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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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Fact Sheet  -  Khmer

ត�ើអ្វីជាត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វី?
ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីគឺដូច 

គ្នា នឹងត្្តើមអនាម័យរមួតេទធំរប

្់តបុរ្ត។ វាមានបបវែងបបវែល 

15cm និងមាន រង្ង់កងប�់វបនពវីរ 

វដលរង្ង់កងមួយតៅខាងចុង 

ត្រោមអនាម័យនិមួយៗ តដើម្វីរ

កសាវាតោយ្ត្ិ�តៅកនាុងទ្្រ មា្ត។ រង្ង់កងមួយននរង្ង់កងទំ្ងពវី

រគឺបិទជិ�តែើយតៅខាងចុងតនះវា្ត្ិ�តៅកនាុងទ្្រមា្តរប្់តស្ត្វី។ 

រង្ង់កងមួយតទៀ�វដលតបើក ្ត្ិ�តៅខាងតបរៅ។  

ត្រោមអនាម័យរមួតេទធម្មតាជាតបចើនតធ្ើពវីជ័រតរៅ្ូ៊ត (តរៅ្ូ៊ត) 

ក៏បុ៉វន្ត្រោម អនាម័យរមួតេទស្ត្វីតធ្ើពវី polyurethane 

វដលោចតធ្ើតោយការរមួតេទមាន ោរម្មណ៏កាន់វ�រ វីករាយវែមតទៀ�។ 

វាតធ្ើតោយរអិំលជាមុន។ ស្ត្វីពាក់ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីតៅកនាុងទ្្

រមា្តរប្់តនាងតដើម្វីការពារការមានគ�៌។ វាក៏ជួយការពារផងវដរនូែ

ការឆ្លងជំងឺតាមការរមួតេទ (STIs) ដូចជា ែុវីែ (HIV)។ 

ត�ើត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីដំតណើ រការយ៉ងដូចតម្ច?
វាដំតណើ រការតោយចាប់យកទឹកកាមតៅតពលវដលបុរ្តបត ច្េ ញទឹក

កាម។ បនាទា ប់មកតមជវីែ�ិត ្្ម លតៅកនាុងទឹកកាមមិនោចតធ្ើដំតណើ រតៅ

ដល់តដើម្វីជួបពងណាមួយនិងចាប់តផ្ើមមានគ�៌បានតទ។

ត�ើវាដំតណើ រការបានល្អយ៉ងដូចតម្ច?
តៅតពលវដលប�រូែបានតបបើបបា្់តបានប�ឹមប�រូែវាមានបប្ិតទ្ិភាពរែូ�

ដល់ 95% វដលមានន័យថាស្ត្វីបបវែល 5 នាក់តៅកនាុងចំតណាមស្ត្វី 

100 វដលតបបើបបា្់តត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីតៅកនាុងមួយឆ្នា ំនឹ

ងកា្ល យជាមានគ�៌។ តទ្ះបវីយ៉ងណាក៏តោយ ជាមួយនឹង�ួយ៉ង 

(ការតបបើបបា្់តពិ�បបាកដកនាុងជវីែ�ិ) វាមានបប្ិតទ្ិភាពវ� 79% 

បុ៉តណាណ ះ។ មានន័យថាស្ត្វី 21 នាក់តៅកនាុងចំតណាមស្ត្វី 100 

នាក់ោចមានគ�៌តៅកនាុងមួយឆ្នា ំ។ 

ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីោចប�រូែបានប ច្េូ លរមួជាមួយនឹងែធិវីរោ

