
สุภาวรรณ จงธรรมวฒัน์

ส านักรงัสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

25 กันยายน 2558 1



กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
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พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย อาคาร 9 ชั้น 8 
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ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย
พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยได้เปิดเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 โดย รมช.กท.สธ. 
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ มี นพ.จักรธรรม ธรรม
ศักดิ์ เป็นอธิบดกีรมวิทย์ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกต าราเกี่ยวกับ
ถุงยางอนามัย ซึ่งมีเรื่องราวมากมาย
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หนังสือ “ 20 สาระกบั 20 ปีถุงยางอนามัย”
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27 กันยายน 2553
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ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์
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ลูกมากยากจน

การศึกษาน้อย
ปัญหาสงัคม



วัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์



โรคเอดส.์..ตาย...
ระบาดปี 2527
ผลร้ายจากการมีเพศสัมพันธ์



ลูกใครหว่า????? 
       แสดงให้เห็นถึง..ความผิดพลาดในเรื่องเพศสัมพันธ์ ที่ไม่
ป้องกนั



วัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์
14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_5-3AAhKi3gc/S4En8NL4Z2I/AAAAAAAAAM8/DwsfcnDVZUY/s400/24639.jpg&imgrefurl=http://msannarong.blogspot.com/2010/02/blog-post_5790.html&usg=__pmblnlrzuFgzJsciSOeqHSpdOKs=&h=290&w=400&sz=38&hl=th&start=39&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=m9HH5c3kMLKgYM:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&start=20&um=1&hl=th&sa=N&biw=1259&bih=846&ndsp=20&tbm=isch&ei=yDIpTvhHxeasB5uU9dkG
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.backtohome.org/autopagev4/picture/MonJuly200711571_572770low.jpg&imgrefurl=http://www.backtohome.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=824&auto_id=4&TopicPk=&usg=__7PPMQ8DT__eIumvHEirVSI0Kbak=&h=321&w=250&sz=18&hl=th&start=48&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eX70x-l_3F65mM:&tbnh=118&tbnw=92&prev=/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&start=40&um=1&hl=th&sa=N&biw=1259&bih=846&ndsp=20&tbm=isch&ei=HzMpTvOAPIf4rQe-4P29Bg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1813718&imgrefurl=http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000020943&usg=__3MYHt5E4INUgU9cdlgjDjDJkJmg=&h=299&w=450&sz=17&hl=th&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=XnkPTMc5CIafiM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&um=1&hl=th&sa=G&biw=1259&bih=846&tbm=isch&ei=0zQpToXkOsPOrQfNm8DUBg
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ปัญหาการท าแท้ง



มาท าความรู้จักกับ

ถุงยางอนามัย
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 ป้องกันการตั้งครรภ์ 
 ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น  
     ระหว่างชายกับหญิง หรือชายกับชาย 
 บางครั้งส าหรับผู้ป่วยชายที่ควบคุมการหลั่ง
     ปัสสาวะไม่ได้
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การเลือกใช้ถุงยางอนามยั

 เลือกถุงยางอนามัยที่ใหม่ยังไม่หมดอายุ มีความเหนียว                      

        ไม่เปราะ ไม่แตกง่ายหรือเปื่อย สีไม่ซีดจางลง 

    ขณะใช้หากพบถุงยางอนามัยแตกขาดให้เปลี่ยนชิ้นใหม่

        ทันที 

    เลือกซื้อขนาดให้เหมาะกับผู้ใส่ ควรซื้อถุงยางอนามัยที่

        บรรจุในซองสี่เหลี่ยมจัตุรัสและทึบแสง
25



การใช้ถุงยางอนามัยร่วมกบัสารหลอ่ลื่นบางชนิด

• ให้ใช้สารหล่อลื่นชนิดที่มีน้ าหรือซิลิโคนเป็น
   ตัวท าละลาย เช่น กลเีซอรีน เค-วาย เจลลี่ 

