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บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี 

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจการใช้ยาฝังคุมก�าเนิด 

ในมารดาวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ มารดาวัยรุ่น 

หลงัคลอดท่ีมอีายไุม่เกนิ 20 ปี ทีร่บับรกิารตรวจหลงัคลอด

ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

จ�านวน 171 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาฝัง 

คุมก�าเนิด ทัศนคติต่อการใช้ยาฝังคุมก�าเนิด การสนับสนุน

จากครอบครวัในการใช้ยาฝังคมุก�าเนดิ การรบัรูค้วามรนุแรง 

ของการตัง้ครรภ์ซ�า้ในวยัรุน่ และการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน

ในการใช้ยาฝังคมุก�าเนดิ ได้ค่าความเทีย่งของแบบสอบถาม

เท่ากับ 0.70, 0.77, 0.87, 0.70 และ 0.90 ตามล�าดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logistic regression) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

 ผลการศึกษาพบว่า มารดาวัยรุ่นมีการตัดสินใจใช้

ยาฝังคุมก�าเนิดร้อยละ 56.7 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจใช้ยาฝังคุมก�าเนิดของมารดาวัยรุ่นอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อ 

การใช้ยาฝังคุมก�าเนิด (Adjusted Odds Ratio [AOR]  

= 28.87, 95%CI = 8.05-103.57) และการสนับสนุน 
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จากครอบครัวในการใช้ยาฝังคุมก�าเนิด (AOR = 13.68, 

95%CI = 4.04-46.3) ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์  

ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาฝังคุมก�าเนิด ทัศนคติ 

ต่อการใช้ยาฝังคุมก�าเนิด และการรับรู้ความรุนแรงจาก 

การตั้งครรภ์ซ�้าในวัยรุ่น ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า 

ในการส่งเสริมการใช้ยาฝังคุมก�าเนิดในมารดาวัยรุ่นนั้น 

ควรส่งเสรมิให้มารดาวยัรุ่นมทีกัษะในการตดัสนิใจเลอืกใช้

ยาฝังคมุก�าเนดิ เพ่ือเพิม่ความมัน่ใจในการใช้ยาฝังคมุก�าเนดิ 

รวมถึงเน้นการให้ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของยาฝัง 

คุมก�าเนิดแก่ครอบครัวและสามีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน 

การสนับสนุนให้มารดาวัยรุ่นเลือกใช้ยาฝังคุมก�าเนิดต่อไป

ค�าส�าคัญ: ยาฝังคุมก�าเนิด การตัดสินใจ IMB Model 

มารดาวัยรุ่น

Abstract

 This descriptive correlational study aimed 

to identify factors associated with decision making 

of birth control implants among teenage mothers. 

One hundred and seventy one teenage mothers 

aged younger than 20 years old were recruited 

from peuperium care unit in secondary and  

primary care hospital settings. Data were collected 
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by questionnaires composed of personal  

information, knowledge of birth control implant 

used scale, attitude towards birth control implant 

used, family support of birth control implants 

used, perceived severity of repeat teenage  

pregnancy and self-efficacy towards birth control 

implant used. The reliability of questionnaires  

was 0.70, 0.77, 0.87, 0.70 and 0.90 respectively. 

Descriptive statistics and binary logistic regression 

at 95% confidential interval of odds ratio were 

used to analyze data.

 The findings demonstrated that 56.7 % of 

teenage mothers had decided to use birth control 

by implant used. Factors related to decision  

making of birth control implant used were  

self-efficacy towards birth control implant used 

(Adjusted Odds Ratio [AOR]) = 28.87, 95%CI = 

8.05-103.57) and family support of birth control 

implants used (AOR= 13.68, 95%CI = 4.04-46.3). 

Factors not significantly related to decision making 

of birth control implant used were the knowledge 

of birth control implant use, attitude towards birth 

control implant used and perceived severity of 

repeat teenage pregnancy.

 The result suggested that to promote using 

birth control implant among teen mothers should 

enhance teen mothers skilled in use of birth 

control implants to increase confidence in use 

birth control implant and emphasis on educate 

their families and husbands about benefits of  

birth control implant to provide incentives to 

encourage teen mothers choose for birth control 

implants use.

Keywords: birth control implants, decision making, 

IMB Model, teen mothers

ความส�าคัญของปัญหา

 การตั้งครรภ์วัยรุ่นก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญในเกือบ

ทุกประเทศทั่วโลก โดยพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ป ี 

มีการต้ังครรภ์และคลอดบุตรปีละ 16 ล้านคน คิดเป็น  

1 ใน 10 ของการตั้งครรภ์ท้ังหมด (World Health  

Organization [WHO], 2013) แม้แต่ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว

อย่างประเทศสหรฐัอเมรกิากม็อีตัราการตัง้ครรภ์วยัรุน่อายุ 

15-19 ปี ทีย่งัคงสูงมาก คือ เท่ากบั 44 คนต่อพนัประชากร 

โดยการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุ 15-17 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2001-2007 คิดเป็น 1 ใน 4 ของการต้ังครรภ์ทั้งหมด 

(Bridges, 2011) อัตราการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น 

อายุ 10-14 ปี เท่ากับ 0.5 ต่อพันประชากร (Ventura, 

Hamilton, & Mathews, 2014) ประเทศอังกฤษมีอัตรา

การต้ังครรภ์ของวยัรุน่ท่ีมอีายนุ้อยกว่า 18 ปี สงูถงึ 38.9 คน 

ต่อพันประชากร (Roger, 2010) แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศฟิลิปปินส์ก็มี

อัตราการตั้งครรภ์ไม่ตั้งใจสูงเช่นเดียวกัน (Hussain & 

Finer, 2013) ซึ่งสูงกว่าอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่องค์การ

อนามัยโลกได้ก�าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 10 คนต่อพัน

ประชากร (ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2554) ส�าหรับ

ประเทศไทยสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นมีแนวโน้มที่สูง

ขึ้นมาก จากรายงานขององค์การยูนิเซฟ พบว่าวัยรุ่นไทยมี

อัตราการตั้งครรภ์สูงถึง 90 คนต่อพันประชากร ซึ่งสูงมาก

ทีสุ่ดเป็นอันดบั 1 ของเอเชยี โดยมอีตัราสงูมากกว่าประเทศ

ญี่ปุ่นถึง 20 เท่า (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนแห่งชาติ, 2555) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหญิง

ตั้งครรภ์ที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี ทั่วโลก 1 ใน 10 ของมารดา

วยัรุน่ตัง้ครรภ์ซ�า้อย่างรวดเรว็ และมวียัรุน่จ�านวน 880 คน

มีการตั้งครรภ์ซ�้าเป็นท้องท่ี 3 (UNFPA, 2013) อีกทั้ง 

ยังมีอัตราการคลอดบุตรเฉล่ียประมาณ 200 คนต่อวัน 

นอกจากนี้ยังมีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมากถึงร้อยละ 14.4 ที่มี

การท�าแท้งอย่างผิดกฎหมาย (UNICEF Thailand, 2013) 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีจ�านวนการคลอดบุตร

ของมารดาวัยรุ่นสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก

กรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล

โนนสงู, 2557) โดยมหีญงิตัง้ครรภ์ไม่ต้ังใจทีม่อีายนุ้อยทีสุ่ด


