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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้ยาฝังคุมกำาเนิดต่อความรู้เก่ียวกับการใช้

ยาฝังคุมกำาเนิด ระดับความพร้อมการใช้ยาฝังคุมกำาเนิดและการใช้ยาฝังคุมกำาเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็น

หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกอายุ 10-19 ปีท่ีเข้ารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลแห่งหน่ึง จังหวัดสุพรรณบุรี จำานวน 52 ราย 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุม 26 ราย กลุ่มทดลอง 26 

ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามปกติและโปรแกรมส่งเสริมการใช้ยาฝังคุม

กำาเนิด จำานวน 2 คร้ัง คือในระยะต้ังครรภ์ไตรมาสท่ี 3 และระยะหลังคลอด เก็บรวมรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการใช้ยาฝังคุมกำาเนิด แบบประเมินความ               

พร้อมการใช้ยาฝังคุมกำาเนิด และแบบบันทึกการใช้ยาฝังคุมกำาเนิดหลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การทดสอบ

ไคสแควร์ และการทดสอบทีแบบอิสระ

 ผลการวิจัยพบว่ามารดาวัยรุ่นในกลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกับยาฝังคุมกำาเนิด (t = -6.26, p <.001) และระดับความ

พร้อมในการใช้ยาฝังคุมกำาเนิด สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = -6.00, p < .001) รวมท้ังมีสัดส่วนการใช้ยา

ฝังคุมกำาเนิดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (χ2 = 3.82, p < .05) ผลการวิจัยคร้ังน้ี เสนอแนะว่าควรมีการ                     

ส่งเสริมการใช้ยาฝังคุมกำาเนิดในมารดาวัยรุ่นต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์จนกระท่ังหลังคลอดเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ซำา้ท่ีไม่พึงประสงค์

ในช่วงวัยรุ่น 

ค�าส�าคัญ: โปรแกรม, การใช้ยาฝังคุมกำาเนิด, ความรู้, ระดับความพร้อม, มารดาวัยรุ่น
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Abstract 

 This quasi-experimental research aimed to investigate the effects of promoting the use of contraceptive 

implant program on contraceptive implant knowledge, readiness to use contraceptive implant, and                   

immediate postpartum contraceptive implant use among teenage mothers. A purposive sample of 52 

teenage primigravida mothers aged 10 to 19 years receiving antenatal care at a hospital in Suphanburi 

Province was recruited into the study. They were assigned in either the control (n = 26) or the                                      

experimental group (n = 26). Participants in the experimental group received both routine antenatal                 

care and promoting the use of contraceptive implant program, while participants in the control group 

received only a routine nursing care. Data were collected from February to May 2018 using a set of               

questionnaires on contraceptive implant knowledge, readiness to use contraceptive implant, and                         

immediate postpartum contraceptive implant use. Data were analyzed using descriptive statistics,                      

Chi-square test, and independent t-test.

 The results revealed that the experimental group had significant better contraceptive implant                    

knowledge (t= -6.26, p<.001), and greater readiness to use contraceptive implant (t = -6.00, p < .001)                  

than the control group. In the use of immediate postpartum contraceptive implant, there was significant 

higher number of mothers in the experimental group than in the control group (χ2= 3.82, p < .05).                        

Results of the study suggest that teenage mothers should be encouraged to use contraceptive                                

implant during pregnancy and immediate after delivery to prevent unplanned repeat pregnancy                            

during adolescent age.

Keywords: program, contraceptive implant use, knowledge; readiness, teenage mothers

 

 

บทน�า 

 การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของท่ัวโลกสูงถึงร้อยละ 11              

ของหญิงวัยรุ่น 16 ล้านคน1 การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นได้กลายเป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขท่ีสำาคัญของทุกประเทศ โดยการต้ังครรภ์

วัยรุ่นก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน วัยรุ่นจึงไม่เหมาะสมกับ

การต้ังครรภ์ซำ้าโดยเฉพาะการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม จึงมีการ

แนะนำาให้เว้นระยะห่างการต้ังครรภ์ 2 ปี เป้าหมายท่ีสำาคัญ             

ของวงการสาธารณสุขในหลายๆ ประเทศท่ีต้องการลดผลกระ

ทบท่ีตามมา ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีมีความรุนแรง

มากข้ึนจากการต้ังครรภ์ซำา้และเพ่ิมอัตราการกลับสู่ระบบการ

ศึกษา ซ่ึงจะสามารถชะลอการต้ังครรภ์ได้ มีความสามารถใน

การเลือกวิธีการคุมกำาเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ

 จากสถิติการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลก               

ในปัจจุบันยังพบปัญหาการต้ังครรภ์ซำ้าอย่างรวดเร็วในวัยรุ่น 

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ท่ีเคยมีประวัติการต้ังครรภ์โดยไม่ได้

วางแผนมาก่อนจะมีโอกาสต้ังครรภ์ซำ้าได้สูงถึง 8 เท่าเม่ือ                

เทียบกับวัยรุ่นท่ียังไม่เคยคลอดบุตรมากก่อน และจากผลการ

สำารวจอนามัยเจริญพันธ์ุของประเทศไทย พบการต้ังครรภ์ซำา้

ของวัยรุ่นถึงร้อยละ 24.8 ของมารดาวัยรุ่นท้ังหมดท่ีเคย                  

คลอดบุตรคนแรก2 ในขณะท่ีวัยรุ่นท่ีเคยมีประวัติทำาแท้งมา 

แล้ว จะมีโอกาสต้ังครรภ์ซำ้าได้ถึงร้อยละ 60 เม่ือเทียบวัยรุ่น                

ท่ีไม่เคยมีประวัติแท้งเลย3 และมีโอกาสทำาแท้งซำา้ได้ถึงร้อยละ 

504  ซ่ึงทำาให้ผลกระทบท่ีตามมาท้ังต่อตัวมารดาวัยรุ่น ทารก 

เศรษฐกิจ และการพัฒนาประชากรของประเทศท่ีเกิดปัญหา