• ห้ามใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ ามันเป็นตัวท าละลาย น้ ามันจะท า
ปฏิกิริยากับยางสามารถท าให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ 
และมีรูรั่วได้ 
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ทัศนคติที่ผิด ๆ ที่มีต่อถุงยางอนามัยที่ต้องแก้ไข

การซื้อถุงยางท าให้ภาพพจน์เสียหาย อายที่จะซื้อ

ถุงยาง เป็นของใช้ส าหรับคนไม่ดี

ใช้แล้วไม่สนุก

ไว้ใจกันเกินไป

ใช้แล้วขาดตอนไม่ต่อเนื่อง

แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอก

ตัวเองไม่ใช่นักเที่ยว ไม่ต้องใช้ก็ได้ 27



Time Line  ในช่วงประมาณ 50 ปี
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2517

2527 2531

2529 2532

2535

2536

2538

2552

2553

2558-2562

Lot release

เครื่องมือแพทย์
อย

ยุทธศาสตร์
แห่งชาติ



    พ.ศ.2517  การคุมก าเนิด
นายมีชัย วีระไวทยะ อดีตเลขาธิการสมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน  ผู้รณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการ
วางแผนครอบครัว/การคุมก าเนิด แก่หญิงชนบท

ท าให้การใช้ถุงยางอนามัยไม่ใช่สิ่งลึกลับน่า
อายหรือเป็นสิ่งต้องห้าม สามารถลดอัตรา
การเพิ่มประชากรได้อย่างดียิ่ง จนท าให้มี
การเรียกถุงยางอนามัยในขณะนั้นว่า 

“ถุงมีชัย”



 พ.ศ.2527  โรคเอดส์

การระบาดของโรคเอดส์ ท าให้มีผู้เสียชีวิตและป่วย
จ านวนมากซึ่งยังไม่มีวิธีรักษา 

    นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
นับล้านในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ให้หันมาใช้
ถุงยางอนามัย ด้วยโครงการถุงยางอนามัย 100%

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก



พ.ศ.2529 เริ่มตรวจสอบคุณภาพ

      สมัยอธิบดี นพ.สมศักดิ์ วรคามิน

      ตรวจสอบคุณภาพถุงยางอนามัย ตามมาตรฐาน 
มอก.625-2529 

      เครื่องมือทดสอบของกรมอนามัย ที่ศูนย์อนามยัแม่
และเด็ก บางเขน (ได้รับบริจาคจากองค์การ PATH, 
USA)



  พ.ศ.2531 มีเครื่องมือทดสอบเอง

1. รับบริจาคเครื่องมือจากองค์การ PATH, USA

32



2. การส ารวจคุณภาพถุงยางอนามัยครั้ งแรก
เดือนเมษายน สุ่มซื้อตัวอย่างขนาด 49 มิลลิเมตร 
จากร้านขายยาต่าง ๆ ในเขตกรุ ง เทพ ฯ เพื่ อ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก.625-2529

ผล ผ่านมาตรฐานประมาณร้อยละ 50

พ.ศ.2531 การส ารวจครั้งแรก

33



3. พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ.2531 

ค ว บ คุ ม โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

เกิ ดกองควบคุม เครื่ อ งมื อ
แพทย์ ใน สน.อย.
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พ.ศ.2531 การควบคุมทางกฎหมาย

ล่าสุด พ.ศ.2551



ประกาศกระทรว งสาธา รณสุ ข  ฉบั บที่  5 
(พ.ศ.2532) เรื่อง ถุงยางอนามัย

ประกาศให้ถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือแพทย์ที่
ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตผลิตและน าเข้า

(ปัจจุบันเป็นประกาศ พ.ศ.2556) 

35

พ.ศ.2532 การขออนุญาตผลิต/น าเข้า



เริ่มตรวจสอบถุงยางอนามัยก่อนจ าหน่าย 
( pre-marketing) ทุ ก รุ่ น ก า ร ผ ลิ ต  ( lot 
release) หลังได้รับใบอนุญาตแล้ว

36

พ.ศ.2535 lot release



  พ.ศ.2536 เครื่องมืออัตโนมัติ
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   พ.ศ.2538 การรับรอง LAB
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ห้องปฏิบัติการและรายงานผล

การทดสอบ จึงขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 (หรือ มอก.17025-2548)  
(เดิม ISO guide 25:1990)
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การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

39



พ.ศ.2545 ย้ายสังกัด

งานทดสอบถุงยางอนามัย .... 

