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Fact Sheet  -  Khmer

ត�ើអ្វីជាកងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD)?
មានត�កងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD)

ត�បុ៉ត ណ្ ោះតែលមានតៅក្ុងបបតេសអូ 
ស្ត្រា លវីតៅថា Mirena®។ វាជា ឧបក

រណ៏ប្លា ស្ទិច�ូចមួយតែលមានរាងែូច

ជាអក្សរ ‘T’ តោយមានអរមូ៉ន តៅថា 

levonorgestrel តៅក្ុងែងរបស់វា។ 

វាប�រូវប្នោក់ចូលតោក្ុងស្ូនតែើម្វី េប់ត្កា �់ការមានគ�៌។ វាជា

ត្្សនវីឡុងតសរាើងមួយតែលប្នោក់ភ្ជា ប់ត�ើយតៅតេលតែល IUD 

តៅក្ុងកតនលាងតោោះ ត្្សតចញតបរៅតាមរយៈកស្ូន (ខាងចុងននស្ូន) 

ចូលតៅក្ុងោ្រមាស។ កងបត ច្េ ញអរមូ៉ន IUD អាចតៅក្ុងកតនលាងតោោះ

រ�ូ�ែល់បបំ្ឆំ្្។

ត�ើអ្វីជាកងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD)ែំតណើ រការយ៉ងែូចតមរាច?
អរមូ៉នត្្ើតអាយរអំទិលតៅក្ុងកស្ូនកាន់ត�បកាស់ ត��ុតនោះតមជវីវ�ទិរប

ស់បុរសមទិនអាចចូលតៅក្ុងស្ូនត�ើយវាក៏ត្្ើតអាយតសរាើងបេោប់ខាង

ក្ុងស្ូន។ វា ជួនកាលក៏អាចប្្ឈប់អូតវរ៉បស់អ្កេវីការបត ច្េ ញ

េង។

ត�ើវាែំតណើ រការប្នល្អយ៉ងែូចតមរាច?
កងបត ច្េ ញអរមូ៉ន IUD គឺជាវ ទ្ិ វីមានបបសទិេ្ទិភ្េ្ស់ក្ុងការេប់ត្កា

�់ការមានគ�៌ (បបសទិេ្ទិភ្េ 99.8%)។ តនោះមានន័យថាស្សរាវី�ទិចជាងមួយ

ោក់តៅក្ុងចំត្មស្សរាវីមួយរយោក់តែលតបបើបប្ស់វ ទ្ិ វីត្ស្សរាមទិនតអា

យមានកូនតនោះសំរាប់រយៈតេលមួយឆំ្្កាលា យជាមានគ�៌។

ត�ើនរ្អាចតបបើបប្ស់ កងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD) ប្ន?
ប�វីជាតបចើនអាចតបបើបប្ស់ IUD រមួមានស្សរាវីតែលមទិនមានោរកេវីមុនមក

នទិងស្សរាវីតែលកំេុងបំតប្ោះតោោះកូន ក៏បុ៉តនរាប�រូវសួរតវជជាបណ្ទិ �របស់ 

អ្ក បបសទិនតបើវា សមសសបសំរាប់អ្ក។ វាក៏មានបបតយជន៏ផងតែរសំរា

ប់ស្សរាវីតែលមានរែូវ្្ងន់េទិតបរោះវាេំនងត្្ើតអាយការមានរែូវកាន់ត�្លាវីនទិ

ងកាន់ត�សត្ល (នទិងជាតរឿយៗ អាចប្្ឈប់ការមានរែូវោំងអស់ជាមួ

យគ្្)។ តនោះមទិនត្្ើតអាយតបគ្ោះថ្ាក់តាមរតបៀប្មួយចំតរោះោរករ

បស់អ្កតេ។

ត�ើនរ្តែលមទិនគួរតបបើបប្ស់បបតេេ នន IUD តនោះ?
អ្កមទិនប�រូវតបបើបប្ស់វាតេ បបសទិនតបើអ្កអាចមាន គ�៌។ មានល័ក្ខ្័ណ្

