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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
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Fact Sheet  -  Khmer

ត�ើខ្ញុំអាចទទួលបានរង្វង់កងទ្្វ រមាសតៅកននលែងណា?
ការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញគឺជាការវះកា�់នែលបញរសទ្ុំងឡាយអា

ចមាន នែលត្្វើែូតចនះពួកតគមិនអាចត្្វើ តអាយសស្រីមាន ក់មានគ�៌បាន។ 

វាជាទុំរង់ ននការត្្វើមិនតអាយកូនជាអចិន្តន្យ៏។

ត�ើវាែុំត�ើ រការយ៉ាងែូចតម្ច?
វាការពារតមជរីវ�ិរបស់បញរសពរីការត្្វើែុំត�ើ រតចញពរីពងស្្វ ស

(មូលែូចបាល់) និងចូលតៅកនញង ទឹកកាម។ បបសិនតបើគ្មា នតមជរីវ�ិរប

ស់បញរសតៅកនញងទឹកកាម សស្រីមិនអាចកាលែ យជាមានគ�៌បានតទ។ វាមិន

ត្្វើតអាយនបបបបរួលលទ្ឋភាពរបស់បញរសតែើម្រីសបបាយរ រីកនឹងការរមួតេទ 

ឬតែើម្រីបត ច្េ ញទឹកកាមតទ។

ត�ើវាែុំត�ើ រការបានល្អយ៉ាងែូចតម្ច?
ការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញែុំត�ើ រការល្អណាស់។ 

វាមានបបសិទ្ឋិភាពតបចើនជាង 99% ។

ត�ើមានអ្វរីតកើ�ត�ើងតៅតពលនែលអនកមានការវះកា�់យកបុំពង់តោ
មតចញ?
ការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញគឺជាការវះកា�់ស្ម ្្ញនែលចុំណាយ

តពល 20-40 ោទរី។ វាជា្មមាតាប�រូវបានត្្វើតៅតបកាមការការចាក់ថ្ន ុំត្្វើ

តអាយងញយតែក ឬការតបបើថ្ន ុំស្ឹក ក៏ប៉ាញនន្វាអាចប�រូវបាន ត្្វើតៅតបកាមកា

រតបបើថ្ន ុំស្ឹកទូតៅ។ តវជ្ជប�ិ្�ត្្វើការតបើខាងមញខ�ូចននពងលឹង្គ

របស់បញរស ត�ើយកា�់និងភា្ជ ប់ចងននបុំពង់នែលប�ង់ទញកតមជរីវ�ិ

របស់បញរស។ ការតបើកតៅកនញងពងលឹង្គប�រូវបានបិទជា មួយនឹងត្នរ 

ឬតោយការសង្ក�នគមនស្កជាមួយគ្ន ។ តបកាយពរីការវះកា�់ បញរសអា

ចប�រូវបានតសនើរសញុំតែើម្រីរង់ចាុំតៅឯមជ្ឈម�្លរ�ូ�ែល់ពរីរតមា៉ា ង។ ថ្ន ុំ

បុំបា�់ការឈឺចាប់និងតខាខលែរីរ�ឹ�ឹងតែើម្រីជួយទប់អាចជួយសុំរាលការ

ឈឺចាប់ណាមួយ។

ការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញ
បញរសប�រូវសុំរាកពរីរបរីន្ងៃនិងតជៀសវាង ការហា�់បបា�ខាងរាងកាយ្ងៃ

ន់្ងៃរណាមួយសុំរាប់រយៈតពលមួយ សប្ា�៏។ តវជ្ជប�ិ្�នឹងបបាប់គ្�់

តៅតពលនែលគ្�់អាចងូ�ទឹកឬងូ�កនញងទឹកអាង តៅតពលណាតែើ 
ម្រីយកសុំតលៀកបុំពាក់តចញនិងតៅតពលណានែលគ្�់អាចមានការរួ

មតេទម្ង តទៀ�។

ត�ើតៅតពលណាវានឹងមានបបសិទ្ឋិភាព?
បញរសនឹងតៅន�មានតមជរីវ�ិត ន្ លសុំរាប់តពលម្ងមា្ក លតបកាយពរីកា

រវះ កា�់។ វាអាចចុំណាយការបត ច្េ ញទឹក កាមតបចើនរ�ូ�ែល់ 20 

ែង។ បញរសប�រូវ យកសុំណាកគុំរនូនទឹកកាមរបស់ខលែួនតៅមន្រីរពិតស្

្ន៏តរាគស្សសត្ែើម្រីត្្វើ ត�សព្រីរនខតបកាយពរីការវះកា�់។ បញរសនឹង

ប�រូវតបបើបបាស់ទុំរង់ននការមិនតអាយមានកូនត្សេងតទៀ� ឧទ្�រ�៏ 

ត្ស្មអនម័យរមួតេទ រ�ូ�ែល់ការត្្វើត�ស ្បង្ហា ញថ្ទឹកកាមរបស់

បញរសមិនមានតមជរីវ�ិត ន្ លតៅកនញងវា។

ត�ើមាន្លប៉ាះពាល់បោ្ប់បនសេុំឬតទ?
មានការឈឺ�ិច�ួច ការត�ើមនិងការជាុំ នែលចប់កនញងតពលពរីរបរីន្ងៃតបកា

