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ALL ABOUT CONDOMS
เกี่ยวกับถุงยางอนามัย



About Condoms

Condoms are an unalienable 

part of sex work, a working part-

ner that you meet every day. But 

how much do you actually know 

about this familiar object?

ถุงยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ

ทางเพศที่ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ คู่หูการ

ทำ งานที่คุณพบเจอทุกวัน แต่คุณรู้เกี่ยวกับ

วัตถุที่คุ้นเคยนี้มากน้อยแค่ไหน?
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BC 11,000

History ประวัติศาสตร์

• The earliest record of
condoms is a mural found in a
cave in France named Grotte
des Combarrelles. A male and
a female are depicted having
sex, where a condom seems
to be used by the male.

• บันทึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของถุงยางอนามัย
คือภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบได้ในถ้ำ 
ในประเทศฝร่ังเศสช่ือ Grotte des
Combarrelles เป็นภาพเพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีเพศสัมพันธ์ซ่ึงดูเหมือนว่าถุง

เกี่ยวกับถุงยางอนามัย
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The prototype of condoms is spotted in prehistoric times. The use 
of condoms in daily lives nowadays is very commonplace, and is not 

something we need to be ashamed of. Now, let us briefly look at the 
history of condoms.

ต้นแบบของถุงยางอนามัยจะเห็นได้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทุกวันน้ีการใช้ถุงยางอนามัยในชีวิต
ประจำ วันเป็นเร่ืองปกติธรรมดา และไม่ใช่ส่ิงท่ีเราต้องรู้สึกอาย ตอนน้ีให้เราดูประวัติความเป็นมาอย่าง

คร่าวๆ ของถุงยางอนามัยกัน



• During WWI, 380000 US soldiers 
were infected by STIs due to the 
lack of condom use.

• The US government allowed 
general practitioners to provide 
condoms to citizens in the name 
of “disease prevention”.

• The US government and some 
European countries started 
allowing the advertising of 
condoms. At the same time, 
condom started spreading in 
Europe.

• Latex condoms, which is thinner, 
safer, and has a longer shelf life, 
started to be popularised. 

• นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ทหารสหรัฐฯ
จำ นวน 38,000 คนติดเช้ือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เน่ืองจากขาดการใช้ถุงยาง
อนามัย

•  รัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้แพทย์รักษาโรค
ท่ัวไปแจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนภายใต้
ช่ือ “การป้องกันโรค”

• รัฐบาลสหรัฐฯและบางประเทศในยุโรปเร่ิมให้
โฆษณาถุงยางอนามัย ในเวลาเดียวกัน ถุง
ยางอนามัยเร่ิมแพร่หลายในยุโรป

• ถุงยางอนามัยลาเท็กซ์ซ่ึงมีขนาดบางกว่า 
ปลอดภัยกว่าและมีอายุการเก็บรักษานาน
กว่าเร่ิมเป็นท่ีนิยม

• Leather, animal intestines, 
and fabrics are used as 
materials to make condoms 
in China and Enlightenment 
Netherland.

• The market for condoms 
continued to develop 
during the 18th century. 
Condoms of different 
qualities and sizes were 
available. Common 
materials were chemically 
treated linens, animal 
organs (bladder or 
intestines treated by 
alkaline solutions and 
sulphur). Condoms of these 
types were sold in bars, 
salons, pharmacies, open-
air markets, and theatres in 
Europe and Russia. Later, 
condom use was spread to 
the US, but only used by 
middle and upper class, as 
people of the lower classes 
might lack sex education or 
money for condoms.

17th-19th Century 
ศตวรรษท่ี 17-19

History ประวัติศาสตร์

•  หนังสัตว์ ลำ ไส้สัตว์และผ้าถูกใช้เป็น
วัสดุในการทำ ถุงยางอนามัยในประเทศ
จีนและยุครุ่งเรืองของเนเธอร์แลนด์

• ตลาดถุงยางอนามัยยังคงพัฒนาต่อ
เน่ืองในช่วงศตวรรษท่ี 18 มีถุงยาง
อนามัยท่ีมีคุณสมบัติและขนาดแตก
ต่างกัน วัสดุท่ัวไป ได้แก่ ผ้าลินินท่ี
ผ่านกระบวนการทางเคมี อวัยวะ
สัตว์ (กระเพาะปัสสาวะหรือลำ ไส้ท่ี
ผ่านกระบวนการด้วยสารละลาย
ด่างและกำ มะถัน) ถุงยางอนามัย
ประเภทน้ีจำ หน่ายในบาร์ ร้านเสริม
สวย ร้านขายยา ตลาดกลางแจ้งและ
โรงภาพยนตร์ในยุโรปและรัสเซีย ต่อ
มาการใช้ถุงยางอนามัยถูกแพร่ไปยัง
สหรัฐอเมริกา แต่ใช้เฉพาะผู้มีรายได้
ระดับกลางและระดับสูงเท่าน้ัน

History ประวัติศาสตร์
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17th-19th Century 
ศตวรรษท่ี 17-19
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• The earliest male condoms only covered the tip of the 
penis.

• ถุงยางอนามัยชายยุคแรกๆ คลุมเฉพาะส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย
เท่าน้ัน

• American soldiers used to use condoms to cover their 
gun barrel to prevent sand from entering the barrel, 
which might affect the firing of the gun.

• ทหารอเมริกันเคยใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือปิดกระบอกปืนเพ่ือป้องกันไม่ให้ทราย
เข้าลำ กล้องปืนซ่ึงอาจส่งผลต่อการยิงปืน

• Drug smugglers filled up condoms with illegal drugs 
and swallowed them to get through immigration. 

• พวกลักลอบนำ เข้ายาเสพติดบรรจุถุงยางอนามัยด้วยยาเสพติดท่ีผิด
กฎหมายและกลืนเข้าไปเพ่ือให้ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

• 150,000 condoms were distributed during the 2012 
London Olympics, meaning that within the 17-
day period of the games, each person received 15 
condoms. 

• ถุงยางอนามัยจำ นวน 150,000 ช้ินถูกแจกจ่ายในช่วงโอลิมปิกลอนดอน 
2012 ซ่ึงหมายความว่าภายในระยะเวลา 17 วันของการแข่งขันแต่ละคน
ได้รับถุงยางอนามัย 15 ช้ิน

• Prince William and Kate Middleton are the 
spokespersons of Crown Jewel’s Condoms of 
Distinction, the commemorative condoms of the Royal 
Wedding.

• เจ้าชายวิลเล่ียมและเคท มิดเดิลตันเป็นโฆษกถุงยางอนามัยของ Crown 
Jewel’s Condoms of Distinction ซ่ึงเป็นถุงยางอนามัยท่ีระลึกถึง
งานแต่งงานของงานอภิเษกสมรส

Source : https://pienbiscuits.wordpress.com/2011/01/30/the-ultimate-pro-
tection-for-the-crown-jewels/

1990s
• The invention of polyurethane 

condoms brought good news for 
people who are allergic to latex. 
Its elasticity is two time of that 
of latex, and it allows for making 
condoms that are thinner.

2002
• Condoms were added into 

WHO Model List of Essential 
Medicines. The list includes the 
most effective and safest basic 
and essential medicines.

1990s
• การประดิษฐ์ถุงยางอนามัยโพลียูรีเทนนำ 

ข่าวดีมาให้ผู้ท่ีแพ้ยางลาเท็กซ์ มันมีความ
ยืดหยุ่นสองเท่าของยางลาเท็กซ์ และช่วย
ทำ ให้ถุงยางอนามัยมีความบางกว่า

2002
• ถุงยางอนามัยถูกเพ่ิมเข้าไปในต้นแบบรายการ

ยาท่ีจำ เป็นของ WHO รายการดังกล่าว
ประกอบด้วยยาท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ท่ีสุดและมีความสำ คัญ

1990s-2000s

 Condom Anecdotes 
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเก่ียวกับถุงยางอนามัย
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We are no stranger to using condoms. But how much do 
you know about the material, type, and style of condom? 

Let’s read a little more about them!

 เราไม่ใช่คนแปลกหน้าในการใช้ถุงยางอนามัย แต่คุณรู้มากแค่ไหนเก่ียวกับวัสดุ 
ประเภท และรูปแบบของถุงยางอนามัย? ลองอ่านเพ่ิมเติมอีกสักหน่อยเก่ียวกับ

พวกมัน!

