5 ປີ.
ສາມາດກຸ�ມໄດ�ເຖິງ
5-10 ປີ ຂ້ຶນກັບແຕ�
ລະແບບ ແລະ ສາ
ມາດເອົາອອກໄດ�ທຸກ
ເວລາ

ໄດ�ຜົນສະເໝີເວລາ
ທີ່ໃສ�ຢູ�. 

ເຈົ້າບ�່��ເປັນຕ�ອງໃຊ�
ວິທີຄຸມ��ເນີດອື່ນ
ໃນເວລາທີ່ໃສ�ຮວງຢູ�

ເມື່ອຖອດຮ�ວງອອກ 
ເຈ້ົາກ�ສ່າມາດຖືພາ
ໄດ�ປົກກະຕິ

ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�ຜົນດີ 
ຖ�າ��ໃຊ�ຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມ
��ແນະ��. > ແມ�ຍິງ 1 
ໃນ 100 ຄົນຖືພາໃນ 1 ປີ. 

ມີປະໂຫຍດຕ�ແ່ມ�ຍິງທ່ີບ�່
ສາມາດໃຊ�ຮ�ໂມນຍິງ ຫືຼ 
ຢາເມັດປະສົມ

ແມ�ຍິງທ່ີມີອາຍຸ 25ປີຂ້ຶນໄປ 
ສາມາດໃຊ�ໄດ�

ສາມາດໃຊ�ໄດ�ໃນຊ�ວງເວລາ
ໃຫ�ນົມລູກ.

ວິທີຄຸມ��ເນີດບ�ໃ່ຫ�
ຖືພາອີກວິທີໜ່ຶງ
ແບບຖາວອນຄືການ
ເຮັດໝັນຍິງ ແລະ 
ໝັນຊາຍ. ແຕ�ໄວ
ໜຸ�ມບ�ໃ່ຊ�ວິທີນ້ີເນ່ືອງ
ຈາກເຂົາເຈ້ົາຍັງຕ�ອງ
ການຖືພາ ຫືຼ ສະລ�
ການຖືພາ ແລະ ຍັງ
ຢາກຖືພາໃນຕ�ໜ່�າ. 

ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�ຜົນດີ. 
> ແມ�ຍິງ 4 ໃນ 1000 ຄົນ
ຖືພາໃນ 2 ປີ. 

ບ��່�ເປັນຕ�ອງໃຊ�ວິທີຄຸມ
��ເນີດອ່ືນໃນຊ�ວງເວລາ
ສັກຢາ.

ສາມາດໃຊ�ໄດ�ໃນຊ�ວງ
ເວລາໃຫ�ນົມລູກ.

98% ໄດ�ຜົນດີຖ�າໃສ�ຢ�າງ
ຖືກຕ�ອງ. ແມ�ຍິງ 2 ໃນ
100 ຄົນຖືພາໃນໜ່ຶງປີ.

ມີ��ໜ�າຍຕາມຄຣິນິກ 
ແລະ ຮ�ານຂາຍຢາ/ຮ�ານ
ຄ�າທ່ົວໄປ ລາຄາປະຢັດ

ສະດວກສະບາຍ��ລັບ
ມີເພດ��ພັນບາງຄ້ັງຄາວ 

ຫ�າມໃຊ�ຜະລິດຕະພັນ
ທ່ີປະສົມນ��ມັນເຊ່ັນ 
ນ��ມັນຊຸ�ມຊ່ືນ ຫືຼ ຄີມທາ
ໂຕໃສ�ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ເພາະມັນຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ�ຫ�ດໄດ�

ມີທຸກຂະໜາດ, 
ທຸກແບບ ແລະ ກ່ິນ

95% ໄດ�ຜົນດີຖ�າໃຊ�
ຖືກວິທີຕາມ��ແນະ��. 
ແມ�ຍິງ 5 ໃນ 100 ຄົນ
ຖືພາໃນໜ່ຶງປີ.

ສາມາດໃສ�ໄດ�ທຸກເວລາ
ກ�ອນມີເພດ��ພັນ.

ສະດວກສະບາຍ��ລັບ
ມີເພດ��ພັນບາງຄ້ັງ
ຄາວ 

ສາມາດໃຊ�ກັບຜະລິດຕະ
ພັນທ່ີປະສົມນ��ມັນ.

ຫຼາຍກວ�າ 99% ໄດ�ຜົນດີ. 
> ແມ�ຍິງ 1 ໃນ 1000 ຄົນ
ຖືພາ ໃນ 3 ປີ.

