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บทคัดย่อ

 การวจิยัแบบมกีลุม่ควบคมุครัง้นีเ้พือ่ศกึษาอทิธิพล

ของความรู้เกีย่วกบัยาฝังคมุก�าเนดิ ทศันคตต่ิอยาฝังคมุก�าเนดิ 

การวางแผนมีบุตร และอิทธิพลของบุคคลส�าคัญต่อการใช้

ยาฝังคุมก�าเนิดภายหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก 

กลุ่มตัวอย่างคอื มารดาวยัรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกที่พักฟื้น

แผนกหลงัคลอดหรอืมารบับริการแผนกวางแผนครอบครวั 

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ 

โรงพยาบาลบางละมุง จ�านวน 134 ราย คัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เครื่องมือท่ีใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและ 

การใช้ยาฝังคุมก�าเนิดหลังคลอด แบบสอบถามความรู้ 

เกี่ยวกับยาฝังคุมก�าเนิด แบบสอบถามทัศนคติต่อยาฝัง 

คุมก�าเนิด และแบบสอบถามอิทธิพลของบุคคลส�าคัญต่อ

การใช้ยาฝังคุมก�าเนิด ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

เท่ากับ .73, .83, .91 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ

พรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก

 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาฝัง

คุมก�าเนิดภายหลังคลอดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

อิทธิพลของบุคคลส�าคัญ (AOR = 1.11, 95% CI =  

1.05-1.17) โดยกลุ่มตัวอย่างที่บุคคลส�าคัญสนับสนุนให้ใช้

ยาฝังคมุก�าเนดิมากจะมกีารใช้ยาฝังคมุก�าเนดิเป็น 1.11 เท่า 

ของกลุ ่มตัวอย่างที่บุคคลส�าคัญสนับสนุนให้ใช้ยาฝัง 

คุมก�าเนิดน้อย ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า พยาบาล

ผดุงครรภ์และบุคลากรด้านสุขภาพในหน่วยงานแผนก

หลงัคลอดและวางแผนครอบครวั ควรส่งเสรมิให้บคุคลทีม่ี

ความส�าคัญต่อมารดาวัยรุ่นมีส่วนร่วมในการให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาแก่มารดาวัยรุ่น เพื่อให้มารดาวัยรุ่นมีการใช้ยาฝัง

คุมก�าเนิดหลังคลอดและป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้าที่อาจ 

เกิดขึ้นได้ 

ค�าส�าคัญ: ความรู ้ ทัศนคติ อิทธิพลของบุคคลส�าคัญ  

ยาฝังคุมก�าเนิด มารดาวัยรุ่นครรภ์แรก

Abstract

 This Case - control study research aimed 

to determine the influencing of knowledge  

of contraceptive implants, attitude toward  

contraceptive implants, family planning, and the 

influence of significant person to primiparous 

adolescent mothers. The research participants 

were 134 primiparous adolescent mothers who 

were admitted at postpartum ward or who visited 

family planning department at Banglamung  

hospital and Queen Savang Vadhana Memorial 

hospital. They were recruited in the study by 

using convenience sampling technique. The  

research instruments were personal information 

and postpartum contraceptive implants record 

forms, knowledge on contraceptive implants 

questionnaire, attitude toward contraceptive  

implants questionnaire, and the influence of  
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significant persons toward contraceptive implants 

use questionnaires. Reliability of questionnaires 

were .73, .83, .91 respectively. Data were analyzed 

using descriptive statistics and logistic regression 

analysis.

 The results revealed that the factor  

influencing the use of postpartum contraceptive 

implants was the influence of significant persons 

(AOR = 1.11, 95% CI = 1.05-1.17) indicating that 

participants with high influences of significant 

persons were 1.11 times more likely to use  

contraceptive implants than those with low  

influence of significant persons. Finding of this 

study suggested that nurses and midwives at 

postpartum units and family planning clinic should 

include significant persons of adolescent mothers 

to participate in postpartum contraceptive  

counselling. It might encourage to increase the 

use of postpartum contraceptive implants and 

prevent repeated rapid pregnancies among  

adolescent mothers.

Keywords: knowledge, attitude, influences of 

important persons, contraceptive implants,  

primiparous adolescent mothers 

ความส�าคัญของปัญหา

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่

ส�าคัญของหลายประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทยพบว่า

อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เพิ่มสูงขึ้น

จาก 36 รายต่อประชากร 1,000 คน เป็น 53.4 ต่อ

ประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือ 39.6 

ต่อประชากร 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 แต่ก็ยังคงสูงกว่า

ตวัชีว้ดัทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละ 

10 ต่อประชากร 1,000 คน  (Bureau of Reproductive 

Health Department of Health, 2017) องค์การ 

อนามยัโลกจงึได้แนะน�าให้วยัรุน่ควรมกีารเว้นระยะการมบีตุร 

อย่างน้อย 2-5 ปี ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ซ�้าอย่างรวดเร็ว 

(World Health Organization [WHO], 2014) เนื่องจาก

อาจก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ด้านร่างกาย มโีอกาสเกดิภาวะ

แทรกซ้อนทั้งในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้านจิตใจ 

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้มากกว่ามารดาทั่วไป และ

ทารกคลอดก่อนก�าหนดและมีน�้าหนักแรกเกิดน้อยได้ 

(Khashan, Baker, & Kenny, 2010) อย่างไรก็ตาม ยังพบ

ว่าวัยรุ่นไทยยังคงมีการตั้งครรภ์ซ�้าในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี 

ทั้งนี้พบว่าเกิดจากสองประเด็นหลักคือ การไม่ได้ตระหนัก

ถึงโอกาสในการตั้งครรภ์ซ�้า และการไม่ได้รับการบริการ 

คุมก�าเนิดที่ มีประสิทธิภาพ (Pungbangkadee, &  

Ratinthorn, 2014) 

 การคุมก�าเนิดกึ่งถาวรเป็นวิธีการคุมก�าเนิดที่มี

ประสิทธิภาพ โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ 

ไทย (Choonil, Saejeng, & Sukarat, 2015) แนะน�าให้

ใช้ในกลุ่มมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ได้แก่ ยาฝังคุมก�าเนิด ซึ่ง

สามารถคุมก�าเนิดได้ในระยะยาวถึง 3 ปี (The American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2017) 

ด้วยเหตุนี้ ยาฝังคุมก�าเนิดจึงได้จัดเข้าร่วมอยู่ในนโยบาย

เรื่องการให้บริการคุมก�าเนิดส�าหรับผู้รับบริการทุกสิทธิ 

ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีเป้าหมาย

ให้วัยรุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี หลังคลอดหรือแท้งบุตรต้อง 

ได้รับการคุมก�าเนิดแบบกึ่งถาวรร้อยละ 80 แต่กลับพบว่า

ในปี พ.ศ. 2559 มารดาวยัรุน่หลงัคลอดได้รบัการคมุก�าเนดิ

ชนิดก่ึงถาวรเพียงแค ่ร ้อยละ 61.47 (Bureau of  

Reproductive Health Department of Health, 2017) 

ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมาย จึงสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการ 

คุมก�าเนิดยังไม่ครอบคลุมความต้องการของมารดาวัยรุ่น 

 การทีว่ยัรุน่จะเข้าถงึบรกิารและยอมรบัการคมุก�าเนดิ 

ของวัยรุ่นได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  

1) นโยบายสนบัสนุนการคุมก�าเนดิในวยัรุน่ 2) เพิม่การเข้าถงึ 

บริการคุมก�าเนิด โดยการให้ค�าปรึกษาแก่วัยรุ่น 3) เพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมก�าเนิดที่ถูกต้องและ

เหมาะสมให้กับวัยรุ่น 4) สร้างบรรทัดฐานทางสังคม โดย

การสร ้างความเข ้าใจและทัศนคติที่ดีในการยอมรับ 

การคุมก�าเนิดกับครอบครัวของวัยรุ่น (Chandra-Mouli, 

McCarraher, Phillips, Williamson, & Hainsworth, 

2014) จะเห็นได้ว่า 2 ประการแรกนั้น ในประเทศไทย 

มีนโยบายการบริการคุมก�าเนิดฟรี และมีการให้ค�าปรึกษา


