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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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Fact Sheet  -  Khmer

ត�ើអ្វីជាកងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូន?
កងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូនគឺជាឧប

ករណ៏ផ្លា ស្ទិច�បូចមួយដែលមាន

ដ្សែស្ពា ន់ចងជនុំវ ទិញែងរបស់វា។ 

វាត�រូវបានដាក់តៅខាងក្នុងស ប្ូនតែើ
 

ម្វីការពារការមានគ�៌។ វាមានដ្សែ

នវីឡនុងតសតើងភ្ជា ប់តៅងនឹងវា។ តៅ

តេលដែលការដាក់កងស្ពា ន់ក្នុង

ស ប្ូនតកើ�តឡើង ដ្សែតចញមកតតរៅតាមកស ប្ូន (តៅខាងចនុងននស ប្ូន)

ចបូលតៅក្នុងទ្្រមាស។ កងដាក់ក្នុងស ប្ូនអាចតៅទវីតោះរយៈតេលតបំា

ឆំ្្តៅែប់ឆំ្្ អាសសរ័យតៅតាមតបតេទកង។

ត�ើកងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូនែំតណើ រការយ៉ាងែបូចតមតច?
ស្ពា ន់ដែលបានតចញេវី IUD ប៉ាះពាល់ទំ្ងទឹកកាមនទិងេងដែលមទិនទំន

ងត្្ើតអាយេងទំ្ងតោះជួបតទត�ើយ IUD បណ្ត លតអាយមានការផ្លា

ស់បតបូរតៅក្នុងតទោប់ខាងក្នុងននស ប្ូនដែលត្្ើតអាយវាមានលក្ខណៈស

មសសបសំរាប់ការមានគ�៌�ទិច។

ត�ើវាែំតណើ រការបានល្អយ៉ាងែបូចតមតច?
កងស្ពា ន់ដាក់តៅក្នុងស ប្ូនែំតណើ រការបានល្អណ្ស់។ 

វាមានតបសទិទ្ទិភ្េតតចើនជាង 99% ។

ត�ើនរណ្អាចតតបើកងស្ពា ន់ដាក់តៅក្នុងស ប្ូនបាន?
សសតវីជាតតចើនអាចតតបើកងដាក់តៅក្នុងស ប្ូនបាន រមួមានសសតវីដែលមទិនធ្លា ប់

មានទ្រកេវីមនុនមក ក៏ប៉ានុដនតត�រូវនទិយយតៅកាន់តវជជាបណ្ទិ �របស់អ្ក េទិ 

តតពាះអាចមានត��នុផល្លាះដែលអាចមទិនត�ឹមត�រូវចំតពាះអ្ក។ 

ត�ើនរណ្ដែលមទិនត�រូវតតបើតបាស់កងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូន?
អ្កមទិនត�រូវតតបើតបាស់កងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូនតទ តបសទិនតបើអ្កមានគ�៌។ 

វាជាការតបតសើរជាងសំរាប់សសតវីដែលមានរែបូវ្្ងន់តែើម្វីតតបើកងដាក់ក្នុង

ស ប្ូន progestogen ។ មានលរ័ក្ខ រ្័ណ្តេទ្យ្លាះដែលអ្កអាចមាន ដែល

អាចទប់ស្កា �់អ្កេវីការតតបើតបាស់កងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូន ។ វាសំខាន់

ណ្ស់ត�រូវនទិយយជាមួយតវជជាបណ្ទិ �របស់អ្កតែើម្វីតអាយតបាកែថាវា

មានសនុវ�្ទិភ្េសំរាប់អ្កតតបើតបាស់វា។

ត�ើមានផលប៉ាះពាល់បោ្ប់បនសែំណ្មួយឬតទ?
ការមានរែបូវរបស់អ្កអាច្្ងន់ជាង យបូរជាងនទិងជួនកាលឈឺជាងជាមួយ

