
ကုုုုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာေဘးအႏၱရာယ္ 
ေလ်ာ့နည္းေစရန္



က်မ အန္တီဆီ သြားမလို႕ ။ ခဏေန ျပန္လာခဲ့မယ္ေနာ္။



က်မေယာက်ၤား အိမ္အလည္ခဏျပန္လာတယ္။ ဒီေတာ့ အခု က်မမွာ ကိုယ္၀န္ရွိသြားတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သူက အလုပ္ရွာဖို႕ ျပန္ထြက္သြားတယ္။ အခုက က်မ တစ္ေယာက္တည္းပဲ။

ျမန္မာျပည္မွာက ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးရမယ့္ အလားအလာ ရွိမွ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေပးတာကလြဲလို႕ 
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းက တရားမ၀င္ဘူး။

ဒါေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက်ေတာ့ သမီးမွာ ႏွလုံးေရာဂါ ဒါမွမဟုတ္ ကင္ဆာေရာဂါတို႔ရွိရင္ ဆရာဝန္ေတြက အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးႏိုင္တယ္၊ 
တရားလည္းဝင္တယ္။

မဟုတ္ဘူး အေဒၚရယ္၊ က်မအဲ့ဒီလို 
ေနမေကာင္းျဖစ္တာလဲမဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ သေႏၶသားမွာ 
ျပႆနာ တစ္ခုခု ရွိေနတယ္လို႕လဲ က်မ မထင္ပါဘူး။

က်မမွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြကို ဂရုစိုက္ဖို႔ နဲ႕ သူတို႕ေတြကို လုပ္ေကြ်းဖို႕ေတာင္ 
က်မမွာ ပိုက္ဆံမေလာက္ဘူး။ ျပီးေတာ့ ကေလးအငယ္ဆံုးကိုေမြးျပီးေတာ့ က်မ 
ေနမေကာင္း ေတာ္ေတာ္ ျဖစ္သြားေသးတယ္။ က်မ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ဒါမွမဟုတ္ သမီးမွာ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ဒါမွမဟုတ္ သေႏၶသားမွာ ျပႆနာ 
တစ္ခုခုရွိေနတယ္ ဆုိရင္လဲ သင့္ကိုယ္၀န္ကို တရား၀င္ဖ်က္ခ်ေပးတယ္။



အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက ေကသီပန္ကို ေသာက္ၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အရက္ ဒါမွမဟုတ္ ငွက္ဖ်ားေဆးေတြကို ေသာက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမီးက 
အဲ့ဒါမ်ဳိးေတြ မလုပ္သင့္ဘူး။

အဲ့တာေတြက အလုပ္မျဖစ္တဲ့အျပင္ ကိုယ္ဝန္ကို မပ်က္က်ႏိုင္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးေတြဆိုရင္ သမီးကိုေတာင္ ေရာဂါရေစမယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ အဓမၼက်င့္ခံရတာတို႕  ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေန ခ်ိန္မွာ ၁၅ ႏွစ္ထက္ငယ္ေနတာတို႕ဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ကိုတရားဝင္ဖ်က္ခ်ခြင့္ရွိတယ္။

တကယ္လို႕ သမီးက အန္တီ ေျပာျပတဲ့ အေျခအေနေတြထဲက တစ္ခုခုျဖစ္ေနရင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ ေဆးခန္းကေန  
သမီးရဲ႕ကို္ယ္၀န္ဖ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ေယာက္ ရွာေပးလိမ့္မယ္။

မဟုတ္ဘူး အန္တီရယ္။ က်မမွာလဲ အဲ့ဒီလိုဟာေတြ တစ္ခုမွ မျဖစ္ဘူး။ က်မက 
အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ သူလဲ မဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ က်မ ေယာက္်ားက က်မကို လိင္ဆက္ဆံဖို႕ 
အတင္းအဓမၼ တိုက္တြန္းတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ က်မေယာက္်ားကို က်မ အရမ္းခ်စ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ က်မကိုယ္ဝန္ယူလို႕ေတာ့ မရဘူး။ 
အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြသာဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ။



ဒါေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကူညီႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရွိတာေတာ့ က်မၾကားဖူးတယ္။ အဲ့ဒီ အမ်ဳိးသမီးက 
သူမ်ားေတြကို ကူညီေနတာ ၾကာလွျပီလို႕ က်မသူငယ္ခ်င္းက ေျပာျပတယ္။ က်မသူ႕ဆီ သြားသင့္လား။

သမီး သူ႔ဆီကို မသြားသင့္ဘူး။ အဲ့ဒီနည္းလမ္းေဟာင္းေတြက မလံုျခံဳဘူး။ အဲဒါေတြနဲ႕ 
ကိုယ္ဝန္ကိုေတာ့ ဖ်က္ခ်ခ်င္ ဖ်က္ခ်လို႕ရတယ္ ဒါေပမဲ့ သမီး အရမ္းနာက်င္တဲ့ 
ေဝဒနာကိုခံစားရမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဒါေတြေၾကာင့္ ေသရတယ္။ 
ဒါေတြက အရမ္း အႏၱရာယ္ရွိတာ။

က်မ ကေလးေနာက္ထပ္ယူဖို႕ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး 

အန္တီရယ္။ တစ္ျခားနည္းလမ္းေတြ ရွိမွာပါ။

အဲ့ဒီ အမ်ဳိးသမီးက တုတ္ေခ်ာင္းေတြ သံုးမယ္၊ 
အတြင္းထဲကို ေဆးဘက္၀င္အပင္ေတြ၊ ခႊ်န္ထက္ေနတဲ့ 
ငွက္ေတာင္ေတြ ထည့္မယ္။

ဒါမွမဟုတ္ အဲ့ဒီအမ်ဳိးသမီးက ေက်ာက္ခဲပူပူေတြနဲ႕ တအားႏွိပ္မယ္။

သမီးေသြးေတြ အရမ္းထြက္ျပီး ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 

ကေလးဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။



ဒီေဆးသုံးနည္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ 

ပါးေစာင္ထဲမွာ မိနစ္ ၃၀ ငံုထားျပီး က်န္တာေတြကို 
မ်ဳိခ်ရပါမယ္။ ေနာက္ ၃ နာရီၾကာျပီးေတာ့လဲ 
အဲ့ဒီနည္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ ၄ လံုးျပန္ေသာက္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ 
ေနာက္ ၃ နာရီၾကာျပီးေတာ့လဲ ၄ လံုးထပ္ေသာက္ရမယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ေဆးလံုးေတြကို မိန္းမကိုယ္ထဲမွာ 
ထည့္ရမယ္။ ေဆးလံုးေတြက လံုး၀ကို 
အရည္ေပ်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ၃ နာရီၾကာျပီးေတာ့လဲ 
အဲ့ဒီနည္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ ၄ လံုးျပန္ထည့္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ 
ေနာက္ ၃ နာရီၾကာျပီးေတာ့လဲ ၄ လံုးထပ္္ရမယ္။

ၿပီးေတာ့မွ က်န္တာေတြကို မ်ဳိခ်ရမယ္။

သမီး သုံးႏိုင္တဲ့ ေဆးတစ္မ်ဳိးေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက 
တရားဝင္အသုံးျပဳခြင့္ မရွိဘူး။

အဲဒီေဆးကို မီဆိုပရုိစေတာလ္လို႔ေခၚတယ္။ ဆိုင္တိုးတက္ခ္ 
လို႔လည္းေခၚၾကတယ္။

အဲဒီေဆးက သားအိမ္ကို ညွစ္အားေပးေစတဲ့ နည္းနဲ႔ သေႏၶသားေလာင္းကိုလည္း ေသြးႏွင့္အတူ ထြက္က်လာေစတယ္။

