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Fact Sheet  -  Thai

ถุงยางอนามยัชายคืออะไร?

ถุงยางอนามยัชายคือปลอกยางลาเทก็ซ์ชนิดบางท่ีปิดปลาย

ดา้นหน่ึง ใชใ้ส่บนอวยัวะเพศชายท่ีตั้งตรง (แขง็ตวั) ในขณะ

มีเพศสมัพนัธ์เพ่ือป้องกนัการตั้งครรภ ์ยงัมีถุงยางอนามยั

ชายท่ีไม่ไดท้ �าจากยางลาเทก็ซ์แต่ท�าจากสารท่ีเรียกวา่โพลี

ยรีูเธนดว้ย ถุงยางอนามยัชายปกติจะเรียกวา่ ‘คอนดอม’ ถุง

ยางอนามยัชายยงัสามารถช่วยป้องกนัโรคติดเช้ือทางเพศ

สมัพนัธ์ (STIs) รวมทั้งโรคเอชไอว ี(HIV)ไดเ้ช่นกนั

ถุงยางอนามยัชายท�างานอยา่งไร?

ถุงยางอนามยัจะกกัน�้าอสุจิเม่ือผูช้ายหลัง่น�้ ากาม ตวัสเปิร์ม

ในน�้าอสุจิไม่สามารถเดินทางไปผสมกบัไข่เพื่อใหเ้กิดการ

ตั้งครรภไ์ด้

 
ถุงยางอนามยัท�างานไดผ้ลดีอยา่งไร?

ถุงยางอนามยัไดผ้ลดีมากหากใช้อย่างถูกวิธีทุกคร้ัง มี

ประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 82% ถึง 98%ข้ึนอยูก่บัวธีิการใช ้

นัน่หมายถึงวา่หากคู่นอน 100 คู่ใชถุ้งยางอนามยัตลอดหน่ึง

ปี จะมีสตรีอยูร่ะหวา่ง 2 ถึง 18 คน ท่ีตั้งครรภไ์ด้

 
ใครใชถุ้งยางอนามยัไดบ้า้ง?

ผูช้ายส่วนใหญ่กใ็ชถุ้งยางอนามยัได้

ใชถุ้งยางอนามยัอยา่งไร?

• ถุงยางอนามยัแยกห่อแต่ละอนั ควรเปิดด้วยความ

ระมดัระวงัและมัน่ใจวา่ไม่ไดใ้ชเ้ลบ็ฉีกถุงยางออก

• ถุงยางอนามยัจะถูกมว้นไว ้มีลกัษณะเหมือนวงกลมยา

งบางๆ หลวมๆ และมีขอบหนาซ่ึงท่ีจริงแลว้กคื็อถุงยาง

แบบมว้น ใหม้ัน่ใจวา่ขอบท่ีมว้นเขา้หาตรงกลางนั้นเป็น

ดา้นท่ีหนัหนา้เขา้หาท่าน น่ีกส็�าคญั

เพราะจะไดท้�าการรูดลงไดอ้ยา่งถกู

ตอ้ง

• จบัและบีบตรงกลางถุงยางอนามยั

ท่ีหลวมดว้ยน้ิวหวัแม่มือและน้ิวถดั

ไปอีกสองน้ิว ซ่ึงเป็นการท�าใหมี้ท่ี

วา่งส�าหรับเกบ็น�้าอสุจิเม่ือมีการหลัง่ 

ตรงปลายถุงยางอนามยับางชนิดมี

ลกัษณะพิเศษคือเหมือนหวันมซ่ึงก็

เหมาะกบัจุดประสงคน้ี์

• อวยัวะเพศจะตอ้งแขง็ตวัก่อนท่ีท่าน

จะสวมถุงยางอนามยั ขณะแขง็ตวัให้

จบัอวยัวะเพศและใส่ถุงยางอนามยัท่ี

ยงัมว้นอยูท่ี่ปลายอวยัวะเพศ เหมือน

กบัใส่หมวก

• ใชมื้ออีกขา้ง (น้ิวหวัแม่มือและอีก

สองน้ิวถดัไป) รูดถุงยางอนามยัข้ึน

ไปท่ีโคนของอวยัวะเพศ

• ใส่สารหล่อล่ืนท่ีมีน�้ าเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมภายนอกถุง

ยางอนามยัได ้หากตอ้งการ

• หลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์ ก่อนท่ีอวยัวะเพศจะอ่อนตวั 

ใหจ้บัถุงยางอนามยัตรงโคนของอวยัวะเพศเพ่ือถุงยาง

จะไดไ้ม่หลุดออกเอง และน�้าอสุจิจะไดไ้ม่ไหลออกมา 

และค่อยๆดึงออกจากคู่ของท่านอยา่งระมดัระวงั

• ดึงถุงยางอนามยัออกและผกูปมดา้นท่ีเปิดอยู ่ เพ่ือท่ีน�้ า

อสุจิจะไดถ้กูกกัอยูใ่นถุง

• ห่อถุงยางอนามยัดว้ยกระดาษทิชชูหรือกระดาษอ่ืน และ

ท้ิงในถงัขยะ อยา่ท้ิงลงในชกัโครก

ถุงยางอนามยัชาย
The Male Condom
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โปรดจ�าไวว้า่:

• เกบ็ถุงยางอนามยัในท่ีท่ีห่างจากความร้อนและแสงแดด

• ตรวจเช็ควนัหมดอายบุนห่อก่อนท่ีจะใช้

• ตรวจเชค็ดูวา่ห่อถุงยางอนามยัไม่มีรอยฉีกขาดหรือเปิดอยู่

• อยา่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนท่ีท่านใส่ถุงยางอนามยั

มีผลขา้งเคียงบา้งไหม?

ไม่มีผลขา้งเคียง เวน้เสียแต่วา่ท่านแพย้างลาเทก็ซ์ หรือสาร

หล่อล่ืนซ่ึงกเ็กิดข้ึนนอ้ยมาก ท่านสามารถใชถุ้งยางอนามยัท่ี

ไม่ไดท้ �าจากยางลาเทก็ซ์แต่ท�าจากสารท่ีเรียกวา่โพลียรีูเธน

ได ้หากท่านหรือคู่ของท่านแพถุ้งยางลาเทก็ซ์

 
จะหาซ้ือถุงยางอนามยัไดท่ี้ไหน?

ท่านสามารถซ้ือถุงยางอนามัยได้จากคลีนิกวางแผน

ครอบครัว, ร้านขายยา, คลีนิกสุขภาพทางเพศ, ตูจ้ �าหน่าย

หยอดเหรียญ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโดยการสั่งซ้ือทาง

ไปรษณีย ์ถุงยางอนามยัชนิดไม่ใชย้างลาเทก็ซ์ส่วนใหญ่จะ

มีจ�าหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านขายยาใหญ่ๆ

 
ขอ้ควรจ�า

ถุงยางอนามยัควรใชเ้พียงคร้ังเดียวเท่านนั้น

ถุงยางอนามยัเส่ือมสภาพได ้ฉะนั้นควรเกบ็ไวใ้นท่ีเยน็ และ

ควรใชก่้อนวนัหมดอาย ุไม่เช่นนั้นอาจแตกได ้การใชส้าร

หล่อล่ืนท่ีมีน�้ ามนัเป็นส่วนผสม อาจท�าให้ถุงยางอนามยั

ลาเทก็ซ์แตกได ้

ถุงยางอนามยัมีสารหล่อล่ืนในตวัอยูแ่ลว้ แต่สารหล่อล่ืนท่ี

มีน�้ าเป็นส่วนผสมสามารถใชเ้พ่ิมเติมภายนอกของถุงยาง

อนามยัได้

หากท่านลืมใชถุ้งยางอนามยั หรือคิดวา่ถุงยางอาจไม่ไดผ้ล 

เช่นถุงแตกหรือหลุดออกระหวา่งมีเพศสมัพนัธ์ ท่านสามารถ

ซ้ือยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน (ECP) จากร้านขายยาได ้สตรีสามารถ

