
SAUNSAGE



ประเด็นตูกดถุงยางในโรงเร�ยน
จาก



18%

https://med.mahidol.ac.th/atrama/issue017/varieties-corner

วัยรุน 1 ใน 3 
ไมใชถุงยางอนามัย 

ใชถุงยางอนามัยผิดว�ธี



User Interview

นาย B (ชื่อสมมติ)

เพศ: ชาย (Male)
อายุ 17  ป 

ระดับการศึกษา: นักเร�ยน
สถานะ: โสด ไมเคยมีแฟน 

  
คุณพอแมสอนใหรูจักปองกันทางออม ไมเคยคุยเร�่องการปองกันโดยตรง 
เร�ยนรูจากการปองกันจาก แผนพับ ที่โรงพยาบาล , อินเตอรเน็ต และส�่อโฆษณา

การปองกัน มาจากพ�้นฐานจากการรักตัวเอง คอยดูแลตนเอง และดูแลซึ่งกันและกัน

รูแควากลองเปนส�ๆ ตองหยิบมาดูกอน วาแตละแบบเปนอยางไร
 
ตอนซื้อก็ดูแคขนาด texture ไมคำนึงถึงราคามาก เพราะไมตางกันเทาไหร
ไมเคยดูวันหมดอายุ

ไมไดสนใจวาคนอื่นมองอยางไร เพราะวาเราและเขาไมรูจักกัน,
ถาเจอคนที่รูจักก็อาจจะหลบๆหนอย

อยากใหกลองแบนกวานี้ เพราะวาจะไดเก็บสะดวก

วัดขนาดโดยการซื้อมาลอง เพราะคิดวาถุงยางที่ไทยมีแค 2 ไซส



ไปซื้อเองไมคอยคิดมาก แตถาคนขายเปนผญก็จะคิดวาเขาอาจจะมองเราไมดี

ซองดานในติดกับถุงยาง ฉีกไมดีอาจจะขาดได อยากไดแบบที่ฉีก แลวไมโดนถุง

เก็บไวที่ชองเล็กๆในกระเปา ไมแกะออกจากกลอง / 
ไมเอาใสกระเปาเง�นเพราะกลัวมันรอน แลวถุงยางเส�่อมสภาพ

User Interview

นาย A (ชื่อสมมติ)

เพศ: ชาย (Male)
อายุ 17 ป 

ระดับการศึกษา: นักเร�ยน
สถานะ: มีแฟนแลว

ในโรงเร�ยนมัธยมไมมีการเร�ยนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ตรงไปตรงมา
จึงใชเวลาสวนใหญเร�ยนรูจาก อินเตอรเน็ต  

  

เห็นดวยกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยใสถุงยางอนามัย
แตคิดวาคานิยมในสังคมไทยป�จจ�บัน ยังไมคอยเปดกวางเทาไหร
เพราะสวนใหญ เปนการหามไมใหมี Sex เลยมากกวา

ถุงยางตามทองตลาดราคาสูง เพราะคิดวาตามรพ. กรมอนามัย ก็มีแจก
แบรนดเปนสวนหนึ่งที่ทำใหราคาถุงยางสูงดวย 

คิดวาจ�ดวางในรานคามีป�ญหา เพราะ ทุกคนเห็น, โจงแจงเกินไป, 
พยายามไมสนใจคนรอบขางเวลาซื้อ 

ตอนซื้อจะสนใจแค ขนาด และความบาง 
     



ป�ญหาของถุงยางแจกฟร�

ตามกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ และคล�นิก



จาก สถิติของคนไทยกับป�ญหาที่เกิดข�้น



คุณครู D (ชื่อสมมติ) 

เพศ: ชาย (Male)
อายุ 59 ป 

ระดับการศึกษา: 
อดีตคุณครูว�ชาสุขศึกษา

ในโรงเร�ยนมัธยมหญิงลวนประจำจังหวัด

User Interview
ป�ญหาการใชคำพ�ดระหวางครูชายกับนักเร�ยนหญิง

ส�่อป�จจ�บันมีความใกลเคียงกันมากระหวางเพศศึกษา
กับ ลามก อนาจาร ครูควรระวังใหมากๆ

ควรเนนการรักตัวเอง การหักหามจิตใจ
การหล�กเล�่ยงสภาวะเส�่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ใชว�ธีการสอนแบบ"เพ�่อนชวยเพ�่อน"

พอเปนโรงเร�ยนอะ ตูกด มันโดนตอตาน
จากผูปกครองและนักเร�ยน แลวเวลาไปขอที่ รพอะ 
สวนใหญเขาจะใหกับคนที่กำลังแตงงาน ผูที่มีความเส�่ยง

อาจารยก็เสนอวา ถาตูกด มันอาจจะไมเหมาะสม
สำหรับในโรงเร�ยนเทาไหร เหมือนเปนการปลูกฝงใหเด็ก
มีเพศสัมพันธ 

อาจารยก็สอนแบบ อยาไปทิ�งเร�่ยราย
ใหเผาทิ�งหร�อเก็บใหมิดชิด 

อาจารยเสนอวา ลองเอาตูกดไปวางตามสาธารณะเลย
เชน ป��มน้ำมัน หาง ใหเด็กรูจักปองกัน 
หร�อตามตูโทรศัพทเกา ๆ อาจจะมาเปนตูกดถุงยางแทน



ประเทศไทยมีการจัดการศึกษา
เร�่องเพศในโรงเร�ยนไมดีพอ

ทัศนคติตอการใชถุงยาง
อนามัยของวัยรุนไทย

ทัศนคติของพอแม ผูปกครอง
ในการส�่อสารความรู
ความเขาใจ เร�่องเพศ

วัยรุนไทย มีเพศสัมพันธในชวงอายุนอย
ติดเชื้อ HIV เพ�่มข�้น / ตั้งครรภโดยไมพรอม

ที่มา: หนังส�อการพัฒนาเพศศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพ�้นฐาน http://202.29.211.89/ss/images/stories/pdf/002.pdf



“เราจะทำอยางไรใหเยาวชนไทย ลดการพ�่งพาการเร�ยนสุขศึกษาในระบบการศึกษาไทย
 ที่ยังไมสามารถนำไปใชจร�ง เพ�่อลดความเส�่ยงการตั้งครรภในวัยเร�ยน

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จากการปองกันที่ไมถูกว�ธี”

HOW MIGHT WE



3 ขนาด : 49, 52 และ 56 มม.

