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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

ការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូន

Tubal Sterilisation

គ�ើអ្វីជាការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូន?
ការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូនរឺជាការវះកា�់ដែ
លសស្វីោចមាន គេ�ុគនះពួកគរមិនកាលា យជាមានរ�៌។ 
វាជាទំរង់អចិន្តន្យ៏មួយននការមិន គោយមានកបូន។

គ�ើការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូនមានែំគ�ើ រការយ៉ាងែបូច
គម្ច?
ការវះកា�់ទប់ឃាំងនែស ប្ូនរបស់សស្វី គេ�ុគនះគេើយគមជវីវ�ិរ
បស់បុរសមិនោចគ្្ើែំគ�ើ រគៅែល់ជួបពងទឹកកាមសស្វី (ពង) 
បាននិងចាប់គ្្ើម ការមានរ�៌បានគទ។

គ�ើវាែំគ�ើ រការបានល្អយ៉ាងែបូចគម្ច?
ការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូនែំគ�ើ រការ បានល្អណាស់។ 
វាមាន្បសិទ្ិភាពគ្ចើនជាង 99% ។

គ�ើមានអ្វីគកើ�គ�ើងគៅគពលដែលអ្នកមានការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិន
គោយមានកបូន?
វ ិ្ វីសាសសជ្ាទបូគៅបំ្ុ�គៅថាការគ្រៀវឡាបា៉ា រ ៉ាបូស្បូពិក (Laparoscopic 
Sterilisation)។ ជាមួយនឹង វ ិ្ វីសាសសគ្នះសស្វីជា្ម្មតា្�រូវមានការចាក់
ថា្ន ំជាទបូគៅគ្្ើគោយស្ឹក និង្�រូវសា្ន ក់គៅក្នុងមន្វីរគពទ្យមួយយប់។
គវជ្ជប�ិ្�គ្្ើការវះ�បូចពវីរគៅក្នុងគោះ។ 
បន្្ប់មកឡាបា៉ា រ ៉ាបូស្បូប (រឺជាដកយិ��បូចមួយ) ្�រូវដាក់បញ្បូ ល 
គេ�ុគនះគវជ្ជប�ិ្�ោចគមើលគ�ើញ បំពង់។ 
បំពង់្�រូវបានបិទជាមួយខ្្ស់កឹប រង្ង់កង ឬគដាយការកា�់ 
ឬការចង។ វ ិ្ វីសាសសក្ាន់ដ�ថ្មវីមួយគទៀ�គៅថា Essure®។ 
ជាមួយនឹងវ ិ្ វីសាសសគ្នះ វ�្ុ�បូចៗសំរាប់ដាក់បញ្បូ ល្�រូវបានដាក់គៅក្នុ
ងនែស ប្ូននិមួយៗតាមរយៈទ្្រមាសនិងកស ប្ូន។ ជាមួយនឹង Essure® 
គ្្ម នការវះណាមួយគទ គេើយវា្�រូវបានគ្្ើគ�ើងគៅគ្កាមការគ្បើថា្ន ំ 
ស្ឹក។ វាចំណាយគពលបរដេល 30 ន្ទវី គេើយសស្វីជាគ្ចើនោចគៅ 
្្ះវញិមួយគមា៉ា ងគ្កាយមក។ 

ការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូន
គ្កាយពវីមានការគ្បើថា្ន ំស្ឹកទបូគៅមក អ្នកោចមានែំគ�ើ រចងក្អួ� 
(មានោរម្ម�៏ឈឺ) ឬមានភាពគនឿយេ�់អស់គពលពវីរបវីនថងៃ។
គ្កាយពវីមានឡាបា៉ា រ ៉ាបូស្បូពវី អ្នកោចមានការឈឺខលាះគៅក្នុងគោះនិងសា្ម រ
បស់អ្នក។ ជា្ម្មតាវា្�រូវការគពល្បំាពវីរនថងៃសំរាប់សស្វីគែើម្វីមានោរម្ម
�៏ល្អគ�ើងវញិ។ សស្វីទំ្ងឡាយដែលគ្្ើតាមនវី�ិវ ិ្ វី Essure® ជាមួយនឹ
ងថា្ន ំស្ឹកជា្ម្មតាជាសះគស្ើយវញិកាន់ដ�គលឿន។

គ�ើវានឹងមាន្បសិទ្ិភាពគៅគពលណា?
វ ិ្ វីសាសសឡ្ាបា៉ា រ ៉ាបូស្បូពិច អ្នកនឹង្�រូវបានការោរមិនគោយមានកបូនភាលា
មដ�ម្ង។ វ ិ្ វីសាសស ្Essure® ជា្ម្មតាគ្បើគពលបវីដខគែើម្វីែំគ�ើ រការ 
ក៏ប៉ាុដន្វាោចគ្បើគពលកាន់ដ�យបូរ។
អ្នក្�រូវគ្បើ្បាស់វ ិ្ វីសាសសែ្នទក្នុងការមិនគោយមានកបូន រេបូ�ែល់កា
រគ្្ើគ�សប្ង្ហា ញថាបំពង់្�រូវបានទប់បិទគពញគលញ។

គ�ើមាន្លប៉ាះោល់បន្្ប់បន្ំឬគទ?
ជាមួយនឹងការវះកា�់ណាមួយ អ្នកោចមានការស្មុរសា្ម ញ 
ែបូចជាការេបូរឈាមនិងការឆលាងជំងឺ ក៏ប៉ាុដន្ការស្មុរសា្ម ញទំ្ងគន្ះមិន
គកើ�មានជាទបូគៅគទ។