ស្តមិ្នតោយមានកូនដនទតទៀ� រមួមានថានា ំបគ្ប់មិនតោយមានកូន 

រង្ង់កងននទ្្រមា្ត ការចាក់ប ច្េូ លថានា ំមិនតោយមានកូន ការបនសានិំង 

IUD។ តរឿងតនះផ្ល់នូែការមិនតោយមានកូនបបកបតោយបប្ិតទ្ិភាពនិ

ងតៅតពលជាមួយគ្នា តនះវដរវាទប់រោកា �់ STIs ។

ត�ើនរណាោចតបបើបបា្់តត្រោម អនាម័យរមួតេទស្ត្វី?
វា្តម្្តប្ំតរាប់មនុ្ត្សជាតបចើនតែើយវាប�រូែបានបតងកាើ�ត�ើងប�រូែចំ

តពាះស្ត្វីទំ្ងអ្់ត។ វាោចប�រូែបានតបបើបបា្់តតោយអនាកវដលទ្្់ត ឬមិ

ន្្តរួលតៅនឹងត្រោមអនាម័យរមួតេទជ័រតរៅ្ូ៊ត។

ត�ើអនាកទទួលបានត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីយ៉ងដូចតម្ច?
អនាកោចទិញត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីពវីគ្លវីនិចវផនការបគរួរោរ ពវីគ្លវីនិច

្ុតខភាពខាងរមួតេទជាតបចើននិងតាមអនឡាញ (online) ។ 

ត�ើអនាកតបបើបបា្់តត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីយ៉ងដូចតម្ច?
រង្ង់កងតៅខាងចុងវដលតបើកបគប�ំបន់ជំុែញិននការតបើកទ្្រមា្ត។ អនា

កតបបើបបា្់តរង្ង់កងខាងកនាុងតដើម្វីប ច្េូ លត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វី។ 

វាក៏ោចជួយតដើម្វីទប់ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីតោយតៅកនាុងកវន្លង

តនាះផងវដរ។

ត�ើប ច្េូ លត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីយ៉ងដូចតម្ច?
• ទប់រង្ង់កងខាងកនាុង (ខាងចុង

វដលបិទននត្រោមអនាម័យរួ

មតេទ) និងបចបាច់វគមននរង្ង់

កដតនះជាមួយគ្នា

• ប ច្េូ លវផនាកខាងចុងតនះតោ

យបានតបរៅវដលោចតធ្ើ

តៅបានតៅកនាុង ទ្្រមា្ត។ 

តលើកត�ើងបន្ូរ រង្ង់កងនឹងតបើ

កតដើម្វីទប់ត្រោមអនាម័យរមួ

តេទតោយតៅនឹងកវន្លង។

• ជាមួយនឹងបមាមនដរប្់តអនាកោ

ក់ចូលតៅកនាុងត្រោមអនាម័យ

រមួតេទ រចួរញុវាត�ើងតលើចូល

តៅកនាុងទ្្រមា្ត។ រង្ង់កងខា

ងតបរៅប�រូែ្ត្ិ�តៅខាងតបរៅទ្្

រមា្ត ោក់ទល់នឹងបបូរមា�់

• ្ូតមតោយបបាកដថាត្រោមអ

នាម័យមិនប�់ប�គួញ

• នំាលិង្គចូលតៅកនាុងទ្្រមា្តតៅកនាុងអំ�ុងការរមួតេទ

ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វី
The Female Condom
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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

ត�ើប�រូែយកត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីតចញយ៉ងដូចតម្ច?
តដើម្វីយកត្រោមអនាម័យតចញតបកាយពវីការរមួតេទ ប�រូែប�់ប�គួញរង្

ង់កងវផនាកខាងតបរៅនិងរញុត្រោមអនាម័យតចញតៅតបរៅ។ ខចេប់វាតៅកនាុ
ងបកោ្តបង្គន់និងតបាះតចាលតៅកនាុងធុង្ំតរាម។

តរឿងវដលប�រូែចងចំា
ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីនិមួយៗោចប�រូែបានតបបើបបា្់តបានវ�ម្ង

គ�់។

ត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វីមិនោចប�រូែតបបើបបា្់តជាមួយត្រោមអនាម័

