
 

Abortion procedure – medication – Khmer  

   

នីតិវធីិការពនលូតកូន - ដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ 
 

ការពនលូតកូនដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ គឺជាវធីិមយួដែលអ្នកអាចរញ្ច រ់ការមានផ្ទៃដ ោះដោយដចតនា 
ជាំហានែាំរូង គឺ្តូវកាំណតក់ារណាត់ជរួស្មារក់ារពិដ្រោះដោរលខ់ាងដវជជសាស្រសតជាមយួដវជជរណឌិ ត។ គិលានុរោា កកអ៏ាចទាកទ់្ងទងដែរ។ 
ដៅកនុងអ្ាំឡុងដពលពិដ្រោះដោរលដ់នោះ អ្នកជាំនាញសុខភាពនឹង៖ 

• រញ្ជជ កថ់្ដតីនីតិវធីិដនោះវាសម្សរស្មារអ់្នកឬកអ៏្ត់ 
• ពនយលពី់ែាំដណីរការផ្នការពនលូតកូនដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ 
• ពិភាកាអ្ាំពីការដរៀរចាំដែលអ្នកមានដៅទៃោះ ដែីមបជីយួរា្ំ ទ្អ្នក 
• ដធវីការដរៀរចាំស្មារក់ារពនលូតកូន ្រសិនដរីអ្នកសដ្មចចិតតរនតែាំដណីរការ ដែលរមួទាាំងការដចញដវជជរញ្ជជ ស្មារថ់្ន ាំដពទ្យដែលអ្នក្តូវការ 
• ទតលឱ់្យអ្នកនូវសាំណុាំ ដរររទ្យល់្ ពមមយួ ដែីមបចុីោះហតថដលខា។ 

អ្នកអាចមានការដធវីដតសតដអ្កូ និងឈាមកនុងការណាតជ់ួរដនោះ ឬការណាតជ់រួមួយដទេងដទ្ៀត។ 
្រសិនដរីអ្នកសដ្មចចិតតរនតែាំដណីរការដែីមបទី្ទ្លួការពនលូតកូនដោយដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ នីតិវធីិមានែូចខាងដ្កាមដនោះ៖ 

• អ្នកដលរថ្ន ា្ំ ររទី់្មយួ (មីដហវ្ ពីសតឹន / mifepristone) អាចដលរដៅគលីនិក ឬដៅទៃោះ។ ថ្ន ា្ំ ររ ់mifepristone (ពីមុន្តូវបានដគសាា លថ់្ 
RU486) រញ្ចរក់ារមានផ្ទៃដ ោះដោយការទ្រស់ាា តស់កមមភាពររស់អ្រម ូន (progesterone) ដែលដធវីឱ្យមានផ្ទៃដ ោះ។ 

• អ្នកដលរថ្ន ា្ំ ររទី់្ពីរ (មីសូ្រ ូសតុល / misoprostol) រនាៃ រពី់២៤ ដៅ៤៨ដមា ងដ្កាយមក (តាមធមមតាដៅទៃោះ)។ ថ្ន ាំ misoprostol រណាត លឱ្យ 
មាតស់បូនកាល យដៅជាទ្ន ់ដហយីដធវីឱ្យសបូនរមួកស្រនាត កដ់ែីមបរីដញ្ចញការមានផ្ទៃដ ោះ។ 

• ការពនលូតកូន ជាទូ្ដៅ្តូវបានចរស់ពវ្គរពី់៤ ដៅ៦ដមា ង រនាៃ រពី់ដលរថ្ន ា្ំ ររទី់្ពីរ (misoprostol)។ វាអាចចាំណាយដពលយូរជាងដនោះ។ 
• ជាធមមតា អ្នកនឹង្តូវស្មាកមយួផ្ងៃ ឬពីរផ្ងៃ ឬកាតរ់នថយសកមមភាព។ 

កនុងអ្ាំឡុងដពលការពនលូតកូនដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ 
រនាៃ រពី់ដលរថ្ន ាំ misoprostol អ្នកអាចរ ាំពឹងថ្នឹងមានដោគសញ្ជា ែូចខាងដ្កាមដនោះ៖ 

• ែាំដណីរចងក់អួត ចដអអ រ ចុោះោគ វលិមុខ ឈកឺាល និង្គុនដតត  (ការដនោះដ្រ្រួលរវាងស្រសតី)។ 
• ការឈដឺ ោះ (ឈកឺាលដ ោះ) កនុងរយៈដពលកនលោះដមា ង (ជាធមមតា ខាល ាំងជាងការឈដឺពលមានរែូវ) និងហូរឈាមពីមយួ ដៅរនួដមា ងដ្កាយមក 