Materials วัสดุ

Latex  ยางลาเท็กซ์

Latex is the product of tree 
extracts being emulsified in 

air. It is effective in preventing 
pregnancy and transmission 

of STIs. However, 5-7 in every 
100 people are allergic to latex. 

Symptoms of allergy include 
itching and burning sensations, 

shortness of breath, dizziness, and 
fainting fit, all of which require 

medical treatment. 

ยางลาเท็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
ต้นไม้ ถูกผสมเข้าด้วยกันในอากาศ มีประโยชน์
และประสิทธิภาพในการป้องกันการต้ังครรภ์และ
การแพร่เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างไร
ก็ตาม 5-7 ในทุกๆ 100 คนมีอาการแพ้น้ำ 
ยาง อาการของการแพ้ ได้แก่ อาการคันและ
รู้สึกแสบร้อน หายใจถ่ี เวียนศีรษะและอาการ
เป็นลม ซ่ึงทุกคนต้องได้รับการรักษาโดยผู้

เช่ียวชาญด้านสุขภาพ

Types of Condoms
ประเภทของถุงยางอนามัย

Polyurethane  โพลียูรีเทน
Polyurethane contains carbamate. 

It is used in the production 
of foam and plastic sponges, 

medical appliances and supplies, 
and condoms (usually the extra 

thin ones).

Polyurethane condoms can also 
effectively prevent pregnancy and 

STIs, and is a safe alternative for 
people who are allergic to latex.

โพลียูรีเทนประกอบด้วยคาร์บาเมท ใช้ใน
การผลิตฟองน้ำ โฟมและพลาสติก เคร่ืองใช้
ทางการแพทย์และวัสดุส้ินเปลือง และถุงยาง

อนามัย (โดยปกติจะเป็นส่ิงท่ีบางมาก)

ถุงยางอนามัยโพลียูรีเทนสามารถป้องกันการ
ต้ังครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกท่ีปลอดภัย
สำ หรับผู้ท่ีแพ้ยางลาเท็กซ์

Lambskin หนังแกะ
Lambskin condoms are made 
from processed and sterilised 

sheep casing (sheep intestines).
It has phased out of use in 

developed countries. It can only 
be used to prevent pregnancy, 

but not the transmission of STIs or 
HIVs.

ถุงยางอนามัยหนังแกะทำ มาจากปลอกหนังแกะ
ท่ีผ่านกระบวนการและฆ่าเช้ือแล้ว (ลำ ไส้เล็ก

แกะ) โดยท่ัวไปแล้วจะเลิกใช้ในประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว มันสามารถใช้เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ได้ 
แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หรือเอชไอวีได้
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Types  ประเภท:

Extra Thin บางพิเศษ

Some males think that with 
thinner condoms, they could be 
physically more intimate with their 
partner, and thus have a more 
pleasurable experience. However, 
the thickness of a condom has no 
relations with the effectiveness of 
prevention of transmission of STIs.

ผู้ชายบางคนคิดว่าด้วยถุงยางอนามัยแบบบาง
พิเศษ พวกเขาอาจมีความใกล้ชิดกับคู่ครอง
ของพวกเขา และทำ ให้มีประสบการณ์ท่ีน่า
พอใจมากข้ึน อย่างไรก็ตามความหนาของถุง
ยางอนามัยไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

Patterned มีลวดลาย

Common designs include 
studded, ribbed, which increase 
friction between penis and vagina 
during intercourse. Similarly, the 
designs has no relations with its 
effectiveness in prevention of 
transmission of STIs.

การออกแบบท่ัวไปรวมถึงปุ่ม เป็นลายเส้นๆ  
ซ่ึงเพ่ิมแรงเสียดทานระหว่างอวัยวะเพศและช่อง
คลอดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ในทำ นอง
เดียวกัน การออกแบบไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Sensation Inducing 
(Warming/Cooling)
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึก (ร้อน / เย็น)

Designed to induce increased 
sensation during sex. Some claim 
that warming sensation could 
make climaxing easier, and that 
cooling sensation can prolong the 
intercourse.

ออกแบบมาเพ่ือกระตุ้นความรู้สึกให้เพ่ิมข้ึนใน
ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ บางคนก็อ้างว่า
ความรู้สึกอุ่นจะทำ ให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายข้ึนและ
ความรู้สึกเย็นสามารถยืดระยะเวลาการมีเพศ
สัมพันธ์ออกไปได้

Flavoured  ปรุงแต่งรส

Some condoms contain flavoured 
powder or lubricants at the tip 
of the condom that are mainly 
used to cover up the taste of the 
latex or polyurethane. Flavoured 
condoms, when used together 
with lubricants, could also be used 
for anal sex.

ถุงยางอนามัยบางชนิดมีผงหรือสารหล่อล่ืน
ปรุงแต่งรสท่ีปลายถุงยางอนามัยซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ใช้เพ่ือปกปิดรสชาติของยางลาเท็กซ์หรือโพลียู
รีเทน ถุงยางอนามัยปรุงแต่งรสเม่ือใช้ร่วมกับ
น้ำ มันหล่อล่ืนยังสามารถใช้สำ หรับการมีเพศ
สัมพันธ์ทางทวารหนักได้อีกด้วย
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Some condoms are lubricanted 
with containing benzocaine 
lubricant, a type of anesthetic, at 
the tips, which decrease sensitivity 
of the tip of the penis during sex. 
Decrease sensitivity increases 
duration of pleasure. There are 
little to no adverse effects caused 
to the body due to the low level 
of  benzocaine used. Others are 
made of thicker material, so as 
to decrease the sensitivity of the 
tip of the penis and to create the 
extension of pleasure.

ถุงยางอนามัยบางชนิดหล่อล่ืนด้วยสารหล่อ
ล่ืนท่ีมีเบนโซเคนผสม ซ่ึงเป็นยาชาชนิดหน่ึง ท่ี
ปลายของมัน ซ่ึงลดความอ่อนไหวของปลาย
อวัยวะเพศชายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 
ลดความอ่อนไหวเพ่ิมระยะเวลาของความสุข 
กล่าวกันว่าเน่ืองจากความเข้มข้นต่ำ ของเบน
โซเคนท่ีใช้ จึงแทบไม่มีหรือมีผลข้างเคียงกับ
ร่างกายน้อยมากถุงยางอนามัยบางชนิดทำ 
ด้วยวัสดุท่ีหนากว่า เพ่ือลดความอ่อนไหวของ
ปลายอวัยวะเพศชายและช่วยขยายเวลาแห่ง
ความสุข

Extended Pleasure
ขยายเวลาแห่งความสุข

Sizes ขนาด

Different sizes are made to 
suit penises of different sizes. 
Using the correct size prevent 
the condom from slipping or 
breaking. 

ถุงยางอนามัยท่ีมีขนาดแตกต่างทำ ข้ึนเพ่ือ
อวัยวะเพศชายท่ีมีขนาดต่างกัน การใช้ถุงยาง
อนามัยท่ีมีขนาดถูกต้องสามารถป้องกันไม่ให้ถุง
ยางอนามัยหลุดออกหรือแตกในระหว่างการมี

Can be used to increase 
lubrication, decrease discomfort 
caused by fingernails, and provide 
barrier from harmful substances 
such as germs from entering the 
vagina during fingering.

สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมการหล่อล่ืน ลดอาการไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดจากเล็บและสร้างส่ิงกีดขวางจาก
สารท่ีเป็นอันตราย เช่นเช้ือโรคท่ีเข้าช่องคลอด
ระหว่างการใช้น้ิว

Finger Condom
ถุงยางอนามัยน้ิวมือ

Thin, latex sheets used during 
cunnilingus or oral sex. It covers 
the vaginal opening or anus for a 
more hygienic and comfortable 
sex.

แผ่นยางลาเท็กซ์บางๆ ท่ีใช้ระหว่างการกระตุ้
นอวัยวะเพศของสตรีด้วยปากและล้ินหรือการ
ทำ ออรัล ใช้คลุมปากช่องคลอดหรือทวารหนัก
เพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกสุขลักษณะและสบาย
มากข้ึน

Dental Dam  แผ่นยางอนามัย 
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Use a new, good quality and right 
fitting condom every time.  Check 
the expiry date and make sure that 
the wrapper is not torn or ripped.

Put on the condom before the penis 
touches the genitals, mouth or anus.  
Open the wrapper using the easy-
tear edges; avoid using scissors or 
other sharp instrument to open the 
wrapper.

Use the finger tip (don’t use the 
finger nail) to carefully pinch the air 
out from the reservoir. This reservoir 
allows space for the serum during 
ejaculation.

Place the condom against the tip of 
the erected penis. Roll the condom 
on all the way down the shaft when 
the penis is fully erected.

If necessary, use water-base 
lubricant (KY). Oil-base lubricant 
(baby oil Vaseline, hand cream etc) 
will make the condom easy to break.
After ejaculation, remove the 
condom immediately by grasping 
the bottom of the condom and 
withdraw. 

Carefully prevent the condom from 
slipping off or spilling.
Tie the open end in a knot to 
prevent spillage, wrap it in toilet 
paper and throw it in a garbage bin.

Proper way to use male condom

ใช้ถุงยางอนามัยใหม่ท่ีมีคุณภาพดีและขนาดถูก
ต้องทุกคร้ัง ตรวจสอบวันท่ีหมดอายุและตรวจดู
ให้แน่ใจว่าวัสดุห่อหุ้มไม่ฉีกหรือขาด 

ใส่ถุงยางอนามัยก่อนท่ีอวัยวะเพศจะแตะอวัยวะ
เพศ ปากหรือทวารหนัก แกะวัสดุท่ีหุ้มโดยใช้ขอบ
ท่ีฉีกง่าย หลีกเล่ียงการใช้กรรไกรหรือของมีคม
อ่ืน ๆ เพ่ือเปิดหีบห่อ

ใช้ปลายน้ิว (อย่าใช้เล็บ) เพ่ือไล่อากาศออกจาก
ปลายถุงยาง ปลายถุงยางมีพ้ืนท่ีสำ หรับซีรัม
ระหว่างการหล่ัง

สวมถุงยางอนามัยกับปลายของอวัยวะเพศชาย
ท่ีแข็งตัว ม้วนถุงยางอนามัยลงตลอดความยาว
ของอวัยวะเพศชายท่ีมีการแข็งตัวเต็มท่ี

ถ้าจำ เป็นให้ใช้สารหล่อล่ืนสูตรน้ำ  (KY) สารหล่อ
ล่ืนสูตรน้ำ มัน (เบบ้ีออยล์ วาสลีน ครีมทามือ 
ฯลฯ ) จะทำ ให้ถุงยางอนามัยแตกง่าย 

หลังจากท่ีหล่ัง ให้เอาถุงยางอนามัยออกทันทีโดย
จับท่ีด้านล่างของถุงยางอนามัยและถอดออก

ระวังไม่ให้ถุงยางอนามัยล่ืนหรือหลุดออก

ผูกปลายเปิดไว้เป็นปมเพ่ือป้องกันการหกร่ัวไหล 
ห่อไว้ในกระดาษชำ ระแล้วท้ิงลงในถังขยะ

ประเภทของถุงยางอนามัย
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The Morning After Pill 
(Emergency Contraception) 
ยาในเช้าวันถัดมา (การคุมฉุกเฉิน)

What should I do if the condom broke/ 
slipped off by accident? 

ฉันควรทำ อย่างไรถ้าถุงยางอนามัยขาดหรือล่ืนออกโดยอุบัติเหตุ?

• To be taken within 72 or 120 hours 
after intercourse
• Can be obtained from 
Maternal and Child Health Centres, 
Family health Service, or any gynaecologic clinics
• Better effects the earlier you take it
• Side effects of the morning after pill include headaches, 

nauseousness, fatigue, menstrual pain, stomachache, back 
pain, swollen feeling and pain at the breast area. Under 
normal circumstances, these side effects do not last over 
24 hours

• There is a 1-3% failure rate even with correct usage of 
emergency contraception

**The morning after pill/emergency contraception is only for 
emergencies. It is not for persistent use. 
It cannot prevent the transmission of STIs. **