គ�ើមានអ្វីគកើ�គ�ើង ្បសិនគបើវាមិនែំគ�ើ រការ?
ការវះកា�់្បដេលពវីរ គៅ្បំាបួនគៅក្នុងចំគណាមការវះកា�់ចំ
នួន 1,000 បានបរាជ័យ។ វាោចគកើ�គ�ើងសបូម្វីប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ំគ្កាយ
មក។ ្បសិនគបើវា បរាជ័យ វាមានឱកាសកាន់ដ�គ្ចើនននការមានរ�៌ 
ការគ្្ើជាកស ប្ូន (គៅខ្ងគ្រៅស ប្ូន)។

គ�ើការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូនោច្�រូវប្បូរប្តច្្សវញិ
គទ?
ជួនកាលការគ្រៀវឡាបា៉ា រ ៉ាបូស្បូពិចោច្្ល់្ល ប្តច្្សមកវញិ 
ក៏ប៉ាុដន្គទ្ះបវីែបូចគន្ះមានសស្វីដ� 50% ប៉ាុគណាណ ះដែលកាលា យជាមានរ�៌។ 
វាក៏មាន ហានិភ័យកាន់ដ�ខ្ស់្ងដែរននការមានរ�៌តាម កស ប្ូន។ 
វ ិ្ វីសាសស ្Essure® មិនោច្្ល់្ល ប្តច្្សមកវញិគទ។ 
្បសិនគបើសស្វីមា្ន ក់រិ�ថាមានឱកាសណាមួយដែលន្ងោចចង់មានកបូ
នគៅក្នុងគពលអន្រ� ន្ងមិន្�រូវមានការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយ
មានកបូន។ វា ល្អបំ្ុ�មិន្�រូវគ្្ើគសចក្វីសំគរច្ំមួយដបបគនះគទ ្បសិ
នគបើអ្នកស្ិ�គៅគ្កាមភាព�ឹងដ�ង ែបូចជា្គ្ន់ដ�គ្កាយពវីមានទ្រក 
ឬការរលបូ�កបូន ឬ គៅគពលដែលអ្នកមានបច្ហា ែនទគទៀ�។
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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

គ�ើអ្នកទទួលបានការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូនយ៉ាងែបូចម្
គ�ច?
 ការគ្រៀវបំពង់ស ប្ូនមិនគោយមានកបូនោច្�រូវគរៀបចំចា�់ដចងតា
មរយៈគវជ្ជប�ិ្�គៅតាម មបូលដ្ាន ្ររូគពទ្យជំន្ញខ្ងគរារសស្វី 
ដ្្នកមន្វីរគពទ្យគំ្ោរ ឬរលាវីនិចដ្នការ្ររួសារ។ សំរាប់ ព�៌មានស្វីពវី 
Essure® សបូមគមើលគៅ www.essure.com 

សំរាប់ព�៌មានដថមគទៀ�
• ទ្ក់ទងដ្នការ្ររួសារ NSW តាមដខ្ទបូរស័ព្និយយគលខ   

1300 658 886 ឬ គមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរាប់អ្នកថលាង់) 133 677
• ឬទស្ន្រលាវីនិចដ្នការ្ររួសារដែលជិ�បំ្ុ�របស់អ្នក
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Fact Sheet  -  English

TUBAL STERILISATION

What Is Tubal Sterilisation?
Tubal sterilisation is an operation that women can have so 
that they cannot become pregnant. It is a permanent form 
of contraception.

How Does Tubal Sterilisation Work?
The operation blocks a woman’s Fallopian tubes so that 
the sperm cannot travel up to meet the ovum (egg) and 
start a pregnancy.

How Well Does It Work?
Tubal sterilisation works very well. It is more than 99% 
effective.

What Happens When You Have A Tubal 
Sterilisation?
The most common method is called Laparoscopic 
Sterilisation. With this method women usually have a 
general anaesthetic, and stay overnight in hospital.

The doctor makes one or two small incisions in the 
abdomen. Then a laparoscope (a tiny telescope) is inserted 
so the doctor can see the tubes. The tubes are closed off 
with clips, rings, or by cutting and tying. A newer method 
is called Essure®. With this method small micro-inserts are 
placed in each Fallopian tube through the vagina and cervix.

With Essure® there are no incisions and it can be done 
under a local anaesthetic. It takes about 30 minutes and 
most women can go home after about one hour.

After A Tubal Sterilisation
After a general anaesthetic you may have nausea (sick 
feeling) or tiredness for a couple of days.

After laparoscopy, you may have some pain in your 
abdomen and shoulder. It usually takes about seven days 
for a woman to feel quite well again. Women who have the 
Essure® procedure with a local anaesthetic usually recover 
more quickly.

When Will It Be Effective?
For laparoscopic methods you will be covered for 
contraception right away. The Essure® method usually 
takes three months to work, but it may take longer.

You should use another method of contraception until 
tests show that the tubes are fully blocked.

Are There Any Side Effects?
With any operation, you can have complications such as 
bleeding and infection, but they are not common.

What If It Doesn’t Work?
About two to nine in 1,000 operations fail. It can happen 
even years later. If it fails there is more chance of a 
pregnancy being ectopic (outside the uterus).

Can Tubal Sterilisation Be Reversed?
Sometimes laparoscopic sterilisation can be reversed, but 
even then only about 50% of women become pregnant. 
There is also a higher risk of ectopic pregnancy. The 
Essure® method cannot be reversed.

If a woman thinks there is any chance she may want a 
child in the future she should not have tubal sterilisation. 
It is best not to make such a big decision if you are under 
stress, such as just after having a baby, or a miscarriage, or 
when you have other problems.
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How Do You Get A Tubal Sterilisation?
A tubal sterilisation can be arranged through a local 
doctor, a gynaecologist, a hospital outpatient department 
or Family Planning clinic. For information on Essure® go 
to www.essure.com

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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