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ການປົກປ້ອງ
ໃນລະຫວ່າງ
ເປັນ
ປະຈຳເດືອນ.

ໂມດີໂບດີ
ສະຫິຼບອະນາໄມທີ່ໃຊ້ຊ້ຳຄືນໄດ້.

ຊັ້ນແພດູດຊັບ
ປະກອບດ້ວຍ � ຊັ້ນ

ປະໂຫຍດຈາການໃຊ້ສະຫຼິບໂມດີໂບ
ດີແມ່ນຫຍັງ?

ປະຈຳເດືອນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຊີວິດທ່ີເປັນ ໂດຍທຳມະ
ຊາດ ແລະ ເປັນເລ່ືອງທຳມະດາ ເຊ່ິງປະສົບກາຂອງ ແຕ່ລະ
ຄົນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ. ບາງຄົນປະຈຳເດືອນມາໜ້ອຍ ຫືຼ 
ມາຫຼາຍ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ເປັນສອງ
ສາມມ້ື ຫືຼ ເປັນໝົດອາທິດ.

ສ່ິງໜ່ຶງທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນຄືກັນກໍຄື ການຫາວິທີຈັດການ 
ກັບປະຈຳເດືອນ ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍ, ແຫ້ງສະອາດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

ຕົວເລືອກໃນການຈັດການກັບປະຈຳເດືອນລວມມີການນຳ
ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທ່ີໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງຖ້ິມເຊ່ັນ: ຜ້າອະນາໄມ
ແບບຮອງ ຫືຼ ແບບສອດ, ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນທ່ີສາມາດນຳ
ເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ເຊ່ັນ: ສະຫິຼບອະນາໄມ.

ພວກເຮົາສາມາດໃສ່ສະຫິຼບໂມດີໂບດີໝົດມ້ືໄດ້, ເປັນເວລາ 8 ຫາ 12 ຊ່ົວໂມງ. ຫັຼງຈາກນຳໃຊ້ແລ້ວ
ໃຫ້ຊັກດ້ວຍຄວາມຖະນຸຖະໜອມໃນນ�ຳອຸນຫະພູມປົກກະຕິ.

ໃຫ້ບີບ/ກຳຄ່ອຍໆ, ຊັກໃສ່ສະບູ ຫືຼ ແຟັບ ໜ້ອຍໜ່ຶງ. ຫ້າມຮຸກ, ຫ້າມຖູ ຫືຼ ຍ່ອງສະຫິຼບ ເພາະມັນຈະ
ເຮັດໃຫ້ໄຍຜ້າທ່ີມີຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຈີກຂາດໄວຂ້ຶນກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫິຼບ
ບ່ໍມີຄວາມທົນທານ. ຫ້າມໃຊ້ບູລົດຖູໃນເວລາທຳຄວາມສະອາດ.

ຖ້າພວກເຮົາຊັກສະຫິຼບອະນາໄມນ້ີຢ່າງລະມັດລະວັງ (ຖະນຸຖະໜອມ) ເຮົາກໍຈະສາມາດນຳໃຊ້ມັນໄດ້
ດົນເຖິງ 2 ປີ.

ການນຳໃຊ້ສະຫິຼບໂມດີໂບດີ ບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກແຫ້ງສະບາຍ ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນພວກ
ເຮົາຍັງຊ່ວຍຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ ໂດຍການຫຸຼດຜ່ອນການສ້າງສ່ິງເສດເຫືຼອ (ຜ້າອະນາໄມທ່ີ
ໃຊ້ໄດ້ຄ້ັງດຽວ) ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະຢັດເງິນພ້ອມ ເພາະພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຊ້ືຜ້າອະນາໄມທຸກໆເດືອນ.

ສະຫິຼບໂມດີໂບດີ ແມ່ນວິທີຈັດການກັບປະຈຳ
ເດືອນທ່ີ ປອດໄພ, ໃສ່ສະບາຍ, ຖືກສຸຂານາໄມ 
ໂດຍບ່ໍຕ້ອງອາໄສຜ້າອະນາໄມ ແບບຮອງ ຫືຼ 
ແບບສອດ ທ່ີໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງຖ້ິມ. ມັນມີຮູບຮ່າງ
ໜ້າຕາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບການໃສ່ສະ
ຫິຼບທຳມະດາ ແຕ່ມັນມີຊ້ັນແພທ່ີຜະລິດມາ
ພ້ອມໃນໂຕ ທ່ີສາມາດດູດຊັບເລືອດປະຈຳ
ເດືອນ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກແຫ້ງສະບາຍ ແລະ 
ປ້ອງກັນການຮ່ົວຊຶມ.