ໃຊ�ໄດ�ເຖິງ 3 ປີ ແຕ�ສາ
ມາດຖອດອອກກ�ອນໄດ�

ບ�່��ເປັນຕ�ອງໃຊ�ຄຸມ
��ເນີດອື່ນໃນເວລາ
ທີ່ຝັງເຂັມຢູ�

ເມ່ືອຖອດເຂັມອອກ ກ�່
ສາມາດຖືພາໄດ�ປົກກະຕິ

ປະເພດຂອງແຕ�ລະວິທີ ວິທີປ�ອງກັນ. ວິທີປ�ອງກັນ. ວິທີແບບຍາວນານ. ວິທີແບບຖາວອນ.ວິທີປ�ອງກັນແບບໄລຍະສ້ັນ
ໂດຍໃຊ�ຮ�ໂມນ.

ວິທີປ�ອງກັນແບບໄລຍະ
ຍາວ ແຕ�ເອົາອອກໄດ�
ຖ�າຕ�ອງການມີລູກ.

ວິທີປ�ອງກັນແບບໄລຍະ
ຍາວ ແຕ�ເອົາອອກໄດ�
ຖ�າຕ�ອງການມີລູກ.

ໄດ� ໄດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ� ບ�ໄ່ດ�
ສາມາດ ປ�ອງກັນພະຍາດ

ຕິດຕ�ທ່າງເພດ��ພັນ

dkaW}xd<japfGajctke}djepa:

ວິທີຄຸມ��ເນີດ ຖົງຢາງອະນາໄມຜູ�ຊາຍ ຖົງຢາງອະນາໄມຜູ�ຍິງ ຝັງເຂັມຄຸມ��ເນີດ ສັກຢາຄຸມ��ເນີດ ຮ�ວງອະນາໄມ ການເຮັດໝັນຍິງ/ຊາຍ
ຢາເມັດ Progestogen-only 

(POP) ກ�ລະນີເຈົ້າມີເພດ��ພັນທີ່ບ�່ໄດ�ໃຊ�ຖົງຢາງ
ອານາໄມ ຫຼື ໃຊ�ແລ�ວເກີດຖົງຢາງອະນາໄມຈີກຂາດ, 

ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ບອກແຟນຂອງເຈົ້າ!ເຈົ້າສາມາດໄປເອົາຢາຄຸມ
��ເນີດສຸກເສີນໄດ�ຢູ�ສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄວໜຸ�ມ ເພື່ອປ�ອງກັນ

ບ�່ໃຫ�ຖືພາ, ແຕ�ມັນບ�່ສາມາດປ�ອງກັນການຕິດ
ພະຍາດທາງເພດ��ພັນໄດ�!

ຢາຄຸມ��ເນີດສຸກເສີນນີ້ຈະໄດ�ຜົນ ຖ�າກິນພາຍໃນ 3 ມື້ ຫຼັງຈາກມີເພດ��ພັນ. 
ສະນັ້ນຕ�ອງຮີບດ�ວນໄປຫາໝ� ເພື່ອເອົາຢາຄຸມ��ເນີດສຸກເສີນ.

       ແຕ�ລະວິທີຂອງການຄຸມ��ເນີດໃນຕາຕະລາງໜ�ານີ້ ທຸກວິທີບ�່ສາມາດ
       ປ�ອງກັນພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ��ພັນໄດ� ຍົກເວັ້ນການໃສ�ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຕ�ອງໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ.
ເຈົ້າສາມາດເລືອກໃຊ�ຖົງຢາງອະນາໄມຍິງ ຫຼື ຊາຍກ�່ໄດ�ເວລາມີເພດ��ພັນ. ວິທີຮັບຮູ�

ການຄຸມ��ເນີດ, ການຖອດອອກ ແລະ ນ��ຢາຂ�າອະສຸຈິ ແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ�ມີລູກໄດ�!

ແຜ�ນພັບນີ້ແມ�ນ��ລັບໃຫ�ຂ�້ມູນທົ່ວໄປກ�ຽວກັບວິທີຄຸມ��ເນີດ. ຖ�າເຈົ້າມີ��ຖາມ ຫຼື ຂ�້ຂ�ອງໃຈ 
ໃຫ�ໄປຖາມທ�ານໝ�, ຫຼື ໄປສູນຮັກສາສຸຂະພາບແມ�ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ�ມນະຄອນຫຼວງ/ 
ສະຖານທີ່ບ�ລິການດ�ານ ສຸຂະພາບ ຫຼື ໂທສາຍດ�ວນເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ປຶກສາ.

