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အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦး�နှငှ့်် ်လိးင့်ဆ်က််ဆသံားည့်််အခါါ က်း�ယ််ဝန်မ်ျိုးရအောအးင့် ်က်းက်ွယ််ရန် ်

သားအောနှ�တး�န်ည့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��က်း� အသားံ��ပြု��နှး�င့်သ်ားည့်။် သားအောနှ�တး�န်ည့််�က်း� အသားံ��ပြု��ပြီး�း� 

သားင့််အ်တွက်် အသားင့််အ်ောတး်ဆံ��န်ည့််�လိမ်ျိုး�က်း� အောရွ�ခါ�ယ််�း�င့်ခ်ါွင့််ရ်ှိှးသားည့်။် 

အဘယ်အ်ော�က်းင့်် ်သားအောနှ�တး�ရန် ်လိး�အ�်
သားန်ည့်�်။
အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦး�နှငှ့်် ်မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််အတွင့်�် လိးင့်တ်ံထိုးး��သားွင့်�်ပြုခါင့်�်ပြု�င့်် ်လိးင့််

ဆက််ဆအံောသားးအခါါတွင့် ်၎င့်�်၏သား�တ်�း��သားည့် ်သားင့််မ်ျိုးမျိုး�း��ဥနှငှ့်် ်အော�ါင့်�်စ်�်

မျိုး�း��အောအးင့်ပ်ြီး�း� က်း�ယ််ဝန်ရ်အောစ်နှး�င့်သ်ားည့်။် က်း�ယ််ဝန်မ်ျိုးလိး�ခါ�င့်�်ါက် သားအောနှ�တး�

န်ည့််� အသားံ��ပြု��နှး�င့်�်ါသားည့်။် 

သားအောနှ�တး�န်ည့်�်အမျိုး�း��အစ်း�မျိုး�း�
မျိုးည့််သားည့််သ်ားအောနှ�တး�န်ည့််�က်မျိုးှ 100% ထိုးးအောရးက််မျိုးုမျိုးရှိှး�ါ။ န်ည့်�်လိမ်ျိုး�တး�င့်�်

တွင့် ်၎င့်�်၏ အး�သားးခါ�က််မျိုး�း�နှငှ့်် ်အး�န်ည့််�ခါ�က််မျိုး�း�ရှိှး�ါသားည့်။် သားအောနှ�တး�န်ည့််�

က်း� အောရွ�ခါ�ယ််ရးတွင့် ်ထိုးည့််သ်ားွင့်�်စ်ဉ်း�စ်း�ရမျိုးည့််် အခါ�က််မျိုး�း�စ်ွးရှိှး�ါသားည့်။် ဥ�မျိုးး

အး�ပြု�င့်် ်၎င့်�်၏ထိုးးအောရးက််မျိုးု၊ က်�န်က််�စ်ရးတ်၊ အသားံ��ပြု��ရန်မ်ျိုးည့်မ်ျိုးှလိွယ််က်ူသားည့် ်

သားး�မ်ျိုးဟု�တ် သားင့််ဘ်ဝ၏အဆင့််။် 

အထိုးးအောရးက််ဆံ�� သားအောနှ�တး�န်ည့််�မျိုး�း�က်း� အောအးက််တွင့်အ်ော�း်ပြု�ထိုးး��ါသားည့်။် 

ကြာ�ာရှှည်းခံံပြီး�း� ပြ�န်းးပြောပြ�ာင်းး�နိုုငု်း းပြော�ာ �ပြောနို�တားာ�န်းည်း�များ�ာ� (LARCs)

LARCs မျိုး�း�သားည့် ်အလိွန်ထ်ိုးးအောရးက််အောသားး သားအောနှ�တး�န်ည့််�မျိုး�း�ပြု�စ််သားည့်။် 

အပြုခါး�အး�သားးခါ�က််မျိုးှး သားင့််အ်အောန်ပြု�င့်် ်သားအောနှ�တး�န်ည့််�က်း� အောန်တ်း�င့်�် သားး�မ်ျိုးဟု�တ ်