តេេ្យ្លាោះតែលអាចេប់ត្កា �់អ្កេវីការតបបើបប្ស់ Progestogen IUD ។ 

វាសំខាន់្ស់តែើម្វីនទិយយតៅកាន់តវជជាបណ្ទិ �របស់អ្កតែើម្វី

តអាយបប្កែថាវាមានសុវ�្ទិភ្េសំរាប់អ្កតែើម្វីតបបើបប្ស់វា។ 

ត�ើមានផលប៉ោះរល់បោ្ប់បន្សំឬតេ
ស្សរាវីអាចមានការ�ូរឈាមមទិនបបបក�វីនទិងមានត្្មតៅក្ុងេវីរបវីត្ែំបូ

ងតបកាយេវីកងបត ច្េ ញអរមូ៉ន IUD ប�រូវប្នប ច្េូ ល។ ការ�ូរឈាមជា

្ម្មតាចុោះសត្លវ ទិញត�ើយការមានរែូវកាន់ត�្លាវីនទិងកាន់ត�សត្លត�ើ

យជាតរឿយៗស្សរាវីនឹងគ្្ម នរែូវោល់ត�តត្ោះត�មរាង។

ស្សរាវី្លាោះអាចមានបេេទិតត្្ន៏ផលប៉ោះរល់បោ្ប់បន្សំអរមូ៉ន ែូចជា 

ការតបបបបរួលតស្កនទិងត�ើមតស្ក។ ក៏បុ៉តនរាតរឿងតនោះមទិនតកើ�តឡើងជារួ

មតេេទិតបរោះចំនួនែូសននអរមូ៉នគឺ�ទិច�ួច្ស់។

មានឱកាស�ទិច�ួចននការឆលាងតរាគតាមប�គ្កតៅតេលតែលមានការប

ច្េូ ល IUD។

តវជជាបណ្ទិ �នឹងបប្ប់អ្កអំេវីហានទិេ័តផ្សងតេៀ�េវីការប ច្េូ ល IUD។

ត�ើអ្កេេួលប្នកងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD) យ៉ងែូចតមរាច?
អ្កប�រូវតៅជួបតវជជាបណ្ទិ � ឬគលាវីនទិចតផនការបគរួត្រ។ អ្កអាចប�រូវប្ន