ทานยา ECP น้ีไดภ้ายใน 120 ชัว่โมงหลงัจากท่ีมีเพศสมัพนัธ์

โดยมิไดป้้องกนั เพื่อลดความเส่ียงในการตั้งครรภ์

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 MALE CONDOM

What Is The Male Condom?
The male condom is a tube of fine latex rubber which is 
closed at one end. It is worn on an erect (stiff) penis during 
sex, to prevent pregnancy. There are also non-latex male 
condoms made from a material called polyurethane. The 
male condom is usually just called a ‘condom’. Condoms 
also help to prevent sexually transmissible infections 
(STIs), including HIV.

How Does A Condom Work?
It catches 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?
Condoms can work very well if they are used correctly 
every time. They are between 82% and 98% effective, 
depending how well they are used. This means that if 
100 couples use them for a year then between 2 and 18 
women will become pregnant.

Who Can Use A Condom?
Most men can use a condom.

How Do You Use A Condom?
•  Condoms are individually 

wrapped in packets, so first 
carefully open the packet, 
making sure you do not 
tear the condom with your 
fingernails

•  The condom will be rolled 
up. It will look like a circle 
of loose fine rubber with a 
thick rim, which is actually 
the rolled up condom. 
Make sure the rim is rolled 
towards the centre on the 
side facing you. This is 
important as it will then roll 
down properly

•  Hold and squeeze the 
centre of the circle where 
the condom is loose, with 
your thumb and first two 
fingers. This will make space 
for the semen when you 
come. Some condoms have a 
special shape like a nipple at 
the end especially for this purpose

•  The penis must be erect before you put on the 
condom. With the condom still rolled up, and while 
still holding the tip, put the condom on the head of 
the penis like a cap

•  Using your other hand (thumb and first two fingers), 
roll the condom all the way down to the base of the 
penis

•  Put some additional water-based lubricant on the 
outside of the condom if required
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•  After sex and before the 
penis has become soft, hold 
onto the condom at the 
base of the penis so that the 
condom does not come off, 
and semen does not leak out, 
and carefully pull away from 
your partner

•  Take off the condom and tie a 
knot in the open end to keep 
the semen inside the condom

•  Wrap the condom in a tissue 
or some paper, and put it in 
the bin. Do not flush it down 
the toilet

Remember: 
• Store condoms away from heat and sunlight 

• Check the expiry date on the pack before you use it 

•  Check that the condom packet has not been torn or 
opened 

•  Do not have any genital contact before you put the 
condom on

Are There Any Side Effects?
There are no side effects, unless you are allergic to latex 
rubber or to the lubricant. This is very rare.

You can use non-latex polyurethane condoms as an 
alternative if you, or your partner, are allergic to latex 
rubber.

How Do You Get Condoms?
You can buy latex condoms from Family Planning Clinics, 
pharmacies, sexual health clinics, vending machines, 
supermarkets and by mail order. Non-latex condoms are 
available at most large supermarkets and pharmacies.

Things To Remember
A condom should be used ONE TIME ONLY.

Condoms can perish so keep them in a cool place and 
use them before the expiry date, otherwise they may 
break. Oil based lubricants can also make latex condoms 
break. 

Condoms are self-lubricated but additional water-based 
lubricants can be also be used on the outside of the 
condom.

If you forget to use a condom, or you think it has not 
worked e.g. it breaks or slips off during sex, you can buy 
the emergency contraceptive pill (ECP) from a pharmacy. 
A woman can take the ECP within 120 hours after 
unprotected sex, to reduce the chance of pregnancy.

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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