
Page 1 of 1
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ត�ើអ្វីជាថ្នា ំគ្រាប់?
ថ្នា ំគ្រាប់រមួផ្ំរានា មានអ័រមូ៉ន 

អូស្រ្តូយវីន និងគ្បរូយយស្រ្តូយវីន។ 

វាជាទូតៅគ្រាន់យ�តៅថ្ “ 

ថ្នា ំគ្រាប់“។ មានគ្បតេទថ្នា ំគ្រាប់រមួ 

ផ្ំរានា ជាតគ្រើន ក៏បុ៉យន្ថ្នា ំទំាងតោះត្្ើ

ការតាមរតបៀបដូររានា គឺតដើម្វីការពារ

ការមានគ�៌។

ត�ើថ្នា ំគ្រាប់ត្្ើការយ៉ងដូរតម្រ?
ថ្នា ំគ្រាប់បញ្ឈប់អូយ៉រ៉ោោរប្់រស្រ្វីពវីការបតញចេ ញពងតៅកនាុងយែនិមួយៗ 

តេ�ុតនះការមានគ�៌មិនអារ ចាប់តផ្ើមបានតទ។

ត�ើថ្នា ំគ្រាប់ត្្ើការយ៉ងដូរតម្រ?
វាត្្ើការបានល្អណា្់រ។ វាមានគ្ប្ិរទ្ិភាពតគ្រើនជាង 99% តៅតពលវា

គ្�រូ៉បានតគ្បើគ្បា្់របានល្អឥ�ត ច្េ ះ។ ភាពជា�ួយ៉ង ឬ ’ជវី៉�ិពិ�’ ការ 

តគ្បើគ្បា្់រវាមានគ្ប្ិរទ្ិភាព�ិរជាង (91%) ជាមួយនឹងស្រ្វីរេូ�ដល់ 

គ្បំាបួនោក់តៅកនាុងរំតណាមស្រ្វីមួយរយោក់យដលកំពុងកាលា យជាមានគ

�៌តៅកនាុងមួយឆ្នា ំ។

ត�ើអនាកណាយដលអារតគ្បើថ្នា ំគ្រាប់បាន?
ស្រ្វីជាតគ្រើនអារតគ្បើគ្បា្់រថ្នា ំគ្រាប់។ វាមានគ្ប្ិរទ្ិភាពតៅកនាុ
ងកិរចេការពារមិនតអាយមានគ�៌ គ្ប្ិរនតបើតលបវាបានគ្�ឹមគ្�រូ៉ 

ក៏បុ៉យន្ក៏អារងាយស្ររួលឈប់ផងយដរ គ្ប្ិរនតបើអនាករង់មានគ�៌។

ត�ើនរណាយដលមិនគួរតគ្បើគ្បា្់រថ្នា ំគ្រាប់?
ស្រ្វីមិនគ្�រូ៉តគ្បើថ្នា ំគ្រាប់តទ គ្ប្ិរនតបើពួកតគធ្លា ប់មានកំណកឈា

