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ពត៌មាននៅក្នុងកកដាសអង្គនេតនុននះកតរូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់នោលបំណងអប់រតំតប៉នុន ណ្ ះ។ FNPNSW បានកបកាន់យកនូវរាល់ការកបរុងកបយ័ត្ន�ើម្បីធានាថាពត៌មានគឺមានភាពកតរឹមកតរូវនិង

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

បូនាមា ននិងជំនលួយោំកទពបីអ្កផ្តល់ការតែរកសាសនុខភាពរបស់ពលួកនគ ឬទស្សនាគ្បីនិចតផនការកគរួសារ។ 
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ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន (DMPA)?
DMPA តំណាងអោយ Depot 

Medroxyprogesterone Acetate។ 

អនះគឺជាថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន។ 

ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូនោចមា

នអៅកនានុងប្រអេសអូស្ត្រា លីអៅថ្ 

Depo-Provera® ឬ Depo-Ralovera®។ 

វាជាជាតិគីមីមួយដែលសសអែៀងនឹង

អរមូ៉នមួយអៅថ្ progesterone ដែលបតរូវបាន្រអងកើតអ�ើងអោយអូដវ។៉ 

ការចាក់្រញូ្ល DMPA និមួយៗការពារស្សរាីពីការមានគត៌សំរា្់រ  
12 សបារា ហ៏។ 

អតើថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន ែំអ�ើ រការយ៉ងែូចអមរាច?
ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន្រញ្ឈ្់រអូដវរ៉្រស់អនាកពីកា 

្រអញ្ញពង។ ប្រសិនអ្រើ គ្មា នពងបតរូវបាន្រអញ្ញអេ 

អនាកមិនោចកាលា យជាមានគត៌អេ។

អតើវាែំអ�ើ រការបានល្អយ៉ងែូចអមរាច?
វាមានប្រសិេ្ិភាពរវាង 99% និង 94% ដែលមានន័យថ្រវាងស្សរាីមានា ក់និ

ងស្សរាី បបំាមួយនាក់អៅកនានុងចំអណាស្សរាីមួយរយនាក់ដែលកំពនុងអប្រើបបាស់

ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូននឹងកាលា យជាមានកូនអៅកនានុងមួយឆ្នា ំ។

អតើនរណាដែលោចអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន?
ស្សរាីជាអបចើនោចអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូនបាន។ វាោចល្អសំ

រា្់រស្សរាីទំាងឡាយដែលមិនចង់មានគត៌អស់រយៈអពលដវង។ វាោចល្អ

សំរា្់រស្សរាីទំាងឡាយដែលែឹងថ្មានការលំបាកអែើម្ីចងចំាអែើម្ីអល

្រថ្នា ំបគ្្់រ។ ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូនគឺមានសនុវត្ិភាព អែើម្ីអប្រើបបាស់ 

ប្រសិនអ្រើអនាកកំពនុង្ំរអៅអោះ រមួមាន ប្រសិនអ្រើទារករ្រស់អនាកដែល

មានោយនុៈតិចជាង 6 សបារា ហ៏។

អតើនរណាមិនគួរអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន?
ស្សរាីទំាងឡាយមិនបតរូវអប្រើបបាស់វាអេ ប្រសិនអ្រើពួកអគោចមានគត៌។  

ស្សរាីទំាងឡាយមិនបតរូវអប្រើវាអេប្រសិនអ្រើ ពួកអគមានល័ក្ខខ័�្ឌ អពេ្យ 

ខលាះែូចជា ជំងឺមហារកីអោះ។ វាក៏ោចបតរូវបានអសនាើសនុំមិនអោយអប្រើជាជំ

អរ ើសែំ្ូរងផងដែរ សំរា្់រស្សរាីទំាងឡាយដែលមានោយនុៈអបកាម 18 ឆ្នា ំ 

ឬស្សរាីទំាងឡាយដែល មានោយនុៈអបចើនជាង 45 ឆ្នា ំ ពិអបពាះដត

ឥេ្ិពលរ្រស់វាអៅអលើែង់សនុីអតឆ្អឹង។ វាសំខាន់បតរូវនិយយអៅកាន់

អវជ្ជ្រ�្ឌិ តរ្រស់អនាកអែើម្ីអោយបបាកែថ្វាមានសនុវត្ិភាពសំរា្់រអនាក 

អប្រើបបាស់។

អតើមានផល្៉រះពាល់្រនាទា ្់រ្រន្ំឬអេ?
ការមានរែូវគឺជាអរឿយៗមិនអេៀងទាត់ជាមួយនឹងថ្នា ំចាក់មិនអោយ

មានកូន។ អនាកោចមានការហូរឈាមសត្ល សំរា្់រសបារា ហ៏ខលាះ ឬកា

រមានរែូវរ្រស់អនាកោចឈ្់រទំាងអស់។ កាលណាអនាកអប្រើបបាស់ថ្នា ំ

ចាក់កាន់ដតយូរ វាកាន់ដតេំនងអបចើនថ្អនាកនឹងឈ្់រមានការហូរ

ឈាម។ អនះជាអរឿងធមមាតា។ ស្សរាីខលាះោចអ�ើងេំងន់ មានការឈឺកបាល 

ជួ្រ្រេពិអត្ធន៏មានោរមមា�៏វលិវល់ ឬមានមនុនអលើដស្កមនុខអៅ

កនានុងអំ�នុអពលដែលពួកអគអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិនអោយ មានកូន។ 

អនាកអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិន អោយមានកូនយូរអដងវែងោចមានការកាត់

្រន្យតិចតួចែល់ែង់សនុីអតឆ្អឹងរ្រស់ពួកអគ។ វាហាក់មានការ្រញ្ច្្

សមកវញិអៅអពលដែលថ្នា ំចាក់មិនអោយ មានកូនបតរូវបាន្រញ្ឈ្់រ។ 

សូមនិយយ អៅកាន់អវជ្ជ្រ�្ឌិ តរ្រស់អនាក ប្រសិនអ្រើ អនាកមានអរាគស

ច្ញា ណាមួយដែលអនាកគិតថ្ោច្រណារា លមកពីថ្នា ំចាក់មិនអោយមាន

កូន។

អតើអនាកអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូនយ៉ងែូចអមរាច?
អវជ្ជ្រ�្ឌិ តនឹងផរាល់អោយអនាកនូវការចាក់្រញូ្លតូចមួយននថ្នា ំចាក់

មិន អោយមានកូនចូលអៅកនានុងកំអ្៉រះគូេ ឬនែខាងអលើរ្រស់អនាក។ 

អនាកជាធមមាតាមានការចាក់្រញូ្លអៅកនានុងអំ�នុងបបំាន្ងៃែំ្ូរង

ននវែ្ដរែូវរ្រស់អនាក (ន្ងៃែំ្ូរងននការមានរែូវមួយគឺន្ងៃេីមួយ)។ 

អៅអពលដែលអនាកមានវាអៅអពលអនះ វាេ្់រត្ក ត់អនាកពីការមានគត៌ដត

មរាង។ អនាកោចមានថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូនអបកាយមកអេៀត ប្រសិន

អ្រើគ្មា នឱកាសដែលអនាកោចមានគត៌។ ក៏្៉រនុដនរាវានឹងចំណាយអពលបបំាពី

រន្ងៃអេៀតមនុនអពលវាមានប្រសិេ្ិភាព។ អនាកបតរូវអប្រើបបាស់

វធីិត្ស្សរាននការគ្មា នកូនែនេអេៀតែូចជា អសត្មអនាម័យរមួអេេសំរា

្់រន្ងៃទំាងអនាះ។

វាជាសំខាន់ដែលអនាកបតរូវរកសាការមាន ការចាក់្រញូ្លអរៀងរាល់ 12 

សបារា ហ៏អែើម្ីអោយបបាកែថ្អនាកមិនមានគត៌។

ថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូន- DMPA
The Contraceptive Injection (DMPA)
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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
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នសវ៉គ្បីនិច & ពត៌មាន | ការអប់រ ំ&ការបណ្តនុ ះប ្្ត ល | ការស្សាវករាវ | ការអេិវឌ្ឈន៏អន្តររាតិ
តផនការកគរួសារ NSW គឺរាអង្គការមិនរកកនកមមលួយត�លកតរូវបានផ្តល់មូលនិធិនដាយកកសលួងសនុខាេិបាល ននរ�្ឋ NSW

អតើអនាកោចេេួលបានថ្នា ំចាក់មិនអោយមានកូនយ៉ងែូចអមរាច?
អនាកបតរូវអៅជួ្រអវជ្ជ្រ�្ឌិ ត ឬគលាីនិចដផនការបគរួត្រអែើម្ីេេួលបានបក

ោសសំរា្់រថ្នា ំចាក់មិនអោយមាន កូន។ អវជ្ជ្រ�្ឌិ ត្រនាទា ្់រមកនឹងផរាល់ 

អោយអនាកនូវថ្នា ំចាក់្រញូ្ល។

អតើមានអវែីអេៀតដែលខ្នុំបតរូវងែឹងឬអេ?
អៅអពលដែលស្សរាីទំាងឡាយឈ្់រអប្រើបបាស់ថ្នា ំចាក់មិនអោយ

មានកូន ការមានរែូវរ្រស់ពួកអគជាអរឿយៗបតរូវចំណាយអពលបបំា

្ីរដខឬអបចើនជាងអនះ អែើម្ីវលិអៅរករែរាធមមាតារ្រស់ពួកអគ វញិ។ 

អោយត្រដតអរឿងអនះ វាក៏ោច ចំណាយអពលយូរអែើម្ីមានគត៌អបកា

យពីការចាក់្រញូ្ល DMPA។

សំរា្់រពត៌មានដ្មអេៀត
• ទាក់េងដផនការបគរួត្រ NSW តាមដខ្េូរស័ពទានិយយអលខ   

1300 658 886 ឬ អមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរា្់រអនាក្លាង់) 133 677
• ឬេស្នាគលាីនិចដផនការបគរួត្រដែលជិត្ំរផនុតរ្រស់អនាក
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Fact Sheet  -  English

THE CONTRACEPTIVE  
INJECTION - DMPA

What Is The Contraceptive Injection (DMPA)?
DMPA stands for Depot Medroxyprogesterone Acetate. 
This is the contraceptive injection. The  contraceptive 
injection available in Australia is called Depo-Provera® 
or Depo-Ralovera®. It is a chemical that is similar to a 
hormone called progesterone, which is produced by the 
ovaries. Each injection of DMPA protects a woman from 
getting pregnant for 12 weeks.

How Does The Contraceptive Injection 
Work?
The contraceptive injection stops your ovaries from 
releasing an egg. If no egg is released, you cannot 
become pregnant.

How Well Does It Work?
It is between 99% and 94% effective which means that 
between one and six women in every hundred who are 
using the contraceptive injection will become pregnant 
in a year.

Who Can Use The Contraceptive Injection?
Many women can use the contraceptive injection. It can 
be good for women who do not want to be pregnant for 
quite a long time. It can be good for women who find 
it hard to remember to take the Pill. The contraceptive 
injection is safe to use if you are breastfeeding, including 
if your baby is less than 6 weeks old.

Who Should Not Use The Contraceptive 
Injection?
Women should not use it if they could be pregnant. 
They should not use it if they have had some medical 
conditions such as breast cancer. It is also not usually 
recommended as a first choice for women under 18 years 
of age or women over 45 years because of its effect on 
bone density. It is important to talk to your doctor to be 
sure it is safe for you to use.

Are There Any Side Effects?
Periods are often irregular with the contraceptive 
injection. You could have light bleeding for some weeks 
or your periods may stop altogether. The longer you 
use the injection the more likely it is that you will stop 
having any bleeding. This is normal. Some women may 
gain weight, get headaches, experience mood swings 
or acne while they are using the contraceptive injection. 
Long term users of the contraceptive injection may have 
a small reduction in their bone density, which appears to 
be reversible when the contraceptive injection is stopped. 
Talk to your doctor if you get any symptoms that you think 
might be caused by the contraceptive injection.

How Do You Use The Contraceptive 
Injection?
The doctor will give you a small injection of the 
contraceptive injection in your buttock, or your upper 
arm. You usually have the injection during the first five 
days of your menstrual cycle (the first day of a period is 
day one). When you have it at this time, it prevents you 
from getting pregnant straight away. You can have the 
contraceptive injection later if there is no chance that you 
could be pregnant, but it will take another seven days 
before it is effective. You need to use another method of 
contraception such as condoms for those days.

It is important that you keep on having injections every 12 
weeks to make sure you do not get pregnant.
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How Can You Get The Contraceptive 
Injection?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
get a script for the contraceptive injection. The doctor 
will then give you the injection.

Is There Anything Else I Need To Know?
When women stop using the contraceptive injection, 
their periods often take eight months or more to return to 
their regular cycle. Because of this, it can also take quite a 
while to become pregnant after a DMPA injection.

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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