ชุดอุปกรณชวยสอนการใสถุงยาง



SAUNSAGE PRODUCT



ว�ธีการใชถุงยาง

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

DETAILS



49 52 56

49 52 56

จ�ดวัด
(มม.) รอนองชายแข็งตัว    วัดขนาดที่โคน    เล�อกถุงยางตามชวงส�บนสายวัดที่วัดได

1

สายวัดจะติดมากับ packaging เพ�่อใหผูใชนำมาวัดขนาดของถุงยางที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยใชแถบส�เปนตัวบอกขนาด เชนถาวัดถึงส�ฟา ก็เทากับถุงยางขนาด 49 mm.

RULER



EXP 2022/12 EXP 2022/12 EXP 2022/12

ซองถุงยางจะมีตัวเลขบอกขนาดที่ชัดเจน และสีของซองนั้น 
ก็สัมพันธกันกับสีบนไมบรรทัดที่ใชวัดขนาดถุงยาง 

เพื่อใหเขาใจไดงายตั้งแตครั้งแรกที่ใช
ดานหลังของซองมีบอกวันหมดอายุ

CONDOM PACKAGES



ซองถุงยางถูกออกแบบใหมใหเปดจากตรงกลาง
ทําใหเมื่อตอนที่ผูใชงานหยิบถุงยางออกจากซอง
ผูใชงานจะตองบีบที่กระเปาะ กอนสวมใส ซึ่งทําให

ผูใช สามารถใสถุงยางไดอยางถูกวิธี

USAGE



49
 

52
 

56

กระเปาะ

4 บีบกระเปาะไลลม

3 ใหนองซอสเซจบอยแข็งตัว

5
รูดถุงยาง
ลงมาจน
สุดโคน

S

2 เล�อกส�และฉีกซอง
ดวยมือ

49 52 56

49 52 56

3
กอนออกศึก

หลังออกศึก

ร�บดึงนองซอสเซจบอยพรอมถุงยางออกมาตอนที่ยังแข็งตัวอยู 
อยาคาไวเดี๋ยวถุงยางหลุดคาชองคลอดได

6
ใชทิชชูพันรอบ
โคนกับรอง
ตรงปลาย
กระเปาะ

7
คอยๆ รูด
จากโคน
จนสุดระวัง
น้ำอสุจิหก!

8
ถอดแลวหอใหเร�ยบรอย
และทิ�งในถังขยะ

(เหมือนใสถุงเทา)

    ถาหากมีอาการแพถุงยาง สำหรับฝายชาย ผื่นข�้น
    แสบรอนและมีอาการคันตรงองคชาตหลังจากไดรวมรัก
    ไปแลวยังนำไปสูอาการที่เปนอันตรายได เชน 
    ความดันโลหิตต่ำ หร�อภูมิแพชนิดรุนแรง 
    หากนองมีอาการเหลานี้ ควรไปพบแพทยใหเร็วที่สุด 
    ที่สำคัญควรเปล�่ยนผล�ตภัณฑถุงยางนั้นและหันมาใชถุง
    ยางพลาสติกแทนหร�อเปล�่ยนว�ธีคุมกำเนิดแทน

ขอควรระวัง

ในกรณีถุงยางรั่วหร�อแตก ไมตองตกใจ ใหฝายหญิงร�บ
ซื้อยาคุมฉุกเฉินทันที แตตองใชกรณีฉุกเฉินจร�งๆเทานั้น

การใชถุงยางที่มีขนาดไมเหมาะกับตนเองนั้นกอใหเกิดผลเส�ย 
การใชถุงยางที่มีขนาดใหญเกินไปอาจทำใหน้ำอสุจิหกกระฉอกมาดานนอกได 
สวนการใชถุงยางที่มีขนาดเล็กเกินไปก็อาจทำใหถุงยางฉีกขาดไดเชนกัน

S

OUTER PACKAGING



ไมควรเก็บในที่รอน
หร�อโดนแสงแดด

ไมควรเก็บไวในกระเปาหลัง
กางเกงหร�อกระเปาสตางค 

ไมควรใชกับน้ำมันทาผิว
น้ำมันปรุงอาหาร เจลล�่ 

เพ�่อปองกันถุงยางเส�่อมคุณภาพ
ว�ธีการเก็บรักษา 

1323
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สายดวนสุขภาพจิต1323หร�อ

1134
มูลนิธิปว�ณาหงสกุลเพ�่อเด็กและสตร�หร�อ

เร�่องสุขภาพจิต

ชองทางรองทุกข

1663
ทุกวัน 9:00-21:00 น.

1663 สายดวนปร�กษาเอดส
และทองไมพรอม หร�อ

เร�่องเอดสและ
ทองไมพรอม

บร�การใหคำปร�กษาออนไลนฟร�
OUTER PACKAGING



S

SAUSAGE BOY CHARACTERS



SERVICE



PLACES



ตูหยอดเหร�ยญ Vending Machine



THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION


