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Fact Sheet - Khmer

ស្រោមអនាម័យរួមភេទបុរស
The Male Condom

ត�ើអវីជា
្ ស្រោមអនាម័យរួមភេទបុរស?

ស្រោមអនាម័យរួមភេទបុរសគឺជាបំពង់ជ័រកៅស៊ូស្ើង
ត មួយដែលបិទជិ
តនៅខាងចុង។ វាត្រូវបានពាក់នៅល�ើលិង្គដែលឈរ

ត្រង់ (រ ឹង)ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ការមានគត៌។ ក៏
មានស្រោមអនាម័យរួមភេទបុរសដែលមិនធ្វើពីជ័រកៅស៊ូផងដែរ

ដែលបានធ្វើពីសំភារៈមួយហៅថា polyurethane។ ស្រោមអនាម័យរួម
ភេទបុរសតាមធម្មតាគរាន់តែហៅថា ‘ស្រោមអនាម័យរួមភេទ’។

ស្រោមអនាម័យរួមភេទក៏អាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺតាមការរួមភេទ
(STIs) រួមមាន ហ៊ីវ (HIV)។

ត�ើស្រោមអនាម័យរួមភេទដំណ�ើរការយ៉ា ងដូចម្តេច?

វាចាប់យកទឹកកាមនៅពេលដែលបុរសបញ្ចេញទឹកកាម។ បន្ទាប់មក

មេជីវ ិតឈ្មោលនៅក្នុងទឹកកាមមិនអាចធ្វើដំណ�ើរទៅដល់ដ�ើម្បីជួបពង
និង ចាប់ផ្ើតមការមានគត៌បានទេ។

ត�ើវាដំណ�ើរការបានល្អយ៉ាងដូចម្តេច?

ស្រោមអនាម័យរួមភេទអាចដំណ�ើរការបានល្អណាស់ ប្រសិនប�ើវាត្រូវ
បានប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវជារ�ៀងរាល់ពេល។ វាមានប្រសិទឋិភា
្ ពរវាង
82% និង 98%អាស្រ័យទៅល�ើថាត�ើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់បា
នល្អយ៉ាងដូច្តេច។ នេះមានន័យថា ប្រសិនប�ើគូរស្រករ 100

នាក់ប្រើប្រាស់វាសំរាប់មួយឆ្នាំ ពេលនោះស្ត្រីរវាង 2 នាក់និង 18
នាក់នឹងក្លា យជាមានគត៌។

ត�ើនរណាដែលអាចប្រើប្រាស់ស្រោម អនាម័យរួមភេទបាន?
បុរសជាច្រើនអាចប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរួមភេទបាន។

ត�ើអ្នកប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរួមភេទយ៉ា ងដូចម្តេច?

• ត្រូវទប់និងច្របាច់រង្វង់ក

ណ្តា លដែលស្រោមអនាម័យរួមភេទរលុង
ជាមួយនឹងមេដៃនិងកូនដៃពីរដំបូង។
ធ្វើដូចនេះនឹងបង្កើតនូវច

លោះសំរាប់ទឹកកាមនៅពេល
អ្នកមកដល់។ ស្រោមអ
នាម័យរួមភេទខ្លះមាន

បរាងពិសេស ដូចជាក្បាលដោះខាងចុង
ជាពិសេសសំរាប់គោលបំណងនេះ។

ត្រូវចងចាំ:

• ស្តុកទុកស្រោមអនាម័យរួមភេទចេញឆ្ងាយ
ពីកំដៅនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យ
• ពិនិត្យម�ើលកាលបរ ិច្ឆេទដែលផុតកំណត់
នៅល�ើកញ្ច ប់មុនពេលប្រើប្រាស់វា

• ពិនិត្យម�ើលថាកញ្ច ប់ស្រោមអនាម័យរួមភេ
ទមិនបានរហែក ឬប�ើក

• កុំអោយមានជាប់ប៉ះពាល់អង្គជាតិមុនពេ
លអ្នកដាក់ស្រោមអនាម័យរួមភេទល�ើ

ត�ើមានផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំឬទេ?
មិនមានផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនទាស់ទៅនឹងជ័រកៅស៊ូ ឬទៅនឹងគ្រឿងរ ំអិល។
នេះគឺកម្រណាស់។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ជាជំនួសស្រោមនូវអ

នាម័យ polyurethane ដែលមិនធ្វើពីជ័រកៅស៊ូ ប្រសិនប�ើអ្នក
ឬដៃគូរបស់អ្នកទាស់ទៅនឹង ជ័រកៅស៊ូ។

• ស្រោមអនាម័យរួមភេទត្រូវបានខ្ចប់

មួយៗដោយឡែកនៅក្នុងកញ្ច ប់។ ហេតុដូច្នេះនៅពេលប�ើកកញ្ច ប់
ជាល�ើកដំបូងត្រូវប្រយ័ត្ន ត្រូវធ្វើអោយប្រាកដថាអ្នកមិនធ្វើអោយរ
ហែកស្រោម អនាម័យរួមភេទជាមួយនឹងក្រចកដៃរបស់អ្នក