មតៅកនាុងតជើងរប្់រពួកតគ មានជំងឺដារ់្រស្រឈាមែួរកបាល 

ឬការរំាងតបះដូង បញ្ហា ត្លាើម មាន្រមាពា ្ឈាមែពា្់រ មានគ្ប

តេទណាមួយសនជំងឺឈឺកបាលគ្បកំាង ឬជំងឺមហារ វីកតដាះ។ 

អនាកមិនអារតគ្បើថ្នា ំគ្រាប់បានតទ គ្ប្ិរនតបើអនាកកំពុងបំតៅតដាះតេើយ

ទារករប្់រតោកអនាកមានអាយុៈ�ិរជាង 6 យែ។ វាជាការ្ំរ្ន់តដើម្វី

និយយតៅកាន់ត៉ជ្ជបណិ្�រប្់រអនាកតដើម្វីតអាយគ្បាកដថ្វាមាន្ុរ៉

�្ិភាព្ំររាប់អនាកតដើម្វីតគ្បើគ្បា្់រថ្នា ំគ្រាប់។ ថ្នា ំដសទែលាះតទៀ�អារបញ្ឈ

ប់ថ្នា ំគ្រាប់ពវីការត្្ើការតអាយបានគ្�ឹមគ្�រូ៉តេើយត៉ជ្ជបណិ្�នឹងគ្បាប់អនា

កអំពវីតរឿងទំាងតនះនិងតរឿងដសទតទៀ�យដលអនាកគ្�រូ៉ដឹងតៅមុនតពលអនាក

ត្្ើត្ររក្វី្ំរតរររិ�្តដើម្វីតគ្បើគ្បា្់រវា។

ត�ើមានផលប៉ះពាល់បោទា ប់បន្ំអ្វីែលាះ?
ស្រ្វីជាតគ្រើនមានអារម្មណ៏ល្អតៅអំឡុងតពលតគ្បើគ្បា្់រថ្នា ំគ្រា

ប់ ក៏បុ៉យន្ជារមួមានផលប៉ះពាល់បោទា ប់បន្ំតៅតពលដំបូង។ អនាក

អារមានការេូរឈាមមិនគ្បគ្ក�វីតៅកនាុងរវាងសនតពលមានរដូ៉ 

មានការឈឺតដាះនិងមានដំតណើ ររង់ក្អួ� (អារម្មណ៏ឈឺ)។ តរឿងតនះជា

តរឿយៗគ្�ឡប់មក្ម្មតា៉ញិពវីរបវីយែតគ្កាយមក ក៏បុ៉យន្ជួនកាលត៉ជ្ជប

ណិ្�រប្់រអនាកអារដូរគ្បតេទថ្នា ំគ្រាប់យដលអនាកកំពុងតគ្បើគ្បា្់រ។ បញ្ហា

្ុរែភាព្្ងន់្្ងរយដលបានបណ្ាលមកពវីថ្នា ំគ្រាប់គឺកគ្មមានតទ យ�គ្�រូ៉

្ួររត៉ជ្ជបណិ្�រប្់រអនាកតដើម្វីគ្បាប់អំពវីបញ្ហា ទំាងតោះ។

ត�ើអនាកតលបថ្នា ំគ្រាប់យ៉ងដូរតម្រ?
ថ្នា ំគ្រាប់មកជាគ្បអប់្ំររាប់ 28ស្្ង និងអាស្័រយតៅតលើគ្ប

តេទថ្នា ំគ្រាប់។ វាមានរវាងពវីពវីរគ្រាប់និងគ្បំាពវីរគ្រាប់យដល

រា្ម នអរមូ៉ន (ថ្នា ំគ្រាប់្រ្ករ)។ អនាកនឹងមានការេូរឈាមតាម

ទ្ារមា្រជាតរឿយៗតៅកនាុង។អំឡុងតពលស្្ងតៅតពលយដល

អនាកតលបថ្នា ំ្រ្ករ។ គ្បតេទថ្នា ំគ្រាប់ែលាះអារមានតៅតលើ PBS 

រំយណកឯែលាះតទៀ�មិនមានតទ។ ្ូរមនិយយតៅកាន់ត៉ជ្ជ

បណិ្�រប្់រអនាក្រ្វីពវីរំណាយសនគ្បតេទថ្នា ំគ្រាប់ តផ្ងៗ 

គ្ប្ិរនតបើតនះជាបញ្ហា ្ំររាប់អនាក។

ត�ើមានអ្វីតកើ�តឡើងគ្ប្ិរនតបើអនាកែក្នមិនបានតលបថ្នា ំគ្រាប់?
គ្ប្ិរនតបើអនាកតលបថ្នា ំគ្រាប់យឺ�ជាង 24 តម៉ាង ្ូរមតលបវាតអាយបាន