តស្ើរតែើម្វីមកជួបេវីរែង។ ការជួបតលើកេវីមួយ តវជជាបណ្ទិ �នឹងសួរសំណួ

រោោអំេវីសុ្ភ្េរបស់អ្កត�ើយតវជជាបណ្ទិ �បប្ប់អ្ក IUD។ អ្កនឹ

ងមានការប�រួ�េទិនទិ�្យោ្រមាស/ប�គ្ក នទិងអាចមានការត្្ើត�សរាេវីការ

ឆលាងជំងឺតាមោ្រមាស។ តៅឯការជួបតលើកេវីេវីរ IUD ប�រូវប្នប ច្េូ ល។ 

តវជជាបណ្ទិ � ឬ គទិលានុបោ្យការបស់អ្កនឹងេន្យល់េវីនវី�ទិវ ទ្ិ វីែល់អ្ក។ 

វាចំ្យតេលបបត�ល 10ោេវី ត�ើយស្សរាវី្លាោះអាចជួបនូវបេេទិតត្

្ន៏មទិនសសរួល ចំតណលអ្ក្លាោះតេៀ�អាចមានការឈឺចាប់ខាលា ំង។ វាជា

គំនទិ�ល្អតែើម្វីតលបថំ្ាបគ្ប់បំប្�់ការឈឺចាប់្ម្មតាមុនតេលនវី�ទិវ ទ្ិ វី

ចាប់តផរាើម។ អ្កមទិនប�រូវបបញាប់បបញាល់តេមុនតេលមានការោក់ IUD 

ចូល។ វាជាគំនទិ�ល្អប�រូវបរ ទិតភ្គជាមុនសទិន។ អ្កអាចមានអារម្មណ៏វ ទិល

មុ្តៅក្ុងអំឡុងតេល ឬតបកាយតេលេវីការោក់ប ច្េូ ល ត�ើយអ្កបប

ត�លជានឹងប�រូវសំរាកមួយរយៈតេលា�មុនតេលអ្កចាកតចញេវីគលាវីនទិច។ 

អ្កប�រូវតៅឯគលាវីនទិចបបត�លជាមួយតម៉ាង។

ត�ើកងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD) ប�រូវប្នយកតចញយ៉ងែូចតមរាច?
អ្កប�រូវតៅជួបតវជជាបណ្ទិ � ឬគលាវីនទិចតផនការបគរួត្រតែើម្វីយ

កវាតចញ។ តវជជាបណ្ទិ �តបបើបប្ស់ឧបករណ៏េទិតសសមួយតែើ

ម្វីយក IUD តចញតាមរយៈការោញ តលើត្្សតោយថ្មៗ។ 

ត្្ើែូចតនោះត�េវីរោេវីត�បុ៉ត ណ្ ោះ។ ស្សរាវី្លាោះអាចជួបការមទិនសសរួល�ទិច�ួច

ត�ើយស្សរាវី្លាោះមទិនមានអារម្មណ៏អ្វីតបចើនោល់ត�តត្ោះ។

កងបញ្ចតញអរម៉ូន IUD (MIRENA®) 
The Hormone Releasing IUD (Mirena®)
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ពត៌មាននៅក្នុងកកដាសអង្គនេតនុននះកតរូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់នោលបំណងអប់រតំតប៉នុន ណ្ ះ។ FNPNSW បានកបកាន់យកនូវរាល់ការកបរុងកបយ័ត្ន�ើម្បីធានាថាពត៌មានគឺមានភាពកតរឹមកតរូវនិង

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

បូនាមា ននិងជំនលួយោំកទពបីអ្កផ្តល់ការតែរកសាសនុខភាពរបស់ពលួកនគ ឬទស្សនាគ្បីនិចតផនការកគរួសារ។ 