လိးင့်ဆ်က််ဆံခါ�းန်တ်း�င့်�်တွင့် ်စ်ဉ်း�စ်း�ရန် ်မျိုးလိး�အ�်�ါ။  

LARC မျိုး�း�တွင့် ်�ါဝင့်သ်ားည့််မျိုးှး-

• အောဟုး်မျိုး�န်�် လိက််အောမျိုးးင့်�်တွင့်�်ထိုးည့််် သားအောနှ�တး��စ်စည့််� (Implanon®)

– ဆရးဝန် ်သားး�မ်ျိုးဟု�တ် သားူန်းပြု��တစ််ဦး�သားည့် ်သားင့််လ်ိက််အောမျိုးးင့်�်၏ 

အအောရပြု�း�အောအးက််တွင့် ်အောသား�င့်ယ််အောသားး လိက််အောမျိုးးင့်�်တွင့်�်ထိုးည့််် သားအောနှ�

တး��စ်စည့််�တစ််ခါ�က်း� ထိုးည့်််သားွင့်�်အော���ါမျိုးည့် ်

– လိက််အောမျိုးးင့်�်တွင့်�်ထိုးည့််် သားအောနှ�တး��စ်စည့််�သားည့် ်သားး�အးမျိုး်အတွင့်�်သားး� ် 

သား�က််�း��မျိုး�း� ဝင့်အ်ောရးက်ပ်ြုခါင့်�်မျိုးှ တး�ဆး�ရန် ်သားး�အးမ်ျိုးအောခါါင့်�်အတွင့်�် 

သားး�အးမ်ျိုးအတွင့်�်မျိုးှ မျိုး�း��ဥထိုးကွ်ပ်ြုခါင့်�်က်း� တး�ဆး�က်း သားး�အးမျိုး်အတွင့်�်ခါ �ဲ

မျိုး�း� ထိုးထူိုး�်အောစ်အောသားး �ရိုး�ဂျ�က််စ်တး�ဂျ�င့် ်အောဟုး်မျိုး�န်�်က်း� ထိုး�တ်လိှတ်သားည့််

– လိက််အောမျိုးးင့်�်တွင့်�်ထိုးည့််် သားအောနှ�တး��စ်စည့််�သားည့် ်သားံ��နှစ်ှ်ခါံ�ါသားည့််

– အောဟုး်မျိုး�န်�် လိက််အောမျိုးးင့်�်တွင့်�်ထိုးည့််် သားအောနှ�တး��စ်စည့််�သားည့် ် 

99.7% – 99.95% ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှိှး�ါသားည့််

• အောဟုး်မျိုး�န်�်ထိုးး��အောဆ� (Depo Provera)

– ဆရးဝန် ်သားး�မ်ျိုးဟု�တ် သားူန်းပြု��သားည့် ်သားင့််အ်း� �ရိုး�ဂျ�က််စ်တး�ဂျ�င့််

အောဟုး်မျိုး�န်�်က်း� 12 �တ်တစ််ကြိက်းမ်ျိုး ထိုးး��အော���ါမျိုးည့််

– �ရိုး�ဂျ�က််စ်တး�ဂျ�င့်အ်ောဟုး်မျိုး�န်�်သားည့် ်(မျိုး�း��ဥအးမ်ျိုးမျိုးှ မျိုး�း��ဥထိုးကွ််အောသားးအခါါ) 

မျိုး�း��ဥထိုးကွ်ပ်ြုခါင့်�်က်း� တး�ဆး�အော��ပြီး�း� သားး�အးမျိုး်အောခါါင့်�်ရှိှးခါ �ဲမျိုး�း� ထိုးလူိး

အောစ်�ါသားည့် ်

– အောဟုး်မျိုး�န်�်ထိုးး��အောဆ�မျိုး�း�သားည့်် 96% – 99.8% ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှှိး�ါသားည့််

• သားး�အးမ်ျိုးတွင့်�်ထိုးည့်််က်းရးယ်း (IUD)

– ဆရးဝန် ်သားး�မ်ျိုးဟု�တ် သားူန်းပြု��တစ််ဦး�သားည့် ်IUD (t �ံ�က်းရးယ်း) က်း� 

မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််မျိုးှတစ််ဆင့်် ်သားး�အးမျိုး်အတွင့်�်သားး� ် ထိုးည့််သ်ားွင့်�်အော��သားည့် ်

– IUD သားည့် ်သား�တ်�း�� မျိုးမျိုး�း��ဥဆးသားး� ် မျိုးအောရးက််အောအးင့် ်တး�ဆး�အော��သားည့် ်