ย้ายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย

ไปที่กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์
40



ห้อง
ปฏิบัติการ
ทดสอบ
คุณภาพ
ถุงยาง
อนามัย

41

หมายเลขทะเบียน  4050/50



การทดสอบถุงยางอนามัย วิธีทดสอบตาม มอก.625-2554 อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4074

(กรณีเอกชนส่งตรวจเพื่อประกอบการขอใบอนุญาต)

ที่ รายการทดสอบ เกณฑ์ก าหนด

จ านวน จ านวน จ านวน

ชิ้น
ทดสอบ

ชิ้น
บกพร่อง

ชิ้น
บกพร่อง

 ที่ยอมรับ
ที่ไม่
ยอมรับ  

1  มิติ  ความยาว  ไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร
13 0 1

   ความกว้าง  ความกว้างระบุ + 2 มิลลิเมตร

2  คุณภาพ  ความดันขณะแตก  ไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลพาสคัล

315 10 11

 เน้ือยาง  ปริมาตรขณะแตก  ไม่น้อยกว่า

    16.0 ลิตร เมื่อ w < 50.0 มิลลิเมตร

   
 18.0 ลิตร เมื่อ 50.0 < w < 56.0 
มิลลิเมตร

    22.0 ลิตร เมื่อ w > 56.0 มม.

   
(w เป็นความกว้างเฉลี่ยของถุงยาง
อนามัย 13 ช้ิน 

    วัดที่ระยะ 75 มิลลเิมตร จากก้นถุง) 42



3
 การ
รั่วซึม

 ความปลอดรูรั่ว  ไม่รั่วซึม
500

3 4

   ข้อบกพร่องที่มองเห็น  ไม่มีข้อบกพร่องที่มองเห็น 5 6

4

 การ
บรรจุ
ซอง

 ความสมบูรณ์ของการ
ปิดผนึกซองย่อย

 ไม่พบการรั่วซึมจากฟองอากาศ 
 และไม่พบของเหลวภายในซองย่อย

50 3 4

    

  
 การตรวจสอบการฉีก
ซองย่อย

 ซองเปิดได้ง่าย 500 5 6

  
 การบรรจุ และ
เครื่องหมาย และฉลาก

 บรรจุซองละ 1 ชิ้น, ซองและ/หรือ
กล่องทึบแสง

13 0 1   
 อย่างน้อยต้องมีชื่อหรือเครื่องหมาย
การค้า 

    ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ

43



พ.ศ.2552 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

นายมีชัย วีระไวทยะ รับพระราชทาน สาขาการสาธารณสุข



พ.ศ.2552 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร รับพระราชทานรางวัล สาขาการ
สาธารณสุข



หนังสือ “ 20 สาระกับ 20 ปถีุงยางอนามัย”
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พ.ศ.2553 หนังสือถุงยางอนามยั
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  พ.ศ.2553 เปิดพิพิธภัณฑ์ และจัดนิทรรศการ



พ.ศ.2558 - 2562
ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ

48



(จากน้องดาว ปชส. ศูนย์ 9)

ประวัติศาสตร์ มีคุณค่า มีที่มา
ภูมิปัญญา อนรุักษ์ ร่วมสืบสาน
ร่วมรักษา ร่วมเรียนรู้ อยู่ยาวนาน
ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา วันหน้าเอย
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พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย
อาคาร 9 ชั้น 8 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข 

จ.นนทบุรี

เปิดวันท าการ 

เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

โทร 0 2951 0000 

ต่อ 99954, 9955
supawan.c@dmsc.mail.go.th

wanpen.d@dmsc.mail.go.th
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