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Fact Sheet - Thai

การท�ำหมันชาย
Vasectomy

การท�ำหมันชายคืออะไร?
การท�ำหมันชายเป็ นการคุมก�ำเนิดแบบถาวร ซึ่งไม่อาจท�ำให้
สตรี ต้ งั ครรภ์ได้
การท�ำหมันนี้ทำ� งานอย่างไร?
การท�ำหมันชายจะป้ องกันเชื้ออสุ จิมิให้ไหลเข้าไปในอวัยวะ
เพศซึ่งไม่สามารถท�ำให้ต้งั ครรภ์ได้ การท�ำหมันนี้มิได้เปลี่ยน
ความต้องการทางเพศ หรื อมีผลต่อการหลัง่ น�้ำเชื้อ
การท�ำหมันนี้มีประสิ ทธิภาพอย่างไร?
การท�ำหมันชายมีประสิ ทธิภาพสูง มากกว่า 99%
จะเกิดอะไรขึ้นได้บา้ งหากท่านท�ำหมันชาย?
การท�ำ หมัน ชายเป็ นวิ ธี ก ารง่ า ยๆ ใช้ เ วลาประมาณ
20-40 นาที ส่ วนมากใช้แค่ดมยาสลบ หรื อฉี ดยาชาเฉพาะ
แห่ง แต่บางครั้งอาจต้องให้ยาสลบ แพทย์จะกรี ดเป็ นแผล
เล็กๆที่ถุงอัณฑะด้านหน้า ผูกปลายทั้งสองข้างของท่อน�้ำ
เชื้อแล้วก็ตดั ท่อออกแล้วก็เย็บปิ ดถุงอัณฑะ หรื อโดยการ
กดขอบแผลเข้าหากัน
หลังการผ่าตัด แพทย์อาจต้องขอให้ท่านรอที่คลีนิกเป็ นเวลา
ถึง 2 ชัว่ โมง การใช้ยาแก้ปวดหรื อสวมกางเกงในที่รัดรู ปอาจ
ช่วยให้อาการปวดทุเลาลง

การท�ำหมันชายจะได้ผลเมื่อไร?
ผูช้ ายจะยังมีเชื้ออสุ จิอยูห่ ลังจากการผ่าตัด อาจใช้เวลาถึง 20
ครั้งในการหลัง่ น�้ำกามจึงจะมีผล ผูช้ ายควรน�ำตัวอย่างน�้ำอสุจิ
ไปตรวจในเวลา 2 เดือนหลังการผ่าตัด และระหว่างนี้กค็ วร
ใช้วธิ ีคุมก�ำเนิดแบบอื่นด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัยคุมก�ำเนิด
จนกว่าจะแน่ใจว่าผลการตรวจไม่พบตัวอสุ จิ
มีปฏิกิริยาข้างเคียงไหม?
อาจมีการเจ็บปวดเล็กน้อย บวม หรื อฟกช�้ำอยูส่ องสามวัน
หลังการผ่าตัด อาการสาหัสหรื อปฏิกิริยาอื่นแทบไม่มี
และหากไม่ได้ผลล่ะ?
หนึ่งในทุกๆ 500-1,000 คนที่ทำ� หมันชายอาจไม่ได้ผล เพราะ
พบว่าเชื้อสามารถเพาะตัวได้อีก ตามปกติแล้วควรตรวจเช็ค
อีกหลังผ่าตัดแล้ว 3 เดือน แต่กอ็ าจเกิดขึ้นได้เวลาใดก็ตาม
การท�ำหมันชายแก้ได้ไหม?
บางครั้งการท�ำหมันชายก็แก้ได้ แม้วา่ จะผ่าตัดเป็ นผลส�ำเร็ จ
แต่กไ็ ม่รับรองว่าจะได้ผลว่าผูช้ ายจะสามารถเป็ นบิดาได้อีก
หากท่านคิดว่าอาจมีโอกาสเป็ นบิดาของลูกๆ อีกในอนาคต
ท่านไม่ควรท�ำหมัน

หลังการท�ำหมัน
ท่านควรพักผ่อนสักสองสามวัน หลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกาย
อย่างหนักหนึ่งสัปดาห์ แพทย์จะแนะน�ำท่านได้วา่ เมื่อไรควร
อาบน�้ำ หรื อแช่ในอ่าง, เมื่อไรควรแกะผ้าพันแผลออก, และ
เมื่อไรถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้
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ท่านจะท�ำหมันชายได้ที่ใด?
การท�ำหมันชายสามารถท�ำได้โดยแพทย์ของท่าน หรื อที่คลี
นิกวางแผนครอบครัว ผูช้ ายไม่ตอ้ งขออนุญาตคูข่ องท่านใน
การท�ำหมันชายนี้
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning
NSW Talkline) ได้ที่หมายเลข 1300 658 886 หรื อที่
www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (ส�ำหรับผูท้ ี่หูหนวก) 133 677
• หรื อไปที่คลีนิกวางแผนครอบครัวที่ใกล้ท่านที่สุด
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Fact Sheet - English

VASECTOMY

What Is A Vasectomy?

Are There Any Side Effects?

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

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

How Does A Vasectomy Work?

What If It Doesn’t 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.

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.

How Well Does It Work?

Can A Vasectomy Be Reversed?

A vasectomy works very well. It is more than 99% effective.

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.

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.

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

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.

• Contact the Family Planning NSW Talkline on
1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

After The Vasectomy

• Or visit your nearest Family Planning clinic

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.

• NRS (for deaf) 133 677

Reviewed: June 2014 | FPNSW 06/14
The information in this Factsheet has been provided for educational

When Will It Be Effective?

purposes only. Family Planning NSW has taken every care to ensure that

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.

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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