– အောဟုး်မျိုး�န်�် IUD မျိုး�း� (Mirena® သားး�မ်ျိုးဟု�တ် Kyleena®) သားည့် ်

င့်ါ�နှစ်ှ်အထိုးးခါံ�ါသားည့် ်

– အော�က်�န်း IUD မျိုး�း�သားည့်် င့်ါ�နှစ်ှ်မျိုးှ 10 နှစ်ှ်အထိုးး ခါံ�ါသားည့် ်

– IUD မျိုး�း�သားည့်် 99.5% – 99.9% ထိုးးအောရးက််သားည့် ်(အောဟုး်မျိုး�န်�် 

IUD မျိုး�း�သားည့်် အော�က်�န်းမျိုး�း�ထိုးက်် အန်ည့််�င့်ယ်် �း�ထိုးးအောရးက််သားည့််)။

Contraception

�ပြောနို�တားာ�န်းည်း�
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2022 ခုုနှစှ် ်သြ�ဂုုတ်လ်တ်ငွ် ်မွွမ်ွ�မံွပြ�င်ဆ်င်ထ်ားး��ည််

ဤအချျက်အ်လက်စ်ာာရွွက်က််ု� သတင်း�်အချျက်အ်လက်န်ှငှ်း် ်ပညာာပေးပ�နှု�င်းရ်ွန် ်ဒီဇုီို�င်း�်ထု�တထ်ုာ�

ပါသညာ။် ၎င်း�်သညာ ်တကု်ျပေးသာပေး��ဘက်�်ု�င်းရ်ွာ အကြံက်ဉံာာဏ်က််ု�ပေးပ�ရွန် ်သု�မ်ဟု�တ ်သင်း်ပ်ေး��

ဘက်�်ု�င်းရ်ွာ�ရွာဝန်ထ်ုမံ ှအကြံက်ဉံာာဏ်က််ု�အစာာ�ထုု��ရွန် ်ရွညာရွ်ွယ်ခ်ြချင်း�်မဟု�တပ်ါ။

Jean Hailes for Women's Health မ ှဩစာပေးကြံတ�လျအစုာ��ရွ၏ ပံပု်��က်ညူာမီု

က်ု� ပေးက်ျ�ဇူို�တင်းစ်ာာွ အသအုမတှခ်ြပုပါသညာ။်

© Jean Hailes for Women's Health 2022

Jean Hailes သညာ ်အမျုု�သမီ�မျာ�၏ က်ျန်�်မာပေးရွ�

အပေးကြံက်ာင်း�်အရွာမျာ�နှငှ်း် ်ပတသ်က်၍် က်ျယ်ခ်ြပန် ်ပ်ြီးပီ� အာ�လံ��

ပါဝင်းသ်ညာ် ်ချျဉ်း�က်ပ်မကု်ု� ယ်ပူေး�ာင်းလ်ာချ့ပ်ါသညာ။် အမျုု�သမီ�

မျာ�၊ မုန်�်က်ပေးလ�မျာ�နှငှ်း် ်က်ျာ�မက်ွခ့ြပာ�သမူျာ�အာ�လံ��က်ု� 

ရွညာည်ွှနှ်�်ရွန်အ်တကွ် ်'အမျုု�သမီ�' နှငှ်း် ်'မုန်�်က်ပေးလ�မျာ�' 

ဟုပူေးသာ ပေးဝါဟုာရွမျာ�က်ု� ဤအရွင်း�်အခြမစ်ာတစ်ာပေးလာာက်တ်ငွ်း ်

အသံ��ခြပုထုာ�ပါသညာ။်

ပြု�စ််သားည့်။် က်ွန်ဒ်ုံးံ��က်း� အပြုခါး�အောသားး သားအောနှ�တး�န်ည့််�မျိုး�း�နှငှ့််အ်တူ အသားံ��ပြု��နှး�င့််

�ါသားည့်။် က်ွန်ဒ်ုံးံ��က်း� အောဆ�ဆး�င့်မ်ျိုး�း� နှငှ့်် ်စ်ူ�ါမျိုးး�က်တ်မျိုး�း�အ�ါအဝင့် ်လိက််လိးဆး�င့််