ເມື່ອແຟນເຈົ້າເວົ້າວ�າ: 

ຖ�າເຈົ້າຮັກຂ�ອຍ
ເຈົ້າກ�່ຕ�ອງມີ

ເພດ��ພັນ��ຂ�ອຍ

ເຈົ້າບ�່ຕ�ອງຢ�ານ
ຂ�ອຍຈະເຮັດຄ�ອຍໆ 
ແລະ ລະມັດລະວັງ

ຄົນອື່ນເຂົາ
ເຈົ້າກ�່ເຮັດຄືກັນ

ຄວາມສ�ຽງຂອງການມີເພດ��ພັນເກີດມາຈາກການບ�່ໃຊ�ຖົງຢາງອານາໄມ 
ເພື່ອຄຸມ��ເນີດ ແລະ ມີເພດ��ພັນກັບຫຼາຍຄົນ. ການດື່ມ ຫຼື 
ເສບຂອງມຶນເມົາ ເຊັ່ນ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ຢາເສບຕິດທຸກຢ�າງ 
ສາມາດເຮັດໃຫ�ເຈົ້າມີເພດ��ພັນທີ່ບ�່ປອດໄພ.

“ການມີລູກໝາຍເຖິງຄວາມປອດໄພ��ລັບ 
ຄອບຄົວຂອງຂ�ອຍໃນອານາຄົດ”

ເຈົ້າຄວນຄິດໃຫ�ດີກ�ຽວກັບການເປັນພ�່ແມ� ຍ�ອນວ�າ 
ຖ�າກາຍເປັນພ�່ແມ�ແລ�ວ ເຈົ້າຕ�ອງມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າສາມາດກາຍເປັນພ�່ແມ�ໄດ�ທຸກ 
ເວລາທີ່ເຈົ້າຕ�ອງການ, ແຕ�ເຈົ້າບ�່ສາມາດກັບມາເປັນ 
ໄວໜຸ�ມອີກຄັ້ງ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຕ�ອງຄິດໃຫ�ດີກ�ຽວກັບ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການຖືພາ.

“ຖົງຢາງອະນາໄມເຮັດໃຫ�ການມີ
ເພດ��ພັນບ�່ຄັກ”

ໃນປະຈຸບັນຖົງຢາງອະນາໄມມີຫຼາຍຮູບ
ແບບທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ເຈົ້າສາມາດເລືອກ 
ຫາແບບທີ່ເຈົ້າມັກ ແລະ ເໝາະກັບເຈົ້າ.

ຜູ�ຍິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ�ສູງທີ່ຈະມີລູກໃນຊ�ວງຕົກໄຂ�, ແຕ� 
ເຈົ້າບ�່ສາມາດຮູ�ໄດ�ວ�າມັນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ. ເພາະວ�ານ�� 
ອະສຸຈິຂອງເພດຊາຍສາມາດຢູ�ໄດ�ຮອດ 7 ມ້ື, ໃນລະຫວ�າງ 
ທ່ີນ�າ້ອະສຸຈິປ�ອຍເຂ້ົາໄປຈ�ານວນ 300 ລ�ານໂຕ ທ່ີປ�ອຍເຂ້ົາ 
ໄປຮ�າງກາຍຂອງຜູ�ຍິງ ແລະ ມີພຽງອະສຸຈິໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ 
ສາມາດເຮັດໃຫ�ຖືພາ. ສະນັ້ນຢ�າກົດດັນໃຫ�ໂຕເອງມີເພດ�� 
ພັນເມ່ືອເຈ້ົາຍັງບ�ທັ່ນ ພ�ອມ ຫືຼ ໃຊ�ວິທີຄຸມ��ເນີດທ່ີ ຖືກຕ�ອງ 
ກ�ອນມີເພດ��ພັນ.

ສີ່ງທີ່ຖືກເວົ້າວ�າຜູ�ຍິງມີເພດສ�າ 
ພັນຄັ້ງດຽວບ�່ສາມາດມີລູກໄດ�ຫຼື

ວ�າຜູ�ຊາຍບ�່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດ 
(ນ�້າອະສຸຈິບ�່ທັນອອກ) ຫຼື 

ອາບນ�້າທັນທີຫຼັງມີເພດສ�າພັນນັ້ນ
ບ�່ແມ�ນຄວາມຈິງ

c[DpW}xd<japfJvvGfDpgxpB]bVKjDftkc?
c[DpW}xd<japfDisXofGaSkSKtksaPJxbaxpeKAlsB]bVKjDftkc JtK xpWckxVlfHqSmgHcA}bx

WckxebNswlsdkaxpjqfe<qiaxprnisJfb?

Qoawlsdkaxpjqfe<qiaDpgvmgVlfHq

rhkxxpjqfe<qiajfifwkf 
                   jxugljFOkvmgqhlx Tu §udvisWiv

WckxjEugl JtK WckxjwOkGFDpgQ[f
                    dbNcdivdkaW}xd<japf