យរមួតេទបុរ្តបានតទ។ ការតនះោចតធ្ើ តោយត្រោមអនាម័យរមួតេ

ទស្ត្វីតចញតបរៅពវីកវន្លងឬត្រោមអនាម័យរមួតេទបុរ្តោចខាទា �រអិល

តចញ។

បប្ិតនតបើអនាកតេ្លចតដើម្វីតបបើបបា្់តត្រោមអនាម័យរមួតេទស្ត្វី ឬអនាកមា

នោរម្មណ៏ថាវាមិនតធ្ើការបានប�ឹមប�រូែ អនាកោចទិញថានា ំបគ្ប់កំុតោយមា

នកូនកនាុងបគ្ោ្តននាពវីឱ្តែោ្ន។ ថានា ំបគ្ប់កនាុងបគ្ោ្តននាោចប�រូែបាន

តបបើបបា្់តតៅកនាុង 120 តម៉ាងននការរមួតេទវដលមិនបានការពារតដើម្វីប

ន្យឱកា្តននការមានគ�៌។

្ំតរាប់ព�៌មានវែមតទៀ�
• ទ្ក់ទងវផនការបគរួរោរ NSW តាមវខ្សទូរ្័តពទានិយយតលខ   
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THE FEMALE CONDOM

What Is The Female Condom?
The female condom is like a large male condom. It is 
about 15cm long and has two flexible rings, one at each 
end, to keep it in place in the vagina.  One of the rings 
is closed and this end rests inside the woman’s vagina.  
The other ring, which is open, rests outside. Most regular 
condoms are made of latex (rubber), but the female 
condom is made of polyurethane which can make sex 
feel more pleasurable. It is prelubricated. A woman wears 
a female condom in her vagina to prevent pregnancy. 
It also helps to protect against sexually transmissible 
infections (STIs) including HIV.

How Does The Female Condom Work?
It works by catching the semen when the man ejaculates. 
Then the sperm in the semen cannot travel up to meet an 
egg and start a pregnancy.

How Well Does It Work?
When used correctly it is up to 95% effective which means 
that approximately 5 women out of every 100 women who 
use the female condom for a year will become pregnant. 
However with typical (real-life use), it is only 79% effective 
meaning that 21 women in every 100 may fall pregnant 
in a year.

Female condoms can be combined with other methods 
of contraception including contraceptive pills, vaginal 
rings, contraceptive injections, implants and IUDs. This 
provides effective contraception and prevents STIs at the 
same time.

Who Can Use A Female Condom?
It is suitable for most people, and designed to fit all 
women.  It can be used by those who are allergic or 
sensitive to latex condoms.

How Do You Get Female Condoms?
You can buy female condoms from Family Planning 
clinics, most sexual health clinics and online. Some 
women’s health clinics and pharmacies also stock them.

How Do You Use The Female Condom?
The ring at the open end covers the area around the 
opening of the vagina. You use the inner ring to insert the 
female condom. It also helps to hold the female condom 
in place.
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How To Insert The Female Condom
•  Hold the inner ring (the closed end of the condom) and 

squeeze the edges of this ring together

•  Insert this end as far as possible into the vagina.  Upon 
release, the ring will open to hold the condom in place

•  With your fingers inside the condom, push it up into 
the vagina.  The outer ring should remain outside the 
vagina,esting against the labia

• Be sure the condom has not twisted

• Guide the penis into the vagina during sex

How To Remove The Female Condom
To remove the condom after sex, twist the outer ring and 
pull the condom out.  Wrap it in some tissue and dispose 
of the condom in a rubbish bin.

Things To Remember
Each female condom can be used ONE TIME ONLY.

The female condom CANNOT be used with the male 
condom. This could make the female condom move out 
of place or the male condom could slip off.

If you forget to use the female condom or you feel that 
it has not worked properly, you can buy the emergency 
contraceptive pill from a pharmacy. The emergency pill 
can be used within 120 hours of unprotected sex to 
reduce the chance of getting pregnant.

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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