• ให้กินภายใน 72 หรือ 120 ช่ัวโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์
• สามารถรับได้จากศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์บริการสุขภาพครอบครัวหรือ

คลินิกทางนรีเวชต่างๆ
• ย่ิงกินเร็วเท่าไหร่จะย่ิงได้ผลดีข้ึนเท่าน้ัน
• ผลข้างเคียงของยาฉุกเฉินคือ ปวดหัว คล่ืนไส้ เม่ือยล้า ปวดท้องน้อย ปวด

ท้อง ปวดหลัง รู้สึกบวมและปวดบริเวณหน้าอก ภายใต้สภาวการณ์ปกติ ผล
ข้างเคียงเหล่าน้ีจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง

• มีอัตราความล้มเหลว 1-3% แม้ใช้ยาคุมกำ เนิดฉุกเฉินอย่างถูกต้องก็ตาม
** ยาในเช้าวันถัดมา / การคุมกำ เนิดฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่
สำ หรับการใช้งานแบบต่อเนื่อง ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ **

HIV and STIs Testing
การทดสอบเอชไอวีและโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

• In cases of condom breakage 
or being accidental slipped 
off, it is advised that testing 
should be carried out after 3 
months of the incident (due to 
the 3-month window period 
of HIV antibody test, window 
period could be shortened by 
testing for HIV antigen)

• For people with multiple sex 
partners or have frequent sex, 
it is advised that testing be 
carried out every 3 months.

•  ในกรณีท่ีถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด
ออกโดยบังเอิญ ขอแนะนำ ให้ทำ การ
ทดสอบหลังจากท่ีเกิดเหตุ 3 เดือน 
(เน่ืองจากระยะฟักตัว 3 เดือนของการ
ทดสอบแอนติบอดีเอชไอวี ระยะฟักตัวอาจ
ส้ันลงโดยการตรวจหาแอนติเจนเช้ือเอช
ไอวี)

• สำ หรับผู้ท่ีมีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศ
สัมพันธ์บ่อยๆ แนะนำ ให้ทำ แบบทดสอบ
ทุก 3 เดือน
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Epilogue : Don’t Fall into Business Traps!
อย ่ า ตก เ ข ้ า ไ ป ใ นก ั บด ั กท า งธ ุ ร ก ิ จ !Post-Exposure Prophylaxis(PEP) 

ยาต้านไวรัส (PEP) 

• A daily dose of anti-HIV medications
• Must be taken as soon as possible within

72 hours after condom broke/ slipped off
•

•

Must be taken daily for 4 weeks
consecutively, to lower the chance of 
getting infected and to ensure the
effectiveness of the medications
The side-effects can be strong but vary from person to person. 
Generally, it can cause diarrhoea, headaches, nausea and 
vomiting but these side effects usually stop once the treatment 
is finished.

• It should be used only in emergency situations only when other
prevention measures (i.e. using condoms) fail. It cannot replace
the regular use of condom.

• Currently, public hospitals in Hong Kong would prescribe PEP
for non-occupational exposure, but it would be ‘exceptional and
should be considered only in the event of high-risk exposure to
a source known to be HIV positive within 72 hours of exposure.
You may prescribe PEP via a private clinic or private hospital. 

• ใช้ยาต้านเอชไอวีในชีวิตประจำ วัน
• ต้องกินยาโดยเร็วท่ีสุดภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจากท่ีถุงยางอนามัยแตก / หลุดออก
• ต้องกินเป็นประจำ ทุกวันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน เพ่ือลดโอกาสของการติดเช้ือและ

เพ่ือให้ม่ันใจถึงประสิทธิภาพของยา
• ผลข้างเคียงอาจรุนแรงแต่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยท่ัวไปอาจทำ ให้เกิดอาการ

ท้องร่วง ปวดหัว คล่ืนไส้และอาเจียน แต่ผลข้างเคียงเหล่าน้ีมักหยุดเม่ือการรักษาเสร็จ
ส้ิน

• ควรใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่าน้ันเม่ือมาตรการป้องกันอ่ืน ๆ (เช่นใช้ถุงยางอนามัย) ล้ม
เหลว ไม่สามารถแทนท่ีการใช้ถุงยางอนามัยปกติได้

• ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐในฮ่องกงจะจ่าย PEP สำ หรับผู้ท่ีไม่ได้ทำ อาชีพเส่ียง แต่จะ
จ่าย “เป็นกรณี พิเศษและควรได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะรับ
เช้ือจากแหล่งท่ีรู้ว่ามีเช้ือเอชไอวี” ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจากท่ีสัมผัสเช้ือ คุณอาจจ่าย
PEP ผ่านคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน

It is reported that fake condoms are available in the market. 
These fake condoms contain low quality silicon oil, are with no 
safety and quality inspection, and no effects on pregnancy and 
STIs prevention, they can even cause serious gynecological 
disease. These fake condoms are sold on online platforms and 
certain sex shops. Customers are advised to be cautious

Condoms are the guardian angels of sex workers. Please do not 
buy these low quality, harmful condoms for the sake of saving 
a couple of dollars, as they are ineffective in safeguarding your 
health, and can even be fatal. When buying condoms and 
lubricants, it is paramount to pay attention to its origins, date of 
production/expiration, and to buy from quality and trustworthy 
sources.

มีรายงานว่ามีถุงยางอนามัยปลอมขายอยู่ในท้องตลาด ถุงยางอนามัยปลอมน้ีมีน้ำ มัน
ซิลิโคนท่ีมีคุณภาพต่ำ  ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพ และไม่มีผลต่อ
การต้ังครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้ังยังสามารถทำ ให้เกิดโรคทาง
นรีเวชร้ายแรง ถุงยางอนามัยปลอมเหล่าน้ีจำ หน่ายทางออนไลน์และร้านเซ็กซ์ช้อป บาง
ประเภท ลูกค้าควรระมัดระวังให้ดี

ถุงยางอนามัยเป็นเทวดาผู้พิทักษ์ของคนขายบริการทางเพศ โปรดอย่าซ้ือถุงยาง
อนามัยท่ีมีคุณภาพต่ำ และมีอันตรายเพ่ือประหยัดเงินเพียงสองถึงสามเหรียญ เพราะไม่
เป็นผลดีในการดูแลป้องกันสุขภาพของคุณและอาจถึงแก่ชีวิตก็ได้ เม่ือซ้ือถุงยางอนามัย
และน้ำ มันหล่อล่ืน ส่ิงสำ คัญท่ีต้องใส่ใจคือต้นกำ เนิด วันท่ีผลิต / หมดอายุและซ้ือจาก
แหล่งท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได้
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For any enquiries or appointments, please contact AFRO 24-
hour hotline 2770 1002. You can also reach us via the following:
หากต้องการสอบถามหรือนัดหมาย กรุณาติดต่อสายด่วน AFRO ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 

2770 1002 นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่:

96698108

afro27701002

AFRO27701002

96698108

This HIV/AIDS prevention part of project / programme is sponsored by the AIDS Trust Fund.
การป้องกันเอชไอวี/โรคเอดส์เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก AIDS Trust Fund

The content of this article represents the opinion of our organization only. It does not represent the position of the AIDS Trust 
Fund. AIDS Trust Fund is not responsible for any claims, demands or liabilities whatsoever arising from or in connection with the 

use of any information contained in this article or the participation of the sponsored project / programme.”
เนื้อหาของบทความนี้แสดงถึงความคิดเห็นขององค์กรของเราเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนของ AIDS Trust Fund  ทาง AIDS Trust Fund ไม่รับผิดชอบต่อการ

เรียกร้อง ความต้องการหรือหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในบทความนี้ 
หรือการมีส่วนร่วมของโปรเจค/โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

(Monday to Friday 9a.m.—10p.m.)
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.00 น. ถึง 22.00 น.)

The information in this booklet is for reference and educational purposes only. It 
should not be treated as a substitute for professional medical advice, diagnosis 
or treatment. You should always seek advice from a qualified medical profes-
sional. Whilst Action for REACH OUT (AFRO) strives to keep the information 

contained in this booklet current and accurate, no warranty or guarantee con-
cerning the accuracy, suitability or timeliness of information is made. AFRO is 

not responsible for any loss or damage resulting from the use of the information 
provided in this booklet.


