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ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีคืออะไร?

ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรี

เหมือนถุงยางอนามัยชาย

ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 15 

ซม. มีวงแหวนยดืหยุน่ 2 วงท่ี

ปลายแต่ละขา้งเพื่อใหก้ระชบัอยุท่ี่ปากช่องคลอด วงแหวน

หน่ึงปลายปิดเพ่ือสอดเขา้ไปในช่องคลอด ส่วนอีกวงปลาย

เปิด และยืน่ออกมานอกช่องคลอด ถุงยางอนามยัส่วนใหญ่

จะท�าจากลาเทกซ์ (ยาง) แต่ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีผลิต

จากสารโพลียริูเทน ซ่ึงเพ่ิมความพอใจขณะมีเพศสมัพนัธ์ 

ถุงยางน้ีมีสารหล่อล่ืนอยูแ่ลว้ สตรีสวมถุงยางน้ีท่ีช่องคลอด

กเ็พ่ือป้องกนัการตั้งครรภ ์และยงัสามารถช่วยป้องกนัโรค

ติดต่อทางเพศอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ยรวมทั้งเอช็ไอว ี

  
ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีท�างานอยา่งไร?

การท�างานของถุงยางอนามยัคือ จะกกัน�้าอสุจิเม่ือผูช้ายหลัง่

น�้ ากาม ตวัสเปิร์มในน�้าอสุจิไม่สามารถเดินทางไปผสมกบั

ไข่เพื่อใหเ้กิดการตั้งครรภไ์ด้

ถุงยางอนามยัท�างานไดผ้ลดีอยา่งไร?

หากใชอ้ยา่งถกูวธีิกจ็ะมีประสิทธิภาพถึง 95% ซ่ึงหมายความ

วา่จะมีสตรี 5 ในทุกๆ 100 คนท่ีใชถุ้งยางอนามยัน้ีสามารถ

ตั้งครรภไ์ด ้อยา่งไรกต็ามในสภาพทัว่ไป (ในชีวติจริง) จะมี

ประสิทธิภาพแค่ 79% ซ่ึงหมายความวา่สตรี 21 คน ในทุกๆ 

100 คนอาจตั้งครรภไ์ด้

ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีสามารถใชร่้วมกบัวิธีคุมก�าเนิด

ชนิดอ่ืนได รวมทั้งการทานยาเมด็คุมก�าเนิด, ใชว้งแหวน

ช่องคลอด, ยาฉีดคุมก�าเนิด, ยาคุมก�าเนิดชนิดฝัง และ ห่วง

คุมก�าเนิด ซ่ึงเป็นการป้องกนัการตั้งครรภแ์ละป้องกนัโรค

ทางเพศไปในเวลาเดียวกนั

ใครใชถุ้งยางอนามยัส�าหรับสตรีไดบ้า้ง?

เหมาะส�าหรับสตรีส่วน

มาก และออกแบบมาเพ่ือ

สตรีโดยเฉพาะ สามารถใช้

ส�าหรับผูท่ี้แพ ้หรือรู้สึกไว

ต่อถุงยางอนามยัลาเทกซ์

จะหาซ้ือถุงยางอนามยั

ส�าหรับสตรีไดท่ี้ไหน?

ท่า น ส า ม า ร ถ ซ้ือ ถุง ย า ง

อนามยัส�าหรับสตรีไดจ้าก

คลีนิกวางแผนครอบครัว, 

คลีนิกสุขภาพทางเพศทัว่ไป 

และ สัง่ซ้ือออนไลน ์คลีนิค

สุขภาพสตรี และร้านขายยาใหญ่ๆ บางแห่งกอ็าจจะมี

ใชถุ้งยางอนามยัส�าหรับสตรีอยา่งไร?

วงแหวนท่ีปลายดา้นเปิดจะยืน่ออกมาปิดตรงปากช่องคลอด 

ท่านใชว้งแหวนภายในสอดเขา้ไปในช่องคลอด เพ่ือช่วยให้

ถุงยางอยูก่บัท่ีไม่เล่ือนหลุด

ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรี
The Female Condom
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ใส่ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีเขา้ไปไดอ้ยา่งไร?

• จบัวงแหวนภายใน (ดา้นท่ีปลายปิด) และบีบเขา้หากนั

• สอดเขา้ไปในช่องคลอดใหลึ้กท่ีสุดเท่าท่ีจะลึกได ้เม่ือ

ปล่อยออกวงแหวนกจ็ะเปิดและกระชบัถุงยางใหอ้ยูก่บัท่ี

• ใชน้ิ้วมือท่ีอยูใ่นถุงยางดนัถุงยางเขา้ไปในช่องคลอด และ

วงแหวนภายนอกจ็ะอยูน่อกช่องคลอดชิดกบัปากช่อง

คลอด

• มัน่ใจวา่ถุงยางอนามยัจะไปบิดเบ้ียว

• เป็นการช่วยอวยัวะเพศชายใหเ้ขา้ไปในช่องคลอดขณะ

ร่วมเพศ

ถอดถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีดออกไดอ้ยา่งไร?

หลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์แลว้ ใหเ้อาถุงยางออก โดยการบีบ

และหมุนวงแหวนภายนอกและดึงออกมา ห่อดว้ยกระดาษ

ทิชชู่ และท้ิงลงในถงัขยะ

ขอ้ควรจ�า

ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรี ใชไ้ด ้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น

ถุงยางอนามยัส�าหรับสตรีใชพ้ร้อมกบัถุงยางอนามยัชาย ไม่

ได ้เพราะอาจท�าใหถุ้งยางสตรีเล่ือนหลุดไปมา หรือาจท�าให้

ถุงยางชายเล่ือนหลุดออก

หากท่านลืมใชถุ้งยางอนามยัส�าหรับสตรีหรือพบวา่ถุงยาง

อยูไ่ม่ไดท้ �างานเตม็ท่ี ท่านสามารถซ้ือยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน 

(อีซีพี) ซ่ึงมีจ�าหน่ายตามร้านขายยาทัว่ไปทานได ้ยาน้ีจะ

ใชไ้ดภ้ายในเวลา 120 ชัว่โมงหลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ี

ไม่ไดป้้องกนั ทั้งน้ีเพื่อลดโอกาสในการตั้งครรภ์

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมายเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�าหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวางแผนครอบครัวท่ีใกลท่้านท่ีสุด
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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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