အေဒၚ က်မ ဒီေဆးကို ဘယ္လိုသုံးရမလဲ။

၈၀၀ မိုင္ခရိုဂရမ္နဲ႕ ညီမွ်တဲ့ 
ေဆး ၄ လံုးကို လွ်ာေအာက္မွာ 
ထည့္ရမယ္။

ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၃ - ၁၂ နာရီၾကာျပီးေတာ့လဲ အဲ့ဒီနည္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ ၄ 
လံုးျပန္သ္ုံးရမယ္။

ေနာက္ ၃ - ၁၂ နာရီၾကာျပီးေတာ့လဲ အဲ့ဒီနည္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ ၄ 
လံုးျပန္သ္ုံးရမယ္။ 

အေဒၚရဲ႕ သူနာျပဳ သူငယ္ခ်င္းေျပာတာကေတာ့ သမီး ေနာက္ဆံုးရာသီေပၚၿပီး ၉ ပါတ္ (၆၃ရက္) အတြင္းမွာ သံုးလို႔ရတယ္။

အဲ့ဒီ ေဆးလံုးေတြကို လွ်ာေအာက္မွာ မိနစ္ ၃၀ အထိ 
ထားရမယ္။



မီစိုဖရုိစေတာလ္ သုံးၿပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြေတာ့ ခ်မ္းတုန္တာ၊ အပူတက္တာ၊ ဝမ္းေလွ်ာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေအာ့အန္တာေတြရွိမယ္။ အဲဒီလို 
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးက သိပ္ေတာ့မၾကာဘူး၊ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက မီစိုဖရုိစေတာလ္သုံးၿပီး ေနာက္ထပ္ ၄ ပတ္ကေန ၆ ပတ္မွာ ရာသီျပန္ေပၚၾကတယ္။

တကယ္လို႕ က်မ မီဆိုပရိုစေတာလ္ သံုးရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ မီစိုဖရုိစေတာလ္ သုံးၿပီးရင္ ေသြးဆင္းသင့္တယ္ ျပီးေတာ့ သားအိမ္ 
ညွစ္သင့္တယ္။၊ အဲဒါက ကိုယ္ဝန္ပ်က္ခ်ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာပဲ။

အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားစုက မီစိုဖရုိစေတာလ္ ေသာက္ျပီး 
နာရီအနည္းငယ္ၾကာတာနဲ႕ ေသြးေတြ စ ဆင္းမယ္။ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ 
ေသြးေတြ အရမ္းဆင္းျပီး ေသြးတံုးေသြးခဲေတြ ျမင္ရမယ္။

သားအိမ္ ညွစ္တာက်ေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဆးေသာက္ျပီး 
နာရီအနည္းငယ္ၾကာတာနဲ႕ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
ရာသီလာခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ သားအိမ္ ညွစ္ျခင္းထက္ ပိုမယ္။

ေသြးဆင္းတာ တစ္ပတ္ကေန ႏွစ္ပတ္ထိၾကာႏိုင္တယ္။



ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ က်မ ေဆးခန္းကိုသြားရမလဲ။

တကယ္လို႕ သမီးဖ်ားေနတာ 
၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္တဲ့အခါ

တကယ္လို႕ သမီးကိုယ္ကေန ၂ နာရီထက္ ၾကာေအာင္ 
ေသြးေတြအရမ္းကိုဆင္းတဲ့အခါ၊ တကယ္လို႕ မီဆိုပရိုစေတာလ္သံုးျပီး ၂ ပါတ္ 
ဒါမွမဟုတ္ ၂ ပါတ္ထက္ၾကာေအာင္ ေသြးေတြရုတ္တရက္ဆင္းလြန္းတဲ့အခါ၊ 
ဒါမွမဟုတ္ ၄၊ ၅ ပါတ္အထိ ဆက္တိုက္ေသြးေတြဆင္းေနတဲ့အခါ။