តលឿនតៅតពលយដលអនាកតៅរងចំា តេើបោទា ប់មកគ្�រូ៉តលបថ្នា ំគ្រាប់បោទា

ប់តាមតពល្ម្មតា។ អនាកនឹងតៅយ�គ្�រូ៉បានការពារគ្បឆំ្ងទល់នឹងការ

មានគ�៌។ គ្ប្ិរនតបើតោកអនាកតលបថ្នា ំគ្រាប់យឺ� 

តគ្រើនជាង 24 តម៉ាង អនាកគ្�រូ៉តគ្បើតសរោមអោម័យ រមួតេទឬមិនគ្�រូ៉រមួ

តេទរេូ�ដល់បានគ្បំាពវីរស្្ងសនថ្នា ំគ្រាប់អរមូ៉ន។ អនាកអារគ្�រូ៉ការថ្នា ំ

គ្រាប់មិនតអាយមានកូនជាបោទា ន់។ វាជាគំនិ�ល្អតដើម្វីនិយយតៅ

កាន់ត៉ជ្ជបណិ្�រប្់រអនាក ឬឱ្រ្ការ វី/ឱ្រ្ការនិវីអំពវីអ្វីយដលគ្�រូ៉ត្្ើ 

គ្ប្ិរនតបើអនាកតលបយឺ�តគ្រើនជាង 24 តម៉ាង ឬអនាកអារទូរ្័រពទាតដើម្វីនិ

យយជាមួយគិោនុបដ្ាយិកាតាមយែ្ទូរ្័រពទានិយយរប្់រតយើង

(1300 658 886)។

ថ្នា ំគ្រាប់រមួផ្ំរានា
The Combined Pill
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ពត៌មាននៅក្នុងកកដាសអង្គនេតនុននះកតរូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់នោលបំណងអប់រតំតប៉នុន ណ្ ះ។ FNPNSW បានកបកាន់យកនូវរាល់ការកបរុងកបយ័ត្ន�ើម្បីធានាថាពត៌មានគឺមានភាពកតរឹមកតរូវនិង

ទាន់សម័យនៅឯនពលនវលាននការនបាះពនុម្ពផសាយ។ បនុគ្គលទំាងឡាយត�លមានការកពរួយបារម្ភអំពបីការបន្តពូជផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ បញ្ហា សនុខភាពរលួមនេទ កតរូវបាននលើកទរឹកចិត្តន�ើម្បីនោយតសវែងរក�ំ

បូនាមា ននិងជំនលួយោំកទពបីអ្កផ្តល់ការតែរកសាសនុខភាពរបស់ពលួកនគ ឬទស្សនាគ្បីនិចតផនការកគរួសារ។ 

ពិនិត្យនសើនរ ើន�ើងវញិៈ ឧសភា 2013/FPNSW 05/13

www.fpnsw.org.au | តខ្សទូរស័ពទានិយាយ 1300 658 886 | ហាងលក់នសៀវនៅ

នសវ៉គ្បីនិច & ពត៌មាន | ការអប់រ ំ&ការបណ្តនុ ះប ្្ត ល | ការស្សាវករាវ | ការអេិវឌ្ឈន៏អន្តររាតិ
តផនការកគរួសារ NSW គឺរាអង្គការមិនរកកនកមមលួយត�លកតរូវបានផ្តល់មូលនិធិនដាយកកសលួងសនុខាេិបាល ននរ�្ឋ NSW

ត�ើែ្ុំទទួលបានថ្នា ំគ្រាប់បានយ៉ងដូរតម្រ?
អនាកគ្�រូ៉តៅជួបត៉ជ្ជបណិ្� ឬគលាវីនិរយផនការគ្គរួរោរតដើម្វីបានគ្កដា្រ្ំរ