(ធៃនជ់ាងដពលមានរែូវ)។ ដពលដវលាផ្នការដកីតមានដនោះ មិនអាចទាយទុ្កមុនបានដឡយី។ 
• រនាៃ រពី់ពីរ ដៅ្បាាំមយួដមា ងដ្កាយមក ការហូរឈាមជាទូ្ដៅនឹងអ្នង់យដៅក្មិតធមមតាែូចដពលអ្នកមានរែូវ អ្សរ់យៈដពល្រដហលពីែរដ់ៅ 
ែរ់្ បាាំមយួផ្ងៃ។ 

• ការហូរឈាមដែលមិនអាចទាយទុ្កមុន មិនដទ្ៀងទាត ់ឬយូរ អាចមានរយៈដពលរហូតែលដ់ៅ៤សបាត ហ៍ រនាៃ រពី់ការពនលូតកូនដោយដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ។ 

រនាៃ រ់ពីការពនលូតកូនដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ 
រនាៃ រពី់អ្នកបានទ្ទ្ួលការពនលូតកូនដោយដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ ្តូវ្បាកែថ្មានការដធវីដតសតឈាម និងការណាត់ជរួដែីមបតីាមោនខាងដវជជសាស្រសត រនាៃ រ់ពីពីរ 
ដៅរីសបាត ហ៍ដ្កាយមកជាមយួដវជជរណឌិ ត ឬគលីនិកដែលអ្នកបានដៅជរួ ដែីមបី្ បាកែថ្នីតិវធីិដនោះ្តូវបានរាំដពញសពវ្គរ ់ដហយីអ្នកដលងមានផ្ទៃដ ោះ។ 
  



 

Abortion procedure – medication – Khmer  
 

ដែីមបកីាតរ់នថយហានិភយ័ផ្នការដកីតមានែាំដៅឆ្លងកនុងអ្ាំឡុងដពលមយួសបាត ហ៍រនាៃ រពី់ការពនលូតកូន អ្នកមិន្តូវ៖ 

• រញ្ចូ លអ្វីមយួចូលកនុងទាវ រមាសររស់អ្នក រមួទាាំងឆ្នុកឃាតឈ់ាមរែូវ 
• មានការរមួដភទ្តាមទាវ រមាស 
• ដធវីសកមមភាពខាល ាំងកាល  រមួទាាំងកីឡា ឬការអរោងកាយធុនធៃន ់រហូតទាលដ់តឈរក់ារហូរឈាម 
• ដៅដហលទឹ្ក ឬងូតទឹ្កកនុងអាង (អ្នកអាចងូតទឹ្កផ្កា ឈូកបាន)។ 

ទលរ ោះ ល់រនាៃ រ់រនេាំ និងទលវបិាកផ្នការពនលូតកូនដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ 
ទលរ ោះ លរ់នាៃ ររ់នេាំ ជាធមមតារនាៃ រពី់ការពនលូតកូនដោយការដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ រមួមាន៖ 

 ការឈចឺារពី់ការរមលួសាចែុ់ាំសបូន 

 ការហូរឈាមមិនអាចទាយទុ្កមុនបាន មិនដទ្ៀងទាត់ ឬរនាល យដពល 

 ែាំដណីរចងក់អួត 

 កអួតចដអអ រ។ 

ទលវបិាកធៃនធ់ៃរផ្នការពនលូតកូនដោយដ្រីថ្ន ាំដពទ្យគឺមិនធមមតាដទ្ រ ុដនតអាចរមួរញ្ចូ លែូចខាងដ្កាមដនោះ៖ 

ទលវបិាក ដោគសញ្ជា  ការពាបាល 
ការហូរឈាម 
(ការហូរឈាមោ ងខាល ាំង) 

ដកីតមានចាំដ ោះស្រសតីតិចជាង
១នាក ់កនុងស្រសត១ី,០០០នាក ់

• ការហូរឈាមដែលអាចដសីមដជាគ្ទ្នាររ់ែូវធាំ
ដ្ចីនជាងពីរ កនុងមយួដមា ង អ្សរ់យៈដពលជាង 
ពីរដមា ង 

• ហូរដចញកាំណកឈាមទ្ាំហាំរ ុនដទល្ កូចឆ្មម រតូច 
• មានអារមមណ៍ដខាយ ឬដខាយចងស់នលរ់ 

• ដសវងរកការយកចិតតទុ្កោកខ់ាងដវជជសាស្រសតជារនាៃ ន ់
ដៅដលខ 000  ស្មាររ់ងយនតសដស្រអា ោះរនាៃ ន ់ឬដៅ 
មនៃីរសដស្រអា ោះរនាៃ នផ់្នមនៃីរដពទ្យដែលដៅជិតអ្នករាំទុត 
(កុាំដរីកររដោយខលួនឯង ដរៀរចាំឱ្យនរណាមាន កែឹ់កអ្នក) 