យពរីការ វះកា�់។ ្លប៉ាះពាល់បោ្ប់បនសេុំ្ងៃន់្ងៃរគឺកបមមាន។

ត�ើមានអ្វរីតកើ�ត�ើបបសិនតបើវាមិនែុំត�ើ រការ?
មានបបន�លមួយនូវរាល់ការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញ  

500-1,000 បានបរាជ័យ ត�ើយបញរសតៅន�អាចបតង្កើ�កុំត�ើ � 

ឬកាលែ យជាកុំត�ើ �ម្ងតទៀ�។ ជាទូតៅតរឿងតនះប�រូវបាន 

តបជើសយកតៅកនញងការត្្វើត�សប្រីនខតបកាយពរីការវះ កា�់។ 

ក៏ប៉ាញនន្វាអាចតកើ�ត�ើងតៅណា មួយ។

ត�ើការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញអាចប�រូវបានប្ូរប្តច្ចេ សមកវញិ
ឬតទ?
ជួនកាលការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញអាចប�រូវបានប្ូរប្តច្ចេ សមក

វញិ ក៏ប៉ាញនន្សូម្រីន�ការវះកា�់បបកបតោយ តជាគជ័យ ក៏មិនធាោថ្បញរ

សបោ្ប់មកនឹងមិនអាចកាលែ យជាឱពញករបស់កញមារបានតទ។ បបសិនតបើ

បញរសគិ�ថ្មានឱកាសណាមួយនែលគ្�់ចង់កាលែ យជាឱពញកតៅកនញងតព

លអោគ� តោះគ្�់មិនប�រូវមានការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញតទ។

ត�ើអនកទទួលបានការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញយ៉ាងែូចតម្ច?
ការប ្្ជូ នតយងននការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញអាចប�រូវបានចា�់នច

ងតោយតវជ្ជប�ិ្�តៅតាមមូលោ្ឋ ន ឬគលែរីនិចន្នការបគរួស្រ។ បញរសមិ

នចាុំបាច់មានការអនញច្្ញ �ិពរីនែគូរបស់ខលែួនតែើម្រីមានការវះកា�់យកបុំព

ង់តោមតចញតទ។

សុំរាប់ព�៌មានន្មតទៀ�
• ទ្ក់ទងន្នការបគរួស្រ NSW តាមនខសេទូរស័ព្និយយតលខ   

1300 658 886 ឬ តមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សុំរាប់អនក្លែង់) 133 677
• ឬទសសេោគលែរីនិចន្នការបគរួស្រនែលជិ�បុំ ញ្�របស់អនក

ការវះកា�់យកបុំពង់តោមតចញ
Vasectomy
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Fact Sheet  -  English

VASECTOMY

What Is A Vasectomy?
A vasectomy is an operation that men can have so that 
they cannot make a woman pregnant. It is a permanent 
form of contraception.

How Does A Vasectomy Work?
It prevents sperm from travelling out of the testes (balls) 
and into the semen. If there are no sperm in the semen, 
a woman cannot become pregnant. It does not change a 
man’s ability to enjoy sex or to ejaculate.

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

What Happens When You Have A 
Vasectomy?
A vasectomy is a simple operation that takes about 
20-40 minutes. It is usually done under sedation or a 
local anaesthetic, but it can be done under a general 
anaesthetic. The doctor makes a small opening in the front 
of the man’s scrotum, and cuts and seals the ends of the 
tubes that carry the sperm. The opening in the scrotum is 
closed with a stitch or by pressing the skin edges together.

After the operation, the man may be asked to wait at the 
centre for up to two hours. Pain-killing medication and 
tight-fitting supportive underpants can help relieve any 
soreness.

After The Vasectomy
The man should rest for a few days and avoid any heavy 
physical exercise for one week. The doctor will tell him 
when he can shower or bathe, when to remove the 
dressing, and when he can have sexual intercourse again.

When Will It Be Effective?
A man will still have sperm for some time after the operation. 
It may take as many as 20 ejaculations to clear. He has to 
take a sample of his semen to a pathology laboratory for 
testing two months after the operation. He will need to 
use another form of contraception, e.g. condoms, until 
tests show his semen has no sperm in it.

Are There Any Side Effects?
There may be slight soreness, swelling and bruising that 
lasts for a few days after the operation. Serious side effects 
are rare.

What If It Doesn’t Work?
About one in every 500-1,000 Vasectomies fail and the 
man may stay fertile or become fertile again. Normally this 
is picked up in the tests three months after the operation, 
but it can happen at any time.

Can A Vasectomy Be Reversed?
Sometimes a vasectomy can be reversed but even if the 
operation is successful, there is no guarantee that the man 
will then be able to father a child. If a man thinks there is 
any chance he may want to father children in the future he 
should not have a vasectomy.

How Do You Get A Vasectomy?
A vasectomy referral can be arranged through a local 
doctor or Family Planning clinic. A man does not need 
permission from his partner to have a vasectomy.

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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The information in this Factsheet has been provided for educational 

purposes only. Family Planning NSW 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 an Family Planning NSW clinic.
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