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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

Fact Sheet  -  Khmer

ត�ើអ្វីតៅជាការបន្សាមិំន្តោយមាន្កូន្?
ការបន្សាមិំន្តោយមាន្កូន្មាន្ត�តៅក្នុ
ងបបតេសអូស្ត្រា លវីប៉នុត ណ្ ោះតែលតៅថា 

Implanon NXT®។ កំ្�់ប្លា ស្ិច

�ូចតែលមាន្អរមូ៉ន្ តៅថា progestogen 

តែលប�រូវប្ន្បត ច្េ ញតោយយឺ�

ៗតែើម្វីការពារអ្កពវីការមាន្ គ�៌។ 

ការបន្សាបំ�រូវប្ន្ោក់ប ច្េូ លតៅ

តបកាមតស្កត�ប៉នុត ណ្ ោះតលើត្្កខាងក្នុ
ងនន្នែខាងតលើរបស់អ្ក។ វាប�រូវេនុកតៅកតន្លាងតោោះរយៈតពល 3 ឆំ្្ 

ក៏ប៉នុតន្រាោចយកតចញមនុន្ បបសិន្តបើអ្កតបរើសតរ ើសត្្ើែូតច្ោះ។

ត�ើវាែំត�ើ រការល្អយ៉ងែូចតមរាច?
វាជាវ ិ្ វីត្ស្សរាមួយមាន្បបសិេ្ិភាពបំ ន្ុ�នន្កិចចេការពារការមាន្គ

�៌ (មាន្បបសិេ្ិភាពតបចើន្ជាង 99.9%) ។ ថំ្ាខលាោះោចត្្ើតោយការប

ន្សាមំាន្បបសិេ្ិភាព�ិច តេ�នុតន្ោះវាសំខាន់្តែើម្វីបប្ប់ តវរ្ជប�ិ្� 

ឬគិលាន្នុបោ្យិការបស់អ្ក បបសិន្តបើអ្កតលបថំ្ាែនេត្សេងតេៀ�។

ត�ើន្រ្ោចតបបើបប្ស់ការបន្សេំប្ន្?
ស្សរាវីភាគតបចើន្បំ ន្ុ�ោចតបបើការបន្សា ំប្ន្។ វាល្អសំរាប់ស្សរាវីតែ

លែឹងថាវាពិប្កតែើម្វីចងចំាក្នុងការតលបថំ្ាតរៀង រាល់ន្ងៃ។ 

ស្សរាវីតែលចង់ប្ន្ការប�រួ� ពិនិ្�្យកំត�ើ �រយៈតពលយូរតែល

ត្្ើការប្ន្ល្អ ក៏ប៉នុតន្រាោចមាន្លេ្្ល បញ្ច្ចេ សមកវញិតលឿ

ន្តែលោចត�ើញវាមាន្សមសសបតៅនឹ្ងស្សរាវី។ វាោចប�រូវ 

ប ច្េូ លភាលា មតបកាយពវីការ្រាល់កំត�ើ � រមួមាន្តៅក្នុងស្សរាវីតែលកំពនុងបំ

តៅតោោះ។

ត�ើន្រ្មិន្គួរតបបើបប្ស់ការបន្សេំ?
អ្កមិន្ប�រូវតបបើបប្ស់ការបន្សាតំេ បបសិន្តបើអ្កប្ន្មាន្មហារវីកតោោះ 

ឬឬមាន្បច្ហា ត្លាើម្មួយពិ�បប្កែ។ 

ការបន្សាោំចមិន្សមសសបនឹ្ងអ្ក បបសិន្តបើអ្កងាយនឹ្ងមាន្ត្លា ក

ត្្មបកាស់ (ត្្មែំតៅតែលពកត�ើង)។ បបសិន្តបើអ្កមិន្ចង់មាន្អ្វី

តៅតបកាមតស្ករបស់អ្កតេ ឬបបសិន្តបើអ្កបពរួយប្រម្ភពវីការមាន្រែូវ

មិន្បបបក�វី។

ត�ើមាន្្លប៉ោះពាល់បោ្ប់បន្សេំឬតេ?
ស្សរាវីខលាោះមាន្ការេូរឈាមមិន្បបបក�វីឬេូរឈាមយូរ។ ការមាន្រែូវរប