���ຊັ້ນເທິງ
ເຮັດຈາກຂົນແກະເມີລີໂນ້ ຊ່ວຍຊຶມຊັບເອົາ
ຄວາມອັບຊ້ືນ, ກຳຈັດກ່ິນ ແລະ ຕ້ານແບັກ
ທີເລຍໄດ້ໂດຍທຳມະຊາດ. ເປັນມິດຕ່ໍສັດ
ໂດຍນຳໃຊ້ ຂົນແກະທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງ.

���ຊັ້ນກາງ
ຜ້າຮອງຊ້ັນກາງຊ່ວຍດູດຊຶມໄດ້ດີເປັນພິເສດ,
ຊຶມຊັບເອົາຂອງແຫຼວ ແລະ ກັກເກັບມັນໄວ້.

���ຊັ້ນລຸ່ມ
ຊ້ັນລຸ່ມເປັນແບບກັນນ�ຳ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພ 
ແລະ ການປ້ອງກັນການຮ່ົວຊຶມໃນລະດັບສູງ.



ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມ
ຢູ່ເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ 1. ສະຫຼິບໂມດີໂບດີ ເຮັດມາຈາກຜ້າປະເພດໃດ?
ຜ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຫຼິບເຮັດມາຈາກຝ້າຍ ແລະ ສ່ວນຮອງທາງດ້ານລຸ່ມຂອງສະຫຼິບປະກອບມີ 3 ຊັ້ນ ເຊິ່ງເຮັດມາຈາກຜ້າຊະນິດພິເສດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ຮູ້ສຶກແຫ້ງສະບາຍ. ຊັ້ນເທິງຊ່ວຍດູດຊັບເອົາຄວາມອັບຊື້ນ, ຊັ້ນກາງຊ່ວຍກັກເກັບຂອງແຫຼວໄວ້ ແລະ ຊັ້ນລຸ�ມຊ່ວຍກັນນ�ຳໄດ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເລືອດຊຶມອອກໃສ່
ເຄື່ອງນຸ່ງ.

ຄຳຖາມ 3. ຕາກແນວໃດ?
ດີທີ່ສຸດແມ່ນນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ. ສະຫຼິບຕ້ອງແຫ້ງສະໜິດກ່ອນທີ່ຈະນຳມາໃສ່ຄືນອີກຄັ້ງ.

ຄຳຖາມ 5. ຂ້ອຍຕ້ອງໃສ່ຜ້າອະນາໄມເວລາໃສ່ສະຫຼິບໂມດີໂບດີບໍ່?
ບໍ່. ສະຫຼິບໂມດີໂບດີ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜ້າອະນາໄມໃນໂຕມັນເອງ. ເຈົ້າພຽງແຕ່ຊັກສະຫຼິບໃນນ້ຳອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ 
ນຳມາໃສ່ຄືນອີກ.

ຄຳຖາມ 7. ສະຫຼິບໂມດີໂບດີຈະສົ່ງກິ່ນເໝັນບໍ່?
ໄຍຜ້າຂອງສະຫຼິບໂມດີໂບດີ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງທ່ານຈາກຈຸລະຊີບທີ່ສ້າງກິ່ນບໍ່ພຶງປະສົງ. ການຕາກສະຫຼິບຈົນແຫ້ງສະໜິດກ່ອນເອົາມາໃສ່ເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. 
ຖ້າເຈົ້າໃສ່ກ່ອນທີ່ມັນຈະແຫ້ງສະໜິດ ມັນຈະເປັນການສ້າງແວດລ້ອມທີ່ອັບຊື້ນ ເຊິ່ງເໝາະແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລະຊີບ ແລະ ເກີດການຊຶມເຊື້ອ. ດີທີ່ສຸດ
ແມ່ນໃຫ້ຕາກສະຫຼິບໃສ່ແດດໃຫ້ແຫ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ການຊຶມເຊືຶ້ອ.

ຄຳຖາມ 9. ຢູ່ໃນຊຸດສະຫຼິບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ມາ ມັນແມ່ນສະຫຼິບໂມດີໂບດີຊະນິດໃດ?
ຊຸດສະຫຼິບໂມດີໂບດີ ແມ່ນເປັນຜ້າຝ້າຍສີດຳ ສຳລັບມື້ທີ່ປະຈຳເດືອນມາປານກາງ-ຫຼາຍ. ສະຫຼິບນີ້ສາມາດເກັບຂອງແຫຼວ (ເລືອດ) ໄດ້ເຖິງ 15 ມິນລີລິດ ຫຼື 1 
ບ່ວງໃຫຍ່ ເຊິ່ງພຽງພໍສຳລັບມື້ທີ່ປະຈຳເດືອນມາປົກກະຕິສຳລັບແມ່ຍິງທົ່ວໄປ. ໃນລະຫວ່າງເປັນປະຈຳເດືອນ (5 ມື້) ແມ່ຍິງໂດຍທົ່ວໄປຈະມີເລືອດອອກມາ
ປະມານ 2-3 ບ່ວງໃຫຍ່.