• អាចត្មូវការចាករ់ញ្ចូ លឈាម 

ការដកីតែាំដៅឆ្លង 

ដកីតមានចាំដ ោះស្រសតី១នាក់ 
កនុងស្រសតី១០០នាក ់

អាចដកីតមាន៖ 
• ការឈចឺារ ់
• ការហូរដចញវតថុោវពីទាវ រមាសមិន្រ្កតី 
• ្គុនដតត  
• ដនឿយហត ់
• ចុោះោគ 
• កអួតចដអអ រ 

• ដសវងរកការយកចិតតទុ្កោកខ់ាងដវជជសាស្រសតជារនាៃ ន ់ 
• ដៅជរួគលីនិក ដវជជរណឌិ ត ឬមនៃីរសដស្រអា ោះរនាៃ នផ់្នមនៃីរ 
ដពទ្យររសអ់្នកភាល មៗ ដែីមបពីាបាលដោយថ្ន ាំទេោះ 

សាំណលទ់លិតទលដ្កាយ
ការពនលូតកូន  

ដកីតមានចាំដ ោះស្រសតី២-៥ 
នាក ់កនុងស្រសតី១០០នាក់ 

• ជាលិកាមានផ្ទៃដ ោះខលោះដៅដតសថិតកនុងសបូន 
ដហយីរណាត លឱ្យមានការហូរឈាមជារនត 

• អាច្តូវការដលរថ្ន ា្ំ ររម់តងដទ្ៀត ឬនីតិវធីិវោះកាតតូ់ច 
ដែីមបយីកវាដចញ 

នីតិវធីិមិនែាំដណីរការ  

ដកីតមានចាំដ ោះស្រសតី២នាក់ 
កនុងស្រសតី១០០នាក ់

• រនតដោគសញ្ជា ផ្នការមានផ្ទៃដ ោះ  
ែូចជាែាំដណីរចងក់អួត និងកអួតចដអអ រ 

• ការដលរថ្ន ា្ំ ររស់្មារក់ារពនលូតកូនដោយដ្រីថ្ន ាំដពទ្យ 
អាច្តូវដធវីមតងដទ្ៀត ដរីពុាំែូដចាន ោះដទ្ ការពនលូតកូនដោយ 
ការវោះកាតត់្មូវដធវីដឡងី* 

*្រសិនដរីការពនលូតកូនមនិដកីតដឡងីរនាៃ រ់ពីបានដលរថ្ន ាំដពទ្យ អ្នកនងឹ្តូវបានដគដណនាាំមនិឱ្យរនតមានផ្ទៃដ ោះ ែូចដហតុថ្កនុងករណីខលោះ ការដលរថ្ន ាំដពទ្យអាចនាាំឱ្យ 
មានភាពមិន្រ្កតីផ្នការធាំលូតលាសរ់រសទ់ារកកនុងសបូន។ 

  



 

Abortion procedure – medication – Khmer  
 

ដសវងរកជាំនយួដទនកដវជជសាស្រសត ្រសនិដរីអ្នក៖ 
• មិនហូរឈាមទាលដ់តដសាោះកនុងរយៈដពល២៤ដមា ង រនាៃ រពី់បានដលរថ្ន ាំ misoprostol (ថ្ន ា្ំ ររទី់្ពីរ) 
• បានរនតការហូរឈាមធៃន់ធៃរ 
• មានសញ្ជា ថ្ អ្នកដៅដតមានផ្ទៃដ ោះរនាៃ រពី់មយួសបាត ហ៍។ 

អ្នកអាចដធវីែូដចនោះបាន ដោយទាកទ់្ងដៅ៖ 

• គលីនិកជាកដនលងដែលការពនលូតកូនបានដកីតដឡងី 
• ដវជជរណឌិ ត 
• មនៃីរសដស្រអា ោះរនាៃ នផ់្នមនៃីរដពទ្យដែលដៅជិតអ្នករាំទុត។ 

ព័ត៌មានរដនថម 
តាោងពត័ដ៌នោះគឺជាតាោងពត័ម៌ានមួយកនុងចាំដណាមតាោងពត័ម៌ានរី អ្ាំពីការពនលូតកូនដែលមានោកដ់ៅ Health Translations Directory។ 
សូមដមីលទងដែរ: 

• ការពនលូតកូន  
• នីតិវធីិពនលូតកូន - ដោយការវោះកាត។់ 

 
 
 
អ្នុញ្ជា ត និងដបាោះពុមពទាយដោយរោា ភិបាលរែាវចិងូដរៀ 1 Treasury Place, Melbourne។ 
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