တကယ္လို႕ သမီး အလြန္အမင္း သားအိမ္ ညွစ္တဲ့အခါ
တကယ္လို႕ သမီး 

ေခါင္းေတြမူးေႏွာက္ေနတဲ့အခါ

တကယ္လို႕ သမီးက မီဆိုပရိုစေတာလ္နဲ႕ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္၊ 
ေဆးခန္းကိုသြားရမယ့္ အေျခအေနေတြ ကေတာ့…

တကယ္လို႕ သမီးကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ဖို႕ 
တစ္ျခားနည္းလမ္းေတြ သံုးရင္လဲ၊ သမီး ဒီလိုပဲ 
တူညီတဲ့ လကၡဏာေတြနဲ႕ ၾကံဳရမယ္။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီလို 
ခံစားရရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေဆးခန္းကို သြားပါေနာ္ 
သမီး

တကယ္လို႕ က်မ ဒီေဆးကို အေဒၚေျပာျပသလိုသုံးရင္ အဆင္ေျပပါ့မလား။

80%
မီစိုဖရုိစေတာလ္က ၇၅% - ၈၅% အထိ စိတ္ခ်ရတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ေသြးဆင္းတာ အရမ္းမ်ားတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ေသြးလံုး၀မဆင္းဘဲ ကိုယ္ဝန္ဆက္ရွိေနတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာ မပ်က္ဘူးဆိုရင္ ေဆးက သေႏၶသားေလာင္းကို ထိခုိက္ႏိုင္မွာလည္း စိုးရိမ္ရတယ္ဆုိေတာ့ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ရင္ ေဆးခန္း ဒါမွမဟုတ္ 
ေဆးရုံသြားသင့္တယ္။

သမီး ဒီေဆးကို မသံုးသင့္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သမီးက နည္းတစ္ခုခု သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေဆးက တျခား နည္းလမ္းေဟာင္းေတြထက္ေတာ့ လံုျခံဳတယ္။

အေရးအၾကီးဆံုးက သမီး တစ္ခုခု စမ္းလုပ္လိုက္လို႕ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္သြားရင္ ေဆးခန္း ဒါမွမဟုတ္ 
ေဆးရံုကို လံုး၀ သြားသင့္တယ္။ ေဆးရံုက သမီး ေရာဂါပိုးေတြမ၀င္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးမရႏိုင္ေတာ့တဲ့ 
ျပႆနာေတြ မရွိေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္တယ္။

မီစိုဖရုိစေတာလ္ သုံးၿပီး တစ္ပါတ္အၾကာမွာ ေသြးနည္းနည္းေလးပဲ ဆင္းရင္ သမီး ကိုယ္ဝန္ဆက္ရွိေနတဲ့  အလားအလာရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ သမီး 
ေဆးခန္းသြားျပသင့္တယ္။



အေဒၚရယ္ က်မနဲ႕ စကားေျပာေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သမီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဂရုစိုက္ေနာ္။

Information Hotline: 0839502651

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ကိုုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းရဲ႕ သတင္းအခ်က္ေတြကို သိလိုပါက 0988068158  
ကို ဆက္သြယ္ပါ။

မီဆိုုပရုုိစေတာလ္ေဆးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရခ်င္ပါက www.medicationabortion.com 
ကိုုဆက္သြယ္ပါ (အဂၤလိပ္ဘာသာသာ) သိုု႔မဟုုတ္ www.womenonweb.org (အဂၤလိပ္ႏွင့္ ထိုုင္းဘာသာသာ) 
သိုု႔မဟုုတ္ www.womenhelp.org (အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ထိုုင္းဘာသာသာ)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Resources ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူလိုပါက ထမ္ထန္း အဖြဲ႕ကိုု 
ဆက္သြယ္ပါ။ (ph: 0857429948)

http://www.medicationabortion.com
http://www.womenonweb.org
http://www.womenhelp.org
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