ស់ពួកតគោចឈប់ទំាងសសរុង។ ្លប៉ោះពាល់បោ្ប់បន្សេំែនេតេៀ�គឺក

បមមាន្ ក៏ប៉នុតន្រាស្សរាវីខលាោះោចឈឺកបាល មាន្ការតបបបបរួល ោកប្កិរយិ 

ឬមាន្ការឈឺតោោះ។

ត�ើការបន្សាបំ�រូវោក់ប ច្េូ លយ៉ងែូចតមរាច?
តវរ្ជប�ិ្�ោក់ផ្លា កសំគាល់�ូចមួយតៅតលើតស្ក តៅតលើត្្កខាងក្នុង

នន្នែខាងតលើរបស់អ្ក។ តគសំោ�តស្កជាមួយនឹ្ងថំ្ាសមាលា ប់តមតរាគ 

និ្ងចាក់ប ច្េូ លថំ្ាស្ឹកបន្រាិច តែលោចចនុក�ិច�ួច។ ត្្ើែូតច្ោះការប ច្េូ
លនឹ្ងមិន្មាន្ការឈឺចាប់តេ។ បោ្ប់មកការបន្សាបំ�រូវប្ន្ប ច្េូ លតៅ

តបកាមតស្កតេើយបង់រនុរំបួស�ូចមួយប�រូវប្ន្ោក់តៅតលើនែ។ បង់រនុរំបួ

សប�រូវតៅកតន្លាងតោោះរយៈតពល 24 តម៉ាង។ ោចមាន្ការជំានិ្ងការឈឺ

តៅរនុំវញិកតន្លាងត្្ើការបន្សាតំែលោចប្�់រេូ�ែល់មួយសប្រា េ៏។

ត�ើការបន្សាបំ�រូវយកតចញយ៉ងែូចតមរាច?
តវរ្ជប�ិ្�ចាក់ប ច្េូ លថំ្ាស្ឹកបន្រាិចតៅចនុងប ច្េ ប់នន្ការបន្សានិំ្ងត្្ើកា

រកា�់តស្ក�ូចមួយ។

តៅចនុងប ច្េ ប់នន្ការបន្សាោំចប�រូវរនុញឆលាងកា�់ការកា�់�ូចមួយ ឬទាញ

តចញតោយការតបបើបប្ស់ឧបករ�៏�ូច មួយ។

បបសិេ្ិភាពនន្ការគាមា ន្កូន្ប�រូវប្ន្ប្�់បង់ភាលា មតៅតពលតែលការប 

ន្សាបំ�រូវប្ន្យកតចញ។ ស្សរាវីតបចើន្បំ ន្ុ�មាន្រែូវ្មមាតាតៅក្នុងតពលមួយ

តខ។ ការបន្សាបំ�រូវត�យកតចញតបកាយតពលបវីឆំ្្។ ការបន្សាំ្ មាវីោចប�រូវ

ប ច្េូ លប្ន្ភាលា មតៅតពលតែលការបន្សាចំាស់ប�រូវប្ន្យកតចញ។

ត�ើខ្នុំោចេេួលប្ន្ការបន្សាមិំន្តោយមាន្កូន្តៅកតន្លាង្?
អ្កប�រូវរួបតវរ្ជប�ិ្�តែើម្វីេេួលប្ន្បកោសសំរាប់ត្្ើការប 