မျိုး�း�စ်ွးတွင့် ်သားင့်ဝ်ယ််ယ်ူနှး�င့်�်ါသားည့်။်

�ာ�ပြောကြာ�ာပြဖုတားးပြခံင်းး�

အမျိုး�း��သားမျိုးး�မျိုး�း�အတကွ် ်အပြီးမျိုး�တမ်ျိုး� သားအောနှ�တး�န်ည့်�်တငွ့် ်က်း�ယ်ဝ်န်တ်း�ရန်အ်တကွ် ်

သားး�အးမ်ျိုးပြွ�န်မ်ျိုး�း�က်း� �းတသ်ားည့်် ်ခါွ�စ်းတမ်ျိုး ု�ါဝင့်သ်ားည့်။် ၎င့်�်က်း� ပြွ�န်ထ်ိုးံ��ပြုခါင့်�် သားး�မ်ျိုးဟု�တ ်

'သားး�အးမ်ျိုးပြွ�န်မ်ျိုး�း�က်း� ခါ�ည့်အ်ောနှးှင့်ပ်ြုခါင့်�်' ဟု�အောခါ်သားည့်။် အောန်းင့်တ်ငွ့် ်က်း�ယ်ဝ်န်မ်ျိုးအောဆးင့််

လိး�အောတးမ်ျိုးသှားးလိှင့် ်ဤခါွ�စ်းတမ်ျိုးကု်း� ထိုးည့််သ်ားငွ့်�်စ်ဉ်း�စ်း�သားင့််သ်ားည့်။် 

အမျိုး�း��သားး�မျိုး�း�တွင့်လ်ိည့််� အမျိုး�း��သားး�သားး�အော�က်းပြု�တပ်ြုခါင့်�်ဟု� အောခါ်သားည့်် ်

အပြီးမျိုး�တမ်ျိုး�သားအောနှ�တး�န်ည့််�ရှိှး�ါသားည့်။် 

သားး�အော�က်းပြု�တပ်ြုခါင့်�်သားည့် ်99% အောက်�း်ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှှိး�ါသားည့်။်

အပြော��ပြော�်�ပြောနို�တားာ�ပြော��

အအောရ�အော�်သားအောနှ�တး�အောဆ�က်း� ‘အောန်းက််တစ််အောန် ်မျိုးန်က််ခါင့်�်

အောသားးက််အောဆ�('morning after)' ဟု�လိည့်�် အောခါ်သားည့်။် သားင့် ်အောဆ�အောသားးက််

ရန် ်အောမျိုး်သားးွ�သားည့်််အခါါ အက်းအက်ွယ််မျိုး�်လိးင့်ဆ်က််ဆသံားည့်််အခါါ သားး�မ်ျိုးဟု�တ ်

လိးင့်ဆ်က််ဆခံါ�းန်အ်တွင့်�် က်ွန်ဒ်ုံးံ��အော�ါက််သားးွ�သားည့်််အခါါ အသားံ��ပြု��နှး�င့်�်ါသားည့်။် 

ဤအောဆ�သားည့် ်မျိုး�း��ဥထိုးကွ်ပ်ြုခါင့်�်က်း� ဟုန် ်တ်း�အော��သားည့် ်သားး�မ်ျိုးဟု�တ် အောနှးှင့််အ်ောနှ�ှ

အောစ်သားည့် ်- သားး�အ်ောသားး် ၎င့်�်သားည့် ်အပြီးမျိုး�တမ်ျိုး� က်း�ယ််ဝန်မ်ျိုးရအောအးင့် ်က်းက်ွယ််မျိုးအော��

�ါ။ ၎င့်�်သားည့် ်85% ခါန် ် ်ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှှိးပြီး�း� လိးင့်ဆ်က််ဆပံြီး�း� 24 န်းရးအတွင့်�်

အောသားးက််လိှင့် ်အထိုးးအောရးက််ဆံ��ပြု�စ််သားည့်။် အအောရ�အော�်သားအောနှ�တး�အောဆ�က်း� 

ဆရးဝန် ်သားး�မ်ျိုးဟု�တ် အောဆ�ဝါ��ည့်းရှှိင့်ထ်ိုးံမျိုးှ အောဆ�စ်းမျိုး�ါဘ� ရနှး�င့်သ်ားည့််။ 