រាប់ថ្នា ំគ្រាប់។ ត៉ជ្ជបណិ្�នឹង្ួររអនាកអំពវី្ុរែភាពរប្់រអនាកតេើយនឹង 

គ្បាប់អនាកត�ើគ្�រូ៉តលបថ្នា ំគ្រាប់យ៉ងដូរតម្រ។ បោទា ប់មកអនាកអារទិញថ្នា ំ

គ្រាប់រប្់រអនាកពវីឱ្រ្ដ្ាន ឬពវីគលាវីនិរយផនការគ្គរួរោរ។ អនាកគ្�រូ៉មានការ

គ្�រួ�ពិនិ�្យតរៀងរាល់ 12 យែម្ង។

៉ ិ្ វីរោស្រដ្សទតទៀ�សនការមិនតអាយមានកូន
មាន៉ ិ្ វីរោស្រជ្ាតគ្រើនតផ្ងតទៀ�សនការមិនតអាយមានកូន។ 

្ូរមតមើលគ្កដា្រអង្គតេ�ុ FPNSW ។

្ំររាប់ព�៌មានយ្មតទៀ�
• ទាក់ទងយផនការគ្គរួរោរ NSW តាមយែ្ទូរ្័រពទានិយយតលែ   

1300 658 886 ឬ តមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (្ំររាប់អនាក្លាង់) 133 677
• ឬទ្រ្ោគលាវីនិរយផនការគ្គរួរោរយដលជិ�បំផុ�រប្់រអនាក
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Fact Sheet  -  English

THE COMBINED PILL

What Is The Pill?
The combined Pill contains two hormones, oestrogen 
and progestogen. It is usually just called ‘The Pill’. There 
are many types of combined Pills but they all work the 
same way to prevent pregnancy.

How Does The Pill Work?
The Pill stops a woman’s ovaries from releasing an egg 
each month, so a pregnancy cannot begin.

Who Can Use The Pill?
Most women can use the Pill. It is effective at preventing 
pregnancy if taken correctly, but can also be easily 
stopped if you wish to become pregnant.

Who Should Not Use The Pill?
Women should not use the Pill if they have had a blood 
clot in their leg, a stroke or heart attack, liver problems, 
high blood pressure, certain types of migraine, or breast 
cancer. You may not be able to use the Pill if you are 
breastfeeding and your baby is less than six months old. 
It is very important to talk with your doctor to make sure it 
is safe for you to use the Pill. Some other medications can 
stop the Pill from working properly and the doctor will 
tell you about these and other things you need to know 
before you decide to use it.

Are There Any Side Effects?
Most women feel well while using the Pill, but it is common 
to have some side effects at first. You may have irregular 
bleeding in between periods, sore breasts and nausea 
(feeling sick). This usually settles down after a couple of 
months but sometimes your doctor may change the type 
of pill you are using. Serious health problems caused by 
the Pill are rare, but ask your doctor to tell you about 
them.

How Do You Take The Pill?
The Pill comes in a 28 day pack and depending on the 
type of pill, it will have between two and seven pills that 
have no hormones (sugar pills).  You will usually have 
vaginal bleeding during the days when you take the 
sugar pills.

Some types of pill are available on the PBS while others 
are not. Talk to your doctor about the cost of different pill 
types if this is an issue for you.

What If You Miss A Pill?
If you are less than 24 hours late taking a pill, take it as 
soon as you remember, and then take the next pill at the 
usual time. You will still be protected against pregnancy. 
If you are more than 24 hours late taking a pill you should 
use condoms or not have sex until you have had seven 
days of hormone pills. You may need the emergency 
contraceptive pill.  It is a good idea to talk with your 
doctor or pharmacist about what to do if you are more 
than 24 hours late or you can ring to speak with a nurse 
on our Talkline (1300 658 886). 

How Can You Get The Pill?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
get a script for the Pill. The doctor will ask you questions 
about your health and will tell you how to take the Pill. 
You can then buy your pills from a pharmacy or a Family 
Planning Clinic. You should have a check-up every 12 
months.
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Other Methods of Contraception
There are many other methods of contraception available. 
See FPNSW factsheets.

For Further Information
•  Contact the Family Planning NSW Talkline on  

1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

• NRS (for deaf) 133 677

• Or visit your nearest Family Planning clinic
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