ຄຳຖາມ 2. ສະຫຼິບນຊັກແນວໃດ?
ໄລສະຫຼິບດ້ວຍນ້ຳອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ຈົນນ້ຳກາຍເປັນນ້ຳໄສ (ບໍ່ເປັນສີບົວ). ໃສ່ສະບູ ຫຼື ແຟັບ ໜ້ອຍໜຶ່ງໃນນ້ຳ ແລະ ບີບ ຫຼື ກຳສະຫຼິບເບົາໆ.

ຄຳຖາມ 4. ຂ້ອຍຄວນແຊ່ສະຫຼິບໂມດີໂບດີເພື່ອໃຫ້ມັນສະອາດບໍ່?
ຫ້າມແຊ່ສະຫຼິບໂມດີໂບດີເດັດຂາດ ເພາະການແຊ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຕ້ານຈຸລະຊີບຈີກຂາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນບີບ ຫຼື ກຳເບົາໆ ໃນນ້ຳອຸນຫະພູມປົກກະຕິ 
(ໃຊ້ກັອກນ້ຳ, ຄຸ ຫຼື ຊາມ) ຫຼື ຊັກໃນຈັກຊັກເຄື່ອງ.

ຄຳຖາມ 8. ສະຫຼິບໂມດີໂບດີມີຄວາມທົນທານດົນປານໃດ?
ຖ້າເຈົ້າຮັກສາສະຫຼິບໂມດີໂບດີໄດ້ດີ ເຈົ້າຈະສາມາດນຳໃຊ້ມັນໄດ້ເຖິງ 2 ປີ.

ຄຳຖາມ 10. ຂ້ອຍໃສ່ສະຫຼິບໂມດີໂບດີໃນຕອນກາງຄືນໄດ້ບໍ່?
ເຈົ້າສາມາດລອງໃສ່ໃນຕອນກາງຄືນໄດ້ ຖ້າປົກກະຕິແລ້ວປະຈຳເດືອນຂອງເຈົ້າມາບໍ່ຫຼາຍໃນຊ່ວງກາງຄືນ. ສະຫຼິບໂມດີໂບດີ ມີອີກຊະນິດໜຶ່ງສຳລັບໃຊ້ສະເພາະ
ຕອນກາງຄືນ ເຊິ່ງມັນຈະມີສ່ວນທີ່ດູດຊຶມຂອງແຫຼວທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະ ມີຄວາມຍາວໄປເຖິງດ້ານຫຼັງຂອງສະຫຼິບ.

ຄຳຖາມ 6. ຄວນປ່ຽນສະຫຼິບໂມດີໂບດີດຸປານໃດ?
ໃຫ້ປ່ຽນທຸກໆ 8-12 ຊົ່ວໂມງ. ປ່ຽນຢ່າງຕ່ຳທຸກໆ 8 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ປ່ຽນເວລາທີ່ຮູ້ສຶກວ່າແຜ່ນຮອງເຕັມ ໃນມື້ທີ່ປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ມື້ທີ 1,2,3 
ຂອງມື້ເປັນປະຈຳເດືອນ). ເຈົ້າສາມາດໃສ່ສະຫຼິບໂມດີໂບດີໄດ້ໝົດມື້ ເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ.

ຄວາມຖີ່ໃນການປ່ຽນສະຫຼິບອະນາໄມຂອງແຕ່ລະຄົນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ. ຫຼັງຈາກທົດລອງນຳໃຊ້ 2-3 ຄັ້ງ ເຈົ້າຈະຮູ້ເອງວ່າເຈົ້າ ຕ້ອງປ່ຽນດຸປານໃດ. 
ຕົວຢ່າງ ເຈົ້າອາດຈະໃສ່ສະຫຼິບໂຕດຽວໝົດມື້ ແລະ ມາປ່ຽນອີກຮອບແມ່ນຊ່ວງກ່ອນນອນ, ຫຼື ອາດຈະປ່ຽນຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ ຫຼື ຫຼັງເລີກ
ໂຮງຮຽນ ສຳລັບຄົນທີ່ປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍ. ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງລອງໃສ່ສະຫຼິບອະນາໄມຢູ່ເຮືອນເບິ່ງຈັກ 2-3 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍ.