မျိုးည့်သ်ားည့််အ်ခါ�းန်မ်ျိုးးှ သားင့််ဆ်ရးဝန်န်ှငှ့်် ်
ပြု�သားရမျိုးည့်န််ည့်�်
မျိုးည့််သားည့််သ်ားအောနှ�တး�အောဆ�က်း� အသားံ��ပြု��ရမျိုးည့်က််း� မျိုးအောသားခါ�း�ါက် သားင့်််

ဆရးဝန်န်ှငှ့်် ်ပြု�သား�ါ။ ၎င့်�်တး�သ်ားည့် ်န်ည့််�လိမ်ျိုး�တစ််ခါ�စ်း၏ အး�သားးခါ�က််မျိုး�း�

နှငှ့်် ်အး�န်ည့််�ခါ�က််မျိုး�း�က်း� ရှိှင့်�်ပြု�နှး�င့်အ်ောသားးအော�က်းင့်် ်သားင့် ်အး�လိံ��သားးရှိှးထိုးး�

ပြီး�း�မျိုးှ ဆံ��ပြု�တ်ခါ�က််ခါ�နှး�င့်မ်ျိုးည့်ပ်ြု�စ််သားည့်။် 

LARCs၊ မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််သားအောနှ�တး�က်ွင့်�်နှငှ့်် ်အောဆ�လိံ��က်�သ်ားး�အ်ောသားး သားအောနှ�တး�

အောဆ��ံ�စံ်အခါ�း� �က်း� ဆရးဝန်တ်စ််ဦး�မျိုးှ ညွှှန်�်က်း�ရ�ါမျိုးည့်။်

အက်ယ််၍ သားင့်သ်ားည့် ်လိးင့်�်း�င့်�်ဆး�င့်ရ်း တက်က်ြွက်သားပူြု�စ််�ါက် သားင့််ဆ်ရးဝန် ်

သားး�မ်ျိုးဟု�တ် လိးင့်က််�န်�်မျိုးးအောရ� သားူန်းပြု��နှငှ့်် ်�ံ�မျိုးှန်လ်ိးင့်�်း�င့်�်ဆး�င့်ရ်း က်�န်�်မျိုးးအောရ�

စ်စ််အောဆ�မျိုးုမျိုး�း� ပြု��လိ��်ရန်လ်ိည့််� အအောရ�ကြိက်း��ါသားည့်။်

�း�မျိုးး�သားးရှိှးလိး��ါက် ဝင့်အ်ောရးက်�်က်ည့််ရု်ိုရန် ်
www.jeanhailes.org.au/health-az/sex-
sexual-health/contraception 

�ပြောနို�တားာ�ပြော��လုံးံ�ု (�ပြောနို�တားာ��န်းး ပြော�ာ�းပြော��)

က်း�ယ််ဝန်မ်ျိုးရအောအးင့် ်က်းက်ွယ််ရန် ်အောဆ�က်း� အောန်စ််ဉ်း အခါ�းန်တ်ူ အောသားးက််ရန် ်

လိး�အ�်�ါသားည့်။် 

အောဆ�လိံ��သားည့်် 93% – 99.5% ထိုးးအောရးက််သားည့်။်

သားအောနှ�တး�ရန် ်အောသားးက််အောဆ� အဓိးက် အမျိုး�း��အစ်း� နှစ်ှ်မျိုး�း��ရှှိးသားည့််- 

• အးစ်ထိုးရိုး�ဂျ�င့်န်ှငှ့်် ်�ရိုး�ဂျ�က််စ်တးရို�န်�် အောဟုး်မျိုး�န်�်မျိုး�း� �ါဝင့်အ်ောသားး အော�ါင့်�်စ်�် 

သားအောနှ�တး�အောဆ�လိံ��

• �ရိုး�ဂျ�က််စ်တးရို�န်�် တစ််ခါ�တည့််��ါအောသားးအောဆ� (အောဆ�လိံ��အအောသား�စ်း�)။ 

မုျားန်းး�များ�ုယု်း�ပြောနို�တားာ��ငွ်းး�

မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််သားအောနှ�တး�က်ွင့်�်တွင့် ်အော�ါင့်�်စ်�်ထိုးး�အောသားး သားအောနှ�တး� 