ន្សា។ំ តវរ្ជប�ិ្�ជាតបចើន្នឹ្ងនិ្យយអំពវីការ បន្សាតំៅតពលមករួប

ជាតលើកែំបូងនិ្ងតស្ើរអ្កតោយប��ប់មកវញិមរាងតេៀ�តែើម្វីោក់

វាចូល។ អ្កោចមាន្ការ បន្សេំោក់ចូលតៅឯគលាវីនិ្ចត្ន្ការបគរួត្រ 

ឬតោយតវរ្ជប�ិ្�តៅតាមមូលោ្ន្ឬ គិលាន្នុបោ្យិកាតែលប�រូវប្ន្

ប�រានុ ោះប រ្ា លតែើម្វីប ច្េូ លវា។

សំរាប់ព�៌មាន្ត្មតេៀ�
• ទាក់េងត្ន្ការបគរួត្រ NSW តាមតខសេេូរស័ព្និ្យយតលខ   

1300 658 886 ឬ តមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរាប់អ្ក្លាង់) 133 677
• ឬេសសេោគលាវីនិ្ចត្ន្ការបគរួត្រតែលរិ�បំ ន្ុ�របស់អ្ក

ការបន្សាមិំន្តោយមាន្កូន្
The Contraceptive Implant



The information in this Fact Sheet has been provided for educational purposes only. FNPNSW has taken every care to ensure that 
the information is accurate and up-to-date at the time of publication. Individuals concerned about any personal reproductive or 
sexual health issue are encouraged to seek advice and assistance from their health care provider or visit a Family Planning Clinic.
Reviewed May 2014/FPNSW 05/14
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Fact Sheet  -  English

THE CONTRACEPTIVE  
IMPLANT

What Is The Contraceptive Implant?
The only contraceptive implant available in Australia 
is called Implanon NXT®. It is a small plastic rod that 
contains a hormone, called a progestogen, which is 
slowly released to prevent you from getting pregnant. 
The implant is inserted just under the skin on the inside 
of your upper arm. It is left in place for 3 years but can be 
removed earlier if you choose.

How Well Does It Work?
It is a very effective method of preventing a pregnancy 
(more than 99.9% effective).  Some medications can 
make the implant less effective; so it is important to tell 
your doctor or nurse if you are taking other medications.

Who Can Use An Implant?
Most women can use an implant. It is good for women 
who find it hard to remember to take a pill every day. 
Women who want long-term birth control that works well, 
but can be reversed quickly can find it suits them. It can 
be inserted immediately after giving birth, including in 
women who are breastfeeding.

Who Should Not Use An Implant?
You should not use an implant if you have had breast 
cancer or have certain liver problems. The implant may 
not suit you if you are prone to thickened (keloid) scarring, 
if you don’t want to have something under your skin, or if 
you are worried about having irregular periods.

Are There Any Side Effects?
Some women get irregular or prolonged bleeding. Their 
periods may stop completely. Other side effects are rare, 
but some women may get headaches, mood changes, or 
have sore breasts.

How Is An Implant Inserted?
The doctor puts a small mark on the skin on the inside 
of your upper arm. They clean the skin with antiseptic, 
and inject a little anaesthetic, which might sting slightly, 
so that the insertion will not hurt. Then the implant is 
inserted just under the skin, and a small bandage is put 
on the arm. The bandage should stay in place for 24 
hours. There may be some bruising and soreness around 
the implant that can last for up to a week.

How Is An Implant Removed?
The doctor injects a little anaesthetic just under the end 
of the implant, and makes a small cut in the skin.

The end of the implant is either pushed through the tiny 
cut, or pulled out using a small instrument. 

The contraceptive effect wears off quickly when the 
implant is removed. Most women have a normal period 
within a month. The implant must be removed after three 
years. A new implant can be inserted as soon as one has 
been removed.

Where Can I Get A Contraceptive Implant?
You need to see a doctor to get a script for an implant. 
Most doctors will talk about it on your first visit and ask 
you to return for another visit to have it inserted.  You can 
have an implant inserted at a Family Planning clinic or by 
a local doctor or nurse who has been trained to insert it.

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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The information in this Factsheet has been provided for educational 

purposes only. Family Planning NSW has taken every care to ensure that 

the information is accurate and up-to-date at the time of publication. 

Individuals concerned about any personal reproductive or sexual 

health issue are encouraged to seek advice and assistance from their 

health care provider or visit an Family Planning NSW clinic.
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