ពិនិត្យនសើនរ ើន�ើងវញិៈ មិែនុនា 2014/FPNSW 06/14

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

តរឿងតែលប�រូវចងចំា
ត្្បតៅក្ុងោ្រមាសរបស់អ្កតោយតបបើបមាមនែតែើម្វីេទិនទិ�្យត្្ស

តរៀងរាល់ត្ តបកាយេវីការមានរែូវរចួ តែើម្វីតអាយបប្កែថា IUD 

ស្ទិ�តៅកតនលាងតោោះ។ 

បបសទិនតបើអ្កមានតរាគសញ្ញា មទិន្ម្មតារមួមាន ការ�ូរេឹករអំទិលេវីោ្រ

មាសរបស់អ្ក មានការឈឺតៅខាងតបកាមតរោះរបស់អ្ក ឬឈឺខាលា ំងក្ុង

អំឡុងតេលការរមួសង្្សគ្្ សូមតៅជួបតវជជាបណ្ទិ �ត�មរាង។

បបសទិនតបើអ្កបេរួយប្រម្ភថាអ្កអាចមានគ�៌ សូមជួបតវជជាបណ្ទិ �ឬគលាវីនទិច

របស់អ្កតែើម្វីត្្ើត�សរាការមាន គ�៌។ ក៏បុ៉តនរាប�រូវចំាថា អ្កអាច្កខាន

ការមានរែូវជាមួយនឹងការតបបើកងបត ច្េ ញអរមូ៉ន (IUD)។

បបសទិនតបើអ្ក ឬនែគូរបស់អ្ក ធ្លា ប់មានការរមួតេេមរាងមាកា ល 

ឬបបសទិនតបើមាននែគូរមួតេេថ្មវី ប�រូវតបបើបប្ស់តសត្មអោម័យរមួតេេតរៀ

ងរាលតេលរ�ូ�ែល់អ្កោំងេវីរប�រូវប្នប�រួ�េទិនទិ�្យរកតមើលការឆលាងជំ

ងឺតាមការរមួតេេ (STIs)។

ប�រូវរកសាេុកកំណ�់បតាននកាលបរ ទិតចឆេេសំរាប់ការតោោះែូរជំនួសេទិតបរោះ 

IUD មទិនប�រូវតៅកតនលាងតោោះយូរជាងតេលតែលប្នតស្ើរតឡើងតោោះប្

នតេ។

សំរាប់េ�៌មានតថមតេៀ�
• ោក់េងតផនការបគរួត្រ NSW តាមត្្សេូរស័េ្នទិយយតល្   

1300 658 886 ឬ តមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរាប់អ្កថលាង់) 133 677
• ឬេស្សោគលាវីនទិចតផនការបគរួត្រតែលជទិ�បំផុ�របស់អ្ក



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

Page 1 of 2

www.fpnsw.org.au | talkline 1300 658 886 | bookshop

clinical services & information  |  education & training  |  research  |  international development
Family Planning NSW is a not-for-profit organisation funded by the NSW Ministry of Health

Fact Sheet  -  English

THE HORMONE-RELEASING 
IUD (MIRENA®)

What Is The Hormone-releasing IUD?
The only Hormone-releasing IUD available in Australia is 
called Mirena®. It is a small plastic device in the shape of 
a ‘T’ with a hormone called levonorgestrel in its stem. It 
is placed inside the uterus to prevent pregnancy. It has a 
fine nylon string attached and when the IUD is in place, 
the string comes out through the cervix (the end of the 
uterus) into the vagina. The Hormone-releasing IUD can 
stay in place for up to five years.

How Does Hormone-releasing IUD Work?
The hormone makes the mucus in the cervix thicker so 
that sperm cannot get into the uterus and it also thins 
the lining of the uterus.. It can also sometimes stop your 
ovaries from releasing an egg.

How Well Does It Work?
The hormone-releasing IUD is a very effective method of 
preventing a pregnancy (99.8% effective).  This means that 
fewer than one woman in every hundred using this method 
of contraception for a year would become pregnant.  

Who Can Use Hormone-releasing IUD?
Most women are able to use an IUD, including women 
who haven’t had a baby before, and women who are 
breastfeeding, but ask your doctor if it is suitable for 
you.  It is also useful for women who have heavy periods 
because it tends to make periods shorter and lighter (and 
can often stop periods altogether).  This is not harmful in 
any way to your body.

Who Should Not Use This Type Of IUD?
You should not use it if you could be pregnant. There are 
some medical conditions that you may have which could 
prevent you from using the Progestogen 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
Women may have irregular bleeding and spotting in 
the first few months after the hormone-releasing IUD 
is inserted. Bleeding usually settles down and periods 
become shorter and lighter and often women will have 
no periods at all. 

Some women may experience hormonal side effects, 
such as bloating or skin changes, but this is uncommon 
because the dose of hormone is so small.

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

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

How Do You Get The Hormone-releasing 
IUD?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic. You 
may be 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. Your doctor or nurse will explain 
the procedure to you. It takes about 10 minutes and 
some women may find the experience uncomfortable 
while others may find it quite painful. It is a good idea 
to take simple pain tablets before the procedure. You do 
not have to fast before having the IUD put in, in fact it is 
a good idea to eat beforehand. You may feel faint during 
or after the insertion and you will probably need to rest 
for a while before you leave the clinic. You should allow 
about an hour to be at the clinic. 
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How Is The Hormone-releasing 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 and some don’t feel much at all.

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

If you have any unusual symptoms including a discharge 
from your vagina, pain low in your abdomen or deep pain 
during intercourse, see your doctor straight away. 

If you are concerned that you could be pregnant, see 
your doctor or clinic for a pregnancy test.  But remember, 
you can miss periods with the hormone-releasing IUD.

If you, or your partner, ever have casual sex, or if you 
have a new sexual partner, use a condom every time until 
you both have been checked for sexually transmissible 
infections (STIs).

Keep a record of the date for replacement because an IUD 
should not stay in for longer than the recommended time.

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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