အောသားးက််အောဆ�တွင့် ်�ါရှိှးသားည့််် အလိး�တူအောဟုး်မျိုး�န်�်မျိုး�း�ရှိှးသားည့်။် က်း�ယ််ဝန်မ်ျိုးရ

အောစ်ရန် ်လိစ်ဉ်းလိတး�င့်�် သားင့််မ်ျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််အတွင့်�် မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််သားအောနှ�တး�က်ွင့်�်

အသားစ််က်း� တ�်ပြီး�း� သားံ���တ�်က်းအောအးင့် ်ထိုးး�နှး�င့်�်ါသားည့်။် မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််သားအောနှ�

တး�က်ွင့်�်မျိုး�း�သားည့်် 93% – 99.5% ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှိှး�ါသားည့််။

�နွ်းးဒုံးံ�ုနိုငှ်း်း �ာ�အမုျားးတားငွ်းး� �တုားးများဝင်းးပြောအာင်းး တားာ��ည််း�စ္စစည်း�များ�ာ� 

(အတားာ�အ�း�န်းည်း�လုံးများး�များ�ာ�)

သားအောနှ�တး�န်ည့််�မျိုး�း�မျိုးှး သား�တ်�း��အး� မျိုးမျိုး�း��ဥဆးမျိုးအောရးက််အောစ်ရန် ်တး�ဆး�အော��ပြုခါင့်�်

ပြု�င့်် ်အလိ��်လိ��်သားည့်။် 

ဥ�မျိုးး -

• အမျိုး�း��သားး�က်ွန်ဒ်ုံးံ��

– အောထိုးးင့်မ်ျိုးတ်အောန်အောသားး လိးင့်တ်ံအော�် ရှိှး အောသား�င့်ယ််အောသားး အောရး်ဘးအနှ�စ်း� 

သားး�မ်ျိုးဟု�တ် ဓိးတ�အစ်ွ�်တစ််ခါ� 

– အမျိုး�း��သားး�က်ွန်ဒ်ုံးံ��မျိုး�း�မျိုးှး 88% – 98% ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှှိးသားည့််

• အမျိုး�း��သားမျိုးး�က်ွန်ဒ်ုံးံ��

– မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််အတွင့်�် အောခါ�းင့်အ်ောခါ�းင့်ခ်ါ�းခါ�း အဝံင့်ခ်ါွင့်က််�ရှိှးအောသားး အ�ံ��တစ််ခါ�

– အမျိုး�း��သားမျိုးး�က်ွန်ဒ်ုံးံ��မျိုး�း�မျိုးှး 79% – 95% ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှှိးသားည့််

• က်ွန်ဒ်ုံးံ��နှငှ့်် ်သားး�အးမျိုး်တွင့်�် သား�တ်မျိုးဝင့်အ်ောအးင့် ်တး�သားည့််�်စ်စည့််�

– သား�က််�း�� အး� မျိုးမျိုး�း��ဥဆး မျိုးအောရးက််ရှှိးအောစ်ရန် ်လိးင့်မ်ျိုးဆက််ဆမံျိုးး မျိုးးန်�်မျိုးက်း�ယ််

အတွင့်�် ထိုးည့်််ရအောသားး နှ�ူည့်ံအ်ောသားး ဆးလိးက်ွန်ဦ်း�ထိုး��်

– က်ွန်ဒ်ုံးံ��နှငှ့်် ်သားး�အးမျိုး်တွင့်�် သား�တ်မျိုးဝင့်အ်ောအးင့် ်တး�သားည့််�်စ်စည့််�မျိုး�း�သားည့် ်

82% - 86% ထိုးးအောရးက််မျိုးုရှှိး�ါသားည့်။်

လိးင့်က််တစ််ဆင့််က််�ူစ်က်အ်ောရးဂျါမျိုး�း� (STIs) မျိုး ှ
က်းက်ယွ်ပ်ြုခါင့်�်
သားအောနှ�တး�န်ည့််�အမျိုး�း�စ်�သားည့် ်သားင့််အ်း� STIs မျိုး�း�မျိုးှ မျိုးက်းက်ွယ််နှး�င့်�်ါ။ က်ွန််

ဒုံးံ��မျိုး�း�သားည့် ်STI က်း� က်းက်ွယ််အော��သားည့််် တစ််ခါ�တည့််�အောသားး သားအောနှ�တး�န်ည့််�
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