នឹងកងស្ពា ន់ដាក់ក្នុស ប្ូន។ 

មានឱកាស�ទិច�ួចននការឆលាងតរាគតាមត�គាកតៅតេលននការដាក់កង

ស្ពា ន់ក្នុងស ប្ូន។

តវជជាបណ្ទិ �ឬគទិលាននុបដ្ាយទិកានឹងតបាប់អ្កអំេវីហានទិេរ័យននការមានក

ងស្ពា ន់ដាក់ចបូលក្នុងស ប្ូន។

ត�ើតលាកអ្កទទួលបានកងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូនយ៉ាងែបូចតមតច?
អ្កត�រូវតៅជួបតវជជាបណ្ទិ �ឬគលាវីនទិចដផនការតគរួស្រ។ តាម្ម្មតាអ្កត�រូវ

បានតគតស្ើរតអាយមកជួបេវីរែង។ តៅឯការជួបតលើកទវីមួយ តវជជាបណ្ទិ

�នឹងសួរសំណួរអំេវីសនុ្ភ្បរបស់អ្កនទិងតបាប់អ្កអំេវី IUD។ អ្កនឹ

ងមានការត�រួ�េទិនទិ�្យទ្្មាស/ត�គាកនទិងអាចត្្ើត�សតតមើលការឆលាងជំ

ងឺតាមទ្្រមាស។ តៅឯការជួបតលើកទវីេវីរ IUD ត�រូវបានដាក់បញ្បូ ល។ 

នវី�ទិវ ទ្ិ វីអាចចំណ្យតេលតបដ�ល 10 ោទវី។ សសតវី្លាះអាចជួបតបទះការ

មទិនសសរួលបនតទិច ចំដណកឯសសតវីែនទតទៀ�អាចមានអារម្មណ៏ឈឺ

ចាប់។ សសតវី្លាះអាចមានអារម្មណ៏ទន់ត្សោយតៅក្នុងអំឡនុងតេលឬតតកា

យេវីការដាក់បញ្បូ លត�ើយអ្កតបដ�លជាត�រូវការសំរាកមួយដេលា�មនុន

តេលអ្កចាកតចញេវីគលាវីនទិច។

អ្កមទិនត�រូវតបញាប់តលឿនតទមនុនតេលនវី�ទិវ ទ្ិ វី។ ជាការេទិ�ជាគំនទិ�ល្អត�រូ

វបរ ទិតភ្គជាមនុនសទិន។ អ្កត�រូវទនុកតេលយ៉ាងតហាចណ្ស់មួយតមា៉ា ង

តៅឯ គលាវីនទិច។

ត�ើកងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូនត�រូវយកតចញយ៉ាងែបូចតមតច?
តលាកអ្កត�រូវតៅជួបតវជជាបណ្ទិ � ឬ គលាវីនទិចដផនការតគរួស្រតែើម្វីយកវា

តចញ។ តវជជាបណ្ទិ �តតបើតបាស់ឧបករណ៏េទិតសសតែើម្វីយក IUD 

តចញតដាយទ្ញដ្សែថ្មមៗ។ ការត្្ើតនះត�រូវការដ�េវីរោទវីដ�ប៉ានុតណ្ណ ះ។ 

សសតវី្លាះអាចមានអារម្មណ៏មទិនសសរួល�ទិច�ួច ក៏ប៉ានុដនតសសតវីជាតតចើនមទិនមាន

អារម្មណ៏អ្វីទ្ល់ដ�តស្ះ។

កងស្ពា ន់ដាក់ក្នុងស ប្ូន
The Copper IUD
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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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តផនការកគរួសារ NSW គឺរាអង្គការមិនរកកនកមមលួយត�លកតរូវបានផ្តល់មូលនិធិនដាយកកសលួងសនុខាេិបាល ននរ�្ឋ NSW

តរឿងដែលត�រូវចងចំា
ស្្បតៅក្នុងទ្្រមាសរបស់អ្កតដាយតតបើតមាមនែតែើម្វីេទិនទិ�្យដ្សែ

តរៀងរាល់ដ្ តតកាយេវីការមានរែបូវរចួ តែើម្វីតអាយតបាកែថា IUD 

ស្ទិ�តៅកដនលាងតោះ។

តបសទិនតបើការមានរែបូវរបស់អ្កមាន រយៈតេល�ួសេវីមួយសបាត �៏ អ្

កមានការដតបតបរួលតៅក្នុងការ�បូរឈាមតាមលំោំ្ម្មតារបស់អ្ក 

ឬអ្កបារម្ភថាអ្កអាចមានគ�៌ តោះត�រូវតៅជួបតវជជាបណ្ទិ � ឬគលាវីនទិចរប

ស់អ្កតែើម្វីត្្ើត�សតេវីការមានគ�៌។

តបសទិនតបើអ្កមានការ�បូរទឹករអំទិលមទិន្ម្មតាេវីទ្្រមា

សរបស់អ្ក ឬមានការឈឺតៅខាងតតកាមតពាះរបស់អ្ក 

សបូមតៅជួបតវជជាបណ្ទិ �ដ�មតង។

សំរាប់េ�៌មានដថមតទៀ�
• ទ្ក់ទងដផនការតគរួស្រ NSW តាមដ្សែទបូរសរ័េ្នទិយយតល្   

1300 658 886 ឬ តមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរាប់អ្កថលាង់) 133 677
• ឬទសសែោគលាវីនទិចដផនការតគរួស្រដែលជទិ�បំផនុ�របស់អ្ក
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Fact Sheet  -  English

THE COPPER IUD

What Is A Copper IUD?
A Copper IUD is a small plastic device with copper wire 
wrapped around its stem. It is placed inside the uterus 
(womb) to prevent pregnancy. It has a fine nylon string 
attached to it. When the Copper IUD is in place, the string 
comes out through the cervix (the end of the uterus) into 
the vagina. The IUD can stay in place for five to ten years 
depending on the type.

How Does The Copper IUD Work?
The copper released from the IUD affects both the sperm 
and the eggs making it unlikely they will meet and the 
IUD causes changes in the lining of the womb making it 
less suitable for a pregnancy.

How Well Does It Work?
The Copper IUD works very well. It is more than 99% 
effective.

Who Can Use A Copper IUD?
Most women are able to use a copper IUD, including 
women who haven’t had a baby before, but talk to your 
doctor, as there are some reasons why it may not be right 
for you.

Who Should Not Use An IUD?
You should not use an IUD if you could be pregnant.

It may be better for women who have heavy periods 
to use a progestogen IUD. There are some medical 

conditions that you may have which could prevent you 
from using the Copper IUD. It is very important to talk 
with your doctor to be sure it is safe for you to use it.

Are There Any Side Effects?
Your periods may be heavier, longer and sometimes 
more painful with a copper IUD.

There is a small chance of getting a pelvic infection at the 
time of the copper IUD insertion.

The doctor or nurse will tell you about other risks of 
having the copper IUD inserted.

How Do You Get The Copper IUD?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic. 
Usually you are asked to make two visits. On the first visit 
the doctor asks questions about your health and tells you 
about the IUD. You will have a vaginal/pelvic examination 
and possibly a test for vaginal infection. On the second 
visit the IUD is inserted. The procedure takes about 10 
minutes. Some women may find the experience a bit 
uncomfortable while others may find it somewhat painful. 
Some women can feel faint during or after the insertion 
and you will probably need to rest for a while before you 
leave the clinic.

You do not have to fast before the procedure, in fact it is 
a good idea to eat beforehand. You should allow at least 
an hour to be at the clinic. 

How Is The Copper IUD Taken Out?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
have it taken out. The doctor uses a special instrument to 
remove the IUD by gently pulling on the string. This only 
takes a couple of minutes. Some women find it a little 
uncomfortable but most women don’t feel much at all.

Things To Remember
Feel inside your vagina with your finger to check the 
string each month after your period, to be sure the IUD 
is in place.

If your period is more than a week overdue, you have 
a change in your usual bleeding pattern or you are 
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concerned that you could be pregnant, go to see your 
doctor or clinic for a pregnancy test.

If you have any unusual discharge from your vagina or 
pain low in your abdomen, see your doctor straight away.

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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