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การท�าหมนัชายคืออะไร?

การท�าหมนัชายเป็นการคุมก�าเนิดแบบถาวร ซ่ึงไม่อาจท�าให้

สตรีตั้งครรภไ์ด้

การท�าหมนัน้ีท�างานอยา่งไร?

การท�าหมนัชายจะป้องกนัเช้ืออสุจิมิใหไ้หลเขา้ไปในอวยัวะ

เพศซ่ึงไม่สามารถท�าใหต้ั้งครรภไ์ด ้การท�าหมนัน้ีมิไดเ้ปล่ียน

ความตอ้งการทางเพศ หรือมีผลต่อการหลัง่น�้ าเช้ือ

การท�าหมนัน้ีมีประสิทธิภาพอยา่งไร?

การท�าหมนัชายมีประสิทธิภาพสูง มากกวา่ 99%

จะเกิดอะไรข้ึนไดบ้า้งหากท่านท�าหมนัชาย?

การท�าหมันชายเป็นวิธีการง่ายๆ ใช้เวลาประมาณ  

20-40 นาที ส่วนมากใชแ้ค่ดมยาสลบ หรือฉีดยาชาเฉพาะ

แห่ง แต่บางคร้ังอาจตอ้งใหย้าสลบ แพทยจ์ะกรีดเป็นแผล

เลก็ๆท่ีถุงอณัฑะดา้นหนา้ ผกูปลายทั้งสองขา้งของท่อน�้ า

เช้ือแลว้กต็ดัท่อออกแลว้กเ็ยบ็ปิดถุงอณัฑะ หรือโดยการ

กดขอบแผลเขา้หากนั

หลงัการผา่ตดั แพทยอ์าจตอ้งขอใหท่้านรอท่ีคลีนิกเป็นเวลา

ถึง 2 ชัว่โมง การใชย้าแกป้วดหรือสวมกางเกงในท่ีรัดรูปอาจ

ช่วยใหอ้าการปวดทุเลาลง

หลงัการท�าหมนั

ท่านควรพกัผอ่นสกัสองสามวนั หลีกเล่ียงการออกก�าลงักาย

อยา่งหนกัหน่ึงสปัดาห์ แพทยจ์ะแนะน�าท่านไดว้า่เม่ือไรควร

อาบน�้า หรือแช่ในอ่าง, เม่ือไรควรแกะผา้พนัแผลออก, และ

เม่ือไรถึงจะมีเพศสมัพนัธ์ได้

 

การท�าหมนัชายจะไดผ้ลเม่ือไร?

ผูช้ายจะยงัมีเช้ืออสุจิอยูห่ลงัจากการผา่ตดั อาจใชเ้วลาถึง 20 

คร้ังในการหลัง่น�้ากามจึงจะมีผล ผูช้ายควรน�าตวัอยา่งน�้าอสุจิ

ไปตรวจในเวลา 2 เดือนหลงัการผา่ตดั และระหวา่งน้ีกค็วร

ใชว้ธีิคุมก�าเนิดแบบอ่ืนดว้ย เช่น ใชถุ้งยางอนามยัคุมก�าเนิด 

จนกวา่จะแน่ใจวา่ผลการตรวจไม่พบตวัอสุจิ

มีปฏิกิริยาขา้งเคียงไหม?

อาจมีการเจบ็ปวดเลก็นอ้ย บวม หรือฟกช�้าอยูส่องสามวนั

หลงัการผา่ตดั อาการสาหสัหรือปฏิกิริยาอ่ืนแทบไม่มี

และหากไม่ไดผ้ลล่ะ?

หน่ึงในทุกๆ 500-1,000 คนท่ีท�าหมนัชายอาจไม่ไดผ้ล เพราะ

พบวา่เช้ือสามารถเพาะตวัไดอี้ก ตามปกติแลว้ควรตรวจเชค็

อีกหลงัผา่ตดัแลว้ 3 เดือน แต่กอ็าจเกิดข้ึนไดเ้วลาใดกต็าม

การท�าหมนัชายแกไ้ดไ้หม?

บางคร้ังการท�าหมนัชายกแ็กไ้ด ้แมว้า่จะผา่ตดัเป็นผลส�าเร็จ 

แต่กไ็ม่รับรองวา่จะไดผ้ลวา่ผูช้ายจะสามารถเป็นบิดาไดอี้ก 

หากท่านคิดวา่อาจมีโอกาสเป็นบิดาของลกูๆ อีกในอนาคต 

ท่านไม่ควรท�าหมนั

การท�าหมนัชาย
Vasectomy
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ท่านจะท�าหมนัชายไดท่ี้ใด?

การท�าหมนัชายสามารถท�าไดโ้ดยแพทยข์องท่าน หรือท่ีคลี

นิกวางแผนครอบครัว ผูช้ายไม่ตอ้งขออนุญาตคู่ของท่านใน

การท�าหมนัชายน้ี

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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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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