• ស្រោមអនាម័យនឹងត្រូវមូឡ�ើងល�ើ។ វាម�ើលទៅដូចជាកៅស៊ូស្ើង
ត
រលុងរាងមូលមួយដែលមានមាត់គែមក្រាស់ដែលជាក់ស្តែងបានមូ
ស្រោមអនាម័យរួមភេទឡ�ើងល�ើ។ ត្រូវធ្វើអោយប្រាកដថាមាត់គែ
មត្រូវមូឆ្ពោះទៅកណ្តា លនៅល�ើផ្នែកប្រឈមនឹងអ្នក។ ធ្វើដូចនេះ
វាសំខាន់ណាស់ដែលបន្ទាប់មកវានឹង មូចុះវ ិញត្រឹមត្រូវ។

www.fpnsw.org.au | ខ្សែទូរស័ព្ទនិយាយ 1300 658 886 | ហាងលក់ស�ៀវភៅ
សេវ៉ា គលីន
្ ិច & ពត៌មាន | ការអប់រ ំ &ការបណ្តុះបណ្តា ល | ការស្រាវជ្រាវ | ការអភិវឌ្ឈន៏អន្តរជាតិ
ផែនការគ្រួសារ NSW គឺជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយក្រសួងសុខាភិបាល នៃរដ្ឋ NSW

ពត៌មាននៅក្នុងក្រដាសអង្គហេតុនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់គោលបំណងអប់រ ំតែប៉ុណ្ណោះ។ FNPNSW បានប្រកាន់យកនូវរាល់ការប្រុងប្រយ័ត្នដ�ើម្បីធានាថាពត៌មានគឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិង
ទាន់សម័យនៅឯពេលវេលានៃការបោះពុម្ពផ្សាយ។ បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តពូជផ្ទាល់ខលួន
្ ឬ បញ្
ហា សុខភាពរួមភេទ ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តដ�ើម្បីអោយស្វែងរកដំ
បូន្មាននិងជំនួយគាំទ្រពីអ្នកផ្តល់ការថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេ ឬទស្សនាគ្លីនិចផែនការគ្រួសារ។
ពិនិត្យស�ើរ� ើឡ�ើងវ ិញៈ មិថុនា 2014/FPNSW 06/14

ន្

រូ
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ត�ើអ្នកទទួលបានស្រោមអនាម័យរួមភេទ?

អ្នកអាចទិញស្រោមអនាម័យរួមភេទជ័រកៅស៊ូពី

គ្លីនិចផែនការគ្រួសារ ពីឱសថដ្ឋា ននានា ពីគ្លីនិច

សុខភាពរួមភេទ ពីម៉ា ស៊ីនលក់ ពីផ្សារទំន�ើបនិងតាមរយៈការផ្ញើរតាមប

ញ្
ជា ទិញ។ ស្រោមអនាម័យរួមភេទមិនធ្វើពីជ័រកៅស៊ូអាចមាននៅឯផ្សារ
ទំន�ើប ធំៗនិងឱសថដ្ឋា ននានា។

រ�ឿងដែលត្រូវចងចាំ

ស្រោមអនាម័យរួមភេទត្រូវបានប្រើប្រាស់តែម្តងគត់។

ស្រោមអនាម័យរួមភេទអាចរលាយខូច។ ហេតុនេះត្រូវរក្សាវានៅក្នុងក
ន្លែងដែលត្រជាក់និងប្រើប្រាស់វានៅមុនពេលផុតកាលបរ ិច្ឆេទ ប�ើមិន

អញ្ចឹងទេវាអាចបែក។ ប្រេងខ្លា ញ់រ ំអិលក៏អាចធ្វើអោយស្រោមអនាម័យ
ជ័រកៅស៊ូបែកផងដែរ។

ស្រោមអនាម័យរួមភេទគឺត្រូវបានមានរ ំអិលខ្លួនវា ក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងរ ំអិលដែ
លមានទឹកបន្ថែមក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរនៅខាងក្រៅនៃស្រោមអ
នាម័យរួមភេទ។

ប្រសិនប�ើអ្នកភ្លេចដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរួមភេទ

ឬអ្នកគិតថាវាមិនដំណ�ើរការ ឧទាហរណ៏ វាបែក ឬខ្ទាតរអិលចេញនៅ

ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ អ្នកអាចទិញថ្នា ំគ្រាប់កុំអោយមានកូនក្នុងគ្រាអា
សន្ន (ECP) ពី ឱសថដ្ឋា ន។ ស្ត្រីម្នា ក់អាចលេប ECP នៅក្នុង 120 ម៉ោ
ងក្រោយការរួមភេទដែលមិនបានការពារ ដ�ើម្បីបន្ថយ
ឱកាសនៃការមានគត៌។

សំរាប់ពត៌មានថែមទ�ៀត
• ទាក់ទងផែនការគ្រួសារ NSW តាមខ្សែទូរស័ព្ទនិយាយលេខ
1300 658 886 ឬ ម�ើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរាប់អ្នកថ្លង់) 133 677
• ឬទស្សនាគ្លីនិចផែនការគ្រួសារដែលជិតបំផុតរបស់អ្នក

www.fpnsw.org.au | ខ្សែទូរស័ព្ទនិយាយ 1300 658 886 | ហាងលក់ស�ៀវភៅ
សេវ៉ា គលីន
្ ិច & ពត៌មាន | ការអប់រ ំ &ការបណ្តុះបណ្តា ល | ការស្រាវជ្រាវ | ការអភិវឌ្ឈន៏អន្តរជាតិ
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Fact Sheet - English

THE MALE CONDOM

What Is The Male Condom?

How Do You Use A 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.

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

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.

• 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

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.

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

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.

Remember:

For Further Information

• 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.

• 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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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.
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